مقالة پژوهشي

ارزیابي مناطق آسیبپذیر ناشي از سیالب در

مسننکونی شنا ننایی شننده ا ننت .بننا بهننرهگیننری از
یایههنننای نمننناری نننازمان هواشنا نننی ا نننتان

شهر ارومیه
منصور رضایی عزیزی ،1جعفر عبدالهی شریف
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نذربایاانغربی شدیدترین بارش محتم یر گسنترس

 .1نویسنننندس مسننناوشج یاناننناوی ارشنا نننیارشننند

شهر با یورس بازگات پنن

زمینشنا ی اقتصایی ،یاناگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

یایههای موجوی و ا تفایه از روش تحلین تاپسنی

 .2عضو هیات علمی گروه معدن ،یاناگاه ارومیه ،گنروه
زمینشنا ی یاناگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

مستعدترین زون برای تاکی
یافتههاج برا اس این پهوه

 17زون مانزا نه از

ویهگیهای متفناوت مورفولنوکیکی برخوریارنند یر

چکیده
مقدمهج تبندی روانناب هنا بنه نی ب منی توانند
خسارات جبراننا پذیری به شبکة شریان های شنهری
واری ند .افنزای

دندوی  20برابنری گسنترس شنهر

ارومیه یر پنااه اش اخیربه علنت تو نعة ناختو
از های شنهری و بنهوینهه گسنترش نن یر مننا
وهپایهای و یر نتیاه از بین رفتن پوش

گیناهی و

جایگزینی نن با معابر ن فالت شنهری ،اینن پهننه را
مستعد جرینان ینافتن روانناب و نی ب یر مواقن
بارندگی به خصوص یر هنگام بارش هنای رگبناری
ریه ا ت .با توجه بنه ویهگنیهنای مورفولنوکیکی
ارومیه زونبندی اینن شنهر و مننا

ا نرا

نن بنا

ن نی پنذیر برر نی شنده ا نت .ارزینابی

 4000ر ننوری ا

عنناتی بننا توجننه بننه یایههننای

ایسننتگاههننای ننازمان نب منه ننهای و هواشنا ننی
اش های نبی مختلف یر شهر ارومیه ناان منییهند
ه الیانه ددوی  27میلیون متر مکع

نب یر قال

و باران برگسترس نن نازش میشوی .برر نیهنای

ا را

شهر قاب شنا ایی ا نت .برر نیهنا نانان

مننییهنند ننه زون شننمارس  12بننا مسننادت دنندوی
 757000مترمربن بننا یارا بننوین بیاننترین فاصننله از
دالت ایدهنش مستعدترین زون از نظر تولید و جریان
یافتن رواناب و ی ب شهری بویه و یر یک بارش
شدید بهاری یر نن یر هر یقی ه 192مترمکعن
باران فرو میریزی ه بنا توجنه بنه ضنری
ننهحی و ضننری

نب

جرینان

دوضننه ،قسننمت اعظ ن نن بننه

رواناب تبدی میگریی .ایمنتنرین زون شنهری نینز
زون شمارس  17با یارا بوین مترین فاصله از دالنت
ایدهنش بنه مسنادت1763000مترمربن بنویه نه یر
شنندیدترین بننارشهننای جننوّی  275مترمکعنن

از

نزوالت جوّی واری نن میشوی.
نتیجهگیریج وزنیهنی بنه شناخ
ایاای رواناب ناان مییهد ه شاخ

هنای منثرر یر
زاویة اتصاش

مسننیر نبراه نههننای بیعننی دام ن روانننابهننا بننا
شریانهای شهری و مسادت تحت شریان ،بیانترین
و شاخ

وش معبر جم نندس روانناب و اخنت

م دماتی ناان یایه ا ت ه الیانه ددوی  5میلینون

ارتفاع ،مترین وزن (تأریر) را یر معیار ن ی پذیری

از این بارشها به صنورت روانناب و یر

یارند .بر اینن ا ناس ،زونهنای 15 ،12 ،4و  16بنا

زمان بارشهای رگباری به صورت ی ب یر معنابر

دندوی  4/2یلومترمربن یر معنرآ ن نی پنذیری

عمومی جریان مییابد.

خیلی زینای هسنتند ،امنا زونهنای  2 ،1 ،17و  3بنه

متر مکع

روشج یر این پهوه

زونهای مستعد برای تاکی

رواننناب یر گسننترس ارومیننه ،داشننیة شننهر و منننا

ترتی

یر معرآ مترین میزان ن ی پنذیری قنرار

یارند .بدین منظور ادندا

انناش هنای جمن نوری
1
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و عت ددوی  200یلومترمرب از نظر ایاای رواناب

بر

نی ب تعینین شنده

ا ت.

Email: manrezaei@yahoo.ca
یریافتج  92/5/30پذیرشج 93/2/16

و منا

ناله تعینین و بنا تلفین

ن ی پذیر ناشی از ی ب یر شهر ارومیه

ارزیابی منا

رواناب یر گسترس شهر به خصوص یر زونهای  4تا

زمان بارشهای رگباری به صورت ی ب یر معنابر

 6و 11تا  16ضروری ا ت نه اینن امنر منیتوانند

عمومی جریان مییابد .بارش های شندید بهناری یر

خسارات مالی و جانی ادتمالی یر این

جاری شدن م اییر قاب تنوجهی

باعث اه
منا

شوی و از ایاای مناظر ناخوشایند و نزاریهنده

یر هنگام بارشهای رگباری بهاری بکاهد.
كلمات كلیدیج رواناب ،منا

ن نی پنذیر ،روش

تحلی تاپسی  ،شهر ارومیه.

این شهر تان ب

از رواناب هنای نهحی منیشنوی نه یر برخنی از
منا

شهر باعث به وجوی نمندن خسنارات جبنران

ناپذیری به اختمان های مسکونی ،معابر عمنومی و

مقدمه

تأ یسات شهری میگریی.

هرگاه بارانی با شدت زیای روی دوضهای ببناری ،بنه

گسننترش نناخت و ننازهای شننهری یر داشننیه

یلی ن

نناه

رویخانهها ،مخروطافکننههنا ،نواد

نفوذپننذیری خننا  ،یر همننان اوای ن

یلتاها از ییرباز مدنظر مدیران و برنامهرینزان تو نعة

بارندگی ،نب روی خا جاری میشوی نه پوشن
ن ننفالتی یر منننا
می ند .ن

ن ارتفناع و

شننهری ایننن پدیننده را تانندید

اناشها و ماراهای موجوی یر هندایت

شننهری بننویه ،ولننی ایننن امننر مناننر بننه افننزای
ن ی پذیری جوام شهری یر برابنر خهنر نی ب

و انت اش نب جاری شده به مت رویخانه غیر قابن

میگریی .برر یها ناان مییهد ه گسترش شهرهنا

انکار ا نت نه یر صنورت نایینده گنرفتن شنرای

نهو نفوذناپنذیر

مورفولننوکیکی و یخنن و تصننر
میتواند ب

یر دوضة نبریز به یلی افزای

یر دننری نن،

به وجوی نمدن خسارات مالی وجنانی

دان روانناب و نی ب ،ناه

منار به افزای

زمان تمر ز ،افزای

یبی دندا رر لحظنهای و تغیینر

یفیت ی ب و رواناب میگریی (.)11-5

فراوانی شوی (.)4 ،3 ،2 ،1
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عناتی

یر اننورهای مختلننف صنننعتی و بننه خصننوص یر

برای اشهای نبنی مختلنف یر شنهر ارومینه نانان

شننهرهای بننزر

از ییربنناز ماننک جمنن نوری

مییهد ه بیاینة بارش رگبناری  15یقی نهای بنرای

رواناب های داص از بارش های جوّی و مانک ت

گسترس شهری ارومیه  37/6میلی متر یر اعت ا ت.

متعدیی ه این رواناب ها یر زندگی عنایی شنهری

برر ی یایه هنای نمناری بینانگر مینانگین بلندمندت

ایاای می نند ،مدنظر مدیران شهری بنویه ا نت (،4

بارندگی الیانه  340میلیمتری یر شهر ارومیه ا ت

 .)8مدیریت و ارزینابی مننا

ن نی پنذیر یر ارنر

ه با توجه به و عت  80یلومترمربعی شهر ،الیانه

ی بهنای شنهری یر مننا

تو نعه یافتنة شنهر

تازیه و تحلی متاناوز از  4000ر نوری ا

و

ارومیه از نکات بسیار مهمی ا نت نه منیتنوان بنا

بنناران بننر گسننترس نن نننازش مننیشننوی .برر ننیهننای

ا ننتفایه از منندشهننای مّننی و یفننی راهکارهننای

م دماتی ناان یایه ا ت ه الیانه ددوی  5میلینون

مدیریتی بهینهای را یر مواجهه با این ی بها ارائنه

از این بارشها به صنورت روانناب و یر

بارشهنای رگبناری

ددوی  27میلینون مترمکعن

متر مکع
2

نب یر قالن

بنر

ری .این منا

یر خ ش اغل
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بهیلی شرای توپوگرافی ،خصوصیات زمینشنا نی،
نبوی یست زهکای منا

ناان مییهند ه برخی از مننا

شنهر یر معنرآ

 ،رواناب ینا نی ب بنا

ن ی پذیری قرار یارند .لذا با به ارگیری ن اه های

یبی بسنیار بناال واری شنریانهنای ارتبنا ی شنهری

موجوی از منه ه و ا تفایه از روش شباهت به گزینه

باالنمندن نهآ نب یر

خهنرات و ریسنک

میشوی و یر نهایت موج

مارای انت اش و بروز مانک ت متعندی و وارینمندن

ایدهنش (تاپسی ) بنرای ناه

ناشی از این ی بها مننا ی نه بیانترین مینزان

خسارات مالی فراوانی میشوی.

ن ی پذیری را یارند ماخ

شهر ارومینه بنا و نعتی یر دندوی  80یلومترمربن

از بهترین مدشهای تصمی گیری اند معیاره ا ت ه

روی وادنندهای زمننینشنا ننی مختلفننی از قبینن

بر ا اس وزنیهی مّی به ار رفته و ا تفایه بسنیار

ر ننوبات نبرفتننی ،ما ننه ننن  ،مننارن ،نگلننومرا و
ن های نهکی با مینان الینه هنایی از منارن شنک

زینایی یر تازیننه و تحلین ا

گریید .این مدش یکی

عننات یاری (،12 ،7

.)14 ،13

گرفتنه ا ننت .رشنته ننوههنایی یر قسننمتهننایی از

روش تحقیق

شماشغرب تا جنوب ارومیه را ادا ه ریهانند ،ولنی

تازیه و تحلی متااوز از  4000ر وری ا

یر بخ های شماششرقی تنا جننوبشنرقی گسنترس

توجه به توزی نماری گمبن بنرای ناش هنای نبنی

شهر عمدتاً روی ر وبات نبرفتی تو عه یافته ا نت.

مختلف شهر ارومیه ناان مییهد نه بیانینة بنارش

یکی از عارضه های مه هیدرولیکی یر گسترس شنهر

رگباری  15یقی های برای گسترس شهری ارومیه 37/6

ارومیه رویخاننة شنهراایی ا نت نه از ارتفاعنات

میلیمتر یر ناعت ا نت .همچننین نتنای برر نی

جنوبی شهر راامه گرفته و یر داش داضر یشت

یایههای نماری بیانگر میانگین بلنند مندت بارنندگی

ارومیه را ه شهر ارومیه یر نن گسنتریه شنده ا نت

الیانه  340میلی متری یر شهر ارومیه ا نت نه بنا

ی می ند و به یریااة ارومینه منیرینزی نه شنهر

توجننه بننه و ننعت  80یلننومترمربعی شننهر ننالیانه

ارومیه یر هر یو ناد اینن رویخاننه از گسنترش

ددوی  27میلینون مترمکعن

و

قابن تننوجهی برخوریار ننت .برر ننی نناختارهای

باران برگسترس نن نازش می شوی .برر یهای م دماتی

زمینشنا ی ،توپوگرافی و زمینریختشنا نی شنهر

ناان یایه ا ت ه الیانه ددوی  5میلیون مترمکع

ناان مییهد ه تو عه اختو ازهای شنهری یر

از ایننن بننارشهننا بننه صننورت رواننناب و یر زمننان

از بننین رفننتن

بارشهنای رگبناری بنه صنورت نی ب یر معنابر

نبراهننههننای بیعننی و یر نتیاننه تغییننر شننرای

بنر

عمومی جریان مییابد.

هیدروکئولوکیکی شده ا ت .یر این تح ی یایه های

یر پننهوه

گرفته شده از ایستگاه هنای نازمان نب منه نهای و

ن ی پذیر ،ن اه های اجراینی الزم بنا یرنظرگنرفتن

ازمان هواشنا ی شهر تان ارومیه موری یایه ناوی

ویهگی های توپوگرافی و زمینشنا نی شنهر ارومینه

قرار گرفت .بر این ا ناس برر نیهنا و ارزینابیهنا

تهیه شده ا ت .یر این ن اه ها محدویههایی از شهر

داضننر بننه منظننور برر ننی منننا

3
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منننا

وهپایننهای و مرتفنن

ننب

نب یر قالن

عاتی بنا

ارزیابی منا

ننه یر خ ن ش نناشهننای اخیننر و بنندون توجننه بننه
ویهگیهای زمینشنا ی و زمنین ریخنتشنا نی یر
منا

وهپایهای گسترش یافتهاند و مستعد تانکی

ی ب هستند با یر نظر گرفتن ش

شاخ

ن ی پذیر ناشی از ی ب یر شهر ارومیه

پرخهننر بننویه و یارای بیاننترین پتانسننی تاننکی
ی ب هستند .یر اینن محلنه هنا ،بندون توجنه بنه
واقعیتهای زمین اختی ،مسیر خیابان های اصلی یر

عمنده

اغل

مواری بنر مسنیر نبراهنه هنای بیعنی موجنوی

تادید نندس ی ب ،به  17زون مانزا ت سنی شنده

منهب شدهاند ه این امر منار به این شده ا ت نه

ا ت .همچنین یکی از مه تنرین پارامترهنا یر اینن

ی ب و روانناب یر

ت سی بندی زاویة بین منا

بیاترین ماک از نظر تاکی

بنا نبراهنههنای بیعنی

این بخ ها مااهده شوی.یر ایامه ،گسنترس هنر زون

موجوی ا ت .بر این ا اس منا ی ه با نبراهههنای

شنهر

بیعی زاویة  90یرجه می نازند بندترین مننا

و

با توجه به ویهگی های ارتفاعی منا

ا نرا

(شک شمارس  ،)1موقعیت نبراهه های بیعی (شنک

ننهایی ه مترین زاوینه را بنا نبراهنه هنای بیعنی

شمارس  ،)2دوضة نبریز ننها و نیز قرارگیری ناخت

هسنتند .نتنای محا نبات

و ننازهای شننهری یر میننان یو ینناش مانناور یر

قاب توجهی از گسترس شنهری

به شهر هسنتند و بافنت جدیند

می ازند بهتنرین مننا
ناان مییهد ه بخ

ه به ور عام مح ت قدیمی و بافت قدیمی شنهر
را شام میشوند یر این زونبندی قرار نمنیگیرنند
ولی با توجه به پتانسی تاکی

ی ب و رواناب یر

محله های جدید شهر ه یر اد شنرقی رویخاننه
شهر اایی و مار

وه هایی ه مار

شهر روی ننها گسترش یافتهاند ماخ
نتیاه گسترس منا

شدهاند ،یر

با ریسک باال ،با یر نظنر گنرفتن

ویهگ نیهننای زمننینشننناختی بننه  17زون جداگانننه
ت سی بندی گریید (شک شمارس .)3

بنه ارتفاعنات جننوبغربنی و

فصلنامة علمي -پژوهشي امداد و نجات ،سال ششم ،شمارة 1393 ،1

جنوبی گستریه شدهانند ،بیانترین گسنترس زونهنای

شک شمارس 1ج موقعیت ارتفاعی شهر ارومیه (برای ارائه جزئیات بیاتر محور ارتفاعی ه برابر شده ا ت)

4
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شک شمارس 2ج موقعیت نبراهههای بیعی ا را

شهر ارومیه به انضمام رویخانة شهراایی (برای ارائه جزئیات

بیاتر محور ارتفاعی ه برابر شده ا ت)
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شک شمارس 3ج زونهای 17گانة ا را

شهر ارومیه با ییدگاه تولید ی ب و رواناب

(رویخانة شهراایی به عنوان مه ترین اختار هیدرولوکیکی منه ه یر و

یشت ارومیه ناان یایه شده ا ت)

5

ارزیابی منا

ن ی پذیر ناشی از ی ب یر شهر ارومیه

شک شمارس4ج انهباق را تای برخی از معابر شهری ارومیه با موقعیت نبراههها و انهار محلی ه به وا هة تو عة شهری از
بین رفتهاند (نبراههها و انهار با رن

قرمز یر شک ماخ

شدهاند)

جدوششمارس1ج ماخصات متغیرهای مثرر بر ن ی پذیری یر زونهای گسترس ارومیه
شمارة

مساحت كل

مساحت

اختالف ارتفاع

طول معبر

انطباق

زاوية

زون

(مترمربع)

شريان شهري

(متر)

جمعكنندة رواناب

با آبراهه

اتصال

(متر)

(مترمربع)
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زون 1

874776

377011

105

980

بد

90

زون 2

1001362

633408

208

1510

بد

90

زون 3

1020089

799016

188

1425

بد

90

زون 4

845918

652444

170

620

متو



20

زون 5

3998016

2424507

290

1796

متو



15

زون 6

2545960

2534275

125

1155

متو



0

زون 7

3748469

1847080

160

2262



45

زون 8

3168015

87298

300

775



45

زون 9

1804143

زون 10

1765162



400

زون 11

1091847


412168

260

زون 12

756838

684164

130

زون 13

2229158

66584

260

زون 14

2258503

2021331

140








1045


متو




30

1041

خوب

0


2012


خوب


0

زون 15

1542074

936748

170

1372

خوب

10

زون 16

1220792

851099

120

1139

خوب

15

زون 17

1762983

1604222

80

2104

بد

90

خانههای خالی منا
6

فاقد ا

عات هستند.
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یر تصمی گینری منوری نیناز هسنتند.

برر ی یقی تر زون ها ناان مییهد ه خیابنانهنای

تون شاخ

اصلی هر زون یر ا رر مواری بنه یلین عندم مهالعنه

هرهایاین ماتری ازگزینههنایی تانکی شنده

افی یقی اً روی بسنتر نبراهنههنای بیعنی ادندا

ا ت ه باید از بین ننها بهترین گزیننه نه بیانترین

شدهاند و موازی بوین یا انهبناق امن خیابنانهنای

تهاب را با شاخ

اصلی با مسیر نبراهه های بیعی انسدای یافته ،نا افی

ا اس این تکنیک بر اینن مفهنوم ا نتوار ا نت نه

بوین شریانهای جمن نوری ننندس رواننابهنا و یر

بهترین نتیاه باید مترین فاصله را با راهد ایندهنش

ارتفنناع نسننبتاً زیننای

مربت (بهترین دالت ممکن) و بیاترین فاصله را بنا

برخننی منننا

وجننوی اخننت

قسمتهای باالی تی با بخ های پایینی ت نب
ننرعت جریننان نب و یر نتیاننه افننزای

افننزای

ها یاشنته باشنند ،انتخناب نری.

راهد ایدهنش منفی (بدترین دالنت ممکنن) یاشنته
باشد (.)17 ،16

ن ی پذیری منیشنوند (شنک شنمارس  .)4بنر اینن

یر ایننن روش بننا ا ننتفایه از فرمننوشهننای ریاضننی

ا اس متغیرهای مثرر یر ن ی پذیری زونها شنام

ماتری های زنایرهای مختلفی تاکی میشوی و یر

ش

شاخ

تحت عنوان زاوینة اتصناش و انهبناق

نهایت تصمی گیری بهینه با ا تفایه از شناخ

هنا و

نبراهه های بیعی با شریانهای شهری ،نوش معنابر

تکنیک مترین فاصله بنا ایندهنش مربنت و بیانترین

ارتفناع یر زونهنای

فاصله با ایدهنش منفی اناام میگیری .مرادن اجنرای

نترش نندس روانابها ،اخت

مختلف شنهری ،مسنادت تحنت شنریان شنهری و
مسادت

این مدش به شر گامهای زیرا تج

زون هستند نه ماخصنات بنه ی نت

گام نخستج یایه های جدوش شنمارس  1بنه صنورت

نمده از ننها یر جدوش شمارس  1ارائه شده ا ت .اینن

تصمی  17×6برای زونهای  17گانه و

ش

شاخ

یک ماتری

تأریر را یر ایاای و تادید رواناب و ی ب یر شهر

ماتری

هرها بیانگر یایههای مربوط به هنر زون و

یارند.

تونهای ماتری

یر تازیه و تحلی یایه های به ی تنمده از جندوش

نیز معر

شاخ

تاکی رواناب ا ت .یر این مناتری

هنای منثرر یر
بنرای ایانای

شمارس  1برای تصمی گیری یر خصنوص متغیرهنای

شرای م ایسهای بنین شناخ

مثرر بر ن ی پذیری ناشی از روانناب و نی ب از

"وضعیت انهبناق بنا نبراهنه" بنه روش م یناس یو

تصمی گیری اندشاخصه و مدش شباهت به

مّنی تبنندی گریینند .یر ایامننه

ماتری

گزینه ایدهنش تاپسی

برای یافتن مننا

قهبننی بننه شنناخ

هنا ،شناخ

یفنی

بنا ریسنک

مهالعات به علت عدم گسنترش ناخت و نازهای

باال و پایین ا تفایه گریید .روش به اررفته یکنی از

شهری یر زونهای 10،9و 13نبوی یایههای نافی یر

روشهای بسنیار قنوی یر تصنمی گینری بنا وجنوی

خصوص برنامة شهریاری ارومیه برای تو عة بافنت

شنناخ

هننای مختلننف و متضننای ا ننت ( .)15ایننن

شهری یر این زونها و جلوگیری از تأریر غیرواقعنی

ماتری

از تعدایی تون تاکی یافته ا ت نه هنر
7
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با توجه به مبانی هیندرولیک بیانترین

شاخ

های مثرر بر روانابها تنظی گریید .یر اینن

ارزیابی منا

ن ی پذیر ناشی از ی ب یر شهر ارومیه

این زونها یر نتای داصن از یایههنای مربنوط بنه

ماخ

میگریی .یر این روش ابتندا بنا ا نتفایه از

تصمی خارج گریید.

ماتری

اند شاخصه زون ها ،م اییر توزی ادتمناش

ننها از ماتری

گام دوم :با توجه به اینکنه شناخ

هنای منثرر بنر

تاکی رواناب هابه یلی یاشتن وادندهای مختلنف

 pijبرای شاخ

نماری و با ا تفایه از رابهة شمارس 2محا به میشوی.

قابننن م ایسنننه بنننا همننندیگر نبوینننند ،فراینننند
بیم یاس ازی روی یایهها مد نظر قرار گرفنت .بنر
این ا اس برای بیارر رین وادد انندازهگینری اینن
شاخ

ها و ایاای شرای م ایسهای یکسان از روش

بیم یاس ازی نورم ا تفایه گریید تا شاخ

ها بنه

رادتی با یکدیگر قاب قیناس گرینند .یر اینن روش
برای بیم یاس نازی هنر نراینه از رابهنة شنمارس 1
ا تفایه میشوی.
رابهة (شمارس )1ج

aij
2
√∑m
i=1 aij

= nij

 jو  aijنرایه مربوط بنه شناخ

 iیر

(شاخ

 -زون) میباشد .با ا تفایه از رابهة (شمارس
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گام سومج با توجه به ضرورت تعیین اهمینت نسنبی
هننای مختلننف ،ایننن موضننوع تو ن تننی

پهوهای مدنظر قرار گرفت و یر فراینند اجراینی نن
ها ،وزن مربو نه مانخ

گریید .این وزنها اهمیت و ارجحیت هر شاخ

 jام ( )Ejاز رابهننة

 )2م نندار ننتروپننی شنناخ

(شمارس  )3محا به میگریی .م دار  Kرابت ا نت و
به منظور این ه  Ejبین صنفر و ینک باشند اعمناش
مننیشننوی ننه م نندار  Kیر ایننن گسننترس از رابهننة

به ی ت مینید.
Ej = −K ∑m
رابهة (شمارس)3ج ]i=1 [pij ln pij

رابهة (شمارس )4ج

زون  jمیباشد.

برای هر دام از شاخ

یر این رابهة  aijنرایههنای مناتری

تصنمی گینری

تحت برر ی ( )m=14یر نظرگرفته و برابنر 0/379

یر این رابهة nijم دار بیم یاس شنده شناخ

شنناخ

رابهة (شمارس)2ج

aij
∑n
i=1 aij

= Pij

(شمارس )4ه یر نن م دار  mبرابر تعندای زون هنای

 iاز

نظر شاخ

های مختلف برا ناس روش هنای

1
)ln(m

=K

گام چهارم :فاصلة هنر گزیننه ،از ایندهنش مهلن نن
محا به میشوی .یر روش تاپسی

میزان فاصله هنر

گزینه از ایدهنش نن به صورت فاصلة اقلید نی قابن
محا به ا ت .این پارامتر ه به عنوان نزییکی نسبی

را

یننک گزینننه تعریننف مننیگننریی مننیتواننند یر روننند

نسبت به ب یه یر تصمی گیری ناان مییهد .یر اینن

تصمی گیری ها ن

مثرری یاشته باشد ( .)7بر اینن

هننا از روش

ا اس یر پنهوه

داضنر بنرای زون هنای گسنترس

پننهوه

بننرای وزنیار ننرین شنناخ

ننتروپی ا تفایه شده ا ت .یر این روش بنا ا نتفایه

شهری این م اییر به صورت فاصله از ایدهنش مربنت

از معایالت ریاضنی و بنر ا ناس توزین ادتمناش و

و ایدهنش منفنی محا نبه گرییند نه نمنویار نتنای

وزنیار میگریی (.)7

داص از نن یر شک شمارس  5ارائه شده ا ت .هنر

مکانیزمهای نماری هر شاخ

با ا تفایه از این روش میزان تنأریر و ارجحینت هنر

اه م دار نزییکی نسبی به عدی یک (ایده نش مربت)

هننا

نزییکتر باشد ،بهتر ا ت و این بدان معنی ا ت ه

نندام از پارامترهننا یر تصننمی گیننری شنناخ
8
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میننزان ن ننی پننذیری یر نن زون یر هنگننام جریننان

هنگام جریان یافتن رواناب و ی ب بیانتر خواهند

یافتن رواناب و ی ب متر ا ت و هراه این عدی

بوی .یر پریازش یایه های موجوی از نرمافنزار -2014

واننکتننر باشنند و بننه اینندهنش منفننی (عدیصننفر)

 MATLABا تفایه گریید.

نزییکتر باشد ،مینزان ن نی پنذیری یر نن زون یر

نزديکی به ايده آل مثبت

زونهای تحت بررسی
شک شمارس 5ج نمویار م اییر نزییکی نسبی زونهای گسترس شهر ارومیه

زونهای با خهر زیای ،رن

زری زونهای با ادتماش متو

و رن
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شک شمارس6ج زونبندی خهر ی ب یر گسترس شهر ارومیه (رن

قرمز زونهای با ادتماش خیلی زیای ،رن

صورتی

بز زونهای ایمن را ناان مییهند)
9

ارزیابی منا

ن ی پذیر ناشی از ی ب یر شهر ارومیه

15و 16منا ی با ن ی پذیری خیلی زیای ،زونهنای

یافتهها
عاتی بنا

11 ،6 ،5و 14منا ی با ن ی پذیری زیای ،زونهنای

توجه به توزی نماری گمبن بنرای ناش هنای نبنی

7و 8منا ی با ن ی پذیری متو ن و زون هنای ،1

مختلف یر شهر ارومینه نانان منییهند نه بیانینة

 3 ،2و  17از ن ی پذیری

یر زمان جاری شندن

بننارش رگبنناری  15یقی ننهای بننرای گسننترس شننهری

رواننناب و ننی بهننای شننهری برخوریارند(شننک

ارومیه  37/6میلیمتر یر اعت ا ت .همچنین نتای

شمارس.)6

برر ی یایه هنای نمناری بینانگر مینانگین بلندمندت

بحث و نتیجهگیری

بارندگی الیانه  340میلیمتری یر شهر ارومیه ا ت

زونبنننندی مننننا

تازیه و تحلی متااوز از  4000ر وری ا

مختلنننف بنننا ییننندگاه مینننزان

ه با توجه به و عت  80یلومترمربعی شهر نالیانه

ن ی پذیری ننها یر برابر روانابها و نی بهنای

و

شهری روی ن اه گسترس شهر میتوانند یر مندیریت

باران برگسترس نن نازش میشوی .برر ی های م دماتی

و نترش بحران ن

مثرری یاشته باشند .اینن مندش

ناان یایه ا ت ه الیانه ددوی  5میلیون مترمکع

میتواند نظر مندیران و برنامنهرینزان شنهری و نینز

ددوی  27میلینون مترمکعن

نب یر قالن

بنر

از ایننن بننارشهننا بننه صننورت رواننناب و یر زمننان

ازمان های متولی مدیریت بحران هنای اجتمناعی و

بارشهنای رگبناری بنه صنورت نی ب یر معنابر

پرخهر جل

ند تا این ارگانهنا

با تمهیدات الزم از بروز دوای

پیانگیری ننند و

عمومی جریان مییابد.
ناان مییهد ه یر هنگام بارشهنای

نتای پهوه
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رگباری ه اغل
از منا

بیعی را به منا

نسبت به اه

خسارات ادتمالی اقندام الزم را بنه

یر فص بهار روی مییهد برخنی

عم نورند .ا تفایه از الگوی به ی تنمده یر نترش

بیروینه

تو ننعه نناختو ننازهای شننهری و جلننوگیری از

گسترس شهر ارومیه به یلی افزای

و غیراصننولی نناختو ننازهای شننهری یر منننا

گسننترش بننیرویننه و غیراصننولی شننهر ارومیننه بننه

وهپایهای و نسبتاً مرتف شهر یاار ماک میشوند

خصوص یر منا ی با ن ی پذیری زیای میتواند یر

و نب باران یر این قسنمتهنا بنه صنورت نی بی

اه

خسارات مالی و یا جانی تأریر به زایی یاشته

جریان مییابد .گسترش و تو عه گسترس شهر یر این

باشد.

منا

ب

از بین رفتن شنرای هیندروکئولوکیکی

میشوی و به هنگام بارش های رگباری موج
دوای

بر ا اس یایه های اولینة زونبنندی مننا

بنروز

شهر ارومیه بر ا اس متغیرهای مثرر به شر جدوش

بعضاً ناگوار و واری نمدن خسارات مالی بنر

شمارس  1میباشد .همچنین نتنای داصن از اجنرای

منازش مسکونی ،معابر و تأ یسات شنهری منیشنوی.

بیم یاس ازی یر جدوش شمارس  2ارائه شده ا ت.

همچنین نتای ناان منییهنند نه زونهنای ،12 ،4
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مختلنف
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جدوش شمارس 2ج نتای داص از بیم یاس ازی به روش نرم
شمارة زون

مساحت كل

اختالف ارتفاع

مساحت تحت

طول معبر

شريانهاي شهري

انطباق با آبراهه

زاوية اتصال

جمعكنندة رواناب

زون 1

0/109

0/074

0/15

0/18

0/199

0/46

زون 2

0/125

0/124

0/298

0/277

0/062

0/46

زون 3

0/128

0/156

0/269

0/261

0/133

0/46

زون 4

0/106

0/127

0/243

0/114

0/221

0/102

زون 5

0/5

0/473

0/415

0/329

0/265

0/077

زون 6

0/318

0/495

0/179

0/212

0/265

0/005

زون 7

0/469

0/361

0/229

0/415

0/301

0/23

زون 8

0/396

0/017

0/43

0/142

0/243

0/23

زون 11

0/137

0/08

0/372

0/192

0/177

0/153

زون 12

0/095

0/134

0/186

0/191

0/42

0/005

زون 14

0/282

0/395

0/2

0/369

0/376

0/005

زون 15

0/193

0/183

0/243

0/251

0/354

0/051

زون 16

0./153

./166

./172

0/209

0/354

0/077

زون 17

0/221

0/313

0/115

0/386

0/022

0/46

جدوش شمارس 3ج اوزان نسبی ش
W6

W5

W4

W3

W2

W1

40/5

11/9

5/7

6/2

21/1

14/4

ناان مییهد ه ددوی 13یلومترمرب از گسترس شهر یر معنرآ ن نی پنذیری زینای و نسنبتاً

زیای ،ددوی 6/8یلومترمرب یر معرآ ن ی پذیری متو

و ددوی  4/6یلومترمرب فع ً یر نادینة ن خهنر

قرار یارند ه این نوادی نیز میتوانند با تو عة غیراصولی اختو از به منه ة ن ی پذیر متو

تبندی گرینند.

شایان ذ ر ا ت ددوی  55یلومترمرب از گسترس شهر ارومیه ه عموماً بافت قدیمی شهر را شنام منیشنوی فاقند
پتانسی ایاای رواناب ا ت و ماک خاصی یر مواق بارشهای شدید بهاری یر این مننا

بنه وجنوی نمنینیند.

نتای داص از تعیین اوزان نسبی به صورت شماتیک یر شک شمارس  7و به صورت عندیی یر جندوش شنمارس 3
ارائه شده ا ت.
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نتای این پهوه

شاخ

مثرر یر تاکی رواناب و ی ب یر گسترس شهری ارومیه

ارزیابی منا

ن ی پذیر ناشی از ی ب یر شهر ارومیه

شک شمارس 7ج الگوی وزنیار شده متغیرهای مثرر بر رواناب و ی ب یر شهر ارومیه
برر ی بافت زون های گسترس
منا

ن شنهر ارومینه یر

ا تحصاش نب های جاری اعماش ری .نکتنة ییگنری

پرخهر نیز دکایت از این یاری ه ویهگیهای

خهنرات ناشنی از جرینان

بیعی و زمینشنا نی شنهر و گسنترش وادندهای
مارنی یر ننها نیز میتواند به تاندید مانک

ه منیتوانند یر ناه

رواناب و ی ب یر شهر ن

نفرینی ند بنازنگری

فصلنامة علمي -پژوهشي امداد و نجات ،سال ششم ،شمارة 1393 ،1

منک

یر ر شبکة فاض ب شهری ا ت .شهر ارومیه یر

ند و مساوالن و برنامهریزان شنهری بایند بهسنازی

داش داضر از یو شبکة فاض ب بهره میبری .شنبکة

و ایاای اناش های جمن نوری و

نخست یر بافت قدیمی و مر زی شهر گستریه شده

هدایت رواناب یر این زونها را یر برنامة تو نعهای

ا ت شنام

انناش بنا نف بتننی و یینوارس ننگی

نتی خوی قرار یهنند .برر نیهنای م ندماتی نه یر

میشوی ه یر زیر خیابانهای قدیمی و اصنلی شنهر

و بنه منظنور مندیریت نی ب و

گستریه شده ا ت و نب جاری خیابانها را مدیریت

زمین یر این منا

ایامه این پهوه

رواناب شهری و نیز برنامهریزی برای ا تحصاش این

می ند و یر نهاینت بنه رویخاننه شنهراایی منت ن
از شهر به علت وجوی ااههای

روانابها یر گسترس شهری ارومیه اناام گرفته ا ت

می ند .یر این بخ

ناان مییهد میتوان با ادیای موقعیت قدیمی انهنار

جننذبی متعننندی یر منننازش مسنننکونی و دتنننی یر

نتی ه یر داش داضر به علنت تو نعة شنهری از

از شهر ،تمنامی نب

واه های موجوی یر این بخ

بین رفتهاند مانک مندیریت روانناب را تنا دندوی

باران فروریختنه یر بنارشهنای شندید تو ن اینن

ری و یر منا ی ه امکنان ادینا وجنوی

ااه ها و یا اناش های زیر خیابانها مدیریت میشنوی

یر مسنیر

و به مناب نب زیرزمینی و یا رویخاننه شنهر انایی

قبلی این انهار مدیریت مهلنوب و اصنولی را بنرای

تخلیه میگریی و ماک دایی ایاای نمیشوی ،ولنی

زیایی د

نداری با ایاای اناش های رپوشیده منا
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و منهب بنر

ماک اصنلی شنهر یر گسنترس زونهنای پنر خهنر

 -یر زونهای پرخهر اناشهای منا

(شننک شننمارس  )7ا ننت .یر نن بخنن هننا شننبکة

مسیر نبراهه های بیعی برای جم نوری و مندیریت

فاض ب جدید شهر گسترش یافتنه ا نت ولنی بنه

روانابها ایاای گریی.

علت عدم توانایی نافی اینن شنبکه یر جمن نوری

 -نسبت به تعریض اناشهای موجوی نار خیابانهنا

روانابها و نینز نبنوی اناههنای جنذبی یر معنابر و

یر گسترس زونهای پرخهر اقدام گریی.

واه های موجوی یر اینن محن ت مانک جرینان

 -از تو عة بیاتر شهری یر گسترس زون های پرخهر

ی ب و رواناب تادید میگنریی .بنر اینن ا ناس

اجتناب گریی.

پیانهای میشویج

 -زونهننای بننا خهننر متو نن تحننت برر ننی و

 -زونهننای پرخهننر ننه یر خنن ش ایننن پننهوه

رفتار نای یائمی از ییدگاه تولید رواناب و ی ب

شنا ایی شدهانند یقین تنر برر نی شنوند و شنبکة

قرار گیری.

فاضنن ب شننهری یر ننهننا بننا یینندگاه جمنن نوری

 -تا دد امکان تو عه اخت و ازهای شنهری بنه

روانابها موری بازنگری و اص

قرار گیری.

منا

شمالی و شماششرقی شهر منت

گریی.
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Abstract
Background: Conversion of runoff into flood can cause irreparable damage to urban
water gathering channels. A 20-fold increased of Urmia, new constructions development
on the urban areas over the past five decades particularly on hills constructions and
vegetation loss enormously and replacing with asphalt made this area prone to flooding
and rainfall runoff especially during heavy rains at rainy seasons.
According to the morphological specification, Urmia and its surroundings (about 200
Km2) were divided into different zones and investigated the torrents and vulnerable
regions. Due to evaluation of more than 4000 data collected from Urmia Regional Water
and Metrological Organization, about 27 million m3 rain and snow come to city annually.
Primary evaluation shows that about 5 million m3 annually in spring seasons flow
through the city.
Methods: In this study, zones prone to runoff in Urmia city, margin and residential areas
have been identified. The flood-prone areas were determined by using TOPSIS method
and obtaining data from Meteorology Organization of West Azerbaijan during heavy rain
for a five-year return period by combining existing data.
Findings: According to this project, 17 separate regions are distinguished with respect to
different morphological features. The studies showed that region No.12 (about 757000
m2) with the ultimate point to ideal situation was the most flood-prone regions due to the
cause and flow runoff and urban flooding; in a heavy spring rain about to 192 m3/min
rainfall occurs, given the affecting coefficients much of it became runoff. Region No.17
with about 1763000 m2, the closet point to ideal situation, was the most secure one on
which heavy rain more than 275 m3 was coming down.
Conclusion: Weighting to the effective parameters involved in runoff showed that the
connecting angle between natural draining systems and urban water gathering channels
on the one hand, and the indicator of the length of channels and significant difference in
height on the other hand had the maximum and minimum weight (effect) on the
vulnerable criterion respectively. Accordingly, the regions 4, 12, 15 and 16 with about
3.4 Km2 are the most vulnerable zones but on the other hand, the regions 17, 1, 2 and 3
are located on the low risk vulnerable zones. For this purpose, constructing the water
gathering channels in urban areas, especially in the 4-6 and 8-16 regions is necessary to
reduce the damages and hazards in these regions and also unpleasant sights in the heavy
rains.
Keywords: run off, vulnerable regions, TOPSIS method, Urmia city
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