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سخن نخست

ها و تغييرات  دشت در اثر توسعه چشمگير جوامع شهري و روستايي در سيالب

ها به نحو چشمگيري افزايش يافته  ها، ريسك سيل در جهان و در تمامي قاره هيدروسيستم

زيستي با  المللي آبياري و زهكشي در مورد هم ي بين ي كميته بندي سئوال كنگره است. در جمع

 بندي زير ارائه گرديد: جمع 5002ل در پكن در سال سي

 است يسطح حفاظت معموالً كمتر از بهينه اقتصاد 

 بزرگ وجود دارد. يها سيلشديد در جريان  يتلفات انسان يريسك جد 

 وجود ندارد. يا سازه يها كاهش ريسك با روش يبرا يتوان اقتصاد 

واقعه در سال  10ناشي از سيل در جهان از  1از طرف ديگر تعداد بالياي طبيعي بزرگ

افزايش يافته است كه اين  5001واقعه در سال  151و  1770واقعه در سال  52به  1791

بار در  هاي فاجعه دهد. سيل گير ريسك سيل را مورد تأييد قرار مي وضوح افزايش چشم به

بانكوك   (،5011ينزلند استراليا )(، كوئ5011(، ژاپن )5002(، نيواورلئانز آمريكا )5010پاكستان )

ي نه  هايي هستند كه در گذشته ( مصداق5001شرق آسيا ) ( و جنوب5011تايلند )

خانمان كرده و صدها ميليارد  ها نفر را بي چندان،صدها هزار نفر را به كام مرگ كشيده، ميليون

 دالر خسارت بر جاي گذشته است.

، تلفات انساني چند هزار 1130تان در سيل در ايران نيز در صورت عدم وجود سد گلس

هاي  بود. براساس آمار موجود،متوسط ساالنه تلفات انساني ناشي از سيل نفري بسيار محتمل 

نفر برآورد شده است. براساس اين آمار، شاخص سيل  92سال گذشته، حدود  52ايران در 

ت در سال است حدود يك و كشورمان كه برابر با تعداد تلفات انساني در ميليون نفر جمعي

دهم بوده است. براي مقايسه شاخص سيل چند كشور پر خطر ديگر در جدول ذيل ارائه  سه

 شده است:

 

                                                            
 اند: بالياي بزرگ به صورت زير تعريف شده 1

نفر و يا  100000خانمان، تحث تاثير( بيش از  نفر و يا تعداد افراد تحت تاثير )مجروح ، بي 00تعداد تلفات بيش از 

  2003ميليون دالر در سال  200خسارات مالي بيش از 



 

 

 

 

 ها در ميليون نفرجمعيت در سال( سيلدر كشورهاي مختلف )تلفات انساني  سيلشاخص 
 هلند انگلستان اسپانيا استراليا ژاپن ايران هند چين جنوبي كره كشور

 سيلشاخص 
 

1/5 75/1  2/1  1/1  13/1  25/0  21/0  15/0  11/0  

كه پتانسيل سيل در كشورهايي مانند  كه از جدول مشخص است با وجودي طوري همان

شاخص سيل در اين كشورها كمتر از كشورمان است.   ژاپن و هلند بسيار بيشتر از ايران است،

توان از نظر ريسك سيل در كشورهاي پرخطر  بعالوه براساس اين جدول كشورمان را مي

چوب ارتقاء مديريت سيل در تمامي ابعاد بايد در دستوركار قرار بندي نمود. در اين چار طبقه

ساله پنجم توسعه نيز بر سازگاري با شرايط اقليمي و مديريت  گيرد. در قانون برنامه پنج

 پكپارچه منابع آب تاكيد گرديده است. 

 ترين راهبردها و راهكارهاي مديريت با توجه به موارد فوق و به منظور كاربرد پيشرفته

هاي  سيل، الزم است مطالعه و يادگيري از تجارب كشورهاي پيشرو در زمينه سيل از الويت

ريزان و كارشناسان كشور باشد. در اين راستا و با توجه به تجارب خاص  برنامه  اصلي مديران،

ي كتاب مديريت ريسك سيل در هلند در دستور كار  مهندسان هلندي در مديريت سيل، ترجمه

  قرار گرفت.

روي آب ساخته و  هايي براي جلوگيري از پيش ها سازه بيش از هزار سال است كه هلندي

كنند. هيچ كشور ديگري در رابطه با اين موضوع، اين تجربه عظيم و ارزشمند را  نگهداري مي

كسب نكرده است و مهندسان هلندي در مركز اين شبكه دانش و تخصص قرار دارند. اين 

تجارب   موسسه دلتارس هلند تهيه شده كه با وجود حجم كم آن، كتاب توسط كارشناسان

توان از جديدترين راهبردها،  كند. در نتيجه با صرف حداقل وقت مي ارزشمندي را ارائه مي

هاي مورد استفاده در اين كشور آگاهي يافت. در عين حال كتاب به زبان  آوري راهكارها و فن

  توانند از آن بهره اي از مديران و كارشناسان مي يف گستردهاي تحرير شده و درنتيجه ط رشته بين

هاي مختلف ارائه شده و اين  هاي اجرايي دلتارس در بخش برند. در عين حال كليات پروژه

تواند براي مهندسان سيل از جذابيت خاصي برخوردار باشد. با توجه به  اي مي تجارب حرفه

از پيشنهاد آقاي دكتر امامي براي ترجمه  موارد فوق، كارگروه فرعي تخصصي سيل كشور

ي كتاب در مدت كوتاهي توسط مهندسان مشاور  كتاب مذكور استقبال نمود و ترجمه



 

 

 

 

كارا به انجام رسيد. سازمان مشاور فني مهندسي شهر تهران نيز حمايت مالي براي انتشار  كُريت

 اين كتاب را متقبل گرديد. 

در يك جامعه نياز است كه ابتدا راهبرد مورد نظر  شدن راهبردهاي نوين  براي نهادينه

هاي توسعه ملحوظ گردد. سپس دانش مربوطه بايد ترويج شود و با  مطرح شده و در برنامه

هاي واقعي به تدريج آن راهبرد به فرهنگ تبديل شود. در  اي و موفق در پروژه كاربرد حرفه

ارب كشورهاي مختلف و مباني و تج  همين راستا دبيرخانه كارگروه فرعي تخصصي سيل،

اصول مديريت سيل در سطح بين المللي را در قالب نشريات كاربردي متعدد جمع آوري و 

و ... اين كارگروه  15 ،11، 10منتشر نموده است كه از آن جمله مي توان به نشريات شماره 

تواند در مسير اشاره نمود.  اميد است ارائه تجارب كشور هلند در مديريت ريسك سيل نيز ب

 تكرار و فرهنگ مديريت سيل در كشور مفيد واقع شود.  دانش،  راهبرد،

امامي و همكاران ايشان در مهندسان مشاور  كامران در پايان از زحمات آقاي دكتر

منصور در ترجمه و تدوين كتاب و نيز همكاري و مساعدت صميمانه آقاي مهندس  آكار كريت

ازمان مشاور فني مهندسي شهر تهران در حمايت از چاپ و انتشار نويريان، مديرعامل محترم س

 كتاب حاضر قدرداني مي گردد.
 جبار وطن فدا

 دبير كارگروه فرعي تخصصي سيل 
  



 

 

 

 

گفتار  پيش
در   5المللي آبياري و زهكشي ي بين در كميته 1هاي فراگير سيل المللي رهيافت كارگروه بين

اي مديريت سيل فعاليت خود را آغاز كرد و  هاي غيرسازه تحت عنوان كارگروه روش 1770سال 
را « اي مديريت سيل هاي سازه روش»و « اي مديريت سيل هاي غيرسازه روش «دو كتاب راهنماي

 منتشر نمود. 

اي و  هاي مختلف سازه منشور اين كارگروه عبارت است از: شناسايي و انتشار روش»
ها،  اقتصادي اين روش و هاي اجتماعي، سياسي ي جنبه اي مديريت سيل و مطالعه يرسازهغ

المللي و مشاركت مردم در آمادگي براي  هاي بين زيست، همكاري خوان با محيط هاي هم توسعه
هاي مديريت سيل  طراحان براي تبيين طرح  ريزان، مديران، باليا. هدف نهايي كمك به برنامه

هاي ناشي از تغيير اقليم و تغيير  قطعيت ه، يكپارچه و تطبيقي با در نظر داشتن عدمگرايان جامع
 «.ها است  هيدروسيستم

هاي ساالنه كارگروه، تجارب كشورهاي مختلف در زمينه  در اين چارچوب در اجالس
 ، آقاي دكتر مارسل مارشان5015شود. در اجالس آداليد استراليا در سال  مديريت سيل ارائه مي

اي در مورد تجارب اين كشور ارائه كرد و  ، مقاله«مديريت تطبيقي سيل»نماينده هلند، در سمينار 
را به كارگروه تسليم نمود. با توجه به منشور « مديريت ريسك سيل»كتاب خود تحت عنوان 

اي از تجارب كشور هلند در مديريت سيل  كارگروه و مطالب بسيار ارزشمند كتاب كه چكيده
حجم به با توجه عضو در دستور كار قرار گرفت.  هاي ملي كشورهاي رسال آن براي كميتهاست، ا

اي آن، مديران و كارشناسان سيل كشور در مدت بسيار  رشته كم كتاب، جذابيت بصري و زبان بين
هاي محاسباتي مديريت ريسك سيل، در  راهكارها و مدل  توانند با جديدترين راهبردها، كم مي

 هاي سيل مواجه است، آشنا شوند.  با بزرگترين چالشكشوري كه 
 1كامران امامي

 هاي فراگير سيل و نماينده ايران المللي رهيافت رئيس كارگروه بين

                                                            
1 Working Group on Comprehensive Approaches to Flood Management (WG-CAFM) 
2 ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) 
3 emami@kuitkara.com, kkemmi@gmail.com 

mailto:emami@kuitkara.com
mailto:kkemmi@gmail.com


 

 

 

 

 



 

 

 

 

فهرست

 فصل نخست: مقدمه

 منظور از مديريت ريسك چيست
1 

 فلسفه مديريت ريسك سيلفصل دوم: 

 كند؟ چه ميزان ايمني كفايت مي
4 

 فصل سوم 

 بيني كرد؟ توان خطر سيل را پيش چگونه مي
11 

 فصل چهارم 

 ريزها، و سدها چه ميزان استحكام دارند؟ بندها، شن سيل
92 

 فصل پنجم 

 ها سازگاري با سيل گزينه
41 

 فصل ششم 

 توان كرد؟ در صورت بروز سانحه سيل، چه مي
15 

 فصل هفتم 

 سازي از مديريت پشتيباني كرد؟ توان با تصميم چگونه مي
51 

 فصل هشتم 

 توانيم مديريت ريسك سيل را در برابر اقليم مقاوم سازيم؟ آيا مي
51 

 فصل نهم 

 گيري نتيجه
21 

 



 

 

 

 

 

2 

 

  



 

 

مقدمه:نخستفصل 

چيست؟ سيل ريسک مديريت از منظور

 
 

1 

 هاي مخرب بوده است. حوادث در چند دهه اخير جهان شاهد افزايش تعداد سيل

( ظرف چند ساعت صدها هزار 5002كاترينا )و توفان  (5001سيا )آانگيزي مانند سونامي  غم

اي جهاني  شان شد. ريسك سيل پديده شدنخانمان  يا باعث بي انسان را به كام مرگ كشاند و

( و سيل انگلستان 5005) 1هاي اخير در اروپا مانند سيل رودخانه البه است. خسارت سيل

به  ،برآورد شدهيارد يورو ميل 5.2و  12كه به ترتيب  يخسارات مال ابعاد(، به علت 5009)

 .مطرح شدندملي  ييها بحرانعنوان 

روند تلفات انساني ناشي از بالياي طبيعي به صورت جهاني در حال افزايش است. مقدار 

طبيعي سال  يايبالچهارم يك  براي مثال تقريباً .است قابل توجه اين تلفات ناشي از سيل بوده

. تغييرات آب و هوايي نيز ممكن است باعث وده استها ب سيالبها و تند از سيل يناش 5001

هاي اقتصادي و افزايش جمعيت باعث از بين رفتن  افزايش احتمال خطر سيل شود. پيشرفت

 شوند. حتي رشد اقتصادي بسيار كم و مناطق ساحلي مي ها دشت روزافزون بسياري از سيالب

سال  10در هر  ليس يخسارات مالخيز باعث دو برابر شدن  سيل ي همنطقك ي درصدي( در 5)

 شود. مي

مديريت  يها شروع فعاليت يبراها  بسياري از دولت يبرا را الزم ي نهيزم بالياي گذشته

ريزي  و برنامههشدار زودهنگام  يها امانهس يانداز و راه يطراح ،ريسك سيل مانند كنترل سيل

هاي  كرد. طرح ، فراهميمات طبيعيتخليه با هدف نهايي محافظت از ساكنان خود در برابر نامال

تصويب  5009اكتبر  51در كه مديريت ريسك سيل در اتحاديه اروپا  رهنمودالمللي مانند  بين

در كنفرانس جهاني كاهش كه   (2015-2005) عمل يبرا. چارچوب هيوگو دين گرديي، تبشد

مهم جامعه  ياز دستاوردها يكي، ژاپن به تصويب رسيد  در كوبه 5002باليا در ژانويه 

 . شود يمحسوب م يالملل نيب

                                                            
1  Elbe 
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 باخود را  يكاراين است كه مديريت باليا بايد دامنه هيوگو ترين پيام چارچوب  مهم

ريزي در تمامي سطوح با  هاي توسعه پايدار، برنامه سياست درمالحظات ريسك باليا  تلفيق

 تر كند. پذيري گسترده و كاهش آسيب يگكيد بر پيشگيري، كاهش، آمادأت

 .استمتداول براي مديريت ريسك سيل  هاي مديريت باليا يكي از چارچوبرخه چ

سيل و مديريت سانحه مديريت ريسك سيل شامل پيشگيري،  زيمتماسه مرحله  زير، شكل

دهد كه مديريت ريسك  ميدهد. اين چرخه به خوبي نشان  پس از سيل را نشان مي اقدامات

 سنتياي از اقدامات  ها است كه در محدوده سيل شامل مجموعه وسيعي از اقدامات و فعاليت

هشدار، تخليه و  ريزي مكاني، پيش بندها و سدها گرفته تا برنامه ليسمانند مقابله با سيل 

شود. اين چرخه در واقع ناشي از افزايش سطح آگاهي نسبت به اين  را شامل مي بازسازي

 يها برنامههاي جديد بايد تلفيقي از اقدامات محافظتي در برابر سيل و  مسئله است كه طرح

شود كه تلفيق بهينه اين اقدامات چگونه  پذيري باشند. حال اين سوال مطرح مي كاهش آسيب

در عين حال بايد  .نه استيهز –ن مهم، مطالعات سود يا يلمحور اصشود.  مي نييتع

مالحظات فرهنگي، اجتماعي، پيامدهاي زيست محيطي و قابليت مانند  يفيك يها شاخص

گيران بايد دانش كافي  مديران سيل و تصميمن چارچوب ي. در اها مدنظر قرار گيرد اجراي طرح

 داشته باشند. را ها  هر يك از اين جنبهدر مورد 

 
 چرخه مديريت باليا
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 در بنگالدش بند ليسك ير شکاف در يتعم

كه در گذشته تنها در بخشي از دانش ريسك سيل مهارت  ييها ال، مجموعه دهيدر حالت ا

  داشته باشند. ييو هم افزا يگر همكاريكديك سازمان مادر با يد در چارچوب يداشتند، با

چرا كتاب منتشر شد؟

هاي اساسي دانش دلتارس است. دلتارس از زمان  از زمينه مديريت ريسك سيل يكي

هاي مديريت ريسك  مشاركت متخصصان، دانشمندان و مشاوراني را در تمام زمينه ،تأسيس

هايي نظير تحقيقات كاربردي،  سيل جلب نموده است. دلتارس در اين زمينه با انجام فعاليت

ها، نقش  مشاوره متناسب با نياز طرح هاي مختلف و ارائه خدمات توسعه دانش، ايجاد مدل

 اساسي دارد.



 

فلسفه مديريت ريسك سيل :دومفصل 

؟كند چه ميزان ايمني كفايت مي
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 از يك طرف از تحليل ريسك يكپارچه كه ،ريسك سيل، اين مجموعه برآورددر زمينه 

تاريخي  اطالعاتتحليل  بر يمبتن گريطرف دگيرد و از  احتماالت و خسارات سيل را در بر مي

خسارات احتمالي ز يناي  سازهاي رايانه شبيهگيرد.  بهره مي ،است ها افزايش سطح آب و سيالب

پذيري يك منطقه در برابر سانحه سيل را مورد  دهد. به طور مثال آسيب ميبه دست سيل را 

قرار مطالعه مورد را بر ريسك سيل  اراضيريزي  برنامهكنكاش و اثر تغييرات آب و هوايي و 

مورد بندها و سدها  ليسفظت در برابر سيل مانند هاي محا . همچنين استحكام سيستمدده يم

شده  يطراح  و تخليه زودهنگامهايي براي هشدارهاي  . به عالوه سيستمرديگ يقرار م يابيارز

هاي پايان يافته  پروژه ها در چارچوب تخصصها و  اين فعاليت رمروري كلي ب . اين كتاباست

 .دارد ،و جاري اين مجموعه در سراسر جهان
 

  



 

 
 

 

احداث كه  يدر صورتكند؟  ، اما چه ميزان ايمني كفايت ميهستندايمني  مردم به دنبال

قدر چجامعه  ،در دستور كار باشدوفان و ديوارهاي ساحلي تگيرهاي  ، موجتربندهاي بلند ليس

گذاري  و سرمايه جوامع يريپذ بيكاهش آس يبرا؟ يا اينكه بهتر است نه كنديحاضر است هز

 يگذار هيسرماهشدار  هاي پيش ها در برابر سيل و ايجاد سيستم سازي ساختمان ممقاو ي در زمينه

 كنيم؟

 011تري در مقايسه با مثالً  امروزه با در دست داشتن دانش روز، اطالعات بسيار كامل 

ما را  ،. دانش هيدرولوژي و هيدروليكيرديگسازان قرار  در اختيار تصميم تواند يم سال پيش

ژئوتكنيك نيز  يمهندسكند.  مي ها يگرفتگ آبقادر به ارزيابي احتمال، گستردگي، عمق و دوام 

. دهد يبه دست ممحافظتي سيل و احتمال شكست  يها در مورد پايداري سيستمرا اطالعاتي 

هاي اقتصادي  بيني سوانح و مدل هاي پيش هاي اطالعات جغرافيايي در كنار مدل سيستم

كند تا به سواالت  هاي بالقوه را برآورد كند. اين دانش به ما كمك مي آسيبتلفات و د توانن مي

زير پاسخ دهيم: يك منطقه در چه وسعت، با چه عمقي و با چه سرعتي در معرض سيل است؟ 

هاي اجتماعي و اقتصادي  گذارد؟ چه مقدار هزينه چند قرباني و چه مقدار ويراني بر جا مي

 اهد داشت؟ بلندمدت در بر خو

 كنند. مي مشخصچند بعدي مفهوم ريسك را  وجهاين سواالت و سواالتي نظير اين، 

 ارزيابي ريسك در سه گام

 برد: دلتارس روشي سه گامي را در برآورد ريسك سيل به كار مي

محاسبه تنش فيزيكي بر  احتمال وقوع سيل )خطر سيل( شامل برآورد نخستين گام

 ها در تحمل فشار است. سيستم تدافعي سيل و استحكام اين سيستم
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در واقع محاسبه ريسك به عنوان برآيند احتمال وقوع سوانح سيل و پيامدهاي  دومگام 

 هاست. آن

چه سطحي از ريسك  :فراهم آوردن اطالعات براي ارزيابي ريسك سيل است گام سوم

 قابل قبول است و صرف چه ميزان سرمايه و كار براي كاهش ريسك مطلوب است؟

 برآورد احتمال وقوع سيل نخست:گام 

 يگرفتگ آبفراواني طغيان تا احتمال وقوع ل يتحل از

 ياضيد ريام، احتمالشوند و اين  طراحي مي احتماالت خاصها براساس بند ليسدر هلند 

احتمال  عنوان مثال دهد. به ز آب نشان ميها و ترا را در مقابل موج بند ليسعدم استحكام 

  بيترك يتمامدر برابر بند مقاومت  ليسبدان معناست كه  بند ليسك يسال  0111در  0 يطراح

اخير در  هاي هزار سال است را دارد. پيشرفت در 0ها  كه احتمال وقوع آن ييهاها و تراز موج

است. اين ده يانجام يتر جامعهاي تحليل ريسك سيل  روش به توسعهمديريت ريسك سيل، 

الزم در  مقاومتاست كه با ارتفاع خاص ها بند ليسهاي سنتي ساخت  روش از فراتر مسأله

احتمال  برآوردهاي  روش ،سك جامعير يها لين تحليا. داشته باشدبرابر تراز باالي آب را 

هاي شكست مانند روگذري، رگاب و ناپايداري شيب داخلي را شامل  مكانيزم يتمامب يتخر

ه شده اختصاص داد سيلت يريمد يها سازهبه قابليت اطمينان طور كامل  به 4شود. فصل  مي

 سيلك يزمان  وقوع هم ترازهاي آبي حدي شامل احتمالبرآورد احتمال وقوع است. همچنين 

بخشي از اين روش است.  ،شوند كه منجر به شرايط بحراني مي ييايو امواج در يا رودخانه

 شود. مي ارائه 3در فصل  ييايدراي و  رودخانهمحتمل بيني حوادث  در پيش الزمهاي  توانايي



 

 

 

 

 
 SOBEKسازي يك سناريو بزرگ سيل ميان روتردام و آمستردام با  شبيه

 
 يابير توسط مؤسسه ارزي،تصاو0202در  ينيش شهرنشي: افزاياراض ير کاربرييو تغيسنار

 ( گرفته شده استPBLهلند ) يطيمح

 وقوع سيل و پيامدهاي آن :گام دوم

 ،مثال يبرااست.  سكيرت يريمد يالزم براهاي كليدي  سازي سيل يكي از تخصص مدل

و  SOBEK 1D/2Dسازي سيل مانند  افزاري مدل هاي نرم طيف وسيعي از بسته دلتارس

Delft-3D يناش يآبگرفتگ ي نهيشيب ي پهنهتوان  ها نه تنها مي با اين مدله است. را توسعه داد 
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. كردبه محاس توان مي ، بلكه مكانيزم حركت آب را نيزن نمودييرا تع بند ليك سياز شكست 

و  انيجرها و تلفات ناشي از سيل به متغيرهاي هيدروليكي مانند عمق آب، سرعت  خسارت

سازي ديناميكي حادثه  توانايي شبيه فوق يافزارها تراز آب بستگي دارد. نرم شيافزاسرعت 

 د. نداررا و مكاني  يزمان صورت بهسيل 

در نظر د يباشدن سيل را  نه تنها احتماالت شكست و تبعات جاري ن چارچوبيدر ا

. سناريوسازي الزم استخيز نيز  تغيير كاربري اراضي در مناطق سيللحاظ نمودن گرفت، بلكه 

توجه به  اب خصوصاً) شود يمحسوب م تحقيقات كاربرديمهم ي  زمينهك يخود به تنهايي 

 م(. ير اقلييتغ

 
 ويك سنارياز  يمثال

سيل با   شوند. ريسك سيل استفاده مي  سناريوها براي تعيين اثر تحوالت مستقل در ريسك

ابد. ي يا كاهش ميش يافزا يريپذ ل و تغيير آسيبيس يتغيير احتماالت وقوع سيل، تغيير الگوها



 

 

 

 

دهند.  يشوند را به دست م ين تغييرات حاصل ميبنابراين سناريوها تحوالتي را كه در نتيجه ا

ل به واسطه عواملي مانند تغييرات آب و هوا، تغيير در حوضه آبريز باالدست كه يس يريخطرپذ

پذيري ممكن  الگوهاي سيل و آسيبكند.  گذارد و نشست زمين تغيير مي مي تأثيربر رواناب 

 تغيير كاربري اراضي، رشد اقتصادي و تغييرات جمعيتي قرار گيرد.  تأثيراست تحت 

 اصلي اينوجود ندارد، بلكه چالش چالش ها  صرفاً در تعريف آن ،در مطالعات سناريوها

براي مثال از  كنند. ها تجزيه و تحليل مي ها را در ارتباط با استراتژي است كه چگونه سناريو

بر . سناريوها شود  به عنوان روشي براي تحليل تحوالت گوناگون آينده استفاده مي يساز سناريو

هاي اجتماعي و  هاي آبي، واكنش ت آينده در سيستمتحوالمختلف  يها تيارواساس 

 يانتقال يرهايمس ،متقابل و سازگار يها جاد ارتباطيشوند و با ا ين مييتبهاي خارجي  پيشرفت

اين روش در ايجاد رابطه  توسعه و تكاملدلتارس در هلند براي كنند.  يمحتمل را مشخص م

هاي تحقيقاتي و نيز  (، با ديگر سازمانيكيزيفهاي اجتماعي و طبيعي ) متقابل ميان سيستم

 هاي متعددي همكاري داشته است. دانشگاه

 ها گام سوم: ارزيابي ريسك

 مسأله،به آساني ارزيابي كرد. در اين  يخاص روش اي يساز توان با مدل ها را نمي ريسك

)به  چگونه باشد ريسك درک ازمانند اينكه  ،ميزان قابل توجهي دخيل استبه ذهنيت افراد 

ريسك سيل بر زندگي  تدابير تأثيرهاي ديگري مانند  به هر حال جنبه د(.يمراجعه كن بعد بخش

براي جامعه و  ن اقداماتياثرات اين كنند. بنابرا افراد، اقتصاد و محيط زيست نيز ايفاي نقش مي

كه  سيلمديريت ريسك  يبا هدف اصل امرارزيابي شود. اين  دي( باها هزينه)از جمله محيط 

متناسب  ،است جوامع توسعه پايدار از طريق توازن در كاهش ريسك با اهداف ديگر تحقق

و  دريگ انجام مي (CBAsهزينه ) به سودمحاسبه  تحليل ريسك تلفات و خواهد بود. در هلند

هاي  امانهس ها و مثال اين تجزيه تحليل افته است.يتوسعه  ارهاي ميتصمه مانند ابزارهاي پيشرفت

 . است داده شده در فصل هفت توضيح گيري پشتيباني تصميم
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 مطالعه در مفهوم ريسك

 ترين راه تعريف ريسك است: شده زير شناختهفرمول 

 عواقب × ريسك= احتمال

اد منجر شود. يزريسك به ممكن است عواقب كم احتمال باالي سيل با ب يترك ،از اين رو

مانند  ،ن باشديب احتمال كم و عواقب سهمگيتواند حاصل ترك ياد ميسك زير گرياز طرف د

در هزار در سال(  0درياي شمال )احتمال  يها وفانتمركز لندن در  يار كم آبگرفتگياحتمال بس

بسيار عقالني و منطقي  مسألهبا اين حال اگرچه اين ن خواهد بود. يسنگ يامدهايكه همراه با پ

در مورد  رسد، اما با چگونگي درک مردم از ريسك متفاوت است. به صورت كلي به نظر مي

مردم از ريسك و قبول  درک و برداشتها و  ريسك يو مهندس يكمارزيابي ان ياختالف م

يجاد هاي ناشي از بالياي طبيعي و بالياي ا ، مردم ميان ريسكاوالً. جماع وجود داردريسك، ا

بالياي  يبرا يشتريب يرش عموميپذ و شوند يمهاي انساني تفاوت قائل  شده توسط فعاليت

قابل تر  نه تنها راحتحوادث  نزد اذهان عمومي، پيامدهاي ناشي ازثانياً، وجود دارد. طبيعي 

ن يبنابراند. تر هموقوع آنها م ها از احتمال امدين پيا يمافكار عمو يبلكه برا ،ستندهدرک 

اين بدان معناست كه مردم مرگ  قضاوت ريسك از اهميت زيادي برخوردار هستند. پيامدها در

از دانند.  سال ميهر در  بدتر از مرگ و مير يك نفر رادر سال  011/0 صد نفر با احتمالو مير 

ن در نظر يريسك مع كيرش يپذ يخود منافع شخصي را برا ين گذشته، مردم در رفتار واقعيا

و كشيدن سيگار  يا جادهترافيك  يريسك باالرش يپذ ييران چارچوب، چيدر ارند. يگ يم

به دستاوردهاي شخصي ل يسمديريت ريسك رابطه با در گردد.  يتوسط مردم مشخص م

به منظور دستيابي بينش بيشتر نسبت به درک مردمي كه در ندرت محسوس است. در هلند 

درک و ارتباط ريسك سيل در زير را مشاهده  يوردمطالعه مكنند ) خيز زندگي مي مناطق سيل

 در دست انجام است. ياديز يقاتتحق ،نماييد(



 

 

 

 

 ليسك سيدرک و ارتباط ر

با مشاركت  يا ساله چهار يمطالعاتپروژه 

با  يقاتيسسات تحقؤو م ها ، دانشگاهمشاوران

مطالعه  ،ت دلتارس اجرا شد و هدف آنيريمد

درک  كننده تعيين يديلعوامل ك در مورد

در  ي. نظرسنجبودل يسك سير شهروندان از

شركت در خصوص  011خانوار و  3111ان يم

از  يد كه تنها تعداد كمنشان دا ياصل ل انجام شد. مشاهداتيسسك يرو درک  ميانتقال مفاه

و موجود سيل  يحفاظتپندارند. مردم به سيستم  اي محتمل مي به عنوان حادثهل را يس ،مخاطبان

 مطرح شدندارند. با اين حال در زمان  ييباالتوانايي مقامات در نگهداري اين سيستم اعتماد 

حاصل شد.  يج متفاوتينتا، مختلف طقامن يبرامتفاوت  يمنيااستانداردهاي كاربرد 

سك داشت. ير درکتفاوت  ازنشان  ،لف كشور برگزار شدهاي مخت ميزگردهايي كه در بخش

مطرح هاي خاكريز  در بعضي از حلقه يمنيا ياستانداردهادر تفاوت  يديهاي شد مخالفت

عنوان پيامد منطقي  بهاستانداردها تفاوت ن ياهاي خاكريز ديگر  در حاليكه در حلقه ،ديگرد

 ،هاي خاكريز در بعضي از حلقهگرديد.  مطرح مي شده هاي حفاظت ارزش داراييتمايز در 

ها در خصوص  . بحثشتنقش مهمي در درک تمايز استانداردها دااي  منطقهاحساسات 

نشان  را هلندنسبت به دولت شديد اعتمادي  بي ،هاي خاكريز حلقهاستانداردهاي مختلف اين 

ايمني بوده و منطقه  ياستانداردهاتمايز به دنبال است كه دولت ملي درک عمومي آن دهد.  مي

نتايج و  ،با اينكه مطالعه در هلند انجام شدهدر اين ميان دستاوردي نخواهد داشت. 

در ادراک  ثرؤعوامل مدرک ي وسيعي قابل تعميم است.  گسترهمورد استفاده در ها  متدولوژي

 ربوط به جابجاييمسائل م ،يريسك در اتخاذ يا اجراي اقداماتي مانند استانداردهاي ايمن

 مفيد است.در مديريت ريسك سيل بسيار  يهاي ارتباط و روش سيلبيمه كارگيري  جوامع، به
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سريع در مديريت يکپارچه ريسك سيل واكنش؛ جاكارتادر بازرسي ايمني مخزن مثال: 

در  ،0نتونگيتو جيس تخريب يك خاكريز در مخزن 0112مارچ  02ل صبح جمعه ياوا در

بود.  يميعظ ي فاجعهشروع  ي نقطه ي،اندونز ،در جنوب جاكارتا 0پسانگراهان رودخانهامتداد 

به  يون مترمكعبيليك مي، حجم مخزن قهيدق 01ظرف  و اشباع شده زِيخاكرپس از تخريب 

بسيار كوچك(  يا سونامي) ب منتج شدهاليستندگرديد. ر يسراز دست شهر نييمناطق پا

لومتر اول يكك يبه خصوص در قرباني گرفت. نفر  011تا  011حدود  ليس اين. غيرمتنظره بود

ز يمتر همه چ 5 ارتفاعبه  يموجموجب گرديد. را  يميعظ يها يخراب ليمخزن، س دست نييپا

ل يس يروياز ن يزان قابل توجهيمدن به پسانگراهان يبعد از رس ران كرد.ير خود ويرا در مس

د به يشد هاي بيسآباعث دست مخزن  پايينلومتر كي 5يل تا ساين اما وقوع  ،افتيل يتحل

 ر رودخانه شد.يدر مس يمه دائمين يها خانه

 

                                                            
1 Situ Gintung 
2 Pesanggrahan 



 

 

 

 

 
از حوادث  يريجلوگ يبرا يساز اقدام به آماده عاًيسر يدولت اندونز ،بتين مصيبعد از ا

 از يو مشاوران 0يت آب اندونزيريمد مؤسسهاز متخصصان دلتارس با  يمشابه كرد. گروه

و كار خود را با  يك تيم كارشناسي را تشكيل دادند ،كمك به آن كشور يبرا ياندونز هلند و

تيم بازرسي كه ن يغاز كردند. اآكوچك در داخل و اطراف جاكارتا  يها اچهيدر يمنيا يبازرس

مطالعه اقدامات خود را به مدت دو ماه با  ،بود اندونزي و هلند درسد  يمنيدانش ا نماد

هاي انجام شده  فعاليتكردند.  آغازجاكارتا  اطرافو ظاهراً پرخطر وچك ك مخازن يها سكير

براي  يهاي توصيهبود و بر اساس اين مطالعات،  يل روگذريشكست سد و تحلمطالعات شامل 

 ارائه گرديد. ،د بالفاصله اجرا شونديبا كهاقدامات ضروري 

                                                            
1 PusAir 



 

 فصل سوم

بيني کرد؟ توان خطر سيل را پيش چگونه مي

 
 

 

 



 

 فصل سوم

بيني کرد؟ توان خطر سيل را پيش چگونه مي

 
 

 

 

گذشته،بهمنظوريهادردههدرمديريتريسکسيلدارد.يبينيسيلنقشمحورپيش

دانشوسيستميحصولاطم هاوسکيوبرآوردرييشناسايهاييبرانانازواکنشمناسب،

،دهايتهدينيبشيپ برايتوسعه است. واقعيسيلبينيِهايپيشمثالسيستميافته در،زمان

نحال،ازاينيگيرند.درعالعملسريعمانندتخليه،مورداستفادهقرارمينيازبهعکسمواقعِ

ياريزيمنطقهسيلوبرنامهدربرابرهايحفاظتبرنامهيدانشدرزمينهريسکسيلدرطراح

تواناستفادهکرد.زمييشوندنندهمييکهباعثکاهشريسکدرآ

 ها، آمار و احتماالت هيدرولوژيکي بيني پيش

ريسک ارزيابي ،در يک وقوع احتمال به نسبت حپديدهآگاهي اهميت از ياتينادر

جمله از است. وقايايبرخوردار مين بارشيع نتيجه در رودخانه باالي دبي به هايتوان

توفانمرگبارايجادشدهدرنتيجهترکيبجزرومدبهاريوبادهايسنگيندرحوضهآبريز،

وقا اين از بسياري اساساً، نمود. اشاره زلزله از ناشي سونامي يا و دارايشديد تيماهيع

بسيارمشکلاست.خوشبختانهآمارهايبينيوقوعآنک(بودهوپيشيتصادفي)استوکاست ها

دسترسا،عگذشتهيتاريخيوقا ميدر مطالعاتآمارآنتوانستکه در را نادريوقايها ع

مدل داد. قرار استفاده مورد بايحدوقايعهاييکه يامانند آبريز حوضه رندگيسنگيندر

هيدروليکيمانندترازآبمورداستفادهيکننددرمحاسبهبارهاسازيميتوفاندردرياراشبيه

روشقرارمي کارگرفتهندرارزيابياحتمالشکست)سازه(بهيمچنهيهاياحتماالتگيرند.

 شوند.يم



 

 

 

 

 ير حديآمار مقاد

هاييمانندرمعمولهستندومشاهداتکميازپديدهيغييهادهيپد،باليايناشيازسيل

شوند،وجوددارد.بههرحالبرايارزيابيايمنيهاميادکهباعثوقوعآنيبارشيادبيز

حوادث احتماالتآن بايد دفاعيسيل بنابراسيستم شود. تعينچالشپيبرآورد نييشرو

هايمختلفاست.روشيارمشاهدهيمقاديابيقبرونيازطريحديهايادبياحتمالبارش

دسترسهستند.يابيدرگيرياينبرونآماريدرشکل

 
تمام مييهاروشيدر قرار استفاده مورد آگاهيگيکه حقيقتکهيرد، اين نسبتبه

بسيدرنتاييهاتيقطععدم همانيجوجوددارد، طورکهدرنمودارزيرمشاهدهارمهماست.

برونمي حدشود، مقادير براساسييابي سال هزار بازگشت دوره با راين رودخانه دبي

جيرنتايهاوتفسارمتفاوتاست.بنابرايندقتدراستفادهازاينروشيمنتخب،بسيهاتوزيع

اهميت حائز ا.استبسيار يهميشه باسؤالن فيزيکي لحاظ از نتايج آيا که دارد ديوجود

هبرينچارچوبتکيجلحاظشوند.درايددرنتايهاباتيقطعاعدميگرايانهمطرحشودوواقع

مدل از استفاده و مجرب برايهامتخصصان مناسبيروزآمد برونيترانتخاب هايابين

کليم نقش باشديديتواند بهداشته م. تحليليعالوه، با رسوبيهاتوان يهاجغرافيايي

شداد.يراافزايآماريطولجامعهدور،يهاگذشتهيوبازسازيحوادثحديالبيس



 

 

 

 

 

 ت، هلندين در لوبيشده رودخانه را يابي و برون يا مشاهده يحد يدب

 ها و رودخانه رواناب -سازي بارش  مدل

درسيستمدفاعيسيلنيازبهکواقعهنادربهيليبرايتبد بارهيدروليکي)ترازآب(

بارشمدل مدل است. رودخانه جريان و رواناب از-سازي بخشي ساکرامنتو، رواناب

اHYMOSافزارنرم دلتارس نرمياعالوهبهست. شرکت بررسيSOBEKافزارن براي را

هايرودخانهبارابرايکانالتوسعهدادهاست.اينبرنامهمدليکبعديرودخانهيهاجريان

يکپارچهترکيبمييدرمدل،خيزديگردشتومناطقسيلمدلدوبعديسيالب کند.کامالً

سيلدريگرفتگياعمقآبيها،اطالعاتالزمدرمديريتسيلمانندترازهايحدبااينمدل

توانمحاسبهنمود.امتدادرودخانهرامي





 

 

 

 


 يا رودخانهمدل و  (ساکرامنتو )مدل رواناب -بارش در مدل  يدب نييک از تعيطرح شمات

 ين شکستدر تعي هاي احتماالتي مدل

سيليموفقعدم دفاعي يتابع،تسيستم و هيدروليکي بار مقاومتپذيريتحملاز يا

 بندليهايبزرگسشکستدرفصلبعدمکانيزمسيستمدفاعياست. سدها، وريزهاشنها،

رد.دراينفصلبارهيدروليکيمورديگيقرارمترقيدقيهايکنترليديگرموردبررسسيستم

م قرار آبتعريفمييگيتمرکز تراز هيدروليکيهمان گاهيبار سطحرد. وقتيبه و شود

ا،رسدبحرانيمي بهتخريشکافدرخاکريز و طراحيانجامديبآنميجادشده اغلب، ها.

آبِبراساستر احتمالمشخصيمثالًاز با م022/1متناظر هرسالانجام بنابراينيدر شوند.

 سيل کنترل باشندمديران مطلع بحراني تراز از ميبايد که حالي در بحران. تراز دريتوان

براييترازبهراحتيبهدستآورد،فاکتورهايديگر-يدبيهارودخانهرابااستفادهازمنحني

ازاست.باوجوداينيساحليمانندجزرومد،فشارهواوسرعتوجهتبادموردنبندليس

مي ترکچگونه با نمود؟يتوان برآورد احتمالشکسترا ارتفاعموج، آبو باحتمالتراز

مکانيزم توسط و رياضي زبان به شکست اعتمادپذيريهاي ميتابع تابعارائه شوند.

هيدرولي شرايط مياعتمادپذيري، شکست حفاظتي طرح آن در که دستکي به را خورد

دهد.يم



 

 

 

 


 يريپذ ک تابع اعتماديک يطرح شمات

با ايمنياراضيتحتحفاظت، با رابطه برآورديدر وقوعحادثه فراواني( داحتمال)يا

 رياضي نظر از مطلبشود. اين تجمعيعنامبه احتمال ترکيمحاسبه همه يهابيوقوع

محديمتغ در يودهرها است. محاسبهشکست مدلبراي از احتمال براياين عددي هاي

شود.دلتارسدريماستفادهشرايطمرزيايازمحاسبهترازآبوارتفاعموجتحتمجموعه

کارگرفتهاست.اياحتماليمتفاوتيراتوسعهدادهوبههايمحاسبهنارزيابي،روشيرابطهباا

هايعدديوروشيريگسازيشدهعدديکوتاهباشد،انتگراليهيمدلشبتاگرزمانمحاسبا

کيصدهاياهزارانباريازبهاجرايکهنيطيگيرند.درشرامونتکارلومورداستفادهقرارمي

مونتکارلويابينهيبهيهاشود.روشمدلبزرگتراست،زمانمحاسبهعاملمحدودکنندهمي

راهامدليمعمولمونتکارلو،زماناجرايهاسهباروشيداردرمقاجهتيبردارمانندنمونه

همچنيکاهشم ديدهد. روشين روشمرتبهگر مانند اعتمادپذيها زمانين1يرياول به از

دارند.ينسبتاًکمياجرا

 ها داده ادغام

پ وجود مدليهاشرفتيبا نتايجاينيهاساليطيکيدروليهيسازبزرگدر گذشته،

کاهشيبراکهييهاازراهيکيهارادربردارد.تيقطعازعدميهاهموارهسطحمشخصمدل

بکارگرفتهمتيقطععدم ادغاميها ادغامدادهداده0شود، هامتکيبربازخوردازنتايجهاست.

                                                            
1 First Order Reliability Method (FORM) 
2 Assimilation 



 

 

 

 

همخوانيخوبيباهانمدليسازياشبيهاستکهنحويهابهمستقلدرمدليهااجرايداده

دلتارسروشيآبيهاستميطواقعيسيشرا در باشد. روشفيمتعدديهاداشته لتريمانند

ودرحالتوسعههستند.کالمندردسترس

 مدل 

سازمان به آن انتقال و اطالعات موقع به معرضسانتشار در مناطق ساکنان و ليها

اازيلکارآاست.تجاربگستردهدرنقاطمختلفدنيسکسامانههشداريدريديکليامسأله

وتوسعهروش استفاده ومدلجملههلنددر وشبلدادهيهوتحليتجزيهاها ها،يسازهيها

فراهمکردهاست.درشرکتسيلينيبشيپيهاازسامانهيارييالزمرابرايتوسعهبسزمينه

.رابطگيردمورداستفادهقرارمي(Delft-FEWS)ليهشدارسبينيويپيشسامانهدلتارس،

ميا اجازه شما به مدل ين طيدهد مدليک از گسترده پيسازهيشبيهاف يهاينيبشي،

شبکهيهواشناس اطالعات دادهيا، کنيامشاهدهيکيدرولوژيهيهاو وارد مدل به د.يرا

Delft-FEWSهارادارد.حتيمدلآنهايزفايلهايديگرواستفادهامدلتواناييارتباطبا

شبيه يا اطالعاتي شما ميسازي با رDelft-FEWSتواند در شود. روشسأمتصل اين

ايوطيفگستردهيزمانهايسريگر،ويرايشGISافزاريبارابطکاربردوستمدوالر،نرم

قراراستفادهمورداطالعاتتبديلويازابزارهابرايتصويرسازي،تجزيهوتحليل،اعتبارسنج

کاربران،سفارشيوخودکارنمود.توانمطابقنيازهايفوقراميهرکدامازکارکردگيرد.مي

 



 

 

 

 

درآژانسمحيطزيستدرانگليسيکيازاولينNFFSبينيسيل)سيستممليپيش )

استهاييطرح در ازکه پيشمياستفادهDelft-FEWSآن براي سيستم اين بينيشود.

قرارميبرايانگليسوولزايهايدرياييورودخانهسيل استفاده مورد دلتارسمدلگيرد.

NFFSتوسعهدادهاست.1شرکتتسالدرقالبقرارداديبارا،NFFSدرسه0222ازاکتبر

Delft-FEWSشد.آغاز0222دسامبرازازآنيبرداريرسيدواستفادهسراسرمنطقهبهبهره

قوتوسعهنفعيتحقنتايجمطالعاتاست،محصوليکهدائماًازتجاربکاربرانويمحصوليپو

يم اياالتازجملهسيستمدربيستکشورجهاناينبرد. سوئيس، هلند، استراليا، انگلستان،

گيرد.متحدهوتايلندمورداستفادهقرارمي


 سيل رودخانه سند پاکستانبيني  سامانه پيش

                                                            
1 Tessella Scientific Software Solutions 



 

 

 

 

 توسط دلتارسترازهاي باالي آب در جاکارتا بيني  مطالعه موردي: پيش
 بهبينيپيشدلتارسبا و دقيق محافظتهاي در موقع،

روزهايدربرابروقوعسيلدرهايوسيعيازجاکارتابخش
مشارکتکرد.دولت0222ژوئن4و3شنبهوچهارشنبهسه

به رساندن براي کيسهجاکارتا شروعموقع و شني هاي
،عمليات و نمود استفاده خود امکانات تمامي يکليهاز
ايناولينسيليمسير مديريتسيلاختصاصداد. به را ها

پ دلتارسوقوعآنرا که دلتارسدريمينيبشينبود بهسانحهسهکرد. روزوقوعسيلرا ،
هاي(.هشدارهادرموردتراز0222دسامبر03ونوامبر02اکتبر،02بينيکردهبود)درستيپيش

هشداراجازهمقابلهباسيلوبسيارارزشمندبودوزمانپيش،سانحهجريانسومينسيلدر
هايشنوبامبورادراسرعوقتداد.درنتيجهسهيازکهاييموقتبااستفادهساختديواره

چشمگيريکاهشيافت.نحوخساراتاينسيلبه
تحليلبينيپيش و تجزيه بر مبتني سيل گستردههاي نزديکيهاي در آب يترازهاي

 بود. يپديدهچندجاکارتا وقوع آنهممختلفکه موجبتراززمان ها در باال سواحلهاي
 در ژ4جاکارتا بود. شناساييشده بهاريوئنگرديد، مد و سيکلجزر ابتدا، دورهدر يبا

.تغييراتمدارچرخشزمينبهدورماهکهدرنتيجهتغييراتبودمطرحسال1282بازگشت
پيکاينآورد.درآنساليرابوجودمجذرومديفاصلهميانماهوزميناست،اينسيکل

با،ايندوپديدهزمانيشد.بادرنظرداشتنهمزمانهمساالنهدوبهاريباترازپيکسيکل
.بينيشدهبودآنپيشيکروزبعدويکروزقبلژوئنو4اطمينانترازسيالبيدرروز

 دارد، کهنقشمهميدرترازهايآبنزديکجاکارتا تغييراتغيرمعمولسومينپديده
درنتيجهتغييراتفصليداشتهويراتماهيتفصلياينتغيمداست.وجزرسطحدريادراثر

 روياقيانوسدر بر الگوهايهواشناسي)موسمي( ايجادمقياسبزرگدر هند و هايآرام
ازدهد.شود.بهطورمتوسطدرجاکارتا،بيشترينتغييراتغيرمعمولدرماهژوئنرويميمي

،شونددگرگونميوسالبهسالبودههکهاينتغييراتبهشرايطآبوهواييوابستيآنجاي
بسيارمشکلاست.بههرحالاستفادهازمدل،هاستآنوابستهبهيترازهايآبکهبينپيش

هواشناسي مدل به متصل پيش،جريان که روز چند را دستميبيني به امکاندهدزودتر ،
تاريخ آبدر تراز اينمدلِژوئن4تخمينبهتر از استفاده با کرد. ايجاد بااتيعمليرا و

از ترازهايآبهايبهبينيپيشاستفاده درسواحلروزهواشناسي، صورتروزانهبهجاکارتا
.شودبينيميپيش



 

 

 

 

 3991ماس، هلند، ل در شهر رومروند در مجاورت رودخانه يس

 ها سازي سيل براي رودخانه مدل

پبهدلتارس وستهيطور مدلدر بهبود و توسعه مدلحال است. سيل هيدروليکي هاي

SOBEK ييکرودخانهسازيهيدروديناميکشبکهکانال/شبيهبراييکبعديودوبعدي

اينمدلبرايشبيهاستايجادشدهدوبعدييسطحبعديوجريان سازيرفتارديناميکي.

دراندازييندهايخشکآخشکوهمچنينوقوعسيلوفردراراضيکامالًيسطحجريان

 پر شاملزمينمسطحيا نوعهندسه نشهر و برنامهبيفراز کامپيوتريبهيمناسباست.

اضافهکنند.يکبعديرابهشبکه يدوبعديدامنهدهدتابتواننديکيادوکاربراناجازهمي

 دامنهاين با درافزايشدقتها هايمکانشبکه نظر ميمورد نيزدامنهتوانند را ديگري ي

درنقاطصورتخودکاربهيودوبعديکبعدييهاپوشاني،دامنهدربرگيرند.درصورتهم

وشبکههيدروديناميکيمستطيليکبعديشوند.شبکهکاناليجفتمييکبعدييمحاسبه

هميدوبعدشکل از استفاده تواناييDelftالگويزمانبا ،پرشيبيهاجبههکردنمدلکه

محاسبه،بحرانيراداردفوقهايزيربحرانيوهمچنينجريانيندهايخشکوترسازيوآفر

شوند.مي

 





 

 

 

 

 هاي دفاعي سيل رويکرد سيستمي به سامانه

 برآورددر براي ريسکسيل يکسيستم يارودخانهخاکريزهاي محاسبه طريق واز

.پاسخدهاستشمطالعاتزياديانجامبند،ليهيدروليکيدرشکستسسازيفرآيندهايمدل

دفاعيسيليک سيليقريببندها()سيستمسيلسيستم محل،الوقوعبه و وقوع بستگيبه

کيرد1اراضيپستساحلييکواحدخاکريزدارد.اگرسيستمدفاعيسيلدردرشکاف

بسيارکمخواهدواحدهايمجاورونزديک،احتمالوقوعسيلدردچارشکستشودمنطقه

کارلو،رفتارسازيمونتبنددرشبيهليسيهاتشکافيموقعيمتصادفيباترسمهندسانبود.

ازمدلهيدروديناميک استفاده با تجزيهومورديکبعديودوبعدي SOBEKسيستمرا

هايدفاعيسازي،رفتارپيچيدهسيستمنروشمدليا.تجربياتاخيردردهندميقرارتحليل

اثراتسودمندومضرميايرودخانه درواقع، نشاندادند. توانندهمزمانياجداگانهدررا

 سيلرخدهند وقايع در ريسکسيلو باشند. تع،اينمسئلهتأثيرگذار هاينتوزيعييلزوم

موردراايرودخانهريسکسيلدرسيستمبراياثراتمثبتومنفيدردهيشدهوزنآماري

 دهد.قرارميتأکيد

 سازي براي تندبادها و گردبادها مدل

گرمس نيمه ساحلي مناطق از بسياري توفانيدر جهان، ميري وها تندبادها به توانند

جزي آمريکا، شرقي سواحل مخصوصاً شوند. تبديل وحشتناکي دريايرهگردبادهاي هاي

هابسيارکاراييب،سواحليدرامتدادخليجبنگالوجنوبدريايچيندربرابرايننوعتوفان

ناشيايبرايمحاسبهامواجپيشرفتهسازيپذيرهستند.دردهسالگذشته،دلتارسمدلآسيب

سازيشبيهعتوسعهدادهاست.براييهايهشدارسربخشيازسيستمبهعنوانهاراوفانتاز

مدل )Delft3D-FLOWامواجتوفانيبا تدقيقبادها برنامه ،WESباد برايتوليدميدان )

ا است. شده نيرونبرنامهيتوفانيتهيه يشدهياطرافمحلمشخصهابادهايسطحيو

گرفتنمس نظر در با را يگردباد خطتوفان و متحركر ناظر وسيله ميبه مدلبرآورد کند.

WESگردبادمي خصوصخط در هواشناسي سازمان توسط شده داده اطالعات از تواند

سازمانياستکهسرعتبادها تنها توفانهاوايي، مرکزهشدار کند. دريپاياستفاده را دار

                                                            
1 Polder 



 

 

 

 

استکهدرابتداتوسطمرکزيمدلافتهيمدلتوسعهنيکند.ايمينيبشينپيمعيفاصلهزمان

انگلستيهواشناس طراحدر اتکايان موجببهبود اينمدل توسعه همشد. خوانيپذيريو

بخش همچننتايج مدل اين است. مختلفشده بادهايهاي شعاع محاسبهيحداکثرين را

راشودگيريمياندازههاهماهوارسهباشعاعمتناظرکهتوسطرادارهاويکندکهامکانمقايم

کند.فراهممي


 9002آگوست  99واورلئان در ين يکيدر نزد يحال ورود به خشکنا در يتوفان کاتر



استفادهميضريباصطکاكبادکهدرمدل عاملبسيارکليديبرايشبيهها سازيشود،

 بنابراصحيح است. امواج ارتفاع هواشناسيحداکثر مؤسسه با مشترکي مطالعات هلندين،

متر32يليشديد)بادباسرعتبيشازقيقبرآورداينضريبخصوصاًبرايشرايطبادختد

برثانيه(دردستانجاماست.



 

 

 

 

نواربراساستجاربپروژه بارايباديهادانيدميايجادگرديدهکهتول1ابزارتوفانها،

ميسرعتو سهولتبيشتريانجام دهد. ابزاريابا ننوار نخطوطيآخرسازيپيادهامکان

ميلمستقيوتبدآمريکايمرکزگردبادملاتمسفرانوسوياقيملسازمانهايوبگاهتوفاناز

داده استقرارمدلمتحركشبکهدريدوبعديباديهادانيبهمها يگردباديهاوجوددارد.

آکار مد دقدرDelft3Dدر چند حاضر ميحال طول نمونهيقه شبياکشد. ترازيسازهياز

نشاندادهشدهاست.قبلريدرتصونايتوفانکاتردرسطحآب

آنديابرنامه پرادشدر اخ(هند)را يکه شده، کامل توسعهرًا پيسيبر وينيبشيستم

کزشدهاست.امتمريتباليريستمدرسازمانمديسيهاواجراليوسيتوفانيهاموجهشدار

ا سيدر سرين هشدار يستم برنامه ع، در باد مشکالتبهبود زمانيمکانحل شبکهيو در

Delft3Dوقوعيسازهيکماژولدرشبينشامليهمچنمدلاينرد.يگيمورداستفادهقرارم

اثربرهمکنشموجتوفاناستيارودخانهيومناطقدلتايلمناطقساحليس ومدجزر -ي.

.دراينمدللحاظشدهاستزين

 يخيشواهد تار

تيريمديبرايخ،اطالعاتمهميقبلتارومايخيازگذشتهتاريتوفانيهاشواهدموج

ينکهدرگذشتهدرکشورهاچهاتفاقيافتايدريکند.برايلدرحالحاضرفراهمميسکسير

يباالاطالعاتترازشيثبتوپاراکهيز،ميکنکاشکنويحفارقياردقيدبسيبا،افتادهاست

يهاهياليشامعتبانيطبيگاهشود.يممحدودرياخصدسالبهازکشورهاياريبسبدرآ

2استکهدرينهماناتفاقيکمککندوابهماتوانديدرامتدادساحلميباليسيميقد

درامتدادييجلويهامترازتپه12رخدادکهحدوديغربانتوفانشماليدرجر0222نوامبر

نزديککي 0مسکركيکهيلومتر هلند در نتيفرسارا در يشداد. ييتابلوشتپه،يفرساجه

 آمد.شدريبهنمايوساحليبادازرسوباتمنحصربهفرد



                                                            
1 Hurricane Toolbox 
2 Heemskerk 



 

 

 

 


در کنار ساحل  يخيتار يها ش رسوبات توفانيو آزما يبردار در حال نمونه شناسان نيزم

 در هلند هستند.

ماه زميهادر توفان، از دلتارسنيبعد زمشناسان سازمان تيشناسنيو با بريکأهلند د

مطالعهنرسوباتراياند،اجادشدهيگذشتهايهاجتوفاناموازصدفکهتوسطايغنيهاهيال

زمانتوفانبااستفادهازکردند اينمييتعيپرتوسنج. بهزمينروشجديگردد. شناساننيد،

ميا زمانرسوبينامکانرا معيخيگرشواهدتاريماسهوديهاهياليگذاردهدکه نيرا

نتا بررسياجيکنند. نشانين رسوبکه ميگذاردهنده هجدهم قرن اواخر در يالديتوفان

هاازدادهيزمانيکسريجهآن،يبشدهودرنتيشدهترکيريگاندازهيتوفانيباترازها،است

تاريريگاندازه مستندات و استيخيها بدستآمده م. نظر يبه يارسد روشن يشرفتيپ،

منتظرهريغ روند در درهااستقاتيتحقانجام يهاترازيلجهانيتحليبرارايديجديو

روشمشابهيگشايماميبهرو،گذشتهيتوفان بارتفاعوطوليترکيبازسازيبرازينيد.

.خواهدگرفتدمورداستفادهقراريشديهاموجدرزمانتوفان



 

 چهارمفصل 

دارند؟ استحکام ميزان چه سدها و ريزها شن بندها، سيل

 
 

 

 

 



 

 فصل چهارم

دارند؟ استحکام ميزان چه سدها و ريزها شن بندها، سيل

 
 

 

سازند.  روي آب مي هايي براي جلوگيري از پيش ها سازه بيش از هزار سال است که هلندي

هيچ کشور ديگري در رابطه با اين موضوع، اين تجربه عظيم و ارزشمند را کسب نكرده است 

د. اين مهندسان در تمامي ندانش و تخصص قرار دار ي مرکز اين شبكهو مهندسان هلندي در 

و سد تخصص دارند. طراحي و  ريز شنساحلي،  ي بند، ديواره بند، آب هاي طراحي سيل قسمت

تر شده است.  هاي کنترل سيل، با افزايش ريسک سيل بسيار پيچيده نگهداري اين سازه

هاي زيست محيطي، الزامات  دغدغهرنشيني و انتظارات جامعه نيز افزايش يافته است. شه

تر کرده است. در اين راستا نه تنها بايد  گيرانه هاي مديريت سيل را سخت طراحي سازه

بلكه ابداع  ،هايي را براي اين امور تهيه کرد هاي راهنما و دستورالعمل استانداردها و کتاب

ها و  ار گيرد. در مرحله بعد اين مدلهاي کامپيوتري نيز بايد در دستورکار قر ها و مدل تكنيک

و  يبررسهاي ميداني مورد  هاي ابداعي را بايد با توجه به امكانات مدل و آزمايش تكنيک

  سنجي قرار داد. صحت

 
 بندهايشکستيکسيلمکانيزم



 

 

 

 

 

مورداستفاده8002درسپتامبر«مدلشکست»کهبهعنوانيک«سيلبندهوشمند»ساخت

قرارگرفت.

 1بند هوشمند سيل

اي جدي براي مديران آب است، زيرا حفاظت در برابر سيل نه  بند، مسئله شكست سيل

گيري است(، بلكه با استحكام آن تعيين  تنها با ارتفاع خاکريز )که به سادگي قابل اندازه

ريزد تا  علت ناپايداري در اثر فرسايش داخلي فرو مي هگردد. نواحي ضعيف خاکريز بيشتر ب مي

تر، يافتن راهي براي تعيين  بنابراين نكته کليدي براي )احداث( خاکريز ايمن در اثر روگذري.

ي مورد نظر  ها کل ناحيه دهد و کمي کردن ضعف بند را کاهش مي که استحكام سيل فرآيندهايي

 است.

ي تحقيقاتي در حال پيشرفت است. استحكام  تعيين فرآيند شكست خاکريز، يک زمينه

هاي محاسباتي  ها مشكل است. روش گيري آن بستگي دارد که اندازهخاکريز به عوامل متعددي 

جدي ميان استحكام و  هاي قطعيت عدمبراي تعيين استحكام خاکريز وجود دارد، اما ابهامات و 

هاي عظيم صورت گرفته و  گذاري سرمايه علت هبمقاومت محاسباتي و واقعي وجود دارد. 

بخش نيست. يک  هاي فزاينده نگهداري و مديريت براي مديران آب، اين شرايط رضايت هزينه

خواني طراحي  ريزي شده، هم ها طرح آزمايشات که براي واسنجي اين مدلاز سري جامع 

هايي را  مكان توسعه مدلبخشد. همچنين اين آزمايشات ا بهبود ميرا ها با شرايط واقعي  خاکريز

                                                            
1 The Smart Dike (“IJkdijk” in Dutch)    



 

 

 

 

بندها،  هاي زمان واقعيِ سنسورهاي داخل سيل کنند که قادر باشند با استفاده از داده فراهم مي

تر اينكه اين سامانه  مهم .وضعيت سيستم خاکريز در آينده نزديک و دور را محاسبه کنند

 دهد.را گزارش  شود تهديد ميتواند شرايط اضطراري که ايمني به طور جدي  مي

المللي با هدف ايجاد ارتباط ميان  يک آزمايش منحصر به فرد بين بند هوشمند سيل

بند و سنسورها است.  سنجي روابط سيل سازي و صحت مند و نيز يكپارچه نظامآزمايشات 

و آژانس توسعه  1تحقيقات ملي آب هلند مؤسسهبند هوشمند ابتكاري از دلتارس و  سيل

 05عمل آمده و تا کنون  هاي ديگري نيز دعوت به ود از شرکتاست. با اين وج 2اي منطقه

عنوان مدل  اند. در اين آزمايش، امكان ساخت خاکريزهايي به شرکت اعالم آمادگي کرده

هايي در رابطه با پايداري شيب در رابطه با روگذري  شكست وجود دارد. تاکنون، آزمايش

 رگاب انجام شده است. و 3موج، پايداري مجموعه

بندها،  نمايش داده شده است. در سيل صفحه قبل   انجام آزمايشات پايداري در شكل

هاي  سيستم ،ينور يابي، رديصوت يها يريگ اندازهسنسورهايي از انواع مختلف براي 

به صورت ابداعي  4ينور ابي و مسافتاب ي هاي گرمايي و جهت ميكروالكترومكانيكي، دوربين

هاي جديد و به  اند. براي واسنجي روش گيري فشار منفذي و رطوبت ترکيب شده براي اندازه

سنج و  ، رطوبت ي پايش مرجع که شامل فشارسنج طور کلي براي اصالح آزمايشات، سامانه

م آوري سنسورها در رابطه با اعال آزمون کارآيي فن بر عالوهسنج است نيز نصب گرديد.  شيب

هاي ارزشمندي براي ارتقاي دانش در رابطه  ها داده هشدار در شرايط اضطراري، اين آزمايش

 اند. به دست دادهبا مكانيزم شكست خاکريزها 

 سازي موج روگذري شبيه

دست  ساز روگذري موج، ابزاري براي انجام آزمايشات مخرب روي شيب پايين يک شبيه

ري مقاومت فرسايشي در برابر روگذري جريان در گي منظور اندازه بند واقعي به يک سيل

                                                            
1 STOWA, IDl 
2 N.V. NOM 
3 Macrostability 
4 Lidar 



 

 

 

 

و  ايجاد شد 1توسط فاندرمير 2552ساز روگذري موج در سال  هاي شديد است. شبيه توفان

شد، در  انجام گرفت. کنسرسيومي که توسط دلتارس رهبري مي 2552آزمايشات آن در سال 

ل و نقل، امور عمومي و در وزرات حم 2چارچوب قراردادي با واحد اجراييِ مسئول امور آب

بيشتري را با استفاده از اين دستگاه انجام داد. اين آزمايشات  مديريت آب هلند، آزمايشات

ها را تحت  بندها، خاکريزها يا گوره دست )داخلي( مختلف سيل هاي پايين رفتار شيب

  ليتر بر ثانيه در هر متر طول مدل نمود. 120سازي روگذري موج تا دبي واحد  شبيه

متر  0/0ساز شامل يک جعبه بزرگ متحرك براي ذخيره آب است. ظرفيت نهايي  شبيه

متر( است. اين جعبه به  4سازي با پهناي  متر مكعب براي شبيه 22مكعب در هر متر عرض )

سازي زبانه موج روگذر  شود و به منظور شبيه اي پر مي صورت مداوم با دبي از قبل معين شده

شود  شود. دبي به صورتي رها مي دست خاکريز، در زمان معيني خالي مي از تاج و شيب پايين

که در آن براي هر مقدار حجم آب روگذري، سرعت جريان و ضخامت زبانه آب در تاج 

پيوست. در  روگذري متناظر واقعي به وقوع خواهدخاکريز مطابق با خصوصياتي باشد که در 

 شود. ي به صورت تصادفي رها ميطول زمان اين آزمايش، احجام روگذري مختلف

 
موجروگذريسازهيشباشبيآزما

                                                            
1 Van der Meer  
2 Rijkswatersaat 



 

 

 

 

هاي  نتايج آزمايش، مقدار استحكام شيب داخلي خاکريز براي موج روگذر، انواع مكانيزم

و مواردي را که تحقيقات بايد روي  روگذريمورد انتظار در شكست، نقاط ضعف در زمان 

بندها در  اطالعات مهمي براي طراحي سيل ،مشاهدات دهند. اين دست مي ها تمرکز کند را به آن

فرسايش  ،دهد که موج روگذر عنوان مثال، نتايج آزمايشات نشان مي گذارند. به اختيار مي

 . کند ايجاد مي شد کمتري نسبت به آنچه قبالً در مورد آن تصور مي

 ريزها آزمايشات فرسايش شن

شديدتر ها در طول ساحل هلند  دهد که وضعيت موج آخرين دستاوردهاي فني، نشان مي

رسد که اين امواج لزوماً نه  تاکنون محاسبه و برآورد شده است. به نظر مي از آن چيزيست که

ريزها و  اند. ايمني شن موج بزرگتر از برآوردها بوده مدت زماناز نظر ارتفاع بلكه از نظر 

طول ساحل هلند در حال بررسي است تا مشخص شود که آيا به اقدامات اضافي  بندها در سيل

دستيابي به اين هدف، الزم است  منظور نياز است يا خير. بهبراي تضمين ايمني مورد نظر 

گذارند.  ريزها تأثير مي بدانيم که چگونه طول موج و مدت زمان آن در توفان بر فرسايش شن

هاي طوالني مدت باعث افزايش فرسايش  کند موج مشخص ميهايي وجود دارد که  نشانه

 شوند. ريزها مي شن

از مشاور طرح خواست تا اثرات مدت  واحد اجرايي امور آب در هلند،در اين چارچوب 

هايي که تاکنون براي ارزيابي سطح  بررسي کند و روش يشن يها زمان موج را بر فرسايش تپه

ده است را بهبود دهد. گروهي از متخصصان از دلتارس يگرد هلند استفاده مي ريزهاي ايمني شن

 ( اين مطالعات را انجام، و آلكيون، اوترخت و توئنتدلفتو مؤسسات ديگر )دانشگاه 

انجام  3بزرگ دلتا فلومريز مقياس بزرگ بود که در  دادند. تحقيق شامل آزمايشات فرسايش شن

متر مكعب در فلوم قرار داده شد. نتايج اين ريز هلندي به حجم سه هزار  شد. مقطع تيپ شن

هاي شديد  ريزها در موج ها نقش مهمي در توسعه روشي براي برآورد فرسايش شن آزمايش

 کند. ها ايفا مي توفان

                                                            
1 Utrecht and Twente 
2 Alkyon 

 متر 2به عمق متر و  245در  0ابعاد   3



 

 

 

 

 فلوم دلتا

هاست.  موج در سازه بار ناشي ازگيري  فلوم دلتا، يک فلوم موج بزرگ مقياس براي اندازه

ها انتظار  که در آن ريزها شنها و فرسايش  چين هايي مانند پايداري سنگ اين دستگاه در پروژه

 2متر و عمقش  0در  245آن  ابعاد. گيرد قرار مياستفاده مورد  باشد،مقياس تأثيرگذار رود  مي

تواند اثرات  مي را داراست و هدايت موج دوم امكان ساز اين دستگاه متر است. موج

 متر توليد کند. 0/2هايي تا ارتفاع  تواند موج . اين دستگاه ميرا مدل نمايد 1ها انعكاسباز

 
ريزشنفلومدلتادرحالکار:آزمايشاستحکام

  

                                                            
1 Re-Reflection 



 

 

 

 

 1ژئوسانتريفيوژ

وابسته  تنشبه  يداًرفتار خاك شد

هاي  است. بنابراين آزمايش در سازه

ساده بندها سرراست و  ليمانند س يخاک

سانتيمتر  0بند با ارتفاع  لينيست، يک س

متر  0بند با ارتفاع  ليبسيار متفاوت از س

تواند  کند. آزمايش سانتريفيوژ مي عمل مي

غلبه بر اين مشكالت مورد استفاده  يبرا

رد. بعد از قرارگيري مدل در يقرار گ

سانتريفيوژ در حال چرخش، نيروي 

ذبه جانيروي سازي  مدل برايسانتريفيوژ 

شود. به عنوان مثال، در  زمين استفاده مي

زمان چرخش در همان سرعت که نيروي 

سانتيمتر  0)صد برابر جاذبه زمين( است، خاکريز با ارتفاع  g155سانتريفيوژ بر مدل برابر 

مورد نظر به نحو مناسبي هاي  متر را دارد. در اين روش پديده 0همان وزن خاکريز با ارتفاع 

 انجام شوند. مطلوب  يصورت تواند به ز ميين يدانيها م ند و آزمايششو ميمطالعه 

متر و وزن  2فرد است و داراي ارتفاع  خود بسيار منحصر به نوعژئوسانتريفيوژ دلتارس در  

. ژئوسانتريفيوژ ها اعمال نمايد را به نمونه g355 شتاب تواند حداکثر تا تن است که مي 0/2

 هاي شكست خاکريزها است.  ابزاري ارزشمند در فهم مكانيزم

 

                                                            
1 The Geo-Centrifuge  



 

 

 

 

 آزمايشات رگاب

رسد يكي از  هاست که به نظر مي بند هاي فرسايش در زير سيل ، گسترش کانال1رگاب

بيني متعدد تجربي و  هاي پيش تحقيقات گذشته، مدلباشد.  بند  هاي مهم شكست سيل مكانيزم

سنجي و  داشتن ريسک پدپده رگاب و به منظور صحت دست داده است. با درنظر تحليلي را به

هاي مهندسي ژئوتكنيک، يک برنامه تحقيقاتي در دستور کار قرار گرفته  توسعه احتمالي مدل

 است.

 
مقياسکوچکشرگابدريآزما

بندي، کرويت  ، دانه هاي خاك مانند اندازه هاي دانه ظور بررسي تأثير ويژگيها به من آزمايش

در کوچک مقياس )شكل باال( و متوسط  ها آزمايشو نفوذپذيري اجرا شد. تحقيق شامل 

ميداني بود که در تصوير پايين نشان داده شده  ها آزمايشژئوسانتريفيوژ و  ها آزمايشمقياس و 

تر تشريح گرديد. نتايج  بند هوشمند بود که پيش از پروژه سيل است. آزمايشات ميداني بخشي

فني را   اين آزمايشات محدوده وسيعي از فرآيندها فرسايش را مشخص کرده و بنابراين درك

د. براساس دانش به دست آمده در هاي کنوني خواهد ش تر نموده و موجب توسعه مدل عميق

  هاي ارزيابي پايداري شيب هاي راهنماي طراحي خاکريزها و دستورالعمل اين تحقيق، کتاب

  خاکريزهاي موجود مورد بازنگري قرار گرفته است. 

                                                            
1 Piping 



 

 

 

 

 

لندنابانينشستکانالگورهخمنجربهکهينيرزميزيهاوآبخاکتيوضعازيطرح

درنيواورلئانشد

 سازي نشست ، آب زيرزميني و مدليهيدروژئولوژيکترسيم نقشه 

اطمينان در اطالعات  مختلف زيرزميني مانند عدم يندهايتواند به فرآ ريسک سيل مي

ا يهاي زيرزميني و پمپاژ گاز  آب زيرزميني، برداشت آب يشناسي يا نشست در اثر زهكش زمين

ان يابان لندن در نيواورلئان در جريعنوان مثال، نشست کانال گوره خ به .شدز مرتبط باينفت ن

هاي  گورهن بود. يريهاي هيدروژئولوژيكي خاك ز ويژگي ليبدل ياديتا حد زتوفان کاترينا، 

ر احداث شده بودند. در نتيجه تراز باالي يشن و ماسه بسيار نفوذپذ يو کف کانال رو مذکور

بات باتالقي نشست کرد و فروريختگي دروني خاکريز را موجب آب در سيل، اليه نازك رسو

هاي انساني قرن گذشته مرتبط  زده به نشست زمين ناشي از فعاليت گرديد. وسعت منطقه سيل

آب زيرزميني کم عمق است.  يداً وابسته به زهكشيگرديد. نشست زمين در نيواورلئان شد

توانند نشست را کاهش  اي خاك نرم ميمديريت تراز آب زيرزميني کم عمق در مناطق دار

ترين دليل نشست، پمپاژ آب زيرزميني از  مانند بانكوك يا جاکارتا، اصلي ييدهد. در شهرها

زان چند متر يکه نتيجه آن، افت تراز آب زيرزميني به م استپذير  زيرزميني آسيب هاي آب سفره

  نقشهم ي: ترسنرم وجود دارد خاك يندهايل فرآياست. در اين رابطه نياز به متخصصان تحل

، ترسيم سازي آب زيرزميني و روابط نشست بندها، مدل ليدر اطراف س يهيدروژئولوژيك



 

 

 

 

ش زمان واقعيِ تراز يپا ،ش آب زيرزميني و نشستياي، پا نشست با استفاده از تصاوير ماهواره

در اين چارچوب و ت ذخيره خاك باشد. ين ظرفييتواند ابزار اطالعاتي در تع آب زيرزميني مي

خاك اشباع را برآورد  ي جهيهاي سيل در نت توان ريسک هاي باران، مي بيني در تلفيق با پيش

 نمود.

 بيني نشست خاك افزار پيش پايداري شيب و نرم

براي طراحي  ژئوتكنيک افزاري مهندسي ابزارهاي نرمو تجربيات، دلتارس براساس تحقيق 

افزاري  نرم ي بستهيک در واقع  D-stabilityرا توسعه داد.  زهايو تجزيه و تحليل ايمني خاکر

خصوصيات ويژه متعددي در طراحي  D-stabilityهاي نرم است.  پايداري شيب در خاك

نان يت اطميکند که شامل ماژول قابل اي پيشنهاد مي جاده يزهاياي و خاکر رودخانه يبندها ليس

. توزيع تصادفي )استوکاستيک( پارامترها، دهد يرا م بخشي يمنيب اياجازه ورود ضرااست که 

. متخصصان تجزيه و تحليل دهد دست مي بهرا  يمه احتماالتيتوانايي تجزيه و تحليل ن

اثرات  قادر خواهند بودکاربران  واستفاده کنند  توانند از مدول تصادفي بيشاپ مي ياحتماالت

 يزهايايمني خاکر هاي تحليل باالبر. مدول فشار محاسبه کننددر پارامترها  يرات مكانييتغ

 D-stabilityسازد.  يهاي زيرزميني را ممكن م اي متأثر از تغييرات تراز آب در سفره رودخانه

ادغام  D-Settlementشناسي دلتارس مانند  زمين –افزارهاي ديگر مهندسي  به راحتي با نرم

-Dکند.  مي محاسبهي را و رس ياهيگهاي  ع خاكيسر يها نشست D-Settlementشود.  مي

Settlement يور م، خزش، غوطهيزان تحكيم محاسبه يبرا يهاي دقيق و پرقدرت مدل ،

 کند. يمجدد را ارائه م يو بارگذار ي، باربرداريا مرحله يو بارگذار يزهكش

                                                            
1 Bishop 
2 uplift 
3 Peat 



 

 

 

 

 
هاشتنشيشاپهمراهبانمايرهلغزشبي:داD-stabilityيکنمايهاز

 (: ساحل ) يحدمدل رفتار 

  يشن يها و نشت تپه يبراي فرسايش، روشستگ 1برنامه منبع باز

، دانشگاه يونسكو يا-اچ-يمؤسسه  آدلتارس با همكاري رسته مهندسان ارتش آمريكا، 

ک ساحل شامل يسازي واکنش مناطق نزد ، به منظور شبيهيميامِدانشگاه  و دلفت يصنعت

و  4ي، روشستگيشن يها ، فرسايش تپهايکنار درسواحل کم عمق  يندهاي، فرآ شكست موج

را توسعه دهد.  XBeachد، توانست مدل يشد يها نشت، در مقابل اثرات بادها و توفان

XBeach ساحلي، محدوده   هاي کناره اي مانند وضعيت هاي پيچيده تواند در مطالعه موقعيت مي

ها مورد  چين و سنگ يساحل يها ارهويبا لحاظ نمودن اثرات د يشن يها کناره ساحلي، مقطع تپه

بسيار مبتكرانه است زيرا  يقبل نديفرا بر يمبتنهاي  استفاده قرار گيرد. مدل در مقايسه با مدل

هاي  اي، جريان هاي فرا جاذبه دار گسترده، موج جهتهاي کوتاه  تواند اثرات گروه موج مي

                                                            
1 Open-source 

2  IHE-UNESCO ونسكو و دولت هلند در رابطه با علوم آب است يوابسته به سازمان  يآموزش ک موسسهي

 .س شده استيهلند تاس دلفتکه در 

3 Surf and swash zone 
 شود. نشين مي شوند و در آنجا ته وارد ساحل مي ريزها شندر روشستگي رسوبات دريايي با عبور از تاج   4

5 Process based 



 

 

 

 

 يمدل که به صورت فشرده کد گذار کيناپايدار، انتقال رسوبات و تغييرات تراز بستر را با 

به مدل و را اي  شده است در محاسبات لحاظ نمايد. دانشمندان خارج از پروژه دسترسي آزادانه

آوري کمک کرده  المللي دانش و فن ن پروژه به تبادالت بينين ايتوسعه کدها دارند. بنابرا

 است. 

 
بنديمناطقساحليدسته

ش ساحلي آرگوس متصل يبرنامه را به تصاوير سيستم پان ي، اXbeach يکاربر يراهنما

خط ساحلي  يكيبيني رفتار مورفولوژ مدل، امكان پيش -داده يساز كپارچهيکند. اين ابزار  مي

 دهد.  دست مي را به يدانيهاي پرهزينه م گيري در زمان کوتاه بدون نياز به اندازه

 
آرگوسيشساحليسامانهپا



 

 

 

 

 

درحالتبستهالنتمائسگيرتوفانموج

 توفان يگيرها افزار كاربردي موج سازي فيزيکي و نرم مدل

ي گذشته  توفان و سدهاي متحرك در هلند در چند دهه يگيرها طراحي و آزمايش موج

مورد توجه خاص بوده است. مطالعات اصلي در طول اجراي طرح دلتا، در هلند بعد از سيل 

 انجام شد. 1503

  



 

 

 

 

 

و  1592در سال  1گير توفان در اوسترشلد ساخت موج ،طرح دلتانكات برجسته 

توفان در خارج از  يگيرها بزرگ موج يها است. دلتارس در پروژه 1552در سال  2وواتروگين

 واورلئان شرکت داشته است.يز و نيهلند مانند سنت پترزبورگ، ون

هاي  تردام را از توفانوواتروگ )هلند(، لنگرگاه و شهر رويدر ن مائسالنتگير توفان  موج

فيزيكي را به  يها کند. دلتارس آزمايشات مدل ناگهاني و سخت درياي شمال محافظت مي

ها انجام داد. همچنين دلتارس در  چهير خصوصاً در طول بستن دريگ منظور مطالعه پايداري موج

بخشي از  يک بعدي  SOBEKر مشارکت داشته است. مدل يگ ار موجي ميافزار تصم توسعه نرم

بيني  پيش ي از پيش تعيين شده، افزار است که تراز آب را در زمان تجاوز آن از آستانه اين نرم

 شود. ها مي شدن دريچه کند و به صورت خودکار باعث بسته مي

                                                            
1 Oosterschelde 
2 Nieuwe Waterweg  



 

 

 

 

بندزيستي در پاي يك سيلحوضچه

 

1گاهي زيست بند ليس

هاي  سيل به صورت مداوم به بررسي ايده در برابر سازي محافظت منظور بهينه دلتارس به
هاي ديگر مانند کارکردکنترل سيل با  کارکرد، ترکيب اين موضوع پردازد. مثال مي نوآورانه
اشاره  «گاهي بند زيست سيل»مفهوم توان به  مي عنوان نمونه، هب. استحي يتفريا  محيطي زيست

بند عالوه بر  لياساس اين مفهوم، س نمود. بر
عنوان يک  ي مديريت سيل به يک سازه

ي مختلف مطرح ها گاه مهم براي گونه زيست
 بوم ها يک زيست بند سيل سخت . بسترشود مي
گياهان انواع اي از  که مجموعهکند  ايجاد ميرا 

. اين گيرد در برمي رابزي و حيوانات آ
 در ساختبا تغييرات محدودي ها  زيستگاه

افزايش تنوع موجب و مكن شده م ها بند ليس
در حال حاضر در هلند . شوند ميزيستي 

هاي  دهو اي مطالعات ميداني در مورد اين مفهوم
 مشابه در حال انجام است.

                                                            
1 Rich Dike 



 

پنجمفصل 

سيل با سازگاري هاي گزينه

 
 

 

                                                                       

  



 

پنجمفصل 

سيل با سازگاري هاي گزينه

 
 

 

است كه  يهياراضي دارد. بد يپذيري يك منطقه معموالً نياز به تغيير كاربر كاهش آسيب

 .تر احداث شوند هاي مرتفع بهتر است در زمين ،ها و مراكز خدماتي ها، كارخانه خانه

مانند روستاي رودرائو  ؛كل روستا بايد جابجا شود ،ريسك سيل زياد باشد اگرخصوص  به

طور كامل جابجا  به 2002كه بعد از سيل اگوست  2در نزديكي درسدن اِلبهدر رودخانه  1سود

تراز  يطور مؤثر تواند به ي ديگري است كه مي ها گزينه ظرفيت گذردهي رودخانه . افزايششد

سازي  توان با مقاوم سيالبي رودخانه را كاهش دهد. عالوه بر اين در مناطق شهري مي

 .ها را كاهش داد ريسك ،ها در برابر سيل ساختمان

 ؟3پذيري مقاومت يا تحمل

 سانحهسيستم به نيروهاي خارجي مانند  و مقاومت دو پاسخ متفاوت يك يريپذ تحمل

در  «ريپذ تحمل»كند در حالي كه سيستم  در مقابل حادثه دفاع مي «مقاوم»سيل است. سيستم 

شود. هر دو سيستم ممكن است به  كند ولي به سرعت بازسازي مي برابر نيروي سيل تغيير مي

تبديل شوند. بنابراين در  سيستمي استوار و ايمن كه بتواند نيروهاي خارجي را تحمل كند،

ان سيل تا ي، باال بردن محافظت در برابر جريهاي مقاومت مديريت ريسك سيل، هدف استراتژي

پذيري  تحملدر حاليكه راهبرد  .عمدتاً توسط سيستم دفاعي سيل است ،اي مشخص آستانه

 ياما سعي در كنترل محدوده و عمق سيل، همچنين كاربر ،دهد اساساً اجازه وقوع سيل را مي

هاي  خوان با سيل خيز دارد. هدف اصلي حصول اطمينان از واكنش هم اراضي در منطقه سيل

جه ممانعت يه و در نتيت اوليبزرگ براي به حداكثر رساندن ظرفيت بازگشت سيستم به وضع

 از بروز فاجعه است.

 

                                                            
1 Röderau Süd 
2 Dresden 
3 Resilience 



 

 

 

 

( نمونه بارز تركيب مقاومت و 1ها )ايجاد فضا براي رودخانه دشت البيس ياياح ي پروژه

دشت، تغيير جانمايي خاكريزها و بازسازي دوباره  است. با كاهش ارتفاع سيالب يريپذ تحمل

منجر به كاهش تراز  مسألهشود و اين  هاي ثانويه، فضاي بيشتري براي رودخانه ايجاد مي كانال

بر مورفولوژي  آن اثرات ،هاي مهم اين رويكرد شود. يكي از جنبه هاي بزرگ مي آب در سيل

هاي  نديفرآرودخانه در درازمدت است. مهندسان هلندي به طور مداوم در مورد انتقال رسوب، 

ز تحقيق يخ و مخصوصاً در ارتباط با رشد گياهان در اراضي سيل يگذار فرسايش و رسوب

ها ممكن است دوام و  دشت در سيالب يكنند. اندركنش رشد گياهان و تغييرات مورفولوژ مي

تواند امكان  ها مي ت اقدامات را تحت تأثير قرار دهد. دانش دقيق در مورد اين پروسهيعقط

 را فراهم كند. 2يساز هاي نگهداري مانند چرخه جوان سازي استراتژي بهينه

 رودخانه يمورفولوژ

هاي رودخانه  گذارند. ممكن است كناره بلكه بر رسوبات نيز تأثير مي ها نه تنها بر آب سيل

نشين شدن مصالح  بندها شوند. ته دا كرده و موجب شكست سيليش پييان سيل فرسادر جر

بستر( تراز رودخانه در  يتواند با افزايش مقاومت هيدروليكي )زبر در بستر رودخانه مي يشن

ها در  ممكن است باعث تغيير توزيع دبي يگذار ش دهد. فرسايش و رسوبيها را افزا سيل

ها  بيني شده در برخي شاخه بيشتر از ميزان پيش يدلتاها شود و دباي در  انشعابات رودخانه

 ،هاي مديريت سيل براساس ايجاد فضاي بيشتر در رودخانه عالوه، استراتژي بهجريان يابد. 

خاص نياز  يمراقبت و نگهداربه گردد. اين راهكار نياز  را موجب مي يگذار ش رسوبيافزا

هاي اصلي را كاهش  در كانالقابليت هدايت جريان يت ، قابليگذار رسوب از آنجا كهدارد، 

 ؛سازد يم يكاهش تراز سيل حاصل از افزايش فضا براي رودخانه را خنثاثر  ،داده و به مرور

هاي  استراتژي يداريجريان سيل و هم بر پا يها سكيرودخانه هم بر ر ين مورفولوژيبنابرا

در طراحي رودخانه به درستي  يگذارد. خوشبختانه اگر روند مورفولوژ تأثير مي  مديريتي سيل

مدت  هتوان حداقل نمود. تغييرات بلندمدت و كوتا لحاظ گردد، اثرات نامطلوب را مي

                                                            
1 Room for the River project 
2 Cyclic rejuvenation 



 

 

 

 

يكي  كه Delft3Dتوان با استفاده از برنامه  را ميرودخانه و تركيبات رسوبات بستر  يتوپوگراف

 در زمينه مورفوديناميك است، برآورد نمود.سازي برجسته جهاني  هاي مدل از سيستم

 از تحقيقات راهبردي ريسك سيل تا اجرا : ها دشت البيس ياياح

پذيري و چگونگي  امكان ،راهبردي – يقاتيتحق يا ان پروژهيدر جر 0990دلتارس در دهه 

ل رودخانه راين را مورد مطالعه قرار داد. نتيجه درصد افزايش دبي سي 00هلند با شرايط تطبيق 

توان با تركيب  دقيق مي يزير ها به فضاي بيشتري نياز دارند و با برنامه آن بود كه رودخانه

از دست دادن اراضي شد.  مقاوم در برابر سيل، مانعِ ياراض يعملكرد دبي و عملكرد كاربر

درصد برآورد  58حدود  0580ا  سال دشتي در مقايسه ب پس از آن، كاهش اراضي سيالب

ها شده  دشت البيگرديد و مشخص شد كه توسعه شهري باعث ايجاد چندين گلوگاه در س

باعث كاهش تراز سيل  يا زان قابل مالحظهيبه م ،ها است. ايجاد فضاي بيشتر براي رودخانه

 نمايد ميجذابي را هم در محيط طبيعي و هم در محيط شهري ايجاد  اندازهاي چشمشود و  مي

 ياي. راهبرد احداشتتأثير زيادي بر افكار عمومي و سياسي خواهد  مسألهكه اين 

ها براي حفظ ايمني مطلوب در رودخانه مورد پذيرش دولت هلند قرار گرفت.  دشت البيس

 هاي مهم هلند شد. يم در رودخانهق با تغيير اقلين راهبرد، محور اصلي تطبيبعداً ا

اهداف ويژه در سطح ملي تعيين گرديد و  مسئوليت طراحي و ساخت  2008در سال 

به مقامات محلي محول  2وسيو  م 0هاي راين، شلت اي در طول رودخانه منطقه يها پروژه

در ها در بزرگ مقياس  كرده و اثرات آن يزيها را بررسي و مم گرديد. دلتارس اين طراحي

ي كمي  دهد. عالوه بر اثرات هيدروليكي، مطالعه مورد ارزيابي قرار مي را ستم رودخانهيس

ز در دستور كار بوده است.  عالوه بر ين يو مورفولوژ ينيزم ريهاي ز اثرات ژئوتكنيكي، آب

هاي كيفي  شاخص «تيم كيفيت»دانان در  اين، با مشاركت معماران، طراحان منظر و جغرافي

 انداز تعيين گرديد.  شممنظر و چ
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2
 Meuse 



 

 

 

 

 

 
 رات تراز بستر ييتغ –ه ير کانال ثانويتأث

 



 

 

 

 

 يزير برنامه ي بسته

هاي دشوار در سطح محلي  فضاي جديد براي رودخانه، نياز به انتخاب يمش اجراي خط

 يها است. سازمان يضرور هاي بهينه حل ربطان محلي در يافتن راه يدارد و مشاركت دادن ذ

ها و شهروندان حدود هفتصد روش محلي را براي كاهش تراز  اي، شهرداري ملي و منطقه

هاي متفاوني  ها اثرات ثانويه و هزينه شنهاد دادند. هر كدام از اين روشيها پ سيالبي رودخانه
راحي شد. اين گيري از اين حجم عظيم اطالعات،  ابزار خاصي ط دارند. براي تحليل و نتيجه

ريزي  نام دارد، كارآيي خود را در مورد برنامه« ها دشت البيس ياياح»كه  يزير برنامه ي بسته

 ربطان اثبات نموده است. مشترك با ذي

 كه معلولي هستند -هاي علت هاي پيشرفته علمي و مدل اين بسته، مدل اساس ساخت

خود   1توانند با اتكا به درك و حس ذاتي مي ، اماها ارتباط مستقيم ندارند كاربران با اين مدل

عنوان نمونه  اضافه كنند. بهدر يك حوضه رودخانه اقداماتي را به شرايط موجود )طرح مبنا( 

ن ابزار، نتايج اين يتوانند ارتفاع سدي را كاهش دهند يا مانعي را از طرح حذف كنند. ا آنها مي

هاي  عنوان نمونه اثرات شاخص كشد )به يتغييرات را به صورت شهودي و حسي به تصوير م
)كه از كارشناسان تا شهروندان  ربطان يذمحيطي و تراز آب(. با كمك اين ابزار،  كيفي زيست

هاي متفاوني براي تطبيق در محدوده رودخانه، بدون  توانند استراتژي شوند( مي يرا شامل م
 هاي اصلي ارزيابي كنند. درگيري با تفسير نتايج مدل

 
 بندها ليس يدن موضعيعقب كش -8 ها  شكن كردن ارتفاع آب كم – 0

 اس يبندها در بزرگ مق ليدن سيعقب كش -5 ان كميق كانال جريتعم -2

  يريمخزن تأخ -7 يكيدروليرفع موانع ه -0

 يجانب يها انيكاهش جر -5 دشت البيكاهش ارتفاع س-4

که توسط اين بسته  «ها دشت البيس ياياح» پروژه در ممکن از اقدامات يکل ينما

 شود پشتيباني مي
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  Intuitive manner 



 

 

 

 

 

 00 يالتين ايجاده ب ي(، نما9002آگوست  92نا )يانا، بعد از توفان کاتريزياورلئان، لوئ وين

 نياچه پونچارتريبه دررو ، يبلوار غرب يدر انتها

 تطبيق در مديريت سيل شهري 

خيز  ند كه سيلا ههايي قرار گرفت در مكان يتيمعموالً بسياري از شهرها و مراكز جمع

معروف جهان مانند  يشهرها از كالن يها. بسيار دشت البيهستند، مخصوصاً در دلتاها و س

هاي جدي سيل مواجه  كنگ نزديك دريا قرار گرفته و با ريسك نيويورك، سيدني و هنگ

انگيز توفان كاترينا در شهر  تلخ و غم ي توان به تجربه عنوان يك مصداق مي هستند. به

با افزايش  ها و تواند با افزايش تراز اقيانوس م ميياشاره نمود. تغيير اقل 2008در سال  نيواورلئان

هاي اقليمي نادر، ريسك سيل در مناطق شهري را افزايش دهد. بنابراين  احتمال وقوع پديده

مقاوم در  ن اثرات به منظور ايجاد مناطق شهرييكاهش ا يها م و اعمال روشيق با اقليتطب

اين  يترين روش در راستا ها در برابر سيل متداول ساختمان يساز الزامي است. مقاوم ميبرابر اقل

 شود. هدف محسوب مي



 

 

 

 

 

 واورلئان.يدر ن «هلند يگفتگو»ان جلسه يدر جر يدانيد ميبازد

استمداران ي، معماران و متخصصان آب در کنار سيزان شهرير برنامه« هلند يگفتگو»در جلسه )

 (اورلئان مطرح کردند. ويشهر ن يمنيو افزايش ا يهايي را براي بازساز ، طرحيمحل

  كپارچهيريزي و مديريت  هاي شهري، برنامه هاي سيل مهندسان هلندي در رابطه با چالش

مستقل از  يآب شهري به عنوان بخش ،اغلب اوقات در اند. هنوز در دستور كار قرار داده را

ورت حامل و محرك يك محيط ص را به  شود. اما بايد آن محيط زندگي شهري محسوب مي

در هلند  ن جهت،يه هممرتبط توسعه داد. ب يها تمامي فعاليت درر و پايدار يدلپذ يزندگ

ير اقليم در شبكه فاضالب شهري، مديريت و تصفيه آب در حال ياثرات تغ ي درباره يقيتحق

م ير برابر اقلهاي شهري مقاوم د يزير ها و ابزارها براي برنامه انجام است و بسياري از روش

توسعه ميكرو اقليم، در حال توسعه  يبرا يعنوان راه به 1ها آب- باغ به كارگيريمثالً از طريق 

هاي  است. همچنين تجزيه و تحليل احتمال و شدت معضالت آب شهري و سيل، توليد نقشه

 انجام شده است.نيز هاي هشدار و تسهيل مديريت بحران  ريسك سيل، توسعه سامانه

                                                            
1
 Water Garden 

با هدف تأمين فضا، نمايش و شود كه  انداز يا المان معماري دروني يا بروني تعريف مي آب به عنوان يك چشم –باغ 

 ر(.يشود )شکل ز رشد گياهان آبي احداث مي

 



 

 

 

 

 

 دشت در شون هوون، هلند البيس

 يبند كاهش ريسك سيل از طريق بخش

هاي سيل از طريق كاهش  بندي با هدف كاهش ريسك در مديريت ريسك سيل، بخش

بندي به تقسيم كردن مناطق وسيع  ق، بخشيدق يك معنايرد. در يگ يعواقب حادثه سيل انجام م

با ارتفاع معادل  يه از خاكريزهايمحافظت شده در مقابل سيل به مناطق كوچكتر با استفاد

عنوان مثال، جريان سيل  ممكن است. به يهاي  مختلف شود. گزينه اصلي اطالق مي يبندها سيل

كه تراز  ييزهايق خاكريتواند از طر الب مييتواند كاهش يابد يا س توسط خاكريزها مي

پذيري كمتر هدايت  آسيب دارند، به مناطقي با اي رودخانه يزهاينسبت به تراز خاكر يتر نييپا

خطوط دفاعي ثانويه  نيز اوقات يهاي مختلفي داشته باشند و گاه توانند اندازه ها مي شود. بخش

هاي  تواند باعث شود كه بخش شود. اين خطوط دفاعي ثانويه در جريان سيالب مي ايجاد مي

و زيرآب بردن نواحي  «هاي شهري حلقه»يا با احداث و از سيل مصون مانده  يتر وسيع

 ، نواحي شهري كوچكتر حفظ شود.ترند كه گسترده ،روستايي

 ارزيابي اين. مورد ارزيابي قرار داد هلنددر سطح را استراتژي  نيا يسنج امكان دلتارس

 طريق شوند، از اي محافظت مي هاي حلقه بند ليكه با س اين كشورمنطقه مهم  80 براي

 اين. شد انجام بندي راهبرد بخش با مناسبت تعيين منظور به اراضي روش سنجش كارگيري هب

 تحت افراد تعداد و اقتصادي يها خسارت بندي، در نتيجه اعمال بخش كه داد نشان برآورد



 

 

 

 

 آسان استراتژي اين اجراي حال، هر اي كاهش خواهد يافت. به به نحو قابل مالحظه ريتأث

 الگوي مثال، عنوان به. شود طراحي مورد نظربا لحاظ كردن شرايط خاص مناطق  بايد و نيست

 بر عالوه. دارند سيل نديفرآ در را اهميت باالترين موجود، آهن راه خطوط و ها خاكريزها، جاده

 موجود يها انداز چشم و تاريخي هاي ارزش هدف حفظ با بايد جديد ثانويه هاي خاكريز اين،

سيل  مهندسان و منظرو طراحان  معمارانهمكاري نزديك و تعامل  بنابراين،. شوند ساخته

 .ها الزم است ريزي ربطان در برنامه ثر ذيؤمشاركت م يكارآمد برا يها روش و بودهالزامي 

 ماسه با مصنوعي تغذيه: طبيعت با ساخت

 منظور به ساحلي منطقه در ماسه دادن زم قراريواقع مكان در ماسه بامصنوعي  تغذيه

يك روش محافظتي و  كه است ساحلي سيستم در ماسه مقدار حفظ يا ساحلي خط گسترش

 و ايجاد كرده تر طبيعي ساحلي سخت، هاي سازه به نسبت وشود  نرم محسوب مي يبخش عالج

 و كيلومتر( 00 از )كمتر دور نباشد ماسه منبع اگر. كند مي حفظ ساحل را تفريحي ارزش

 1يمخزن اليروبي براي راني كشتي عمق كه جايي ،بيروني در بخش دريا ي كناره در رسوبات

: است شده تعريف ماسه با تغذيه نوع سه. ن روش نسبتاً ارزان استيرد، اياست قرار گ كافي

 .زير شن و دريا كناره ساحل، تغذيه

جريان به  و موج نيروهاي كه چرا شوند، تكرار بايد كباري سال چند هر ها روش نوع اين

 تغذيه معمول طول عمر .شوند مي دريا و خشكي جهت درن مواد يا جداسازي باعث يآرام

 . است سال 8 دريا اي كناره ماسه
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 Hopper Dredgers 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1ماسه موتور

 هاي سازمان و تحقيقاتي مؤسسات

 و در رابطه با پتانسيل دولتي هلند،

 هلند سواحل در كه «2اَبَر تغذيه» سكير

 تحقيق شود، مي ناميده ماسه موتور

 ساحلمصنوعي  تغذيه اگر چه. كند مي

 خط يحفظ و نگهدار براي يكنون

 بوده است، مؤثر و آميز موفقيت ساحلي

 كاركردهاي تواند مي «اَبَر تغذيه»

 دست به حفظ ايمني بر مؤثرتري عالوه

بر استفاده بيشتر از  اصلي آن دهيا. دهد

 بازتوزيع خود طبيعت توسط كه اي ماسه

 طبيعي پويايي شود با هدف تحريك مي

 «اَبَر تغذيه»ساحل استوار شده است. 

حائل براي تطبيق  منطقه تواند افزايش مي

 گسترش با افزايش تراز دريا در آينده و

ساحلي را موجب  مدي و جزر منطقه

 و شود كه هر دو از ديدگاه طبيعت

 .مفيد خواهند بود يحيتفر اهداف
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 Sand Engine 

2 Super-nourishment 



 

خطـــر سيــل را جـــدي بگـــيريـــم
چگونه محيط را در برابر سيل ايمن سازيم؟

 

 

 



 

ششمفصل 

كرد؟ توان مي چه سيل، سانحه بروز صورت در

 

 

پذير نيست، جامعه بايد براي شرايط  از آنجا كه حذف كامل ريسك وقوع سيل امكان

ي سيل در دسترس  براي پشتيباني از مديريت سانحه ياريبس يها اضطراري آماده باشد. روش

ع در زمان واقعي سيل است. ي، سامانه هشدار سردر اين زمينه ها ترين روش است. يكي از مهم

 1هاي شرايط اضطراري برنامه يدهد تا اجرا به مقامات و مسئوالن مين امكان را يااين سامانه 

در خصوص برنامه  2نظير تخليه و يا بسيج نيروهاي امداد و نجات را آغاز كنند. قبالً در فصل 

Delft FEWS  .ريزي  در اينجا دانش و ابزارهاي مورد نياز جهت طرحمطالبي ارائه شد

 شود. هاي شرايط اضطراري و بيمه ريسك سيل مطرح مي برنامه

 مديريت بحران براي ريسك سيل

 يهاي فن عامل مختلف مرتبط با يكديگر، در مديريت بحران سيل اهميت دارند: جنبه 3

و مديريتي. يك  سازمانياختار مردم در معرض آسيب و س رواني -اجتماعي يها سيل، واكنش

مناسب بايد جريان بهينه اطالعات بين اين سه جزء را تضمين نمايد.  شرايط اضطراريبرنامه 

موقعيت از از آنجا كه دلتارس در خصوص هر سه عامل مذكور صاحب دانش و تجربه است، 

. ارتباطات كليد برخوردار است شرايط اضطراريريزي  برنامه درمنحصر به فردي براي كمك 

الزم است اطالعات كنار « تصوير مشترك عملياتي»يك طرح موفق است؛ براي دستيابي به يك 

شريط هم گذاشته شوند. بدين معني كه در هر لحظه از زمان بحران، هر يك از عوامل تيم 

 از وضعيت جاري داشته باشند. هنگامي، بايد تصوير واحد و به اضطراري
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 contingency plan 



 

 

 

 

 
 گانه مديريت بحران عوامل سه

هاي مديريت آب و مديريت بحران  در اين ميان با چالش برقراري ارتباط ميان حوزه

جدا از يكديگر هستند. در  يروبرو خواهيم بود. در بسياري از كشورها اين دو حوزه تا حد

هاي كنترل سيل است، اما زماني  ي از زيرساختوضعيت عادي، مديريت آب موظف به نگهدار

اساساً تغيير خواهد  چارچوبكه آب به سطوح بحراني برسد و تخليه جمعيت الزم گردد، اين 

شوند:  دولتي وارد كار مي يها ها، مؤسسات و رده هاي مختلفي از سازمان نمود. سطوح و رده

آيند. بايد مردم را آگاه نمود، به ترافيك  نشاني، شهرداران و فرمانداران به صحنه مي پليس، آتش

ويژه در وضعيتي كه محدوده وسيعي در معرض  سر و سامان داد و حمل و نقل را منظم كرد. به

د خواه 1م لجستيكيعظيعمليات معضل اصلي، قرار داشته باشد، به زودي فوري خطر سيل 

هاي كه بدان  . در چنين وضعيتي است كه اطالعات صحيح بايد به سرعت به دست بخشبود

هاي  پيشرفت ،ابزارها و مفاهيم كاربردي تأمين اين اطالعات رابطه بانياز دارند، برسد. در 

. در هلند، دلتارس در زمينه آوري اطالعات به دست آمده است چشمگيري در چارچوب فن

اي و محلي به دولت  ( در مقياس ملي، منطقهFLIWASمين سامانه هشدار و اطالعات سيل )تأ

ربط، يك ماژول ملي تخليه ]جمعيت[  هاي ذي نمايد. در ضمن با همكاري ساير بخش كمك مي

 ريزي است. در حال طرح
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  Logistic 

تواند فيزيكي يا غير فيزيكي  ي ديگر است و اين منابع مي لجستيك مديريت انتقال منابع از يك نقطه به نقطه

 انرژي و ...( باشند.   )اطالعات،



 

 

 

 

 

 

 گشت راهداري در حال امدادرساني(؛ 1931مهرماه ) استان گيالن

 تيه جمعيتخل يساز و مدل يزير برنامه

نخستين بار در يك برنامه  FLIWASسامانه 

هلندي توسعه داده  -اي آلماني توسط مشاركت مؤسسه 2به نام نوآ 1ه اروپايييمشترك اتحاد

 اتتصميماتخاذ گيران، مديران آب و ساير افرادي كه از آنها انتظار  شد. اين سامانه تصميم

هاي تخليه  نمايد. با برنامه مي يبانيپشترا رود،  الوقوع سيل مي صحيح در مواقع بروز خطر قريب

با استفاده از بهينه را هاي  توان استراتژي تخليه، مي براي سناريوهاي متفاوت جريان سيل و

 . تعيين نمود ،است  FLIWASكه بخشي از 3سيستم محاسباتي تخليه

 ماژول ملي تخليه 

 ه شده استداد توسعه FLIWASعنوان بخشي از  به 2.0ش يرايدر و 4ملي تخليهماژول 

اين  ي نيز در آن ملحوظ شده است.تخليه قبل يريگ ميتصم يبانيپشت يها تجارب سامانهو 
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 INTERREG  

2
NOAH  

3
   Evacuation Calculator 

4
  National Evacuation Module 



 

 

 

 

 تعريفريزي كه در  است: ماژول برنامهمانور و پايش   ريزي، بخش برنامه 3ماژول شامل 

براي  مانور. ماژول گيرد مورد استفاده قرار ميبالقوه تلفات انساني  برآوردسناريوهاي تخليه و 

ن افزايش مهارت مديران بحران و آو هدف  شود به كار گرفته مي و آزمون آمادگي موزشآ

 .كند ميش و ارزيابي روند تخليه پشتيباني يپا نيزش يماژول پامرتبط است.  يها تيم

. تنظيمات ملحوظ شده استماژول تخليه در اي  هاي جاده و زيرساخت يتياطالعات جمع

با توجه به تكميلي . اطالعات شود را شامل ميو رفتار مردم  يترافيك هاينديفرآ فرض پيش

پذير مانند  سيبآهاي  خصوص گروه ها )به زات ميان گروهيو تما اشياء فيزيكي، خطرات

 . شود يوارد متوسط كاربر به سامانه  ،سالمندان و افراد معلول(

 
 کيان ترافيجر يساز هيه در حال شبيتخل يها مدل

 در بيمه حوادثو نوآوري ابداع 

ها در ارتباط با  هاي جبران خسارات بخش مهمي از استراتژي بيمه سيل و سيستم

اي از  به صورت فزاينده 1هاي بيمه اتكايي شركتهاي بيمه و  هاي سيل است. شركت ريسك

عنوان مثال  كنند. به سيل استفاده ميهاي بيمه  براي تعيين تعرفه پيشرفتههاي فاجعه احتمالي  مدل

است كه پارامتر يك ه ياساس اصول كلي مكانيزم جبران خسارت بر پا 2«مفهوم پارامتر ماشه»

بعد مربوط جبران خسارت مزيت آن اين است كه بودجه ل نمود. يا مد يريگ اندازهبتوان آن را 

اثبات براي دريافت غرامت نيازي به را يشود، ز ار داده مياز حادثه به سرعت در اختيار قر

وارد شده و مه شده يببه كه واقعي  يخسارترابطه مستقيمي با ست. هيچ يوارده ن يها آسيب

 وجود ندارد. پارامتر ماشه 

                                                           
 ياحتمال يضررها از خود که را گريد ي هميب يها است که شرکت يمه مجدد، شرکتيا بي ييمه اتكايشرکت ب 1
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 Parameter Trigger Concept 



 

 

 

 

 

 خوزستاناهواز، در  خاكريز ياضطرار ترميم

 

 مفهوم ماشه در تصوير كلي از اكثريت حوادث ويران كننده  ملحوظ كردنترين چالش  مهم

هاي طوالني  تواند در تجزيه و تحليل مجموعه داده سازي ريسك سيل مي افزار مدل است. نرم

خسارت و تخمين شرايط زمان واقعي  ي، تعيين تابع همبستگيمدت مرتبط با مخاطرات اساس

ژئوتكنيكي،  هاي ، تحليليش مصنوعيپا يها . همچنين سامانهمورد استفاده قرار گيردسيل 

تواند  مي هاي سيل، قطعاً با توجه به ريسك نمدخال ذيمطالعات مرتبط با اقتصاد و  هاي تحليل

 نقش كليدي داشته باشد. هاي مبتكرانه بيمه سيل  در توسعه سامانه

 



 

 

 

 

 

 انگلستانات نجات در حال اجرا، يعمل

  دهد يارائه م در زمان واقعي را يط اضطراريدلتارس مشاوره شرا

عنوان بخشي از توافقات با وزارت حمل و نقل، امور اجتماعي و مديريت آبي هلند،  به

ماده باش كامل آط اضطراري مربوط به ريسك سيل در حالت يدلتارس در بسياري از شرا

 ،ي در هر بخش سيستم كنترل سيل در هلندمدن شرايط بحرانآمحض به وجود  است. به

متخصصان دلتارس براي فراهم كردن مشاوره فني به وزارت خانه در دسترس خواهند بود. در 

مده تشكيل آمتخصصان مختلف مناسب با نوع شرايط به وجود  شاملساعت، تيمي  22مدت 

ياري و مراقبت شود. هر ساله چند تمرين براي آموزش كاركنان دلتارس و حفظ حس هوش مي

 شود. اعضاي تيم بحران شامل متخصصان در مهندسي، سيل و خشكسالي،  ترتيب داده مي

 شوند. هاي زيرزميني مي بآب، خاك و آمحيط زيست و كيفيت 



 

 

 

 

 

 ياندونز آچه، ،4002سال  يبعد از سونامموقت  يساخت سرپناه ها

 را در مديريت شرايط اضطراري  هماهنگي شبكه 

د كه يرس ان توفان كاترينا، به نظر ميياالت متحده در مورد سيل در جريبعد از تجربه ا

بر اساس . كار گرفته شود بهريسك هلند تواند در مديريت  آموخته شده ميهاي  درسبرخي از 

سات و افراد براي توليد و به اشتراك گذاشتن اي از موس بندي انجام شده ايجاد شبكه جمع

هاي تحقيقاتي مورد نياز بسيار مطلوب ارزيابي  اطالعات در شرايط اضطراري و تعيين زمينه

رود كه اين بينش بتواند در  مشترك است. انتظار ميات قيآغاز تحق يهدف بعدگرديد. 

نقش ب آشرايط بحراني مرتبط به  يابيگويي و باز ماده شدن، پاسخآهاي دولت براي  تالش

، تلفات و اختالالت اجتماعي پذيري سيبآكاهش راهكارهاي . به طور خاص، مثبتي ايفا نمايد

 .اين تحقيق استتمركز ي  محدوده

هلندي در زمينه مديريت باليا با عنوان شبكه تحقيقاتي  -از متخصصان امريكايي اي شبكه

(. اين شبكه با مركز تحقيقات بالياي NUWCRENهلند ايجاد شد )-بحران آب امريكا

و نيز چند دانشگاه ديگر در اياالت متحده، مؤسسه مديريت ايمني و بحران  1ردانشگاه دالوِ

(COT) نگن، دلتارس و موسسه يدانشگاه واگنTNO عنوان  در هلند مرتبط است. دلتارس به

هاي مديريتي اين  جنبهمشاور طرف قرارداد وزارت آب و حمل و نقل هلند مأمور تدوين 

شبكه شد. وظيفه اصلي دلتارس در اين ميان راهبري مذاكرات قراردادي و تسهيل روند 

رساني  آنها  تسهيل اطالع يدهي ميان شبكه و وزارتخانه است. در واقع، نقش اصل گزارش

 هاي وزارتخانه به شبكه است. هاي شبكه به وزارتخانه و نظرات و راهنمايي فعاليت
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هفتمفصل 

کرد؟ يپشتيبان مديريت از سازي تصميم با توان يم چگونه

 
 

 

 

  



 

هفتمفصل 

کرد؟ يپشتيبان مديريت از سازي تصميم با توان يم چگونه

 
 

 

 را اي از دانش و اطالعات ارائه شد که درک بهتر ريسک سيل هاي قبلي بسته در فصل

گيري بهتر در  ي اين اطالعات را به منظور تصميم کليه ميتوان سازد. ولي ما چگونه مي ممكن مي

در اين فصل تمرکز بر  ؟ميدهصورت يكپارچه مورد استفاده قرار  مديريت ريسک، به

گيران و مديران است. در هلند ابزارهاي مدرني براي  راهكارهاي ارتقاي توانايي تصميم

هايي در رابطه با  ن توصيهگيري و آموزش در حال توسعه هستند. همچني پشتيباني تصميم

 ها تهيه شده است.  هزينه يا انجام تحليل خط مشي -سود  هاي سازي تحليل آماده

 
در برابر  2گوداوري يدلتا يريپذ بيآسكه  آندرا پرادش يتخصص 1يار يك نمايه از تصميم

 دهد. امواج طوفان را نمايش مي
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 Decision Supporting System (DSS)  

2 Godavari 



 

 

 

 

 

 

 نايتوفان كاترپس از  2002سال  سپتامبر 6، يپ يس يس يگالف پورت در ايالت م

 براي مديريت ريسک سيل گيري )تصميم يار( هاي پشتيباني تصميم سامانه

اهميت بسياري در   DSSگيري يا هاي پشتيباني تصميم هاي اخير، استفاده از سامانه در سال

گيري به منظور کمک در  هاي پشتيباني تصميم مديريت ريسک سيل پيدا کرده است. سامانه

گيرد. هدف اصلي براي  ممكن مورد استفاده قرار مي يها ارزيابي جامع از تعداد زيادي از روش

ي  يهمين اطالعاتي است که پاأگيران با تهيه و ت ها، کمک به تصميم ي اين سامانه توسعه

تواند  يار مي ي تصميم اي خواهد بود. يک سامانه ي رايانه ها در يک سامانه تصميمات آن

هاي محاسباتي اخذ  هاي اطالعاتي و مدل اطالعات الزم را از چندين منبع مختلف مانند بانک

يز مدخالن ن اي از ذي متنوع به طيف گسترده يها حل کند. اين ابزار در ارائه نتايج پيچيده و راه

هاي واضحي براي ارائه تصويري  توان نقشه بسيار ارزشمند است. با همكاري طراحان منظر، مي

ريزي مكاني مقاوم در برابر  سازي براي برنامه اصلي و توسعه چارچوب تصميم يها موضوع

 هاي اقليمي را تهيه کرد.  پديده



 

 

 

 

ي احياي  مديريت ريسک سيل در پروژه ،هاي موفق در اين زمينه يكي از مثال

که در فصل پنجم ارائه گرديد. مثال ديگر که ريسک سيل را با  هلند است 1يها دشت سيالب

گيري تخصصي جامع  ي پشتيباني تصميم  کند، سامانه ريزي براي توسعه پايدار ادغام مي برنامه

پذيري است که براي ايالت آندرا پرادش هند توسعه  مديريت منطقه ساحلي و ارزيابي آسيب

 2سازي کل زنجيره واقعه ه شد. اين سامانه از اين لحاظ منحصر به فرد است که توانايي مدلداد

هاي اين ابزار شامل انجام  از خطر سيل تا خسارات و بازيابي و ترميم را داراست. توانايي

ريزي کاربري اراضي و  تحليل اکتشافي اقدامات مديريت ريسک سيل متداول و نيز برنامه

 يت محيط زيست است.اقدامات مدير

 اثرات اقتصادي يك فاجعه سيل

  برآورد مالي انجام شده است برآورد مالي انجام نشده است

  ،تلفات )جان باختگان
 ها( خانمان يديدگان، ب آسيب

 اندارها، طبيعت،  آسيب بر چشم
 زيست و ميراث فرهنگي محيط

 :آسيب مستقيم مواد 

 ها و وسايل خانگي خانه 

 وسايل نقليه 

 اي کاالهاي مهم سرمايه 

 محصوالت کشاورزي و احشام 

 ها زيرساخت 

 قطع معامالت 

 هاي نجات، تخليه و ترميم هزينه 

 مستقيم اثرات

 ها، ارتباطات و  قطع زيرساخت
 خطوط برق

 خسارت بر فروشندگان و مشتريان 

  جايگزيني با توليد در خارج از مناطق
 زده سيل

 ايجاد انگيزه جهت تعمير و بازسازي 

 وري و رقابت اثرات دائمي بر بهره 

 غيرمستقيم اثرات

 منافع براي مديريت ريسک سيل –تحليل هزينه 

هاي تلفات، خسارات و  عنوان هزينه هتواند ب منافع يک سامانه حفاظت در برابر سيل مي

 خساراتهاي اجتناب شده بيان گردد. با کمي کردن اين مزايا که به شكل پيشگيري از  النفع عدم

هاي حفاظتي مقايسه کرد.  هاي سامانه ها را با هزينه توان آن شود، مي قابل انتظار ساالنه بيان مي

                                                           
1
 Room for the River Project 

2
 Impact Chain 



 

 

 

 

( در CBAهزينه ) –اگرچه اين اصول به سادگي قابل درک هستند، ولي استفاده از تحليل سود 

هاي خاصي همراه بوده و نياز به دانش تخصصي کارشناسان  مديريت ريسک سيل با پيچيدگي

 دارد. سيلصاد و مهندسان اقت

هزينه براي تعيين سطح ايمني براي يک منطقه نسبتاً غيرمعمول  –ود ساستفاده از تحليل 

هنوز در حال توسعه است.  سيلاست. يكي از داليل آن اين است که روش برآورد اثرات 

 حليل مهندسان و کارشناسان دلتارس فعاالنه در اين روند همكاري دارند. اين کارشناسان ت

گذاري در نظر دارند که  هزينه را بعنوان يک ابراز براي تعيين راهبرد بلندمدت سرمايه -سود 

 هاي پيشگيرانه و خسارات ناشي از سيل است. هاي روش محصول آن کمترين مجموع هزينه

منافع اينست که در طول زمان، تلفات و خسارات  –هاي هزينه  تحليلمعضالت يكي از  

ي ده يا بيست ساله بدليل توسعه اقتصادي در منطقه،  کند. در يک دوره تغيير مي ساالنه محتمل

کند. چالش ديگر، محاسبه اثرات اقتصادي  اين تلفات و خسارات احتماالً افزايش پيدا مي

گيري اين خسارات غيرمستقيم، بدليل سختي  غيرمستقيم ناشي از سيل است. براي اندازه

، منابع اطالعاتي محدود و نيز اين حقيقت که خسارات غيرمستقيم ها گيري آن تعريف و اندازه

شود، روش سرراستي وجود  ايجاد مي سيلتر از منطقه تحت تأثير  اي بسيار وسيع در محدوده

 ندارد.

ها،  هاي فيزيكي وارده به ساختمان در مقايسه با اثرات مستقيم که با توجه به آسيب

آيند، اثرات غيرمستقيم شامل  به سادگي بدست مي ها و مراکز توليدي نسبتاً زيرساخت

تر، با توجه به سرعت شتابنده  . در واقع و به عبارت صريحاستبازخوردهاي مثبت و منفي 

تواند از وقوع آن منتفع شود.  شدن اقتصادي پس از وقوع يک فاجعه، اقتصاد حتي مي مدرنيزه

دنبال يک فاجعه  نظر رسد، به به ي اول غيرمنطقي هرچند که اين امر ممكن است در وحله

گردد و در نتيجه سناريوهاي متفاوتي  توسعه اقتصادي به يک نقطه آغازين جديد منتقل مي

 گرد اقتصادي يا حتي رشد شتابنده اقتصادي( محتمل است. )مانند عقب

ها، دلتارس در حال گسترش دانش و ابزار  با همكاري ساير موسسات تحقيقاتي و دانشگاه

هاي خسارت است. نتايج مدل  و توابع و الگوريتم سيلسازي  هاي شبيه هت ترکيب مدلخود ج



 

 

 

 

شود. نتايج  مقايسه مي اِلبههاي  سيلاي سوانح گذشته مانند توفان کاترينا و  هاي مشاهده با داده

 گيرد. عنوان ورودي در يک ارزيابي گسترده استانداردهاي ايمني هلند مورد استفاده قرار مي به

 يابي ريسک تلفاتارز

توان از نقطه نظر فردي تا يک ديد اجتماعي ارزيابي کرد. ريسک  ريسک تلفات را مي

تلفات فردي به احتمال مرگ يک انسان در سيل مرتبط است. ريسک تلفات اجتماعي يا 

شود. هر دو نوع  ريسک گروهي، در رابطه با احتمال تلفات انساني زياد در يک واقعه مطرح مي

 شوند. رابطه با استانداردهاي ايمني سيل آينده، در نظر گرفته مي ريسک در

ترين سطح ايمني براي همه استفاده شود.  عنوان پايين تواند به معيار ريسک فردي مي

تواند معياري مفيد براي پيشگيري از يک اختالل اجتماعي باشد.  ريسک اجتماعي نيز مي

هاي موجود که  ها و روش و توسعه مدل دلتارس ريسک تلفات اجتماعي را با استفاده

پذيري  خصوصيات سيل مانند عمق آب و سرعت جريان، کارايي عمليات تخليه و آسيب

 دهد. کند، مورد ارزيابي قرار مي ساکنان را ترکيب مي

 
 سك تلفاتيل ريك تحليطرح شمات

 سيلساز اتاق کنترل  شبيه

توانند  گيران مي يک محيط آموزشي است که در آن تصميم سيلساز اتاق کنترل  شبيه

شرايط واقعي در زمان سانحه را تمرين کنند. در اين اتاق، محوريت با فلسفه کنترل يكپارچه 



 

 

 

 

با در نظر گرفتن اصول حفاظت در برابر سيل است. يكي ديگر از کاربردهاي اتاق  2112 سيل

سنجي  در استفاده از سيستم مديريتي و نيز صحت برداران و مديران بحران کنترل، آموزش بهره

هاي آموزشي سئوال زير مطرح  گيري است. در چارچوب اين برنامه هاي پشتيباني تصميم سامانه

شود: اطالعات چگونه بايد در اختيار قرار بگيرد تا بتوان بهترين عملكرد را داشته باشد؟ در  مي

 IBMهاي  شرکت ارزيابي شده است. دلتارس باموفق  1يهاي بازي جد اين راستا کاربرد روش

 کند. همكاري مي 2112 سيلدر اين ابتكار در چارچوب برنامه کنترل  2و آرکاديس

 
 (2012ل يت بحران )كنترل سيريمد يس طرح مرجع برايش نويپ

 آکادمي دلتارس

به  دانشكده آموزشي در زمينه مهندسي هيدروليک و علوم مرتبط با زمين ،آکادمي دلتارس

)فناوري اطالعات و  ICTهاي آموزشي و امكانات  المللي، کالس هاي بين وسيله دوره

هاي  اي که در پروژه المللي، توسعه دانش افراد حرفه هاي بين ارتباطات( است. هدف اين دوره
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گردد، در  هايي که توسط اين دانشكده ارائه مي آب و خاک فعاليت دارند، است. يكي از دوره

هاست. اين دوره براي کارکناني از موسسات ملي و محلي که مسئوليت  بند ايمني سيلرابطه با 

بندها را برعهده دارند، تهيه شده است. در طي اين دوره سه روزه،  نگهداري و ايمني سيل

بندها براي  هاي شكست با هدف ايجاد درکي عميق نسبت به ايمني سيل بسياري از مكانيزم

هاي شكست را  ها قادر خواهند بود مكانيزم شود. در پايان دوره آن کنندگان ارائه مي شرکت

 بيني کرده، تشخيص دهد و پايش نمايد.  پيش

 ها بر چهار موضوع تمرکز دارد: اين دوره

  مروري بر آخرين دستاوردهاي علمي و فني در مورد مكانيزم شكست )در اين قسمت

 ها(. ط رياضي آنهاست تا تشريح رواب تأکيد بيشتر بر درک مكانيزم

 ها روزانه و شرايط سيالبي  هاي بازديد براي نگهداري ي شيوه هاي جديد در زمينه پيشرفت 

 هاي اتكاپذيري در مناطق مختلف اروپا هاي در بكارگيري تكنيک دانش و تجربه 

 اي )نيواورلئان، جمهوري چک( هاي مشاهده مطالعات موردي شامل تحليل کامل از سيالب 

 : مثالي از بازي جدي1بازرس گوره 

همكاري  هاي جدي در موضوعات آموزشي به سرعت در حال رشد است. با کاربرد بازي

را  «بازرس گوره»بند با نام  دانشگاه دلفت، دلتارس يک بازي آموزشي براي بازرسي ايمني آب

هاي شكست  ها در تشخيص مكانيزم تهيه کرده است. اين بازي براي آموزش نگهبانان گوره

شود.  ها و نيز آموزش اقداماتي که در زمان وقوع شكست بايد انجام دهند، استفاده مي گوره

بند که به ندرت رخ  زيرا شرايط مختلفي مانند شكست آب ،محيط مجازي يک امتياز است

. کارآموزان به استسازي  ، به سادگي قابل شبيههستند اي عواقب سنگيندهند ولي دار مي

توانند آموزش  مي ،شوند يديبروز عواقب شدصورت آزمون و خطا و بدون آنكه موجب 

 ببينند. 
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 تمام شد يبازرس گوره: باز يش بازيعکس از صفحه نما

 

احتياج دارد که کارآموزان در رابطه با  ،گيري در زمان سانحه اختيار و انتخاب در تصميم

هاي ژئوتكنيكي شكست فكر کنند و روشي را انتخاب کنند که مشكل را کنترل کند.  جنبه

با آشنايي هاي شكست را در يک بازي کوچک تمرين کرد تا  توان همه مكانيزم همچنين مي

 .مربوطه ايجاد شوددهي  مراحل مختلف شكست در شرايط مختلف و گزارش



 

 

 

 

1ميز راهنما»
 3ليکپارچه سيت يريمدبراي پشتيباني از  2يجهان يسازمان هواشناس ي«

و  هاراهبرد و سيلهاي مديريت  سياسترا در رابطه با  رهنمودهايي ،«ميز راهنما»ن يا

 يارائه ممختلف  يبه کشورهال يكپارچه سيت يريمدمورد نياز براي  يسازمان هاي زيرساخت

ان يجاد تعادل ميافت، ايتوسعه  سومل که در آغاز هزاره يكپارچه سيت يريدهد. هدف مد

كپارچه منابع آب يت يريمد چارچوبدر  ي آبريز حوضهدر  سيلسک يتوسعه و ر الزامات

و مشخص آنها  يازهايکشورها و متناسب با نبا تنگاتنگ  يه همكاريبر پا ميز راهنمان ياست. ا

 است. توسعه يافتهل يكپارچه سيت يريمد سازي پيادهدر  يهدف همكار با

و  يهمكاراش  توسعهو فلسفه  استميز راهنما  ميزبان اين يجهان يسازمان هواشناس

 ليكپارچه سيت يريمد يميز راهنمان اساس، يم و آب است. بر اينه هوا، اقليدر زمافزايي  هم

در عمل کند.  يت ميهمكار فعال يو مال يمؤسسات فنرمتمرکز از يغ يا شبكهدر چارچوب يک 

 شود. محسوب مي ميز راهنما 4اين شبكه پايگاه پشتيباني
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هشتمفصل 

سازيم؟ مقاوم اقليم برابر در را سيل ريسک مديريت توانيم مي آيا

 
 

 

، بايد بر پايه درک درست از تأثيرات تغيير اقليم 1استوار سيلطراحي يک سيستم مديريت 

سياسي را لحاظ گردد. بنابراين سناريوهاي  –هاي جمعيتي و اجتماعي  بنا نهاده شود و جنبه

است. بعالوه، تأثيرات بالقوه تغيير اقليم در  سيلتغيير اقليم، بخشي اساسي از تحليل ريسک 

هاي سنتي  ها و استراتژي کفايت روش اي باشد که موجب عدم تواند به گونه مي سيلريسک 

تواند شامل مفاهيم جديد  مي ،ليم را دارندکه قابليت تطبيق با تغيير اق يهاي شود. بنابراين طراحي

ها  بندهاي اقليمي( و زيرساخت بندهاي بسيار بزرگ يا سيل براي مقابله با سيل )سيل

 شود.  (بند هاي آب )ساختمان

 تطبيق با تأثيرات تغيير اقليم

شود.  محسوب مي سيلتطبيق با تاثيرات تغيير اقليم محرک مهمي در مديريت ريسک 

در رودخانه يک سئوال کليدي است.  سيلرد با افزايش سطح آب دريا و موج چگونگي برخو

پذيري مناطق مورد مطالعه در شرايط تغيير اقليم،  پاسخ به اين سؤال شامل ارزيابي آسيب

گذاران در رابطه با مقابله با  هاي تطبيقي و مشاوره به سياست طراحي و ارزشيابي سياست

شود. تغيير اقليم و تغيير کاربري اراضي اثرات مهمي بر  اقليم ميها مرتبط با تغيير  قطعيت عدم

هاي  شوند. با استفاده از آخرين تکنيک هاي آبي را موجب مي رفتار هيدرولوژيکي سيستم

 را کمي نمود. توان اين تغييرات سازي عددي مي مدل
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 سيلنقاط تغيير در مديريت ريسک 

ها در رابطه با تغييرات اقليم، توسعه  سياستهاي اخير روش متداول براي توسعه  در سال

ها را  ها براي محاسبه اثرات اين سياست يک يا چند سناريوي ممکن اقليمي و استفاده از آن

  است. در اين نقاط، 1شود. يک روش خالقانه جديد مبتني بر استفاده از نقاط تغيير شامل مي

خواهد فعلي  سيلسيستم مديريت ريسک  کفايت عدمابعاد تغييرات اقليمي و اثرات آن موجب 

. يک نقطه تغيير منحصراً به ميزان تغييرات اقليمي و نه به زمان وقوع آن بستگي دارد. شد

 بنابراين نتايج در يک زمان معين وابسته به سناريوها نيست.

تواند متفاوت باشد. براي مثال  هاي مديريتي فعلي مي داليل عدم استفاده از استراتژي

است از محدوده فيزيکي، مکاني و تکنيکي فراتر رفته باشد يا ممکن است موجب ممکن 

هاي هنگفتي شود. همچنين اگر استراتژي کنوني موجب بروز نتايج غيرقابل قبول  نهيهز

تواند  استراتژي کنوني مي حفظاجتماعي شود يا به سقف سازماني يا مديريتي خود برسد، 

 غيرممکن باشد. 

را مطالعه کرده است. اين سازه براي  2گير طوفان مائسالنت ير براي موجدلتارس نقاط تغي

متر طراحي شده است. تا رسيدن به اين  سانتي 05افزايش حداکثري تراز متوسط دريا به ميزان 

شود، اثرات افزايش  گير توفان بسته مي هاي موج توان با افزايش تعداد دفعاتي که دريچه تراز، مي

سانتيمتري تراز متوسط دريا تعداد  05را مديريت کرد. اما اگر در اثر افزايش تراز متوسط دريا 

سال  3بار در  1سال است به  15در  1گير توفان که در طرح اوليه  هاي موج بسته شدن دريچه

 هشود زيرا با افزايش تعداد بست ي تغيير محسوب مي افزايش يابد، اين افزايش تراز يک نقطه

تواند کارکرد اصلي خود را به انجام  گير توفان نمي سال، اين موج 3کبار در ي بهها  شدن دريچه

متري  سانتي 50شود. براي مثال افزايش  در عبور شناورها به بندر خلل جدي وارد مي ورساند 

متري سطح  1.0دهد و افزايش  سطح آب، فراواني بستن را به يک يا دو بار در سال افزايش مي

بار در سال بسته شود ) اگر تمهيدات  35وفان بايد حدود تگير  موجآب بدان معناست که 

 ديگري براي مناطق ساحلي در نظر گرفته نشود(.
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 3002در بندر هالورد در دسامبر  يط توفانيشرا

 تطبيق با افزايش سطح آب دريا

ترين مسئله  افزايش سطح آب دريا مهم از همه اثرات بالقوه افزايش جهاني دما، احتماالً 

  زماني افزايش سطح آب دريا و نشست زمين، براي دلتاها و مناطق پست ساحلي است. هم

تواند منجر به تغييرات مختلفي در محيط دلتا گردد. اين مسئله فرسايش ساحلي را افزايش  مي

هاي ساحلي  سيلد و ريسک گير هاي انساني مورد تهديد قرار مي گاه دهد، در نتيجه سکونت مي

سانتيمتر يا بيشتر در  05هاي عددي، افزايش سطح آب، حدود  يابد. براساس مدل افزايش مي

پذيري جهاني و ملي در زمينه افزايش  هر قرن برآورد شده است. در مطالعات تعيين آسيب

از تمرکز  ها تغيير نگرش ميالدي آغاز شده است. در اين سال 05سطح آب دريا از اوايل دهه 

هاي بهينه براي تطبيق با اين مسئله صورت  بر برآورد تبعات افزايش سطح آب دريا به يافتن راه



 

 

 

 

ها و  نشيني به علت ارزش زياد ساختمان ي عقب گرفته است. در بسياري از موارد گزينه

قدام بندها غالباً يک ا عملي نيست. ساخت يا افزايش ارتفاع سيل  سيساتي که بايد رها شود،أت

حد شود. اما اين استراتژي تا چه  ي بهينه محسوب مي سنتي است که در بسياري از موارد گزينه

متر هم عملي خواهد بود؟ يا  1ثر و کارآ باشد؟ آيا براي افزايش ارتفاع آب بيش از ؤمتواند  مي

ابر سيل مورد ها در بر سازي خانه يا مقاوم  هاي جايگزين مانند افزايش تراز زمين اينکه بايد راه

مدنظر قرار گيرد و يا راهبرد ساخت با  1هاي بسيار بزرگ نظر قرار گيرد. آيا بايد احداث گوره

 در دستور کار قرار گيرد؟ 2طبيعت

 
 ايش شتابدار سطح آب دريپاسخ )مقابله( در برابر افزا يها ياستراتژ

 بندهاي اقليمي سيل

که شهرهايي مانند توکيو، اوزاکا و ناگويا  ئيشکند، از ژاپن يعني جا بندي که نمي سيلايده 

شوند، نشأت گرفته  متر حفاظت مي 055تا  355بندهاي بسيار بزرگ به عرض  سيلي  بوسيله

بند بزرگ يک خاکريز وسيع کنار رودخانه است که در برابر روگذري  است. يک گوره يا سيل

                                                           
1
 Super dike 

2
 Building with Nature (BwN) 

 



 

 

 

 

بند جلوگيري  شکست سيل هاي کنترل نشده ناشي از سيل وقوع مقاوم است. اين سازه از

شود. در حوادث نادر که جريان رودخانه باالتر  کند. خاکريز با شيب بسيار ماليم احداث مي مي

آيد.  دست خاکريز به حرکت در مي گيرد، آب به آرامي به طرف شيب پايين از خاکريز قرار مي

در مجاورت  هايي که هاي جدي به دارايي خاکريز در برابر تخريب محافظت شده و آسيب

 رودخانه قرار دارند به حداقل برسد.

بخش مهندسان و طراحان منظر هلندي براي توسعه  الهام ،هاي بزرگ در ژاپن مفهوم گوره

بندهاي دلتا، به لطف ارتفاع،  بندهاي دلتا است. اين سيل سيلبندهاي اقليمي و  طرح اوليه سيل

اي مستحکم باشند تا احتمال  دازهاي خود، بايد به ان عرض و تقويت )مسلح شدن( سازه

 هاي کنترل نشده عمالً حذف شود. سيلبند و جاري شدن  تخريب سيل

هاي پايلوت از طريق برنامه نوآوري آب توسط دولت هلند انجام  مطالعات و پروژه

ها در حال افزايش است، مانند  هاي تخصصي که تعداد آن ها و شبکه گيرد. سازمان مي

محلي در  يها هاي پيمانکاري و نيز سازمان هاي معماري، شرکت رکتهاي مشاور، ش شرکت

اين برنامه مشارکت دارند. هدف مهم اين برنامه به دست آوردن تجاربي در رابطه با مفهوم 

 بند اقليمي است. سيل

 
 گوره بزرگ يو طراح يز معموليخاکر ياز طراح يمقطع
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ل هرگز به طور کامل قابل حذف يدانش و تجربه، خطر س با وجود افزايش روزافزون 

ي زمين نيز تنها  در آينده مواجه شد. گرم شدن کره ياريبس يها نيست. هنوز بايد با چالش

ز يل نيبالقوه س يها بياست. با توسعه اقتصادي، آس ات پيشِ رورييتغ ييكي از داليل مهم برا

 يا برايل يتخصيص منابع به محافظت در برابر س يبندي برا لويتوش است. ايدر حال افزا

از  يد در جهانيهاي مهم با ميهاي سخت دارد. تصم نياز به تصميم ،ياجتماع ير تقاضاهايسا

 يمطرح، برا يها سک و گزينهيانش در رابطه با رها اخذ شوند. فراهم آوردن د تيقطع عدم

 است. يآگاهانه ضرور يها م انتخابها و انجا تيقطع ن عدميا روبرو شدن با ايکاهش 

مربوط به  يها بخش ين کتاب ارائه گرديد، برخورد يكپارچه با تماميطور که در ا همان

 يقاتيسسات تحقؤها و م دانشگاهافزايي  ل نقش کليدي دارد. همكاري و هميسک سيت ريريمد

تواند در  مي تيرياطالعات و مد ي، فناوريمهندس يها نهيمشاور فعال در زم يها با شرکت

ثر سيل نقش کليدي داشته باشد. بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند ؤرابطه با مديريت کارآ و م

 زيخ ليتر مناطق س و ايمن توان به توسعه بهتر يم يتجربه و همكار  ب دانش،يکه تنها با ترک

 دست يافت.
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