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 مقدمه. 1
نط مدیریت بحران با رویکرد سوونا ریزیارزیابی و برنامه

در این  ،گیردهای زیادی را در بر میلفهؤیعی ی سوووی  م

 ارکان اسوواسووی مدیریت سوواخت بر اسوواس راسوو ا یکی از

به اآوری میتاب با این دیدگاه تنجه  های لنیتوباشووود 

ریزی و پژوهشوووی حال و آینده کشووونرمان نشوووان برنامه

خیز یکی از  خت در نناحی سووی دهد که مدیریت سووامی

س مطال ات و برنامه هایترین اولنیتم   دار پای ۀریزی تن

های انجام با تنجه به بررسووی .باشووددر کشوونر مطرح می

سی  خیز می ۀشده منطق شد منرد مطال ه جزء منایق  با

های جانی و های اتفاق اف اده خسووارتو با تنجه به سووی 

ی ای . بررسووزیر بنایی زیادی را در این منطقه شوواهد بنده

سکنن گاه ساز  شان  ۀها در منطقساخت و  منرد مطال ه ن

دهد که با رویکرد مدیریت ساخت بسیاری از ساخت و می

سوووازهای انجام گرف ه و در حال انجام این منطقه دارای 

در  ؛باشووودهای زیادی از رویکرد مدیریت بحران میچالش

بندی سوووی  گیری اصووولی تحقیق پ نهاین راسووو ا ج ت

تاب ئۀارا لرسووو ان و ۀطقمن با آراهعردهای افزایش  وری 

  .باشدرویکرد مدیریت بحران می

 

  شناسیروش. 2

و از نظوور روش  یاز نظوور هوودف کوواربرد قیوونوونع تحق

 .باشووودیم یو اک شووواف یلووویتحل یفیتنصووو تیوووو ماه

 ۀخووند بووه دو دسوو  زیوون یلوویتحل یفیتنصوو قوواتیتحق

نوونع  نیووکووه بووه ا گوورددیم  یژرفووانگر و پ نووانگر تقسوو

کووه  شووندیگف ووه موو زیوون یشوویمایپ قوواتیتحق قوواتیتحق

از نوونع  یشوویمایپ ،یلوویتحل یفیحاضوور تنصوو قیووتحق

حاضور  قیوتحق نیوا تیوتنجوه بوه ماه بنده و بوا گرپ نان

 زیوون یاک شوواف قوواتیتحق ءجووز یشناسوواز نظوور روش

روش تجزیووه وتحلیوو  بووا سیسوو   . گوورددیمحسوونب م

GIS مدل وAHP بنده است. 

 مفاهیم . 1.2

 آوری تاب .1.2.2
 همچنین و اج ماعی فیزیکی، علنم در آوریتاب ۀنظری

شده  مطرح م   همناره عننان مف نمی به سیاست عمنمی

 ف   از میالدی 17اوای  قرن  در آوریتاب ۀاسوووت. واژ

بازگش ن  خند حال به و ج ش م نای به resilience التین

شد، سریع واردو تنانایی بازیابی یا ب عند  سی   زبان انگلی

 این م منل ۀبر اسوو فاد دال تنان مدرکیمی ندرت به اما

فت آن در واژه یا مان  ی  مدتی، در پس از .ز  18قرن  اوا

 تنصوووی  منظنر به را واژه این تردگلد تنماس میالدی

 در بدون شووکسووت های ناگ انیتنش و بار قابلیت تحم 

  .[14] برد کار به چنبی النارهای

 مطرح آوریتاب ۀواژ از م  ددی ت اری  حاضر حال در

 آوریتاب منرد در که م  ددی ت اری  تمام در .شووندمی

 .است شده تأکید مقاومت و آوریتاب تفاوت بر دارد وجند

 نیاز منرد نیروی عننان به م ندسی و ریاضیات در مقاومت

س   تغییر عدم برای  حالی در شندمی ت عیر ت ادل از سی

 ت ادل به بازگشووت برای نیاز منرد زمان به آوریبتا که

 عمنمیت م   ۀنک  دو ت اری  این در و نمایدمی اشوواره

آوری بیشوو ر به قابلیت بازگشووت زیر اینکه تاب اول: دارد

ها به حالت اولیه در یک زمان مشوووخع ب د از سووواخت

 عننان به وریآبتا اینکه دوم و شوووندبحران مطرح می

سعت که شندمی مطرح سازگاری م نای در مف نمی  به ن

  [.20] ددار ارجحیت مت(مقاو) ثعات و پایداری

 یو تمام یشوو ر سوو  یسوو کی ییتناناتاب آوری به 

در  آن وابسوو ه به یو اج ماع یفن ،یاق صووادی هاشووعکه

 ایکه به منظنر حفظ و  دارد اشوواره یو مکان یزمان اسیمق

در مناج ه با  یقعل به عملکرد مطلنب عیسووور بازگشوووت

ش رییبا تغ انطعاق زیاخ الل و ن سرعت بخ ب عند  به دنیو 

 را محدود ندهیآ ای یف ل رشیپذ تیکه ظرف ییهاس  یس

 [.12] اشاره دارد کندیم
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 آوریتعاریف ارائه شده از تاب. 1 جدول

 تعریف محقق

(Holling, 1973) ،در حالی که هننز مقاومت قعلی را دارد. م یاری از تنانایی سیس   برای جذب تغییرات 

(Timmerman, 1981) ای خطرناکبازیابی پس از وقنع واق ه ظرفیت یک سیس   یا بخشی از آن برای جذب و 

(Pimm, 1984)  اولیه ب د از نابسامانیبازگشت یک سیس   به حالت 

(Holling, 1973) 
ای که پیش از تغییر ساخ ار سیس   به در جذب اخ التات یا میزان آشف گی پذیری و قابلیت سیس  ظرفیت ضربه

 آن وارد می شند.

(Adger, 2000) 
سیاسی  ،تغییرات اج ماعی ۀهایی است که در ن یجهای خارجی و تخریبها و جنامع برای انطعاق با فشارقدرت گروه

 آید.به وجند می و...

(Center, 2002) 
ای که ب ناند سطط قاب  پذیرشی را در ایجاد ساخ ارها به م ه برای مقاومت بیش ر در برابر تغییر به گننهظرفیت جا

 دست آورد.

(Bruneau et al., 2003) 
و بازیابی سریع پس از شنک  )کاهش ناگ انی عملکرد( در صنرت رخداد ،تنانایی سیس   در کاهش اح مال یک شنک

 )بازسازی عملکرد نرمال(

(Mayunga, 2007) 
این ت ری  دارای ن ایجی برای  اج ماع یا جام ه دانست. تنان ظرفیت ذاتی سیس  ،آوری در برابر سنانط را میتاب

 .ستا ربه هاتج ۀکاهش خطرهای سنانط و تنس 

(Davis & Izadkhah, 2006) 

ها و ها و سکنن گاهای آنساخ مان و اق صادی، سیاسی اق صادی،، اج ماعی ،های فیزیکیسیس   ،تنانایی جنامع
 عقب برگشت کرده،ینر سری ی به  ها که ب ناند بهها و فشارتحم  ایس ادگی در برابر خطرهای به وجند آمده از تنش

 های آتی را بپزیرد و با آن ها رویارویی کنند.ت دید

Cang et al,2007 شندیمحاسعه م س  ینعندن س رف هیرات که با مدت زمان پذیپس از وقنع مخا یابیدر باز س  یس ییتنانا. 

(Carpenter, Walker, Anderies, & 

Abel, 2001) 

 میران تخریب و زیانی که سیس   قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت ت ادل خارج شند.

 سیس   برای سازماندهی و تجدید خند در شرایط مخ ل میزان تنانایی 

 میزان تنانایی سیس   در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و سازگاری با شرایط

Chang,2016  ش روندانبه  یخدمات ده یبرا هازیرساخت کردیعمل ف الیت داومتاز بحران به منظنر  یناش یهاجذب شنکامکان 

(Alderson, Brown, & Carlyle, 2015) تنانایی سیس   در عملکرد خند در ینل زمان پس از وقنع بحران 

 

 [16] های علمی مختلفآوری در رشتهتعاریف و مفاهیم تاب. 2 جدول

 تعریف علوم

 اکنلنژی

سنجش تنانایی سیس   برای جذب تغییرات. سرعت بازگشت یک سیس   به حالت اولیه. ظرفیت یک سیس   برای جذب آشف گی و 

تناند جذب کند و هننز در همان وض یت سازماندهی مجدد. تنانایی یک سیس   برای تحم  فشار. مقدار آشف گی که یک سیس   می

 .باقی بماند

 اکنلنژی اج ماعی
ترکیب انناع . شندبرای زندگی با وجند تغییرات و عدم قط یت. تننع پوورورش باعث افوزایوش قابلیت یادگیری از سونانوط مییادگیری 

 .گنناگنن دانش به منظنر یادگیری. ایجاد فرصت برای خند سازماندهی

 اج ماعی
-ایی واحدهای اج ماعی در تقلی  مخایرات، انوجوام ف الیتها. تنانهای خارجی و آشف گیها یا جنامع بورای انطعاق با تنشتنانایی گروه

 هاگیری از فرصتهای بازیابی ج ت کاهش از هو  گسیخ گی اج ماعی. تنانایی برای ب ره

 اق صاد
از ناشی  ۀها را قادر به کاهش خسارات زیان ای بالقنواکنش و سوازگواری ذاتوی افوراد و جنامع در برابر مخایرات به ینری که آن

 .مخایرات سازد

 روان شناسی
نشینی کووردن در مقاب  مصائب و حنادث. ظرفیت سازگاری منفق. عملکرد مثعت در پی تونانوایوی فورد بوورای دور شودن و عقب

 .مدت و شدید نیالهای ینشنک

 علنم پایه
شند. سرع ی که با آن یک سیس   انرژی فشار و به ینر ارتجاعی زیر یک بار که بدون شکست یا تغییر شک  خ  می ۀتنانایی ذخیر

 .گرددجایی به حالت ت ادل برمینظر از ننسان منرد نیاز ب د از جابهصرف
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 سیل .2.1.2
ست ععارت سی  ت ری ، به بنا  صرف جریانی، هر از ا

جاد عام  از نظر ند ای عث عرف حسوووببر که آن ۀکن  با

 تداوم و شده مشخع مقطع یک در آب مقدار زیاد افزایش

ش ه محدودی زمانی شد دا  این در که نامندمی سی  را با

 اراضووی و نمنده سوورریز خند یعی ی بسوو ر از آب حالت

 و مالی خسووارات با اسووت ممکن که پنشوواند می را ایراف

  [.10] باشد همراه جانی

 ععارتست سی  یننسکن آبشناسی فرهنگ ت ری  یعق

تاه م منال افزایش از  یک آب تراز سوووطط در مدت کن

 آهنگی با اوج آن از آب تراز سوووطط که اوجی تا رودخانه

 .نشیندمی عقب تر آهس ه

 جریان اضافه از ستا ععارت سی  دیگری ت ری  یعق 

 سووی  آب از حجمی یا رود م منل ۀمحدودبه  نسووعت آب

ست ممکن س مر یا و شدید بارندگی یک بروز اثر در ا  و م

ض یک در هابرف ناگ انی ذوب یا  ۀن یج در یا و آبخیز ۀحن

س ه  بروز حال هر به. بپینندد وقنع به سد یک شدن شک

سارت ایجاد و تخریب باعث سیالب و سی   به تلفات و خ

  .[13] شندمی سیالب مسیر هایسازه و انسانی مراکز

 منجب به که را رودخانه زیاد جریان یکی از محققان

شت آن  کانال ۀمحدود از خارج نناحی یا و سیالبی های د

در تحقیقی دیگر،  .کندمی ت ری  سی  پنشاندمی را اصلی

مده باال که آب از حجمی نایق و آ نه ایراف م خا  را رود

 آب زیر فرورف ن این که کندمی تلقی سووی  ،پنشوواندمی

 از کلی ینر به. رودمی شوومار به نرمال غیر وضوو یت یک

 ایجاد عام  از نظر صرف سطحی جریان هر فیزیکی لحاظ

 سوواخ گی یا و یعی ی ۀکنار از که صوونرتی در آن ۀکنند

 فرا را رود ۀحاشووی و پسووت اراضووی و کند تجاوز رودخانه

 زمانی تا و شندمی ت ری  ایرودخانه سی  عننان به گیرد

 ۀواق  یک نکند ت دید را انسوووان هایدارایی و زندگی که

 [.18] شندنمی گرف ه نظر در خطرناک

 با ایویژه مح  در کنتاه هایجریان از ترکیعی سوووی 

ست تند شیب  غیر سازندهای و هاسنگ در م منالً که ا

صلی بخش سه از و شندمی ایجاد مقاوم ک  و نفنذ قاب   ا

. افکنه مخروط و آبراهه آبگیر، ۀحنضووو: یابدمی تشوووکی 

 هایآبراهه صوونرت به آبگیر حنضووه در هابارندگی تمامی

 در را جریان مالحظه قاب  دبی تا رسووندمی ه  به کنچک

 حدودی تا و باریک ۀکشوووید شوووک  به که بزرگی ۀآبراه

 هایدبی تشوووکی  اسووواس. نمایند مینأت اسوووت ینالنی

 صنرت به اکثراً شدید و ناگ انی هایبارش از ناشی نامنظ 

 به م ناوب و ض ی  بسیار هایجریان در که است رگعاری

شخیع جریان با هاسیالب .آیدمی وجند  مشخع قنی ت

ند عار هر از پس که هسووو  نه هایزمین روی رگ  و بره

 و هاآب جریان تنسوووط قعالً که هاییآبراهه در و ناپایدار

 راه به اندشده کنده کنهس انی دارشیب هایدامنه در غالعاً

 باالیی تخریعی حالت اغلب شووودت، حسوووببر و اف ندمی

س اها اغلب ج ت بدین. دارند  پای در واقع ش رهای و رو

ماً هاکنه یده این خطر م رض در دائ ندمی قرار پد  گیر

[17.] 

 ۀارائ سیالب، مف نم از م فاوت های دیدگاه به تنجه با

سدمی نظر به ضروری سی  از کام  و جامع ت ریفی  به. ر

عاط چنین تنان می کلی ینر یان هر که کرد اسووو ن  جر

 :که شندمی نامیده سی  صنرتی در سطحی

 زیاد حج  افزایش با کلی نظر و عرف برحسوووب .1

 .شند همراه مشخع مقطع یک در آب

 .گردد برخنردار محدودی زمانی تداوم از  .2

 اراضووی و شووده سوورریز یعی ی بسوو ر از م منال .3

 . برگیرد در را حاشیه

 [.8] باشد داش ه دنعال به جانی و مالی خسارات .4

 آوریمنحنی زمانی تاب .3.1.2
ح  مانی مرا  بحران وقنع اسوووواس بر را آوریتاب ز

 :کرد تقسی  دوره چ اربه  تنانمی

این دوره مربنط به قع  از حادثه  :(Prepar)اول  ۀدور

ریزی برای بحران در این دوره برنامه ،باشووودو بحران می

در واقع این دوره به مسائ  مربنط به آماده  ،شندانجام می

 شند.کردن تدارکات پرداخ ه می

شووند که زمانی آغاز می ۀاین دور (:Absorb)دوم  ۀدور
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 دهد و ب د از این که بحران رخ داده، سووططحادثه رخ می

 کند.ها کاهش پیدا میعملکرد زیر ساخت

سووازی و کار بازدر این دوره  (:Recover) ۀ سوونمدور

 به هاها تا زمانی که زیر سوواختت میر بر روی زیر سوواخت

  .گیردحالت نرمال قع  از بحران باز گردند انجام می

واقع سوووطط  در این دوره در: (Adapt(چ ارم  ۀدور

ها یا به حالت اولیه خند برگشوو ه و یا شوورایط زیر سوواخت

ب  ر از قع  ، با تمدیدات مناسوب به عملکرد تنانح ی می

  [.3] خند برگردد

 

 [3] آوریمنحنی زمانی تاب. 1شکل 

 

 

 [16] آوریهای تابمدل. 3 جدول

 ویژگی مدل

 دل تنبینم

مخایره مطرح شووده که چارچنب اتخاذ شوودۀ آن بیشوو ر آوری جنامع واقع در منایق پراین مدل برای بررسووی و ارزیابی تاب

های تقلی  و کاهش آوری جام ه سه الگنی: تقلی  خطر برای بررسی یرحاکنلنژیکی است. برای نشان دادن نحنۀ پایداری و تاب

–های دول ی و خصنصی و ن ای اً الگنی ساخ اریها و یرحای فیزیکی، نگرشخطر، الگنی بازیابی برای بازیابی ساخ ار سرمایه

ست. این ا با ه  در ارتعاط بنده و  جم ی ی برای بررسی عنام  تغییرات شده ا س فاده  ساخ اری، فیزیکی، فرهنگی و اق صادی ا

شوووند. هدف ن ایی آور مطرح میهای جام ۀ پایدار و تاببر اهداف مربنط به پایداری تأثیر دارند؛ در ن ایت در این مدل ویژگی
قاب  مخایرات فناورانه و یعی ی اسووت. تمرکز این مدل آوری اج ماعات در ماین چارچنب، دسوو رسووی به میزان پایداری و تاب

ست س ند که از آورای که جنامع پایدار و تابگننهبه روی تقلی  خطر ا ساخ اری، جنام ی ه باعث کاهش پیامدهای بالیا  لحاظ 

 د.شنناق صادی جام ه می -و همچنین ب عند سریع با بازسازی عنام  حیاتی اج ماعی

 زمانی -مدل خطی

 دینیس

 

شان میتاب ۀبا تنجه به ت ری  جام   خاص شرایط در زمانی خط یک قالب در ش ری بزرگ ۀمنطق یا و کشنر یک دهد کهآور ن

 ب عند بخشد. این مدل سه مرحله دارد: را خند پذیریآسیب زمان ینل در تناندمی تنس ه دنعال به

 جذب و تحم  تنش و ضربه قع  از سانحه

 بالیا از ب د و هنگام در عقب به برگشت ظرفیت و تنانایی ی نی سانحه از پس ت ادل به رگشتب

 شنند آورتاب و ایمن اینکه برای جنامع در تغییراتی
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 . 3جدول ادامه 

 ویژگی مدل

 )DROP(مدل مکانی

جام ه ارائه  محلی وآوری بالیا در سووطط ای از تابشووده که ارزیابی مقایسووه پذیری یراحیآوری و آسوویبتاب ۀرابط ۀرای ارائب

زمان بین مخایرات و  عننان یک فرآیند دینامیک و وابسوو ه به شوورایط پیشووین، شوودت بالیا،آوری را بهکند. این مدل، تابمی

اج ماعی،  ،زیرسووواخ ی از م غیرهای پیشووون ادی ۀیک مجمنع ۀکند. گام اول این مدل، ارائتأثیرات عنام  برونگرا ت ری  می

صادی و ن ادی  ست. گام ب دی در این مدل، عملیاتی کردن و ایجاداق  شاخعمجمنعه ا سی آن در دنیای ای از  سپس برر ها و 
 .واق ی است

 معنا-مدل شاخع خط

 

را ارائه  آوری بالیا در جنامعتاب گیری شوورایط منجند مؤثر برها برای اندازهای از شوواخعشووناسووی و مجمنعهاین مدل، روش

مقیاس جم ی از  اسوو فاده از شوواخع ترکیعی برای ت یین و دسوو یابی به م غیرهای خاص برای ایجاد یککند. روش آن، می

آوری مشخع پذیری و تابآسیب که در آن ارتعاط بین )DROP(آوری ها از مدل مکانی تابآوری است. برای ت ین شاخعتاب
های منردنظر از این اب اد تشووکی  و برای شوواخع آوری،و بر معنای اب اد تاب کند،و همچنین روی شوورایط پیشووین تمرکز می

شد؛ درتحلی  به سازی، ن ایج کار گرف ه  صنیر سریع از اینکه کدام روش ن ایت این مدل با ت سی کلی تطعیقی  ها و اب اد یک برر

ه مداخالت کند که چهمچنین ت یین می ؛ددهنیاز اسوووت را می آوری بیشووو ر از بقیه منردمعنای تابهای خطدر شووواخع

 .شنندکلی جام ه می ، اق صادی، ن ادی و کالعدی باعث ب عندزیرساخ ی

 مدل مدیریت بالیای

 )CBDM(محنر اج ماع

یعی ی تنجه  های ناشوی از وقنع بالیایاین مدل، یک رویکرد مدیری ی پایین به باال اسوت که به مشوارکت مردم در ح  بحران

مقابله با خطرات ناشووی از  ها و مشووارکت مردم برایپذیری جنامع و تقنیت تناناییآسوویبواقع هدف از آن، کاهش  دارد که در

 .وقنع بالیای یعی ی است

 

 نتایج. 3
 ضر بندیپ نه انجام مراح  کلی ینر به  در را حا

 .انجام گرفت اصلی ۀمرحل دو قالب

  اتیایالع هایالیه ۀت ی و نیاز منرد هایداده آوریجمع

 و هاداده پیشوووین، هایداده بررسوووی با مرحله این در

یاز منرد ایالعات نابع از ن یده آوریجمع مخ ل  م  و گرد

 از. اندشووده ت یه خیزی سووی  در ثرؤم ایالعاتی هایالیه

شه جمله سی زمین هاینق س ان شنا س ان، ا  مدل ۀت ی لر

 کاربری ۀنقشووو ،(DEM) لرسووو ان اسووو ان رقنمی ارتفاع

یدروم ری ایالعات اراضوووی، هه و ه  و اسووو ان، هایآبرا

 . است گردیده آوریجمع بارندگی هایداده

 از اسوو فاده با شووده آوریجمع ایالعات مرحله این در

 اندگرف ه قرار تحلی  منرد GIS جغرافیایی ایالعات ۀسامان

 زیر و م یارها صووونرت به گیریتصووومی  درخت نمندار و

 از یک هر ثرؤم هایحری . اسوووت شوووده تدوین م یارها

سی  در م یارها شخع خیزیسی  پ ان ست شده م  به و ا

 (AHPگیری سووولسوووله مراتعی )روش تصووومی  ۀوسووویل

 م یارها اهمیت ۀدرج و اندشوووده اسووو اندارد دهی ووزن

 ۀنقشووو ۀت ی رها بهم یا تمامی تلفیق و با شوووده برآورد

  خیزی پرداخ ه شد.سی  بندیپ نه

 ثرؤم فاک نرهای ۀت ی 

 منرد مخ ل  منابع و ایالعاتی هایالیه مرحله این در

ند قرار بررسوووی م  به تنجه با و گرف  وقنع  بر ثرؤم عنا

 فاک نرهای لرس ان، اس ان خصنصیات اساس بر و سیالب،

 گردیدند. ان خاب ثرؤم فاک نرهای عننان به زیر

 .باشدمی منطقه شیب تنپنگرافی الیه این :شیب -

 هایکاربری شوووام  الیه این :کاربری اراضییی -

 .است یعی ی غیر و یعی ی مخ ل 

یانگین شوووام  الیه این :بارش میزان -  بارش م

 .باشدمی اس ان مخ ل  منایق در ساالنه

 فرعی و اصلی هایآبراهه الیه این: آبراهه تراکم -

 د.یرگمی بر در را لرس ان اس ان

م  ایالعات  الیه این :فرسییایخ کا  - شوووا

 . باشدمی های خاکشناسی و سازندزمین
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 ثرؤفاکتورهای م ۀنقش ۀ. تهی2شکل 

 

 ندیآفر کیاز تکندهی به م یارها با اسو فاده وزن 

 (AHP) یسلسله مراتع  یتحل

خاب از ب د های ان  یار نه در مؤثر م  ندیپ   ج ت ب

 باید ایالعاتی هایالیه صووونرت به یکدیگر با هاآن ترکیب

 با م ناسب هاآن اهمیت با م ناسب م یارها از یک هر وزن

 به تنجه با. شووندمی مشووخع دهیوزن هایروش از یکی

 برخی و کمی برخی شووده ان خاب م یارهای بین در اینکه

 ب نانی  که کنی  اسوو فاده روشووی از باید هسوو ند، کیفی
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 که کرد، دهیوزن و مقایسوووه کیفی با را کمی م یارهای

 چند گیریتصوومی  مسووائ  در دهیوزن مشووکالت از این

 در عدد یک صوونرت به شووده داده وزن. باشوودمی م یاره

 اهمیت بیانگر عدد این که شوووندمی داده دخالت ارزیابی

  .است م یارها سایر به نسعت م یار آن نسعی

ها به دهیوزن ج ت تحقیق این در یار  روش از م 

 . است شده اس فاده مراتعی سلسله تحلی 

 هاتلفیق الیه
ورین مراحو  یکی از م   وین  بندیپ نهت وس از ت ی پ

ست که الیهو وزن م یارها های ایالعاتی بوووووا دهی این ا

ایوووون  اس فاده از یک روش مناسب با ه  تلفیق شوووونند.

 ۀالی کوه چنودینتنان به صنرت عم  فضوایی عم  را می

جغرافیایی را ترکیب و سوووپس ایالعوووات جدیووود تنلید 

ند، ت ری  کر ید نقشووووک به منظنر تنل نه ۀد.  های پ 

سیب س انآ س   در محیط به تحلی  پذیر لر سی  GISگر 

ضرب وزن وارد ست آمده در الیهشدی  و با  های های به د

دسوووت آوردن ضوووریب هر هبندی و پس از بثر در پ نهؤم

س نر Arc mapم یار در محیط  س فاده از د  Raster و با ا

Calculatorام یاز  ۀ، ضوورایب مربنط به هر م یار در نقشوو

های این نقشه ۀهمان م یار ضرب و سپس هم ۀبندی شد

ضرایب با ه   شده در  شانی و  Over Layضرب  یا همپن

ش شده و یک نق ست آمد که هن ایی ب ۀجمع جعری  هر د

به  اًپیکس  دارای ارزش خاصی است. این نقشه نیز مجدد

 شند.بندی می، کالسیعقه 5

 

 بندی سیل در استان لرستانپهنه .3شکل
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 و میدانی شناهد با شده انجام سنجیصحت بر عالوه

س ه وقنع به هایسیالب سه پین ش تحلی  و مقای  ت یه ۀنق

 های ایس گاه دبی آمار پیشین ۀشد انجام تحقیقات با شده

 شوده انجام بندیپ نه صوحت بر دیگر گناهی هیدروم ری

 عنام  سوویالب، وقنع در اثرگذار عنام  میان در. باشوودمی

 ترینم   فیزینگرافی خصونصویات و بارش شودت شویب،

 خروجی مطابق و باشووندمی سوویالب ایجاد در ثرؤم عنام 

. باشووندمی خطر پر و خیز سووی  نناحی از نقاط این ن ایی

سمت و شرق از یهایبخش در عمدتاً نقایی چنین  هاییق

 باشند.می لرس ان اس ان شرق شمال از

 

 نتیجه گیریبحث و . 4
 نیاز منرد ایالعات و هاداده پیشین، هایداده بررسی با

نابع از یده آوریجمع مخ ل  م  ایالعاتی هایالیه و گرد

 زمین هاینقشه جمله از. اندشده ت یه خیزیسی  در ثرؤم

سی س ان شنا س ان، ا س ان رقنمی ارتفاع مدل ۀت ی لر  ا

عات اراضوووی، کاربری ۀنقشووو ،(DEM) لرسووو ان  ایال

یدروم ری هه و ه ندگی هایداده و اسووو ان هایآبرا  بار

سپس ایالعات گردیده آوریجمع ست.   شده آوریجمع ا

 تحلی  منرد GIS جغرافیایی ایالعات ۀسامان از اس فاده با

 صووونرت به گیریتصووومی  درخت نمندار و اندگرف ه قرار

ست شده تدوین م یارها زیر و م یارها  ثرؤم های حری . ا

سی  در م یارها از یک هر  و شد مشخع خیزیسی  پ ان

 (AHPگیری سوولسووله مراتعی )روش تصوومی  ۀوسوویل به

 م یارها اهمیت ۀدرج و اندشوووده اسووو اندارد دهی ووزن

 ۀنقشووو ۀم یارها به ت ی تمامی تلفیق و با شوووده برآورد

ۀ خیزی پرداخ ه شووود که مطابق نقشوووسوووی  بندیپ نه

خروجی نناحی شووورقی و شووومال شووورقی اسووو ان داری 

خیزی بندند و نناحی بیشوو رین پ انسووی  از منظر سووی 

از لحاظ مرکزی و شوومالی اسوو ان از پ انسووی  م نسووط 

س ان از سی  ش ند و نناحی جننبی و غربی ا خیزی قرار دا

 .خیزی برخنردار بندندکم رین میزان پ انسی  سی 

های دارای پ انسی  زیاد خروجی ش ر ۀبا تنجه به نقش

 :ند ازآوری ک  ععارتبندی و تاباز نظر پ نه

 خرم آباد 

 بروجرد 

 پ  دخ ر 

 ازنا 

 اش رنیان 

 ننر آباد 

 الش ر 

  رضاکاکا 

  سپید دشت 

 قلیان 

 خاک تپه 

 چاالن چنالن کنهدشت 

 پیشنهادها:

 : یس برابر در یآورتاب شیافزا یبرا پیشن ادات

 سطط در یساخ مان یهاروش قییر از  یس کاهش

 مانند: حنضه

 آب با آب م ار روش از اس فاده 

 نیچخشکه یسدها از اس فاده 

 یهانارهید از اس فاده WIPP 

 یانحراف سد از اس فاده 

 اس فاده از سی  بندهای 

 نگیت یپ 

 یمخزن یهاسد از اس فاده 

 نگیفاروئ 

 بانکت 

 یحفاظ  ینارهاید از اس فاده 

 ریمس انحراف یهاکانال از اس فاده 

 مخ ع یسوواخ مان یهاروش قییر از  یسوو کاهش

 یی مانند:روس ا و یش ر یاراض

  آب دروازه دس گاه از اس فاده 

 اس فاده از Quick dam 
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  اس فاده ازFlood Block 

 Heritage Flood guard 

 یبرا اثر ک  ۀتنسوو  یهاروش قییر از  یسوو کاهش

 : رواناب دفع

 جنی باغچه (vegetative swale) 

  آسفالت م خلخ (Porous Asphalt) 

 ریرو نفنذ پذ ادهیپ (Porous Pavement) 

 یفیل ر ننار (filter strip) 

 سی : آثار ناشی ازتسکین  راهعردهای مدیری ی تخفی  و

 جه عا در یکاف و قیدق تن  و ضووونابط تیر

 یش رساز یاس انداردها

 عا نه و ها یمسووو  یحر تیر خا  و هارود

 دشت البیس یبندمنطقه

 یالبیس بس ر مس مر کن رل 

 گذرها آب یدس کار و ها یمس در دخالت عدم 

 عدم و ش ر سطط در ریپذنفنذ سطنح جادیا 

 یش ر یهاسازه به آزاد یهانیزم  یتعد

 ض  یتعد ست یارا  به بزرگ یش رها گند و پ

 سعز یفضا و پارک

 رودخانه مقطع و ریمس اصالح 

 رودخانه بیش کاهش 

 هارودخانه و ها یمس کردن یپلکان 

 البیس پخش 

 یزداریآبخ 

 

 : یس بحران تیریمد ۀچرخ در یمردم مشارکت راهعرد

 یعمنم آمنزش و یرسان ایالع 

 یتخصص آمنزش 

 ماد  در نیمسوووئنل و مردم نیب یسوووواز اع 

  یس تیریمد

 یمحل نیسرزم تیریمد امنر از یبرخ یواگذار 

 مردم به
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