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زمينه و هدف :ارزيابي خسارات ناشي از وقوع سيلهاي ناگهاني در مناطق شهري يکي از دغدغههاي مهم پس از وقوع آن است .وسايل
نقليه نيز مانند ديگر عناصر شهري در زمان وقوع سيل متحمل خساراتي ميشوند که ميبايست براي مديريت سيل شهري آنها را مد نظر
قرار داد .مقادير خسارت در اکثر مدلهاي برآورد خسارت خودروها در سيالب با فرض پايداري آنها و صرفاً برحسب عمق آب ارائهشدهاند
درحاليکه متغير مهم سرعت سيل نيز بر شدت خسارات وارده مؤثر است .در پژوهش حاضر ضمن ارزيابي هشت نظريه ارائهشده در
راهنماي بارش و رواناب استراليا ( ،)AR&Rتالشي صورت ميگيرد تا بهترين نظريه بهمنظور ارائه الگوريتمي مناسب و ساده براي تعيين
خسارت خودروهاي سواري و سبک در سيل بهصورت تابعي از عمق و سرعت ارائه شود.
روش پژوهش :براي دستيابي به هدف موردنظر ابتدا روابط و نمودارهاي حد نهايي پايداري هشت نظريه ارائهشده در  AR&Rمورد
ارزيابي و بررسي قرار گرفت و پس از حذف يکي از نظريات و اصالح روابط دو نظريه  Melbourne Waterارائه شده در سال  6991و
 DPWارائه شده در سال  ،6991نقشه پايداري خودروهاي سواري در سيل دروازه قرآن شيراز در تاريخ  5فروردين  6999براي هفت
نظريه ارائه شده در اين راهنما توليد شد .در ادامه ،با تلفيق نمودارهاي حد پايداري هر نظريه با نمودار عمق -خسارت  HAZUS-MHو
زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري بهعنوان مناطق پايدار ،الگوريتم توليد نقشه ريسک براي خودروهاي سواري پايدار براي هر نظريه
بهطور جداگانه تهيه شد .سپس نقشه ريسک در محدوده پارکي نگ مجاور استخر تجمع آب در باالدست دروازه قرآن شيراز براي هر نظريه
توليد و به کمک آنها مجموع خسارت براي خودرو پرايد  696بهعنوان خودرو شاخص محاسبه شد .درنهايت مقادير خسارت ماکزيمم و
همچنين مجموع خسارت بهدستآمده از هرکدام از نظريهها مورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :از اصليترين و مهمترين يافتههاي اين پژوهش ،ارائه الگوريتم تعيين خسارت خودروهاي سواري و سبک در محدودههاي
مشخصي از عمق و سرعت براي هر يک از نظريههاي ارائهشده در  AR&Rميباشد که با استفاده از آنها نقشههاي ريسک توليد شد.
بعالوه مجموع خسارات براي خودرو پرايد  696بهعنوان خودرو شاخص با استفاده از الگوريتمهاي ارائه شده محاسبه شد که درنتيجه
کمترين مقدار خسارت با استفاده از الگوريتم نظريه ) AR&R (1987برابر با  61ميليارد و  515ميليون تومان و بيشترين مقدار خسارت
نيز با استفاده از الگوريتم نظريه ) AR&R (2011برابر با  61ميليارد و  95ميليون تومان به دست آمد.
نتايج :با ارزيابيهاي صورت گرفته مشخص شد استفاده از صرفاً عمق جريان سيالب بهعنوان يک شاخص هيدرواستاتيک که عمالً در
شرايط فعلي معيار محاسبه خسارت خودروها است از دقت الزم برخوردار نبوده و بهتر است از ترکيب سرعت و عمق و در واقع شاخص
هيدروديناميکي براي اين منظور استفاده نمود .درعينحال ثابت شد که رابطه و حد نهايي پايداري ارائهشده در نظريه )AR&R (2011
نسبت به ساير نظريهها بهمنظور ارائه مدلي براي تعيين خسارت وسايل نقليه سواري و سبک در سيالب بهعنوان تابعي از عمق و سرعت
نتايج بهتر و قابلاعتمادتري را به همراه خواهد داشت .شايان ذکر است براي دستيابي به مقادير هر چه دقيقتر خسارت خودروها در
سيالب ،انجام مطالعات نظري و تجربي بيشتري با مدنظر قرار دادن انواع مختلف وسايل نقليه ضروري است.
واژگانکليدي :سيل ،وسيله نقليه ،خسارت ،پايداري ،راهنماي بارش و رواناب AR&R
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گرفتار در سيالب از کفايت الزم برخوردار نيست .بر اين

مقدمه
بهدنبال وقوع تغييرات اقليمي در سطح جهان ،احتمال

اساس براي برآورد خسارت وسايل نقليه الزم است مدلي

وقوع سيلهاي ناگهاني در سطح شهرها افزايش يافته

ارائه گردد تا بتوان با استفاده از آن ميزان خسارت وسايل

است .اين سيلها موجب وارد آمدن خسارات زيادي به

نقليه در سيالب را در محدودههايي از عمق و سرعت

جان و مال مردم ازجمله وسايل نقليه ميشوند .يکي از

سيل تعيين کرد .براي اين منظور بايد آستانه ناپايداري

نگرانيها و دغدغههاي مهم پس از وقوع سيالب ارزيابي

وسايل نقليه در سيالب مدنظر قرار گيرد.

خسارات ناشي از آن است ،مخصوصاً اگر اين سيلها در

براي تعيين آستانه ناپايداري خودروها در سيالب

مناطق شهري رخ داده باشند .سيل دروازه قرآن شيراز در

روشها و فرمولهاي نظري و تجربي متعددي ارائهشدهاند

تاريخ  5فروردين  8931مثالي از اين نوع سيلها است که

که تنها در برخي از آنها عالوه بر عمق و سرعت سيل

در پي وقوع آن خسارات زيادي به جان و مال مردم از-

خصوصيات خودروها نيز مدنظر پژوهشگران بوده است.

جمله وسايل نقليه وارد شد .سابقه مطالعه براي ارزيابي

شايان ذکر است استفاده از اين روابط معدود نيز به دليل

خسارت سيالب زياد است چنانکه وايت 1اولين مقاله در-

عدم وجود داده کافي ،وجود پارامترهايي با مقادير

زمينه ارزيابي خسارات ناشي از وقوع سيالب را در سال

نامشخص در روابط ارائهشده و تفاوت ساختاري موجود

 8395ارائه نمود ( .)White, 1945محقق نامبرده تلفات

بين وسايل نقليه مختلف با عدم قطعيت زيادي روبرو

ناشي از وقوع سيل را با جزئيات تعريف و خسارات به

است ( .)Golmohammadi and Shokoohi, 2022از ميان

امالک و مغازهها در مناطق شهري را توصيف کرد .وي

روابط ارائهشده براي تعيين خسارت وسايل نقليه ،هشت

اظهار داشت عمق و سرعت سيل متغيرهايي هستند که

نظريه ارائهشده در راهنماي بارش و رواناب استراليا
3

ميزان شدت خسارت به بناها و ساختمانها را تعيين مي

(  )AR&Rکه در آنها عمق و يا هر دو پارامتر عمق و

کنند و عمق آب مهمترين عامل براي تعيين چنين تلفاتي

سرعت سيل براي تعيين آستانه ناپايداري وسايل نقليه در

است .درحاليکه در همه اين سالها خسارت مربوط به

سيالب موردتوجه قرار گرفته است ،جايگاه ويژهاي دارند.

ساختمانها و اموال غيرمنقول موردتوجه ويژه بوده است

نظريههاي ارائهشده در اين راهنما بسيار پرکاربرد بوده به

;Shahsavandi et al., 2017; Karbasi et al., 2019

طوريکه اين راهنما بهعنوان يکي از اصليترين منابع براي

Amirmoradi

تعيين آستانه ناپايداري وسايل نقليه در سيالب شناخته

(

;2019

Amirmoradi and
 .)Shokoohi, 2020خسارات

al.,

et

وارده به وسايل نقليه در

سيالب با ارائه تنها سه مدل عمق -خسارت
در سال  8001توسط اتحاديه اروپا (

CRUE EU

Francés et al.,

 USACE ،)2008در سال  8003توسط مهندسين ارتش
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آمريکا ( )USACE, 2009و  HAZUS-MHدر سال 8085
توسط مديريت بحران فدرال آمريکا ( )FEMA2, 2015و
به دنبال آن در مقاالتي معدود مورد بحث و بررسي قرار
گرفته است .مدلهاي تعيين خسارت ناشي از سيالب
بيشتر از پارامتر عمق استفاده مينمايند .اين امر حتي اگر
در مورد ساختمانها درست باشد ،براي وسايل نقليه

شده است ( .)Golmohammadi and Shokoohi, 2021از
بين هشت نظريه ارائهشده در اين راهنما ،روابط پايداري
دو نظريه تابعي از عمق و بقيه تابعي از عمق و سرعت
هستند.
مطالعه با هدف تعيين خسارت وسايل نقليه در سيالب
در ايران از قدمت زيادي برخوردار نيست .گل محمدي 4و
شکوهي )8088( 5يک مدل رياضي براي تعيين خسارت
وسايل نقليه سواري در سيالب و در محدودههاي
مشخصي از عمق و سرعت ارائه کردند .آنها ابتدا سيل
3
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دروازه قرآن شيراز در سال  31را بهصورت دوبعدي شبيه

سپس بهمنظور تعيين خسارات خودروهاي سواري در

سازي نموده و نقشههاي عمق و سرعت بيشينه را

محدوده پارکينگ ،نمودارهاي حد پايداري هرکدام از

استخراج کردند .سپس به کمک آن نقشهها و دستورالعمل

نظريهها بهطور جداگانه با نمودار عمق -خسارت در مدل

راهنماي بارش و رواناب استراليا با شرط پايداري

 HAZUS-MHتلفيق و سطح زير نمودار حد نهايي به

 ، D.V  0.3نقشه پايداري خودروهاي سواري در سيالب

عنوان مناطق پايدار زون بندي شد .پسازآن ،الگوريتم

را توليد نمودند .آنها با مدنظر قرار دادن حد نهايي عمق

تعيين خسارت براي هر نظريه نوشته شد و به کمک آن

(يک متر) در نمودار عمق -خسارت ،HAZUS-MH

نقشه ريسک براي هر نظريه در محدوده پارکينگ در

محور عمق در منحني پايداري خودروهاي کوچک در

محيط  ArcMapتوليد و درنهايت با استفاده از نقشههاي

) AR&R (2011را تا يک متر بسط دادند .سپس منحني به

ريسک ميزان خسارت خودروهاي سواري پايدار به

دستآمده را با نمودار  HAZU-MHبه کمک فصل

صورت توزيعي مشخص گرديد.

مشترک آن يعني عمق تلفيق نمودند .درنهايت با زون
بندي سطح زير منحني بهدستآمده و تعيين درصد

مواد و روشها

خسارت محتمل از نمودار  ،HAZUS-MHمقادير

منطقه موردمطالعه

خسارت خودروهاي کوچک در سيالب را در هر زون و

شيراز با ارتفاع  1513متر از سطح آزاد درياها و داراي

برحسب عمق و سرعت شبيهسازي شده تعيين کردند

اقليم مديترانهاي و بارش ساليانه  343ميليمتر بوده و

).(Golmohammadi and Shokoohi, 2021

بارش رگبارهاي شديدي با شدت  121ميليمتر در روز را

هاي پايداري ارائهشده در راهنماي بارش و رواناب

حوضه آبريز تنگ اهللاکبر در عرض شمالي ʺ23˚ 33ʹ 33

استراليا بانامهاي )،AR&R (1987) ،DPW (1986

تا ʺ 23˚ 41ʹ 32و طول شرقي ʺ 52˚ 33ʹ 33تا ʺ33ʹ 32

EMA

˚ 52در شهر شيراز واقع شده است .اين حوضه از کوههاي

Floodplain

بمو در شمال شرقي آن سرچشمه ميگيرد و در سمت

) Austroads (2008) ،Development Manual (2005و

جنوب غربي به کوه بابا کوهي و در سمت جنوب شرقي

) AR&R (2011پرداخته شده است .براي اين منظور ابتدا

به کوه چهل مقام محدود ميشود .تمامي رواناب شکل

منحنيها و نمودارهاي ارائهشده در هر نظريه مورد ارزيابي

گرفته از اين حوضه به مسيل آبزنگي در باالدست دروازه

)DPW (1986

قرآن ميريزد و سپس و به استخر تجمع آب ريخته و

اصالح و ) Melbourne Water (1996تکميل شد .در اين

بهواسطه لولهاي به رودخانه خشک منتقل ميشود و

مطالعه از سيل دروازه قرآن شيراز در  5فروردين سال

درنهايت به درياچه مهارلو ميريزد .نماي کلي اين حوضه

 1331و اثرات برجايمانده از اين سيل در پارکينگ مجاور

در شکل ( )1نشان داده شده است .مساحت و محيط

دروازه قرآن که از ازدحام زيادي در ايام عيد نوروز آن

حوضه آبريز تنگ اهللاکبر به ترتيب  24/55کيلومترمربع و

سال برخوردار بود بهعنوان مطالعه موردي استفاده شد .در

 23/53کيلومتر است .همچنين طول بزرگترين آبراهه اين

پژوهش حاضر با استفاده از نظريههاي ارائه شده در

حوضه  3/5کيلومتر ميباشد (

Golmohammadi and

راهنماي بارش و رواناب استراليا ،نقشه پايداري

.)Shokoohi, 2021

)،EMA (1997) ،Melbourne Water (1996

)،Moor and Power (2002) ،(1999

قرار گرفتند و رابطه پايداري نظريههاي

خودروهاي سواري در محدوده پارکينگ مجاور استخر
تجمع آب در باالدست دروازه قرآن شيراز توليد گرديد.
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در پژوهش حاضر به ارزيابي و مقايسه جامع نظريه

نيز شاهد بوده است .حوضه مورد مطالعه در اين تحقيق،
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شکل  .1نماي کلي حوضه آبريز تنگ اهللاکبر

نتايج حاصل از شبيهسازي هيدروليکي سيل شيراز

سيل دروازه قرآن شيراز

بر اساس گزارش آب منطقهاي استان فارس ،بارش

توسط گل محمدي و شکوهي ( )8088به شکل نقشههاي

شديد در روز  5فروردين  8931در حوضه تنگ اهللاکبر از

عمق و سرعت بيشينه سيل ارائه گرديده است که در شکل

ساعت  1صبح تا  88ظهر رخ داد .بارندگي شديد از

( )2قابلمشاهده است .اين نقشهها مقادير عمق و سرعت

ساعت  88و  98دقيقه اين روز آغاز شد و به مدت 89

بيشينه سيل مذکور در محدوده پارکينگ مجاور استخر

دقيقه ادامه يافت و در اين مدت  83ميليمتر باريد که

تجمع آب در باالدست دروازه قرآن شيراز را در هر سلول

معادل شدت  11ميليمتر بر ساعت ميباشد .اين بارش

دوبعدي به دست ميدهند که در پژوهش حاضر از آنها

شديد منجر به سيل دروازه قرآن شيراز در تاريخ 5

براي توليد نقشههاي پايداري و ريسک استفاده ميشود.

فروردين  1331در بزرگراه شيراز -مرودشت شد .گل

(.)Golmohammadi and Shokoohi, 2021

محمدي و شکوهي ( )8088شبيهسازي هيدروليکي و
هيدرولوژيکي اين سيل را انجام دادند و نتيجه شبيهسازي
هيدرولوژيکي را به شکل هيدروگراف با دبي اوج 41/33

مدل خسارت

HAZUS-MH

ارزيابي خسارات وسايل نقليه در سيالب با کمک مدل

-

Golmohammadi and

 HAZUS MHصرفاً برحسب عمق سيالب بوده و شامل

 .)Shokoohi, 2021علل مختلفي براي خسارتزا بودن

چهار مرحله تهيه فهرست وسايل نقليه در منطقه موردمطالعه،

اين سيل ذکر شده است که از آن جمله ميتوان به کمشدن

بوميسازي وسايل نقليه با توجه به هرزماني از روز در

پوشش گياهي حوضه و عوامل انساني شامل دستکاري

موقعيتهاي مختلف ،برآورد ارزش پولي وسايل نقليه و

مسيل و ايجاد موانع نظير ريختن زباله ساختماني در مسير

استفاده از منحني خسارت با توجه به نوع وسيله نقليه

حرکت جريان سيالب ،عدم تناسب سيالب و ظرفيت

ميباشد .هدف از بوميسازي وسايل نقليه پيدا کردن تعداد

محدود کانال احداثي در ورودي دروازه قرآن (در حد 12

آنها با توجه به سال توليد ،نوع وسيله نقليه و زمان از روز

الي  13مترمکعب بر ثانيه) و نهايتاً وجود آشغال در دهانه

است .در اين مدل وسايل نقليه در سه نوع اتومبيلسواري،

ورودي کانال اشاره کرد ()Heidari et al., 2019

کاميون سبک و کاميون سنگين دستهبندي شدهاند.

مترمکعب بر ثانيه ارائه نمودند (
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شکل  .2نقشههاي سرعت بيشينه و عمق بيشينه سيل دروازه قرآن شيراز

توزيع سن وسايل نقليه و نرخ کاميون و اتومبيلها

که محفظه موتور بهطور کامل زيرآب رفته باشد .ميزان

توسط انجمن ملي فروشندگان خودرو ( )NADAانجام

خسارت براي هر نوع وسيله نقليه (خودرو سواري،

ميشود .در راهنماي مدل  HAZUS-MHدر سال 2315

کاميون سبک ،کاميون سنگين) بسته به اينکه سيل در زير

آخرين قيمت پيشنهادي بهطور متوسط براي سه نوع

کف ماشين ،بين کف ماشين و داشبورد يا باالي داشبورد

(اتومبيل

باشد ،مطابق جدول ( )1تعيين ميشود .مقادير خسارت در

و

اين مدل بر اساس نظر کارشناسان و مدنظر قرار دادن

وسايل

نقليه

معادل

سواري)23353/21،

22511/43

دالر

دالر

(کاميونهاي

سبک)

 35313/53دالر (کاميونهاي سنگين) پيشنهادشده است.

قسمتهاي مهم وسايل نقليه نو يا اصطالحاً صفر است

همچنين بر اساس اين مدل ارزش وسيله نقليه دستدوم

( .)FEMA,2015با توجه به اهداف تحقيق ،در مطالعه

 53درصد قيمت ماشين نو در نظر گرفته ميشود .در مدل

حاضر از منحني عمق -خسارت خودروهاي سواري ارائه

 HAZUS-MHمنحنيهاي خسارت سيالب براي وسايل

شده در  HAZUS -MHکه در شکل ( )3نشان داده شده

نقليه با در نظر گرفتن افزايش تدريجي عمق آب توسعه

است ،استفاده شد.

داده شدهاند و زماني خودرو  133درصد خسارت ميبيند

عمق سيالب (متر)

خودرو سواري

کاميون سبک

کاميون سنگين

درصد خسارت

زير کف ماشين

<0/94

<3/12

<1/52

%15

بين کف ماشين و داشبورد

3/33-3/45

1/13-3/12

2/23-1/52

%53

باالي داشبورد

<3/33

<1/13

<2/23

%133
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جدول  .1روابط عمق -خسارت وسايل نقليه بر اساس مدل

)FEMA, 2015( HAZUS -MH

 / 24گلمحمدي و شکوهي
100

100

100
80
40

40

20

1

0.6

0.8

15

0.4

7.5
0.2

)Loss (%

60

60

20 0
0
0

)Depth (m

شکل  .4منحني عمق -خسارت وسايل نقليه سواري مدل )FEMA, 2015( HAZUS-MH

نظريههاي ارائهشده در
.1

) (2005کامالً مشابه با رابطه ( )8و شکل ( )9است .لذا در

AR&R

(Department of Public Works)1891

تحقيق حاضر تمامي محاسبات و نقشههاي توليد شده

در ) DPW (1986صرفاً محدودههاي پايداري توسعه

براي اين دو نظريه مشابه هستند.

دادهشده توسط گوردون 1و استون )1333( 2مدنظر قرار
گرفته است (.)Golmohammadi and Shokoohi, 2022
روابط پايداري ارائهشده در اين راهنما بهصورت مقادير
ثابت  D.Vنيست و حدهاي نهايي پايداري عمق و سرعت
سيالب در آن ارائه شده است .در اين نظريه عمق  3/3متر
و سرعت  2متر بر ثانيه بهعنوان حد نهايي پايداري
پيشنهاد شده است .رابطه پايداري ارائهشده در آن براي
انواع مختلف وسايل نقليه مطابق رابطه ( )1و نمودار حد
نهايي پايداري اين نظريه در شکل ( )4قابلمشاهده مي
باشد.
1

()8

.2

معيار پايداري وسايل نقليه در سيالب در راهنماي
) AR&R (1987بهصورت  D.V  0.6  0.7ارائهشده
است که در آن مقدار ثابت  0/4تا  0/7مترمربع بر ثانيه بر
اساس نوع خودرو (خودروهاي کوچک SUV ،و غيره) در
نظر گرفته ميشود .حد نهايي پايداري پيشنهادشده در اين
نظريه در شکل ( )5نشان داده شده است .همانطور که
مالحظه ميشود در اين راهنما مقاديري براي حد نهايي
عمق و سرعت ارائه نشده است .در پژوهش حاضر براي
تعيين وضعيت پايداري و ناپايداري خودروهاي سواري از

11.V  3.3

D

 D.V  0.6استفاده شد.

)Depth (m

D.V≤0.7

0
2.5

2

1.5

1

0.5

0
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6

)Velocity (m/s

2
4
)Velocity (m/s

)Depth (m

0.1

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

D.V≤0.6

0.3
0.2

(AR&R )1891

0

شکل  .4حد نهايي پايداري وسايل نقليه در سيالب بر اساس

شکل  .4حد نهايي پايداري وسايل نقليه در سيالب بر اساس نظريه

نظريه )Department of Public Works (1986

))Institution of Engineers, Australia, 1987( AR&R (1987

الزم به ذکر است رابطه و نمودار حد نهايي پايداري
ارائهشده در نظريه

Floodplain Development Manual

.3

(Melbourne Water)1881

دستورالعملهاي ارائهشده در اين راهنما بهمنظور انجام
محاسبات مربوط به ايمني مسيلها در ملبورن استراليا تهيه

Gordon
Stone

1
2
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و در آن از نتايج تحقيقات کلر 1و ميتج )8339( 2استفاده

) EMA (1997مورداستفاده قرار نخواهد گرفت .بهطور

شده است .شاخص هيدروديناميکي پايداري ارائهشده در

خالصه در اين راهنما توصيهشده است که اگر سطح آب

اين راهنما به شکل حاصلضرب عمق در سرعت سيالب

به سپر جلو يا باالتر از آن رسيد آنقدر به خودرو شتاب

در بازههاي مشخصي از عمق است که در جدول ()2

دهند تا يک موج کماني در جلوي خودرو ايجاد شود و

آورده شده است .همچنين ميتوان نمودار حد نهايي

آب وارد موتور نشود .بعالوه براي حفظ اين موج کماني

پايداري اين نظريه را در شکل ( )5مشاهده کرد .بعالوه

سرعت بايد ثابت نگاه داشته شود .با توجه به اين موضوع،

در اين نظريه حد نهايي عمق  3 /5متر تعريف شده و لي

براي جلوگيري از ورود آب به داخل محفظه موتور ،يک

مقداري براي حد نهايي سرعت معين نشده است

ورق بوم يا برزنت در سراسر جلوي پنجره خودرو توصيه

).(Keller and Mitsch, 1993

شده است .شرط پايداري ارائهشده در اين نظريه مطابق

جدول  .2روابط پايداري ارائهشده در نظريه )Melbourne Water (1996

رابطه پايداري

محدوده عمق

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

.5

(EMA)1888

در اين راهنما که نسخه بهروز شده ( EMA )1997مي
باشد بهترين راهکارها براي مديريت سيالبدشتها در
استراليا جمعآوري شده است .در آن اظهار شده است
خودروهاي کوچک و سبک که ارتفاع موتور آنها از

0

سطح زمين کم است در عمقهاي بيشتر از  0/9متر

)Depth (m

ناپايدار ميشوند .اين در حالي است که خودروهاي بزرگ

شکل  .1حد نهايي پايداري وسايل نقليه در سيالب بر اساس نظريه

تر با ارتفاع موتور بيشتر تا عمق  0/9متر پايدار هستند.

)Melbourne Water (1996

.4

D  750mm

()8

)Depth (m)×Velocity (m/s

1

مقداري براي حد نهايي سرعت تعريف نشده و تأثير آن
بر ناپايداري خودروها مدنظر قرار نگرفته است.

D.V  0.6
D.V  0.8
D.V  0.35

D ≤ 0.1 m
D = 0.2 m
D ≥ 0.3 m

رابطه ( )2است .همانطور که مشخص است در اين نظريه

نمودار حد نهايي پايداري اين نظريه در شکل ( )7نشان

(EMA)1881

 EMAيک آژانس دولتي در استراليا است که
بحرانهاي ناشي از وقوع بالياي طبيعي را مديريت مي
کند .اين سازمان بهمنظور برنامهريزي براي مديريت بحران

داده شده است .در اين راهنما نيز صحبتي از حد نهايي
سرعت نشده و تأثير آن بر ناپايداري وسايل نقليه مدنظر
نبوده است.

0.2

چهارچرخ ( )4WDو بزرگ ارائهشده است و بر روي

0.1

دستورالعملهاي کلي تمرکز دارد .همانطور که گفته شد،
در تحقيق حاضر فقط به ميزان خسارات خودروهاي سبک
و سواري در سيالب پرداخته شده است و بنابراين نظريه

0
6

4
)Velocity (m/s

Keller
Mitsch

2

2

0

شکل  .1حد نهايي پايداري وسايل نقليه سبک در سيالب بر اساس
نظريه

1

)Depth (m

منتشر کرده است EMA (1997) .فقط براي وسايل نقليه

0.3

)EMA (1999
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سيل چندين راهنما به کمک سازمانهاي محلي و دولتي

0.4

 / 24گلمحمدي و شکوهي

.6

هيدروليکي کل که برابر با مجموع عمق آب و ارتفاع

(Moor and Power )2002

در اين نظريه مور 1و پاور )2332( 2اظهار داشتند

معادل سرعت ميباشد بيشتر از  90سانتيمتر شود ،خودرو

زماني که عمق سيل زياد و سرعت آن کم است ،نيروي

ناپايدار خواهد شد .شرط پايداري و نمودار حد نهايي

شناوري در ناپايدار کردن خودرو تأثير بيشتري دارد و

پايداري ارائهشده در اين راهنما مطابق رابطه ( )9و شکل

زماني که عمق سيل کم و سرعت آن زياد باشد ،نيروي

( )3است .در اين راهنما حد نهايي عمق  0/9متر و حد

کشنده (درگ) در اين امر مؤثرتر است

(Moor and

) .Power, 2002بر اين اساس روابط پايداري پيشنهادشده

نهايي سرعت  8/9متر بر ثانيه ميباشد.
V2
 0.3
2g

()9

در اين نظريه در انتقال بين شرايط بحراني به فوق بحراني
جريان بحراني است ( )V ≤ 1.81و يک رابطه غيرخطي

0.3

براي جريان فوق بحراني ( )V > 1.81پيشنهاد شد .هم

0.2

چنين حد نهايي عمق  3/4متر تعيين شده ولي مقداري

0.1

0

براي حد نهايي سرعت تعريف نشده است .روابط پايداري
اين نظريه در جدول ( )3و نمودار آنها در شکل ()1
نشان داده شده است.

1
2
)Velocity (m/s

شکل  .8حد نهايي پايداري وسايل نقليه در سيالب بر اساس نظريه

Moor and Power

.9

) (2002براي شرايط بحراني و فوق بحراني
V ≤ 1.81
V > 1.81

3

0

)Austroads (2008

جدول  .4روابط پايداري ارائهشده در نظريه
محدوده سرعت

)Depth (m

متغير است .ازاينرو يک رابطه خطي براي زماني که

0.4

D

(AR&R )2011

اين راهنما توسط مهندسين استراليا ارائه شده است و

رابطه پايداري
)D  (0.4  0.0376V

کاربرد گستردهاي دارد .معيارها و روابط پايداري ارائه شده

D.V  0.6

در اين راهنما براي سه دسته خودرو کوچک ،بزرگ و
بزرگ  4WDو مقادير حد نهايي عمق و سرعت در جدول
0.5

0.3
0.2

)Depth (m

0.4

( )9آورده شده است .همچنين نمودار حد نهايي پايداري
اين سه دسته خودرو در شکل ( )80قابلمشاهده ميباشد.

0.1
Small Passenger
Large Passenger
Large 4WD

0
0

0.5
0.4
0.3
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0.2

)Moor and Power (2002

0.1

.1

)Depth (m

6

2
4
)Velocity (m/s

0.6

0.0

(Austroads )2009

4

طبق آنچه در اين راهنما آمده است و بر اساس طول
مسير و سرعت سيالب ،خودروهاي سواري در عمق
کمتر از  90سانتيمتر پايدار هستند .همچنين اگر ارتفاع

Moor
Power

1
2

3

2
)Velocity (m/s

1

0

شکل  .10حد نهايي پايداري وسايل نقليه در سيالب بر اساس
نظريه

))Shand et al., 2011( AR&R (2011
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جدول  .4روابط پايداري و حدهاي عمق و سرعت وسايل نقليه در سيالب بر اساس نظريه ))Shand et al., 2011( AR&R (2011
نوع وسيله

طول

وزن خالص

فاصله شاسي از

حد نهايي عمق

حد نهايي سرعت

نقليه

()m

()kg

سطح زمين ()m

شناوري ()m

()m/s

کوچک

<9/9

<8850

<0/88

3/3

3

D.V  0.3

بزرگ

>9/9

>8850

>0/88

3/4

3

D.V  0.45

>9/5

>8000

>0/88

3/5

3

D.V  0.6

بزرگ

4WD

رابطه پايداري

پايداري جديد براي نمودار شکل ( )9نوشته شد که در

نتايج و بحث
همانطور که گفته شد ،براي تعيين ميزان خسارات

جدول ( )5آورد شده است .سپس به کمک رابطه پايداري

وارده به وسايل نقليه در سيالب ابتدا بايد وضعيت

اصالحشده ،نقشه پايداري در محدوده پارکينگ توليد شد

پايداري و ناپايداري آنها مشخص شود .براي اين منظور

که در شکل ( )88قابلمشاهده است.

ابتدا رابطه پايداري و نمودار حد نهايي هر نظريه مورد

جدول  .5رابطه پايداري اصالحشده نظريههاي ) DPW (1986و

ارزيابي قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شد .سپس به

)Floodplain Development Manual (2005

کمک روابط پايداري هر نظريه ،نقشه پايداري در محدوده
پارکينگ توليد گرديد .پسازآن با تلفيق نمودار حد نهايي
پايداري هر نظريه با نمودار خسارت ،HAZUS-MH
خسارت خودروهاي سواري در سيالب با استفاده از
الگوريتم توسعه دادهشده محاسبه شد .در ادامه محاسبات
مربوط به هر نظريه و نقشههاي توليدشده براي هرکدام از
نظريههاي موردنظر بهطور جداگانه شرح داده شده است.

محدوده عمق

رابطه پايداري

D>0.15
D≤0.15

0.075  V  0.3  D
V=2

براي توليد نقشه ريسک در محدوده پارکينگ ،دو
نمودار شکلهاي ( )9و ( )9به کمک فصل مشترک آنها
يعني عمق با يکديگر تلفيق شدند و سطح زير نمودار
پايداري بهعنوان مناطق پايدار زون بندي شد .نحوه زون
بندي سطح زير نمودار در شکل ( )88قابلمشاهده

Department of Public

ميباشد و الگوريتمهاي پايداري نوشتهشده براي توليد

) Works (1986و)Floodplain Development Manual (2005

نقشه ريسک در جدول ( )4آورده شده است .نقشه ريسک

با ارزيابيهاي صورت گرفته از اين نظريه و با

Department of Public Works

 .1محاسبه خسارت با استفاده از نظريه

توليدشده براي نظريهها

عددگذاري در رابطه ( ،)8مشخص گرديد اين رابطه و

) (1986و )Floodplain Development Manual (2005

نمودار شکل ( )9بهطور کامل به هم همخواني ندارند .لذا

در شکل ( )88نشان داده شده است.

در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از رگرسيون ،معادله

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

شکل  .11نحوه زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري نظريههاي

) DPW (1986و )Floodplain Development Manual (2005
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شکل  .12نقشههاي پايداري و ريسک توليدشده براي نظريههاي

) DPW (1986و )Floodplain Development Manual (2005

جدول  .6الگوريتم نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک براي نظريههاي ) DPW (1986و
Color

)Floodplain Development Manual (2005

Damage
)range (%

SQL

Zone
number

0-7.5

MaxDepth >= 0 AND MaxDepth < 0.15 AND MaxVelocit <= 2

1

7.6-10

MaxDepth >= 0.15 AND MaxDepth < 0.2 AND MaxVelocit <= 2

2

10.1-12.5

MaxDepth >= 0.2 AND MaxDepth < 0.25 AND MaxVelocit <= 1.3

3

12.6-15

MaxDepth >= 0.25 AND MaxDepth < 0.28 AND MaxVelocit <= 0.65

4

 .2محاسبه خسارت با استفاده از نظريه

)AR&R (1987

نکته قابلتوجه در شکل ( )89وجود  80سلول پايدار

براي توليد نقشه پايداري خودروهاي سواري براي اين

ميباشد که در هيچکدام از زونهاي تعريفشده قرار

نظريه از رابطه  D.V  0.6استفاده شد که در شکل ()89

نگرفتهاند .با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد اين

نشان داده شده است .از آنجايي نمودار پايداري اين نظريه

سلولها داراي اعماق بيشتر از يک متر و سرعتهاي کمتر

(شکل ( ))5تا عمق يک متر قابلگسترش است و مقادير

از  0/5متر بر ثانيه هستند .ازاينرو آن مقادير در شاخص
D.V  0.6

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

خسارت را نيز ميتوان تا عمق يک متر از نمودار عمق-

هيدروديناميکي

خسارت  HAZUS-MHبرداشت نمود ،محور عمق در

داشتن اعماق باالي يک متر در هيچ زوني جاي نميگيرند.

شکل ( )5تا يک متر توسعه يافت و سپس به کمک عمق

پس مقادير خسارت آنها مطابق با الگوريتم زون شماره

با نمودار مدل  HAZUS-MHتلفيق شد .درنهايت سطح

 88در جدول ( )7تعريف ميگردد .يعني اگر عمق سلولي

زير نمودار پايداري زون بندي و الگوريتم آن براي توليد

بيشتر از يک متر باشد مقدار خسارت بدون در نظر گرفتن

نقشه ريسک (شکل ( ))89در محدوده پارکينگ نوشته شد.

سرعت  800درصد تعيين ميشود.

نحوه زون بندي سطح زير نمودار در شکل ( )89و الگوريتم
خسارت نوشتهشده در جدول ( )7آورده شده است.

صدق ميکنند اما به دليل
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AR&R (1987)

AR&R (1987)

AR&R (1987)

1401  تابستان/ 4  شماره/سال يازدهم

Zone
number
1

 نقشههاي پايداري و ريسک توليدشده براي نظريه.14 شکل

 نحوه زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري نظريه.13 شکل

 الگوريتم نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک براي نظريه.1 جدول
SQL

MaxDepth >= 0 AND MaxDepth < 0.1 AND MaxVelocit <= 6

Damage
range (%)
0-5

2

MaxDepth >= 0.1 AND MaxDepth < 0.2 AND MaxVelocit <= 6

3

MaxDepth >= 0.2 AND MaxDepth < 0.3 AND MaxVelocit <= 3

10.1-15

4

MaxDepth >= 0.3 AND MaxDepth < 0.4 AND MaxVelocit <= 2

15.1-18.34

5

MaxDepth >= 0.4 AND MaxDepth < 0.5 AND MaxVelocit <= 1.5

18.35-26.67

6

MaxDepth >= 0.5 AND MaxDepth < 0.6 AND MaxVelocit <= 1.2

7

MaxDepth >= 0.6 AND MaxDepth < 0.7 AND MaxVelocit <= 1

40.1-53.33

8

MaxDepth >= 0.7 AND MaxDepth < 0.8 AND MaxVelocit <= 0.86

53.34-71.67

9

MaxDepth >= 0.8 AND MaxDepth < 0.9 AND MaxVelocit <= 0.75

71.68-95

10

MaxDepth >= 0.9 AND MaxDepth < 1 AND MaxVelocit <= 0.67

95.1-100

11

MaxDepth >= 1

5.1-10

26.68-40

100

Color
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.3

محاسبه خسارت با استفاده از نظريه )Melbourne Water (1996

با توجه به شکل ( )4و روابط پايداري آورده شده در
جدول ( )8مشخص است رابطه پايداري براي
0.2< D  0.3

چنين نقشه ريسک توليدشده در محدوده پارکينگ براي
اين نظريه در شکل ( )84قابلمشاهده است.

 0.1< D  0.2و

ارائه نشده است .براي دستيابي به رابطه

جدول  .8روابط پايداري اصالحشده نظريه )Melbourne Water (1996

پايداري در دو بازه مذکور ،ابتدا با استفاده از شکل ( )4و

رابطه پايداري

محدوده عمق

رگرسيون رابطه بين حاصلضرب عمق در سرعت و عمق

D.V  0.6

D ≤ 0.1 m

در دو بازه مذکور به دست آمد .سپس مطابق جدول ()1

0.4
D

روابط پايداري براي آن دو بازه برحسب عمق و سرعت

1.7
 4.5
D

D.V  2D  0.4  V  2 

حاصل گرديد که نمودار عمق -سرعت در شکل ( )85و

0.1< D  0.2

D.V  4.5D  1.7  V 
D.V  0.35

0.2< D  0.3
D > 0.3 m

نقشه پايداري نشان داده شده در شکل ( )84با استفاده از
آنها توليد شدند .بعالوه همانطور که در شکل ()87
نشان داده شده است ،براي توليد نقشه ريسک نيز ابتدا
محور عمق در شکل ( )85تا يک متر بسط يافت و سپس
با نمودار عمق -خسارت شکل ( )9تلفيق گرديد و سپس
سطح زير نمودار شکل ( )85بهعنوان مناطق پايدار زون
6

بندي شد .درنهايت الگوريتم خسارت براي توليد نقشه
ريسک نوشته شد که در جدول ( )3آورده شده است .هم

4
)Velocity (m/s

شکل  .15نمودار عمق -سرعت نظريه

2

0

)Melbourne Water (1996

ترسيم شده با استفاده روابط جدول ()9

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

شکل  .16نقشههاي پايداري و ريسک توليدشده براي نظريه

)Depth (m

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

)Melbourne Water (1996
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شکل  .11نحوه زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري نظريه

)Melbourne Water (1996

جدول  .8الگوريتم نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک براي نظريه
Color

)Damage range (%

)Melbourne Water (1996
Zone number

SQL
MaxDepth >= 0 AND MaxDepth < 0.1 AND MaxVelocit <= 6

1

MaxDepth >= 0.1 AND MaxDepth < 0.2 AND MaxVelocit <= 6

2

MaxDepth >= 0.2 AND MaxDepth < 0.3 AND MaxVelocit <= 4

3

15.1-18.34

MaxDepth >= 0.3 AND MaxDepth < 0.4 AND MaxVelocit <= 1.17

4

18.35-26.67

MaxDepth >= 0.4 AND MaxDepth < 0.5 AND MaxVelocit <= 0.88

5

26.68-40

MaxDepth >= 0.5 AND MaxDepth < 0.6 AND MaxVelocit <= 0.7

6

40.1-53.33

MaxDepth >= 0.6 AND MaxDepth < 0.7 AND MaxVelocit <= 0.58

7

53.34-71.67

MaxDepth >= 0.7 AND MaxDepth < 0.8 AND MaxVelocit <= 0.5

8

0-5
5.1-10
10.1-15

71.68-95

MaxDepth >= 0.8 AND MaxDepth < 0.9 AND MaxVelocit <= 0.44

9

95.1-100

MaxDepth >= 0.9 AND MaxDepth < 1 AND MaxVelocit <= 0.39

10

MaxDepth >= 1

11

100

 .4محاسبه خسارت با استفاده از نظريه

)EMA (1999

همانطور که در شکل ( )7نشان داده شده است ،رابطه

ريسک در محدوده پارکينگ مقادير خسارت مستقيماً از

پايداري ارائهشده در اين نظريه يعني  D  0.3فقط

روي نمودار  HAZUS-MHبرداشت شد که الگوريتم

برحسب عمق سيل است و تأثير سرعت در ناپايدار کردن

توليد آن نقشه نيز در جدول ( )80آورده شده است .نقشه

خودرو در آن مدنظر قرار نگرفته است .نقشه پايداري

ريسک توليدشده براي اين نظريه در شکل ( )81نشان داده

توليدشده با استفاده از اين رابطه در شکل ( )83قابل

شده است.

مشاهده است .با توجه به شکل ( ،)81براي توليد نقشه
سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

شکل  .19نحوه زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري نظريه ) EMA (1999و برداشت مستقيم خسارت از روي نمودار مدل

HAZUS-MH
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شکل  .14نقشههاي پايداري و ريسک توليدشده براي نظريه

)EMA (1999

جدول  .10الگوريتم نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک براي نظريه
Damage
)range (%
0-5
5.1-10
10.1-15

.4

)EMA (1999
Zone number

SQL
MaxDepth >= 0 AND MaxDepth < 0.1
MaxDepth >= 0.1 AND MaxDepth < 0.2
MaxDepth >= 0.2 AND MaxDepth  0.3

1
2
3

محاسبه خسارت با استفاده از نظريه )Moor and Power (2002

نقشه پايداري خودروهاي سواري در محدوده

مور و پاور بهعنوان مناطق پايدار زون بندي شد

(Moor

پارکينگ با استفاده از روابط آوردهشده در جدول ()3

) .and Power, 2002نحوه زون بندي و الگوريتم نوشته

توليد شد که در شکل ( )21نشان داده شده است .براي

شده براي توليد نقشه ريسک مطابق با شکل ( )23و

توليد نقشه ريسک دو نمودار در شکلهاي ( )3و ( )1با

جدول ( )11ميباشد .همچنين نقشه ريسک توليدشده در

يکديگر تلفيق شدند و سطح زير نمودار پايداري نظريه

شکل ( )21قابلمشاهده است.

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

شکل  .22نحوه زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري نظريه

)Moor and Power (2002
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شکل  .21نقشههاي پايداري و ريسک توليدشده براي

نظريه )Moor and Power (2002

جدول  .11الگوريتم نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک براي نظريه
Color

Damage range
)(%
0-5
5.1-10
10.1-16
16.1-18.33

 .1محاسبه خسارت با استفاده از نظريه

)Moor and Power (2002

SQL
MaxDepth >= 0 AND MaxDepth < 0.1 AND MaxVelocit <= 6

Zone
number
1

MaxDepth >= 0.1 AND MaxDepth < 0.2 AND MaxVelocit <= 6

2

MaxDepth >= 0.2 AND MaxDepth < 0.33 AND MaxVelocit <= 3

3

MaxDepth >= 0.33 AND MaxDepth < 0.4 AND MaxVelocit <= 1.81

4

)Austroads (2008

براي توليد نقشه پايداري (شکل  )89براي اين نظريه

حد پايداري در شکل ( )88قابلمشاهده ميباشد و

از رابطه ( )9استفاده شد .همچنين براي توليد نقشه ريسک

الگوريتمهاي پايداري نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک

در محدوده پارکينگ ،دو نمودار شکلهاي ( )9و ( )3به

در جدول ( )88آورده شده است .بعالوه نقشه ريسک

کمک فصل مشترک آنها يعني عمق با يکديگر تلفيق

توليدشده براي نظريه

در شکل ()89

شدند و سطح زير نمودار حد پايداري بهعنوان مناطق

قابلمشاهده است.

)Austroads (2008

پايدار زون بندي شد .نحوه زون بندي سطح زير نمودار
سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

شکل  .22نحوه زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري نظريه

)Austroads (2008
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شکل  .24نقشههاي پايداري و ريسک توليدشده براي

نظريه )Austroads (2008

جدول  .12الگوريتم نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک براي نظريه
Color

Damage
)range (%
0-5

)Austroads (2008

SQL
MaxDepth >= 0 AND MaxDepth < 0.1 AND MaxVelocit <= 2.3

5.1-10

MaxDepth >= 0.1 AND MaxDepth < 0.2 AND MaxVelocit <= 1.9

10.1-15

MaxDepth >= 0.2 AND MaxDepth < 0.3 AND MaxVelocit <= 1.3

 .1محاسبه خسارت با استفاده از نظريه

Zone
number
1
2
3

)AR&R (2011

نقشه پايداري توليدشده براي اين نظريه با رابطه

يک متر بسط يافت و سپس با کمک عمق با نمودار مدل

پايداري  D.V  0.3در شکل ( )85نشان داده شده است.

 HAZUS-MHتلفيق شد .درنهايت سطح زير نمودار

از آنجايي نمودار پايداري اين نظريه (شکل  )80تا عمق

پايداري زون بندي و الگوريتم آن براي توليد نقشه ريسک

يک متر قابلگسترش است و مقادير خسارت را نيز مي

(شکل  )85در محدوده پارکينگ نوشته شد .نحوه زون

HAZUS-

بندي سطح زير نمودار در شکل ( )89و الگوريتم خسارت

توان تا عمق يک متر از نمودار عمق -خسارت

 MHبرداشت نمود ،محور عمق در شکل ( )80تا عمق

نوشتهشده در جدول ( )89آورده شده است.

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

شکل  .24نحوه زون بندي سطح زير نمودار حد پايداري نظريه

)AR&R (2011
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شکل  .24نقشههاي پايداري و ريسک توليدشده براي

نظريه )Austroads (2008

جدول  .13الگوريتم نوشتهشده براي توليد نقشه ريسک براي نظريه
Color

Damage
)range (%
0-5

)AR&R (2011

SQL
MaxDepth >= 0 AND MaxDepth < 0.1 AND MaxVelocit <= 3

Zone
number
1

5.1-10

MaxDepth >= 0.1 AND MaxDepth < 0.2 AND MaxVelocit <= 3

2

10.1-15

MaxDepth >= 0.2 AND MaxDepth < 0.3 AND MaxVelocit <= 1.5

3

15.1-18.34

MaxDepth >= 0.3 AND MaxDepth < 0.4 AND MaxVelocit <= 1

4

18.35-26.67

MaxDepth >= 0.4 AND MaxDepth < 0.5 AND MaxVelocit <= 0.75

5

MaxDepth >= 0.5 AND MaxDepth < 0.6 AND MaxVelocit <= 0.6

6

40.1-53.33

MaxDepth >= 0.6 AND MaxDepth < 0.7 AND MaxVelocit <= 0.5

7

53.34-71.67

MaxDepth >= 0.7 AND MaxDepth < 0.8 AND MaxVelocit <= 0.43

8

71.68-95

MaxDepth >= 0.8 AND MaxDepth < 0.9 AND MaxVelocit <= 0.38

9

95.1-100

MaxDepth >= 0.9 AND MaxDepth < 1 AND MaxVelocit <= 0.33

10

26.68-40

خالصه نتايج

هر زون برابر با تعداد سلولهاي دوبعدي همان زون است .از

ماکزيمم خسارت بهدستآمده برحسب درصد پس از توليد

به دليل ازدحام جمعيت ظرفيت پارکينگ تکميل بوده است.

نقشه ريسک در محدوده پارکينگ براي هر نظريه در جدول

همچنين مقدار خسارت خودروي ناپايدار نيز  800درصد در

( )89آورده شده است .بهمنظور کاربردي کردن نتايج

نظر گرفته شد .براي محاسبه مقادير مجموع خسارت آورده

بهدستآمده مجموع خسارت وارده بر عموميترين خودروي

شده در جدول ( ،)89ابتدا درصد خسارتهاي تعيينشده در

ايران يعني خودروي پرايد  898بهعنوان خودرو شاخص با

الگوريتمهاي نوشتهشده براي هرکدام از نظريهها در قيمت

قيمت  90500000تومان در تاريخ وقوع سيل دروازه قرآن

خودرو مذکور ضرب شد .با فرض آنکه ميانه هر دسته

شيراز ( 5فروردين  )8931محاسبه گرديد .ازآنجاييکه مساحت

خسارت معرف آن دسته است و نيمي از خودروهاي نو و

اين خودرو  4/98مترمربع و مساحت هر سلول دوبعدي بهطور

نيمي ديگر دستدوم هستند (بر اساس مدل

HAZUS-MH

متوسط  7/4مترمربع است و با در نظر گرفتن فواصل پارک بين

ارزشي برابر با  50درصد قيمت خودرو نو دارند) ،مقادير

خودروها در پارکينگ ،فرض شد در هر سلول دوبعدي يک

مجموع خسارت خودروهاي پايدار و ناپايدار براي هرکدام از

خودرو پرايد  898جاي ميگيرد .بنابراين تعداد خودروها در

نظريهها محاسبه شد.
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درنهايت تعداد سلولهاي ناپايدار و پايدار و همچنين

طرفي با توجه به آنکه اين سيل در ايام عيد رخ داد ،فرض شد
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جدول  .14تعداد سلولهاي پايدار ،ناپايدار و ماکزيمم خسارت خودرو سواري پايدار بهدستآمده براي هر نظريه
تعداد سلولهاي تعداد سلولهاي ماکزيمم خسارت خودرو مجموع خسارت

نظريه

پايدار

ناپايدار

سواري پايدار ()%

(تومان)

)DPW (1986), Floodplain Development Manual (2005

487

989

88/5

89¸419¸319¸049

)AR&R (1987

748

811

90

80¸849¸315¸889

)Melbourne Water (1996

708

951

90

88,883,878,450

)EMA (1999

438

953

85

88¸341¸957¸500

)Moor and Power (2002

700

950

81/99

88¸791¸390¸083

)Austroads (2008

498

981

85

89¸599¸849¸549

)AR&R (2011

408

993

85

89¸098¸313¸991

نظريه ) AR&R (2011نظريههاي ) DPW(1986و

نتيجهگيري
با توجه به جدول ( ،)89تعداد سلولهاي پايدار و

) Austroads(2008باالترين خسارت و درواقع مقاديري

مساحت مناطق پايدار توليدشده با استفاده از نظريه

نزديک به ) AR&R (2011را محاسبه کردند .اين امر نشان

) AR&R (1987با  748سلول از ساير نظريهها بيشتر

ميدهد که عليرغم تئوري ضعيف اين دو نظريه اخير

است .از طرفي در نقشه پايداري توليدشده به کمک نظريه

نسبت به ) ،AR&R(2011به علت محدوده وسيع

)( AR&R (1987شکل ( ))89حتي سلولهايي با عمق

ناپايداري که براي وسايل نقليه به دست ميدهند عمالً

بيشتر از يک متر هم پايدار شناخته شدهاند .بنابراين به نظر

مقاديري نزديک به هم براي خسارت را به دست ميدهند.

ميرسد مقادير ثابت  D.Vارائهشده در اين نظريه فراتر از

اينطور به نظر ميرسد که مشکالت تئوريک دو نظريه

Bonham and

) DPW(1986و ) Austroads(2008درصورتيکه بتوان

) Gordon and Stone (1973) ،Hattersley (1967و

براي محدوده ناپايدار وسايل نقليه با مطالعات بيشتر مقدار

) Keller and Mitsch (1993ميباشد زيرا اين اتفاق در

واقعي خسارت را به دست داد ،خود را آشکار خواهند

هيچيک از نقشههاي توليدشده به کمک نظريههاي ديگر

ساخت و ميزان خسارت محاسبه شده توسط سه روش

رخ نداده است.

اختالفي معنيدار پيدا خواهد کرد .از طرف ديگر

نتايج آزمايشگاهي بهدستآمده در مطالعات

در بين هفت نظريه موردبررسي در اين مقاله ،امکان

ازآنجاييکه که در الگوريتمهاي خسارت نوشتهشده براي

AR&R

تمامي نظريهها از مقادير خسارت ارائهشده در مدل

)AR&R (2011

 HAZUS-MHاستفاده شده است و مقادير عمق نيز در

وجود دارد .به همين سبب فقط با استفاده از الگوريتمهاي

اين نظريهها يکسان و از صفر تا نهايتاً يک متر ميباشد ،به

خسارت نوشتهشده براي اين سه نظريه ميتوان مقادير

نظر ميرسد علت اختالف بين مقادير خسارت

خسارت خودروهاي سواري پايدار را تا  800درصد تعيين

بهدستآمده براي هر يک از نظريهها ،مدنظر قرار دادن

نمود .درصورتيکه با استفاده از ساير نظريهها مقادير

متغير مهم سرعت سيل است که دستيابي به نتايج

خسارت نهايتاً تا  90درصد تعيين ميگردد .بعالوه

دقيقتري را موجب ميشود.

گسترش محور عمق تا يک متر فقط در سه نظريه
) Melbourne Water (1996) ،(1987و

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

بيشترين مقدار خسارت برآورد شده متعلق به نظريه

در نظريههاي پايداري وسايل نقليه در سيالب ارائه

) AR&R (2011برابر با  89ميليارد و  98ميليون تومان و

شده در  AR&Rاز نتايج مطالعات انجامشده در اين زمينه

کمترين مقدار خسارت براي نظريه ) AR&R (1987برابر

در سالهاي  8339-8347استفاده شده است .بنابراين

با  80ميليارد و  845ميليون تومان محاسبه شد .پس از

روابط پايداري و حدهاي نهايي عمق و سرعت

مقايسه و ارزيابي خسارت وسايل نقليه سبک بر اساس نظريههاي پايداري در سيالب 44 /...

پيشنهادشده براي وسايل نقليه مدرن ممکن است نتايج

شوند و به يکميزان خسارت ميبينند .بنابراين الزم است

قابلاعتمادي به دست ندهد؛ اما با توجه به ضعفهاي

مطالعاتي صورت گيرد تا آستانه ناپايداري و مقادير

موجود در مطالعات انجامشده تاکنون ،هنوز هم اين

خسارات انواع مختلف خودروها بهطور مستقل مورد

نظريهها براي تعيين آستانه ناپايداري وسايل نقليه در

بررسي قرار گيرد.

سيالب پرکاربرد هستند .از طرفي با توجه به آنچه در

شايان ذکر است امکان اظهارنظر قطعي راجع به ميزان

 AR&Rآمده است ،آستانههاي ارائهشده در نظريههاي

عدم قطعيت مقادير خسارات محاسبهشده در جدول ()89

نامبرده در اين پژوهش ،آستانه شناوري هستند و نميتوان

و تعيين بهترين نظريه با توجه به مقادير خسارات برآورده

با استفاده از آنها وضعيت سر خوردن وسايل نقليه در

شده براي هر يک از نظريهها به دليل نبود دادههاي واقعي

سيالب را بررسي نمود .لذا انجام مطالعات تجربي و

براي مقادير خسارت خودرو شاخص وجود ندارد؛ اما با

تئوري بيشتري در اين زمينه براي ارزيابي وضعيت

توجه به مطالب گفتهشده ،در حال حاضر بهترين نظريه

پايداري و خسارات خودروهاي مدرن در سيالب ضروري

براي توليد مدلي که بتوان مقادير خسارت خودروهاي

است .در ميان نظريههاي ارائهشده بهترين نحوه دستهبندي

سواري پايدار در سيالب را بهعنوان تابعي از عمق و

خودروها در نظريه ) AR&R (2011با سه دسته

سرعت تعيين کرد AR&R (2011) ،ميباشد .در نهايت

خودروهاي سواري ،بزرگ و بزرگ  4WDصورت گرفته

بايد گفت که براي دستيابي به مدل تعيين خسارت

است؛ اما استفاده از يک حد پايداري براي تمامي

خودروهاي پايدار در سيالب که استفاده از آن نتايج قابل

خودروهاي سواري نتايج قابلاعتمادي را به همراه نخواهد

اعتمادي را به همراه داشته باشد بايد مطالعات

داشت زيرا خصوصيات و ويژگيهاي خودروهاي کوچک

آزمايشگاهي و نظري مختلفي براي بررسي آستانه

و سواري نيز بسيار متغير و متفاوت است و نميتوان گفت

ناپايداري و مقادير خسارات انواع مختلف خودروها در

انواع مختلف آنها در يک عمق و سرعت ناپايدار مي

سيالب انجام شود.
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Abstract:
Introduction: Evaluation of damages caused by flash floods in urban areas is one of the most
important concerns after their occurrence. Like other urban elements, vehicles suffer damage that
should be considered for managing urban floods. The damage values in most car damage models
in flood are presented with the assumption of their stability and purely in terms of depth, while
the flood velocity as flood important variable is also effective on the severity of damages. In the
present research, while evaluating the eight theories presented in the Australian Rainfall and
Runoff Guideline (AR&R), an attempt is made to provide the best theory to provide a simple and
accurate algorithm for determining the damage to sedan vehicles in flood as a function of depth
and velocity.
Methods: To achieve the goal of this research, the formulas and diagrams of the stability limit of
eight theories presented in AR&R were evaluated and after deleting one of the theories and
modifying the Melbourne Water presented in 1996 and DPW presented in 1986 formulas, the
stability map of the sedan cars in Darwaze Quran flood on March 25, 2019 in Shiraz was
produced for seven theories proposed in this guideline. Subsequently, by combining the stability
limits of each theory with the HAZUS-MH depth-damage diagram and zoning below the stability
limit diagram as stable areas, the risk map algorithm for stable sedan vehicles was provided
separately for each theory. In the following, the risk map in the adjacent parking area of the water
pool upstream of the Quran Gate of Shiraz for each theory and, with their help, the total damage
for the Pride_131 was calculated as a common vehicle in Iran. Finally, the measures of maximum
damage, as well as the total damages were obtained from each one.
Results: One of the main and most important results of this research is providing an algorithm
for determining the damage of the sedan vehicles in a certain range of depth and speed for each
of the theories proposed in AR&R, which were used for producing the risk map. In addition, the
total damages for the Pride-131 as an index car were calculated by the proposed algorithms. The
minimum damage was obtained by using AR&R (1987) theory algorithm equal to 10 billion and
265 million toman and the maximum amount of damage was obtained by using achieved by
using AR&R (2011) theory algorithm equal to 14 billion and 32 million toman.
Conclusion: It was found that the use of the depth of flood as a hydrostatic index, which is now
the criterion for calculating car damage, is not accurate enough and it is better to use velocity and
depth composition as a hydrodynamic index for this purpose. At the same time, it was proved that
among the other theories, the relation and the final limit of stability presented in the AR&R
(2011) theory to provide a model for determining the damage to small and light vehicles in the
flood as a function of depth and velocity has better and more reliable results. It is worth noting in
order to achieve the more accurate damage amounts of vehicles in flood, more theoretical and
experimental studies considering different types of vehicles are essential.
Keywords: Flood, Vehicle, Damage, Stability, Rainfall and Runoff Guideline AR&R
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