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 53/23/2531تاریخ تصویب:                   5/7/2531تاریخ دریافت: 

 چکیده
عی و جاری سبب رخداد تغییرات الگوی زهکشی طبی ،هایلمسو ها رودخانهتسطیح زمین، تجاوز به حریم 
شیود  شیهر تهیران    میی  شهر یدارنگههای معابر و افزایش هزینه یگرفتگآبشدن سیل در نواحی شهری، 

آبریز متعددی قیرار دارد  گسیتر    های حوضه دستیینپاهای البرز مرکزی، در جنوبی کوه ۀمستقر در دامن
مسیتعد   و درنتیجیه شیهر  ایین  ی تفاوت ساختاری در بافت فیزیکی  باعث ،متری 1133شهر تهران تا ارتفاع 

شهرداری تهران در شمال غرب تهران بیه دلییل    3و  1مناطق  است ده شسیالب  ازجملهمخاطرات طبیعی 

، باال بیودن نسیبی تیراکم    وسازهاساختهای درکه، فرحزاد، و کن، باال بودن سهم نسبی مجاورت با حوضه

هیا در  نادرسیت از مسییل   یبیردار بهیره انه و مسکن و جمعیت، تغییر کاربری و وارد شدن به حریم رودخ

، 2:13333توپیوگرافی  هیای  معرض ناپایداری ناشی از سیالب قرار دارد  این پژوهش بیا اسیتفاده از نقشیه   
کاربری دریافت شده از سازمان شهرداری تهران های و داده (2333 تا 1321)اقلیمی و هیدرومتری های داده

توابع فیازی تلفییق    بر اساسبی با رو  مقایسه دوتایی وزن دهی شدند و معیارهای انتخا انجام شده است 
تهیه نیمیر  آبیی و هییدروگراس اسیتفاده شید و       یهارو از  مؤثرگردیدند  برای تشخیص نقش عوامل 

حاصل  پذیرییبآساستفاده گردید  نقشه  MLPضرایب اهمیت با استفاده از تحلیل شبکه عصبی چند الیه 

در خیار  شیهر پیرامیون     پیذیری یبآسی و توابع تلفیقی فازی نشان داد که بیشیترین   ایسهیمقاهای از وزن

سهم حجم رواناب  ،باالدست مناطق شهریهای باشد  به دلیل اهمیت حجم رواناب در حوضهمی هایلمس

د  سهم رواناب حوضه کن در نواحی شهری را زیاد نشان دا ،با احتساب مساحت نواحی تعیین گردید  نتایج

سولقان انتخیاب شید و پروفییل طیولی و      یسنجبارانلذا برای ارزیابی ورودی مسیل کن به تهران، ایستگاه 
هیای  غرب تهیران کیه حوضیه   در نواحی شمال پذیرییبآسهیدروگراس آن ترسیم گردید  نتایج مطالعات 

ن داد که ترکیبی از عوامل شود نشامی را شامل 3و  1درکه تا کن در باالدست آن قرار دارند و مناطق شهری 

شود  اگرچه در مناطق خار  از شهر حواشیی  می این مناطق پذیرییبآسباالدست و شهری سبب تشدید 

                                                           

    :ghahroudi@sbu.ac.ir-mEmail                                              33212195390:   نویسنده مسئول2 



 هفدهمشماره                         طرات محیطی                     جغرافیا و مخا                                                              11 

بافیت فرسیوده،    ازجملهلیکن عوامل دیگری  ،دهندمی را نشان پذیرییبآسباالترین  هایلمسو  هارودخانه
کند  شیواهد  می نواحی شهری دخالت پذیرییبآسدر تعیین میزان  انحناء ضریب و عمودی شیب سطوح

بیر   1321 اکتبر سالدبی پیک در هیدروگراس ماه های میدانی آشکار است  جهش یهابرداشتاین ادعا در 

ساالنه حوادثی در رابطه با حوضیه کین را    طوربهلزوم توجه به رواناب خروجی حوضه کن دارد که تهران 

  کندمی تجربه

  کن، درکه ،تهران ،، سیالب شهریریپذییبآسها: کلیدواژه

 مقدمه .5

 ،شیهرها کیالن در  خصوصاً وسازساختصنعتی، کمبود مکان برای  یساتتأسگستر   ،امروزه افزایش جمعیت 

همچنین تسطیح زمین، تجاوز به حیریم    آبریز ایجاد شودهای باعث شده تا تغییرات شدیدی در مورفولوژی حوضه

 سیههر و شیود ) میی  ث تغییر الگوی زهکشی طبیعی و جاری شدن جریان در سیطح شیهر  باع ،هایلمسو  هارودخانه

 یدارنگیه هیای  معابر و افزایش هزینه یگرفتگآبو  خیزییلساین مسئله منجر به تشدید خطر (  219: 2535کاویان، 

گسیتر  شیهرها    ،شهر شده و خسارات احتمالی جانی و مالی را افزایش داده است  بر اساس مطالعات انجام شیده 

افیزایش   ،کیاهش زمیان تمرکیز    ،افزایش حجم رواناب و سیالب ،یرنفوذناپذسبب افزایش سطوح  ،در حوضه آبریز

 ( 213: 2509گردد )حسین زاده و جهادی طرقی، می و تغییر کیفیت سیالب یالحظهدبی حداکثر 

اطق که مظاهر توسیعه انسیانی   در من خصوصبهخطرهای طبیعی است که جبران آثار آن  ینترمخربسیالب از 

در حاشییه   ییژه وبهکند  توسعه شهرنشینی، می زیادی را تحمیلهای مانند شهرها(، هزینهخورد )می در آنجا به چشم

از مییزان   یآگیاه  رویین ازا  (1: 2532،تیالی  قهیرودی اسیت ) اخییر افیزوده   های ، بر خسارات سیل در دهههارودخانه

یکیی از محورهیای مهیم در     منزلیه بههای شهری توجه موضوع مدیریت سیالب خطرپذیری مناطق مختلف شهر و

 سجاسیی  و صیادقلو اسیت ) شهری حائز اهمییت و توجیه    زیستیطمحپرداختن به مسائل شهری با تأکید بر حفظ 

 داده بالیای طبیعی شناخته شده اسیت کیه بیر اسیاس گیزار  پایگیاه       ازجمله(  سیالب 233-210 :2535، قیداری

مخاطرات در زمینه بالیای طبیعی، در کنار زلزله و خشکسالی باالترین رتبه را از لحاظ خسیارات میالی و    مللیالینب

 از ناشیی  زییان  و ضیرر  همیه  از سیوم  ییک  (  حداقل1329، 2مخاطرات المللیینبپایگاه داده دارد )جانی به همراه 

 ،193-103: 1330 ،5؛ هانسیون و همکیاران  1:2333السترداد ) نسبت سیل شدن جاری به توانمی را طبیعی نیروهای

، سیالب در نواحی شیهری بیشیتر و   هایرساختزبا رشد سریع شهرسازی و ایجاد و توسعه   (53-13: 1،1322رشید

                                                           
1 The International Disaster Database(EM-DAT) 

2 Loster, 

3 Hansson 

4 Rashid 
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 ییک  سیاخت  هیوایی،  و آب تغیییرات  و گستر  شهرنشینی به توجه لذا با ،(2،1323بهاتاچاریااست )شدیدتر شده 

: 1330و همکیاران،   1چانی  کنید ) انیسم زهکشی کارآمد در شهرها را ضیروری میی  مک و مؤثر سیل کنترل سیستم

11-51). 

و پیچیده بوده و تولیید سییالب در ییک حوضیه آبخییز بیه عیواملی متعیددی          متغیّرناپایداری ناشی از سیالب 

 ازآنجاکیه   (0: 2339 ،5)سیین   نفوذ، و شرایط پیشین بسیتگی دارد  ،حوضه آبخیز، میزان بار  هاییژگیوهمچون 

نوع اقدامات ایمنیی، بهداشیتی و رفیاهی     درواقعهای ناشی از بارندگی در مسیل رودخانه و دفع رواناب یآورجمع

دهید کیه   (  تجارب مطالعاتی و مدیریتی کشورهای مختلف نشان میی 212، 2532قنواتی و همکاران، شود )تلقی می

بندی این منیاطق از لحیاظ مییزان خطیر     گیر و پهنهاطق سیلاولین گام در جهت کاهش آثار زیانبار سیل، شناخت من

ریزی شهری جامع میانع از آثیار   سیل گیری است تا بتوان بر اساس نتایج به دست آمده با مدیریت یکهارچه و برنامه

مطالعیات انجیام شیده تعیداد      بیر اسیاس  (  2-15: 2531احمید زاده،  شد )شهری تا حد ممکن های زیانبار سیالب

مورد در دومین دهیه   21( رو به افزایش بوده، در دهه اول 2573-2552دهه )یل در شهر تهران طی چهار حوادث س

قهیرودی تیالی،   است )مورد ثبت رسیده  31( 73تا  93دهه )مورد و آخری  55)دهه سوم(  93تا  33مورد، دهه  23

مسییر توسیعه آینیده شیهر،      ییزی ربرنامهدر  مؤثرابزاری  منزلهبهتواند می خطر سیالب یبندپهنهنقشه . (297: 2500

 1بوچلیه )تخلیه و زهکشی سیالب مورد نیاز است استفاده شیود   هاییرساختزهمچنین شناخت نواحی که توسعه 

ایین   ازجملهوجود دارد که  پذیرییبآس یبندپهنهچند متغیره جهت انجام های (  مدل103-1339:335 ،و همکاران

هیای  باشیند  در ایین مجموعیه   میی  عصیبی مصینوعی  هیای  فازی و یا شیبکه های موعه، توابع مربوط به مجهامدل

 محاسیبه  رخدادهافراوانی  بر اساسیا ضریب اهمیت  2عضویت در بازه صفر تا  صورتبهغیرقطعی حضور عوامل 

 هیای شمالغرب تهران حوضیه  پذیرییبآسهدس این پژوهش تعیین   (2333 ،9و فاین 37-77: 3،1332زوشود )می

 باشد می تهران 3و  1درکه تا کن و مناطق 
 
 

 منطقه مورد مطالعه .2

شیمالی و  هیای  البرز مرکزی در بخش وسطی و سیفلی حوضیه   یهاکوهجنوبی  تهران مستقر در دامنه شهرکالن

 ، سیبب هیا یلمسمتری و تسطیح زمین، اشغال حریم آبراهه و  1133توسعه فیزیکی تهران تا ارتفاع  جنوبی قرار دارد 

                                                           
1 Bhattacharya 

2 Chang 

3 Singh 

4 Buchele 

5 Zhu 

6 Fine 
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میزان بار  در تولیید سییالب تهیران کیاهش     های آستانه کهیطوربهشهری شده است،  هاییالبسافزایش رخداد 

مرکیز جیذب مهیاجران زییادی از سراسیر       13شهر تهران از دهیه    (197: 2،1325قهرودی و نظام محلهاست )یافته 

تهیران در شیمال غیرب تهیران سیر رییز       شیهرداری   3و  1در بین مناطق شهرداری تهران، مناطق  ایران بوده است 

(  ایین  31: 2531گستر  یافتیه اسیت )صیالحی و همکیاران،      جمعیت تهران از مناطق مرکزی، جنوبی و مهاجرین

، وجیود  وسیازها سیاخت های درکه، فرحزاد، و کین از ییک طیرس و افیزایش     محدوده به دلیل مجاورت با حوضه

راکم مسکن و جمعیت، تغییر کاربری و وارد شدن به حیریم رودخانیه   های مسکونی ناپایدار، باال بودن نسبی تحوزه

هیای عظییم را دارا اسیت و در معیرض     هیا از سیوی دیگیر امکیان وقیوع سییالب      نادرست از مسیل یبرداربهرهو 

موقعییت توپیوگرافی منطقیه میورد مطالعیه را در بسیتر تهیران و روی        2ناپایداری ناشی از سیالب قرار دارد  شکل 

تنوع وجود دارد اما غلبه با مناطق مسیکونی و معیابر    ،3و  1دهد  از نظر کاربری در مناطق می لندست نشانتصاویر 

درصید کیاربری در منیاطق     1(  شیکل  2-27: 2531نییا و همکیاران،    صادقیباشد )می و میادین هایابانخ، هاکوچه

 دهد می شهری فوق را نشان

 
 محدوده مورد مطالعه 5کل ش

                                                           
1 Ghahroudi and Nezammahaleh 



 13                                       ناشی از سیالب شهری پذیریآسیب                                           پنجمسال  

11.06

2.44

8.19 9.09

0.04 0.86
3.51

9.44

1.07

5.96

24.48

2.67

21.18

0

5

10

15

20

25

30
 
 
  
  
  

  

          

 
 3و  1درصد کاربری در مناطق شهری  2شکل 

 هاو روش مواد .9

چند معییاری اسیت کیه بتوانید ترکیبیی از       یهارو شهری نیازمند ترکیب  هایممطالعه در خصوص سیست

 مناطق شهری در مقابل سیالب نیز تحیت  پذیرییبآستوصیفی و کمی را فراهم آورد  مسائل مربوط به های داده

 یهیا بافیت وجیود   ،شیهری هیای  باالدست، تسطیح زمین، عدم زهکشی مناسب محیدوده های نقش حوضه یرتأث

توپیوگرافی  هیای  ارتفاعی مستخر  از نقشههای مورد استفاده شامل دادههای باشد  دادهمی فرسوده و سایر عوامل

کیاربری دریافیت شیده از سیازمان      هیای و داده2333 تیا  1321 یهاسالاقلیمی، هیدرومتری های ، داده2:13333

فیزیکیی   هیای یرساختزپذیری آسیب یدکنندهتشد و مؤثرشهرداری تهران بوده است  در این پژوهش متغیرهای 

درکه تا کن قرار دارد بیا توجیه بیه مشیاهدات مییدانی      های حوضه دستیینپاتهران که در  3و  1مناطق شهری 

شیب، جهت شیب، کاربری، طبقات ارتفاعی، ضریب انحنیاء، بافیت    انتخاب شدند که شامل پارامترهای رواناب،

باشند  با توجه به تفاوت مقیاس در معیارهیای فیوق   می فرسوده، سطوح عمود بر شیب و سطوح موازی با شیب

: 1330، 1مالکزوسیکی شید ) اسیتفاده   هاآنبرای وزن دهی  2از رو  مقایسه دوتایی هاآنو انطباق و عدم انطباق 

کیفیی بیا    صیورت بیه شود و نسیبت آن  می های نظری انجامقضاوت بر اساس   رو  مقایسه دوتایی(719-735

اجتنیاب از   منظیور بهدر این پژوهش  ( 273 -200 :2531گردند )صالحی و همکاران، بیان می 3تا 2مقادیر کمی بین 

شیده اسیت  رو  مقایسیه     از نظرات گروهی از متخصصین استفاده گیرییمتصمای در خطاهای شخصی یا سلیقه

                                                           
1 Pairwise Comparison 

2 Malczewski 
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 ،1اصول بدیهی شیروط معکوسیی   یهبر پاارائه شده است که  2AHPدوتایی در زمینه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا 

عناصر هر سیطح نسیبت بیه عناصیر مربیوط خیود در        ،AHPدر  بناشده است  3و انتظارات 1وابستگی، 5همگنی

هیای  وزن 7شیود سیهب بیا تلفییق    استخرا  میی  هاآن 9بتیدوتایی مقایسه شده و وزن نس صورتبهسطوح باالتر 

 -5200: 1331 ،و همکیاران  3جییا گیردد ) میی  هر معیار تعیین 0ها، وزن مطلقنسبی معیارها، زیر معیارها و گزینه

5209)  

 SCS(CN)به دلیل وجود اراضی باالدست در محدوده مورد مطالعه، مییزان روانیاب بیا اسیتفاده از میدل       

نوع کیاربری و درصید فضیای بیاز      بر اساسشهری های در محدوده CNاست  همچنین محاسبه برآورد شده 

هیای  در اتصیال بیا حوضیه    ییژه وبیه (  سرعت جریان رواناب در شمال شهر تهران و 5شکل گرفت )صورت 

باالدست و همچنین جهت زهکشی شمالی و جنوبی تهران اهمیت متغیرهیای روانیاب، شییب و جهیت آن و     

شهری نیز بیه  های و مسیل هارودخانهسازد  می عمود و موازی با شیب در تحلیل را آشکارهای  نههمچنین په

بافیت فرسیوده بیه دلییل عیدم زهکشیی         در تحلیل مورد توجه قرار گرفت هاآندر حریم  وسازساختدلیل 

 اساس باشد  برمی متغیرهای مورد استفاده ازجملهساختارهای شهری  یرینفوذپذمناسب و مدیریت صحیح و 

 ناپایییداری،) یمعمییار و شهرسییازی عییالی شییورای مصییوبهییای شییاخص و( 27، 2509) یاحمیید تعریییف

 آن ابنییه  درصید  33 از بییش  کیه  ییهیا بلیو   شیامل  فرسوده بافت تعیین ، معیارهای(ریزدانگی و نفوذپذیری

 بییش  کیه  ییهابلو  و باشد متر 9 از کمتر آن معابر درصد 33 از بیش که ییهابلو ، باشد فرسوده و ناپایدار

 تهیران  3 و 1 منطقیه  فرسیوده  بافیت  فوق تعریف اساس بر  باشد مربع متر 133 از کمتر آن ابنیه درصد 33 از

میورد اسیتفاده قیرار     سیالب پذیرییبآس تحلیل جهت به یتدرنها و( 1 شکلآمد ) به دست آن نقشه و تهیه

در  یمیاهور تهیه  انیداز چشیم محاسبه گردید  وجیود   (CN) یمنحنشماره  بر اساس یرینفوذپذگرفت و میزان 

باشد  با توجه  پذیرییبآستواند معیار مهمی در ارزیابی می 23ضریب انحناءنشان داد که  3و  1مناطق شمالی 

در منطقه  یژهوبهعرضی و طولی در انتقال سیالب در تهران و گستردگی فضای سبز  ونقلحملشبکه به نقش 

 دو معیار نیز به کار گرفته شد تهران، این  3

 

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 

2 Reciprocal Condition 

3 Homogeneity 

4 Dependency 

5 Expectation 

6 local Priority 

7 Synthesis 

8 Overall Priority 

9 Jia 

10 curvature 
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 میزان رواناب در حوضه شمالغرب تهران 9شکل 

 
 تهران 3و  1نقشه بافت فرسوده مناطق  4 شکل
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-ها در سیسیتم رو  ینترپراستفادهتوابع فازی انجام شده است، زیرا این تکنیک از  بر اساس هادادهتلفیق 

و کیاربرد وسییعی در مخیاطرات     (553-557: 1333،ارانو همکی  2کیان اسیت ) چند معیاره  گیرییمتصمهای 

مقایسیه   یهیا وزن ،(  در استفاده از توابع فازی1335: 5و لشکر 903-935: 2303، 1بنایی کاشامیدارد )طبیعی 

 پیذیری یبآسدهد  برای ارزیابی نقشه می نحوه استفاده از توابع را نشان 3شکل  زوجی بکارگرفته شده است 

 تیرین یشبی  03/3محاسیبه شید و گامیای     هیا دادهتهیه شد و همبستگی آن بیا سیایر    7/3و  03/3، 3/3گامای 

در نظیر گرفتیه شید  بیرای      پیذیری یبآسی نقشیه   عنیوان بههمبستگی را با متغیرهای اصلی نشان داد، بنابراین 

: 2532ن،یمانی و همکاراشد )تهیه نیمر  طولی و هیدروگراس استفاده  یهارو از  مؤثرتشخیص نقش عوامل 

پرسهترون  تعیین گردید  1MLPبا استفاده از تحلیل شبکه عصبی چند الیه  مؤثرضرایب اهمیت عوامل (  29-2

از کاربردها نظییر شناسیایی    یاگستردهعصبی برای محدوده های چندالیه از ساختارهای مشهور و موفق شبکه

پیشنهادی های (  یکی از کارآمدترین چیدمان2330: 3هایکینباشد )می یسازمدلو  بینییشپ، یابیدرونالگو، 

باشد کیه از الییه   می MLP اختصاربهواقعی، مدل پرسهترون چندالیه یا های عصب یسازمدلبرای استفاده در 

ییک  هیای  ورودی، یک یا چند الیه پنهان و یک الیه خروجی تشکیل یافته است  در این ساختار، تمام نیرون 

 ییک شیبکه بیا اتصیاالت کامیل را تشیکیل       اصیطالحاً   این چییدمان  اندمتصلالیه بعد ای هالیه به تمام نرون

باشد  عمیل جمیع و   می هایهالدیگر های هر الیه، مستقل از تعداد نرونهای دهد  در این شبکه تعداد نرونمی

بیه ترتییب نشیان     o,h(، که در آن 2رابطه است )ها با استفاده از تابع غیر خطی سیگموئید آستانه گذاری نرون

نییز تیابع سییگموئید     Sgmباشد  می هایهال یهاوزنهمان  wدهنده الیه نهان و الیه خروجی بوده و منظور از 

 گردد می تعریف 1رابطه  صورتبهاست که 

 
 

                                                     2 رابطه 

 

 

                                                                                                   1رابطه 

                                                           
1 cahn 

2.Banai Kasham 

3 Laskar 

4 Multilayer Perceptron Network 

5 Haykin 
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 پذیریآسیب بندیپهنهدر  هادادهرکیب نحوه ت 1 شکل

 بحث و نتایج .4

یرامیون  در پ پیذیری یبآسی و توابع تلفیقی فازی نشان داد که بیشترین  اییسهمقا یهاوزنحاصل از  پذیرییبآسنقشه 

که با دریافت میزان آب و دبی بیشتر از مناطق باالدست خود، مناطق شهری را با مسئله  هایییلمس یژهوبهباشد  می هایلمس

غیرب  های  منطبق بر شبکه پذیریبآسشهری، بیشترین نقاط  ونقلحملسازند  مقایسه این نقشه با شبکه می سیالب مواجه

ها بر بستر شیب و مانع عبور شبکه جریان آبراهه اندکردهقطع  هاآبراههیب طبیعی جریان باشند که شمی به شرق و بالعکب

 ( 9شکل شوند )می شمال به جنوب منطقه

 
 در محدوده مورد مطالعه پذیرییبآس 6شکل 
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و نقشه کاربری اراضی شهری نشان داد که بیشترین مساحت کیاربری   پذیرییبآسبندی مقایسه نقشه پهنه

به دلیل قدمت کم  شود درصد مساحت منطقه را شامل می 93، کاربری مسکونی و معبر است که حدود منطقه

ای که دارای هر سه ویژگی ناپاییداری، نفوذناپیذیر و   اخیر مساحت بافت فرسوده هایینوسازو  3و  1مناطق 

شهر ملحق محدود شده اسیت    روستا بوده و بعدها به قبالًریزدانه باشد کم است و بیشتر به مناطق شمالی که 

زییاد بیه خیود اختصیاص داده اسیت       پیذیر یبآسی در بین این نقاط بافت فرسوده بیشیترین مسیاحت طبقیه    

میدیریت   یزیربرنامهدرصد مساحت بافت فرسوده در این محدوده پراکنده شده که در  73از  بیش کهیطوربه

 ( 7شکل ) یردگسیالب و مخاطرات آن باید مدنظر قرار 
 

 
 

 تهران 3و  1بافت فرسوده منطقه  پذیریآسیبقات طب 7 شکل
 

سهم حجیم روانیاب بیا احتسیاب      ،باالدست مناطق شهریهای به دلیل اهمیت حجم رواناب در حوضه

دهد، سهم رواناب حوضه کن در نواحی شهری می نشان 0شکل  همچنان کهمساحت نواحی تعیین گردید  

مشیخص   پیذیری یبآسی در خروجی حوضه کن به تهران با حیداکثر   ریپذییبآسباشد و در نقشه می زیاد

 سولقان انتخیاب شید و در   یسنجبارانگردیده است، لذا برای ارزیابی ورودی مسیل کن به تهران، ایستگاه 

بر سری زمانی بار  ساعتی انتخاب شدند و  5 ،1321و  1337، 1333های اکتبر سال 17-53طی روزهای 

در سه حالت مختلف محاسبه شد  پروفیل طولی و هییدروگراس آن ترسییم گردیید     آن دبی سیالب  اساس

متیر در نظیر گرفتیه شید       2533متیر و ارتفیاع    5میدانی، ابعاد دره کن به عیرض   هاییریگاندازه بر اساس

یابید و در هییدروگراس   می دهد جریان آب با افزایش باران، افزایشمی طولی نشان هاییمر ن همچنان که

 ( 3شکل شود )می ناگهانی همراه است، مالحظههای با سیالب احتماالًپیک که های ضه کن، دبیحو
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 میزان رواناب تولید شده در نواحی مورد مطالعه 8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1321-1337-1331 یهاسال اکتبر 17-53در  کن حوضه طولی پروفیل و هیدروگراس 3شکل 
 

 گیرییجهنت .1

درکه تا کین در باالدسیت آن قیرار    های در نواحی شمالغرب تهران که حوضه پذیرییبآسنتایج مطالعات 

شود نشان داد که ترکیبی از عوامل باالدست و شهری سیبب تشیدید   می را شامل 3و  1دارند و مناطق شهری 

ترین بیاال  هیا یلمسی و  هیا رودخانیه شود  اگرچه در مناطق خار  از شهر حواشیی  می این مناطق پذیرییبآس
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 حسیندارند )آن اصرار  یدتأکدهند که سوابق حوادث قبلی و مشاهدات میدانی نیز بر می را نشان پذیرییبآس

 نیواحی شیهری دخالیت    پیذیری یبآسی (، لیکن عوامل دیگری در تعیین میزان 13: 2532 ،طرقی جهادی زاده و

یل کمی ایین موضیوع و بیرای تعییین     میدانی آشکار است  برای تحل یهابرداشتکند  شواهد این ادعا در می

نمونیه   15عصبی استفاده شد  های ناشی از سیالب از تحلیل شبکه پذیرییبآساهمیت عوامل داخل شهر در 

درصید از   21مکیانی اسیتخرا  گردیید     هیای  از داده هاآنشهری برداشت گردید و اطالعات های از محدوده

هیای  و در نمونیه  31/3 1اصیلی هیای  در نمونیه  2مربعیات خطیا   آموز  استفاده شد  مجموع عنوانبه هانمونه

در نظیر   03/3عدد بود و متغییر مسیتقل گامیای     0ورودی های برآورد شده است  تعداد الیه 311/3 5آموزشی

شیود  میی  کیه مالحظیه   طیور هماندهد  می اهمیت متغیرهای مستقل را نشان 23و شکل  2جدول  گرفته شد 

باشید  بیه دلییل اینکیه زهکشیی مناسیبی ندارنید و        می پذیرییبآست باال در میزان بافت فرسوده دارای اهمی

در بخیش زییرین شیهر قیرار دارنید و پدییده آبگرفتگیی         عمیدتاً مسییل در ایین منیاطق    های همچنین شبکه

شوند  نقش سطوح شیب عمودی، ضریب انحنیاء  می و حتی گاهی اوقات شروع سیالب را سبب یدکنندهتشد

 نشیان  هیا یلمسی را بیا شیبکه زهکشیی و     هاآنق شمالی و شمالغرب تهران، انطباق و عدم انطباق نیز در مناط

بر لزوم توجه به رواناب خروجیی حوضیه    1321 اکتبر سالدبی پیک در هیدروگراس ماه های دهد  جهشمی

 کند می ساالنه حوادثی در رابطه با حوضه کن را تجربه طوربهکن دارد که تهران 
 

 ضرایب اهمیت متغیرهای مستقل 5جدول 

 استانداردشده ضریب اهمیت عضویت

317/3 کاربری  23/23 % 

525/3 بافت فرسوده  33/233 % 

351/3 ارتفاع  13/23 % 

213/3 درصد فضای سبز  23/19 % 

251/3 انحناءضریب   13/11 % 

231/3 سطوح شیب عمودی  13/13 % 

337/3 شماره منحنی  53/20 % 

21/3 تراکم جمعیت  13/50 % 

 

                                                           
1 Sum of Squares Error 

2 Training 

3 Testing 
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 ضرایب اهمیت متغیرهای مستقل 55شکل 

 

 کتابنامه

بیر   یید تأکبیا   مناطق مستعد به وقوع سیل یبندپهنهبررسی و   2531 ؛سعید و الهه نوری ،یدآبادیسع ؛احمدزاده، حسن

  2-15صص   1شماره   2سال   هیدروژئومورفولوژی نشریه  مطالعه موردی: شهر ماکو() یشهرهای سیالب

گستر  شهر مشهد بر الگیوی زهکشیی طبیعیی و تشیدید     اثرات   2509؛ مهناز ،طرقی یجهاد ؛سید رضا ،حسین زاده
 213-233صص   92شماره   جغرافیاییهای پژوهش  شهریهای سیالب

 از اسیتفاده  بیا  هیزار  سیه  رودخانیه  قیدیمی هیای  سیالب یبازساز  2532؛ مهناز ،طرقی جهادی ؛سیدرضا ،زاده حسین

 13-35 صص: 1 شماره  2 سال محیطی  مخاطرات و جغرافیا  وژیومورفولدندروژئ

 بیا  محیطیی  مخیاطرات  بیه  مشیهد  شهرکالن شهری مناطق پذیریتحمل بندیطبقه  2535؛ راحیل ،کاویان ؛عادل ،سههر

شیماره    سیال سیوم    محیطیی  مخاطرات و جغرافیا(  SIMUS) یموسس تناوبی تعامل خطی ریزیبرنامه از استفاده

 213 -212 صص  نهم

 حرارتیی  جزییره  زمیانی  -فضیایی  تحلییل   2532؛ پروییز  ،فیروزآبیادی  ضییائیان  ؛بهلول ،علیجانی ؛علیرضا ،نیا صادقی

  اول سیال   محیطیی  مخاطرات و جغرافیا  جغرافیایی اطالعات سیستم و ازدورسنجش از استفاده با تهران شهرکالن

 2-27صص   1شماره 

 میدل  بیا  روسیتایی  منیاطق  در سییل  مخیاطره  میدیریت  راهبردهیای   2535؛ حمداهلل ،قیداری سجاسی ؛طاهره ،صادقلو

SWOC-TOPSIS (رامییان  چای قره آبریز حوضه موردی مطالعه  ) سیال سیوم    محیطیی  مخیاطرات  و جغرافییا  

  210-233  21شماره 

خطر سیالب شیهری   یبندپهنه  2531؛یمحمدتق ،آقابابایی ؛فرزاد محمدرضابهتا ،  ؛رفیعی، یوسف ؛صالحی، اسماعیل

  سیال سیی و نهیم     شناسیی یطمحی   مطالعه موردی: تهران() یفازو فرایند تحلیل سلسله مراتبی  GISبا استفاده از 

  273 -200صص   5شماره 
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فرحیزاد  خطیر رخیداد سییل در حوضیه      یبندپهنهارزیابی و   2532؛ یهمرضامیر کرم و آقا علیجانی،  ؛اهللعزتقنواتی، 

  212 -250صص   1شماره   15سال   محیطی یزیربرنامهمجله جغرافیا و   استفاده از مدل فازی تهران( با)

  مطالعه موردی: شمال شیرق تهیران(  ) شهرهاکالنکاربرد مدل یکهارچه سیالب شهری در   2500؛ قهرودی تالی، منیژه

  270 – 297ص   شمارهیشپ  ایمنطقه یزیربرنامهمجله جغرافیا و 

 مخیاطرات  و جغرافییا   سییالب  مقابیل  در لیوت  دشیت  شیمال  ریلی خطوط پذیرییبآس  2532؛ منیژه ،تالی قهرودی

 2-20 صص  1 شماره  2 سال  محیطی

 مطالعیه ) HEC-RAS میدل  از استفاده با گیرسیل هایپهنه تعیین  2532؛ یراسم ،چزغه ؛یممر ،تورانی ؛یمجتب ،یمانی
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