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 فروردین ماه حوضه آبریز کشکان در استان لرستان و ارائه راهکارها 21بررسی سیل 
 

 
 *1 نسبمهدی مهدی
 

 ایران.باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد،  -*9

 
 

 9911 فروردین تاریخ پذیرش:          9918 دی تاریخ دریافت:

 

 چکیده
اره طغیان آب و سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات همو

ثیر أمیلیون انسان در سال توسط سیلاب در جهان تحت ت  99تقریباً  0222تا  0222های اندازد. بین سالبشر را به مخاطره می

درص د از  4/00کیلومتر مربع، در مجم و   66/9029زیر حوضه به وسعت  2ن با اند. حوضه آبریز رودخانه کشکاقرار گرفته

ت رین زی ر ترین و سیلخیزدرصدی پرشیب 06کیلومتر و شیب  092شود، این رودخانه با طول کل حوضه کرخه را شامل می

 3192ت ا  3140از س ال ای حوضه کشکان نش ان داد ک ه های دبی لحظههای آماری بر دادهحوضه کرخه است. نتایج تحلیل

درص د  69متر مکعب حادث شده است از نظ ر پ راک ز زم انی تع داد  22/3260ای سیلاب با میانگین دبی لحظه 92تعداد 

مت ر  3222ه ا ب یز از ه ا دب ی آندرصد سیلاب 16های اسف د، فروردین و اردیبهشت و ازلحاظ میزان دبی ها در ماهسیلاب

درصد سیلاب بیشترین فراوانی را دارا و از نظ ر دام  ه  39با  3192 -3192نی وقو  سیلاب دهه باشد. از نظر فراوامکعب می

 ان د. درصد در رن ج س یلاب کو  ر ق رار داش ته 64درصد متوسط و  00ها شدید، درصد سیلاب 34بزرگی سیلاب حدود 

مت ر مکع ب ب ا  22/4429ای ا دب ی لحظ هسیلابی بدرصد  999/2بار با احتمال وقو  سال یر 022اساس توزیع گمبل در بر

نف ر ج ان خ ود را از  34فروردین ماه تع داد  30گردد. بر اثر سیل متر مکعب در حوضه کشکان حادث می 26/919تلرانس 

ای میلیارد تومان برآورد گردید. عمده دلایل وق و  س یلابی ب ا دب ی لحظ ه 4/32123دست دادند و میزان خسارت در حدود 

ف روردین و  30مت ر در روز میل ی 1/330توان به وقو  بارش ب ا می انگین ب در ثانیه در حوضه کشکان را میمتر مکع 6222

متر  1192ای فروردین در سطح حوضه کشکان، حادث شدن سیلی با دبی لحظه 30تا  4روز از  9متری به مدت میلی 9/103

ثیر پل بابازید به ع وان س د أل ملاحظه برای مهار سیلاب، تای قاب، نبود سد مخزنی ذخیره3192فروردین  9مکعب در مورخه 

نتیج ه اف زایز مق دار و کیلومتری و رسیدن رمپ پل ب ه نقط ه شکس ت و در 9و جمع شدن رواناب در پشت پل تا شعا  

د از متر در بازسازی دیواره س احلی بع  31تا  3سرعت جریان دبی سیلابی به سمت شهر پلدختر، کاهز بستر رودخانه بین 

 توان اشاره کرد.  در نتیجه کاهز ظرفیت آبگذری رودخانه کشکان در شهر پلدختر ه گام سیل را می 3124بهمن  39سیل 

 سیل، تحلیل هیدرولوژیکی، مدیریت بحران، حوضه آبریز کشکان :کلیدی هایواژه

 mehdi_4531@yahoo.com  : * پست الکترونیکی نویسنده مسؤول
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 مقدمه

ای طبیعی است که جوامع بشری آن را به عنوان سیل پدیده

اند. اماا رویادا ا اناداوه و ناب ناپذیر پذیرفتهی اجتیک واقعه

تکرار سیل ناشی او عوامل متعد ی است که بسته به شرایط 

کناد. اقلیمیا طبیعای و جررافیاایی  ار من تاه ترییار مای

 رصد خساارا   07بررسی آماری نشان  ا ه است که حدو  

 باشاد اا مایسیل بلایای طبیعی  ر ایاران ناشای او سایلاب

ترین (. سیلا یکی او معمول4131و  مکارانا )مهدی نسب 

ترین مخاطرا  طبیعی است که  ار ساا ه باعا  و خ رناک

شو .  مواره بروو خسارا  جانی و ما ی  ر سرتاسر جهان می

طریان آب و سراویر شدن آن به امااکن مساکونیا او جملاه 

حوا ث طبیعی شایع  ر ایران پس او و ز ه است کاه حیاا  

 0772تاا  0777 اای انداو . بین سالطره میبشر را به مخا

میلیون انسان  ر ساال توساط سایلاب  ر جهاان  33تتریباً 

(.  ر خلال یاا پاس Opolot, 2013) اندثیر قرار گرفتهأتحت ت

او یک بارندگی شدیدا متدار  بی رو خانه به سرعت افازای  

یافته و  ر نتیجه آب او بساتر عاا ی خاو  سارریز نماو ه و 

گیر . اصو اً بزرگی ابی و مناطق اطراف را  ر بر می شت سیل

 ا  ر طول ومان تاابع شاد  بارنادگیا  ا و تکرار آنسیلاب

نفوذپذیری ومین و وضاع توپاوگرافی من تاه اسات. سایلا 

حرکت آب به صورتی که  ر چه را که  ر مسیر خو   ار  به 

افتدا به سکون  مراه ببر  و طریان که  ر پی سیل اتفاق می

  اااااا  ااااا و پیوسااااتن آن بااااه آب رو خانااااهایاااان آب

 اای جااری و ویار  ا و  ر نتیجه با ا آمدن س ح آب ریاچه

 شااو آب رفااتن مناااطق مسااکونی و کشاااوروی گفتااه ماای

   (.4131)محمو ی خشویی و  مکارانا 
 ای بر اساس گزارش سابته خسارا  سیل  ر حوضه کشکان:

 41ریاان سایلابی ستا  حوا ث غیر مترقبه استان  رستان ج

کاه )باه طاوری  اا ااا جاا هباع  تخریب پل 4121بهمن 

ا اواو  -طریان سیل  ر پنج نت ه او جا ه سرتاساری تهاران

 ااا تخریاب بناد اا  ای کشاورویا چااها ومینق ع گر ید(

سد ا و مناول مسکونیا او بین رفتن محصاو ا  و حیواناا  

نه کشاکان  ر متر  یواره ساحلی رو خا 4177ا لیا تخریب 

 ای توویع برق و آب و مخابرا ا  ر شهر پلدخترا ق ع شبکه

 میلیار  تومان اعلام گر ید. 07مجموع میزان خسارا  
نفار  41سفانه تعدا  أفرور ین حوضه کشکان مت 40 ر سیل 

جان خو  را او  ست  ا ند. به سبب رعایت نشدن ملاحظا  

بین شهری  ی و ای شهرفنی م لوب  ر طراحی ویر ساخت

ترین   ایال او جمله  وره باوگشت مناسب ساوها یکی او مهم

 ااا توان به تخریب پلوار شدن خسارا  بو . او مصا یق می

 ا و تخریب  یواره سیل بند  ر شاهر پلادختر را اشااره جا ه

نمو . برآور  میزان خسارا  سایل فارور ین نشاان  ا  کاه 

سااخت باه میازان بیشترین میزان خسارا  مربوط باه ویار 

 (.4)جدول میلیار  تومان بو ه است 2777

 

 1931یزان خسارت سیل فروردین ماه برآورد م -1جدول

 مبلغ به میلیارد تومان عنوان خسارت ردیف

 2777 خسار  وار  شده به ویر ساخت  ا 4

 4177 بخ  مسکن 0

 1/0 واحد  ای صنفیا واحد ای تجاری و واحد ای صنعتی 1

 41 وسیله نتلیه  317ار  شده به تعدا  خسار  و 1

 027 خسار  بخ  وراعیا  امی و باغی و کشاوروی 1

 1/47174 جمع کل
 4132منبع: استانداری  رستانا معاونت مدیریت بحرانا      

 

رو خاناه  امماای و فصاالی  417 ر اساتان  رسااتان باای  او 

 رساد.کیلومتر می 2200 ا به حدو  وجو   ار  که طول آن

 ای سیمرها کشکان و سزار به طول سه رو خانه اصلی به نام

  ناد.  ای اصلی استان را تشکیل میکیلومتر شریان 4111

 14 رصد او مسااحت اساتان  ر حوضاه آبریاز کرخاها  12

 رصد نیز  ر حوضه آبریز  4 رصد  ر حوضه آبریز  و و تنها 
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 12ا  مرکزی )واینده رو ( قرار  ار . با توجاه باه وقاوع تعاد

 اای سیلاب  ر حوضه آبریز کشکان و به بار آور ن خساار 

خیزی و یابی سیلما ی و جانی جبران ناپذیرا بررسی و ریشه

را کار ای کا   خساارا  سایل و مادیریت آن  ر آیناده 

 ضروری است. 
 

 هامواد و روش
کیلاومتر  11/3001حوضه آبریز رو خانه کشکان باا وساعت 

 ت اسااتان کااه شااامل مربااع حاادو  یااک سااوم مساااح

 ای خرم آبا ا کو دشتا ا شتر و پال  ختار را  ر شهرستان

بر گرفته است. موقعیت جررافیایی این حوضه بین مختصا  

 قیته طول شارقی  13 رجه و  12 قیته تا  40 رجه و  10

 قیته عرض شاما ی  0 رجه و  11 قیته تا  2 رجه و  11و 

بناادی کلاای (. ایاان حوضااه  ر تتساایم4)شااکل قاارار  ار 

ی آبریاز خلایج فاارس  یدرو وژیکی ایرانا جزمی او حوضاه

(. سیستم و کشی رو خاناه 4134)نگارش و  مکارانا  است

 اای رو خاناه اصلی کشکان ابتدا او به  م پیوستن سرشاخه

)کاکارضا( و  وآب ا شتر به ترتیب با جهتی او شارق باه   رو

مسایر گار  .  ر طاول غرب و شمال به جنوب تشکیل مای

آباا ا  ای فرعی نظیر چام وکریااا خارماصلیا  یگر رو خانه

پیوند  و سرانجام باه صاور  یاک چو هول و ما یان رو  می

  د. این رو خانه مسیر واحدا رو خانه کشکان را تشکیل می

کیلاومترا او میاان شاهر  177پس او طی مسافتی  ر حدو  

و خاناه کند و  ر محل پل گاومیشاان باه رپلدختر عبور می

آور . شو  و رو خانه کرخه را به وجو  مایسیمره ملحق می

حوضه رو خانه کشکان او نظر ژمومورفو وژیکی به واحاد ای 

 اای  اا و تاراس ااا فلاا کو ستانی مرتفع کم ارتفاعا تپه

 بنادی  اای پاایکو ی صااف و  ماوار تتسایمفوقانیا  شت

سانگی و  واحد ای کو ستانی مرتفع با سااختمان گر  .می

 اای شیب بسیار ویا  و  یوار اای قاامم باه صاور  پرتگااه

فرسایشی است این س وح عمدتاً  ر نواحی شما یا مرکازی 

شاوند و ساهم و  ر امتدا  مسیر رو خانه کشکان  یاده مای

گذارناد و باه بسزایی  ر رژیم  یدرو وژیکی آن برجاای مای

ی رور ای جویا جریان آب س حی بلافاصله با نگام ریزش

شو . او نظر کاربری اراضی  ر ایان حوضاه  ا ایجا  می امنه

 رصد مرباوط  07بیشترین  رصد مساحت من ته با بی  او 

 ای پراکنده است. او نظر به مراتع مرغوب و استپی با  رخت

 اناه و شناسی نیز بیشتر س ح حوضه  ارای خاک ریازخاک

انااب نفوذ ناپذیر رس و سیلت اسات کاه پتانسایل تو یاد رو

)مهدی نساب و  مکاارانا  ویا ی  ر حین وقوع بارش  ارند

4131.) 

 
موقعیت و پراکنش رودخانه کشکان در حوضه آبریز  -1شکل 

 کشکان

 ااا و شناسااایی خصوصاایا  بناادی ویاار حوضااهاو ویاات

 موفومتریااک بااه منظااور شناسااایی رفتااار  یاادرو وژیکی 

 ای آبخیاز و طراحای را بر  اای مادیریتی ا میات حوضه

 ویار حوضاه اسات 0ویا ی  ار . حوضه آبریز کشکان  ارای 

(. بررسی وضعیت فیزیاوگرافی ایان حوضاه بیاانگر 0 )شکل

پتانسیل بسیار با ای تو یاد سایلاب  ر مار  وماان کوتااه و 

  (.0)جدول  افزای  توان سیل خیزی آن  ار 

 ای آینده  ر من ته مور  م ا عها تجزیه و برای برآور  سیل

 ا ضاروری اسات. بررسای   ای گذشته سیلابتحلیل رخدا

 12 ای حوضه آبریاز کشاکان نشاان او وقاوع تعادا  سیلاب

  (.1 )جدول سیلاب  ر این حوضه  ار 
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 مشخصات فیزیوگرافی واحدهای هیدرولوژیکی حوضه کشکان -2جدول 

ویر حوضه  واحد  یدرو وژیکی

 کاکارضا

ویر حوضه سراب 

 صید علی

ویر حوضه 

 خرم آبا 

یر حوضه و

 کشکان با ایی

ویر حوضه 

 چو هول

ویر حوضه 

 ما یان رو 

ویر حوضه 

 مشخصا  کشکان پایینی

 عرض جررافیایی
01- 11 

10- 11 

11- 11 

1/4- 11 

41- 11 

11- 11 

41- 11 

0- 11 

1- 11 

04- 11 

42- 11 

17- 11 

1- 11 

00- 11 

 طول جررافیایی
41- 12 

10- 12 

1- 12 

14- 12 

1- 12 

10- 12 

11- 10 

11- 12 

40- 10 

14- 10 

40- 10 

14- 10 

14- 10 

12 

 2/177 4443 2/211 71/1171 4130 020 31/4401 مساحت کیلومتر مربع

 1/1 12/3 11/1 13/01 11/1 42/1 70/3 ومان تمرکز به ساعت

 440 1/430 1/411 4/117 1/014 0/417 1/041 محیط به کیلومتر

 33/01 00/13 10/11 11/31 11 10/11 31/02 طول حوضه به کیلومتر

 11 10/03 13/00 4/071 00/11 1/12 44/20 طول آبرا ه اصلی به کیلومتر

 
 های حوضه آبریز کشکانزیر حوضه -2شکل 

 
 

 نتایج
 ا با ااتر او خاط میاانگین ای آنسیلاب  بی  حظه 07تعدا  

 (.1)شکل متر مکعب بو ه است 02/4710سیلاب 

سایلاب بیاانگر میاانگین  12ای  بای  حظاه ارویابی آمااری

 باشااد حااداقل  باای  ااا ماایمتاار مکعااب ساایلاب 02/4710

بااا  باای  03/70/4111ای ساایل مربااوط بااه تاااری   حظااه

 40متر مکعب  ر ثانیه و بیشترین  بی مرباوط باه  17/442

 متر مکعاب  ر ثانیاه اسات 1777به متدار  4132فرور ین 

سایلاب حوضاه  12وقاوع بررسای فراوانای  نتایج (.1)جدول

 11 ا  ر فصال بهاارا  رصد سیلاب 11کشکان نشان  ا  که 

 رصاد  ر فصال پااییز  04 رصد  ر فصل ومساتان و تنهاا 

 رصد سایلاب مرباوط باه  و  03اند.  ر مجموع اتفاق افتا ه

 اای اسافند تاا سیل  ر مااه 12فصل ومستان و بهار است. 

 (.1و شکل  1)جدول  ار یبهشت حا ث شده است
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 ای و روزانه رودخانه کشکان در ایستگاه هیدرومتری پلدخترهای حداکثر لحظهآمار دبی -9جدول 

 سال آبی

 مقدار دبی 

ای به متر لحظه

 مکعب در ثانیه

 سال آبی ردیف تاریخ وقوع

مقدار دبی 

ای به متر لحظه

 مکعب در ثانیه

 ردیف تاریخ وقوع

12- 10 2/171 07/40/4110 01 11- 10 1/000 01/40/4110 4 

13- 12 4007 41/74/4113 01 11- 11 011 40/40/4111 0 

07- 13 41/034 72/40/4113 00 11- 11 314 41/44/4111 1 

04- 07 4707 71/40/4107 02 11- 11 17/442 03/70/4111 1 

00- 04 4377 41/44/4104 03 10- 11 043 71/70/4110 1 

01- 00 0101 40/44/4100 17 12- 10 334 01/74/4112 1 

01- 01 0110 70/73/4101 14 13- 12 07/071 73/70/4113 0 

01- 01 017 01/74/4101 10 17- 13 4177 01/40/4113 2 

01- 01 301 73/74/4101 11 14- 17 4072 70/74/4114 3 

00- 01 4417 47/74/4100 11 10- 14 021 71/40/4114 47 

02- 00 074 70/40/4100 11 11- 10 011 02/40/4110 44 

03- 02 120 71/74/4103 11 11- 11 07/100 01/70/4111 40 

27- 03 107 44/73/4103 10 11- 11 034 70/47/4111 41 

24- 27 117 14/74/4124 12 11- 11 100 41/40/4111 41 

20- 24 077 71/74/4120 13 10- 11 4417 01/73/4111 41 

21- 20 111 72/72/4120 17 12- 10 4177 04/73/4110 41 

21- 21 4117 04/40/4121 14 17- 13 11/211 73/74/4113 40 

21- 21 1737 41/44/4121 10 17- 13 27/171 07/44/4113 42 

21- 21 4437 70/74/4121 11 14- 17 112 72/70/4114 43 

20- 21 007 41/73/4121 11 10- 14 171 40/70/4110 07 

23- 22 1/110 47/73/4122 11 11- 11 4011 71/73/4111 04 

23- 22 12/111 71/70/4123 11 11- 11 0427 41/70/4111 00 

37- 23 111 01/73/4123 10 11- 11 217 41/40/4111 01 

34- 37 41/041 14/74/4134 12 10- 11 4111 17/47/4111 01 

30- 34 30/137 44/44/4134 13 12- 10 2/171 07/40/4110 01 

31- 30 01/011 01/73/4130 17 13- 12 4007 41/74/4113 01 

32- 30 4104 71/73/4130 11 31- 31 117 03/70/4131 14 

32- 30 0117 73/44/4130 11 31- 31 0/0040 01/74/4131 10 

32- 30 1117 71/74/4132 10 31- 31 1/227 71/74/4131 11 

32- 30 1777 40/74/4132 12 30- 31 02/011 73/70/4130 11 
 4132ای استان  رستانا منبع: شرکت آب من ته
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 1932 -1931های حوضه کشکان نموار حداکثر دبی سیلاب -9شکل

 
 های رودخانه کشکانمیانگین و انحراف معیار دبی لحظه ای سیلاب-3جدول 

 به متر مکعب میانگین انحراف معیار به متر مکعب حداکثر دبی لحظه ای ایحداقل دبی لحظه

17/442 1777 10/313 02/4710 

 

 
 های سالهای رودخانه کشکان در فصول و  ماهفراوانی وقوع سیلاب -5جدول 

 مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

7 7 7 7 3 41 41 1 0 3 0 4 

 پاییز ومستان بهار تابستان

 سیل 40 سیل 04 سیل 01 سیل 7

  رصد 04  رصد 11  رصد 11  رصد 7
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 های حوضه کشکان پراکنش فصلی سیلاب -3شکل

 

 اای حوضاه ای سایلابنتایج بررسی میاانگین  بای  حظاه

بااا میااانگین  4117تااا  4110کشااکان نشااان  ا  کااه   ااه 

بااا  4132تااا  4137متاار مکعااب کمتاارین و   ااه  12/103

یاازان  باای را متاار مکعااب بیشااترین م 11/4102میااانگین 

علی  4127تا  4107اند او نکا  قابل توجه اینکه   ه  اشته

 4137تا  4127رغم تعدا  کمتر وقوع سیلاب نسبت به   ه 

 اای متار مکعاب سایلاب 00/4140و ی باا میاانگین  بای 

 (.1)شکل  شدیدتری  اشته است

 

 
 ر مکعب های حوضه کشکان به متهای دههنمودار میانگین دبی سیلاب -5شکل

 

 4777 اای کمتار او ای سایلاببر اساس مبنای  بی  حظاه

 متار مکعاب 4777تاا  0777)سیلاب کوچاک(ا  متر مکعب

)ساایلاب  متاار مکعااب 0777)ساایلاب متوسااط(  و باای  او 

سایلاب حوضاه آبریاز کشاکان  ر  12شدید(  امنه بزرگای 

بنادی گر یاد  سته4110تا  4132 ای مختلف او سال   ه

سیلاب کمتارین  2 ای شدید به تعدا  ین سیلابکه او این ب

سیلاب بیشترین فراوانی را  10 ای کوچک به تعدا  و سیلاب

 اای شادید  رصد سایلاب 17اند. او نظر ومانی تعدا   اشته

 (.  1 )جدول بو ه است 4137 -4132مربوط به   ه 
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 آبریز کشکان در ایستگاه هیدرومتری پلدختر های حوضهای سیلابدرصد فراوانی مقادیر دبی اوج لحظه -6جدول 

دبی اوج 

ای به لحظه

 متر مکعب

درصد 

 کل

تعداد 

 کل

 های آبیسال 1932 -1951 1951 -1961 1961 -1931 1931 -1911 1911 -1931 1931 -1931

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
دامنه بزرگی 

 سیلاب

1777- 

0777 
 شدید 7 7 7 7 4 40/7 0 01/7 4 40/7 1 17/7 2 41/7

0777- 

4777 
 متوسط 4 0/7 1 01/7 1 17/7 0 41/7 0 41/7 4 0/7 41 00/7

کمتر او 

4777 
 کوچک 0 42/7 0 42/7 1 41/7 1 41/7 0 42/7 1 41/7 10 11/7

  2 41/7 47 40/7 47 40/7 3 41/7 47 40/7 44 43/7 12 477 جمع کل
 بع: یافته تحتیقمن

 

-تحلیل فراوانی سیل معمو اً برای برآور  متا یر سیل با  وره

 اای کنتارل سایل و  اای مختلاف  ر پاروژه ای برگشات

)محمادی  گیر  ا صور  می ای مربوط به آنطراحی ساوه

(. نتایج بررسای احتماال وقاوع و 4131خشویی و  مکارانا 

 ای کشکان بر اساس روش گمبال  ای باوگشت سیلاب وره

 رصد سیلابی  17بار به احتمال نشان  ا  که  ر  و سال یک

بار باا سال یک 01متر مکعب و  ر  07/303ای با  بی  حظه

 21/0301ای  رصااد ساایلابی بااا  باای  حظااه 31احتمااال 

 و  0)جااااادول  مترمکعاااااب اتفااااااق خوا اااااد افتاااااا 

 (.1 شکل

 
 های حوضه کشکان بر اساس روش گمبلزگشت سیلاباحتمال وقوع و دورهای با -3جدول

 ردیف
احتمال وقوع به 

 درصد

دوره بازگشت 

 به سال

پیش بینی سیل 

 به متر مکعب

انحراف معیار به 

 متر مکعب

4 17/7 0 07/303 42/404 

0 11/7 1 14/4140 20/414 

1 27/7 1 37/4010 71/431 

1 37/7 47 31/0023 17/021 

1 31/7 01 21/0301 13/110 

1 32/7 17 31/1120 13/171 

0 33/7 477 00/1320 17/107 

2 331/7 077 00/1123 71/111 
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Actual Data

Distribution

Gumbel Extremal Type I

Weibull Probability

Value

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

-1000

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

 
 های حوضه کشکان بر اساس توزیع گمبلای سیلابهای مشاهده شده و برآوردشده دبی لحظهنمودار توزیع داده -6شکل

 

سانجی  اای بااراننتایج بررسی آمار بارش سا یانه ایساتگاه

حاکی او افازای   4130 -4132شکان  ر سال آبی حوضه ک

و  4131 -4130 رصدی بارش نسابت باه ساال آبای  041

 ای س ح  رصدی نسبت به میانگین بلندمد  ایستگاه 040

 اای بااران سانجیا ایساتگاه حوضه  ار .  ر باین ایساتگاه

میلاای متاار بیشااترین و ایسااتگاه  4027کشااکان افرینااه بااا 

اناد کمتارین باارش را  اشاته متارمیلای 211کو دشت باا 

 (. 0و شکل  2 )جدول

 
 های حوضه آبریز کشکانو میانگین بلند مدت  ایستگاه1933 -1931آمار بارش سالیانه در سال آبی  -1جدول

 بارش

 متربه میلی

تر
دخ

 پل
ن

کا
ش

ک
 

 

ال
غز

ب 
تا

آف
بر

نه 
ری

 اف
ن

کا
ش

ک
ب 
تا

آف
بر

د 
رو

ن 
دیا

ما
 

اد
 آب

رم
خ

ت 
دش

وه
ک

 

ضا
ار

اک
ک

 

ی
عل

د 
صی

ب 
را

س
 

ک
ب

وآ
 د

ن
کا

ش
 

ف
شر

کا
کا

 

 4710 4401 4771 4141 211 307 4001 4027 4421 1/4771 30 -32سال آبی 

 113 171 110 020 113 121 111 127 140 110 31 -30سال آبی 

 430 431 421 424 402 423 001 011 014 032 31 -30او  30 -32 رصد افزای  

 111 3/131 1/171 1/111 0/110 101 1/107 1/100 103 4/141 میانگین بلند مد 

او  30 -32 رصااد بااارش سااا یانه 

 میانگین
014 071 007 430 431 402 011 433 011 433 
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  1933 -1931های باران سنج حوضه کشکان در سال آبی پهنه بندی بارش  ایستگاه -3شکل 

 

فرور ین میانگین بارش روواناه  ر سا ح حوضاه  40 ر روو 

 اای بااران ر بو  که  ر بین ایستگاهمیلی مت 1/440کشکان 

متر بیشاترین و میلی 410سنجیا ایستگاه چنار کاکاشرف با 

میلی متر کمترین بارش را  ارا بو ند.  13آبا  با ایستگاه خرم

فارور ین  40تاا  1میانگین بارش حوضاه کشاکان او تااری  

 (.2 و شکل 3 )جدول متر بو ه استمیلی 1/104

 

 های باران سنجی حوضه کشکانایستگاه 1931فروردین  12فروردین تا  3ش از مقدار بار -3 جدول

 

تر
دخ

 پل
ن

کا
ش

ک
 

 

ال
غز

ب 
تا

آف
بر

نه 
ری

 اف
ن

کا
ش

ک
ب 
تا

آف
بر

د 
رو

ن 
دیا

ما
 

اد
 آب

رم
خ

ت 
دش

وه
ک

 

ضا
ار

اک
ک

 

ی
عل

د 
صی

ب 
را

س
 

ب
وآ

 د
ن

کا
ش

ک
 

ف
شر

کا
کا

 

 117 141 032 0/110 1/001 014 111 102 1/114 142 فرور ین 40تا  1مجموع بارش 

 410 471 471 401 474 13 441 411 33 401 فرور ین به میلی متر 40متدار بارش روو 

 1/440 فرور ین حوضه کشکان 40میانگین بارش 

 منبع: یافته تحتیق 
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  مترهای باران سنجی به میلیایستگاه 1931فروردین  12مقدار بارش روزانه  -1شکل

  بحث

ی او ضاروریا  مهام  ر م ا عه منابع آبی  ر  ر من تاه یکا

 ای توسعه اقتصا ی و اجتماعی جوامع به شامار ریزیبرنامه

 ای اخیر  ر مناطق مختلف کشور نشان رو . بروو سیلابمی

باشاد و  ااوم اسات   نده ضرور  مدیریت این پدیاده مای

 ا  ای آبخیز به عنوان خاستگاه و منشاء اصلی سیلابحوضه

جام بارنادگی اساتان  رساتان مور  شناسایی قرار بگیرند. ح

میلیار  متر مکعب برآور  شاده اسات. او مجماوع  40حدو  

 2/1میلیاار  متار مکعاب اساتان  رساتانا  40حجم بارشی 

میلیاار  متار  4/1میلیار  متر مکعب باه جریاان سا حی و 

یاباد و مکعب به ترذیاه آب  اای ویرومینای اختصاا  مای

 اای و . جریانشمابتی او طریق تبخیر او  سترس خارج می

میلیار  متر مکعب باه  0/1ورو ی آب به   رستان نز یک به 

افزایند. بنابراین پتانسایل آب پتانسیل آب س حی استان می

شو . او این میلیار  متر مکعب با غ می 40س حی استان به 

 اای  رصد  مجموع آب 44حی  استان  رستان نز یک به  

 . مجماوع ترذیاه س حی کشور را  ر خاو  جاای  ا ه اسات

میلیار  متار مکعاب  4/1 ای ویر ومینی به طور متوسط آب

)شارکت  است و تخلیه آن نیز  مین متدار برآور  می شاو 

(.  ر شرایط فعلای تنهاا 4132ای استان  رستانا آب من ته

بار اری حوضاه  و سد ایوشان و  ا ه سد ای  ر حاال بهاره

 باشادمای میلیاون متار مکعاب 11کشکان با ذخیره مخزن 

( و میزان ذخیره مخزن سد ای  ر حال م ا عه و 47)جدول

میلیون متر مکعاب  177ای  ر  ست اجرا شرکت آب من ته

میلیون متار  417)آب نیرو( نیز  و شرکت مدیریت منابع آب

 باشند.مکعب می
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برداری حوضه مشخصات سدهای در حال بهره -11جدول 

 آبریزکشکان

 نام سد
مخزن سد به 

 ن متر مکعبمیلیو

 12دبی سرریز سد در روز 

 فروردین به متر مکعب

 27 10 ایوشان

 47 1/1  ا ه

 

ا او این و پیشگیری او وقوع باروو بحاران  ر مدیریت سیلاب

گام شناسایی مناطق مساتعد سایلاب و او ویات بخشای باه 

تخصیص تمهیدا  مدیریتی و اجرایی  ر این منااطق اسات. 

فرور ین ماه مراکز حساسا  40خه که  ر سیل مورجایاو آن

مهم  ر نظر گرفته شده  ر شهر پلادختر بارای پدافناد غیار 

عامل  ر کانون سیل قرار گرفتندا  اوم است طرح جامع شهر 

پلدختر بر اساس رویکر  پدافند غیر عامل مور  باوبینی قارار 

 گیر .

 ر مناطتی  ر حوضه آبریز کشکان که کاربری غا ب و مجاور 

باشدا  ر جهات بستر رو خانها کاربری مسکونی میمحدو ه 

کنترل ریسک سیلاب  ر قسمت با تراکم جمعیت با ا مت اع 

ساا ه باا احتسااب  077 یواره سااحلی باا  وره پیشانها ی 

متر و  ر منااطق باا  1/4ارتفاع آوا   یواره احداثی به میزان 

تراکم جمعیت پایین)محدو ه روستا ا( مت ع  یواره باا  وره 

متار  0/4سا ه با احتساب ارتفااع آوا   یاواره  477اوگشت ب

  حاظ گر  .

خیازی حوضاه بندی سیلاب و پتانسیل سیلتهیه نتشه پهنه

خیزی خیلی ویا ا ویا ا متوساطا آبریز کشکان با  رجه سیل

 کم و خیلی کم. 

 اا رعایت اصول و ضوابط مهندسی رو خاناه  ر احاداث پال

 ای سیستم  شدار اجرای طرح م ابق استاندار  و م ا عه و

   نده سیل  ر مسیر ای پرجمعیت رو خانه. 

 ای یک حوضاه آبخیاز و فرآیناد  اری م ا عه ویژگیآبخیز

 ا با  دف توویع پایدار منابع  ا و برنامهبررسی و اجرای طرح

حوضه آبخیز و تضمین پایداری کارکر  ای آن باا توجاه باه 

جاانوری و انساانی آن  ثیری است کاه بار جواماع گیاا یاأت

حوضااه  ار .  اادف او آبخیااز اری تحاات کنتاارل  ر آور ن 

عملیا  کشاورویا  امپروریا سااختمان سااویا را سااویا 

ق ع  رختان و به طور کلی  رگونه عملی چاه مفیاد و چاه 

 ا و توجه به وضعیت مضرا چه مثبت و چه منفیا ارویابی آن

شناسایا آبخیز بر اساس خصوصیا  وماین شناسایا خااک

پوش  گیا یا اقلیم شناسیا  یدرو وژی و ارامه ر نمو  ا و 

پیشنها  ا بارای اجارای و مادیریت صاحیح  ر ماور   ماه 

 ای طبیعای عوامل طبیعی و ویستی  ر اکوسیستم  ر واحد

خاا  و اعمااال ماادیریت روی عاواملی کااه  ر توویااع آب و 

ثیر  ارنادا تاا باه صاور  م لاوب و أکیفیت  یدرو وژیکی ت

علمیا خاک حوضه آبخیز او فرسای  حفا  شاو . عملیاا  

 آبخیااز اری بااه  و صااور  بیو ااوژیکی و مکااانیکی صااور  

 ای کاشات نهاالا گیر . عملیا  بیو وژیکی به ارامه طرحمی

بااذرکاری و .... باارای حفاا  عرصااه طبیعاای آبخیااز )او نظاار 

پوش  گیا ی( و بهبو  وضعیت آن و تثبیت بیو وژیک خاک 

پر او . عملیا  مکاانیکی شاامل وش  گیا ی میاو طریق پ

 ایی مانند احداث بند ای خاکیا گابیونا خشاکه ارامه طرح

چین و عملیا  ذخیره نزو ا  آسمانی او طریق احداث فااروا 

وا ه و )رجبای تراس و بانکت بنادی  ر ایان مجموعاه اسات

(.  ر مناااطق حوضااه کشااکان بااا پوشاا  4132 مکااارانا 

حفاظت او مراتع و کشت گیا ان مرتعی  گیا ی اندک و تنک

و جلوگیری او تبدیل مراتع به  یام وار اای کام محصاول و 

رعایاات ومااان چاارای  ام  ر مراتااع و جلااوگیری او کناادن 

کاه جاای اا  ر حوضاه ضاروری اسات. او آن رختان و بوته

تن  ر  کتار می باشاد  41میانگین فرسای  خاک  ر کشور 

تن  ر  کتار  11ین رسوب آن و ی ویر حوضه چو هول میانگ

است. ارامه عملیا  مکانیکی و عملیا  بیو وژیکی  ر این ویر 

حوضااه بایااد  ر راس اقااداما  ا اره کاال منااابع طبیعاای و 

 آبخیز اری استان  رستان قرار گیر .

طراحی حریم و بستر رو خانه کشکان بر اسااس سایلاب باا 

بساتر کاه طراحای جدیاد سا ه. به نحاوی 01 وره باوگشت 

متار بیشاتر او  01رو خانه کشکان  ر شهر پلادختر حادو  

 فرور ین ماه شو .  40بستر رو خانه قبل او وقوع سیل 
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 منابع

معاونت مدیریت  .1931 ستانداری لرستان.ا .4
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 Abstract 
Water floods and floods in residential areas have always been one of the most common 

natural disasters in Iran after the earthquake that endanger human life. Between 2000 and 

2008, approximately 99 million people are affected by floods worldwide each year. Kashkan 

River Basin with 8 sub-basins with an area of 9275.66 square kilometers, constitutes 22.4 

percent of total Karkheh basin, with 290km length and 26 percent slope of the steepest and 

most flooded Karkheh basin. The results of statistical analysis on the instantaneous 

discharge data of Kashkan basin showed that from 1963 to 2019, 58 floods with average 

discharge moment of 1062.78 cubic meters occurred. In terms of time distribution, 65 

percent of the floods in March, April and May and in terms of discharge rate 36 percent of 

the floods are more than 1000 cubic meters. The highest frequency of floods was observed 

in 1990-90 with 19 percent of floods and 14 percent of floods were severe, 22 percent 

moderate and 64 percent small flood. According to the Gamble distribution, a 200-year 

flood with a probability of 0.995 percent flood occurring at an instantaneous discharge of 

4489.77 cubic meters with a tolerance of 535.06 cubic meters in the Kashkan Basin. As a 

result of the floods on 1 April, 14 people were killed and the damage was estimated to be 

103.014 billion USD. The main causes of floods with an instantaneous discharge of 6,000 

cubic meters per second in the Kashkan Basin can be attributed to precipitation with an 

average rainfall of 112.3 mm on 1 April and 321.5 mm for 9 days from 24 Mars to 1 April, 

respectively. Kashkan Basin, The occurrence of a flood with an instantaneous discharge of 

3350 cubic meters on 5 March 2019, the absence of a significant reservoir dam for flood 

control, Impact of Babazid Bridge as a dam and runoff behind the bridge up to a radius of 5 

kilometers and reaching the bridge ramp to the breaking point, thereby increasing the 

amount and velocity of the flood discharge to Poldokhtar, Decrease in river bed between 1 

and 13 m in coastal wall reconstruction after flood on 4 February 2005 as a result of reduced 

capacity of Kashkan River in Poldokhtar during floods. 
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