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مدیریت غیر سازهای سیالبدشتها با استفاده از پیش بینی خسارت کشاورزی
علیرضا شکوهی 1و زهرا گنجی نوروزی
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تاریخ دریافت91/89/80 :
تاریخ پذیرش91/12/11 :

چکیده:
تعیین خسارت کشاورزي گام اول براي مدیریت غیرسازهاي سیالبدشتها با زونبندي مناطق از نظر ریسک سرمایهگذاري است.
پیشبیني خسارت کشاورزي نیازمند تحلیل ریسک زماني و مکاني بوده و با ترکیبي از تحلیل فراواني ،شبیهسازي هیدرولیکي سیل
و توابع خسارت در مراحل مختلف رشد گیاهان محاسبه ميشود .در روش ارائه شده که بر مبناي تکنیک مونتکارلو شکل گرفته
است شانس رخداد سیل در هر یک از مراحل رشد گیاه از طریق ضرایب وزني که با نمونهگیري تصادفي از توزیع یکنواخت تولید
ميشوند ،محاسبه شده و خسارت نهایي از مجموع خسارتهاي حاصل در هر یک از مراحل رشد و ثابت شدن آن به ازاي تکرارهاي
متوالي به دست ميآید .در این تحقیق جهت شبیهسازي هیدرولیکي سیل از  HECRASو براي ترکیب نتایج حاصله با توابع
خسارت زماني و فیزیکي گیاه از محیط  GISاستفاده شده است .در این مطالعه براي توسعه روش پیشبیني خسارت ،گیاه برنج که
کشت غالب مناطق شمالي ایران ميباشد مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج نشان ميدهند که میزان خسارت متوسط به ازاي
رخداد یک سیل معین در مراحل مختلف رشد به ترتیب در مراحل نشا ،خوشهدهي ،ساقهزني و درو افزایش ميیابد .براین اساس
زمان رخداد سیل تأثیر بسزایي در میزان خسارت دارد ولي رابطه خسارت با افزایش رشد گیاه مستقیم و خطي نیست .در روشهاي
موجود خسارت سطح سیلگیر  011درصد محسوب ميگردد ولي در این مطالعه متوسط خسارت ناشي از رخداد سیلهاي 011
ساله 011 ،ساله و  011ساله در سطح سیلگیر  011ساله به ترتیب برابر با  02 ،00و  72درصد بدست آمد.
واژههای کلیدی :برنج ،توابع خسارت ،ریسک مکانی و زمانی ،پیشبینی خسارت کشاورزی ،مدیریت غیرسازهای.
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مقدمه:
در دهه دوم قرن بیست و یکم که به نظر ميرسد دوره
تشدید و قابع حدي سوانح طبیعي نظیر سیالب باشد ،به
بشر ثابت شده است که بجاي ادعاي مبارزه با سیالب و به
عبارتي دیگر ادعاي کنترل سیالب بهتر است به همزیستي با
سیالب پرداخته و بجاي کنترل ،آن را مدیریت نماید.
بهترین گواه این مدعا سخنراني کوفي عنان دبیر کل سازمان
ملل متحد در سال  0118مي باشد" :وظیفه ما تنها محدود
به حفظ منابع آب براي توسعه پایدار نیست بلکه شامل
کاهش توان آن براي گرفتن زندگي ابناء بشر نیز ميشود .ما
ميتوانیم و باید تعداد و اثرات حوادث ناگوار را ،با ایجاد
جوامعي پایدار که بتوانند در بلند مدت به زندگي توأم با
ریسک ادامه دهند ،کاهش دهیم" ( .)WMO, 2006راههاي
کنترل و مدیریت سیالب را عموماً به دو دسته روشهاي
سازهاي و غیرسازهاي تقسیم ميکنند (کمیته ملي آبیاري و
زهکشي .)0827 ،در ارتباط با مقدمه فوقالذکر ميتوان
کنترل سیالب را یک روش سازهاي و روشهاي مدیریت
سیالب را در دسته روشهاي غیرسازهاي جاي داد .روشهاي
سازهاي سعي در کاهش میزان سیالب دارند حال آنکه
روشهاي غیرسازهاي سعي در کاهش اثرات و عواقب سیالب
دارند (امامي .)0830 ،اکنون دیگر این اعتقاد که روشهاي
غیرسازهاي مخصوص کشورهاي فقیر است وجود نداشته و
بسیاري از کارشناسان کشورهاي غربي و ژاپن بر این باورند
که تلفیق روشهاي سازهاي و غیرسازهاي ميتواند با هزینه
کمتر به کاهش خسارت ناشي از سیالب منجر شود (کمیته
ملي آبیاري و زهکشي 0827 ،؛ امامي  ،0830 ،نوري و
شریفي .)0871 ،در یک جمع بندي کلي از تمامي تجربیات
موجود در سطح دنیا و همچنین ایران براي روشهاي سازهاي
ميتوان آن را شامل روشهایي نظیر ساخت سد بر رودخانه،
سیلبند حول مناطق در خطر سیالب ،گوره یا خاکریز و یا
دیوارههاي اطراف رودخانه ،تثبیت بستر و الیروبي کردن
رودخانه دانست .براي روشهاي غیرسازهاي نیز ميتوان از
روشهایي نظیر پیشبیني سیالب ،پیشبیني مناطق سیلزده
با استفاده از عکسهاي ماهوارهاي ،کنترل گسترش

سیالبدشت ،بیمه سیالب ،مدیریت حوضه ،هشدار سیل،
تخلیه مناطق سیلزده ،مدیریت بهنگام سیالب در مخازن و
کمکهاي اضطراري نام برد (.)Patel and Dholakia, 2010
تجربیات دنیا در مورد روشهاي غیرسازهاي به دهه 0731
میالدي برميگردد و تقریبا همه روشهاي فوقالذکر بسته
به موقعیت کشور و منطقه مورد نظر ،آزمون شدهاند ولي
عمالً چهار مورد کنترل گسترش سیالبدشت ،بیمه سیالب،
هشدار سیل و تخلیه بیش از بقیه موارد در کشورهاي
اروپایي ،امریکا و ژاپن با اقبال مواجه شدهاند (امامي،
 .)0830در ایران عمالً کاري جدي در این مورد صورت
نگرفته و مدیریت غیرسازهاي بیشتر به کمکرساني بعد از
سیالب و احیاناً تخلیه مردم از مناطق تحت خطر محدود
بوده است .تجربیاتي نیز در مورد نصب سیستمهاي هشدار
سیل در حوضه گرگانرود ،شاندیز و ماسوله دیده شده است
(روابط عمومي شرکت آب منطقهاي خراسان رضوي ،گیالن
و گرگان .)0870 ،نکته قابل توجه در مورد این تجربیات
داخلي و خارجي آن است که تقریباً همگي آنها جوامع
انساني را هدف گرفتهاند و در باب آنچه که مورد بحث این
تحقیق است سابقهاي گزارش نشده است .شاید مسئله
هشدار سیل براي محققین ایراني بیشتر از بقیه موارد
مدیریت غیرسازهاي جذاب بوده است (امیدوار و همکاران،
 ،0837خدایي و همکاران .)0830 ،در این میان مطالعات
محدودي نظیر تنظیم منحني فرمان سد با توجه به میزان
خسارت کلي در پاییندست (ملک محمدي و همکاران،
 ،)0831بهرهگیري از مدلهاي رقومي ارتفاعي با فرض
خسارت صد در صد در هر سلول آب گرفته (مصباحي و
همکاران )0831 ،و همچنین موردي دیگر در خصوص
استفاده از بیمه سیالب در مناطق شهري (ملک محمدي و
تجریشي )0837 ،نیز گزارش شده است .یکي از موفقترین
روشهایي که در سطح دنیا براي کاهش خسارت سیالب
(البته با تمرکز روي خسارت مناطق مسکوني) بدان توجه
شده است پهنهبندي خطر سیالبدشتها و استفاده از
قوانین بازدارنده و تعیین حق بیمه بر اساس منطقه خطر و
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اعطاي یارانه به مردم براي دوري جستن از مناطق با ریسک
باال ميباشد (امامي .)0830 ،آنچه که تحقیق حاضر بدان
اختصاص دارد توسعه مدل و یا به عبارت بهتر توسعه
الگوریتمي است که بتواند ریسک خسارت کشاورزي را
برآورد نماید و با پهنهبندي ریسک در سیالبدشت ،مباني
الزم براي مدیریت سیالبدشت در مناطق روستایي را فراهم
آورد .یکي از خروجي هاي مدل توسعه یافته تعیین میزان
ریسک براي محصوالت کشاورزي در هر سلول از نقشههایي
است که علياالصول رستري بوده و براین اساس ،شرایط
اولیه الزم براي تعیین حق بیمه محصوالت کشاورزي در
مقابل سیالب و همچنین محاسبه میزان خسارت قابل
پرداخت را بدست ميدهد.
غالبا معیار و روش مشخصي براي برآورد خسارت
کشاورزي ناشي از سیل وجود ندارد و تقریبا دراکثر موارد
سیلگرفتگي برابر با خسارت صددرصد فرض ميشود که با
واقعیتهاي موجود تطابق ندارد .یقیناً یکي از مهمترین علل
این امر عدم وجود تابعي بوده است که بتواند ارتباط بین
پارامترهاي فیزیکي سیل و میزان خسارت را برقرار نماید .از
طرف دیگر ترکیب هیدرولیک سیل و توابع خسارت و نهایتاً
پیشبیني خسارت کشاورزي به علت وابستگي این نوع از
خسارت به زمان رخداد سیل معموال پیچیدهتر و مشکلتر از
بررسي دیگر انواع خسارتها ميباشد و تاکنون روشي که
بتواند عمالً ریسک زماني و مکاني ،هیدرولیک سیل و توابع
خسارت کشاورزي را با یکدیگر ترکیب کرده و احتماالت
مختلف متناظر با رخداد یک سیل با بزرگي معین را در هر
یک از مراحل رشد مدنظر قرار دهد وجود نداشته است.
واقعیت آن است که در سطح دنیا تحقیقات بسیار اندکي
در مورد پیشبیني یا برآورد خسارت کشاورزي صورت گرفته
و توابع خسارت کشاورزي جز براي چند گیاه محدود مورد
بررسي قرار نگرفته است .با توجه به این امر الزم است که از
مجموعه دانش موجود در برآورد دیگر انواع خسارتها نظیر
خسارتهاي ساختماني ،که بیشتر به مناطق شهري هم
اختصاص دارد ،نیز استفاده به عمل آید که در این بخش به
مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
 Kalyanapuو همکاران با استفاده از یک مدل
هیدرولیکي دو بعدي تالش نمودند تا با استفاده از روش
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مونت کارلو نقشه بهتر و با عدم قطعیت کمتري را براي
مناطق سیلگیر بدست دهند .در مقایسه با روشهاي قطعي و
به ازاي یکبار اجراي مدل ،مساحت مناطق پرخطر 7/8
درصد افزایش یافت ( .)Kalyanapu et al., 2012در یکي از
آخرین کارهایي که توسط  Solinبراي تعیین میزان
آسیبپذیري مناطق شهري انجام شده است وي توانست با
توسعه اندکسهاي ترکیبي بطور تقریبي میزان حساسیت به
وقوع سیل ،مقاومت در مقابل آن و توانایي مقابله با مسائل
بعد از سیالب را کمي نماید ( .)Solin, 2012در کوششي
ارزشمند  Ahmad and Simonovicبه اهمیت ریسک زماني
و مکاني و ترکیب این دو ریسک براي رسیدن به برآوردي
مناسب از خسارت سیالب پرداخته و سعي نمودند به کمک
روش فازي عدمقطعیتهاي زماني و مکاني ناشي از
بکارگیري مدل  Mike21را مدل نمایند ( Ahmad and
 Middelmann-Fernandes .)Simonovic, 2011نشان داد
که استفاده از منحنيهاي خسارت  -عمق و یا خسارت -
سرعت که بطور مجزا براي خسارت ساختماني تهیه ميشوند
میزان خسارت را کم برآورد نموده و بر استفاده ترکیبي از
این منحنيها براي برآورد واقعي تر میزان خسارت تاکید
نمود ( Huang .)Middelmann-Fernandes, 2010و
همکاران در مطالعهاي که در چین انجام دادند میزان
خسارت اقتصادي ناشي از سیل را با استفاده از دادههاي
سیلهاي سال  0773مورد بررسي قرار دادند و در نهایت
میزان خسارت را با نوع سیل ،مدت زمان سیل و تعداد سیل
مرتبط کردند ( Kang .)Huang et al, 2008و همکاران
مطالعهاي جهت تخمین خسارت سیل در مناطق مسکوني
انجام دادند و تابع عمق-خسارت را براي مناطق مسکوني با
توجه به دادههاي سیل سال  0770در جنوب تایوان
استخراج کردند ( Dutta .)Kang et al, 2005و همکاران در
مطالعهاي که بر روي خسارات ساختماني و برخي محصوالت
کشاورزي انجام دادند ،ابتدا توسط یک مدل هیدرولوژیکي
عمق آب را در نقاط مختلف حوضه برآورد کردند و سپس با
ترکیب توابع عمق -خسارت و نقشه عمق سیل ،خسارت را
محاسبه نمودند ( .)Dutta et al, 2003تحقیق  Duttaاز
ارزشمندترین کارهاي انجام شده در زمینه برآورد خسارت
کشاورزي است ولي اوال در این مطالعه توابع خسارت-عمق
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براي محصوالت کشاورزي در مراحل مختلف رشد توسعه
داده نشده و ثانیا اشارهاي به زمان رخداد سیل نشده است.
 Berningو همکاران در مطالعهاي که انجام دادند با توجه به
دادههاي تاریخي میزان خسارات ساختماني را به پیک
سیالب مرتبط کردند ( .)Berning et al, 2001همانطوري که
مشخص است در این تحقیق نیز نه تنها زمان رخداد سیل
مورد توجه قرار نگرفته است بلکه توجهي به توزیع مکاني
سیل در حوضه نیز نشده است و بنابراین ترکیب هیدرولیک
سیل و توابع خسارت نیز صورت نگرفته است Bernning .و
همکاران در تحقیق دیگري که بر روي محصول نیشکر انجام
دادند تابع عمق-خسارت را براي ماههاي مختلف سال
گسترش دادند( .)Bernning et al, 2000آنها به نوعي با این
تحقیق اهمیت زمان رخداد سیل و بزرگي سیل را در میزان
خسارت خاطرنشان کردند اما عالوه بر اینکه این توابع را با
هیچ مدل هیدرولیکي ترکیب نکردند (عدم توجه به توزیع
مکاني سیل) پیشبیني خسارت و نیز احتمال رخداد سیل
در ماههاي مختلف سال نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
نرم افزار هاي موجود براي برآورد خسارت مثل ، FDA
 ANUFLOOD ،HAZUSو  ESTDAMنیز اغلب براي
خسارتهاي ساختماني و صنعتي طراحي شدهاند.
(HEC_FDA, 2008; FEMA, 2008; Smith and
.)Greenaway, 1988
همانگونه که مشاهده ميشود در بیشتر تحقیقاتي که تا
کنون صورت گرفته نحوه توزیع زماني سیل مورد توجه
محققین نبوده است و این در حالي است که زمان رخداد
سیل ميتواند از صفر تا صد در صد در میزان خسارت مؤثر
باشد .با توجه به مباحث ذکر شده و نیازي که به پیشبیني
خسارت کشاورزي در مناطق روستایي جهت تعیین درجه
محافظت از این مناطق و تعیین درجه ریسک مطلوب بخش
کشاورزي جهت مدیریت صحیح سیالب احساس ميگردد
این تحقیق بر تلفیق ریسک زماني و مکاني براي محصوالت
کشاورزي متمرکز شده است .در این راستا از توابع خسارت
زماني و فیزیکي گیاه برنج که کشت غالب مناطق شمالي
ایران و محصولي استراتژیک است به عنوان نمونه استفاده

31
گردید .در نهایت ترکیب توابع خسارت و هیدرولیک سیل
صورت پذیرفت که نتایج آن در بخشهاي بعدي خواهد آمد.

مواد و روشها
پیشبیني خسارت کشاورزي ،نیازمند تحلیل فراواني
سیل در منطقه ،شبیهسازي هیدرولیکي سیل با توجه به
توپوگرافي ،تعیین توابع خسارت فیزیکي گیاهان و میزان
سرمایهگذاري کشاورز در هر یک از مراحل رشد گیاه
ميباشد .براین اساس در این بخش ابتدا به نحوه تحصیل هر
یک از عوامل باال پرداخته و در نهایت جهت پیشبیني
خسارت کشاورزي با در نظر گرفتن احتمال رخداد سیل در
هر یک از مراحل رشد گیاه ،روشي براي ترکیب عوامل فوق
با یکدیگر ارائه ميگردد.
 -1منطقه مطالعاتی
یکي از کاربريهاي مهم سیالبدشتهاي اطراف
رودخانههاي شمال ایران ،کشاورزي ميباشد و برنج نیز از
محصوالت استراتژیک این منطقه بوده و بیشترین مساحت
زیر کشت را به خود اختصاص ميدهد .بدینجهت گیاه برنج
به عنوان گیاه مورد مطالعه جهت استخراج تابع خسارت
کشاورزي و حوضه آزارود جهت پیشبیني خسارت
کشاورزي ناشي از سیل ،انتخاب گردید .آزارود از
رودخانههاي مستقل زیرحوضه چالوس است که از کوههاي
واقع در  71کیلومتري جنوب شرقي شهر تنکابن سرچشمه
ميگیرد و در نهایت به دریاي مازندران ميریزد .دو ایستگاه
هیدرومتري دینارسرا و نشتارود به ترتیب در باالدست و
پایین دست این رودخانه قرار دارند .شکل( )0نمایي از این
حوضه و محل ایستگاهها را نشان ميدهد .بر اساس دادههاي
موجود ،دو ایستگاه دینارسرا و نشتارود به ترتیب داراي 02
سال و  01سال دادهبرداري ميباشند .ایستگاه دینارسرا
داراي طول دوره آماري مناسب جهت بررسيهاي
هیدرولوژیکي و تحلیل فراواني سیالب بوده و با توجه به
بستر تثبیت شده رودخانه در محل این ایستگاه ،دادههاي آن
از اطمینان خوبي برخوردار ميباشند.
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تنکابن

ایستگاه نشتارود

حوضه آزارود

ایستگاه دینارسرا
شکل ( :) 1موقعیت ایستگاههای هیدرومتری و حوضه آزارود در غرب مازندران

-2هیدرولیک سیل

محصول کشاورزي قابل تعریف ميباشد :تابع خسارت زمانی

جهت محاسبه خسارت ،تعیین پارامترهاي فیزیکي سیل
از جمله عمق و سرعت سیل در هر نقطه از حوضه
اجتنابناپذیر است .در مطالعه حاضر براي این منظور از
 HEC-RASاستفاده شد .یکي از مزایاي استفاده از این مدل
قابلیت دریافت دادههاي توپوگرافي با فرمت  GISو تبدیل
آسان خروجيها به فرمت  GISميباشد که براي تحقیق
حاضر بسیار حائز اهمیت است .جهت کالیبره کردن ضریب
مانینگ در رودخانه از دادههاي دبي -اشل در دو ایستگاه
دینارسرا در باالدست و نشتارود در پایین دست رودخانه
آزارود استفاده شده است .براي واسنجي ضریب مانینگ در
سیالبدشت ،از آنجا که هیچ نوع دادهاي اعم از عمق،
مساحت سیلگیر یا حتي عکس هوایي از منطقه وجود
ندارد ،از مساحت تقریبي سیلگیر  00ساله که با پرسش از
اهالي و مسؤلین منطقه آزارود تعیین گردید ،استفاده شد.

( (Time Dependent Loss Function;TDLFکه بر پایه
پتانسیل خسارت هر محصول در طي سال تولید ميشود و
اهمیت زمان رخداد سیل را نشان ميدهد و تابع فیزیکی
خسارت(  )Physical Loss Function; PLFکه خسارت وارد
بر گیاه مشخص را در هر مرحله از رشد بر اساس پارامترهاي
فیزیکي سیل به دست ميدهد و اهمیت بزرگي سیل را در
ایجاد خسارت مشخص ميکند .تابع خسارت کل( Total
 )Loss Function;TLFنیز قابل تعریف است که از
حاصلضرب دو تابع فوق به دست ميآید .بنابراین پیشبیني
خسارت کشاورزي ،نیازمند تعیین پتانسیل خسارت محصول
در طي سال ( ،)TDLFدادههاي مربوط به فراواني اثرات
فیزیکي سیل و مقاومت گیاه در هر دوره از رشد در مقابل
اثرات فیزیکي سیل( )PLFميباشد.

-3تعیین توابع خسارت کشاورزی
خسارت سیل براي محصوالت کشاورزي مشتمل بر
سرمایههاي از دست رفته و فرصت اقتصادي به دست نیامده
به ازاي رخداد یک واقعه سیل ميباشد .خسارتهاي حاصل از
رخداد سیل هم به دلیل وابستگي هزینه صورت گرفته براي
زراعت تا زمان وقوع سیل و هم به دلیل تغییر مقاومت
ساختماني گیاه با توجه به مراحل رشد ،تابعي از زمان وقوع
سیل ميباشند .بر این اساس دو نوع تابع خسارت براي هر

-1تعیین تابع خسارت زمانی
پتانسیل خسارت یک محصول مشخص در طي سال ،از
زمان کاشت تا درو متغیر است .توابع خسارت محصول به
صورت یک رابطه از هزینه سرمایه گذاري و درآمد خالص
براي محصول در زمانهاي مختلف به دست ميآیند.
پتانسیل کل خسارت کشاورزي را ميتوان از رابطه زیر
بدست آورد :
() 0

D j  ICt  NR
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که در آن  Dمیزان خسارت  IC ،هزینه سرمایهگذاري،
 NRدرآمد خالص (درآمد منهاي همه هزینهها) ميباشدj .
واقعه سیل و  tتاریخ سیل ميباشد .خسارت وارد به
تأسیسات کشاورزي و دیگر خسارات غیرمستقیم به صورت
درصدي از خسارت محصول قابل بیان ميباشند.
 ICtو  NRبرحسب دوره رشد متفاوت بوده و لذا
رابطه( )0برحسب دوره رشد قابل تفکیک ميباشد .به عنوان
مثال در دوره نشاء هزینه سرمایهگذاري (  ) ICtفقط شامل
هزینه آمادهسازي محصول ( )PCtاست که در برگیرنده
هزینههاي صورت گرفته براي آمادهسازي ابتدایي ،کشت،
نشا (بذرپاشي) ،کوددهي و نیروي کارگري ميباشد .در دوره
ساقهزني و خوشهدهي هزینههاي وجین ،آبیاري و مراقبت از
محصول نیز به  PCtافزوده ميشود .نهایتا در مرحله درو،
پتانسیل خسارت بیشترین مقدار بوده و از رابطه زیر به
دست ميآید:
D j  GV  HC

()0

هزینه درو مي-

که در آن  GVقیمت محصول و
باشد (.)USACE, 1998
در این مطالعه تابع خسارت زماني( )TDLFبراي
محصول برنج در اثر وقوع واقعهاي که تمام یا بخشي از
محصول را در هر مرحله از رشد از بین ببرد ،به صورت
نسبت (درصد) حاصلجمع کل درآمد خالص به دست نیامده
و هزینههاي صورتگرفته براي محصول تا زمان ( tمرحله
مورد نظر) به مرحله برداشت بیان ميشود.
ميتوان فرم ریاضي تابع فوق را براي تمام مراحل به
صورت زیر نشان داد.
HC

() 8

 i=a,s,c,hو
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-2تابع فیزیکی خسارت
تابع فیزیکي خسارت ،میزان خسارت وارد برر گیراه را در
مقابل پارامترهاي فیزیکي سیل مانند عمرق ،سررعت ،زمران
ماندابي و غیره به دست ميدهد .اغلب محققین گذشته ترابع
خسارت را در مورد هر نوع خسارتي با پارامتر عمق یا سرعت
سیل ارتباط ميدادند .حرال آنکره برراي بررسري انردرکنش
پیچیده جریان و گیاه ،تنها عمرق و سررعت کرافي نیسرت و
پارامترهاي هیدرولیکي دیگر و یا ترکیب آنها برراي تعیرین
میزان خمشدگي و نهایتا شکست ساقه گیاه مورد نیاز اسرت
(گنجرري و همکرراران 0871 ،و  .)0870در هم رین راسررتا در
تحقیقي که گنجي و همکراران برراي تعیرین ترابع خسرارت
کشاورزي براي گیاه برنج انجام دادهاند ،عالوه بر بررسري هرر
یک از دو پارامتر عمق و سرعت به تنهایي ،تأثیر پارامترهراي
حاصلضرب عمق و سرعت ،عدد فرود ،عدد رینولدز و ترنش
برشي را نیز در بررآورد میرزان خسرارت مرورد بررسري قررار
دادند .با توجه به تفاوت میزان خسارت بر حسب دوره رشرد
گیاه ،آنها ارتباط بین میزان خسرارت و پارامترهراي سریل را
براي چهار مرحله مختلف پس از نشا ،ساقهزني ،خوشهدهري
و درو برقرار کردند .نتایج این تحقیرق نشران داد کره جهرت
تخمین خسارت کشراورزي از برین کلیره پارامترهراي مرورد
بررسي ،عدد رینولدز پارامتر برتر و تابع لگاریتمي زیر بهترین
تابع ميباشد (.)Ganji et al., 2012
()7

 i  a , s ,c ,h؛ PLFi  a ln(Re) b

که در آن  PLFمیزان خسارت وارد به گیاه به صورت
درصد Re ،عدد رینولدز i ،معرف مرحله رشد گیاه و  aو b
ضرایبي هستند که براي مراحل مختلف رشد توسط آزمایش
مشخص ميشوند.

TDLF  i

که در آن  درصد خسارت براي هر مرحله از رشد
نسبت به مرحله برداشت  i ،اندیس نشان دهنده مرحله رشد
گیاه و  a,s,c,hبه ترتیب نشاندهنده مرحله نشا ،ساقهزني،
خوشهدهي و درو ميباشند.

 -4ارائه روش پیشبینی خسارت کشاورزی
همانگونه که در بخشهاي قبلي ذکر شد جهت
پیشبیني خسارت کشاورزي ناشي از سیل در یک منطقه
باید توابع خسارت زماني و مکاني گیاه زراعي مورد نظر را با
هیدرولیک سیل به گونهاي ترکیب نمود که بتوان نحوه تأثیر
زمان رخداد سیل را دید .همانطوري که ذکر شد هم اکنون

37
سیلگرفتگي برابر با خسارت صددرصد فرض ميشود که با
واقعیتهاي موجود تطابق ندارد .در تحقیق حاضر
سیلگرفتگي معادل با خسارت صددرصد نبوده و از
معادله( )7به عنوان تابع فیزیکي خسارت براي گیاه برنج
استفاده شده است .این تابع ارتباط بین پارامتر فیزیکي سیل
(عدد رینولدز) و میزان خسارت وارد بر گیاه برنج را براي
مراحل مختلف رشد به درصد نشان ميدهد.
خسارت کشاورزي بر خالف دیگر انواع خسارت مانند
خسارت ساختماني وابسته به زمان رخداد سیل است .براي
تعیین احتمال رخداد سیل در هر یک از مراحل رشد چند
روش را ميتوان پیشنهاد کرد.
الف -از آنجا که مراحل رشد برنج تقریبا با ماههاي
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر و مرداد مقارن هستند
ميتوان تحلیل فراواني را به صورت ماهانه براي ماههاي
مذکور انجام داده و دبي با دوره برگشتهاي  0تا  011ساله
را براي هر ماه جداگانه استخراج کرد .با این اطالعات
تخمین خسارت براي هر دوره بازگشت و براي هر دوره از
رشد گیاه به راحتي قابل انجام است .این روش به علت
کمبود داده در بسیاري از حوضهها از جمله حوضه آزارود
عملي نیست.
ب -در این روش ميتوان تحلیل فراواني را بر اساس
دوره رشد گیاه مورد نظر انجام داد و بر اساس دادههاي
هیدرولوژیک موجود ،نسبت رخداد سیل در هر یک از
دورههاي رشد گیاه نسبت به رخداد سیل در کل فصل رشد
گیاه را به دست آورده و با ترکیب ضرایب به دست آمده و
توابع خسارت فیزیکي و زماني ،خسارت ناشي از سیل با هر
دوره برگشت دلخواه را به دست آورد .بر این اساس عمال
ميتوان گفت که در این روش از دادههاي فصلي براي تحلیل
سیالب استفاده ميشود .مراحل این روش را ميتوان در
بندهاي زیر خالصه کرد:
 -0تحلیل فراواني سیل منطقه مورد نظر بر اساس دوره
رشد گیاه مورد مطالعه
 -0تعیین تعداد رخداد سیل در زمان منطبق با هر
مرحله از رشد گیاه که با  Ns ،Nc ،Naو  Nhیعني تعداد
رخداد سیل در مرحله نشا ،ساقهزني ،خوشهدهي و درو
نشان داده ميشود.
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 -8تعیین تعداد کل رخداد سیل در طول دوره رشد که
با  Nنشان داده ميشود.
 -7تعیین ضرایب وزني مربوط به هر مرحله از رشد با
استفاده از فرمول

Ni
N

i 

که در

آن Ni  N a , N s , N c , N h

و   iنسبت احتمال تجربي رخداد سیل در هر مرحله رشد
به احتمال رخداد سیل در کل دوره رشد ميباشد.
 -0تعیین و تهیه نقشههاي رقومي عمق و سرعت و
سطح سیلگرفتگي به ازاي رخداد سیل با دوره برگشت
تعیین شده
 -1تهیه نقشه رقومي رینولدز با استفاده از نقشههاي
رقومي عمق و سرعت
 -2تعیین نقشه رقومي خسارت فیزیکي ( )PLFiبراي هر
مرحله از رشد با استفاده از نقشه رقومي رینولدز و توابع
خسارت فیزیکي در مراحل مختلف رشد
 -3محاسبه نقشه رقومي خسارت کل ( )TLFiبراي هر
مرحله که از حاصلضرب تابع خسارت فیزیکي و تابع
خسارت زماني براي هر مرحله به صورت TLFi  PLFi  i
به دست ميآید.
 -7تأثیر احتمال رخداد سیل در هر مرحله از رشد در
نقشه رقومي خسارت کل براي آن مرحله که با ضرب  i
در  TLFiبه دست ميآید.
 -01محاسبه خسارت کل به ازاي رخداد سیل با دوره
برگشت معین با استفاده از رابطه
h

()0

) ( TLF  
i

i

TLF 

i a

معادله( )0معرف ریسک زماني و مکاني فعالیتهاي
کشاورزي به ازاي رخداد سیلي با بزرگي معین ،فراواني معین
و احتمال رخداد در کل دوره رشد مي باشد.
ج -اساس این روش استفاده از تکنیک مونت کارلو
ميباشد .روش ج در حقیقت اصالح شده روش ب ميباشد و
مباني آن با تفاوتهایي جزئي از تئوري روش ب پیروي
ميکند .در این روش به جاي محاسبه   iبر اساس
بندهاي  8 ،0و  7در روش ب  ،فرض ميشود که احتمال
رخداد سیل در هر یک از مراحل رشد گیاه از توزیع
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یکنواخت پیروي ميکند و بر این اساس براي محاسبه   iاز
این توزیع به صورت تصادفي نمونهگیري ميشود .محاسبات
تا ثابت شدن خسارت کل تکرار ميگردد.

نتایج
 -1استخراج تابع خسارت زمانی
دوره نشا براي گیاه برنج در مناطق مختلف متفاوت
است .در منطقه آزارود از دهه آخر اسفند تا  00فرودین بذر
برنج را در خزانه آماده نشا کرده و نشاکاري از دهه سوم
فروردین شروع شده و تا اواخر اردیبهشت ادامه ميیابد .بر
اساس اینکه نوع بذر زودرس یا دیررس باشد  81تا  70روز
پس از نشا گیاه به مرحله ساقهزني ميرسد و  01تا  81روز
پس از ساقهزني خوشه ميدهد .بنابراین دوره ساقهزني از
اواخر اردیبهشت تا اوایل تیر ماه و دوره خوشهدهي از دهه
دوم خرداد تا اوایل مرداد ماه خواهد بود .معموال  01روز پس
از خوشهدهي خوشهها کامال رسیده و آماده درو ميشوند.
بنابراین دوره درو از اوایل تیر ماه تا اواخر مرداد ماه ادامه
ميیابد.
اگر یک واقعه معین سیل در زمان برداشت برنج رخ دهد
و بزرگي آن به اندازهاي باشد که کل محصول را از بین ببرد
خسارت وارد به کشاورز  011درصد خواهد بود ولي اگر
همین واقعه در زمان نشا ،ساقهزني و خوشهدهي اتفاق
بیفتد ،خسارت وارد به کشاورز  011درصد نخواهد بود .بر
این اساس در این مطالعه حاصلجمع هزینههاي
صورتگرفته تا زمان برداشت برنج (درو) و درآمد خالص
برابر با  011درصد فرض گردیده و خسارت در سایر مراحل
به صورت درصدي از خسارت در مرحله درو بیان شده است.
با پرسش از کشاورزان و مسئولین بخش کشاورزي در منطقه
آزارود ،مشخص شد خسارت مستقیم محصول برنج در زمان
نشا حدود  01درصد ميباشد .خسارت محصول برنج در
منطقه آزارود در مراحل ساقهزني و خوشهدهي به ترتیب
برابر با  31و  71درصد برآورد شد.
 -2تعیین خسارت کشاورزی
خسارت کشاورزي در محدوده مورد مطالعه براي کلیه
دورههاي بازگشت  0تا  011ساله محاسبه شد .در این بخش
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به عنوان نمونه مراحل انجام کار و نتایج پیشبیني خسارت
کشاورزي ناشي از سیل با دوره برگشت 011ساله با استفاده
از روش توصیه شده (روش ج) ارائه ميگردد.
پس از اجراي مدل هیدرولیکي به ازاي دبي  011ساله،
نقشه رقومي خسارت فیزیکي براي مراحل مختلف رشد
( )PLFiبا استفاده از نقشه رقومي رینولدز و رابطه( )7به
دست ميآید .در مرحله بعد نقشه رقومي خسارت کل
( )TLFiبراي هر مرحله از دوره رشد از حاصلضرب نقشه
رقومي  PLFc ، PLFs ، PLFaو  PLFhو تابع خسارت زماني
به دست ميآید .شکلهاي -0الف و -0ب بترتیب  TLFsو
 TLFcرا نشان ميدهند .بعد از بدست آوردن نقشه توزیع
خسارت مکاني به ازاي هر دوره رشد الزم است با توجه به
آنکه زمان رخداد سیل با دوره بازگشت معین در دورههاي
مختلف رشد نامشخص است ،شانس رخداد هر کدام از این
خسارتها را بطور تصادفي برآورد کرده و به کمک این
احتماالت هر کدام از خسارتهاي محتمل را وزندهي نمود.
براي این منظور با برنامهنویسي در محیط  7 ،GISمدل
رقومي   c ،  s ،  aو   hبترتیب براي هر یک از دورهاي
نشا ،ساقهزني ،خوشهدهي و برداشت به صورت تصادفي
چنان تولید ميشوند که مجموع آنها در هر سلول از نقشه
برابر با  0گردد .باید براي تعیین خسارت به ازاي هر دوره
بازگشت در کل دوره رشد آنقدر به تولید   iها و ضرب آنها
در هر کدام از خسارتهاي کل مربوط به هر مرحله رشد
( )TLFiو سپس جمع جبري آنها (معادله  )0ادامه داد به
طوریکه تفاوت خسارت هر دو محاسبه متوالي به صفر میل
نماید .شکل  8مدل رقومي خسارت کل ( )TLFرا به ازي
رخداد سیل  011ساله نشان ميدهد .همانطور که در
شکلهاي (-0الف و -0ب) در مقایسه با شکل( )8دیده
ميشود خسارت در نقاط متفاوت به ازاي رخداد سیل در هر
یک از مراحل مختلف رشد با خسارت کل کامال متفاوت
است و نميتوان از تأثیر احتمال رخداد سیل در هر یک از
مراحل رشد به راحتي چشمپوشي کرد .تغییر میزان
خسارت ،سلول به سلول و ناحیه به ناحیه در شکلهاي
مزبور بخوبي پیداست .همانطوري که ذکر شد عالوه بر سیل
 011ساله ،پیشبیني خسارت براي دورهبرگشتهاي ،0 ،0
 011 ،01 ،00 ،01و  011ساله نیز به ترتیبي که ذکر
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براین اساس انتخاب دوره بازگشت بهینه جهت مدیریت
سیل ،تخصیص یارانه و یا تعیین حق بیمه و میزان خسارت
پرداختي از اهمیت بسزایي برخوردار است و اشتباه در این
انتخاب ميتواند باعث تحمیل هزینههاي غیرضروري بر
سیستم یا محافظت کمتر از حد ضرورت براي منطقه و در
نتیجه ایجاد خسارات ناشي از آن گردد.

گردید ،صورت پذیرفته و خالصه نتایج مربوط به خسارت
متوسط نسبت به سطح سیلگیر  011ساله در جدول()0
آمده است .نتایج نشان ميدهند که نه تنها سیلگرفتگي
همواره برابر با خسارت صددرصد نیست بلکه در بسیاري
مواقع سیلگرفتگي هیچ خسارتي به محصول برنج وارد
نميکند .برآورد خسارت بدون توجه به این نکته ،عالوه بر
دست باال گرفتن سطح محافظت در مقابل سیل ،ميتواند
هزینه هنگفتي را به شرکتهاي بیمه وارد آورد .همچنین
نتایج نشان ميدهند که عالوه بر سطح سیلگرفتگي،
خسارت در یک نقطه مشخص که در دو دوره بازگشت
مختلف زیر آب رفته بسیار متفاوت است.

الف

ب
شکل ( :)2الف TLFs -و ب TLFc-برای دبی  188ساله

شکل ( :)3نقشه رقومی خسارت کل ( )TLFبه ازی رخداد سیل  188ساله
جدول ( :)1خالصه نتایج پیشبینی خسارت ( )%برای سیلهای  2تا  188ساله
دوره بازگشت سیل (سال)
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نتیجهگیری
در تحقیق حاضر پیشبیني خسارت کشاورزي ناشي از
سیل براي حوضه آزارود که یک حوضه سیلخیز در شمال
ایران بوده و معرف خوبي از منطقه ميباشد ،به عنوان منطقه
مطالعاتي و گیاه برنج که بیشترین سطح زیر کشت را به
خود اختصاص ميدهد به عنوان گیاه مورد مطالعه انجام
گردید .جهت شبیهسازي هیدرولیک سیل از مدل
 HECRASکه به راحتي با  GISلینک ميشود استفاده شد.
تابع خسارت زماني ( )TDLFبراي محصول برنج توسط
پرسش از کشاورزان و مسؤولین منطقه ،به صورت درصدي
از حاصلجمع کل درآمد خالص به دست نیامده و هزینههاي
صورت گرفته براي محصول تا زمان  tنسبت به مرحله
برداشت استخراج گردید .جهت برآورد خسارت فیزیکي توابع
خسارت-رینولدز در مراحل مختلف رشد گیاه برنج شامل
نشا ،ساقهزني ،خوشهدهي و درو به کار برده شد .این توابع
ارتباط بین میزان خسارت و بزرگي سیل را در هر مرحله از
رشد نشان ميدهند .از آنجا که خسارت کشاورزي وابسته به
زمان رخداد سیل ميباشد ،جهت پیشبیني خسارت
کشاورزي الزم بود روشي ارائه گردد که بتواند تأثیر احتمال
رخداد سیل در هر یک از مراحل رشد گیاه برنج را ببیند .در
این مطالعه براي رسیدن به این هدف از تکنیک مونت کارلو
استفاده به عمل آمد .تحلیل فراواني سیل به صورت فصلي
انجام گرفته و خسارت کل به ازاي رخداد سیل با بزرگي
معین از حاصلجمع خسارت ایجاد شده توسط سیل مذکور
در مراحل مختلف رشد با توجه به احتمال رخداد سیل در
هر مرحله تعریف گردید .براي وزندهي به احتمال رخداد
سیل در هر یک از مراحل رشد گیاه برنج ،از توزیع یکنواخت
به صورت تصادفي چنان نمونهگیري شد که مجموع ضرایب
برابر با یک باشد و مراحل محاسبه خسارت تا ثابت شدن
خسارت کل ادامه یافت.
مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:
نه تنها سیلگرفتگي همواره برابر با خسارت صد در صدنیست بلکه در بسیاري مواقع سیلگرفتگي به محصول برنج
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هیچ خسارتي وارد نميکند .این امر بررسي مجدد روشهاي
کنوني برآورد خسارت و جایگزیني آن با روشي نظیر روش
پیشنهادي این تحقیق را بطور جدي مطرح مينماید.
خسارت با توجه به توپوگرافي در اطراف رودخانهميتواند در نقاط مختلف حوضه بسیار متفاوت باشد و این
امر اهمیت ترکیب شبیهسازي هیدرولیکي سیل با توابع
خسارت را آشکارتر ميکند.
 روش مناسب براي برآورد خسارت کشاورزي باید بههر دو عامل زمان و مکان توجه نماید.
 براي جبران کمبود دادههاي مربوط به دبي ،روشنمونهگیري تصادفي و براي رسیدن به خسارت متوسط و
محاسبه ریسک کوتاه مدت روش مونتکارلوي ویژهاي که در
این تحقیق بکار گرفته شده است توصیه ميگردد.
میزان خسارت ناشي از یک سیل معین که درزمانهاي متفاوت سال رخ داده ،در نقاط مختلف حوضه از
صفر تا صددرصد متغیر است .با توجه به استفاده از
نقشههاي رستري در محیط  GISميتوان براي هر سلول از
نقشه میزان خسارت را تعیین و بر این اساس به تهیه نقشه
ریسک کشاورزي بر مبناي زونبندي مناطق برحسب میزان
خسارت وارده پرداخت.
نتایج حاصل از این تحقیق مباني الزم براي تهیهدستورالعمل بیمه سیل کشاورزي را فراهم مينماید.
میزان متوسط خسارت ناشي از رخداد سیلهاي با دورهبرگشت  0تا  011ساله در مساحتي به وسعت سیل 011
ساله از  0تا  01درصد متغیر بوده و در پهنه سیلگیر
خسارت هیچگاه صد در صد نبوده است.
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Non-structural management of floodplains using
agricultural flood loss estimation
Alireza Shokoohi1 , Zahra Ganji2

Abstract
Agricultural flood loss estimation is the first step toward non-structural management of rural areas and
requires the combination of flood frequency analysis, flood hydraulic simulation and loss function
estimation for each growth stage of the crop. Due to the amount of investment and plant resistance,
agricultural loss varies according to different growth stages; that is, agricultural flood loss is a time
dependent phenomenon. In the proposed algorithm, which is based on the Monte Carlo technique, the
chance of the flood occurrence at each growth stage is generated via a repetitive sampling from the
Uniform probability density function while an insignificant difference between two consecutive
summations of the losses at different stages gives the final total loss. Rice as the main crop of the north of
Iran was selected for the study. The results showed that the loss is a non-linear function of the growth
stages and increases as follows: transplanting, clustering stemming and harvesting. In contrast to the
existing methods that suppose 100% loss for flooded areas, the 100, 200, and 500 return period floods
caused losses equal to 21, 27, and 47% respectively.
Keywords: Agricultural flood loss estimation, Spatial and temporal risk, Loss functions, Rice, Nonstructural management
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