21

فصلٌاهِ جغرافیایی سرزهیي ،علوی – پژٍّشی ،سال چْاردّن ،شوارُ  ،65زهستاى 6935

پهنهبندی خطر سیالب در شهرستان مشکینشهر با استفاده از مدل ویکور
موسی عابدینی ،1الناس پیزوسی ،*2لیال آقایاری ،3الناس استادی

4

 1داًشیار شئَهَرفَلَشی داًشگاُ هحقق اردتیلی
 2داًشجَی دکتری هخاطرات شئَهَرفَلیک داًشگاُ هحقق اردتیلی
 3داًشجَی دکتری هخاطرات شئَهَرفَلیک داًشگاُ هحقق اردتیلی
 4داًشجَی دکتری تغییرات آب ٍ َّایی داًشگاُ تثریس
تاریخ دریافت مقاله1315/11/10 :

چکیده

تاریخ پذیزش مقاله1316/01/26 :

1

سیالب یکی از هْنتریي ٍ پرحادثِتریي هخاطرات طثیعی ایراى هیتاشذ .شْرستاى هشکیيشْر تِ لحاظ
شرایط تَپَگرافی ٍ اقلیوی ،تسیار هستعذ جْت شکلگیری سیالب هیتاشذ .تٌاترایي ّذف تحقیق حاضر،
پٌِْتٌذی قسوتی از شْرستاى هشکیيشْر تِ هساحت  313کیلَهترهرتع ،از لحاظ پتاًسیل ٍقَع سیالب
هیتاشذ .در ایي هطالعِ اتتذا ،دُ عاهل شیة ،ارتفاع ،تارش ،دها ،CN ،ارتفاع رٍاًاب ،فاصلِ از رٍدخاًِ ،خاک،
لیتَلَشی ٍ کارتری اراضی ،تِعٌَاى عَاهل هؤثر ترای ایجاد سیالب در هٌطقِ شٌاسایی شذًذ .سپس
الیِّای اطالعاتی در هحیط  GISتْیِ گردیذ .استاًذاردسازی ًقشِّا تا استفادُ از رٍش فازی اًجام شذ.
تحلیل ٍ هذلسازی ًْایی تا استفادُ از هذل ٍیکَر ،اًجام گردیذً .تایج هطالعِ ًشاى داد ،عَاهل ارتفاع،
لیتَلَشی ،تارش ٍ شیة تِ ترتیة تیشتریي تأثیر را تر ایجاد سیل در هٌطقِ هطالعاتی دارًذّ .وچٌیي ،تا
تَجِ تِ ًتایج تِ دست آهذُ تِ ترتیة  52/50 ٍ 23/33کیلَهترهرتع از هساحت هحذٍدُ ،در طثقِ تسیار
پرخطر ٍ پرخطر قرار دارًذ.
کلید واژهها :پٌِْتٌذی ،سیالب ،هشکیيشْر ،هذل ٍیکَر

هقذهِ
یىی اص پشحادثٝتشیٗ ٔخاعشات عثیؼی د٘یأ ،خاعشات ػیالب ٔیتاؿذ وٙٔ ٝـإ آبٛٞٚاییٞ -یذسِٛٚطیىی
داؿت ٚ ٝت ٝكٛست ٘اٌٟا٘ی  ٚدس اثش ػٛأُ ٔختّف سخ ٔیدٞذ .دس ٔمایؼ ٝتا ػایش ٔخاعشات عثیؼی ،ػیالبٞا تا
فشاٚا٘ی صیاد  ٚدس فضایی ٌؼتشد ٜاتفاق ٔیافتٙذ (ٌشیٕٗٞ ٚ 2ىاساٖ :2014 ،ف3؛ ٚاسدٕٞ ٚ 3ىاساٖ :2014 ،ف.)1
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ایٗ پذیذ ٝ٘ ٜتٟٙا دس وـٛسٞای دس حاَ تٛػؼ ،ٝتّى ٝدس تٕاْ خٟاٖ ؿایغتشیٗ ٔخاعش ٜعثیؼی اػت (ِؼىٙضٚ 1
ٕٞىاساٖ :2014 ،ف.)53
ػیُ تٚ ٝضؼیتی ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝدس آٖ خشیاٖ سٚدخا٘ ٚ ٝػغح آب ت ٝكٛست غیش ٔٙتظش ٜافضایؾ پیذا وشدٚ ٜ
تاػث خؼاست ٔاِی  ٚخا٘ی ٌشدد (ػّیضاد :1390 ،ٜف  .)840تشخی اص ػُّ ٚلٛع ا٘ٛاع ػیُ سا ٔیتٛاٖ ،سیضؽ
تاساٖ ؿذیذ یا عٛال٘ی ،رٚب تشف ،ؿىؼتٗ ػذ ِ ٚغضؽ صٔیٗ ،أٛاج ٔشتفغ ،تؼتٗ وا٘اَ ،ؿذت تاس٘ذٌیٛ٘ ،ع
تاس٘ذٌی ،صٔاٖ  ٚحدٓ تاس٘ذٌی ،ؿشایظ لثّی سٚدخا٘ ،ٝصٞىـی حٛض ،ٝواستشیٞای ٘أٙاػة  ٚلغغ دسختاٖ
خٍّٙی دس ػشچـٕ ٝسٚدٞا ػٛٙاٖ وشد (والئ :2011 ،2َٛف 18؛ تایٗػٙچّی :2012 ،3ف  .)1دس 20ػاَ اخیش ایٗ
پذیذٞ ٜش  2ػاَ یه تاس اتفاق ٔیافتذ .ت ٝعٛسوّی ٔخاعشات ػیالب %19 ،اص وُ ٔخاعشات سا دس خٟاٖ ؿأُ
ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ  %19لشتا٘یاٖ ٔ %21 ،دشٚحیٗ  %41 ،خؼاسات  %66 ،تیخإ٘اٖٞا  %49 ٚتإثیش پزیشاٖ اص وُ
ٔخاعشات دس خٟاٖ ٔشتٛط ت ٝایٗ ٔخاعشٔ ٜیتاؿذ (اٚصی :1390 ،ف ٞ .)288شػاِ ٝػیالبٞا تیؾ اص ٘ 2000فش سا
اص تیٗ ٔیتش٘ذ  ٚتٔ 75 ٝیّی٘ ٖٛفش اص خٕؼیت ٔشدْ دس خٟاٖ تإثیش ٔیٌزاس٘ذ (ٔحٕذی :1390 ،ف .)73
وـٛس ایشاٖ (تٚ ٝیظ ٜؿٕاَ غشب ایشاٖ)٘ ،یض اص خغش تشٚص ػیُ ٔلٕ٘ ٖٛیتاؿذ .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ػیالب ػاَ
 1371و ٝدس تیؾ اص  11اػتاٖ وـٛس خاسی ؿذ ٘ 500 ٚفش وـت ٚ ٝیه ٔیّیاسد دالس خؼاست تشخای ٌزاؿت
(أیذٚاس :1390 ،ف  .)182یىی اص سٚؽٞای ٔذیشیتی ٔٛاخ ٟٝتا ػیُ ،پٟٝٙتٙذی ػیُ ٔیتاؿذ٘ .مـٞٝای پٟٝٙتٙذی
ػیُ اعالػات اسصؿٕٙذی سا دس ساتغ ٝتا عثیؼت ػیالبٞا  ٚاثشات آٖ تش اساضی دؿت ػیالتی  ٚتؼییٗ حشیٓ
سٚدخا٘ٞٝا اسائٔ ٝیدٙٞذ.
پظٞٚؾٞای اسص٘ذٜای ،تٚ ٝیظ ٜدس ػاَٞای اخیش تا سٚؽٞای ٔختّفی ،تٙٔ ٝظٛس تشسػی ٔ ٚغاِؼ ٝػیالب دس
٘ٛاحی ٔختّف ایشاٖ  ٚخٟاٖ ،كٛست ٌشفت ٝاػت .لٛٙاتی ٕٞ ٚىاساٖ ( ،)1391ت ٝاسصیاتی  ٚپٟٝٙتٙذی خغش سخذاد
ػیالب دس حٛض ٝی فشحضاد تٟشاٖ تا اػتفاد ٜاص ٔٙغك فاصی پشداختٙذ و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙالذاْ ت ٝتٟیٝی الیٞٝای
اعالػاتی ٕٞچ ٖٛؿیة ،ا٘حٙاء پشٚفیُ ،پال٘یٕتشیه ،استفاع ،تشاوٓ صٞىـی ،فاكّ ٝاص آتشاِٙ ،ٝٞذفشْٞا  ٚواستشی
اساضی وشد٘ذ .دس ٟ٘ایت دسیافتٙذ وٛ٘ ٝاحی تا خغش ػیُ تؼیاس تاال دس پاییٗدػت حٛضٙٔ ٚ ٝغثك تش دسّٜی اكّی
فشحضاد ٞؼتٙذ و ٝایٗ ٘ٛاحی ؿیةٞای  40-20دسكذ سا ؿأُ ٔیؿٛد .اكغشی ػشاػىا٘شٚد ٕٞ ٚىاساٖ (،)1394
دس ٔغاِؼٝای ،تا اػتفاد ٜاص سٚؽ ٚیىٛس ت ٝپٟٝٙتٙذی خغش ػیالب دس حٛض ٝآتخیض آق اللاٖ چای پشداختٙذ ٘ ٚتایح
تذػت آٔذ٘ ٜـاٖ داد و ٝػٛأُ ؿیة ،استفاع  ٚفاكّ ٝاص ؿثى ٝآتشا ،ٝٞتیـتشیٗ تإثیش سا تش ایداد ػیُ دس حٛضٝی
آق اللاٖ چای داس٘ذ .ت ٝعٛس ػٕذٙٔ ٜاعك تؼیاس پشخغش دس لؼٕت پشؿیة ؿٕاَ  ٚخٛٙب غشتی حٛضٔ ٝغاِؼاتی
لشاس داس٘ذ .غفاسی ٌیال٘ذٕٞ ٚ ٜىاساٖ ( ،)1395دس ٔغاِؼٝای ت ٝتشآٚسد ؿٕاسٙٔ ٜحٙی  ٚاستفاع سٚا٘اب دس ؿٟشػتاٖ
ٔـٍیٗؿٟش پشداختٙذ .دس ایٗ ٔغاِؼ ٝؿٕاسٙٔ ٜحٙی  ،CNدس  5والع اص  32تا  ٚ 98استفاع سٚا٘اب اص كفش تا 99
دسكذ ،دس  5عثم ٝتذػت آٔذ .س٘ٚاِذ وّیٕٙت ،)2013( 4دس ؿٟش ٔىیٛسدی ٘یدشی ،ٝتا اػتفاد ٜاص ػأا٘ ٝاعالػات
1
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خغشافیایی  ٚدادٜٞای سلٔٛی تٛپٌٛشافی ،خان ،صٔیٗؿٙاػی ،پٛؿؾ ٌیاٞی ،الّیٓ ،خٕؼیت  ٚفؼاِیتٞای التلادی
ت ٝپٟٝٙتٙذی خغش ٚلٛع ػیُ پشداخت٘ .مـ ٝعثمٝتٙذی خغش ػیُخیضی ٘ـاٖ داد و ٝت ٝعٛس وّی ؿٟش پتا٘ؼیُ تاالیی
تشای ٚلٛع ػیالب داسد .الٕٞ ٚ 1َٚىاساٖ ( ،)2014دس ؿٟش پشِیض ٔاِضیٔ ،غاِؼٝای تٙٔ ٝظٛس تدضی ٚ ٝتحّیُ ٔذَ
اػتخشاج ٔیضاٖ ػیالب  ٚػٛأُ ٔٛثش تش ػیالب ا٘داْ داد٘ذ .دس ٟ٘ایت تا تشویة دادٜٞای ػٙدؾ اص دٚس  ٚػؼتٓ
اعالػات خغشافیایی ،ػ ٝػأُ صٔیٗ ؿٙاػی ،واستشی صٔیٗ  ٚؿیة ت ٝػٛٙاٖ ػٛأُ ٔ ٟٓدس ػیُخیضی روش ؿذ .یٗ

2

ٕٞ ٚىاساٖ ( ،) 2015دس حٛض ٝسٚدخا٘ٛٞ ٝآ ،ٜتا اػتفاد ٜاص سٚؽ فشآیٙذ تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتثی  ٚػیؼتٓ اعالػات
خغشافیایی ،پٟٝٙتٙذی خغش ػیالب سا ا٘داْ دادٜا٘ذ٘ .تایح ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝاػتفاد ٜاص ٔذَ فشآیٙذ تحّیُ ػّؼّٝ
ٔشاتثی ،دس اسصیاتی خغش ػیالبٞای حٛض ٝدس ػاَٞای  1960تا  ،2010تؼیاس ػاصٌاستٛد ٜاػت.
ؿٟشػتاٖ ٔـىیٗؿٟش تِ ٝحاػ ؿشایظ خاف ٔٙغمٔ ،ٝا٘ٙذ تٛپٌٛشافی ،ؿیة  ٚؿشایظ الّیٕی (تاسؽٞای ٘اٌٟا٘ی
 ٚسٌثاسی تٟاسی ،رٚب تشفٞا ،عغیاٖ سٚدخا٘ٞٝا دس تٟاس) ،اص پتا٘ؼیُ تاالیی تشای ٚلٛع ػیالب تشخٛسداس ٔیتاؿذ
ٚ ٚلٛع ػیالبٞاٙٔ ،دش ت ٝآػیةٞا  ٚخؼاسات ٔاِی  ٚخا٘ی ٔتؼذد اص خّٕ ٝتخشیة ساٜٞای استثاعی ٞ ٚذس سفتٗ
ٔٙاتغ تا اسصؽ خان دس ایٗ ؿٟشػتاٖ ٔی ٌشدد .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ :ػیُ ٔ 1380ـىیٗؿٟش ػال ٜٚتش خؼاسات التلادی،
ٔٛخة وـت ٝؿذٖ ٘ 30فش ٘ ٚیض كذٞا ٔدشٚح ٔ ٚفمٛد ٌشدیذ (ػاتذیٙی :1395 ،ف  .)140اص آٖ خٟت ؤ ٝغاِؼات
تؼیاس ا٘ذوی دس صٔی ٝٙپٟٝٙتٙذی ػیالب دس ٔحذٚد ٜؿٟشػتاٖ كٛست ٌشفت ٝاػت ،ضشٚسی اػت و ٝدس ٔٛسد دالیُ
 ٚػٛأُ اكّی ػیُ دس ایٗ ٔٙغم ٚ ٝپ ٟٝٙتٙذی آٖ ٔغاِؼاتی ا٘داْ پزیشد.
تا تٛخ ٝت ٝپیـی ٝٙتحمیك ،اص آٖ ٘ظش و ٝاٍِٞٛای تلٕیٌٓیشی چٙذ ٔؼیاس ٚ ٜاػتفاد ٜاص ػیؼتٓ اعالػات
خغشافیایی ،اص اػتمثاَ تاالیی تشخٛسداس تٛد ٜاػت ،دس ایٗ تشسػی ٘یض دس ٟ٘ایت اص سٚؽ ٚیىٛس ،و ٝتشاػاع سٚیىشد
تش٘أٝسیضی ٔغّٛب  ٚتٟیٝٙػاصی چٙذٔؼیاس ٜپایٝسیضی ٌشدیذ ٜاػت ،ت ٝػٛٙاٖ لاػذ ٜتلٕیٌٓیشی چٙذ ٔؼیاسی،
خٟت پٟٝٙتٙذی پتا٘ؼیُ ػیُخیضی ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغاِؼ ٝاػتفاد ٜؿذ ٜاػت.

شٌاخت هحذٍدُ هَرد هطالعِ
ؿٟشػتاٖ ٔـىیٗؿٟش دس ؿٕاَغشب ایشاٖ  90 ٚویّٔٛتشی غشب ؿٟشػتاٖ اسدتیُ ٚالغ ؿذ ٜاػت .ایٗ ؿٟشػتاٖ
تا ٔؼاحت  3880ویّٔٛتش ٔشتغ 22 ،دسكذ ٔؼاحت اػتاٖ سا تـىیُ ٔیدٞذٙٔ .غمٛٔ ٝسد ٔغاِؼ ٝلؼٕتی اص ؿٟشػتاٖ
ٔـىیٗؿٟش ٔیتاؿذ و ٝتا ٔؼاحت حذٚد  318ویّٔٛتش ٔشتغ دس  47دسخ 37 ٚ ٝدلیم ٝتا  47دسخ 49 ٚ ٝدلیم ٝعَٛ
ؿشلی  38 ٚدسخ 12 ٚ ٝدلیم ٝتا  38دسخ 30 ٚ ٝدلیم ٝػشم ؿٕاِی لشاس داسد .دٔای ٛٞا دس ع َٛػاَ تیٗ ٚ - 30
 + 30دسخ ٝػا٘تیٌشاد ٔتغیش اػت ٔ ٚیاٍ٘یٗ تاس٘ذٌی ػاال٘ٔ 376/6 ٝیّیٔتش ٔیتاؿذ (ِٚیضاد ٜوأشاٖ ٕٞ ٚىاساٖ،
 :1391ف .)41حذاوثش استفاع ٔحذٚدٔ 4780 ٜتش  ٚحذالُ استفاع آٖ ٔ 920تش اص ػغح دسیا ٔیتاؿذ.

Lawal et al
Yen an et al

1
2

24

پهنهبندی خطر سیالب در شهرستان مشکینشهر با استفاده از مدل ویکور

شکل ً :6قشِ هَقعیت هحذٍدُ هَرد هطالعِ

هَاد ٍ رٍشّا
تٙٔ ٝظٛس دػتیاتی تٞ ٝذف تحمیك اص ٔٛاد  ٚسٚؽٞای صیش اػتفاد ٜؿذ ٜاػت:
ٔ -1غاِؼ ٚ ٝتشسػی ٔثا٘ی ٘ظشی ٔٛضٛع تحمیك اص عشیك ٔغاِؼ ٝاػٙاد ٔ ٚذاسن وتاتخا٘ ٝای ،خٟت ؿٙاػایی
ػٛأُ ٔٛثش تش ٚلٛع ػیالب.
 -2تٟی ٝالیٞٝای اعالػاتی ؿأُ :تٟی٘ ٝمـٝی ؿثى ٝآتشاٙٔ ،ٝٞحٙیٞای ٔیضاٖ (خغٛط تشاص) ،عثمات استفاػی تا
اػتفاد ٜاص ٔذَ سلٔٛی ٘مـ ٝتٛپٌٛشافی ٔٙغم ٝتٔ ٝمیاع  ،1:50000تٟی ٝالیٞ ٝای اعالػاتی صٔیٗ ؿٙاػی ِ ٚیتِٛٛطی
تا اػتفاد ٜاص ٘مـ ٝصٔیٗ ؿٙاػی تٔ ٝمیاع  1:250000ػاصٔاٖ صٔیٗ ؿٙاػی وـٛس ،تٟی٘ ٝمـٝی تاسؽ  ٚدٔای ٔٙغمٝ
ٔٛسد ٔغاِؼ ٝسا تا اػتفاد ٜاص دادٜٞای ایؼتٍاٜٞای ٛٞاؿٙاػی  ٚتاساٖ ػٙدی (خذ ،)1 َٚدس داخُ ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتی
ٕٞ ٚچٙیٗ ایؼتٍاٜٞای ٔداٚس (آٔاسٞای ٔشتٛط ت ٝػاَٞای  1990تا  ٚ )2015تا ت ٝدػت آٚسدٖ ٔؼادٌِ ٝشادیاٖ
تاسؽ (ٌ ٚ )P=203/42+0/0751*Hشادیاٖ دٔا (ٕٞ ٚ )T ; 16/45 -0/0046 *Hچٙیٗ اػتفاد ٜاص ٔذَ سلٔٛی
استفاػی ،تٟی ٝالیٞ ٝای اعالػاتی واستشی اساضی ٔحذٚد ٜتا اػتفاد ٜاص ٘مـ ٝواستشی اػتاٖ ،تٟی٘ ٝمـ ٝخان ٔحذٚد،ٜ
اص ٘مـ ٝخان اػتاٖ اسدتیُ تا ٔمیاع  ،1:50000تٟی٘ ٝمـ ٝسٚا٘اب  ،CN ٚتا اػتفاد ٜاص ٘شْافضاس ٚ ARC GIS
اِحالیٞٝای ، Arc CN-Runoff ٚ Arc-Hydroتذیٗ كٛست و ٝاتتذا ٘مـ ٝواستشی اساضی ٔٙغم ٝتا خذ َٚؿاخق
ٔمایؼ ٚ ٝتا اعالػات ٌشٞ ٜٚیذسِٛٚطیىی خان تّفیك ؿذ ،ػپغ ؿٕاسٙٔ ٜحٙی  CNتٟی ٝؿذ  ٚدس ٔشحّ ٝتؼذ ،تا
ِحاػ ٔیاٍ٘یٗ تاسؽ  ،CN ٚاستفاع سٚا٘اب ٔحذٚد ٜتا سٚؽ ٔ SCSحاػث ٝؿذ.
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جذٍل  :6هشخصات ایستگاُّای هَرد استفادُ
ًام ایستگاُ

ًَع ایستگاُ

طَل جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع( بِ هتر)

ٔـٍیٗ ؿٟش

ػیٛٙپتیه

47دسخ 40 ٚ ٝدلیمٝ

 38دسخ 23 ٚ ٝدلیمٝ

1568/5

اٞش

ػیٛٙپتیه

47دسخ 4 ٚ ٝدلیمٝ

 38دسخ 26 ٚ ٝدلیمٝ

1390/5

ا ُٞایٕاٖ

تاساٖ ػٙدی

 47دسخ 28 ٚ ٝدلیم 21 ٚ ٝثا٘یٝ

 38دسخ 23 ٚ ٝدلیم 53 ٚ ٝثا٘یٝ

1110

لش ٜتاغالس

تاساٖ ػٙدی

 47دسخ 35 ٚ ٝدلیم 29 ٚ ٝثا٘یٝ

 38دسخ 27 ٚ ٝدلیم 33 ٚ ٝثا٘یٝ

1110

الی

تاساٖ ػٙدی

 47دسخ 54 ٚ ٝدلیم 25 ٚ ٝثا٘یٝ

 38دسخ 6 ٚ ٝدلیم 55 ٚ ٝثا٘یٝ

2038

ٔٛئیُ

تاساٖ ػٙدی

 47دسخ 33 ٚ ٝدلیم 28 ٚ ٝثا٘یٝ

 38دسخ 23 ٚ ٝدلیم 17 ٚ ٝثا٘یٝ

2200

ٔدٙذٜ

تاساٖ ػٙدی

 47دسخ 37 ٚ ٝدلیم 22 ٚٚ ٝثا٘ی 38 ٝدسخ 20 ٚ ٝدلیم 27 ٚ ٝثا٘یٝ

1592

دٚػت تیٍّ ٛتثخیش ػٙدی

 47دسخ 32 ٚ ٝدلیم 6 ٚ ٝثا٘یٝ

 38دسخ 32 ٚ ٝدلیم 55 ٚ ٝثا٘یٝ

816

تثخیش ػٙدی

 47دسخ 54 ٚ ٝدلیم 25 ٚ ٝثا٘یٝ

 38دسخ 6 ٚ ٝدلیم 55 ٚ ٝثا٘یٝ

2038

الی

ٚ -3اسد وشدٖ الیٞٝا تٔ ٝحیظ  ٚ IDRISIاسصؽٌزاسی  ٚاػتا٘ذاسدػاصی ٘مـٞٝای ٔؼیاس ،دس ٘شْافضاس ادسیؼی تٝ
كٛست تٛؤْ تا اػتفاد ٜاص سٚؽ فاصی.
 -5دس ٟ٘ایت ،خٟت پٟٝٙتٙذی پتا٘ؼیُ خغش ػیالب دس ؿٟشػتاٖ ٔـٍیٗؿٟشٔ ،ذَػاصی ٟ٘ایی ،تا اػتفاد ٜاص
سٚؽ ٚیىٛس ،ا٘داْ ؿذ ٜاػت.

هذل ٍیکَر
ٔذَ ٚیىٛسٔ ،ثتٙی تش تش٘أٝسیضی تٛافمی ٔؼائُ تلٕیٌٓیشی چٙذ ٔؼیاس ٜاػت .تإویذ ایٗ سٚؽ تش ستثٝتٙذی ٚ
ا٘تخاب اص ٔدٕٛػٝای اص ٌضی ٚ ٝٙتؼییٗ سا ٜحُ تٛافمی تشای ٔؼإِ ٝتا ٔؼیاسٞای ٔتضاد ٔیتاؿذ (چٗ ٚ ٚاً٘:2009،1
ف .) 224تٙٔ ٝظٛس ا٘تخاب تٟتشیٗ ٌضی ٝٙتا اػتفاد ٜاص ایٗ سٚؽٔ ،شاحُ ٚیىٛس داسای ٌاْٞای صیش اػت (آپشٚیچ ٚ
تضً٘ :2006 ،2ف .)2
ٔشحّ ٝا :َٚتـىیُ ٔاتشیغ تلٕیٓ تا تٛخ ٝت ٝتؼذاد ٔؼیاسٞا ،تؼذاد ٌضیٞٝٙا  ٚاسصیاتی ٌ ٕٝٞضیٞٝٙا تشای
ٔؼیاسٞای ٔختّف ٔاتشیغ تلٕیٓ ،ت ٝكٛست (ساتغ )1 ٝاػت .ایٗ ٔاتشیغ تش اػاع  nآِتش٘اتی m ٚ ٛؿاخق اػت،
و ٝدس آٖ  xijػّٕىشد ٌضی (i:1,2,…,m) i ٝٙدس ساتغ ٝتا ٔؼیاس ٔ (j:1,2,…,n) jیتاؿذ.

ساتغ)1( ٝ
]

[

ٔشحّ ٝد :ْٚاػتا٘ذاسدػاصی ٔاتشیغ تلٕیٓ ٔیتاؿذ .دس فشایٙذ اسصیاتی ٕٔىٗ اػت ٔؼیاسٞا دس ٚاحذٞای ا٘ذاص-ٜ
ٌیشی ٔتفاٚتی ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌیش٘ذ (ٔا٘ٙذ دسكذ دس ا٘ذاصٌٜیشی ؿیة ٔ ٚتش دس ا٘ذاصٌٜیشی فاكّ ٝاص سٚدخا٘،)ٝ
Chen and Wang
Opricovic and Tzeng

1
2
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ٕ٘یتٛاٖ ػّٕیات سیاضی ٕٞچ ٖٛخٕغ  ٚتفشیك سا تش سٚی آٖٞا ت ٝا٘داْ سػا٘یذ .حاَ اٌش تخٛاٞیٓ ػشخٕغ أتیاصی
سا و ٝیه پیىؼُ ،تِ ٝحاػ ٔؼیاسٞایی چ ٖٛؿیة  ٚفاكّ ٝاص ٌؼُ وؼة وشد ٜاػتٔ ،حاػث ٝوٙیٓ ایٗ واس تذٖٚ
اػتا٘ذاسدػاصی تٛؤْ تا اسصؽٌزاسی ٔیؼش ٘خٛاٞذ تٛد .دس ایٗ تحمیك اص سٚؽ فاصی ،دس ٘شْافضاس ادسیؼی خٟت
اػتا٘ذاسدػاصی اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .دس ٔدٕٛػٞٝای فاصی ،تیـتشیٗ اسصؽ یؼٙی ٔمذاس یه ت ٝحذاوثش ػضٛیت ٚ
وٓتشیٗ اسصؽ یؼٙی كفش ت ٝحذالُ ػضٛیت دس ٔدٕٛػ ٝتؼّك ٔی ٌیشد (ػٛیی :1999،1ف .)103
ٔشحّ ٝػ :ْٛتؼییٗ تشداس ٚصٖ ٔؼیاس اػت .دس ایٗ ٔشحّ ٝتا تٛخ ٝت ٝضشیة إٞیت ٔؼیاسٞای ٔختّف دس
تلٕیٌٓیشی ،تشداسی ت ٝكٛست ساتغ )2( ٝتؼشیف ٔیؿٛد.
ساتغ)2( ٝ

[

]

دس ایٗ پظٞٚؾ خٟت ٚصٖدٞی ػٛأُ اص سٚؽ وشتیه ،2اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .دس ایٗ سٚؽ دادٜٞا تشاػاع ٔیضاٖ
تذاخُ  ٚتضاد ٔٛخٛد تیٗ ػٛأُ یا ٔؼیاسٞا ٔٛسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٔیٌیش٘ذ .دس سٚؽ وشتیه تشای ٞش ٔؼیاس
اسصیاتی دأٝٙای اص تغییشات ٔمادیش ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٜدس ٔیاٖ پیىؼُٞا (ٌضیٚ )ٝٙخٛد داسد و ٝدس لاِة یه تاتغ
ػضٛیت تیاٖ ٔیؿ٘ٛذٞ .ش وذاْ اص تشداسٞای تـىیُ ؿذ ٜتشای ٔؼیاسٞای ٔٛسد اػتفاد ،ٜداسای پاسأتشٞای آٔاسی اص
خّٕ ٝا٘حشاف ٔؼیاس ٞؼتٙذ .ایٗ پاسأتشٞا ٕ٘ایاٍ٘ش دسخ ٝتثایٗ دس ٔمادیش ٔؼیاس ٔشتٛعٔ ٝیتاؿذ .پغ اص ٔحاػثٝ
ا٘حشاف ٔؼیاس ػٛأُ ٔ ٚؼیاسٞای ٔٛسد تشسػیٔ ،اتشیغ ٔتماس٘ی ت ٝاتؼاد  m×mایداد ٔیٌشدد و ٝؿأُ ضشایة
ٕٞثؼتٍی تیٗ تشداسٞای تـىیُ ؿذٔ ٜیتاؿذ .تا تؼییٗ پاسأتشٞای فٛق ،تضاد ٔٛخٛد تیٗ ٔؼیاس  jتا ٔؼیاسٞای دیٍش
اص سٚی (ساتغٔ )3ٝحاػثٔ ٝیؿٛد:
ساتغ)3( ٝ

∑

و ٝدس آٖ ٔ Cjkؼشف ٔدٕٛع تضاد ٔؼیاس  jتا ٔؼیاسٞای  kاػت و ٝاص  k=1ؿشٚع ؿذٚ ٜتا  k=mادأ ٝداسد ،rjk ٚ
ٕٞثؼتٍی تیٗ دٔ ٚؼیاس  j ٚ kسا ٘ـاٖ ٔیدٞذٔ .یضاٖ اعالػات ػأُ  jسا تا اػتفاد ٜاص ساتغٔ )4( ٝیتٛاٖ ٔحاػثٝ
ٕ٘ٛد.
ساتغ)4( ٝ

∑

و ٝدس آٖ ٔ ،Cjؼشف ٔیضاٖ اعالػات ٔؼیاس  ٚ jا٘حشاف ٔؼیاس دس ٔمادیش ٔشتٛط ت ٝػأُ یا ٔؼیاس  jسا ٘ـاٖ ٔیدٞذ.
تا تٛخ ٝت ٝسٚاتظ فٛقٔ ،ؼیاسٞایی و ٝداسای  Cjتیـتشی تاؿٙذ ٚصٖ صیادی ت ٝخٛد اختلاف خٛاٙٞذ دادٚ .صٖ ٞش
ػأّی ٔا٘ٙذ  jاص ساتغ )5( ٝتؼییٗ ٔیٌشدد.
ساتغ)5( ٝ

∑

و ٝدس آٖ ٔ Wjؼشف ٚصٖ ٔؼیاس ٔ Ck ٚ ، jؼشف ٔیضاٖ اعالػات ٔدٕٛع ٔؼیاسٞای  kاػت و ٝاص  k=1ؿشٚع ؿذٜ
ٚتا  k=mادأ ٝداسد.
Sui
CRITIC

1
2

27

فصلٌاهِ جغرافیایی سرزهیي ،علوی – پژٍّشی ،سال چْاردّن ،شوارُ  ،65زهستاى 6935

ٔشحّ ٝچٟاسْ :تؼییٗ تٟتشیٗ  ٚتذتشیٗ ٔمذاس ،اص ٔیاٖ ٔمادیش ٔٛخٛد تشای ٞش ٔؼیاس ٔیتاؿذ .تٟتشیٗ ٔمذاس ) ( ٚ
تذتشیٗ ٔمذاس)  ( -تشای ٔؼیاسٞا ت ٝتشتیة اص سٚاتظ (ٔ )7 ٚ 6حاػثٔ ٝیؿ٘ٛذ .دس ایٗ ٔغاِؼ ٝتٟتشیٗ ٔمذاس تشای
ٔؼیاسٞا تا تٛخ ٝت٘ ٝمـ ٝاػتا٘ذاسد ؿذ ٜفاصی  ٚ 255تذتشیٗ ٔمذاس كفش دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ.
ساتغ)6( ٝ
ساتغ)7( ٝ
ٔشحّ ٝپٙدٓٔ :حاػثٔ ٝمذاس ػٛدٔٙذی یا حذاوثش ٔغّٛتیت (ٔ ٚ )Sمذاس تإػف (ٔ )Rیتاؿذ .دس ایٗ ٔشحّٔ ٝمذاس
 Sتا تٛخ ٝت ٝساتغ R ٚ )8( ٝتا تٛخ ٝت ٝساتغٔ )9( ٝحاػثٔ ٝیؿ٘ٛذ:
∑

ساتغ)8( ٝ
{

}

ساتغ)9( ٝ
ؤ wj ٝمذاس ٚصٖ ٔٛاد تشای ٔؼیاس ٚ j

ٞش٘مـٔ ٝؼیاس ٔیتاؿذ .دس ٔغاِؼ ٝحاضش تا تٛخ ٝت ٝلاتّیتٞای ٘شْ

افضاس ادسیؼی  ٚتا اػتفاد ٜاص ٚصٖ ٞش ٔؼیاس و ٝتا سٚؽ وشتیه ت ٝدػت آٔذ ٜتٛد  ٚتٟتشیٗ  ٚتذتشیٗ ٔمذاس ٞش ٔؼیاس
٘ ٚیض الیٝی اعالػاتی ٞش ػأُ ٔشحّ ٝپٙدٓ ،تا خإ٘ایی دس ساتغٞٝای فٛق اِزوش ا٘داْ ٌشفت.
ٔشحّة ؿـٓٔ :حاػثة ؿاخق ٚیىٛس (ٔمذاس  )Ǫاػتٔ .مذاس Ǫتا تٛخّ ٝت ٝساتغة ٔ 10حاػثٔ ٝیؿٛد.
]

ساتغ)10( ٝ
دس فشٔ َٛفٛق

،

تیاٖ وٙٙذ٘ ٜشخ فاكّ ٝاص حذ ایذ ٜآَ ٔیتاؿذ.

،

،

]

[

[

ٔیتاؿذ .دس ایٗ سٚاتظ

Ǫ
،

 ،تا تٛخ ٝتٔ ٝیضاٖ تٛافك ٌش ،v ٜٚت ٝػٛٙاٖ تیاٖ وٙٙذ٘ ٜشخ فاكّٝ

اص حذ ضذ ایذ ٜآَ  ٚپاسأتش تلٕیٓ ٌیش٘ذ ٜا٘تخاب ٔیؿٛد .دس كٛست تٛافك تاالٔ ،مذاس آٖ تیؾ اص  ،0/5دس كٛست
تٛافك تا اوثشیت آسا ٔمذاس آٖ ٔؼاٚی  ٚ 0/5دس كٛست تٛافك پائیٗٔ ،مذاس آٖ وٕتش اص  0/5خٛاٞذ تٛدٔ .مذاس Ǫتاتؼی
اص ٔ Ri ٚ Siیتاؿذ .دس ایٗ ٔغاِؼ ٝایٗ ٔمذاس  0/5دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ
ٔشحّٞ ٝفتٓٔ :شتة وشدٖ ٌضیٞٝٙا تش اػاع ٔمادیش  Ǫ ٚ S ،Rاػت .دس ایٗ ٔشحّ ٝتا تٛخ ٝتٔ ٝمادیش Ǫ ٚ S ،R

ٌضیٞٝٙا دس ػٌ ٝش ٜٚاص وٛچه تش ت ٝتضسي تش ٔشتة ٔیؿ٘ٛذ ٚدس ٟ٘ایت ٌضیٝٙای ت ٝػٛٙاٖ ٌضی ٝٙتشتش ا٘تخاب ٔی-
ؿٛد و ٝدس ٞش ػٌ ٝش ٜٚت ٝػٛٙاٖ ٌضی ٝٙتشتش ؿٙاخت ٝؿٛد (ػغائی :1389،كق .)90-91

یافتِّای تحقیق
تـشیح ٔؼیاسٞا:
حذاوثش تاسؽ دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغاِؼٔ 550 ٝیّی ٔتش ٔیتاؿذٔ .یاٍ٘یٗ دٔای سٚصا٘ ٝؿٟشػتاٖ ٔـىیٗ ؿٟش ٘یض
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 10/5دسخ ٝػا٘تیٌشادٔ ،یاٍ٘یٗ حذاوثش دٔا ٔ ٚ 15یاٍ٘یٗ حذالُ دٔا  6/1دسخ ٝػا٘تیٌشاد تٛد ٜاػتٔ .مذاس CN

تیٗ كفش تا ٔ 98تغیش اػت و ٝدس  CNتشاتش كفش سٚا٘اب اص تاس٘ذٌی حاكُ ٘یأذ ٚ ٜدس  CNتشاتش  ،98تٕأی تاسؽ
دس ػغح صٔیٗ خشیاٖ یافت ٚ ٝاستفاع سٚا٘اب تشاتش تا استفاع تاس٘ذٌی خٛاٞذ تٛد .ؿٕاسٙٔ ٜحٙی وٓتشٔ ،شتٛط تٙٔ ٝاعك
تا ٘فٛرپزیشی تاال  ٚسٚا٘اب وٓ  ٚؿٕاسٙٔ ٜحٙی تاال (ٔ ،)98شتٛط تٙٔ ٝاعك تا وٓتشیٗ ٘فٛرپزیشی  ٚتاالتشیٗ سٚا٘اب
ٔیتاؿذ .استفاع سٚا٘اب دس ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتی تیٗ كفش تا ٔ 0/99یتاؿذ .پتا٘ؼیُ تِٛیذ سٚا٘اب ،دس استفاػات ٔٙغم ٝوٝ
داسای ؿیة صیاد  ٚتـىیالت صٔیٗ ؿٙاػی اص ٘ٛع ػخت (ػًٞٙای آرسیٗ) ٞؼتٙذ ٘ ٚیض دس داخُ ٔحذٚد ٜؿٟشی وٝ
ػغح ؿٟش اص ػغٛح ٘فٛر٘اپزیش  ٚیا تا ٘فٛرپزیشی وٓ (ٔا٘ٙذ ػغٛح آػفاِتی ٙٔ ٚاعك ٔؼى٘ٛی  )....ٚتـىیُ ؿذٜ
اػتٔ ،مادیش صیادی داؿت ٚ ٝداسای تاالتشیٗ سد ٜپتا٘ؼیُ ػیُ خیضی ٔی تاؿذ.
ٔمذاس ؿیة دس ٔحذٚد ٜتیٗ كفش تا  85دسكذ ٔیتاؿذ .دس ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتی دس فاكّ ٝچٙذ ویّٔٛتشی خاسج اص
ؿٟشٔـىیٗؿٟش اص ػٕت خٛٙب تش ؿذت ؿیةٞا اضافٔ ٝیؿٛد  ٚتا استفاع دأٞٝٙای ػثالٖ ادأ ٝپیذا ٔیوٙذ.
دسكذ ؿیة اساضی دس ایٗ ٘ماط تیؾ اص  20دسكذ تٛد ٚ ٜت ٝػٕت ؿٕاَ اص ؿذت آٖ واػت ٝؿذ ٚ ٜدس حٛاِی ؿٟش
ت ٝصیش  5دسكذ ٔیسػذ .پؼتی  ٚتّٙذی (استفاع) ،ػأُ ٔ ٟٓدیٍشی اػت و٘ ٝمؾ ٕٟٔی دس ٔمذاس ٛ٘ ٚع ٚیظٌیٞای
خٛیٚ ،ضؼیت پٛؿؾ ٌیاٞی ،تثخیش  ٚتؼشقٔ ،یضاٖ سٚا٘اب  ٚدس ٟ٘ایت ایداد ػیالب داسد .خٛٙب ٔحذٚد ٜداسای
تیـتشیٗ استفاع اػت  ٚؿٕاَ آٖ اص وٕتشیٗ ػغح استفاع تشخٛسداس اػتٔ .تٛػظ استفاع ٔٙغمٔ 3900 ٝتش ٔیتاؿذ.
حذالُ استفاع وُ ٔحذٚد ٚ 900 ٜحذاوثش استفاع آٖ ٔ 4800تش ٔیتاؿذ .استفاع ؿٟش ٔـىیٗ ؿٟش اص ػغح دسیا تیٗ
 1300تا ٔ 1625تش دس ٘ٛػاٖ اػت .خٛٙب ؿٟش داسای تیـتشیٗ استفاعٔ ،شوض ؿٟش ح ٚ َٛحٛؽ ٔ 2400تش  ٚؿٕاَ
ؿٟش اص وٕتشیٗ ػغح استفاع تشخٛسداس اػتٔ .تٛػظ استفاع ؿٟش سا اص ػغح ؿٟش ٔیتٛاٖ ٔ 1400تش حؼاب آٚسد.
خان ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتی ،ؿأُ چٟاس ٌشٞ A, B, C ,D ٜٚؼت  ٚتیـتش ٔؼاحت ٔٙغم ٝاص ٘ٛع خانٞایی اػت وٝ
داسای تافت سیض یا ػٍٙیٗ اػت  ٚػٕالً غیشلاتُ ٘فٛر تٛد ٚ ٜپتا٘ؼیُ ػیُ خیضی تاالیی داس٘ذ .ػًٙؿٙاػی ٔٙغمٚ ٝ
خان حاكُ اص آٖ تا حذٚد صیادی تؼییٗ وٙٙذ ٜؿذت  ٚظشفیت ٘فٛرپزیشی تٛد ٚ ٜسٚا٘اب سا تحت تأثیش لشاس ٔی-
دٞذٙٔ .غمٔ ٝغاِؼاتی تِ ٝحاػ صٔیٗؿٙاػی اص ػاص٘ذٞای ٌ٘ٛأٌ ٚ ٖٛتٛٙع ٔشتٛط ت ٝدٚساٖٞای ٔختّف صٔیٗ ؿٙاػی
تـىیُ ٌشدیذ ٜو ٝتخؾ اػظٓ آٖ ٔتؼّك ت ٝتـىیالت آرسیٗ ٔیتاؿذ .ایٗ تـىیالت و ٝحاكُ فؼاِیتٞای
آتـفـا٘ی اٚاخش دٚساٖ ػ ٚ ْٛاٚایُ دٚساٖ چٟاسْ صٔیٗ ؿٙاػی اػت و٘ ٝفٛرپزیشی پاییٗ  ٚت ٝتثغ ٔمذاس سٚا٘اب
صیاد اػت .دس پاسٜای ٔٙاعك تا تـىیالت آٞىی دٚساٖٞای لثُ تشخٛسد ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜدٕٛػ ٝآٞىی -آتـفـا٘ی سا
تٛخٛد آٚسد ٜاػت .ت ٝعٛس وّیِ ،یتِٛٛطی ٔحذٚد ٜت 5 ٝعثم ٝتؼیاس ٘أما ْٚتا تؼیاس ٔما ْٚعثمٝتٙذی ؿذ ٜاػت.
واستشی ٔحذٚدٔ ٜغاِؼ ٝتٞ ٝفت ٌش ٜٚصٔیٗٞای تایشٔ ،شاتغ ٔتٛػظ ٔ ٚشاتغ خٛب ،خاد ،ٜصٔیٗٞای وـاٚسصی،
ٔٙاعك ٔؼى٘ٛی  ٚخ ٚ ٍُٙچٕٙضاستمؼیٓ ٔیؿٛد .تیـتشیٗ ػغح اساضی ؿٟشی دس ٔـىیٗ ؿٟش ت ٝواستشی ٔؼى٘ٛی
اختلاف داسد و ٝتا ٔؼاحتی تشاتش ٞ 254/02ىتاس ٔؼادَ  50/13دسكذ اص تافت پش ؿٟشی سا ت ٝخٛد اختلاف دادٜ
اػت .اص ِحاػ ٔؼیاس فاكّ ٝاص آتشأ ٝٞیتٛاٖ ٌفت ،اص خّٕٝی ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ افضایؾ خؼاسات ػیُ اػتفادٜی
٘أؼم َٛاص حشیٓ ٔؼیُ ٞای ت ٝظاٞش ٔؼاػذ  ٚتاِم ٜٛخغش٘ان اػت و ٝدس ٔؼشم ػیالبٞای ادٚاسی لشاس داس٘ذ .دس
ٔٙغمٝی ٔغاِؼاتی فاكّ ٝاص آتشا ٝٞدس فٛاكُ كفش تا ٔ 4000تشی ٔیتاؿذ.
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اػتا٘ذاسدػاصی ٔؼیاسٞا تش ٔثٙای دسخ ٝػضٛیت فاصی دسحذ فاكُ  0-1ا٘داْ ؿذ ٜاػت (ؿىُ  .)2دس ایٗ
٘مـٞٝا ٞش چ ٝت ٝدأ ٝٙاسصؿی ٘ 1ضدیه ٔی ؿٛیٓ ،پتا٘ؼیُ ػیُخیضی ٘یض تیـتش ٔیتاؿذ  ٚتشػىغ ٞشچ ٝاسصؽ
یه پیىؼُ ت ٝػٕت كفش ٔیُ ٔیٕ٘ایذٌٛ ،یای پتا٘ؼیُ وٓ آٖ پیىؼُ اص ِحاػ پتا٘ؼیُ خغش ػیالب ٔیتاؿذ.

شکل ً :2قشِّای استاًذارد شذُ هعیارّای هطرح در پٌِْبٌذی خطر سیالب هحذٍدُ هَرد هطالعِ
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اداهِی شکل ً :2قشِّای استاًذارد شذُ هعیارّای هطرح در پٌِْبٌذی خطر سیالب هحذٍدُ هَرد هطالعِ

پغ اص تٟی٘ ٝمـٞٝای اػتا٘ذاسد ؿذ ٜدس ساتغ ٝتا ٞش یه اص ٔؼیاسٞای ٔغشح دس ٘مـ ٝپٟٝٙتٙذی پتا٘ؼیُ ػیالب
ؿٟشػتاٖ ٔـىیٗؿٟش (ؿىُ  ٚ )2اػٕاَ وشدٖ ٚصٖٞای ٔشتٛع( ٝخذ٘ ،)2 َٚمـٞٝای حاكّٚ ٝاسد ٔذَ ٚیىٛس ؿذٜ
 ٚتا اػٕاَ ٔشاحُ ٔختّف ٔذَ تش سٚی ٘مـٞٝا ،خشٚخی ٟ٘ایی (ؿىُ  ،)3تذػت آٔذٕٞ .اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ٘مـٟ٘ ٝایی
حاكُ اص سٚؽ تحمیك ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت ،دأٝٙی اسصؿی حاكُ اص ٔذَ دس پٟٝٙتٙذی ػیالب دس ٔٙغمٔ ٝغاِؼاتی
تیٗ  0/09تا ٔ 0/89یتاؿذ ،و ٝداسای ٔاٞیت فاصی ٔیتاؿذ ٞ ٚشچٔ ٝمذاس اسصؽ یه پیىؼُ ت ٝػٕت ػذد 0/09
٘ضدیه تاؿذ ،تیاٍ٘ش ٔیضاٖ خغش صیاد خٟت ؿىٌُیشی ػیالب ٔیتاؿذ ٞ ٚشچٔ ٝیضاٖ ٔمذاس اسصؽ دسیافت پیىؼّی
ت ٝػٕت ٔ 0/89یُ ٕ٘ایذٌٛ ،یای پتا٘ؼیُ وٓتش آٖ پیىؼُ خٟت ایداد ػیالب اػت .دس ادأ ٝتا تٛخ ٝت ٝدأٝٙی
ٔمادیش حاكُ اص ٔذَ٘ ،مـ ٝپٟٝٙتٙذی خغش ػیالب سا دس ٔحیظ ادسیؼی  ٚتا اػتفاد ٜاص دػتٛس عثمٝتٙذی ٔدذد ،دس
 5عثم ٝتؼیاس پشخغش تا تؼیاس وٓ خغش عثم ٝتٙذی وشدیٓ (ؿىُ .)4
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عثك ٘تایح حاكُ اص ٔغاِؼ 52/50 ٚ 23/37 ،ٝویّٔٛتش ٔشتغ اص ٔؼاحت ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتی ،ت ٝتشتیة دس عثمٝ
تؼیاس پشخغش  ٚپشخغش لشاس داسد .عثم ٝتا احتٕاَ خغش ٔتٛػظ ٘یض  141/37ویّٔٛتش ٔشتغ اص ٔؼاحت ٔحذٚد ٜسا
پٛؿؾ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ ،ت ٝتشتیة  10/71 ٚ 90/05ویّٔٛتش ٔشتغ اص ٔؼاحت ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغاِؼ ،ٝاص ِحاػ سخذاد
ػیالب داسای پتا٘ؼیُ خغش وٓ  ٚتؼیاس وٓ ٔیتاؿتذ (خذ.)3 َٚ
تا تشسػی ٘مـ ٝپٟٝٙتٙذی پتا٘ؼیُ ػیالب ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغاِؼٔ ٚ ٝمایؼ ٝآٖ تا ٘مـٞٝای ٔؼیاس ،ت ٝایٗ ٘تیدٝ
سػیذیٓ وٙٔ ٝاعك تؼیاس پشخغش ،دس اِٛیت ا ،َٚت ٝعٛس ػٕذ ٜدس ٔٙاعك پشؿیة  ٚوٞٛؼتا٘ی ٔٙغم( ٝؿیة تیؾ اص
 60دسكذ) ،لشاس داسد .ت ٝتثغ ؿیة  ٚاستفاع ٔٙغم٘ ،ٝمؾ اػاػی دس ٔیضاٖ سٚا٘اب ،دتی پیه ػیالبٔ ،مذاس ٘فٛر،
تّفات تاسؽ ٔ ٚیضاٖ خشیاٖ  ٚػشػت حشوت آب داسد .دس ایٗ ٔٙاعك پشخغش تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝتخؾ اػظٓ ػاص٘ذٞا
ٔتؼّك ت ٝتـىیالت ٔشتٛط ت ٝفؼاِیت ٞای آتـفـا٘ی اٚاخش دٚساٖ ػ ٚ ْٛاٚایُ دٚساٖ چٟاسْ صٔیٗ ؿٙاػی اػت،
ٔیضاٖ ٘فٛرپزیشی تؼیاس پاییٗ ٔیتاؿذ  ٚاستفاع سٚا٘اب ٔ ٚمذاس ٘ CNیض دس ایٗ ٔٙاعك تاال ٔیتاؿذ.
دس اِٛیت دٙٔ ْٚاعك تا پتا٘ؼیُ خغش تاال ،دس داخُ ٔحذٚد ٜؿٟشی ٔـىیٗؿٟش لشاس داس٘ذ .دس ؿٟش ٔـٍیٗ ؿٟش،
دس ػٕت ؿشق ،دس ٜػٕیك خیاٚچای لشاس داسد و ٝسٚدخا٘ ٝخیاٚچای دس آٖ خشیاٖ داسد .د ٚدس ٜؿؼاػی دیٍش دس
ٔؼیش عثیؼی ،خشیاٖ آبٞای ػغحی سا تـىیُ ٔیدٞذ و ٝدس أتذاد آٖٞا ٔحالت ٔؼى٘ٛی تٛػؼ ٝیافتٝا٘ذ و ٝدس
ٔؼشم ػیُ  ٚخشیاٖ ؿذیذ آبٞای ػغحی ٔیتاؿٙذ .تیـتشیٗ ػغح اساضی ؿٟشی دس ٔـىیٗؿٟش ت ٝواستشی
ٔؼى٘ٛی اختلاف داسد و ٝتا ٔؼاحتی تشاتش ٞ 254/02ىتاس ٔؼادَ  50/13دسكذ اص تافت ؿٟشی سا ت ٝخٛد
اختلاف داد ٜاػت  ٚتؼذ اص ػغٛح ٔؼى٘ٛی ت ٝتشتیة دس تافت ؿٟش واستشیٞای ؿثىٔ ٝؼاتش٘ ،ظأی  ٚا٘تظأی،
دسٔا٘ی ،اداسی  ٚفضای ػثض ،آٔٛصؽ ػٕٔٛی ،تداسیٚ ،سصؿی ،تإػیؼات  ٚتدٟیضات ؿٟشی ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚا٘ثاس،
كٙایغ  ٚواسٌاٜٞا  ٚآٔٛصؽ ػاِی ،تٟذاؿتیٔ ،زٞثی ،فشٍٙٞی  ٚدسٟ٘ایت خٟاٍ٘شدی  ٚپزیشایی لشاس داسد .تا تٛخ ٝتٝ
ایٙى ٝتیـتش ػغح ؿٟش اص ػغٛح آػفاِتی ٔ ٚؼى٘ٛی تـىیُ ؿذ ٜاػتٔ ،مذاس ٘فٛرپزیشی تؼیاس وٓ ٔیتاؿذ  ٚدس
ٔماتُ ٔمذاس سٚا٘اب ( 99دسكذ) ٙٔ( CN ٚحٙی تاالی  )80اػت.
جذٍل  :2هجوَع تضاد ،اًحراف هعیار ،هیساى اطالعات ٍ ٍزى ًْایی هعیارّای هطرح در پٌِْبٌذی سیالب
خان

ِیتِٛٛطی واستشی

سٚا٘اب فاكّ ٝسٚدخا٘ٝ

ٔؼیاس

ؿیة

استفاع

تاسؽ

دٔا

CN

9/435

7/960

8/545

7/919

ٔدٕٛع تضاد

8/662

10/600

10/794

9/095

7/651

8/111

0/215

0/346

0/190

ا٘حشاف ٔؼیاس

0/291

0/341

0/264

0/145

0/148

0/118

0/117

2/965

1/511

ٔیضاٖ اعالػات

2/528

3/616

2/860

1/324

1/140

0/957

1/111

1/713

0/150

0/076

ٚصٖ ٟ٘ایی

0/128

0/183

0/144

0/067

0/057

0/048

0/056

0/086

جذٍل  :9اطالعات طبقات خطر سیالب هحذٍدُ هَرد هطالعِ
طبقِ خطر

بسیار پرخطر

پرخطر

خطر هتَسط

کن خطر

بسیار کن خطر

داهٌِی ارزشی

>0/09-0/24

0/25-0/40

0/41-0/56

0/57-0/72

0/73-0/89

هساحت بِ کیلَهتر هربع

23/37

52/50

141/37

90/05

10/71

هساحت بِ درصذ

7/35

16/51

44/45

28/32

3/37

32

پهنهبندی خطر سیالب در شهرستان مشکینشهر با استفاده از مدل ویکور

شکلً :9قشِ پٌِْبٌذی خطر سیالب در هحذٍدُ هَرد هطالعِ

شکل ً : 4قشِ طبقِبٌذی شذُی خطر سیالب هحذٍدُ هَرد هطالعِ

بحث ٍ ًتیجِگیری
ؿٙاػایی اساضی ٔؼتؼذ تٚ ٝلٛع ػیالب ،خٟت اخشای سٚؽٞای پیؾٌیشی  ٚوٙتشَوٙٙذ ٜاص ضشٚسیات ٔذیشیت
ٔٙاتغ عثیؼی  ٚتش٘أٝسیضیٞای تٛػؼٝای  ٚػٕشا٘ی ٔیتاؿذ .دس ایٗ پظٞٚؾ ػؼی ؿذ ،دس چٟاسچٛب ٔذَ ٚیىٛس وٝ
ت ٝػٛٙاٖ یىی اص ف ٖٛٙتشخؼت ٝتحّیُ چٙذ ٔؼیاسی ٔحؼٛب ٔی ؿٛد ،تاثیش ِٔٛفٞٝای دخیُ دس ؿىٌُیشی پتا٘ؼیُ
ػیُ خیضی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد  ٚدس تشایٙذ اػتفاد ٜػّٕیاتی اص سٚؽ ٔزوٛس دس ٔحیظ ػیؼتٓ اعالػات خغشافیایی
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ادسیؼی ،ت ٝاسائ ٝچاسچٛب لاػذٜٙٔذی دس تؼییٗ  ٚپٟٝٙتٙذی پتا٘ؼیُ ػیُخیضی دس ػغح ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغاِؼٝ
(لؼٕتی اص ؿٟشػتاٖ ٔـٍیٗؿٟش تٔ ٝؼاحت  318ویّٔٛتش ٔشتغ) ،الذاْ ؿٛد .تا تٛخ ٝت٘ ٝمـٟ٘ ٝاییٙٔ ،اعك پش خغش
(دأٝٙی اسصؿی ٔتٕایُ ت ٝػٕت  ،)0/09دس اِٛیت ا ،َٚت ٝعٛس ػٕذ ٜدس ٔٙاعك پشؿیة  ٚوٞٛؼتا٘ی ٔٙغم ٚ ٝدس
اِٛیت د ْٚدس داخُ ٔحذٚد ٜؿٟشی (تٛیظ ٜدس ٔٙاعك ٔشوضی ؿٟش ت ٝدِیُ تشاوٓ ػاخت  ٚػاصٞا ٘ ٚفٛرپزیشی
وٕتش) ،لشاس داس٘ذ ٞ ٚش چ ٝتٙٔ ٝاعك تا دأٝٙی اسصؿی ٔتٕایُ ت ٝػٕت ٘ 0/89ضدیه ٔیؿٛیٓ ،اص ٔیضاٖ پتا٘ؼیُ
ػیُخیضی دس حٛض ٝواػتٔ ٝیؿٛد.
ٔیتٛاٖ ٌفت اػتفاد ٜاص سٚؽ وشتیه ،دس ٚصٖدٞی ٔؼیاسٞا دس پظٞٚؾ حاضش ٔیتٛا٘ذ ٌأی دس خٟت حُّ
ٔؼضُ اػتمالَ كفات اص یىذیٍش تاؿذ و ٝتٍٙٞ ٝاْ ٔمایؼة صٚخی دس چاسچٛب سٚؽ فشایٙذ تحّیُ ػّؼّٔٝشاتثی ٚ
دس ؿشایظ ػذْ تحمّك ٕٞثؼتٍی تیٗ كفات ،ػیٙیّت ٔییاتذ؛ صیشا دس ایٗ سٚؽٚ ،خٛد ٕٞثؼتٍی تاالی یه ٔؼیاس تا
ٔؼیاسٞای دیٍشٔ ،یتٛا٘ذ دس واٞؾ ٚصٖ آٖ ٔؼیاس اثشٌزاس تاؿذ .تٙاتش ٘تایح حاكُ اص ٚصٖدٞی ،اص تیٗ ػٛأُ ٔؤثش دس
ایداد ػیالب ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتی ،ػٛأُ استفاع تا ضشیة ٚص٘ی (ِ ،)0/183یتِٛٛطی تا ضشیة ٚص٘ی ( ،)0/150تاسؽ
تا ضشیة ٚص٘ی ( ٚ )0/144ؿیة تا ٚصٖ ( ،)0/128ت ٝتشتیة ٟٔٓتشیٗ ػٛأُ ایداد ػیالب دس ٔٙغمٔ ٝیتاؿٙذ.
٘تایح حاكُ اص ٔغاِؼ٘ ٝـاٖ داد و ٝت ٝتشتیة  16/51 ٚ 7/35دسكذ اص ٔحذٚدٔ ٜغاِؼاتی دس عثم ٝتؼیاس پشخغش ٚ
پشخغش لشاس داسد  ٚعثم ٝتا پتا٘ؼیُ خغش ٔتٛػظ  44/45دسكذ اص ٔؼاحت ٔحذٚد ٜسا ت ٝخٛد اختلاف داد ٜاػت.
ٕٞچٙیٗ ت ٝتشتیة  3/37 ٚ 28/32دسكذ اص ٔؼاحت ٔحذٚد٘ ٜیض داسای پتا٘ؼیُ خغش وٓ  ٚتؼیاس وٓ ٔیتاؿذ٘ .تایح
ٔغاِؼ ٝحاوی اص تٛاٖ تاالی ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغاِؼ ٝاص ِحاػ ایداد خغش ػیالب ٔیتاؿذِ ،زا اساضی تا احتٕاَ خغش تؼیاس
صیاد  ٚصیاد ،اساضی ٞؼتٙذ و ٝتایذ الذأات حفاظتی  ٚآتخیضداس ی (ٔا٘ٙذ :خٌّٛیشی اص فشػایؾ  ٚتخشیة خان،
واٞؾ تاس سػٛتی آب ،واٞؾ ػشػت  ٚؿذت خشیاٖ سٚا٘اب ،افضایؾ صٔاٖ تٕشوض ػیالب ،ایداد فشكت تشای ٘فٛر
آب دس الیٞٝای صیشیٗ حٛض ٚ ٝتغزی ٝآتخٛاٖٞا ،وـت ٌیاٞاٖ ٔٙاػة تا ؿشایظ خغشافیایی دأٞٝٙا  ٚاحیاء ٔشاتغ ٚ
ایداد ػشكٞٝای فضای ػثض) دس آٖ ا٘داْ ٌیشد٘ .مـ ٝیٟٝٙتٙذی خغش ػیالب ٔؼتخشج اص ٔذَ ٚیىٛس دس پظٞٚؾ
حاضشٔ ،ی تٛا٘ذ دس تؼییٗ ٔٙاعك ٔٙاػة تشای ا٘تخاب ٔىاٖ ٔٙاػة تشای ػاخت  ٚػاصٞا ،دس عشاحی پشٚطٜٞا،
ٔذیشیتٞای ٔحیغی ،اخشای تش٘أٞٝا ،عشحٞای ػٕشا٘ی ٞ ٚشٌ ٝ٘ٛػاخت  ٚػاصٞا  ٚفؼاِیتٞای صیشتٙایی دس
ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغاِؼ ،ٝتٙٔ ٝظٛس ا٘تخاب اػتشاتظی كحیح ٙٔ ٚاػة  ٚدٚسی اص ٔٙاعك پشخغشٛٔ ،سد اػتفاد ٜلشاس
ٌیشد.
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