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أ 

  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

ها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان  پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
 تخصصي واگذار شده است.  -ر هر زمينه به مجامع فني امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها د

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
بـه ايـن    اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور براي نيل و آبفا از اهميت ويژه

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –هاي اصلي صنعت آب و آبفا اقدام به تشكيل مجامع علمي  هدف، با مشخص كردن رسته
  تخصصي نموده كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند. 

  گردد: استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي
 ان شاغل در بخش عمومي و خصوصي نظر بها و تجارب كارشناسان و صاح استفاده از تخصص  
 خذ معتبر و استانداردهاي بينĤالمللي  استفاده از منابع و م  
 ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و     هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره

  ساخت 
  ،ها طرحبرداري و ارزشيابي  بهرهايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا   
 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره  
 كننده استاندارد  توجه به اصول و موازين مورد عمل سازمان ملي استاندارد و ساير موسسات معتبر تهيه  

از اسـتانداردها، تـدوين و يـا     طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور به منظور تسهيل در امـر اسـتفاده  
ترجمه نشريات و كتب تخصصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيل بـه  

  اين هدف تهيه شده است. 
آب و ها به نوعي در ارتباط با تهيه اسـتانداردهاي صـنعت    اني كه فعاليت آننظر بآگاهي از نظرات كارشناسان و صاح

  باشد، موجب امتنان خواهد بود. آبفا مي
در قالـب نشـريه داخلـي طـرح تهيـه       1395تهيه شده است و در سال  1370شايان ذكر است نشريه مذكور در سال 

 ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور تنظيم شده است.
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

اي را منتشر ساخت كـه در يكـي از مـواد     برگزار گرديد قطعنامه 1368اولين كنفرانس هيدرولوژي كشور كه در سال 
هـاي طراحـي    خيزي مناطق كشور و همچنين تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي مربـوط بـه سـيالب    آن، مطالعه سيل

ريـزي و   هاي آبي به ويژه سدهاي مخزني توصيه شده است. متعاقبا روش برخورد با اين توصيه توسـط دفتـر برنامـه    سازه
هاد دفتر مزبور و تصويب معاونت محترم وقـت  ايتا بنا به پيشني قرار گرفت و نهمطالعات منابع آب وزارت نيرو مورد بررس

وزير نيرو در امور آب موضوع به طرح استانداردهاي صنعت آب كشور ارجاع گرديـد. طـرح اسـتانداردها اقـدام در زمينـه      
  ود.سازماندهي نم  1368مذكور را جزو برنامه خود قرارداد و براي اين منظور يك گروه كاري را در اواخر سال 

ها و طي چندين جلسه در نشستهاي خود روش كار و چگونگي پرداختن بـه موضـوع    گروه كاري در بدو شروع فعاليت
  تحقق توصيه قطعنامه را به دو اقدام زير مرتبط دانست: سرانجامرا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد و 

اي و سـاير   هـاي منطقـه   طق مشابه و تعيـين فرمـول  بندي منا خيزي در سطح كشور و طبقه انجام مطالعات سيل  -الف
  اقدامات مورد نياز.

  هاي آبي. هاي طراحي سازه تهيه و تدوين و پيشنهاد استانداردهاي مربوط به انتخاب سيالب  -ب
هاي الزم گروه كاري به اين نتيجه رسيد كه پرداختن به بند الف فوق به لحاظ ابعاد عظيم مسـاله و بـا    پس از بررسي

ت به ضرورت در دسترس بودن امكانات مالي و نيروي انساني قابل توجه كـه بسـيار فراتـر از امكانـات موجـود طـرح       عناي
استانداردهاي صنعت آب مي باشد عجالتا مقدور نبوده و در اين خصوص بهتر است موضوع در قالب يك پروژه جداگانه با 

المللـي نيـز بـه     دهد كه در سطح بين رد. سوابق امر نشان ميبودجه اختصاصي و برنامه زماني مشخص مورد اقدام قرار گي
ريـزي و   انـد، برنامـه   ها مبادرت ورزيـده  شود و كشورهايي كه به مطالعات سراسري و كشوري سيالب همين روال عمل مي
   1اند. اي را مورد توجه قرار داده سازماندهي جداگانه

  هدف -
رود  انتظـار مـي   باشـد و  هاي طراحي سدها مي داردهاي انتخاب سيالبمعرفي ضوابط و استاناز تهيه اين نشريه،  هدف

  فراهم آيد.» راهنماي انتخاب سيالب طراحي سدهاي ايران«شرايط الزم براي تدوين و ارائه 
  
  
  

                                                       
گـزارش مطالعـات   «توان نام برد كه نتايج كار روي اين موضوع به تهيـه پـنج جلـد گـزارش تحـت عنـوان        راي مثال كشور انگلستان را ميب -1

گيرد و هزار چند گاه موارد تجديد نظر شده بـه   ) منجر گرديده و هنوز به طور مستمر مورد تجديد قرار ميFlood Studies Report» (سيالب
 يابد. شار مياي انت صورت جزوه
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  حدود و دامنه كار -
  مطالب منعكس در اين نشريه به شرح زير تنظيم شده است:

 هـا، مفهـوم    ي رايـج در محاسـبه سـيالب   ها روشمروري بر در اين فصل ضمن  –ها  ي محاسبه سيالبها روش
ي هيدرولوژيكي به اختصار مطـرح  ها گيري تصميمخطرپذيري به طور اعم و نيز كاربرد آن در عرصه  ،ها ريسك

  گردد.  مي
 توان مكمل مباحث مطروحه در فصل فـوق، بـه شـمار آورد كـه      اين فصل را مي –هاي تاريخي  بررسي سيالب

هاي تاريخي ايران و نيز مثالي از  ها، فهرستي از سيالب هاي تاريخي سيالب اهميت و ارزش دادهضمن اشاره به 
  دهد.  سنجي را ارائه مي هاي سيستماتيك آب گونه اطالعات و تلفيق آن با داده نحوه استفاده از اين

  برداري از  و بهرهترين رخدادهايي كه در هنگام طراحي  پديده شكست سد به عنوان يكي از مهم –شكست سد
المقدور به اختصـار و   گيرد. مطالب حتي مورد بحث قرار مي سومسدها بايستي مورد توجه قرار گيرد، در فصل 

هـاي تفصـيلي و مبسـوط آتـي      هاي الزم براي بحث فهرست وار مطرح شده تا ضمن اشاره به اهم موارد، زمينه
  ايجاد گردد.

  در اين فصل روش برخورد ملـل مختلـف بـا     –سيالب طراحي سدها مروري بر ضوابط و استانداردهاي انتخاب
مـدخل و   شود و بدين طريق انواع پارامترهـا و عوامـل ذي   امر انتخاب سيالب طراحي سدها به اختصار ارائه مي

  گردد.  المللي مشخص مي دامنه عمومي كار در سطح بين
باشد زيرا فرض بر آن بوده است كه تهيـه   بسوط نميالذكر تفصيلي و م طور كه اشاره شد هيچ يك از فصول فوق همان

هاي مشخصي را براي تبادل  و ارائه مطالبي اجمالي اوال روش برخورد گروه كاري به موضوع را روشن ساخته و ثانيا عرصه
 اي و دريافت نظرات و پيشنهادات كارشناسان و دست اندركاران حرفه مهندسي منابع آب و سدسازي گشوده و نظر حرفه

  . كند كفايت مياز اين رو در اين مرحله فعاليت گروه كاري، 

 تعاريف و اصطالحات فني -

هاي فارسي معـادل،   تعاريف و اصطالحات مربوط به مطالب هر فصل عنداللزوم در متن همان فصل آمده و هر جا واژه
 .متداول و جا افتاده به نظر نرسيد، اصل واژه به انگليسي در پانويس درج شده است

 منابع و ماخذ -

به جز چند مورد، كليه منابع و ماخذ مورد استفاده در تهيه اين نشريه به زبان انگليسي بوده و فهرسـتي از عنـاوين و   
  ها به تفكيك در پانويس صفحات و يا در انتهاي هر فصل آمده است. مشخصات آن
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  ها هاي محاسبه سيالب شرو - فصل اول

  كليات -1- 1

ها از  هاي طراحي، در دست داشتن مقادير سيالب به منظور به كارگيري استانداردهاي پيشنهادي براي انتخاب سيالب
اي سـيل بـراي    باشد، البته فقط محاسبه حداكثر لحظه سال تا حداكثر فيزيكي آن مورد نياز مي 50دوره برگشت حداقل 

زيرا شكل و حجم هيدروگراف نظير نيز نقش بسيار مهمي در تعيين ظرفيت سرريزها و نهايتا  هدف مورد نظركافي نيست
  انتخاب سيل طراحي به عهده دارد. 

در شرايطي كه ظرفيت ذخيره سد بسيار كوچك بوده و استهالك سـيل نـاچيز باشـد تنهـا محاسـبه و بـرآورد دبـي        
  شوند: ها به دو دسته اصلي تقسيم مي محاسبه سيالبهاي  نمايد. بنابراين روش اي كفايت مي حداكثر لحظه

  شود. اي، هيدروگراف نظير نيز محاسبه و استخراج مي ها عالوه بر دبي حداكثر لحظه هايي كه طي آن روش  -الف
  نمايند.  اي سيل را برآورد مي هايي كه فقط حداكثر لحظه روش  -ب

  توان در چهار گروه زير خالصه نمود: را ميها  هاي مختلف محاسبه و برآورد سيالب به طور كلي روش
 گي و اي بين بارند ها و تعيين رابطه هاي مشاهده و ثبت شده و يا مقادير بارندگي تجزيه و تحليل فراواني طغيان

  جريان سطحي
 ورولوژي و استخراج حداكثر سيالب محتمل. ئي هيدرومتها روشه برآورد حداكثر بارندگي محتمل ب  
 ها غياناي ط تحليل منطقه  
 روابط تجربي 

 تجزيه و تحليل فراواني -2- 1

شود. در صورتي كه  هاي مناسب براي برآورد مقادير سيالب محسوب مي ها يكي از روش تجزيه و تحليل فراواني طغيان
هاي مشاهداتي به دست آورد، محاسـبه مقـدار سـيل بـه ازاي احتمـاالت و يـا        بتوان قانون يا توزيع مناسبي را براي داده

  شود. پذير مي هاي برگشت مختلف امكان دوره
سـال   25باشد. به طور مثال استفاده از آمار با طـول   سنجي كوتاه مي هاي آب متاسفانه طول دوره آماري اكثر ايستگاه

دهد. البته آمار طوالني در يك ايستگاه نيز  بخشي را ارائه نمي سال نتيجه رضايت 500براي محاسبه سيل با دوره برگشت 
هاي انساني در حوزه آبريز باشد. به هر حال  ثر از تغييرات در رژيم هيدرولوژيكي رودخانه به لحاظ فعاليتاست متممكن ا

اي فراتر از ميدان تغييرات مشـاهدات و   هاي حداكثر لحظه هاي نظري و محاسبه دبي براي گسترش و امتداد دادن منحني
ها داراي طيف وسيعي بـوده و   شود. اين روش لفي به كار گرفته ميهاي مخت ها و تكنيك ها روش تعيين حدود اطمينان آن

هاي با آمار طوالني و يـا پارامترهـاي    هاي مربوط به ايجاد همبستگي با ساير ايستگاه شامل استفاده از آمار رياضي تا روش
  گردد.  گيري از روابط بين بارندگي و جريان سطحي مي هاي مشابه و بهره اقليمي حوزه
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  ختلف تجزيه و تحليل فراواني به شرح زير است:مراحل م
ها:  قوانين احتمالي كه براي اين منظـور   تعيين يك قانون احتمالي مناسب براي تطبيق با توزيع تجربي داده -1

العـاده   رود معموال شامل قوانين نرمال، لوگ نرمال، لوگ نرمال سه پـارامتري، توزيـع مقـادير فـوق     به كار مي
ها عمـدتا از   ، وايبل و چند قانون ديگر است كه در بررسي طغيان3و لوگ پيرسون تيپ )، پيرسون سه (تيپ

شود. از بين اين قوانين،  العاده استفاده مي و توزيع فوق 3قوانين لوگ نرمال سه پارامتري، لوگ پيرسون تيپ 
در كاربرد اين قوانين  باشد. مي 3المللي پيدا نموده قانون لوگ پيرسون تيپ  قانوني كه تا حدي مقبوليت بين

ترين حداكثر و گشتاورها  تعيين پارامترهاي قانون از اهميت زيادي برخوردار است و معموال دو روش محتمل
هـاي كـامپيوتري    هـاي محاسـباتي و برنامـه    شود. در ايـن زمينـه مـدل    براي همين منظور در نظر گرفته مي

هـا مـورد    جرا تطابق كليه قوانين را با توزيع تجربـي داده ها در جريان ا متعددي توسعه يافته است، اين برنامه
نماينـد. همچنـين حـدود     ترين قانون را انتخاب مـي  هاي الزم مناسب آزمون قرار داده و پس از انجام مقايسه

  گردد.  اطمينان برآوردها نيز به صورت باندهايي به ازاي احتماالت مشخص تعيين و ارائه مي
هاي هيدرومتري  هاي مورد نظر با محل ايستگاه د نظر: غالبا نقاط انتخابي براي پروژهانتقال نتايج به محل مور -2

هاي تحليل فراوانـي بـه    كه داراي آمار طوالني مدت باشند منطبق نيست بنابراين بايستي نتايج كاربرد روش
بايستي هر مهندس  هاي زيادي وجود دارد كه ها و دستورالعمل ها انتقال يابند. در اين مورد روش محل پروژه

تـرين حالـت را    گيري از مجموعه تجربيات مهندسي خود بتوانـد مناسـب   هيدرولوگ با شناخت آنها و با بهره
  شود: اشاره مي در ذيلها  ترين روش انتخاب و مورد استفاده قرار دهد. معهذا به بعضي از عناوين عمومي

 دست محل پروژه قرار دارد به نسبت سطح  پايين انتقال نتايج يك ايستگاه هيدرومتري كه در باال دست يا
  حوزه در نقطه مورد نظر و محل ايستگاه. 

 ها كه متعاقبا ذكر خواهد شد.  اي طغيان هاي تحليل منطقه گيري از روش بهره  
    برقراري يا ايجاد رابطه همبستگي بين آمار يك ايستگاه كوتاه مدت كه در نزديكي محل مورد نظـر قـرار

  گاه هيدرومتري با آمار طوالني. دارد با ايست
باشـد.   هـا مـي   تر از آمار آبـدهي رودخانـه   و طوالني تر بيشهاي آبريز معموال آمار بارندگي  در بسياري از حوزه -3

هاي  ها و سپس تبديل نتايج به دبي هاي برآورد سيالب مبتني بر تحليل فراواني بارندگي بنابراين يكي از روش
  ستيابي به نتايج در اين مورد سه مرحله محاسباتي زير مورد نياز است:باشد. به منظور د نظير مي

گيرد  آوري و مورد تجزيه و تحليل فراواني قرار مي آمار و اطالعات مربوط به بارندگي به ويژه رگبارهاي مهم جمع  -الف
آبريز محل پروژه هاي برگشت مختلف بر روي حوزه  به طوري كه بتوان مقدار متوسط شدتهاي حداكثر را با دوره

دوره برگشت معـرف   –مدت  –مورد نظر به دست آورد. معموال نتايج اين تجزيه و تحليل به ترسيم رابطه شدت 
  شود. حوزه آبريز منجر مي
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انـد از:   هاي اساسـي در ايـن مرحلـه عبـارت     شوند. قدم هاي نظير تبديل مي در اين مرحله مقادير بارندگي به دبي  -ب
، تعيين توزيع زماني مناسب براي بارندگي انتخاب شده، انتخـاب فرضـيات   1ها حراني بارندگيانتخاب مدت دوام ب

مناسب براي تلفات بارندگي در حوزه و شرايط رطوبتي حوزه قبل از وقوع بارندگي. در اين زمينـه طيـف بسـيار    
احد به دسـت آمـده از   گيرد. روش هيدروگراف واحد (هيدروگراف و ها مورد توجه و عمل قرار مي وسيعي از روش

هـاي رياضـي نظيـر     اي)، مـدل  هاي مشاهده شده، هيدروگراف واحد ساختگي، هيدروگراف واحـد لحظـه   سيالب
 باشد. و غيره مي» SCS , HEC , NASH«استانفورد 

تقال ها از طريق ان الزم به تذكر است كه در بعضي مواقع به دليل فقدان اطالعات محلي درباره رگبارها، مقادير سيالب
حـل در   تـرين راه  شود. همچنين مناسب هاي برگشت مختلف به داخل حوزه آبريز مورد نظر محاسبه مي رگبارهاي با دوره

) منـاطق ديگـر بـه    D.A.Dمدت دوام بارنـدگي (  – مساحت – صورت فقدان اطالعات محلي رگبارها، انتقال روابط مقدار
  باشد. هاي آبريز مورد نظر مي داخل حوزه

  )P.M.Fيل حداكثر محتمل (برآورد س -3- 1

  باشد: ها داراي دو نقص عمده مي نتايج حاصل از روش تجزيه و تحليل فراواني سيالب
 هـاي فراوانـي را طلـب     ها كوتاه مدت بـوده و گسـترش و امتـداد منحنـي     غالبا آمار و اطالعات موجود سيالب

  نمايد.  مي
 هـا را از ديـدگاه متئورولـوژيكي     پذيري وقـوع آن  نهاي فراواني، امكا هاي محاسبه شده از طريق منحني سيالب

  نمايد.  مشخص نمي
متئورولوژيكي انجام پذيرد كه طي آن عوامـل مهـم    هاي بزرگ آبي بايستي مطالعات هيدرو بنابراين براي طراحي سازه

د توجـه قـرار   مـور  2ها تا حد شـرايط فيزيكـي   هاي بزرگ شامل رگبارها و ذوب برف و حداكثر نمودن آن در ايجاد سيالب
هاي قابل قبول متئورولوژيكي و هيدروليكي مقـادير حـداكثر بارنـدگي     گيرد، سپس با در نظر گرفتن تجربيات و روش مي

  شود.  محتمل به مقادير نظير سيالب تبديل مي
گردد كه تعيين سيل حداكثر محتمل مبتنـي بـر مطالعـه پتانسـيل رگبارهـا،       با عنايت به توضيحات باال مشخص مي

  باشد.  هاي آبريز مي هاي سطحي و نهايتا توزيع زماني جريان و با توجه به مشخصات فيزيكي حوزه تانسيل جريانپ
  باشد: به شرح زير مي P.M.Fبه طور كلي مراحل مختلف محاسبه 

ظـر  اين رگبار كه برآوردي از مقدار بارنـدگي در سـطح حـوزه را بـا در ن     :)P.M.Pتعيين رگبار حداكثر محتمل (  -الف
دهد، براساس بررسي رگبارهـاي بزرگـي كـه قـبال      هاي حوزه ارائه مي هاي فيزيكي باران گرفتن حد باالي توانايي

                                                       
1- Critical Duration 
2- Maximization 
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شود. اين نوع بررسي را محاسـبه   ها با توجه به شرايط متئورولوژيكي محاسبه مي وقوع يافته و حداكثر نمودن آن
 گويند. مي P.M.Pسينوپتيكي مقدار 

داكثر نمودن بايد طوري انتخاب شود كه معرف توزيع مناسب زماني و مكاني باشد و همچنين رگبار مورد نظر براي ح
هـاي   ها و برآورد پتانسيل تلفات اسـتفاده نمـود. در ايـن رابطـه معمـوال قـدم       بتوان از آن در تجزيه و تحليل هيدروگراف

  شود: محاسباتي زير برداشته مي
 ت مد -سطح  -هاي مقدار بارندگي  تهيه منحني)D.A.D( .رگبارهاي مهم وقوع يافته در سطح حوزه  
   ي هـا  سيسـتم تعديل اين روابط از طريق حداكثر نمودن رطوبت موجود در رگبارها و شدت رطوبت ورودي بـه

  زا. باران
 هاي پوش روابط به منظور تهيه  تهيه منحنيD.A.D  مربوط به مقادير مختلفP.M.S  

عضي شرايط به علت فقدان اطالعات، انتقال رگبارها به محـدوده مـورد مطالعـه    به طوري كه قبال نيز اشاره شده، در ب
يابد كه در اين صورت رگبارهاي انتقالي بايستي از نظر متوسط ارتفـاع، عـرض جغرافيـايي و فاصـله حـوزه از       ضرورت مي

  منبع رطوبتي تبديل شود. 
(در بعضي موارد حتي نقـش اول بـا ذوب بـرف     ها نقش مهمي دارد در مناطق متعددي ذوب برف نيز در ايجاد طغيان

  است) در چنين شرايطي بايستي مولفه ذوب برف نيز تعيين و منظور گردد.
  :P.M.Fبه  P.M.Sتبديل   -ب

جريان، هيدروگراف واحد و  -گيرد. تعيين روابط بارندگي هاي هيدرولوژيكي صورت مي گيري از روش اين تبديل با بهره
باشند. در جريان اين تبديل مهندس هيـدرولوگ ناچـار    جمله موارد قابل ذكر در اين زمينه مي سازي از هاي شبيه تكنيك

است فرضيات و پارامترهاي عددي مختلفي را انتخاب و مـورد عمـل قـرار دهـد. شـناخت دقيـق خصوصـيات منطقـه از         
نقش سـازنده    P.M.Fبرآورد دقيق  تواند در هاي هيدرومتئورولوژيكي و فيزيكي و استفاده از تجربيات مختلف، مي ديدگاه

  و بالمنازع داشته باشد. 
اي و هيـدروگراف   سهم ذوب برف نيز به آن اضافه شده و نهايتا دبي حـداكثر لحظـه   P.M.Fبه  P.M.Sپس از تبديل 

  گردد.  مربوطه محاسبه مي
سـاعت   24تـر از   اي كوتاهه در شرايط فقدان اطالعات كافي درخصوص رگبارها و بارندگي P.M.Pبراي محاسبه مقدار 

معروف است  P.M.Pتوان از روش پيشنهادي آقاي هرشفيلد استفاده نمود. در اين روش كه به روش آماري و محاسبه  مي
  گردد: اي از فرمول زير برآورد مي ساعته نقطه 24مقدار حداكثر بارندگي محتمل 

24 nP.M.P P KS  24 كه در آنP.M.P ساعته، 24عبارت است از مقدار حداكثر بارندگي محتمل  
P ساعته در طول دوره آماري، 24= مقدار متوسط حداكثر بارندگي  

nSساعته،  24هاي  = انحراف معيار سري زماني حداكثر بارندگي  
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K رسد ( نيز مي  30باشد ولي حداكثر به  مي 15= ضريبي است كه معموال مساوي باWMO,1983(1  
اي توسط آقـاي هرشـفيلد انجـام و ضـرايب      هاي الزم از نظر طول آمار و تبديل نتايج به مقدار منطقه همچنين تبديل

  WMO , 1973(2مربوطه پيشنهاد شده است (

  ها اي طغيان تجزيه و تحليل منطقه - 4- 1

كه آمـار وجـود در    ي هيدرومتري منطبق نيست و يا اينها هاي انتخابي بر محل ايستگاه در غالب مواقع معموال محل پروژه
دهند. در اين شرايط  ها سري زماني مناسبي را تشكيل نمي هاي حوزه كوتاه مدت بوده و از اين رو براي تحليل سيالب ايستگاه

  Kite, 1977:(3ز (ها عبارتند ا شود. اين روش ها استفاده مي اي سيالب هاي تحليل منطقه براي تعيين مقادير سيالب از روش
 اي.  روش تابع توزيع منطقه  
 .روش همبستگي چند متغيره  
 بندي ( روش شبكهSquareGrid Method(  

  شود: هاي مذكور توضيحات مختصري ارائه مي ذيال درباره هر يك از روش

  اي روش تابع توزيع منطقه -1-4-1

شـود.  تهيـه مـي  باشـد   در اين روش يك منحني فراواني كه معرف منطقه همگـن هيـدرولوژيكي مـي   
Q

Q
را برحسـب   

آوري شده و آمار  هاي منطقه جمع دهد. در اجراي اين روش ابتدا كليه آمار سيالب ) ارائه ميTهاي برگشت مختلف ( دوره
ار هايي كـه بسـي   هايي كه به علت تنظيم آبدهي رودخانه از رژيم طبيعي خود خارج شده و همچنين آمار ايستگاه ايستگاه

  شود.  كوتاه مدت هستند به كنار گذاشته مي
  شود.  ترين قانون براي منطقه انتخاب مي هاي زماني با قوانين احتماالت مناسب تطبيق داده شده و مناسب سپس كليه سري

اي  هاي برگشت مشخص به دبـي متوسـط حـداكثر لحظـه     اي به ازاي دوره در مرحله بعدي نسبت دبي حداكثر لحظه
) تعيين و نهايتا با استفاده از مقادير ميانه بـه دسـت   Tها به ازاي هر دوره برگشت مشخص ( دد ميانه ايستگاهمحاسبه و ع

  شود.  اي ترسيم مي آمده يك منحني فراواني منطقه
  Viessman , 1977(4دهد. ( اي را نشان مي ) مراحل مختلف تهيه منحني فراواني منطقه1-2نمودار شماره (

                                                       
1- WMO, NO. 168 (1983): "Guide to Hydrological Practices" 
2- WMO, NO 332 (1973): "Mannual for Estimation of PMP". 
3- Kite, G.W. (1977): "Frequency & Risk Analysis in Hydrology." 
4- Vissman, W., 1977: "Introduction to Hydrology." 
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اي بين مقادير متوسـط سـيالب و يـك يـا      سازي آن براي به كارگيري الزم است رابطه وش و آمادهبراي تكميل اين ر
ها تعيين شود. معموال پارامتر انتخابي از ميان خصوصيات فيزيكـي حـوزه بـراي ايـن      تعدادي از مشخصات فيزيكي حوزه

  باشد.  منظور مساحت حوزه آبريز مي
ب و رابطه دبي متوسط سيالب با سطح حوزه، محاسبه و برآورد مقادير سيالب اي سيال با تلفيق منحني فراواني منطقه

  شود.  پذير مي اي از منطقه مورد نظر امكان در هر نقطه

  روش همبستگي چند متغيره  - 1-4-2
شود يك رابطه همبستگي بين خصوصيات فيزيكي حوزه و يـا متغيرهـاي هيـدرومتئولوژيكي و     در اين روش سعي مي

ي براي يك دوره برگشت مشخص در يك منطقه همگن هيدرولوژيكي تعيين شود. اين رابطه عمومـا  ا دبي حداكثر لحظه
aشود: به صورت زير بيان مي b c

TQ F(A ,B ,C ,...)  :در اين رابطهTQ      اي  عبارت اسـت از مقـدار دبـي حـداكثر لحظـه
  سال. Tبراي دوره برگشت 

C,B,A توانند مشخصات فيزيوگرافي حـوزه ماننـد مسـاحت، ارتفـاع      ل هستند. اين متغيرها ميمتغيرهاي مستقل مد
اي، درصد سطحي از حوزه كه تحت پوشـش منـاطق    متوسط، شيب حوزه، شيب يا طول رودخانه اصلي، دانسيته رودخانه

بارنـدگي متوسـط سـاالنه،     مردابي، درياچه، جنگل و يا اراضي شهري قرار دارد و يا متغيرهاي هيدرومتئورولوژيكي مانند
  درجه حرارت و يا رطوبت نسبي و غيره باشد. 

  گردند.  اعداد ثابتي هستند كه در جريان محاسبات تعيين مي c,b,aمقادير 
  هاي برگشت مختلف مقادير متفاوتي خواهد بود.  براي دوره c,b,aبايد اضافه نمود كه در اين روش 
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  ها اي سيالب تحليل منطقه -1- 2ار نمود

 (Viessman, 1977)ماخذ نمودار: 

 منحني فراواني براي يك دستگاه-الف

 اي جدول تعيين عدد ميانه براي منحني فراواني منطقه-ب

 رابطه منحني فراواني منطقه سيالب-ج
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  )Square – Grid Methodبندي ( روش شبكه -1-4-3
شـود. در ايـن روش منطقـه مـورد      ها محسـوب مـي   اي طغيان اين روش يك روش كامال كامپيوتري در تحليل منطقه

  شود.  بندي مي هاي يكنواخت تقسيم مطالعه به شبكه
حسب دستگاه مختصات دكارتي بيان شده و با پارامترهايي نظير ارتفـاع متوسـط، درصـد سـطوح     هر شبكه مربعي بر

هـايي كـه ايسـتگاه هيـدرومتري يـا       گـردد. در شـبكه   اي، جنگلي، شهري، كشاورزي و غيره مشخص مـي  مردابي، درياچه
ت و غيـره اسـتخراج و تعيـين    هواشناسي قرار دارد مقادير پارامترهايي نظير مقدار جريان سطحي، بارندگي درجـه حـرار  

شود. با مشخص شدن اين مقادير و با به كارگيري يك سلسله روابط رياضي، توليـد مقـدار جريـان بـراي نقـاطي كـه        مي
  شود. پذير مي ها وجود ندارد، امكان گيري مستقيم دبي درآن اندازه

  روابط تجربي - 5- 1

توان گفت كه استفاده از روابط  است و در حقيقت مي ها پيشنهاد شده تعداد زيادي روابط تجربي براي محاسبه سيالب
انـد   گردد. البته كاركرد اين روابط فقط در مناطقي كـه بـه دسـت آمـده     اي محسوب مي تجربي، خود نوعي تحليل منطقه

  داراي دقت كافي خواهد بود. 
هـت طبيعـي اسـت كـه در     ها نقش عمده و اساسي دارد از ايـن ج  كه سطح حوزه آبريز در مقادير سيالب به لحاظ اين

ترين فرمول تجربي كه در آن مقدار سطح حوزه   ترين عامل وارد شود. قديمي هاي تجربي اين پارامتر به عنوان اصلي فرمول
  شود: ) است كه به صورت زير بيان ميLoyd – Daviesبا توان يك وارد شده فرمول معروف رانسيونال و يا فرمول (

CiAQ   اين رابطه درi  ،شدت بارانC  ضريب فرمول وA      سطح حوزه آبريز است. هر چنـد كـه از پيشـنهاد ايـن
تـرين رابطـه تجربـي پـس از      گيرد. شـايد معـروف   گذرد ولي هنوز هم مورد استفاده قرار مي سال مي 100فرمول بيش از 

هـاي مشـاهده    ين سيالبتر بزرگي ويژه وش براي دبمنحني پفرمول فوق، رابطه معروف كريگر باشد كه بر مبناي ترسيم 
  شود: شده پيشنهاد گرديده است. اين فرمول به صورت زير بيان مي

0.048(0.894A 1)q 46 CA
   

  در اين رابطه:
q= آبدهي ويژه برحسب فوت مكعب در ثانيه در مايل مربع  
Aسطح حوزه آبريز برحسب مايل مربع =  
C آن منحنـي   100هاي بزرگ مشاهده شده در سـطح دنيـا و    وش سيالبآن منحني پ 200= ضريبي است كه مقدار

هاي ثبت شده در سطح دنيا را در بر  هاي مشاهده شده در اياالت متحده آمريكا و قسمت اعظم سيالب پوش اكثر سيالب
  گيرد.  مي

  ) نشان داده شده است. 2-2در نمودار (  200و  100، 60، 30رابطه كريگر ضرايب 
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اي تجربي متعددي مشابه آنچه كه گفته شد توسعه يافته و در مهندسي هيدرولوژي مورد استفاده قرار ه روابط و روش
هاي  ) اشاره نمود كه عمدتا براي محاسبه سيالبGray, SCS, Chow, Cookهاي ( توان به روش گيرد. از اين روابط مي مي

  شوند.  هاي آبريز كوچك به كار گرفته مي حداكثر حوزه

  
 Cرابطه كريگر براي مقادير مختلف ضريب  - 2- 2نمودار 
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  ها هيدروگراف سيالب -6- 1

اي  همان طور كه قبال اشاره شد در انتخاب سيالب طراحي اكثر سدهاي مخزني عالوه بر مقـدار حـداكثر دبـي لحظـه    
 در باالهايي كه  ن كاربرد بعضي از روشباشد. در جريا آگاهي از حجم سيالب و شكل هيدروگراف رودخانه نيز ضروري مي

به روش سينوپتيكي و يا روش  P.M.Fآيد. به طور مثال در محاسبه مقدار  ذكر شد، هيدروگراف رودخانه نيز به دست مي
اي  هاي تجربي، هيدروگراف رودخانه نيز به همراه برآورد دبي حداكثر لحظه ) يا بعضي از روش(Grid Methodبندي  شبكه

  شود. حاسبه ميسيالب م
شـود بايسـتي    ياي براي دوره برگشت مشخص حاصل مـ  در مواقعي كه از كاربرد روش، تنها مقدار دبي حداكثر لحظه

ها  هاي متعددي وجود دارد كه ذيال به برخي از آن هيدروگراف نظير آن نيز برآورد و استخراج شود. در اين مورد نيز روش
  شود: اشاره مي
هاي مشاهده شـده هيـدروگرافي كـه تقريبـا      در اين روش از بين هيدروگراف سيالب :1بعد يروش هيدروگراف ب -الف

اي و زمـان اوج سـيالب    ها داشته باشد انتخاب شده و نسبت به دبي حداكثر لحظه حالت پوش نسبت به ساير هيدروگراف
هـا بـي بعـد     د متوسـط آن شود. (در صورتي كه چندين هيدروگراف داراي خصوصيات هيـدروگراف پـوش باشـ    بعد مي بي
اي براي دوره برگشت معـين كـه محاسـبه شـده اسـت و همچنـين و بـا         شود) سپس با استفاده از دبي حداكثر لحظه مي

توان ابعاد هيدروگراف رودخانه را براي همان دوره برگشت محاسبه نموده و حجم نظير  استفاده از هيدروگراف بي بعد مي
  طغيان را به دست آورد. 

هـاي روزانـه اسـتخراج     : در اين روش احجام حداكثر با مدت دوام مختلف از دبـي 2هيدروگراف متعادل شده روش -ب
هـاي برگشـت مختلـف     هـاي دوام و دوره  شود و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و حجم سيالب رودخانه بـراي مـدت   مي

شده و با روش آزمون و اصالح خطا شكل  گردد. سپس حجم به دست آمده براي مدت سيالب در زمان توزيع محاسبه مي
  گردد.  نهايي هيدروگراف مشخص مي

: در اين روش براي تبديل مقادير بارندگي به جريان سطحي از يك هيدروگراف 3روش هيدروگراف واحد ساختگي -ج
  شود.  ده ميگردد استفا هاي تجربي تهيه مي گيري از خصوصيات فيزيوگرافي حوزه و فرمول واحد ساختگي كه با بهره

  گيري خالصه نتيجه - 7- 1

توان نتيجه گرفت كه با استفاده از يك يا چند روش ذكـر شـده و يـا تلفيـق      با عنايت به آنچه به اختصار بيان شد مي
هاي يك رودخانه را در يك نقطه مشخص (نقاط مورد نظر پروژه) از سيل بـا   توان طيف وسيعي از مقادير سيالب ها مي آن

                                                       
1- USDA, SCS (1972): "National Engineering Handbook-Section 4: Hydrology 
2- US Army, HEC (1976); "Balanced Hydrograph".  
3- USBR (1965): "Unitgraph Procedures." 
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گرفته تا سيالب حداكثر محتمل را محاسبه و اسـتخراج نمـود. بـدين ترتيـب اطالعـات الزم بـراي        ساله 2دوره برگشت 
گيـرد. هـر چنـد روش تجزيـه و تحليـل فراوانـي        ترين رقم سيل طراحي در اختيار مهندس طراح قرار مي انتخاب مناسب

بـا مقـدار    P.M.Fمقايسه مقـدار   شود ولي با دو روش مستقل از هم محسوب مي P.M.Fها و محاسبه سينوپتيكي  طغيان
تـوان نتـايج هـر دو روش را بـا يكـديگر       هايي كه به روش تجزيه و تحليل فراواني تعيين و محاسبه شده است مي سيالب

  مقايسه و كنترل نمود.
هـاي انجـام شـده     باشد ولي براساس تجربيات و توصـيه  نهايت مي داراي دوره برگشت بي P.M.Fاز نظر رياضي مقدار 

سال را به آن نسبت داد، بدين ترتيـب بـا انتقـال نتـايج مربـوط بـه        100000تا  10000توان يك دوره برگشت بين  مي
تـوان امتـداد منحنـي     بـر روي كاغـذ احتمـاالت مـي     P.M.Fهاي برگشت مختلف و  آبدهي حداكثر رودخانه به ازاي دوره

هـاي بعـدي    هاي تاريخي وقوع يافته (در اين مورد در قسـمت  فراواني را نيز رديابي نمود. در اين زمينه استفاده از سيالب
اي از روش امتداد منحني فراواني بـا اسـتفاده از مـوارد     نمايد. نمونه مي يموثراين گزارش صحبت خواهد شد) نيز كمك 

هـاي مختلـف بـه     نسـبت سـيل   3باشد. جدول منعكس در نمودار شماره  ) منعكس مي3-2گفته شده در نمودار شماره (
P.M.F چگونگي توسعه و امتداد دادن منحنـي  3-2دهد. در نمودار شماره ( را براي يكي از كشورهاي آفريقايي نشان مي (

محاسبه شده مشخص شده اسـت. همچنـين در جريـان محاسـبات      P.M.Fها با استفاده از رقم  نظري فراواني وقوع سيل
ب نظير برآورد و براي ارزيابي تـاثيرات مخـازن در تسـكين    مربوط به مقادير طغيان، شكل موج سيل نيز به همراه حجم آ

  گردد. ها آماده مي طغيان
الزم به تذكر است كه اگر يك هيدروگراف معرف حداكثر حجم سيالب براي يك دوره برگشـت معـين باشـد ممكـن     

ن دوره برگشـت  اي بـراي همـا   تر از هيدروگرافي باشد كه در آن دبـي حـداكثر لحظـه    اي آن كم است دبي حداكثر لحظه
اي ماكزيمم براي يـك دوره برگشـت معـين اسـت ممكـن       حداكثر است و يا برعكس، سيلي كه داراي دبي حداكثر لحظه

تر از سيلي باشد كه حجم هيدروگراف آن براي همان دوره برگشت حداكثر است. با توجه  است حجم سيالب نظير آن كم
اي يا احجام حداكثر، ممكن است طيـف وسـيعي از هيـدروگراف را     ظههاي با دبي حداكثر لح به مطالب فوق، هيدروگراف

دست سد مـورد مطالعـه قـرار     ها در داخل مخزن و پايين براي دوره برگشت معين به دست دهد كه بايستي استهالك آن
  گيرد تا سيالب طراحي مناسب تعيين گردد. 
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  P.M.Fها با استفاده از رقم  متداد دادن منحني نظري فراواني وقوع سيلچگونگي توسعه و ا - 3-2 نمودار

* SANCOLD, 1986: “Safety Evaluation of Dams-Interim Guideline on Safety in Relation to Floods” 

  و روش محاسبه آن 1احتمال خطر - 8- 1

  كليات -1-8-1
اتخاذ تصـميم درخصـوص درجـه حفاظـت      اي كه همواره در جريان طراحي يك سد مورد توجه طراحان است، مساله
پذير است. بنابراين هـدف   باشد. بديهي است كه حفاظت سازه در مقابل كليه حوادث طبيعي نه عملي و نه امكان سازه مي

هاي ناشي  شود) و هزينه اي طراحي مي اين است كه بين سودهاي حال از احداث سد (كه براي تامين نيازهاي تعريف شده
اري آن در سطح قابل قبولي از خطر، يك تعادل منطقي ايجاد شود. به عبارت ديگر اين موضوع بـه مفهـوم   از افزايش پايد

هـاي انجـام    باشد. طبـق بررسـي   حذف انواع مختلف خطرات براي سازه نبوده بلكه كاهش اين خطر به حد قابل قبول مي
ربه شده در زندگي روزمره دارد. براي يك جامعه خطرات تج رو هستند، بستگي به سطح ا آن روبهشده، خطراتي كه افراد ب

باشـد. در ارزيـابي ميـزان مـرگ و ميـر در يـك جامعـه و         مشخص اين زمينه بر مبناي آمار مرگ و مير قابل بـرآورد مـي  
  بندي نمود: توان خطرات زندگي را به شرح زير طبقه شود مي همچنين انواع حوادثي كه منجر به مرگ مي

ر روز از زندگي مطرح بوده و اصوال غير قابل اجتنابند، مشابه حـوادث ناشـي از وقـايع طبيعـي     خطراتي كه در ه  -الف
  نظير سقوط، آتش سوزي و عوامل محيطي.

كـه افـراد نـاگزير از زنـدگي در جامعـه امـروزي        خطراتي كه در اصل قابل اجتنابند ولي در عمل بـه لحـاظ ايـن     -ب
  ي.هايي داروي اشي از تردد و مسموميته حوادث نشوند، مشاب باشند، غير قابل اجتناب مي مي
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شـوند،   رو مـي  خطراتي كه واقعا قابل اجتنابند ولي افراد به خاطر آزادي عملشان در زندگي با اين خطـرات روبـه    -ج
  مشابه حوادثي نظير غرق شدن در دريا و يا بعضي از تصادفات. 

باشد با اين تفاوت كه سد احداث شده  نوع الف باال مي كنند خطر از دست سدي زندگي مي براي جمعيتي كه در پايين
  تر است.  تر و پذيرفتني تر باشد مطلوب هاي انساني بوده و بدين ترتيب هر چه خطر ويراني سد كم ناشي از فعاليت

ي ا الزم به تذكر است كه مقدار خطر قابل قبول براي مرگ افراد بستگي به شرايط اجتماعي هر كشوري دارد و ضابطه
كه در يك كشور پذيرفته شده ممكن است در كشور ديگر مردود باشد. درخصوص تعيين ميزان خطر قابل قبول ناشي از 

ها و كارهاي زيادي بايد صورت گيرد تا بتوان يك راهنماي عمل مناسب را تهيـه نمـود. در ايـن     شكست سد هنوز بررسي
  هاي ديگر اين نشريه هم بحث خواهد شد.  مورد در بخش

  وش محاسبه ميزان خطرر -1-8-2
آنچه كه از مطرح كردن بحث خطر و ميزان آن در اين قسمت از اين گزارش مورد نظر است ارائـه توضـيحاتي دربـاره    

باشد. مقدار و ميزان احتمال مزبور برابر بـا   نحوه محاسبه احتمال وقوع يك حادثه غير مترقبه در طول عمر يك پروژه مي
  باشد.  ي ميمقدار ريسك يا ميزان خطرپذير

باشـد)   عمر يك پروژه مـي  Lسال (فرض كنيد  Lبار در طول  سال حداقل يك Tكه سيلي با دوره برگشت  احتمال اين
  اتفاق بيفتد از رابطه زير قابل محاسبه است:

L
T

1
P 1 (1 )

T
    

بـار در طـول    سال حـداقل يـك   Tت كه سيلي با دوره برگش توان نشان داد كه احتمال اين با استفاده از رابطه فوق مي
  شود.  سال (دوره برگشت سيل) اتفاق بيافتد به صورت زير محاسبه مي Tمدت 

T
T

1
P 1 (1 ) 0.63

T
     

سـال برگشـت نمايـد و چنانچـه      50گذاري براي يك سد در طول  هاي سرمايه كه فرض شود هزينه بنابراين درصورتي
كه سرريز قبـل از بازگشـت    سال را از خود عبور دهد احتمال اين 50دوره برگشت سرريز اين سد تنها قادر باشد سيل با 

  درصد است.  63كل سرمايه در مقابل دبي بيش از مقدار طراحي قرار گيرد برابر 
شـود كـه هنـوز     مشابها اگر سرريز سد براي عبور سيل صد ساله طراحي شده باشد با عنايت به فرمول باال معلوم مـي 

احتمال دارد كه سد قبل از پايان زمان برگشت سرمايه در مقابل سيل فوق قرار گيـرد. ايـن احتمـال در     درصد 40حدود 
  درصد خواهد بود.   10صورتي كه وقوع اين سيل دوبار در نظر گرفته شود حدود 

سه بار در طول بار، دو بار و يا  هاي برگشت مختلف را حداقل يك ) احتمال وقوع يك حادثه با دوره4-2نمودار شماره (
  دهد. زمان معيني نشان مي
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 هاي برگشت مختلف احتمال وقوع يك حادثه با دوره - 4- 2نمودار 

  (SANCOL, 1986)ماخذ نمودار: 
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  هاي تاريخي بررسي سيالب -فصل دوم

  مقدمه -1- 2

سال اخير تاسيس شده است بنابراين آمار بلند مدت و مطلوبي  40سنجي كشور طي هاي آب ثر ايستگاهجا كه اك از آن
هاي سدسازي كه معموال سيالبي با دوره  هاي جاري شده در دست نيست لذا براي تعيين سيالب طراحي پروژه از سيالب

  گردد.  رح ميهاي تاريخي و مورفولوژي حوزه مط باشد، بررسي سيالب بازگشت طوالني مي
گيـري،   هاي ثبت شده در يك ايستگاه انـدازه  هاي كوتاه مدت سيالب تجربه نشان داده است كه تجزيه و تحليل سري

  دهد. هاي استثنايي را به دست نمي امكان برآورد صحيح و دقيق سيالب
بوده است.  1984تا  1976هاي  هاي مهم در ايالت گجرات هندوستان طي سال مثال خوبي در اين زمينه بروز سيالب

هـاي دور روزه طـي    سال آمار، حداكثر باران 90تا  60يعني  طوالني مدترغم موجود بودن آمار نسبتا  بدين معنا كه علي
 1067و  630و  643و به ترتيب به ميـزان   تر بيشسال قبل  80از ارقام ثبت شده طي  1983و 1980و  1979هاي  سال
و خرابي و صدمه  2-هاي شديد به وجود آمد باعث انهدام سدماچو ي كه بر اثر اين بارندگيهاي بوده است. سيالب متر ميلي

هاي مهمي در اين ايالت به وقوع پيوسته بود ولي عدم اطالع  ديدن چندين سد ديگر گرديد. گرچه از نظر تاريخي سيالب
هاي مهم به خوبي تعيين شـود.   گشت سيالبهاي تاريخي ويرانگر، مانع از آن بوده است كه دوره باز از كميت اين سيالب

هـاي طراحـي    ناچـار از بـازنگري سـيالب    1983ويژه سيالب  الذكر به هاي فوق مسئولين منطقه مزبور پس از وقوع سيالب
هـاي طراحـي جديـد نسـبت بـه نتـايج        برداري و در دست ساختمان گرديدند به نحوي كه سـيالب  سدهاي در حال بهره

كيلومترمربع كه سـيالب   1813برابر محاسبه شد. از جمله سد دوماگانگا با سطح حوزه  2تا  5/1مطالعات گذشته حدود 
اي در محل سد، سـيالب   مترمكعب بر ثانيه 12900مترمكعب بر ثانيه بود پس از وقوع سيالب  11100طراحي قبلي آن 

  مترمكعب بر ثانيه افزايش داده شد.  26844طراحي آن به رقم 
  شود.  هاي تاريخي پرداخته مي ه فوق به تشريح اهميت نقش سيالببا توجه به مقدم

  هاي تاريخي در انتخاب سيالب طراحي نقش سيالب - 2- 2

گردد كه طي قرون گذشته رخ داده و مسـايل و مشـكالت اقتصـادي و     هايي اطالق مي هاي تاريخي به سيالب سيالب
ثبت شده و چنانچه طي يكي دو قـرن گذشـته وقـوع يافتـه     ها در كتب تاريخي  اجتماعي به بار آورده و اثرات ويرانگر آن

شود كـه وقـوع آن    ها ياد شده است. سيالب همانند زلزله، يك مخاطره طبيعي شناخته مي ها از آن باشد در اخبار روزنامه
  ممكن است به تلفات و خسارت بسيار زياد منتهي گردد.

ر توپـوگرافي شـهري و جغرافيـاي تـاريخي محلـي و      براي شناخت مخاطرات طبيعي دوران گذشته، به عـواملي نظيـ  
هـا   هاي مهم تاريخي و همچنـين نحـوه تـرميم و تعميـر آن     اي و ارزيابي چگونگي بروز خسارت يا خرابي ساختمان منطقه

تواند از سه منشا متفاوت حاصل شـود: خرابـي يـا     هاي مهم و مقاوم تاريخي مي شود. بروز خسارات به ساختمان توجه مي
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گردد، خرابي يا خسارات ناشي از سـيالب و عوامـل جـوي و     ناشي از زلزلـه كه به سوابق لرزه خيزي منطقه برميخسارت 
هـا   ها)، كه هر كـدام از ايـن خرابـي    سوزي ها و آتش باالخره خسارت احتمالي ايجاد شده توسط بشر (مثال در دوران جنگ

  باشد.  اي مي متمايز از يكديگر در مقياس محلي يا منطقه
هاي تاريخي در محاسبه و انتخاب سيالب طراحـي اساسـا بـه خـاطر كوتـاهي دوره آمـاربرداري        اهميت نقش سيالب

ها در سطح جهان مالحظه گرديده كه گاهي سيالب مشاهده شده در دوران ساخت، كه خود  باشد. در بسياري از پروژه مي
ار تعيين شـده بـراي سـيالب طراحـي بـا دوره بازگشـت       خسارات قابل توجهي را به همراه داشته است، يا نزديك به مقد

سال) بوده و يا ازآن هم فراتر رفته است. از جمله سيالب پـروژه   40تا  30طوالني (انتخاب شده از روي آمار محدود مثال 
ر نـوامب  4در ايالت ويرجينياي آمريكا كه مخزن آن سطح حـوزه كـوچكي را در بـردارد. در      Bath Countyتلمبه مخزني 

مترمكعب بر ثانيه در محل سد جاري شـد كـه براسـاس تحليـل تـواتر       580به هنگام اجراي طرح، سيالبي برابر   1985
رسيد ولي با تجديـد نظـر در محاسـبات و     هاي ثبت شده دوره بازگشت اين سيالب به حدود يك ميليون سال مي سيالب

 1365سال تقليل يافت. در سـيالب آذر   170الب مزبور به وارد نمودن رقم مزبور در سري آمار موجود، دوره بازگشت سي
مترمكعب بر ثانيه محاسبه شد و اين سـيالب باعـث    5200در محل سد انحرافي بهبهان بر روي رودخانه مارون دبي اوج 

ـ     خسارت و صدماتي به ديواره ر ها و بازوي خاكي سد بتني مزبور گرديد اين در حالي است كه سـيالب طراحـي اوليـه براب
مترمكعب بر ثانيه تقريبا داراي  5200مترمكعب بر ثانيه براي سد انحرافي منظور شده بود، در صورتي كه سيالب   3700

هـا را براسـاس آمـار     ساله بوده است. مثالهاي ديگر كه به نحوي ناكافي بودن آناليز فركـانس سـيالب   100دوره بازگشت 
  آمده است.  4-3دارد در بند  موجود بيان مي

  هاي تاريخي گرشي به سيالبن -3- 2

شرايط اقليمي و هواشناسي در نقاط مختلف سطح كره زمين و در ميـان سـاير عوامـل فيزيكـي، ايفـاگر نقـش مهمـي در        
هاي فيزيكي  پديده گونه اينباشد. از طرف ديگر تصادفي بودن  چگونگي فعاليت بشر و گسترش آن در سطوح مختلف بوده و مي

تـر از يـك قـرن     ثابت گرديده است. متاسفانه ثبت كميت پارامترهاي هواشناسي در اكثر كشورها كـم در قرون و اعصار بر بشر 
هـاي   كند) و مسلما طي چنين مدت كوتاهي، احتمال وقوع پديـده  قدمت دارد (و سابقه اين امر در ايران از نيم قرن تجاوز نمي

ديدگاه مهندسان طراح و متخصصان هيدرولوژي شناخت  هواشناسي و هيدرولوژي استثنايي بسيار كم و كوچك بوده است. از
آورد  هاي مهم و ويرانگر را پديده مـي  شود و آن نيز به نوبه خود سيالب فرايندهاي فيزيكي كه منجر به بروز بارندگي شديد مي

باشـد كـه در    يهاي سنگين از جمله پارامترهاي مهمي مـ  حائز اهميت است. توزيع مكاني، مقدار كل و حداكثر شدت بارندگي
هـا نيـز مطـرح     گيرند. همين پارامترها در مورد سيالب ها مورد توجه قرار مي ها و تواتر وقوع آن تجزيه و تحليل بزرگي بارندگي

ي تخريب و چگونگي گسترش آن بـا توجـه بـه توپـوگرافي و موقعيـت       هاي تاريخي، ارزيابي درجه باشد. در مطالعه سيالب مي
يت است. بدين معني كه از روي درجه تخريب كه در اسناد و مدارك تاريخي ذكر شده، تخمينـي از  منطقه سيل زده حائزاهم

هاي رودخانـه و مـدخل خروجـي آن     هاي صحرايي از سرشاخه آيد. آنگاه با بررسي مقدار سيالب تاريخي مورد نظر به عمل مي
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ه توسط سيالب و با نگرشي به مورفولوژي منطقـه،  ي حمل شدها سنگو قطعه  ها سنگويژه در مورد پراكنش و توزيع قلوه  به
دهد كه ارقام بـه دسـت آمـده     گيرد. اين روش بررسي اجازه مي مقدار برآورد شده سيالب تاريخي مجددا مورد ارزيابي قرار مي

روش  هاي الزم بـراي تصـحيح ارقـامي كـه بـه      هايي با دوره بازگشت طوالني به نحوي گويا شده و جرح و تعديل براي سيالب
  آيد صورت پذيرد. هاي نظري به دست مي يابي منحني برون

جوي ايران مطالعات گسترده و مبسوطي در دسـت نيسـت. امـا خوشـبختانه     هاي سنگين  ها و ريزش در مورد سيالب
ي هـا  هاي تاريخي ايران تحقيقات فراواني انجام داده به همـان روش در زمينـه سـيل    آقاي چارلز ملويل كه در مورد زلزله

اي انتشار يافته و در پيوست اين فصل منعكس شده است. هر چند نتـايج   تاريخي نيز مطالعاتي داشته است كه طي مقاله
خيـزي منـاطق مختلـف     اين تحقيق را بايستي مقدماتي تلقي نمود معهذا حاوي اطالعات با ارزشي است كه سوابق سـيل 

  نمايد. ايران را به نحوي روشن مي
شمسي به بعد چاپ شده و اخبار ارسالي  1230هاي ايران كه از سال  الي روزنامه اطالعات را از البه ينتر بيشبرده  نام

هاي كنسولگري انگلستان در ايران (مقامات وزارت امور خارجه انگلستان) اخـذ نمـوده اسـت. وي اعـالم      توسط نمايندگي
باشد ولي كلكسـيون مهمـي از ايـن     نمي» طالعات پارسيانيستيتوي م«ها به طور كامل در اختيار  دارد كه اين روزنامه مي

آوري و تنظيم شده بود كه توسط محققين زلزله مورد اسـتفاده قـرار    هاي انگلستان جمع ها عموما توسط كتابخانه روزنامه
ال ها، در حال حاضر مفقود شده است. اگرچه تحقيقات چارلز ملويل مربوط به مدارك موجود تـا سـ   گرفته و بخشي از آن

  هاي تاريخي حائز اهميت بسيار است.  باشد، معهذا از ديدگاه سيالب ميالدي مي 1950
  دهد.  اند را نشان مي هاي تند و شديد كه خسارت قابل توجهي را در برخي نقاط ايران به بار آورده ) اثرات باران4- 3جدول (

هاي سـنگين و   بار شاهد باران 5قرن گذشته  آيد در منطقه فارس، شيراز در يك ) بر مي4-3همان طور كه از جدول (
(حـدود بهمـن    1894را اضافه نمود. در فوريه  1365هاي آذرماه  آسا بوده است، شايد بتوان در همين رديف سيالب سيل

سـال بعـد مجـددا در شـيراز      10گردد.  خانه در شيراز مي 2000ساعته باران منتهي به تخريب  20) ريزش شديد 1272
بـاران شـديد سـبب خسـارات      1924سال بعد از آن يعنـي در فوريـه    30شود و  وجب خسارات سنگين ميباران شديد م
 8گـردد. در   خانـه مـي   1000آسا در قم موجب تخريب  رگبار سيل 1303كه در خرداد  گردد. جالب توجه اين سنگين مي

) و خسـارات سـنگين   C.P.Melville, 1983شـود. (  ) سيل بزرگي در تبريز جاري مـي 1934ژوئيه  30مرداد همان سال (
سـال قبـل از آن سـاخته شـده بـود       10آورد. اين سيالب، سيل بندهاي خاكي شهر را كه احتماال  مالي و جاني به بار مي

ها شاهد نحوه بـروز خسـارت بـه     بند ساختمان كالنتري قرار داشته كه آن نمايد. البته در كنار يك ديواره سيل تخريب مي
اند و بالفاصله خطر سيالب و لزوم تخليه خيابانها و مسير اصلي جريان آب به آگاهي مردم محل رسانده  هديواره مزبور بود

گردد، سيالب يك ساعت جريان داشته است. خسـارات سـنگين بـود و بـيش از      شود، كه خود باعث كاهش تلفات مي مي
پي رگبار سنگين سيالب ديگري به ارتفاع حـدود   نفر از بين رفتند. روز بعد در 300تا  120خانه ويران شد و بين  2000
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دهد كـه   اوت همان سال خبر مي 6در  1. روزنامه تايمزاست متر در تمام عرض خيابان پهلوي سابق شهر جاري شده 6/0
شـود) سـيل    نفر مـي  30در منطقه وسيعي از فيروزكوه تا كرمان و آوه (جنوب قزوين) ودر شرق تهران (كه باعث هالكت 

ه است. بنابراين سيالب تبريز در آن سال يك سيالب موضعي و كوچك نبوده است بلكه در روند يك ناآرامي و جاري شد
  هاي مهمي در نقاط مختلف كشور جاري شده است.  ماه (مرداد تا شهريور) سيل تالطم جوي در طول حدود يك

هـاي شـديد موجـب جـاري شـدن       باران تا حاشيه دشت كوير:مناطق غرب ايران  تر بيشميالدي در  1594در فوريه 
ميالدي در پي طغيان بزرگ رودخانه هراز شهر آمل و  1600گردد. در سال  ويژه غالب مناطق يزد مي هاي مخرب به سيل

هاي اين رودخانه بـه علـت بـاران     گردد. در مسير دره شود و موجب هالكت هزاران نفر مي روستاهاي اطراف آن ويران مي
  آيد.  مهمي به وجود مي هاي شديد زمين لغزه
خانه و خسارات سنگين  1000شمسي، سيالب ناگهاني رودخانه قم موجب از بين رفتن بيش از   1045در بهار سال 

1شمسي بيش از 1057گردد. در زمستان  مي
الـذكر   سال بعد از جاري شدن سيالب فوق 35شود و  شهر شيراز نابود مي 3

  گردد.  هاي قديمي آن شهر مي خانه و تمامي ساختمان 2000يالب مهمي سبب انهدام بيش از در قم، س
خانـه ويـران و    120گيرد و بيش از  ) سيالب مهمي بخشي از تهران را فرا مي1246(ارديبهشت سال  1867مه  7در 

  ايم.  در منطقه تجريش بودهنيز شاهد سيالب قابل توجهي   1366سال بعد يعني در سال  120شوند،  تعدادي تلف مي
 1870هاي منطقه عبارتند از: سال  ها و سيالب شود كه دوره طغيان خيزي منطقه خوزستان مشاهده مي در روند سيل

 - 1893پل شوشتر، لبريزي و طغيان كـارون در زمسـتان    ـطغيان بزرگ كارون شكست سد   1885تخريب شوش، بهار 
 -(آذر  1921هاي شديد دسامبر  ـ باران  1903در فوريه » اسماعيليه«اطق باالتر از طغيان كارون و زير آب رفتن كليه من

روز  5در پـي   1924ه يـ شوند. در ژانو دي) طغيان كارون را به همراه دارد كه در پي آن پلهاي دزفول و شوش تخريب مي
 200بـرد، در اهـواز    ميان مي ازكند و  شود و سيل بخش وسيعي از شهر را غرقاب مي باران شديد، پل شوشتر تخريب مي

شود. گزارش حاكي است كه سيل تمامي منطقه خليج فارس و شيراز را در برگرفتـه و خسـارات    خانه و مغازه تخريب مي
هـاي مهـم لرسـتان،     سـال) در بخـش   25نظير در طـول   (بي 1934زياد و تخريب منازل را در پي داشته است. در فوريه 

هـاي بـزرگ كـارون، كرخـه و دز      شوند و در پي چند روز بارندگي، رودخانـه  ها شكسته ميبختياري سيل جاري شده و پل
سـيل برگردانـي    تر بيششود كه براي جلوگيري از خسارات  آهن غرب اهواز وارد مي طغيان نموده و خسارات مهمي به راه

گيرد و باعـث   تمام منطقه را در بر ميهاي شديد فراگير  ، باران1946شود. در بهار  در اطراف انديمشك و اهواز احداث مي
برابر سـه   2خسارات سيل بيش از  1949رود. در سال  شود. خرمشهر و بندر شاهپور در سيالب فرو مي قطع ارتباطات مي

مرتبـه   9سـال حـدود    80خيـز اسـت و در مـدت     شود كه اين منطقه بسيار سيل سال قبل بود. بدين ترتيب مالحظه مي
ساله اين منطقه از حجم و دبي حـداكثر مهمـي    10هاي  اري شده است، به عبارت ديگر سيالبسليهاي مخرب در آن ج

هاي اين منطقه بايد به اين موضوع توجه شود. بـا توجـه بـه شـواهد      برخوردار است. و بنابراين در برآورد سيالب رودخانه

                                                       
1- The Times 
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سـال   40كه طـي دوره اخيـر يعنـي حـدود      هايي توان اظهار داشت كه تجزيه و تحليل آمار سيالب الذكر مي تاريخي فوق
گردد. زيرا شـدت و خسـارت    سنجي كشور ثبت شده است به نتايج دقيق و مناسبي منجر نمي هاي آب گذشته در ايستگاه

باشد، لذا ضـروري   ميالدي) نمي 1950هاي قبل (قبل از  ها طي دوره اخير نشان دهنده شرايط سيل خيزي در دوره سيل
يالب با دوره بازگشت معين جانب احتياط را رعايت نموده و نوعي ضـريب اطمينـان بـراي سـيالب     است كه در برآورد س

منطقه مورد بحث منظور شود تا ايمني الزم براي حفاظت در مقابل سيالب تامين گردد. اين ضريب افزايش بايد با توجـه  
اندازه قطعاتي كه سيل به همراه خـود   و ها سنگهاي هيدروژئوگرافي حوزه، نوع  به شرايط رسوب گذاري رودخانه، ويژگي

مورفولوژي حوزه، و بررسي سرعت جريان سـيل بـا توجـه بـه شـرايط       ـ شناسي زمينآورده است و با نگرشي به وضعيت 
  هيدروليكي رودخانه و برآورد ارتفاع آب متناظر با آن و دبي مربوطه، تعيين گردد. 

  .دهد ايران را به ويژه در سه قرن اخير نشان مي هاي مهم تاريخي ) وقوع برخي سيالب4-3جدول (

  ها  اثر سيالب تاريخي بر برآورد سيالب - 4- 2

شمسي رودخانه هراز در شهرستان آمل كه باعـث تخريـب ايـن شـهر و روسـتاهاي اطـراف        978مثال: سيل تاريخي 
  گيرد. قرار ميگرديد و هزاران تن جان خود را در اين حادثه غافلگير كننده از دست دادند مورد بررسي 

در ايستگاه كره سنگ بـا سـطح حـوزه حـدود       1361 – 62تا سال  1329-30هاي اين رودخانه از سال  آمار سيالب
سـاله مربـوط بـه     33ين سيالب ثبت شده طي دوره آمـاري  تر بزرگ. 1كيلومتر مربع در جدول ضميمه آمده است 4060

ده است. سيالب تاريخي فـوق الـذكر بـا توجـه بـه شـرايط فعلـي        مترمكعب بر ثانيه بو  426و برابر  1347-48سال آبي 
رودخانه و ارتفاع آبي كه باعث نابودي شهر شده (روايت است كه ارتفاع آب در رودخانه هراز در شهرستان آمل به حـدود  

ه و تحليـل  شود. با تجزيـ  مترمكعب بر ثانيه تخمين زده مي 4800رسيده است) در حدود  متر از بستر رودخانه مي 6تا  5
) EVI) بدون در نظر گـرفتن سـيالب تـاريخي بـا توزيـع گامبـل (      2ساله (جدول  33هاي ثبت شده در دوره  آمار سيالب

 842و  672، 554، 502، 451ساله را به ترتيب برابر  10000و  1000، 200، 100، 50حداكثر سيالب با دوره بازگشت 
وگرافي و همچنين عرض رودخانه و نوع رسوبات ومورفولوژي منطقـه  دهد. مشخصات فيزي مترمكعب بر ثانيه به دست مي

نمايـد. بنـابراين بـا احتسـاب سـيالب       هاي بازگشت باال، تاييد نمي مورد بررسي، ارقام به دست آمده را خصوصا براي دوره
  UNESCO,:(2 1987شود ( ، درصد احتمال وقوع تجربي از فرمول زير محاسبه مي978تاريخي سال 

K k m
P(%) ( [1 ]. ).100

N 1 N 1 n 1
  

  
  

    n=  33سال  ،N=  1362 – 978=  384كه در آن: سال 

                                                       
  .ندارد، لذا مقدار سيالب مخرب شهرستان آمل براي كره سنگ فرض گرديدسطح حوزه محل ايستگاه كره سنگ تا آمل تفاوت فاحشي  -1

2- UNESCO, 1987: Case book of Methods for Computing Hydrological Parameters for Water  Projects. 
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1=K (چون فقط يك سيالب تاريخي در اختيار اوست) و  
m ساله) 33هاي ثبت شده در دوره اخير (دوره  رتبه سيالب  

1احتمال وقوع تجربي سيالب تاريخي برابر است با
P% 0.26%

384
   

) 1-3الذكر بـه شـرح جـدول (    توان طبق فرمول فوق هاي ثبت شده طي دوره اخير را مي بي سيالباحتمال وقوع تجر
  محاسبه نمود. 

سـاله انجـام    33شمسي بر مجموعـه ثبـت شـده     987تجزيه و تحليل مجدد آمار كه با افزودن سيالب تاريخي سال 
 7200و  4000، 1950، 1200تيـب حـدود   سال را بـه تر  1000و  500، 200، 100ها با دوره بازگشت  پذيرفت سيالب

اي با نتايج قبلـي دارد.   دهد كه تفاوت قابل مالحظه مترمكعب بر ثانيه براي رودخانه هراز در محل كره سنگ به دست مي
تـري از سـيالب حـوزه را بـه      هاي تاريخي در آناليز سري آمار ثبت شده، ارقام واقعـي  كه، منظور نمودن سيالب نتيجه اين
  دهد.  هد و درجه اعتماد به سيل طراحي منتخب را افزايش ميد دست مي

هاي موجـود   بايستي خصوصيات آماري داده موارد مد نظر باشد مي گونه اينهاي نظري آماري در  چنانچه كاربرد توزيع
دارد و هاي سيستماتيك و تاريخي) را اصالح نمود. روابط مختلفي بـراي تصـحيح ميـانگين، انحـراف اسـتان      (مجموعه داده

  1) رجوع نمايند.Kite , 1977توانند به مراجع ذيربط از جمله ( مندان مي ضريب چگونگي ارائه شده كه عالقه

                                                       
1- Kite, G, W., 1977: Frequency & Risk Analysis in Hydrology. Taskers & Thomas, 1978; Flood Frequency 
Analysis With Prerecord Information, J. of Hyd., ASCE, Vo1104, No. HY2. 



 27  تاريخي هاي سيالب بررسي -دوم فصل

 
 

  هاي ثبت شده احتمال وقوع تجربي سيالب - 1- 3جدول 

 سال وقوع سيالب
حداكثر دبي سيالب بر حسب 

 (m3/s)رتبه 
احتمال وقوع تجربي طي دوره 

1362-978 

 ي دورهطي احتمال وقوع تجربي 
62 -1329  

P%           m 

978  
48 -47  
62 -61  
52 -51  
33 -32  
58 -57  
37 -36  
54 -53  
47 -46  
35 -34  
36 -35  
38 -37  
60 -59  
45 -44  
44 -43  
55 -54  
51 -50  
42 -41  
53 -52  
46 -45  
43 -42  
57 -56  
41 -40  
31 -30  
59 -58  
50 -49  
30 -29  
32 -31  
61 -60  
39 -38  
34 -33  
56 -55  
40 -39  
49 -48 

4800  
426  
398  
330  
306  
295  
275  
270  
264  
246  
241  
207  
204  
200  
197  
197  
196  
195  
193  
180  
174  
172  
170  
169  
147  
146  
146  
139  
122  
119  
107  
102  
98  
75 

P%         K  
1          26/0 

 
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33 

 
 
19/3  
13/6  
06/9  
99/11  
93/14  
86/17  
79/20  
73/23  
66/26  
59/29  
53/32  
46/35  
39/38  
13/41  
00/44  
20/47  
13/50  
06/53  
00/56  
93/58  
86/61  
54/64  
47/67  
07/70  
60/73  
53/76  
46/79  
40/82  
33/85  
26/88  
20/91  
13/94  
07/97 
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  هاي رودخانه هراز در كره سنگ آمار سيالب -2- 3جدول 
HARAZ  RIVER 

KAREH – SANG  STATION 
CATCHMENT  AREA  4060(KM2) 

RECORDED  FLOOD  DATA 
FLOOD  PEAK (M3sec) HYD.  YEAR  

9/145 30 -1329 

9/168 31 -1330 

9/138 32 -1331 

1/306 33 -1332 

0/107 34 -1333 

6/245 35 -1334 

0/241 36 -1335 

2/275 37 -1336 

0/207 38 -1337 

1/119 39 -1338 

9/97 40 -1339 

2/170 41 -1340 

7/194 42 -1341 

3/174 43 -1342 

4/197 44 -1343 

2/200 45 -1344 

8/179 46 -1345 

1/264 47 -1346 

9/425 48 -1347 

0/75 49 -1348 

0/146 50 -1349 

0/196 51 -1350 

0/330 52 -1351 

0/193 53 -1352 

0/270 54 -1353 

2/197 55 -1354 

7/101 56 -1355 

4/172 57 -1356 

9/294 58-1357 

6/146 59-1358 

8/203 60 -1359 

4/122 61-1360 

5/397 62 -1361 
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  هاي هراز آناليز فراواني وقوع سيالب - 3- 3جدول 
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  اي سيل (مترمكعب در ثانيه) حداكثر آبدهي لحظه -1-3 نمودار

صد)
(در
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ا
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  خورشيدي 1329تا  325هاي  هاي تاريخي ايران طي سال برخي از سيالب - 5- 2

  هاي تاريخي ايران برخي از سيالب -4- 3جدول 
  شرح وقايع خسارات البمحل وقوع سي  زمان وقوع

شـود   مي هداد ها هجوم برده و به مامورين دستور ها به علت سيالب تخريب و مردم به كوهپايهتمام ساختمان ساري  هجري325
  د. نديدگان برحذر باشتخسارعليهعملكه از شدت

ت سال بعد شـديداً كـاهش يافتـه و در سـال     شهر تخريب شده، محصوالبند شمالمتعاقب سيالب مهم، سيل زرنگ (سيستان)  هجري429
 شود.بند شهر ساخته ميمجدداً سيل432

نفر  300از  رود و بيش طغيان واقع شد و زرنگ به زيرآب ميمنطقه بزرگي از سيستان و دلتاي هيرمند تحت سيستان  هجري640
 گردند.تلف مي

  ز بين برده و خسارات سنگيني به بار آورد.غالت را اتربيشسيالب بعد از سال قبل، سيستان  هجري641
روز باران شديد سيالب در منطقه شرق و جنوب شهر ايجاد تخريب نموده و آب با شكسـتن بـاروي   5بعد از يزد  هجري673

  گريزند. برد و مردم به ارتفاعات مي شهر وارد آن شده و بخش عمده شهر را از بين مي
  هاي شهر تخريب مي گردد.ر ساختمانبه علت سيالب اكث تبريز  هجري772
ن، شيراز،وكازر  (بهار) 845

 فارس
ن و شـيراز  وكـاره فـارس، كـازر    آغاج سبب بروز سـيالب در شـبان  باران شديد در جبال منتهي به منطقه قره

  گردد. ها با تنه درختان خرما تخريب ميعلت گرفتگي دهانهگرد. پل عروس بهمي
شـكند،   گـردد. ديـواره شـهر را مـي     در پي يك هفته باران شديد، سيالب مهيبي از كوهپايه جنوب شهر جاري مـي  فتتيزد،  فروردين)25(860

گـردد. در شـهر تفـت خسـارات      هاي يزد وارد مي رود و خسارات سنگيني به ساختمان هاي منطقه از بين مي قنات
  نمايند. بل، مامورين بدرفتاري ميشود و در مقا ديدگان نميگونه همراهي با خساراتسنگين بوده است، هيچ

شرقي شهر، سيلي عظيم جاري شده گذرگاه  هاي مشرف به شمالدر پي ريزش تگرگ و رگبار شديد بر دامنه هرات  فروردين)26(898
 رود.شهر از بين ميو شمال

  گردد. قزوين مي خانه در محله دروازه ابهر2000سيالب شديد، باعث از بين رفتن حدود قزوين  اسفند) 22(965
لرزه مهمي آن را همراهي نموده تا تخريـب كامـل    روز باران شديد، سيالب جاري شده و زمينشبانه2بعد از سراب  هجري 1001

 شود.
مناطق غربتر بيش  (بهمن ماه)1002

ايران تا حوالي دشت 
  كوير

هاي منطقـه را بـه بـار آورد.     رودخانهوزيده است طغيان غالب روز باران شديد كه باد آن از جنوب مي2بعد از
ها و باغات  نالاآورد. ك ميها را به ارمغان  ها و پل هاي حفاظتي، آسياب رود سرريز كرده و شكستن ديواره زاينده

مردم براي جلوگيري از هجوم طغيان و سيالب به داخـل   ،شود اطراف قم و قزوين پر از گل و الي سيالب مي
هـا   هاي شني، مالفه و پارچه و چوب استفاده نموده ولي تعداد زيـادي از خانـه   گوني ها از فرش و گليم و خانه

شـود.   گردند. ولي يك تا دو محله كـالً تخريـب مـي    هاي دولتي شديداً حفاظت مي شود. ساختمان تخريب مي
  گيرد. سيالب منطقه يزد و تفت را نيز در برمي
والي، بـه   برد و فقط تلي از گل باغات را جارو كرده و ميها و اراضي و  در تفت سيالب عظيمي كليه ساختمان

هـاي محـدودي از كشـور از سـيالب محفـوظ       ماند. در چنين طوفان عظيمي فقط بخـش  جاي شهر باقي مي
ـ و، آورد شود و تلفات سنگيني را ببـار مـي   متعاقب آن در اصفهان وبا و طاعون شايع مي ،ماند مي ين وا در قـز ب

  يابد. ري واپيدمي تا پاييز ادامه مينمايد و بيمابيداد مي
سيالب عظيمي كه از رودخانه هراز و الر جاري شد سبب از بين رفـتن شـهر آمـل و روسـتاهاي اطـراف آن       آمل  ميالدي 1008

دهند، ولي دولت از منطقه گرگان  گردد. هزاران نفر بر اثر بروز غافلگيرانه سيالب جان خود را از دست مي مي
اي  ستاق درياچـه رلغزه در ناحيه نما دهد. زمين براي ساختن مجدد شهر به اين منطقه كوچ ميافراد زيادي را 

  ريزد. نمايد. كه بعداً تخريب و به درياي مازندران ميايجاد مي
  آورد. آسا خسارات سنگيني را با ايجاد سيالب عظيم در شهر شيراز ببار ميهاي سيلبرف سنگين و باران شيراز  هجري1039
شود سبب تلفـات جـاني سـنگين و از بـين رفـتن       ها حاصل ميطغيان ناگهاني قم رود كه با ذوب سريع برف قم  (بهار) 1045

 گردد.خانه مي1000حدود
هاي مترتـب بـر    علت تلفات سنگين، اپيدمي و بيماري كند. به شهر را جارو مي3/1سيالب مخرب و سنگيني شيراز  هجري 1079

  دهد. و دامنه تلفات را گسترش ميآن بر شهر حاكم شده
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  هاي تاريخي ايران برخي از سيالب - 4- 3ادامه جدول 
  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

خانه و سـاختمان در پـي سـيالبي مهيـب از بـين       2000ازهاي باستاني و در مجموع بيشكليه ساختمان قم  هجري1080
  رود. مي

 رود.شهر ساوه با سيالبي عظيم از بين مي در منطقه ساوه  هجري1120
  آورد. سيالب تاريخي در اين شهر و اطراف خسارات سنگين به بار مي ماهان  هجري1234
  آورد. نمايد و خسارت به بار مي هاي شديد طغيان ميرودخانه كارون بعد از بارندگي خوزستان  (بهار)1228
تاريخ دقيق اين  گردد. احتماال چنين شهر دزفول مي پل تاريخي شوشتر و همسيالب مهيب سبب تخريب خوزستان  هجري1247

  بوده است. 1252واقعه 
دهـد،   بند مي شود. شاه دستور ساخت سيل خانه و ساختمان تخريب مي3000چهارمحله شهر با استعداد قزوين  هجري1267

  شود. در همين زمان در تبريز سيل جاري مي
گردد.  ها از الي پر مي آسا، باغات غرب كاشان و قنوات از بين مي روند و كانالي سه روزبارندگي سيلدر پ كاشان  هجري1283

بيدگل در سيالب محاصـره و اميـد بـه زنـدگي     و آباد، آران  اهالي مناطق شمالي منطقه كاشان نظير: نوش
. خسارات وارده در مورد نمايد كه خوشبختانه بعد از سه روز، سيالب فروكش مي ،دهند خود را از دست مي

  هزارتومان برآورد شده بود. 200قنوات از بين رفته، باغات و اعياني و مستغالت و... متجاوز از 
شمسي 1245

  (ارديبهشت)
 خانه تخريب مي گردد 120كند و به داخل شهر سرازير و حدود هاي شهر را پر ميسيالب ناگهاني خندق تهران

  دهند. دست مي و عده زيادي جان خود را از
  شمسي1246

  (دربهار)
بيند، احتماال تـاريخ دقيـق ايـن     گيرد و منطقه شوش خسارات ميهاي مهمي خوزستان را در برميسيالب خوزستان

  شمسي است. 1248حادثه 
د، غالب روسـتاهاي  كن هاي مزينان را جارو مي قسمت تر بيشاي سرازير شد.تسيالبي عظيم كه از دامنه كوه چغ خراسان–مزينان   1248

رود. مزينان حدود يك كيلومتر باالتر (سمت شمال) از محل  آباد در حاشيه كوير از بين مي اطراف آن نظير بهنام
  نمايد. شود و ساكنان اطراف را به سمت خود جلب مي تخريب شده مجددا ساخته مي

  فات جاني، شعرهايي در كتب ادبي آمده است.نمايد و به ياد بود تلسيل مهمي خساراتي به شهر وارد مي تبريز  1249

1249  
  (شهريور)

  شود ولي ظاهرا تلفاتي در بر نداشته است.روز بارندگي، سيالبي تاريخي جاري مي2در پي دامغان

1250  
  (ارديبهشت)

اني و رود، تلفـات جـ   متر به زير آب مـي  6/0شكند و اسدآباد به مقدار حدود كن سدي را ميسيالبي بنيان اسدآباد
  مالي زياد بوده است.

1251  
  فروردين) 25(

  هاي جاري شده در روستاها خساراتي بر اراضي وارد نمود.سيالب كردستان

بند شوشتر را شكست و سـپس باعـث شـد     هاي خوزستان، پل آبسيالب استثنايي كارون و ساير رودخانه خوزستان  (بهار)1363
اطراف سوار نگردد. بند مربوط به نهـر هاشـم در هـويزه تخريـب      هاي كه تراز آب پايين آيد و آب بر زمين

  شده سبب گرديد كه نيمي از شهر تخريب شود.
برد. در همين زمان در ديگر مناطق ايران نظير تنگ سردره سيالب بزرگي نيمي از شهر تفت را از بين مي تفت (يزد)  1263

انـد.   هاي عمده گزارش گرديده و جيرفت، سيالبرود در كرمان  هليل ،(درشرق تهران) هيرمند در سيستان
  هاي عمده جاري شده است.  چنين در خوستان سيالب هم

1271  
  (آذر)

  گردد. برد در عوض وضع كشاورزي خوب مي كارون سرريز كرده و مناطق اطراف را به زير آب مي خوزستان

  د نيست.كند ولي خسارات آن گزارشي موجوشوررود طغيان مي منطقه كرمان  1272
  آورد. سيالب در مناطق مختلف ناحيه قزوين خسارات زيادي ببار مي منطقه قزوين  1276
1280  
  (خرداد)

  برد. طغيان و سيالب دلتاي هيرمند (بر اثر ذوب شديد برف ارتفاعات) تمام غالت دروشده را با خود مي سيستان

1281  
  (بهمن)

سال قبـل   17رود ولي در بهار، بهترين محصول كه در ون زيرآب ميمناطق باالي اسماعيليه با طغيان كار خوزستان
  گردد. مي نعيا ،سابقه بوده است بي
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  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

1282  
  (دي ماه)

ن رودخانه اهـرم در تنگسـتان و خسـارات عمـده     باران سنگين در منطقه شمالي استان بوشهر سبب طغيا اهرم (فارس)
گردد. روحانيون براي مردم درخواست كمك مي نمايند اما حاكم منطقه به جاي كمـك   جانبي و مالي مي

  دهد. در وصول ماليات شدت عمل به خرج مي
1284  
  (خرداد)

رود و به محصوالت كشـاورزي و احشـام    تقريبا كليه مناطق اين روستا بر اثر طغيان هيرمند به زير آب مي جازنيك(سيستان)
  شود. خسارت عمده وارد مي

1286  
  (دي ماه)

هـاي رودخانـه خشـك     شـود. ديـواره   ، سيالب مهمـي در شـهر جـاي مـي    مترميلي110در پي باران بيش از شيراز
كـه  هاي جديـدي   گيرد.باغات و خانه هاي شمال و غرب، باروي شهر مورد تهديد قرار مي شكند و از قسمت مي

كاروانسـرا   4مغـازه و   200گردنـد. دروازه اصـفهان بـا     ها ساخته شده بودند ويـران مـي   اطراف ورودي خندق
بنـد خـاكي غـرب     روند. گرچه سيل نفر از بين مي 50تا  15و بين  خانه ويران مي شود600گردد.  تخريب مي

سـيالب قـرار گرفـت. در     شهر افزايش ارتفاع يافته بود ولي صدمات حاصـل شـد. تمـام منطقـه در محاصـره     
مردم آرزو داشتند كـه   .سيوند(شمال شرقي) و در احمدي و دالكي (در جنوب غربي) سيالب شديد بوده است

هـاي پـر شـده را     هاي قبلي بنا نمايند ولي روحانيون هرگونه احداث بنا بر روي خنـدق  منازل خود را در مكان
تفـاوتي بـه هـداياي بيگانـه      مقامات و اهل محل با بـي  شود ولي هاي خارجي ارايه مي ممنوع مي نمايند.كمك

آورد. قابل ذكـر اسـت    خساراتي به بار مي متر ميلي 60روز بعد باراني به مقدار  11نمايد. مجددا در  برخورد مي
  باشد. كه بارندگي دي ماه در مناطق ديگر به علت ريزش به صورت برف، براي كشاورزي مفيد مي

1287  
  (ارديبهشت)

رعد و برق و رگبار شديد در منطقه ماهان سيل بزرگي به راه مي اندازد كه چند نفر همراه با تعـداد قابـل    ماهان
  رودند.  توجهي از احشام از بين مي

1287  
  (مرداد ماه)

ي داشت كه در استرآباد سبب خسارات جاني و پها را در  باران شديد در سواحل بحر خزر، طغيان رودخانه استرآباد
  گردد. ي مالي م

1288  
  (اسفند)

روز بارندگي شديد و مداوم رودخانه خشك لبريز كرده و ديوار سـاحلي خـود را مـي شـكند و     3به دنبال شيراز
  رود. (براي دومين با در همين زمستان) قسمت غربي شهر به زير آب مي

1288  
  (اسفند)

اناور-رفسنجان
  منطقه غرب كرمان

زار و  روستا بـين اللـه  150شود  زار، سيالب مهيبي جاري  مي هاي اللهه ويژه در كوهروز باران مداوم ب3به دنبال
هزار تومان و خسارت همراه با تلفات جاني بيش  200رود. فقط خسارات وارد به رفسنجان بيش از  انار از بين مي

ب روبيـده شـده و طغيـان    هاي زيادي توسط سـيال  خانمان بوده در انار ديوارها و خانه نفر بي 4000نفر و  40از 
شرقي، شمال و  رود. در شمال ها از بين مي رودخانه سبب وارد شدن سيالب گل به داخل قنوات گشته و اكثر آن

رود و بسياري از روستاهاي اطـراف در محاصـره    غرب كرمان سيالب خسارات مهمي وارد كرد، راور، زرند و چت
هاي سنگين در سراسـر   شود. فقط در كرمان باران شديد و برف يها خسارت وارد م گيرد و به آن سيالب قرار مي

تشـكيل و بـه    عانـات صـندوق ا  ممـرد به ها وارد نمايند. براي كمك  اسفند ماه خسارات سنگيني را به ساختمان
هـاي جـان    شتابند. منابع آب مشروب شهر توسط اجساد حيوانات و احشام و انسان كمك قربانيان رفسنجان مي

ه كـه  شدگردد. در رفسنجان گزارش  شود. كه سبب بروز اپيدمي و بيماري مي الب شديدا آلوده ميباخته در سي
واسطه بيماري ناشي از اپيدمي از بين رفتند، ترس از قحطي و فقدان آب آشاميدني كه توسط  نفر به 6تا 5روزانه 

  شد. سرنوشتي هولناك براي مردم به وجود آورد. قنوات تخريب شده تامين مي
1288  

  (فروردين)
بسياري از مناطق سيستان در اين ماه در سيالب فرو ريختند. هيرمند و ارغنـد آب در افغانسـتان در مـاه     سيستان

ها گرديد كه تداوم سـيالب و بارنـدگي هـا از بـين رفـتن       اسفند سبب قطع ارتباطات و از بين رفتن جاده
  دنبال داشت.  بهها را  محصوالت و آذوقه مردم، تخريب منازل و ساختمان

1289   
  (فروردين)

مناطق ميان كنگي به  تر بيشدرياچه هامون لبريز شده به داخل رودخانه شبله سمت گود زره سرازير شد.  سيستان
نفر در يك روستا غرق شدند. بسياري از روستاهاي واقـع در منطقـه مـزي افغانسـتان و      46زير آب رفت، 

سطح آب براي چندين هفته باالمانـد و در   ها دچار خسارت گرديدند. بايران (در دو كشور) از ناحيه سيال
ب بكانال شـبله سـ   –ها قابل توجه بود افزايش سرعت آب در نهر  منطقه زابل خسارات وارده به ساختمان

سـيالب و طغيـان    هـا گرديـد.   ها و بلـم  قطع ارتباط و عدم حمل و نقل كاال و آذوقه در منطقه توسط قايق
  تا تيرماه ادامه داشت.ها  رودخانه
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1289  
  (ارديبهشت)

خراسان (شمال
  منطقه خواف)

هـاي شـديدي در شـمال شـرقي ايـران،       به دنبال چندين روز بارندگي و طوفان و رعدوبرق و تگرگ، سيل
خانه تخريب و تعداد زيادي جان خود را از دست دادند زيرا سيالب در شـب   300قوچان جريان يافت. در 

  اتفاق افتاد.
1290  

  (فروردين)
سيالب در سيستان در بسياري از نقاط خسارات به بار آورده و رودخانه شـيال تـا تيرمـاه در طغيـان بـوده       سيستان

  است.
فريدن (چهارمحال  1292

  بختياري)
زن و مرد و كودك غـرق شـده و    500اف شهركرد سيالب شديدي جاري شد و بيش از در روستاهاي اطر

  شد. برد. خسارات وارده به بيش از يك ميليون تومان (از جمله به قنوات) بالغ مي ها را مي سيالب آن
1292  

  (شهريور)
 50سيالبي در پاييز به دنبال يك بارندگي شديد سيالب بزرگي در رودخانه جاري مي شود. مشابه چنين  بيرجند

  سال قبل اتفاق افتاده بود 
 سيستان–وقوع سيالب شديد در هامون سيستان (فروردين)  1293
هـاي   آقا سيالب مهمي جاري شده و كاروانسرا و راه بعد از سه روز بارندگي مداوم در حوالي امامقلي و علي قوچان (تيرماه)  1293

نفت، شكر، غالت با چندين شـتر و افـراد در مسـير سـيالب نـابود       رود و كاروان حامل ارتباطي از بين مي
  شود. مي

  شود. هاي مهمي در مناطق نيشابور با جگيران شيروان جاري ميبه دنيال بارندگي شديد سيالب خراسان (مردادماه)  1293
1297  

  (ارديبهشت)
  .شود به دنيال طوفان و رعد و برق، سيالب در مشهد جاري مي درگز(خراسان)

هـاو قطـع    ب شكسـتن پـل  ببارندگي سنگين، ذوب برف شديدي را در پي داشته كه از اطراف منجيـل سـ   منطقه قزوين  (فروردين)1299
  گردد. تهران مي-چنين قطع ارتباط جاده قزوين ارتباطات و هم

دزفول و شـوش را  پل شكستن هاي آبان و آذر، بروز سيالب در خوزستان و كارون و بارندگي شديد در ماه خوزستان  (آذر)1299
  تومان هزينه تعمير دو پل مزبور گرديد.40000به بار آورد. فقط 

خانه  420هاي مهيب را به بار آورد  هاي منطقه و سيل آسا در منطقه رشت، طغيان رودخانههاي سيلباران رشت  (مرداد)1301
خط تلگراف قطع شـده و خسـارات   دهند. شود و تعداد زيادي جان خود را از دست مي در رشت تخريب مي

» شـافت «در روسـتاي   شـكند  رود و جنوب رشت مـي  شود. پل سياه زيادي به مزارع برنج و تنباكو وارد مي
دهند. ميـزان   رود تعدادي جان خود را از دست مي و احشام همراه سيل مي رود هاي زيادي از بين مي خانه

و مالكين تقاضاي كاهش  ،شود ي مختلفي ارائه ميها خسارات بسيار سنگين بوده كه از طرف دولت كمك
  نمايند. % به علت خسارات وارده را مي25ماليات به ميزان 

نمايـد. بخشـي از پـل والـرين در      هاي مهمي را جـاري مـي  روز در منطقه سيالب5آسا به مدتباران سيل خوزستان  (ديماه)1302
دهند ولي  شود و تعدادي جان خود را از دست مي ميخانه و مغازه تخريب  200در اهواز  شكند شوشتر مي

خسارات به مزارع و احشام فراوان بوده است. در خرمشهر تعدادي از اعراب همراه بـا احشـام خـود از بـين     
گير  شتابند و براي نجات شهر دستور ساخت بند سيل خانمان مي روند و شيخ منطقه به كمك مردم بي مي

هـاي زيـادي تخريـب     يابد و در شـيراز سـاختمان   فارس گسترش مي ق خليجمناطبه شود. سيالب  داده مي
  شوند. مي

در انـار   .هـاي مهمـي بـه بـار آورد     ويژه در انار و رفسـنجان سـيالب  هاي شديد در جنوب ايران بهبارندگي منطقه كرمان  (آذرماه)1302
و جـاده شـرقي و غربـي ايـران از     رونـد   نفر از بين مي2روند و چارپايان عرق شده و  نهرهاي آب از بين مي
  گردد.   اط توسط سيالب تخريب ميقكرمان به سمت ديگر ن

سيالب شديد در منطقه تلفات جاني و مالي سنگيني را به بـار آورد كـه از طـرف شيروخورشـيد وقـت از       منطقه قائن  (ديماه)1303
  آوري كردند. مردم مشهد كمك و اعانه جمع

روستا از بين رفته و خسارات زيادي به محصوالت و به منطقـه  7گزارش گرديده است كه به علت سيالب منطقه قوچان  (خرداد)1304
  وارد شد.

بـاران، ريـزش    متـر  ميلي 450هاي شديد به دنبال ذوب شديد برف كه آذر گذشته به مقدار حدود سيالب شيراز  (بهار)1307
  شد. ها و منازل خسارت وارد يافته بود جاري شد و به جاده
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نمايـد و   خانه را تخريب مي 2000سيالب شديدي جاري مي شود كه به محله بازارشهر وارد شده و حدود  تبريز  خرداد)18(1307
از روستاهاي اطراف توسط سيالب از بـين   اد زياديگردد. تعد تهران تخريب مي-كيلومتر از جاده تبريز 10
ميليـون تومـان بـالغ     2دهند و خسارات وارده بيش از  نفر جان خود را از دست مي 375رود و حداقل  مي

  گرديد.
انه خ 1000اندازد كه حدود  آسا، سيالب ديگري را به جريان ميماه قبل، بارندگي سيل2به دنبال سيالب تبريز  مرداد)21(1307

هـزار   500دهنـد. خسـارات بـه بـيش از      نمايد و تعداد زيادي جان خود را از دست مي ديگر را تخريب مي
گردد. شاه به علـت سـنگين بـودن تلفـات در مهـر مـاه از        ميتخريب تومان بالغ گرديد. محله ماراالن كال 

  نمايد. گير شهررا صادر مي نمايد و دستور احداث سد سيل منطقه بازديد مي
حدي بـوده اسـت    آورد. شدت سيل به را در منطقه بوجود ميآساهاي سيلابرهاي سياه ضخيم، باران مشهد و حومه  (ارديبهشت)1310

خانه تخريـب   130گردد.  متر را پركرده و وارد شهر مي 6كه در ظرف چند ثانيه خندق شهر به عمق 
اي  ند. كشف رود بـه نحـو بـي سـابقه    رو گردد گوسفندان و احشام و مرغان زيادي همراه سيل مي مي

هـزار  100آورد. خسـارات وارده بـيش از    بـار مـي   طغيان كرده و خسارات زيادي را در اطراف خود بـه 
مشهد در چند نوبـت   –تومان بوده است. هواي مرطوب و باراني تا ماه تير ادامه داشت و جاده تهران 

  بيند. آسيب مي
هـاي مهمـي در اطـراف كرمـان      اي تمام منطقه كرمـان را دربرگرفتـه و سـيل   رهاي شديد جادهرگبا ماهان–كرمان  (خردادماه)1311

اي  شود و عـده  رود و تعدادي قنات تخريب مي خانه در شرق كرمان از بين مي 150آورد.  وجود مي به
دهند. ادامه بارندگي شديد در هفته بعد، ترس و وحشت شديدي بين مـردم   جان خود را از دست مي

ميليـون تومـان خسـارات مـالي     10آورد ولي با هشدار اهالي خسارت جاني كم شده، حداقل  ار ميب به
گردد. تلفـات   خانه و محصوالت كشاورزي مي 500رشته قنات و بيش از  500آيد كه شامل  بار مي به

شـود.   زدگان دعوت مـي  از مردم براي كمك به سيل ، ونفر گزارش شده است 200تا  100جاني بين 
بندي جديد شـهرهاي ماهـان و كرمـان     گردد و در نهايت صرف خيابان آوري مي نات مختلفي جمعاعا
هـاي   هاي مهيـب باعـث بـاال رفـتن نـرخ غـالت و احشـام سـاير فـرآورده          گردد. وقوع اين سيالب مي

  سال ادامه يافته است.   5كشاورزي گرديد كه حداقل تا 
درپـي بـوده    هاي پـي  شود كه اين سيالب به دنبال بارندگي قه در اين ماه جاري ميسيالب ديگري در منط باغين-بم  مرداد)10(1311

  است.
جام سبب از بـين رفـتن    هاي تاخيري فصل، در خراسان توام با تگرگ و رگبار بوده است كه در تربتباران تايبادخان–جام تربت  (ارديبهشت)1312

گردد. گرچه خسـارات   االغ) و يك انسان مي 150 محصوالت كشاورزي و قنوات و تعدادي چهارپا (ازجمله
  وارده به روستاي تايبادخان در شمال شرقي مشهد قابل توجه بوده است.

ب برف شديد كه در پـي  وهايي از لرستان و بختياري ذ سال در خوزستان و بخش25براي اولين بار بعد از خوزستان  (بهمن)1313
هاي دز، كارون و كرخه بـه وجـود آورد.    ن مهمي در رودخانهطغيا ،هاي مداوم سنگين حاصل شد بارندگي

آهن و منطقه غرب اهواز وارد شد و به باغات و مـزارع خسـارات قابـل توجـه وارد      خسارات سنگيني به راه
شود كـه شـهر را نجـات دهنـد،      وقت ايجاد مي بند) موقت در اسرع گرديد. در اطراف اهواز خاكريزي (سيل

ميليون ريال خسارت  و ده خانمان شدند نفر بي 80در اين مدت ،خسارت وارد شد مناطق نفتي و انديمشك
هاي آبادان و خرمشهر به ويژه گمرك خرمشهر كاالهـاي زيـادي را از بـين     وارد شد. اما سيالب در خيابان

بند اطراف شهر مرمت شده بود خسارات كمتر بود. مجددا سيالب ارديبهشت خساراتي به  برد. اگر سيل مي
  هاي منطقه لرستان وارد نمود. پل

مناطقتربيشدر   (خردادماه)1313
  ايران

هاي سنگيني در ارديبهشت و خرداد ادامه داشت سبب جاري شدن سيالب به ويژه در قـم گرديـد و   باران
  شرقي  منشعب از تهران خسارت وارد گرديد. هاي جنوبي و جنوب خانه تخريب و به جاده 1000

آوج (آوه)–فيروزكوه  (مردادماه)1313
  و كرمان

نفـر را   30چنين در فيروزكوه سيالب  آهن در گردنه اسدآباد براثر سيالب خسارت وارد شد. همبه تونل راه
خانه و از بين رفتن  80 ببه كام خود برده و در آوه قزوين تخريب و خسارت به بار آورد و در كرمان تخري

  بخشي از محصوالت كشاورزي حاصل شد.
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زمـان بـا رگبـار و     هـا، هـم   شود كه ناشي از باران شديد بر روي برفسيالب مهيبي از قله سهند جاري مي تبريز  مرداد)21(1313
و ديواره هـدايت سـيالب را شكسـته و تـا      گردد تگرگ بوده پس از تخريب دهكده پنج شلوار وار تبريز مي

نمايد. خوشبختانه پليس زمان كافي براي اعالم خطر به  جاده تهران بر سر راه خود هر چه بوده تخريب مي
يابنـد، ارتفـاع سـيالب     را داشته است كه از اين رهگذر، بسياري از مرگ نجات مي ها مردم و تخليه خيابان
هـاي شـهرداري،    متر بوده است. سيالب به منطقـه بـازار، سـاختمان    2/1ها بيش از  جاري شده در خيابان

هـا   نمايـد. در خيابـان   شوند) خسـارات عمـده وارد مـي    كنند ولي بعدا دستگير مي زندان (زندانيان فرار مي
خانـه   2000نمايد و حدود  ي بزرگ (هزاران قطعه سنگ) پس از فرو كشيدن سيالب بر جاري ميها سنگ

گـردد.   گردند. كاالهاي زيادي در بازار طعمه سيالب مي برداري ساقط مي د يا از حيز بهرهگرد يا تخريب مي
ها بـين   ميليون تومان بوده كه ارقام رسمي آن 15گردد.كل خسارات را بيش از  منابع آب شهر تخريب مي

يدي در ميليون تومان بوده است. در روز بعد رگباري شديد همراه با رعد و بـرق وحشـت شـد    300تا  15
هاي مهندسي معلوم  شود. بعد از بررسي مردم به وجود آورد و سريعا شهر در مقابل سيالب سنگربندي مي

ديـواري   شود داري بوده است. كه تصميم گرفته مي بند شهر بدي نگه شود كه علت شكست ديواره سيل مي
هـا بـه    كند و بقيه هزينه ت ميهزار تومان پرداخ200گير ساخته شود. دولت  با مصالح بنايي به عنوان سيل

  شود.   صورت اجباري از مردم گرفته مي
شـود. زابـل در    بيرجند شسته مـي  –نمايد كه جاده زاهدان اي در منطقه ريزش ميسابقهبيباران شديد و سيستان  (بهمن)1314

كننـد.   ري ميافت كه نظاميان و مردم فورا بندي در اطراف شهر احداث و از بروز خسارات جلوگي خطر مي
  زارها از بين مي رود.  هكتار از گندم 500بند سيستان بيش از  با شكستن سدهاي سيل

دهنـد. خسـارات    باران سنگين سبب جاري شدن سيل در منطقه شده و تعدادي جان خود را از دست مي شيروان  خرداد)26(1314
  هزار تومان بوده است. 150بيش از 

بنـد در   رگبار، رعد و برق شديد در سرتاسر آذربايجان حاكم شده و در تبريز كه هنوز كار احداث سد سيل و مهابادمنطقه تبريز  مرداد)12(1315
خانـه   10دست اقدام بوده و با ارتفاع نهايي نرسيده بود باز هم سـيالب در شـهر خسـارت بـه بـار آورد و      

 29هاي زيـادي را تخريـب،    شده مغازه شود. در بعدازظهر همان روز سيالب به بازار مهاباد وارد تخريب مي
خانـه نيـز سـيالب     شـود. در شـرف   زخمي و بيش از يك ميليون تومان خسـارت وارد مـي   56نفر كشته و 

ها را بـاز   ها بسته مي شوند كه در مدت كوتاهي آن خسارت به بار آورد به ويژه محصوالت كشاورزي، جاده
  مي نمايند. 

نمايد. كشت خشخاش كال از بـين   ها وارد مي باران سنگين و سيالب خسارات به مزارع، احشام و ساختمان رانباجگي–خراسان   (ارديبهشت)1316
  رود. در اين سال وقوع سيالب در نايين و اصفهان نيز گزارش شده است مي

تقريبـا كـل شـهر     با هجوم ابرهاي ضخيم و سياه و ريزشي ناگهاني، سيالب سهمگيني به وجـود آمـد كـه    نهاوند  (شهريور)1317
نفر غرق شدند. در اين سال در آذربايجان و دزفول وقوع سيالب گـزارش   100نهاوند تخريب شد، حداقل 

  شده است.
اي بـه ويـژه در    هـاي گسـترده   در تمام مناطق شرقي ايران باران سنگين ارتباطات را قطع كرده و سـيالب  شرق ايران  (بهار)1318

واسـطه همـين عامـل)، در     ها بـه  ها و طغيان رودخانه از ذوب كامل برف سيستان خسارت به بار آورد (قبل
كند. در سيسـتان سـيالب در حجمـي حـادث      بيرجند دو بار سيل جاري شد كه به بازار خسارت وارد مي

سال اخير مشاهده نشده بود و به همين جهت خسارات قابل تـوجهي بـه    40-30شود كه نظير آن در  مي
بنـدي كـه توسـط     شكند. سيل و كانال اطراف زابل در چند منطقه مي شود ت وارد ميمزارع، روستاها، قنوا

دفاع باقي مي مانند. اما وبا در زابل از خرداد  دهد. ولي روستاها بي ارتش ساخته شده بود. شهر را نجات مي
  شود. كند كه دارو و پزشك از تهران به منطقه ارسال مي تا شهريور در منطقه بيداد مي

شود و يـك   خانه مستغرق مي 20 ،شويد را مي برق، بخش اعظم دشت تبريزوتگرگ سنگين، رگبار و رعد تبريز و باراندوز  تير)7(1318
روستا صدمه مي بيند. از جلفـا   20رود. در باراندوز  انبار غالت دولتي در سيالب فرو مي شود. زن كشته مي
  ا برده است.اي از غالت ر رسد كه سيالب بخش عمده نيز خبر مي
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  هاي تاريخي ايران برخي از سيالب - 4- 3ادامه جدول 
  شرح وقايع خسارات محل وقوع سيالب  زمان وقوع

خانه را جارو كـرده  200شود و همراه خود  ين سيالب مشاهده شده در قرن اخير در يزد جاري ميتربزرگ يزد  (فروردين)1320
فتـه  رگ بنـدي در شـمال شـهر    م به احداث ديـواره سـيل  برد. براي جلوگيري از خسارات بعدي تصمي و مي
  شود. هزار تومان از طرف كسبه پرداخت مي 150شود كه حدود  مي

آهـن   نمايـد. بخشـي از راه   ها خسارت وارد مي گردد و به پل سيالب فراگير سبب قطع ارتباطات منطقه مي سمنان  (ارديبهشت)1323
  شود. نزديك فيروزكوه توسط سيالب برده مي

گيـرد و بنـدر از    نمايد، خرمشهر در خطر جدي سيالب قرار ميسيالب فراگير منطقه ارتباطات را قطع مي خوزستان  (بهار)1325
  گردد. شود و فشار به بندر شاهپور وارد مي سرويس خارج مي

نفـر جـان    21بينند و  تاها صدمه ميبار آورده كه تعدادي از روسسنگين در منطقه سيالب بهفباران و بر ناحيه اصفهان  (زمستان)1327
هـاي مختلـف بـه     گردند. كمـك  خانمان مي نفر بي 2500دهند و بسياري مفقوداالثر و  خود را از دست مي

  ارديبهشت) –كند(در فروردين  شود. در همين سال زاينده رود طغيان مي زدگان ارايه مي سيل
  گردد. اما محصوالت كشاورزي رشد خوبي مي يابند.ات قطع ميهاي شديد ارتباطبه علت بارندگي خوزستان  (بهار) 1328
روستا نـابود   30رسد و  هاي فراگير از راه مي بعد از سالي خشك، زمستاني سخت و بهاري پرباران با سيالب سيستان  (بهار) 1328

شـود.   د كه توسط سيل بـرده مـي  وشده ب ورود. بخشي از غالت در ها به زيرآب مي تاي آن12گردد كه  مي
نفـر و در روسـتاها   10شـود. در زابـل هـر روز     گردند. قحطي بر منطقه حاكم مي خانمان مي هزاران نفر بي

شود، اپيدمي تيفـوس در زاهـدان    نفر مردند. آذوقه و ارزاق از تهران حمل و به نحوي توزيع مي100حدود 
نده به مشهد مي روند. بسـياري  پناه 12000نمايند. حداقل  كند و مردم از منطقه فرار مي محشر به پا مي

شـود.   گـردد. از پاكسـتان ارزاق آورده مـي    شوند و فالكت بر مردم مستولي مـي  ها پراكنده مي در مسير راه
  دهند.  ساله گسترش كشور قرار مي7باتوجه به خسارات سنگين، بازسازي منطقه را در برنامه 

هـا خسـارت وارد    آورد كـه بـه مـزارع و دام    زمان با آن، سيالبي به وجود مـي رف همباران سنگين و ذوب ب منطقه كرمانشاه  (ارديبهشت)1328
  ريزش داشته است.  متر ميلي 560نمايد. فقط در فصل زمستان بيش از  مي

و  هنفر جان خود را از دست داد14آميز بوده ولي حداقل  شود. ارقام اوليه اغراقهاي مهم جاري ميسيالب زاهدان  (بهمن) 1329
  بيند.  هاي شهر ويران شده خسارت مي خانه 3/1رود و حدود  ل و منال فراواني از دست ميما

  شود. هاي كهنه و سست تخريب مي شود و تعدادي از خانهدر ميانه سيالب جاري مي ميانه  (ارديبهشت)1329
هـا خسـارات    گيـرد. پـل   را فـرا مـي   در نتيجه يك توفان كوتاه ولي با رگبار بسيار شديد، سـيل كـل شـهر    مشهد  خرداد)8(1329

گردد. تخليه سريع شهر توسط اهالي با دستور مـاموران انتظـامي انجـام     خانه ويران مي 1500بينند و  مي
هاي  ها و انجمن شود. جمعيت اي براي بازسازي ارايه نمي گردد. اما هيچ نوع برنامه شود و نظم برقرار مي مي

هـا اعـالم مـي     شوند و احداث ساختمان براي كـم بضـاعت   سيج ميآوري كمك و اعانه ب مختلف براي جمع
رسد كه تا زمستان كارهاي الزم انجـام شـود. عليـرغم دسـتورالعمل شـهرداري       شود. ولي بعيد به نظر مي

روهـا، اهـالي در همـان     القعرها و نهرها و سيالب هاي مجاور به خط مبني بر پرهيز از ساختمان مجدد خانه
  درت به احداث بناي جديد نمودند.هاي قبلي مبا زمين

  
آوري  هاي مختلف ايران و خارج و اعضاي سفارتخانه و كنسولگري انگلستان در ايران جمع روزنامه بينت فوق از ااطالع

الهـاي آسـماني   ب مخـاطرات و «تحـت عنـوان    1984و توسط آقاي چارلز ملويـل در مجلـه مطالعـات پارسـي بـه سـال       
  به چاپ رسيده است.» 1950ن تا سال (هيدرومتئورولژي) در ايرا

 





 

  3فصل 3

  شكست سد
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  شكست سد -فصل سوم

  مقدمه -1- 3

تـرين شـكل خـود در     بـه بحرانـي   1به لحاظ هيدروليكي، جريان آب پس از شكست سد به حالت جريان متغير سـريع 
دسـت ايجـاد    مخربـي در پـايين   آيد. آب ذخيره شده در مخزن سد پس از وقوع شكست، رها شده و جريـان سـيالبي   مي
هايي است كـه   تر از امواج سيالب دست بسيار زياد بوده و معموال سريع گردد. در اين واقعه سرعت موج به سمت پايين مي

  باشند. هاي شديد مي ناشي از باران
د پديده توان لبريز شدن سد در اثر عدم كفايت ظرفيت سرريزها، نشت آب و ايجا ترين علل شكست سدها مي مهم

دار بدنه سد، صدمات ناشي از زلزله و پديده آبگونه  هاي شيب ، لغزش قسمت2پايپينگ در سد يا در مسير مجاري آب بر
را نام برد. اگر  3هاي ناشي از لغزش زمين به درون مخزن ويژه در بدنه و پي سدهاي خاكي) و موج شدن يا روانگرايي (به

ها دارد اما تفاوتهاي مهمي نيز بين اين دو  زيادي به سيل ناشي از بارش چه موج سيالب ناشي از شكست سد شباهت
هاي  هاي موجود و شناخته شده براي سيل پديده وجود دارد كه تجزيه و تحليل سيالب ناشي از شكست سد را به روش

  وسته است.سازد. پديده شكست در سدهاي متعدد و بنابر داليل مختلف بوقوع پي ها غيرممكن مي ناشي از بارش
گيرند. در همـين   خرابي قرار مي ضويژه در قياس با سدهاي بتني در صورت لبريز شدن سد در معر سدهاي خاكي به

داليل مربوط به خطر شكست در سـدها بـه شـرح     )ICOLDالمللي سدهاي بزرگ ( رابطه براساس گزارش كميسيون بين
  بندي شده است.  زير دسته
 درصد 45        شرايط هيدروليكي جريان سيالب  
 درصد 30        نوع سد و جنس مصالح سازه  
  درصد 7          ساختگاه –زمين ساخت  
 درصد 6          برداري و نگهداري بهره  
  درصد 6          دست پايينمحيط زيست  
 درصد 6  لحاظ آبگيري و تخليه مخزنه ي بيهاي القا كهولت سازه، زلزله  

دشـواري اسـت و نيـاز بـه تجزيـه و تحليـل و        عات مربوطه كاره لحاظ كمبود اطالاگرچه قبول يا تاييد ارزيابي فوق ب
باشد، ليكن ارتباط محكم پديده شكست سد با پارامترها و فاكتورهاي هيدروليك جريان و نوع سد  ي ميتر بيشاطالعات 

 بر اذهان پوشيده نيست. اين هشدار خط روشني است براي مهندسين كه در طراحي، محاسبه و انتخـاب مـواد و مصـالح   
  توجه كافي و الزم را معطوف نمايند. 

                                                       
1- Rapidly Varied Flow 
2- Overtopping / Piping 
3- Liquifaction / Land Slide 



 هاي طراحي سدها مروري بر ضوابط و استانداردهاي انتخاب سيالب  42

 

با توجه به اهميت وجودي سد كه به عنوان يك سازه مهم و حياتي در اقتصاد و صنعت نقش كليدي دارد، در طراحي 
يب اطمينان و دقت كافي در طراحي آن به المللي پيروي نموده و ضرا بايستي از اصول و قوانين استاندارد و بين آن نيز مي

  كار گرفته شود.
نمايند. با استفاده از اين  ) استفاده ميDAM BREAKهاي كامپيوتري نظير ( امروزه جهت تحليل شكست سد از مدل

توان خطرات و خسارات بالقوه ناشي از شكست سد را ارزيـابي نمـود و نتيجتـا بـه امـر انتخـاب سـيالب         ها مي قبيل مدل
  راحي ياري رساند.ط

  )Dam Break Hazard Analysisتحليل خطر شكست سد ( -2- 3

خطر شكست نه ساخته شده و نه ساخته خواهد شد. به لحاظ اهميت موضوع و وظـايف و   گونه هيچبدون  يهيچ سد
بيني  هاي فراواني جهت پيش ي آماري و اطالعات، كوششها محدوديتهاي دشوار جامعه سدسازان و با توجه به  مسووليت

هـاي قليلـي از پديـده شكسـت سـدهاي دنيـا در دسـت اسـت معهـذا           و كاهش خسارات به عمل آمده است. اگرچه داده
هاي  مشاهدات و اطالعات موجود در رابطه با شكل شكست، مدت زمان شكست و نتايج آزمايشات آزمايشگاهي روي مدل

پـذيرنموده   هاي رياضي و مدرن امكان با استفاده از مدلسازي واقعي شكست را  فيزيكي و سرعت فرسايش و غيره...، شبيه
را بتوان به شكل يا حالـت شكسـت (نـوع     1ين درجه بالتكليفي و عدم قطعيتتر بيشاست. در تحليل خطر شكست شايد 

خش سيالب و ساير پارامترها نيز نامشخص بـوده بـه   ول زمان شكست نسبت داد. ميزان و پشكست)، درجه شكست و ط
بيني نمود. تاكنون براساس اطالعات محدودي كه در دست است شباهت كاملي بين دو  ها را پيش توان آن نميطور قطعي 

انـد و ايـن موضـوع دال بـر پيچيـده       شكست مشاهده نشده و هر يك تحت شرايط بالنسبه ويژه و خاصي به وقوع پيوسته
  باشد.  بودن پديده مزبور مي

  تحليل حساسيت شكست سد -3-2-1
براي برآورد اثرات هندسـه مخـزن و ظرفيـت ذخيـره آن و همچنـين ظرفيـت انتقـال رودخانـه در         تحليل حساسيت 

گيرد. در اين تحليل حدود تغييرات مناسبي انتخـاب   دست با توجه به اندازه، شكل و مدت زمان شكست صورت مي پايين
  هاي به دست آمده براي شكست سد مورد مقايسه قرار گيرد: شده و نهايتا هيدروگراف

  بايستي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد: در انجام تحليل حساسيت شكست سد موارد زير به ترتيب مي
  ) با فرضيات مختلف شكست. Conceptual Modelتوسعه و تهيه مدل ( -1
  روش تحليل ممكن است به كمك مدل رياضي و يا مدل فيزيكي انجام گيرد.  -2
خطـرات احتمـالي را    تـاثير دست و در محـدوده تحـت    ايينبايستي مخزن، سد، مسير رودخانه در پ مدل مي -3

  شامل شود. 
                                                       

1- Uncertainty 
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  دست.  هاي مناسب براي انجام محاسبات پخش سيالب در پايين انتخاب هيدروگراف -4
هـا اغلـب در شـروع باريـك و      هاي انجام شده درباره نحوه شكسـت چنـدين سـد، شـكل شكسـتگي      بر مبناي بررسي

هـاي مختلـف شـكل     يابد. جدول زير نمونـه  با ديوارهايي با شيب تند توسعه ميشكل بوده و سپس به شكل ذوزنقه  مثلثي
  دهد: شكستگي با عرض زياد را ارائه مي

  هايي از ابعاد شكست سدها نمونه - 1- 4جدول 

 نام سد ـ كشوررديف
نوع 

شكست
ارتفاع قائم 

D متر 
 "S"حجم ذخيره 

 ميليون مترمكعب
عرض نهايي شكست

 بر حسب متر

نسبت 
D

B عرض
 كف به ارتفاع

  II 50/8  138  186  22 ـ آمريكا(Martin)مارتين  1
  I50/12  215  137  11 هندوستان-(KADAM)خدام   2
  III8  7  111  14 ـ آمريكا(LATHAM)التام  3
  I26  101  1066  41 هندوستان(Machu) ماچو ـ   4
  I16  210  152  10 هندوستان(NANAKSAGAR) ارـساگ ناناك  5
  I5/30  896  201  6/6 ـ برزيل (OROS)اروس  6

I- شكست در اثر لبريز شدن 
II- يشكست در اثر فرسايش در پ 

III- (ها)شكست در اثر شكست سرريز    
  تحليل حساسيت شكست سد در مجموع بايستي پاسخگوي موارد زير باشد:

  ميزان و حدود عرض شكستگي -1
  حدود سرعت جريان در ناحيه شكستگي -2
  روند كاهش سطح آب در مخزن و افزايش سطح آب در پاياب تا زماني كه ادامه شكست سد نامحتمل شود.  -3
  تطبيق زمان فرض شده شكست سد با سرعت محاسبه شده  -4

تـرين هيـدروگراف بـه دسـت آمـده از شكسـت، بـه         پس از انجام تحليل مكانيزم شكست و نتايج حاصله بـا محتمـل  
  شود.  دست اقدام مي نمحاسبات پخش سيالب در پايي

  دست سد پخش سيالب در دره پايين -3-2-2
هاي قـديم مـورد    بيني نحوه انتشار امواج سيالب حاصله از زمان پخش سيالب ناشي از شكست سد يا محاسبه و پيش

فرمولبنـدي هيـدروليك جريـان غيردائمـي و      1صد سال قبل سن و نان توجه مهندسين هيدروليك بوده است. حدود يك
) و 1816)، پواسون (1776ميالدي)، الپالس ( 1687يكي يك بعدي جريان را پس از دانشمنداني نظير نيوتن (مدل دينام
اند ارائه داده است. اگر چه فرمول و مدل سن و نان بـه عنـوان    ) كه در اين زمينه تحقيقات زيادي نموده1871بوسينك (

                                                       
1- ST. Venant 
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معـادالت ديفرانسـيل جزئـي روش تحليلـي وجـود نـدارد،        جا كه بـراي حـل   گيرد ولي ازآن مدل پايه مورد توجه قرار مي
  بيني انتشار امواج سيالب ارائه گرديده است.  هاي تقريبي و ساده شده مختلفي براي محاسبه و پيش مدل

وقوع سيالب و امواج ناشي از شكست سد به لحاظ هيدروليكي همانند معادالت جريان غيردائمي متغير سريع بـوده و  
حل تحليلي معادالت فوق غيرممكن بوده و حل عددي اين معادالت با دست نيز مشكل و غيرممكن است  كه به لحاظ اين

  هاي ساده شده مختلفي به شرح زير ارائه گرديده است: روش
 .روش كامال تجربي  
 .(با توجه به اصل بقاء جرم و رابطه تقريبي آن) خطي كردن معادالت  
 اء جرم و شكل ساده شده معادله ممنتم).هاي رياضي هيدروليكي ساده شده (بق مدل  

  اند از: گيرند عبارت به طوركلي چند روش ساده شده پخش سيالب كه مورد استفاده قرار مي
  هاي هيدرولوژيكي) شامل: هاي پخش سيالب ساده شده (مدل مدل  -الف

 ) پخش سيالب بر اساس ظرفيت ذخيرهStorage Routnig.(  
  روش ماسكينگام (پخش سيالب در مسير رودخانه بهMuskingum – Cunge.( 

  هاي رياضي هيدروليكي ساده شده شامل: مدل  -ب
 ) مدل كينماتيكKinematic.(  
 ) مدل ديفيوژنDiffusion.(  
 ) مدل جريان شبه ماندگارQuasi – Steady  Model(  

ديناميكي سن و  طي چندين دهه گذشته با توجه به توسعه و ساخت ماشينهاي محاسباتي مدرن، حل كامل معادالت
هاي مختلفي براي انجام محاسبات پخش سيالب و انتشار امواج حاصله از شكست سـد   پذير شده و امروزه روش نان امكان
  هاي يك بعدي و دو بعدي به وجود آمده است.  هاي هيدروليكي و حل معادالت ديناميكي به صورت مدل با روش
  اند: هاي زير ارائه شده حل د براساس راههاي كامل امواج ديناميك حاصل از شكست س مدل

  )Characteristics Methodروش خصوصيات ( - 1- 3-2-2

هاي با شيب تند روش مناسبي بوده ليكن  ويژه در آبراهه حاصله به جاين روش به لحاظ كارآيي آن در سرعت زياد اموا
هـاي طبيعـي    ش سيالب در آبراهـه كه تنها براي مقاطع با هندسه منظم قابل استفاده است در محاسبات پخ به لحاظ اين

  كاربرد چنداني ندارد.
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 (Direct Methods)هاي مستقيم  روش - 2- 3-2-2

براي مشتقات جزئي مستقيما در معادالت ديناميكي  (Finite Difference) در اين روش مقادير تقريبي تفاضل محدود
گردد. در اين روش با استفاده از  مي حل تقريبي معادالت نتيجه 1ي افزايشيها طولها و  جايگزين شده و سپس براي زمان

معادالت ديفرانسيل سن ونان به آساني به دسته معادالت جبري تبديل و سـپس حـل    2ي مختلف غيرگويا و گوياها طرح
  گردند.  مي

 (Finite Element Methods)هاي اجزاي محدود  روش - 3- 3-2-2

تمـايز زيـادي نسـبت بـه روش حـل بـا        شود. روش فـوق  اين روش براي حل كامل معادالت سن ونان به كار برده مي
ي گويا و غيرگويا و حل معادالت ديناميكي غيرخطي نداشته و محاسب تنها براساس تسلط خود روش مـورد نظـر   ها طرح

باشد در حـالي كـه    هاي دو بعدي متداول مي سازي به روش اجزاي محدود اغلب براي مدل نمايد. ليكن مدل را انتخاب مي
  هاي مناسب توصيه شده است.  هاي يك بعدي و شبه دو بعدي به عنوان مدل دست، مدل پايين در پخش سيالب در دره

  دست  شرايط محلي پايين -3-2-3
باشـد.   دسـت مـي   آوري و بررسي اطالعات و شرايط محلي پايين سازي شكست سد، جمع هاي مهم در مدل يكي از گام

الـذكر   هاي فـوق  نيز مستلزم آگاهي از اطالعات و بررسيهاي پيچيده رياضي  هاي ساده به جاي مدل حتي استفاده از مدل
  بايستي مورد مالحظه و ارزيابي قرار گيرند به شرح زير است: است. اهم نكاتي كه مي

 .توزيع سرعت جريان  
 خسارات ناشي از آب شستگي و فرسايش.  ارزيابي اي و  ورود جريان از رودخانه به اراضي مجاور و در مسير جاده 

 بيني نشده است.  هاي موضعي مناطقي كه در مدل يك بعدي پيش خرابي امكان بروز 

  ارزيابي خسارات بالقوه و تحليل ريسك -3-2-4
نتايج حاصل از تحليل حساسيت شكست سد و پخش سيالب ناشي از شكست سد در ارزيابي خسـارات بـالقوه مـورد    

  رار گيرند عبارتند از:بايست مورد تحقيق و بررسي ق گيرند. اهم مواردي كه مي استفاده قرار مي
  انواع خسارات بالقوه شامل: -1

 .خسارات ناشي از جريان ديناميكي در سد و مجاور آن  
  تاثيرخسارات ناشي از باالآمدگي سطح آب در سراسر مناطق مورد مطالعه و تحت.  
  ي مناطق صنعتي و ايجاد بيكاري در منطقه.ها خرابيخسارات ثانويه نظير  

                                                       
1- Incremental Length / Incremental Time 
2- Implicit & Expleit 
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 گذاري بر روي طرح.  هاي سرمايه ن توليدات پروژه و هزينهخسارات ناشي از بين رفت  
  خسارات جاني: -2

  و تعيين محل تمركز و تجمع جمعيت با توجه به زمان  دست پايينارزيابي ميزان خسارات بالقوه جاني در
  رسيدن موج سيالب به محل مورد نظر. 

  بندي خطرات و خسارات بالقوه: طبقه -3
 توان خسارات و  هاي طبيعي با خطرات برآورد شده از شكست سد مي با مقايسه خطرات حاصل از سيالب

  بندي نمود.  بندي و يا درجه خطرات ناشي از شكست را طبقه
  تحليل ريسك: -4

 ها و بزرگي خطـرات مربوطـه،    با ارزيابي و برآورد احتمال وقوع هر سيالب بر حسب انواع مختلف شكست
  گيرد.  آناليز ريسك انجام مي

  كست سدنتايج تحليل ش -3-2-5
  باشد: نتايج مربوط به تحليل شكست سد معموال شامل موارد زير مي

  ها براي تفسير و تحليل نتايج. شرح روش و راهنمايي -1
  اي از نتايج حاصل از تحليل حساسيت شكست سد. خالصه -2
  دست.  اي از محاسبات پخش سيالب در دره پايين خالصه -3
  هايي با مقياس مناسب.  نتايج محاسبات روي نقشه -4
  هاي دائمي. ها و ساختمان ارزيابي خسارات ناشي از سيالب در رابطه با سازه -5
  ارائه ليست اطالعات ورودي استفاده شده در مدل.  -6
  دست.  نقشه خطوط تراز دره پايين -7
  نقشه محل مقاطع عرضي رودخانه مورد مطالعه.  -8
  آب در نقاط مختلف مورد مطالعه.  اطالعات مربوط به رسيدن موج سيالب و زمان مربوط به تراز حداكثر سطوح  -9

  حداكثر تراز آب سيالب در كليه مناطق مورد مطالعه.  -10
  ساير اطالعات ويژه.  -11

 فهرست ماخذ -3- 3
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  هاي طراحي سدها مروري بر ضوابط و استانداردهاي انتخاب سيالب -ل چهارمفص

هـا و راهنمـاي انتخـاب     مطالب مندرج در اين فصل، مروري اجمالي بر استانداردها، ضوابط، پيشنهادات، دسـتورالعمل 
، انعكـاس دقيـق و   باشد. هدف از تهيه و تنظيم و ارائه اين مطالب سيالب طراحي سدها در بيست و هفت كشور جهان مي

كامل استانداردها و ضوابط راهنما نيست بلكه منظور آن است كه روش برخورد ملل مختلف بـا ايـن مقولـه معرفـي و در     
طريق،  اندركاران حرفه مهندسي سدسازي قرار گيرد تا بدين معرض افكار و قضاوت كارشناسان و مهندسان ايراني و دست

  ها مهياتر گردد.  لي و استانداردهاي ايمني سدهاي ايران در مقابل سيالبهاي الزم جهت تدوين ضوابط م زمينه
روش كار براي تهيه اين فصل بدين صورت بوده كه ابتدا منابع و مراجـع فنـي ذيـربط و قابـل دسـترس شناسـايي و       

ه تهيه گرديـد، و  اي به فارسي از مطالب گردآوري شد گردآوري شد. پس از اتمام اين مرحله مقدماتي و تداركاتي، چكيده
اي از مطالـب ايـن    در مرحله بعد كار تلفيق و تنظيم متن و تدوين اين فصل از نشريه حاضر انجام پذيرفت، بخـش عمـده  

اي  المللي سدهاي بزرگ ارائه گرديد و از اين رو سـطح فنـي و حرفـه    هاي بين فصل از مقاالتي استخراج شد كه در كنگره
ز مطالب منتسب نمود. همچنين متون اصلي اسـتانداردهاي بعضـي از كشـورها نيـز در     توان به اين گروه ا مشخصي را مي

اختيار بوده كه مستقيما مورد استفاده قرار گرفته است و باالخره از آنجا كه منظور معرفي روش برخورد ملل مختلـف بـا   
يج مربوطـه عنـدللزوم در جـزوه    باشد، ساير مدارك ذيربط و قابل دسترس نيز بررسي و نتـا  هاي طراحي مي مقوله سيالب

  منعكس شده است. 
  با توجه به مراتب فوق الزم است تصريح شود كه:

اوال، منظور از تهيه اين فصل، ترجمه كامل و ارائه استانداردهاي كشورهاي مختلـف نبـوده بلكـه صـرفا معرفـي روش      
  قدور از پرداختن به جزئيات پرهيز شده است.الم برخورد با مساله مدنظر بوده است و از اين رو ضمن رعايت اختصار، حتي

نويس اوليه براي جلب و كسب نظرات كارشناسان و مهندسـين كشـور اسـت و عمـال فاقـد       يك پيش نشريهثانيا، اين 
باشد، معهذا جميـع   هاي طراحي مربوطه مي بندي سدهاي ايران و انتخاب سيالب پيشنهادات صريح و مشخص براي طبقه

كار استخراج و ارائه گرديده تا ضمن تمركز مباحثات بـر مـوارد مطروحـه، شـرايط الزم بـراي تـدوين       اجزا و عناصر مهم 
  ها مهياتر گردد.  استانداردهاي ملي در زمينه ايمني سدهاي ايران در برابر طغيان

  مقدمه  - 4-1

تـرين   از مهـم  المللي نشان داده است كه عدم كفايت تاسيسات تخليه كننـده طغيـان يكـي    ها و تحقيقات بين بررسي
هـا را بايسـتي از    باشند و از اين رو پايـداري و ايمنـي سـدها در برابـر سـيالب      عوامل شكست سدها در سراسر جهان مي

هاي مهم مهندسي سدسازي به شمار آورد. مطالعات بالنسبه جديد در اياالت متحده حاكي از آن اسـت كـه حـدود     جنبه

4نبوده و اين امر در  برخوردار» ايمني مطلوب«از  سد موجود در آن كشور 66000درصد از كل  30
از مـوارد بـه علـت     3

سانحه كـه   300). وارسي بالغ بر Serafim , 1984ها گزارش شده است. ( كمبود ظرفيت سر ريز سدها براي تخليه طغيان
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درصد از اين سـوانح بـه علـت كمبـود      35منجر به شكست سدها در نقاط مختلف جهان گرديده است مويد آن است كه 
). تجربيات دفتر عمران اياالت متحده نيز نشـان  Kite , 1985ها رخ داده است. ( ظرفيت سرريزها براي تخليه ايمن سيالب

درصد از سوانح نيز  7رسد و چنانچه  درصد از كل سوانح مي 41ها در تخريب و شكست سدها به  دهد كه سهم سيالب مي
منظور شود، در آن صورت علت شكست يكي از هر دو سد تخريب شده را بايـد  » برداري اشتباه در بهره خطا و«به حساب 

 ) (Q 63 GR,1988ها دانست.  لبريز شدن آن

اند؛ تبعات و پيامدهاي ناشي از شكست سدهاي عظيم و مهم غالبا خسـارات و   هايي پرهزينه و گران قيمت سدها سازه
كند. بنابراين انتخاب سيالب طراحي مناسب يكي از اقدامات  صادي را بر جامعه تحميل ميضايعات سنگين اجتماعي و اقت

شود. از آنجـا كـه، مسـايل و پيامـدهاي      ها تلقي مي اساسي براي دستيابي به درجات مطلوب ايمني سدها در برابر طغيان
اي فراتر از  ها به حيطه ن قبيل بررسياي دارد، اهميت اي اقتصادي و اجتماعي شكست سدها نيز وزن و سهم قابل مالحظه

  كند.  گذاري عمومي را طلب مي هاي فني گسترش يافته و معموال نوعي سياست جنبه
  گيرد عبارت است از: حدود و دامنه مطالبي كه در اين فصل مورد بحث قرار مي

 گونـه   ي از اينصيختل مروري بر معيارها و ضوابط انتخاب سيالب طراحي در تعدادي از كشورهاي جهان و ارائه
سـازي   معيارها، با هدف معرفي اجمالي روش برخورد ملل مختلف با مقوله سيالب طراحي و كمـك بـه آمـاده   

  هاي الزم جهت تدوين ضوابط ملي ذيربط.  زمينه
 باشد هاي هيدروليكي مورد نياز مي الزم به يادآوري است كه سيالب طراحي براي مقاصد مختلف و طراحي انواع سازه

  گيرد.  ولي در اينجا فقط سيالب طراحي سدهاي به اصطالح دائمي و غيرموقت مورد توجه و بحث قرار مي
تـرين   المقدور مهم همچنين به خاطر اجتناب از حجيم شدن اين نشريه، از پرداختن به جزئيات خودداري شده و حتي

  ها و رئوس مطالب درج گرديده است. جنبه
 1988ويژه آخـرين كنگـره (   هاي جهاني سدهاي بزرگ و به استخراج شد كه در كنگره بخش اعظم مطالب از مقاالتي
هـاي ملـي در اختيـار بـوده      اي موارد نيز اصل مدارك اعم از استاندارد، راهنما و يا توصيه ميالدي) ارائه گرديده و در پاره

موجـود بـوده و عـالوه بـر آن،     » راحـي هـاي ط  گروه كاري سـيالب «است. كليه اسناد و مدارك مورد استفاده در بايگاني 
بندي كلي از معيارهاي رايج در سـطح   اي از كليه مقاالت ذيربط نيز تهيه شده است. در انتهاي اين فصل يك جمع خالصه

  در امر انتخاب سيالب طراحي سدها ارائه شده است.  موثرترين عوامل  كليه كشورهاي مورد بررسي به عمل آمده و مهم
اتب فوق نحوه تنظيم دنباله مطالب مندرج در اين فصل بدين صورت است كه ابتدا كلياتي درباره اصـول  با توجه به مر

اي از ضـوابط و راهنمـاي مـورد عمـل در      شـود، سـپس چكيـده    و مفاهيم مرتبط با سيالب طراحي و انتخاب آن ذكر مي
در انتخـاب سـيالب    مـوثر ها و پارامترهاي  ترين جنبه گردد و در خاتمه ضمن بحث درباره كلي كشورهاي مختلف ارائه مي

  باشد عنوان خواهد شد.  هاي خاصي كه در ايران مطرح مي طراحي، برخي از جنبه
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  كليات - 4-2

گيري در  كه مبنا و اساس تصميم 2اي يك سيل عبارت است از هيدروگراف و يا حداكثر آبدهي لحظه 1سيالب طراحي
  ):Unesco , 1982شود ( موارد ذيل محسوب مي

 برداري از آن.  احي سازه يا بهرهطر  
 .ارزيابي رفتار سازه و پيامدهاي ذيربط 

 ها. ريزي كنترل طغيان برنامه 

توان سيلي با دوره بازگشت معين، يك سيل تاريخي و يا سيالب حداكثر محتمل (و يا درصـدي   سيالب طراحي را مي
كه يك درجه حفاظت مشخص و معين براي سـازه  از آن) در نظر گرفت. انتخاب سيالب طراحي عمال به مفهوم آن است 

اي است كه  گردد، تابعي از پيامدهاي بالقوه پذيرفته و تعريف شود. درجه حفاظتي كه با انتخاب سيالب طراحي تامين مي
آيد. به عبارت ديگر هر چه پيامـدهاي بـالقوه ناشـي از     از سيالب طراحي پديد مي تر بزرگهايي  بر اثر جاري شدن طغيان

تـر دانسـت. بـه     توان موجـه  ناپذيرتر باشد، انتخاب درجات باالتري از حفاظت و ايمني را مي ست سد شديدتر و جبرانشك
تـري از ايمنـي (انتخـاب     طريق اولي، هر جا پتانسيل خسارات و ضايعات شكست سد اندك و جزئي باشد، درجات پـايين 

ترين روش براي انتخـاب سـيالب طراحـي     ترتيب منطقي شود. بدين هاي طراحي كوچك) كافي و مناسب تلقي مي سيالب
 سـرانجام گـردد و   ها ارزيابي و مقايسـه مـي   ها و فايده باشد كه ضمن آن هزينه هاي اقتصادي مي توسل به تجزيه و تحليل

گـردد   محاسـبه و تعيـين مـي    3»هـاي كـل سـاالنه    يابي هزينـه  كمينه«درجه مطلوب ايمني (و سيالب طراحي) به روش 
)Unesco, 1976 / Goodman, 1984شـود زيـرا تعيـين     ). معهذا كاربرد اين روش در بسياري از موارد با اشكال مواجه مي

هاي مرتبط با برخي از اقالم (مثال ارزش پولي تلفات انسـاني، مجـروحين، قطـع آب و بـرق، بيكـاري يـا ركـود در         هزينه
ل سيالب طراحي را در بسياري از كشور جهان بدون كاربرد هاي اجتماعي) كار ساده و آساني نيست. به همين دلي فعاليت

ترين شيوه براي انتخاب سيالب طراحي معموال بدين صـورت اسـت كـه     كنند. رايج الذكر، انتخاب مي روش به گزيني فوق
غالبا در چند ها  بندي كنند. اين گونه طبقه بندي مي كنند. اين گونه طبقه بندي مي هاي مختلف طبقه ابتدا سدها را از جنبه

  پذيرد به طور مثال: مرحله و به اشكال مختلفي انجام مي
 هاي پي)  برحسب اندازه و بزرگي سد (حجم مخزن، ارتفاع سد، طول تاج، ويژگي  
 اي يا محلي  با توجه به اهميت و نقش سازه در اقتصاد ملي، منطقه 

  اي و ، خاكي، سنگريزهبتني قوسي، بتني وزني(براساس نوع و مصالح مصرفي در ساختمان سد...(  

 .(شديد، متوسط، جزئي) با عنايت به خطرات بالقوه جاني و ضايعات اقتصادي و اجتماعي ناشي از شكست سد 

                                                       
1- Design Flood 
2- Peak Discharge 
3- Minimization of Total Annual Costs 
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هـاي مختلـف، يـك     ها در طبقـات يـا كـالس    بندي و تفكيك سدها و جاي دادن آن در مرحله بعد يعني پس از طبقه
  شود.  ي هر كالس يا طبقه توصيه و پيشنهاد مياي از مقادير) برا سيالب طراحي (و يا دامنه

هـاي   باشد كـه روش  مطالعه و بررسي تجربيات ملل ديگر در زمينه انتخاب سيالب طراحي سدها داراي اين حسن مي
هاي مناسب براي تهيه و تدوين استانداردهاي ملـي را مهيـا    كند و زمينه مختلف برخورد به يك مساله واحد را آشكار مي

  سازد. مي
سـيالب طراحـي   «شـود كـه عبارتنـد از:     در بعضي از كشورها براي طراحي سدها از دو سيالب متفاوت اسـتفاده مـي  

سيالبي است كه پـس از ورود بـه درياچـه    » سيالب طراحي سرريز«و سيالب طراحي براي آزمون پايداري سازه. » سرريز
تراز آب درياچه سد در حـين تخليـه سـيالب مزبـور بـه      گردد؛  آنكه خسارت و آسيبي به سد وارد سازد تخليه مي  سد، بي

تـر از تـاج سـد     ) پـايين Free – boardرسد كه به انـدازه ارتفـاع آزاد انتخـابي (    بيني شده مي باالترين سطح مجاز و پيش
باشد. سيالب طراحي سرريز در بعضي از ممالك سيالب ورودي به درياچه سد و در بعضي ديگر همان سيالب پـس از   مي
 ,NDF, SDF, PDF, IDFشود. چنين سيالبي در كشورهاي مختلف به اسامي  تهالك و تعديل در مخزن سد منظور مياس

RDF 1شود. ناميده مي  
از سيالب طراحي سرريز است. اين سـيالب بـراي    تر بزرگمعموال سيالبي » سيالب طراحي براي آزمون پايداري سد«

دهد كـه   دهد. نتايج اين آزمون نشان مي رود كه طغياني عظيم رخ مي ر ميآزمايش پايداري سازه در شرايطي فرضي به كا
شود يا شكست سـد محتمـل اسـت، و     در صورت وقوع چنان سيلي آيا پايداري پيكره و بدنه اصلي سد همچنان حفظ مي

خيـر؟ سـيالب   چنانچه صدمه و خسارتي بر اجزاء و ملحقات سد وارد شود، آيا اين امر پذيرفتني و قابـل قبـول اسـت يـا     
شـود، كـه همگـي     ناميده مي ,CF, SEF, ADF2 Crue Extremeطراحي براي آزمون پايداري به اسامي مختلفي از جمله 

  كنند.  يك مفهوم را بيان مي
المللي درباره سيالب طراحي سرريز سدها در كشورهاي مختلف جهان كـه   اي تحقيقات بين بندي شده پاره نتايج جمع

  ):Kite , 1977انجام پذيرفته در جدول زير منعكس شده است ( حدود بيست سال پيش

 (kite, 1977)هاي طراحي سدها  سيالب -1- 5جدول 

 سيالب طراحي سرريز طبقه يا كالس سد

 آورد:ها تلفات جاني را پديد مي سدهاي بزرگي كه شكستن آن-1
  سدهاي خاكي

  سدهاي بتني يا سنگي سيماني

  
  ساله 1000سيل 
  هسال 500سيل 

  ساله 500سيل  سدهاي پرهزينه، بدون خطر بالقوه تلفات جاني-2
  ساله 100سيل   سدهايي با هزينه متوسط-3
  ساله 20سيل   سدهاي كوچك-4

                                                       
1- Recommended Design Flood; Inflow Design Flood; Project Design Flood; Spillway Design Flood; Normal 
Design Flood. 
2- Abnormal Design Flood; Safety Evaluation Flood; Check Flood. 
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ي سيالب طراحي سرريز سدها در بسياري از كشورها و در سطح بين المللي بـين   دهد كه دامنه جدول فوق نشان مي
داشته است. تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه مثال در كشور ژاپـن كـه تعـداد     تا يكهزار ساله نوسان 20سيالب 

 200باشد. متوسط سيالب طراحي سرريز سدها معادل سيالبي با دوره بازگشت  واحد مي 700سدهاي موجود آن بالغ بر 
از سـدهاي آن كشـور در معـرض    باب  9تا  8توان انتظار داشت كه هر ساله  ترتيب از ديدگاه آماري مي سال است و بدين

ويژه كانـادا،   ).سيل طراحي در بعضي از ممالك غربي بهGoodman, 1984از سيالب طراحي قرار گيرند. ( تر بزرگسيالبي 
  گردد.  اياالت متحده آمريكا، انگلستان و چند كشور ديگر به مراتب كارانه تر انتخاب مي

  ضوابط و معيارهاي انتخاب سيالب طراحي - 4-3

معيارهاي انتخاب سيالب طراحي در كشورهاي مختلف جهان از تنوع چشـمگيري برخـوردار اسـت. برخـي      ضوابط و
تـر را برگزيـده و    بنـدي سـاده   اند. بعضي ديگر نـوعي طبقـه   بندي تفصيلي سدها نموده بنديها و طبقه ممالك اقدام به گروه

ناد و مدارك موجود و قابـل دسـترس نيـز بـه يـك      اند. كليه اس تعدادي نيز صرفا به توصيه يك سيالب معين اكتفا كرده
ميزان تفصيلي و جامع نيست معهذا از جميع مدارك و مستندات قابل دسـترس اسـتفاده شـده تـا بـدين طريـق طيـف        

  تري از روش برخورد ملل مختلف با اين مقوله ارائه شود.  وسيع
  توزيع جغرافيايي كشورهاي مورد بحث به شرح زير است:

 سيه: چين، ژاپن، هندوستان، شوروي، استراليا.آسيا و اقيانو  
         1، رومـاني، بلغارسـتان  1الغـ اروپا: فرانسـه، انگلسـتان، اتـريش، هلنـد، سـوئد، فنالنـد، سـوئيس، اسـپانيا، پرت ،

 ، نروژ1، آلمان غربي1چكسلواكي، لهستان، بلژيك

  آمريكا: كانادا، اياالت متحده، مكزيك 

 هآفريقا: مصر، آفريقاي جنوبي، زيمبابو 

  الذكر آمده است. اي از ضوابط انتخاب سيالب طراحي در كشورهاي فوق ذيال خالصه

  سوئيس -4-3-1
هزار ساله است. سطح آب درياچـه سـد هنگـام ورود سـيل هزارسـاله بـه        سيالب طراحي سرريز سدهاي سوئيس يك

جـاري خروجـي نيـز اسـتفاده     شود؛ براي تخليه سيالب عالوه بر سرريز اصلي از ساير م مخزن برابر با تراز نرمال فرض مي
ين دريچه مربوط به يكي از مجـاري خروجـي مسـدود و    تر بزرگگردد و فرض بر آن است كه در چنين شرايطي، فقط  مي

برابر سيل هزارسـاله   5/1غير قابل استفاده است. براي آزمون پايداري سازه و تعيين حداقل ارتفاع آزاد، سيالبي با بزرگي 
تا يك متـر   5/0متر و براي سدهاي بتني  3تا  5/1داقل ارتفاع آزاد براي سدهاي خاكي معموال شود. ح در نظر گرفته مي

                                                       
 بوط به اين كشورها از يك گزارش كارشناسي كه در ايران تهيه شده استخراج گرديد.اطالعات مر -1
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كيلـومتر مربـع بـوده و دو سـوم      41000. قابل ذكر است كه وسعت كشور سوئيس در حدود (Q 63 R 22, 1988)باشد  مي
  كيلومتر مربع دارند.   50تر از  هاي آن كشور مساحتي كم حوزه

  نروژ -4-3-2
ميالدي در نروژ به مورد اجرا گذاشـته شد كلـيه سدهـايـي را شـامــل   1981مقررات سدسازي كه از اوائل ضوابط و 

ها بيش از نيم ميليون مترمكعب باشد. طبق ضوابط مزبور  ها بيش از چهارمتر و گنجايش مخزن آن گردد كه ارتفاع آن مي
طراحي و سطح آب متناظر بـا همـان سـيالب اسـتفاده      براي طراحي سرريز و ساير مجاري خروجي سدها بايد از سيالب

شود. همچنين براي آزمون ايمني و پايداري سد بايستي سـيالب حـداكثر محتمـل را در نظـر گرفـت. سـيالب طراحـي        
) انتخـاب  PMFاي سـيالب حـداكثر محتمـل (    سدهاي بتني نروژ سيالب يكهزار ساله و براي سدهاي خاكي و سـنگريزه 

المقـدور بايـد از    كنـد كـه حتـي    باشد. مقررات مزبور توصيه مـي  سدها مجاز و جايز نمي گونه اينشدن شود زيرا لبريز  مي
برداري و ايمني سازه افزوده شود. مفروضات زير  سرريزهاي آزاد و فاقد دريچه استفاده شود تا بدين طريق بر سهولت بهره

 هنگام ورود سيل طراحي به مخزن سد بايد رعايت شود:

 زن در تراز نرمال قرار دارد. سطح آب مخ  
 هـاي انتقـالي بـه داخـل حـوزه       بآترين وضعيت اسـت يعنـي كليـه     اي آب، در بحراني نقل و انتقال بين حوزه

 كلي قطع شده است. ه همچنان جريان دارد ولي هرگونه انتقال آب به خارج از حوزه ب

روسـت و   روبه PMFهاي مورد نياز براي محاسبه  دهاي و دا هاي لحظه هاي سيالب كشور نروژ هم اكنون با كمبود داده
  .(Q63 R28, 1988)كند.  از اين رو برنامه تحقيقاتي مشتركي را با كمك انگلستان دنبال مي

  هلند  - 4-3-3
هـا   باشد ليكن دايك اين كشور به واسطه شرايط خاص توپوگرافي، فاقد محل مناسب براي احداث سدهاي مخزني مي

هـاي دريـاي شـمال     تر از درياي اين كشور را در برابر طوفـان  درصد اراضي پست 50يش از يا سدهاي خاكي ساحلي كه ب
  .)Unesco , 1976سال طراحي و اجرا شده است. ( 3300هايي با دوره بازگشت  كند براي طوفان حفاظت مي

تلفات جـاني   ميالدي كه منجر به خسارات عظيم مالي و 1953هاي ساحلي در سال  سابقه فروريختن بخشي از دايك
  گرديد، انتخاب اين استاندارد جديد را ايجاب نموده است. 

  فرانسه -4-3-4
هـاي   شده است. در ايـن روش، هزنيـه   گزيني تعيين مي طبق ضوابط قديم، سيالب طراحي سدهاي فرانسه به روش به

گيـرد و بـا    رار مـي هاي مختلف مورد توجه قـ  سيستم تخليه طغيان و خسارات بالقوه ناشي از شكست سد در برابر طغيان
فاجعه «شود. در مواردي كه شكست سد بروز يك  هاي مزبور به حداقل رسانده مي انتخاب و گزينش سيالب بهينه، هزينه
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الذكر، معادل سيل ده هزار ساله انتخاب و چنان  هاي اقتصادي فوق را در پي داشت، سيالب طراحي، به رغم بررسي» ملي
  ,Q41 R8) 1973شده است. ( ها تلقي مي زايي حوزه منطقي سيالب سيالبي عمال حد باالي فيزيكي و

  ,Q63 R78) 1988(است ضوابط جديد بازرسي و بررسي ايمني سدهاي موجود آن كشور كه اخيرا منتشر شده 
  كند: سيالب طراحي سدها را به شرح زير ذكر مي

  هزارساله. سيل يك           سيماني –سدهاي بتني و سنگي  
 سيل ده هزار ساله.     الت سيماناي يا سنگي بدون م ريزهسدهاي خاكي، سنگ 

  القبلژيك، آلمان غربي، پرت -4-3-5
بندي مشخصي از  ) طبقهConstantinescu, 1983سيالب طراحي در هر سه كشور سيالب يكهزارساله ذكر شده است (

  باشد.  سدها در اين ممالك در دست نمي

  اسپانيا -4-3-6
سيالب طراحي سرريز كليه سدهاي بزرگ اسپانيا سـيلي  » رداري از سدهاب دستورالعمل طراحي، احداث و بهره«طبق 

از سـيل   تـر  بـزرگ هاي استثنايي و  شود. براي آزمون پايداري سد در برابر سيالب با دوره بازگشت پانصد سال انتخاب مي
شـود. در ايـن    طالعـه مـي  دهـد، م  پانصد ساله، رفتار سازه در برابر سيالبي كه سد را درست در آستانه لبريز شدن قرار مي

ضـريب  «يـا  » ضريب اطمينـان «كشور، نسبت سيل آزمون پايداري به سيالب پانصد ساله (پس از استهالك در مخزن) را 
  (Q63 R65, 1988)نامند.  مي» ارتفاع آزاد

  سوئد -4-3-7
ه تشكيل شد، راهنماي جديدي را در دسـت تهيـ   1983هاي طراحي سرريز سدهاي سوئد كه در سال  كميته سيالب

  .(Q63R61,1988) سيالب طراحي بسياري از سدهاي بزرگ سوئد سيل يكهزار ساله بوده است (Q63 R67, 1988)دارد 

  اتريش -4-3-8
باشد كه با توجه به خطرات و ضايعات  سيالب طراحي سدها در اتريش داراي دوره بازگشت پانصد تا پنج هزار سال مي

  )Constantinescu , 1988شود. ( اضي پاياب سد انتخاب ميبالقوه ناشي از شكست سد و درجه عمران و آبادي ار

  فنالند -4-3-9
تا يكصد سال آمار سيالب و كاربرد  80سيالب طراحي سدهاي بزرگ فنالند سيل ده هزار ساله است كه با استفاده از 

ز شكسـت سـد   هـا از جملـه آنـالي    اي بررسـي  شود. مقررات جديد ايمني سدهاي فنالند انجام پاره توزيع گامبل برآورد مي
)DBA سازد. الزم به تذكر است كه رژيم هيدرولوژيك در آن كشـور   ي دولتي ذيربط را مطرح ميها دستگاه) و ارائه آن به
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المثـل   شود. في هايي با ادوار بازگشت مختلف مشاهده نمي حالتي به اثبات داشته و از اين رو اختالف شديدي بين سيالب
باشـد. بـه خـاطر ايـن ويژگـي،       از سيالب يكصدساله مي تر بزرگدرصد  70تا  60قط سيالب ده هزار ساله در آن كشور ف

  (Q63 R27, 1988)شود.  انتخاب سيالب طراحي درآن كشور امري حساس و بحراني تلقي نمي

  انگلستان -4-3-10
 پـذيرد كـه دامنـه آن از سـيل     بندي چهارگانه انجام مي انتخاب سيالب طراحي سدها در انگلستان براساس يك طبقه

كند. كليه سدهاي اين كشور با توجه به گستردگي و شـدت خطـرات بـالقوه     ساله تا سيل حداكثر محتمل تغيير مي 150
ها منجر به  گيرند. سدهاي گروه اول اساسا سدهاي خاكي مهمي هستند كه شكست آن شكست سد در چهارگروه قرار مي

در نظـر   PMFها برابـر بـا    و از اين رو سيالب طراحي آن گردد تلفات جاني و خسارات شديد و عمده اقتصادي و مالي مي
هـا بـه وسـيله سـيالب مسـاله و       گيرند كـه تخريـب آن   شود، به همين طريق، سدهايي در گروه چهارم قرار مي گرفته مي

 0.3ساله يا  150سازد و بنابراين سيالب طراحي اين طبقه از سدها سيل  مشكلي را به جز بازسازي مجددشان مطرح نمي

PMF دهـد (  )، استاندارد ايمني سدهاي انگلسـتان را ارائـه مـي   2-5شود. جدول ( انتخاب ميICE 1989   بررسـي دقيـق (
رسـد زيـرا لـزوم     تر از آن است كه در بادي امر به نظر مـي  دهد كه اين استاندارد محافظه كارانه استاندارد مزبور نشان مي

توانـد تـا يكصـد هـزار      ، دوره بازگشت سيالب انتخابي ده هزارساله را ميهايي براي سرعت باد و ارتفاع آزاد رعايت حداقل
  (Q63 R53, 1988)سال افزايش دهد. 

  ICE.1989استانداردهاي سيالب طراحي و ارتفاع آزاد مورد نياز براي امواج ناشي از باد (انگلستان)  - 2- 5جدول 

  طبقه يا كالس سد
وضعيت اوليه مخزن، 
به هنگام جاري شدن 

  طرح سيالب

 دحداكثر سرعت با  سيالب طراحي سد (سيالب ورودي به مخزن)
زمان با وقوع  هم

سيالب طرح و حداقل 
ارتفاع آزاد براي امواج 

  حاصله

  استاندارد عمومي

استاندارد حداقل: در 
صورتي كه لبريز شدن 

استثنايي سد 
  د.باش نيپذيرفت

استاندارد در مواردي 
كه مطالعات اقتصادي 

  يرد.مالك قرار گ

 الف:
A-ســدهايي كــه شكســتن
هاي پـاك ها جان انسان آن

  ناحيه را به مخاطره اندازد.
  ب:
B-ســدهايي كــه شكســتن
  ها: آن
ــان-1 ــت جـ ــن اسـ ممكـ

ــان ــده و انسـ ــاي پراكنـ هـ
غيرمجتمع در يك ناحيه را

  به مخاطره اندازد.
ــارات-2 ــه خسـ ــر بـ منجـ

  سنگين مالي گردد.

ميــــانگين بلندمــــدت
بـهدهي روزانه ورودي  آب

مخزن در حـال تخليـه از
  باشد. سرريز سد مي

مخــــزن پــــر و آب در
ــرار دارد ــراز ق ــاالترين ت ب
يعنــي درســت در آســتانه
سرريز شـدن اسـت ولـي

ــيچ ــه  ه ــه تخلي اي از گون
  گيرد سرريز صورت نمي

حداكثر سيل محتمـل
)PMF(  
ــيل 2/1 ــداكثر سـ حـ

ــا ســـيل محتمـــل  يـ
هــزار ســاله هركــدام ده

باشـد همـان تـر  بزرگ
  شود. ب ميانتخا

ــداكثر ســــيل2/1 حــ
هـزار محتمل يا سـيل ده 

تــر بــزرگســاله هركــدام 
باشـــد همـــان انتخـــاب

  شود. مي
درصد حـداكثر سـيل30

ــيل ــا ســ محتمــــل يــ
تـر  بـزرگ رقـم   ،هزارساله

  شود. انتخاب مي

دوره بازگشــــت ســــيل
شـود چنان انتخاب مي آن

هـاي كه مجمـوع هزينـه  
ــرريز ســد و خســارات س
ــه يــك ناشــي از ســيل ب

  لي برسد.حداق
ــد از ــابي نباي ــيل انتخ س
ســيل اســتاندارد حــداقل

تــر باشــد ولــي كوچــك«
از سـيل تر بزرگتواند  مي

 باشد.» استاندارد عمومي

زمستان : حداكثر سرعت
باد يـك سـاعته يـا دوره

  ساله بازگشت ده
تابســـــتان: ميـــــانگين
ــاالنه ــداكثرهاي ســ حــ

  ساله بادهاي يك
حداقل ارتفـاع آزاد بـراي

6/0ز بــاد :امــواج ناشــي ا
  متر
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  ICE.1989استانداردهاي سيالب طراحي و ارتفاع آزاد مورد نياز براي امواج ناشي از باد (انگلستان)  - 2-5ادامه جدول 

  طبقه يا كالس سد
وضعيت اوليه مخزن، 
به هنگام جاري شدن 

  سيالب طرح

حداكثر سرعت با  سيالب طراحي سد (سيالب ورودي به مخزن)
زمان با وقوع  هم

الب طرح و حداقل سي
ارتفاع آزاد براي امواج 

  حاصله

  استاندارد عمومي

استاندارد حداقل: در 
صورتي كه لبريز شدن 
استثنايي سد پذيرفته 

  شود. مي

استاندارد در مواردي 
كه مطالعات اقتصادي 

  مالك قرار گيرد.

 ج:
هـا سدهايي كه شكستن آن

خطرات ناچيزي براي جـان
ــان ــد آورد و انسـ ــا پديـ هـ

ــز ــالي وارده ني ــارات م خس
  محدود باشد.

درصد حداكثر سيل30 الذكرمشابه وضعيت فوق
ــل ــيل ،محتمـــ ســـ

تر بزرگرقم  ،هزارساله
  شود. انتخاب مي

درصد حـداكثر سـيل20
و ا سيل يكصـد يمحتمل 

تـر  بزرگپنجاه ساله رقم 
  شود. انتخاب مي

ــداكثرهاي   ــانگين حـ ميـ
ــك ــاي يـ ــاالنه بادهـ سـ

  ساعته.
اد بـرايحداقل ارتفـاع آز 

40/0امواج ناشي از باد : 
  متر

 د:
D-مـــواردي خـــاص كـــه

ــيچ  ــه شكســتن ســد ه گون
تلفات جاني پديد نيـاورد و
خسارات مالي وارده نيز بـه
ــزان بســيار محــدودي مي

از خســارت ســيل تــر بــيش
  طبيعي مي باشد.

ــد ــانگين بلنـ ــدتميـ مـ
دهي روزانه ورودي بـه آب

مخزن در حـال تخليـه از
  .باشد سرريز سد مي

درصد حداكثر سيل20
ــيل ــا سـ ــل يـ محتمـ

  يكصدوپنجاه ساله.

ــداكثرهاي    ــانگين حـ ميـ
  ساله ساالنه بادهاي يك

حداقل ارتفـاع آزاد بـراي
ــاد: ــي از بـ ــواج ناشـ امـ

  متر30/0

  چكسلواكي -4-3-11
هاي طراحي چهار گروه از سدها به ترتيب اهميت عبارتند از سيل يكهزار ساله، پانصد سـاله، دويسـت سـاله و     سيالب

دار با هفتاد درصد  شود كه سرريزهاي آزاد با صد درصد ظرفيت و مجاري دريچه صد ساله. براي تخليه سيالب فرض مييك
باشـد و در صـورتي كـه     ظرفيت خود عمل كنند. حداقل ارتفاع آزاد به هنگام تخليه طغيان طرح برابـر بـا نـيم متـر مـي     

  (Q52 R37, 1982)متر در نظر گرفت.  2/0توان  فاع آزاد را ميشكن در تاج سد نصب شده باشد حداقل ارت هاي موج ديواره

  روماني -4-3-12
گيـرد   ها انجام مي بندي تفصيلي سازه هاي هيدروليكي در اين كشور با توجه به گروه انتخاب سيالب طراحي انواع سازه

تا هزار ساله و  10ل باشد. سيالب طراحي سرريز سدها در اين كشور سي ها مي كه خود مبناي تعيين كالس يا طبقه سازه
بندي سدهاي  ) به ترتيب گروه4-5) و (3-5باشد. جداول ( تا ده هزار ساله مي 30سيالب آزمون پايداري سازه نيز سيالب 

  دهد. مخزني برحسب ارتفاع سد و ظرفيت مخزن و سدهاي برقابي براساس قدرت نصب شده را نشان مي
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  و گنجايش مخزن (روماني)بندي سدها بر حسب ارتفاع  گروه - 3- 5جدول 
  ميليون مترمكعب Vحداكثر گنجايش مخزن،  (متر)Hحداكثر ارتفاع سد،  سازي گروه

 100H 500  V  يك

    100<H50 500 < V  100دو
  H25 100 < V  20>50  دو
    25<H10 20 < V  1سه
    10<H6 1 < V 2/0چهار
  H 2/0 < V>6  پنج

  توان براساس داليل موجه و آناليز اقتصادي فقط يك گروه ارتقا داد.   هاي اين گروه را مي * سازه

  هاي برقابي (روماني) بندي نيروگاه گروه -4- 5جدول 
  مگاوات Piقدرت نصب شده  گروه سازه

   Pi 300 يك
 Pi  100 > 300 دو

 Pi  10 > 100 سه

 Pi  2 > 10 چهار

  2 < Piچهار

هاي فني و اقتصادي در گروه پنجم نيـز جـاي داد؛    توان با توجه به جنبه ها را مي در شرايط خاص اين گروه از سازه
  عي داشته باشد، قراردادن آن در گروه پنجم بالمانع است. در مواردي كه سازه گروه چهار اهميت محلي و موض

شود و سپس بـا اسـتفاده از جـدول     ) مراجعه و كالس سازه مشخص مي5-5پس از تعيين گروه سازه ابتدا به جدول (
  گردد. ) سيالب طراحي مناسب انتخاب مي5-6(

  ت آن. (روماني)جدول استاندارد براي تعيين كالس سازه براساس گروه و اهمي - 5- 5جدول 

  كالس سازه  گروه سازه
  عادي مهم

  3 1  يك
  3 2  دو
  4 3  سه
  4 4  چهار
  5 5  پنج

  استاندارد سيالب طراحي برحسب كالس يا طبقه (روماني) - 5- 6جدول 

   دوره بازگشت سيالب طراحي (سال)  كالس يا طبقه
  سازه سيالب آزمون پايداري سيالب طراحي سرريز

1  1000 10000  
2  100 1000  
3  50 500  
4  20 100  
5  10 30  

  باشد. * ارقام جدول اصلي برحسب احتمال وقوع مي
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دهـي سـازه در سـطح ملـي،      ) وارد شده، بـه اهميـت خـدمات و سـرويس    5-5كه در جدول (» اهميت سازه«فاكتور 
نمايـد.   ت بالقوه ناشي از شكست سد را نيز منعكس مياي و يا محلي مربوط گرديد و در عين حال خطرات و ضايعا منطقه

شود كه جايگزيني آن بسيار پرهزينه بوده و در مجمـوع تـاثير شـديد و قابـل      اي اطالق مي سازه پراهميت يا مهم به سازه
 شـود كـه انهـدام و قطـع     هاي عادي به تاسيساتي گفته مي كه سازه گذارد درحالي توجهي بر وضعيت اقتصادي منطقه مي

تري را در بردارد. اعمام قضاوت كارشناسي در تعيين طبقه يا كالس  تر و معتدل ها پيامدهاي خفيف سرويس و خدمات آن
هـاي پايـه، تجربيـات حاصـل از طراحـي، احـداث و        سازه با توجه به اهميت آن، پيامدهاي شكست سد، كم و كيـف داده 

  ).Romanian Standard, 1983باشد. ( يسر و مجاز ميبرداري از سدهاي مشابه و باالخره كيفيت مصالح م بهره

  شوروي -4-3-13
بندي چهارگانه صورت  هاي آبي و از جمله سدها در اتحاد شوروي براساس يك طبقه انتخاب سيالب طراحي انواع سازه

ي ) سيالب طراح7-5دهد. جدول ( گيرد كه دوره بازگشت سيالب مورد نظر را بين يكصد تا ده هزار سال به دست مي مي
  )Unesco , 1976كند. ( هاي مختلف ارائه مي را براي كالس

  استاندارد انتخاب سيالب طراحي (شوروي) - 7- 5جدول 
  دوره بازگشت سيالب طراحي (سال) طبقه يا كالس سازه

1 10000  
2 1000  
3 200  
4 100  

ين جدول رابـط كـالس سـازه بـا     ها و همچن بندي سازه براي تعيين كالس يا طبقه سازه بايد به جداول تفصيلي گروه
شود كه در  گروه آن مراجعه نمود كه فوقا در مورد كشور روماني تشريح شد. سيل ده هزار ساله براي سدهايي انتخاب مي

  ها مناطق پرجمعيت و يا نواحي پرتراكم و مهم صنعتي قرار دارند.  پاياب آن

  بلغارستان - 4-3-14
  است.  انتخاب سيالب طراحي در بلغارستان مشابه شوروي

  لهستان -4-3-15
بندي چهارگانه  روش انتخاب سيالب طراحي در اين كشور شباهت زيادي به روش رايج در شوروي دارد و همان طبقه

ساله و سدهاي غيرخاكي  5000تا  200در اين كشور نيز وجود دارد. سيالب طراحي سرريز سدهاي خاكي لهستان سيل 
  )Unesco, 1976دهد. ( رد مزبور را ارائه مي) استاندا8-5يكصد تا يكهزار ساله است. جدول (
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  هاي طراحي سدهاي لهستان سيالب - 8- 5جدول 

  دوره بازگشت سيل طراحي (سال)  كالس سازه
  سدهاي بتني و سنگي سيماني ايسدهاي خاكي و سنگريزه

1  5000  1000  
2  2000 330  
3  500  200  
4  200 100  

  
هـاي آمـاري    هـاي پايـه بـه روش    رد شده سيالب را با توجه به كم و كيف دادهدر لهستان نيز مانند شوروي، ارقام برآو

  كنند.  اصالح و تعديل مي

  اياالت متحده آمريكا -4-3-16
ها، استانداردها و جزوات فني متعددي براي انتخاب سـيالب طراحـي و ارزيـابي ايمنـي سـدهاي ايـاالت        دستورالعمل

)، راهنمـاي انجمـن   USCE, 1979رسته مهندسي ارتش آمريكـا (  متحده تهيه و منتشر شده، از آن جمله است راهنماي
)، راهنمـاي كميتـه همـاهنگي    NRC, 1985)، راهنماي شوراي پـژوهش ملـي (  ASCE, 1973مهندسين سيويل آمريكا (

) كه ASCE, 1987نويس راهنماي كميته موظف انجمن مهندسين سيويل آمريكا ( ) و پيشICODS, 1985ايمني سدها (
  منتشر شد. 1979باشد كه در سال  ارتش مي ها، راهنماي رسته مهندسي نترين آ رايج

(Q63 R39, 1988)    براي استفاده از اين راهنما جهت انتخاب سيالب طراحي سرريز سدها ابتدا بايد گـروه سـازه را
شـي از  مشخص نمود كه خود تابعي از گنجايش مخزن و ارتفاع سد بوده و در عين حال به شدت خسـارات بـالقوه نا  

باشد. در مرحله بعد، سيالب طراحي مناسب با توجه بـه گـروه سـازه و درجـه يـا شـدت        شكست سد نيز وابسته مي
 11و  10و  9- 5 هـاي  شود. راهنمـاي مـورد بحـث در جـدول     خسارات از يك جدول استاندارد استخراج و تعيين مي

سدها در ايـاالت متحـده از سـيل پنجـاه     ، سيالب طراحي سرريز )11- 5(منعكس شده است. طبق جدول استاندارد 
  كند.   تغيير مي PMFساله تا 

  (آمريكا) *ها بندي سدها بر حسب اندازه و بزرگي آن گروه - 9- 5جدول 
  ) مترHارتفاع ( ) هزار مترمكعبSحجم مخزن (  گروه سد (اندازه)

   S < 5/61  2/12 < H  6/7 1230  كوچك
  S  1230  5/30 < H  2/12 > 61500  متوسط
  S  61500  H  5/30  بزرگ

ند نبودن ارقام مندرج در جدول، تبديل از سيستم انگليسي به سيستم آحاد متريك است.* علت ر  
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  بندي بر حسب خسارات بالقوه ناشي از شكست سد (آمريكا) گروه -10- 5جدول 
  گروه

  خسارات بالقوه
 تلفات جاني

  (ميزان عمران و آبادي در پاياب سد)
  اقتصاديخسارات 

  (ميزان عمران و آبادي در پاياب سد)
 گونه تلفات جاني وجود ندارداحتمال هيچ  جزئي

 ها وجود ندارد)(هيچ محل و ساختمان دائمي براي سكونت انسان
بسيار جزئي (تاسيساتي وجود ندارد و يا بسيار پراكنده است. 

  عمران و توسعه فقط مربوط به كشاورزي است)
گونه عمران شهري وشود (هيچجاني به چند نفر محدود ميتلفات   قابل توجه

شهرنشيني وجود ندارد و صرفا چند محل قابل سكونت احداث 
 شده موجود است)

  قابل توجه (عمران و توسعه كشاورزي و صنعتي
  ها و تاسيسات موجود قابل ويا تعداد سازه

  توجه است)
رات اقتصادي شديد است (اماكن مسكوني پرتراكم و توسعه خسا تلفات انساني بيش از چند نفر خواهد بود  شديد

  )باشد. صنعت و كشاورزي گسترده و وسيع مي

  )USCEاستانداردهاي ايمني پيشنهادي رسته مهندسي ارتش آمريكا ( - 11- 5جدول 
  استاندارد ايمني اندازه سد شدت خسارات

 كوچك  جزئي
  متوسط
 بزرگ

  ساله 100تا  50سيل 
  PMF 0.5ساله تا 100سيل 

0.5 PMF  تاPMF  
 كوچك  قابل توجه

  متوسط
 بزرگ

  PMF 0.5ساله تا 100سيل 
0.5 PMF  تاPMF  

 كوچك  شديد
  متوسط
 بزرگ

0.5 PMF  تاPMF  
PMF  
PMF  

  
شود هيچ تفكيكي برحسب نوع سد از نظر مصالح مصرفي در ساختمان آن در اين راهنما وجود ندارد و  چنانچه مالحظه مي

هـاي   مـورد نيسـت كـه بـه توصـيه      شود. در اينجا بـي  بندي در واقع شدت خسارات بالقوه محسوب مي قهترين ضابطه طب اصلي
چهار » براي رعايت حداقل ايمني در مناطق پاياب سدها«كميسيون ملي سدهاي بزرگ آمريكا نيز اشاره شود. كميسيون مزبور 

ها به خصوصيات پروژه و ميزان آبـادي و   ربرد هر يك از آنكند كه انتخاب و كا را توصيه مي 1»استاندارد طراحي عملياتي«نوع 
  :)Jansen , 1988شود. ( عمران مناطق پاياب بستگي دارد. استانداردهاي چهارگانه به شرح زير خالصه مي

ها و از جمله سيالب  شود كه در برابر كليه سيل : سدهاي مشمول اين استاندارد آنچنان طراحي مي1استاندارد شماره 
  ثر محتمل لبريز نشوند. حداك

شوند كه امكان لبريز شدن سد وجود دارد  : سد و تاسيسات وابسته اين گروه به صورتي طراحي مي2استاندارد شماره 
  المقدور شديد نخواهد بود.  افتد و خسارات وارده بر آن نيز حتي ليكن پايداري سد به مخاطره نمي

شوند كه پـس از   شوند آنچنان طراحي مي ها كه مشمول اين استاندارد مي ن: سدها و تاسيسات جنبي آ3استاندارد شماره 
لبريز شدن سد، شكاف و شكستگي در سازه به تدريج و به كندي ايجاد گردد و نتيجتا سرعت افزايش تراز آب در پاياب سد در 

بيني  شود كه قبال پيش ي وارد ميهاي گيرد. صدمات و لطمات بر پيكر اصلي سد فقط در آن محل يك دامنه قابل قبول قرار مي
  باشد.  پذير مي ترين وجه ممكن امكان رو عمليات مرمت و بازسازي به اقتصادي و معلوم شده است و از اين

                                                       
1- Functional Design Standards 
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: براي رعايت اين استاندارد الزم است ارتفاع سد و حجم آب ذخيره شده در مخـزن آن بـه نحـوي    4استاندارد شماره 
كاف و شكستگي در سد، ضايعات و خسارات وارد بر مناطق پاياب سد به سطح شـديد  طراحي شود كه در صورت ايجاد ش

  پذيرد.  اي بالنسبه اندك انجام مي سدها به سهولت و با هزينه گونه اينو قابل توجهي نرسد. بازسازي و مرمت 

  مكزيك - 4-3-17
دهد  رك موجود نشان ميراهنما يا دستورالعمل انتخاب سيالب طراحي سدهاي اين كشور در اختيار نيست ليكن مدا

ها در اين كشور به  كنند. سيالب ) طراحي مي PMF ترين سدهاي مكزيك را با استفاده از سيالب حداكثر محتمل ( كه مهم
تحليـل  «شود. سيالب ده هزار ساله كـه بـه روش    ها با يكديگر مقايسه مي چند روش محاسبه و استخراج شده و نتايج آن

اي براي آزمـون بزرگـي سـيالب حـداكثر محتمـل       تلقي شده و ضابطه PMFعمال معادل با  گردد محاسبه مي» اي منطقه
  (Q41 R34, 1973)شود.  محسوب مي

  كانادا -4-3-18
ي هـا  دسـتگاه پـذيرد.   انتخاب سيالب طراحي سدها در كشور كانادا طبق يك استاندارد واحد و سراسـري انجـام نمـي   

به نيازهاي مشخص خود، استانداردهاي مورد نظر را تهيـه و بـه كـار    هاي آن كشور بسته  دولتي ذيربط و هر يك از ايالت
گيرند. در بعضي اياالت كانادا دو سيالب طراحي يكي براي طراحي سرريز و ديگري براي آزمون پايداري سد تعيـين و   مي

بيا واقـع در غـرب   هاي برقابي ايالت بريتيش كلم راهنماي انتخاب سيالب طراحي پروژه (Q63 R70, 1988)شود  انتخاب مي
هـاي برقـابي    ) منعكس شده است. ايالت مزبور از پتانسيل12-5كانادا و مجاور اقيانوس كبير در اختيار بوده و در جدول (

 24000ميالدي انجام پذيرفت معـادل   1970هايي كه در دهه  اي برخوردار است كه ميزان آن طبق بررسي قابل مالحظه
  (Q63 R68, 1988)مگاوات برآورد شده است. 

  هاي برقابي (كانادا) راهنماي انتخاب سيالب طراحي پروژه -12- 5جدول 

خسارات اقتصادي و اثرات اجتماعي و زيست  تلفات جاني
 محيطي

شدت اضافه خسارت 
  ناشي از شكست سد

حداقل سيالب 
  طراحي سرريز

گونه تلفات جاني پديد آيد. رود هيچانتظار نمي
دائمـي غرقـاب    گونه سـاختمان بـا اقامـت    هيچ
 شود.نمي

توأم با حداقل خسارات اقتصادي (خسارات جزئي بر 
تاسيسات مزارع و اراضي كشاورزي، راههاي فرعـي و  

 باشد.امثالهم) خسارات غيرمستقيم قابل توجه نمي

  ساله 200سيالب   پايين و كم

رود تلفات انساني پديد آورد هر چند انتظار نمي
اطق شـهري در  ولي احتمال آن وجود دارد منـ 

پاياب سد وجود ندارد و فقـط چنـد سـاختمان    
  مسكوني غرقاب خواهد شد

خسارات اقتصادي قابل توجه است. شـامل خسـارت   
ــاده  ــر ج ــه    وارده ب ــي ودرج ــوط فرع ــا و خط و  2ه

تاسيسات نسـبتا مهـم عمـومي. منـابع و تاسيسـات      
 جايگزين براي تامين آب و برق وجود دارد

ساله  1000سيل  قابل توجه
تر از  شرطي كه كوچكب

0.5 PMF نباشد  

رود تلفــات جــاني پديــد آيــد.انتطــار مــي
هاي انساني و تاسيسات مهـم در پايـاب    مجتمع

  شوند سد غرقاب مي

خسارات شـديد اقتصـادي بـر منـاطق و اجتماعـات      
انســاني، صــنايع، و تاسيســات كشــاورزي و تجــاري، 

آهـن و   هاي اصلي، خطوط اصـلي راه  ها، جاده شاهراه
باشد. وجود سد براي ارائه  سيسات مهم محتمل ميتا

 خدمات ضروري است و جايگزين ندارد

  PMF  شديد

  



 65  سدها طراحي هاي سيالب انتخاب استانداردهاي و ضوابط بر مروري - چهارم فصل

 
 

شود، سيالب طراحي اساسا با توجه به اضافه خسارات ناشي از شكست سد، برابر با  چنانچه از جدول فوق استنباط مي
  گردد.  ساله تا سيالب حداكثر محتمل انتخاب مي 200سيل 

  مصر -4-3-19
جديد سدسازي در اين كشور از حدود يكصد و پنجاه سال پيش با احداث سدهايي در دلتـاي نيـل آغـاز     هاي فعاليت
ترين سدي كه بر روي نيل احداث شده سد بزرگ آسوان (سدالعالي) است كه سيالب طراحي سـرريز آن، سـيل    شد. مهم

هـا بـه درون    انحـراف و هـدايت سـيالب   هاي رودخانـه نيـل كـه از قرنهـا پـيش بـا        باشد. كنترل طغيان ده هزار ساله مي
گرفت امروزه منسوخ گرديده و اين وظيفه عمدتا به عهده سد بزرگ آسوان گذاشته  هاي مجاور رودخانه انجام مي حوضچه

دست سد توجه شده  شده است؛ بدين ترتيب در طراحي مخزن و انتخاب سيالب طراحي به ظرفيت اين رودخانه در پايين
هـا اختصـاص يافتـه     كند به كنترل طغيـان  ميليارد مترمكعب را تامين مي 47متر كه گنجايشي معادل  8و ارتفاعي برابر 

هاي طغياني  بيني گرديده كه جريان است. به منظور رعايت ظرفيت ايمن رودخانه در پاياب سد، سرريزي جانبي نيز پيش
كيلومتري سراب سد آسوان واقع  250د كه در ده اضافي را از طريق يك رشته كانال به گودال طبيعي عظيمي انتقال مي

  17700و  15500اي آبدهي طغيان هزار و ده هزار ساله در محل سد مزبور بـه ترتيـب    شده است. پيك يا حداكثر لحظه
ميليارد مترمكعب برآورد شده اسـت.   180و  150هايي با همان ادوار بازگشت به ترتيب  مترمكعب در ثانيه و احجام سيل

ميليـارد   90ميليارد مترمكعـب و حجـم زنـده آن (بـدون مخـزن كنتـرل سـيالب) معـادل          30ه اين سد برابر حجم مرد
. سيالب طراحي سرريز ساير سدهاي مهمي كه بر روي نيل احداث شده اند برابـر بـا   (Q41 R22, 1988)باشد  مترمكعب مي

سوان رخ داده است. دوره بازگشـت سـيالب   سيالبي انتخاب گرديده كه حدود يكصد و ده سال پيش در محل فعلي سد آ
دست سد بزرگ آسوان احداث  مزبور معادل با يكهزارسال برآورد شده است. سيالب طراحي سدهاي جديدي كه در پايين

گـردد و بـدين    هاي ميـاني انتخـاب مـي    هاي حوزه هاي نيل و سيالب شوند با توجه به قدرت آن سد براي مهار طغيان مي

2تـر از   مترمكعب در ثانيه انتخاب شـده اسـت، كـه كـم     7000ي سد جديد آسيوط برابر با ترتيب سيالب طراح
سـيالب  1

  .(Q63 R55, 1988)هاي است كه فوقا بدان اشاره شد  يكهزار سال

  آفريقاي جنوبي - 4-3-20
ورت تفصـيلي و  بندي سدها و استانداردهاي ملي براي انتخـاب سـيالب طراحـي در ايـن كشـور بـه صـ        ضوابط طبقه

باشد. بـا ايـن وجـود قضـاوت      ها در سطح كشور پشتوانه كار مي مبسوطي تهيه شده و عالوه بر آن، مطالعات ويژه سيالب
  مهندسي درانتخاب روش و اعمال استانداردها از جايگاه خاصي برخوردار گشته است. 

آزمون پايداري سدها وجود دارد كه در  در آفريقاي جنوبي چندين روش براي انتخاب سيالب طراحي سرريز و سيالب
شـود. انتخـاب    باشد به اختصار اشـاره مـي   ترين ضابطه در آن كشور مي كه رايج» ها طرحاستاندارد عمومي «اينجا فقط به 
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سيالب طراحي با عنايت به ارتفاع سد و همچنين ضايعات و خسارات بالقوه ناشي از شكست سد و بـا اسـتفاده از جـدول    
  :(SANCOLD, 1986)شود.  ) تعيين مي15-5) و (14-5) و (5-13(

برداري  مورد بحث در آن كشور اجباري نيست ليكن طراحي، احداث بهره» استاندارد عمومي«شود كاربرد  يادآوري مي
متر و گنجايش بيش از پنجاه هـزار مترمكعـب بايـد الزامـا بـا       5و نوسازي و اعمال تغييرات در سدهايي با ارتفاع بيش از 

  ارزيابي و آزمايش شود. » ريسك پايداري سازه«ضابطه 

  استاندارد عمومي انتخاب سيالب طراحي (آفريقاي جنوبي) -13- 5جدول 
  سيالب طراحي شدت خسارات بالقوه  اندازه سد

  *سيالب آزمون پايداري سيالب طراحي سرريز
 كم كوچك

  قابل مالحظه
  زياد

 ساله50تا20سيل
  ساله 100سيل 
  ساله 100سيل 

PMF 2/0  ياRMF 4/0  
PMF 5/0  ياRMF 7/0  

PMF 7/0  ياRMF  
 كم متوسط

  قابل مالحظه
  زياد

 ساله100سيل
  ساله 100سيل 
  ساله 200سيل 

PMF 5/0  ياRMF 7/0  
PMF 7/0  ياRMF 7/0  

PMF  ياRMF 5/1 

 كم بزرگ
  قابل مالحظه

  زياد

 ساله200سيل
  ساله 200سيل 
  ساله 200سيل 

PMF 7/0  ياRMF  
PMF  ياRMF 5/1  

PMF 1/1  ياRMF 7/1 

 *RMF  اي براي كليه مناطق در سراسر كشور محاسبه و تعيين شده است.  كه ضمن مطالعات ويژه» اي حداكثر سيالب منطقه«عبارت است از
  سال است. 1500تا  500سيالب بين  دوره بازگشت اين

  بي)بندي سدها برحسب ارتفاع (آفريقاي جنو گروه -14- 5جدول 
  حداكثر ارتفاع اندازه سد
  متر 12تر از  متر ولي كم 5بيش از  كوچك
  متر 30تر از  ولي كم تر بيشمتر يا  12 متوسط
  متر 30از  تر بيشمساوي يا  بزرگ

  بندي سدها برحسب شدت خسارات بالقوه (آفريقاي جنوبي) گروه - 15- 5جدول 
  لقوه ماليخسارات با خسارات بالقوه جاني شدت خسارات بالقوه

   تر از يك ميليون راند) در حداقل است (كم ندارد  كم
  قابل مالحظه است (يك تا ده ميليون راند) نفر نيست10بيش از  قابل مالحظه

  زياد است (بيش از ده ميليون راند) نفر است10بيش از  زياد
 RAND ي جنوبي.واحد پول آفريقا  

  زيمبابوه -4-3-21
. (Q63 R30, 1988)مـيالدي تهيـه شـده اسـت     1986هاي طراحي سدهاي اين كشور در سال  استاندارد انتخاب سيالب

براي استفاده از استاندارد مزبور ابتدا بايستي كالس يا طبقه سد را با توجه به اندازه يا بزرگي سازه و همچنين خطـرات و  
تعيين نمود سپس با مراجعه به جدول استاندارد، سيالب طراحـي سـرريز و سـيالب     خسارات بالقوه ناشي از شكست سد
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بندي سدها و انتخاب سيالب طراحي در اين  ) ضوابط طبقه19-5) تا (16-5آزمون پايداري سازه استخراج شود. جداول (
الب آزمـون پايـداري   سـاله و سـي   2000تا  100) سيالب طراحي سرريز سيل 19-5هند. طبق جدول ( كشور را ارائه مي

  باشد.  ساله مي 10000تا  250سيل 

  بندي سدها برحسب گنجايش مخزن و ارتفاع سد (زيمبابوه) گروه -16- 5جدول 
  ارتفاع سد (متر)  گنجايش مخزن (ميليون مترمكعب) اندازه سازه

  8تر از  كم 1تر ازكم  كوچك
  15تا  8 3تا1  متوسط
  30تا  15 20تا3  بزرگ
  30از  تر بيش 20ازتربيش گخيلي بزر

  ها بندي سدها برحسب خطرات بالقوه ناشي از شكست آن گروه -17- 5جدول 
  خسارات اقتصادي تلفات انساني خطرات بالقوه

  حداقل غير ممكن است  خيلي كم
  متوسط غير ممكن است  كم

  قابل توجه بعيد است  متوسط
  شديد محتمل است  زياد

  ها ها برحسب اندازه و خطرات بالقوه شكست آنبندي سد طبقه - 18- 5جدول 
 اندازه

  خيلي بزرگ  بزرگ  متوسط  كوچك خطرات بالقوه

  1  2 3 4  خيلي كم
  1  1  2  3  كم

  1  1 1 2  متوسط
  1  1 1 1  زياد

  (زيمباوه) سيالب طراحي كالس هاي مختلف سدها 19- 5جدول 
  (سال)دوره بازگشت سيالب  كالس يا طبقه سد

  سيالب آزمون پايداري سيالب طراحي سرريز
1  
2  
3  
4  

2000  
500  
250  
100  

10000  
2000  
750  
250  

.سيالب طراحي بدون استفاده از ارتفاع آزاد و سيالب آزمون پايداري بدون لبريز شدن سد  

  ژاپن -4-3-22
يابي سرريز و ديگري براي آزمون پايداري سازه،  اندازه سدهاي كشور ژاپن با استفاده از دو سيالب يكي براي طراحي و

ين سيالب تاريخي ثبت تر بزرگشوند. سيالب طراحي سرريز سدهاي بتني در اين كشور سيل يكصدساله و يا  طراحي مي
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از سـيالب طراحـي    تر بيشباشد. سيالب طراحي سرريز سدهاي خاكي به ميزان بيست درصد  شده و يا محاسبه شده مي
از سيالب  تر بيششود. سيالب آزمون پايداري سدها معموال سيلي به ميزان بيست درصد  ي بتني در نظر گرفته ميسدها

پذيري بالقوه مناطق پاياب سد قابل توجـه باشـد. سـيالب     شود ليكن در مواردي كه آسيب طراحي سرريز سد انتخاب مي
توجه به فضاي آزاد مورد نياز محاسبه  اد. رقوم و تراز تاج سد بااز درصد مزبور افزايش د تر بيشتوان  آزمون پايداري را مي

ها و روابط مشخصي براي محاسبه فضاي آزاد مورد نياز سدهاي آن كشور تهيه و ارائه شده است.  شود. فرمول و تعيين مي
)(JANCOLD , 1976   

  هندوستان -4-3-23
هندوسـتان معـادل سـيل يكهـزار     » وسطبزرگ و مت«دهد كه سابقا سيالب طراحي سدهاي  مدارك موجود نشان مي

ه ضـوابط  ز، لـيكن امـرو  )Unesco, 1976شده اسـت (  سيالب يكصد ساله انتخاب مي» كوچك«ساله بوده و براي سدهاي 
  :(Serafim, 1984)شود  مشخصي براي انتخاب سيالب طراحي وجود دارد كه بشرح زير خالصه مي

ريسـكي   گونـه  هـيچ بـوده و   تر بيشصت ميليون مترمكعب و ها ش سيالب طراحي سدهايي كه ظرفيت مخزن آن  -الف
  باشد.  ) ميPMFبراي شكست سد پذيرفتني نباشد، سيالب حداكثر محتمل (

  باشد.  ) ميSPFتر از شصت ميليون مترمكعب سيل استاندارد پروژه ( سيالب طراحي سدهايي با گنجايشي كم  -ب
يون مترمكعب سيل استاندارد پروژه و يـا سـيل يكصـد سـاله     ميل 6تر از  سيالب طراحي سدهايي با ظرفيتي كم  -ج

  خواهد بود. 

  استراليا -4-3-24
ميالدي به بعد سيل ده هـزار سـاله بـوده اسـت. راهنمـاي       1950سيالب طراحي اكثر سدهاي بزرگ استراليا از سال 

زمينه است كه ضمن المللي در اين  ترين مدارك موجود بين جديد انتخاب سيالب طراحي سدهاي استراليا يكي از مفصل
دوره هشت ساله مطالعاتي و پژوهشي تهيه شده  گيري از معيارها و ضوابط رايج در اياالت متحده و انگلستان، طي يك بهره

روش تحليـل  «انـد از:   دو روش عمومي براي تعيين و انتخاب سيالب طراحي در آن كشور عبـارت  (Q63 R15, 1988)است 
آيـد؛ روش اخيرالـذكر كـاربرد     كه بر اثر شكسـت سـد پديـد مـي    » ي اضافه خسارتبند روش طبقه«و » ريسك اقتصادي

شود. طبق روش مورد بحث، براي انتخاب سـيالب طراحـي ابتـدا     تري داشته و در اينجا به اختصار بدان اشاره مي گسترده
يت اراضي پاياب سد بايد كالس يا طبقه ايمني سد معلوم و مشخص گردد. به منظور تعيين كالس ايمني الزم است وضع

ريزد) با هم مقايسه شوند. تفاوت خسارات  در دو حالت (حالتي كه پس از وقوع سيل سد پايدار بماند و حالتي كه سد فرو
و ضايعات در اين دو وضعيت (يا اضافه خسارت ناشي از شكست سد) كالس يا طبقـه ايمنـي سـازه را مشـخص و معلـوم      

به يك جدول راهنما، سيالب طراحي مناسب براي كالس ايمني مـورد نظـر انتخـاب و    سازد. در مرحله بعد با مراجعه  مي
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بندي سدها براساس روش اضافه خسارت ناشي از شكست را به صـورت توصـيفي    ) طبقه20-5شود. جدول ( استخراج مي
  (ANCOLD, 1986)نمايد.  ) نيز سيالب طراحي را مشخص مي21-5دهد و جدول ( ارائه مي

  بندي سدها طبق اضافه خسارات ناشي از شكست سد (استراليا) بقهط - 20- 5جدول 
  جزئي قابل توجه (اضافه خسارت) زياد

بواسطه وجود كانونهاي زيستي انساني بيم تلفات
  رود جاني مي

رود ولي احتمال آن وجود بيم تلفات انساني نمي
گونه منطقه شهري در پاياب سد وجود  دارد. هيچ

ا محدود به تعداد اندكي ندارد و مستحدثات صرف
  باشد. محل مسكوني مي

  رود گونه تلفات جاني نمي بيم هيچ

خسارات شديد اقتصادي بر مناطق و اماكن
مسكوني، صنعتي، تجاري، كشاورزي و تاسيسات 
مهم و بر خود سد و يا ساير تاسيسات ذخيره آب 

  شود در پاياب وارد مي

 2جه هاي درخسارات اقتصادي قابل توجه بر جاده
آهن، تاسيسات بالنسبه مهم  و خطوط فرعي راه

عمومي و نيز برخود سد و ساير سدهاي مخزني 
  شود. دست سد وارد مي پايين

خسارت اقتصادي جزئي بر تاسيسات كشاورزي و 
اراضي زراعي، جاده هاي فرعي و امثالهم وارد 

  شود. مي

سد مورد نظر براي تامين نيازهاي مشخصي
توان به طريق  نيازها را نميضروري بوده و آن 

ديگري تامين نمود (سد مزبور فاقد جانشين 
باشد) و همچنين تعمير و بازسازي آن عملي و  مي

  پذير نيست امكان

تعمير و بازسازي سد عملي و ميسر است يا منابع 
و تاسيسات ديگري براي تامين آب و برق وجود 

  دارد.

باشد  تعمير و بازسازي سد عملي و ميسر مي
  خسارات غيرمستقيم قابل توجه نيست.

  هاي طراحي پيشنهادي (استراليا) سيالب -21- 5جدول 
  سيالب طراحي طبقه سد براساس اضافه خسارت شكست سد

  PMFساله تا  10000سيل  تلفات جاني، خسارات شديد اقتصادي :زياد
  ساله 10000تا 1000سيل  دي قابل توجه استتلفات جاني بعيد ولي خسارات اقتصا :قابل توجه

  ساله 1000تا 100سيل  بدون تلفات جاني، خسارات وارده جزئيست :جزئي
* Incremental Flood Hazard Category  

باشد. مطلب  مي PMFشود سيالب طراحي سدهاي استراليا سيل يكصد ساله تا  ) مستفاد مي21-5چنانچه از جدول (
بندي مشخصي براي سدهاي اين كشور برحسب ارتفاع سد و گنجايش مخـزن در سـه    كه اگرچه طبقه قابل ذكر آن است

شـود بلكـه در    گروه بزرگ، متوسط و كوچك وجود دارد ولي اندازه سدها مستقيما در انتخاب سيالب طراحي مطرح نمي
  گردد.  منظور ميها  هاي مربوط به شكست سد، اين پارامتر خود به خود در بررسي حين انجام تحليل

تـوان آن   باشد و تنها در مواردي مي مي 1»تحليل ريسك اقتصادي«روش ديگري كه در اين راهنما مطرح شده، روش 
تلفات جاني را موجب نشود. كاربرد روش تحليل ريسك اقتصـادي   گونه هيچرا جايگزين روش قبلي نمود كه شكست سد 

باشـد.   ) مـي 21-5(جدول » هاي طراحي پيشنهادي سيالب«از  تر كوچك شود كه هايي منجر مي معموال به تعيين سيالب
  باشد ولي هنوز قطعيت نيافته است.  المللي مورد توجه و بررسي مي روش تحليل ريسك اقتصادي در سطح بين

                                                       
1- Economic Risk Analysis 
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  چين -4-3-25
 غيرعاديهاي دائمي و موقت و همچنين دو وضعيت عادي (نرمال) و  سيالب طراحي سدهاي چين براي دو گروه سازه
  گيرد.  هاي دائمي مورد توجه قرار مي (استثنايي) توصيه شده است كه در اينجا فقط سازه

باشد.  سيالب طراحي در وضعيت عادي، سيالب طراحي سرريز و در وضعيت غيرعادي سيالب آزمون پايداري سازه مي
) انتخـاب  22-5طبق جدول ( ها گرفته و سيالب طراحي سرريز آن طبقه جاي كالس يا دائمي چين در پنج كليه سدهاي

 .,Chinese Standards)1979شود ( مي

  سيالب طراحي سرريز سدها (چين) - 22- 5جدول 
  5  4 3 2 1  كالس يا طبقه

  30تا  20  50تا  30 100تا50 500تا100 2000تا500  دوره بازگشت سيل (سال)
  

هاي پنجگانه بـه جـاي يـك     ر يك از كالسشود سيالب طراحي سرريز ه ) مشاهده مي22-5طور كه در جدول ( همان
انـدازه و اهميـت پـروژه و    «شود. براي انتخاب يك رقم مشخص از دامنه مربوطه بايد به  اي از ارقام را شامل مي رقم دامنه

تـوان اظهـار داشـت كـه سـرريز سـدهاي چـين بـا اسـتفاده از           توجه نمود. به هر صـورت مـي  » هاي پايه كم و كيف داده
) نوع مصالح 23-5شود. براي تعيين كالس يا طبقه سد بايد مطابق جدول ( ت تا دو هزار ساله طراحي ميهاي بيس سيالب

بـه شـرح زيـر    » غيرعـادي «مصرفي در ساختمان و نيز ارتفاع سازه را در نظر گرفت. براي آزمون پايداري سازه در شرايط 
  شود: عمل مي

  بندي سدها بر حسب ارتفاع (چين) طبقه - 23- 5جدول 
  5  4  3 2 الس يا طبقهك

  20  50  70  90 اي و يا سنگي بدون مالت سيمانخاكي و سنگريزه   ارتفاع سد (متر)
  40  70  100  130 بتني يا سنگي سيماني

  يابد. قا ميباشد، كالس سد يك طبقه ارت تر بيشدر مواردي كه ارتفاع سد از مقدار مندرج در جدول  
  

ها منجر بـه خسـارات    اي اعم از كوچك، متوسط يا بزرگ كه شكست آن پايداري كليه سدهاي خاكي و سنگريزه  -الف
هاي پراهميـت سياسـي و اقتصـادي     آهن و يا ساير بخش شهرها، صنايع و معادن پراهميت، خطوط راه«شديد بر 

الب حداكثر محتمل آزموده شود. براي سدهاي بتنـي يـا   گردد بايد با استفاده از سي مي» ملي واقع در پاياب سد
  ي را در نظر گرفت. تر كوچكتوان سيل  سنگي سيماني مي

در پاياب » خسارات و ضايعات شديد«ها باعث  سيالب طراحي براي آزمون پايداري كليه سدهايي كه شكست آن  -ب
  شد:با» 24-5«شود، بايد حداقل مساوي با ارقام مندرج در جدول  سد نمي
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  سيالب طراحي براي آزمون پايداري سدها (چين) - 24- 5جدول 
  كالس يا طبقه سد نوع سد

1 2  3  4  5  
  دوره بازگشت سيل (سال) 

  300  500  1000  2000  10000 اي يا سنگي بدون مالت سيمانخاكي و سنگريزه
  200  300  500  1000  5000 سيماني–بتني يا سنگي

  
هاي طراحي براي آزمون پايداري سدهاي بتني و  ي بازگشت سيالب شود، دوره حظه مي) مال24-5چنانچه در جدول (

2ي در شرايط لبريز شدن دارند، حدود تر بيشسنگي سيماني كه استقامت و پايداري 
هاي طراحـي   دوره بازگشت سيالب1

ه طبق استاندارد چـين، فقـط آن گـروه از سـدهاي     باشد. مطلب قابل توجه ديگر آن است ك نظير براي سدهاي خاكي مي
از يكصد و سي متر دارنـد در كـالس يـا طبقـه      تر بيشخاكي كه ارتفاعي بيش از نود متر و نيز سدهاي بتني كه ارتفاعي 

گيرند. همان طور كه فوقا اشاره شد چنانچه خطرات و ضايعات بالقوه ناشي از شكست سدهاي خاكي شديد  يكم جاي مي
) بـراي آزمـون   PMFباشد در آن صورت به رغم اندازه و بزرگي يا كالس سازه بايـد از سـيالب حـداكثر محتمـل (    و زياد 

در چـين بـرآورد    سدسـازي هاي مهم  براي پروژه PMPو  PMFميالدي مقدار  1958پايداري سازه استفاده شود. از سال 
، مقادير مزبور با سـيالب يـا بارنـدگي ده هـزار سـاله      شود، ليكن به خاطر ترديدهايي كه درباره دقت ارقام وجود دارد مي

ي مهم در يك ضـريب اطمينـان   ها پروژههاي طراحي محاسبه شده براي  گردد. همچنين مقدار عددي سيالب مقايسه مي
شود تا بدين طريق ترديدهاي ناشي از كمبود دقت آمار و اطالعات پايه كاهش يابد. مقدار ايـن ضـريب معمـوال     ضرب مي
  (Q63 R88, 1988)باشد.  مي 2/1تر از  كوچك

  هاي كلي نتايج و بحث -4-4

گردد كه تهيه  سيالب طراحي در ممالك مختلف به اين نتيجه عمومي منجر مي هاي انتخاب مروري بر روش -4-4-1
 –گذاري است كه بر مفهوم ريسك يـا خطرپـذيري اقتصـادي     و تنظيم استانداردهاي ايمني سدها مستلزم نوعي سياست

باشد. تامين درجه معيني از ايمني هيدرولوژيك براي سدها در واقـع بـه معنـي آن اسـت كـه درجـه        اعي متكي مياجتم
شود. چنين مفهـومي عمـال اسـاس     معيني از خطر شكست سد و بروز پيامدهاي مرتبط با اين سانحه پذيرفته و قبول مي

باشـد معهـذا، نحـوه     المللي مطرح مـي  در سطح بينبندي سدها و يا خسارات و ضايعات ناشي از شكست سد بوده و  طبقه
تفكيك و تبيين سطوح يا درجات مختلف خطرپذيري و انتخاب درجه مجاز خطرپذيري در كشـورهاي مختلـف متفـاوت    

گونه ريسك يا خطر شكست سـد را در طـول عمـر     به عنوان سيالب طراحي بيانگر آن است كه هيچ  PMFاست. انتخاب 
شود و بدين ترتيب خطـر   ذيرفت (زيرا دوره بازگشت چنان سيالبي بسيار طوالني و زياد انگاشته ميتوان پ مفيد سازه نمي
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اي بـا عمـر    . از سوي ديگر، چنانچه سيالب طراحي سـازه 1افتد) شكست سد طي عمر مفيد سازه به سطح ناچيزي فرو مي
از سـيل طراحـي در طـول     تـر  بزرگي صورت احتمال آن كه سيل صد ساله انتخاب شود، در آن لمفروض يكصد سال، سي

باشد كه معرف درجه بااليي  درصد مي 63عمر مفيد سازه جاري شود و پايداري و ايمني سازه را به مخاطره اندازد، معادل 
  هاي قبلي اين نشريه تشريح شده است). شود (مبحث ريسك در بخش از خطرپذيري تلقي مي

در انتخاب سيالب  سرانجامتبيين سطوح يا درجات مختلف خطرپذيري (كه ترين روش براي تفكيك و  ترين و اساسي رايج
بندي سدها و نوع و شدت خسارات بالقوه شكست سد برحسب پارامترها و فاكتورهـاي   يابد)، طبقه طراحي انعكاس و تجلي مي

  به شرح زير دانست:توان  ها را مي بندي سدها و پيامدهاي شكست آن در طبقه موثرترين عوامل  باشد. مهم مختلف مي
 مشخصات سد و مخزن:  -الف

 هاي فيزيكي (ارتفاع، طول تاج، شرايط پي، گنجايش مخزن). ويژگي  
 .(...خاكي، غيرخاكي، قوسي، وزني و) نوع سد و مصالح مصرفي  
 دار، فاقد دريچه). نوع تاسيسات تخليه (سرريز، مجاري خروجي/دريچه  
 برداري از سد در وضعيت سيالبي شرايط بهره.  
  نوع و شدت خسارات بالقوه شكست سد: -ب

 .(تلفات جاني، خسارات كشاورزي، صنعتي، تاسيسات عمومي/مستقيم، غيرمستقيم) نوع  
 .(كم، متوسط، زياد) شدت  

  دهي سازه. اهميت اقتصادي، اجتماعي خدمات و سرويس -ج
  محلي). -اي  منطقه -(ملي  

  هاي پايه.  دهخيزي/كميت و كيفيت دا ي سيلها قابليتاقليم و  –د
اگرچه اساسا و عمدتا به انتخـاب سـيالب طراحـي وابسـته اسـت لـيكن       ايمني سازه از ديدگاه هيدرولوژيك  -4-4-2

و » ارتفـاع آزاد «پـذيرد بلكـه    ها فقط با انتخاب سيالب طراحي تحقق نمي حصول به درجه معيني از ايمني در برابر سيل
ياني را نيز بايد جزئي الينفك از مقوله ايمني سدها تلقي نمود. بـه طريـق   برداري از سد در وضعيت طغ حتي شرايط بهره

شود، ساير مجاري خروجي و  ها محدود نمي اولي، قدرت سدها براي تخليه و دفع طغيان فقط به ظرفيت تخليه سرريز آن
ين ترتيب مسـدود مانـدن   شود؛ بد هايي كه خارج از سرويس نباشد نيز غالبا ملحوظ مي از جمله مجاري مبتني به توربين

گـردد) جـزو مفروضـاتي اسـت كـه در       حادث مـي  تر بزرگيك يا چند دريچه (در وضعيتي كه سيالب طراحي يا سيالبي 
  باشد. انتخاب سيالب طراحي دخيل مي

                                                       
دهزار ساله ص هزار تا يك باشد معهذا در برخي نقاط جهان چنين سيالبي را سيل ده ي بازگشت مشخص مي فاقد يك دوره PMFاگر چه از ديدگاه تئوريك  - 1

. در (ANCOLD, 1986)بين يك هزار تا ده ميليون سال گزارش شده است  PMFي دوره بازگشت  ترين دامنه . گسترده(SANCOLD, 1986)دانند  مي
  .(ICE, 1989; Kite, 1977)گيرند.  را معادل با يك تا دو برابر سيل ده هزار ساله در نظر مي PMFبعضي ممالك نيز 
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هـاي هيـدروليكي و از جملـه     بندي تفصيلي سازه چين و شوروي داراي نوعي طبقه كشورهاي اروپاي شرقي -4-4-3
ها، نوع، مشخصات فيزيكي و مصالح مصرفي در ساختمان سـد، ارزش يـا اهميـت     بندي طبقه گونه ايناشند. در ب سدها مي

هاي پايه و همچنين ضايعات و خسارات بالقوه شكست  دهي سازه، كم و كيف داده اقتصادي و اجتماعي خدمات و سرويس
شورهاي مزبور رايج است بـه ايـن نتيجـه عمـومي     شود. وارسي جداول راهنما كه در ك سد به طريقي منظور و ملحوظ مي

هـاي   شود كه تهيه و تنظيم اين قبيل جداول براي هر كشوري كار مهـم و سـنگيني اسـت كـه عـالوه بـر داده       منجر مي
ريـزي   هواشناسي و هيدرولوژي به اطالعات اقتصادي و اجتماعي گسترده و جامعي نياز دارد. كشـورهاي مزبـور از برنامـه   

كننـد و   جويند و طبعا آمار و اطالعات مورد نياز را به نحو منظم و مرتبي گردآوري و تهيه مي اسري سود ميمتمركز و سر
اي و يـا محلـي در آن كشـورها بـه      ها در سطوح ملي، منطقـه  رو ارزيابي و تعيين اهميت اقتصادي و اجتماعي پروژه از اين

شـود. كشـورهاي در    هاي پايه و اطالعات ذيربط مواجـه نمـي   ادهسهولت نسبي انجام پذيرفته و يا الاقل با كمبود شديد د
ي مالي، فني، تكنولوژيك و انفورماتيك به درجات مختلفي مواجه بوده و بسته به ميـزان و  ها محدوديتحال رشد غالبا با 

 –يـت اقتصـادي   تواننـد از اهم  هـا مـي   اي و ملي و كسب تجربه در اجراي برنامه ي منطقهها ريزي برنامهدرجه پيشرفت در 
هاي آبي از ديدگاه مزبور عجالتا در ايران با دشواريهاي  هاي فني سخن گويند. بنابراين ارزيابي اهميت سازه اجتماعي سازه
اي كـه وضـع    شود. معهذا احداث سـدهاي عظـيم و چنـد منظـوره     باشد و طبعا به سهولت عملي نمي رو مي ملموسي روبه

پذير و قابل توجـه بـوده حتـي اگـر      سازد، امري تجسم اي مي ستخوش تحوالت عمدهاقتصادي و اجتماعي يك منطقه را د
توان به ارزيابي اهميت نسـبي و قياسـي آن مبـادرت ورزيـد، عـالوه بـر آن،        ، مي ارزيابي كمي تحوالت ناشي ميسر نباشد

شود بر ايـن مفهـوم    رايج مي ها و مناطق، كه امروزه در ايران نيز هاي مطالعه سيستمي منابع آب در مقياس حوزه تكنيك
اي (و بعضا ملـي) ارزيـابي و    توان در قالب يك سيماي مشخص توسعه منطقه كلي استوار است كه اهميت هر پروژه را مي

تعيين نمود. اين قبيل مطالعات امكانات مساعدي را براي تعيين نقش يك پروژه سدسازي در اقتصاد و زندگي اجتمـاعي  
هـا بـه لحـاظ كمبـود      ه هر صورت، مادامي كه ارزيابي كمي اهميت اجتمـاعي و اقتصـادي پـروژه   آورد. ب منطقه فراهم مي

توان به ضوابط عمـومي و كلـي متوسـل شـد و جايگـاه       باشد، عندالزوم مي امكانات و اطالعات و ساير ملزومات ميسر نمي
العـاده مهـم؛    فوق«هاي  مود مثال پروژهكيفي بيان ن به صورتاي و ملي تعيين و  هاي منطقه هاي مشخص را در قالب پروژه

  ».مهم؛ عادي
دهد كـه   به ويژه اياالت متحده و كانادا نشان مي بررسي ضوابط و جداول راهنماي مربوط به كشورهاي غربي -4-4-4

آيد در وهله نخست معطوف به تلفات انسـاني بـوده و ايـن نـوع      اي كه از شكست سدها پديد مي خطرات و ضايعات بالقوه
شود، عمال  تر تلقي مي كه ضابطه اصلي و اساسي براي تفكيك سدهاي بسيار مهم از سدهاي كم اهميت عات ضمن آنضاي

شود تعداد كثيري از سـدهاي ايـاالت متحـده و كانـادا در تملـك       دهد. يادآوري مي ها را نيز تشكيل مي بندي اساس طبقه
 –هاي اقتصـادي   خاطر وجود نوعي عدم تمركز در سيستممؤسسات عظيم خصوصي (غيردولتي) قرار دارد و همچنين، به 

گونه ممالك، تنوع قابل توجهي در ضوابط مستعمل در اياالت و مناطق مختلـف كشـورهاي مزبـور     اجتماعي و حقوقي اين
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 اي شود. بدين ترتيب (برخالف ممالك بلوك شرق)، ارزش و اهميت ملي سازه غالبا در اهميت ايالتي يا منطقه مشاهده مي
گردد. در اياالت متحده، انگلستان، كانادا و چند كشور ديگر، ايمني سدها خصوصا در مواردي كـه خطـر    آن مستحيل مي

بروز تلفات جاني محتمل باشد متكي و ناظر بر مالحظات اقتصادي نيست و به همين دليل سدهاي پر اهميت يا پر خطر 
نند. اين انتخاب رابطه بسيار صريح و روشني با بنيه اقتصادي و ك ) طراحي ميPMFرا با انتخاب سيالب حداكثر محتمل (

بـرداري از   توانائي مالي كشورهاي مزبور (و ساير ممالك ثروتمند) دارد؛ پنج دستگاه فعال در زمينه طراحي، احداث و بهره
كننـد   ته و رعايت مـي ، جملگي ضابطه مزبور را به عنوان استاندارد ايمني پرخطرترين سدهاي خود پذيرف1سدهاي آمريكا

(Stallings, 1987) هـاي   ي دولتـي و نيـز بخـش   هـا  دسـتگاه تـر، بـين    ولي اختالف نظر و عمل درباره سدهاي كم اهميت
  (Jansen, 1988)خصوصي، زياد وقابل توجه است. 

اي  وهميزان يا شدت ضايعات و خسارات بـالق  بندي سدها در كشورهاي مختلف ترين ضوابط طبقه يكي از مهم -4-4-5
آيد. بخشي از خسارات كه مشتمل بر تخريب خود سد و تاسيسات و مايملك  باشد كه به دنبال شكست سدها پديد مي مي

زدگي مناطق شهري  ها و خطوط ارتباطي و مخابرات، قطع آب و برق شهرها و به طور كلي سيل عمومي و خصوصي، جاده
باشد ولي بخش ديگر ضايعات كه به طور  ابل ارزيابي و محاسبه ميباشد كم و بيش ق و روستايي و تبعات اقتصادي آن مي

زدگـي نظيـر ركـود در     و همچنـين اثـرات غيرمسـتقيم سـيل     هـا  انسـان اخص به تلفات جاني و تعيين ارزش پولي جـان  
ر اي اسـت كـه ارزيـابي آن بـه سـهولت ميسـ       شود طبعا مقوله پيچيده هاي اجتماعي، بيكاري و امثالهم مربوط مي فعاليت

ارزيابي مجدد « ي هدربار» آمريكا عمرانانجمن مهندسين «مورد نيست به اين مطالب اشاره شود كه گزارش  باشد. بي نمي
ميالدي منتشر شد ارقام ذيـل را بـه عنـوان ارزش پـولي      1973كه در سال » كفايت قدرت تخليه سرريز سدهاي موجود

 (Kite, 1977)كند:  ضايعات ناشي از شكست سدها ذكر مي

  دالر براي هر نفر. 150000هزينه تلفات انساني  
  دالر براي هر نفر. 200000هزينه معلوليت دائم و مادام العمر  
  دالر براي هر نفر.  10000بدون معلوليت  – ها جراحتهزينه  

از  ها پيش در عرصه مهندسي و در ممالك صنعتي غربي مطرح بـوده و  ها از سال گذاري پولي جان انسان مساله ارزش
ليكن هنوز به شكل جدي در معرض افكـار عمـومي قـرار     (Schulz, 1973)زواياي مختلف مورد توجه و بحث قرار داشته 

. همين امر در انتخـاب  (GRQ63, 1988)شود كه با مخالفت شديد مواجه خواهد شد  نگرفته است زيرا چنين استنباط مي
PMF ها خطرات جاني و ضـايعات انسـاني را بـه دنبـال      شكست آنشود كه  به عنوان سيالب طراحي سدهايي متجلي مي

كنند، آنچنان تفسيري از سـيالب انتخـابي    براي طراحي استفاده نمي PMFخواهد داشت. بعضي از كشورهاي ديگر كه از 
سـه يـا   انـد (مـثال فران   دهند كه گويي باالترين حد معقول ايمني را براي حفاظت از جان اتباع خود برگزيـده  خود ارائه مي

                                                       
1- USDA-SCS, USBR, NRC, TVA, USCE. 
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بندي خطرات شكست سـدها وجـود    هاي محاسباتي و مطالعاتي مختلفي براي ارزيابي و گروه ها و روش . تكنيك1زيمبابوه)
شود، يـك اقـدام اساسـي بـراي      هاي مورد بحث را شامل مي اي از تكنيك كه خود طيف گسترده 2دارد. آناليز شكست سد

رو ترديدي نيست كه بايستي جزء الينفـك مطالعـات سدسـازي و     اين باشد و از مطالعه و ارزيابي پيامد شكست سدها مي
 ندي خسارات شكست سدهاي ايران نيز محسوب شود. ب ابزاري جهت طبقه

ويژه در استراليا متداول است داراي اين مزيت بـارز اسـت كـه     روش تحليل اضافه خسارت ناشي از شكست سد كه به
سد و ديگري پـس از شكسـت و فـروريختن سـد را مـورد توجـه قـرار         زدگي، يكي بدون شكست تفاوت دو وضعيت سيل

دهد و بدين طريق، خسارات و ضايعات اضافي و مازاد بر وضعيت اول (يعني اضافه خسارت مربوط به شكست سـد) را   مي
زيـابي  دهد. اين روش را بايد گامي منطقي در جهـت ار  تعيين نموده و آن را ضابطه اصلي انتخاب سيالب طراحي قرار مي

بينانه پيامدهاي شكست سد محسوب نمود. اگر شرايط و امكانات حفاظتي موجود در پاياب سدي نتواند در برابر مثال  واقع
بـاري پديـد آيـد چـه دليلـي       هزارساله پايداري و استقامت نشان دهد و نتيجتا خسارات شديد و ضايعات فاجعه سيل يك

طراحي شود؟ اضافه خسارت ناشي از شكست سد  PMFده هزار ساله يا  وجود دارد كه سرريز چنان سدي براي رفع سيل
هـاي ارزيـابي خسـارات     است؟ پديده شكسـت سـدها و روش   موثردر چنين وضعيتي تا چه اندازه در افزايش ابعاد فاجعه 

  شود: اين نشريه آمده است و از اين رو اينجا به نكات زير اشاره مي 3ناشي در فصل 
هـا محسـوب    ها و خطـرات آن  ي سيالب يكي از ابزارهاي امروزي جهت مقابله با سيل ار دهندههاي هشد سيستم  -الف

ها تعبيه و احـداث شـود    بيني كوتاه مدت سيل شود. چنانچه سيستم مناسب، كارا و قابل اعتمادي براي پيش مي
انيا امر آگاه ساختن مـردم از  تري صورت گيرد و ث برداري از سدها به نحو مطلوب توان اميدوار بود كه اوال بهره مي

آالت و احشـام از پهنـه    هاي عظيم و كمك رساني و امداد بـراي تخليـه افـراد، تجهيـزات و ماشـين      وقوع سيالب
ناپذير و فاجعه بار كاهش يابد. الزم  گير و محدوده خطر تسهيل گشته و نتيجتا احتمال بروز خسارات جبران سيل

هاي كوچك و در شرايطي كـه فرصـت اقـدام بـه خـاطر       هاي مزبور در حوزه است كه استفاده از سيستم به تذكر
شـود بـه    كوتاهي زمان واكنش هيدرولوژيكي حوزه به قدر كافي طوالني نيست، موثر و كارا نبوده و توصـيه نمـي  

تواند كالس يا طبقـه ايمنـي سـدها را تغييـر داده خطـرات ناشـي از        ها مي گونه سيستم هرصورت استفاده از اين
  تري فرو اندازد.  ها را به سطوح پايين كست آنش

توان پارامتري ايستا و استاتيك دانست بلكه بـه همـراه تغييـر و تحـول در      طبقه يا كالس ايمني يك سد را نمي  -ب
بندي سد نيز بـه شـكلي ديناميـك و پويـا      هاي اقتصادي كه در پاياب سد جريان دارد، طبقه ميزان و نوع فعاليت

سرعت اين تغيير طبعا تابع تحوالت در نحوه استفاده از اراضي و توسعه عمـران و آبـادي منـاطق     كند. تغيير مي
  باشد: بنابراين ممكن است ارزيابي مجدد كالس ايمني سدها هراز چندگاهي ضرورت يابد. دست مي پايين

                                                       
  مراجعه كنيد به متن اصلي منابع كه در بندهاي قبلي مورد اشاره قرار گرفت. -1

2- Dam Break Analysis 
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 موثرا بايد يكي از پارامترهاي المللي نشان داده است كه نوع سد و مصالح مصرفي در ساختمان آن ر تجربيات بين - 6- 4- 4
، تر بيشتواند در انتخاب سيالب طراحي مناسب نيز مطرح باشد. براي توضيح  در ايمني و پايداري دانست كه اين امر طبعا مي

  .(GRQ63 , 1988)شود.  مطالب ذيل عينا از گزارش سردبير شانزدهمين كنگره جهاني سدهاي بزرگ ارائه مي
هـاي   سـيون ني كه بـر روي فوندا باشد. سدهاي بت ا به خاطر لبريز شدن اساسا تابعي از نوع سد ميخطر شكست سده«...... 

هـا وجـود دارد، همچنـين سـدهاي قوسـي را       شوند خطرات اندكي از نظر شكست آن سنگي با خصوصيات مناسب احداث مي
ارون، تيغه آبي به ضخامت چنـد ده متـر را از   توان به غايت ايمن و پايدار دانست. اين عقيده هنگامي محرز شد كه سد النگ مي

تيغه آبي  1روي تاج خود عبور داد و در برابر چنين شرايطي پايداري و ايستادگي نشان داد. همچنين سد پايه از فلوريس كرات
  » گونه صدمه خاصي نيز بر آن وارد نشد متر را از روي تاج خود عبور داد و هيچ به ضخامت دو متر و چهل سانتي

باشند ولي ارزيابي اين حاشيه ايمني بايد به  سدهاي بتني وزني در برابر لبريز شدن همواره داراي يك حاشيه ايمني مي«
هاي فوقاني سازه را ناديـده   توان تاثير فشار باالدهنده آب بر قسمت كارانه انجام پذيرد، زيرا در آن شرايط نمي اي محافظه گونه

  »ميالدي رخ داد. 1934در  2اي است كه براي سد بتني وزني موالري ، سانحهگرفت. مثال بارزي در اين زمينه
ي در برابـر لبريـز شـدن دارنـد و احتمـال شكسـت و       تـر  بـيش حساسيت به مراتـب   3از سوي ديگر، سدهاي خاكي«

ايـداري  ها در چنان وضعيتي، بسيار زياد است. اگرچه برخي گزارشات حاكي از آنست كه درجه ايمنـي يـا پ   فروريختن آن
توان يافت كه بيش از چنـد سـاعت در برابـر عبـور      توان انتظار داشت، با اين وجود هيچ سد خاكي را نمي محدودي را مي

  » تيغه آبي به ضخامت حدود يك متر از باالي تاج خود پايداري و استقامت نمايد
بـه آن   تـر  بيشاهرا نشانه توجه انتخاب دو سيالب طراحي براي هر سد كه در بعضي از كشورها رايج است ظ -4-4-7

تـر   گيرد و بدين طريق ضمن انتخاب سـيالبي كوچـك   آستانه لبريز شدن يا شكست قرار مي باشد كه سد در شرايطي مي
شـود.   براي طراحي سرريز و تامين ارتفاع آزاد كافي، رفتار سازه در مواجهه با شرايطي دشـوارتر سـنجيده و ارزيـابي مـي    

هاي اقتصادي كار تلقي شود. روش مزبور كه  به جنبه تر بيشتواند نشانه توجه  وش در عين حال ميپذيرش و كاربرد اين ر
در تعدادي از كشورهاي اروپايي، چين، آفريقاي جنوبي، كانادا و اسپانيا رايج است به طوركلي ارتباط صريح و روشـني بـا   

به مفهوم اعمال نـوعي ضـريب اطمينـان بـه خـاطر جميـع       دارد. اگرچه انتخاب ارتفاع آزاد، » ارتفاع آزاد«ضوابط انتخاب 
باشد، معهـذا اسـتفاده از ارتفـاع     ي فني ميها ارزيابيهاي محاسباتي و  هاي پايه، روش ترديدها و خطاهاي موجود در داده

ب تواند موجه و پذيرفتني محسو مي -به شرطي كه باعث شكست سد نگردد  -هاي استثنايي  آزاد در شرايط وقوع طغيان
هـاي   به هرصورت، تعيين ضوابطي براي حداقل ارتفاع آزاد سدها ضمن آنكه به تجربيات و يافتـه  (Stallings, 1987)شود 

اي و كشوري درباره برخي پارامترهاي اقليمـي   هاي منطقه باشد، گردآوري و آناليزداده المللي متكي مي علمي و تجربي بين
  نمايد.  از جمله سرعت و جهت بادها را نيز طلب مي

                                                       
1- Floris Kraat Buttress Dam 
2- Molare 
3- Embankment Dams 



 77  سدها طراحي هاي سيالب انتخاب استانداردهاي و ضوابط بر مروري - چهارم فصل

 
 

توان در رديف پارامترهاي موثر در انتخاب سيالب طراحي جاي  خيزي را هم مي هاي اقليمي و شدت سيل ويژگي - 8- 4- 4
اند از حساسيت زياد  خيزي مواجه داد. امر انتخاب سيل طراحي در مناطقي از جهان كه با شرايط بالنسبه با ثبات اقليمي و سيل

ثبـات انجـام    تر از موارديست كه اين انتخاب در شرايطي با اقليم افراطي و بـي  تر و ارزان اتب آسانو باالئي برخوردار نبوده به مر
) مشاهده نمود كه حاصل تحقيقات انسـتيتوي آبشناسـي والينگـورد    1- 5وضوح در نمودار (ه توان ب گيرد. اين مطلب را مي مي

نمودار مزبـور نشـان    .(Q63 R57, 1988)باشد  اي فنالند) ميانگلستان و مؤسسه آبشناسي فنالند (مقررات و ضوابط ايمني سده
دهد كه انتخاب سيالب طراحي در ممالكي نظير سوئد، فنالند، كره و يا كانادا در قياس با كشورهايي نظيـر ايـران، مـالزي،     مي

الـذكر،   به مطالـب فـوق   تري برخوردار است. با توجه سريالنكا و نواحي جنوب غربي آمريكا و شوروي از حساسيت به مراتب كم
خيزي  بندي نواحي مختلف كشور براساس شدت سيل هاي ويژه در سطح ايران جهت تفكيك و منطقه انجام مطالعات و بررسي

  كند.  هاي طراحي كمك مي طبعا به امر تنظيم و تدقيق ضوابط ملي انتخاب سيالب ،ها آن
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ويـژه در   هاي پايه از عواملي است كه به طور غيرمستقيم بر انتخاب سيالب طراحي، بـه  كميت و كيفيت داده -4-4-9
هـاي پايـه و كوتـاهي دوره     گـذارد. كمبـود داده   ها و تنظيم و تعديل نتايج محاسبات تـاثير مـي   انتخاب روش برآورد سيل

گونـه   در اين«...... باشد.  تري مطرح مي المللي است كه در كشورهاي در حال رشد به شكل جدي اي بين رداري مسالهآمارب
هـاي هواشناسـي و    ممالك، (در حال رشـد)، كوتـاهي دوره آمـاربرداري و كيفيـت نـازل و عمومـا غيرقابـل اعتمـاد داده        

هاي تجربي، آماري، يـا هيـدرو متئورولـوژي)     ي (اعم از روشهاي محاسبات هيدرولوژي مزيد بر علت شده و كاربرد تكنيك
بعضـي از كشـورها ضـمن توجـه خـاص بـه ايـن         (Q63 R70, 1988)» سازد هاي طراحي را دشوارتر مي براي تعيين سيالب

گيرند. اين ضـريب اطمينـان مـثال     هاي طراحي محاسبه شده خود در نظر مي مطلب، يك ضريب اطمينان را براي سيالب
 (Q63 R88, 1988)كشورهاي چين يا ژاپن حدود بيست درصد رقم سـيالب محاسـبه شـده اسـت.     » مهم«هاي  پروژهبراي 

(JANCOLD, 1976)نيـز توصـيه   » راهنماي ايمني سـدها «كميسيون جهاني سدهاي بزرگ با عنوان  59بولتن شماره  ؛
هـاي پايـه مـورد ارزيـابي و      به كـم و كيـف داده  هاي طراحي را بايد با عنايت  كند كه نتايج محاسبات و برآورد سيالب مي

هـاي پايـه مسـتقيما در انتخـاب      توان اظهار داشت كـه اگـر چـه داده    و بدين ترتيب مي (ICOLD, 1987)تفسير قرارداد 
  سيالب طراحي دخالت ندارد ليكن الزم است در تفسير و تعديل نتايج محاسبات به نحوي ملحوظ گردد. 

هاي طراحي انتخابي كه در كشورهاي مورد  ث الزم است به حدود و دامنه عمومي سيالبدر خاتمه اين بح -4-4-10
يك از استانداردهاي رايج را به طور اخص مـدنظر قـرار دهـيم     كه هيچ آن شود اشاره گردد. در اينجا بي بررسي مشاهده مي

  ير دانست:هاي طراحي براي سه طبقه از سدها را به شرح ز سيالب» دامنه تغييرات«توان  مي
 ساله (يا  10000تا  1000سيل     سدهاي بسيار مهمPMF(  
 ساله 1000تا  200سيل       سدهاي مهم  
 ساله 200تا  20سيل       سدهاي عادي  

شـود، معهـذا ارائـه آن بـه      به صور گوناگوني نزد ملل مختلف تفسير مي» بسيار مهم، مهم و يا عادي«هاي  اگرچه واژه
هاي طراحي در طيف بالنسبه وسيعي از كشـورهاي   ا عمال حدود و دامنه امروزي سيالبشكل فوق مفيد به نظر رسيد زير

گونـه   بندي سه گانه بـراي سـدها، آن هـم در شـرايطي كـه هـيچ       دهد. همچنين انتخاب يك نوع طبقه جهان را نشان مي
هـاي   بنـدي  جح بر طبقـه بندي سراسري ملي سدهاي موجود و آتي كشور هنوز تنظيم و آماده نشده است، بهتر و ار طبقه

هاي ساده راه را براي تنظـيم ضـوابط و مقـررات تفصـيلي      بندي گونه طبقه رسد. بديهي است كه اين تر به نظر مي تفصيلي
توان به تنظيم و تدقيق  بندي سدها هموار ساخته به همراه پيشرفتهاي تحقيقاتي و اجرايي در زمينه مورد بحث، مي طبقه
  ي ساده مبادرت ورزيد. گونه ضوابط قرارداد اين

ين سهم را از منابع آبـي كـه   تر بيشمورد نيست يادآوري شود نيازهاي بخش كشاورزي به آب سدها معموال و غالبا  بي
هاي ذخيـره شـده را بايـد بـه      درصد ازآب 90تا  80كند: در ايران بالغ بر  شود طلب مي بوسيله سدها تنظيم و ذخيره مي
گونـه ممالـك در وهلـة     توان اظهار داشت كه خطـر شكسـت سـدها در ايـن     ين ترتيب ميكشت و زرع اختصاص داد و بد

معهذا اين امر در مقياس كلي  (Afshar, 1990)شود و نه صنعت.  نخست به خسارات ناشي در بخش كشاورزي مربوط مي
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سـوم تفاوتهـايي بـا    و كشوري مصداق داشته و بيانگر اين واقعيت است كه خطرات بالقوه شكست سدها در ممالك جهان 
هاي خاص عمراني اراضي پاياب هر سـد   اي و محلي طبعا الزمست ويژگي ممالك پيشرفته صنعتي دارد. در مقياس منطقه

  و شرايط آتي عمراني اختصاصي آن مورد توجه و بررسي قرار گيرد. 
بندي سدها و  ثر و دخيل در طبقههاي مو ترين پارامترها و مولفه مطالبي كه در اين بخش به اختصار ذكر شد اوال، مهم

شـود مطـرح    هاي طراحي را برشمرده برخي از جوانب امر را كه به طور اخص به شرايط ايران مربـوط مـي   انتخاب سيالب
هـاي طراحـي منتخـب در تعـدادي از كشـورهاي جهـان را نيـز مشـخص          سازد و ثانيا حدود و دامنه امروزي سـيالب  مي
احيانا در اين  مواردي كهها و ساير  جنبه ايندرباره  تر بيشنتظار داشت كه بحث و گفتگوهاي توان ا نمايد. بنابراين مي مي

تنظيم و تدوين استانداردهاي ملي ايمنـي   سرانجاممورد توجه قرار نگرفته است، راه را براي جمع بندي و تلفيق و  نشريه
  ها هموارتر سازد. سدهاي ايران در مقابل سيالب
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