
 

 

 7931زمستان  ،71 شمارة محيط، پايداري و جغرافيا

 ۷1-7۰1 صص.

 های روستایی استان خوزستان پذیری سکونتگاهبندی آسیباولویّتبررسی و 

 مخاطرات طبیعی در برابر

 ، ایرانایذه واحد اسالمی، آزاد دانشگاه نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو - *صادقی الهحجت

 ، ایرانرانته ،بهشتی شهید دانشگاه ،GIS و ازدورسنجش ارشد سکارشنا -سیف  یعقوب

 ایراناصفهان،  ،اصفهان دانشگاه ،ریزی روستاییجغرافیا و برنامه دانشیار -صیدایی  اسکندر
 ان، ایرمشهد واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه روستایی، فضای کارآفرینی ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی - کاخکی صالحی مریم

 

 11/8/1931 پذيرش:  1/6/1931 وصول:

 چكيده
 فضااهاي در يراتتأث اين .است انسانی هايسكونتگاه براي تهديدي رههموا محيطی مخاطرات

 هاايساكونتگاه اسات. متفاوت مخاطرات وعن به توجّه با کشور مختلف مناطق در و روستايی

 - کالبادي ساختار روستاها، فيايیجغرا موقعيّت يرنظ گوناگون خصوصيّات به توجّه با روستايی

 .نماود خواهند تجربه مخاطرات بروز زمان در را هابحران بيشترين ،پذيريمخاطره نوع ،فضايی

 از ماثثّر عواما  و هاامتغيّار گرفتن نظر در با روستايی هايسكونتگاه پذيريآسيب شناسايی

 پاووهش هاد  رود.مای شامار به مخاطرات مديريت و ساراتخ کاهش پيشگيري، هايروش

 اساا  بار محيطای پاذيريآسايب منظر از خوزستان استان روستاهاي بندياولويّت حاضر،

 اتمشخّصا خاا،، اتمشخّصا شناسی،زمين فعّال هايگس  حريم از فاصله يرنظ هايیمتغيّر

 از فاصاله ،شدهحفاظت مناطق از فاصله سيالبی، هايدشت از فاصله شناسی،زمين سازندهاي

توساع   راساتاي در فاازي منطق از استفاده با زمين شيب ميزان و لغزشزمين ايهنقط وقوع

- توصايفی ماهيات مبناي بر پووهش روش .است خسارات کاهش و بحران پيشگيري ،پايدار

 تجزيه و تحلي  است. مطالعه منطق  مورد در استفاده قاب  و کاربردي هد  اسا  بر و تحليلی

 .شد سازيپياده و یطرّاح (GIS) جغرافيايی اتاطّالع سيستم در فازي منطق اسا  بر هاداده

 بنادياولويّات  زمينا در بسياري هايپووهش به خوزستان استان که داد نشان پووهش نتايج

از  مختلاف هاييوسانار اساا  بر نقط  روستايی 73۷3 بررسی از ؛است نيازمند پذيريآسيب

نقطا   9 بيناناهخاوش نسابتاً ساناريوي ،روستايی نقط  117 بينانهبد نسبتاً سناريوي جمله

 مقدار داراي نقط  روستايی 3۷ حدود داروزن خطّی ترکيب تابع يا متعادل سناريوي ،روستايی

 ،بدبينانه سناريوي اسا  بر همچنين .هستند 5/۰ از بيش محيطی پذيرياستانداردشدة آسيب

 بايش محيطی پذيريانداردشدة آسيباست مقدار داراي منطقه روستايی هايسكونتگاه تمامی

 مقادار داراي روساتايی هاايساكونتگاه تماامی ،بيناناهخوش سناريوي اسا  بر و 15/۰ از

 .هستند صفر محيطی پذيرياستانداردشدة آسيب

 فاازي، منطاق روساتايی، هايسكونتگاه ،محيطی پذيريآسيب بندي،اولويّت :ن کليدياواژگ
 .خوزستان استان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: h_sgeo@yahoo.com               63166361131نویسندة مسئول: . *
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  مهمقدّ
 از کره یکردیگر برا طمررتّب عناصری و اجزا از لمتشکّ ،یوستهپ هم به نظام عنوان تحت روستایی هایگاهسکونت

در  کره هسرتند نریمعیّ کارکردهرای و ساختار دارای است، گرفته شکل محیطی عوامل و نیروها متقابل کنش

  از برخری دارنرد. یرازن توجّرهمحیطری و... بره فیزیکری، اجتمراعی، اقتدرادی، زیسرت - تمامی ابعراد کالبردی

 از جملره دارد. بسرتگی مسرالل ةلیّراوّ شناخت و بینیپیش به روستایی هایسکونتگاه راستای در هاریزیبرنامه

 مردیریت طلبرد،می را تریقدق بینیپیش و ریزیبرنامه که روستایی هایتوسعة سکونتگاه در زمینة مهم مسالل

 هرایبحرران برا جوامر  شردن مردرنیزه و عمرانری توسرعة یندفرا است؛ محیطی هایبحران و مخاطرات پایدار

 یتوسعة عمرانر هایبرنامه ةتهدیدکنند اصلی عامل به عنوان بحران چراکه دارد؛ مستقیم ایرابطه آنها محیطی

 را کشرورها امکانرات و مناب  از بخشی و داشته کشورها توسعة پایدار روند بر ایبازدارنده تأثیر همواره کشورها،

 .(3669 ،1لویس) داردیبازم توسعه هایبرنامه به تخدیص مسیر از

 سراختارهای دارای ی،روسرتای هرایسرکونتگاه در یژهوبره توسرعهدرحال کشورهای بیشتر ،شواهد اساس بر  

 ،همکراران و 3)بلیکری هسرتند پرذیرآسری  ،مخراطرات برابر در عمدتاً که هستند باال خیلی ریسک با فیزیکی

 کنرار در که دارد ارتباط نشدهریزیبرنامه هایسکونتگاه با مستقیم به طور مخاطرات از ناشی اثرات .(3 :3662

 موق  در سیالب و گسل حریم حوالی در هاتوسعة سکونتگاه صحیح، یابیمکان اصول رعایت عدم یرنظ مواردی

 هرایسرکونتگاه امرروزه د.شر خواهرد گسرترده مرالی خسرارت و نیجا تلفات بروز به منجر طبیعی ةحادث بروز

 برخوردارنرد مخراطرات برابر در باالیی پذیریآسی  سطح از ضروری، هایزیرساخت نارسایی دلیل به روستایی

 تولیرد و پژوهش به که پژوهشگرانی توجّه مورد همواره نگریآینده و بینیپیش ،اساس این بر (.3662 ،3)یانگ

 در ،موضرو  ایرن (.1988 ابوطرالبی، و )گرجری اسرت بوده پردازند،می هآیند در آنها از استفاده رایب ابزارهایی

 لرذا اسرت. مرثثّر بسریار محیطی هایبحران با مقابله در ریسک میزان شکاه و روستایی هایتوسعة سکونتگاه

 اسرت. یطبیعر مخراطرات جنبرة از آنران شرناخت روسرتایی، هرایسرکونتگاه پایرداری در زمینة ابعاد از یکی

 انسرانی مرکرز هرر یرابیمکران در تیبایسر که است سیالب و لغزشزمین زلزله، یرنظ مواردی املش مخاطرات

 کراهش ،یگررد بره عبرارت و پیشرگیری و نگریآینده نشانگر واق  در ،توجّه این .گیرد قرار توجّه مورد همواره

  و اتّخرا  را یموضروع چنرین نردتوامری توسرعه پایردار مردیریت کره سرتا محیطی عوامل یجهنت در خسارات

 فیزیکری، ابعراد در ضرعیف هرایزیرسراخت وجرود بره توجّره با موضو  نای ،ایران کشور در نماید. سازیپیاده

 بعد و قبل تیمدیری خاصّ مسالل با طبیعی مخاطرات هنگام در بحران مدیریت همواره و... اتیاطّالع اقتدادی،

 هرایزیرسراخت نبرود و امکانات به توجّه با روستایی هایهسکونتگا در ،موضو  این است. روروبه حادثه وقو  از

 د.دار بیشتری نمود شهری مراکز به نسبت استاندارد

 نمودن یدارپا و استاندارسازی راستای در انسانی هایتوسعة سکونتگاه زیرساختی مسالل اهمّیّت به توجّه با  

 اتّخا  از قبل ،واق  در شود. انجام طبیعی اطراتمخ در زمینة الزم شناسیآسی  بایستی ،کشور در هامکان این

 شرود. روشرن جنبره این از آن پذیریریسک میزان بایستی جدید، سکونتگاه اسکان جهت مکان یک انتخاب و

 ،همسرونگر و یکپارچره دیردگاه برا توانمی که نمایدمی تهدید را روستایی هایسکونتگاه از بسیاری مخاطرات،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lewis 

2- Blaikie 

3- young 



 83 مخاطرات محيطیهاي روستايی استان خوزستان در برابر اهپذيري سکونتگبندي آسيببررسی و اولويّت
 

 

 و تفکیرک شران،خطرپذیری بره توجّره برا را روستایی هایمکان و گرفت نظر در تلفیقی تبه صور را آنها تمامی

 مسرالل بره توجّره ضررورت همچنرین و توسرعة روسرتایی مسالل به توجّه با ،اساس این بر نمود. بندیاولویّت

 از جلروگیری و ریرزیبرنامره راسرتای در مختلرف منراطق در آن انجرام و پژوهش این حاضر، قرن در محیطی

 برین کره شرودیم مربروط نکته این به پژوهش اصلی چرایی ،واق  در است. مثثّر و مهم بسیار منفی پیامدهای

 آنجرا از و دارد وجود مستقیم رابطة یک هامروز ،مخاطرات مدیریت ویژهبه محیطی مسالل و هاتوسعة سکونتگاه

ی محیطری و جغرافیرایی خدوصیّات دارای منطقة خوزستان که   دوچنردان مطلر  ایرن اهمّیّرت ت،اسر خاصرّ

 و توپروگرافی وضرعیّت همچنرین و محیطری مختلرف مخراطرات و عوامرل بره توجّه با منطقه این لذا شود.می

 بررسی حاضر، پژوهش هدف ،شد  کر آنچه به توجّه با گردید. انتخاب پژوهش این انجام برای ،آن سکونتگاهی

 در فرازی منطرق از اسرتفاده برا خوزسرتان استان روستایی ایهسکونتگاه محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت و

 مکرانی خدوصریّات ،آن بره مربروط عوامل و زلزله به مربوط هایداده از بسیاری که آنجا از .است GIS محیط

 یکپارچة تحلیل و ساماندهی جهت تواندمی 1زلزله ریسک بندیاولویّت جهت اس من ابزار به عنوان GIS دارند،

 و قابلیّرت GIS همچنرین، بردارد. گام 3بحران مدیریت در زمینة مناس  هایگیریتدمیم به کمک و اتاطّالع

 کارگیریبره برا و دارد مکانی اتاطّالع نگهداری و سازی خیره مدیریت، پردازش، و تحلیل در باالیی توانمندی

 :1939 )سریف، اسرت 1مکرانی و صریفیتو هایداده از یکپارچه 9مکانی دادة پایگاه ایجاد به قادر ،اتاطّالع این

91.)  

 را حاضرر پرژوهش بهترر چرارچوب تواندیم بحث، مورد موضو  در زمینة شدهانجام هایپژوهش بررسی با 

 به عنروان فارس ةمنطق که داد نشان فارس استان در زلزله نسبی ریسک بندیپهنه ،نمونه برای نماید. مشخّص

 نسربتاً باال، باال، بسیار نسبی خطر با پهنه شامل متفاوت نسبی خطر با پهنه پنج در زاگرس، خوردةچین بخش

 و محیطری مخراطرات ،همچنرین ؛(1983 ،هراتف و ایمرانی) شرودمری بنردیتقسریم کم نسبتاً و توسّطم باال،

؛ است گرفته ارقر بررسی مورد (1981) بیاتی و رجبی توسّط روستایی هایسکونتگاه ةمحدود در ژلومورفولوژی

 منفی مورفوژنز عوامل هایویژگی و بررسی تفدیلی به طور را روستاها از تعدادی در خطرات از مواردی آنها که

 اسراس برر روسرتاها از بخرش هرر ،ایرن بر افزون .دادند اراله تفکیک بهرا  منطقه ستاهایرو به مربوط مثبت و

 (1981) مختراری دیگرر پژوهشری در .داشرت خطرپذیری رنظ از تفاوتیم وضعیّت شده، گرفته در نظر عوامل

 را آن فرعری هرایشراخه و میشرو شمالی گسل مجاورت یا مسیر در واق  روستایی هایسکونتگاه پذیریآسی 

 و گسرل احتمالی هایفعّالیّت خطر ،روستاها این تهدیدکنندة خطر ترینمهم که داد نشان نتایج و نمود بررسی

 نشسرتگاه ةسرازند مرواد شردن یالیسر خطرر و زیراد شی  مانند دیگری عوامل است. آن از حاصل هایلرزش

 را روسرتاها این پذیریآسی  ای،توده حرکات خطر و روستاها به مشرف هایدامنه ناپایداری باالخره و روستاها

 ریسرک رضمعر در روسرتاهای بنردیپهنه ارزیابی نیز (1988) همکاران و افتخاری ینالدّرکن کند.می تشدید

 خطرر منظرر از مختلف هایپهنه کردن مشخّص بر عالوه ،خود پژوهش در آنها .اندکرده کار را GIS در سیالب

 همکراران و زادهحسرن کردنرد. پیشرنهاد روسرتایی ریرزیبرنامره در نیرز را استفاده مورد مدل کاربرد سیالب،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Earthquake Risk 

2- Crisis Management 

3- Spatial Database 

4- Attribute and Spatial Datas  

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/203173/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87_%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/203173/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87_%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/149007/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d8%ae%d8%b7%db%8c%d8%a8%db%8c
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 را دو درجره ماتیمقردّ بنردیپهنره ریرز در GIS کاربرد بر تأکید با کرمان شهر ایلرزه ریسک تحلیل (1936)

 زمرین جنربش تشدید میزان یتنها در و مشخّص ،مختلف نواحی ریسک میزان پژوهش، این در اند.داده انجام

 منراطق در روستایی هایسکونتگاه کالبدی عناصر پذیریآسی  شد. تعیین آن اطراف مناطق و کرمان شهر در

 خرود کرار نترایج در آنهرا .شرد بررسری (1931) همکاران و سلیمان فال توسّط نیز زیرکوه و قاینات خیززلزله

 ترا زلزلره پرذیریمخراطره ضرعیف وضریعت از زلزلره پرذیریریسرک هایپهنه لحاظ از را یبررس مورد مناطق

 هرا،پهنره از هرکردام در جغرافیایی موقعیّت به توجّه با منطقه روستاهای و کردند مشخّص زیاد پذیریمخاطره

 هندوسرتان، اوراسیای ماهانداری منطقه در نیز (1338) 1موهانتی و لیانگ شد. تعیین آنها پذیریآسی  میزان

 (3666) 3سرادو و مرونیرول همچنین نمودند. سیل بر تأکید با مخاطرات بندیپهنه به اقدام ،GIS از استفاده با

 نمودنرد. بررسی بنگالدش کشور در را مخاطرات و سیل ریسک GIS کاربرد و ایماهواره هایداده از استفاده با

 چرن و ویرو .کررد شناسرایی را لغرزشزمین مستعد مناطق ه،متغیّر چند آمار از استفاده با نیز (3666) 9کامک

 منراطقی بره توجّره با و 1یمراتبسلسله تحلیل فرآیند روش از استفاده با را لغزشزمین مستعد مناطق (3663)

 اشراره مخراطره نرو  یرک بره محققان از هرکدام .کردند تعیین است، دادهیرو آنها رد لغزشزمین ترپیش که

 مرورد مطالعرات ایرن در کره مخراطرات این مجموعه از لذا .اندنموده اراله را خود نتیجه نیز نهایت در و نموده

 نمود. استفاده حاضر تحقیق در بررسی مورد پارامترهای جهت توانیم است، بوده تأکید

 ایرن خراص روش یک با و داده قرار تأکید مورد را مخاطرات از جنبه یک قمحقّ هر ،شدهاراله تحقیقات در 

 راسرتای در را مخراطرات از بخش یک فقط مطالعات از هرکدام ،دیگر عبارت به؛ است نموده بررسی را موضو 

 شرده توجّره موضو  این به مترک عوامل از یامجموعه و یکپارچه طور به و نموده بررسی انسانی یهاسکونتگاه

 بحرث در عوامرل از ایمجموعره یرگرذاریتأث و منردنظام عندرر ایرن که شودیم سعی حاضر تحقیق در است.

 مرتفر  را زمینره ایرن در موجرود خرأ و گیرد قرار لحاظ مورد و...( گسل ،لغزشینزم زلزله، )سیل، مخاطرات

در  ،ایرن برر افرزون .یستن عامل یک بر کیمتّ و گرفته نظر در را عوامل ایمجموعه ،تحقیق این واق  در سازد.

 خرأ نرو  یرک توانردیم خرود ایرن کره اسرت شرده تأکید موضو  این به کمتر نیز شدهمطالعه منطقة زمینة

  باشد. منطقه سطح در حداقل مطالعاتی

 بره مربروط اتیاطّالعر هرایالیه تلفیق و بندیاولویّت جهت ،حاضر پژوهش در ،شدهیانب مطال  به توجّه با  

 اسرتفاده 2برولین مقابل در فازی منطق بر مبتنی تواب  از ،GIS محیط در روستایی هایسکونتگاه پذیریآسی 

 گیرنرد.مری قررار اسرتفاده مرورد 6معیراره چنرد گیریتدمیم ارزیابی در وسی  به طور هامدل این که شودمی

 و هدفمنرد و مهرم ابزارهرایی و اتاطّالعر به پذیرآسی  مناطق یافتن نظیر ،پیچیده و مهم مکانی گیریتدمیم

 .اسرت نیازمنرد گیرنردگانتدرمیم یرشپرذ مرورد اتیاطّالع هایالیه تلفیق جهت هاییساز و کار به همچنین

  مجموعرة از اسرت عبرارت کره کنردیم تعریرف گونرهینا را معیاره چند گیریتدمیم ارزیابی (3616) 2رندال

 .گیرتدمیم هایگروه یا اشخاص به کمک جهت اصلی هایمتغیّر تفسیر برای یپیشنهاد هایروش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Liang&  Mohanty 

2- Monirul & Sado 

3- Komac  

4- Analytic Hierarchy Process 

5- Boolean Function 

6- Multi Criteria Decision Evaluation 

7- Randal 
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 نگرریجامعره همچنرین و دیردگاه در بره طرور کلّری، قبلی یهاپژوهش با هاپژوهش این تطبیقی مقایسة  

 بره؛ اسرت نشرده توجّه مخاطرات پدیدة بر سیستماتیک صورت به تحقیقات اکثر در است. بحث مورد ،موضو 

 صرورت بره زلزلره( خطرر میزان نمونه عنوان )به عامل یک اساس بر مکان هر یریخطرپذ میزان ،یگرد عبارت

 از ترکیبری صرورت بره مکران هرر یریخطرپرذ وضرعیّت پژوهش، این در که حالی در است، شده بررسی مجزّا

 شرده تأکید اطرهمخ یک به تنها قبلی تحقیقات در اگر است. شده بررسی و...( لغزشینزم سیل، )زلزله، عوامل

 در اسرت. بروده اولویّرت در مخراطره آن بلکره ،اندنداشته یاهمّیّت مخاطرات دیگر که نیست این بر دلیلی است

 و اسرت شرده فررض مسراوی صرورت به پژوهش این در مخاطرات تمامی تحقیق، این در ،مطالعه منطقة مورد

 برر مخراطره هرر چراکره) سیسرتماتیک ورتصر به واق  در و عوامل از ترکیبی اساس بر مکان هر خطرپذیری

 از ترکیبری و سیسرتمی صرورت بره اینکره برر عالوه لذا است. بوده تأکید مورد دارد( تأثیر نیز دیگر مخاطرات

 مقابرل در فرازی توابر  از شرد، اسرتفاده مکان، هر خطرپذیری وضعیّت شناسایی در تأثیرگذار عوامل مجموعه

 آنهرا ترکی  سپس و مخاطره هر وضعیّت در (OWA) ،روش این از ستفادها و شد گرفته بهره نیز بولین منطق

 ،ینانرهبخوش سرناریوهای یریکارگبره برا پذیریی آس بندیاولویّت ،واق  در .است نوآوری نوعی آن، طریق از

منطقرة  خرود ،ایرن برر افزون .گرفت انجام تحقیق این در بدبینانه نسبتاً و بینانهخوش نسبتاً بدبینانه، متعادل،

 مطالعره مرورد ، کرشده مخاطراتی عوامل اساس بر و کنونی روش به کنون تا مطالعاتی نظر از نیز مطالعه مورد

 باشد. بررسی این اصلی مقاصد و هاضرورت از تواندیم نیز موضو  این که است نگرفته قرار

 اسرتان هرایپهنره تمامی در نآ میزان که نمایدمی تهدید را خوزستان استان روستاهای بسیاری مخاطرات  

  در قرارگیرری بره توجّره برا خیرزیزلزلره یررنظ مخاطراتی با منطقه این روستایی هایسکونتگاه است. متفاوت

 میرزان و منطقره بودن کوهستانی و دشتی به توجّه با سیالب ریسک خوزستان، دشت و زاگرس زون هایپهنه

 هسرتند. مواجه ارونک رود طغیان تهدیدات شمالی، قسمت در یژهوبه لغزشزمین ها،قسمت برخی در بارندگی

 و ترکیبری به صرورت مختلف هایمتغیّر به توجّه با پذیریآسی  که شودمی سب  منطقه در شرایط این وجود

 هرایسکونتگاه پذیریآسی  میزان نمودن مشخّص بر عالوه که شود بررسی فازی منطق از استفاده با یکپارچه

 هرایمکران انتخراب همچنین و محیطی پایدار مدیریت به تواندمی طبیعی مخاطرات منظر از منطقه روستایی

 هرایسرکونتگاه پرذیری آسی اهمّیّت به توجّه با لذا ؛باشد مثثّر انسانی هایتوسعة سکونتگاه راستای در جدید

 در هامرروز که تیمشکال و مسالل و شودیم محسوب اساسی و کالبدی بحث یک که منطقة خوزستان روستایی

  .است مهم موضوعی چنین بررسی و تأکید ضرورت دارد، وجود محیطی هایبحث با ارتباط در و منطقه این

 بررسی مورد منطق  فیمعرّ
 و یلومترمربر ک 61622 مساحت با خوزستان استان ایران، آمار مرکز 1936 سال سرشماری اتاطّالع اساس بر

 میرزان و بوده روستا 1383 و شهر 22 دهستان، 111 بخش، 62 رستان،شه 32 دارای نفر 1296666 جمعیّت

 نظرر از اسرتان ایرن همچنین، .(1936ایرران، آمار مرکز) است درصد 33 حدود هم استان سطح در روستانشینی

 طرول دقیقره 91 و درجره 26 الی دقیقه 13 و درجه 12 جغرافیایی هایطول محدوده در جغرافیایی موقعیّت

 .(1 )شرکل دارد قررار شرمالی دقیقره 23 و درجه 93 الی دقیقه 29 و درجه 33 جغرافیایی هایعرض و شرقی

 ایرن اسرت. کشوری تقسیمات اساس بر شدهثبت روستایی نقاط کلیه و خوزستان استان مطالعه مورد محدوده

 .است خوزستان استان یهاشهرستان در موجود روستاهای کلیه واق  در روستایی نقاط
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 روستايی هايسكونتگاه وضعيّت و مطالعه منطق  مورد موقعيّت .7 شك 

 هامواد و روش

در منطقرة مرورد  قابل اسرتفادهتحلیلی و بر اساس هدف کاربردی و  -روش پژوهش بر مبنای ماهیت توصیفی 

سرازی شرده اسرت. ی و پیرادهطرّاح GISها بر اساس منطق فازی در محیط مطالعه است. تجزیه و تحلیل داده

های در دسترس، مطالعات پیشرین، جهرت ارزیرابی و مطالعاتی، داده های منطقةح اینکه با بررسی ویژگیتوضی

شناسری، مشخّدرات هرای فعّرال زمرینپذیری محیطی از هفت متغیّر فاصله از حریم گسلبندی آسی اولویّت

 منراطق از فاصرله بی،سریال هرایدشرت از فاصرله ،دوران اسراس برر شناسیزمین سازندهای اتمشخّد خاک،

 بره توجّره برا ،واق  در .است شده استفاده زمین شی  میزان و لغزشزمین اینقطه وقو  از فاصله ،شدهحفاظت

 یهرامکان و انردنموده تأکیرد را مخراطره نرو  یرک مجرزّا صرورت به هرکدام که شده اراله تحقیقاتی پیشینة

 هفرت ایرن ،دیگرر عبارت به؛ شد استفاده پارامترها این از ند،انموده بررسی عوامل این اساس بر را سکونتگاهی

 تأکیرد آنهرا بره قبلری تحقیقات در هم که هستند مکانی خطرات بخش در تأثیرگذار عوامل ینترمهم از متغیّر

 ودیرتجمو و مخراطرات ایرن محلّی دیدگاه بحث لذا .هستند مدّ نظر بیشتر مطالعه منطقة در اینکه هم و شده

 اکتشافات و شناسیزمین سازمان از هاسازند و هاگسل به مربوط هایداده است. گرفته قرار توجّه مورد نیز آنها

 آبخیزداری و طبیعی مناب  سازمان از لغزشزمین سیالبی، هایدشت خاک، به مربوط هایداده و کشور معدنی

 ن،همچنری انرد.شرده دریافرت زیستیطمح حفاظت سازمان از شدهحفاظت مناطق به مربوط هایداده و کشور

 محریط در نهرایی هراینقشره تلفیرق و هاداده این روی بر پردازش و تحلیل هرگونه اعمال ها،داده سازیآماده

GIS شرده اراله فلوچارت قال  در 3 شکل در جام  به صورت حاضر پژوهش انجام راحلم است. گرفته صورت 

  است.

 سرپس و شناسرایی هلیّاوّ یهاداده ابتدا که است صورت این به اضرح پژوهش انجام مراحل ،خالصه طور به  

 استانداردسرازی ،بعرد ةمرحلر در گردید. تهیّه پارامترها از یک هر نقشة ،ادامه در گرفت. انجام آنها یسازآماده

 برا محیطی ةاستانداردشد هایداده دهیوزن گرفت. صورت فازی عضویت تواب  یریکارگبه با محیطی یهاداده
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 و ارزیرابی ،ادامره در .شرودیم محسروب تحقیرق بعردی مرحلة ،یمراتبسلسله تحلیل فرآیند روش یریکارگبه

 بینانرهخروش نسبتاً بدبینانه، متعادل، ،بینانهخوش سناریوهای یریکارگبه با محیطی پذیریی آس بندیاولویّت

 هرر اسراس برر حیطریم براالی پذیریی آس نظر زا هقمنط روستاهای ،نیز پایان در شد. انجام بدبینانه نسبتاً و

   شد. اراله مختلف یهانقشه قال  در سناریو

 چنردین از روسرتایی هرایسکونتگاه محیطی پذیریآسی  هایمتغیّر استانداردسازی جهت حاضر، وهشپژ در

 :(2-9 های)شکل است شده استفاده (9-1) 1فازی عضویت تاب 

 نزولی خطّیيرغ فازي عضويت تابع ج.     صعودي خطّیغير فازي عضويت تابع ب.   عوديص خطّی فازي عضويت تابع الف.

 
 

 

 
 

 

 نزولی خطّیغير فازي عضويت تابع .5 .شك  صعودي خطّیغير فازي عضويت تابع .1 شك  .صعودي خطّی فازي عضويت تابع .9 شك 

 X ≥ ( ×  = µ ≤( + X) > (  (9) رابطة    X ×  = µ) ≤ (  (3) رابطة     µ =  (1) ةرابط

 ینزول خطّیغير فازي عضويت تابع .9 رابط  ؛صعودي خّطیغير فازي عضويت تابع .2  رابط ؛صعودي خطّی فازي عضويت تابع .7  رابط

 نظریرة هروممف بطرن در ،روش ایرن اسرت. شدهمرتّ  وزنی میانگین روش پژوهش، در استفاده مورد روش 

 محردود فرازی هرایمجموعره بره تنهرا مذکور روش مختلف تواب  یریکارگبه امّا یافتهگسترش فازی مجموعة

 مرورد هراداده مختلرف انوا  برای و گوناگون هایموقعیّت در تواندمی که است مرسوم روش به عنوان و نیست

 .اسرت پرذیریآسری  بنردیرتبره حاضر، پژوهش هدف که اآنج از .(268 :3666 ،3)جسک گیرد قرار استفاده

جردول ) داراسرت را بدبینانره نقش OR تاب  و بینانهخوش نقش عمل در AND تاب  پژوهش، این در یجهدرنت

1.)  

 بر داروزن خطّی ترکيب تابع يا تعادلم سناريوي حالت در شدهمرتّب وزنی ميانگين روش محاسب  حوةن زا اينمونه .7 جدول

 (2۰۰7 )جسک، ناسیشزمين هايدوره اسا 

 
 jV × jU

jZ × 

 × jU

jV 

 يهاوزن

 شدهمرتّب

(jV) 

 يمعيارها وزن

 شدهمرتّب دوباره

(jU) 

 مقادير

 شدهمرتّب

 (jZ) معيارها

 وزن

 معيارها

(jW) 

 مقادير

 معيارها

(ija) 
j 

161/6 631/6 636/6 3/6 19/6 8/6 62/6 1/6 1 

138/6 616/6 666/6 3/6 99/6 6/6 32/6 6/6 3 

666/6 613/6 616/6 3/6 36/6 9/6 99/6 6/6 9 

662/6 661/6 611/6 3/6 62/6 1/6 19/6 8/6 1 

666/6 666/6 621/6 3/6 32/6 6/6 36/6 9/6 2 

963/6  366/6       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Fuzzy Membership Function 

2- Jacek 
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  نتايج

 3 هرایجردول در است آمده دست به مختلف محاسبات اساس بر که را معیارها از یک هر ةاستانداردشد مقدار

 ،ایرن برر افرزون اسرت. چگونره معیرار هرر پذیریی آسر حرداقل و حداکثر که دهدیم نشان و شده اراله 8 تا

 ایرن در کره اسرت تأثیرگرذار آن توزیر  و پذیریمخاطره وضعیّت در مختلف، طبقات به معیار هر بندییمتقس

 ارزیرابی در ایرن و هسرتند برخوردار بیشتری توزی  از شناسیینزم سازندهای و خاک یارمع ،نمونه برای ،نمیا

 .است مثثّر محیطی پذیریی آس شرایط

 شناسیزمين فعّال هايگس  حريم از فاصله ياستانداردساز .2جدول 

 استانداردشده مقدار فاصله ميزان معيار

 هايگس  حريم از فاصله

 شناسیزمين فعّال

 پذیری(آسی  )حداکثر یک کیلومتر 2 زا کمتر

 صفر الی یک بین کیلومتر 16 الی 2 بین

 پذیری(آسی  )حداقل صفر کیلومتر 16 از بیش

 بنديدانه و بافت اتمشخّص اسا  بر خا، انواع ياستانداردساز .9 جدول

 استانداردشده مقدار فاصله ميزان معيار

 اسا  بر خا، انواع

 و بافت اتمشخّص

 بنديهدان

 پذیری(آسی  )حداقل صفر اریدیسول هایخاک

 3/6 اینسپتیسول هایخاک

 1/6 اینسپتیسول و انتیسول هایخاک

 6/6 مرطوب خاک شنی، یهاخاک

 8/6 باتالقی و ایصخره انتیسول، هایخاک

 پذیری(آسی  )حداکثر یک بدلند هایزمین

 شناسیزمين دوران اسا  بر شناسیمينز سازندهاي انواع ياستانداردساز .1 جدول

 استانداردشده مقدار فاصله ميزان معيار

 بر شناسیزمين سازندهاي

 هايدوران اسا 

 شناسیزمين

 پذیری(آسی  )حداقل صفر پالئوزولیک دوران ماقبل سازندهای

 32/6 پالئوزولیک دوران سازندهای

 2/6 مزوزولیک دوران سازندهای

 22/6 سنوزولیک دوران سازندهای

 پذیری(آسی  )حداکثر یک کواترنری دوره شناسیزمین سازندهای

 سيالبی هايدشت از فاصله ياستانداردساز .5 جدول

 استانداردشده مقدار فاصله ميزان معيار

 هايدشت از فاصله

 سيالبی

 پذیری(آسی  )حداکثر یک متر 266 از کمتر

 صفر الی یک بین متر 1666 الی 266 بین

 پذیری(آسی  )حداقل صفر متر 1666 از بیش

 شدهحفاظت مناطق از فاصله ياستانداردساز .7 جدول 

 استانداردشده مقدار فاصله ميزان معيار

 مناطق از فاصله

 شدهحفاظت

 پذیری(آسی  )حداکثر یک متر 1266 از کمتر

 صفر الی یک بین متر 3666 الی 1266 بین

 پذیری(آسی  )حداقل رصف متر 3666 از بیش
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 لغزشزمين اينقطه وقوع از فاصله ياستانداردساز .1 جدول 

 استانداردشده مقدار فاصله ميزان معيار

 اينقطه وقوع از فاصله
 لغزشزمين

 پذیری(آسی  )حداکثر یک متر 266 از کمتر
 صفر الی یک بین متر 1266 الی 266 بین

 پذیری(ی آس )حداقل صفر متر 1266 از بیش

 زمين شيب ميزان
 پذیری(آسی  )حداقل صفر درجه 2 از کمتر
 یک الی صفر بین درجه 2 از بیش

 زمين شيب ميزان ياستانداردساز .۷ جدول

 استانداردشده مقدار فاصله ميزان معيار

 زمين شيب ميزان
 پذیری(آسی  )حداقل صفر درجه 2 از کمتر
 یک الی صفر بین درجه 2 از بیش

 پهنره چند فقط است. برخوردار پذیریی آس حداکثر از منطقه بیشتر گسلِ حریم از فاصله نقشه، اساس بر 
 کره دارد قررار آن جنروبی پهنرة در خاک شرایط بهترین دارد. قرار حداکثری وضعیّت در آن شمالی قسمت در

 از هسرتند. تررینامناسر  عیّتوضر دارای تقریباً آن زاگرسی یهاپهنه و شودیم شامل را ریدیسولا هایخاک
 شررایط شرمالی پهنرة و حداکثر ریسک و وضعیّت دارای منطقه جنوبی پهنة ،نیز شناسیینزم سازندهای نظر

 منطقره از تیقسرم و اسرت حراکم منطقره در خوبی شرایط سیالبی، یهادشت معیار نظر از دارد. یترمناس 
 یهاپهنره است. صادق مطلبی چنین نیز شدهحفاظت اطقمن از فاصله ةنقش نظر از است. حداقل شرایط دارای
 قسرمت در شی  حداکثر نیز شی  نظر از دارد. وجود کمی نقاطی و بوده کم بسیار نیز منطقه در لغزشیینزم

 برودن ایجلگره و دشتی به توجّه با مناسبی شی  از منطقه اعظم قسمت به طور کلّی، ،است )زاگرس( شمالی
 منطقره شرمالی پهنة رسدیم نظر به که نمود بیان گونهینا بایستی به طور کلّی، ،اساس نای بر است. برخوردار
 و باشرد شردهمطالعره یهاشراخص بره توجّه با محیطی مسالل در زمینة ترینامناس  و حداکثر شرایط دارای

 یهراتفاوت هاشراخص از یک هر در زمینة هرچند باشند. دارا را بهتری شرایط آن جنوبی هایقسمت برعکس
   .(6 )شکل دارد وجود

 پذيري محيطیمعيارهاي آسيب دهیوزننتيج  
و  ترأثیرشناسری بیشرترین های فعّال زمیندهد که معیار فاصله از حریم گسلیمنشان  هانقشهدهی نتایج وزن

 (.3)جدول  استپذیری محیطی دارا را در آسی  تأثیرکمترین  شدهحفاظتمعیار فاصله از مناطق 
 از فاصله سپس و درصد 3/91 با شناسیزمینفعّال  هایگسل حریم از فاصله معیار به مربوط وزن بیشترین 
 از فاصله و 2/2 با زمین شی  میزان به مربوط نیز وزن کمترین .است درصد 3/32 با لغزشزمین اینقطه وقو 

 سراختارهای کرهرسرد یم نظرر بره ،اسراس ایرن برر .(16)جردول  اسرت درصرد 9/1 برا شدهحفاظت مناطق
 و دشرتی سراختار دوتوجّره  برا نیرزمنطقرة خوزسرتان  دارنرد. زمینره ایرن در راترأثیر  بیشترینشناسی ینزم

ی  دارای زمینه این در کوهستانی معررض  در همرواره کره آن شرمالیویژه منطقرة بره .اسرتخدوصیّات خاصرّ
 است. بوده مختلفی هازلزله

 بينانه يا تابع حداق  فازييري سناريوي خوشکارگبهبا پذيري محيطی بندي آسيباولويّت
های روستایی در سرطح اسرتان خوزسرتان مبتنری برر سرناریوی پذیری محیطی سکونتگاهبندی آسی اولویّت
های که تمامی سکونتگاه است اثباتقابل(. بر اساس این سناریو، این واقعیّت 2شکل شد ) مشخّصبینانه خوش

استانداردشردة ، میرزان به عبارت دیگرپذیری محیطی صفر هستند. استانداردشدة آسی دار روستایی دارای مق
یسرت )جردول نصرفر  ةاستانداردشردهای روستایی بیش از مقردار کدام از سکونتگاهیچه پذیری محیطیآسی 
11.) 
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 استانداردشده صورت به محيطی پذيريآسيب در مثثّر معيارهاي نقش  .7شك 
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وضرعیّت  دارای منطقره روستاییی هاسکونتگاه تمامی ،بینانهخوش سناریوی اساس بر و 11 جدول بهتوجّه  با

 معررض درآنهرا  ازکردام یچه شده،بررسی نقطة روستایی 1383 مجمو  از ،واق  در .هستند صفرپذیری آسی 

 بره منطقره لرفمختخدوصریّات  و گرفتره انجام هاشاخص بررسی به مثبت نگاه بیشترین چراکه نیستد؛ خطر

  .(13جدول ) است شدهتأکید  آن بهینانه بخوش صورت

 داروزنخّطی  ترکيب تابع يا متعادل سناريوي يريکارگبه با محيطی پذيريآسيب بندياولويّت

یر  تعرداد محردودی از تقرکره  اسرت اثبات قابلدار(، این واقعیّت بر اساس سناریو متعادل )تاب  ترکی  خطّی وزن

هرای سرکونتگاه درصرد کرلّ 3/1سکونتگاه روستایی یرا حردود  38مطالعاتی )حدود  های روستایی منطقةسکونتگاه

. بر این اساس بایسرتی در ایرن زمینره است 2/6پذیری محیطی بیش از استانداردشدة آسی روستایی( دارای میزان 

پذیری در آسری  نقطرة روسرتایی 2 نفر جمعیّت و به عبارت دیگر 3219 چراکهتر به روستاها نگاه شود؛ یقدقکمی 

روسرتا نیرز  26 ،بر این افزونگیرند. یمقرار  2/6تا  6/6پذیری بین دیگر در آسی  نقطة روستایی 12و  2/6بیشتر از 

(. لذا با توجّه به سناریو متعرادل، کمری شررایط 8شکل  و 19)جدول  اندگرفتهقرار  6/6تا  2/6پذیری بین در آسی 

 شده و بایستی برنامه و تأکید بیشتری در این زمینه انجام شود.  تراس نامنپذیری آسی 

 محيطی پذيريآسيب بندياولويّت جهت استفاده مورد هايمعيار دهیوزن جهت زوجی مقايس  ماتريس  توسع .3 جدول

 وزن

 

 

 معیار

 هفتم
 معیار اول معیار دوم معیار سوم معیار چهارم معیار پنجم معیار ششم معیار

 اول معیار 1 2/6 3 99/6 2/6 32/6 3 236/6
 دوم معیار 3 1 3 99/6 2/6 32/6 9 161/6
 سوم معیار 2/6 2/6 1 32/6 99/6 3/6 3 622/6
 چهارم معیار 9 9 1 1 3 1 2 323/6
 پنجم معیار 3 3 9 2/6 1 99/6 9 116/6
 ششم معیار 1 1 2 1 9 1 2 913/6
 هفتم معیار 2/6 99/6 2/6 3/6 99/6 3/6 1 619/6

 نقشا  م:ساوّ معياار .خاا، اتمشخّص ةاستانداردشد نقش  م:دوّ معيار شناسی.زمين سازندهاي ةاستانداردشد نقش  :اوّل معيار

 نقشا  :پانجم معياار .هالغزشزمين اينقطه وقوع از فاصله ةاستانداردشد نقش  :چهارم معيار .زمين شيب ميزان ةاستانداردشد

 هفتم: معيار .شناسیزمين هايگس  حريم از فاصله ةدشداستاندار نقش  ششم: معيار .سيالبی هايدشت از فاصله ةاستانداردشد

 .شدهحفاظت مناطق از فاصله ةاستانداردشد  نقش

 محيطی پذيريآسيب بندياولويّت جهت مورد استفاده هايمعيار وزن ميزان .7۰ جدول

 وزن ميزان متغيّر

 درصد 3/91 شناسیزمین فّعال ایهگسل حریم از فاصله معیار

 درصد 3/32 لغزشزمین اینقطه وقو  از فاصله معیار

 درصد 6/11 سیالبی هایدشت از فاصله معیار

 درصد 1/16 خاک اتمشخّد معیار

 درصد 3/2 شناسیزمین سازندهای معیار

 درصد 2/2 زمین شی  میزان معیار

 رصدد 9/1 شدهحفاظت مناطق از فاصله معیار

  فازي حداق  تابع يا بينانهخوش سناريوي مطابق محيطی پذيريآسيب هايمتغيّر ةشدمرتّب هايوزن .77جدول  

V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 

7 6 6 6 6 6 6 
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 محيطی پذيرياستانداردشدة آسيب مقدار داراي روستايی هايسكونتگاه جمعيّت مجموع و تعداد نمايش .72جدول 

 فازي حداق  تابع يا بينانهخوش سناريوي مطابق

 درصد( 166) روستایی سکنه 1383 صفر محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد

 نفر 1339383 صفر محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 
 فازي حداق  تابع يا بينانهخوش سناريوي يريکارگبه با روستايی هايسكونتگاه محيطی پذيريآسيب بندياولويّت .1 شك 

 خوزستان استان سطح در

  محيطی پذيرياستانداردشدة آسيب مقدار داراي روستايی هايسكونتگاه جمعيّت مجموع و تعداد نمايش .79 جدول

 داروزن خطّی ترکيب تابع يا متعادل سناريوي مطابق

 محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایونتگاهسک تعداد

 2/6 از کمتر

 روستایی سکنه 1831

 درصد( 1/32)

 محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 2/6 از کمتر
 نفر 1118336

 محیطی پذیریآسی  استانداردشدة مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد

 6/6 الی 2/6 بین

 روستایی سکنه 26

 درصد( 8/9)

 محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 6/6 الی 2/6 بین
 نفر 61668

 محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد

 2/6 الی 6/6 بین

 روستایی هسکن 12

 درصد( 82/6)

 محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 2/6 الی 6/6 بین
 نفر 8962

 محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد

 2/6 از بیش

 روستایی سکنه 2

 درصد( 32/6)

 محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی ایهسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 2/6 از بیش
 نفر 3219
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 داروزن خطّی ترکيب تابع يا متعادل سناريوي يريکارگبه با محيطی پذيريآسيب روستايی هايسكونتگاه بندياولويّت .۷ شك 

 خوزستان استان سطح در

 فازي حداکثر تابع يا بدبينانه ناريويس يريکارگبه با محيطی پذيريآسيب بندياولويّت

 منطقرة روسرتایی هرایسکونتگاه تمامی که است مشخّص واقعیّت این ،(OR )تاب  بدبینانه سناریوی اساس بر

 1811 حردود همچنرین، .اسرت 22/6 از بریش محیطری پرذیریاستانداردشردة آسری  مقدار دارای مطالعاتی

 مقرردار دارای مطالعرراتی منطقررة روسررتایی هررایکونتگاهسرر کررلّ درصررد 2/33 حرردود یررا روسررتایی سررکونتگاه

 کمترر پذیریآسی  در نیز درصد 2/6 از کمتر همچنین .است 3/6 از بیش محیطی پذیریآسی  ةاستانداردشد

 با روستاها به بایستی که نمود بیان گونهینا بایستی اساس این بر .(12 و 11 هایجدول) گیرندیم قرار 8/6 از

 منطقره یهاپهنره همرة در روستاها نای نمود. مدیریت را پذیری آس نقاط و شود توجّه موجود یطشرا به توجّه

 و شناسریینزم هرایشراخص ،اساس این بر که دارند استقرار جنوب و مرکز در آنها بیشتر امّا اندشده پراکنده

  (.3 شکل) هستند مثثّر زمینه این در موارد دیگر

 فازي حداکثر تابع يا بدبينانه سناريوي مطابق محيطی پذيريآسيب هايمتغيّر ةشدمرتّب هايوزن .71 جدول

V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 

۰ 6 6 6 6 6 1 

  محيطی پذيرياستانداردشدة آسيب مقدار داراي روستايی هايسكونتگاه جمعيّت مجموع و تعداد نمايش .75 جدول

 فازي حداکثر تابع يا بدبينانه سناريوي مطابق

 8/6 از کمتر محیطی پذیریآسی  ةاستانداردشد مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه دتعدا
 روستایی سکنه 199
 درصد( 2/6)

 نفر 96231 8/6 از کمتر محیطی پذیریآسی  ةاستانداردشد مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 3/6 الی 8/6 بین محیطی پذیریآسی  ةاستانداردشد مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد
 روستایی سکنه 13
 درصد( 6/6)

 نفر 1931 3/6 الی 8/6 بین محیطی پذیریآسی  ةاستانداردشد مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 3/6 از بیش محیطی پذیریآسی  ةاستانداردشد مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد
 ستاییرو ةسکن 1811
 درصد( 2/33)

 نفر 1183862 3/6 از بیش محیطی پذیریآسی  ةاستانداردشد مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 
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 فازي حداکثر تابع يا بدبينانه سناريوي يريکارگبه با روستايی هايسكونتگاه محيطی پذيريآسيب بندياولويّت .3 شك 

 خوزستان استان سطح در

 بينانهخوش نسبتاً سناريوي يريکارگبه با محيطی پذيريآسيب بندييّتاولو

 سرناریوی یریکارگبره برا خوزستان استان سطح در روستایی هایسکونتگاه محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت

طقرة من ییروستا هایسکونتگاه از محدودی تعداد تقریباً که نمایدیم مشخّص را مطل  این بینانه،خوش نسبتاً

 مقردار دارای تایی(روسر هرایسرکونتگاه کرل درصرد 1/6 حردود یرا روسرتایی سرکونتگاه 9 )حدود مطالعاتی

 برر روسرتایی یهاسرکونتگاه پذیریآسری  حرداکثر .هستند 2/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی 

 3/33 از بریش کره حرالی در .شودیم شامل را نقطة روستایی 9 همآن و است 2/6 از بیش سناریو، این اساس

 نقراط تعرداد کره کررد بیان بایستی نتیجه این به توجّه با دارند. قرار مقدار این از کمتر پذیریآسی  در درصد

 ،12 و 16 هرای)جردول است ایّمه محیطییستز مسالل توسعة برای هزمین و بوده کم بسیار خطر در روستایی

 .(16 شکل

 بينانهخوش نسبتاً سناريوي مطابق محيطی پذيريآسيب هايرمتغيّ شدهمرتّب هايوزن .77جدول 

V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 

9/6 32/6 12/6 1/6 68/6 62/6 62/6 

  محيطی پذيرياستانداردشدة آسيب مقدار داراي روستايی هايسكونتگاه جمعيّت مجموع و تعداد نمايش .71جدول 

 بينانهخوش نسبتاً سناريوي مطابق

 درصد( 3/33) روستایی سکنه 1386 2/6 از کمتر محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد

 از کمتر محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

2/6 
 نفر 1333219

 درصد( 1/6) روستایی سکنه 9 2/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد

 نفر 1363 2/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 
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 ستانا سطح در بينانهخوش نسبتاً سناريوي يريکارگبه با روستايی هايسكونتگاه محيطی پذيريآسيب بندياولويّت .7۰ شك 

 خوزستان

 بينانهبد نسبتاً سناريوي يريکارگبه با محيطی پذيريآسيب بندياولويّت

 یریکارگبره برا خوزستان استان سطح در روستایی هایسکونتگاه محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت 11شکل 

 خطّی ترکی  تاب  ای متعادل سناریوی بین واسط حدّ شبیه حالتی صورتبه روش )این بدبینانه نسبتاً سناریوی

 هرامتغیّرر شردهبنردیاولویّرت هرایوزن بر اساس نماید(می عمل فازی OR تاب  یا بدبینانه سناریوی و داروزن

 کره اسرت اثبرات قابرل واقعیّت این حاضر، سناریوی اساس بر و دهدمی نمایش روشنی به را 18 جدول مطابق

 کرلّ درصرد 2/92 حردود یرا روسرتایی سکونتگاه 216 ود)حد مطالعاتی منطقة روستایی هایسکونتگاه تمامی

 همچنرین، .هسرتند 2/6 از بریش محیطری پرذیریاستانداردشدة آسری  مقدار دارای روستایی( هایسکونتگاه

 مقردار دارای مطالعراتی ةمنطقر روستایی هایسکونتگاه کلّ درصد 1/1 حدود یا روستایی سکونتگاه 38 حدود

 روسرتایی نقراط درصرد 98 از بریش ،شردهاشاره نتایج اساس بر .است 8/6 از شبی پذیریاستانداردشدة آسی 

 نگاه به توجّه با .(13 )جدول هستند مقدار این از تریینپا مابقی و هستند پذیریآسی  دارای درصد 2/6 باالی

 گیرنردمری رارق سناریو این در مرکزی یحتّ و جنوبی و شمالی قسمت در روستاها از باریکی یهاپهنه بدبینانه،

 و بروده تأثیرگرذار شرده بررسری هرایشاخص از ایمجموعه یا یک هاپهنه این از هرکدام در دهدمی نشان که

 ایرن به تردقیق توجّه بایستی اساس این بر گیرند. قرار پذیریآسی  معرض در روستایی نقاط که اندشده سب 

 شود. هاروستا

 بدبينانه نسبتاً سناريوي مطابق محيطی پذيريآسيب هايغيّرمت ةشدمرتّب دوباره هايوزن .7۷ جدول

V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 

62/۰ 62/6 68/6 1/6 12/6 32/6 9/6 
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  محيطی پذيرياستانداردشدة آسيب مقدار داراي روستايی هايسكونتگاه جمعيّت مجموع و تعداد نمايش .73 جدول

  بدبينانه نسبتاً سناريوي مطابق

 2/6 از کمتر محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایاهسکونتگ تعداد
 روستایی سکنه 1319

 درصد( 2/63)

 نفر 239333 2/6 از کمتر محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 6/6 الی 2/6 بین محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد
 روستایی سکنه 189

 درصد( 3/3)

 نفر 133863 6/6 الی 2/6 بین محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 2/6 الی 6/6 بین محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد
 روستایی سکنه 312

 درصد( 3/16)

 نفر 111923 2/6 الی 6/6 بین محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 8/6 الی 2/6 بین محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد
 روستایی سکنه 918

 درصد( 16)

 نفر 112122 8/6 الی 2/6 بین محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایگاهسکونت جمعیّت مجمو 

 8/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه تعداد
 روستایی سکنه 38

 درصد( 1/1)

 نفر 13112 8/6 از یشب محیطی پذیری استانداردشدة آسی مقدار دارای روستایی هایسکونتگاه جمعیّت مجمو 

 
 استان سطح در بينانهبد نسبتاً سناريوي يريکارگبه با روستايی هايسكونتگاه محيطی پذيريآسيب بندياولويّت .77 شك 

 خوزستان

 بحث
 متفراوتی پذیریآسری  دارای منطقره، در روسرتایی نقراط مختلرف، سرناریوهای اساس بر که داد نشان نتایج

 ایرن در موجرود ةدغدغر میرزان همچنین و مدیریتی حاکم دیدگاه نو  به بستگی هایپذیرآسی  این د.نهست

 وضرعیّت در و منطقره از پهنره هرر در آنهرا از ایمجموعره یا و هاشاخص از یک هر ،این بر افزون است. زمینه
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 کره دهردیم نشان مختلف اییوهسنار اساس بر نیز حاضر تحقیق نتایج .هستند مثثّر آن میزان و پذیریآسی 

 روسرتاها و است متفاوتی پذیریآسی  دارای ،است زاگرس که شمالی منطقة جمله از منطقه مختلف یهاپهنه

 ترا پژوهش از بخش این نتیجة .گیرندیم قرار مختلف سناریوهای اساس بر ،پذیریآسی  مختلف تقسیمات در

 منفری و مثبرت صورت به چه مثثّر عوامل آنها چراکه دارد؛ سازگاری (1981) بیاتی و رجبی تحقیق با حدودی

 و نمودنرد بندییمتقسر مختلرف عوامرل اسراس برر را روستاها و اراله مخاطرات در زمینة را روستاها به مربوط

 ترکیر  اسراس برر روسرتاها نیرز حاضرر تحقیرق در .انردداشته متفاوتی وضعیّت ،عامل هر اساس بر ،روستاها

 روسرتاها از هرکدام که گردید مشخّص آنها وضعیّت و ارزیابی متفاوت سناریوهای طریق از و مختلف مخاطرات

 باشد. داشته را متفاوتی وضعیّت سناریو هر در تواندیم

 ایرن در انرد.نموده بررسی را روستایی هایسکونتگاه ةمحدود در ژلومورفولوژی و محیطی مخاطرات بررسی 

 عوامرل هرایویژگی پایران در و بررسری تفدریلی بره طرور روسرتاها از تعدادی در خطرات از مواردی ،بررسی

 .است شده اراله تفکیک به منطقه روستاهای به مربوط مثبت و منفی مورفوژنز

 مروارد همچنرین و ارالره طبقه چند در آنها پذیریمخاطره میزان و بررسی تحت مناطق ،تحقیق دو این در 

 ارالره روستاها برای محیطی پذیریآسی  یبندپهنه ،نیز حاضر تحقیق در شد. اراله نیز زمینه نای در تأثیرگذار

 میرزان در زمینرة مختلرف معیارهرای یرگذاریتأث واق  در شدند. بندیاولویّت و بررسی نیز گانه 2 معیارهای و

 گردید. ییدتأ و مشخّص پذیریآسی 

 برا کره اسرت گسرل از فاصرله روستاها، پذیریآسی  در زمینة ریرگذاتأث یهاشاخص از یکی ،پژوهش این در 

 شرد. شرناخته روسرتاها پذیریآسی  در زمینة تأثیرگذار عامل ینترمهم عنوان به ،اولویّت نظر از نیز درصد 3/91

 تررینمهرم که دارد حکایت گسل فعّالیّت از روستایی هایسکونتگاه پذیریآسی  مورد در (1981) مختاری نتایج

 احتمرالی هرایفعّالیّرت خطر آن، فرعی هایشاخه و گسل مجاورت یا مسیر در واق  روستاهای تهدیدکنندة طرخ

 نشسرتگاه سرازندة موادّ شدن یالیس خطر و زیاد شی  مانند دیگری عوامل است. آن از حاصل هایلرزش و گسل

 در زمینرة نیرز (1988) همکراران و افتخراری ینالردّرکرن تحقیرق همچنین .هستند عوامل این دیگر از روستاها

 بررای خطرر ایجراد در یمهمّر نقرش سیالب که داد نشان سیالب ریسک معرض در روستاهای بندیپهنه ارزیابی

 از یکری عنروان بره را سریالب ،نیرز حاضرر پرژوهش .انردنموده بندییمتقسر پهنه چند در را آنها و دارد روستاها

 همچنرین د.هسرتن پذیری آسر حدودی تا نیز نظر این از منطقه هایروستا و کرده بررسی تأثیرگذار یهاشاخص

 کشرور در را مخراطرات و سریل ریسرک GIS کاربرد و ایماهواره هایداده از استفاده با (3666) سادو و مونیرول

 .دکنیم ییدتأ را مطل  همین نیز آنها نتایج که نمودند بررسی بنگالدش

 و ویرو همچنین .کرد شناسایی را لغزشزمین مستعدّ مناطق ه،متغیّر ندچ آمار از استفاده با (3666) کامک 

 بره توجّره برا و یمراتبرسلسرله تحلیرل فرآینرد روش از اسرتفاده با را لغزشزمین مستعد مناطق (3663) چن

 عنوان به را لغزشینزم ،نیز پژوهش این کردند. تعیین است، دادهی رو آنها در لغزشزمین ترپیش که مناطقی

 نیرز منطقره در نترایج اسرت. داده قرار بررسی مورد و گرفته نظر در روستاها پذیریآسی  برای مهم معیار یک

 ییهرامکان و گیرنردیم قررار پذیریآسی  رطخ مختلف یهاپهنه در لغزشینزم نظر از روستاها که داد نشان

 منراطقی ،دیگرر سوی از .یابدیم یشافزا آسی  میزان نیز نسبت همان به ،ددار وجود بیشتری لغزشینزم که

  .اندبوده تأثیرگذار زمینه این در هستند لغزشینزم پتانسیل نظر از خاصّی سازندهای و شی  دارای که

 متفاوت روستاها پذیریآسی  ،مختلف یوهایسنار اساس بر که داد نشان ،پژوهش این نتیجة ،این بر افزون 

 در یوهاسرنار از هرکدام در روستاها از یامجموعه هر که دکر برداشت واندتیم را نکته این ،دیگر سوی از است.

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/203173/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87_%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/203173/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87_%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/149007/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d8%ae%d8%b7%db%8c%d8%a8%db%8c
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 (1338) موهرانتی و لیانرگ نترایج با ،بخش این نتیجة هستند. پذیریآسی  دارای که گیرندیم قرار پهنه یک

 یهراشراخص و دارد مطابقت اندپرداخته مخاطرات یبندپهنه به که هندوستان اوراسیای ماهانداری منطقة در

 پهنرره چنرد در را مطالعره منطقرة مررورد و انددانسرته مررثثّر ،پذیریآسری  میرزان در زمینررة را شرده بررسری

  .اندنموده بندییمتقس

 در اندشرده بررسری کره مختلرف یوهایسنار اساس بر مطالعه منطقة مورد در روستایی نقاط به طور کلّی، 

 گونرهینا بایسرتی مشرابه، یهراپژوهش و آمرده دست به نتایج به توجّه با که گیرندیم قرار گوناگون یهاپهنه

 در خرود نوبة به هرکدام و... هالغزشینزم ،هاگسل سازندها، گوناگون یهاشاخص که کرد اراله را نهایی تحلیل

 خطررات ضرری  هاشراخص ایرن کره ییهرامکان حرال .هسرتند تأثیرگذار هایبندپهنه و پذیریآسی  میزان

 بررعکس. و دارنرد یترنامناسر  وضرعیّت سرناریوها، از یرک هرر اسراس برر باشند داشته جمو م در بیشتری

 اساس بر و پذیری آس روستاهای حداقل دارای ،وضعیّت ترینینانهبخوش اساس بر منطقة خوزستان روستاهای

 اسراس بر ،این بر هعالو هستند. باال پذیریآسی  معرض در روستاهای حداکثر دارای نیز وضعیّت ترینینانهبدب

 قررار مساوی صورت به گانهدو وضعیّت یک در روستایی نقاط ،پذیریآسی  نظر از نیز متعادل یا میانه وضعیّت

 پذیریآسری  حداکثر دارای دیگر ندف و پذیریآسی  حداقل دارای روستایی نقاط ندف که یاگونه به ،دارند

 قررار پهنره چنرد در منطقرة خوزسرتان در روسرتایی نقراط پذیریآسری  به طور کلّی ،شرایط این با هستند.

 ترا ترینینانرهبخوش از را مناسر  یهابرنامره ،آنهرا پذیریآسری  کراهش راسرتای در بایسرتی کره گیرندیم

   گرفت. کاره ب ممکن وضعیّت ترینینانهبدب

 گيرييجهنت
 اسرتفاده برا روستایی هایونتگاهسک محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت جهت توابعی شد سعی حاضر، هشپژو در

 رفرت.گ قرار مورد بررسی پژوهش پیشینة و بیان مسئلة بیان ابتدا در لذا شود؛ اراله GIS محیط در فازی منطق از

 مناسر  هرایمتغیّر تلفیرق برای محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت جهت فازی سناریوی و تاب  چندین ،ادامه در

 در زمینرة بسریاری هرایپرژوهش بره خوزسرتان استان شد، مشخّص گرفتهانجام ایهبررسی با شد. گرفته کار به

 و شرد سرازیآمراده و شناسرایی نیراز مرورد پایرة هایداده منظور، بدین ؛است نیازمند پذیریآسی  بندیاولویّت

 شرده گرفته کاره ب فازی سناریوی و تاب  چندین از حاصل محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت به مربوط هاینقشه

 دسرت بره محیطی باالی پذیریآسی  معرض در روستایی هایسکونتگاه انسانی پذیریآسی  میزان ،یتنها در و

 برا منطقره در محیطری پذیریآسری  رونرد در تأثیرگذار عوامل ینترمهم عنوان به معیار هفت اساس این بر آمد.

 ،شرانیرگذاریتأث میزان اساس بر و خود به نوبة هرکدام معیارها این شد. شناسایی آن جغرافیایی شرایط به توجّه

   .است مثثّر روستایی نقاط محیطی ناپایداری و پایداری وضعیّت در

 معیرار زوجری، مقایسة ماتریس اساس بر روستایی، یهاسکونتگاه محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت جهت 

 ،116/6 سریالبی یهادشرت از فاصرله ،323/6 هراشلغزینزم از فاصله ،913/6 نهایی وزن با هاگسل از فاصله

 ترتیر  بره ،619/6 با شدهحفاظت مناطق از فاصله و 623/6 شناسیینزم هایسازند ،161/6 خاک اتمشخّد

 بیشرترین لغرزشینزم و گسرل از فاصله معیار اینکه اصلی دالیل از .هستند دارا را اهمّیّت کمترین تا بیشترین

 شرمالی بخرش در ویژهبره شدهمطالعه منطقة که نمود اشاره نکته این به توانیم اندنموده کس  را نهایی وزن

 مرکرز خرود گسرل ،ایرن برر افرزون است. بوده مثثّر زمینه این در امر همین که است زیادی هاگسل دارای آن
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 و... خراک ییرتغ جایی،هجاب اساس بر ،زمان طول در لغزشزمین همچنین و زلزله جمله از مخاطرات از بسیاری

  است.

 میرزان نظرر از معیار هر و گرفته قرار بررسی مورد معیارها از هرکدام نظر از منطقه روستایی یهاسکونتگاه 

 16 از بریش فاصرلة ،هاگسرل از فاصرله معیار برای گردید. مشخّص روستایی نقاط و منطقه برای پذیریآسی 

 روسرتاهای بررای پذیریآسری  حداکثر دارای کیلومتر 2 از کمتر فاصلة و پذیریآسی  حداقل دارای کیلومتر

 هرایینزم و پذیریآسری  حرداقل اریدیسول هایخاک با روستاهای خاک، معیار برای همچنین است. منطقه

 ازندهایسر روسرتایی نقاط برای پذیریآسی  حداقل ،شناسیینزم سازند نظر از ،پذیریآسی  حداکثر بدلند،

 از فاصرله نظر از کواترنری، دوره شناسیزمین سازندهای برای پذیریآسی  حداکثر و لیکپالئوزو دوران ماقبل

 پذیریآسری  حرداکثر و مترر 1666 از بیش فاصلة با روستاهای برای پذیریآسی  حداقل سیالبی، هایدشت

 3666 از بیش ةدر فاصل روستایی نقاط ،شدهحفاظت مناطق از فاصله اساس بر و متر 266 از کمتر فاصله برای

 فواصرل توزیر  .هسرتند برخروردار پذیریآسری  حرداکثر از مترر 1266 از کمترر و پذیریآسی  حداقل متر،

 و شناسریینزم سرازندهای معیرار دو کره باشرد داشته تأثیر منطقه محیطی پذیریآسی  وضعیّت در تواندیم

   هستند. برخوردار بیشتری طبقات تعداد و تنوّ  از خاک انوا 

 روسرتایی هرایسرکونتگاه تمرامی از که است اثبات قابل واقعیّت این بینانهبد نسبتاً سناریوی یریکارگبه با 

 دارای روسرتایی( هرایسرکونتگاه کرلّ درصرد 2/92 حدود یا روستایی سکونتگاه 216 )حدود مطالعاتی منطقة

 یرا روسرتایی سرکونتگاه 38 حردود همچنرین، .هستند 2/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار

 از بیش پذیریاستانداردشدة آسی  مقدار دارای مطالعاتی منطقة روستایی هایسکونتگاه کل درصد 1/1 حدود

 روسرتایی هرایسرکونتگاه از محردودی تعداد تقریباً بینانهخوش نسبتاً سناریوی اساس بر همچنین .است 8/6

 مقردار دارای روسرتایی( هایسکونتگاه کل درصد 1/6 حدود ای روستایی سکونتگاه سه )حدود منطقة مطالعاتی

 و بدبینانره نسربتاً سناریو دو مقایسة با ،اساس این بر .هستند 2/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی 

 از بردی وضرعیّت در روسرتاها مسوّیک وضعیّت بدترین در که گرددیم مشخّص واقعیّت این بینانهخوش نسبتاً

 قررار مطلروبی وضرعیّت در هاسرکونتگاه تمامی تقریباً نیز شرایط بهترین در و گیرندیم قرار پذیری آسی نظر

 اسراس برر محیطری پذیریآسری  راسرتای در مختلرف عوامل ترکی  که است آن گویای ،وضعیّت این دارند.

 ؛برود خواهرد مفید هایزیربرنامه در که نماید مشخّص را شرایط بدترین و بهترین تواندیم مختلف، یوهایسنار

 که بود خواهد وضعیّت این دالیل جمله از ،پذیریآسی  بحث به سیستمی رویکرد و مختلف عوامل ترکی  لذا

  باشد. داشته را متفاوت وضعیّت یک بتواند سناریو هر اساس بر سکونتگاه هر تا زندیم رقم را شرایطی چنین

 مقردار دارای منطقة مطالعاتی روستایی هایسکونتگاه تمامی دبینانه،ب سناریوی یریکارگبه با ،این بر عالوه 

 حردود یرا روستایی سکونتگاه 1811 حدود همچنین، .است 22/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی 

 محیطری پرذیریاستانداردشردة آسری  مقدار دارای منطقة مطالعاتی روستایی هایسکونتگاه کلّ درصد 2/33

 مقردار دارای روسرتایی هرایسرکونتگاه تمرامی بینانرهخروش سرناریوی اساس بر همچنین .است 3/6 از بیش

 نیرز داروزن خطّری ترکیر  تراب  یرا متعادل سناریوی نتایج .هستند صفر محیطی پذیریاستانداردشدة آسی 

 روسرتایی نتگاهسکو 38 )حدود منطقة مطالعاتی روستایی هایسکونتگاه از محدودی تعداد تقریباً که داد نشان

 2/6 از بیش محیطی پذیریاستانداردشدة آسی  میزان دارای روستایی( هایسکونتگاه کل درصد 3/1 حدود یا

 بررای پذیریآسری  حرداکثر و حرداقل بدبینانره، و ینانرهبخوش سرناریوهای بره توجّره با اساس این بر .است



 7931 نزمستا ،71 شمارة ،پنجم سال ،محيط پايداري و جغرافيا 799
 

 

 بهترین ،بررسی مورد عوامل ترکی  با که است نای موضو  این اصلی دلیل دارد. وجود روستایی یهاسکونتگاه

 بنرابراین؛ گیرردمری شرکل یهاسرکونتگاه از یرک هر برای عوامل تغییرات به توجّه با ممکن شرایط بدترین و

 از یرک هرر اسراس برر تروانیم که هستند متفاوتی شرایط دارای خوزستان استان در روستایی یهاسکونتگاه

 داد. انجام آنها پایدارسازی ایبر جام  برنامة یک سناریوها

 پرذیریآسری  مطلروبی نحرو بره اسرت توانسرته حاضر پژوهش که دهدمی نشان به دست آمده نتایج ررسیب

 دسرتاوردهای و نترایج از نمایرد. بنردیاولویّرت را منطقة مطالعراتی سراسر در روستایی هایسکونتگاه محیطی

 نمود: اشاره  یل موارد به توانمی حاضر پژوهش

  منطقرة مطالعراتی سراسر روستایی هایسکونتگاه محیطی پذیریآسی  فازی سناریوی و تاب  چندین ارالة 

 .مناس  هایمتغیّر یریکارگبه با

  محیطی پذیریآسی  بندیاولویّت جهت فازی سناریوی و تاب  چندین یطرّاح. 

  اختدراص و گیرریتدرمیم ریرزی،هبرنامر در زمینرة گیرنردگانتدمیم و ریزانبرنامه از پشتیبانی و کمک 

 هرایمتغیّر تکیفیّ بهبود و افزایش و دوامکم روستایی ةسکن مختلف انوا  سازیمقاوم جهت مناس  تسهیالت

 خدماتی. - بهداشتی و دادیاقت - اجتماعی مناس 

  انروا  از جلروگیری و بهینره مردیریت راستای در کارشناسان و مدیران به کنندهکمک و مناس  نتایج ارالة 

 استان. مختلف نواحی وضعیّت به توجّه با مختلف یهابحران

 سرناریوهای نترایج از استفاده -1نمود. اراله را پیشنهاد چند توانیم تحقیق نتایج راستای در ،اساس این بر 

 سرطح در محیطری مخراطرات ریرزیبرنامره و مردیریت بحث در ممکن شرایط بدترین و بهترین در  کرشده

 از مختلرف نرواحی بره استان تقسیم -9 پرخطر؛ روستایی یهاسکونتگاه جهت مناس  برنامة اتّخا  -3؛ استان

 ترگسرترده تحقیقرات انجام -1 ؛زمینه این در مختلف هاییتحما و تدمیمات ارالة سپس و پذیریآسی  نظر

 -2 ؛پایردار ریرزیرنامهب راستای در تحقیقاتی مختلف نتایج اطمینان و مقایسه راستای در مختلف هایروش با

 زمینه. این در طمرتّب هایارگان و مدیران توسّط تحقیق نتایج از استفاده به طور کلّی
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