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تخویي هٌحٌیّای ؿکؼت ؿبکِ ّای َّایی فـاسهتَػط خْت اسصیابی آػیبپزیشی ؿبکِّای
تَصیغ ًیشٍی بشق دس هؼشض تْذیذ تٌذ باد(هطالؼِ هَسدی :اػتاى هاصًذساى)
هؼؼَد صادقی خواهی
داًـکذُ هٌْذػی بشق ٍ راهپیَتش-داًـیاُ ؿْیذ
بْـتی
تْشاى-ایشاى

هحوذ صادق ػپاػیاى
داًـکذُ هٌْذػی بشق ٍ راهپیَتش-داًـیاُ ؿْیذ
بْـتی

چکیذُ— بِ دلیل گشهایؾ خْاًی ٍ با تَخِ بِ تغییشات اقلیوی ،بالیای طبیؼی با ؿذت ٍگؼتشُ بیـتشی دس طَل چٌذ دِّ گزؿتتِ س
دادُ ٍ اًتظاس هیسٍد بش ؿذت ٍ تؼذاد ٍ باصُ صهاًی ٍقَع ایي سخذادّا دس آیٌذُ افضٍدُ ؿَد .هٌحٌیّتای ؿکؼتتپتزیشی بتشای هحاػتبِ
احتواالت خشابی ؿبکِ َّایی تَصیغ دس بشابش تٌذ بادّتا بکاسگشفتتِ هتیؿتًَذ بتِ هٌظتَس اػتتاادُ اص هٌحٌتیّتای ؿکؼتت دس اسصیتابی
آػیبپزیشی الصم اػت تَابغ ٍ هذلّای سیاضی ایي هٌحٌیّا بتِ ػٌتَاى یتک ابتضاس قابتل رتاسبشد دس اسصیتابی ٍ هتذلػتاصی تتا آٍسی
ؿبکِّای بشقسػاًی اػتخشاج گشدد .ایي هقالِ با اػتاادُ اص بشاصؽ دادُّای تدشبی هَخَد ٍ گشد آٍسی ؿتذُ اص باًتک دادُّتای یکتی اص
ؿشرتّای تَصیغ بشق(اػتاى هاصًذساى) ٍ ػاصهاى َّاؿٌاػی اقذام بِ اػتخشاج هذل سیاضی ٍ هٌحٌی ؿکؼت پزیشی ؿبکِ ّتَایی فـتاس
هتَػط ًوَدُ ٍ دس اداهِ ایي تَابغ هَسد اػتباسػٌدی قشاس گشفتِ ٍ دقت آى تَػط یکتی اص هؼیاسّتای سیاضتی ًیکتَیی بتشاصؽ بشسػتی
هیؿَد.
ٍاطُّای رلیذی — تا آٍسی؛ تٌذباد ؛ًیکَیی بشاصؽ ؛ هٌحٌی ؿکؼت پزیشی
 .1مقدمٍ
ؿبکِ ّای بشق سػاًی ،بِ دلیتل ٍابؼتتیی ػتایش صیشػتاختْا بتِ
اًشطی بشق اص اّویت ٍیظُای بشختَسداس ّؼتتٌذ ٍ بتِ ایتي دلیتل
ػیاػتگزاساى دس ػشصتِ ّتای هختلتا رتاّؾ آػتیب پتزیشی
ؿبکِّای بشق سػاًی سا خْت اػتوشاس بخـی بتِ فؼالیتت ػتایش
صیشػاختّا بِ ٌّیام ٍقَع بحشاى بشًاهِ سیضی هیًوایٌذ.
هاَْم تا آٍسی دس ػیؼتنّای قذست ،با هدوَػِای اص صاات اص
خولِ ایؼتادگی دس بشابش صذهات ٍاسدُ ،باصیتابی ػتشیغ ٍ قابلیتت
ػاصگاسی ٍ دسعآهَصی اص سخذادّا تبییي ؿذُ اػت ٍ چتاسچَ
هاَْهی تا آٍسی بش پایِ ّویي هااّین تَصیا ؿذُ اػتت رتِ
پٌح هـخصِ رلیذی تحتت ػٌتاٍیي  :اػتتحکام  ،راایتت هٌتابغ،
افضًٍیی ،باصیابی ٍ قابلیت ػاصگاسی دس آى بطَس بشخؼتتِای قابتل
هـاّذُ اػت.
اسصیابی تا آٍسی ؿبکِّای بشق غالبا ؿتاهل دٍ اقتذام رلتی صیتش
هیباؿذ:
 اسصیابی راسایی ٍ ٍارتٌؾ ػیؼتتن بشقشػتاًی دس هَاخْتِ بتا
تْذیذ ٍاسدُ خْت اسصیابی پایذاسی.

1

 هذلػاصی باصیابی بتشای ػتٌدؾ قابلیتت باصیافتت ٍ تتشهین
ػشیغ ػیؼتن بِ حالت ػولکشد ػادی.
رِ دس ّش دٍ بخؾ راسبشد هٌحٌی احتواالتی ؿکؼت پزیشی
اص دسخِ اّویت باالیی بشخَسداس اػتّ .ذف اصلی هطالؼات اًدام
ؿذُ دس ایي هقالِ ،بشسػی تاثیش آػیبّای ٍاسد بش ؿبکِ ًاؿتی اص
آػیب ٍاسدُ بش ؿبکِّای َّایی اػت ٍ .اػتتخشاج هٌحٌتیّتای
ؿکؼت ٍ آػیبپزیشی دس ایي هقالِ اص طشیق سٍؽ بتشاصؽ دادُ-
ّای تدشبی ٍ اطالػات تاسیخی اًدام گشفتِ اػت.
در هشٍسی بش ادبیات هشتبط با هَضَع فَق هالحظِ هیگشدد
رِ بخؾ قابل تَخْی اص پظٍّؾّای اًدام ؿذُ بِ یکی اص دٍ
اقذام رلی ررش ؿذُ ،یؼٌی اسصیابی ٍارٌؾ ػیؼتن یا هذلػاصی
باصیابی پشداختِاًذ اص خولِ هشاخغ [ ]3.2.1بِ طَس ّوضهاى
هَضَع ٍارٌؾ ٍ باصیابی ػیؼتن سا هَسد تَخِ قشاس دادُاًذ رِ
ایي هَضَع ًیاصهٌذ دسک صحیح ٍ دقیق چیًَیی اثشگزاسی
تْذیذ بش ػولکشد ٍ راسایی ػیؼتن قذست هیباؿذ.
هذل ؿکؼت پزیشی رِ دس ایي هقالِ هَسد تَخِ قشاس گشفتِ
اػت دس اصل اص هاَْم رلی قابلیت اطویٌاى ػاختاسی بشگشفتِ
ؿذُ[ ٍ ]4ابضاس هٌاػبی خْت تحلیل هؼتقل ّش تدْیض دس بشابش

تْذیذ هیباؿذ .هٌحٌیّای ؿکؼت بیاًیش احتوال خشابی یک
خضء دس بشابش اثش یک تْذیذ هیباؿٌذ رِ با بِراسگیشی ایي
هٌحٌیّا ٍ ؿبیِػاصی هًَتراسلَ [ ]5هیتَاى بِ تخویي
صحیحی اص هیضاى خؼاست ٍاسدُ بِ ؿبکِ بشق دس هؼشض تْذیذ
طَفاى ًایل آهذ [.]6
 .2يیژگیَای اقلیمی ي سرزت

ارا

ر مىطقرٍ مرًر

مطالعٍ
اػتاى هاصًذساى دس ؿوال رـَس ایشاى ٍ با ٍػؼتی هؼادل 23756
ریلَهتش هشبغ ٍاقغ ؿتذُ ٍ بتِ لحتاق اقلیوتی داسای آ ٍ ّتَای
هؼتذل ٍ هشطَ (هؼشٍف بِ هؼتذل خضسی) هیباؿذ.
با هالحظِ ًـشیِ ؿواسُ  456هؼاًٍت بشًاهِسیضی ٍ ًظاست
ساّبشدی رِ گؼتشُ تَصیغ ػشػتّای باد سا دس هٌاطق هختلا
رـَس بِ ػِ دػتِ تاکیک ًوَدُ اػت هالحظِ هیگشدد رِ
اقلین هاصًذساى دس طبقِبٌذی هٌاطق بادخیض رِ حذارثش ػشػت
باد بیؾ اص  40هتش بش ثاًیِ دس آى هی ٍصد قشاس داؿتِ رِ بیاًیش
ؿشایط بادخیضی ٍ هَاخِْ ؿبکِّای بشق با تْذیذ تٌذباد ٍ
طَفاى هیباؿذ [.]7
خْت تاهیي اطالػات ٍ آهاس تاسیخی با ّذف اػتخشاج
هٌحٌیّای ؿکؼت ،اطالػات حذارثش ػشػت باد (بادّای با صهاى
ٍصؽ بیؾ اص ػِ ثاًیِ) بِ طَس ػاػت بِ ػاػت اػتخشاج ٍ
حذارثش ػشػت باد هاّیاًِ ایؼتیاُّای َّاؿٌاػی اػتاى
هاصًذساى دس طَل چٌذ دِّ خوغ آٍسی ٍ هَسد بشسػی قشاس گشفتِ
اػت ٍ هطابق ؿکل  1هٌحٌی تَصیغ چیالی احتوال حذارثش
ػشػت باد بِ ٍػیلِ بشاصؽ آهاسی ٍ ًشم افضاس تحلیلیش آهاسی دس
هٌطقِ هَسد هطالؼِ اػتخشاج گشدیذّوچٌیي ػَابق ٍ اطالػات
هشبَط بِ ٍقَع طَفاى دس دٍ سخذاد خَی هطابق خذٍل 1
خوغآٍسی گشدیذ.
با تَخِ بِ هَاسد ررش ؿذُ فَق اهَسّای ػولیاتی قائوـْش،
ؿوال بابل ٍ ؿوال ػاسی بِ دلیل ًضدیکی ٍ ّن خَاسی آىّا ٍ
ّوؼاى بَدى سطین آ ٍ َّایی ٍ هـابْت دس ابؼاد هختلا ررش
ؿذُ فَق بِ ػٌَاى هٌاطق هَسد هطالؼِ اًتخا گشدیذًذ.

شکل : 1مىحىی تًسیع چگالی احتمال حداکثز سزت
ااسٌ حدي چُار ٍَ (از اش

شدٌ اس ایستگاٌ ًَاشىاسی)

خديل  :1اطالتات مزاًط اٍ طًفانَای شدید حا ث شدٌ
سزعت تٌذ تاد ) (m/s
اهَر عولیاتی

طَفاى تِ تاریخ
95/6/12

طَفاى تِ تاریخ
87/7/7

قائوطْز

35

22

ضوال تاتل

30

26

ضوال ساری

31

28

.3استخزاج مىحىی شکس

جْت ٍسش
ضوالغزب-
غزب
ضوالغزب-
غزب
ضوالغزب-
غزب

ي آسیبپذیزی

هٌحٌی ؿکؼت ٍ آػیب پزیشی اص طشیتق بتشاصؽ بتِ دػتت
هی آیذ ،بشاصؽ بِ هاَْم پیؾبیٌی ٍ بیاى تغییشات یک هتغیش بتش
اػاع تغییشات هتغیش دییش هیباؿذ .دس بشاصؽ دادُّا ٍ اػتخشاج
هٌحٌیّای ؿکؼتپزیشی اص تابغ ًوایی هطابق سابطِ  1اػتتاادُ
ؿذُ اػت دلیل اصلی اًتخا ایي تابغ ریایتت دادُّتای هتغیتش
ّای بشاصؽ ؿًَذُ هتیباؿتذ بطَسیکتِ هـتاّذُ هتیؿتَد سًٍتذ
تغییشات دسصذ هـتشریي خاسج اص ػشٍیغ دس سابطِ بتا تغییتشات
هتغیش ٍسٍدی (ػشػت باد) سًٍذی ؿتتاباى ٍ افضایٌتذُ هتیباؿتذٍ،
بطَس طبیؼی دس بشاصؽ دادُّتا ،صهتاًی اص تَابتغ ًوتایی اػتتاادُ
هیؿَد رِ ًش تغییش هتغیش پیؾبیٌی ؿًَذُ دس سابطِ بتا هتغیتش
ٍسٍدی ،داسای سًٍذ ؿتابذاس افضایٌذُ یا راٌّذُ باؿذ .دلیتل دییتش
اًتخا تابغ ًوایی راسبشد گؼتشدُ آى دس هٌابغ قبلی اػت.
()1

2

اا ماَیاوٍ ر

Px  A x  eBx Vw

دس سابطِ  ،1ػشػت باد ٍ ٍ ضشایب هشبَط ؿکؼتت
ٍ ٍقاِ دس ػشٍیغ بشقشػاًی هیباؿذ رِ بطتَس هؼوتَل اص طشیتق
تدشبی ٍ با بشسػی دادُ ّای تاسیخی بِ دػت هیآیٌذ.
دس خذٍل ؿواسُ 2اطالػات خؼاسات ٍاسدُ بِ ؿبکِّای بشق
اهَس قائوـْش ،ؿوال بابل ٍ ؿوال ػاسی دس سابطِ با طَفاىّای
بِ تاسیخ  95/6/12 ٍ 87/7/7دسج گشدیذُ اػت .دادُّای ثبت
ؿذُ دس دٍ بحشاى ررش ؿذُ دس تشریب با اطالػات ؿشایط هؼوَل
تـکیل دٌّذُ دادُّای الصم بشاصؽ خْت اػتخشاج هٌحٌیّای
ؿکؼت ٍ آػیبپزیشی ّؼتٌذ.

تاثیز تُدید اا

شکل  : 2مىحىی آسیب پذیزی مشتزکیه تح

خديل :2ا ٌَای تاریخی خسارات يار شدٌ ر ي احزان مًر ازرسی

اهَر عولیاتی
قائوطْز
ضوال تاتل
ضوال ساری

خسارات ٍاردُ

طَفاى تِ تاریخ
95/6/12

طَفاى تِ تاریخ
87/7/7

درصذ هطتزکیي تحت
تاثیز

26

5

سزعت تٌذ تاد

35

22

درصذ هطتزکیي تحت
تاثیز

24

9

سزعت تٌذ تاد

30

26

درصذ هطتزکیي تحت
تاثیز

22

12

سزعت تٌذ تاد

31

28

بش پایِ اطالػات هَختَد ٍ بتِ ٍػتیلِ بتشاصؽ بتا سٍؽ غیشخطتی
حذاقل هشبؼات ،تقَیتت ؿتذُ بتا سٍؽ لیتَى بتش هتاسرَآست ،
هطابق ؿکل  2بشاصؽ اًدام ٍ صحت ٍ دقت آى بِ ٍػیلِ تحلیتل
پؼواًذ ؿکل ٍ 3هؼیاسّای ًیکَیی بشاصؽ هطتابق سابطتِ 2هتَسد
تحقیق ٍ اػتباسػٌدی قشاسگشفتِ اػت
ٍ دس ًْایت تابغ ًوایی ؿکؼت پزیشی ؿبکِ فـاسهتَػط َّایی
بش اػاع هـتشریي ختاسج ؿتذُ اص ػتشٍیغ بتا بکتاسگیشی سٍؽ
تَصیا ؿذ اػتخشاج گشدیذُاػت.

3

̅

()2

̂

∑

SSEػباستؼت اص هدوَع هشبؼتات خطتا ،ػباستؼتت اص هقتذاس
دادُّای تدشبی ̂ ،ػباست اص هقذاس دادُّای تخوتیي صدُ ؿتذُ دس
بشاصؽ  ̅،هقذاس هتَػط دادُّتای تدشبتی ٍ چٌتاىرتِ هالحظتِ
هیگشدد هقادیش بذػت آهذُ دس خذٍل  3اص ٍضؼیت قابتل قبتَلی
بشخَسداس هیباؿذ.
:

هعیار ًیکَیی تزاسش

هقذار هحاسثِ ضذُ هعیار

SSE

3.93*10-3

سابطِ 3هشبَط بِ تابغ ًوایی هٌحٌی بشاصؽ یافتِ ؿکل 2هیباؿذ
ٍ ایي سابطِ خْت اًدام هطالؼات آػیب پتزیشی هؼشفتی ٍ قابتل
بکاسگیشی اػت.
()3

ػباستؼت اص احتوال تدوؼتی هـتتشریي اص
رِ دس آى
ػشٍیغ خاسج ؿذُ یا تحت تاثیش قشاسگشفتِ دس بشابش تْذیذ طَفاى
ٍ ػشػت ٍصؽ تٌذ باد هیباؿذ.
دس هشٍسی بش ًتایح حاصلِ هالحظِ هیؿَد رِ آػتاًِ آػیب-
پزیشی هـتشریي دس بادی با ػشػت  15هتش بش ثاًیِ هیباؿذ ٍ
ایي هَضَع حاری اص آػتاًِ پاییي آػیب پزیشی ٍ خشٍج اص
ػشٍیغ هـتشریي دس بشابش تْذیذ باد هیباؿذ ّوچٌیي هالحظِ
هیگشدد رِ دس حذارثش هقذاس بشٍص آػیب رِ دس ػشػت  35هتش
بش ثاًیِ اتااق افتادُ اػت  ٪26هـتشریي تحت تاثیش خاهَؿی
بلٌذهذت قشاس گشفتِاًذ رِ ایي هَضَع حکایت اص ٍخَد ضؼا ٍ
ًبَد پایذاسی ؿبکِّای َّایی تَصیغ دس بشابش تْذیذ تٌذباد ٍ
طَفاى هیباؿذ .بش بشسػیّای هیذاًی ٍ تحقیقات اًدام ؿذُ دس
خصَف ٍقَع سخذاد طَفاى بِ تاسیخ  95/6/12بیاًیش ٍخَد ًقؾ
تاثیشگزاس ؿبکِّای تَصیغ دس تا آٍسی ؿبکِ بشقسػاًی
هیباؿذٍ ،خَد اؿکال دس ػیؼتن ًیْذاسی ٍ تؼویشات
ػلیالخصَف ضؼا خذی دس ؿاخِصًی ٍ پاکػاصی ؿبکٍِ ،خَد
ضؼا دس اتصاالت الکتشیکی ،بشخَسد فاصّا بِ ّن ،ػقَط ٍ
بشخَسد اؿیاء خاسخی بِ ؿبکِ دس رٌاس ؿکؼتیی پایِّا دس
ؿبکِّای تَصیغ فـاسهتَػط ٍ فـاسضؼیا اص ػَاهل تاثیشگزاس دس
افضایؾ دسصذ هـتشریي تحت تاثیش هیباؿٌذ رِ هٌحٌی آػیب
پزیشی هـتشریي تحت تاثیش تْذیذ باد ،تخویي هٌاػبی اص هیضاى
تاثیشگزاسی ایي دػت ػَاهل سا فشاّن هیًوایذ .ؿبکِّای فَق
تَصیغ ٍ اًتقال ًیض دس راّؾ تا آٍسی رلی ؿبکِّای بشقسػاًی
تاثیشگزاس هی باؿٌذ رِ خاسج اص حَصُ بشسػی ایي هقالِ هی باؿٌذ
ٍلی با تَخِ بِ هٌاػب بَدى ٍضؼیت طشاحی ،اخشا ٍ بْشُبشداسی
ٍ اًطباق بیـتش آى با اػتاًذاسدّا ،ایي ؿبکِّا اص تا آٍسی
هطلَ تشی بِ ًؼبت ؿبکِّای تَصیغ بشخَسداس ّؼتٌذ.
 .4وتایح
در ایي هقالِ تا تْزُگیزی اس دادُّای تاریخی ٍ تجزتی ٍ تا تکیِ تز
رٍشّای تزاسش آهاری ،هٌحٌی ضکستپذیزی پایِّای ضثکِّای
فطارهتَسط ٍ هٌحٌی آسیةپذیزی هطتزکیي تحت تاثیز تٌذ تاد ٍ
طَفاى استخزاج گزدیذ .تحلیل پسواًذ ٍ هعیارّای ًیکَیی تزاسش
جْت اعتثارسٌجی ٍ تطخیص کیفیت هٌحٌیّای تزاسش ضذُ
تکارگزفتِ ضذ کِ ًتایج حاصل تیاًگز کیفیت هٌاسة تزاسشّای اًجام
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ضذُ در هٌاطق ّوگَى هیتاضذ .در عیي حال تا تذست آهذى تاتع
ریاضی آسیة پذیزی هطتزکیي اهکاى تْزُگیزی اس ایي هذلّای
ریاضی جْت تزرسی تابآٍری ٍ ٍاکٌص ضثکِّای تَسیع در تزاتز
تْذیذ طثیعی طَفاى فزاّن گزدیذ کِ تطَر هعوَل ایي تَاتع تِ عٌَاى
یکی اس ٍرٍدیّای رٍش هًَتکارلَ جْت ارسیاتی ٍ پیصتیٌی رخذاد-
ّای آتی قاتل تِکارگیزی هیتاضذ.
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