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های تاریخی در خطر سیالب با استفاده ها و بناپذیری محوطهارزیابی آسیب

  ANP-OWA از تحلیل چند معیاره مکانی

  2زادهمحمدعباس شیخ، 2عباس مالیان، 1مهدی داورپناه

دانشگاه تربیت  - دانشکده مهندسي عمران -برداري گروه مهندسي نقشه - برداريکارشناس ارشد مهندسي نقشه 5
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 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي -دانشکده مهندسي عمران  -برداري گروه مهندسي نقشهاستاديار  2
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sh.m.zadeh@gmail.com 

 (5334بهمن ، تاريخ تصويب 5334تیر )تاريخ دريافت  

 چکیده

در اين کارايي فراوان دارد.  براي مدلسازي خطر سیالب GISاستفاده از تحلیل چند معیاره مکاني به عنوان روشي قابل اطمینان در 

هاي پهنه بندي خطر سیالب در پژوهش، مدلسازي خطر سیالب و آسیب پذيري محوطه هاي تاريخي مورد بررسي قرار گرفته و نقشه 

محوطه اي تاريخي با نام دره کول فره است که تعداد شش نقش منطقه مورد مطالعه دشت ايذه و  منطقه مورد مطالعه تهیه شده است.

ثر در ؤپس از تعیین معیارهاي مدر اين پژوهش  در آن واقع شده است که در معرض آسیب سیالب هاي فصلي قرار دارند.باستاني برجسته 

استفاده شده و بر اساس هفت سناريوي مختلف تحلیل مکاني  ANP-OWAاز روش تحلیل  وخطر سیالب، داده هاي مورد نیاز آماده سازي 

با خطر و وزن هاي مختلف، تعداد هفت نقشه پهنه بندي خطر سیالب حاصل شد. بدين منظور پس از اعمال وزن هاي حاصل از تحلیل 

ANP ، عملگر  به اليه معیارهاOWA و نقشه پهنه بندي خطر سیالب حاصل گرديد. اصل کلي روش  به آن اعمال شدOWA  عبارت است

از توانايي در پیاده سازي دامنه وسیعي از عملگرهاي ترکیبي بوسیله انتخاب يک مجموعه مناسب از وزن هاي ترتیبي. اين عملگرهاي 

قايسه نقشه خطر سیل در هفت سناريوي مختلف نشان مي دهد که دره کول فره در شناخته مي شوند. نتايج م OWAترتیبي با نام عملگر 

و نقوش  انجام شد قرار مي گیرد. در مرحله بعد، ريز پهنه بندي خطر سیالب در دره کول فره 'خطر شديد'پنج سناريوي مختلف در پهنه 

و از گرديد ه هاي ريز پهنه بندي تحت سه سناريو تهیه برجسته واقع در آن از نظر میزان خطر پذيري مورد بررسي قرار گرفت. نقش

در پهنه خطر شديد سیالب قرار دارند و حتي با تغییر  6و  3، 2همپوشاني نقوش برجسته با اين نقشه ها مشخص شد که نقوش شماره 

 سناريوي تصمیم گیري، اين نقوش برجسته همواره در خطر شديد سیالب قرار دارند.

، نقشه ANP-OWA، سیالب فصلي، خطرپذيري محوطه هاي تاريخي، تحلیل چند معیاره مکاني، طبیعي مخاطرات واژگان کلیدی:

 (GIS)سامانه اطالعات مکاني، (RS)سنجش از دور  پهنه بندي،

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

از وقوع مخاطرات نمي توان جلوگیري کرد، ولي به 

روش هاي مختلف مي توان اثر آنها را کاهش داد. بهترين 

روش در دراز مدت اقدامات پیشگیرانه در مناطق مشمول 

خطر مي باشد، به خصوص از طريق طرح هاي کاربري و 

براي جلوگیري از توسعه شهر در  (LIS)مديريت زمین 

و داراي درجه خطرپذيري باال و  مناطق در معرض آسیب

تهیه نقشه هاي پهنه بندي مخاطرات. مهندسي اطالعات 

مکاني در همه اين زمینه ها راهکارهاي مؤثر ارائه مي دهد 

محوطه ها وآثار باستاني همواره درمعرض آسیب هاي  .[5]

ناشي از مخاطرات طبیعي قرار دارند بنابراين مديريت و 

حفاظت از اين بناها امري ضروري است. از طرفي تعیین 

شدت و نوع خسارات ناشي از اين مخاطرات و همچنین 

له اي است که تهیه نقشه هاي پهنه بندي خطر، مسئ

همواره مورد نظر محققیق قرار گرفته است. به منظور 

تصمیم گیري مکاني در مورد مخاطرات طبیعي و آثار 

ناشي از آنها بکارگیري روش هاي تحلیل چند معیاره 

با نقاط ضعف و  ANP3و  AHP2از قبیل  GIS5 مکاني در

روشي ساده و  AHPبه عنوان مثال روش  .قوت همراه است

ولي میزان وابستگي بین معیارها را در است انعطاف پذير

پیچیده تر  AHPاز روش  ANPنظر نمي گیرد و روش 

    وابستگي بین معیارها را مدلسازي مي کند.  ليواست 

و در تعیین است هر دو روش به نظر کارشناسان وابسته 

میزان عدم قطعیت تصمیم گیري يا به عبارتي میزان 

سک در تصمیم گیري ناتوان مي باشند. در اين پژوهش ري

 ANPبه منظور مدلسازي خطر سیالب از تلفیق دو روش 

از خانواده روش هاي  OWAاستفاده شده است.  OWA4 و

ترکیبي چند معیاره است. اين روش در واقع تعمیمي از دو 

است که شامل  GISرده بنیادي قواعد تصمیم گیري در 

   6و ترکیب خطي وزن دار 1ي بولینعملگرهاي همپوشان

سیاري از اماکن میراث فرهنگي در کنار مي باشد . ب

رودخانه ها و محل عبور سیالب ها واقع شده و تاکنون 

بخشي از آنها در اثر سیالب هاي گذشته فروريخته و نابود 

                                                           
 سامانه اطالعات مکاني 5

2 Analytical Hierarchical Process 

3 Analytical Network process 

4 Ordered Weighted Average 
5 Boolean overlay operations 

6 Weighted linear combination 

شده اند. سیل همچنین خاک هاي سست را که مي تواند 

ي باشد، با خود حمل پوششي مناسب براي آثار باستان

کرده و مي برد. همچنین سیل در طول مدت حضور خود 

باعث ايجاد مشکالتي در ساختمان اماکن میراث فرهنگي 

       براي استخراج  GISز تحلیل هاي . ا[2]مي شود

عي از متغیر هاي موثر در وقوع و تشديد مخاطرات طبی

و تراکم شبکه زهکش از  قبیل ارتفاع، شیب، جهت شیب

.  استفاده از نتايج [3]استفاده مي شود DEMنقشه هاي 

زماني مخاطرات طبیعي و تهیه نقشه هاي  -تحلیل مکاني

دقیق پهنه بندي خطر در برنامه ريزي و تصمیم گیري 

قابل اعتمادتر براي طرح هاي کاربري زمین و عملیات هاي 

و کاهش خطر  و برآورد  نجات و امداد در مديريت بحران

میزان خسارات ناشي از آن حیاتي مي باشد. موضوع مهم 

         ديگر افزايش سطح دانش و آگاهي عمومي نسبت 

    به ويژگي هاي مخاطرات طبیعي و همچنین شناخت

محل هاي داراي پتانسیل خطر و جلوگیري از اجتماع و 

 .سکونت در اين مکان ها است

 پژوهشپیشینه  -2

شته در گذ پژوهش هاير اين بخش خالصه اي از د

مورد مدلسازي سیالب و حفاظت از میراث فرهنگي مورد 

( 2153. محمد اسماعیل و همکاران )مي گیردبررسي قرار 

به مطالعه مخاطره سیل در قسمت میاني در تحقیق خود 

آنها به منظور تعیین در نیجريه پرداختند.  7رودخانه کادونا

مناطق مستعد سیل ابتدا با استفاده از تصاوير ماهواره اي 

يک مدل رقومي  ArcGISباال و نرم افزار  توان تفکیکبا 

 و ارتفاعي در امتداد بخش میاني رودخانه تولید کردند

سیل به طور موثري در خطر نتیجه گرفتند که نقشه 

ش به باليا و افزايش سطح آگاهي عمومي در طراحي واکن

رضا شاه حسیني و  .[4]ثر مي باشدؤمديريت خطر سیل م

العه مخاطره سیل در به مطدر پژوهشي ( 5311همکاران )

نها براي تهیه آاستان گلستان پرداختند. منطقه نوديجه در 

خطرپذيري سیل از پارامترهايي از قبیل نقشه  نقشه

پوشش زمین، میزان بارش، نوع خاک و شیب منطقه 

 ه اي ازاز مجموع استفاده کردند. عالوه بر اين با استفاده

يک مدلسازي هیدرولیکي براي بررسي مدل  پارامترها،

بررسي و ارزيابي   در نهايت بهدينامیک سیل انجام دادند. 
                                                           

7 Kaduna 
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در تهیه نقشه سیل و تعیین درصد  RSو  GISهاي روش

احتمال وقوع سیل و همچنین تهیه نقشه زمان رسیدن 

سعید شعبانلو و . [1]پرداختندسیل به مناطق مختلف 

     به بررسي روشي برايدر کار خود ( 5317همکاران )

از سیالب در  ناشيپهنه بندي سیالب و کاهش خسارات 

پرداختند. آنها براي پهنه بندي سیالب از استان گلستان 

استفاده کردند. سپس از  RAS-HEC 5لیکيمدل هیدرو

همپوشاني نقشه پهنه بندي سیالب با نقشه کاربري 

اراضي، نقشه راه ها و تاسیسات زيربنايي، تعداد روستاها و 

شهر هاي خسارت ديده و میزان مساحت آسیب ديده 

روستايي و شهري، اراضي کشاورزي، اماکن و اموال و 

میزان خسارت پیش  دست آمد وه تاسیسات زير بنايي ب

کاربرد در تحقیق خود ( 5337اسمیت ) .[6]بیني شد

کارسازي مراحل طغیان رودخانه سنجش از دور را براي آش

بعد از توصیف و نمايش مرز  و هو تخلیه آن مرور کرد

 2به ارزيابي آسیب و خطر سیل پرداخت. سانیال و لول، سی

پیشرفت هاي اخیر در توصیف و در پژوهشي ( 2113)

نمايش مناطق سیل زده و تهیه نقشه مخاطره سیل را با 

مرور کردند. پژوهش آنها  GISاستفاده از سنجش از دور و 

سه جنبه داشت. ابتدا، آنها به موضوع پیشرفت سنجش از 

دور به عنوان يک ابزار براي توصیف و نمايش سیل 

پرداختند. سپس، شدت آسیب و مخاطره سیل را مورد 

برخي از مشکالتي که کاربرد  سرانجامو  ندارزيابي قرار داد

راه دارد را مورد اين فن آوري بويژه در منطقه آسیا به هم

( در 2117) 3مورجاني و همکاران. [7]بررسي قرار داده اند

از توزيع  4ي به منظور تهیه يک اطلس جهانيپژوهش

کشور عضو سازمان  25مکاني پنج مخاطره طبیعي در 

     ، برخي از منطقه شرق مديترانه در 1سالمت جهاني

لسازي اين مبنا که تا آن زمان براي مد GISروش هاي 

                                                           
-HEC                                                           مدل  5

RAS  (Hydrologic Engineering Center's River 

Analysis System) هاي برنامه از مجتمع افزاري نرم بسته يک 

 واسط از استفاده طريق از کاربر درآن که است هیدرولیکي تحلیل

 انجام قابلیت سامانه کند. مي برقرار ارتباط سامانه با گرافیکي

 را ماندگار غیر و ماندگار جريان حالت در آب سطح پروفیل محاسبات

 چندطراحي و رسوب انتقال محاسبات شامل درآينده و دارد

 گرديد. خواهد ديگر هیدرولیکي
2 Goy Sanyal and X.X.LU 

3 Zine El Abidine El Morjani et al 

4 WHO/EMRO Atlas 

5 World Health Organization (WHO) 

      . [1]کرده اند ارائه شده بود را بررسي هپنج مخاطر

و  GIS( در پژوهشي  با استفاده از 2155) 6گاشاو و لگس

RS پي خطر سیل را در رودخانه اي در شمال غربي اتیو

درمرحله اول پارامتر هاي موثر موردبررسي قراردادند. آنها

در خطر سیل را انتخاب و از طريق روش هاي موجود داده 

هاي مربوط به آنها را جمع آوري کردند. در اين پژوهش 

خطر سیل با استفاده از روش برآورد چند معیاره حلیل ت

يک ( در 2152) 7. آرديه لي و جاناسوا[3]محاسبه شد

تحلیلي اثر سیل بر اماکن میراث فرهنگي شهر تحقیق 

    قراردر کشور جمهوري چک را مورد بررسي  1آستراوا

موقعیت بناهاي تاريخي  پژوهشاين  ي. در ط[51]داده اند

بر اساس درجه خطر سیل در شهر آستراوا مورد تحلیل 

قرار گرفت و نقشه خروجي از بناهاي تاريخي در معرض 

و  3تهیه شد. دانگ تیما GISخطر با استفاده از 

ل در ( در پژوهشي به بررسي خطر سی2152) 51کازونوري

در تايلند پرداخته اند. آنها به منظور  55شهر تاريخي آيوتايا

ارزيابي آسیب ناشي از سیل بر روي اماکن میراث فرهنگي، 

آسیب محیطي، آسیب بیروني و آسیب  ردهآن را در سه 

دروني قرار دادند. همچنین سطوح آسیب را در سه سطح 

نهايت در  پرخطر، متوسط خطر و کم خطر در نظر گرفتند.

از اين دو شاخص )سطح آسیب و رتبه اماکن تاريخي( 

براي اولويت بندي حفاظت از اماکن تاريخي استفاده 

پژوهش هاي گذشته حاکي از اين  بررسي .[55]کردند

است که بسیاري از آنها در مورد مدلسازي خطر سیالب 

مبتني بر مدلهاي هیدرولوژيکي است که خطر سیالب را از 

ديد مهندسي آب و نحوه حرکت، حجم و عمق آب در 

هد. همچنین در محور رودخانه مورد بررسي قرار مي د

در مورد تحلیل خطر سیالب بر بناها و ي که تحقیقات اندک

هاي مکان مبنا و  محوطه هاي تاريخي انجام گرفته روش

شده است. در پژوهش نتحلیل چند معیاره مکاني استفاده 

استفاده شده است.  ANP-OWAحاضر از روش تحلیل 

اين روش که مي توان گفت در زمینه تحلیل خطر سیالب 

و اثر آن بر محوطه هاي تاريخي نخستین بار است که در 

ايران مورد استفاده قرار مي گیرد سعي دارد که با تلفیق 

                                                           
6 Woubet Gashaw and Dagnachew Legesse 

7 Ardielli and  Janasova 

8 Ostrava 

9 Wittaya Daungthima  

01 Hokao Kazunori 

00 Ayutthaya 
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عالوه بر آنکه از تمام مزاياي روش  OWAو  ANPروش 

ANP  استفاده کند، نقاط ضعف روشANP  را برطرف

با درجات را کرده و نقشه هاي پهنه بندي خطر سیالب 

 دست آورد.ه صمیم گیري بتخطر مختلفي از 

 مواد و روش ها -3

 هامنطقه مورد مطالعه و داده -3-1

دشت ايذه و  پژوهشمنطقه مورد مطالعه در اين 

مي باشد.  فرهتاريخي واقع در آن با نام دره کول  محوطه

ه شش دارنددر بر است کهاين دره منطقه اي باستاني 

شهرستان ايذه در شمال  مي باشد. باستانينقش برجسته 

درجه و  43شرق خوزستان و در محدوده طول جغرافیايي  

و  درجه 35شرقي و  دقیقه 22و  درجه 11تا  دقیقه 27

عرض  دقیقه 24و  درجه 32تا  دقیقه 23

ايذه از جنبه میراث فرهنگي جزو  است. قرارگرفته شمالي

مناطق بسیار غني شمرده مي شود و مجموعه اي از 

ترين نقش برجسته هاي باستاني با قدمت گرانبها

 (.5چندهزارساله در آن وجود دارد )شکل

 
 تصوير ماهواره لندست از مرز حوضه آبريز دشت ايذه -5شکل

 

محل به عنوان  ميدر عصر عیال فرهکول دره 

       مورد استفاده قرار فضاي باز  نیايشگاهو گردهمايي 

نقش برجسته به همراه  شش درهگرفته است.در اين مى

ارزشمندى بسیار اطالعات تاريخى ي میخى عیالم طوطخ

  مى گذارند. را در اختیار

 

 

 روش پژوهش -3-2

( نشان داده شده 2در شکل ) پژوهشفرآيند انجام 

بر اساس  پژوهشهاي مورد استفاده در اين نرم افزار است.

توانايي آنها در حل مسائل موجود در رسیدن به اهداف 

انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدا  پژوهش

به منظور ايجاد نقشه حوضه آبريز  ArcHydroاز نرم افزار 

 5منطقه و شبکه زهکش آن استفاده شد. نقشه هاي معیار

پس از تهیه  .تهیه شده اند ArcGISبه وسیله نرم افزار 

 ما و انجاداده هاي مورد نیاز، به منظور وزن دهي به اليه ه

در ترکیب با روش  OWAتحلیل مکاني از روش وزن دهي 

ANP  بهره گرفته مي شود. اين روش عالوه بر وزن معیارها

حاصل مي شود، يک وزن ترتیبي هم  ANPکه از روش 

و  قعیت مکاني در چند معیار در نظر مي گیردبراي هر مو

يک وزن کلي براي تمامي  ANPاز ترکیب آن با وزن 

ي در منطقه ارائه مي دهد که از روي آن موقعیت هاي مکان

مي توان به توزيع مکاني گزينه ها بر اساس اهمیت آنها 

پي برد. عالوه بر آن اين روش توانايي ايجاد سناريوهاي 

مختلف تصمیم گیري را با استفاده از وزن هاي ترتیبي 

و امکان مقايسه نتايج و رسیدن به  دارا مي باشدمختلف 

 را فراهم مي آورد.يک انتخاب بهینه 

 
 کلي پژوهشرويکرد  -2شکل

پس از انجام پهنه بندي سراسري خطر سیالب در 

     انجام شد.  فرهدره کول  2دشت ايذه، موضوع ريزپهنه بندي

                                                           
1 Criteria Map 

2 Microzoning 

 شهر ایذه

 کول فرهدره 
یقات ـقـتح نظر کارشناسان

 گذشته

 تاریخچه سیالب

 سیالب و میراث فرهنگی
تحلیل چندمعیاره 

ANP - OWA 

تهیه و    

آماده سازی 

 داده ها 

 GISالیه های 

مدل سازی و 

 تحلیل خطر

 ارزیابی نتایج
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پس از تهیه نقشه ريز پهنه بندي خطر سیالب در دره 

، نقشه حريم ، از همپوشاني اين نقشه با نقشهفرهکول 

. نکته گرديدخطر سیالب در مورد نقش برجسته ها حاصل 

مهم در مورد میراث فرهنگي و نقش برجسته ها، بحث 

حريم اثر تاريخي است که بايد در نظر گرفته شود. برآورد 

میزان اثر مخاطرات طبیعي و مصنوعي در مورد آثار 

فرهنگي و استخراج نتايج و درجه بندي آسیب پذيري بايد 

آن انجام شود.  يحاظ کردن حريم تاريخي و محدودهبا ل

حريم محدوده اي است که از سوي متولي اثر تاريخي 

تعیین و مشمول ضابطه هاي ويژه براي حفاظت جامع اثر 

مي شود. بدين منظور برحسب حريم هر يک از نقش 

برجسته ها و اعمال تحلیل در سامانه اطالعات مکاني، 

و نقشه پهنه بندي سیالب  سته هانقشه حريم نقش برج

 همپوشاني قرار گرفتند.تحلیل  مورد

 ANP-OWAتحلیل چندمعیاره به روش  -3-3

متشکل از دو نوع وزن است:  ANP- OWAفرآيند 

. k(V ( و وزن هاي ترتیبي W)k ( وزن سراسري معیارها

ϵ [0,1]  k( w n…, w, 2, w 1wوزن سراسري معیارها ) 

∑  wk = 1 n
k=1  از روش تحلیل چند معیارهANP  حاصل

شده و به معیارهاي موجود اعمال مي شود و از طرف ديگر 

 kv, …, 2, v1v ,  ϵ [0,1] kvوزن هاي ترتیبي  

∑  vk = 1 n
k=1  به معیارهاي مرتب شده اعمال مي شوند ،

که به مقادير معیار و بر اساس موقیت پیکسل ها مربوط 

  را نشان  ANP-OWA( مراحل 3. شکل )[52]مي باشد

اين فرآيند شامل مراحل زير  (3)مطابق شکل  مي دهد.

 انجام مي شود: 

 بهنجار کردن مقادير توصیفي نقشه هاي معیار .5

محاسبه وزن معیارها بر اساس نظر کارشناسان  .2

 ANPبه روش 

بهنجار شده توصیفي وزن مرتب کردن مقادير  .3

 دار براي موقعیت هاي مکاني 

وزن هاي متناظر با مقادير  مرتب کردن مقادير .4

 توصیفي مرتب شده براي هر موقعیت مکاني 

محاسبه و انتخاب وزن هاي ترتیبي مناسب  .1

  OWAبوسیله انتخاب عملگرهاي مختلف 

                 هنجار وزن دار ـیفي بـمقادير توص اعمال .6

 وزن هاي ترتیبي متناظرشان بر

 

 
 سراسري ANP - OWAمراحل فرآيند  -3شکل

هاي مقیاساز آنجا که مقادير توصیفي اليه معیارها در 

ه الزم است که ب در ابتداگیري شده است مختلف اندازه

 هايروش تبديل شوند. بدين منظور از معیاريک مقیاس 

( و 5مقاله از روابط )استفاده مي شود. در اين بهنجارسازي 

( به منظور بهنجارسازي نقشه هاي معیار استفاده 3( و )2)

 :[52]شده است

(5) rk =  𝑚𝑎𝑥𝑖  {𝑏𝑖𝑘} − 𝑚𝑖𝑛𝑖  {𝑏𝑖𝑘} 

(2)  aik =
bik − mini{bik}

rk

 

(3) aik =
maxi{bik}−bik   

rk

 

مقادير توصیفي بهنجار شده در اليه   aik به طوري که

k ،اُم bik  مقادير توصیفي نابهنجار در اليهk  واُم 

maxi {bik}  وmini {bik}   به ترتیب بیشترين و کمترين

  rkام را نشان مي دهد.  kمقدار توصیفي نقشه معیار 

       اُم مي باشد. kدامنه سراسري مقادير توصیفي معیار 

با استفاده از اين روش تمامي مقادير توصیفي پیکسل ها 

قرار مي گیرند به  [1 , 0]ار، در دامنه در اليه هاي معی

طوري که عدد يک نشان دهنده مطلوب ترين مقدار و 

مقدار صفر کم اهمیت ترين مقدار خواهد بود. اگر مقادير 

( 2يک معیار بايد در حالت بیشینه باقي بمانند از رابطه )

استفاده مي شود و چنانچه مقادير آن بايد کمینه شوند 

 استفاده شود. (3بايد از رابطه )

 وزن هاي آوردن بدست OWAفرآيند  مرحله اصلي در

 هاي وزن آوردن بدست براي روش چندين ترتیبي است.

 نقشه های معیار

نقشه های معیار 

 استاندارد

نقشه های معیار استاندارد 

 وزن دار

 OWAمحاسبه 

 نقشه نهایی 

 ANPوزن های سراسری 

 OWAاپراتور  وزن های ترتیبی
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زباني دارد. روش استفاده از کمیت سنج هاي  وجود ترتیبي

مورد استفاده  OWAيکي از روش هايي است که بیشتر در 

قرار مي گیرد. ترجمه خصوصیات گفتار انساني به يک 

کمیت سنج فازي است. ياگر  يهدف اساس ي،رابطه رياض

( يک راهنماي کمیت سنج در تحلیل چند معیاره 5336)

ارائه داد که در آن از کمیت سنج هاي زباني فازي براي 

      .[53] و [52]عددي معیارها استفاده شدبیان حدود 

 ( قابل محاسبه است: 4وزن هاي ترتیبي از رابطه )

(4) vik = (∑ uij)
k

i=1

α

− (∑ uij)
k−1

i=1

α

 , α > 0 

در  kنشان دهنده وزن ترتیبي معیار  vikدر آن  که

پارامتر  وزن مرتب شده معیارها؛ و  uij؛   iموقعیت 

( مشخصات 5مرتبط به کمیت سنج فازي است. جدول )

را   αکمیت سنج هاي فازي براي مقادير مختلف پارامتر 

 [ .54نشان مي دهد ]

 αافزايش هماهنگ کمیت سنج با انتخاب مقادير پارامتر  -5جدول

 راهبرد 

 تصمیم گیري

 ترکیب اليه ها 

 GISدر 

 αپارامتر  Q کمیت سنج وزن ترتیبي

به شدت 

 خوشبینانه

OWA(OR) Vi1=1 حداقل يکي α → 0 

خیلي 

 خوشبینانه

OWA * کم α → 0.1 

 α → 0.5 تعدادي * OWA خوشبینانه

 α → 1 نیمي OWA(WLC) 1/𝑛 خنثي

 α → 2 خیلي * OWA بدبینانه

نهبدبیناخیلي   OWA * اکثرا"  α → 10 

نانهبه شدت بدبی  OWA(AND) Vin =1 همه α →  

مقادير وزن هاي ترتیبي به نشان مي دهد که عالمت ستاره )*( 

 وابسته است. αمقادير وزن مرتب شده معیارها و پارامتر 
 

به صورت زير  OWA( عملگر ترکیبي 1مطابق رابطه )

 تعريف مي شود :  

(1) 𝑂𝑊𝐴𝑖 = ∑ 𝑣𝑖𝑘

𝑛

𝑗=1

𝑧𝑖𝑗 

z1nکه در آن   ≥ ⋯ ≥ zi2 ≥  zi1  با مرتب کردن ،

,ai1مقادير توصیفي ai2, … . ain    به دست مي آيد وvik 

مرتب سازي  ijZهمان وزن معیار ها است که بر اساس 

امین موقعیت يا گزينه  iوزن کلي  iOWAشده است.  

را مي توان در روي  OWAمکاني است. الگوي مکاني وزن 

نقشه مشاهده کرد. مکان هاي با باالترين وزن به عنوان 

 بهترين گزينه در نظر گرفته مي شوند.

 

 پیاده سازی روش  -4

 پهنه بندی سراسری سیالب  -4-1

فرآيند پهنه بندي سراسري خطرسیالب در دشت ايذه 

( انتخاب معیارها و آماده سازي 5طي چهار مرحله شامل 

       ( وزن دهي معیارهاGIS 2اليه نقشه هاي معیار در 

         ( اعمال وزن هاي نهايي به معیارها و زيرمعیارها 3

     ( ترکیب اليه ها و تهیه نقشه پهنه بندي سراسري4

هاي توپوگرافي، هواشناسي و با توجه به ويژگيانجام شد. 

 هايپژوهشهیدرولوژيکي منطقه و همچنین استفاده از 

گذشته مؤثرترين عوامل انتخاب شدند که در نتیجه آن 

تعداد شش پارامتر شامل ارتفاع، شیب، تراکم شبکه 

زهکشي، جنس خاک، میزان بارندگي و نوع کاربري و 

ب و داده هاي آنها از منابع مختلف پوشش زمین انتخا

تهیه شده و به منظور استفاده در تحلیل هاي مکاني و 

آماده سازي شد. در تهیه نقشه پهنه بندي خطر سیالب 

 اين پارامتر ها و منابع تهیه آنها داده شده است. (2)جدول 

 منبع داده هاي مورد استفاده در پهنه بندي سراسري سیالب  -2جدول

  منبع داده
 سازمان نقشه برداري کشور DEM 5:21111نقشه و  ، شیب، تراکم شبکه زهکشارتفاع 

 داده هاي اداره کل هواشناسي استان  باران 

 سازمان میراث فرهنگي کشور 5:211نقشه  حريم نقش برجسته هاي تاريخي

 سازمان جنگل ها و مراتع استان  5:21111نقشه  ، پوشش و کاربري زمین خاک

به منظور استفاده از معیارهاي موثر در مدل 

پیشنهادي تحلیل خطر سیالب الزم است که ابتدا میزان 

اهمیت هر يک از آنها در وقوع و تشديد سیالب مشخص 

گردد. دقت و صحت اين مدلسازي پس از انتخاب صحیح 

معیارهاي موثر در خطر سیل، در گرو تعیین میزان اهمیت 

اصلي ترين و  .ل مي باشدو وزن هريک از اين عوام

تشکیل مدل  ANPمهمترين مرحله در وزن دهي به روش 

چرا که تعیین کامل و صحیح روابط  شبکه معیارهاست

و نیاز به دانش  نیست وابستگي میان معیارها کار آساني

کارشناسي و تجربه فراوان دارد. براي اين منظور در ابتداي 

شبکه اي طراحي شد و بر اساس هدف پهنه بندي  ،کار

و  دادهسیالب تمامي شش معیار موثر در يک خوشه قرار 

روابط وابستگي آنها تعريف شد. سپس براي هر معیار بر 

اساس دامنه پهنه بندي و درجات مقیاس خطر آنها 

به عنوان مثال براي معیار  .زيرمعیارهايي درنظر گرفته شد

30



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

ي 
يج

رو
ت

دس
هن

م
نقي 

شه
ي

دار
بر

 و 
ت

العا
اط

 
کان

م
ره 

ما
 ش

م،
فت

 ه
ره

دو
ي، 

3 ،
داد

مر
 

اه 
م

53
31

  

 

 

س
ا

 

تا  'شیب خیلي زياد'ير معیار شامل پنج ز تعداد "شیب"

بنابراين در کل تعداد  .در نظر گرفته شد 'شیب خیلي کم'

که در يک  زيرمعیار براي شش معیار اصلي حاصل شد 27

خوشه قرار داده شدند. طراحي شبکه بر اساس شش معیار 

اصلي و روابط وابستگي آنها و همچنین زيرمعیارهاي هر 

وابستگي يکطرفه و  (3)ول يک از آنها  طراحي شد. جد

متقابل شش معیار اصلي در سیالب را نشان مي دهدکه 

برآيند نظر کارشناسان علوم زمین، میراث فرهنگي و  پايهبر

 نقشه برداري حاصل شده است.

 وابستگي  يکطرفه و متقابل معیارها -3جدول

 معیارها شیب ارتفاع تراکم زهکش خاک کاربري باران

 

√ √ √ √ 

 

 شیب

 

√ √ √ 

 

 ارتفاع √

√ 

 

√ 

 

 تراکم زهکش √ √

 

√ 

 

 خاک √ √ √

  

√ 

 

 کاربري زمین √ √

   

√ √ 

 

 باران

پس از بررسي وابستگي هاي دروني و بیروني معیارها 

با استفاده از نظر کارشناسان صاحبنظر و تحقیقات گذشته 

پس از تشکیل  شد. ايجاد( 4مدل شبکه اي مطابق شکل )

مدل شبکه اي، بر اساس روابط میان معیارها، مقايسات 

زوجي بین معیارها و زيرمعیارها توسط نظر گروهي 

کارشناسان انجام شده و بر اساس آن ماتريسهاي مقايسه 

تشکیل شد. پس از  SuperDecisionزوجي در نرم افزار 

محاسبه بردارهاي ويژه ماتريس حاصل از مقايسه زوج 

اولیه مطابق ساختار بیان شده در  5معیارها، ابَرماتريس

 :تشکیل مي شود (6) رابطه

(6) Wn =
1
2
3

[
0 0 0

W21 W22 0
0 W32 W33

] 

پس از آن ابَرماتريس موزون محاسبه مي شود که در 

      مي شودآن درايه هاي ماتريس به صورت ستوني بهنجار 

به طوري که جمع ستوني درايه هاي ابَرماتريس اولیه برابر 

يک گردد. در نهايت ابَرماتريس موزون تا حدي که تمامي 

درايه هاي سطري ماتريس مساوي شده و يا تا حد امکان 

ن مي رسد. در اين حالت زبه هم نزديک شود به توا

ويند ماتريسي حاصل مي شود که به آن ابَرماتريس حدي گ

                                                           
0 Super Matrix 

و درايه هاي سطري آن وزن معیارها را نشان مي دهد. 

( وزن نهايي شش معیار موثر در خطر سیالب را 4جدول )

 نشان مي دهد. 

       
 معیارهاي سیالب ANPمدل شبکه  -4شکل

به اين ترتیب تمامي اليه ها وزن دار مي شوند و به 

نوعي وزن هاي محاسبه شده در مرحله قبل به آنها اعمال 

  .مي شود

 

 ANPمعیارها  حاصل از روش نهايي وزن  -4جدول
 معیار وزن زیر معیار مقیاس  وزن

 10-0 خیلی زیاد 0.157

 شیب -1 0.256
 30-10 زیاد 0.055

 40-30 متوسط 0.022

 50-40 کم 0.012

 50< خیلی کم 0.011

 918 - 826 خیلی زیاد 0.149

 ارتفاع -2 0.263
 1082 - 918 زیاد 0.062

 1273 - 1082 متوسط 0.028

 1489 - 1273 کم 0.014

 1779 - 1489 کمخیلی  0.01

 صخره زیاد 0.157
 خاک -3 0.168

 رسوبات آبرفتی کم 0.055

 2.61 – 0 خیلی کم 0.107

0.168 

تراکم  -4
 شبکه

 زهکش 

 116 – 40 کم 0.036

 159.38 – 126.61 متوسط 0.014

 207.08 – 193.71 زیاد 0.006

 265.61 خیلی زیاد 0.005

 زیادخیلی  خیلی زیاد 0.052

 باران -5 0.082
 زیاد زیاد 0.018

 متوسط متوسط 0.007

 کم کم 0.003

 خیلی کم خیلی کم 0.002

 مرداب خیلی زیاد 0.026

0.062 

6- 
کاربری 

 زمین

 مسکونی زیاد 0.016

 کشاورزی متوسط 0.01

 مراتع مرطوب کم 0.006

 جنگل خیلی کم 0.004

 بپهنه بندی خطر سیال

 ارتفاع

 شیب

 باران

تراکم 

 زهکش

 خاک

کاربری 

 زمین
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 منطقه مورد مطالعه شیبنقشه طبقات  -1شکل

به منظور شرکت اليه ها در مدل تحلیل خطر و تهیه 

نقشه پهنه بندي سیالب الزم است اين اليه ها به گونه اي با 

وزني هم ادغام شوند. براي اين منظور ابتدا از روش ترکیب 

استفاده شده است. در نتیجه اين همپوشاني وزن دار ،  5ساده

نقشه اي رستري حاصل مي شود که مقادير هر سلول نشان 

دهنده میزان احتمال خطر وقوع سیل در آن سلول مي باشد 

که پس از انجام طبقه بندي اين نقشه به پنج رده مختلف 

ه در نقشه پهنه بندي خطر سیل در منطقه حاصل مي شود ک

آن کل منطقه از نظر احتمال وقوع خطر سیالب به پنج پهنه 

طبقه بندي شده و با  'خطر خیلي کم'تا  'خطر خیلي زياد'

(. در اين نقشه 7رنگ هاي مختلف قابل نمايش است )شکل 

قرار گرفته  'خیلي زياد'و  'خطر زياد'دره کول فره در پهنه 

کم زهکش است که به نظر مي رسد يکي از داليل آن ترا

خیلي زياد دره و شرايط شیب و ارتفاع آن باشد چراکه به 

طور ناگهاني نسبت به مناطق اطراف خود تغییر شیب و 

ارتفاع پیدامي کند. مناطق پر خطر بیشتر به موازات زهکش 

اصلي منطقه و در دو طرف دامنه ارتفاعات رشته کوه آسماري 

مشاهده مي  قرار گرفته اند که در محدوده جنوب شرق نقشه

شوند. اين مناطق محل هايي هستند که شبکه زهکش 

منطقه در يک مساحت کوچک و تراکم زياد به شبکه اصلي 

شیب و ارتفاع زمین ناگهان کم  مي پیوندد و عالوه بر آن

شود. پوشش زمین در اين مناطق از نوع کشاورزي بوده و مي

 نوع خاک آن از نوع رسوبات آبرفتي است.

                                                           
0 Weighted Linear Combination 

 
 نقشه طبقات ارتفاع منطقه مورد مطالعه -6شکل

 
 ANPنقشه پهنه بندي سیالب دشت ايذه به روش  -7شکل

( نقشه طبقات شیب و ارتفاع منطقه 6( و )1شکل )

مورد مطالعه را نشان مي دهد که با استفاده از نقشه 

DEM توسط نرم افزار  وArcGIS .تهیه شده است 

 بهبود پهنه بندی  و OWA پیاده سازی -4-2

و به  ANP وزن دهي به روش  کاستي هاييکي از 

دنبال آن ترکیب خطي وزن دار اليه ها، ناتواني در تعیین 

میزان عدم قطعیت نظر تصمیم گیرندگان مي باشد. روش 

OWA  با درنظر گرفتن وزن هاي ترتیبي براي هر موقعیت

مکاني در چندين اليه معیار ترتیبي اتخاذ مي کند که 

 دره

 رهکول ف

 دشت ایذه
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عالوه بر وزن معیارها، اين وزن ترتیبي هم در تعیین 

بهترين سناريوي مکاني شرکت کند. به منظور محاسبه 

 OWAمقادير وزن هاي ترتیبي و همچنین مقدار عملگر 

، برنامه نويسي در (1)جدول  در سناريو هاي مختلف

                 ( 51)تا ( 1شکل ) .انجام شد MATLABمحیط 

ه بندي سیالب تحت هفت سناريوي پهننقشه هاي 

مختلف را نشان مي دهد که با در نظر گرفتن مقادير 

  مختلف خطر و توازن حاصل شده است.

 OWAانواع سناريوي تصمیم گیري در روش  -1جدول

ي سناريو αمقدار  میزان خطر میزان توازن

 خوشبینانه "شديدا 115/1 زياد "شديدا بدون توازن تصمیم گیري

 خیلي خوشبینانه 5/1 خیلي زياد کمخیلي 

 خوشبینانه 1/1 زياد مقداري توازن

 بي طرف 5 متوسط توازن باال

 بدبینانه 2 کم مقداري توازن

 خیلي بدبینانه 51 خیلي کم خیلي کم

 بدبینانه "شديدا 5111 کم "شديدا بدون توازن

به ترتیب  αدر سناريوي اول، دوم و سوم مقادير 

در نظر گرفته شده است که  1/1و  5/1و  115/1مقادير 

 "شديدا'هاي زباني  ( مربوط به حالت1مطابق جدول )

مي باشد.  'خوشبینانه'و  'خیلي خوشبینانه'و  'خوشبینانه

خوشبینانه خطر پذيري بسیار بااليي در  "سناريوي شديدا

قد انتخاب پهنه هاي سیالبي درنظر مي گیرد در ضمن فا

توازن است. به اين معني که با در نظر گرفتن يک يا دو 

معیار با بیشترين وزن تصمیم گیري براي کل منطقه انجام 

و پهنه هاي سیالبي استخراج مي شود. اين رويکرد در 

 مي باشد.  ORواقع شبیه به عملگر همپوشاني بولین از نوع 

 

 

 
 و بدون توازن 'کمیلي خ'و  'کم' خطر پهنه بندي سیالب با -1شکل

( مشاهده مي شود که با 1نتیجه اين رويکرد در شکل )

و با ابزار  ArcGISدر  5فواصل مساوياستفاده از روش 

به پنج رده شامل پهنه خطر خیلي زياد،  2بازرده بندي

مطابق  زياد، متوسط، کم و بي خطر تقسیم شده است.

مقدار برابر  α( در سناريوي چهارم مقدار پارامتر 3شکل )

درنظرگرفته مي شود که طبق قواعد تصمیم گیري به  5

براي  OWAگويند. نتیجه عملگر  'بي طرف'آن سناريوي 

در واقع همان حالت ترکیب خطي وزن دار  α 1 =مقدار  

نقشه  ANPرا تولید مي کند که در مرحله قبل و به روش 

 .پهنه بندي سراسري سیالب از آن حاصل شد

 

                                                           
0 Equal interval 

2 Reclassification 
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و  'زياد'پهنه بندي خطر سیالب با خطر تصمیم گیري  -3شکل

 توازنبا و   'متوسط'

( نقشه پهنه بندي حاصل از سه سناريوي 51شکل )

نشان مي را  α 1000 , 10 , 2 =تصمیم گیري مکاني با مقادير 

دهد. همانطور که مشاهده مي شود هرچقدر که مقدار پارامتر 

α يابد میزان خطر پذيري در تصمیم گیري مکاني افزايش مي

 نیز کاهش يافته مي يابد و بر مقدار توازن افزوده مي شود. 

 ریزپهنه بندی سیالب دره کول فره  -4-3

روش انجام اين مرحله مشابه با روش به کار گرفته شده در 

 "پهنه بندي سراسري است با اين تفاوت که در اين مرحله اوال

در میزان احتمال خطر سیالب متفاوت مي  معیارهاي موثر

باشد و دوم اينکه مقیاس و دقت داده هاي مورد استفاده براي 

تهیه اليه نقشه آنها باالتر از حالت سراسري است. در واقع هدف 

از انجام اين مرحله بررسي مدل پیشنهادي براي خطر سیالب 

در واقع  هاي در محوطه باستاني دره کول فره و نقش برجسته

به عنوان عناصر درخطر سیالب در ساختار مدل  آن است که

شرکت مي کنند به طوريکه در نهايت بتوان نقشه اي از میزان 

 آسیب پذيري اين نقوش برجسته در منطقه استخراج کرد.

 

 

 
-OWAروش  سناريوي چهارم تا هفتم 3حاصل از نقشه  -51شکل

ANP 

معیارها و زيرمعیارهاي آنها به همراه وزن  (6)جدول 

بهنجار و نهايي هريک را نشان مي دهد. همانطور که 

مشاهده مي شود در اين وزن دهي معیار ارتفاع باالترين 

وزن را به خود اختصاص داده است که نشان مي دهد در 

اين محدوده کم وسعت تاثیر بیشتري از ساير پارامتر ها در 

دارد به خصوص که در اين منطقه  تحلیل خطر سیالب

و در دشت  انداکثر نقش برجسته ها به مسیل نزديک 

سیالبي منطقه قرا گرفته اند. پارامتر فاصله از رودخانه 

دومین وزن را شامل مي شود و سرانجام معیار شیب که 

 کمترين امتیاز را به خود اختصاص داده است. 

پهنه  ر موردیق نقشه ها و تصمیم گیري دبه منظور تلف

در اين  استفاده شده است. OWAبندي منطقه از روش 

تحت سه  فرهنقشه پهنه بندي سیالب دره کول  پژوهش

ده است که عبارتند از سناريوي مختلف در نظر کرفته ش

 "شديدا'و  'بیطرف'، 'سخت گیرانه"شديدا'حالت هاي 

 α = 1 به ترتیب با مقادير کمیت سنج فازي 'سهل گیرانه

،0.001  α =   وα = 1000   و وزن هاي ترتیبي و وزن

افزار نهايي هر يک از آنها با استفاده از برنامه نويسي در نرم
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MATLAB  نقشه  (55)محاسبه شده است. در شکل

آورده  ي اولپهنه بندي خطر سیالب حاصل از سناريوريز

بندي شده است  ، ردهر پنج پهنه مختلف از خطرشده که د

و در آن موقعیت شش نقش برجسته میراث فرهنگي و 

 ه مي شود.ديدهمچنین مسیل عبوري 

 
 α = 1 حاصل از سناريوينقشه ريزپهنه بندي خطر سیالب  -55لشک

 فره و شش نقش برجسته واقع در آندره کول 

 با ينقشه ريزپهنه بندي را براي دو سناريو( 52)شکل 

را نشان مي دهد که در آن  'خیلي کم'و  'خیلي زياد'خطر 

 پهنه هاي خطر سیالب تغییر کرده است.

 
               حاصل از سناريوينقشه ريزپهنه بندي خطر سیالب  -52شکل

α = 0.001   دره کول فره و شش نقش برجسته واقع در آن 

از همپوشاني نقشه نقوش برجسته با نقشه هاي حاصل 

 آثاردرجه خطر پذيري اين از پهنه بندي مي توان به 

( درجات خطر سیالب در سه 7دست يافت. جدول )

 شش نقش برجسته نشان مي دهد. ا برايسناريوي فوق ر

 
 α = 1000 نقشه ريزپهنه بندي خطر سیالب حاصل از سناريوي -53شکل

 و شش نقش برجسته واقع در آن   فرهدره کول 

باتغییر میزان که حتي ( نشان مي دهد 7) نتايج جدول

خطر پذيري در ترکیب اليه هاوتغییر راهبرد تصمیم گیري 

درجات خطر سیالب بازهم تغییر زيادي در  مکاني در مورد

 ورد نقش برجسته ها ايجاد نمي شود. خطر در م

 فرهدرجات خطرسیالب در مورد شش نقش برجسته کول  -7جدول

 شماره 

 قش برجستهن

 درجه خطر

 سناريوي اول

115/1 =α 

 درجه خطر

 سناريوي دوم 

5 =α 

 درجه خطر

 سناريوي سوم

5111 =α  

1درجه  5 1درجه   4درجه    

2درجه  2 5درجه   3درجه    

2درجه  3 2درجه   4و  3درجه    

4درجه  4 1درجه   1درجه    

4درجه  1 1درجه   1درجه    

5درجه  6 5درجه   2درجه    

در  )α= 5 (بنابراين چنانچه حد میانه توازن و خطر

  تصمیم گیري مکاني و پهنه بندي مورد مبنا قرار گیرد 

در  6و  2مي توان نتیجه گرفت که نقش برجسته شماره 

گیرد. )خطر شديد سیالب( قرار مي  5رجه پهنه خطر د
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در پهنه خطر  1و  4،  5ش برجسته شماره وهمچنین نق

 )خطر خیلي کم( قرار گرفته اند. 1درجه 

تحلیل مکانی درجات خطر سیالب با  -4-4

 درنظر گرفتن حریم میراث فرهنگی

در مورد آثار تاريخي همواره بحث حريم مطرح است و 

حريم  رات طبیعي و غیر طبیعي در محدودهوجود مخاط

آثار تاريخي به معناي وجود خطر براي آن اثر تاريخي 

محسوب مي شود. بنابراين به منظور بررسي اين موضوع و 

درنظر گرفتن نقش حريم آثار تاريخي در موضوع تحلیل 

مکاني خطر سیالب، ابتدا محدوده هايي به عنوان حريم 

متر اطراف نقوش  31و  21،  51و به فواصل  3تا  5درجه 

اين  برجسته درنظر گرفته شد. سپس از طريق همپوشاني

محدوده ها با نقشه ريزپهنه بندي خطر سیالب اطالعات 

 پذيري( انواع پهنه خطر1جدول )تخراج شد. مکاني آن اس

 براي سه نقش برجسته 3تا  5را در سه حريم درجه 

مرز  (54)شکل به طور مثال  نشان مي دهد. 3تا  5 شماره

را در  3نقش برجسته شمارهاز  3حريم درجه دايره اي 

 نقشه ريزپهنه بندي نشان مي دهد.

 
 فرهل کو 3نقش برجسته شماره  3حريم درجه  -54شکل

 

 

 

 

 

 

 

 فرهکول  ته هايش برجسانواع خطر سیالب در حريم نق -1جدول

 1نقش برجسته شماره 

 m)2 ( مساحت نوع پهنه خطر نوع حريم

 5حريم درجه 
656/51 4درجه   

111/253 1درجه   

 2حريم درجه 
 121/663 4درجه 

 512/113 1درجه 

 3حريم درجه 
 461/5215 4درجه 

 162/314 1درجه 

 2نقش برجسته شماره 

 m)2 (مساحت  نوع پهنه خطر نوع حريم

 5حريم درجه 
712/331 2درجه   

433/43 3درجه   

 2حريم درجه 
 763/354 2درجه 

 161/371 3درجه 

3حريم درجه   

2درجه   111/5715 

3درجه   471/371 

4درجه   117/4 

 3نقش برجسته شماره 

 m)2 (مساحت  نوع پهنه خطر نوع حريم

 5حريم درجه 
111/514 2درجه   

251/217 3درجه   

 2حريم درجه 

 316/111 2درجه 

 151/773 3درجه 

 521/12 4درجه 

 316/51 1درجه 

3حريم درجه   

2درجه   163/5231 

3درجه   116/5533 

4درجه   316/72 

1درجه   631/373 

مي شود اين حريم با چهار پهنه  همانطور که مشاهده

 مسیل عبوري از همپوشاني دارد و 1تا  2خطر از درجه 

از حريم اين اثر تاريخي عبور مي کند که  فرهدره کول 

خود عامل اصلي خطر براي آن در هنگام بارندگي و وقوع 

 سیالب است.

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -5

دشت در اين پژوهش خطر سیالب در محوطه تاريخي 
بدين  .ايذه و دره باستاني کول فره مورد بررسي قرار گرفت

منظور ابتدا يک نقشه پهنه بندي سراسري خطر سیالب 
. تحلیل گرديددر سطح منطقه و دشت ايذه تهیه شد و 

پس از آن به منظور بررسي خطر سیالب در دره کول فره 
و تحلیل میزان خطر سیالب بر نقوش برجسته واقع در آن، 

تهیه شد. ريز پهنه بندي سیالب در دره کول فره  نقشه
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نتايج نشان مي دهد که مقادير وزن اليه هاي معیار در 
حاصل از  (α = 1) 'خطر متوسط و توازن کامل'سناريوي 

با مقادير وزن حاصل از روش ترکیب خطي  OWAروش 
و با انتخاب  استمساوي  ANPوزن دار اليه ها در روش 
مي توان  αیت سنج زباني ساير مقادير براي کم

و حد واسط آنها را  ANDو  ORعملگرهايي از قبیل 
عالوه بر ترکیب  OWAمدلسازي کرد. به عبارتي روش 

 WLCاليه ها و تصمیم گیري مکاني در حالت هاي مانند 
توانايي وزن دهي در  ORو  ANDو يا عملگرهاي بولین

ند. حالتهاي ديگربا خطر پذيري و توازن را فراهم مي ک
نتايج حاصل از در سناريو هاي مختلف نشان مي دهد که 
در نقشه هاي پهنه بندي حاصل از هفت سناريوي تعريف 
شده در دشت ايذه، دره تاريخي کول فره در پنج سناريو 

قرار مي گیرد. اين امر   'زياد'و  'خیلي زياد'در رده خطر 
نشان دهنده اين مطلب است که در مدلسازي خطر در اين 

نطقه حتي اگر درجه خطر پذيري در تصمیم گیري م

افزايش داده شود يا به عبارتي ديگر، خوش بینانه به خطر 
باز هم اين دره تاريخي در پنج سناريوي  سیالب نگاه شود

 قرار 'زياد'و يا  'خیلي زياد'مختلف در معرض خطر 
پرونده ثبت جهاني  هم اکنون توجه به اينکهبا گیرد. مي

هاي ايذه در حال تکمیل است، انجام  نقش برجسته
مخاطرات طبیعي  درباره ي همانند پژوهش حاضرمطالعات

به ويژه خطر سیالب اهمیت زيادي دارد تا به اين ترتیب 

پیشگیرانه الزم کارهاي و بهنگام اقدامات حفاظتي 
 .گرانبها انجام شودآثار  آن متناسب با سطوح خطرپذيري

 سپاسگزاری

اداره مديران و کارشناسان نويسندگان بدينوسیله از 
میراث فرهنگي و اداره هواشناسي شهرستان ايذه براي در 

  مي نمايند. دادن داده هاي مورد نیاز قدردانياختیار قرار
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