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پهنهبندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق  1و  3شهرداری تهران
2

حسین یوسفی ،1یونس نوراللهی ،*1کیوان سلطانی ،2زهرا جوادزاده
 .1استادیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طبیعت ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1393/09/14 :تاریخ تصویب)1393/11/30 :

چکیده
در این مطالعه سعی شده است با بررسی عوامل مؤثر بر سیلخیزی و شناسایی نقاط آسییبپیییر ا نریر مطیاطرای سییل در
مناطق  1و  3شهرداری تهران ،راهکارهای مناسب مدیریتی برای مقابله با این پدیده بیان شود .مطاطرۀ سیل ،بهویژه در منیاطق
شهری ممکن است خسارای جانی و مالی یادی در پی داشته باشد .برای کاهش این خسارای و تعدیل آسیبهیای ناشیی ا
آن در این مناطق ،عوامل هیدرولوژیکی ،توپوگرافیکی ،ویژگیهای انسانی و  ...بهصوری الیههای اطالعاتی جداگانه در محیی
 GISپهنهبندی شده و با روشهای و ندهی مثل روش  AHPاولویتبندی شد و در نهایت محدودههای پرخطر شناسایی شد.
در این تحقیق مشطص شد که کدام مناطق در برابر سیالب آسیبپییرترند و کدام مناطق کمتر آسیبپییرند .در مجموع منطقۀ
تحقیق به پنج کالس طبقهبندی و مساحت هر یک ا آنها مشطص شد 16/21 .کیلومتر مربع ا این منطقیه دارای خطیر بسییار
یاد سیالب است و بهترتیب مساحتهای  9/67 ،17/06 ،19/11و  1/84در محدودههای با خطر یاد ،متوس  ،کم و خیلیکم
قرار میگیرند که با بهرهگیری ا این اطالعای میتوان برنامهها و راهکارهای مناسبی را برای کنترل سیالب و حتی اسیتااده ا
آن بهمنرور بهرهبرداری بهینه و کاربردی اعمال کرد.
واژههای کلیدی :سیالب شهری ،شهرداری تهران ،مدیریت سیالب.GIS، AHP ،
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مقدمه
با گسترش روزافزون منااق هایرو و از بارف رفاتف ارا ا
جنگل  ،مرتع و کشااورزو ،زمارفهااو نفوذناپاییر افازایش
یافته که ایف مو وع موجا افازایش حجا و ارتفااع رواناا
ناه از بارش در فضاهاو هیرو هاده اسا ] .[1در صاور
عدم تخلرۀ (زهکشا ) مناسا رواناا هااو ناها از باارش
هیرو ،امکان بروز سرال در ساح هایر افازایش ما یاباد.
بهدلرل آثار مخر ناه از سارال در حو اههااو هایرو،
چگونگ انتقال ،مدیری و تخلراۀ رواناا هااو ایجادهاده در
سح هیر مورد توجه محققان و سازمانهاو مربوط از جملاه
هیرداروها قرار گرفته اس ] .[2متأسفانه در ایران به مو وع
سرل و مدیری و کاهش خساارا آن باهقاور جادو توجاه
نشده اس و فقط زمان کاه سارال مخربا جاارو هاود و
فاجعهاو بهوجود آیاد ،توجاه مسائو ن و متخصصاان باه آن
جل م هود ] .[3اگرچه بررس قرحهاو میار سارال  ،کاه
بهصور محدود و پراکناده در ساح کشاور محالعاه و اجارا
هدهاند ،نشان م دهد که راه حل مشاخ و محمئنا باراو
همۀ مناق سرلگرر وجود ندارد ،بدیی اس پدیدۀ سرل ،باا
وجود همۀ پرچردگ هاایش قابال بررسا و محالعاه اسا و
م توان براو میار و کاهش خساارا آن و حتا بیارهگرارو
اقتصادو از آن ،راه حلهاو مناسب جس وجاو کارد ] .[4بار
ایف اساس برناماهریازو و اقاداما جاام باراو پرشاگررو و
کاهش خسارا سرل در قال قرحهاو محالعات و اجرایا از
اهمر بسزای در راستاو دستراب به اهادا توساعۀ پایادار
برخوردار اس  .محدودۀ هیرو تیران مسرر عبور مسارلهاا و
رودخانههااو متعاددو اسا کاه زهکشا آ حو اههااو
با دس و همچنرف آ جم آوروهادۀ حاصال از باارش در
محدودۀ هیرو تیران را برعیده دارد ] .[5بستر رودخاناههاا و
مسرلهاو داخل هیر تح تعرض قرار گرفتهاند و مقحا درۀ
رودخانه آنیا محدود هده اس که ایف مو اوع ما تواناد بار
جریان عباورو تاأثرر بگایارد و در صاور وقاوع باارشهااو
رگبارو هدید ،خسار هاو جبرانناپییر جان و ماال در پا
داهته باهد ] .[6با توجه باه خصوصارا مسارر انتقاال آ و
مقدار بارش با دورۀ بازگش صدساله در محدودۀ حو اههااو
مورد محالعه ،باید براو کاهش آسر پاییرو هایر تیاران در
برابر سرل ،راهکارهاو مدیریت مناسا اندیشارده هاود ].[7
 GISمجموعهاو ساازمانیافتاه از ساخ افازار ،نارمافزارهااو
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کاااموروترو و دادههاااو مکااان مرجا اسا کااه بااهمنظااور
گاردآورو ،ذخرارهساازو ،بینگااامساازو ،پاردازش ،بازیافا ،
تجزیهوتحلرل و ارائاۀ هاکلهااو مختلاا اقالعاا مکاان ،
قراح و ایجاد هده اس و به بران مشخصا و ویژگا هااو
جغرافرای دادهها م پردازد ] .[4در مساائل میندسا محارط
زیس نرز  GISامکان ارزیاب و مدیری سرال ها را ،با تسلط
برشتر و صر زمان و هزینۀ کمتر فراه ما کناد .باهکما
 GISو تلفر آن با ابزار و برنامههاو دیگر م توان نقشاههاای
را براو بررس جام و کامل ایجاد کرد که آنالرزهاو ماثثر در
کنترل سرال ها را بهصورت کامالً پویا ارائه دهد ].[8
منطقۀ تحقیق
محدودۀ ایف تحقر  ،مناق  1و  3هیردارو تیاران اسا
کااه ایااف منحقااه در قساام هاامال هاایر تیااران و در
پایرفدس خروج حو اۀ آبخرار دربناد قارار دارد .ایاف
منحقه در بخشهاو همال  ،اغل بهسام کوهوایاههااو
همال البرز گسترش یافته اس و برشتر ساخ وساازهاو
انسان و مناق جمعرت بر روو مخاروطافکناۀ رودخاناه
دربند توسعه یافته اند و کاربرو عمادۀ منحقاه مرباوط باه
محدودههاو هیرو اس (هکل .)1
مواد و روشها
اقالعا مورد نراز بهمنظور اجراو مدل پیناهبنادو احتماال
وقوع سرال با توجه به هد هناسای و قبقهبندو محادوده
براو برنامهریزو مناس و به حداقل رساندن خسارا ماال و
جاان ناها از ایاف مخاااقرا  ،در منااق  1و  3هاایردارو
تیران از یههاو میکور استخراج هد .اقالعا استخراجهاده
از ایف دادههاو خام هامل یههاو اقالعات هر  ،ارتفااع (از
دادۀ نقشۀ توپوگراف ) ،یههاو زمرفهناسا و لرتولاو و (از
نقشااۀ زماارفهناساا سااازمان زماارفهناساا کشااور بااا
مقراس ،)1/20000یههاو کاربرو ارا (از نقشاۀ کااربرو
سازمان جنگلها و مراتا ) و یاههااو رودخاناه ،کاناالهااو
درونهاایرو ،فضاااهاو ساابز ،جااادههااا و نرااز مناااق داراو
ساخ وسازهاو انساان از نقشاۀ رقاوم  1:25000ساازمان
نقشهبردارو تیره هاد .برخا از کااربروهاا در مقرااسهااو
بزرگتر براو بررس هااو دقرا تار نراز از قریا مشااهدا
مردان و نرز با استفاده از نرمافزارهای نظرار Google earth
بهدس آمد.
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شکل  .1محدودۀ تحقیق

در ایف تحقر از مدلهاو فاازو باا کما نارمافازار
ArcGISو روش وزنده فرایند سلسالهمراتا تحلرلا
)(AHPبراو پینهبندو مناق  1و  3هیردارو تیاران از
نظر احتمال خحر مخاقرا سرل استفاده هده اس .
روش کار بهقور خالصه هامل مراحل زیر اس ]:[9
 .1جم آورو و آمادهسازو دادهها ،هامل زمارفمرجا
کردن و تصحرحا زم؛
 .2تعراارف ماارز محاادوده در مناااق  1و  3هاایردارو
تیران؛
 .3برش تمام یاههااو اقالعاات در محادودۀ مارز
منحقه؛
 .4دستهبندو یهها بهصور عوامل مثثر در سرل؛
 .5کالسبندو یههاو براساس حد تاأثرر هار یا از
محدودههاو مربوط به یههاا در وقاوع مخااقرۀ مرباوط،
بهقورو که پیناههاای از هار یاه کاه امترااز برشاترو
دریاف م کنند احتمال رخاداد مخااقرۀ مایکور در آنیاا
برشتر اس ؛
 .56تعررف وزن هر ی از عوامل مثثر باا روش فرایناد
سلسلهمرات تحلرل ؛
 .7اعمال وزنهاو بهدس آمده در یهها؛
 .8تلفر و جم کردن یهها براو تعررف پینههاو باا
احتمال خحر زیاد؛

 .9هناسای محدودههاو با حساسر هاو مختلا.
معرفی عوامل مؤثر در سیالب

از عوامل که در ایف پژوهش بهعنوان عوامل ماثثر در وقاوع
سرال در نظر گرفته هدند م توان به هر  ،ارتفاع ،فاصاله
از رودخانه ،فاصله از کانال ،فاصاله تاا فضااو سابز ،کااربرو
ارا و زمرفهناس اهاره کرد .بهجز نقشۀ زمارفهناسا ،
کاربرو ،و انحنااو پروفرال کاه وزندها درونا متفااوت
دارند ،سایر یهها تنیا در مرحلۀ وزندها و نرماال کاردن
متفاو اند ] .[3نرمال هدن عوامل مثثر در سرال براسااس
تأثرر آنیا در وقوع آن اس  .بهقورو که هر زیااد موجا
کاهش احتمال خحر سرال خواهد هد ].[10
مرحلۀ پهنهبندی (نرمالسازی) الیهها به تفکیک

همانقور که ذکر هد چون ارزشها و ارقام هر ی از یاههاا
با بقراه متفااو اسا و نراز باهمنظاور اعماال تغررارا باه
ارزشهاو درونگروه هر متغرر یا معرار ،یههاا بایاد نرماال
هوند .براو مثال همانقور که گفتاه هاد ،افازایش هار در
سرال سب کاهش خحر سرل م هود ،ول در زمرفلغازش
سب افزایش خحر زمرف لغزش م هاود ][11؛ بناابرایف بایاد
همگ یهها در پنج واحاد نرماال هاوند کاه عادد  1نشاانۀ
کمتریف احتمال خحر و عدد  5باهمعنااو برشاتریف احتماال
خحر اس که هار یا از ایاف پیناههاا باا روش  AHPوزن
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گرفتند .پینهبندو (نرمالسازو) یههاا ،واحادهااو متفااو
عوامل را با ه قابل مقایسه ما کناد .ازآنجاا کاه هار یا از
یهها به روشها و با واحدهاو متفاوت اندازهگررو و محاسبه
هدهاند ،نم توان آنیا را با واحدهاو متفاو تلفرا کارد [.]8
بنابرایف باید تمام یهها به واحدو یکسان تبادیل هاوند تاا
بتوان به ایف قری آنیا را تلفر و ارزشهاو هری را با بقراه
مقایسۀ کرد .براو مثال فاصله تا رودخانه عاددو باه کرلاومتر
اس که نم توان آن را با واحد هر که درجه اس مقایساه
کرد .بهعبار دیگر نم توان نترجه گرفا کاه یا نقحاه از
نظر هر یا از نظر فاصله تا رودخانه یا ارتفاع مناس تر اسا .
در واق هد نرمالسازو یههاا ،قبقاهبنادو آنیاا براسااس
درجۀ تناس باهمنظاور محالعاه اسا  .ایاف نرماالساازو را
م توان در دامنههاو متفاوت اعمال کرد .در ایف تحقر تمام
یهها برحس درجۀ تناس آنیا براو هاد محالعاه از  1تاا
 ،5کالسبندو هادند .کاالس  5باهمعنااو برشاتریف درجاۀ
تناس و کالس ی بهمعناو کمتاریف درجاۀ تناسا باراو
هد مورد نظر اس  .چون در اینجا هد  ،پیناهبنادو خحار

سرال اس  ،کالس  5بهمعناو پیناههاای باا احتماال زیااد
خحر سرال و کالس  1بهمعناو احتمال کا وقاوع سارال
اس مثال در یۀ هر بعد از کالسبندو ،مکانهای کاه در
کالسهاو با از نظر عامل هر قرار دارند ،احتمال خحار در
آنیا برشتر اس و احتمال دارد یۀ دیگرو کاه از نظار هار
در کالس  5قرار دارد از نظر عامل مانند فاصله تا رودخاناه در
کالسهاو پایرف قرار گررد .در نقشاههااو پیناهبنادوهاده،
ارزش  1بهمعناو کمتریف احتمال خحر و ارزش  5باهمعنااو
برشتریف احتمل خحر اس ].[12
الیۀ شیب

نقشۀ هر براساس مرزان احتمال سرلگرفتگ با توجه به
هد محالعه در پنج کالس پینه بندو هد .هکل  2نمودار
وزن نسب پینههاو هر بهدس آماده باا روش  ،AHPو
هکل  3نقشۀ هر پینهبندوهده در پنج کالس احتماال
خحر سرال را در محدودۀ محالعات نشان م دهد.

شکل  .2وزن نسبی پهنههای شیب بهدستآمده با روش AHP

شکل  .3نقشۀ شیب پهنهبندیشده در پنج کالس احتمال خطر سیالب
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 -الیۀ ارتفاع

ارتفاع نقاط براساس احتمال خحر سرال در پانج کاالس
پینااهبناادو هااد .هااکل  4وزن نسااب پینااههاااو ارتفاااع
بااهدساا آمااده بااا روش  AHPو هااکل  5نقشااۀ ارتفاااع
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پینهبندوهده در پنج کالس احتمال خحر سرال را نشان
م دهد .بخشهای از محدودۀ محالعات در ارتفااع 1400
–  1300متر ،در پینۀ با خحر بسرار زیاد قرار دارند.

شکل  .4وزن نسبی پهنههای ارتفاع بهدستآمده با روش AHP

شکل  .5نقشۀ ارتفاع پهنهبندیشده در پنج کالس توپوگرافی

 -الیۀ فاصله تا رودخانه

الیۀ فاصله تا کانالها

فاصلۀ نقاط تا رودخاناه هاا نراز براسااس احتماال ریسا
پینه بندو هد .نتایج ایف بررس در هکل هاو  6و  7نشان
داده هده اس  .همانگونه که مشاهده ما هاود محادودۀ
مورد محالعه در پنج کالس پینهبندو هده و بخاشهاای
که با رنگ قرمز نشان داده هده اس مناق با خحر بسرار
زیاد اس کاه در فاصالۀ نزدیا باه رودخاناه و در محال
رودخانه قرار گرفتهاند .همچنارف بخاشهاای از محادودۀ
مورد محالعه که با رنگ سبز نشان داده هده اس منااق
با خحر ک تا بسرار ک اس  .ایف مناق در فاصالۀ دور تاا
بسرار دور از رودخانه قرار گرفتهاند.

ایف یه نرز براساس احتمال ریس پینه بندو هد .هکل
 8وزن نسب پینههاو فاصله تا کانالهاو بهدس آماده باا
روش  AHPو هااکل  9نقشااۀ فاصااله تااا کانااالهاااو
پینهبندوهده در پنج کالس احتمال خحر سرال را نشان
م دهد .نتایج ایف بررس نشان م دهد که مناقق که در
پینۀ خحر زیاد تا بسرار زیاد قرار دارند براساس  AHPوزن
نسب  0/37تا  0/29را به خود اختصااص داده اناد کاه در
محل کانال و نزدی به کانال قرار دارند و بر روو نقشه باا
رنگ قرمز نشان داده هدهاند.
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شکل  .6وزن نسبی پهنههای فاصله تا رودخانه بهدستآمده با روش AHP

شکل  .7نقشۀ فاصله تا رودخانۀ پهنهبندیشده در پنج کالس احتمال خطر سیالب

شکل  .8وزن نسبی پهنههای فاصله تا کانالها بهدستآمده با روش AHP

یوسفی و همکاران :پهنهبندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق  1و  3شهرداری تهران

187

شکل  .9نقشۀ فاصله تا کانالها پهنهبندیشده در پنج کالس احتمال خطر سیالب

 -الیۀ فاصله تا فضای سبز

نتایج ایف بررسا نشاان داد کاه فضااهااو سابز در ایاف
محدوده تا حد زیادو از بروز سرال جلوگررو ما کنناد.
هااکل  10وزن نسااب پینااههاااو فاصااله تااا فضاااو ساابز
بهدس آمده باا روش  AHPو هاکل  11نقشاۀ فاصاله تاا
فضاو سبز پینهبندوهده در پانج کاالس احتماال خحار
سرال را نشان م دهد .در ایف پینهبنادو هرچاه فاصالۀ
مناق به فضاو سبز نزدی تر باهد احتماال خحار سارل
کمتر خواهد بود که ایف مناق بر روو نقشه با رنگ سابز
نشان داده هدهاند و منااق واقا در فاصالۀ بسارار دور از
فضاو سبز در پینۀ خحر بسرار زیاد سرال قرار م گررند.

ایااف مناااق داراو برشااتریف وزن نسااب براساااس نتااایج
بهدس آمده از تحلرل  AHPهستند.
 -الیۀ کاربری اراضی

ایف پینه بندو هامل باغها ،محادودههااو هایرو ،مراتا
ااعرا و مراتاا متوسااط اساا  .هااکل  12وزن نسااب
پینههاو کاربرو ارا ا باهدسا آماده باا روش  AHPو
هکل  13نقشۀ کاربرو ارا پینهبندوهده در سه کالس
احتمال خحر سرال را نشان م دهد .قب نقشاۀ مایکور
مناقق که در کاربرو محدودههاو هیرو قرار گرفتاهاناد
داراو برشتریف وزن نسب اند و در پینۀ خحار بسارار زیااد
قرار دارند.

شکل  .10وزن نسبی پهنههای فاصله تا فضای سبز بهدستآمده با روش AHP
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 -الیۀ نقشۀ زمینشناسی

وزن دهی به الیهها با روش AHP

زماارفهناساا منحقااه نرااز براساااس مراازان تااأثرر در
سرلگرفتگ پینهبندو هد .هکل  14وزن نسب پینههااو
زمرفهناس بهدس آمده با روش  AHPو هاکل  15نقشاۀ
زمرف هناس پینهبندوهده در ساه کاالس احتماال خحار
سرال را نشان م دهد .بر ایف اساس مناقق کاه از لحاا
نوع سنگ داراو کنگلومرا و ماساهسانگ هساتند ،در پیناۀ
خحر زیاد سرال قرار دارند و هرچه منحقه بهسام هارل،
مخروطافکنه و پادگانه پرش رود ،از خحر کاسته خواهد هد.

بعد از اینکه یهها در واحد  1تا  5استاندارد هدند م توان
آنیااا را بااا ها ترکر ا و نتااایج آنیااا را مقایسااه کاارد .بااا
استاندارد هدن تمام یهها م توان آنیا را بهراحت ترکر
و تلفر کرد و هر گونه پردازه براو دستراب باه اهادا
را روو آنیا اجرا کرد .براو ایاف کاار بعاد از نرماال هادن،
ابتدا اهمر نساب عوامال را نساب باه ها امتراازده
م کنند و سوس آنیا را به صاور ترکربا در محالعاا و
تصمر گرروهاو مدیریت در نظر م گررند.

شکل  .14وزن نسبی پهنههای زمینشناسی بهدستآمده با روش AHP

شکل  .15نقشۀ زمینشناسی پهنهبندیشده در سه کالس احتمال خطر سیالب
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مراحل اجرای روش  AHPو وزندهی به الیهها

وزن الیهها

در ایف مرحله تمام یهها براساس اهمر و تاأثرر آنیاا در
سرال و پینهبندو ،نسب به یکادیگر مقایساه هادند .در
ایف روش مقایسۀ زوج یههاا ،دو باه دو نساب باه ها
انجام گرف (جدولهاو  1و .)2

وزن یااههااا حاصاال تقساار اهمر ا نسااب باار مجمااوع
امترازا اس  .وزن نسب یه ها براو پینهبنادو سارال
در جدول  3نمایش داده هده اس .

جدول  .1مقایسۀ زوجی الیهها برای پهنهبندی سیالب

هر
ارتفاع
فاصله تا رودخانه
فاصله تا کانال ها
فاصله تا فضاو سبز
کاربرو ارا
زمرفهناس

شیب

ارتفاع

1
7/2
5/8
5/7
3/4
7/4
7/3

1
3/9
3/8
6/5
6/5
5/2

فاصله تا رودخانه

1
7/6
9/6
7/3
4/1

فاصله تا

فاصله تا فضای سبز

کانالها

1
4/3
7/5
4/1

کاربری اراضی

1
7/8
3/1

زمینشناسی

1
8/7

1

جدول  .2نسبت اهمیت الیهها به یکدیگر براساس مقایسۀ زوجی صورتگرفته
فاصله تا

فاصله تا

فاصله تا

رودخانه

کانالها

فضای سبز

0/71
0/38
1/17
1/00
0/75
0/71
0/25

0/75
1/20
1/50
1/33
1/00
1/14
0/33

1/75
1/20
2/33
1/40
0/88
1/00
0/88

4/97

7/26

9/43

شیب

ارتفاع

هر
ارتفاع
فاصله تا رودخانه
فاصله تا کانالها
فاصله تا فضاو سبز
کاربرو ارا
زمرفهناس

1/00
0/29
1/60
1/40
1/33
0/57
0/43

3/50
1/00
3/00
2/67
0/83
0/83
0/40

0/63
0/33
1/00
0/86
0/67
0/43
0/25

مجموع

6/62

12/23

4/16

کاربری اراضی

زمینشناسی
2/33
2/50
4/00
4/00
3/00
1/14
1/00
17/98

جدول  .3وزن نسبی الیهها برای پهنهبندی سیالب

هر
ارتفاع
فاصله تا رودخانه
فاصله تا کانالها
فاصله تا فضاو سبز
کاربرو ارا
زمرفهناس

شیب

ارتفاع

فاصله تا رودخانه

فاصله تا کانالها

0/151
0/043
0/242
0/212
0/201
0/086
0/065

0/286
0/082
0/245
0/218
0/068
0/068
0/033

0/150
0/080
0/240
0/206
0/160
0/103
0/060

0/144
0/075
0/235
0/201
0/151
0/144
0/050

فاصله تا فضای
سبز
0/103
0/156
0/207
0/184
0/138
0/157
0/046

کاربری اراضی

زمینشناسی

وزن

0/186
0/127
0/247
0/148
0/093
0/106
0/093

0/130
0/139
0/223
0/223
0/167
0/064
0/056

0/164
0/102
0/234
0/199
0/140
0/104
0/057
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وزن نهایی الیهها

وزن نیای هر ی از یههاو ماثثر در سارال و اهمرا
آنیا در پینهبندو نیای در جدول  4نشان داده م هود.
ترکیب الیهها

وزنهاو بهدس آمده در تمام یاههااو مرباوط باه خاود
اعمال م هوند و در نیای در نارمافازار  ArcGISباا ها
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ترکر م هوند و نقشۀ احتمال خحار سارال منحقاه را
مشخ م کنند .هکل  16نقشۀ نیای خحار سارال در
مناق  1و  3هیردارو تیران را نشان م دهد.
همااانگونااه کااه در هااکل  16مالحظااه ماا هااود،
محدودههااو روهافتار احتماال وقاوع سارال برشاتر و
محدودههاو تررهتر احتمال وقوع سرال کمترو دارند.

جدول  .4وزن نهایی الیهها برای پهنهبندی سیالب
زمینشناسی

کاربری اراضی

0/057

0/104

فاصله تا فضای سبز فاصله تا کانالها
0/140

0/199

فاصله تا رودخانه
0/234

ارتفاع

شیب

0/102

0/164

شکل  .16نقشۀ نهایی خطر سیالب در مناطق  1و  3شهرداری تهران

پهنهبندی نهایی

پس از معرف منحقاه از جنباههااو مختلاا باا اساتفاده از
روشهاو تحلرل کمّ و روشهااو تحلرال مکاان  ،منحقاه
براسااس برخا عواماال بحارانزا از جملااه عواماال مااثثر در
سرال هااو هایرو ارزیااب هاد و نتاایج ایاف ارزیااب هاا
بهصور نقشهها و جدولهای ارائه هد .تفسرر ایف نقشههاا
نشاااندهناادۀ ارزیاااب و هااناخ مااا از مکااانهااا و در کاال
هناخ افتراق مکان و نراز پراکنادگ پدیادههاا از جملاه
احتمال خحر ایجاد مخاقرا قبرع اس  .نتایج نقشههااو
نیای تیرههده ،بررس و تجزیاهوتحلرال هاد .هاایان ذکار
اس که یک از ویژگ هاو محالعا فضای ایاف اسا کاه

هر چه از کانون نواح بهسم اقرا م رویا  ،مشخصاا
اصل نواح کمرنگ م هود و از دق محاسبا نرز کاساته
م هاود و در مارز ناواح  ،ویژگا هااو منحقاه باهسام
ویژگ هاو نواح مجاور متمایل م هود [ .]13هماانقاور
که در هکل  17مشاهده م هود ،براساس تحلرلهاو کمّا
و مکان  ،پینههای که در کنار رودخاناۀ دربناد قارار دارناد
برشتر در معرض سرال قرار م گررند .در امتاداد رودخاناۀ
دربند و در محدودههای از پارکهاو هیرو از بعد قبرعا
خحر سرال برشتر اس  .در ایف نقشه مشاهده م هود کاه
کالس با خحر زیاد در محدودههای قرار دارد که به رودخانه
نزدی اند و هر زمرف ک و ارتفاع بهنسب ک اس .
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در جدول  5مساح هر ی از کاالسهااو خحار از نظار
عواماال بحاارانزاو مااثثر در ساارال در مناااق  1و 3
هیردارو تیاران مشااهده ما هاود .در محادودۀ تحقرا
برشتریف مساح در کالس چیار (خحر زیاد) باا مسااح
 19/11کرلومتر مرب و کمتریف مسااح در کاالس یا
(خحر خرل ک ) با مساح  1/84کرلومتر مرب قرار دارد.

همانگونه که مشاهده م هود ،مناق با ریسا زیااد
سرال از نزدی هرق محدودۀ تحقر هروع م هود و تاا
تقااااق دروس در خراباااان هاااریعت اداماااه دارد .باااا
رووه گیارو یاههااو هار  ،ارتفااع و فضااهااو سابز
مشخ م هود که ایف منحقه داراو هار بسارار کما
اس و از نظر ارتفاع در حد متوسط بوده و داراو فضااو
سبز کمتر اس  .بنابرایف مستعد خحر سرال هیرو اس .

شکل  .17نقشۀ پهنهبندی سیالب محدودۀ تحقیق

جدول  .5مساحت کالسهای خطر سیالب
خطر بسیار زیاد

خطر زیاد

متوسط

خطر کم

خطر خیلی کم

پهنۀ خطر

5
16/21

4
19/11

3
17/06

2
9/67

1
1/84

کالس خحر
مساح ()km2

نتیجهگیری
قب بررس هاو انجامگرفته ما تاوان نترجاه گرفا کاه
مناق  1و  3هیردارو تیران در برشتر قسم ها ،در برابر
ساارال بساارار آساار پییرنااد و در قساام هاااو دیگاار
آسر پییرو کمترو دارند .برشتر بخاشهاای کاه تحا
تأثرر سرل قارار دارناد ،نزدیا رودخاناۀ دربناد و اقارا
خرابانها واق اند .مناق مساکون در برخا بخاشهاا در
معرض سرال برشترو قرار دارناد کاه اقاداما مادیریت
براو ایف قسم ها رورو اس  .همچنارف مشاخ هاد
که فضاهاو سبز هیرو تا حد زیادو سب کاهش سرال

م هوند و در نترجه با ایجااد فضااو سابز برشاتر در ایاف
نقاط م توان آسر هااو پارشرو را کااهش داد و از باروز
خسارا جان و مال جلاوگررو کارد .سااخ وساازهااو
انسان در ایف محدوده که نقشاههااو آن در نتاایج نیاای
گنجانده هده ،نشان م دهد که کاربروهااو نامناسا در
منحقه سب بروز و تشدید بحرانهای م هود که در رأس
آنیا سرل جاو دارد .هناخ عوامل ماثثر در بحارانزایا
محدودۀ تحقر در قال معرارهاا و عوامال گونااگون و باا
وزنده به روش  AHPمشخ هد .عالوهبر ایف باا ارائاۀ
وزنهاو روش  AHPمشخ هد کاه هار یا از عوامال

یوسفی و همکاران :پهنهبندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق  1و  3شهرداری تهران

مثثر در بحران سرال تا چاه انادازه در مخااقرۀ محرحا
اهمرا دارد .بااا بررس ا ایااف عواماال م ا تااوان بااا ق ارح
پرشنیادهای خسارا سرل را به حداقل رسااند و بساترو
مناس براو زنادگ و تفاری فاراه کارد .پرشانیادها را
م توان بهصور زیر محرح کرد:
 .1کاربروها مناس با ماهر استفاده از زمرف انتخا
هود و با نرازها و خدما هرکاربرو سازگار هود؛
 .2برخا از محاادودههااا از نظار ساارال داراو خحاار
زیادند؛ بنابرایف زم اس در انتخا کااربروهاا و نراز در
گسترش آنیا ایف آسر پییرو لحا هود؛
 .3کاربروهاو نامناس برچرده هاوند یاا باه منااق
دیگرو انتقال یابند یا از توسعۀ برشتر آنیا پرهرز هود؛
.4خاادمات ماننااد مراکااز درمااان و آتااشنشااان در
محدودههاو با آسر پییرو زیاد استقرار یابد؛
 .5از توسعۀ هیر بهسم محدودههاو داراو خحر زیاد
پرهرز هود؛
 .6تا حد امکان از گسترش هیر در حری رودخانههاا و
نزدی کانالها پرهرز هود؛
 .7در مواق سرالب  ،خدما امادادو برشاتر در نقااط
آسر پییر سرال مستقر هوند؛
 .8فضاهاو سبز برشترو در محدودههاو با خحر زیااد
سرال ایجاد هود.
منابع
[ .]1اصغرو مقدم ،محمدر اا ،1386 ،جغرافرااو قبرعا
هیر (اقلر  ،آ و سرلخرازو) دانشاگاه آزاد اساالم ،
واحد تیران مرکزو59-72 :
[ .]2اکار  ،جان ،1384 ،زمرف هناس کواترنرو کاربردو،
انتشارا جیاد دانشگاه  ،چاپ اول ،تیران ،ص .466
[ .]3آقانبات  ،سردعل  ،1383 ،زمرفهناس ایران ،انتشارا
سازمان زمرفهناس و اکتشافا معدن کشاور ،تیاران:
.25-48
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[ .]4بیبیان  ،ایران ،1381 ،بقاو محرط درونهیرو و نحوۀ
استفاده بیرنۀ از آن ،پایاننامۀ کارهناس ارهد دانشاگاه
آزاد اسالم واحد تیران مرکزو ،ص .176
[.]5پاکسره  ،سردکاویار ،1381 ،بررس عوامال جغرافراای
مثثر در تغرررا محلۀ فرحزاد با تأکرد بار مجااور تیاران:
.209-266
[ .]6پروازو ،میناز؛ کامراب  ،سعرد ،1385 ،تاأثرر عملراا
ساختمان و پرامدهااو زیسا محرحا آن در حاری
رودخانۀ فرحزاد ،قرح تحقرقات  ،دانشگاه آزاد اساالم
واحد تیران مرکز.88-95 :
[ .]7درویشزاده ،عل ؛ محمدو ،میرف ،1386 ،زمرفهناسا
ایران ،انتشارا پرام نور ص .233
[ .]8رجای  ،عبدالحمرد؛  ،1373ئومورفولو و کاربردو در
برنامه ریزو عمران ناحرهاو ،نشر قومس.88-128 :
[ .]9ر ااای زاده ،کااامران؛  ،1387بررساا پینااهبناادو
گسلهاو تیران ،انتشارا سم  ،چاپ دوم.101-122 :
[ .]10محمودو ،فرجاهلل ،1380،ئومورفولو و ساختمان ،
انتشارا دانشگاه پرام نور.44-78 :
[ .]11مخبرو ،ماری  ،1389 ،بررسا فراینادهاو ماثثر بار
تحول ئومورفر دره فرحزاد بهمنظور بررس و مادیری
قبل از بحران ،انتشارا سم  ،چاپ اول.22-45 :
;[12]. Ghahroudi Tali, M.; Nezammahalleh, M. A.
(2012) Urban flooding management using
natural drainage network, case study Tehran as
Capital of Iran, IAHS
[13]. Goudie, Andrew, (1985) Encyclopedia
dictionary of physical geography basal,
Blackwell LtD. Oxford. U.K.

