نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
سال بيست و سه  /ويژهنامه سيل و فرسايش خاک  /زمستان 1398

تحلیل عدم قطعیت در براورد خسارت مورد انتظار سالیانه بهمنظور ارزیابی ریسک سیالب
(مطالعه موردی :دشت کوهپایه  -سگزی از حوضه آبریز زایندهرود)
نرگس علیان ،محمدمهدی احمدی* و بهرام بختیاری

1

(تاريخ دريافت 1396/6/22 :؛ تاريخ پذيرش)1397/5/27 :

چكیده
براورد خسارت مورد انتظار سالیانه ( )Expected annual damageناشی از سیالب در حوضههای شهری و غیرشههری یكهی از مهه تهرین
پارامترهای مهندسی و مدیریت سیالب است EAD .یک شاخص مه برای نشان دادن میزان آسیبپذیری یک حوضه در برابر سیالب است.
براورد  EADاحتیاج به تلفیق مدل های هیدرولوژیكی ،هیدرولیكی و اقتصادی دارد .براورد  EADبهدون توههه بهه عهدم قطعیهت موههود
نمی تواند بیانکننده واقعیت ریسک سیالب حوضه باشد .در این پژوهش  EADدر منطقه کوهپایه  -سگزی در حوضه آبریهز زاینهدهرود بها
لحاظ کردن عدم قطعیت به روش مونتکارلو براورد شده است .در مدل هیدرولوژیكی احتمهال رخهداد سهیالب بها اسهتفاده از دادهههای
درازمدت دبی حداکثر محاسبه و مدل هیدرولیكی بازه مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  HEC RASو سیست اطالعات هغرافیهایی ()GIS
و نیز بهره گیری از نرم افزار گوگل ارث بررسی شد .مقدار خسارت با توهه به کاربری اراضی محهدوده مشهخص و بها توسهعه یهک کهد
کامپیوتری در محیط متلب و فراخوانی خروهی مدلهای هیدرولوژیكی ،هیدرولیكی و اقتصادی مقدار  EADبا لحاظ کردن عدم قطعیت بهه
روش مونت کارلو محاسبه و بررسی شد .توزیع لگاریت پیرسون تیپ  IIIدر تحلیل فراوانی سیالب بهعنهوان بهتهرین توزیهع شهناخته و در
نهایت منحنی خسارت  -اشل براورد شد .بر اساس نتایج آنالیز عدم قطعیت ،دبی هریان بیشترین تأثیر در بروز عدم قطعیت در براورد EAD
را نشان داد.

واژههای کلیدی :تحلیل ریسک ،خسارت سیل ،GIS ،HEC-RAS ،عدم قطعیت ،منطقه کوهپایه  -سگزی ،زایندهرود

 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ايران
* :مسئول مکاتبات :پست الکترونیکیahmadi_mm@uk.ac.ir :
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مدلسازی خسارت سیل با تجزيه و تحلیل منابع عددماطمیندان بده

مقدمه
پديده سیالب و زيان های ناشی از آن يکی از مسائل مطرح

ارزيابی عدم قطعیت با اسدتفاده از روش موندت کدارلو پرداختندد و

تنهدا

نشان دادند که رتبهبندی عدماطمینان بسدتگی بده ب دش اقت دادی

میزان خسارت ناشدی از سدیالب اسدت .در مددلهدای اتفداقی

(مسکن خ وصی ،زمین کشاورزی و فعالیتهای اقت ادی) دارد و

درست نمايی رخدادها نیز مورد توجه قرار میگیرد .يدک آندالیز

عدم قطعیت در منحنی عمق -خسارت قابلتوجه است .کالیانپدو و

ريسک صحیح عالوه بر لحاظ کردن درستنمايی رخداد سیل و

همکدداران ( )7در کارولینددای شددمالی بددا اسددتفاده از چهددارچوب

خسارات متعاقب آن نیاز به در نظرگرفتن عدم قطعیت نیدز دارد

مونتکارلو به تجزيه و تحلیل عدم قطعیت پرداختند و نتايج نشدان

در مديريت منابع آب است .در مددلهدای قطعدی ،هدد

( .)3در نظددر گددرفتن مش

ددههددای غیرقطعدی پاسددخ سیسددت

دادند که در مواقعی که از سازههای کنترل سیالب استفاده مدیشدود

بهدرستی قابل پیشبینی نیست زيدرا عددم قطعیدت موجدود بده

تا  80/4درصد نسبت به وضع موجود کاهش خسارت مورد انتظدار

داليل م تلف اين امکان را فراه نمیکند .در ارزيدابی ريسدک

ساالنه ( )EADرا پیشبینی کردند و تعیین عدم قطعیدت ،ريسدک و

سیالب ،عدم قطعیدت بده صدورت ااتدی وجدود دارد ( .)4يدک

اطمینانپذيری را بدرای اسدتفاده از تدابع توزيدع تجمعدی  EADدر

شاخص کلیدی برای آنالیز ريسک سیالب ،خسارت مورد انتظار

تحلیلها ضروری دانستند.
خسارت ناشی از سیل شامل خسارات محسدو

سالیانه ( )EADاسدت .خسدارت مدورد انتظدار سداالنه انتگدرال

است که خود خسارات محسو

و خسدارات

به دو دسته خسارات

منحنی چگالی ريسک سیالب روی تمام احتماالت ممکن است

نامحسو

( .)11خسارت مورد انتظار سالیانه ( ،)EADهمچنین بهصدورت

مستقی و خسارات غیرمستقی تقسی بندی میشود ( .)10خسدارت

متوسط خسارت در يک بازه طوالنیمددت نیدز بیدان مدیشدود.

مستقی شامل سیلگیری اراضی و تأسیسات ،ايجاد فرسايش کناری

بهطور کلی برای محاسبه  EADنیاز به تلفیق مددلهدای عدددی

در حاشیه رودخانهها و ت ريب و از بین رفدتن اراضدی کشداورزی

هیدرولیک سیل و توابع اقت ادی براورد خسارت است که ايدن

است .خسارت غیرمستقی نیز شامل افزايش هزينههای حمل و نقل

کار منتج به روابط انتگرالدی و يدا سدری بدرای محاسدبه EAD

بهعلت تغییر مسیر جادههای ارتباطی و خسارت ناشی از قطدع آب

خواهد شد .تمام منابع ايجداد عددم قطعیدت در آندالیز ريسدک

و برق و تلفن و هزينههای احیای اراضدی و هزيندههدای بازسدازی

سیالب روی  EADنیز مؤثرند مانندد عددم قطعیدت آمداری در

است ( .)8خسارات مستقی با توجه به مساحت ناحیده سدیلزده و

براورد مقادير حدی دبی و تدراز سدطح آب در رودخانده ،عددم

میزان مح والت ،اماکن يا تجهیزاتی که در اثر سیل از بین رفتهاندد

قطعیت مدلهدای هیددرولیکی ،عددم قطعیدت ناشدی از کمبدود

محاسبه شده است و خسارت غیرمستقی دوبرابر خسارت مسدتقی

اطالعات و عدم قطعیدت توابدع خسدارت ( .)3بندابراين لحداظ

در نظر گرفته شده است.

کردن عدم قطعیت در براورد  EADمدیتواندد درک درسدتی از

در اين مقاله بدراورد  EADدر منطقده کوهاايده -سدگزی از

اهمیت عوامل تأثیرگذار بر پديده ايجاد کند و شناختی راجع به

حوضه آبريز زايندهرود انجام شده و عددم قطعیدت نیدز بدراورد

سه هرکدام از پارامترهای ورودی بدر خطدای ظداهر شدده در

شده است .برای براورد  EADاز تلفیق مدلهای فراوانی سدیل،

نتايج خروجی ارائه دهد.

مش

ات هیدرولیکی و براورد اقت ادی استفاده شده است.

بهمنظور به کمیت در آوردن عدم قطعیت ،روشهدای متعدددی
وجود دارد که از بین آنها روش شبیهسدازی موندت کدارلو بدهطدور

مواد و روشها

گسترده در منابع آب و تحلیل ريسک اسدتفاده شدده اسدت .سدنت

منطقه مورد مطالعه

جورج و همکاران ( )11بهمنظور رتبهبندی مندابع عددم قطعیدت در

حوضه آبريز زايندهرود با مساحتی حدود  16917کیلومتر مربدع
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تحلیل عدم قطعیت در براورد خسارت مورد انتظار سالیانه بهمنظور ارزیابی...

شكل  .1موقعیت هغرافیایی ایستگاههای مطالعاتی ب ر گستره ایران

قسددمتی از حوضدده آبري دز کددوير مرکددزی اسددت کدده رودخاندده

متعلق به آب منطقهای با طول دوره آماری  57سال انجدام شدده

زايندهرود بهعنوان آبراهه اصلی آن يکی از مه ترين ،بزرگترين

است .جدول ( )1مش

ات ايستگاههای مورد مطالعه را نشدان

و پر آبترين رودخانههای حوضههای داخلی کشور بوده است

می دهد .همچنین از نقشه توپوگرافی رودخانه با مقیا 1:2000

که حوضه آبريز اصفهان و گاوخونی را زهکشی مدیکندد و بده

استفاده شده است.

مرداب گاوخونی خت میشود .برای تحلیل خسارات سیالب و
عدم قطعیت منطقه کوهاايه  -سگزی انت اب و از دادههدای دو
ايستگاه پل چوم و ورزنه استفاد شده است .مش

براورد خسارت مورد انتظار سیالب

ات حوضده

در اين پژوهش برای براورد  EADاز نتدايج تحلیدل فراواندی سدیل

در شکل ( )1و جدول ( )1مش ص شده است .در اين مطالعده

همراه با دادههای اشل و تلفیق با منحنی اشدل  -خسدارت اسدتفاده

از دادههای دبی  24ساعته و اشل رودخانه دو ايستگاه آبسنجی

شده است .گامهای اساسی محاسبات در فلوچارت شکل ( )2نشان
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هدول  .1برخی از مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه حوضه آبریز گاوخونی
طول جغرافیايی ()E

عرض جغرافیايی()N

ارتفاع

(درجه – دقیقه – ثانیه)

(درجه – دقیقه – ثانیه)

(متر)

پل چوم

زايندهرود

13/51-46-5

32-35-6

1550

وزنه

زايندهرود

49/52-39-5

25/32-25-8

1470

نام حوضه

ايستگاه

ساس با استفاده از نرمافدزار  SMADAبهتدرين توزيدع احتمداالتی
انت اب شد و دبیهای لحظهای با دوره بازگشتهدای ،10 ،5 ،3 ،2
 200 ،100 ،50 ،25و  500ساله توسط توزيع آماری محاسبه شد.
براورد رابطه يا منحنی دبی  -اشل رودخانه نیاز به مدلسازی
هیدرولیکی دارد ،بنابراين از نقشدههدای توپدوگرافی بدا مقیدا
 1:2000شاخه اصلی زايندهرود که توسط شرکت آب منطقدهای
ا صفهان در مطالعات تعیین بستر و حري زايندهرود نقشهبرداری
شده ،بهعنوان نقشه پايه استفاده شده است .نقشه توپدوگرافی در
محیط  GISباز و نقشه  TINرودخانه موردنظر تهیده شدد .اليده

-

 TINدر واقع مبنای است راج خطوط تراز و اليههدای موردنیداز
 HEC-RACاست .در ادامه با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRAS

به شبیهسازی هندسی رودخانه ،اليههای  HEC-RACدر محدیط
 GISساخته شد .اين اليهها شامل خط مرکزی جريان ،سدواحل

-

-

-

کانال اصلی ،خطوط تمرکز سیلراه و خطوط برش مقاطع عرض ی
هستند .با رس اين خطوط موقعیت ،وضدعیت و پهندای مقداطع
عرضی از  TINزمین است راج شدده و در ايدن اليده معرفدی و
اخیره شد شکل ( .)3در گام بعد اطالعات تولید شده در محیط

شكل  .2الگوریت کلی محاسبه خسارت مورد انتظار ساالنه

داده شده است .ابتدا مدل هیدرولیکی و مدل خسارت توضدیح داده
شده و ساس نحوه بدراورد  EADبدا لحداظ کدردن عددم قطعیدت
تشريح شده است.
مدلسازی هیدرولوژیكی  -هیدرولیكی و اقتصادی
هد

از مدل هیدرولوژيکی اسدت راج منحندی يدا معادلده فراواندی

سیالب است ،بهمنظور انجام تحلیل فراوانی سیل دادههای  57سدال
دبی حداکثر لحظهی ايستگاههای هیدرومتری ،تحلیل همگنیشده و
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 GISبددده مددددل هیددددرولیکی  HEC-RASبدددا اسدددتفاده از
 HEC-Geo RASوارد شد ،ساس مش

ات هندسی رودخانده

در محیط  HEC-RASتکمیدل شدد .در ايدن راسدتا مش

دات

هیدرولیکی و هیدرولوژيکی رودخانه نظیدر سدازههدای متقداطع
مسیر ،ضرايب افت انرژی ،شرايط مرزی باالدست و پايیندست،
نوع رژي جريان ،دبی سیالب با دوره بازگشتهدای م تلدف و
ضريب زبری مانینگ بده مددل هیددرولیکی  RAS-HECوارد و
مدلسازی هیدرولیکی انجام شد .بدا اتمدام فرايندد مددلسدازی
هیدرولیکی ،منحنی و رابطه دبی  -اشل رودخانده بدراورد شدد.
براورد اقت ادی بايد بتواند میزان خسارت را با توجده بده تدراز

تحلیل عدم قطعیت در براورد خسارت مورد انتظار سالیانه بهمنظور ارزیابی...

شكل  .3نمونهای از نمایش نقشه  TINمنطقه و خطوط مقاطع عرضی ایجاد شده در طول مسیر رودخانه زایندهرود توسط

سیالب پیشبینی کند .با توجه به پهنهبندی سیالب انجام شده و
اطالع از کاربری اراضی اطرا

منطقه مطالعداتی ،بدرای بدراورد

HEC-GeoRAs

شکل ( )4بعد از براورد نمودار احتمال رخداد  -خسارت يدا CDF

خسارت ،مساحت زير اين نمودار همان  EADخواهد بود.

خسارات سالیانه مورد انتظار به اراضی کشاورزی مقدار خسارات
مربوط به هر يدک از سدیالبهدای بدا دوره بازگشدت م تلدف

براورد  EADبا شبیهسازی مونتکارلو

محاسبه شد .با توجه به بررسی و مطالعات انجدام شدده از محددوده

تغییرات طبیعی سیل و نقص دانش هیدرولوژيکی و هیدرولیکی

مطالعاتی بهطور متوسط در هر هکتدار از اراضدی مجداور رودخانده 66

از عوامل اصلی بروز عدم قطعیت در بدراورد  EADهسدتند .در

درصد سیبزمینی 27 ،درصد برنج و  7درصد خربزه کشت مدیشدود

براورد مقدار  EADبه روش اتفاقی عدم قطعیدت لحداظ نشدده

(جهاد کشاورزی اصفهان .)1391 ،همچنین هزينه الیروبدی بدرای هدر

است .شبیه سازی مونتکارلو بهعنوان يکی از روشهدای آندالیز

هکتار 10 ،میلیون ريال ت مین زده شده است ( .)1درنهايدت خسدارت

کمَّی ريسک معرفدی شدده اسدت .در ايدن روش بدا توجده بده

کل از مجموع خسارتهدای مسدتقی  ،غیرمسدتقی و هزينده الیروبدی

ويژگی های آماری متغیرهای ت ادفی سیست  ،بدرای هدر متغیدر

بهدست آمده است.

به صورت ت ادفی يک مقدار تولید شده و سیست براسا

ايدن

مقادير تولید شده و مقادير متغیر های ورودی قطعی ،بهصدورت
براورد EAD

با است راج منحنی فراوانی سیل ،میتوان منحنی دبی  -اشل را توسط
مدلهای هیدرولوژيکی و منحندی خسدارت اشدل را توسدط مددل
اقت ادی براورد کرد .ساس میتوان مقدار  EADرا به روش قطعی و
با لحاظ کردن عدم قطعیتهای موجود محاسبه کرد .برمبنای روش
اتفاقی برای محاسبه  EADمنحنیهای فراوانی سیل ،مدل هیدرولیکی
و براورد اقت ادی بهکار گرفته میشود .روند شدماتیکی محاسدبات
 EADبه روش اتفاقی در شکل ( )4نشان داده شده است .با توجه به

قطعی شبیهسازی میشود .با تکرار زياد اين فرايند ،ويژگیهدای
آماری متغیرهای خروجی چون میانگین ،انحرا

معیدار و تدابع

توزيع احتمال آنها قابل بدراورد اسدت .در ايدن پدژوهش بدرای
براورد  EADاز آنالیز مونت کارلو استفاده شدده اسدت .بدر ايدن
اسا

احتمال وقوع ت ادفی در بازه صفر و يک به تعداد 1000

بددار توسددط نددرمافددزار  MATLABتولی دد و بددا اجددرای رونددد
مدل سازی  1000خروجی خسارت حاصل شد ،انحرا

معیار،

میانگین خسارتها و ضريب تغییرات پارامتر خروجی محاسدبه
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شكل  .4نمای محاسبه  EADبا آنالیز مونتکارلو

و بهعنوان معیار عدم قطعیت خروجی در نظر گرفته شد .بر اين

رخداد و براورد خسارت مرتبط با آن تا جايی ادامه میيابد کده

تغییرات حداکثر دبی بهعندوان عامدل اصدلی بدروز عددم

ی میل کند .در ايدن

اسا

پارامترهای آماری مورد نظر بهمیزان مش

قطعیت تعیین شد .با اين وجود ت مین برخی پارامترها در مددل

پژوهش متوسط خسارت و يک درصد احتمال تجاوز بدهعندوان

هیدرولیکی و مددل خسدارت نیدز از عوامدل ايجداد عددم قطعیدت

شاخصهای آماری در نظر گرفته شدهاندد .بدا توجده بده مدرور

هستند .در روش تحلیل آنالیز مونتکارلو توزيدع فراواندی سدیل بدا

منابع ،هزار تکرار برای رسیدن به همگرايی کفايت میکند شکل

يک نمونه زياد مقدار جايگزين شد .ايدن کدار امکدان مددلسدازی

( .)5بنابراين روند محاسبه هزار بار تکرار شدده اسدت .بعدد از

قطعی هر عضو از نمونه در براورد خسارت را امکانپذير میکندد و

مدلسازی هیددرولوژيکی و هیددرولیکی نمودارهدا و دادههدای

همچنین يدک نمونده بدزرگ از خسدارت تولیدد خواهدد شدد.

تولیدی توسط يک کد کامایوتری نوشته شده در محدیط متلدب

بدين منظور يک احتمال ت ادفی بین [ ]0،1انت اب و با استفاده

فراخوانی و محاسبات مربوط به  EADو بدراورد عددم قطعیدت

از منحنی به دست آمده از مدلسازی هیددرولوژيکی مدرتبط بدا

توسط کد کامایوتری محاسبه شده است.

احتمال انت اب میشود ،با استفاده از مدل هیدرولیکی ،اشل اين
رخداد سیل تعیین و ساس با استفاده از مدل اقت ادی خسدارت
مربوط به اين رخداد سیل ( )Diتعیین میشدود .بدا تکدرار ايدن
روند بهمیزان الزم و تحلیدل فراواندی مقدادير خسدارت ،مقددار
 EADاز رابطه ( )1براورد میشود.
1 n
 Di
n i 1

()1

EAD 

نتایج و بحث
اهرای مدل هیدرولوژیكی
در اين پژوهش ابتددا بدرای بررسدی همگدن و ت دادفی بدودن
داده های مورد استفاده از آزمون ران  -تست استفاده شد .آزمون
توالی برای آمار مورد استفاده ايسدتگاه هدا در محدیط ندرمافدزار

که درآن  EADخسارت مورد انتظار سالیانه و  Diخسارت وارده بده

 Minitabاجددرا شددد .بددر اي دن اسددا

اراضی کشاورزی در اثر وقوع سیالب  iهستند .شکل ( )4شماتیکی

ايستگاه های مطالعاتی  0/6و  0/9بهدست آمده با توجه به اينکه

از روند محاسبه  EADبا روش مونتکارلو را نشان میدهد.

اين مقادير از  0/5بزرگتر است ( ،)4از صحت آمداری دادههدا

برای رسیدن به همگرايدی انت داب احتمدال ت دادفی يدک
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اطمینان حاصل شدد .بدهمنظدور پهندهبنددی سدیالب و ارزيدابی
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شكل  .5روند همگرایی شاخصهای آماری بر اساس تكرار
هدول  .2نتایج مقادیر محاسبه شده سیالب بهازای دوره بازگشت مختلف
انحرا

استاندارد

رديف

احتمال وقوع

دوره بازگشت

مقدار محاسبهشده

1

0/5

2

65/1

10/2036

2

0/667

3

89/3

15/1431

3

0/8

5

123/7

24/0442

4

0/9

10

182/39

46/7548

5

0/96

25

287 /83

110/3366

6

0/98

50

395/9

199/832

7

0/99

100

536/27

346/0094

8

0/995

200

718/13

578/4268

9

0/998

500

1042/44

1096/954

خسارت نیاز به دبی پیک ماهانه و ساالنه با دوره بازگشتهدای

نتایج مدلسازی هیدرولیكی

 50 ،100 ،200 ،500و  25سددداله اسدددت .بندددابراين بعدددد از

پس از تهیه ورودیهای مورد نیاز مدل  ،HEC-RACپروفیل طدولی

آماده سازی دادههای دبی حداکثر ساالنه از بین دادههای تاري ی

سطح آب و نقشه پهنههای سیل بهازای دوره بازگشتهای م تلدف

ايستگاههای پل چوم و ورزنه با استفاده از ندرمافدزار SMADA

توسط نرمافزار  GISبهدست آمدد و بدا انجدام تحلیدلهدای الزم در

دوره بازگشتهای اکر شده پیشبینی شده اسدت .نتدايج نشدان

نرمافزار  GISمساحت اراضی در پهنههای سیلگیر محاسبه شد .نظر

داد که منحنی توزيع با منحنی دادههای واقعی در توزيع لگاريت

به اينکه کاربریهای حاشیه رودخانه را کشاورزی تشکیل میدهد لذا

پیرسون تیپ  ،IIIمطابقت بیشتری نسبت به ساير توزيعها نشان

توجه به مديريت سیالب و کنتدرل آن بدهمنظدور جلدوگیری از

می دهد ،بنابراين توزيع آماری لگاريت پیرسون تیپ  IIIبهعنوان

خسارت جبران ناپذير بیش از پیش مش ص مدی شدود .در ايدن

مناسب ترين توزيع آماری محدوده مورد مطالعه در نظدر گرفتده

پژوهش  49مقطع عرضی بده فواصدل م تلدف روی رودخانده

شده است و با اسدتفاده از توزيدع مدذکور ،دبدی سدیل بدا دوره

زايندهرود بهوسیله الحاقیده  HEC-geoRASدر محدیط  GISزده

بازگشت های معین ايستگاه هیددرومتری محاسدبه و در جددول

شده است ،شکل ( .)3شکل ( )6نموندهای از مقداطع عرضدی و

( )2نشان داده شده است.

تراز سیل براورد شده هر مقطع را نشان میدهد .بدرای محاسدبه
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الف :مقطع شماره 3

ب :مقطع شماره 13

شكل  .6نمونههایی از مقاطع عرضی رودخانه زایندهرود و نمایش سطح آزاد آب در هنگام وقوع سیل با دوره بازگشت مختلف
هدول  . 3نتایج پهنه سیالبی بهازای دوره بازگشت مختلف
رديف

دوره بازگشت

مساحت خالص سیلگرفتگی(هکتار)

دبی سیالب )(m3 / sec

1

25

586059/102

83/287

2

50

7578791/152

395/9

3

100

8653093/322

27/536

4

200

9400977/500

13/718

5

500

7013359/709

44/1042

سطح اراضی مسدتغرق در اثدر سدیالب ،سدطح سدیل گرفتگدی

جدول ( )3نشان داه شده است .در شکل ( )7پهنده سدیالب بده

به ازای هر سال با سیست اطالعات جغرافیدايی ( )GISمحاسدبه

ازای دوره بازگشددتهددای  200و  500سدداله توسددط نددرمافددزار

شد ،ساس پهنه سدیالب بدا دوره بازگشدت  25سدال بدهعندوان

گوگل ارث در محیط واقعی زمین ،بدهعندوان نمونده نشدان داده

حري رودخانه در نظرگرفته شد ( ،)6و از تفاضل پهنه سدیل در

شده است .همدان طدور کده در ايدن شدکلهدا مشد ص اسدت

هر يک از مساحتهای تعريف شدده بدا پهنده سدیل  25سداله،

زمین های اطرا

رودخانه دارای کاربری کشاورزی و بیشدترين

مساحت خدالص اراضدی سدیلزده محاسدبه شدد کده نتدايج در

سطح سیلگیری مربوط به پايیندست روخانده اسدت .براسدا
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شكل  .7پهنه سیالب براورد شده با دوره بازگشت  200و  500ساله و نمایش وضعیت پوشش منطقه

نقشه پهنههای سیل ،نمودار تغییرات مساحت پهنه سیالب با دوره

نشان داد که دبی ساالنه در تعیین عدم اطمیندان خسدارت دارای

بازگشتهای م تلف آن در شکل ( )8نشان داده شده است.

بیشترين اهمیت است و عدم قطعیت خسارت نقدش عمدده در
عدم قطعیت کلی را داراسدت .کدد کدامایوتری نوشدته شدده در

براورد خسارت مهورد انتظهار سهالیانه ( )EADبهه اراضهی

محیط متلب بعد از فراخوانی دادههای مدلهای هیدرولوژيکی و
روش توضدیح

کشاورزی منطقه

هیدرولیکی روند محاسبات  EADرا بدر اسدا

جدول ( )4نتايج حاصل از خسارت بهازای دوره باز گشتهای

داده شده انجام داده و مقادير شداخصهدای آمداری را محاسدبه

م تلف را نشان می دهد .شکل ( )9نیز روند تغییرات خسدارت

میکند که در جدول ( )5نشان داده شده است.

کل در مقابل دوره بازگشت را نشان میدهد.

نتیجهگیری
نتایج تحلیل عدم قطعیت در براورد خسهارت بها اسهتفاده از

در مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژيکی عالوهبر مقادير نهدايی

روش مونتکارلو

محاسبه شده نحدوه مددل سدازی پديدده (قطعدی ،احتمداالتی و

نتايج آنالیز عدم قطعیت برای منحنی خسارت  -احتمدال نشدان

اتفاقی) به اندازه خود نتیجده مهد اسدت .در ايدن پدژوهش بده

داد که ضريب تغییرات  46درصد بوده اسدت .همچندین ،آندالیز

بررسی ريسک سیالب رودخانه با در نظر گرفتن عددم قطعیدت

عدم قطعیت خسارت با در نظدر گدرفتن اثدر ترکیبدی پارامترهدا

پرداخته شده است .بدينمنظور برای تحلیل آماری و مدلسازی
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شكل  .8تغییرات مساحت پهنه سیالب بهازای دوره بازگشت مختلف
هدول  .4مقادیر خسارات مربوط به عمقهای سیلگیری در دوره بازگشتهای مختلف
دوره بازگشت

عمق سیلگیری

خسارت مستقی

خسارت غیرمستقی

خسارت الیروبی

خسارت کل

رديف

(سال)

(متر)

(میلیارد ريال)

(میلیارد ريال)

(میلیارد ريال)

(میلیارد ريال)

1

25

1/75

-

-

-

-

2

50

2/77

998/563

199/712

152/757

152/808

3

100

3/12

211/053

422/107

322/865

323/078

4

200

3/55

327/459

654/919

500/940

501/598

5

500

4/17

463/924

927/849

709/701

712/025

شكل  .9منحنی خسارت  -دوره بازگشت محدوده مطالعاتی رودخانه زایندهرود

هیدرولوژيکی محدوده مطالعداتی از ندرمافدزار ،SMADAبدرای

منطقه کوهاايه  -سگزی از حوضه آبريز زايندهرود برای بررسی

شبیهسدازی هیددرولیکی از مددل رياضدی  HEC-RACو بدرای

انت اب شده است .پهنه سیالبی بهازای دوره بازگشتهدای ،25

براورد مساحت سیل از سامانه اطالعات جغرافیايی استفاده شد.

 200 ،100 ،50و  500انجام و ساس با رس منحنیهدای دبدی
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 تحلیل نتایج عدم قطعیت با روش مونتکارلو.5 هدول
مقادير

پارامتر

306/21

میانگین

625/04
0/46

معیار

انحرا

ضريب تغییرات

) محاسبه و نتايج آنالیز عددمEAD( خسارت مورد انتظار ساالنه

 خسارت برای منطقه-  اشل و اشل-  دبی، احتمال وقوع- پیک

احتمدال نشدان داد کده ضدريب- قطعیت برای منحنی خسارت

 تابع احتمال وقوع خسدارت بدهدسدت آمدد و میدزان،مطالعاتی

 درصد بوده است که نشاندهنده تأثیر قابدل بدراورد46 تغییرات

 نتدايج.خسارت سیالب با دوره بازگشت م تلف محاسدبه شدد

. استEAD دبی حداکثر (نتايج مدل هیدرولوژيکی) در محاسبه

نشان داد که بیشترين سیالب و خسدارت بدرای دوره بازگشدت

در اين پژوهش عدم قطعیت مربوط به مدلهدای هیددرولیکی و

 میلیدارد ريدال و کمتدرين سدیالب و712/0255  سال بدا500

مدل اقت ادی بررسی نشده است و رفتار هیدرولیکی و بدراورد

 میلیدارد152/8088  سدال بدا50 خسارت برای دوره بازگشدت

.خسارت بهصورت قطعی در اين مطالعه ديده شده است

 بدا اسدتفاده از روش موندت کدارلو مقددار، همچنین.ريال است
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Abstract
One of the most important problems in flood manegment is the damages induced by this phenomenon. Expected annual
damage (EAD) is an important index for basin vulnerability against flood. Prediction of flood damages requires the
analysis of spatial and temporal risk and must be calculated by the combination of hydrologic, hydraulic and economic
models. In this research, the uncertainty was considered in the flood risk analysis. The probability of flood occurrence
was calculated by the parabolistic model. By using the river analysis systems software (HEC-RAS) and the geographic
information system (GIS) and utilizing the Google-Earth software, the floodplains of Zayande Roud river in Esfahan
province were investigated with the return period of 25, 50, 100, 200 and 500 years. The Monte Carlo method was also
sed to perform the uncertainty analysis in the proposed method. The logarithmic persion type III was selected as the
best distribution of flood. The damage-stage relationship was calculated as well. Based on the uncertinity analysis, the
river discharge could be regarded as the major parameter in the uncertainty of EAD.
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