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  چکیده
ها در شهرهای بزرگ سبب ایجاد سیالب شهری شده است. تهران نیز از  ه ها و مسیلرشد جمعیت ،تسطیح زمین و اشغال حریم رودخان

این شرایط مستثنی نیست، به طوریکه آستانه ریزش باران برای ایجاد سیالب در این کالنشهر بسیار کاهش یافته است و سازه های شهری 

وههای البرز مرکزی، به عنوان پهنه ای با تمرکز باال و توسعه طرح ی جنوبی ککالنشهر تهران مستقر در دامنهرا آسیب پذیر نموده است.  

های عمرانی ، زهکش های متعددی را از ارتفاعات شمالی خود دریافت می نماید. رودخانه ها و مسیل ها رواناب های حاصل از بارندگی ها 

بررسی سیالب و اثرات آن در هدف پژوهش . ی نمایند را از دامنه های جنوبی البرز زهکشی نموده و به طور مستقیم وارد شهر تهران م

تهران می باشد. داده های مورد  شهرداری منطقه پنج ناشی از آن درپهنه بندی آسیب پذیری ناپایداری ساخت و سازهای شهری و 

ه مسیل های موجود واقع در ، داده های کاربری ، شبک IRSP6( ،باند پانکروماتیک تصویر1661تا  2002استفاده شامل داده های اقلیمی )

می باشد. روش تحقیق شامل مشاهدات میدانی، تحلیل های اقلیمی و مدلهای  1021000منطقه پنج ، نقشه های توپوگرافی در مقیاس 

AHP  وHydro  با و  می باشدبیرون شهر حوزه های  تهران تحت تاثیر رواناب  1بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که سیالب منطقه

های منطقه  در زمان ورود سیالب به داخل شهر ، شبکه های عمود برمسیلوجه به دخل و تصرف انسانی در بستر طبیعی محیط شهری ت

 د. نسبب گسترش آن به مناطق اطراف می شو 1

   توسعه کالبدی .  ، پهنه بندی ، ناپایداری ؛ سیالب  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
ه ی زمین حاکی از وقوع اجتناب ناپذیر مخاطرات طبیعی است  .  از زمانی که فعالیت های بشر تاریخ زندگی بشر بر روی کر

موجب برهم خوردن تعادل طبیعت گردید، مخاطرات طبیعی معنا پیدا نمود. زیرا قبل از آن هم این پدیده در طبیعت وجود 

 مخاطرات محیطی او ایجاد نمی کرده است .  وقوعداشته، ولی به دلیل عدم حضور انسان در منطقه ی  بالخیز مشکلی برای 

 بر سنگینی تلفات و گذارده باقی انسانی یهاسکونتگاهبر  مخربی تأثیرات موارد اغلب در گردباد و توفان زلزله، سیل، نظیر

 ی جانی و مالی فراوانی را با خود به همراه دارد .هابیآساست. این مخاطرات  ساخته وارد هاآن ساکنان

دیده سیالب به دلیل گسترش شهرهای بزرگ چهره جدیدی پیدا نموده و تحت عنوان سیالب شهری جایگاهی را در پ  

ی (.سیالب شهری طغیان یا تهاجم پهنه1722،   196مطالعات شهری با روش ها و مدل های جدید باز نموده است )قهرودی 0 

 (.Shepherd, Pennine Water Groupرود )عموالً زیر آب نمیی انبوه از ساختمان که مآبی زیاد برروی زمین در ناحیه

 VAN) جدا از افزایش بالیای طبیعی طی دهه های گذشته، افزایش قربانیان بدلیل افزایش آسیب پذیری جوامع شهری است
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Westen, 2006, 1 ساختها و (. رشد شهرنشینی و افزایش بی رویه جمعیت ، موجب رشد  فزاینده ی شهرسازی ، توسعه زیر

در نهایت گسترش ناموزون شهرها شده و ساکنان شهرها را به سمت اراضی حاشیه ای که به سرعت ثبات خود را از دست می 

دهند می راند و مسائل و مشکالت عدیده ای را از جهت مصونیت شهرها در برابر مخاطرات طبیعی از جمله سیالب به بار آورده 

یجاد و توسعه زیر ساخت ها ، سیالب در نواحی شهری بیشتر و شدیدتر شده است . با رشد سریع شهرسازی و ا

  (. Bhattacharya: 2010است)

ناپایداری ناشی از سیالب متغییر و پیچیده بوده و به پدیده هایی مانند بارش ، رواناب ، تمرکز آن و میزان در معرض    

اخت و سازها و گسترش شهرها در پهنه های سیل خیز رودخانه قرارداشتن نواحی پایین دست سیالب بستگی دارد .افزایش س

 ها و به دنبال آن کاهش سطح نفوذ پذیری خاک و افزایش ضریب رواناب ها ، آسیب پذیری شهرها را دو چندان نموده است .

ر سیالب در معرض ناپایداری این شهرها به گونه ای است که سازه های شهری  و سکونتگاههای انسانی به دلیل مجاورت با خط

تهدیدهای جدی قرار دارند . درنتیجه با دخل و تصرف در محیط طبیعی ، ایجاد سازه های شهری و نبود مقررات مناسب جهت 

پیشگیری و محافظت از آن ها رخداد سیل در این جوامع تشدید می گردد . شهر تهران مستقر در دامنه ی جنوبی کوههای 

جنوبی باالدست  خود  از یک سو ، و رشد   –به منطقه آبخیز کوهستانی  و  حوضه های شمالی البرز مرکزی ،به دلیل اتصال 

متری ،گسترش ناموزون و تفاوت ساختاری در بافت فیزیکی و کالبدی شهراز سوی دیگر ،  2200بی رویه شهرسازی تا ارتفاع 

 در معرض خطرهای سیل جدی قرار دارد. 

ظم نترش  به سمت شمال و ساخت و سازهای شهری در دره های این منطقه از شهر ، در کالنشهر تهران به دلیل گس   

هیدرولوژی منطقه بهم ریخته شده و در نتیجه با سیالب های متعدد درگیر می باشد . افزایش رو به گسترش سطوح نفوذ 

ر کوهستان های شمالی و شرقی آن ، جنوبی  و ورود  رواناب های ناشی از بارش د –ناپذیر در تهران ،وجود حوضه های شمالی 

پتانسیل سیل خیزی این شهر را افزایش داده است . بهم خوردن سیستم زهکشی شهر تهران به دلیل برخی طرح های شهری ، 

تسطیح زمین برای ساخت و سازها و احداث بزرگراه های متعدد عمود بر زهکش های موجود ، این مشکل را تشدید نموده 

به دنبال بررسی مولفه های مختلف آسیب پذیری ، شناسایی و پهنه بندی مناطق آسیب پذیر در مقابل  لهاین مقا است . 

     با استفاده ازرا  شهری  ناشی از سیالب در منطقه پنج  شهرداری تهران  ساخت و سازهایناپایداری   و می باشد سیالب 

بری، طبقات ارتفاعی، ضریب انحناء، بافت فرسوده، خطوط عمود داده های درازمدت  متغیرهای رواناب، شیب، جهت شیب، کار

 بر شیب و خطوط موازی با شیب به عنوان متغیرهای تشدید کننده ناپایداری مورد بررسی قرار می گیرد .

 

 بیان مسئله  -2
های مهیب در  در مقابل منافع بی شمار مجاورت رودخانه های بزرگ با مراکز شهری ، صنعتی و کشاورزی ، وقوع سیالب

رودخانه تهدیدی برای تاسیسات احداث شده بر روی رودخانه ها و مناطق مجاور آن ها محسوب می گردد . اگر چه امروز 

بخشی از سیالب های مهم کنترل و مهار شده اند ، اما همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی به جوامع بشری و سرمایه های 

 (.0190 1739 آن ها وارد می شود )مهدوی ،

شهرسازی امروزه نوعی از الگوهای توسعه شهری را به کار برده که نه تنها ناپایداری را در شهرها پدید آورده ، بلکه ناپایداری     

مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است. افزایش جمعیت شهری و گسترش محدوده شهرها سبب مشکالت زیادی در شهرها 

(. ابعاد فراگیر توسعه شهری باعث شکل گیری ساخت و سازهایی به لحاظ شکلی و محتوایی شده 1723،97شده است ) رهنما 0

 .( 016  1761که چینش آن ها در کنار یکدیگر بافت های خاص و امروزی شهری را پدید آورده است .)عبدالهی ، 

های تهران ) گالبدره و د نموده است .  سیالبطی سال های اخیر سیل و تبعات آن صدمات شدیدی را  به مناطق شهری وار   

دربند ( ، دماوند ،گرگان ، فومنات و قم و..... شاهدی بر آسیب پذیری و ناپایداری شهرها در مقابل سیالب است . به جز عوامل 

ی شهری ، ورود اقلیمی و هیدرولوژیکی وقوع سیالب ، بخشی از علل این آسیب پذیری به مداخالت انسانی از جمله توسعه اراض

 به حریم بستر و سطح کیفی مدیریت هدایت و جمع آوری رواناب شهری بر می گردد .
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در کالنشهر تهران به دلیل گسترش  به سمت شمال و ساخت و سازهای شهری در دره های این منطقه از شهر ، نظم    

ی باشد . افزایش رو به گسترش سطوح نفوذ هیدرولوژی منطقه بهم ریخته شده و در نتیجه با سیالب های متعدد درگیر م

جنوبی  و ورود  رواناب های ناشی از بارش در کوهستان های شمالی و شرقی آن ،  –ناپذیر در تهران ،وجود حوضه های شمالی 

پتانسیل سیل خیزی این شهر را افزایش داده است . بهم خوردن سیستم زهکشی شهر تهران به دلیل برخی طرح های شهری ، 

سطیح زمین برای ساخت و سازها و احداث بزرگراه های متعدد عمود بر زهکش های موجود ، این مشکل را تشدید نموده ت

 است . 

طی سه دهه اخیر با رشد سریع شهرسازی و گسترش سازه های شهری مواجه است ، به طوری که مساحت کاربری   تهران   

 رسیده است . 1722درصد در سال  7/39به  1793هران در سال درصد مجموع مساحت محدوده شهری ت 6/90شهری از 
کاربری های مختلف شهری باعث شده تا آرایش طبیعی فرآیندهای آبراهه ای که آب و رسوب را از حوضه های باالدست شهر 

طره آمیز در این تهران به پایین دست انتقال می دهند ، تحت تاثیر مداخالت انسانی قرار گرفته و یکی از مسائل اساسی مخا

شهر را که همانا تغییرات ایجاد شده در الگوی جریان های سطحی و شرایط طبیعی حوضه ها و تجاوز  به حریم رودها و     

آبراهه ها می باشد ، به وجود آورد . به هم خوردن سیستم زهکشی شهر تهران به دلیل ساخت و سازهای  بی رویه در مسیل ها 

ان های آبی هستند ، اجرای برخی از طرح ها مانند سیل برگردان غرب و اجرای بزرگراه های متعدد که بسترهای طبیعی جری

غربی که قطع کننده زهکش های عمده شهر می باشند ، سبب شده اند که کالنشهر تهران به طور فزاینده  –در امتداد شرقی 

 (.  02 1761شی ، ای با چالش سیالب های شهری غیر قابل پیش بینی مواجه باشد ) درف

های به دلیل قرار گیری در فرودست حوضه شهرداری تهران در شمال غرب تهران 1در بین مناطق شهرداری تهران ، منطقه 

فرحزاد، حصارک و کن از یک طرف و افزایش ساخت و سازها، وجود مناطق مسکونی ناپایدار، باال بودن تراکم نسبی مسکن و 

های عظیم ،  در ها و امکان وقوع سیالبد شدن به حریم رودخانه و بهره برداری نادرست از مسیلجمعیت، تغییر کاربری و وار

  معرض ناپایداری ناشی از سیالب قرار دارد.

 

 روش تحقیق  -3
 

رسیدگی به الگویی جامع از تغییر پذیری رفتار سیالب و آسیب پذیری آن، جهت مدیریت   سیالب های کالن شهر تهران 

دانشی آگاهانه از وضعیت بخش های مختلف این شهر در مقابل سیالب هاست. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله  نیازمند

 شهر تهران استفاده شده است. 1مراتبی برای تهیه نقشه آسیب پذیری منطقه  

تغیرهای تاثیر شهر  تهران ، م 1در این پژوهش جهت به دست آوردن نقشه پهنه بندی آسیب پذیری سیالب منطقه     

گذار رواناب، شیب، جهت شیب، کاربری، طبقات ارتفاع، ضریب انحناء، تراکم بافت فرسوده، خطوط عمود بر شیب و خطوط 

موازی باشب در نظر گرفته شد و بر روی  هر کدام از الیه های فوق طبقه بندی و وزن دهی انجام گردید و در نهایت با  ترکیب 

 یب پذیری سیالب به دست آمد.آن ها نقشه پهنه بندی آس

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه  -4

ای ترین شهرهای جهان است، که دارای عوارض و مشخصات ویژههزار هکتار، یکی از بزرگ3000شهر تهران با وسعتی در حدود

توسعه ناهمگون  هایی است که بیشتر ناشی ازآوری آبهای سطحی تهران دارای پیچیدگیاست. سیستم زهکشی، هدایت و جمع

شهر بوده و بدون توجه به معیارهای جامع شهرسازی می باشد. افزایش سطوح نفوذ ناپذیر در نتیجة توسعه شهری، رژیم 

 1در بین مناطق شهرداری تهران ، منطقه گردد های شهری میهیدرولوژیک  منطقه را تغییر داده که باعث تشدید سیالب
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ن ) که به پهنه ی توسعه شهر تهران معروف است و پس از  انقالب اسالمی با هدف جذب شهرداری تهران در شمال غرب تهرا

 11 22 02تا  11 11 06سر ریز جعیت تهران از مناطق مرکزی ، جنوبی و مهاجرین  گسترش یافت( با موقعیت جغرافیایی 

هکتار) سایت شهرداری تهران (، به دلیل مجاورت با  1/1223شمالی ، با مساحتی برابر با 71 12 03تا  71 49 42شرقی و 

حوضه های فرحزاد ، حصارک و کن از یک سو و باال بودن سهم نسبی ساخت و سازها، وجود حوزه های مسکونی ناپایدار ، باال 

معرض بودن نسبی تراکم مسکن و جمعیت  ، تخریب محیط طبیعی و بهره برداری نادرست از مسیل ها از سوی دیگر در 

 (. 1ناپایداری ناشی از سیالب قرار دارد ) نقشه شماره 

 
 (1762تهران 0  1شهرداری تهران ) شهرداری منطقه  1موقعیت و حریم منطقه :   1نقشه 

 می گردد .ارائه   1با توجه به موقعیت جغرافیایی  ، حدود دقیق منطقه پنج شهرداری تهران به شرح جدول شماره 

 

  شهرداری 1حدود دقیق منطقه  -1جدول 

 

از 

 شمال

خط القعر دره ی فرحزاد به آخرین محدوده ساخت و سازهای موجود به خط تراز 

تا  1900وسک و از آن نقطه منطبق بر تراز  –تا خط القعر دره ی حصارک  1200

 تقاطع پل موجود بر روی رودخانه ی کن

از 

 غرب

ودخانه ی کن تا تقاطع این خط القعر با جاده ی مخصوص تهران منطبق بر خط القعر ر

 کرج -

از 

 شرق

شرق بزرگراه محمد علی جناح ) شمال میدان آزادی ( و امتداد آن تا شرق بزرگراه 

متری حصارک ( و از آن جا منطبق با جاده ی فرحزاد  71اشرفی اصفهانی ) تقاطع با 

 ی شمال شرقی محدوده تا خط القعر رودخانه ی فرحزاد تا انتها

از 

 جنوب

تقاطع رودخانه ی کن و جاده ی مخصوص کرج و منطبق بر لبه ی جنوبی این جاده تا 

میدان آزادی  ) ضلع شمال غربی میدان و جنوب راست گرد بزرگراه محمد علی جناح 

 کرج ( –جاده ی مخصوص تهران  –
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 9/1/1777یالب های عظیم،از اهمیت خاصی برخوردار است. در تاریخ این منطقه به دلیل داشتن پتانسیل و امکان وقوع س    

میلی متر باران رگباری بارید ، در همین زمان در دره امامزاده داوود یکی از  22در تهران طی یک طوفان تابستانه در حدود 

فات جانی و مالی سرشاخه های معروف کن و سولقان در شمال غرب تهران سیلی بسیار مخرب و سنگین جاری شد و تل

را به منطقه تحمیل نمود .به نحوی که  سیل اکثریت زائران و استفاده کنندگان از منطقه ییالقی  را کشته ، بقعه  عظیمی

امامزاده داوود ، روستاها و تاسیسات موقوفی مجاور آن را به طور کامل نابود و تخریب نمود .سیل سراسری شمال تهران در 

ک برهه کوتاه زمانی یکی از پر ریزش ترین ایام را در تاریخ خود ثبت نموده است و به همین دلیل اثرات در ی 1742خرداد ماه 

منفی و مخرب حاصل از این ریزش ها شدیدتر و از تداوم بیشتری نیز برخوردار بوده است . همچنین می توان به سیل 

جریان واریزه ای تقریبا تمامی راههای ارتباطی و راه اصلی  متر اشاره نمود که 741با دبی حداکثر  1734اردیبهشت  ماه سال 

سولقان را مسدود نمود و خسارات عظیمی را به منطقه وارد نمود و شش تن از اهالی منطقه را به کام مرگ کشاند . این  –کن 

  (.4و7،ص 22سیل به سیل کشار کن معروف است )عباسی 0

 

 توسعه کالبدی  -5
از آن بستر برنامه ریزی شهری محسوب می شود . مفهوم کاربری اراضی ، توزیع فضایی موضوع زمین و استفاده 

رویه کارکردهای شهری است . توسعه شهر و شهرنشینی پیامدهای زیست محیطی را به دنبال داشته است . گسترش بی

رفته و پیش روی زیادی به سمت  ها به زیر ساختکالنشهر تهران در چند دهه اخیر موجب گشته تا مجموعه وسیعی از لندفرم

 ها داشته باشد . ارتفاعات و حریم مسیل

شهر تهران از نظر رشد و گسترش فضایی در گذشته رشد آرام و از فشردگی نسبی برخوردار بوده است، اما با شروع    

 (.16،  1722کی ، شهرنشینی سریع و مهاجرت های بی رویه رشد مساحت آن بسیار سریع می شود ) قرخلو و زنگنه شهر

 نشان می دهد .  1747 -21را بین سال های  1توسعه کالبدی منطقه  2نقشه 

 

 
 (0931شهرداری تهران : 5) منبع : طرح تفضیلی منطقه  توسعه روند ، 5 منطقه کالبدی گسترش:  2نقشه 
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 یافته های تحقیق   -6
طبقه  3شهرداری تهران مشتمل بر  1ر رواناب در  منطقه با توجه به متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش ، متغی

میلی متر برآورد شده است) نقشه  79661میلی متر و بیشترین رواناب  22مشخص گردید که کمترین میزان رواناب به مقدار 

 درجه می باشد.  92تا  74(. همچنین در بررسی شیب منطقه ، بیشترین طبقه شیب منطقه مربوط به شیب 7شماره 

 

 
 شهرداری تهران ) نگارنده ( 1طبقات رواناب منطقه : 3نقشه 

 

به دلیل اینکه جریان سریع رواناب در شیب های باالی شمال شهر تهران به همراه کاهش سرعت رواناب در شیب های     

ران در نظر گرفته شود، پایین و افزایش احتمال آبگرفتگی، می تواند به عنوان نقش تغییر میزان شیب در الگوی سیالب شهر ته

متغیر شیب از مدل ارتفاعی رقومی استخراج شده است. رودخانه ها و مسیل های شهری دارای مسائل و مشکالت عمده ای می 

باشند که یکی از مهم ترین این مشکالت، محدود شدن آن ها به کانال اصلی آن و ساخت و ساز در محدوده اطراف می باشد. 

ه اهمیت می بخشد افزایش خطرات سیالب با کاهش محدوده عبور رواناب است. فعالیت های انسانی آنچه که به این مسال

تأثیرات غیر قابل انکاری بر رودخانه ها و مسیل های شهر تهران داشته که این مداخله چندان موفقیت آمیز نبوده است. 

جهت شیب در نظر گرفته شده است که جهات شمالی تهران متغیر  1سومین متغیر تاثیر گذار بر آسیب پذیری سیالب منطقه 

)میزان نفوذ پذیری( ، به CNتهران براساس  1جنوبی بیشترین تاثیر را در ایجاد سیالب دارند.در متغیر کاربری منطقه 

هرکاربری ارزش داده شده که در این میان بیشترین مقدار به نوع کاربریهای معبر، حمل و نقل، خدمات شهری، مساکن و 

تجاری اداری تعلق گرفت و کاربریهای باغ و فضای سبز کمترین ارزش را به خود اختصاص دادند. کمترین ارتفاع منطقه شهری 

متری نیز ادامه می یابد. در  7212متری می باشد. مناطق طبیعی باال دست تا ارتفاع  1370متر و بیشترین ارتفاع  1120، 

 ارتفاعی باال بیشترین وزن و به طبقات ارتفاعی پایین کمترین وزن داده شد.وزن دهی متغیر طبقات ارتفاع به طبقات 

متغیر بافت فرسوده بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری)ناپایداری یا کم دوام ، نفوذ ناپذیری و    

یا عدم استحکام ساختمان ها عدم  ریزدانگی( تعریف شد. بافت فرسوده محدوده ای از شهر یا منطقه است که به دلیل قدمت
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وجود زیرساخت های مناسب  محدودیت های کالبدی با بی ثباتی و تنزل کیفیت های محیطی مواجه است و بهسازی و 

( مالک عمل در بافت فرسوده کم 033  1760نوسازی آن از طریق مداخله در بافت ضرورت دارد ) مهندسین مشاور شارمند 0 

ساختمان هاای کم دوام در محدوده است که می توان به روستای مرادآباد و مجموعه مسکونی شهر  درصد 10دوام ، وجود 

متر عرض دارند و می توان به روستای باغ فیض ،  9( در نفوذ ناپذیر معابر محلی عمدتا کمتر از 36زیبا اشاراه نمود ) همان 0

متر مربع  200درصد قطعات مساحتی کمتر از  10افت ریزدانه ( و در ب22روستای حصارک و روستای کن اشاره نمود ) همان 0 

( .با ترکیب و تلفیق متغییرهای مورد اشاره،  نقشه ناپایداری 21دارند و می توان روستای کن را در این طبقه جای داد) همان 0 

آسیب پذیری در منطقه ( . با توجه به پهنه بندی 4شهرداری تهران تهیه گردید ) نقشه شماره  1و آسیب پذیری منطقه 

ترین میزان آسیب پذیری در محدوده مورد مطالعه در حوضه های باالدست حریم منطقه  و مرز مناطق  مشخص گردید بیش

 شهری با حوضه های باالدست می باشد و از شمال به جنوب میزان ناپایداری کاهش می یابد . 

متر در شهر تهران ) طبق  1200ساخت و ساز در ارتفاعات بیش از بررسی ها نشان می دهد با توجه به محدودیت های عدم   

 مصوبات توسعه شهری در طرح جامع تهران ( ، منطقه در مسیر رشد خود 

 

 
 شهرداری و حوضه های باالدست از منظر سیالب شهری 1پهنه بندی آسیب پذیری منطقه : 4نقشه 

 

اربری ، آن ها را تبدیل به اراضی شهری نموده است . نتایج این متوجه باغات کن ، شهران و فرحزاد شده و با تغییر ک

پژوهش نشان داد که منطقه ی پنج شهرداری تهران تحت تاثیر تغییرات کاربری  باالخص در حوضه ی کن در ده سال اخیر 

اناب بوده اند دچار کاهش آستانه ی بارش در تولید سیالب شده است و در نتیجه پهنه هایی که در حریم خطوط تمرکز رو

نطقه این م ناپایداری در نشان داد که ترکیبی از عوامل باالدست و شهری سبب تشدید تر مورد تخریب قرار گرفته اند .  بیش

) توسعه از یک طرف و افزایش ساخت و سازها آبریزهای این محدوده به دلیل قرار گیری در فرودست حوضه .شده است 

ونی ناپایدار، باال بودن تراکم نسبی مسکن و جمعیت، تغییر کاربری و وارد شدن به حریم رودخانه ، وجود مناطق مسککالبدی (

  در معرض ناپایداری ناشی از سیالب قرار دارد. ؛ها از سوی دیگر و بهره برداری نادرست از مسیل
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 قدردانی -5
تکمیلی استخراج شده است که بدینوسیله  تحصیالت کزرمدانشگاه پیام نور  نور، پیام این مقاله از رساله دکتری دانشگاه

 قدردانی می گردد. 

 

 مراجع
 دانشگاه  نیدر کالن شهر تهران ، دانشکده   علوم زم البیس ییفضا راتییتغ ی( ،  بررس1761خه بات ) - یدرفش

 یبهشت دیدانشگاه شه یعیطب یایارشد جغراف ینامه مقطع کارشناس انی، پا یبهشت دیشه

  شهر ،   یسنجش فرم کالبد یو مدل ها ی( ، اصول ، مبان1723غالمرضا ) -عباس زاده _ میمد رحمح -رهنما

  مشهد ، چاپ اول یانتشارات جهاد دانشگاه

 سایت شهرداری تهران 

  .1731شریعت جعفری. مبانی و اصول پایداری شیب های طبیعی ؛ انتشارات سازه  

  ( ،واحد1762تهران) 1شهرداری منطقه GIS 

 ( ، ارزیابی اقدامات فنی آبخیزداری به کمک مدل ریاضی 1722محمد ) – عباسیHEC-HMS 0 مطالعه موردی(

 حوزه کن استان تهران( ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

 کشور ،با  یهایاریو ده های، انتشارات سازمان شهردار یشهر یبحران در نواح تیری( ، مد1761)دی،مج یعبداله

   .هاو افزوده  یبازنگر

 0 شمال شرق یدر کالن شهرها)مطالعه مورد یشهر البیس کپارچهی(، کاربرد مدل 1722) ژهیمن ،یتال یقهرود

 .132 – 193شماره، ص  شیپ ،یمنطقه ا یزیو برنامه ر ایتهران(، مجله جغراف

  ونت توجیهی حوزه آبخیز تهران ؛معا –گزارش مهندسی رودخانه کنترل سیالب ؛ مطالعات مرحله شناسایی

 .1737آبخیزداری و امور زیربنایی اداره کل امور آبخیزها وزارت جهاد سازندگی ؛ سال 

 ی، کارگاه آموزش لیخسارات س یطیمح ستیو ز اجتماعی – یآثار اقتصاد بررسی ،(1739) محمد – یمهدو – 

    . رودخانه ها البیمهار س تخصصی

  (طرح تفضیلی منطقه 1760مهندسین مشاور شارمند ،  )(شهر تهران ، وزارت مسکن و شهرسازی 1 )–  شهرداری

 تهران 

 نژاد، داود، عزت ا... علیزاده؛ ،  مطالعه سیالب و کنترل آن در دو زیر حوزه منتهی به دریاچه ارومیه، کارگاه فنی نیک

 . 1721همزیستی با سیالب؛ 
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