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 چکیده

فعد اتر اتااق میهای رگباری و کمبود پوشش گیاهی بیشبارش لیبه دلخشک  یل در مناطق خشک و نیمه

بنابراین تعیین مناطق مولد     یل و مناطق ؛ ش   ودو باعث خس   ارت جانی و مالی  یادی در کل جهان می

مسععد  یین مناطقتواند کمک  یادی در مدیریت و کنعر    یل داش عه باشد. این تحقیق برای تعپرخطر می

گیری چند معیار  در منطقه باقران ش  هر   عان بیرجند ا   عان های تص  میمروش ا  با ا   عااد  خیزی   یل

نظرات کارشنا ان انعخاب و با  بر ا اس خیزی یلدر  مؤثرپارامعر  14ابعدا خرا  ان جنوبی اناام گرفت. 

به  هاآناهمیت نس  بی ( BWMبدترین )-بهعرین و( AHPمراتبی )    لس  لهتحلیل  هایا   عااد  ا  روش

 در ترین امعیا  رابت توپوگرافی و فاصله ا  آبراهه کمو. نعایج نش ان داد پارامعرهای شاخص رطآمد د  ت

در  46190و  462.0با اهمیت نس  بی  شپارامعر بارکه طوریبه ؛اندداش  عه BWM و AHPروش  هر دو

ایج بندی دارد. نعرا در پهنه ریتأثترین ا داش  عه ا   ت و بیشترین امعیا  ربیش BWMو  AHPهای روش

اس  یاد کل در هر دو روشتقسیم شد که به پنج کلاس خیلی کم، کم، معو ط،  یاد و خیلی  یاد  بندیپهنه

نزدیک  BWMکلاس  یاد در روش  داشعه ا ت. ترین مساتتکم کم ترین مس اتت و کلاس خیلیبیش

ارات خس د تنییپاتواند برای مناطق مسکونی شهر بیرجند در شود که میدرصد منطقه را شامل می 04به 
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 مقدمه-1

ح تاصله ا  بارندگی در  ط تر باش د بخشی ا  آبش دت بارندگی ا  ررفیت ناو  آب به داخل خا  بیش هرگا 

های     طح  مین در امعداد ش   ین جریان پیدا کرد  و ا  طریق این آب پس ا  پر کردن گودی ،ماندتوض   ه باقی می

اد آب  ی نسبعاًبه جریان یا بالاآمدن . (.194 ،علیزاد ) گرددها و   سس رودخانه اصلی ا  توضه خار  میش بکه آبراهه

یاری و فرهنگ فنی آبشود )وض و  بیش عر باش د  یل نامید  می طوربهدر یک رودخانه به میزانی که ا  مواقع معمولی 

خس  ارات فراوانی در نقام مخعلج جهان به بار  هر   ا های طبیعی ا   ت که    یل یکی ا  پدید . (.190 هکش  ی، 

های مخرب در بلاهای اخیر تاکی ا  وقوع  یهای اناام ش د  در   ا برر  ی .(2410و همکاران  1پاپیانو ) آوردمی

در  1930فروردین  23های تاصل ا  رخداد  یل پژوهشی که دربارة میزان خسارات و  یان .ا  تاکثر مناطق کش ور 

 رودخان  گرگانرود اناام گرفعه ا  ت، مش خص ش  د  که خس  ارات مسعقیم و ملموسخاندو ، واقع در توض   نود 

 444.های تأ   یس  ات )تدود ش  دند که بیش  عر مربوم به بخشها را ش  امل میو  یان اتدرص  د ا  کل خس  ار 0/32

خسارات در  یل فروردین  .(2413عدالدین، میر ایی و   ) میلیون ریا ( بود 0304تدود )میلیون ریا ( و کش اور ی 

رو عا در معرض خطر  200رو عا دچار آبگرفعگی و جاباایی موقت  120واتد مس کونی،  10309در ماموع  1934

میلیارد ریا  برآورد  14444های ارتباطی و غیر  که تدود های شهری و را ها و خرابی  یر  اختدر تاش یه رودخانه

میلیارد  120نزدیک به  1904تا  1994های عات موجود طی  ا لااط بر ا  اس(. 1934  ا مان مدیریت بحران، ش د )

 ،مهدوی) ا ت 1904تا  19.4 هایدرصد آن مربوم به  ا  00های مهم کش ور بود  ا  ت که تومان خس ارت   یل

گیرد که بعض  ی ا  این اعما ، مقابله با خود    یل مثل ایااد اقدامات مخعلای اناام می    یلاببرای مقابله با  (.1904

های ای دیگر ا  این اقدامات مربوم به مدیریت در توض  هو د   عه ا   تها    د و اتداد دیوار در تاش  یه رودخانه

اران، اربابی و همک) ردیگیبرمدید    یلاب را در در ایااد و تش   مؤثربینی عوامل که ش  نا   ایی و پیش ا   تآبخیز 

توان در عوامل و های  یانبار در تا  تاض   ر نمیپدید  گون هاینب ا توج ه ب ه اینک ه برای جلوگیری ا  برو   (.1940

را باید در روی  مین و اخعص  اص  اً در     ا چار اص  ولی و  تلرا  هرگونهبنابراین  ؛عناص  ر جوی تغییری ایااد نمود

های آبخیز جس  عاو کرد. ا  این نظر مناطقی که پعانس  یل بالایی در تولید    یل دارند باید به طریقی ش  نا   ایی توض  ه

 یاد و  و عت لیبه دل،  یرا ا تخیز در داخل توضه ش وند. مس لماً برای اناام این کار نیا  به ش نا ایی مناطق  یل

ی و ارباب) نخواهد بود پذیرامکاناص  ولی  ص  ورتبههای آبخیز اناام عملیات اجرایی و اص  لاتی گس  عردگی توض  ه

نیری و همکاران، ان دا   و تکرار روی داد     یلاب در هر منطقه بس   عگی به عوامل مععددی دارد )(. 1940همک اران، 

 این عوامل ا ت ا جملههای بش ری، ها و اقدامات ناش ی ا  فعالیتهای فیزیکی توض ه آبخیز، ویژگیویژگی(. 1930

یااد (. ا1940 ،رضویای ا  اصو  اولیه مهار  یلاب و خطرات آن ا ت )در هر منطقه هاآنبندی که ش ناخت و د  عه

                                                 
1. Papaioannou 
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 و پوشش گیاهیخا  و  د فر  ایش خا ، وقوع   یلاب، کاهش تاص لخیزیرواناب در   طح  مین مش کلاتی مانن

   طوتی ا  یک توض  ه آبخیز که پعانس  یل تولید  تعی کاهش منابع آب  یر مینی را دربرخواهد داش  ت. با اطلاع ا 

بندی پهنه .(1943 ،درخش  ان) تدابیری برای کاهش رواناب در نظر گرفت توانبالاتری دارند می خیزی   یلرواناب و 

اب در هر و همچنین میزان تولید روان هافیزیکی توضه هاروشی ا ت که با در نظر گرفعن ویژگی خیزی یلپعانس یل 

در های هیدرومعری کافی با توجه به عدم وجود ایسعگا  .کندبندی میپهنه خیزی یلبخش، توض ه را بر ا  اس توان 

شدت  توانینم خیز کش ور، عملاًهای آبو کم بودن آمار و اطلاعات ثبت ش د  ا    یل در تو   هاتوض ه ری   طح 

که کمعر به  ی ا تهایبنابراین ا عااد  ا  روش ؛های موجود ا  عنعا  نمودا  داد  ییتنهابهها را  یرتوض ه خیزی  یل

 خیزیل    یبندی پعانس   یل مخعلای برای تعین میزان رواناب و پهنههای روش .های هیدرومعری و کمی نیا  دارندداد 

های های تاربی، تحلیل آماری داد های نموداری و ا    عااد  ا  فرمو ه ا بر پایه روشاکثر این روش ، ک هوجود دارد

یری چند گهای تصمیمبا مد  هاآنو تلایق  GIS های دور نای وب، تاکیک توض ه به تعدادی  یرتوضه، داد لا  ی

رایند رود، فگیری چندمعیار  که در تبدیل معیارهای کیای و کمی به کار میهای تص   میمیکی ا  روش. ا    تمعیار  

های طراتی ش  د  برای ترین مد کاربردی. این فرایند یکی ا  (1330، 1   اتی) ( ا   تAHPمراتبی )    لس  لهتحلیل 

ا(، همراتبی )هدف، معیارها و گزینه  لسلهتوان درخت معیارهای چندگانه ا  ت،  یرا به کمک آن میگیری با تص میم

جامعه  دکنند یمخاطرات تهد ترینمهما   یکی لی     (.2413، 2چزگی    ا ی و تلایق کلی نعایج را اناام داد )نرم ا 

؛ د  ا تش ش  عریمخاطر  ب نیاثرات ا میاقل رییو تغ تیجمع شیبا افزا ریاخ هایدر دهه ش ود، کهیمحس وب م یبش ر

 نیا حیص  ح تیریبه مد تواندیبا آن در ارتبام ا   ت م خیزی   یل زانمی که هاتوض  ه هاییژگیمطالعه وبنابراین 

، که د  ا تگیری برای تعیین مناطق مس  ععد    یل اناام شهای تص میممطالعات  یادی با روش .دیمخاطر  کمک نما

 در ادامه ارائه شد  ا ت.   

 ایسعگا  هایداد  ای،ماهوار  تص اویر (،GISجغرافیایی ) اطلاعات   امانه ا  ا  عااد  با (1933) محمدی و همکاران

را  و قر  آبریز توض ه خیزی  یل عانس یلپ (WLCها )لایه تلایق روش و (AHPمراتبی )   لس له   یسویعیک، تحلیل

 عامل 11 فیزیکی یعنی و اقلیمی عناص  ر و عوامل ا  ترکیبی پایه بر خیزی   یل خطر نهایی نقش  ه .کردند    ا یمد 

 تراکم و خا  شین، ا  رودخانه، فاصله بارش، ،یاراض کاربری ش نا  ی، مین   یلابی، مس یل ارتااع، گیاهی، وش شپ

 0/21ای با خطر  یاد با رد  عنوانبه 0 طبقه که داد نشان خیزی یل ریسک بندیپهنه ا  تاصل نعایج ش د. تهیه  هکش ی

درص د، بیشعر در مناطق کوهسعانی شما  و مرکز منطقه  0/4خیلی  یاد با  خیزی  یلنیز با پعانس یل  0درص د و طبقه 

ر  یاد و خیلی خطرپذی خیز   یلهای درص  د ا  محدود  توض  ه آبریز را پهنه 91که در ماموع تدود  ،واقع هس  عند

  یاد در بر گرفعه ا ت.

                                                 
1. Saaty 

2. Chezgi 
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های تس ا  یت به  یل با ا عااد  ا  چهار مد ، یعنی ای برای تهیه نقش هدر مطالعه (.241خس روی و همکاران )

-FR)فراوانی باو ماموعه نس  بت  (AHP) ، فرایند تحلیلی    لس  له مراتبی (WofE)، و ن اثبات (FR)نس  بت فراوانی

AHP)  بندی   یل ش  امل  اویه عامل پهنه د  در تو   آبخیز هرا  در ا  عان ما ندران ا   عااد  کردند. هاآن، و مقایس ه

ش   ین، انحنای پلان، ارتااع، ش   اخص رطوبت توپوگرافی، ش   اخص قدرت جریان، بارندگی، فاص   له ا  رودخانه، 

 نعایج نشان داد که مد  نسبت فرکانس بیشعرین .هی تهیه شد، ا  عااد  ا   مین و ش اخص پوش ش گیاش نا  ی مین

AUC  این چهار مد  در مناطق مس  ععد    یل دقت منطقی را نش  ان طورکلیبه ها دارد.را در مقایس  ه با    ایر مد ،

را  نتواند برای مدیران، محققان و برنامه ریزان ماید باش   د و مناطق مس   ععد برای طغیانع ایج این مطالعه می دهن د.می

 .کاهش داد  و خسارات را کاهش دهد

، جنگل  (EBF) تابع ش   واهد قطعیدر پژوهش   ی به برر    ی کاربردهای جدید  (2410رتمعی و پورقا    می )

در منطقه  مناطق مس  ععد    یل برای ش  نا   ایی (BRT) های درخعان رگر   یون تقویت ش  د و مد   (RF) تص  ادفی

ا  پارامعرهای ارتااع، جهت ش ین،  اویه ش ین، ش اخص رطوبت توپوگرافی، انحنای نقشه،  .ایران پرداخعندگالیکش، 

ها، تراکم  هکش ی و بافت خا  ا عااد  کردند. نعایج نشان داد که ش نا  ی، ا  عااد  ا   مین، فاص له ا  رودخانه مین

 عملکرد بهعری داشعه ا ت.  RFنسبت به BRT  و EBF یهامد 

و  یسعم اطلاعات جغرافیایی  ) (RSا دور  ناش(، ANPبا تلایق فرایند تحلیل ش بکه ) (2413و همکاران ) 1دانو

(GIS  به ار یابی تس  ا   یت    یل پرداخعند. بر ا   اس نظر کارش  نا   ان این مطالعه ا  یک رویکرد یکسارچه مد )

ااد  ا  وقایع ها با ا عل مخعلج تأثیرگذار در  یل ا عااد  شد  ا ت. یافعهبرای محا به و ن نسبی عوام ANP ریاض ی

ر روی  د  بکرد بس  یاری ا  مناطق    یل دییتأای تأیید ش  د، که ا  تص  اویر ماهوار  موردمطالعه   یل واقعی در منطقه 

ل کند و وابسعگی معقابمی پذیرامکاناین رویکرد یکسارچه   اخعار مد  شبکه را  اند.تو یع ش د  HSF و VHSF مناطق

ک مکانیسم ی عنوانبهتواند دهد. این ش نا  ایی دقیق مناطق مسععد  یل میبین عوامل تأثیرگذار در   یل را نش ان می

توان در ش هرهایی که با برو    یلاب در ش نا  ایی مناطق مسععد  یلاب هش دار   ریع عمل کند. این رویکرد را می

 روبرو هسعند، تکرار کرد.  فاجعه  یل مؤثرتربرای کنعر  

 برای ار یابی خطر    یل با روش    لس  له مراتبی تحلیلی فض  ایی و تلایق با روش (2413و همکاران ) 2رادوان

چندین داد   .در ش هر ریاض عربس  عان پرداخعه ا   ت (GIS) اطلاعات جغرافیایی یهاس  عمی   و  (RS) ا دور  ناش

معر،  94یک مد  ارتااعی دیایعا  با دقت  ا جمله، در اناام این تحقیق ا   عااد  ش  د  ا   ت ا دور   ناشمبعنی بر 

خلیه آب های تهای مربوم به  یسعمشنا ی،  وابق تاریخی بارندگی رو انه و داد های  مینهای  مینی و نقش هنقش ه

                                                 
1. Dano 

2. Radwan 



 20....                                      هایبا ا عااد  ا  مد  یزخیلیمناطق مسععد   نییتع                                 دهمیا   ا 

     

ا  جنوب ش رقی به شما   معرمیلی 01-09  الانه )دهد که ش هر ریاض با میزان بارندگی نعایج نش ان می .ا  تباران 

، 01، 10 اله به ترتین با  144های خطر  یل برای یک دور  گرو  غربی(، در معرض   یل ویرانگر قرار گرفعه ا  ت.

ها مربوم به این کلاس اند.درصد مساتت کل بسیار  یاد،  یاد، معو ط، کم و بسیار کم بود  1درص د و  4درص د،  99

 -ها باعث خسارات اقعصادی این   یل ش ود.های اص لی ا  ت که منار به فاجعه   یل میمس کونی و جاد مناطق 

هرها شدن ش ورغوطهها، تخرین  مین، ا  بین رفعن پوشش گیاهی و اجعماعی، فر  ایش خا ، آ  ین به  یر  اخت

  و همچنین ا  د ت دادن جان افراد شد  ا ت.

بندی تسا یت گیری چند معیار  مکانی یکسارچه برای طبقهای ا  یک مد  تص میمدر مطالعه (2424) 1تلا و بالگان

 به     یل در منطقه ایبادان، نیاریه ا    عااد  کردند. برای بهبود دقت و نی معیارها، ا  تحلیل     لس   له مراتبی فا ی 

(FAHP) محا  به و ن که در محیط یبرا GIS  هایعامل ایااد کنند    یل با ا عااد  ا  مد  14ا  ت.  ا  عااد  کرد 

AHP و FAHP  یااد فاکعورهای ا ترینمهم عنوانبهبرر   ی ش  د. نعایج نش  ان داد بارندگی، رواناب و فاص  له تا جریان

 و FAHP هایا   ت. نقش  ه ٪14،  ٪29،  ٪29و  ٪.1،  ٪14،  ٪22به ترتین  AHP و FAHP کنند     یل با و ن

AHP  اند، همچنینمس  ععدترین منطقه ش  نا   ایی کرد  عنوانبهمنطقه جنوب را FAHP  تس  ا   یت منطقه مرکزی را

 .کندبرجسعه می

 ا آنااکه در  را ر جهان در تا  افزایش ا ت. یاکنند نگرانبا  رعت  هاآناجعماعی -  یل و تأثیرات اقعص ادی

رین خطر طبیعی هس  عند، ش  نا   ایی مناطق مس  ععد    یل به و خس  ارت آورت نیزتریبرانگچالشها بیش  عرین،    یلاب

و همکاران،  9مارفی، 2419و همکاران  2مارکانعونیس) های جامع مدیریت    یلاب یک مس  ئله مهم ا   تا   عراتژی

های پژوهش تاض   ر در نظر دارد مناطق مس   ععد     یل را با ا    عااد  ا  مد  .(2410پ اپی انو و همک اران، ، 2410

 ر ا    اسببندی کند. در این تحقیق گیری در محیط     امانه اطلاعات جغرافیایی در منطقه باقران بیرجند پهنهتص   میم

یکی  AHPگردد. روش  یل تعیین می مناطق مسععد مولد BWMو  AHPهای نظرات کارش نا ان و ا عااد  ا  روش

ا  جدیدترین  BWMگیری چند معیار  ا   ت و در عوض روش های تص  میمهای مد شا  اولین و پرکاربردترین رو

در تحقیق مورد ا   عااد  قرار  بکار گرفعه ش  د  ا   ت که خیزی   یلتر در بحث کم های چندمعیار  ا   ت کهروش

 گیرد.می

 

                                                 
1. Tella and Balogun 

2. Markantonis 

3. Marfai 
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 هامواد و روش-3

 منطقه مطالعاتی -3-1

طو   03 11"تا  04 0"هکعار در  11344مس   اتت  با باقران منطقه کو  موردمطالعه منطقه جغرافیایی موقعیت

عرض جغرافیایی و در جنوب غربی ش هر  عان بیرجند واقع ش د  ا  ت. معو ط  92 01"تا   92 09"جغرافیایی و 

درصد  40کاربری  .ا تدرجه  0/19و معو  ط درجه ترارت  الیانه  معرمیلی 144  آبخیز باقران  بارندگی   الانه تو

شنا ی، واتدهای ا  نظر گسعرش و تنوع  نگ درص د به کشاور ی )دیم و آبی( اخعصا  دارد. 19ا  منطقه مرتع و 

معر  .204با ارتااع  ندترین نقطه آناند. بلو   یعی رخنمون یافعه طوربهش  نا   ی مععلق به دور  کرتا   ه فوقانی  مین

معر در  دشت بیرجند قرار گرفعه ا ت )گزارش توپوگرافی تو    1044  طح دریا و پس عرین نقطه با ارتااع ارتااع ا  

 (.1شکل (  )1934آبخیز باقران، 

 

 

 

  

    

 حوزه آبخیز باقران بیرجند موردمطالعهمنطقه  -1شکل 

 روش کار -3-3

چزگی و همکاران ها معداو  ش د  ا ت )های چند معیار  مکانی و غیرمکانی در تمامی رش عهگیریامرو   تص میم

( و روش AHP) مراتبی  لسلهگیری تحلیل (. بدین منظور برای تعیین مناطق پعانس یل   یل ا  دو روش تصمیم.193

قیق . در این تحشد( در تو   آبخیز باقران ش هر  عان بیرجند ا  عان خرا  ان جنوبی ا  عااد  BWMبهعرین بدترین )

)جهت ش   ین، پوش   ش گیاهی، ناو پذیری، فئومورفولوفی، بارش، کاربری  منطقه خیزی    یلبر  مؤثرابعدا عوامل 

دی نظرات و مطالعات مور بر ا اسی و خاکشنا ی( اراض ی، درجه شین، فاصله ا  آبراهه، شاخص رطوبت توپوگراف

   اله  94) منابع طبیعی، هواش  نا   یهای های مورد نظر ا     ا ماندر منطقه مورد ا   عااد  قرار گرفت. در ادامه داد 

های طراتی شد  د. در مرتله بعد پر شنامهیگردهای ص حرایی و غیر  تهیه ، برداش تایو آب منطقه (1934تا  19.4
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ردید و ار ا  گ )اجرایی و دانشگاهی( برای معخصصان امر خیزی  یلمعیارها بر  ریتأثبرای پر  ش نامه  02که ش امل 

بر آمد. در ادامه  به د   تاهمیت نس  بی معیارها  Expert Choice افزارنرم با ا   عااد  ا  ها پس ا  تکمیل پر   ش  نامه

بر منطقه  خیزی یلنقشه  درنهایت. (2ش کل ) نددش تلایق  ها تهیه ش د  و با هماهمیت نس بی معیارها نقش ه ا  اس

 ارائه شد  ا ت. 9شکل مراتل کلی تحقیق در . آمد به د تارائه شد   مد هر دو  ا اس
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. شیب، ب: پوشش گیاهی جهت )الف: خیزیسیلاستفاده تعیین مناطق مستعد  مورد های معیارهاینقشه -3شکل 

شیب. ط. فاصله از آبراهه. م:  درجه اراضی. س: یکاربر . ر:بارش . د:یژئومورفولوژ . ج:یرینفوذپذ پ:

  شاخص رطوبت توپوگرافی. ن: خاکشناسی(

   (AHP)روش تحلیل سلسله مراتبی -3-3-1

های جبرانی قرار گرفعه ا   ت. این روش بر ا   اس تحلیل فکری انس  ان این روش در  یرگرو  هماهنگ ا  مد 

مسائل  وتحلیلتازیه(. این مد ، روشی منا ن و آ ان برای 1344 اتی، برای مس ائل پیچید ، پیشنهاد گردید  ا ت )

گیرند  در کنار    اخعار های  هنی تص  میمگیری، قض  اوتدر فرآیندهای تص  میم دهد کهو اجا   می ا   تپیچید  

که  ایگونهبهکند تا    اخعار یک    امانه و محیط آن کمک می AHP درواقعدر نظر گرفعه ش  وند.  رگذاریتأثمعیارهای 

چارچوب منطقی و  دو رویکرد مذکور را در یک AHP دیگرعبارتبه؛ اثر معق اب ل اجزا را در خود دارد، در  ش   ود

 (.1941آ ر و رجن پور، دهد )ترکیبی ارائه می
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 شماتیک مراحل روش کار -9شکل 

 

 (BWM) بدترین -بهترین روش-3-3-3

 رضایی تو ط 2410  ا  در چندمعیار  ا  ت که گیریتص میمهای جدید بدترین یکی ا  روش –روش بهعرین 

 مقایسه و شد  مشخص گیرند تصمیم و یلهبه ش اخص . بهعرین و بدترین(.193محقر و همکاران، ) ا  ت ش د  ارائه

 تداکثر مسئله یک .  سسش ودیم اناام هاش اخص دیگر و بدترین( و دو ش اخص )بهعرین این ا  یک هر بین  وجی

 فرمو  روش یک این در همچنین .گرددیم تل و فرموله مخعلج یهاش  اخص و ن کردن مش  خص برای 1تداقل

مراتل اناام  ؛ که(.241رضایی، )   ا تشد گرفعه نظر در مقایسات اععبار برر ی جهت نا  ا گاری نرخ محا  به برای

 مشخص موردپژوهش مس ئلهدر گام او  ابعدا باید ، پژوهشگام او : تعیین ماموعه معیارهای  :ا  تت  یل ورص هب

د. گام خبرگان پژوهش بر  دییتأبه  درنهایت ؛ وشودیما عخرا   مسئلهبر روی هدف  تأثیرگذارش ود و  سس عوامل 

                                                 
1. MAXIMIN 
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 بادر این گام ابعدا باید ،  (OW)و دیگر معیارها با بدترین معیار (BO) دوم: مق ایس   ه بهعرین معی ار ب ا دیگر معی اره ا

ش  ود گاعه میبدترین و بهعرین  ها مش  خص ش  ود که به آنمعیار ا  بین تمامی ش  اخص نیترتیاهمکمترین و اهمیت

  سس مقایس ه  وجی بهعرین معیار با دیگر معیارها و دیگر معیارها با بدترین معیار در قالن دو ماتریس تشکیل شود و 

در این گام ، ریزی خطیگام  وم: ایااد مد  برنامه .اد  شود اععی به آن مقایسات  وجی پا خ د 3تا  1تو  ط طیج 

 .(.241رضایی، )شودتعیین می BWM خطی روش ی ا نهیبهمد   (1) رابطهبا ا عااد  ا  

min ξl  1رابطه                                                                                                                         
S.t. 

|𝑤𝑏 − 𝑎𝑏𝑗 . 𝑤𝑗| ≤ ξl 

|𝑤𝑗 − 𝑎𝑗𝑤 . 𝑤𝑤| ≤ ξl 

∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑗

 

𝑤𝑗 ≥ 0. 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙  𝑗 

lξ = نرخ نا ا گاری 

 نتایج -9

در  مقایسات  وجی  بر ا اس پارامعر ا عااد  شد  در این پژوهش 14تعیین ار ش نسبی  نظرات کارش نا  ان برای

 ارائه شد  ا ت. (1جدو  )
 

 AHPروش  بر اساسمقایسه زوجی پارامترها  -1جدول 

 TWI شیب شناسیزمین خاکشناسی جهت شبار پارامتر
فاصله از 

 آبراهه
 نفوذپذیری

پوشش 

 گیاهی

کاربری 

 اراضی

 0 9 9 3 . 0 0 4 0 1 شبار

 10/4 4/.1 4/.1 2 9 2/4 20/4 9 1 10/4 جهت

 12/4 10/4 2/4 0 0 12/4 2 1 99/4 12/4 خاکشنا ی

 4/.1 11/4 12/4 9 0 10/4 1 0/4 0 2/4 شنا ی مین

 99/4 99/4 0/4 0 9 1 0 4 0 20/4 شین

TWI 1./4 99/4 2/4 20/4 99/4 1 0/4 10/4 1./4 10/4 

 12/4 12/4 11/4 1 2/4 10/4 99/4 2/4 0/4 11/4 فاصله ا  آبراهه

 9 9 1 3 0 2 4 0 . 99/4 ناو پذیری

 0/4 1 99/4 4 . 9 3 0 . 99/4 پوشش گیاهی

 1 2 99/4 4 0 9 . 4 0 20/4 کاربری اراضی
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بیش  عرین  46109و  42.0به ترتین با امعیا   BWMو  AHPدر هر دو روش  )   الانه( شار ش نس  بی پارامعر بار

در  46422که کمعرین امعیا  معیارهای ش اخص رطوبت توپوگرافی و فاصله ا  آبراهه با طوریهامعیا  را داش عه ا  ت، ب

 .(2جدو  ) اندداشعه BWMدر روش  46413و فاصله ا  آبراهه با امعیا   AHPروش 
 

 BWMو  AHP ارزش نسبی پارامترها در روش -3جدول 

W(BWM) W(AHP) 
 روش      

   پارامتر

494/4 422/4 TWI 

 شبار 2.0/4 109/4

 جهت 404/4 404/4

 شنا یخاک 409/4 400/4

 شنا ی مین 401/4 4/.43

 شین 190/4 190/4

 فاصله ا  آبراهه 422/4 413/4

 ناو پذیری 130/4 100/4

 گیاهیپوشش  144/4 110/4

 کاربری اراضی 110/4 190/4

 

بر  طالعهموردمدر منطقه  خیزی   یلنقش  ه مناطق مس  ععد اهمیت نس  بی،  بر ا   اسپس ا  تلایق نقش  ه پارامعرها 

 (.0و  0های شکلتهیه گردید ) BWMو  AHPهر دو روش  ا اس
 

 
 AHPبا استفاده از روش  خیزیسیلبندی مناطق مستعد پهنه -0شکل 
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 BWMبا استفاده از روش  خیزیسیلبندی مناطق مستعد پهنه -5شکل 

 

بیش عرین مساتت را در هر دو  4/.2تا  22/4نش ان داد که کلاس  یاد با ار ش نس بی  خیزی  یلبندی نعایج پهنه

 (.9جدو  کلاس خیلی کم کمعرین مساتت را دارد ) ،روش دارد
 

 BWMو  AHPهای در روش خیزیسیلمساحت هر کلاس)طبقه(  -9جدول 

 AHP( روش hمساحت ) BWM( روش hمساحت ) خیزیسیلبندی طبقه

 .40 104 خیلی کم

 2.00 2024 کم

 2322 2041 معو ط

 0403 132.  یاد

 1404 1941 خیلی  یاد

 

های تداکثر و نش  ان داد که کلاس AHPدر روش  خیزی   یلنهایی مناطق مس  ععد  هایبندی نقش  هنعایج طبقه

بیشعر  AHPا  روش  BWMروش   یاددر کلاس مساتت ، و دارد BWMنسبت به روش مس اتت بیش عری تداقل 

در طبقه  یاد و خیلی  یاد قرار  AHPدرصد در روش  00و  BWMدر روش  موردمطالعهدرص د ا  منطقه  9.. ا  ت

ا با دید ، که بدارد که هر دو روش نعایج خوبی ارائه دادند خیزی   یلدهد منطقه پعانس  یل بالایی در دارند که نش  ان می

 موردمطالعه   یلابی ش  دید در منطقه  1044اردیبهش  ت  3معری در میلی 13که با بارش طوریه. بش  د دییتأص  حرایی 

 (.  . شکلاتااق افعاد )
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 موردمطالعهدر منطقه  1044اردیبهشت  3سیل  -6شکل 

 بحث -0

را ا   ریتأثبیش  عرین  4/.20با اهمیت نس  بی معیار باران  AHPروش ارائه ش  د در  2که نعایج در جدو   طورهمان

نیز با کسن امعیا   BWMهمچنین معیار باران در روش  ،ا ت داشعه موردمطالعهمنطقه  خیزی یلنظر کارش نا  ان در 

و  1939 اد  و طالبی منطقه داش  عه ا   ت، که با نعایج عش  قی خیزی   یلعیار در م 14را ا  بین  ریتأثبیش  عرین  109/4
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 انیبیش  عرین اهمیت نس  بی را داش  عه ا   ت همخو )رواناب( که معیار ش  مار  منحنی و باران 1939قنواتی و همکاران 

 معیا ا رد، و با نعایج رض ایی مقدم و همکاران همخوانی ندارد چون بیش عرین امعیا  به خص  وصیات شبکه  هکشی بادا

معیارهای فاصله ا   خیزی  یلدر در هر دو روش را ا  نظر کارش نا  ان  ریتأثهمچنین کمعرین  ارائه ش د  ا  ت. 00

 1939و طالبی   اد که با نعایج عشقی آوردند به د ترا  422/4ش اخص رطوبت توپوگرافی با اهمیت نس بی و  آبراهه

کمعرین امعیا   1939و همچنین قنواتی و همکاران  مطابقت ندارد چون کمعرین امعیا  به جهت ش  ین داد  ش  د  ا   ت

درص  د تو   در طبقه  04نزدیک به  BWMنش  ان داد که در  (9جدو  )نعایج  .به گرو  هیدرولوفیک خا  داد  ش  د

 مد  هر دو دهدمینش   ان  ک ه در این طبق ه قرار دارن دمنطق ه درص   د  AHP 90د، ولی در روش ن قرار دار  ی اد

که  1933بیش  عرین درص  د را دارند که با نعایج محمدی و همکاران   یادخیلی  یاد و خیلی  طبقاتگیری در تص  میم

اهمیت  شیافزا. همخوانی دارد اخعصا  داد  ا ت، به خودساتت را درص د بیشعرین م 91طبقه  یاد و خیلی  یاد با 

که باعث افزایش  AHPدر روش  110/4نسبت به امعیا   190/4با امعیا   BWMدر روش نس بی معیار کاربری اراض ی 

چون  ؛   تابنابراین افزایش تغییرات کاربری در منطقه مورد نظر بس  یار تس  اس ؛ ش  د دو برابرمنطقه به  خیزی   یل

طقه و به من یریناپذجبرانتواند خس  ارات منطقه کوهس  عانی و در پایاب تو   مورد نظر ش  هر بیرجند قرار دارد که می

که  اطقیمنهای آبخیزداری و اتداد  یل بند در اقدامات تاارعی ا  قبیل طر بنابراین ضروری ا ت ؛ ش هر وارد کند

های اتعمالی در صورت وقوع ی ا  وقوع   یل یا کاهش خس  ارتمنظور جلوگیریی برخوردارند بهلاا  تس ا  یت با

 .(1933 ،مقدم و همکارانیرضای)  یل صورت بگیرد

 بندیجمع-5

برای مدیریت   یلاب باید عوامل تولید و ایااد   یل ش نا  ایی شد  و  سس مناطق دارای پعانسیل  یاد در تولید 

واند تمطالعات پایه و ا   ا   ی ا ت که می ا جملههای آبخیز  یرتو   خیزی  یل  یل تعیین ش ود. تعیین پعانس یل 

ش  خص  ات فیزیکی یک تو   آبخیز ا  عوامل برای کاهش بلایای طبیعی باش  د. م یبس  عر   ا گامی مهم در  مینه 

با آن در ارتبام  وخا آبرخ داد این تادثه بود  و اغلن مس   ائل هواش   نا    ی، هیدرولوفی و تاارت  کنند نییتع

مورفومعریک  پارامعرهای برر   ی آنالیز هیدرولوفیکی، در ابزارها ترینمهم ا  یکی درواقعا   ت.  میرمس  عقیغو  میمس  عق

تلایق  (.2444، 1آنایلیری) کندمی پذیرامکان را توض  ه های هیدرولوفیکی   یس  عم رفعار  یابیار که ا   ت، توض  ه

های نوین در تعیین مخاطرات طبیعی گیری چند معیار  و     امانه اطلاعات جغرافیایی یکی ا  روشهای تص   میممد 

های مخعلج اناام گرفعه ا   ت. در این پژوهش جهت برر   ی در رش  عه های اخیر مطالعات  یادیا   ت که در    ا 

در محیط  BWMو  AHPگیری چندمعیار  های تص  میمو مد  خیزی   یلدر  مؤثرمعیار  14ا   خیزی   یلپعانس  یل 

                                                 
1. Angillieri 
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 .نعایج هر دو مد  نش   ان داد که بیش   عر منطقه در طبقه  یاد قرار دارد     ام انه اطلاعات جغرافیایی ا    عااد  گردید.

 خیزی یل( نشان داد که منطقه مسععد . شکلهای   یلاب )با دیدهای ص حرایی در مواقع   یلاب و برداش ت نمونه

های آبخیزداری چون قس   معی ا  توض   ه آبخیز در ا    ت و نیا  به مدیریت و کنعر      یلاب و تعی اجرای پروف 

 یریناپذجبرانتوانند خسارات کنند و میها ا  داخل شهر عبور میش هر بیرجند در منطقه قرار گرفعه و مسیل بالاد  ت

 را تادد شوند. 

 تقدیر و تشکر

و با ا    عااد  ا   24/12/1933مورخه  1933د/ /.21.4این پژوهش در قالن طر  پژوهش   ی به ش   مار  ابلاغیه 

 .شودتشکر و قدردانی می لهیو نیبداععبارات پژوهشی دانشگا  بیرجند اناام شد  ا ت که 

 کتابنامه

 س  عمیو     (SCS) با روش خیزی   یل لیپعانس   یبرر    .1940؛ دیمحمد نژاد، وت ؛نینورالد ،یپناه ؛آ اد  ،یارباب

  ..1-9. بهار.   1. شمار  2ماله دانشنامه. دور  (. ی: قلعه چای)مطالعه مورد ییایجغراف(GIS) اطلاعات
https://daneshnameh.srbiau.ac.ir/article_4097.html 

  .  104. کاربردی، انعشارات نگا  دانش گیریتصمیم .1941؛ لیع، رجن پور ؛اد ع، آ ر
https://markaketab.com/product/ 

 مناطق منا ن بندیاولویت یابی ومکان ..193؛ جهانبخش ی، فرشید ؛نیا ی، یعقوب ؛  هیلی، ا  ماعیل ؛چزگی، جواد

 تو   آبخیز    د طرق(.  موردمطالعه)منطقه  ANPبا ا   عااد  مد   برای اتداد    دهای اص  لاتی توری    نگی

 . 0ی.  ا  پنام. دور  زداریو تو عه آبخ جیترونشریه 
https://wmji.ir/fa/Default 

توضه آبخیز کسیلیان با ا عااد  ا   یسعم اطلاعات جغرافیایی.  خیزی  یلمطالعه پعانس یل  .1943؛ ش هرامن، درخش ا

  .9.-01.   1شمار   ،19جلد . نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 http://jgs.khu.ac.ir/article- 1-041 -fa.html  

برر  ی تس ا یت  .1933؛ توتید ،پورمیرت ؛خلیل ، اد  یول؛ ا  داللهید ،   تاا ی ؛محمدتس ین ، ی مقدمیرض ا

موردی: توضه آبریز الندچای،  مطالعه) های هیدروفئومورفیکهای آبریز با ا  عااد  ا  شاخصتوض ه خیزی  یل

 .  210-130 ،2 ه  ای فئومورفولوفی کم،ی،      ا  نهم، ش   م  ار ژوهش(. مال  ه پش   م  ا  غرب ایران
10.22034/gmpj.2020.118241   

  .  990. منابع آب، چاپ او . انعشارات دانشگا  صنعت آب و برق تهران میتر نییاصو  تع .1940؛ اتمد ،یرضو
https://www.gisoom.com/book/1594251 

https://daneshnameh.srbiau.ac.ir/article_4097.html
https://markaketab.com/product
https://wmji.ir/fa/Default
http://jgs.khu.ac.ir/article-1-581-fa.html
http://jgs.khu.ac.ir/article-1-581-fa.html
https://dx.doi.org/10.22034/gmpj.2020.118241
https://www.gisoom.com/book/1594251
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ها و ، اقدامات د عگا خو   عان ها، تش ریح تادثه ا  عانگزارش میزان بارش .1934؛   ا مان مدیریت بحران کش ور

 گزارش ژ وی ئتیه. در پا خ به درخوا ت 34  یالن فروردین  یهاش نهادیپ، علل، نقام قوت و ربطی نهادهای 

   .ها یالن ملی
https://news.moe.gov.ir/getmedia/90838496-0902-4021-8e1e 

 خیزی   یلدر برآورد توان  (ANP) ایبرر   ی کارایی فرایند تحلیل ش  بکه .1939؛ طالبی، علی ؛مس  عود،  اد عش  قی

آبخیزداری. شمار   یهاپژوهش. ماله پژوهش و  ا ندگی، )موردی: تو    وجی کاخک شهر عان گناباد مطالعه(

149 .19   .10.22092/wmej.2014.106248 

 . 200  .رضوی اصو  هیدرولوفی کاربردی، مشهد، انعشارات آ عان قدس ..194؛ مینعلیزاد ، ا
https://www.gisoom.com/book/1141600 

  . 1490. و ارت نیرو. میعه ملی آبیاری و  هکشی ایرانک ..190؛ فرهنگ فنی آبیاری و  هکشی
 http://irncid.org/276-IRAN-IRPID 

با  خیزی یلبندی پعانسیل پهنه .1939؛ ا ماعیل ،منص وریان ؛ابراهیم، بهش عی جاوید ؛امیر ،ص ااری ؛اللهعزت ،قنواتی

. مطالعه موردی: توض   ه رودخانه بالخلو GIS در محیط AHP و CN ا    عااد  ا  تلایق مد  هیدرولوفیکی

 .   10. 0 ا  هاعم، شمار  فصلنامه جغرافیای طبیعی، 
https://jopg.larestan.iau.ir/article_513086.html 

روش  پایه بر پروف  یهاسکیر ار یابی و برر  ی ..193؛ عرب، علیرض ا .نیالدجلا دهش یری،  تس ینی علی. محقر،

  .  10. 2. شمار  0 ا مانی. دور    منابع مدیریت هایماله پژوهشبدترین.  – بهعرین
https://ormr.modares.ac.ir/article-28-10018-fa.html 

   و در ا   عان توض    آبریز قر  خیزی   یلتحلیل پعانس  یل  .1933؛ فرید  ،ا   دیان ؛رض  ا ،برنا ؛غلامرض  ا ،محمدی

 geoeh.2021.66986.0/10.22067  . 29-1. جغرافیا و مخاطرات محیطی .کرمانشا 

عمران و با  ا ی، برنامه  یمنیامور ا ی. و ارت کش ور، دفعر مطالعات و هماهنگیل   یریتمد .1904؛ مهدوی، محمد

 .1904 ،ستی طیمحمعحد، دانشکد   ملل
 https://shaghool.ir/Files/164-n.pdf 

ا   عان کرد   عان با  زیآبر یهاتوض  ه خیزی   یل لیپعانس   .1930؛ نیا   ر ،یمراد ر ایممند. م ،ی.    الاریهاد ،یرین

 ش  مار . 0 دور . کم،ی فئومورفولوفی های. ماله پژوهشیآمار یهالیو تحل یمورفومعر یهاش  اخص یریکارگبه

1(10 .)  141-134.  
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323105 
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