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پیییر ا  نریر مطیاطرای سییل در      آسییب خیزی و شناسایی نقاط  سیل بر مؤثردر این مطالعه سعی شده است با بررسی عوامل 

در منیاطق   ویژه به ،سیل ۀمطاطر .شود نابیراهکارهای مناسب مدیریتی برای مقابله با این پدیده  ،شهرداری تهران 3و  1مناطق 

ی ناشیی ا   هیا  آسیب تعدیلخسارای و این برای کاهش  .داشته باشد در پی جانی و مالی  یادیخسارای  ممکن استشهری 

 ی جداگانه در محیی  تی اطالعاها الیه صوری بهو ... ی انسانی اه یویژگ ،عوامل هیدرولوژیکی، توپوگرافیکی ،در این مناطقآن 

GIS دهی مثل روش  و نی ها و با روششده  بندی پهنهAHP شدخطر شناسایی پرهای  محدودهو در نهایت  شدبندی  اولویت .

منطقۀ در مجموع  .ندپییر آسیبکدام مناطق کمتر  و ترندریپی بیآسدر برابر سیالب  در این تحقیق مشطص شد که کدام مناطق

منطقیه دارای خطیر بسییار     این کیلومتر مربع ا  21/16 .مشطص شد یک ا  آنها بندی و مساحت هر کالس طبقهپنج به  تحقیق

کم   یاد، متوس ، کم و خیلیهای با خطر  در محدوده 84/1و  67/9، 06/17، 11/19 های ترتیب مساحت بهو  است سیالب یاد 
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 مقدمه

با گسترش روزافزون منااق  هایرو و از بارف رفاتف ارا ا       

یش افازا  ناپاییر و نفوذهاا  کشااورزو، زمارف  جنگل ، مرتع  و 

حجا  و ارتفااع رواناا      افازایش موجا   مو وع یافته که ایف 

. در صاور   ]1[ ه اسا  هاد ناه  از بارش در فضاهاو هیرو 

ناها  از باارش    هااو  مناسا  رواناا    (زهکشا  ) ۀتخلرعدم 

یاباد.   هایر افازایش ما    امکان بروز سرال  در ساح    ،هیرو

 ،هااو هایرو   مخر  ناه  از سارال  در حو اه   آثاردلرل  به

و ایجادهاده در  هاا  رواناا   ۀ  انتقال، مدیری  و تخلرا چگونگ

و مربوط از جملاه  ها زمانو سان امحققسح  هیر مورد توجه 

مو وع به  در ایران متأسفانه .]2[ ها قرار گرفته اس  هیردارو

توجاه  جادو   قاور  باه سرل و مدیری  و کاهش خساارا  آن  

قط زمان  کاه سارال  مخربا  جاارو هاود و      و ف اس  نشده

باه آن  ن امتخصصا و ن مسائو   آیاد، توجاه  وجود  هاو ب فاجعه

کاه   ،هاو میار سارال   . اگرچه بررس  قرح]3[ هود م جل  

ه در ساح  کشاور محالعاه و اجارا     صور  محدود و پراکناد  به

باراو    راه حل مشاخ  و محمئنا   کهدهد  اند، نشان م  هده

باا   ،بدیی  اس  پدیدۀ سرل ،ود نداردگرر وج مناق  سرل همۀ

و  اسا  ش قابال بررسا  و محالعاه    هاای  همۀ پرچردگ  وجود

 گرارو  رهکاهش خساارا  آن و حتا  بیا    میار و براوتوان  م 

بار   .]4[ کارد جاو  و هاو مناسب  جس  راه حل ،آناقتصادو از 

پرشاگررو و   باراو ریازو و اقاداما  جاام      ایف اساس برناماه 

هاو محالعات  و اجرایا  از   کاهش خسارا  سرل در قال  قرح

اهادا  توساعۀ پایادار     بسزای  در راستاو دستراب  به اهمر 

هاا و   هیرو تیران مسرر عبور مسارل  ۀمحدود .اس برخوردار 

هااو   آ  حو اه   هااو متعاددو اسا  کاه زهکشا      رودخانه

حاصال از باارش در    ۀهاد  آورو جم  آ با دس  و همچنرف 

هاا و   بستر رودخاناه  .]5[ دهیرو تیران را برعیده دار ۀمحدود

 ۀدرمقحا   اند و گرفته تعرض قرار تح داخل هیر  وها مسرل

تواناد بار    ایف مو اوع ما    که اس  ههدآنیا محدود رودخانه 

هااو   و در صاور  وقاوع باارش    بگایارد  تاأثرر جریان عباورو  

جان  و ماال  در پا     اپییرن جبرانهاو  رگبارو هدید، خسار 

با توجه باه خصوصارا  مسارر انتقاال آ  و     . ]6[ داهته باهد

هااو   حو اه  ۀمحدوددر  بازگش  صدساله ۀدوربارش با  ارمقد

پاییرو هایر تیاران در     آسر کاهش  براو باید، مورد محالعه

 .]7[ ه هاود ندیشارد ا برابر سرل، راهکارهاو مدیریت  مناسا  

GIS افزارهااو  نارم افازار،   ساخ  یافتاه از   ساازمان او  مجموعه 

 منظااور بااههاااو مکااان  مرجاا  اساا  کااه  داده وکاااموروترو 

ساازو، پاردازش، بازیافاا ،    ساازو، بینگااام  ذخراره گاردآورو،  

هااو مختلاا اقالعاا  مکاان ،      هاکل  ۀارائا  وتحلرل و تجزیه

هااو   به بران مشخصا  و ویژگا   واس  ایجاد هده  قراح  و

در مساائل میندسا  محارط     .]4[ پردازد م  ها   دادهیجغرافرا

با تسلط  را، ها امکان ارزیاب  و مدیری  سرال  GISزیس  نرز 

 کما   باه . کناد   فراه  ما   کمتر ۀهزینو برشتر و صر  زمان 

GIS هاای    توان نقشاه  و دیگر م ها هو تلفر  آن با ابزار و برنام

در  ماثثر و ها که آنالرز کردرا براو بررس  جام  و کامل ایجاد 

   .]8[   کامالً پویا ارائه دهدصورت بها ر ها  کنترل سرال

 منطقۀ تحقیق

 اسا  هیردارو تیاران   3و  1تحقر ، مناق  ایف  ۀمحدود

ایااف منحقااه در قساام  هاامال  هاایر تیااران و در    کااه

آبخرار دربناد قارار دارد. ایاف      ۀحو ا دس  خروج   پایرف

هااو   سام  کوهوایاه   به اغل  ،و همال ها منحقه در بخش

وساازهاو   ساخ  برشترو اس  همال  البرز گسترش یافته 

رودخاناه   ۀافکنا  وطمخار روو  انسان  و مناق  جمعرت  بر

منحقاه مرباوط باه     ۀعماد کاربرو  و ندا ربند توسعه یافتهد

 (.1)هکل  اس و هیرو ها همحدود

  هاروشمواد و 

بنادو احتماال    اجراو مدل پیناه  منظور بهاقالعا  مورد نراز 

  بندو محادوده  وقوع سرال  با توجه به هد  هناسای  و قبقه

اندن خسارا  ماال  و  به حداقل رس ویزو مناس  ر براو برنامه

هاایردارو  3و  1در منااق    ،جاان  ناهاا  از ایاف مخاااقرا   

هاده   اقالعا  استخراج .هداستخراج  میکورهاو  تیران از  یه

از )هاو اقالعات  هر ، ارتفااع   هاو خام هامل  یه از ایف داده

از )هناسا  و لرتولاو و    هاو زمرف ،  یه(نقشۀ توپوگراف  ۀداد

بااا  هناساا  کشااور  سااازمان زماارف هناساا   نقشااۀ زماارف 

از نقشاۀ کااربرو   ارا   )هاو کاربرو  ،  یه(20000/1مقراس

هااو   هااو رودخاناه، کاناال    و  یاه  (ها و مراتا   سازمان جنگل

هااا و نرااز مناااق  داراو  هاایرو، فضاااهاو ساابز، جاااده درون

ساازمان   1:25000هاو انساان  از نقشاۀ رقاوم      ساز و ساخ 

هااو   هاا در مقرااس   خا  از کااربرو  . برهاد بردارو تیره  نقشه

تار نراز از قریا  مشااهدا       هااو دقرا    بررس براو تر  بزرگ

 Google earthنظرار    ایافزاره مردان  و نرز با استفاده از نرم

 دس  آمد. به



 183  شهرداری تهران 3و  1 بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق پهنه: و همکاران یوسفی

 
 تحقیقمحدودۀ  .1 شکل

 افازار  نارم و فاازو باا کما     ها   در ایف تحقر  از مدل

ArcGIS مراتا  تحلرلا    سلساله ده  فرایند  و روش وزن 

(AHP) هیردارو تیاران از   3و  1بندو مناق   براو پینه

     .نظر احتمال خحر مخاقرا  سرل استفاده هده اس 

  :]9[ قور خالصه هامل مراحل زیر اس  بهروش کار 

مرجا    زمارف هامل  ،ها هسازو داد آمادهآورو و  جم . 1

  ؛کردن و تصحرحا   زم

هاایردارو  3و  1تعراارف ماارز محاادوده در مناااق  . 2

  ؛تیران

مارز   ۀمحادود هااو اقالعاات  در    برش تمام   یاه . 3

  ؛منحقه

  ؛در سرل مثثرعوامل  صور  بهها  بندو  یه دسته. 4

هار یا  از    تاأثرر  حدو براساس ها هبندو  ی کالس. 5

 ،مرباوط  ۀمخااقر هاا در وقاوع    هاو مربوط به  یه دهمحدو

مترااز برشاترو    یاه کاه ا   هاای  از هار   که پیناه  قورو هب

مایکور در آنیاا    ۀمخااقر کنند احتمال رخاداد   دریاف  م 

  ؛برشتر اس 

باا روش فرایناد    مثثرتعررف وزن هر ی  از عوامل . 56

   ؛مرات  تحلرل  سلسله

   ؛ها هآمده در  ی دس  هبهاو  اعمال وزن. 7

هاو باا   براو تعررف پینه ها هن  یکرد  تلفر  و جم. 8

  زیاد؛احتمال خحر 

  .هاو مختلا با حساسر هاو  هناسای  محدوده .9

      البیدر س مؤثرعوامل  یمعرف

در وقاوع   ماثثر عوامل  عنوان به پژوهشعوامل  که در ایف از 

صاله  هر ، ارتفاع، فا به توان م سرال  در نظر گرفته هدند 

 ، فاصاله تاا فضااو سابز، کااربرو      از رودخانه، فاصله از کانال

، هناسا   زمارف  نقشۀجز  به .هاره کردا هناس  زمرف و ارا  

دها  درونا  متفااوت      وزنکاه   کاربرو، و انحنااو پروفرال  

ن کارد دها  و نرماال    وزن ۀمرحلها تنیا در  سایر  یه ،دارند

راسااس  در سرال  ب مثثر. نرمال هدن عوامل ]3[اند  متفاو 

که هر  زیااد موجا     قورو ه. باس آن آنیا در وقوع  تأثرر

 .  ]10[ خواهد هدحر سرال  کاهش احتمال خ

 به تفکیک ها هسازی( الی نرمال) بندی پهنه ۀمرحل

هاا   ها و ارقام هر ی  از  یاه  قور که ذکر هد چون ارزش همان

اعماال تغررارا  باه     منظاور  باه و نراز   اسا  متفااو   با بقراه  

نرماال  بایاد  هاا    یه ،متغرر یا معرارگروه  هر  هاو درون ارزش

افازایش هار  در    ،قور که گفتاه هاد   نهوند. براو مثال هما

لغازش   زمرفول  در  هود، م کاهش خحر سرل  سب سرال  

 بایاد بناابرایف  ؛ ]11[هاود   م افزایش خحر زمرف لغزش  سب 

نشاانۀ   1نرماال هاوند کاه عادد      در پنج واحاد  ها همگ   یه

ال و برشاتریف احتما  امعنا  باه  5کمتریف احتمال خحر و عدد 

وزن  AHPهاا باا روش    پیناه  هار یا  از ایاف   که  اس خحر 
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هااو متفااو     واحاد  ،هاا  سازو(  یه نرمال) بندو پینهگرفتند. 

کناد. ازآنجاا کاه هار یا  از       ه  قابل مقایسه ما   بامل را عوا

گررو و محاسبه  اندازهو متفاوت  ها ها و با واحد ها به روش  یه

. [8] کارد هاو متفاو  تلفرا    واحدتوان آنیا را با  م ن اند، ههد

 تاا هاوند  تبادیل  یکسان  وبه واحد ها تمام   یه باید نابرایفب

 بقراه را با  هری هاو  ارزش و بتوان به ایف قری  آنیا را تلفر 

باه کرلاومتر    عاددو . براو مثال فاصله تا رودخانه کرد مقایسۀ

توان آن را با واحد هر  که درجه اس  مقایساه   م اس  که ن

گرفا  کاه یا  نقحاه از      توان نترجه م عبار  دیگر ن به. کرد

تر اسا .   اصله تا رودخانه یا ارتفاع مناس نظر هر  یا از نظر ف

بنادو آنیاا براسااس     قبقاه  ،هاا  سازو  یه نرمالدر واق  هد  

ساازو را   نرماال . ایاف  اسا  محالعاه  منظاور   باه  تناس  ۀدرج

در ایف تحقر  تمام . کردو متفاوت  اعمال ها هدامن توان در م 

تاا   1او هاد  محالعاه از   تناس  آنیا بر ۀرجدبرحس   ها ه ی

 ۀدرجا و برشاتریف  امعنا  باه  5بندو هادند. کاالس    کالس ،5

تناسا  باراو    ۀدرجا و کمتاریف  امعن بهتناس  و کالس ی  

 خحار  بنادو  پیناه  ،. چون در اینجا هد اس هد  مورد نظر 

 زیااد ی  باا احتماال   هاا  هپینا  معناو به 5کالس  ،سرال  اس 

وقاوع سارال     کا  احتمال  معناو به 1خحر سرال  و کالس 

های  کاه در   مکان ،بندو کالسهر  بعد از  ۀ یمثال در  اس 

احتمال خحار در   ،قرار دارنداز نظر عامل هر  هاو با   کالس

کاه از نظار هار     دیگرو  ۀ یاحتمال دارد  و برشتر اس  یاآن

فاصله تا رودخاناه در   مانند  قرار دارد از نظر عامل 5 در کالس

 ،هاده  بنادو  پیناه هااو   هاو پایرف قرار گررد. در نقشاه  سکال

 معنااو  باه  5کمتریف احتمال خحر و ارزش  معناو به 1ارزش 

 .]12[ اس ل خحر مبرشتریف احت

 شیب  ۀالی

گرفتگ  با توجه به  سرلهر  براساس مرزان احتمال  نقشۀ

نمودار  2 هکلهد.  بندو پینههد  محالعه در پنج کالس 

و  ،AHPآماده باا روش    دس  هو هر  بها هپین وزن نسب 

هده در پنج کالس احتماال   بندو پینههر   نقشۀ 3هکل 

 دهد. م محالعات  نشان  ۀمحدودخحر سرال  را در 

 
 AHPآمده با روش  دست هی شیب بها هوزن نسبی پهن .2شکل 

 
 ده در پنج کالس احتمال خطر سیالبش بندی پهنهشیب  نقشۀ .3شکل 
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 ع ارتفا ۀالی -

پانج کاالس    حتمال خحر سرال  دربراساس ا ارتفاع نقاط 

هاااو ارتفاااع  وزن نسااب  پینااه 4 هااکل. هاادبناادو  پینااه

ارتفاااع  نقشااۀ 5و هااکل  AHPبااا روش  آمااده دساا  بااه

الس احتمال خحر سرال  را نشان هده در پنج ک بندو پینه

 1400محالعات  در ارتفااع   ۀمحدودهای  از  . بخشدهد م 

 خحر بسرار زیاد قرار دارند. با  ۀینپ در ،متر 1300 –

 
 AHPبا روش  آمده دست بهی ارتفاع ها هوزن نسبی پهن .4 شکل

  
  توپوگرافی شده در پنج کالس بندی پهنهارتفاع  نقشۀ .5شکل 

 فاصله تا رودخانه  الیۀ -

براسااس احتماال ریسا      نراز  هاا  هتا رودخانا  نقاط ۀفاصل

نشان  7و  6 هاو هکل   درنتایج ایف بررس .هد بندو پینه

 ۀمحادود  هاود  ما  گونه که مشاهده  داده هده اس . همان

هاای    بخاش  ه وبندو هد هپنج کالس پین درمورد محالعه 

قرمز نشان داده هده اس  مناق  با خحر بسرار  رنگ ابکه 

اناه و در محال   نزدیا  باه رودخ   فاصالۀ در  کاه  اس زیاد 

 ۀمحادود ای  از ها  اند. همچنارف بخاش   رودخانه قرار گرفته

منااق    رنگ سبز نشان داده هده اس ا بمورد محالعه که 

دور تاا   ۀفاصال . ایف مناق  در اس با خحر ک  تا بسرار ک  

 .اند گرفتهبسرار دور از رودخانه قرار 

 ها لفاصله تا کانا الیۀ

 هکل. هدبندو  ایف  یه نرز براساس احتمال ریس  پینه 

باا   آماده  دس  به وها کانال هاو فاصله تا وزن نسب  پینه 8

 وهااا نقشااۀ فاصااله تااا کانااال    9و هااکل  AHPروش 

هده در پنج کالس احتمال خحر سرال  را نشان  بندو پینه

که در   دهد که مناقق دهد. نتایج ایف بررس  نشان م  م 

وزن  AHPخحر زیاد تا بسرار زیاد قرار دارند براساس  ۀپین

 کاه در  اناد  ص دادهرا به خود اختصاا  29/0تا  37/0نسب  

 باا بر روو نقشه  و دارندمحل کانال و نزدی  به کانال قرار 

 .  اند رنگ قرمز نشان داده هده
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 AHPبا روش  آمده دست بهدخانه وری فاصله تا ها هوزن نسبی پهن .6 شکل

 
 شده در پنج کالس احتمال خطر سیالب بندی پهنه ۀرودخانفاصله تا  نقشۀ .7شکل 

 
 AHPبا روش  آمده دست به ها ی فاصله تا کانالها هوزن نسبی پهن .8 شکل
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 شده در پنج کالس احتمال خطر سیالب بندی پهنه ها فاصله تا کانال نقشۀ .9شکل 

  فاصله تا فضای سبز الیۀ -

هااو سابز در ایاف     ایف بررسا  نشاان داد کاه فضاا    نتایج 

. دکننا  از بروز سرال  جلوگررو ما  تا حد زیادو  محدوده

هاااو فاصااله تااا فضاااو ساابز  وزن نسااب  پینااه 10 هااکل

فاصاله تاا    نقشاۀ  11و هاکل   AHPباا روش   آمده دس  به

الس احتماال خحار   هده در پانج کا   بندو پینهفضاو سبز 

 فاصالۀ هرچاه   بنادو  پینهدهد. در ایف  سرال  را نشان م 

تر باهد احتماال خحار سارل     مناق  به فضاو سبز نزدی 

با رنگ سابز   مناق  بر روو نقشه خواهد بود که ایفکمتر 

بسارار دور از   فاصالۀ در  واقا  اند و منااق    نشان داده هده

گررند.  خحر بسرار زیاد سرال  قرار م  ۀپینفضاو سبز در 

یف وزن نسااب  براساااس نتااایج ایااف مناااق  داراو برشااتر

    .هستند AHP تحلرل از آمده دس  به

 کاربری اراضی الیۀ -

هااو هایرو، مراتا      ، محادوده ها باغ بندو هامل پینهایف 

وزن نسااب   12 هااکل ااعرا و مراتاا  متوسااط اساا .  

 و AHPباا روش   آماده  دسا   باه ارا ا     هاو کاربرو پینه

کالس  سههده در  بندو نقشۀ کاربرو ارا   پینه 13هکل 

دهد. قب  نقشاۀ مایکور    احتمال خحر سرال  را نشان م 

اناد   ار گرفتاه هاو هیرو قر مناقق  که در کاربرو محدوده

خحار بسارار زیااد     ۀدر پین و اند داراو برشتریف وزن نسب 

 قرار دارند.   
 

 
 AHPبا روش  آمده دست بهی فاصله تا فضای سبز ها هوزن نسبی پهن .10 شکل
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 شده در پنج کالس احتمال خطر سیالب بندی پهنهفاصله تا فضای سبز  نقشۀ .11شکل 

 
 AHPبا روش  آمده دست بهاربری اراضی ی کها هوزن نسبی پهن .12 شکل

 
 شده در سه کالس احتمال خطر سیالب بندی پهنهکاربری اراضی  نقشۀ .13شکل 



 189  شهرداری تهران 3و  1 ر مناطقبندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی د پهنه: یوسفی و همکاران

  شناسی زمین نقشۀ الیۀ -

در  تااأثررمنحقااه نرااز براساااس مراازان     هناساا  زماارف

و هاا  هوزن نسب  پین 14 هکل. هد بندو پینهگرفتگ   سرل

 نقشاۀ  15هاکل   و AHPبا روش  آمده دس  به هناس  زمرف

هده در ساه کاالس احتماال خحار      بندو پینه هناس  زمرف

دهد. بر ایف اساس مناقق  کاه از لحاا     م سرال  را نشان 

 ۀپینا در  ،هساتند سانگ   ماساه نوع سنگ داراو کنگلومرا و 

سام  هارل،    بهخحر زیاد سرال  قرار دارند و هرچه منحقه 

 .ه خواهد هداز خحر کاست ،افکنه و پادگانه پرش رود مخروط

 AHPها با روش  وزن دهی به الیه

توان  استاندارد هدند م  5تا  1واحد  درها  بعد از اینکه  یه

هاا  ترکراا  و نتااایج آنیااا را مقایسااه کاارد. بااا  آنیااا را بااا

راحت  ترکر   توان آنیا را بهم  ها استاندارد هدن تمام  یه

اهادا   و تلفر  کرد و هر گونه پردازه  براو دستراب  باه  

 ،. براو ایاف کاار بعاد از نرماال هادن     کرد اجراروو آنیا را 

ابتدا اهمر  نساب  عوامال را نساب  باه ها  امتراازده        

صاور  ترکربا  در محالعاا  و     به آنیا را سوسو  کنند م 

 گررند.   هاو مدیریت  در نظر م  گررو تصمر 

 
 AHPبا روش  آمده دست به شناسی زمینی ها هوزن نسبی پهن .14 شکل

 

 شده در سه کالس احتمال خطر سیالب بندی پهنه شناسی زمین نقشۀ .15شکل 
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  اه هیبه ال یده و وزن AHPروش  یمراحل اجرا

آنیاا در   تاأثرر ها براساس اهمر  و  هدر ایف مرحله تمام  ی

. در هادند مقایساه   یکادیگر سب  به ن ،بندو پینهسرال  و 

دو نساب  باه ها     دو باه   ،هاا  زوج   یه مقایسۀ ایف روش

 .  (2و  1 هاو )جدول گرف انجام 

 ها وزن الیه

هااا حاصاال تقساار  اهمراا  نسااب  باار مجمااوع  وزن  یااه

بنادو سارال     ها براو پینه امترازا  اس . وزن نسب   یه

 هده اس .نمایش داده  3در جدول 

 بندی سیالب ها برای پهنه زوجی الیه مقایسۀ .1 جدول

 انهفاصله تا رودخ ارتفاع شیب 
 فاصله تا

 ها کانال
 شناسی زمین کاربری اراضی فاصله تا فضای سبز

       1 هر 

      1 2/7 ارتفاع

     1 9/3 8/5 فاصله تا رودخانه

    1 6/7 8/3 7/5 فاصله تا کانال ها

   1 3/4 6/9 5/6 4/3 فاصله تا فضاو سبز

  1 8/7 5/7 3/7 5/6 4/7 کاربرو ارا  

 1 7/8 1/3 1/4 1/4 2/5 3/7 هناس  زمرف

 گرفته صورتزوجی  مقایسۀبه یکدیگر براساس  ها هنسبت اهمیت الی .2جدول 

 ارتفاع شیب 
 فاصله تا

 رودخانه

 فاصله تا

 ها کانال

 فاصله تا

 فضای سبز
 شناسی زمین کاربری اراضی

 33/2 75/1 75/0 71/0 63/0 50/3 00/1 هر 

 50/2 20/1 20/1 38/0 33/0 00/1 29/0 ارتفاع

 00/4 33/2 50/1 17/1 00/1 00/3 60/1 فاصله تا رودخانه

 00/4 40/1 33/1 00/1 86/0 67/2 40/1 ها کانالفاصله تا 

 00/3 88/0 00/1 75/0 67/0 83/0 33/1 فاصله تا فضاو سبز

 14/1 00/1 14/1 71/0 43/0 83/0 57/0 کاربرو ارا  

 00/1 88/0 33/0 25/0 25/0 40/0 43/0 هناس  زمرف

 98/17 43/9 26/7 97/4 16/4 23/12 62/6 مجموع

 البیبندی س پهنه یبرا ها هیال ی. وزن نسب3جدول 

 ها اصله تا کانالف فاصله تا رودخانه ارتفاع شیب 
فاصله تا فضای 

 سبز
 وزن شناسی زمین کاربری اراضی

 164/0 130/0 186/0 103/0 144/0 150/0 286/0 151/0 هر 

 102/0 139/0 127/0 156/0 075/0 080/0 082/0 043/0 ارتفاع

 234/0 223/0 247/0 207/0 235/0 240/0 245/0 242/0 فاصله تا رودخانه

 199/0 223/0 148/0 184/0 201/0 206/0 218/0 212/0 ها کانالفاصله تا 

 140/0 167/0 093/0 138/0 151/0 160/0 068/0 201/0 فاصله تا فضاو سبز

 104/0 064/0 106/0 157/0 144/0 103/0 068/0 086/0 ا  کاربرو ار

 057/0 056/0 093/0 046/0 050/0 060/0 033/0 065/0 هناس  زمرف
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 ها هوزن نهایی الی

  مرا و اه در سارال   ماثثر و ها هز  یوزن نیای  هر ی  ا

 هود.  م نشان داده  4نیای  در جدول  بندو پینهآنیا در 

 ها  ترکیب الیه

و مرباوط باه خاود     هاا  آمده در تمام  یاه  دس  ههاو ب وزن

باا ها     ArcGISافازار   هوند و در نیای  در نارم  اعمال م 

و نقشۀ احتمال خحار سارال  منحقاه را     هوند م ترکر  

نقشۀ نیای  خحار سارال  در    16کنند. هکل  مشخ  م 

 دهد.  هیردارو تیران را نشان م  3و  1 مناق 
هااود،  مالحظااه ماا   16هااکل گونااه کااه در   همااان

تار احتماال وقاوع سارال  برشاتر و       هااو روهاف   محدوده

 تر احتمال وقوع سرال  کمترو دارند. هاو ترره محدوده

 سیالب بندی پهنهبرای  ها هوزن نهایی الی .4جدول 

   شناسی زمین   کاربری اراضی       فاصله تا فضای سبز            ها کانالفاصله تا          فاصله تا رودخانه          ارتفاع شیب

164/0 102/0 234/0 199/0 140/0  104/0 057/0 

  

 
 شهرداری تهران  3و  1 مناطقب در نهایی خطر سیال نقشۀ .16شکل 

   نهاییبندی  پهنه

از و مختلاا باا اساتفاده    هاا  هپس از معرف  منحقاه از جنبا  

منحقاه   ،هااو تحلرال مکاان     و روش کمّ هاو تحلرل  روش

در  مااثثرزا از جملااه عواماال  انرسااس برخاا  عواماال بحا  برا

 هاا  نتاایج ایاف ارزیااب     و هاد ب  هااو هایرو ارزیاا    سرال 

هاا   . تفسرر ایف نقشههدارائه  های  جدولو  ها هنقش صور  به

هااا و در کاال    مااا از مکااانارزیاااب  و هااناخ دهناادۀ نشااان

ا از جملاه  ها  تراق مکان  و نراز پراکنادگ  پدیاده   هناخ  اف

هااو   نتایج نقشه .اس  قبرع  مخاقرا ایجاد ل خحر احتما

ذکار   هاایان . هاد وتحلرال   و تجزیاه  بررس  ،هده تیرهنیای  

محالعا  فضای  ایاف اسا  کاه     هاو ویژگ از یک  اس  که 

مشخصاا    ،رویا   سم  اقرا  م  بهاز کانون نواح   هر چه

کاساته  نرز هود و از دق  محاسبا   اصل  نواح  کمرنگ م 

سام    باه هااو منحقاه    ویژگا   ،در مارز ناواح    و هاود  م 

قاور   هماان  .[13] هود نواح  مجاور متمایل م هاو  ویژگ 

 کمّا   وها تحلرل براساس ،هود مشاهده م  17که در هکل 

دربناد قارار دارناد     ۀرودخانا های  که در کنار  پینه ،و مکان 

 ۀرودخانا متاداد  . در اگررند م برشتر در معرض سرال  قرار 

هاو هیرو از بعد قبرعا    های  از پارک محدوده دربند و در

کاه   هود م در ایف نقشه مشاهده  .خحر سرال  برشتر اس 

که به رودخانه  قرار داردهای   در محدوده زیادکالس با خحر 

 .اس  نسب  ک  بهارتفاع و هر  زمرف ک   واند  نزدی 
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 زیااد هود، مناق  با ریسا    گونه که مشاهده م  همان

و تاا   هود م هروع  تحقر  ۀدی  هرق محدودسرال  از نز

تقااااق  دروس در خراباااان هاااریعت  اداماااه دارد. باااا   

هااو سابز    هااو هار ، ارتفااع و فضاا     گیارو  یاه  ه  روو

 کما  هود که ایف منحقه داراو هار  بسارار    مشخ  م 

فضااو   و داراو بودهاس  و از نظر ارتفاع  در حد متوسط 

 ر سرال  هیرو اس .سبز کمتر اس . بنابرایف مستعد خح

هااو خحار از نظار     مساح  هر ی  از کاالس  5 در جدول

 3و  1زاو مااثثر در ساارال  در مناااق     عواماال بحااران 

 تحقرا   ۀمحادود  درهاود.   هیردارو تیاران مشااهده ما    

)خحر زیاد( باا مسااح     چیاربرشتریف مساح  در کالس 

یا   کرلومتر مرب  و کمتریف مسااح  در کاالس    11/19

 کرلومتر مرب  قرار دارد. 84/1مساح   اک ( بخحر خرل   )
 

  
 ۀ تحقیقمحدودسیالب  بندی پهنه نقشۀ .17شکل 

 های خطر سیالب کالسمساحت  .5جدول 

 خطر بسیار زیاد    خطر زیاد   متوسط    خطر کم    خیلی کم خطر خطر ۀپهن

 5 4 3 2 1 کالس خحر

km) مساح 
2) 84/1 67/9 06/17 11/19 21/16 

 

 گیرینتیجه

ه گرفا  کاه   تاوان نترجا   ما   گرفته هاو انجام بررس قب  

در برابر  ،ها قسم  برشترهیردارو تیران در  3و  1مناق  

یگاار هاااو د و در قساام نااد پییر آساار  بساارار ساارال 

هاای  کاه تحا      بخاش برشتر پییرو کمترو دارند.  آسر 

 اقارا   دربناد و  ناۀ رودخانزدیا    ،سرل قارار دارناد   تأثرر

هاا در   . مناق  مساکون  در برخا  بخاش   اند واق ها  نخرابا

کاه اقاداما  مادیریت      معرض سرال  برشترو قرار دارناد 

 هاد همچنارف مشاخ    . اس  ها  رورو ایف قسم براو 

سرال   کاهش سب که فضاهاو سبز هیرو تا حد زیادو 

با ایجااد فضااو سابز برشاتر در ایاف       هوند و در نترجه م 

رو را کااهش داد و از باروز    رشپا هااو   توان آسر  نقاط م 

و هاا  سااز  و سااخ  . کارد خسارا  جان  و مال  جلاوگررو  

  هااو آن در نتاایج نیاای    انسان  در ایف محدوده که نقشاه 

در  هااو نامناسا    کاربروکه  دهد نشان م  ،گنجانده هده

س أرکه در هود  م ی  ها بروز و تشدید بحران سب  منحقه

زایا    بحاران در  ماثثر ل هناخ  عوام. جاو داردآنیا سرل 

گونااگون و باا    عوامال هاا و  در قال  معرار تحقر  ۀمحدود

 ۀارائا ایف باا   بر عالوهمشخ  هد.  AHPروش   بهده   وزن

از عوامال   یا   کاه هار   هدمشخ   AHPو روش ها وزن
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محرحا    ۀمخااقر در  انادازه چاه   تادر بحران سرال   مثثر

رح تااوان بااا قاا . بااا بررساا  ایااف عواماال ماا اهمراا  دارد

خسارا  سرل را به حداقل رسااند و بساترو    های پرشنیاد

را  هاپرشانیاد . کارد مناس  براو زنادگ  و تفاری  فاراه     

  :محرح کردزیر  صور  بهتوان  م 

ه از زمرف انتخا  با ماهر  استفاد مناس  ها و کاربر. 1

 ؛هودسازگار ها و خدما  هرکاربرو  هود و با نراز

ر ساارال  داراو خحاار از نظاا هااا برخاا  از محاادوده. 2

و نراز در   هاا  خا  کااربرو تان بنابرایف  زم اس  در زیادند؛

 ؛پییرو لحا  هود آسر گسترش آنیا ایف 

باه منااق     هاوند یاا  برچرده هاو نامناس   کاربرو. 3

  ؛برشتر آنیا پرهرز هود ۀتوسعیا از  دندیگرو انتقال یاب

نشااان  در  خاادمات  ماننااد مراکااز درمااان  و آتااش  .4

  ؛استقرار یابد زیادپییرو  آسر و با ها هدمحدو

 زیادو داراو خحر ها هسم  محدود بههیر  ۀتوسعاز . 5

 ؛پرهرز هود

و  هاا  هی  رودخانتا حد امکان از گسترش هیر در حر. 6
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