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 بسمه تعالی
 

 

  :در منطقه یک تهران SWATخالصه مدیریتی از پایان نامه با عنوان مدیریت رواناب ها و سیالب شهري با استفاده از مدل 

  

خود یک فاجعه نیسـت، بلکـه    دسته اي از حوادث که انسان به آنها انگ بالیاي طبیعی زده است به خودي
  .آنچه آنها را بلیه گردانیده طرز معیشت و ساختار توسعه شهري ماست

فعالیـت  این تحقیق یک بررسی مدیریتی روي سیالب منطقه تجریش است که نحوه عملکـرد بشـري و نیـز    
وضوع آبگرفتگی م. می نمایدطبیعی را آنالیز کرده و راهکارهایی براي رفع مشکالت و نواقص آن ارائه هاي 

 تجریش که به رغم یکی از پر استفاده ترین مسیر هاي تهران یکی از پر مسئله ترین مناطق از نظر سیالب ها
و رواناب هایی است که به تکرار براي ساکنین این منطقه مشکل ایجاد می کنـد و موجـب از دسـت رفـتن     

وارد شده بر بودجـه دولتـی مـی گـردد،     زمان و خسارت دیدن مستحدثات و به تبع آن زیان هاي اقتصادي 
امري جدا نشدنی از پیکره شهر است که با انواع کفپوش هاي محافظتی و زینتی، درسـت یـا غلـط پوشـیده     

، این بدیهی است که بدون وجود منـابع آبـی فعالیـت توسـعه     شده و مانع نفوذ آب به درون خاك می شود
ان هاي ممتد یا ذوب برف ها و یا باران هاي رگباري شدید امکان پذیر نخواهد بود، اما زمانی که ریزش بار

تجاوز می نماید و مازاد آن به صورت رواناب و یا در  ز ظرفیت نگهداري خود در بستر اآب روي می دهد 
مناطق پایاب می تواند شهري یا برون شهري باشد،  ،موارد شدید تر سیالب به مناطق پایاب انتقال می  یابد

این تبعات بیشتر بوده و فعالیت هاي بشري عامل فزاینده آن به شمار می رود، مانند آنچـه   در مناطق شهري
در منطقه یک کامال مشهود است، البته الزم به تذکر است که بشر نمی تواند بر روي فراوانی وقوع باران یـا  

ی تواند با شهرسازي ، اما مذوب برف که عامل به وجود آورنده سیالب هاي مهیب هستند، اثر مهمی بگذارد
  .اصولی از میزان خسارات بکاهد و براي مواقع خطر امکانات امنیتی ویژه در نظر بگیرد

تحقیق حاضر ابتدا مناطق آبگرفتگی را مورد بررسی قرار داده است، به این ترتیب کـه ابتـدا از نقشـه هـاي     
GIS  بدره و مقصودبیک باشد چراکـه  انتخاب می شود که شامل رودخانه هاي دربند، گال ییک قسمتمنطقه

دو رودخانه دربند و گالبدره معموال نقـش   ،در بررسی هاي انجام شده و با توجه به تاریخچه منطقه تجریش
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به عهـده داشـته انـد و رودخانـه      آبگرفتگی در آن رامنطقه و ایجاد  و رسوبی عمده اي در حمل بار روانابی
، پـس  موجود منطقه می باشـد کل رواناب محل تجمع مقصودبیک نیز که محل تالقی این دو رودخانه است 

پـس از حوضـه   ). 2و1شـکل (حوضه بندي می بایست به گونه اي باشد که این سه رودخانه را دربر گیـرد  
نزدیکتـر باشـد    100طقه بزرگتر باشد و بـه  من CNهرچه  .و میزان تلفات آبی قابل محاسبه است CN بندي

کمتر بوده و در نتیجه رواناب بیشتر خواهد بود و هر چه عدد به صفر نزدیکتر باشـد  خاك میزان نفوذپذیري 
سـت، ایـن عـدد بـراي حوضـه      منطقه شرایط بهتري داشته و میزان رواناب ناشی از بارش در آن پایین تـر ا 

دست آمد که بیانگر این موضوع بـود  ب mm42.65تلفات آبی در آن  د شد و میزانبرآور  85.62انتخابی 
چرا که میزان نفـوذ پـذیري پـایین و بـه تبـع آن روانـاب        تمنطقه از نظر پوشش در شرایط مطلوب نیسکه 

، که این نقشه باید وارد نرم افزار )3شکل(تهیه شد  DEM نقشه از آناز بستن حوضه پس . سطحی باال بود
نرم افزار ارزیابی آب و خاك است که یکی از بهترین و پیچیـده تـرین نـرم    مدل، این ، شود  SWATاصلی 

منطقـه حسـاس و    ،CNو اطالعـات عـددي    DEMافزارهاي مدیریتی و آبی دنیاست که با استفاده از نقشه 
 ، که از نظر بررسـی وضه انتخابی تجریش بدست آمداین ناحیه در ح. ریسک پذیر حوضه را تعیین می نماید

 تالقی دو رودخانه دربند و گالبدره نیز در میدان تجـریش اسـت   ظاهري نیز صحیح است چرا که محل هاي
  .)4شکل(

ه حد کامل ظرفیت حوضـ تا سرساخت و ساز بی رویه است که نه تنها اول  ،مشکالت موجود در این ناحیه
ده و نیز در کنـار رودخانـه   ش انجامقرار گرفته بلکه تمام شهرك سازي ها روي بافت فرسوده  مورد ساخت 

در  .در شیب هاي تند مراکز تفریحی و رستوران ها دایر شده است که ریسک پذیري را باال برده اسـت ها و 
 کنار همه این مسائل عدم وجود امکانات کافی براي فرار از سیل نیز بر مشکالت این منطقـه افـزوده اسـت   

ه فعالیتی در باغشهر زیباي تهـران صـورت نگیـرد و یـا     چراکه براي مثال نمی توان توقع داشت که هیچگون
درکنار رودهاي طبیعی آن مراکز تفریحی ساخته نشود، اما باید سیستم هاي امنیتـی در شـهر تعبیـه شـود تـا      

  .خسارات به حداقل و راحتی به حداکثر برسد

در آنها  و فرار سیل هشدار سیل مسائل امنیت شهري،باالست باید سیل مناطقی که در آن ها ریسک پذیري 
  :پیش بینی شود
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بـارش هـاي جـوي و رگبارهـاي     هري شامل زونبندي منطقه اي و نقشه هاي ایمنی وامنیت ش: امنیت شهري
  .فصلی و هواشناسی را در برگیرد

منطقه اسـت کـه بـه بخـش هـاي       نقشه هاي زونبندي شامل نقشه هایی از کل: نقشه هاي زونبندي .1
و به هر کدام یکی از حروف التین تعلق می گیـرد و در   تقسیم می شودکم خطر و متوسط خطر، پر

به  ،سردر منازل اشخاص هم زده می شود تا هر خانوار مطلع باشد که به کدام زون مربوط می شود
اضطرابی به جامعه وارد نمی شود و براي فـرار از سـیل   هیچگونه  این ترتیب در صورت بروز سیل

و تعداد افرادي که باید جابه جا شوند و وسـائل نقلیـه مـورد نیـاز      یدهرج و مرجی به وجود نمی آ
هستند منطقه را تخلیـه   Aچون مثال گفته می شود فقط اشخاصی که در زون  آنها مشخص می شود

 .کنند و افراد بدون فوت وقت و بدون آسیب بیشتر با آرامش از ناحیه خارج می شوند

این نقشه ها بر اساس آب و هوا و بـارش هـا و رگبـار    : بارش هاي فصلینقشه هاي هواشناسی و  .2
و بـا درج اطالعـات تـاریخی     هاي فصلی و موسمی بر اساس نقشه هاي مرکـز هواشناسـی کشـور   

دوره بازگشت هاي سیالب را پیش بینی می کند به این ترتیب معلوم مـی   سال 30حداقل به مدت 
ب بیشتر است این سیسـتم بـه قسـمت    شود هر چند سال یکبار و در چه فصلی احتمال وقوع سیال

پـیش از بـروز سـیالب بـه      ادر هنگام بروز رگبار هاي شدید و سیل آسمتصل می شود و زونبندي 
اطالع قسمت هاي فرار از سیل رسانده می شود و به سرعت به مـردم اطـالع رسـانی مـی شـود و      

 .دهد فرار از سیل را افزایش می فرصت میزان

 .بکه زونبندي و فرار سیل متصل باشدبه صورت آنالین باید به شقسمت هشدار سیل : هشدار سیل .3

بـه اطالعـات هواشناسـی مـی تـوانیم اعتمـاد کنـیم چـون پـس از ورود بـاران           % 50در بحث هشدار سیل 
به حوضه یک سیستم هیدرولوژیکی شـروع مـی شـود یعنـی اسـتارت هشـدار سـیل بعـد از بـاران لحظـه           
اي است که وارد حوضه بـه خصـوص منطقـه مسـکونی و شـهري مـی شـود بایـد متوسـط بارنـدگی هـر            

ــدانیم  ــامپیوتر داده    بخــش را ب ــه ک ــی هــا ب ــاب لحظــه حوضــه تبــدیل نمــاییم دب ــه روان   و هــر کــدام را ب
 .می شود و نقطه اوج محاسبه می گردد بعد می شود با آژیرهاي مختلف به مردم خبر داد

به این ترتیب یک مـدل هیـدرولوژیک   . مثالً باران سیل آسا شروع شد بعد آژیر وقوع سیل یا اتمام آن است
شود و مشخص کنـیم   منطبق هیدروگراف ها باید با نقشه هاي زون بندي سیالب. ن می سازیموابسته به زما

کجاها سیل می گیرد تا آشفتگی و ترس عمومی رخ ندهد هر کس می داند در چه منطقـه اي اسـت و تنهـا    
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بگـوییم تـا   مناطقی که اعالم می شود تخلیه می گردد باید بحث هشدار را از لحظه اي شروع باران به مردم 
آخر ما چرا که ترس عمومی سبب کاهش راندمان نشود همه چیز به اطالع رسانی مـا بسـتگی مسـتقیم دارد    
باید اطالع رسانی چند رسانه اي دنبال شود باید فراموش نکنیم اگر با نور اطالع می دهیم نابینا داریم اگر با 

نور هم تلویزیون هم بلنـدگوي مسـاجد هـم زنـگ     آژیر اعالم می کنیم ناشنوا داریم باید هم آژیر باشد هم 
  ...کلیساها 

  .هرچه رسانه ها بیشتر باشد موفقیت بیشتر است و هزینه کار نهایی ما کمتر و سود ما بیشتر خواهد بود

باید براي افراد مسن، کودکان و معلولین امدادگر بگذاریم هر چه زمان هشـدار بیشـتر باشـد تعـداد نجـات      
پهنـه بنـدي یعنـی در    . هد بود در بخش فرار تولید نقشه پهنه بندي بسیار ضروري اسـت یافتگان بیشتر خوا

اطراف یک رود با چه فواصلی چه مستحدثاتی باید قرار بگیرد براي مثال در کنـار رود نبایـد کودکشـان یـا     
ادگان بسازیم و بـا  خانه سالمندان یا بیمارستان بسازیم این افراد توانایی فرار ندارند کنار رود را می توانیم پ

توجه به این اصل مستحدثات را نزدیکتر یا دورتر از رودها قرار دهیم و از قبل محل اسکان فراري دهندگان 
  :را مشخص کنیم 

  

  باید نزدیک به محل حادثه باشد  - 1
  کمک هاي اولیه و پزشک در آنجا وجود داشته باشد - 2
  طبقات آن زیاد نباشد  - 3
 باشدبه اندازه کافی گنجایش داشته   - 4

 
 .سیل یک سیر صعودي لگاریتمی دارد و پیشگیري از آن بهترین راه درمان است

در مورد مدیریت منطقه یک تا به امروز کار خاصی انجام نگرفته است فقط از سوي شـهرداري منطقـه بـاال    
نکـه  رفته و نیز به نگهداري آنها همت گمارده شده است اما بافت فرسوده تعدیل نگشته است و با وصف ای

درصد مکان مسکونی در باغ شهر براي افراد به حداقل خود رسیده اما هنوز دستوري براي توقف ساخت و 
ساز و جلوگیري از ورود افراد بومی تهران یا مهاجرین دیگر شهرها کـه رویـاي باالنشـین شـدن رهایشـان      

  .نمیکند داده نشده است

ر بحث بافت فرسوده به یک صورت نیست چراکه در د 1البته الزم به ذکر است که تمام قسمت هاي منطقه 
با توجه به ارزش زمین ها و امالکشان اقـدامات حفـاظتی   .. بعضی قسمت هاي نیاوران، زعفرانیه، ولنجک و 

وامنیتی خوبی صورت پذیرفته، زیر بناي خانه ها و بافت هاي فرسوده آن بازسازي گشته و احـداث فضـاي   
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کار قرار گرفته است قسمت هاي باالدست سکو بندي شده است و بیشـتر  سبز عمودي و پلکانی در دستور 
منازل ان قسمت ها داراي باغ هاي خصوصی هستند که گرچـه از مـواد مصـنوعی زیـادي در سـاخت آنهـا       

  ...استفاده شده است اما در جمع آوري و نفوذ دادن بارش هاي جوي بی تأثیر نیستند

ها با آبرو هایی که حداقل انتقال آب به داخـل خیابـان هـا را داشـته      این مسائل انجام شده اما تعویض آبرو
باشند یا عریض تر باشند و یا حداقل داراي سر پوش باشند در دستور کـار نیسـت و هزینـه گزافـی را مـی      

کـه  ) در پیاده رو ها(و سنگفرش هاي چشم نواز ) در خیابان ها(طلب و نیز سطوح روکش  شده با آسفالت 
شده چرا که هیچ درز و شکافی در کناره هاي آن باقی نمانده و سبب نفوذ مقدار  86برابر  CNسبب ایجاد 

  .بسیار کمی از آب گردد و به راستی تعویض این همه مشکل به بودجه فراوانی نیاز دارد

کنه به عالوه همانطور که اشاره شد هیچ پایگاه امداد رسانی و هشدار سیل در منطقه تعبیه نگردیده و بـه سـ  
نیز هیچ آموزشی داده نشده است و از همه بدتر بازار بزرگ تجریش، امام زاده صالح، مراکز تجاري معتبـر و  
ایستگاه هاي تاکسی رانی منطقه در کنار تالقی دو رود دره ساخته شده اند به علـت حضـور جمعیـت زیـاد     

پرترددترین مناطق تهران اسـت امکـان   هرروزه در این منطقه که با وجود انبوه درختان یکی از آلوده ترین و 
پناه دادن و یا فراري دادنشان وجود ندارد بنابراین بهتر است به جاي صرف هزینه گـزاف بـراي تعـویض و    
بازسازي طبق مواردي که در فوق ذکر شد با یک طرح مدیریتی به دنبال نجات افراد در صورت بروز سـیل  

  .بود

ی مانند که پیش از هرچیز به فکر بقـا و آسـایش هرچـه بسیشـتر مـردم      در دنیاي امروز تنها علومی پایدار م
باشند و می توان در باالدست حوضه که حوضه گالبدره را در بر می گیرد به فکر ذخیره آب از طریق ایجاد 
سد و یا مخازنی هرچند کوچک بود تا سرچشمه هاي البرز از دسترس خارج نگردد و نیز در پـایین دسـت   

د بیک نیز باید به فکر یک مخزن جمع آوري آب بود تا آب حجیم و با فشـار کـه بـه پـایین     رود دره مقصو
  .دست در حرکت است شهر ري دیگري نسازد

متر ارائه می گردد کـه طبـق مطالعـات شـهرداري      50در پایان این بخش نقشه بافر بندي شده اي به عرض 
مطـابق نقشـه    وز سیالب در منطقه خواهد بـود متر میزان پیشروي آب در صورت بر 50تهران این  1منطقه 

مشخص میشود که در صورت بروز سـیالب میـدان تجـریش و متعلقـات آن در محاصـره آب در خواهنـد       
  ).5نقشه(آمد
  

 :بررسی اهداف تحقیق
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منشأ بروز سیالب در این تحقیق مشخص گشت و نقاط ضعف سیستم زهکشی و مشکالت فعلی مـدیریتی  
  .مدیریتی ارائه و مناطق با بیشترین آبگرفتگی معرفی شدتعیین شد راه حل هاي 

  :بررسی سواالت تحقیق

سواالت تحقیق در متن پاسخ داده شد البته باید ذکر نمـود کـه سیسـتم زهکشـی فعلـی بـا سیسـتم طبیعـی         
سازگاري ندارد که اگر داشت بر میزان نفوذ آب می افزود نه خـود معضـلی شـود در انتقـال آب بـه داخـل       

ها، همانطور که گفته شد مدیریت فعلی منطقه اقداماتی صورت داده امـا ایـن اقـدامات بـه صـورت       خیابان
یکدست نبوده و جاي تغییر و ارتقا دارد و مشخص گشت که حوضه آبخیز باالدست سهم بیشتري در تولید 

  .سیالب منطقه دارد چرا که سیلخیزي همیشه از شیب هاي شدي منشأ میگیرد

  

  :ي تحقیقبررسی فرضیه ها

همانطور که حدس زده می شد حوزه آبخیز باالدست منشأ اصلی بروز سیالب بود به دلیل وجود شـیب کـه   
  .ذکر گردید

فرض دوم و سوم مبنی بر این بود که مدیریت اعمال شده با توجه به امکانات به بهترین نحو عمل کـرده در  
یري این فرض شاید درست به نظر برسد امـا  صورت وارد کردن بودجه دولتی مورد نیاز براي مدیرت پیشگ

از نظر مبحث فرار از سیل عمال اقدامی صورت نگرفته است والبته سیل دیگري نیـز رخ نـداده تـا مناسـب     
  .بودن این اقدامات تأیید گردد

  .نه براي ذخیره آب کافی نیست سازه هاي موجود هم نه براي مهار سیالب و
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  )نقشه تراز منطقه (1نقشه 
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  )نقشه بستن حوضه انتخابی( 2نقشه 
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  )حوضه DEMنقشه ( 3نقشه



www.shahrsazionline.com 
 

  
  ) SWATنقشه ریسک پذیري منطقه در ( 4نقشه 
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  )بافربندي حوضه( 5نقشه


