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  دهیچک
 این از هدف بنابراین، .دارند نقش آن رخداد در مختلفی عوامل که است کشور زیستیمحيط جدی هایچالش از یکی سيل طبيعی یپدیده

 برگانخِ نظر از استفاده با ایران در ليس از یناش هایخسارت کاهش در موثر هایشاخص و معيارها بندیاولویت و دهیوزن شناسایی، تحقيق
 در موثر هایشاخص و معيارها شناسایی منظور به راستا این در است. امر این در متخصص علمی تهيا اساتيد و حوزه این متخصصين و

 حاسبهم منظور به و ساخته محقق ایپرسشنامه از اجتماعی و فنی ، اقتصادی ،اکولوژیکی دیدگاه چهار از ليس از یناش هایخسارت کاهش
 .شد استفاده (TOPSIS) آلایده حلراه به مشابهت اساس بر اتترجيح و (Entropy) اِنتروپی هایروش از ترتيب به آنها اولویت و وزن

 یفن و اجتماعی اقتصادی، ،اکولوژیکی هایجنبه از را شاخص 21 ،دریافتی پرسشنامه 32 از استفاده با پژوهش این هاییافته تحليل و تجزیه
 شاخص 3 و فنی شاخص 5 اقتصادی، شاخص 6 ،کیاکولوژی شاخص 0 شامل که نموده شناسایی ليس از یناش هایخسارت کاهش برای

 ارتفاع نوعت) زمين شکل شاخص اکولوژیکی دیدگاه از که داد نشان اِنتروپی روش از استفاده با هاشاخص دهیوزن نتایج است. بوده اجتماعی
 عمليات اخصش فنی دیدگاه از ،مرتعی و جنگلی اراضی بهينه مدیریت شاخص اقتصادی دیدگاه از ،(جهت تنوع زمين، شيب تنوع دریا، سطح از

 .دادند ختصاصا خودبه را وزن بيشترین ترتيببه (جمعيتی هایشاخص ها،سکونتگاه) مسکونی تراکم شاخص اجتماعی دیدگاه از و آبخيزداری
 در ترتيب هب اجتماعی و فنی ،اقتصادی ،اکولوژیکی معيارهای سيل از ناشی خسارت کاهش برای که داد نشان تاپسيس روش نتایج ،همچنين

 هایشاخص و معيارها اهميت و نقش به سيالب کاهش برای مدیریتی هایبرنامه در دشومی پيشنهاد ،بنابراین، .دارند قرار چهارم تا اول لویتوا
 شود. توجه شدهتعيين هایاولویت اساس بر اجتماعی و فنی اقتصادی، اکولوژیکی،
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 سرآغاز
 حوادثی و سيالب زلزله، لغزش،زمين مانند طبيعی بالیای ساله هر
 جهان سراسر در مالی و جانی فراوان تلفات سبب دست این از

 از یکی سيالب که (Youssef et al., 2016) دشومی
 .(Du et al., 2013) است شده گرفته نظر در آنها ترینمخرب

 قابل نآ از ناشی هایخسارت که است طبيعی بالیای از یکی سيل
 تعریف طبق .(Asghari Moghadam, 1999) نيست شمارش
 مدتتاهکو افزایش از عبارتست سيل یونسکو شناسیآب فرهنگ

 اوج آن از آب تراز سطح که اوجی تا رودخانه یك آب تراز سطح در
 بروز راث در است ممکن سيل .نشيندمی عقب ترآهسته آهنگی با

 كی در هابرف ناگهانی ذوب یا و مستمر یا و شدید بارندگی یك
 عوقو به سد یك شدنشکسته نتيجه در یا و آبخيز یحوضه
 جادای تخریب، سبب سيالب و سيل بروز ،حال هر به .بپيوندد
 شودیم سيالب مسير هایسازه و انسانی مراکز به تلفات و خسارت

(Messne & Meyer, 2006) نابودی در ایمالحظه قابل تاثير و 
 دور یهگذشت از ،دليل همينبه .دارد بشری هایتمدن و سيساتات

 ار طبيعی رخداد این با تفاهم و مقابله شناخت، در سعی انسان
 پيشگيری برای ،رواین از .(Youssef et al., 2016) است داشته

 سوی از ميالدی 12 یدهه پدیده، این وقوع از ناشی هایخسارت
 کاهش یدهه جهانی هواشناسی سازمان و متحد ملل سازمان
 اب تا دش دعوت جهان کشورهای تمامی از و اعالم طبيعی بالیای

 اثرات کاهش در جهانی و ملی هایسازمان و نهادها همکاری
 حاضر الح در ،بنابراین .دهند خرجبه بيشتری اهتمام بالیا گونهاین

 پيشگيرانه اقدامات سمتبه جهان کشورهای اکثر یعمده هدف
 پدیده این . (Pacione, 1999)است یافته سوق بالیا وقوع از قبل
 نظر از اخير قرننيم طی عبارتیبه است شده شناخته نيز ایران در

 ( ,Sharifi است داشته افزایشی روند ،هایخسارت و حجم تعداد

(& Nowruz, 2002.  
 ثراک که است این از حاکی اخير هایسال در سيل رشد به رو روند

 و داشته قرار مخرب هایسيالب تهاجم معرض در کشور مناطق
 اساس رب و است یافته افزایش آن مالی و جانی تلفات خسارت، ابعاد

 وجز سيل خسارت اخير هایسال طی موجود اطالعات
 ار هاییسيالب هایویژگی است. بوده کشور به مهم هایخسارت

 اساییشن از استفاده با توانمی را افتدمی اتفاق منطقه یك در که
 ل،سي ایجاد عوامل شناسایی ،رواین از داد. کاهش گوناگون عوامل

 بندیاولویت و دهیوزن شناسایی، علمی هایروش کارگيریهب

 از یناش هایخسارت کاهش جهت موثر هایشاخص و معيارها
 زایح اجتماعی و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی هایدیدگاه از ليس

 نشان زمينه این در شده انجام تحقيقات بررسی است. اهميت
 هایراه و سيل با ارتباط در متنوعی موضوعات که دهدمی

 ت.اس انجام حال در یا و شده انجام دنيا سطح در آن از پيشگيری
 عوامل بررسی خود یمطالعه در (Roghani, 2003) جمله از

 مودن بيان کشور آبخيز یهاحوضه در سيل خطر کاهش در مکانی
 هک دارند نقش آبخيز یهاحوضه سيالب بروز در متعددی عوامل

 غيراصولی برداریبهره و حوضه هایویژگی به توانمی جمله از
 انتخاب (Karamouz et al., 2006) د.کر اشاره طبيعت از انسان
 ازشيرگو انحرافی سدهای ساخت زمان در سيالب کنترل هایطرح

 نمودند. يلتحل اقتصادی دیدگاه از را بلوچستان و سيستان استان در
 و ایجاد مانند مدیریتی هایروش داد نشان آنها مطالعه نتایج

 رد مناسب مدیریت همراهبه سيل هشدار هایسيستم از استفاده
 سد به سيل خسارت کاهش در پيشين سدهای از برداریبهره

 (Ismaili, & Lorestani, 2016) است. موثر شيرگواز انحرافی
 هایسيالب و ایرودخانه مخاطرات بر شهرنشينی اثرات نيز

 پژوهش نتایج نمودند. ررسیب مازندران استان بهشهر در شهری
 انجری انتقال برای کانال ظرفيت و ابعاد محاسبه داد نشان آنها

 انالک ابعاد کاهش و انسانی دخالت علت به مقاطع برخی  در سيل
 جودو دیگر طرف از و نداشته را جریان تخليه برای مناسب کارایی
 انتقال برای مانعی نامناسب هایپل مانند هاسازه از برخی
 انحراف و شده (درختان هایشاخه و هاتنه) بزرگ چوبی هایواریزه

 شهری مناطق به خسارت ایجاد موجب سيل جریان بازگشت و
 خود مطالعه در ،(Bagherian Kalat et al., 2016) .شودمی

 کاشمر روستا 02 اطراف در سيل کنترل بر داریآبخوان پروژه تاثير
 هایافتهی نمودند. بررسی را یافته ساختار پرسشنامه از استفاده با

 اثر اجرای از همجوار روستاهای ساکنين داد نشان تحقيق این
 و منطقه سيل کنترل در داریآبخوان و آبخيزداری هایطرح

 اراضی مسکونی، منازل به يلس هایخسارت از جلوگيری
 ،همچنين دارند. رضایت روستا ارتباطی هایراه کشاورزی،

(Tahvili et al., 2017) و پيشگيری در آبخيزداری هایفعاليت 
 استان در دهگين زوجی و معرف آبخيز یحوضه سيل مهار

 د.دادن قرار بررسی مورد ميدانی هایروش از استفاده با را هرمزگان
 بسب آبخيزداری هایفعاليت اجرای داد نشان آنها مطالعه نتایج

 د.شومی سيالب بر موثر فاکتورهای کليه داریمعن کاهش
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(Mikaeili, 2017) يعیطب اکوسيستم در سيل صدمات بررسی در 
 خاک هجمل از هااکوسيستم اجزای نمودند بيان گلستان ملی پارک

 مانند آشفتگی یك از پس را صدمات تریناصلی گياهی پوشش و
 از رداریبالگو با بهسازی، هایروش رواین از بينند.می سيل

 تسریع در عیس محيط، طبيعی شرایط با کردن پيدا تطبيق و طبيعت
  (,Salvati, & Malekian دارند طبيعت خودیهخودب احيای روند

 چندمعياره گيریتصميم هایتکنيك از خود بررسی در. 2020)
 ترلکن منظور به سنندج شهری هایزیرحوضه بندیاولویت برای

 معيار 1 از استفاده با آنها پژوهش نتایج نمودند. استفاده سيالب
 نسبت» معيار به متعلق نسبی وزن مقدار بيشترین که داد نشان

 حثب در نينهمچ .است «نفوذپذیر سطوح به نفوذناپذیر سطوح
 ( ,Nakano نيز کشور از خارج مطالعات در سيالب خطر کاهش

 هک گرفت نتيجه آبخيز یحوضه پنج روی بر مطالعه با 1972)
 116 تا 11 بين اوج دبی افزایش موجب جنگلی پوشش کاهش
 پيامدهای بررسی با نيز (Bruijnzeel, 1990) .است شده درصد

 مرطوب هایجنگل در گياهی پوشش تخریب هيدرولوژیکی
 سبب ياهیگ طبيعی پوشش تخریب که رسيد نتيجه این به استوایی
 هارودخانه جریان و شودمی رواناب صورتبه آب حجم افزایش

 العهمط نتایج ،دیگر سوی از .یابندمی کاهش کاریجنگل از پس
(Brooks et al., 1991) راضیا کاربری تغييرات تاثير با ارتباط رد 

 رخیب در جنگلی پوشش قطع که دهدمی نشان سيالب دبی روی
 گردد. اوج دبی کاهش موجب تواندمی آبخيز یحوضه مناطق از
 درون در انسانی هایفعاليت نقش (Jons, 2000) ارتباط همين در

 ارگذتاثير بسيار هاسيالب وقوع تعداد و بزرگی روی را حوضه
 تحت خود مطالعه در (Carlos & Tucci, 2002) .است دانسته
 دنمان اراضی کاربری تغيير سيل، جریان بينیپيش عنوان

 قهمنط در سيل وقوع دالیل از را جنگلی درختان قطع و شهرسازی
 (Friesecke, 2004) مانند پژوهشگران از بعضی دانستند. گِنوا

 تواندیم اراضی از اصولی استفاده جهت در ریزیبرنامه که معتقدند
 کارهب آبخيز یهاحوضه سيل مدیریت در مناسبی راهکار عنوانبه

 از استفاده با (Doyle et al., 2014) همچنين شود. گرفته
 هاخانهرود سيل بر را شهرنشينی اثرات کيفی، و یکمّ هایشاخص

 شاخص هفت و کيفی شاخص دو از آنها دادند. قرار بررسی مورد
 مودند.ن استفاده ثباتبی و باثبات هایمکان تشخيص برای یکمّ

 محلی عامل یك عنوانبه شهرنشينی داد نشان آنها یمطالعه نتایج
 (Zhang et al., 2015) است. بوده کانال ثباتیبی تشخيص برای

 و رودخانه سيستم ژئومورفولوژی ویژگی بين ارتباط بررسی به يزن

 .پرداختند چين در هانگزو شهرستان در سيل شدن جاری احتمال
 اعمال و شهرنشينی سریع گسترش داد نشان آنها پژوهش نتایج

 نشدجاری در مهمی اثر رودخانه ژئومورفولوژی از ناشی تغييرات
 تاثير (Zongxue & Gang, 2016) مطالعات در دارد. سيل

 در هریش سيل رطخ افزایش و شهری رواناب بر سریع شهرنشينی
 تایجن است. شده بررسی چين پکن در شوییليان رودخانه حوضه
 رشد از پس سطحی رواناب حجم که داد نشان آنها یمطالعه

 تجمعي سریع رشد یدوره از قبل از بيشتر برابر 5/3 شهرنشينی،
 نمود بيان خود مطالعه در (Jongman, 2018) .است بوده

 يداپ افزایش شهرنشينی سرعت با همراه جهان در سيل شدنجاری
 سيل، برابر در محافظت هایزیرساخت احداث رواین از .کندمی
 برای مالی مينات هایبرنامه و طبيعت بر مبتنی هایحلراه

 مهم اقدامات از خسارت کاهش جهت بافر ایجاد و سيل مدیریت
 .است زمينه این در

 گذشته در که ددهمی نشان اخير مطالعات سوابق نتایج
 ندچ یا یك بر کيدات بااصوال  مخاطرات مدیریت و هاریزیبرنامه
 قرار توجه مورد آنها ميان روابط و پذیرفتمی صورت محدود عامل
 به ساختیتك و بعدیتك نگاه یك ،واقع در گرفت.نمی

 شدنمطرح با بعدها اما .است هبود آن مدیریت و ریزیبرنامه
 یتوسعه نهایت در و اجتماعی هایتاثير سيستمی، هایدیدگاه
 و ایهشبک فراگير، و چندبعدی نگاه گيریشکل به منجر پایدار

 ،ساسا این بر شد. آن وقوع بر گذارتاثير عوامل ميان در سيستمی
 این از خارج تواندنمی سيل از ناشی خطرهای مدیریت امروزه

 حال در .(Fussel, 2005) کند پيدا دست موفقيت به چارچوب
 اههمربه آن رشد به رو روند و سيل مخرب اثرات به توجه با حاضر
 اجرایی بخش در استفاده مورد هایروش مناسب کارایی عدم

 رد اهميت زو حای موثر معيارهای شناسایی و بررسی لزوم کشور،
 هایدیدگاه از را ليس از یناش هایخسارت کاهش جهت

 است. ساخته ضروری اجتماعی و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی
 و موثر هایشاخص و معيارها شد سعی پژوهش این در ،بنابراین

 چهار از ليس از یناش هایخسارت کاهش جهت در اهميت زحای
 دهیزنو شناسایی، اجتماعی و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی دیدگاه

 .شود بندیاولویت و

 

  هاروش و مواد

 يارهامع از مناسبی مجموعه تحقيق، اهداف به دستيابی منظور به
 اهشکبرای  اجتماعی و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی هایشاخص و
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 بررسی ،ایکتابخانه تحقيقات از استفاده با سيل از ناشی خسارت
 در کارشناسان و انمتخصص اتنظر از استفاده و گذشته مطالعات

 منظورهب سپس و شد شناسایی ساختهمحقق پرسشنامهپيش قالب
 ،اقتصادی ،اکولوژیکی هایشاخص و معيارها اهميت درجه تعيين
 هجامع بين مذکور پرسشنامه ها،آن امتيازدهی و اجتماعی و فنی

 ،آب یحوزه با مرتبط متخصين از نفر 02 از متشکل آماری
 این رد متخصص علمی تاهي اساتيد و زیستمحيط و طبيعیمنابع

 پرسشنامه 12 دریافتی، پرسشنامه 02 ميان از که شد. توزیع زمينه
 هایداده از نهایت در و شد حذف اطالعات نبودن کامل دليل به

 از نهایت در .شد استفاده اطالعات آناليزبرای  پرسشنامه 32
 خود بتجار و تخصص دیدگاه، به توجه با شد خواسته متخصصين

 اجتماعی و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی هایشاخص از کدامهر به
  (.1 )جدول دهند امتياز سيل از ناشی خسارت کاهش جهت

 

 لیکرت مقیاس اساس بر زیرمعیارها و معیارها اهمیت درجه تعیین :(1) جدول

1 2 3 0 5 

 زیاد بسيار اهميت زیاد اهميت اهميت با اهميت کم اهميت بی
 

 ندینچ گيرنده،تصميم که است الزم هدف، یك به دستيابی برای
 بقط بر را تصميم هایگزینه و دهد قرار ارزیابی مورد ماتو را معيار

 اميدهن (1)چندمعياره گيریتصميم فرایندی چنين بسنجد. معيارها
 تقسيم (3)چندشاخصه و (2)چندهدفه یهدست دو به که شود،می
 با پژوهش این در .(Azar & Rajabzadeh, 2010) شوندمی

 و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی هایشاخص و معيارها به توجه
 به (0)انتروپی روش سيل، از ناشی خسارت کاهش جهت اجتماعی

 برای (5)تاپسيس روش و هاشاخص و معيارها وزن تعيين منظور
 .است هشد استفاده آنها بندیاولویت
 اجتماعی علوم فيزیکی، علوم در عمده مفهوم یك انتروپی روش

 اطمينان عدم ميزان هدهندنشان و باشدمی اطالعات تئوری و
 ( ,Asgharpour است پيام یك از انتظار مورد محتوای از موجود

 ،اکولوژیکی یهاشاخص وزن تعيين برای مطالعه این رد 2003).
 اب سيل از ناشی خسارت کاهش جهت اجتماعی و فنی اقتصادی،

 ماتریس هب را گيریتصميم ماتریس ابتدا انتروپی، روش از استفاده
 از یك هر برای را dj و jE ميزان و نموده تبدیل شدهنرمال

 هاشاخص از كی هر (jW) وزن نهایت در و محاسبه هاشاخص
 باشدمی زیر شرح به روش این اجرای مراحل .شد تعيين

:(Tahvili et al., 2017)   
 امتياز :r ماتریس، این در :A گيریتصميم ماتریس تکميل :1 گام

 هاشاخص :X   دهندگانپاسخ :A شاخص(، یکمّ )مقدار هاشاخص
(1) 

Xn … X2 X1  

r1n … r12 r11 A1 
r2n … r22 r21 A2 

.  . .  

.  . .  
rmn … rm2 rm1 Am 

 صورتبه ابتدا A ماتریس در موجود اطالعاتی محتوای :2 گام
  آید. در نرمال صورتبه A ماتریس تا شودمی محاسبه (2) رابطه

(2)                                𝑝
𝑖𝑗= 

𝑟𝑖𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

  

 محاسبه شاخص هر ازایبه ها Pij مجموع از Ej ميزان :3 گام
 مينات منظوربه است مثبت ثابت یك K کهطوریبه شودمی

 =k  کهطوریهب
1

ln 𝑚
    است.  

(3)                          ln 𝑃𝑖𝑗  ∑ 𝑃𝑖𝑗 
𝑚
𝑖=1  K-  =Ej  

 ام: j شاخص ازای به (dj) انحراف درجه محاسبه :0 گام

(0)                                      1- 𝐸𝑗   = 𝑑𝑗 
 :(Wj) هاشاخص اوزان محاسبه :5 گام

(5)                                    𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑚
𝑗=1

= 𝑊𝑗 
 

 تفکيك در باال قدرت دارای بندیاولویت هایروش این از ییک
 شانشباهت اساس بر ترجيحات بندیاولویت تکنيك یهاگزینه

 شودمی هشناخت تاپسيس نام با اختصار به که است آلایده حلراه به
 توسط 1101 سال در که است چندشاخصه ارزیابی هایروش از و

 این در (Hwang & Yoon, 1981). شد ارایه یون و هوانگ
 n وسيله به شاخص گزینه m ،گسسته عيارهمچند تحليل ،روش

 هب شباهت اساس بر هاگزینه و گرفته قرار ارزیابی مورد شاخص
 هوممف این بر روش این اساس شوند.می بندیرتبه آلایده حلراه

 حلراه اب را فاصله ترینکم باید انتخابی گزینه که است استوار
 اشتهد منفی آلایده حلراه با را فاصله بيشترین و مثبت آلایده
 ,Wang & Chang) است زیر ترتيببه روش این مراحل .باشد

2007):   
 ماتریس یك به موجود گيریتصميم ماتریس تبدیل :1 گام
 شده(: مقياس)بی

10  E
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 (6)                                    𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 = 𝑛𝑖𝑗 

 

 w بردار بودنمفروض با وزین مقياس()بی ماتریس ایجاد :2 گام
 الگوریتم: به ورودی عنوانبه

 

(0)                  { n……W ,2W ,1W W={ 
 

 آن در معيارها امتيازات که است ماتریسی DN کهطوریبه
 است ماتریسی Wn×n و است شده مقایسه قابل و مقياس()بی

 .بود خواهد غيرصفر آن اصلی قطر عناصر فقط که قطری
 

(0)         V=𝑁𝐷 . 𝑊𝑛∗𝑛= |

𝑉11 𝑉12 𝑉1𝑗 𝑉1𝑛

𝑉21 𝑉22 𝑉2𝑗 𝑉2𝑛

𝑉𝑚1 𝑉2𝑚 𝑉𝑚𝑗 𝑉𝑚𝑛

| 

 

 آلایده حلراه و :(A+) مثبت آلایده حلراه نمودنمشخص :3 گام
  :(A-) منفی

   (1) 
𝐴+ ={(max 𝑉𝑖𝑗 | j∈ J), (min 𝑉𝑖𝑗 | j∈  𝐽′ ) | i =1, 2... 

m}={𝑉1
+ , 𝑉2

+ , ..., 𝑉𝑗
−,…, 𝑉𝑛

+} 

A - ={(min vi j | j ∈ J ) , (max 𝑉𝑖𝑗| j ∈  𝐽′) | i= 1, 2, 

..., m}={𝑉1
− , 𝑉2

− , ..., 𝑉𝑗
−,…, 𝑉𝑛

−} 

J= {j= 1, 2... n | j ∈ benefit} 

𝐽′= {j =1, 2... n | j Cost} 
 

 هاآلایده با امi  گزینه فاصله )فاصله( جدائی اندازه حاسبهم :0 گام
 اقليدسی: روش از استفاده با

   (12) 

m 2... 1,   = i ;  0.5{ 2(𝑉𝑖𝑗  − 𝑉𝑗
+) ∑  n

j=1}=    𝑑𝑖+ 
 

m 2... 1, = i ;  0.5{2(𝑉𝑖𝑗  − 𝑉𝑗
−  ∑  n

j=1}=    𝑑𝑖− 
 

 آل:ایده حلراه به  Ai نسبی نزدیکی محاسبه :5 گام
(11)         

     ; 0 ≤   cli+≤ 1; i= 1, 2… m  di−

(di+ +di_)
 = cli+ 

 

 و بوده  di+0= آنگاه گردد Ai=A+ چنانچه که شودمی مالحظه
di- آنگاه شود Ai=A- که صورتی در و cli+1= داشت: خواهيم

 به Ai گزینه هراندازه بنابراین، شد. خواهد cli+0= و بوده 0=
 ترنزدیك واحد به cli+ ارزش باشد، نزدیکتر (A+) آلایده حلراه

 بود. خواهد
 توانمی cli+ نزولی ترتيب براساس ها:گزینه بندیرتبه :6 گام

 نمود. بندیرتبه را مفروض مساله از موجود هایگزینه
 به مربوط آماری هایتحليل و تجزیه برای مطالعه این در

 شد. استفاده Excel افزارنرم از TOPSIS و Entropy هایروش

 

 نتایج

 تکميل از استفاده با پژوهش این هاییافته تحليل و تجزیه
 ،شاخص( 0) اکولوژیکی هایجنبه از را شاخص 21 پرسشنامه،
 برای شاخص( 5) فنی ،شاخص( 3) اجتماعی ،شاخص( 6) اقتصادی

 دستهب نتایج است. نموده شناسایی سيل از ناشی خسارت کاهش
 ميزان و ماتریس تکميل برای اِنتروپی روش اجرای از آمده

 انحراف درجه ،(Wj) هاشاخص وزن ميزان ماتریس، شدهنرمال
(dj)، نانياطم عدم (Ej)، 6 و 5 ،0 ،3 ،2 هایجدول در ترتيببه 
 روش از استفاده با هاشاخص دهیوزن نتایج .است شده ارایه

 هينهب مدیریت شاخص اقتصادی دیدگاه از که داد نشان اِنتروپی
 اکولوژیکی دیدگاه از ،(20002/2) وزن اب مرتعی و جنگلی اراضی

 مين،ز شيب تنوع دریا، سطح از ارتفاع تنوع) زمين شکل شاخص
 عمليات شاخص فنی دیدگاه از ،(20001/2) وزن با جهت( تنوع

 تراکم شاخص اجتماعی دیدگاه از و (20000/2) وزن با داریآبخيز
 (20060/2) وزن با (جمعيتی هایشاخص ها،سکونتگاه) مسکونی

 ختصاصا خودبه هاشاخص سایر بين در را وزن بيشترین ترتيببه
 .دادند

 

 اِنتروپی روش با اکولوژیکی هایشاخص وزن همحاسب :(2) جدول
 Ej dj Wj  اکولوژیکی معیار:

 20063/2 12513/2 -12513/1 اقليم( نوع جوی، های)شاخص منطقه اقليم

 20036/2 11326/2 -11326/1 سيالب دبی

 20061/2 12000/2 -12000/1 ..(. و آبی منابع دبی آبی، منابع تعداد )تنوع، آبی منابع و بارندگی

 20050/2 12120/2 -12120/1 آبروان ضریب

 20001/2 13222/2 -13222/1 جهت( تنوع زمين، شيب تنوع دریا، سطح از ارتفاع )تنوع زمين شکل

 20050/2 12100/2 -12100/1 سيالب( قدرت به )کمك تاالب در نشدهاشباع خاک

 20052/2 11102/2 -11102/1 آن( پذیریفرسایش ميزان و خاک بيولوژی ایی،يشيم فيزیکی، خصوصيات خاک، )نوع خاک
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 اِنتروپی روش با اقتصادی هایشاخص وزن همحاسب :(3) جدول
 Ej dj Wj  اقتصادی معیار:

 20061/2 12001/2 -12001/1  سيالب هایهزینه مدیریت برای ریزیبرنامه

 20063/2 12500/2 -12500/1 هابندانبآ و هاتاالب سد، از برداریبهره مدیریت

 20002/2 12106/2 -12106/1 هادشت در سيالب مدیریت

 20002/2 13261/2 -13261/1 مرتعی و جنگلی اراضی بهينه مدیریت 

 20031/2 11110/2 -11110/1 دنامع از برداریبهره در بهينه مدیریت

 20002/2 12120/2 -12120/1 هارودخانه حریم در بهينه مدیریت برای ریزیبرنامه

 

 اِنتروپی روش با فنی هایشاخص وزن محاسبه :(4) جدول
 Ej dj Wj  فنی معیار:

 20000/2 11052/2 -11052/1  سيل هشدار ایهسيستم خرید و هوایی و آب بينیپيش ایهدستگاه تکنولوژی خرید

 20003/2 12162/2 -12162/1 آب هدایت منظم شبکه وجود

 20062/2 12015/2 -12015/1 سيساتأت ایمنی و تعمير

 20060/2 12505/2 -12505/1  رودخانه موقعبه روبیالی

 20000/2 13211/2 -13211/1 ..(. و خيریات ،مخزنی سدهای بند،سيل انحرافی، و فرعی هایکانال )احداث داریآبخيز عمليات

 

 اِنتروپی روش با اجتماعی هایشاخص وزن همحاسب :(5) جدول
 Ej dj Wj اجتماعی معیار:

 20060/2 12065/2 -12065/1 جمعيتی( هایشاخص ها،ه)سکونتگا مسکونی تراکم

 20060/2 12530/2 -12530/1   سيل از ناشی خسارت کاهش اقدامات خصوص در مردم گاهیآ و مشارکت سازیتوانمند و تجهيز

 20063/2 12532/2 -12532/1 شيب تجه خالف در دارشيب اراضی شخم برای آموزش و سازیفرهنگ

 

 هر با ارتباط در اِنتروپی روش اجرای از آمده دستبه نهایی وزن
 دولج در اجتماعی و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی معيارهای از یك

 کیاکولوژی معيار جدول این نتایج طبق .است شده ارایه (6)
 از بعد و داد اختصاص خودبه معيارها سایر بين در را وزن بيشترین

 وزن مبنای بر ترتيببه اجتماعی و فنی ،اقتصادی معيار نيز آن
 .گرفتند قرار بعدی هایاولویت در دریافتی

 

 اِنتروپی روش با معیارها وزن همحاسب :(6) جدول

 اولویت jW معیار

 1 33210/2 اکولوژیکی

 2 20500/2 اقتصادی 

 3 23021/2 فنی

 0 10215/2 اجتماعی

 

 و فنی اقتصادی، ،اکولوژیکی یهاشاخص بندیاولویت نتایج
 روش از استفاده با سيل از ناشی خسارت کاهش برای اجتماعی
 کلش شاخص اکولوژیکی دیدگاه از که دهدمی نشان تاپسيس

 از ،(تجه تنوع زمين، شيب تنوع دریا، سطح از ارتفاع تنوع) زمين
 رتعی،م و جنگلی اراضی بهينه مدیریت شاخص اقتصادی دیدگاه

 اجتماعی دیدگاه ،داریآبخيز عمليات شاخص فنی دیدگاه از
 در دارشيب اراضی شخم برای آموزش و سازیفرهنگ شاخص
 اصاختص خودبه را اولویت باالترین ترتيببه شيب، هتج خالف
 .است مشاهده قابل 5 و 0 ،3 ،2 ،1 هایشکل در نتایج این ،دادند
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 تاپسیس روش از استفاده با سیل از ناشی خسارت کاهش جهت اکولوژیکی هایشاخص بندیاولویت :(1) کلش

 

 
 تاپسیس روش از استفاده با سیل از ناشی خسارت کاهش جهت اقتصادی هایشاخص بندیاولویت :(2) شکل

 

 
 تاپسیس روش از استفاده با سیل از ناشی خسارت کاهش جهت فنی هایشاخص بندیاولویت :(3) شکل

 

 
 

 تاپسیس تکنیک از استفاده با سیل از ناشی خسارت کاهش جهت اجتماعی هایشاخص بندیاولویت :(4) شکل

 
 ایرس بين در را اول اولویت کیاکولوژی معيار ،(5) شکل نتایج طبق

 ،اقتصادی معيار نيز آن از بعد و داد اختصاص خودبه معيارها
 هایاولویت در دریافتی وزن مبنای بر ترتيببه فنی و اجتماعی

 .گرفتند قرار بعدی
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 ناشی خسارت کاهش جهت اجتماعی و فنی اقتصادی، اکولوژیکی، معیارهای بندیاولویت :(5) شکل

 تاپسیس روش از استفاده با سیل از 
 

  گیرینتیجه و بحث
 خاطراتم دادن کاهش به نياز تدریجبه اقتصاد، و جامعه گسترش با

 مهم اقدامات دیگر و مخاطرات کنترل با ارتباط در اطمينان طبيعی،
 از بازدارنده هایطرح پيگيری و هابرنامه تهيه جهت در مدیریتی و

 دادرخ در موثر عوامل شناسایی جمله از آنها هایپذیریآسيب بروز
 به تحقيق این در .(Norouzi Khatiri, 2014) است بيشتر آنها

 ،کیاکولوژی هایشاخص و معيارها اهميت و نقش بررسی
 ليس از یناش هایخسارت کاهش برای یفن و اجتماعی اقتصادی،

 دهینوز روش از استفاده با بررسی این نتایج است. شده پرداخته
 تنوع) زمين شکل شاخص اکولوژیکی دیدگاه از داد نشان اِنتروپی
 وزن بيشترین (جهت تنوع زمين، شيب تنوع دریا، سطح از ارتفاع

 از ناشی هایخسارت کاهش جهت در هاشاخص سایر بين در را
 اکخ که شيب پر مناطق در زیرا .است داده اختصاص خودبه سيل

 بارندگی تحت اگر باشدمی وارهم و مسطح زمين و ندارند عميق
 بنابراین ،گرددمی توليد سرعت به آب مستقيم هرز گيرند قرار شدید
 گردد.می دستپایين در سيالب سبب که ندارد وجود شکی

 خاک ایشفرس کاهش سبب جنگلی درختان کاشت با باید ،بنابراین
 تدسنپایا مناطق در خسارت ایجاد و شده گذاریرسوب تقليل و
 پژوهش در (Zhang et al., 2015) راستا این در داد. کاهش را

 و زمين شکل ،ناشی تغييرات اعمال که رسيدند نتيجه این به خود
 دارد. سيل شدنجاری در مهمی اثر رودخانه ژئومورفولوژی

 کاهش برای اقتصادی هایشاخص دهیوزن نتایج ،همچنين
 اراضی بهينه مدیریت شاخص داد نشان سيل از ناشی خسارت
 خودهب را بيشتری وزن هاشاخص سایر بين در ،مرتعی و جنگلی

 وقوع از جلوگيری در جنگلی پوشش ،زیرا .است داده اختصاص
 و خاک طوبت یذخيره خاک، تثبيت شامل مهم نقش سه سيل
 بسب هاجنگل ،بنابراین دارد. عهده بر را خاک نفوذپذیری حفظ

 ایجاد از و شده گذاریرسوب تقليل و خاک فرسایش کاهش
 عوامل از یکی ارشناسانک ،رواین از .دکاهیم مناطق خسارت

 ار مالیش هایستانا در اخير هایسال در سيل شدن جاری اصلی
 از حفاظت لزوم بر و دداننمی استان هایجنگل طحس اهشک

 کيدات سيل خسارت کاهش شاخص یك عنوانبه هاجنگل
 نتایج این .(Mohammadzadeh Larijani, 2013) نمایندمی
 در (Bruijnzeel, 1990) مطالعات از حاصل هاییافته در

 (Carssie & Jolicoeur, 2002) و استوایی مرطوب هایجنگل
 حجم هک اییگونهبه است شده مشاهده نيز کانادا جنگلی مناطق در

 سطح افزایش دنبالبه فصلی رواناب ميزان نيز و ساالنه آب
  .است یافته افزایش مطالعه مورد هایجنگل در چوب برداریبهره

 برای ایهساز هایروش توجهقابل هایهزینه و سيساتأت ساخت
 به مدیریتی هایروش که شودمی موجب هاسيالب مهار

 شوند. تبدیل هایخسارت این کاهش برای ترمعتدل راهکارهای
 نندما سيالب مهار سيساتات که مناطقی در بيشتر هاروش این

 اهشک در سزاییهب تاثير باشد موجود باالدست در مخزنی سدهای
 دارند هاروش سایر با مقایسه در سيل از ناشی هایخسارت

(Karamouz et al., 2006). زا داد نشان نيز حاضر مطالعه نتایج 
 فرعی هایکانال )احداث آبخيزداری عمليات شاخص فنی دیدگاه

 زنو بيشترین .(.. و خيریات مخزنی، سدهای بند،سيل انحرافی، و
 هایخسارت کاهش جهت در فنی یهاشاخص سایر بين در را

 دیریتم یك ایجاد بنابراین ند.داد اختصاص خود به سيل از ناشی
 مخزن حجم حداکثر تخصيص و موجود مخزن از آگاه و پویا مداوم،

 اهشک را سيالب ميزان توجهیقابل ميزان به تواندمی سيالب به
 بایستی سيالب کنترل هایبرنامه تدوین در ،بنابراین دهد.
  گيرد. قرار توجه مورد ایسازه هایروش

 متراک شاخص اجتماعی دیدگاه از داد نشان حاضر مطالعه تایجن
 در را زنو بيشترین (جمعيتی هایشاخص ها،سکونتگاه) مسکونی

 سيل از ناشی هایخسارت کاهش جهت در هاشاخص سایر بين
 (Carlos & Tucci, 2002) راستا این در .داد اختصاص خودبه
 هک را درختان قطع و شهرسازی مانند اراضی کاربری تغيير نيز
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 وقوع لدالی از شدمی گِنوا منطقه در مسکونی تراکم افزایش سبب
 ،عيتجم رشد افزایش با ،زیرا .است دانسته شده ذکر منطقه سيل

 لقبي از شهری نفوذناپذیر سطوح گيریلشک و انسانی هایفعاليت
 دهش جاری رواناب سرعت ،غيره و هاساختمان پارکينگ، آسفالت،

 دبی افزایش به رمنج مواردی در و یافته افزایش مناطق این در
 تواندیم شهری رواناب از ناشی هایآب که طوریبه شود.می اوج
 باربه را جدی مشکالت یهاگ و نموده لسي ایجاد خود مسير در
 .(Montgomery, 2008) دآور

 انمي در اکولوژیکی دیدگاه از داد نشان تاپسيس روش نتایج
 طحس از ارتفاع تنوع) زمين شکل شاخص ،موثر عوامل و هاشاخص

 هب نسبت اول اولویت دارای (جهت تنوع زمين، شيب تنوع دریا،
 و هاطغيان وقوع در را نقش ترینعمده و بوده هاشاخص سایر

 ستقيمام شاخص این تغييرات که نحوی به نمایدمی ایفا هاسيالب
 از آمدهدستهب نتایج اساس بر ،همچنين است. موثر سيالب بر

 خسارت کاهش جهت اقتصادی دیدگاه از هاشاخص بندیاولویت
 ميان در (،2 )شکل تاپسيس روش از استفاده با سيل از ناشی

 و جنگلی اراضی بهينه مدیریت شاخص اقتصادی، هایشاخص
 سيل از ناشی خطرات کاهش جهت مهم هایشاخص از مرتعی
 و مراتع و هاجنگل از بهينه حفاظت عدم عبارتی به .است
 و سيالب جریان افزایش سبب آنها از رویهبی برداریبهره

 شود.می آن مالی و جانی هایخسارت
 هایزمين ها،دام مزارع، به زیادی هایخسارت سيل ساله هر

 سبب موارد برخی در و شده هاجاده و هاپل سدها، ها،راه کشاورزی،
 سبب نتيجه در و شودمی شهرها و روستاها در جانی خسارت
 جانی و مالی هایخسارت و جوامع اجتماعی ساختار تخریب
 انحرافی، و فرعی هایکانال احداث ،رواین از .شودمی فراوانی

 که دهستن سيساتیات غيره و خيریات مخزنی، سدهای بند،سيل
 هامسيل مسير در و هادریاچه یا هادخانهرو مجاورت در معموال
 التمح و اراضی داخل به سيل انتشار و پخش از تا شوندمی احداث
 .(Asghari Moghadam, 1999) آید عملبه محافظت شهری

 بندیاولویت باشد.می موضوع این یدوم نيز حاضر تحقيق نتایج
 داریآبخيز عمليات شاخص داد نشان فنی دیدگاه از هاشاخص

 مخزنی، سدهای بند،سيل انحرافی، و فرعی هایکانال احداث)
 لسي از ناشی خسارت کاهش جهت در یموثر نقش  ..(. و خيریات

 که طورهمان .(3 )شکل دارد هاشاخص سایر به نسبت
(Mokhtari, 2009) احداث از استفاده نمود بيان خود مطالعه در 

 خيریات و مخزنی سدهای بند،سيل انحرافی، و فرعی هایکانال
  .شد خواهد سيالب هایخسارت کاهش سبب

 که آنقدر اجتماعی هایپدیده به نسبت مردم نگرش و رهنگف
 اشتهد کنندهتسهيل شنق هجامع كی ایهآرمان تحقق در تواندمی

 هب رسيدن راه در مانعی صورتبه نگيرد شکل درست اگر باشد،
 (Mohammadzadeh شد خواهد گرجلوه هجامع دافاه

(Larijani, 2013. ،همواره محلی هایسازمان و مردم بنابراین 
 ار خود منطقه مشکالت و لمسای که هستند کسانی بهترین

 تاس دليل همين به آیند.می بر آن رفع صدد در و داده تشخيص
 رکشو داخل در چه محلی، فرهنگ با متناسب هایآموزش ارایه که
 بالیای اثرات کاهش جهت در همواره المللیبين سطح در چه و

 زا آمده دستهب نتایج است. گرفته قرار کيدات مورد طبيعی
 روش از استفاده با اجتماعی دیدگاه از هاشاخص بندیاولویت

 و سازیفرهنگ) شاخص داد نشان نيز پژوهش این تاپسيس
 نقش (شيب جهت خالف در دارشيب اراضی شخم برای آموزش

 دارد سيل خطرات کاهش و کنترل یزمينه در ایمالحظهقابل
  (.0 )شکل
 نجاما تحقيقات سایر با حاضر پژوهش نتایج مالحظهقابل تفاوت

 دهیوزن شناسایی، سيل، خطرات کاهش و کنترل یزمينه در شده
 کاهش جهت موثر هایشاخص و معيارها بندیاولویت و

 ،اقتصادی ،اکولوژیکی دیدگاه چهار از ليس از یناش هایخسارت
 راهکاری عنوانبه آنها دادن قرار مدنظر که بوده اجتماعی و فنی

 ودشمی پيشنهاد گردد.می توصيه سيل هایخسارت کاهش جهت
 رایاج ،جنگل حفاظت و مدیریت سيالب از جلوگيری برای دولت

 و آب یبينپيش هایدستگاه تکنولوژی خرید آبخيزداری، عمليات
 کاهش برای را غيره و سيل هشدار هایسيستم خرید و هوایی

 دهد. قرار مدنظر جدی طور به آتی محيطزیستی مخاطرات
 الگوی یك عنوانبه تواندمی حاضر پژوهش نتایج همچنين
 رد را روشنی دید سيالب، مهار و آبخيزداری عمليات در کاربردی

 .دهد قرار گيرانتصميم و طراحان اختيار
 

 هاداشتدیا
1. Multiple Criteria Decision Making  

2. Multiple Objective Decision Making (MODM ( 

3. Multiple Attributive Decision Making (MADM)  

4. Entropy 

5. TOPSIS 
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