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چکیده
همزمانی سیالب ساحلی و درون شهری به عنوان تهدیدی برای مناطق
 برای رویارویی با چالشهای جدید.توسعه یافته شهری ساحلی بهشمار میرود
مدیریت سیالب در این مناطق در درجه اول باید درک مناسبی از مخاطرات
 بدین منظور در این تحقیق به شناسایی شدت و.ناشی از سیالب فراهم شود
فراوانی وقوع سیل بر پایهی اطالعات طوفانهای تاریخی منطقه موردنظر با
 پنج تابع توأمان برای تعیین.استفاده از روش های آماری پرداخته شده است
دوره بازگشت همزمان سیالب درون شهری و ساحلی بر دادههای
هیدرولوژیکی برازش داده شده و درنهایت با استفاده از آزمونهای کلموگروف
.اسمیرنوف و خطای ریشه حداقل مربعات بهترین آنها انتخاب شده است
 استفاده،سپس به منظور افزایش کیفیت و مدیریت برنامههای توسعه شهری
از نقشههای سیالب به عنوان یک ابزار مفید در تصمیمگیری استفاده شده
 مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیاییWMS1  از اینرو نرمافزار.است
100  در تعیین گستره و عمق آبگرفتگی ناشی از سیالب ترکیبی،)GIS2(
 راهکارهای. در شهر نیویورک به کار گرفته شده است9ساله بر منطقه برانکس
) بهعنوان روشهای کاهنده اثرات مخربBMP4( مدیریتی کنترل سیالب
5
 و تخلیه2 ذخیره،7 عقبنشینی،6 تأخیر،9سیالب در پنج گروه مقاومت
 سپس با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره.طبقهبندی شدهاند
،11 زیبایی،10شاخص عملکرد راهکارها براساس پنج فاکتور درجه کاهش خطر
 و سطح سازگاری19 هزینههای نگهداری و بهرهبرداری،12هزینههای ساخت
 تعیین شد و در نهایت یکی از راهکارها به عنوان استراتژی برتر11با طبیعت
.کنترل سیالب معرفی شده است

Abstract
Joint occurrence of coastal and inland urban flooding is
considered as a major problem in coastal developed cities. An
appropriate perception of flood hazard is imperative to face
new challenges in flood management in these areas. To address
this issue, flood frequency and intensity are determined based
on historical storm data of the case study utilizing statistical
analysis. Five copula functions have been fitted to hydrological
data to find joint return periods of coastal and inland flooding
and the best one has been detected based on the Kolmogorov–
Smirnov and the root-mean-square error test. Afterward, flood
delineation map is used as an effective tool in the improvement
of decision making process in urban development plans. For
this end, a geographic information systems based software
named WMS has been utilized to delineate flood inundation
and depth in Bronx brought of New York city in United States.
Best management practices as flood management/mitigation
strategies are categorized in five classes, namely resist, delay,
store, discharge, and retreat. A performance index has then
been derived based on five factors of degree of hazard
mitigation, aesthetic, capital cost, maintenance and operation
cost, and adaptability utilizing Multi Criteria Decision Making
methods. Finally, one of the strategies is selected as a viable
strategy to reduce flood hazards.
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گرفتند توسعه شهرنشینی در بعضی نقاط  20-70درصد موجب افزایش
شدت موج طوفانی و در نتیجه گسترش سطوح آبگرفته شده است.
) Ozhan et al. (2018با استفاده از مدل هیدرولیکی دو بعدی
 ،LSFLOOD-FPسیالب با دوره بازگشتهای مختلف در حوضهی
رودخانه چهلچای واقع در استان گلستان را شبیهسازی نمودند.
همچنین آنها بهمنظور واسنجی نتایج مدل از شاخص تطابق استفاده
کردند .نتایج مدل توسعه داده شده بــه عنوان ابزار مفیدی در توسعه
شهری و برنـامهریزی استراتژیهای کنترل سیالب قابـل استفاده
است .در مقابل ،مــدلهـای هیدرولوژیکی سیل در سه گــروه
مــدلهـای متمرکز ( ،)Khakbaz et al., 2012نیمه متمرکز و
توزیعی ( )Nguyen et al., 2016تقسیمبندی میشوند .مدلهای
متمرکز کل سیستم را به صورت یک المان واحد با یک ورودی و یک
خروجی در زمان در نظر میگیرند و بــرخالف مــدلهـای تـوزیعی
کــ ه ناهمگنی در خصوصیات حوضه را در نظر میگیرند ،عمل
میکنند .اقــدامـات زیــادی در ایجاد اتصال بین مــدلهـای
هیدرولیکی و هیدرولــوژیکی صورت گــرفته است .بــه عنوان مثال
) Karamouz et al. (2014یک طرح یکپارچه برای تعیین گسترهی
آبگرفتگی در ناحیه ساحلی با درنظرگیری اثر همزمانی سیالب ساحلی
و درون شهری (ناشی از بارش) ارائه نمودند .برای این منظور از اتصال
مدل بارش رواناب  SWMM16و مدل شبیهساز سیالب ناشی از طوفان
دریا  HEC-RASاستفاده کردند .در آن تحقیق سناریوهای ترکیبی
سیالب تعریف نشده بودند و تنها با در نظرگیری مقادیر مشخصی برای
سیالب ساحلی و درون شهری اثر همزمانی رخداد این دو واقعه بررسی
شد GSSHA17 .مدل هیدرولوژیکی توزیعی دیگری است که قابلیت
مدلسازی همزمان هیدرولیکی و هیدرولوژیکی را داراست و هدف
اصلی آن شبیهسازی درســـت و واقـــعی فرآیندهای هیدرولوژیکی
درحوضه از جمله تـــوزیع بــارش ،نفوذ ،رونـدیـابی دوبعدی
جــریــان سطحی و روندیابی یک بــعـــدی رودخانه است
( Karamouz et al. (2017) .)Downer and Ogden, 2004از
مدل توزیعی هیدروژیکی  GSSHAبرای درنظرگیری همزمان سیالب
ناشی از باال آمدن سطح آب دریا و بارش در دوره بازگشتهای مختلف
در منطقه منهتن شهر نیویورک در ایاالت متحده آمریکا (واقع در جنوب
منطقه مورد مطالعه این مقاله) استفاده نمودند .سناریوهای تعیین شده
در آن تحقیق نیز بدون درنظرگیری تحلیل توأمان پدیدههای
هیدرولوژیکی تعریف شده است .ازاین رو در مقاله حاضر با تحلیل
توأمان وقوع بارش و امواج طوفانی بر مبنای دو رویکرد عطفی و
فصلی ،به افزایش دقت مطالعات سیل پرداخته شده است.

 -0مقدمه
توسعه شهری ،رشد جمعیت ،گرمایش جهانی و افزایش سطح آب دریا
موجب افزایش شدت و فرکانس وقوع سیالب و تغییر پاسخ
هیدرولوژیکی حوضه نسبت به آن شده است .به عالوه ،افزایش سطح
آب دریا موجب تغییرات الگوی آب گرفتگی سیالب در کوتاه مدت،
فرسایش ساحل و نفوذ آب شور به سفره آبهای زیرزمینی شده است
( .)Bilskie et al., 2014در نتیجه در نواحی ساحلی و نقاط کم ارتفاع
که در معرض آسیب باالی امواج طوفانی هستند ،نیاز به انجام اقدامات
خاصی وجود دارد .اولین قدم در شناسایی خطر و مناطق در معرض
سیالب ،تعریف دقیق شدت سیالب بر اساس دوره بازگشت مشخص
است .به منظور تعیین شدت و فراوانی وقایع هیدرولوژیکی همچون
خشکسالی و سیالب استفاده از تحلیلهای چند متغیره به علت در
نظرگیری همزمان مشخصههای اثرگذار بر واقعه ،موجب افزایش دقت
و جامعیت تحلیل میشود Yosefi et al. (2017) .بـا بـررسی ارتباط
بین شاخصهـای خشکسالی و پــارامترهای هــواشناسی بــا استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون بــه ارائه چـارچــوبی در انتخاب شاخص
خشکسالی بــا تــوجــه بــه آب و هــوای منطقه پـرداختند.
) Rahimi et al. (2014با توجه به نقش تعیینکنندهی دبی اوج و
حجم سیالب در طراحی سازهها ،با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی،
ساختار وابستگی بین این دو متغیر را تحلیل کردند .آنها با در
نظرگرفتن معیار حدی دبی اوج و روش حداکثر ساالنه ،سری زمانی
دادههای سیالب را در مقیاس روزانه برای ایستگاه اراز کوسه در استان
گلستان تعیین کردند .آنها با در نظرگیری تفاوت مقادیر دبی اوج و
حجم سیالب در تحلیل دومتغیره و یکمتغیره ،تحلیل فراوانی یک
متغیرهی وقایع هیدرولوژیک را بهعلت در نظر نگرفتن یک سری از
مشخصههای مؤثر در پدیده سیالب همراه با خطا یافتند و تحلیل
چندمتغیره را توصیه کردند.
نگاشت بالیای طبیعی و ریسکهای اقلیمی جزء اصلی استراتژیهای
مدیریت اضطراری در مناطق شهری پر جمعیت است .این موضوع از
دیرباز (دهه  )1590مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته و پیشرفت
خود را مدیون رشد پویای سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISاست
( .)Patrick et al., 2015در این میان مدلهای عددی برای تعیین
گسترهی آبگرفتگی و مطالعهی امواج طوفانی به کار گرفته میشوند.
به عنوان مثال ) Bilskie et al. (2014با استفاده از مدل عددی
هیدرودینامیکی چرخش پیشرفته )ADCIRC( 19به مطالعه اندرکنش
امواج طوفانی و باال آمدگی سطح آب دریا در سیالب ساحلی (ناشی از
امواج طوفانی) پرداختند .آنها اثرات تغییر کاربری اراضی را در سطوح
مختلف افزایش سطح آب دریا بر امواج طوفانی بررسی کرده و نتیجه

استفاده از مدلهای پهنهبندی سیالب هدفهای مختلفی را برآورده
میسازد .یکی از موارد پرکاربرد این مدلها تعیین خصوصیات
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پرسشنامه و استفاده از نظر متخصصین یک شاخص خطر سیالب
برای نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه بهدست آوردند .فرآیند
تصمیمگیری در مورد کاهش اثرات سیالب شامل فاکتورهای زیادی
است Daksiya et al. (2017) .با بهرهگیری از سه معیار اجتماعی
تمرکز جمعیت ،رشد جمعیت و نرخ بیسوادی در ترکیب با معیارهای
اقتصادی شامل محصول ناخالص منطقه ،درصد پرداخت ماهیانه بیمه
و مالیات و میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی یک شاخص
اجتماعی-اقتصادی تشکیل دادند .این شاخص خود به عنوان یک معیار
مستقل به همراه سه معیار تلفات قابل انتظار محاسبه شدهی ساالنه،
عدم قطعیت در بارش پیشبینی شده و هزینه ساخت بند ساحلی در
تعیین بند مناسب از میان پنج طرح پیشنهادی بهکار گرفته شدند.

عملکردی زیرساختهای مختلف شهری در مواقع بحرانی وقوع
سیالب است .به عنوان مثال ) Karamouz et al. (2018با استفاده
از نتایج پهنهبندی سیالب ساحلی  100ساله توسط مدل توزیعی
هیدرولوژیکی  GSSHAو مدل  HAZUSو اطالعات جمعآوری شده
در مورد  11تصفیهخانه شهر نیویورک ،تابآوری آن زیرساخت را کمی
نمودند .آنها با ارائه رویکرد همکارانه تصفیهخانهها و استفاده از راه
کارهای مدیریتی در ترکیب با مسائل مالی و فاکتورهای اقتصادی به
بازبینی مقدار تابآوری تعیین شده پرداختند و بهترین روش برای بهبود
عملکرد هر تصفیهخانه در هنگام سیالب را اعالم کردند .فعالیتها و
ساختارهای کنترل سیالب در تالش برای کاهش اثرات مخرب ناشی
از سیالب به کار گرفته میشوند .پاسخ نامناسب سیستم شهری به این
ساختارها گاهی میتواند این اثرات را شدت بخشد و فاجعه بزرگتری
بیافریند ( .)Marfai et al., 2015روشهای گوناگونی در بهبود
آمادگی سیستم در برابر سیالب وجود دارند و بطورکلی به دو دسته
شامل روشهای سازهای (سخت) و روشهای ترکیبی از سازهای و
غیرسازهای (نرم) تقسیم میشوند .مدیریت ریسک سیالب نیازمند
سیستمهای پشتوانهای است که توسط ترکیب فعالیتهای تکمیلی
فردی و سازمانی مثل ایجاد و حفظ همکاری بین فعالیتهای شهری،
حفاظت سیالب و توسعههای اقتصادی حاصل میشود .طوفان سندی
در ایاالت متحده آمریکا گسترهی جدیدی از خالقیتها ،ابزارها و
سیاستگذاریها را در پی داشته است .بطوریکه رقابت بازسازی
طراحی شده ( )Rebuild by Design, 2014متشکل از متخصصین
حوزههای مختلف از جمله متخصصین هیدرولوژی ،علوم اقتصادی و
علوم اجتماعی و مهندسین معماری در این منطقه شکل گرفته است.
در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که ایدهپردازیهای صورت گرفته
در انتخاب بهترین راهکارهای مدیریتی در رقابت بازسازی طراحی شده،
در قالب تصمیمگیریهای چندمعیاره قابل پیادهسازی در مناطق
سیلخیز باشد.

با بررسی مطالعات پیشین نیاز به ارائه یک رویکرد جامع به منظور
افزایش انعطافپذیری و کارآمدی استراتژیهای کنترل سیالب
مشاهده میشود .ازین رو ،در این تحقیق رویکردی جامع در برگیرنده
مراحل مختلف از جمله شناخت شدت مخاطره سیالب ،تعیین مناطق
و زیرساختهای در معرض خطر ،ارائه استراتژیهای کنترل سیالب و
ارزیابی آنها بر اساس روشهای تصمیمگیری ،پیشنهاد شده است.
 -8روش تحقیق
مطابق با فلوچارت مشخص شده در شکل  ،1ابتدا به تعیین شدت
سیالب  100ساله ناشی از بارش و امواج طوفانی با استفاده از
توزیعهای توأمان فراوانی سیالب پرداخته میشود .سپس مدلسازی
سیالب در مدل توزیعی هیدرولوژیکی صورت میپذیرد و عمق و پهنه
سیالب  100ساله در منطقه مورد مطالعه تعیین میگردد .سپس با
معرفی استراتژیهای مختلف سازگار کنترل سیالب شاخصی بر اساس
خصوصیات آنها ارائه میشود .در نهایت ،مناسبترین راهکار با استفاده
از نظر متخصیصن و به کارگیری روشهای مدیریتی تصمیمگیری
انتخاب میشود.

کیفیت استراتژیهای کنترل سیالب و نتایجی که از اعمال آنها
بهدست میآید همگی تابع کیفیت تصمیمگیری است .در اکثر موارد
تصمیمگیریها وقتی مطلوب است که براساس چندین معیار کمی و
کیفی مورد بررسی قرار گرفته باشد .به منظور کاهش خطرات و تلفات
اقتصادی و جانی ابزار جامعی برای برنامههای کنترل سیالب نیاز است.
) Chen et al. (2011با توسعه یک ساختار از روش تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHP18به تعیین مناسبترین گزینه برای تحلیل ریسک
سیالب پرداختند .آنها در این تحقیق یک شاخص معنیدار ریسک
سیالب برای نقاط محتمل آبگرفتگی توسط دو واقعهی شکست
سیستم زهکشی و شکست دایک تعریف کردند .سپس با طراحی

 -0-8شناخت مخاطره سیل و شبیهسازی پهنه سیالب

اولین قدم برای تعیین مخاطره سیالب و شدت سیالبهای محتمل،
دسترسی به اطالعات تاریخی منطقه و تحلیل فراوانی آنهاست .تعیین
احتمال وقوع همزمان در این تحقیق با بکارگیری توابع توزیع توأمان
کاپوال 15که یک روش قدرتمند در سادهسازی تحلیلهای چند متغیره
بوده ،صورت میپذیرد .توابع توأمان به منظور تعیین احتمال وقوع
همزمان دو پدیده بارش و امواج طوفانی ،توابع توزیع تکمتغیره هر
یک از آنها را با هم مرتبط میسازد.

تحقیقات منابع آب ايران ،سال چهاردهم ،شماره  ،0زمستان 0962
)Volume 14, No. 5, Winter 2019 (IR-WRR

79

1) Floodplain Simulation Utilizing Distributed Hydrologic Model (GSSHA)
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Fig. 1- A framework to evaluate flood control strategies

 چهارچوب ارائه شده به منظور ارزيابی استراتژیهای كنترل سیالب-0 شکل

 هر چه قدرمطلق این ضریب به یک نزدیکتر باشد دو.طوفانی است
پدیده از همبستگی بیشتری برخوردارند و هرچه به صفر نزدیکتر باشد
 عالمت این ضریب جهت ارتباط بین دو.وابستگی کمتری وجود دارد
 سپس به منظور تعیین توابع توزیع توأمان.پدیده را معین مینماید
( دارایV) ) و بارشU(  برای ارتفاع امواج طوفانیF(u,v) تجمعی

 کاپوال توانایی توصیف وابستگیهای،برخالف مدلهای دیگر
 بدینمنظور ابتدا همبستگی بین.غیرخطی بین متغیرها را نیز دارد
 کندال تاو،دادههای بارش و امواج طوفانی توسط سه آزمون اسپیرمن
-1  و1  مقدار ضریب همبستگی همواره بین.و پیرسون تعیین میشود
بوده که نشاندهنده جهت و شدت وابستگی مقادیر بارش و امواج
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توابع توزیع حاشیهای به ترتیب برابر با  Fu (U) = uو ،Fv (V) = v
مطابق با رابطه  1عمل میشود ،که در آن  Cنشاندهنده تابع توأمان
است .از میان توابع توزیع توأمان مختلف ،توابع جدول  1مورد استفاده
قرار گرفتهاند.

متغیره متشکل از بارش و امواج طوفانی است .دوره بازگشت همزمان
دو متغیر به دو طریق قابل تعریف است (.)Shiau, 2006
∩
Yو TXکه در آن هر دوی متغیرهای
 )1دوره بازگشت توأم عطفی
تصادفی ( Xمثال امواج طوفانی) و ( Yمثال بارش) از حدود آستـانه
 y , xبیشتر میشود و از رابطه  3بدست میآید:

توابع مفصل فرانک ،کالیتون و گاوسین زیرمجموعهی تابع توأمان
ارشمیدسی هستند .تابع توأمان  tبر اساس توزیع  Studentاست .تابع
توأمان گاوسین از توزیع چند متغیرهی نرمال بهدست میآیدکه به علت
سادگی یکی از پرکاربردترین توابع توأمان است:
])F(u, v) = C[Fu (U), Fv (V
()1
 ،θپارامتر هر یک از توابع توأمان یاد شده ،با استفاده از روش حداکثر
درستنمایی بدست میآید .به ازای مقادیر مختلف پارامتر  ،θپارامتری
انتخاب میشود که رابطه  2را حداکثر نماید:

()9

′
Yو TXکه در آن یکی از متغیرهای تصادفی
 )2دوره بازگشت توأم فصلی
 Y , Xاز حدود آستانه  y , xبیشتر میشود و از رابطه  4بهدست میآید:

()1

n

]))l(θ) = ∑ log[Cθ (Fu (U), Fv (V

()2

μ
∩
Tx,y
=
)𝑦 > 𝑌 ∩ 𝑥 > P(X
μ
=
(
)
(
)
))1 − F x − F y + C(F(x), F(y

i=1

μ
)𝑦 > 𝑌 ∪ 𝑥 > P(X

′
Tx,y
=

μ
))1 − C(F(x), F(y
)C(F(x),F(y)) = P (X≤x ∩ Y≤y
=

و  µمتوسط زمان
که در آن
بین مشاهده متوالی بر حسب سال میباشد .در مطالعات سیالب
آنالیزهای فراوانی بر روی سری زمانی ساالنه ماکزیمم صورت
میپذیرد ،بنابرین  μبرابر یک میباشد.

سپس با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف و آزمون خطای
ریشه حداقل مربعات ( )RMSE20بهترین تابع توأمان تعیین میگردد
و در محاسبه دوره بازگشت توأمان مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه
به رابطه  9آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف میبایستی از  Dαکمتر
باشد Dα .آماره حدی آزمون  K-Sبرای سطح پذیرش  αمیباشد و از
جدول  8.A2بر اساس مرجع ) Karamouz et al., (2012بهدست
میآید .در نهایت توزیعی که شرط آزمون  K-Sرا ارضا نماید و کمترین
میزان  RMSEرا داشته باشد به عنوان توزیع برتر انتخاب میشود.

مدلسازی توزیعی واقعه سیالب و روندیابی آن در طول زمان مسأله
مهمی در پهنهبندی سیالب است GSSHA .یک مدل بارش رواناب
بر پایه  GISبوده که قابلیت روندیابی سیالب ساحلی را داراست .این
مدل آنالیز مکانی و زمانی را در فرمت رستری ،که به هر سلول
دادههای رقوم ارتفاعی ،کاربری اراضی و خصوصیات خاک را نسبت
میدهد ،امکانپذیر مینماید GSSHA .یکی از ماژولهای تعریفشده
در نرمافزار  WMSاست که توسط مرکز تحقیقات و توسعهی ارتش
آمریکا ( )USACE21توسعه داده شده است .مدلسازی توزیعی در
 GSSHAشامل آنالیزهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی است.

دوره بازگشت یک پدیده برابر با تعداد سالهایی (یا هر بازه زمانی
دیگر) است که به طور متوسط بین وقوع دو پدیده وجود دارد .دوره
بازگشت به عنوان یک معیار در طراحی هیدرولیکی سازهها بهشمار
میرود و تابعی از زمان وقوع بین دو پدیده ( )μو تابع توزیع فراوانی
تجمعی است .سیالب در این تحقیق فرض میشود که یک واقعه دو

Table 1- Copula joint distribution functions

جدول  -0توابع توريع توأمان كاپوال
Parameters
θϵR
)∞ θϵ(0.
)∞ θϵ[1.

Cumulative Distribution Function
−θv

− 1)(e
)− 1
]
−θ
e −1

Distribution

−θu

1
(e
Cθ (u, v) = − log[1 +
θ

1

Cθ (u, v) = max[u−θ + v −θ − 1, 0]−θ
1
} θ +(− ln v)θ ]θ

)Cθ (u, v) = e{−[(− ln u

Frank
Clayton
Gumbel

)θϵ(−1.1

−1
Cv.p (u1 , … , un ) = t nv.p (t −1
)) v (u1 ), … , t v (un

Student's t

)θϵ(−1.1

)) C p (u1 , … , un ) = Fpn (F −1 (u1 ), … , F −1 (un

Gaussian
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به منظور انتخاب استراتژی مناسب از میان گروههای یاد شده و
برآوردهسازی انتظارات قبل و بعد از سیالب ،یک شاخص عملکرد
کاهش سیالب )FMPI( 26بر اساس پنج فاکتور در برگیرنده
خصوصیات اصلی زیرساختهای کنترل سیالب ،معرفی شده است
( .)Karamouz et al., 2018این فاکتورها شامل درجه کاهش خطر
سیالب ،هزینههای اولیه و ساخت ،هزینههای نگهداری و عملیاتی،
تأمین سازگاری (برقراری ارتباط بین محیط زیست آبی و شهری) و
حفظ زیبایی (چشمانداز زیبا و فضای جذبکننده توریست) بوده است.
ابتدا فاکتورها با نظر متخصصین از جمله متخصص ساکن در منطقه
مورد مطالعه در هنگام طوفان سندی ،تعدادی از دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد ،دکتری و پسا دکتری که با منطقه مورد مطالعه در
شهر نیویورک آشنا هستند ،مقایسه زوجی میشوند .با بکارگیری
روش  ،AHPاز شاخهی روشهـای تصمیمگیری چندمعیاره27
( ،)MCDMوزن هر یک از فاکتورها مشخص میشود .سپس هر یک
از گروه استراتژیها به صورت دو به دو در هر یک از فاکتورها مقایسه
میشوند و امتیاز کسب میکنند .در انتها ،امتیاز کسب شده در هر
مرحله برای هر استراتژی در وزن فاکتور مربوطه ضرب شده و با هم
جمع میگردند .طبق توضیحات اشاره شده شاخص عملکرد برای
استراتژی  ،iتوسط رابطه  5محاسبه میشود .در آن  aijامتیاز کسب
شده توسط استراتژی  iدر فاکتور  Wj ،jوزن فاکتور  jو  nتعداد
فاکتورها است:
n
FMPIi = ∑j=1 aij wj
()9
درجه ثبات تصمیمگیری متخصصین توسط روابط  6و  7اندازهگیری
میشود .در صورتی که میزان ناسازگاری کمتر یا مساوی  10درصد
باشد ،تصمیمگیری از ثبات الزم برخوردار بوده است I.I .نشانگر
شاخص ثبات تصمیمگیری λmax ،مقدار ویژه ( )Eigen-valueو I.R
نرخ ثبات تصمیمگیری هستند.

اساس مدلسازی در این روش بدین صورت است که ابتدا با استفاده
از دادههای فیزیکی ،شامل نقشه خاک ،22رقوم ارتفاعی مدل،29
نقشههای کاربری اراضی 21و مقاطع عرضی رودخانه خصوصیات
فیزیکی منطقه مورد مطالعه به مدل معرفی میشود .با توجه به
توپوگرافی منطقه مرز حوضه ،محل آبراههها و جهت جریان تعیین
میگردد .سپس با معرفی دادههای هیدرولوژیکی از جمله سری زمانی
سطح آب و دبی پایه رودخانه و میزان تجمعی بارش روزانه ،با استفاده
از حل معادالت پیوستگی و ممنتوم روندیابی یک بعدی در کانال و
دوبعدی در جریان سطحی انجام میشود .ارتفاع سطح آب در زمان
طوفان از مجموع امواج طوفانی و تراز جزر و مدی بهدست میآید .تراز
مبدأ قائم ،سطحی با ارتفاع قراردادی صفر بوده که ارتفاع نقاط مختلف
به منظور یکسانسازی مختصات نسبت به آن سنجیده میشود .در این
تحقیق ،تراز مبدأ  NAVD8825که مربوط به تراز قائم شمال
آمریکاست ،برای تمامی رقوم ارتفاعی از جمله سطح آب و ارتفاع
خشکی انتخاب میشود .در نهایت پهنه آبگرفتگی سیالب و ارتفاع آب
در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه بهدست میآید.
 -8-8تقسیمبندی و ارزيابی استراتژیهای سازگار كنترل
مخاطره سیل

راهکارهای سازگار کنترل سیالب و  BMPsتوسط ) RBD (2014aبه
 1گروه تأخیر ،تخلیه ،ذخیره و مقاومت تقسیم شدهاند .در این تحقیق
گروه پنجم به نام عقبنشینی ،معرفی شده است .ایـن گروه شامل
عقبنشینی مدیریت شده ( )Managed retreatبوده که در نواحی
ساحلی که قبالً در معرض سیالب نبودند اجازه میدهد که توسط
سیالب ،آبگرفته شوند .این روش به افزایش سازگاری و اتکا بر پاسخ
طبیعی ساحل نسبت به سیالب تأکید دارد .گروه مقاومت شامل
راهکارهای سازهای حفاظت سیالب از جمله دیوار ساحلی و تورسنگ
(گابیون) بوده که توسط راهکارهای سبز (پوشش گیاهی) اثرات مستقیم
سیالب و امواج طوفانی را در کنار افزایش سازگاری و حفظ چشمانداز
طبیعی ،کاهش میدهد .استراتژیهای تخلیه سعی در کاهش مقدار
پیک رواناب توسط افزایش مدت زمان هیدروگراف سیل دارند.
پارکینگها ،گودالهای زیستی ( )Bioswaleو سقفهای با پوشش
گیاهی مثالهایی از این دست هستند .استراتژیهای ذخیره شامل
تاالبهای مصنوعی و مخازن بوده که رواناب اضافی را از
زیرساختهای بحرانی دور میسازند .استراتژیهای تخلیه به منظور
منحرفسازی آب انباشته شده ناشی از سیالب در نواحی داخلی شهر
ساحلی به نواحی ذخیره یا آب آزاد احداث میشوند که شامل پمپها،
مسیرهای زهکشی و کانالهای مصنوعی هستند.

()6
()7

λmax − n
n−1
I. I
= I. R
)1.98 (n − 2/n
= I. I

 -9-8مطالعه موردی

شهر نیویورک پرجمعیتترین شهر ایالت نیویورک واقع در ایاالت
متحده آمریکا بوده که شامل پنج بخش برانکس ،بروکلین ،22منهتن،25
کوینز 90و استیتن آیلند 91است .آسیبپذیری این شهر به علت مجاورت
با پهنههای آبی و وقوع سیالبهای طوفانی بسیار باالست .حوضه
رودخانه برانکس در منطقه برانکس واقع در شهر نیویورک به عنوان
منطقه مورد مطالعه ایـن تحقیق برگزیده شده است .برانکس
شمالیترین بخش شهر نیویورک است .این منطقه  190کیلومتر مربع
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مساحت دارد ،که  110کیلومتر مربع آن خشکی و  10کیلومتر مربع آن
زیر آب است و توسط رودخانه برانکس به یک بخش پر تپه در غرب،
نزدیک به منهتن ،و یک بخش مسطح در شرق ،نزدیک به النگ آیلند
تقسیم شده است .رودخانه برانکس از وستچستر 92سرچشمه میگیرد
و به سمت جنوب جریان دارد و با گذر از منطقه برانکس با طولی حدود
 95کیلومتر به رودخانه ایست میریزد .این رودخانه به عنوان تنها
رودخانه آب شیرین شهر نیویورک به شمار میآید .شکل  2حوضه
برانکس و محل ایستگاههای هیدرومتری این منطقه را نشان میدهد.
هدف از انتخاب حوضه برانکس در ایاالت متحده آمریکا به عنوان
مطالعه موردی ،تعیین و توسعه روش کار بر مبنای اطالعات در
دسترس این منطقه بوده است .روشهای تهیه شده با جمعآوری
اطالعات مشابه در ایران قابل اجرا خواهد بود.

 -1-8جمعآوری اطالعات

اطالعات مربوط به ارتفاع امواج طوفانی و میزان بارش تجمعی روزانه
در طول دوران ثبت اطالعات توسط ایستگاههای هیدرولوژیکی برای
تعریف سناریوهای محتمل سیالب استفاده شدهاند .به منظور افزایش
صحت و دقت تحلیل توأمان بارش و امواج طوفانی به تعداد زیادی
از دادههای ثبت شده مشاهداتی نیاز است .ازینرو در این مقاله از
ترکیب دو ایستگاه ثبت اطالعات سطح آب به منظور جبران کمبود
سالهای ثبت اطالعات امواج طوفانی در نزدیکترین ایستگاه به
منطقه مورد مطالعه استفاده شده است .ایستگاه  Willets Pointاز
سال  1516تا سال  2000دادههای سطح آب را ثبت نموده است و
برای تکمیل اطالعات از دادههای سالهای  2001تا  2017ایستگاه
 Kings pointبرداشت شده است .همچنین اطالعات مـربوط بــه
دبی جــریــان یافته در رودخــانه متعلق بــه ایستگاه Bronx
 River at Botanical Gardenاز سایت  USGSبرگرفته شده است.
دادههای تاریخی بارش مربوط به نزدیکترین و کاملترین ایستگاه
ثبت بارش به منطقه مورد مطالعه ،Westchester Co Airport ،از
سایت مرکز ملی داده آب و هوا برداشت شده است .در جدول 2
مشخصات ایستگاههای سطح آب ،بارش و دبی ذکر شده است.
از نقشههای کاربری اراضی شامل مناطق مسکونی ،تجاری ،صنعتی،
تفریحی و سایر زیرساختها به منظور محاسبه حجم رواناب استفاده
میشود که از مسیر http://www.nyc.gov/html/dcp/html/bytes/
 applbyte.shtmlدریافت شدهانــد .اطالعات دیگری کــه بـرای
معرفـــی مشخصــــات نفوذپــذیری و تـــوپوگرافی الزم اســـت،
نقشـــههــای خـــاک و رقــــوم ارتفــــاعی مــــدل بــوده
کــه بـــه تـــرتیب از  http://datagateway.nrcs.usde.govو
 http://datagateway.nrcs.usde.govقـابـل دسترس هستند.
پارامترهای مربوط به خصوصیات خاک گاهی در نقاط نزدیک به مرز
حوضه مورد مطالعه ناقص بوده است ،از اینرو مقادیر این پارامترها
برابر با مقادیر نقاط مجاورشان در نظر گرفته شده است.

Fig. 2- Bronx River Watershed in New York City

شکل  -8حوضه رودخانه برانکس در شهر نیويورك

Table 2- Characteristics of discharge, and sea level stations used for the study watershed

جدول  -8مشخصات ايستگاههای سطح آب و دبی مورد استفاده برای منطقه مورد مطالعه
Source

Record
Period

Data

Elevation
)(m

Longitude

Latitude

Station Name

)NOAA(2017a

1946-2000

Storm Surges

0

"73ꞌ46ꞌ54

"40°47′36

Willets Point

)NOAA(2017b

1998-2017

Storm Surges

0

"73ꞌ45ꞌ54

"40°48′36

Kings point

)NOAA(2017c

1946-2017

Rainfall

115.5

"73ꞌ45ꞌ12.28

"41°4′0.98

)USGS(2017

2006-2017

Discharge

15.24

"73ꞌ52ꞌ27.8

"40°51′44.3

Westchester Co.
Bronx River at
Botanical
Garden
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است .مقدار حــداکثر قابــل قبول آماره  K-Sبــرای سطـح
معنیداری  0/09و تعداد  72داده مشاهــداتی در ایــــن تحقیق
طبق ) Karamouz et al. (2012برابر با  0/112است و آماره
محاسبه شده در هر پنج تابع از این مقدار کمتر است .بنابراین از منظر
آزمون  K-Sتمام توابع قابل قبول هستند .در نتیجه تابع توأمان فرانک
با کمترین میزان  ،RMSEبه عنوان تابع توزیع برتر انتخاب شده است.
الزم به ذکر است بهدلیل نزدیکی نتایج  RMSEمیتوان از توزیع
گامبل نیز استفاده کرد.

 -9نتايج و تحلیل نتايج
 -0-3تحلیل فركانس دادههای هیدرولوژيکی و شبیهسازی
پهنه سیالب با استفاده از مدل توزيعی هیدرولوژيکی

هم بستگی وقایع حدی بارش و امواج طوفانی رخداده در منطقه مورد
مطالعه با تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن ،کندال تاو و پیرسون
بررسی شده است .برتری استفاده از روش اسپیرمن و کندال تاو نسبت
به روش پیرسون در ا ین است که اگر یک یا چند داده نسبت به سایر
اعداد بسیار بزرگ باشد (همانطور که در شکل  9بزرگی طوفان سندی
نشان داده شده است) چون تنها رتبه آنها محسوب میشود ،سایر
دادهها و میزان ضریب همبستگی تحتالشعاع قرار نمیگیرند .در شکل
 9به صورت شماتیک و در جدول 9مقادیر ضرایب همبستگی محاسبه
شده مشاهده میشود.

یک سیالب ترکیبی با دوره بازگشت مشخص از وقوع همزمان مقادیر
متفاوتی از ارتفاع موج و میزان بارش تجمعی روزانه تشکیل شده است.
به عبارتی دیگر دو ارتفاع موج متفاوت در ترکیب جداگانه با دو مقدار
بارش تجمعی روزانه متفاوت ممکن است دوره بازگشت یکسانی داشته
باشند .از اینرو خطوط هممقیاس نشان دهنده دوره بازگشتهای
مختلف هستند .این خطوط نشاندهنده تمام زوج مرتبهای بارش و
امواج طوفانی در گستره دادههای مشاهداتی هستند که وقوع توأمان
آنها دوره بازگشت یکسانی دارد .به منظور تعیین دسته دادههای بارش
و امواج طوفانی متناسب با هریک از دوره بازگشتهای ،29 ،10 ،9 ،2
 100 ،90ساله ،تعداد هزار داده در گستره دادههای بارش (محور
عمودی) و هزار داده در گستره دادههای امواج طوفانی (محور افقی)
تولید گردیده است .سپس با استفاده از تابع توزیع برتر فرانک دوره
بازگشت توأمان برای یک میلیون ترکیب ایجاد شده از دادههای
تولیدی به صورت خطوط هممقیاس در شکل  1تعیین گردیده است.
در واقع هر خط هممقیاس زوج مرتبی از دادههای بارش و امواج
طوفانی را نشان میدهد که دوره بازگشت وقوع همزمان آنها متناسب
با عدد درج شده در کنار آن خط است.

Table 3- Correlation parameters of storm surge
and rainfall data

جدول  -9ضرايب همبستگی دادههای بارش و امواج
طوفانی بین دادهها
Spearman
0.128

Pearson
0.004

Kendal-Taw
0.081

Correlation
Coefficients

سپس پنج تابع توأمان کالیتون ،گامبل ،تی ،فرانک و گاوسین برای
برآورد توزیع احتمال توأمان استفاده شده است .در تعیین پارامترهای
تابع توأمان از روش لگاریتم درستنمایی استفاده شده است؛ در حقیقت
مقداری که عبارت لگاریتم درستنمایی را بیشینه نماید به عنوان
پارامتر آن تابع معرفی شده است .برای تعیین بهترین تابع توأمان از
آزمون  RMSEو کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است .مقادیر
پارامتر هر یک از توابع مفصل و آمارههای آزمون در جدول  1آمده

Cumulative Daily
)Rainfall (mm

1.00

250
200
150
100
50
0
0.00

2.00
3.00
4.00
5.00
)Storm Surge Level (m
Fig. 3- Historical joint occurrence of storm surge and rainfall data for 1946-2017

شکل  -9دادههای بارش و امواج طوفانی همزمان رخ داده در منطقه از سال  0610تا 8002
Table 4- Parameters of copula functions

جدول  -1پارامترهای توابع توأمان
Clayton
0.2648
0.0731
0.0353

Gaussian
0.0067
0.0964
0.0394

Frank
0.8345
0.0749
0.0331

Gumbel
1.0412
0.0886
0.036

Student’s t
0.1311
0.07941
0.0336
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Functions
Parameters
K-S
RMSE

سری زمانی امواج طوفانی با تراز جزرو مدی در زمان طوفان آیرن جمع
شده و سری زمانی سطح آب سیالب ساحلی  100ساله مطابق شکل
 9بهدست آمده است .سری زمانی سیالب ساحلی و میزان بارش
تجمعی روزانه به مدل توزیعی هیدرولوژیکی فراخوانی شده و مطابق
شکل  6پهنه سیالب  100ساله ترکیبی بهدست آمده است .به دلیل
حضور فعالیتهای صنعتی از جمله تصفیهخانه  Hunts pointتمرکز
مسأله بر مناطق ساحلی جنوب برانکس بوده است .عمق آب گرفتگی
در این ناحیه بر اثر سیالب ساحلی و درون شهری به  9متر میرسد و
نیاز به ارائه راهکاری در بهبود عملکرد این زیرساخت در هنگام وقوع
سیالب ضروری است که در قسمت بعدی به آن پرداخته شده است.

نقاط به شکل ضربدر در شکل  ،1دادههای مشاهداتی در طی  72سال
در منطقه مورد مطالعه میباشند که دوره بازگشت توأمان آنها در دو
حالت عطفی و فصلی تعیین شده است .به عنوان مثال واقعه سندی با
ارتفاع حداکثر موج طوفانی  9/26متر و بارش تجمعی روزانه 90
میلیمتر در حالت عطفی دوره بازگشتی برابر با  190سال را داراست.
در مقابل در حالتیکه دوره بازگشت توأمان فصلی مورد نظر باشد ،واقعه
سندی دیگر یک طوفان شدید بهشمار نمیآید ،زیرا بارش رخ داده در
این زمان چشمگیر نبوده است .در این تحقیق شبیهسازی سیالب 100
ساله توأمان در منطقه برانکس مدنظر است .بنابراین با توجه به شکل
 1زوج مرتبی از بارش و امواج طوفانی ،نزدیک به وقایع رخ داده در
منطقه ،یعنی ارتفاع موج  2/9متر و میزان بارش روزانه تجمعی 20
میلیمتر به عنوان سیالب ترکیبی  100ساله انتخاب شده است.

 -2-3ارزيابی استراتژیهای سازگار كنترل مخاطره سیل

به منظور تعیین شاخص عملکرد برای هر یک از استراتژیهای
مقاومت ،تخلیه ،ذخیره ،تاخیر و عقبنشینی پنج فاکتور شامل
هزینههای اولیه ،درجه سازگاری با محیط زیست ،هزینههای عملکرد
و نگهداری ،درجه زیبایی و میزان کاهش بار سیالب وارده تعریف شده
است.

به منظور تعیین هیدروگراف طوفان ساحلی  100ساله از سری زمانی
طوفان مرجع آیرن استفاده شد ،به صورتی که حداکثر ارتفاع موج در
زمان این طوفان به طوفان  100ساله تبدیل گشته و تمامی نقاط
هیدروگراف سیل آیرن نیز به همین نسبت افزایش یافتهاست .در نهایت

”Fig. 4- Joint return periods’ contours of storm surge and rainfall data using Frank distribution a) “and
b) “or” situation

شکل  -1دسته دادههای سطح آب و بارش در دوره بازگشتهای مختلف در حالت الف) عطفی ب) فصلی با استفاده از توزيع
فرانک
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Fig. 5- A 100-year Water level Time Series

شکل  -0سری زمانی سطح آب سیالب  000ساله

Location of the
treatment plant

Fig. 6- 100-year flood plain based on Irene storm surge

شکل  -0پهنهبندی سیالب  000ساله بر اساس طوفان آيرن

بین محیط زیست و جامعه شهری بوده است .عالوه بر این حفظ
چشم انداز زیبا و طبیعی در محیط زندگی شهری فاکتور سومی است
که در طراحی سازههای حفاظت سیالب میبایستی تأمین شود.
برآوردهسازی مسائل گفته شده هزینههای ساخت ،نگهداری و عملکرد
را توجیه میکند بنابراین دو فاکتور اخیر از درجه اهمیت کمتری
برخوردار هستند.

وزن هر یک از معیارها با استفاده از مقایسه دو به دو  AHPو قضاوت
مهندسی مطابق با شکل  7بهدست آمده است .نتایج نشان میدهد
میزان کاهش بار سیالب وارده از نظر متخصصین از اهمیت باالتری
نسبت به بقیه فاکتورها برخوردار بوده که نشان از تمایل متعصبانه و
قدیمی در این موضوع است که سازههای صرفاً تدافعی باالترین اثر در
کاهش اثرات سیالب را دارا هستند .در درجه دوم تأمین سازگاری
اهمیت باالیی داشته و این به علت تمایل متخصصین در حفط ارتباط
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Factors
Maintenance & Operation
Aesthetic & tourism
Adaptability
Cost
Hazard Mitigation

0.046
0.095
0.245
0.059
0.555
0.6

0.5

0.4

0.3

0.1

0.2

0

Fig. 7- Factors’ Weight

شکل  -2وزن معیارها

تمایل طبیعی ساحل در مقاومت در برابر سیالب است .این موضوع
میتواند دلیل خوبی برای مطلوبیت باالی استراتژی عقبنشینی در
فاکتور درجه سازگاری نیز باشد.

شکل  2میزان مطلوبیت هر یک از استراتژیها در هر یک از فاکتورها
را نشان میدهد .در فاکتور هزینهی اولیه استراتژی عقبنشینی
باالترین مطلوبیت را داراست که به دلیل عدم نیاز به تجهیزات خاص
و فعالیتهای مورد نیاز با هزینههای اولیه کمتر از بقیه استراتژیهاست.
در فاکتور زیبایی ،استراتژی تأخیر به علت تجهیزات کوچکتر و فضای
اشغالکنندهی کمتر باالترین مطلوبیت را دارا است و در مقابل
استراتژی ذخیره با اشغال کردن فضای زیاد تجهیزات وابستهی
ناموزون خود کمترین مطلوبیت را دارد .در دستهی هزینههای نگهداری
و عملیاتی ،استراتژی مقاومت به علت خصوصیات پایدار و سازهی
مقاوم آن دیرتر به زوال رسیده و مطلوبتر است .این موضوع میتواند
هزینههای باالی ساخت آن را جبران نماید .در مقابل هزینههای
نگهداری باالی استراتژیهای عقبنشینی به علت در معرض مستقیم
سیالب بودن و نداشتن تجهیزات مقاومکننده خاص موجب کاهش
مطلوبیت در این فاکتور شده است .استراتژی مقاومت در فاکتور میزان
کاهش مخاطره سیالب باالترین مطلوبیت را دارا است .نکته قابل توجه
در این فاکتور باال بودن استراتژی عقبنشینی بوده که ناشی از اتکا به

در نهایت شاخص عملکرد برای هر استراتژی مطابق شکل  ،2توسط
ضرب مقادیر بدست آمده از مقایسه دو به دو استراتژیها در هر یک
از فاکتورها ،در وزن فاکتورها و جمع آنها بهدست آمده است .استراتژی
مقاومت باالترین مقدار را دارا است و به همین علت به عنوان روش
برتر انتخاب شده است .از میان راهکارهای متعلق به این دسته،
لِویهای چندهدفه 99پیشنهاد میشود که دارای خصوصیت مقاومتی
همچون دیوارهای ساحلی در کاهش اثرات مخرب سیالب هستند.
همچنین میتوانند فضای مناسبی برای فعالیتهای عمومی همچون
فضای پیاده روی فراهم نمایند و با توسعه پوشش گیاهی بر بدنهی
آنها می توان از افزایش سازگاری این سازه تدافعی با محیط طبیعی
بهره برد.
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Fig. 8- FMPI Value and Strategies’ Value in each Factors

شکل  -8شاخص  FMPIو میزان مطلوبیت هر يک از استراتژیها در معیارها
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مدت زمان وقوع آن به هیدروگراف بارش و یا سری زمانی امواج
طوفانی مطابق با اقلیم منطقه دست یافت .با بهدست آوردن سری
زمانی امواج طوفانی با استفاده از توابع توأمان دیگر نیازی به استفاده
از طوفان مرجع نیست .همچنین در شبیهسازی اثرات امواج طوفانی
اثرات دما و حرکت جبهههای هوایی باد در نظر نگرفته شده است که
میتواند در ادامه تحلیلهای بیشتری در این بخش انجام گیرد.

 -4خالصه و جمعبندی
وقوع سیل در شهرهای ساحلی به عنوان یکی از مخربترین فجایا به
شمار میرود .با توجه به عوامل مؤثر در وقوع سیالب ،سیالب در این
مقاله به دو گروه اصلی سیلهای درون شهری (ناشی از بارش) و
سیلهای ساحلی (ناشی از امواج طوفانی ساحلی) تقسیم شده است .در
مناطق شهری سیالب ممکن است در اثر وقوع یک یا ترکیبی از این
دو مورد رخ دهد .در این تحقیق ابتدا با استفاده از توابع توأمان شامل
توابع کالیتون ،گامبل ،گاوسین ،تی و فرانک به تحلیل فراوانی وقوع
این دو پدیده هیدرولوژیکی بهصورت همزمان و تعیین دوره بازگشت
توأمان در دو حالت عطفی و فصلی پرداخته شده است .نتایج حاکی از
آن بوده که احتمال اینکه بارش و امواج طوفانی به طور همزمان از
یک حد مشخصی بیشتر باشند به مراتب کمتر از حالتی است که تنها
یکی از آنها این شرط را ارضا نماید .سپس سطح آب و بارش متناسب
با دوره بازگشت  100ساله ترکیبی به مدل توزیعی هیدرولوژیکی وارد
گردید و پهنه سیالب  100ساله بهدست آمد .در بخش بعدی
راهکارهای مدیریتی کنترل سیالب با توجه به خصوصیات آنها در پنج
دسته تأخیر ،مقاومت ،تخلیه ،ذخیره و عقبنشینی طبقهبندی شدند .در
نهایت راهکارها براساس پنج معیار هزینه ساخت ،هزینه نگهداری و
بهرهبرداری ،زیبایی ،سازگاری و میزان کاهش خطر با بکارگیری نظر
متخصصین و تکنیکهای تصمیمگیری چندهدفه ارزیابی شده و گزینه
پیشنهادی در کاهش آسیبپذیری منطقه مورد مطالعه ارائه گشته
است .مطالعه موردی انتخاب شده جهت نشان دادن کارایی روشهای
تدوین شده در این مقاله است .روش کار ارائه شده به منطقه مورد
مطالعه وابسته نبوده و قابل استفاده و کاربردی در مناطق ساحلی شمال
کشور ایران میباشد .این مقاله با ارائه راهکاری در تحلیل توأمان
پدیدههای بارش و امواج طوفانی و تهیه نقشههای سیالب میتواند به
عنوان مبنایی در تعیین نقشههای خطرپذیری این مناطق و ارائه
نقشههای تخلیه سکنه در هنگام یا پیش از وقوع خطر مورد استفاده
قرار گیرد .ارزیابی راهکارهای مدیریتی قابل تعمیم به تمامی مناطق
بوده و با جمعآوری اطالعات در کشور قابل استفاده می باشد .به منظور
ارائه پیشنهاداتی در جهت ادامه کار انجام شده ،در ادامه به مواردی
اشاره خواهد شد .در تحلیل دادههای سیالب همزمانی دو پدیده با
استفاده از توابع تحلیل توأمان با دو متغیر انجام شده است .در مناطق
دارای رودخانه دبی جریان در زمان سیالب میتواند به عنوان متغیر
سوم در نظر گرفته شود و از تحلیل همزمان سه متغیره برای تعیین
دوره بازگشت توأمان سطح آب و بارش و دبی استفاده نمود .به عالوه،
تابع توزیع توأمان برای برقراری ارتباط بین خصوصیات مختلف یک
واقعه نیز قابل استفاده است .به عنوان مثال با رویکرد ارایه شده در این
مقاله میتوان با تعیین احتمال همزمانی پیک بارش یا امواج طوفانی و

 -0تشکر
بدین وسیله نویسندگان از زحمات جناب آقای دکتر محمدعلی علیایی
و مشارکت علمی بسیار اثرگذار ایشان در پیش برد اهداف مقاله کمال
تشکر را به عمل میآورند .همچنین از جناب آقای پویا خلیلی و سرکار
خانم الهام ابراهیمی به جهت ارائه نظرات گرانبهایشان در نگارش مقاله
تشکر و قدردانی میگردد.
پینوشتها
1- Watershed Management System
2- Geographic Information Systems
3- Bronx
4- Best Management Practices
5- Resist
6- Delay
7- Retreat
8- Store
9- Discharge
10- Hazard Mitigation Degree
11- Aesthetic
12- Capital Cost
13- Maintenance and Operation Cost
14- Adaptability
15- Advanced Circulation
16- Storm Water Management Model
17- Gridded Surface/Subsurface Hydrologic Analysis
18- Analytic Hierarchy Process
19- Copula
20- Root-Mean-Square Error
21- U.S. Army Corps of Engineers
22- Soil Map
23- DEM
24- Land Use
25- North American Vertical Datum
26- Flood Mitigation Performance Index
27- Multi Criteria Decision Making
28- Brooklyn
29- Manhattan
30- Queens
31- Staten Island
32- Westchester
33- Multi-Purpose Levee
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