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 چکیده: 

مناسب در راستای ايمن سازی  ريزیبرنامه به توجه انجام شده، هایگذاریسرمايه تراکم و شهری بر فضای حاکم شرايط و هاويژگی

زلزله، سيل، آتشفشان، سونامی، فجايع  همچون هايیتاکنون در جوامع مختلف به بحران .ساخته است ضروری ار شهرها

محيطی و بيماريها و امراض انسانی توجه زيادی شده است، با اين وجود توجه به عوامل رخداد سيالب شهری نياز به نگاه و زيست

ايجاد  دريا آب مهجو و نه در اثر دخانهور نطغيا بواسطه نه که است هايیسيالب ری،منظور از سيالب شه .ای داردهريزی ويژبرنامه

 با .ندگردمی حادث سطوح، نبود نفوذ قابل غيرو بدليل  شهر سطح در نبارا شديد بارشبه دنبال  هاسيالب اينگونه بلکه ،گردندمی

، ديگر سوی از ه ودش تبديل موزائيك و فرش سنگ الت،آسف نفوذ، قابل غير یسطوح به طبيعی نفوذپذير سطوح ها،شهر توسعه

گردد. اين می هاخيابان و معابر ترکيب و شهر بافت های آبی توسطقاعده شهرها منتج به بر هم خوردن مسير طبيعی جريانتوسعه بی

کم  محالت بهاين حجم آب  تانهاي ه وشد هاخيابان سطح در آب ی اززياد منجر به سرگردان شدن حجم ،بارندگی مهنگادو عامل به 

بندی تقسيم ترکيبی و ایسازه غير ای،سازه دسته توان در سهکنترلی و مديريت سيالب را می اقدامات .خواهد شد هدايت شهر ارتفاع

 افزايش پيك سيالب، کاهش در سعی مهندسی، هایسازه احداث با که شوداطالق می هايیفعاليت کليه به ایسازه نمود. روش

 هایروش به که هاروش ديگر، دارد. اين مناطق به اضافی آب هدايت و نيز انتقال و آن طغيان از جلوگيری و ظرفيت رودخانه

در اين تحقيق عوامل موثر بر انتخاب نوع و  .شوندمی گرفته بکار سيل وقوع از قبل عموما معروفند، نيز سيل کنترل در افزاریسخت

گيری و ای مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه ارتباط اين عوامل با شکلسيالب شهری در مناطق حاشيه های مديريتمحل احداث سازه

سازی مطابق با سطح، بررسی گرديد و در نهايت شبکه تصميمکنترل سيالب و نيز ارتباطات داخلی و خارجی هر عامل با عوامل هم

  ای جهت کمك به متوليان امر تهيه شد.روش تحليل شبکه
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Evaluating decision making factors in the selection of proper urban flood management structure and its site 

selection. 

  

Abstract : 
The necessity of developing a detailed urban structure plan is related to the characteristics of an 

urban space and its local conditions such as the density of investments absorbed. Earthquakes, 

volcanoes, tsunamis, and human diseases are some examples of natural disasters among them and 

of great interest, is the floods. Urban flood management and planning is so the main challenging 

task forcing decision makers in the authority organizations. The term “urban flood” is not referred 

to the influx of sea water towards coastal cities; however, it is defined as the result of heavy 

rainfall occurred in impermeable surfaces. Due to recent urbanization activities, besides the fact 

that natural permeable surfaces have been changed into impervious areas such as asphalt paving, 

irregular constructions have caused the disruption of natural watercourse of storm water. As a 

result, in the case of occurrence of heavy rain falls, large volumes of water would flow in the 

streets finding their way to low-lying areas of the city. Flood control measures can be categorized 

into three categories including structural, non-structural and combined methods. Activities 

comprising of the construction of engineered structures to reduce the peak inflow of flood, to 

increase the capacity of river, as well as to transfer or divert water to other areas, are classified as 

structural methods in urban flood management. Current study is devoted to evaluate factors 

affecting the practice of selecting type and location of urban flood management structures. The 

relationship between these factors and flood control tasks, as well as the internal and external 

communications exist between the above-mentioned factors are the main objective of this paper. 

 

Keywords: Urban flood management, decision-making network, flood control structure, site 

selection. 

 مقدمه: -1

 

سيالب از جمله باليای با گسترش جغرافيايی باالست که در ميان انواع باليای طبيعی شناخته شده در جهان)نظير زلزله، سيل، آتشفشان، 

 از يکی ، بعنوانکشاورزی( هایباد و طوفان، گرد وغبار و مشکالت و آسيب يخبندان، کوالک و محيطی،فجايع زيست ها،سونامی، خشکسالی، بيماری

 هاانباشت سرمايه و تجمع جمعيت، افزايش اقتصادی، توسعه با بسرعت سيالبها، با مرتبط اقتصادی ضررهای و باشد. خساراتآنها، مطرح می شديدترين

گردد می سوبمح نجها خيز سيل هعمد نواحی از يکی مان ايران نيزاست. کشور افزايش حال سيالبی، در دشتهای در اراضی تغيير کاربری در شهرها و

گاه سيالبی مخرب، منطقهای از کشور را دچار بحران مینمايد. بعنوان نمونه میتوان به سيل تيرماه سال 1931 در کشور اشاره نمود. در اين گاه که

حادثه متاسفانه 7 نفر در استان تهران و کال 19 نفر در کشور فوت شدند و خسارات مالی فراوانی تحميل گرديد ]1[. بر اين اساس ويژگیها و شرايط 

ريزی مناسب در راستای ايجاد مصونيت برای شهرها را ضروری ساخته و های انجام شده، توجه به برنامهحاکم بر فضای شهری و تراکم سرمايهگذاری

 همانطور که گفته شد، سيالبهای شهری از جمله بحرانهای شهری درخور توجه قلمداد میگردند.

درصد بقيه بدليل ساير  3وقوع سيالب و  به مربوط درصد 11درصد ناشی از زلزله،  77 جهان، در انسانی جهانی، ازکل تلفات ایآماره مطابق با

سيل  و نفر يك ميليون بر بالغ 1391 سيل سال .اختصاص دارد به کشور چين سيالب به مربوط جهانی تلفات گردد. بيشترينباليای طبيعی حادث می

 هایزمين ها،جاده ها،پل به تخريب توانمی سيل از ناشی خسارات ترينمهم [. از2تلفات در اين کشور داشته است] نفر نهصد هزار ددر حدو 1887 سال

زی کشاور محصوالت رفتن بين از آب، آلودگی ،)ماالريا( مسکونی، ازدياد ناقلين منازل تخريب سدها، و بندها ايجاد آسيب در و قنوات و هاچاه کشاورزی،

 با پيشرفته کشورهای [. در9] داشت اشاره هاانسان همه مرگ و مير از مهمتر و بهداشتی هایمکان به آسيب تغذيه، اهلی به تبع آن بروز سوء حيوانات و

آمده  بعمل انسانی تلفات مخصوصا خسارات، و خطر کاهش درجهت زيادی تالش طبيعی، باليای با مقابله هایسيستم ايجاد برای گذاریسرمايه به توجه

 است.

 اينگونه بلکه ،گرددايجاد می دريا آب مهجو حادث شده و نه در اثر دخانهور نطغيا بواسطه نه که است هايیسيالب منظور از سيالب شهری،

 به اغلب سيالبها اين ند.گردمی حادث شهری، سطوح نبود نفوذ قابل غيرو از سوی ديگر بدليل  شهر سطح در نبارا شديد بارشبه دنبال  هاسيالب
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نها و منازل به ويژه در مناطق کم ارتفاع شهر، ظاهر خواهند شد. سيالب شهری موجب ايجاد اختالل در ترافيك شهر، خيابا ر،معاب سطح آبگرفتگی صورت

رفت آمد عمومی مردم، ورود آب به منازل، مغازهها و به ويژه زيرزمينها شده و خسارات مستقيم و غير مستقيم قابل توجهی بر اقتصاد شهر وارد می 

آورد. طراحی سيستمهای جمعآوری آبهای سطحی در شهر بايد با توجه به ويژگیهای اقليمی شهر صورت گيرد و هر گونه سهل انگاری در آن میتواند 

برای جوامع و کانونهای شهری مشکل آفرين باشد. بررسی شرايط اقليمی ناحيهای که شهر در آن واقع شده است و محاسبه دوره بازگشت بارشهای 

سيل آسا در شهر، از جمله اقداماتی است که اقليم شناسان در همکاری با مهندسان و معماران شهرسازی و طراحی شهری میتوانند در راستای 

پيشبينی و پيشگيری از وقوع سيالبهای شهری و جلوگيری از واردآمدن خسارات متعاقب آن، انجام دهند. مديريت سيالبها در مناطق شهری را 

میتوان از دو جنبه مورد بررسی قرارداد. جنبه اول مديريت و کنترل سيالب در داخل فضای شهری )معابر و کوچهها( با هدايت و دفع آبهای سطحی 

به سمت و سوی مديريت شده بوده و ديدگاه دوم مديريت و کنترل سيالب در حاشيه شهرها و در مناطق مستعد بروز سيالب )قبل از ورود به شهرها در 

 ای است.دشتها و مناطق مستعد( میباشد. مديريت و کنترل اخير نيز خود شامل اخذ تصميمات و انجام اقدامات مديريتی سازهای و غير سازه

 و جلوگيری از گسترش مهار سيالب هايی است که در راستایريزیهای نوين مديريت رواناب شهری شامل مجموعه اقدامات و برنامهروش

های طراحی سازه از برداریبهره و آوردن فراهم با يل سيالب و خسارت ناشی از آن گردد.پذيرد به نحوی که موجب تعدصورت می آن از خسارات ناشی

 لحاظ از که حدی تا جريان سيالب نگهداری يا یمحدودساز انحراف، با امر اين که داد کاهش يا رفع را سيل تخريبی اثرات توان تا حد زيادیشده، می

 گيریرساندن بهره حداکثر به آب، منابع يکپارچه مديريت زير مجموعه در سيالب کنترل جامع برنامه از گردد. هدفمی انجام باشد، پذيرتوجيه اقتصادی

 انتظار مورد بارندگی بيشترين بر اساس سيالب ای کنترلسازه هایطرح .است مادی خسارات و انسانی تلفات رساندن حداقل به و سيالبی هایدشت از

 حوضه هر شرايط به توجه با مذکور هایطرح در شده گرفته نظر در گردند. الزم بذکر است مبانیمی اجرا طراحی و ساله 211 تا 111 بازگشت دوره در

 خواهد بود. متفاوت آبريز

ريزی طوالنی برخوردار نيست به خصوص در کشورهای درحال توسعه مانند ايران که برنامهتوجه به پديده سيالب شهری در شهرها از سابقه 

 زمان در هماهنگی عدم موجب امر اين و گرددمی انجام خصوصی نهادهای و مردم مشارکت بدون و دولتی موسسات توسط شهری هایکنترل سيالب

ی و کاربردی سيالب شهری در شهرها متناسب با مشخصات هيدرولوژيکی، جغرافيايی و ريزی و مديريت اصولوقوع حادثه خواهد شد. توجه به برنامه

باتوجه به  ايران [. در کشورمان1های مختلف شده و روند رشد شهرها را سرعت خواهد بخشيد ]اقتصادی، موجب پيشرفت و توسعه شهرها از جنبه

 بارشی ميزان سالهای اخير طی و باشدمی کم بارش مقدار کشورها ديگر با مقايسه رد اگرچه خشك آن، نيمه و خشك هوای و آب و ایکوهپايه موقعيت

 از پس ها،طبيعی زمين گرفتن خشکی نظر در با و گرفته صورت باال شدت با کشور نقاط برخی در هابارش [، ليکن8در سال دارد] متر ميلی 211 حدود

محتمل  مالی و کشاورزی منابع خسارات ناشی از آن به و سيالب بارش، وقوع ديدتر شدنش صورت در و شده ايجاد هاآب روان بالفاصله بارش يك

 خواهد بود.

اشاره  1931توان به مطالعه رستمی و همکاران در سال از مطالعاتی که تاکنون در زمينه مديريت و کنترل سيالب شهری انجام شده است می

مورد بررسی قرار گرفت و محققان با ايجاد  SWMMموثر برسيالب شهری با استفاده از مدل [. در اين تحقيق، تحليل حساسيت متغيرهای 1نمود]

ذپذير و تغييرات قابل قبول)کاهش يا افزايش به مقدار ثابت( در مقادير درصد مناطق نفوذناپذير، شيب عرض معادل ضريب زبری ماننينگ در مناطق نفو

ر و نفوذپذير و درصد مناطق نفوذناپذير بدون ذخيره سطحی، تغييرات بوجود آمده در مقدار دبی اوج نفوذناپذير، ارتفاع ذخيره در مناطق نفوذناپذي

درصد  98/9درصدی در مقدار درصد مناطق نفوذناپذير، مقدار دبی اوج  91سيالب به عنوان متغيير وابسته را بررسی نمودند. نتايج نشان داد با افزايش 

شود. از طرف ديگر، درصد مناطق نفوذناپذير بدون ذخيره ترين عامل شناخته میر را بر دبی اوج داشته و بعنوان حساسيابد که بيشترين تاثيافزايش می

در سطحی، پارامتر با کمترين تاثير در مدل شناخته شد. گسترش شهر روی مناطق نفوذناپذير باعث افزايش سطوح نفوذناپذيری و کاهش ضريب زبری 

اتوجه به اينکه درصد مناطق نفوذناپذير رابطه مستقيم و ضريب زبری مانينيگ در مناطق نفوذپذير رابطه معکوس با دبی اوج مناطق فوق گرديده که ب

 احمدی توسط که ديگری مطالعه در است. داشته سيالب اوج دبی برروی ایغير اصولی آن تاثير قابل مالحظه هایهدارد، گسترش شهر و ساخت و ساز

 مکانی معياره چند گيریو تصميم SWMMساز ذخيره با استفاده از مدل شبيه هایحوضچه جانمايی [،1] شد انجام 31 سال در تجريشی و شرف

 مدل يك از گيریهای ذخيره بمنظور استفاده بهينه از اين تاسيسات با بهرهمحققان روشی برای جانمايی حوضچه تحقيق اين در قرارگرفت. بحث مورد

 برای هيدروليکی–چند معياره، معرفی نمودند. اين روش از نتايج مدل سازی هيدرولوژيکی  گيریتصميم هایو روش GIS يدروليکی،ه – هيدرولوژيکی

 ترکيب و هيدروليکی و هيدرولوژيکی سازیبرای مدل SWMMکند. مدل ل سيالب به صورت مستقيم استفاده میکنتر بمنظور هاحوضچه جانمايی

GIS  وAHP گيری چند معياره مکانی مورد استفاده قرارگرفت. بمنظور نشان دادن کاربرد روش ارائه شده، اين الگوريتم روی ختار تصميمبعنوان سا

ای بود که ميزان تناسب هر نقطه از حوضه مورد مطالعه را برای يك زير حوضه شهری واقع در شهر تهران پياده گرديد. خروجی ساختار ارائه شده، نقشه

 با هايیها در پروژه BMPساختار معرفی شده، محققان انتظار استفاده از آن را در  پذيریانعطاف به باتوجه داد.می نشان ذخيره هایچهاحداث حوض

 های شهری داشته اند.ضهحو ساير در و متفاوت اهداف
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 از ناشی خسارتهای کنترل جهت ایو غيرسازه ایزهسا راهکارهای تبيين [،7شد] انجام 32 سال در همکاران و زارع اورعی توسط که ایدر مطالعه

 در عامل مهمترين ها و خصوصيات هر راهکار مورد بررسی قرار گرفت. محققان به اين نتيجه رسيدند کهشهری باتوجه به محدوديت هایحوضه در سيل

 آنکه ضمن .باشدمی حوضة شهری يك در مسئول ادهاینه بين مناسب ريزیبرنامه و هماهنگی سيالب، کنترل ایسازه غير هایروش عملکرد مناسب

 طراحی هایمحدوديت و ضوابط رعايت و روش هر قابليت توجه به روشها اين بازدهی در مسئله مهمترين سيالب کنترل ایسازه روشهای خصوص در

 مخازن ماند بيولوژيکی، مخازن از استفاده و ایغيرسازه راهکار مناسبترين عنوان به سيل بيمه برنامه اجرای اثرات بررسی باشد. ضمنمی شهری

 و کيفی و کمی کنترل در راهکار هر شهری، اثرات سيالب مديريت در ایسازه راهکارهای عنوان به نفوذپذير هایکفپوش و باران آب کنندة آوریجمع

 درنظر برای مناسب عمل شيوة تدوين به نسبت زمينه، اين موجود در مختلف روشهای بررسی با همچنين .گرديد تشريح شهری سيالب از ناشی خسارت

 انتخاب هنگام در گرديد مشخص نيز ایسازه روشهای از استفاده درخصوص .اقدام گرديد سيل بيمه در شهری سيالب کيفی و کمی خسارات گرفتن

 اين اجرای هنگام در شهری طراحی ضوابط و هامحدوديت ب،روانا کيفی و کمی کنترل در آنها نحوة عملکرد به توجه بر عالوه بايد روشها اين از هرکدام

 مورد ایکنترل سيالب توسط اقدامات سازه هایروش [،9گرديد] انجام 39 سال در اکبری و خادمی توسط که ایگرفته شود. در مطالعه درنظر روشها

 اهميت، ميزان جغرافيايی، شرايط زمين منطقه، حاصلخيزی نطقه،م بارندگی ميزان به بسته که رسيدند نتيجه اين بهاخير  محققان قرارگرفت. بررسی

 را می ایانواع روشهای کنترل و اقدامات سازه ای ازمجموعه يا يك منطقه، بودن روستايی و شهری نياز و مورد امکانات بودن دسترس در اجرا، سهولت

 .قرارداد استفاده مورد توان

محيطی موثر در انتخاب نوع و محل اجرای کنترل ی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی و زيستدر تحقيق حاضر پس از بررسی معيارهای فن

ها)معيارهای اصلی( استخراج گرديده و نهايتا نحوه ارتباط اين عوامل با ای سيالب شهری، زير معيارهای مهم مطرح در هرکدام از خوشههای سازهکننده

سازی سطح، بررسی گرديده است. خروجی اصلی مقاله کنونی شبکه تصميمخارجی هر عامل با عوامل همانتخاب سناريوها و نيز ارتباطات داخلی و 

 باشد.های کنترلی میای جهت کمك به متوليان امر مديريت سيالب شهری در انتخاب نوع و محل احداث سازهمطابق با روش تحليل شبکه

 

 روش انجام تحقیق: -2

 

 قرار استفاده کشورمان ايران مورد سطح در پراکنده و محدود صورت به که آن و تلفات خسارت کاهش و البسي های مختلف مهاربررسی روش

 ارائه داد. با اين وجود، بديهی است خيزسيل مناطق بمنظور استفاده در کليه مطمئن و مشخص حل راه توان يكدهد که نمیگرفته است، نشان می

 سيالب شهری، از وریبهره حتی و آن خسارات کاهش و جهت مهار در توانبوده و می مطالعه و بررسی قابل ا،هپيچيدگی همه رغمعلی سيالب پديده

توان در دو بخش بررسی نمود. های نوين مديريت رواناب شهری را میهای کنترل سيالب شهری يا روشنمود. روش را جايگزين مناسبی هایروش

های شهرسازی و معماری و مشکالت و های سطحی در داخل شهرها با توجه به محدوديتو مديريت دفع آببخش اول ايجاد و احداث سيستم زهکشی 

باشد. بخش دوم که در اين مقاله به آن پرداخته شده است، شامل مجموعه تمهيدات و اقداماتی است که در باالدست و در حاشيه شهرها حواشی آن می

های های هيدروليکی، انجام خواهد شد. در روشهای اخير با جانمايی و احداث سازهبه لحاظ نتايج مدلسازی گيری و ايجاد سيل،و مناطق مستعد شکل

ها بر روی ميزان اوج و حجم جريان تاثير گذار بوده و گردد. بديهی است محل اجرای اين تکنيكکنترلی و ذخيره سيالب، اقدام به مديريت آن می

 پيك سيالب، کاهش در سعی مهندسی، هایسازه احداث تواند منجر به بدتر شدن سيستم دفع سيالب شود. باب میمناسنا مکانهای ها دراحداث آن

 کاهش سيل خسارات وسيله بدين و شودمی ديگر مناطق به اضافی آب هدايت و انتقال و هارودخانه طغيان از جلوگيری ها،ظرفيت رودخانه افزايش

 ایسازه هایروش .شوندمی گرفته بکار سيل وقوع از قبل عموما معروفند، سيل کنترل در ایافزاری يا سازهسخت هایروش به که هاروش اين .يابدمی

 منطقه داخل در سيالب کنترل اقدامات تدافعی هایروش شوند. درمی بندیتقسيم تهاجمی هایروش و تدافعی هایروش گروه دو به سيالب مهار

 مورد منطقه به سيالب ورود از جلوگيری هدف با سيالب اقدامات کنترل تهاجمی هایروش در اما .بند سيل ديوار و گوره نندما شودمی انجام گيرسيل

 نتيجه در و سيل پيك دبی در تعديل باعث سيل جريان در با تأخير باالدست در که تأخيری سدهای نظير گيرد.می صورت آن از خارج در و نظر

های های ذخيره، جعبهتوسط حوضچه آب مهار و سيالب پخش روش برگردان، سيل تأخيری، و مخزنی سد گردد. ساختمی آن از ناشی خسارات

 رود.می بکار سيالب مديريت جهت که است نوينی هایهای نفوذ از انواع سازهپذير و ترانشههای نفوذنفوذپذير و استفاده از سنگفرش

و پارامترهای  معيارها آنها اکثر در است که گرفته صورت شهری سيالب مديريت هایابی و جانمايی سازهيتاکنون مطالعات زيادی در مورد مکان

ی هاهای مناسب احداث سازهمد نظر محققان بوده است. بنابراين، مساله انتخاب مکانمحيطی و اقتصادی هيدرولوژيکی، زيست مربوط به اطالعات

توسط ساعتی معرفی  1337ای که در سال باشد. فرايند تحليل شبکهگيری چند معياره میك مساله تصميممديريت سيالب شهری در حاشيه شهرها، ي

دهد که با فراهم کردن ساختاری برای گيرنده اجازه ساخت يك شبکه را میشد، فرم کلی تر فرآيند تحليل سلسله مراتبی است. اين روش به تصميم

کند. وجود ارتباط داخلی گيری را آسان میها، فرآيند تصميماهميت و ارجحيت هر يك از آنها نسبت به گزينه سازماندهی معيارهای متفاوت و ارزيابی
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 معياره چند گيریتصميم هایروش ساير از تردقيق و بهتر مراتب به هايیبين عناصر تشکيل دهنده ساختار شبکه، باعث شده است که اين روش پاسخ

 [.7کند] عرضه

های مديريت سيالب شهری استفاده گرديده است. گيری چند معياره برای جانمايی محل احداث سازهاضر از يك ساختار تصميمدر مطالعه ح

ی گيرتصميم هایمحيطی انتخاب شدند. هر کدام از اين معيارها به عاملهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی و زيستاز جنبه گيریمعيارهای تصميم

 مايش داده شده اند، تقسيم شدند.ن 1که در شکل 
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 های كنترل سیالب شهرییابی محل احداث سازهگیری مورد عمل در مکان: معیارهای تصمیم1شکل 

 

 

 نتایج وبحث: -3

 

شود، خوشه شکل مشاهده می مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که در اينگيری ارتباطات فی ما بين معيارهای تصميم 2در شکل 

[. عالوه بر آن، 2و  1 های معيارهای اقتصادی و معيارهای اجتماعی/سياسی دارد ]ارتباطات شمارهمعيارهای فنی و مهندسی ارتباط يك طرفه با خوشه

خوشه اجتماعی/سياسی دارای ارتباط  [.9محيطی دارای ارتباط دو طرفه است ]ارتباط شماره خوشه معيارهای فنی و مهندسی با خوشه معيارهای زيست

های [. هرکدام از خوشه1[ و عالوه بر آن، ارتباط يك طرفه با خوشه اقتصادی دارد ]ارتباط شماره 1محيطی بوده ]ارتباط شماره دو طرفه با خوشه زيست

[. در ادامه اين تحقيق با ترسيم اشکال، هرکدام از 7و  7های شان دارای ارتباط داخلی هستند ]شمارهمحيطی، خود با معيارهایفنی و مهندسی و زيست

 ارتباطات ذکر شده مورد بررسی بيشتر قرار گرفته است.
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 : نحوه ارتباط معیارها با یکدیگر2شکل 

 

، الزم بذکر است زير معيارهای (9در توضيح ارتباط يك طرفه بين خوشه معيارهای فنی و مهندسی با خوشه معيارهای اقتصادی)شکل 

برداری و نگهداری از سيستم، از مجموعه خوشه اقتصادی متاثر از معيارهای نوع کاربری ملك، امکان تملك، گذاری اوليه و هزينه بهرههای سرمايههزينه

باشد. موعه خوشه فنی و مهندسی میتوپوگرافی منطقه، مکانيك خاک، مشخصات هيدروليکی سيالب و ريسك محتمل در شرايط عدم قطعيت از مج

 پيکانی از آنها خارج نشده است. 9ها ندارند)يا اثرشان ناچيز است( و لذا در شکل ها اثری بر هزينهزير معيارهای مصارف آتی و فاصله از آبراهه
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 های  نی و مهندسی با اقتصادی: نحوه ارتباط عناصر خوشه3شکل 

 

، ارتباط يك طرفه خوشه معيارهای فنی و مهندسی با خوشه معيارهای سياسی/اجتماعی آورده شده است. همانگونه که در اين شکل 1ر شکل د

های مقابله با کم توانند بر روی معيارهای استقبال و همراهی مردم و همسويی با برنامهشود، معيارهای نوع کاربری ملك و مصارف آتی میمشاهده می

و بی تاثير گذار باشند. عالوه بر آن، زير معيارهای مشخصات هيدروليکی سيالب، مصارف آتی و ريسك محتمل در شرايط عدم قطعيت از خوشه فنی آ

 باشند.مهندسی تاثير گذار بر روی معيارهای احساس امنيت شهروندان تحت تاثير و استقبال و همراهی مردم در خوشه اجتماعی/سياسی می
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 های  نی و مهندسی با اجتماعی/سیاسی: نحوه ارتباط عناصر خوشه4شکل 

های محيطی معيار توسعه تاالبباشد. در خوشه زيستمی 1محيطی به شرح شکل زيست و مهندسی های فنی وارتباط دو طرفه بين خوشه

انيك خاک و مشخصات هيدروليکی سيالب است. عالوه بر آن، معيارهای توپوگرافی منطقه، مصنوعی متاثر از نوع کاربری ملك، توپوگرافی منطقه، مک

توانند تاثيرگذار بر روی معيار تغذيه آبخوان از خوشه مکانيك خاک، مشخصات هيدروليکی سيالب و مصارف آتی از خوشه فنی و مهندسی می

روی معيار منبع جديد استحصال آب از خوشه  رسيالب و مصارف آتی تاثير گذار بمحيطی باشند. معيارهای مکانيك خاک، مشخصات هيدروليکی زيست

 1باشد)ارتباط معکوس که در شکل ريست محيطی هستند. البته معيار اخير نيز با معيارهای نوع کاربری ملك و مصارف آتی ارتباط دارد و تاثير گذار می

 باشد.مناطق حفاظت شده متاثر از نوع کاربری ملك میبا خط چين نشان داده شده است(. معيار عدم تعارض با 
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 محی یهای  نی و مهندسی با زیست: نحوه ارتباط عناصر خوشه5شکل 
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استقبال و  تاثيرگذار بر رویهای مصنوعی (، معيار توسعه تاالب7محيطی)شکل های اجتماعی/سياسی و زيستدرخصوص روابط دو طرفه بين خوشه

تاثيرگذار و دارای ارتباط با معيارهای احساس امنيت در باشد. همچنين تغذيه آبخوان های مقابله با کم آبی میهمراهی مردم و نيز همسو با برنامه

جديد استحصال آب نيز دارای شد. از سويی معيار منبع باهای مقابله با کم آبی میاستقبال و همراهی مردم و همسويی با برنامه شهروندان تحت تاثير،

های با مقابله با کم آبی دارای ارتباط )معکوس( با منبع جديد استحصال آب و ارتباطات مشابه با معيار تغذيه آبخوان بوده و نهايتا همسويی با برنامه

 باشد.تغذيه آبخوان می
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 محی یعی/سیاسی با زیستهای اجتما: نحوه ارتباط عناصر خوشه6شکل 

 

(، بدين صورت است که در خوشه اجتماعی/سياسی، معيارهای استقبال و 7ارتباط يك طرفه مابين خوشه اجتماعی/سياسی با خوشه اقتصادی)شکل 

برداری ازسيستم اوليه و هزينه بهرهگذاری هزينه سرمايههای مقابله با کم آبی، تاثيرگذار و دارای ارتباط با معيارهای همراهی مردم و همسويی با برنامه

های صورت گرفته مشخص شد معيارهای خوشه فنی و مهندسی با يکديگر دارای باشند. براساس مطالعات و بررسیدر مجموعه خوشه اقتصادی می

سی آورده شده است. عالوه بر آن، ارتباطات داخلی موجود در خوشه فنی و مهند 8باشند. در شکل ارتباط داخلی بوده و بر روی يکديگر اثرگذار می

 نمايش داده شده است. 3محيطی نيز در شکل ارتباطات داخلی بين عناصر خوشه زيست
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 های اجتماعی/سیاسی با اقتصادی: نحوه ارتباط عناصر خوشه7شکل 
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کلمت ناکما

 
 خوشه  نی و مهندسی: ارتباطا  داخلی بین عناصر 8شکل 

  گیری:نتیجه -4

 

نها و منازل به ويژه در مناطق کم ارتفاع شهر، ظاهر میگردد. سيالب خيابا ر،معاب سطح آبگرفتگی صورت به اغلب هاسيالب بارآثار مخرب و زيان

شهری موجب اختالل در ترافيك شهر، رفت آمد عمومی مردم، ورود آب به منازل، مغازهها و به ويژه زيرزمينها شده و خسارات مستقيم و غير مستقيم 

قابل توجهی بر اقتصاد شهر وارد می آورد. مديريت سيالبها در مناطق شهری را میتوان از دو جنبه بررسی قرارداد. جنبه اول مديريت و کنترل سيالب 

در داخل فضای شهری )معابر و کوچهها( با هدايت و دفع آبهای سطحی به سمت و سوی مديريت شده بوده و ديدگاه دوم مديريت و کنترل سيالب در 

حاشيه شهرها و در مناطق مستعد بروز سيالب )قبل از ورود به شهرها در دشتها و مناطق مستعد( میباشد. مديريت و کنترل اخير خود شامل اخذ 

ای است. روش سازهای به کليه فعاليتهايی اطالق میشود که با احداث سازههای مهندسی، سعی تصميمات و انجام اقدامات مديريتی سازهای و غير سازه

در کاهش پيك سيالب، افزايش ظرفيت رودخانه و جلوگيری از طغيان آن و نيز انتقال و هدايت آب اضافی به مناطق ديگر، دارد. اين روشها که به 

 روشهای سازهای مهار سيالب به دو گروه روشهای .افزاری در کنترل سيل نيز معروفند، عموما قبل از وقوع سيل بکار گرفته میشوندروشهای سخت

تدافعی و روشهای تهاجمی تقسيمبندی میشوند. در روشهای تدافعی اقدامات کنترل سيالب در داخل منطقه سيلگير انجام میشود مانند گوره و 

 اما در روشهای تهاجمی اقدامات کنترل سيالب با هدف جلوگيری از ورود سيالب به منطقه مورد نظر و در خارج از آن صورت میگيرد .ديوار سيل بند

نظير سدهای تأخيری که در باالدست با تأخير در جريان سيل باعث تعديل در دبی پيك سيل و در نتيجه خسارات ناشی از آن میگردد. ساخت سد 

مخزنی و تأخيری، سيل برگردان، روش پخش سيالب و مهار آب توسط حوضچههای ذخيره، جعبههای نفوذپذير و استفاده از سنگفرشهای نفوذپذير و 

 ترانشههای نفوذ از انواع سازههای نوينی است که جهت مديريت سيالب بکار میرود.
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 محی ی: ارتباطا  داخلی بین عناصر خوشه زیست9شکل 

 

های محيطی موثر در انتخاب نوع و محل اجرای کنترل کنندهسی معيارهای فنی، اقتصادی، سياسی/اجتماعی و زيستدر تحقيق حاضر پس از برر

ها)معيارهای اصلی( استخراج گرديده و نهايتا نحوه ارتباط اين عوامل با انتخاب ای سيالب شهری، زير معيارهای مهم مطرح در هرکدام از خوشهسازه

سازی مطابق با سطح، بررسی گرديده است. خروجی اصلی مقاله کنونی شبکه تصميمت داخلی و خارجی هر عامل با عوامل همسناريوها و نيز ارتباطا

 باشد.های کنترلی میای جهت کمك به متوليان امر مديريت سيالب شهری در انتخاب نوع و محل احداث سازهروش تحليل شبکه
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