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پهنهبندی سیل منطقۀ لرستان و ارائۀ راهبردهای افزایش تابآوری
با رویکرد مدیریت بحران
 فراز استعالجی*؛ کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ،دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ،تهران ،ایران.
 علیرضا عباسی سمنانی؛ استادیار دانشگاه فارابی ،تهران ،ایران.
 احسان علیپوری؛ مدرس دانشگاه آزاد ،تهران ،ایران.

چکیده
ارزیابی و برنامهریزی مدیریت بحران با رویکرد سوونانط یعی ی سووی مؤلفههای زیادی را در بر میگیرد .در این راسوو ا یکی از ارکان
اساسی مدیریت ساخت بر اساس تابآوری میباشد .با این دیدگاه تنجه به اولنیتهای برنامهریزی و پژوه شی حال و آیندۀ ک شنرمان
نشووان می دهد که مدیریت سوواخت در نناحی سووی خیز یکی از م ترین اولنیتهای مطال ات و برنامهریزی تنس و ۀ پایدار در کشوونر
مطرح میبا شد .با تنجه به برر سیهای انجام شده منطقۀ منرد مطال ه جزء منایق سی خیز میبا شد و با تنجه به سی های اتفاق
اف اده خ سارت های جانی و زیر بنایی زیادی را در این منطقه شاهد بندهای  .برر سی ساخت و سازهای سکنن گاه ها در منطقۀ منرد
مطال ه نشووان می دهد که با رویکرد مدیریت سوواخت بسوویاری از سوواخت و سووازهای انجام گرف ه و در حال انجام این منطقه دارای
چالشهای زیادی از رویکرد مدیریت بحران میباشوود .ننع تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش و ماهیت پیمایشووی و اک شووافی
میباشد .در این راس ا در این مقاله پ نهبندی سی لرس ان درسیس  GISانجام و راهعردهای افزایش تابآوری ارائه شده است.
کلید واژگان :پ نهبندی سی  ،لرس ان ،تابآوری.

* ننیسنده مسئنل :شماره تماس+983155220040 :

Email: al_estelaji@yahoo.com
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 .1مقدمه

 .1.2مفاهیم

ارزیابی و برنامهریزی مدیریت بحران با رویکرد سوونانط
یعی ی سوووی مؤلفههای زیادی را در بر میگیرد ،در این

 .1.2.2تابآوری

راس و ا یکی از ارکان اسوواسووی مدیریت سوواخت بر اسوواس
تابآوری می باشووود با این دیدگاه تنجه به اولنیت های
برنامهریزی و پژوهشوووی حال و آینده کشووونرمان نشوووان
میدهد که مدیریت سوواخت در نناحی سووی خیز یکی از
م ترین اولنیتهای مطال ات و برنامهریزی تن س ۀ پایدار
در کشوونر مطرح میباشوود .با تنجه به بررسوویهای انجام
شده منطقۀ منرد مطال ه جزء منایق سی خیز میبا شد
و با تنجه به سووی های اتفاق اف اده خسووارتهای جانی و
زیر بنایی زیادی را در این منطقه شوواهد بندهای  .بررس وی
ساخت و ساز سکنن گاهها در منطقۀ منرد مطال ه ن شان
میدهد که با رویکرد مدیریت ساخت بسیاری از ساخت و
سوووازهای انجام گرف ه و در حال انجام این منطقه دارای
چالشهای زیادی از رویکرد مدیریت بحران میباشووود؛ در
این راسووو ا ج تگیری اصووولی تحقیق پ نهبندی سوووی
منط قۀ لرسووو ان و ارا ئۀ راهعردهای افزایش تابآوری با
رویکرد مدیریت بحران میباشد.

 .2روششناسی
نوونع تحقی وق از نظوور هوودف کوواربردی و از نظوور روش
و ماهیوووت تنصووویفی تحلیلوووی و اک شوووافی میباشووود.
تحقیقووات تنصوویفی تحلیلووی نیووز خووند بووه دو دسوو ۀ
ژرفووانگر و پ نووانگر تقس وی میگووردد کووه بووه ای ون نوونع
تحقیقووات تحقیقووات پیمایشوی نیوز گف ووه مویشووند کووه
تحقیووق حاضوور تنصوویفی تحلیلووی ،پیمایشووی از نوونع
پ نانگر بنده و بوا تنجوه بوه ماهیوت ایون تحقیوق حاضور
از نظوور روششناسووی جووزء تحقیقووات اک شووافی نیووز
محسوونب میگووردد .روش تجزیووه وتحلیوو بووا سیسوو
 GISو مدل AHPبنده است.

نظریۀ تابآوری در علنم فیزیکی ،اج ماعی و همچنین
سیاست عمنمی به عننان مف نمی م همناره مطرح شده
اسوووت .واژۀ تابآوری در اوای قرن  17میالدی از ف
التین  resilienceبه م نای ج ش و به حال خند بازگش ن
و تنانایی بازیابی یا ب عند سریع وارد زبان انگلی سی شد،
اما به ندرت میتنان مدرکی دال بر اسوو فادۀ م منل این
واژه در آن ز مان یا فت .پس از مدتی ،در اوا ی قرن 18
میالدی تنماس تردگلد این واژه را به منظنر تنصوووی
قابلیت تحم بار و تنشهای ناگ انی بدون شووکسووت در
النارهای چنبی به کار برد [.]14
در حال حاضر ت اری م ددی از واژۀ تابآوری مطرح
میشووند .در تمام ت اری م ددی که در منرد تابآوری
وجند دارد بر تفاوت تابآوری و مقاومت تأکید شده است.

مقاومت در ریاضیات و م ندسی به عننان نیروی منرد نیاز
برای عدم تغییر سی س از ت ادل ت عیر می شند در حالی
که تابآوری به زمان منرد نیاز برای بازگشووت به ت ادل
اشوواره مینماید و در این ت اری دو نک ۀ م عمنمیت
دارد :اول اینکه تابآوری بیشوو ر به قابلیت بازگشووت زیر
سووواخت ها به حالت اولیه در یک زمان مشوووخع ب د از
بحران مطرح میشوووند و دوم اینکه تابآوری به عننان
مف نمی در م نای سازگاری مطرح می شند که ن سعت به
پایداری و ثعات (مقاومت) ارجحیت دارد [.]20
تاب آوری به تنانایی یک سوویسوو شوو ری و تمامی
شووعکههای اق صووادی ،فنی و اج ماعی وابسوو ه به آن در
مقیاس زمانی و مکانی اشوواره دارد که به منظنر حفظ و یا
بازگشوووت سوووریع به عملکرد مطلنب قعلی در مناج ه با
اخ الل و نیز انطعاق با تغییر و سرعت بخ شیدن به ب عند
سی س هایی که ظرفیت پذیرش ف لی یا آینده را محدود
میکند اشاره دارد [.]12
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جدول  .1تعاریف ارائه شده از تابآوری
تعریف

محقق
)(Holling, 1973

م یاری از تنانایی سیس

برای جذب تغییرات ،در حالی که هننز مقاومت قعلی را دارد.

)(Timmerman, 1981

ظرفیت یک سیس

یا بخشی از آن برای جذب و بازیابی پس از وقنع واق های خطرناک

)(Pimm, 1984

بازگشت یک سیس

به حالت اولیه ب د از نابسامانی

)(Holling, 1973

)(Adger, 2000

در جذب اخ التات یا میزان آشف گیای که پیش از تغییر ساخ ار سیس

به

ظرفیت ضربهپذیری و قابلیت سیس
آن وارد می شند.
قدرت گروهها و جنامع برای انطعاق با فشارهای خارجی و تخریبهایی است که در ن یجۀ تغییرات اج ماعی ،سیاسی
و ...به وجند میآید.

)(Center, 2002

ظرفیت جام ه برای مقاومت بیش ر در برابر تغییر به گننهای که ب ناند سطط قاب پذیرشی را در ایجاد ساخ ارها به
دست آورد.

)(Bruneau et al., 2003

تنانایی سیس در کاهش اح مال یک شنک ،در صنرت رخداد (کاهش ناگ انی عملکرد) و بازیابی سریع پس از شنک
(بازسازی عملکرد نرمال)

)(Mayunga, 2007

)(Davis & Izadkhah, 2006

Cang et al,2007
& (Carpenter, Walker, Anderies,
)Abel, 2001
Chang,2016
)(Alderson, Brown, & Carlyle, 2015

تابآوری در برابر سنانط را میتنان ظرفیت ذاتی سیس  ،اج ماع یا جام ه دانست .این ت ری
کاهش خطرهای سنانط و تنس ۀ تجربه ها است.

دارای ن ایجی برای

تنانایی جنامع ،سیس های فیزیکی ،اج ماعی ،اق صادی ،سیاسی و اق صادی ،ساخ مانها و سکنن گاهای آنها و
تحم ایس ادگی در برابر خطرهای به وجند آمده از تنشها و فشارها که ب ناند به ینر سری ی به عقب برگشت کرده،
ت دید های آتی را بپزیرد و با آن ها رویارویی کنند.
تنانایی سیس

در بازیابی پس از وقنع مخایرات که با مدت زمان پذیرف ه نعندن سیس

محاسعه میشند.

میران تخریب و زیانی که سیس قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت ت ادل خارج شند.
میزان تنانایی سیس برای سازماندهی و تجدید خند در شرایط مخ ل
میزان تنانایی سیس در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و سازگاری با شرایط
امکان جذب شنکهای ناشی از بحران به منظنر تداوم ف الیت عملکردی زیرساختها برای خدمات دهی به ش روندان
تنانایی سیس

در عملکرد خند در ینل زمان پس از وقنع بحران

جدول  .2تعاریف و مفاهیم تابآوری در رشتههای علمی مختلف []16
علوم
اکنلنژی

اکنلنژی اج ماعی

تعریف
سنجش تنانایی سیس برای جذب تغییرات .سرعت بازگشت یک سیس به حالت اولیه .ظرفیت یک سیس برای جذب آشف گی و
سازماندهی مجدد .تنانایی یک سیس برای تحم فشار .مقدار آشف گی که یک سیس میتناند جذب کند و هننز در همان وض یت
باقی بماند.
یادگیری برای زندگی با وجند تغییرات و عدم قط یت .تننع پوورورش باعث افوزایوش قابلیت یادگیری از سونانوط میشند .ترکیب انناع
گنناگنن دانش به منظنر یادگیری .ایجاد فرصت برای خند سازماندهی.

اج ماعی

تنانایی گروهها یا جنامع بورای انطعاق با تنشهای خارجی و آشف گیها .تنان ایی واحدهای اج ماعی در تقلی مخایرات ،انوجوام ف الیت-
های بازیابی ج ت کاهش از هو گسیخ گی اج ماعی .تنانایی برای ب رهگیری از فرصتها

اق صاد

واکنش و سوازگواری ذاتوی افوراد و جنامع در برابر مخایرات به ینری که آنها را قادر به کاهش خسارات زیان ای بالقنۀ ناشی از
مخایرات سازد.

روان شناسی

تونانوایوی فورد بوورای دور شودن و عقب نشینی کووردن در مقاب مصائب و حنادث .ظرفیت سازگاری منفق .عملکرد مثعت در پی
شنکهای ینالنی مدت و شدید.

علنم پایه

تنانایی ذخیرۀ انرژی فشار و به ینر ارتجاعی زیر یک بار که بدون شکست یا تغییر شک خ میشند .سرع ی که با آن یک سیس
صرفنظر از ننسان منرد نیاز ب د از جابهجایی به حالت ت ادل برمیگردد.
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 .2.1.2سیل
بنا به ت ری  ،سی ععارت ا ست از هر جریانی ،صرف
نظر از عام ای جاد کن ندۀ آن که برحسوووب عرف با عث
افزایش زیاد مقدار آب در یک مقطع مشخع شده و تداوم
زمانی محدودی دا ش ه با شد را سی مینامند که در این
حالت آب از بسوو ر یعی ی خند سوورریز نمنده و اراضووی
ایراف را می پنشوواند که ممکن اسووت با خسووارات مالی و
جانی همراه باشد [.]10
یعق ت ری فرهنگ آبشناسی یننسکن سی ععارتست
از افزایش م منال کن تاه مدت در سوووطط تراز آب یک
رودخانه تا اوجی که سوووطط تراز آب از آن اوج با آهنگی
آهس ه تر عقب مینشیند.
یعق ت ری دیگری سی ععارت است از اضافه جریان
آب نسووعت به محدودۀ م منل رود یا حجمی از آب سووی
ممکن ا ست در اثر بروز یک بارندگی شدید و یا م س مر و
یا ذوب ناگ انی برفها در یک حن ضۀ آبخیز و یا در ن یجۀ
شک س ه شدن یک سد به وقنع بپینندد .به هر حال بروز
سی و سیالب باعث تخریب و ایجاد خ سارت و تلفات به
مراکز انسانی و سازههای مسیر سیالب میشند [.]13
یکی از محققان جریان زیاد رودخانه را که به منجب
آن د شت های سیالبی و یا نناحی خارج از محدودۀ کانال
اصلی را میپنشاند سی ت ری میکند .در تحقیقی دیگر،
حجمی از آب که باال آ مده و م نایق ایراف رود خا نه را
میپنشوواند ،سووی تلقی میکند که این فرورف ن زیر آب
یک وضوو یت غیر نرمال به شوومار میرود .به ینر کلی از
لحاظ فیزیکی هر جریان سطحی صرف نظر از عام ایجاد
کنندۀ آن در صوونرتی که از کنارۀ یعی ی و یا سوواخ گی
رودخانه تجاوز کند و اراضووی پسووت و حاشوویۀ رود را فرا
گیرد به عننان سی رودخانهای ت ری می شند و تا زمانی
که زندگی و داراییهای انسوووان را ت دید نکند یک واق ۀ
خطرناک در نظر گرف ه نمیشند [.]18
سوووی ترکیعی از جریانهای کنتاه در مح ویژهای با
شیب تند ا ست که م منالً در سنگها و سازندهای غیر
قاب نفنذ و ک مقاوم ایجاد می شند و از سه بخش ا صلی
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تشوووکی مییابد :حنضوووۀ آبگیر ،آبراهه و مخروط افکنه.
تمامی بارندگیها در حنضووه آبگیر به صوونرت آبراهههای
کنچک به ه میرسووند تا دبی قاب مالحظه جریان را در
آبراهۀ بزرگی که به شوووک کشووویدۀ باریک و تا حدودی
ینالنی اسوووت تأمین نمایند .اسووواس تشوووکی دبیهای
نامنظ ناشی از بارشهای ناگ انی و شدید اکثراً به صنرت
رگعاری است که در جریانهای بسیار ض ی و م ناوب به
وجند میآید .سیالبها با جریان ت شخیع قنی م شخع
هسووو ند که پس از هر رگ عار روی زمین های بره نه و
ناپایدار و در آبراهه هایی که قعالً تنسوووط جریان آب ها و
غالعاً در دامنههای شیبدار کنهس انی کنده شدهاند به راه
میاف ند و برحسوووب شووودت ،اغلب حالت تخریعی باالیی
دارند .بدین ج ت اغلب رو س اها و ش رهای واقع در پای
کنه ها دائ ماً در م رض خطر این پد یده قرار میگیر ند
[.]17
با تنجه به دیدگاه های م فاوت از مف نم سیالب ،ارائۀ
ت ریفی جامع و کام از سی ضروری به نظر میر سد .به
ینر کلی می تنان چنین اسووو ن عاط کرد که هر جر یان
سطحی در صنرتی سی نامیده میشند که:
 .1برحسوووب عرف و نظر کلی با افزایش حج زیاد
آب در یک مقطع مشخع همراه شند.
 .2از تداوم زمانی محدودی برخنردار گردد.
 .3م منال از بس و ر یعی ی سوورریز شووده و اراضووی
حاشیه را در برگیرد.
 .4خسارات مالی و جانی به دنعال داش ه باشد [.]8

 .3.1.2منحنی زمانی تابآوری
مرا ح ز مانی تابآوری را بر اسوووواس وقنع بحران
میتنان به چ ار دوره تقسی کرد:
دورۀ اول ( :)Preparاین دوره مربنط به قع از حادثه
و بحران می باشووود ،در این دوره برنامهریزی برای بحران
انجام می شند ،در واقع این دوره به مسائ مربنط به آماده
کردن تدارکات پرداخ ه میشند.
دورۀ دوم ( :)Absorbاین دورۀ زمانی آغاز میشووند که
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حادثه رخ میدهد و ب د از این که بحران رخ داده ،سووطط
عملکرد زیر ساختها کاهش پیدا میکند.

دورۀ چ ارم ) :)Adaptدر این دوره در واقع سوووطط
شوورایط زیر سوواختها یا به حالت اولیه خند برگش و ه و یا

دورۀ سوونم ( :)Recoverدر این دوره کار بازسووازی و
ت میر بر روی زیر سوواختها تا زمانی که زیر سوواختها به
حالت نرمال قع از بحران باز گردند انجام میگیرد.

ح ی میتنان ،با تمدیدات مناسوب به عملکرد ب ر از قع
خند برگردد [.]3

شکل  .1منحنی زمانی تابآوری []3

جدول  .3مدلهای تابآوری []16
مدل

ویژگی

مدل تنبین

این مدل برای بررسووی و ارزیابی تابآوری جنامع واقع در منایق پر مخایره مطرح شووده که چارچنب اتخاذ شوودۀ آن بیشوو ر
اکنلنژیکی است .برای نشان دادن نحنۀ پایداری و تابآوری جام ه سه الگنی :تقلی خطر برای بررسی یرحهای تقلی و کاهش
خطر ،الگنی بازیابی برای بازیابی ساخ ار سرمایهای فیزیکی ،نگرشها و یرح های دول ی و خصنصی و ن ای اً الگنی ساخ اری–
جم ی ی برای برر سی عنام تغییرات ساخ اری ،فیزیکی ،فرهنگی و اق صادی ا س فاده شده ا ست .این ا با ه در ارتعاط بنده و
بر اهداف مربنط به پایداری تأثیر دارند؛ در ن ایت در این مدل ویژگیهای جام ۀ پایدار و تابآور مطرح میشوووند .هدف ن ایی
این چارچنب ،دس و رسووی به میزان پایداری و تابآوری اج ماعات در مقاب مخایرات فناورانه و یعی ی اسووت .تمرکز این مدل
روی تقلی خطر ا ست بهگننهای که جنامع پایدار و تابآور جنام ی ه س ند که از لحاظ ساخ اری ،باعث کاهش پیامدهای بالیا
و همچنین ب عند سریع با بازسازی عنام حیاتی اج ماعی -اق صادی جام ه میشنند.

مدل خطی -زمانی
دینیس

با تنجه به ت ری جام ۀ تابآور ن شان میدهد که یک ک شنر و یا منطقۀ بزرگ ش ری در قالب یک خط زمانی در شرایط خاص
به دنعال تنس ه میتناند در ینل زمان آسیبپذیری خند را ب عند بخشد .این مدل سه مرحله دارد:
جذب و تحم تنش و ضربه قع از سانحه
برگشت به ت ادل پس از سانحه ی نی تنانایی و ظرفیت برگشت به عقب در هنگام و ب د از بالیا
تغییراتی در جنامع برای اینکه ایمن و تابآور شنند

6

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع یعی ی ایران ،دوره  ،74شماره  ،1ب ار 1400

ادامه جدول .3
مدل

ویژگی

مدل مکانی)(DROP

برای ارائۀ رابطۀ تابآوری و آسوویبپذیری یراحی شووده که ارزیابی مقایسووهای از تابآوری بالیا در سووطط محلی و جام ه ارائه
میکند .این مدل ،تابآوری را بهعننان یک فرآیند دینامیک و وابسوو ه به شوورایط پیشووین ،شوودت بالیا ،زمان بین مخایرات و
تأثیرات عنام برونگرا ت ری میکند .گام اول این مدل ،ارائۀ یک مجمنعۀ پیشووون ادی از م غیرهای زیرسووواخ ی ،اج ماعی،
اق صادی و ن ادی ا ست .گام ب دی در این مدل ،عملیاتی کردن و ایجاد مجمنعهای از شاخعها و سپس برر سی آن در دنیای
واق ی است.

مدل شاخع خط-معنا

مدل مدیریت بالیای
اج ماع محنر )(CBDM

این مدل ،روششووناسووی و مجمنعهای از شوواخعها برای اندازهگیری شوورایط منجند مؤثر بر تابآوری بالیا در جنامع را ارائه
میکند .روش آن ،اسوو فاده از شوواخع ترکیعی برای ت یین و دسوو یابی به م غیرهای خاص برای ایجاد یک مقیاس جم ی از
تابآوری است .برای ت ین شاخعها از مدل مکانی تابآوری ) (DROPکه در آن ارتعاط بین آسیبپذیری و تابآوری مشخع
و همچنین روی شوورایط پیشووین تمرکز میکند ،و بر معنای اب اد تابآوری ،شوواخعهای منردنظر از این اب اد تشووکی و برای
تحلی بهکار گرف ه شد؛ در ن ایت این مدل با ت صنیر سازی ،ن ایج یک برر سی کلی تطعیقی سریع از اینکه کدام روشها و اب اد
در شووواخع های خطمعنای تابآوری بیشووو ر از بقیه منرد نیاز اسوووت را میدهد؛ همچنین ت یین میکند که چه مداخالت
زیرساخ ی ،اق صادی ،ن ادی و کالعدی باعث ب عند کلی جام ه میشنند.
این مدل ،یک رویکرد مدیری ی پایین به باال اسوت که به مشوارکت مردم در ح بحرانهای ناشوی از وقنع بالیای یعی ی تنجه
دارد که در واقع هدف از آن ،کاهش آسوویبپذیری جنامع و تقنیت تناناییها و مشووارکت مردم برای مقابله با خطرات ناشووی از
وقنع بالیای یعی ی است.

 .3نتایج
 به ینر کلی مراح انجام پ نهبندی حا ضر را در
قالب دو مرحلۀ اصلی انجام گرفت.
جمعآوری دادههای منرد نیاز و ت یۀ الیههای ایالعاتی
در این مرحله با بررسوووی دادههای پیشوووین ،دادهها و
ایال عات منرد ن یاز از م نابع مخ ل جمعآوری گرد یده و
الیههای ایالعاتی مؤثر در سووی خیزی ت یه شوودهاند .از
جمله نق شههای زمین شنا سی ا س ان لر س ان ،ت یۀ مدل
ارتفاع رقنمی اسووو ان لرسووو ان ) ،(DEMنقشوووۀ کاربری
اراضوووی ،ایالعات ه یدروم ری و آبراهه های اسووو ان ،و
دادههای بارندگی جمعآوری گردیده است.
در این مرحله ایالعات جمعآوری شووده با اس و فاده از
سامانۀ ایالعات جغرافیایی  GISمنرد تحلی قرار گرف هاند
و نمندار درخت تصووومی گیری به صووونرت م یارها و زیر
م یارها تدوین شوووده اسوووت .حری های مؤثر هر یک از
م یارها در پ ان سی سی خیزی م شخع شده ا ست و به
وسووویلۀ روش تصووومی گیری سووولسوووله مراتعی ()AHP

وزندهی و اسووو اندارد شووودهاند و درجۀ اهمیت م یارها
برآورد شوووده و با تلفیق تمامی م یارها به ت یۀ نقشوووۀ
پ نهبندی سی خیزی پرداخ ه شد.
 ت یۀ فاک نرهای مؤثر
در این مرحله الیههای ایالعاتی و منابع مخ ل منرد
بررسوووی قرار گرف ند و با تن جه به عنا م مؤثر بر وقنع
سیالب ،و بر اساس خصنصیات اس ان لرس ان ،فاک نرهای
زیر به عننان فاک نرهای مؤثر ان خاب گردیدند.
-

شیب :این الیه شیب تنپنگرافی منطقه میباشد.

-

کاربری اراضییی :این الیه شوووام کاربریهای

مخ ل یعی ی و غیر یعی ی است.
-

میزان بارش :این الیه شوووام میانگین بارش

ساالنه در منایق مخ ل اس ان میباشد.
-

تراکم آبراهه :این الیه آبراهههای اصلی و فرعی

اس ان لرس ان را در بر میگیرد.
-

فرسییایخ کا  :این ال یه شوووا م ایال عات

زمینشناسی و سازندهای خاک میباشد.

7

پ نهبندی سی منطقۀ لرس ان و ارائۀ راهعردهای افزایش تابآوری...

شکل  .2تهیۀ نقشۀ فاکتورهای مؤثر

 وزندهی به م یارها با اسو فاده از تکنیک فرآیند
تحلی سلسله مراتعی ()AHP
ب د از ان خاب م یار های مؤثر در پ نهب ندی ج ت
ترکیب آنها با یکدیگر به صووونرت الیههای ایالعاتی باید

وزن هر یک از م یارها م ناسب با اهمیت آنها م ناسب با
یکی از روشهای وزندهی مشووخع میشووند .با تنجه به
اینکه در بین م یارهای ان خاب شووده برخی کمی و برخی
کیفی هسوو ند ،باید از روشووی اسوو فاده کنی که ب نانی
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م یارهای کمی را با کیفی مقایسوووه و وزندهی کرد ،که
این از مشووکالت وزندهی در مسووائ تصوومی گیری چند
م یاره میباشوود .وزن داده شووده به صوونرت یک عدد در
ارزیابی دخالت داده میشوووند که این عدد بیانگر اهمیت
نسعی آن م یار نسعت به سایر م یارها است.
در این تحقیق ج ت وزندهی به م یار ها از روش

جغرافیایی را ترکیب و سوووپس ایالعوووات جدیووود تنلید
ک ند ،ت ری کرد .به منظنر تنل ید نقشووووۀ پ نه های
آ سیبپذیر لر س ان به تحلی گر سی س در محیط GIS
وارد شدی و با ضرب وزنهای به د ست آمده در الیههای
مؤثر در پ نهبندی و پس از بهدسوووت آوردن ضوووریب هر
م یار در محیط  Arc mapو با ا س فاده از د س نر Raster

تحلی سلسله مراتعی اس فاده شده است.

 ،Calculatorضوورایب مربنط به هر م یار در نقشووۀ ام یاز
بندی شدۀ همان م یار ضرب و سپس همۀ این نقشههای
ضرب شده در ضرایب با ه  Over Layیا همپن شانی و
جمع جعری شده و یک نق شۀ ن ایی بهد ست آمد که هر
پیکس دارای ارزش خاصی است .این نقشه نیز مجدداً به
 5یعقه ،کالسبندی میشند.

تلفیق الیهها
یکی از م ت ورین مراح و پ نهبندی پ وس از ت ی وین
م یارها و وزندهی این ا ست که الیههای ایالعاتی بوووووا
اس فاده از یک روش مناسب با ه تلفیق شوووونند .ایوووون
عم را میتنان به صنرت عم فضوایی کوه چنودین الیۀ

شکل .3پهنهبندی سیل در استان لرستان
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عالوه بر صحت سنجی انجام شده با شناهد میدانی و
سیالبهای به وقنع پین س ه مقای سه و تحلی نق شۀ ت یه
شده با تحقیقات انجام شدۀ پیشین آمار دبی ایس گاه های
هیدروم ری گناهی دیگر بر صوحت پ نهبندی انجام شوده
میباشوود .در میان عنام اثرگذار در وقنع سوویالب ،عنام
شویب ،شودت بارش و خصونصویات فیزینگرافی م ترین
عنام مؤثر در ایجاد سوویالب میباشووند و مطابق خروجی
ن ایی این نقاط از نناحی سووی خیز و پر خطر میباشووند.
چنین نقایی عمدتاً در بخشهایی از شرق و ق سمتهایی
از شمال شرق اس ان لرس ان میباشند.

از نظر پ نهبندی و تابآوری ک ععارتند از:
 خرم آباد


بروجرد
پ دخ ر
ازنا
اش رنیان



ننر آباد
الش ر
کاکا رضا
سپید دشت
قلیان
خاک تپه
چاالن چنالن کنهدشت










 .4بحث و نتیجه گیری



با بررسی دادههای پیشین ،دادهها و ایالعات منرد نیاز
از م نابع مخ ل جمعآوری گرد یده و ال یه های ایال عاتی
مؤثر در سی خیزی ت یه شدهاند .از جمله نقشههای زمین

پیشنهادها:

شنا سی ا س ان لر س ان ،ت یۀ مدل ارتفاع رقنمی ا س ان
لرسووو ان ) ،(DEMنقشوووۀ کاربری اراضوووی ،ایال عات
ه یدروم ری و آبرا هه های اسووو ان و داده های بار ندگی
جمعآوری گردیده ا ست .سپس ایالعات جمعآوری شده
با اس فاده از سامانۀ ایالعات جغرافیایی  GISمنرد تحلی
قرار گرف هاند و نمندار درخت تصووومی گیری به صووونرت
م یارها و زیر م یارها تدوین شده ا ست .حری های مؤثر
هر یک از م یارها در پ ان سی سی خیزی م شخع شد و
به وسوویلۀ روش تصوومی گیری سوولسووله مراتعی ()AHP
وزندهی و اسووو اندارد شووودهاند و درجۀ اهمیت م یارها
برآورد شوووده و با تلفیق تمامی م یارها به ت یۀ نقشوووۀ
پ نهبندی سوووی خیزی پرداخ ه شووود که مطابق نقشوووۀ
خروجی نناحی شووورقی و شووومال شووورقی اسووو ان داری
بیشوو رین پ انسووی از منظر سووی خیزی بندند و نناحی
مرکزی و شوومالی اسوو ان از پ انسووی م نسووط از لحاظ
سی خیزی قرار دا ش ند و نناحی جننبی و غربی ا س ان از
کم رین میزان پ انسی سی خیزی برخنردار بندند.
با تنجه به نقشۀ خروجی ش رهای دارای پ انسی زیاد

پیشن ادات برای افزایش تابآوری در برابر سی :

کاهش سی از یریق روشهای ساخ مانی در سطط
حنضه مانند:
 اس فاده از روش م ار آب با آب
 اس فاده از سدهای خشکهچین











اس فاده از دینارههای WIPP

اس فاده از سد انحرافی
اس فاده از سی بندهای
پی تینگ
اس فاده از سدهای مخزنی
فاروئینگ
بانکت
اس فاده از دینارهای حفاظ ی
اس فاده از کانالهای انحراف مسیر

کاهش سووی از یریق روشهای سوواخ مانی مخ ع
اراضی ش ری و روس ایی مانند:


 اس فاده از Quick dam

اس فاده از دس گاه دروازه آب
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 ایجاد سطنح نفنذپذیر در سطط ش ر و عدم
تعدی زمینهای آزاد به سازههای ش ری
 تعدی ارا ضی پ ست و گند ش رهای بزرگ به
پارک و فضای سعز
 اصالح مسیر و مقطع رودخانه
 کاهش شیب رودخانه
 پلکانی کردن مسی ها و رودخانهها
 پخش سیالب
 آبخیزداری

Flood Block اس فاده از
Heritage Flood guard




کاهش سووی از یریق روشهای تنسوو ۀ ک اثر برای
:دفع رواناب
)vegetative swale(  جنی باغچه


(Porous Pavement)  پیاده رو نفنذ پذیر
)filter strip(  فیل ر نناری
(Porous Asphalt) آسفالت م خلخ

: راهعردهای مدیری ی تخفی و تسکین آثار ناشی از سی
: راهعرد مشارکت مردمی در چرخۀ مدیریت بحران سی

 ایالع رسانی و آمنزش عمنمی
 آمنزش تخصصی
 اع ماد سووووازی بین مردم و مسوووئنلین در
مدیریت سی
 واگذاری برخی از امنر مدیریت سرزمین محلی
به مردم

 تن جه دقیق و کافی در ر عا یت ضووونابط و
اس انداردهای ش رسازی
 ر عا یت حری مسووو ی ها و رود خا نه ها و
منطقهبندی سیالب دشت
 کن رل مس مر بس ر سیالبی
 عدم دخالت در مسی ها و دس کاری آب گذرها
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