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(12/11/1911، تاریخ تصویب 11/1/1911)تاریخ دریافت   

 دهیچک

 هوای  ت خسوار  زانیو م ،یعلمو هوای   ینووآور  و یمهندسو  فنوون  بر هیتک با توان می اما ،ستندنی یریشگیپقابل  یعیطبهای  بحران

 جهوان  در زیو خ حادثوه  مناطق جمله از رانیاهای زیادی از  بخششدت کاهش داد.  هآن را ب یجان و یمال بخش در وجودآمده به

 تیو بوا توجوه بوه موقع    یاریو بختو محوا   چهار اسوتان . اسوت  بحوران  وقوو   از قبل خاص توجه ازمندین که شود می محسوب

را در ایون اسوتان    البیسو  وقو  یاضطرار اسکان یابی مکان است که ین مناطقا ۀجملاز آن خاص  یمیاقل طیو شرا ییایجغراف

هوای   و مود   یا کتابخانوه اسوناد   یسواخته و بررسو   محقق ۀپرسشنام نیبر تدو یروش مبتن در تحقیق حاضر از .دکن اهمیت میبا

 البیهنگام وقو  سو  منیا یها مکان (AHP) یمراتب سلسله لیتحل فرایند روش از استفاده با بنابراین، استفاده شده است. یآمار

( FAHP) یمراتبو  هلسلس -یفاز یبا استفاده از اطالعات آمار ،سپس شناسایی شد.موجود  یارهایرمعیو ز ارهایمع یساز و آماده

 GIS طیمربوطوه در محو   یهوا  و نقشوه شوده  محاسبه  ییو وزن نهاشده مشخص  ارهایرمعیو ز ارهایاز مع یکارزش هر  ریمقاد

 نیرا در بو  یریخطرپو   زانیو م نیشوهرکرد کمتور   نشوان داد آموده   دسوت  بوه  جینتوا . دش نیتدو و هیته بهتر هرچه شیانم برای

و جنوب کوهرنو  و   یمرکزهای  شما  و شما  شرق بروجن، ارد  و قسمت ،بیترت بهدارد و  اریاستان در اخت یها شهرستان

 ند. دارشهرستان  یمالش یها نسبت به قسمت یشتریب یمنیا لردگان یشمال یها قسمت

 .GIS، AHP بحران، تیریمد ،البیس ،یاسکان اضطرار :واژگانکلید 

                                                           
    نویسندۀ مسئول    zazizi@srbiau.ac.ir Email: 
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   مقدمه

 بیللدر تخت یادیللز اریبسلل مضللت   ابیسلل یعللیطب یبللا

 هلا،  د مو  یزر ع وال ، محصیرتباطات  یها سامانه ها، تساختیز

 ،موجلود هلای   افتله ی  سلا   بت .د رد متدم یها یید ر  ماک و 

 د ده رخهلای   ابیسل   ثت بت جهان در تیم و متگ ز ره 5  ز شیب

 ز  ی. قتن بیسلت و یملا  ز من لت بسلیار     ست بوده جهان در

. مشلما   [1] شلود  ملی  هلا نامیلده   ن ت ن قتن بحت ن صاحب

ا  ضل مع ،یحلو دث طبیعل   ،یحو دث صلنعت  ،یمحیط زیست

پایلد ر حیلا     یهلا  یویژگل  یسیاسل  یهلا  و آشلوب  ی جتماع

و  یطبیعل  یقتن ر  تشمیل د ده  ست. بایابشت در  ین  یجمع

گونله حلو دث     یلن هلا در ماابهله بلا     مناسب دولت ی نایعدم تو

 سلت   دهشل خلدما  الزم بله ملتدم، موجلب      ۀ ر ئل و  یطبیع

مخلتب آنهلا قلت ر     آثلار هلا و   شهتوند ن در معتض  ین آسلیب 

گذشلته بلا پیشلتفت د نلش      یهلا  هت چند در دهه .[2] گیتند

ه هلا بل   پیلد یش  یلن پدیلده    یبله چولونو  د نشمند ن  ،یبشت

 یو پیاملدها آنهلا   وقلو   چولونوی  ند و  بتده یپ یصور  عهم

 ما هنوز ها بشت قلادر   ، ند قت ر د ده ی ز آن ر  مورد بترس یناش

 یطبیعل  یگونله رخلد دها    ینو مااومت در بت بت  ییتبه جهوگ

بلله من للور  ی ز مللو رد د نللش  للاف یدر بسللیار[. 3] سللتین

وقو  و قلدر   یلن وقلایا ر      ۀلح  ز  یدقیق و عهم یبین پیش

 یها با  ستفاده  ز روش ،گونه بایا  ینپس  ز وقو   فاطند رد و 

بله   نیلز شلهتها  [. 4]  ند یمآنها  تحهیل و تجزیه قد م به  یعهم

 ز وقلو   یلن    یجمعیلت  نسلان   یعنو ن یک ممان تجما بلت  

 یجلد  یهلا  ی ندیشل  چلاره  بایلد و  ستندین جد  یطبیع یبایا

 یهلا در بت بلت بایلا     یلن سلمونتواه   یپذیت  اهش آسیب بت ی

مسمن  یو تااضا یشهت یصور  پذیتد.  متوزه نیازها یطبیع

بلیش  ز   ۀتوسلع به شهتها باعث رشلد و  یان یروستاو مهاجت  

 یتلوجه  بلی  ست. ده شبزرگ  یخصوص شهتها هحد شهتها ب

 ،همچنلین  و شهتها ۀتوسعصحیح شهتها، رشد و  ییاب به ممان

 ۀگسلیخت  لجلام  ز رشلد   یجهلوگیت  بت ی الزم یریز عدم بتنامه

مصونیت شلهتها بله    ن ت ز  یل و مشما  فت و نئشهتها، مسا

 یرو شللهتها شللده  سللت سللبببللار آورده  سللت.  یللن رونللد 

هلا   ها و مسلیل  ها و یا در حتیا رودخانه گسل ی صه یها مسیل

جلب تشلدید   مو تو نلد  ی ین  ملت خلود مل   [. 5] گستتش یابند

 ز  یلن   یناشل  یو جلان  یملال  یها و  فز یش زیان یپذیت آسیب

 یهلا  سلمونتواه  یهلا  ست  ه بازتاب  وقایا باشد. حایات  ین

 نلد یآفت یم جعه ست  ه فا یدر ماابل  ین سو نح طبیع ی نسان

 له  ز  فلز یش    یشلهت  یهلا  محیط یپذیت  اهش آسیب[. 6]

بایلد   بنلابت ین ، ردنیلاز بله مطالعله د     رنلد بتخورد نیز جمعیت 

ر   تخلا    یتلد بیت ملدیت ن  و  شلود الزم  نجام  یها یریز بتنامه

 نونی در مایا  محهلی و   تحایق من ور،همین  [. به7 نند ]

یلابی   در سطح  ستان چهارمحلال و بختیلاری بلا هلدا مملان     

 . ست شده  نجام سمان  ضطت ی در زمان سیاب  محل

 پژوهش ۀپیشین 

 طیدر شللت  هیللبللا موضللو  تخه یاهلل پللژوهش ،یطللور  هلل بلله

 ،یسلاز  ملدل  ،یتئلور  نیبا عناو ی صه ۀجنببه چهار  ی ضطت ر

 ز  هلد ا   یم. یشود یم ایتاس سکیر یابیو  رز یتیگ ایتصم

 یطت ر ضل  ۀیل تخه قلد ما    ی رتاا ،بایخطت س یبتد ر ناشه

 ی ضلطت ر  ۀیل تخه سلت. ملدل    ناسلا ن  یبت  ایمناسب و ست

 ه من لور بل  ه،یل تخه بلت ی دستت  زمان در  یبترس یبت  لیس

ه شلد  شیآزملا  ،ی ز دسلت د دن زنلدگ   یحتل  ای اهش خطت 

 بلز ر   یمی  ز( EAP ضطت ر ) طیشت  یاتیعمه ۀبتنام ۀیته.  ست

 ،ندهسلت  سیاب هلا  یمنی  یتیتیمد یها مها و مؤثت در بتنامه

 شمل بهتتین آمده ر  به وجود به ی ضطت ر یها تیموقع چت   ه

 ضلطت ر   طیشلت   یاتیل عمه ۀبتنامل  ،در و قلا  .ند ن می تیتیمد

در  ی ست  ه شلامل مجموعله  قلد ما  آملادگ     یدستور لعمه

بحت ن و  قد ما  پس  ز بحت ن  ست.  طی،  قد ما   بت بت بحت ن

ر  به حلد قل   ها   خسارها  جت  شوند،  بتنامه نی ه   یدر صورت

 طیشت ها و  با جان  نسان خطت   متتبط ز  یناش آثاررسانده و 

بنلدی بلت ی     بتلد  جملا   .دهند ی اهش م ر  زده بحت ن ۀمنطا

 . ضلطت ری آورده شلده  سلت    ۀتخهیل روی  شده  نجاممطالعا  

معیلاره   چنلد گیتی  روی تصمیا شده  نجاممطالعا   ،پس  ز آن

و هممللار ن  ایللن ی لله موحللد یاللیدر تحا.  ر ئلله شللده  سللت

 ضلطت ر در   طیشلت   یاتیعمه ۀبتنام ۀیته(  نجام د دند، 1334)

شلد و   یبار در ملورد سلد گهسلتان بترسل     نینخست یبت  ت نی 

 یبلت   یو  مد درسلان  طلت  نتتل خ ه،ی عام هشد ر، تخه ۀبتنام

 و همملار ن  ی  گنجله  .[8] سد آملاده و  ر ئله شلده  سلت     نی 

 ملد د   یتهایمس نییتعت بمؤثت  یها شاخص نییبه تع (1331)

 دگاهیلل ز د یهتدر منللاطق شلل ی ضللطت ر ۀیللتخهو نجللا  و 

 [.3] بحت ن پتد ختند تیتیمد

 یابیللز ده بلله پللژوهش در مللورد  رز   و حسللن  ارنمللا

شهت  تمان  ی ضطت ر یها بحت ن و ر ه تیتیمد یها تساختیز

 یزیل ر بتنامله  و یطت حل  یها جنبه نیتت  ز مها یمیپتد ختند. 

 یهللا تسللاختیمناسللب ز ایللو توز جللادی  ی  منطالله یشللهت

جلو و  و مت  ز جسلت  ،ی ضطت ر یها ر ه بحت ن )شامل تیتیمد
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و  سلمان   هیتخه یفضا ،ی ضطت ر ی مد د و پزشم  زنجا ، مت 

 ز  هللدا. [11] (  سللتی ضللطت ر ۀآ وقللآب و  نیتلل م زیللو ن

در  ین زمینله  نجلام    ینوآباد یتیو عنا انیمی بت ه ی  هپژوهش

مورچولان بله من لور     تای لولور  یلۀ پامدل بت  کی ۀ ر ئ ،د دند

و  هیل تخه یبلت   نهیبه تیمس یجوو جست ۀمسئهبه  ییگو پاسخ

بله منلاطق  ملن     یحو دث ناگهلان  دگانید بیآس ای نتاال ست

 و هممللار ن تطللالیخ [.11]  سللت بللوده شللده نیللیتع شیپلل  ز

بله من لور    ر  ی  محهله  ملن ی  ۀیل تخه ۀبتنامل  ۀمطالع (1333)

پارک الله تهلت ن  نجلام    ۀمحه ی ز سانحه بت  یتی اهش  ثتپذ

. [12]  ز پژوهش آنها به دست آملد  یقابل  ستناد جینتا .د دند

 ۀشلبم  یتیپلذ  بیآسل  یبله بترسل   (1335) و هممار ن یفتقان

 ۀمنطال  ی حتملال  یها در زلزله ی ضطت ر ۀیتخهمعابت در زمان 

گتفتله توسلط    صلور   پلژوهش  [.13] ثامن مشهد پتد ختنلد 

 ۀیل تخه ۀبتنامل  نییبه من ور تب یست و محمد خانهز ده  نیحس

 ز  زیل در معابت چهارسوق بلزرگ بلاز ر تهلت ن ن    EEP ی ضطت ر

خصوص  نجام شده  سلت.   نی ست  ه در   ییها پژوهش وتید

 ی ضلطت ر  ۀیل تخهدر  یمبهملان شلهت   یشناسل  بیآس قیتحا

و همملار ن   یشوشلتت  یتوسط متعش 1335در سال  تیجمع

 [.14]  ست تفتهیصور  پذ

 قلد م بله     ی همطالعل  ( طلی 2116) دوناماه و همملار ن 

. دند ت دجانی ب ۀدر منطا ابیس سکیمناطق ر ییشناسا

 ب،ی ز جمهه ش ارهیمع چند یها  دغام د ده ینا ار بت مب نی 

و  نیتلت  ا زمل   ت،یجمع ینو  خاک، چوال ،یتت  ا زهمش

 ۀناشللبللوده  سللت.  ArcGIS ۀبتنامللفاضللاب در  سللتایس

و  زیلاد منلاطق تحلت خطلت     دهد ینشان م ابیس سکیر

 تحلت  ر  شده مطالعه ۀمنطا  ز درصدد 34 لیس ادیز رایبس

( AHP) یمت تبل  سهسلهه  یهی. روش تحهدهد می قت ر پوشش

، شلد  سلتفاده   ارهیل مع چند لیتحه و هیتجز کی ه به عنو ن 

خطللت   و  اریللعنصللت ر  بللا دو مع نی ممللان  دغللام چنللد

فت ها  لتد.   لیس یبتد ر و ناشه یابی رز یبت  یتیپذ بیآس

شلد  در معلتض خطلت     به دجانی ب ۀمنطا د دنشان  جینتا

 [.15] قت ر د رد لیس

 ی ساسل  ی ز  بز رهلا  یمل ی ی ضلطت ر  ۀیتخه یابیتیمس

 له در سلال    ی   سلت. در مطالعله   لی اهش خطت س یبت 

 یها یژگیگتفت، و و هممار ن  نجام ووئزیتوسط مانه 2117

 ۀشللبم جللادی  یبللت  LIDAR یهللا شللده  ز د ده  سللتخت  

هلا  سلتفاده شلده     ها و جاده تشمل  ز ساختمانم یمینامید

 [.16]  ست

 سلک یدر ملورد ر  یمطالعلات  (2118) و تود  یجامتوس

 یطت حلل یبللت  سللکی نجللام د دنللد.  طاعللا  در مللورد ر

 مطالعله  نی ست.   یضتور لیس سکیر تیتیمد یها بتنامه

 ی ضلطت ر  ۀیل تخهطلت    کیل  جادی  یها بت  تاش نی ز  ول

 سلک یر یابیل  رز . سلت  لیخطت سل  یابیبت  سا   رز لیس

( بله طلور   CPRB) ایل چلائو فت   رودخانله  ۀحوضدر  ابیس

 یهلا  و ناشله  لی ز خطلت سل   ی  جله یزمان به عنلو ن نت  ها

 فت ینللدشللده توسللط   دیللتول ی جتمللاع یتیپللذ بیآسلل

 ،ی( و منطللق فللازFAHP) یفللاز -یهللیمت تللب تحه سهسللهه

 .[17] ه  ستشد لیوتحه هیتجز

 روش کار 
 شده همطالع ۀمنطق

 و چهارمحلال   سلتان  ،حاضلت  پژوهش در شده مطالعه ۀمحدود

های  وهستانی فا   ستان  ز جمهه بخش  ین .  ست یاریبخت

 31 جغت فیلایی  ۀمحلدود در  و دشلو  می مت زی  یت ن محسوب

 43عتض شلمالی و   ۀدقیا 38درجه و  32دقیاه تا  3درجه و 

ی طلول شلتق   ۀدقیال  26درجله و   51دقیاله تلا    31درجه و 

 533/16معلادل   ی سلتان بلا وسلعت    نیل   .گتینویچ قلت ر د رد 

 و بیست عنو ن بهدرصد  ز  ل وسعت  یت ن(  1) متبا هومتتی 

 آن بت بلت  معیلت . ج سلت  پهناوری ن ت  ز  شور  ستان دومین

 در  شلور  متتفلا  هلای   سلتان   ز بوده  ه یملی نفت  347،763

شلمال و    ز همسایوان  ین  ستان  ست. ز گت   وه رشته قهب

بله  سلتان لتسلتان،  ز     یشتق به  ستان  صفهان،  ز شمال غتب

 تیو بو هیهویغتب به  ستان خوزستان و  ز جنوب به  ستان  هو

 سلتان ر    نیل  هلای   بخلش  1شلمل   .دشلون  می  حمد محدود

: شهتسلتان  6 بله   سلتان  نیل  . گذ رد می شیهتچه بهتت به نما

 و  وهتنل   سلان، فار بلتوجن،   ردل،(،  سلتان  مت لز  ) شهت تد

 . ست شده ایتاس دهستان 33 و شهت 26 بخش، 17 لتدگان،

 متلت  2161 بله  ایل  رتفا  شهت تد )مت ز  سلتان(  ز سلطح در  

 خلود  ییایل جغت ف ملد ر  در ر   رتفا  نی متت باًیتات  ه رسد یم

 حت لت  منطاله  شلتق  طلتا  بله  چه هت ،دد ر قسمت نی  در

 .ابدی یم  اهش منطاه  رتفا  ،ای ن

 تحقیقروش 

بلت  طاعلا  سلازمان     یمبتنل  حاضلت  ۀماال  طاعا  و ها د ده

  ز یافتیل در  طاعلا   و آملار  و shape fileتحلت   یبتد ر ناشه

و  یآور جملا  ه پلس  ز   ست  1335در سال  ت نیمت ز آمار  
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 و ارهلا یمع یساز آماده به  قد م  بتد  محاق ،اه د ده یساز متتب

 ملن ی  یهلا  مملان  آوردن دسلت ه ب یبت  موجود یارهایتمعیز

 -یفلللاز روش  ز  سلللتفاده بلللا ،آن  ز پلللس.  لللتده  سلللت

 ز  ین تخلو ه نامله و   پتسلش  ۀیل ته و (FAHP) یمت تب سهسهه

 ارهللایتمعیو ز ارهللای ز مع یللک رزش هللت  تیماللاد ،خبتگللان

  بیل تت  بلا  ،و در  نتهلا  دهشل محاسلبه   ییمشخص و وزن نهلا 

 ابیدر بت بلت سل   ملن یمناطق   ۀناش ارهایمع یتمام یها ناشه

 هلا،  ر ه هلا،  آبت هله  یهلا  ناشله  ، د مله  در . سلت  آمدهدست ه ب

 در بلارش  و بیش ،ی رتفاع یرقوم مدل لندفتم، ،ی ر ض ی اربت

 نیل ه  بل .  سلت  شده د ده شینما یاریبخت و چهارمحال  ستان

 لیل فا و منطاه ی رتفاع یرقوم مدل ۀناش  ز  ستفاده با ،من ور

 و چهارمحلال   سلتان  هلای  آبت هه  ستخت   به  قد م ها رودخانه

 . ست شده د ده شینما 2 شمل در  ه  ده ت بختیاری

 شینملا   سلتان  در موجلود  ی ر ضل  ی اربت 3 شمل در

 . ست شده  دهد

  طاعلا   بله  توجله  بلا   ستان لندفتم ۀناش 4 شمل در

  . ست شده د ده نشان شده گتفته

منطاله  له بلت  سلا  آن      ی رتفلاع  یرقوم مدل ۀناش

 5 شلمل در  ، ست  دست آمده هب بیها و ش آبت هه یها ناشه

 . ست  شده د ده نشان 

 قلد م   ،منطاله  ی رتفاع یمدل رقوم ۀناش ستفاده  ز  با

 . ست شده GIS فز ر  با  مک نتم ستان  بیش ۀمحاسببه 

 انهیبارش سال نیشتتیبارش  ستان با  ستفاده  ز ب ۀناش

ه بل  IDW یابیل  درون کیو با  ستفاده  ز تمن ستواهیدر هت  

 .(7)شمل   ست آمده دست

 
 شده مطالعه ۀمحدود مختلفهای  بخشنقشۀ . 1 شکل

 
 یاریبخت و چهارمحال استان یها راه وها  آبراهه ۀنقش. 1 شکل
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 یاریبخت و چهارمحال استان یاراض یکاربر ۀنقش. 3 شکل

 

 یاریبخت و چهارمحال استان لندفرم ۀنقش. 0 شکل

 
 یاریبخت و چهارمحال استان یارتفاع یرقوم مدل ۀنقش. 5 شکل
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 یاریبخت و چهارمحال استان بیش ۀنقش. 6 شکل

 
 یاریبخت و محالچهار استان بارش ۀنقش. 1 شکل

یللابی یللک پللار متت مفللل  رتفللا  در    درون IDWروش  

بتد ری نشده  ست.  ین  ار با توجله   نمونه ه   ست مناطای

گیتی  ز نالاط نمونله  له در     میانوینبا  به نااط همسایه و

شلود. در   ملی   نجلام  ،مجهول قت ر د رد ۀناطهمسایوی هت 

ده هلت پدیل  ثیت  تل فتض ما بلت  یلن  سلت  له      IDWروش 

ثیت  تل  ،آن  ست. بنابت ین ۀفاصهمتناسب با تو نی  ز معمو  

یابلد و هتچله    می مورد ن ت با  فز یش فاصهه،  اهش ۀپدید

شلود.  ز   ملی  فاصهه بتد شتهثیت  ت ،تت باشد  ین عدد  وچک

 معملو ( و  ۀفاصله )وزنلی بلا    IDW یلابی  درون بز رهلای  

Spline شلود  ملی  یابی قطعی یاد درونهای  به عنو ن روش، 

 طلت ا   ۀشلد  گیتی  ند زهبت  سا  ماادیت  مستایازیت  آنها 

 ی هسلتند  له    شده مشخصریاضی های  یا بت  سا  فتمول

 ز آنمله   پلس  . ننلد  می صاا بودن سطح حاصل ر  تعیین

 ز  یلک هلت   یتلابا فلاز   ۀناش، باید شد  هیته ۀی ول طاعا  

 یابا فازت ۀناش بتد   ،من ور نیه  ب. دشوآماده  زین ارهایمع

بله   8شلمل  شده  ه در  دهی ستان  ش یها فاصهه  ز آبت هه

 یمللینزد در نمللهی  بلله توجلله بللا درآمللده  سللت. شینمللا

 تلابا  یبلت   ، سلت  شلتت یب ابیس وقو   حتمال ها رودخانه

 (Linear) یخطل  تلابا   ز هلا  آبت هله   ز فاصلهه  اریل مع یفاز

 علدد  نیتتیشل ب  ه 1 عدد ها رودخانه و  ست شده  ستفاده

 .تدیپذ یم خود به ،د رد ر  خطت نیشتتیب و  ست

 یو رسلا تلابا فلاز    یسلاز  یفاز قد م به  ،یگام بعد در

 ز تابا  زیمن ور ن نیه  ب . ستان شده  ست یها فاصهه  ز ر ه

    مفبلت آن در   لیل به دل یول ،ه شده  ست ستفاد یخط

 یبلت   یمنفل  ی ز تلابا خطل   ،ملن ی  یها به ممان یدستتس

 سلتفاده شلده  سلت.     مفبلت در      اریمع نی  یساز یفاز

 ی صله  یها  ست  ه هتچادر به ر ه امعن نیه  بپار متت  نی 

 ناطله  آن به یتت  وچک یفاز عدد ،ایباش تت کینزد ستان 

 1 علدد  بله  یفلاز  علدد  ،هلا  ر ه  ز شلدن  دور با و شده د ده

 .(3)شمل  شود یم کینزد
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 یاریبخت و چهارمحال استان یها آبراهه از فاصله یفاز تابع ۀنقش. 8 شکل

 

 یاریبخت و چهارمحال استان یها راه از فاصله یفاز تابع ۀنقش. 1 شکل

  ست ی ر ض ی اربت یساز یفاز به نوبت ،بعد ۀمتحه در

  ز آملده  دسلت  هبل   علد د   ز  سلتفاده  بلا  یساز یفاز نی   ه

ه بل آنهلا   هلای  دیلدگاه  یتیل گ نیانویم و خبتگان ز  پتسش

 .(11)شمل   ست آمده دست

 ز نیل باز ها با  ستفاده  ز ن ت خبتگلان م  یگام بعد در

 وشلده   محاسلبه لنلدفتم   یهلا   ز شاخه یکهت  یساز یفاز

 .(11)شمل   ست شده هیته آن ۀشنا

ملدل   یتابا فلاز  ۀناش ۀمحاسبمتحهه  قد م به  نی  در

ه بل  .شده  ست یاری ستان چهارمحال و بخت ی رتفاع یرقوم

د  ت انیب تو ن یم نیشیمن ور و با توجه به مطالعا  پ نی 

 نی  و شود یم یزیخ لیس شی فز  موجب  رتفا  شی ه  فز 

 نیبنلابت   ،د نل  یمل  یتویپ یخط ی  ر بطه  ز باًیتات شی فز 

  ستفاده ایمستا یخط تابا  ز پار متت نی  یساز یفاز یبت 

 .(12)شمل   ست شده

 سلتان   بیشل  ۀناشل  یسلاز  یبه فلاز  ،یبعد ۀمتحه در

 شینمتله  له  فلز     نیل پتد خته شده و با در ن لت گلتفتن    

 یخطل  تلابا   ز ،شلود  یمل  یزیخ لیس شی فز موجب  بیش

 .(13)شمل   ست شده  ستفاده ناشه نی  یساز یفاز یبت 

ه و شلد  یبترس بارش  ستان ۀناش ار،یمع نیآخت ۀیته یبت 

نبلودن آن و   یناشه و خط نی  یساز یفاز یبت  ،من ور نیه  ب

 Large تلابا   ز تفتله یپذ صور  نیشیدر ن ت گتفتن مطالعا  پ

.(14)شلمل    سلت  شلده  گتفتله  بهلته  آن یسلاز  یفلاز  یبت 



 1011، بهار 1، شمارۀ 8اکوهیدرولوژی، دورۀ  130

 

 یاریبخت و چهارمحال استان یاراض یکاربر یفاز تابع ۀنقش .11 شکل

 

 یاریبخت و چهارمحال استان لندفرم یفاز تابع ۀنقش. 11 شکل

 

 یاریبخت و چهارمحال استان یارتفاع یرقوم مدل یفاز تابع ۀنقش. 11 شکل
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 یاریبخت و چهارمحال استان بیش یفاز ابعت ۀنقش. 13 شکل

 

 

 یاریبخت و چهارمحال استان بارش یفاز تابع ۀنقش. 10 شکل

 AHPمحاسبات روش 

 نخست ۀمتحهدر  ؛ ستحاضت مبتنی بت شش متحهه  روش 

آن ی یل رو  وده شل ساخته تهیله و تلدوین    محاق ۀپتسشنام

بله سلنجش    دوم ۀمتحهمورد سنجش قت ر گتفته  ست. در 

 و بت بلت ) طیل   پنج در یوجزهای  سهی سا  ماا بت ماادیت

 خیهلی  زیلاد،  تلا  متوسلط  متوسط، متوسط، تا  ا مساوی،

 پتسشلنامه  توزیلا  سلوم  ۀهل متح درشلده و   پتد خته (زیاد
 آملارگیتی  و سلنجش  مورد حاصهه نتایج و تفتهیپذ صور 

 ۀمحاسلب  بله  محالق  چهلارم  ۀمتحهل . در گتفلت  قت ر دقیق

 یزوج ۀسیماا سیماتت یسطتها  ز کیهت  یبت  S سیماتت
 . ست پتد خته یل  فتمول سا   بت

 سید خلل ملاتت   یمفهفل  ی عد د فلاز  M، ۀ یادشدهدر ر بط

 ۀمحاسللب هنوللام ،اللتیهسللتند. در حا یزوجللهللای  سللهیماا

 جملا  تیل ن  به تین ر   ی عد د فاز ی جز  ز  کی، هت S سیماتت

 نیل .  ای نل  می مجمو   ل ضتب یو در معمو  فاز ایزن می

 AHPشلده در روش   نتملال هلای   زنو ۀمحاسلب  هیمتحهه شلب 
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 محاسلبه  ز  پلنجا  ۀمتحهل   سلت.  یبا  عد د فلاز  ولی ،یمعمول

د رد  وتینسبت به همدها  S یدرجه بزرگ ۀمحاسببه   ختصاص

 . ست بتده بهته محاقدستیابی به آن  بت ی 1 ه  ز فتمول 

(1)  

 

نوبلت بله    ،ششلا  ۀمتحهل در   ز دستیابی به نتلایج  پس

 ۀسل یمااهلای   سیدر ملاتت ها  نهیو گز هااریوزن مع ۀمحاسب

  . ند می تبعیت 2 فتمول  ز بخش  ین .رسد می یزوج

(2) 
 

هفلللتا محالللق بلللتد ر وزن  ۀمتحهلللدر  ،در نهایلللت

 زیقبل  ه نتمال نشده بود، ر  نتماال ۀمتحهآمده  ز  دست هب

ملا  ز محاسلبا     یی ه هدا نها ییتا بتد ر وزن نهاده  ت

 سللت  لله  درخللور یللادآوری .حاصللل شللود ، سللت یفللاز

 شده بت  سلا   طت حیهای  نامه پتسش یل  ز  های ول جد

شش نفلت   نفت  ز نخبوان طت حی شده  ه 21 های دیدگاه

 ند. در ر بطه بلا   نفت متد بوده 14قی اب خانا و  د وطهبان ز 

نفلت   5 له  د  لت تو ن بیان  نیز می  یشانمدرک تحصیهی 

درک فوق لیسلانس  نفت د ر ی م 3د ر ی مدرک لیسانس، 

 12 ، ند. در  ین بین و شش نفت د ر ی مدرک د تتی بوده

 نلد، دو نفلت    سلال د شلته   21تا  11 اری بین  ۀسابانفت 

تلا   5نفت بین  5 ند و   اری د شته ۀساباسال  21 بیش  ز

سلال سلاباه    5و یک نفت  متلت  ز  د شته سال ساباه  11

 د شته  ست.

  

 داوطلبانجنسیت . 15شکل  

  ها اولویت
 ها اولویتمعادل فازی 

 (Uحد باال ) (Mحد وسط ) (Lحد پایین )
 1 1 1 1  همیت یمسان
 3 2 1 2 تت مها یمسان تا نسبتاً
 4 3 2 3 تت مها نسبتاً

 5 4 3 4 تت تا  همیت زیاد مها نسبتاً
 6 5 4 5  همیت زیاد

 7 6 5 6  همیت زیاد تا بسیار زیاد
 8 7 6 7  همیت بسیار زیاد
 3 8 7 8 تت مها بسیار زیاد تا  اماً

 11 3 8 3 تت مها  اماً

 ها اولویتامتیاز دادن به  چگونگی. 16شکل  
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 داوطلبان مدرک تحصیلی. 11شکل 

 
 داوطلبانکاری  ۀسابق. 18شکل  

تتتیب مت حلل ر    بهپیوست  یل  های شمل و ها ول جد 

    رد.گذ میبه نمایش 

معیارهلا  ر ئله شلده     ۀهمل گذ ری فلازی    رزش 1 در جدول

  ست.

گلللذ ری زیتمعیارهلللای   رزش 3و 2 هلللای جلللدول در

مورد سنجش   شده مطالعه ۀمحدود هیدرو قهیا وتوپوگت فی 

 گتفته  ست. رقت 

وزن هت  تیمااد FAHP ستفاده  ز رو بط  با ،هایتدر ن و

 .دش مشخص 4 در جدول اریتمعیو ز اریمع

 ارهایمع یفاز یگذار ارزش. 1 جدول
 

 جاده )دسترسی( پوشش زمین )کاربری اراضی( هیدرواقلیم توپوگرافی عناوین

 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 توپوگت فی

 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 هیدرو قهیا

 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.3 1 1.5 1.3 پوشش زمین ) اربتی  ر ضی(

 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.3 1 1.5 1.3 جاده )دستتسی(

 یتوپوگراف ارهایرمعیز یفاز یگذار ارزش. 1 جدول

 لندفرم شیب ی ارتفاعمدل رقوم عناوین

 1 1.5 1.33 1 1.5 1.33 1 1 1 مدل رقومی  رتفا 

 1 1 1 1 1 1 3 2 1 شیب

 1 1 1 1 1 1 3 2 1 لندفتم

 میدرواقلیه یارهایرمعیز یفاز یگذار ارزش. 3 جدول

 بارش فاصله از رودخانه نیعناو

 3 2 1 1 1 1 فاصهه  ز رودخانه

 1 1 1 1 1.5 1.33 بارش
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 اریرمعیز و اریمع هر یوزن ریمقاد. 0 جدول

 ییوزن نها زیرمعیار اریوزن مع معیار

 1.346 توپوگت فی

 1.163 مدل رقومی  رتفا 

 1.142 شیب

 1.142 لندفتم

 1.346 هیدرو قهیا
 1.241 دخانهفاصهه  ز رو

 1.117 بارش

 1.154  اربتی  ر ضی 1.154 پوشش زمین

 1.154 فاصهه  ز جاده 1.154 دستتسی

  

 ها یافته

 سلتان چهارمحلال و    ابیدر بت بلت سل   منیمناطق   ۀناش

 انیشا .ه  ستدآم دست هب FAHPبت  سا  روش  یاریبخت

 لیل تحه ،یتیل گ بهلته  ست محاق به عهل سلهولت   یادآوری

روش در  نیللبللودن  ز   ایو قابللل تعملل ین و  للاربتدآسللا

  ز یمللی ،نیهمچنلل .پللژوهش حاضللت بهللته بللتده  سللت  

بلا   یتیل گ ایتصلم  یشلده بلت    یطت حل  جلاما  های ستایس

  ممان کیتمن نی  ت ی، زدیآ می شماره بچندگانه  یارهایمع
فلت ها   یمت تبل  سهسلهه فتموله  تدن مسئهه ر  بله صلور    

 ر  یفل ی  و ی مل  مخته  یاارهیمع ،نیهمچن  ست. هآورد

 و ارهلا یمع یرو تیحساسل  لیل گتفته و  مملان تحه  ن ت در

 و ز نیم به تو ن می آن بیمعا  ز هتچند .د رد ر  ارهایتمعیز

 شلمل  در  ه طور همان ،د ت  شاره پژوهشوت یخطا درصد

 ر  یتیخطتپلذ  ز نیل م نی متت شهت تد ، ست مشخص زین

 یبللت . د رد اریلل خت در  سللتان یهللا شهتسللتان نیبلل در

  ستان یشتق شمال و یشمال یها قسمت بتوجن شهتستان

 نیهمل  ،نیهمچنل .  سلت  شهتسلتان  در ها ممان نیتت منی 

 و شلمال  و  سلت  یادآوری قابل زین  ردل شهتستان در روند

 ر  آن یهلا  قسلمت  نیتلت  ملن ی  شهتستان نی  شتق شمال

 یهلا  قسلمت   وهتنل   شهتسلتان  یبلت  . دهد یم لیتشم

 بلله نسللبت یشللتتیب یمنللی   ز آن جنللوب و آن یمت للز

 شهتسلتان  در. نلد  بتخلورد ر  شهتستان یشمال یها قسمت

 نالاط  نیتت منی  شهتستان نی  یشتق یها قسمت شهت تد

 نیل   یشلمال  یهلا  قسلمت  لتدگلان  یبت  و د ده لیتشم ر 

 .هستند ها قسمت نیتت منی  شهتستان

 

 یاریبخت و رمحالچها استان البیس برابر در منیا مناطق ۀنقش. 11 شکل
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 دهستان اساس بر اسکان محل تیاولو. 11 شکل 

  بحث

 ییشناسللا ابیسلل ۀحادثللدر  هیللتخه یمناسللب بللت  ی لوللو

 قبلل هلا   ممان نیبه   ی ا و دستتس یتیپذ لیبا س ییها ممان

بتخلورد مناسلب ر  در    یبلت   ی ز وقو  حادثه  ست  ه آملادگ 

 یزیل خ لیتلا سل   بایلد  ،من ور نیه  ب. دهد یر م فت د قت  اری خت

آن بللا  یپار متتهللا بیللشللده و بللا تت  یسللاز منللاطق مللدل
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 نیمورد ن لت بهتلت   یها به ممان یسهولت دستتس یپار متتها

 بنلابت ین، و  سلمان موقلت  نتخلاب شلود.      هیتخه یها بت  ممان

 یارهلا یتو ن مع نمهیشده و با توجه به   ییشناسا ارهای بتد  مع

شلده  آنهلا   یساز ی رتباط د د  قد م به فاز وتیمدیه  ر  با مخت

 یمنطاله  ز پار متتهلا   یزیخ لیدست آوردن سه ب یبت   ست.

 یملدل رقلوم   ،لنلدفتم  ،ی ر ضل  ی اربت ،ها رودخانه به یمینزد

 شی فلز   بلا  ا،طب به.  ست شده  ستفاده بارش و بیش ،ی رتفاع

 شی فز  نی   ما ، ند یم د یپ شی فز  یزیخ لیس  حتمال بارش

  ز  سلتفاده  بلا  ،نیبنلابت   .تدیپلذ  ینمل  صلور   یخط صور  به

.  سلت  شده  ستفاده پار متت نی  یساز یفاز یبت  یوتید رو بط

 بله  هتچله   ه  ست  رودخانه به یمینزد ،پار متتها  ز وتید یمی

 .شلود  یمل  شتتیب یزیخ لیس  حتمال ایشو تت کینزد رودخانه

  سلتفاده  یخطل  روش  ز پار متت نی  یازس بعد یب یبت  ،نیبنابت 

در  گلذ ر  تیث تل  ز عو ملل   ولت ید یمی ی ر ض ی اربت.  ست شده

 ی  در منطاله  یاهیپوشش گ ز نی ست  ه هت چادر م ابیس

 نمله ید رد. با توجه بله    ی متت یتیپذ لیخطت س ،باشد شتتیب

 ز ملدل   شلود  یمل  یزیل خ لیسل  شی رتفا  موجب  فز  شی فز 

 یبلت    ه ستفاده  یاری ستان چهارمحال و بخت ی رتفاع یرقوم

. در  سلت   سلتفاده شلده   ی ز رو بلط خطل  نیلز  آن  یساز یفاز

 له بلا در ن لت     هشلد  یبترسل   ستان بیش ۀناش یبعد ۀمتحه

 یزیل خ لیس شیموجب  فز  بیش شی فز   هنمته  نیگتفتن  

 ۀ سلتفاد ناشله   نیل   یسلاز  یفلاز  یبلت   ی ز تابا خط شود یم

 لندفتم بوده  ست.    ۀناش زیخ لیدر سپار متت  نیآخت

 یهلا  مملان  به یدستتس سهولت پار متت ،یگام بعد در

 فاصهه نسبت  ز ،من ور نیه  ب . ست هشد یبترس ن ت مورد

بایلد  متحهله   نیل شده  سلت. در     ستفاده ستان  یها ه به ر 

شلود.   بیل هلا تت   فاصلهه  ز ر ه  ۀناشل بلا   یزیخ لیس ۀناش

 ی متت باشد سهولت دستتسل  ی صه یها هتچه فاصهه  ز ر ه

ناشله بلا    نیل   بیل تت  یبت  ،نیبنابت  . ند یم د یپ شی فز 

 یبللت  یمنفلل یتللابا خطلل  ز بایللدشللده  یفللاز یهللا ناشلله

آن  انوتیل موضلو  ب  نی.  شود ستفاده  اریمع نی  یساز یفاز

مالد ر   ،باشلیا  تت کینزد ی صه یها  ست  ه هتچادر به ر ه

بلا    له  خو هد بود یتت د  وچکمتناظت با آن عد یعدد فاز

و بلا  سلتفاده  ز روش    یزیخ لیس یپار متتها  ۀناش بیتت 

FAHP یمنل ی  مملان  ،وزن مجملو   متلت باشلد    هتچادر 

بلا   تلو ن  ی له مل   د شلت خو هلد   ابیدر بت بت س یشتتیب

 ۀیل تخه یبلت   یزیل ر مناطق  قلد م بله بتنامله    نی  ییشناسا

 .د ت ابیس ۀحادثمناسب در 

  سلتان،  در موجلود  شهتسلتان  هت به توجه با ، د مه در

 شلده  ییشناسا منی  ممان عنو ن به دهستان در ی  منطاه

 ملن، ی  ممان محل شدن تت قیدق یبت  ،یبعد  گام در.  ست

به صلور  دقیلق    دهستان هت در ید نیم یدهایبازد با باید

 یبلت   موجلود  یهلا  ر ه بله  توجه با بنابت ین، .شود مشخص

 طیشت  دن ت فت ها به  قد م شده خصمش ممان به دنیرس

 بله  دنیرسل  یبلت   مناسب یدستتس یها ر ه جادی  جمهه  ز

 توجله  با. شودبترسی  موجود طیشت  بهبود ای و منی  ممان

 نسلبت   سلت،  آن ۀیتخه نیاز به  ه منطاه هت یتیقت رگ به

 ملن ی  مملان  بله  دنیرسل  یبت  زمان نیتت  وتاه  نتخاب به

 .شود میلحاظ 

 سلتان چهارمحلال و    ابیدر بت بلت سل   منیاطق  من ۀناش

بت  سا   ست.  آمدهدست ه ب FAHPبت  سا  روش  یاریبخت

 مخته  مناطق بودن منی  به توجه با و آمده دست بههای  ناشه

 یبنلد  تیل بله  ولو   قلد م   سلتان  یهلا  شهتستان  ز یک هت در

 سلتان   یهلا  دهسلتان  در هت شهتستان بت  سلا   منیمناطق  

 له شلهت تد   د  لت  انیل ب تلو ن  یمل  ،یبه طور  هل  شده  ست.

 ستان در  یها شهتستان نیر  در ب یتیخطتپذ ز نیم نی متت

 یمنلی   د ر ی یشتق یها قسمت  ین شهتستاندر  د رد. اری خت

با پوشش گیاهی متتا زیاد و متوسط، و در غتب نیلز بلا    بیشتت

 تی متل  یمنلی   بنلد ن  له   پوشش سنوی، مخزن و سد و آب

 ز  یمناسلب  تیوضع هوره و سامان دهستان دو بنابت ین، .ند د ر

هلای شلهت شلهت تد     دهسلتان  ۀ هین ت  سمان موقت در بین 

شهتسلتان   ی ه بلت   گفت تو ن یم ،بیتتت نیه  بند.  بتخورد ر

 ،در شهتسلتان  سلت    مملان  نیتت نمی  حومه دهستانبتوجن 

چت   ه پوشش گیاهی آن  ز متتا با پوشش متوسط و مخهوط 

 یهلا  شهتستان  وهتن  قسلمت  یبت .  ست ر عت آب و دیاز

 یهلا  نسلبت بله قسلمت    یشلتت یب یمنی  و جنوب آن یمت ز

 نیل زر در مجمو  دهسلتان دشلت   یول .د ردشهتستان  یشمال

چت   ه در آن منطاله   بوده، سمان موقت  یمنطاه بت  نیبهتت

اربتی آن پوشش گیاهی  ز مت تا  نبوه و متوسط بتخورد ر و  ل 

هلای شلمالی و    در قسمت ،. همچنین ست شهتی ۀحدوددر م

غتبی  ین شهتستان جنول با تا  پوشلش متوسلط و  لا بله     

شهتسلتان  ردل هلت    یبت قت ر گتفته  ست.  همت ه هور و تاالب

بلا   یولل  ، نلد  قت ر گتفتله  ایو عه یسفه زد یچند دو دهستان م

منطاه بهتت  نیبه   نیزر  دهستان دشت بودن کیتوجه به نزد

 منطاله در  نیل محل  سلمان در    زیشهتستان ن نی  ی ست بت 

 ملنج  دهسلتان  له  لتدگلان   شهتسلتان  یبت ن ت گتفته شود. 
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 سللت،  آن شللهتهللای  د ر ی منطالله  یمللن در بللین دهسللتان

جنلوبی  های  و در قسمت  پوشش گیاهی جنول  نبوه و متوسط

در  ز هور و تاالب تشمیل شلده  سلت.    د رد یمنی  متتی   ه

زملان   نیتلت   ستفاده  ز هت ممان بت  سا   وتاه تی ولو ،تینها

 خو هد بود. منی  ۀبه منطا دنیرس

 گیری نتیجه

حفظ جان  یبت  یر هبت آن بود  ه  ی، سعحاضت تحایق در

د. شلو  هئ ر  ی ضطت ر مو قامنطاه در  کی دهید  فت د حادثه

 جلاد یمنطاله    کیل ر  در  یطی وقلا  حلو دث، شلت     یگاه

 فلت د   یهلا ازین یگلو  پاسلخ   ی ی سلتت تژ  چیه نند  ه  یم

منطاه تنها ر ه  مک بله   ۀیتخه نیبنابت  ست؛ین دهید حادثه

 ا یحاضت  بتد   دب ۀدر مطالع ،من ور نیه   فت د  ست. ب نی 

 یرو شلده   نجلام  نیشل یبت مطالعا  پ یشامل متور قیتحا

 ارهیمعچنلد  یتیل گ ایتصلم  ،نیو همچنل  ی ضلطت ر  ۀیتخه

منطاه  یفعه تیو موقع  مدل ،. پس  ز آنت س هشدمطالعه 

 زیل ن ارهیمعچنلد  یتیگ ایتصم یمبان ،سپس وشده  یبترس

 طاعلا    سلتا یس نمله یبله    توجله  سلت. بلا    شلده   نجام

 یادیللز یهللا ییو تو نللا هللا تیلل(  ز قابهGIS) ییایللجغت ف

 و هلا  یزیل ر هدر بتنامل  تلو ن  ی بز ر مل  نی ز   ،بتخورد ر  ست

به طور گستتده بهته گتفت. شهت  یشهتساز یها یزیر طت 

روز نله   تیتیو ملد  یزیل ر به بتنامه ازیآن ن ی رتباط ۀو شبم

 یموجلود بلت    طیگتفتن تملام شلت    با در ن ت دیبا  هد رد 

بلا   ،نید. بنلابت   لت  هئل شهت ر   ر  ازیمتناسب با ن ۀشهت بتنام

 یهلا  ناشله  ییایل  طاعلا  جغت ف  سلتا ی مک گتفتن  ز س

 یلنلدفتم، ملدل رقلوم    ،ی ر ضل  ی لاربت  هلا،  هلا، ر ه  آبت هه

 ه  یاریو بارش در  ستان چهارمحال و بخت بیش ،ی رتفاع

 نله یگز نیت  نتخلاب بهتلت  ب تگذ ریث ت یها به عنو ن شاخص

 نلد. در   ملورد  سلتفاده قلت ر گتفتله     ، ند ن ت گتفته شده در

و بلا  سلتفاده  ز    یتیپلذ  لیسل  یهلا  با توجه به ناشه ، د مه

 ۀناطل  نی( بهتلت AHP) یمت تبل  سهسهه ندفت ی لیروش تحه

نالاط   ودسلت آملد   ه بل  هلا  شهتستان  ز یکهت  یبت  منی 

 .در محل مشخص شدند منی 
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