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 چکیدُ :
 واّؾ تشای هْن ساّىاسّای اص یىی. اػت صدُ داهي ّالغضؽ صهیي اص ًاؿی صیاد ّایخؼاست ٍلَع تِ اًؼاًی ٍ ًثیؼی ػَاهل اص ایهدوَػِ

 لغضؽصهیي خٌش تٌذیپٌِْ ًمـِ تا اػت الصم هٌظَس تذیي .اػت هٌاًك ایي اص خؼتي دٍسی ّا،لغضؽ صهیي ٍلَع اص ًاؿی ّای خؼاست

. ّذف ایي تحمیك آى اػت تا دس هشحلِ ًخؼت تا اػتفادُ اص سٍؽ تحلیل گشدد تْیِ هٌاًك ایي تشای هَخَد ّایسٍؽ تیي اص دلیمی ًؼثتاً

 ًیضهذل  كحت ،تا هذل ٍیىَس لغضؽ صهیي خٌش تٌذیپٌِْ ًمـِ تْیِ هويّا سا تشسػی وشدُ، دس هشحلِ تؼذ ػلؼلِ هشاتثی اّویت الیِ

 ّالغضؽ صهیي پشاوٌؾ ًمـِ هیذاًی ّایتشسػی ٍ ؿٌاػیصهیي ّایًمـِ ای،هاَّاسُ تلاٍیش ٍػیلِ تِ تحمیك، ایي اًدام تشای .ؿَد اسصیاتی

 آتشاِّ ٍ گؼل خادُ، خٌی ػٌاكش ٍ فاكلِ اص ػىًَتگاُ ؿیة، خْت تاسؽ، اساهی، واستشی ؿیة، لیتَلَطی، ػاهلتْیِ ؿذُ اػت. ػپغ 

دس  ّای ػَاهل هزوَس تا سٍؽ ٍیىَستؼذ اص ّوپَؿاًی ًمـِ .اًذؿذُ تؼییي ًیض لغضؽ دس هؤثش ػَاهل ٍ گشفتِ لشاس تشسػی هَسد

دسكذ اص هٌٌمِ دس هؼشم لغضؽ تؼیاس پشخٌش لشاس داسد ٍ  9/20تٌذی خٌش لغضؽ تذػت آهذ وِ اًالػات خغشافیایی، ًمـِ پٌِْ ػیؼتن

تٌذی خٌش پٌِْ سٍؽ تشای اساییو اسصیاتی ؿٌاػی ٍ ؿیة ّن تِ ػٌَاى هْوتشیي ػَاهل صهیي لغضؽ ؿٌاػایی ؿذًذ. خْتصهیي

پشخٌش ٍ خیلی  ّایًثمِ صهیي لغضؿْا دس دسكذ 69ؿاخق حذٍد  ایي تشاػاع لغضؽ اػتفادُ گشدیذ.صهیي ؿاخق سٍؽ اص لغضؽ صهیي

سا داسد ٍ  لثَلصیاد دلت لاتل  خٌش ّایپٌِْ تا لغضؿْا صهیي داؿتي اًٌثاق تیـتش لحاٍ تِ ٍیىَس سٍؽ اًذ تٌاتشایيافتادُ اتفاق پشخٌش

 .اػت هضتَس هذل الصم دلت دٌّذُپٌِْ خیلی صیاد ًـاى ػوت تِ ون خیلی خٌش پٌِْ اص لغضؽؿاخق صهیي كؼَدی ًشف دیگش سًٍذ اص
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 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ديمیه  کىفراوس ملی

 1395دی ماٌ  29

 همدهِ -1

ای اػت وِ دس آى هَاد اػت ٍ ًَػی حشوت داهٌِ 1آوؼفَسد صهیي لغضؽ هؼادل ٍاطُ لٌذاػالیذتشاػاع فشٌّگ ٍاطگاى 

پدداییي دس اهتددذاد یدده ػددٌح گؼددیختگی تددا یدده صٍى گؼددیختگی هـددخق سٍی داهٌددِ لغضیددذُ ٍ تددِ ػددوت       

 سػدَتی  هدَاد اص  حدوی ػشیغ اغلة ٍ یىپاسچِ حشوت یا پاییي افتادى اص اػت ػثاست لغضؽ، . صهیي>14=وٌذ هی حشوت

 تایدذ  ؿیة وِ ایي اٍل الصم اػت: ؿشى ػِ لغضُ صهیي دادى سخ تشای تَاى گفتهی ًَسولی . تِ>13=ّا  داهٌِ اهتذاد دس

ودن   تاًفَرپزیشی یا ًفَر ی غیشلاتل الیِ یه خان ػوك دس وِ ایي دٍم تتَاًذ تلغضد. خان تَدُ تا تاؿذ تٌذ اًذاصُ وافی تِ

ِ  آب خدان،  الیدِ ػدٌحی   دس وِ ایي ػَم تاؿذ. ٍخَد داؿتِ ُ  تد  لغضؿدْا  صهدیي . >6=داؿدتِ تاؿدذ   ٍخدَد  ودافی  اًدذاص

ِ  وٌدذ  هی ٍاسد اًؼاى تِ سا خؼاست تیـتشیي ػیل ٍ صلضلِ اص پغ وِ سًٍذ هی ؿواس تِ ًثیؼی ّای پذیذُ اص ِ  ًدَسی  تد  ود

 ّا، تاؽ وـاٍسصی، اساهی تخشیة اًؼاًی، . تلفات>2= ؿًَذ هی خاخاتِ پذیذُ ایي اثش تش ػٌگ ٍ خان تي هیلیاسدّا ػاالًِ

ِ  تا سًٍذ.هی ؿواس تِ ّاصهیي لغضؽ آثاس اص ػشیغ خان سفتّذس ٍ استثاًی ّایساُ ٍ ّای هٌْذػی ػاصُ ِ  تَخد  ٍػدؼت  تد

 سیضیتشًاهِ ٍ ؿٌاخت تشای ایپذیذُ هٌالؼِ چٌیي ٍ تشسػی وِ ّضیٌِ تیاى ًوَد كشاحت تِ تَاىهی ؿذُ، خؼاسات روش

 هؤثش ػَاهل ؿٌاخت تٌاتشایي اػت. آى اص خؼاسات تشون هشاتة تِ اص آى ًاؿی خؼاسات یا واّؾ پیـگیشی تِ هٌظَس تْتش

 الدذاهات  تدشیي هدشٍسی  ٍ تشیيهْن اص یىی ٍلَع آى تِ حؼاػیت اص ًظش هختلف هٌاًك تـخیق ٍ لغضؽدس ٍلَع صهیي

ّدا  تٌذی خٌش صهیي لغضؽی اسصیاتی ٍ پٌِْ. دس صهیٌِ>4= سٍدتِ ؿواس هی لغضؽصهیي كذهات واّؾ یا تشای خلَگیشی

 وـدویش  ّوىداساى، دس  ٍ ّدی ٍ ؿٌاػایی ػَاهل هَثش دس صهیي لغضؽ تحمیماتی تِ ؿشح صیش كَست گشفتِ اػت. چایٌگ

 2سٍؽ تحلیِ ػلؼلِ هشاتثی هَػن تِ  اص تا اػتفادُ ٌّذ، دس ّیوالیا
 AHPٍ اساهدی  وداستشی  ؿٌاػدی، صهیي هؼیاسّای ٍ 

ِ  دسًتیددِ،  اًدذ. دادُ اًددام  سا لغدضؽ  صهیي خٌش تٌذیگؼلی، پٌِْ خٌَى ٍ خان استفاػی، ًثمات صهیي، َؿؾپ  ًمـد

 هٌالؼِ ًتایح ٍ آهذ دػت تِ ون تؼیاس ٍ ون هتَػي، تؼیاس تاال، تاال، ؿذیذ، والع ؿؾ دس لغضؽ صهیي خٌش تٌذی پٌِْ

 اص ودشُ  . لدی، دس >17=اػدت  تشخدَسداس  خدَتی  ًؼدثی  اص دلتهَسدهٌالؼِ  هٌٌمِ دس AHPسٍؽ  اص اػتفادُ وِ داد ًـاى

 خْت فاصی سٍؽ تَدى هٌاػة دس ًْایت ٍ وشد لغضؽ اػتفادُ صهیي تٌذیپٌِْ هٌظَس تِ تلاٍیش هاَّاسّای ٍ فاصی سٍؽ

فداصی  . تٌْیافش ٍ ّوىاساى، واستشد سٍؿْای هٌٌك >20=لشاس گشفت تأییذ هَسد سٍؿْا ػایش تِ لغضؿْا ًؼثت صهیي هٌالؼِ

 ِ هدَسد تشسػدی لدشاس دادًدذ.     تٌدذی خٌدش صهدیي لغدضؽ دس حَهدِ آتشیدض فشیدضی        ٍ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی سا تشای پٌْد

ِ تٌذی هٌٌمِ ًـاى داد وِ ّش دٍ سٍؽ تىاس سفتِ هیدػت آهذُ اص پٌِْ تِ ًتایح تٌدذی  تَاًٌذ تلَست واسآهذ تشای پٌْد

ِ  1384. ؿدادفش دس ػدال   >1=ًدذ ای دس هٌاًك وَّؼتاًی تىاس سٍّای داهًٌِاپایذاسی ِ  تدِ پٌْد ی چدالىشٍد  تٌدذی حَهد

ِ  دس ویفدی  ّدا تدا اػدتفادُ اص ًوایدِ خودغ      اػتاى هاصًذساى تا اػتفادُ اص ػولگشّای هٌٌك فاصی الذام ًوَد. كحت ًمـد

لغضؽ هٌاػة تشیي ػولگش خْت پٌِْ تٌذی صهیي  8/0اسصیاتی لشاس گشفتِ ٍ ًتایح ًـاى داد وِ ػولگش فاصی گاهای هَسد

ِ >7=ی هَسد هٌالؼِ هی تاؿذ دس حَهِ ِ ای تدِ اسصیدا  . همیوی ٍ ّوىاساى دس همالد تٌدذی خٌدش صهدیي لغدضؽ     تی ٍ پٌْد

ANPای )ؿْش سٍدتاس تا ػاتفادُ اص فشایٌذ تحلیل ؿثىِ دس
دسكذ هٌٌمدِ داسای خٌدش    71اًذ، ًتایح ًـاى داد ( پشداخت3ِ

لیتَلددَطی هْوتددشیي ػددْن سا ػاهددل ؿددیة ٍ حؼاػددیت  هتَػددي صهددیي لغددضؽ ّؼددتٌذ، ّواٌددیي دس ایددي فشایٌددذ 

 .>15=داسد ػْذُ تش

ُ  چٌدذ  گیدشی تلدوین  الگَّای وِ ًظش آى اص تحمیك، پیـیٌِ تِ تَخِ تا ِ  هؼیداس  اػدت  گیدشی تلدوین  الگَّدای  اصخولد

ِ  هدذل ٍیىدَس   اص ًیدض  تشسػدی  ایدي  دس اػت، تَدُ تشخَسداس تاالیی اػتمثال اص هٌالؼات اخیش دس وِ  سٍیىدشد  تشاػداع  ود

 خْدت  هؼیداسی  چٌذ تلوین گیشی لاػذُ ػٌَاى تِ اػت، گشدیذُ سیضیپایِ چٌذهؼیاسُ ػاصیتْیٌِ ٍ هٌلَب سیضی تشًاهِ

 ؿذُ اػت. اػتفادُ ؿْشػتاى ػویشم لغضؽ صهیي ٍلَع پتاًؼیل تٌذیپٌِْ

                                                 
1
 Land Slide 

2 Analytic hierarchy process 

3 Analytical Network Process 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAhseRxoXRAhVBPxQKHeUQA_IQFggoMAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw&sig2=8Cf4Z1G3xImHbz9Zv0-wLA
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 خطر زمیه لغسش مدل ييکًر در پُىٍ بىدیرزيابی کارايی ا

 ي َمکاران صادق واجی ديمیراوی

 هَاد ٍ رٍشْا -2

 هَلعیت هٌطمِ هَرد هطالعِ -2-1

  30° 42´ًدَل ؿدشلی ٍ    51° 3´ٍ  51° 17´اػتاى اكفْاى تا هختلات خغشافیایی   غشتی خٌَب دس ػویشم ؿْشػتاى

 هیلیوتدش  400تدا   350هتدش اص ػدٌح دسیدا ٍ هیداًگیي تاسًدذگی       2400ػشم ؿوالی  تدا استفداع هتَػدي     31° 51´تا 

خٌدَب غشتدی ٍ    ، ودِ  دس اػدت  ٍ فاسع ٍالغ ؿذُ وْگیلَیِ ٍ تَیش احوذ تختیاسی،هداٍست ػِ اػتاى چْاس هحال ٍ  دس

 ؿَد.  وَّْای دًا هحذٍد هیغشب وـَس تا هشص ًثیؼی سؿتِ

 
 : هٌطمِ هَرد هطالع1ِشکل

 رٍش تحمیك -2-2

دس هٌٌمدِ   ؿدذُ  اًددام  لثلدی  هٌالؼدات  ؿداهل  هَخدَد  ّدای گضاسؽ ٍ ایوتاتخاًِ ٍ اػٌادی هٌالؼات اص پظٍّؾ ایي دس

ِ  هیدذاًی  هٌالؼات ًْایت دس ٍ اػت. ؿذُ اػتفادُ  تاؿدذ. هدی  اًالػدات  وؼدة  تدشای  هٌثدغ  تدشیي  هْدن  تخدؾ  ایدي  ود

 اًالػدات  ػیؼدتن  گؼدتشدُ  هحدیي  تدا  ػودذتاً  ٍ ؿذُ تیـتش تحلیل ٍ اسصیاتی خْت ّاهذل اص اػتفادُ اخیش ّای ػال دس

 هؼیداسی  چٌدذ  گیدشی تلدوین  هذلْای ػَی تِ هحمماى تَخِ اخیش ّایدِّ دس ایي سٍ اػت. اص كَست گشفتِ خغشافیایی

 .  >3=اػت  ؿذُ هؼٌَف گیشیْای پیایذُتلوین تشای

 خغشافیدایی  اًالػدات  ػیؼدتن  لغضؽ دسّای هؼتؼذ صهیيدس ؿٌاػایی پٌِْ تِ اسصیاتی دلت هذل ٍیىَس پظٍّؾ ایي دس

 ًظدش  اػاع تش .اًذدخیل آى دس تؼیاسی ػَاهل لغضؽ، هَسد دس گشفتِ كَست ّایپظٍّؾ ٍ هٌالؼات تشاػاع .پشداختین

ؿاهل ؿیة، خْت ؿیة، واستشی  گزاسًذ لغضؽ تأثیشتش صهیي هٌٌمِ ایي دس وِ ػَاهلی تشیي حَصُ، هْن ایي واسؿٌاػاى

 ساػدتای  دس تاؿٌذ.اساهی، صهیي ؿٌاػی، تاسؽ، فاكلِ اص خادُ، فاكلِ اص آتشاِّ، فاكلِ اص گؼل ٍ فاكلِ اص ػىًَتگاُ هی

ِ  سػدیذى  خْدت  دس .اػدت  ؿدذُ  هؼیاس اػدتفادُ  9 ایي اص ٍیىَس، هذل اص اػتفادُ تا تٌذیپٌِْ اًدام  اتتدذا  ّدذف  ایدي  تد

 گشدیذ.  تْیARC GISِ افضاس  ًشم دس ٍیىَس هذل اخشای آًْا خْت سػتشی ّایالیِ ػپغ ٍ ؿذُ همیاع ّن ّا ًمـِ توام

ِ  تش سٍؽ ایي تأویذ اػت. هؼیاسُ چٌذ گیشیتلوین هؼائل تَافمی سیضیتشًاهِ تش هذل ٍیىَس هثتٌی اًتخداب   ٍ تٌدذی ستثد

ِ  . دس ؿدشایٌی >16=تاؿدذ  هتوداد هدی   هؼیاسّدای  تا هؼألِ تشای تَافمی حل ساُ تؼییي ٍ گضیٌِ اص ای هدوَػِ اص  فدشد  ود

 تَاًدذ هدی  ایدي سٍؽ  ًیؼدت،  آى ًشاحدی  ٍ ؿدشٍع  صهاى دس هؼألِ یه تشتشیْای تیاى ٍ ؿٌاػایی تِ لادس گیشًذُ تلوین

ِ  یده  اص اًتخداب  ٍ تٌذیدػتِ سٍی سٍؽ ایي تٌاتشایي، .>8=ؿَد هٌشح تلویوگیشی تشای هؤثش ػٌَاى اتضاسی تِ  هدوَػد

ِ  یه تشای سا ػاصؿی خَاتْای ٍ داؿتِ گضیٌِ توشوض ِ  یده  دس اگدش  وٌدذ. تؼیدیي هدی   هتوداد  هؼیاسّدای  تدا  هؼدأل  هؼدأل

 سٍؽ، ایي اص اػتفادُ تْتشیي گضیٌِ تا اًتخاب هٌظَس تِ تاؿذ، داؿتِ ٍخَد گضیٌِ  mهؼیاس ٍ  nگیشی چٌذهؼیاسُ،  تلوین

ِ >22=اػت  صیش ّایگام داسای ٍیىَس پیادُ ػاصی هشاحل الگَسیتن ِ  تدا  تلدوین  هداتشیغ  تـدىیل  اٍل: . هشحلد ِ  تَخد  تد

( اػدت.  1كَست ساتٌدِ )  تِ تلوین، هختلف هاتشیغ هؼیاّای تشای ّاگضیٌِ ّوِ اسصیاتی ٍ ّاگضیٌِ هؼیاسّا، تؼذاد تؼذاد
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 j( دس ساتٌدِ تدا هؼیداس    i:1,2,…,m) iػولىشد گضیٌدِ   xijؿاخق اػت، وِ دس اى   mآلتشًاتیَ ٍ  nهاتشیغ تشاػاع  ایي

(j:1,2,…,n.هی تاؿذ ) 

 (                                                                                             1ساتٌِ)

ِ  ایدي  دس تاؿدذ. هدی  تلوین هاتشیغ اػتاًذاسدػاصی یا وشدى همیاعتی دٍم: هشحلِ  تدا  هؼیاسّدا  ؿدَد، هدی  ػدؼی  هشحلد

ػاصی اػدتفادُ ؿدذُ اػدت.    دس ایي تحمیك اص سٍؽ فاصی خْت اػتاًذاسد ؿًَذ. تثذیل تؼذتی هؼیاسّایی تِ هختلف اتؼاد

یده هَهدَع ّؼدتٌذ     ّدای یده پذیدذُ یدا    ّا یا ًثماتی اص كَست ٍهدؼیت ّای فاصی تِ آى دػتِ اص هدوَػِهدوَػِ

ّای هؼیداس اص تَاتدغ ػودَیت    . تشای اػتاًذاسد ػاصی فاصی ًمـِ>12=ّای تؼشیف ؿذُ دلیمی ًیؼتٌذ داسای هحذٍدُ ِو

یي اسصؽ یؼٌدی همدذاس یده تدِ     ّدای فداصی، تیـدتش   اػتفادُ ؿدذُ اػدت. دس هدودَع    Arc Gis 10.3فاصی دس ًشم افضاس 

 گیشد.حذالل ػوَی دس هدوَػِ تؼلك هیػوَیت ٍ ووتشیي اسصؽ یؼٌی كفش تِ  حذاوثش

گیدشی،   هشحلِ ػَم: تؼییي تشداس ٍصى هؼیاس اػت. دس ایي هشحلِ تا تَخِ تِ هشیة اّویت هؼیاسّای هختلف دس تلدوین 

( اختلاف یافتِ تِ ّدش كدفت سا   Wjّا )ؿَد. تِ ػثاست دیگش دس ایي هشحلِ ٍصى( تؼشیف هی2تشداسی تِ كَست ساتٌِ )

 تِ دػت آیذ. ∑ Wj ≥0   ٍ1;Wj ≤1ای تاؿذ وِ  هدوَع ٍصًْا تایذ تِ گًَِ وٌین،تؼییي هی

 Xij = rij . wj                                                                                                            (        2ساتٌِ )

دّدی ػَاهدل اص سٍؽ تحیلیدل    سد. دس ایدي پدظٍّؾ خْدت ٍصى   تِ هٌظَس ٍصى دّی هؼیاسّا، سٍؿْای هتؼذدی ٍخَد دا

 گیدشی  تلوین تشای ؿذُ ًشاحی خاهؼتشیي الگَسیتوْای اص یىی تىٌیه ( اػتفادُ ؿذُ اػت. ایيAHPػلؼلِ هشاتثی )

 ٍ ًودَدُ  سا فدشاّن  هشاتثدی  ػلؼلِ كَست تِ ًثیؼی پیایذُ وشدى هؼائل فشهَلِ اهىاى صیشا اػت، چٌذگاًِ هؼیاسّای تا

ِ  دس ویفدی  ٍ ووی هختلف گشفتي هؼیاسّای ًظش دس اهىاى ّواٌیي  ػلؼدلِ هشاتثدی   تحلیدل  . فشآیٌدذ >9=داسد  سا هؼدأل

ِ  ٍ صهیي ػلَم دس ٍػیؼی واستشد وِ اػت هؼیاسی چٌذ تلویوگیشی تحلیل ٍ اسصیاتی سٍؿْای اص یىی ٍ  فودا  سیدضی تشًاهد

 .>23=ؿذ  اتذاع ػاتی ٍػیلِ تِ هیالدی 70 یدِّ دس هشاتثی ػلؼلِ تحلیل فشآیٌذ داسد. هحیي

( ٍ +fjتاؿدذ. تْتدشیي همدذاس )   هشحلِ چْاسم: تؼییي تْتشیي ٍ تذتشیي همذاس، اص هیاى همادیش هَخَد تشای ّدش هؼیداس هدی   

ؿًَذ. دس ایي هٌالؼِ تْتشیي همذاس تشای هؼیاسّدا  ( هحاػثِ هی3ٍ4( تشای هؼیاسّا تِ تشتیة اص سٍاتي )-fjتذتشیي همذاس )

 ؿَد.تا تَخِ تِ ًمـِ اػتاًذاس ؿذُ فاصی یه ٍ تذتشیي همذاس كفش دس ًظش گشفتِ هی

 f + = Max f ij                                                                                                      (             3ساتٌِ)

 f – = Min fij                                                                                                                (    4ساتٌِ )

 Sتاؿذ. دس ایدي هشحلدِ همدذاس    ( هیRi( ٍ همذاس تاػف )siهشحلِ پٌدن: هحاػثِ همذاس ػَدهٌذی یا حذاوثش هٌلَتیت )

 ؿًَذ:ی( هحاػثِ ه6تا تَخِ تِ ساتٌِ ) R( ٍ 5تَخِ تِ ساتٌِ ) تا

                                                                                              (        5ساتٌِ)

                                                                                               (     6ساتٌِ )

 تاؿذ.ّش ًمـِ هؼیاس هی j  ٍfijهمذاس ٍصى تشای ّش هؼیاس wjوِ 
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 ؿَد:  ( هحاػثِ هی7تا تَخِ تِ ساتٌِ ) Ǫهمذاس  .( هیثاؿذǪ )همذاس 1ؿـن: هحاػثِ ؿاخق ٍیىَس هشحلِ

                                                                               (     7ساتٌِ )

S*= minSi           ,   S- =max Si 

R*=min Ri          ,   R- =maxRi   

 تٌددذی پٌْددِ سٍؽ ودداسایی اسصیدداتی حْددت لغددضؽصهددیي دس پایدداى خْددت تاییددذ ًتددایح ًْددایی هددذل اص ؿدداخق

 .>25=( تؼشیف ؿذُ اػت 8گشفت. وِ تِ كَست ساتٌِ ) لشاس اػتفادُ هَسد

                                                      (                                                                   8ساتٌِ )

  
  

∑
  
  

 
 

  

 دسكذ تِ خٌش پٌِْ ّش دس لغضؽ ٍلَ خٌش ؿاخق اص اػت ػثاست    وِ دس آى 

 Siدس ّش سدُ خٌش؛ ّای ٍالغلغضؽ:  هدوَع هؼاحت صهیي 

Ai هؼاحت :i ٌِْتٌذی؛هیي سدُ خٌش دس یه ًمـِ پ 

 ٍnُتاؿذ.ّای خٌش هی: تؼذاد سد 

 بحث ٍ ًتایج   -3

 (.(2)ؿذ )ؿىل الذام ّاالیِ ػاصی ٍ اػتاًذاسػاصیهاتشیغ، آهادُ تـىیل تِ گام اٍلیي دس

تاسؽ تا تاثیش تش سٍی فـاس آب هٌفزی ٍ ػدٌح آب  دس هیاى ػَاهل ّیذسٍ اللین تاسؽ اص اّویت فشاٍاًی تشخَسداس اػت. 

گاّْای خاًثی تِ ػٌَاى یه ػاهل هحشن دس ٍلَع حشوت  صیشصهیٌی، افضایؾ تاس داهٌِ ٍ صیش ؿَیی ٍ اص تیي تشدى تىیِ

ِ  تداسؽ  تدِ ًمدؾ   تَخِ تا لغضؽ تٌذیپٌِْ خْت تاسؽ، ػاهل . دس اػتاًذاسدػاصی>11=ًوایذ  ای ػول هیتَدُ  ٍیدظُ  تد

ِ  صیداد  تدا تداسؽ   هٌٌمدِ، هٌداًك   دس لغدضؽ  گیشی ؿىل ٍ تشؿی تٌؾ افضایؾ دس تْاسی ْایتاسؿ  ًدَاحی  دس ػودذتاً  ود

 استفداع  ون ٍ دؿت ٍاحذ )دس ون تا تاسؽ هٌاًك ٍ ًوَدًذ دسیافت صیاد اسصؽ اًذ،ؿذُ گؼتشدُ حَهِ هشتفغ ٍ وَّؼتاًی

هْوتشیي پاساهتشّای تاثیشگزاس دیگش دس ٍلَع صهدیي لغدشؽ،   وشدًذ. اص خولِ  دسیافت ون اسصؿی یداهٌِ تثغ، تِ حَهِ(

ؿٌاػی داسای دسخِ حؼاػدیت هتفداٍتی دس صهدیي لغدضؽ ّؼدتٌذ      ؿٌاػی ّؼت. ٍاحذّای هختلف ػٌگػاهل ػٌگ

. ٍخَد ػاصًذّای ػؼت ٍ حؼاع ًظیش هاسى، سع ٍ هَاد َّاصدُ ػویك دسكذ ٍلَع صهیي لغضؽ دس یده هٌٌمدِ   >21=

 ًظدش  ایي اص استفاع اػت. صیادی تٌَع داسای استفاع لحاٍ اص هٌالؼِ هَسد (. استفاع حَصُ(7)ّذ )ؿىلدخاف سا افضایؾ هی

 .اػت هؤثش حشاست دسخِ ٍ تاسًذگی ٍ ًَع تاسًذگی هیضاى تش وِ اػت هْن

ِ    دس ًَػاى ّؼت. دس ساتٌِ تا ؿیة تا 2763تا  1345استفاع هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ تیي  ّدایی  یذ گفدت ودِ هؼودَالا داهٌد

ؿیة تیـتش دس ؿشایي یىؼاى آهادگی تیـتشی تشای لغضؽ داسًذ، چشا وِ تاال سفتي ؿیة تاػث افضایؾ حددن ٍ ٍصى   تا

الثتِ تایذ تَخِ داؿت وِ افدضایؾ ؿدیة تدا یده همدذاس       .>10=ؿَد  ًؼثی تَدُ لغضؿی تش ٍاحذ ػٌح كفحِ لغضؽ هی

ّدای تٌدذتش ٍ ًیدض تغییدش ًدَع      واّؾ حدن هدَاد دس ؿدیة  خاكی تاػث افضایؾ صهیي لغضؽ ؿذُ ٍ تؼذ اص آى تِ دلیل 

ؿَد. خْت ؿیة اص دیگش پاساهتشّای تاثیش گزاس دس صهیي لغضؽ ّؼت چشا وِ  ّا ووتش هی حشوات اص دسكذ صهیي لغضؽ

تداب تدش سخدذاد صهدیي لغدضؽ تداثیش       تا وٌتشل هَاسدی ّن چَى هیضاى تاسؽ، سًَتت، تشاون پَؿؾ گیداّی ٍ تداتؾ اف  

ًَس سًَتت تیـتش خٌدش صهدیي لغدضؽ    . وِ دس ؿیة ّای ؿوالی تذلیل ٍخَد تاسؽ تیـتش ٍ ّویي>19ٍ24=گزاسد  هی

ّای پداییٌی  ّا ًیض تِ كَست لاتل تَخْی پایذاسی داهٌِ سا اص ًشیك فشػایؾ ٍ اؿثاع تخؾ ًیض تیـتش خَاّذ تَد. آتشاِّ

یاتدذ.  ایؾ فاكلِ اص آتشاِّ، پتاًؼل صهیي لغضؽ واّؾ هی. تا تَخِ تِ ایي اهش تا افض>18=دٌّذ داهٌِ تحت تاثیش لشاس هی
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ّا ٍ خالی وشدى تخؾ پداییٌی  گیشد، وِ تا تحشیه داهٌِّا فؼالیتْای ػوشاًی كَست هیتا تَخِ تِ ایٌىِ دس حشین خادُ

ّؼت.  ؿَد. تٌاتشای ّش چِ تِ خادُ ًضدیىتش تاؿین خٌش لغضؽ تیـتشداهٌِ تاػث تـذیذ ػول صهیي لغضؽ دس هحل هی

 صهیي، اص اػتفادُ ًَع دس تغییش ایداد هَاسد، اص تؼیاسی دس ٍ اػت هَثش لغضؽ صهیي پذیذُ ٍلَع دس اساهی واستشی چگًَگی

تدشیي  هٌاًك وـاٍسصی تِ دلیل اثشات ًاؿی اص آتیداسی ٍ صّىـدی ٍ هشتدغ فمیدش تدیؾ      اػت. ؿذُ پذیذُ ایي تشٍص تاػث

اػتفادُ دس ایدي پدظٍّؾ اػدت ودِ      . الیِ گؼل ًیض اص دیگش پاساهتشّای هَسد>5=لغضؽ داسًذ پتاًؼیل سا دس ٍلَع صهیي

ّا هَسد اػدتفادُ لدشاس گشفتدِ اػدت.     ؿٌاػی اػتخشاج ؿذُ اػت. الیِ گؼل تِ كَست فاكلِ اص گؼلّای صهیيًمـِ اص

ؿدًَذ  مدِ هدی  لغضؽ دس یه هٌٌؿاى تاػث تـذیذ صهیيّا دس هحل ٍ ًیض حشوتّا تا تخشیة ٍ خَسد وشدى ػٌگگؼل

 ؿَد.وِ تا افضایؾ فاكلِ اص آى ووتش هی

 
( فاصلِ از 6( زهیي شٌاسی.  5( بارش.  4( فاصلِ از راُ.  3( کاربری اراضی. 2( فاصلِ از آبراِّ. 1ّای استاًدار شدُ. : الیِ 2شکل

 ( شیب9( جْت شیب. 8( فاصلِ از  گسل. 7سکًَتگاُ 

 اػدتفادُ  ّا تا تَخِ تِ ًظشات واسؿٌاػاى ایي هخاًش ٍ تادّی الیِّا(، تشای ٍصىپغ اص اػتاًذاسػاصی )فاصی ػاصی الیِ

( (1)خدذٍل  ًْدایی )  ٍصى 1افضاس اوؼپَست چَیغ ًشم ووه ّای صٍخی ٍ اخشای هذل تحلیل ػلؼلِ هشاتثی تِهمایؼِ اص

 گشدیذ.  ؿٌاػایی هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ دس لغضؽصهیي خٌش تٌذیپٌِْ دس هَثش ػٌاكش

 (AHP: ٍزًْای بدست آهدُ برای هعیارّا با استفادُ از رٍش تحلیل سلسلِ هراتبی )1جدٍل

فاصلِ از 

 شبکِ راُ

فاصلِ از 

 گسل

جْت 

 شیب

فاصلِ از 

 آبراِّ

فاصلِ از 

 سکًَتگاُ

کاربری 

 اراضی
 شیب بارش

زهیي 

 شٌاسی

021/0 021/0 034/0 048/0 070/0 101/0 182/0 217/0 306/0 

                                                 
1
 Expert Choice 
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 اسصؽ آًْدا تدشای   خوغ حاكل ػپغ ٍ هحاػثِ ّاؿاخق تواهی تشای آلایذُ حلّساُ اص گضیٌِ ّش فاكلة تؼذی هشحلة دس

 .((3) ؿَد )ؿىل ( تشای همذاس تاػف هحاػثِ هی6( تشای ؿاخق حذاوثش هٌلَتیت ٍ ساتٌِ )5ساتٌِ ) تَخِّ تا ًْایی

 
 (، همدار تاسف2(،حداکثر هطلَبیت ٍ )1: )3شکل

 تاؿذ.( هیǪ هحاػثِ ؿاخق ٍیىَس )همذاس یهشحلِ آخشیي

 ٍ وَچىتش چِ ّش ػثاستی تِ تَد خَاّذ ًضدیىتش كفش تِ ؿاخق همذاس ّشچِ وٌذهی تغییش یه ٍ كفش ؿاخق تیي همذاس

ِ  تاؿدذ  كفش ًضدیىتش تِ ِ  ّدش  ٍ اػدت  هٌاػدثتش  هدَسدًظش  گضیٌد ِ  چد ِ  اػدت. دس  ًاهٌاػدثتش  تاؿدذ  ًضدیىتدش  یده  تد  اداهد

 (.(4)وشدین )ؿىل تٌذی ًثمِ، ًثمِ 5 لغضؽ، دس صهیي تٌذیپٌِْ دس هذل اص حاكل همادیش یداهٌِ تِ تَخِ تا

 
 لغسش شْرستاى سویرمزهیي خطر یشدُ بٌدیطبمِ :ًمش4ِشکل

 اًددام  خْت لغضؽ گشدیذ.صهیي خٌش تٌذیپٌِْ سٍؽ اسصیاتی تِ الذام لغضؿْا،صهیي پشاوٌذگی ًمـِ اص اػتفادُ ػپغ تا

 هٌظَس تِ ؿذًذ. دادُ لٌغ اًالت خغشافیایی، ػیؼتن دس لغضؽصهیي خٌش تٌذیپٌِْ ّایًمـِ تا پشاوٌؾ ًمـِ اهش، ایي

 تاللدی  اص حاكدل  ًتدایح  .گشدیدذ  ( اػتفاد8ُلغضؽ )ساتٌِ صهیي ؿاخق اص تٌذیپٌِْ ّایًمـِ دس خٌش ّایسدُ اسصیاتی

اػدت.   (2) خدذٍل  كَست تِ اسائِ ؿذُ هذل تشای لغضؽ صهیي ؿاخق هحاػثِ ٍ ًمـِ پشاوٌؾ تا خٌش تٌذی پٌِْ ًمـِ

ِ  ػدوت  تِ ون خٌش خیلی پٌِْ اص كؼَدی سًٍذ ٍخَد اص حاوی ؿاخق هضتَس همادیش سًٍدذ   اػدت. اگدش   صیداد  خیلدی  پٌْد

 ّای پٌِْ اص پاییي تیـتش خٌش ّایپٌِْ دس ؿاخق ایي دسكذ تِ ػثاستی، یا ٍ تاؿذ، ًاهٌظن ٍ ًضٍلی لغضؽ صهیي ؿاخق

 هدذل  لغدضؽ  صهدیي  ؿداخق  سًٍذ كدؼَدی  تَد. تٌاتشایي ًخَاّذ تشخَسداس وافی اص دلت ؿذُ تْیِ هذل تاؿذ، تاال خٌش

 لغضؿدْا صهدیي  تیـدتش  اًٌثداق  لحاٍ داؿتي تٌاتشایي تِ .وٌذهی تأییذ سا هضتَس هذل الصم دلت ایي پظٍّؾ دس ؿذُ تْیِ

 ؿداخق  صیدشا  تاؿدذ؛ هی هٌاػة دلت هذل ٍیىَس داسایخٌش،  ّایًثمِ تفىیه دس تَاًایی ّواٌیي ٍ تاال خٌش پٌِْ تا

 اًذ.افتادُ اتفاق پشخٌش خیلی ٍ پشخٌش ّایًثمِ دس لغضؿْادسكذ صهیي 69دّذ وِ حذٍد هی ًـاى لغضؽصهیي
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 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ديمیه  کىفراوس ملی

 1395دی ماٌ  29

 شْر شازًد  تٌاسب زهیي طبمات : اطالعات2جدٍل

 لغسشی گسترُ (km2بِ )  هساحت درصد بِ هساحت (km2)یافتِ  لغسش سطح %زهیي لغسش  شاخص

 بسیار پرخطر 64/1116 97/20 57/10 40/33

  پرخطر 62/749 07/14 7/7 71/35

 هتَسط خطر 52/1005 88/18 7/2 47/9

 کن خطر 97/1637 76/30 3/7 86/15

 کن خیلی خطر 26/814 29/15 2/1 53/5

 جوع 02/5324 100 47/29 100

 ًتیجِ گیری -4

ؿدَد.  پشؿدیة هدی   ّدای داهٌِ دس ػٌحی هَاد خاتدایی تِ هٌدش وِ اػت ایداهٌِ حشوت ًَػی لغضؽصهیي ولی ًَس تِ

ػدشیغ   ؿدذى  پدش  فشػدایؾ خدان،   هیدضاى  افضایؾ هؼىًَی، هٌاًك سفتي تیي اص لثیل اص خؼاستْایی لغضؿْا ٍلَع اهشٍصُ

تدشداسد.   دس ًیدض  سا دیگدش  صیداد  هـىالت تؼیاس ٍ خان حاكلخیضی واّؾ ّا،پل ٍ استثاًی ساّْای تخشیة ػذّا، هخاصى

الضاهدی   هدالی  ٍ خداًی  خؼاسات واّؾ اػت خْت ایداهٌِ حشوات هؼتؼذ وِ هٌاًمی دسخلَف وافی اًالػات داؿتي

هٌداًك   دس خٌدش  هدذیشیت  دس اػاػدی  الذاهات اص تَاًذ یىیهی هٌاػة تدشتی هذلْای تا خٌش تٌذیپٌِْ سٍ ایي اص اػت.

ِ  ٍیىدَس  هذل ٍ لغضؽ صهیي ٍلَع دس اكلی هؼیاسّای اص اػتفادُ تا پظٍّؾ ایي ؿَد. دسهی هحؼَب وـَس ِ  تد تٌدذی  پٌْد

لالة  دس لغضؽ سخذاد صهیي تش هَثش ػاهل تشاػاع هٌالؼاتی هٌٌمِ .ؿذ پشداختِ ػویشم ؿْشػتاى دس لغضؽ صهیي خٌش

ودن   خیلدی  خٌدش  تدا  اص تؼدیاس پشخٌدش   لغضؿدی  صهدیي  ّایپٌِْ ٍلَع ًْایتاً ٍ ؿذ تٌذی اًالػاتی پٌِْ هختلف ّایالیِ

ٍ    دس تیي ػَاهل هَثش دس صهدیي  .گشدیذ ؿٌاػایی ِ   لغدضؽ هؼیاسّدای صهدیي ؿٌاػدی  ػٌدَاى هْوتدشیي ػَهدل     ؿدیة تد

دسكذ اص هٌٌمِ هَسد تشسػی  9/20دّذ وِ تٌذی ًـاى هیلغضؽ ؿٌاػایی ؿذًذ. یافتِ ّای حاكل اص ًمـِ پٌِْ صهیي

ّای خٌش صهیي لغدضؽ ٍ لٌدغ دادى آًْدا تدا ًمـدِ      ّش یه اص ًثمِدس هؼشم تؼیاس پشخٌش لشاس داسد. ػپغ تا تشسػی 

ِ  ّای اتفاق افتادُ ٍ هحاػثِ ؿاخق صهدیي لغضؽپشاوٌؾ صهیي تدِ ایدي ًتیددِ سػدیذین ودِ حدذٍد        لغدضؽ دس هٌٌمد

لشاس داسد. تٌداتشایي تدِ دلیدل داؿدتي اًٌثداق       پشخٌش خیلی ٍ ّای اتفاق افتادُ دس ًثمات پشخٌشلغضؽدسكذ صهیي 69

ؿداخق   كدؼَدی  خٌدش ٍ ّویٌٌدَس سًٍدذ    ّایًثمِ تفىیه دس تَاًایی ّواٌیي ٍ تاال خٌش پٌِْ تا لغضؿْایـتش صهیيت

 دّذ وِ هذل ٍیىَس دلت الصم سا داؿتِ اػت.پٌِْ خیلی صیاد ًـاى هی ػوت تِ ون خیلی خٌش پٌِْ اص لغضؽصهیي
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