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چکیده
زیهادی   یهها  نهه یهز، افتهی توسعهدر مناطق  ژهیو بهآن،  انباریزاست که نتایج  در جهان طبیعی مخاطرات نیتر مخرب از سیل
از دو دسته اقهدامات اساسهی شهامل اقهدامات      توان یمناشی از آن،  هایمقابله با سیالب و خطربرای  رو نیا از. کند یمایجاد 
 یهها  روشبهه   تهوان  یم، یا رسازهیغدر میان اقدامات مدیریت  مؤثر یها روشاز  .کرداستفاده  یا رسازهیغو اقدامات  یا سازه

. اسهت مختلف مشارکت و آمهوزش مهردم    یها روشاز نیازمند استفاده  هانآتوسعۀ  و هشدار سیالب اشاره کرد که ینیب شیپ
در ایهن   .انهد  شهده  یبنهد  رتبهه و هشدار سهیالب در ایهران    ینیب شیپتوسعۀ آنها در  ریتأثاز نظر  ها روشدر این تحقیق، این 

 مختلهف مشهارکت و آمهوزش مهردم( و معیارههای مربهوت و اسهتفاده از نظهر         یهها  روش) هها  نهه یگزتحقیق، پس از تعیین 
مختلف استفاده شهده اسهت. در ایهن     یها روش یبند رتبهبرای مناسب  یریگ میتصم، از روش اندرکاران دستن و امتخصص
. انهد  شهده  یبند رتبه TOPSIS با روش ها نهیگزشده و سپس  یده وزن، معیارها با روش آنتروپی شانون یریگ میتصمرویکرد 

اول انتخهاب  رتبهۀ   عنهوان  بهه  ها دشت البیسدر نهایت در بین یازده روش مختلف، روش برگزاری جلسات با مردم ساکن در 
ن دوم، بازدیهد مسهلو    ۀپیشهین در رتبه   ةداد رخ یها البیسمشاهداتی از  ینشانگرهانیز ایجاد  ی دیگرها روششد. در بین 

سهوم، نصهب   رتبهۀ   زم بهه صهاحبان صهنایع در     یاخطارهها و  ها دشت البیسو صنایع واقع در  ها کارخانههشدار سیالب از 
پهنجم،  رتبهۀ  در  هها  روزنامهه چهارم، انتشار مقها ت در  رتبۀ عمومی در  یها ساختمانپتانسیل سیالب روی  نشانگرتابلوهای 

هفهتم،   ۀمانورههای آزمایشهی در رتبه    ششهم، رتبهۀ  و بروشورها به مردم در  ها کتابچهسیالب به شکل  یها دستورالعملارائۀ 
، هها  جهزوه توزیع اطالعات مربوت به سیالب از طریهق   یها روشهشتم، رتبۀ تعامل چهره به چهره و خانه به خانه با مردم در 

ن مهدیریت سهیالب در   نهم و مصاحبه بها مسهلو   رتبۀ در رادیو هر دو در  بخش یآگاهتبلیغات  نیهمچنبروشورها و غیره و 
دهم قرار گرفتند.رتبۀ 
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مقدمه

بارش شدید بهاران، ووب  که بر اثر عواملی مانند  است جهان  طبیعی سوانح ترین مخرب از سیل

ماننهد  بهاری   فاجعهه  پیامهدهای  بهه  ممکن اسهت و  دهد یمو شکست سدها رخ  ها خچالیبرف و 

 عنهوان  بهه سیالب  زیانبارپیامدهای  جبران .]3 ، 83 [بینجامدرفتن جان و تخریب اموال  دست از

. اسهت  همهراه بهوده   زیهادی  یهها  نهه یهزبها  ، افتهه ی توسعهدر نواحی  ژهیو به طبیعی ةمخاطریک 

در  البیسه و تلفهات   خسهارات  بر، ها رودخانه ۀیحاشهدر  ژهیو به، ینیشهرنشگسترش  نیهمچن

و  شههرها نواحی گونهاگون   یریخطرپذ شدتآگاهی از  رو از این.  ]8[ است افزودهاخیر  یها سال

، بسهیار مههم   یشههر  ستیز طیمح حفظ بر دیتأک با یشهر یها البیس تیریمدتوجه به بحث 

 مالی و یو خسارات جان یالبس ةیدپدتعداد وقوع  یشیاز روند افزا حکایتدر ایران  هاآمار .است

 .]9 [دارند آن از ناشی

. ردیپهذ  یمه ناشی از آن دو گروه اقدامات اساسی انجهام   هایبرای مقابله با سیالب و خطر رو نیااز 

و  بنهد  لیسه مانند اصالح مسیر رودخانه، احداث سد و ساخت دیواره  یا سازهگروه اول، شامل اقدامات 

، کنتهرل کهاربری زمهین و بیمهه     لیهشدار س یها ستمیسمانند  یا رسازهیغگروه دوم، شامل اقدامات 

 یهها  تیه مزبهر   افهزون  یا رسازهیغ یها روشامروزه  که دهند یمنشان  ها یبررس. ]1 ، 81 [سیل است

مقابله بها   یها روشمیان  ، از اقبال بیشتری درستیز  طیمحمخرب کمتر بر  راتیتأثعلت  بهاقتصادی، 

 و مکهان  و زمهان  آب، تهراز  ،انیجر شدت برآورد ندیافر در واقع البیس ینیب شیپ .سیالب برخوردارند

 مکهان  و زمهان  در لیسه  وقهوع  خبهر  انتشار عمل به لیسهشدار  آنکه حال است، البیس وقوع تداوم

 و ینه یب شیپه  در گهرو  سهتم یس هر موفقیت. ]3 ، 92[ شود یم اطالق نظر مورد ةمحدود در یمشخص

 و اقهدامات  انهواع  یبهرا  یهمگهان  آمهوزش  خبهر،  انتشهار  تیه موفق ،ینیب شیپ در دقت ،موقع به هشدار

 از یبهردار  بههره  نمسهلو   مناسهب  واکهنش  و آمهوزش  هشهدار،  زمهان  در البیس با مقابله یها روش

 ۀنمونه  .است هشداردهنده یها امیپ به مسلو ن و مردم اعتماد خصوص به و البیس کنترل ساتیتأس

 ،سهاها یکل زنه   درآوردن صهدا  بهه  تواند یم آن ییابتدا و ساده اریبس حالت در البیس هشدار ستمیس

 یارتبهاط  خهط  کیه  از استفاده با توان یم نیهمچن. ]83 [باشد مساجد ای یعموم یبلندگوها از اعالم

 حالهت  در. کهرد  منتقهل  البیسه  کنتهرل  تیریمهد  بهه  را یدرولوژیه و یهواشناس اطالعات ،مطملن

 لیه تحل و یهواشناس ،یکیدرولوژیه اطالعات از یبیترک تواند یم هشدار و ینیب شیپ ستمیس شرفتهیپ

 تیریمهد  شاخص یها روش از یکی عنوان به لیس هشدار یها ستمیس .باشد یمخابرات فنون و یا انهیرا

 تهأثیر  ،زیه آبر حوضهۀ  در لیسه  تیریمهد  و لیسه  یواقعه  زمهان  ینه یب شیپ ابزار از استفاده با ،البیس

 کهه  اسهت  سهال  چههل  از کمتر لیس هشدار یها ستمیس. دارند لیس خسارات کاهش در یریچشمگ
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 یفنهاور . ]86[ شهوند  یمه  یبهردار  بههره  و شهده  اجهرا  ایه دن بهزر   یها رودخانه در شرفتهیپ صورت به

 یسهاز  مهدل  قیه طر از یواقعه  زمهان  ینیب شیپ و یکیدرولوژیه یها داده پردازش و انتقال ،یآور جمع

 و هشهدار  شهرفته یپ یهها  سهتم یس از اسهتفاده  یبهرا  را یشهتر یب امکهان  و چشمگیری کرده شرفتیپ

شهامل سهه   ، زمهانی عمهل  مرحلهۀ  هشدار سیل بسته بهه   یها ستمیس .دکن یم مطرح لیس ینیب شیپ

قسمت اول مربوت به شناسایی و ارزیابی خطر، قسمت دوم مرتبط با انتقال و انتشار هشدار  .اند قسمت

و  ینه یب شیپه یهک سیسهتم    ۀتوسهع . استبه هشدار  نسبتسیل و قسمت سوم در ارتبات با واکنش 

قیهت  موف ،نیهمچنه است. مختلف  یها سازمانهشدار سیالب مبتنی بر مشارکت هوشمندانه مردم و 

. با عنایهت  ] 9 ، 89 ، 98 [بستگی داردآگاهی مردم  در جوامع در معرض خطر، به میزان ها سامانهاین 

 ۀتوسهع منفی را بهر   اثرهای نیکمترکه  یا نهیگزمشارکت و آموزش مردم، انتخاب  یها روشبه تنوع 

 یهها  سهتم یسبرخهوردار اسهت.    یا ژهیه وو هشدار سیالب ایجاد کند، از اهمیت  ینیب شیپ یها سامانه

نقش عمهده و   زیخ لیسو هشدار سیالب در کاهش تلفات جانی و خسارات مالی در مناطق  ینیب شیپ

تنهها  ، توسهط نویسهندگان در ایهن حهوزه     گرفته صورتتحقیقات  تاکنون در که  یدرحال ،ارندد یمؤثر

بررسهی   کمتهر  مهردم و نهادهها  مسائل فنی و تکنولوژیکی مورد توجه قرار گرفته و مشارکت اجتماعی 

مختلف مشهارکت   یها روشو  شدهاین مسلله توجه  به بنابراین در این پژوهش سعی شده .شده است

انتخهاب   در واقع، هدف ایهن تحقیهق،   .شوند یبند تیاولوسیل و هشدار  ینیب شیپو آموزش مردم در 

و  ینه یب شیپمختلف مشارکت دادن و آموزش مردم در  یها روش یبند رتبهعبارتی  بهیا  روشبهترین 

از یهک روش   رو بایهد  از ایهن . اسهت هشدار سیل با درنظرگیری چندین معیهار مههم در کشهور ایهران     

چندمعیاره به شناخت، توصیف  یریگ میتصم یها روش. کردمناسب استفاده  ةچندمعیار یریگ میتصم

تها   کننهد  یمه کمهک   رانیه گ میتصهم کهرده و بهه    یبنهد  رتبهرا  آنهاکمک و سپس  ها نهیگزو ارزیابی 

از  هها  نهه یگزارزیهابی   بهرای  برای این منظور، ابتدا معیارهای مناسهب  .گزینه را پیدا کنند نیتر مطلوب

طراحی شد که ههدف   یا پرسشنامهطریق مطالعه مقا ت و مصاحبه با کارشناسان تعیین شد. سپس 

پهس از   قبهل بهود.   ۀمرحلشده در  تعیینبا معیارهای  درکارانان دستو ن امتخصصبررسی موافقت ، آن

 یبنهد  رتبهه  بهرای مناسهب   ةمعیهار  چنهد  یریگ میتصماز یک رویکرد روا و پایا،  ۀپرسشنامبه  یابیدست

اهمیت ههر معیهار    حدمشخص کردن  برای، یریگ میتصماستفاده شده است. در این رویکرد  ها نهیگز

از روش تاپسهیس اسهتفاده    هها  نهه یگز یبند رتبه برایشانون و  یآنتروپبه معیارها( از روش  یده وزن)

 شد.

هاروشموادو

سیالب رخ پانزده مدت، که در این  دهد یمنشان  8311تا  8353 ساله 32 دورةآمار سیالب در 
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در اثهر   آنهانفر از  8622میلیون نفر بوده است که حدود  8آن حدود  ریتأثجمعیت تحت  وداده 

میلیهون   8412حهدود  در و خسارات مالی سیالب نیز  دادندجان خود را از دست  ها البیساین 

در ایهن   سهیالب  53 ةدهند نشان 9281تا  8313زمانی  دورةآمار سیالب در  نیهمچند ر بود. 

 نفهر  9822 حهدود در  کهه  بود نفر میلیون 3 حدود آن ریتأث تحت جمعیت که استزمانی  دورة

بها  . ]84[ بود د ر میلیارد 4 حدود نیز ها البیس این مالی خسارات و دادند دست از را خود جان

گرفته مربوت به تلفات جهانی و خسهارات مهالی ناشهی از      صورت یها لیتحلو  ها یبررستوجه به 

کهه ایهن توسهعه، نیازمنهد      رسد یمهشدار سیل، ضروری به نظر  یها ستمیس ۀتوسعسیل، لزوم 

 بهرای مشارکت و آمهوزش مهردم    یها روش. در این تحقیق، ]9[ مردم است ۀهوشیارانمشارکت 

 .شوند یم یبند رتبهمناسب  یریگ میتصمبا رویکرد  ها ستمیستحقق این 

 ۀتوسههعروش مشههارکت و آمههوزش مههردم در  نیتههر نهههیبهانتخههاب  بههرای تحقیههق،در ایههن 

مشهخص و   مهدنظر  یهها  نهه یگزمعیارها و  بایدسیالب، نخست  ینیب شیپهای هشدار و  سیستم

. برای اثبهات روایهی مهاتریس    شود دییتأ اندرکاران دستتوسط متخصصان و  آنهای و پایایی یروا

که برای این منظور از نسبت روایی محتهوا   شدهنهایی، روایی محتوایی آن بررسی  یریگ میتصم

 پرسشنامهبررسی روایی صوری،  برای، تحقیقو شاخص روایی محتوا استفاده شده است. در این 

آماری شامل مهندسان منابع آب، کشاورزی، منهابع طبیعهی،    ۀجامعتایی از  85 ۀنمونبرای یک 

ژئومورفولوژی ارسهال شهد تها نظهر     ن امتخصصشهری و  یزیر برنامهسوانح طبیعی، شهرسازی و 

 ۀپرسشهنام در  هها نآمطرح کننهد. نظهر    شده یآور جمع یها دادهو  سؤا تنگارش  بارةخود را در

روایهی صهوری توسهط     دییه تأو در نهایت پس از  صورت گرفتو اصالحات  زم شد اولیه اعمال 

. برای این منظهور از نسهبت   شدخبره بررسی  32نیز توسط  پرسشنامهخبرگان، روایی محتوایی 

در نسبت روایی محتوا، هر متخصهص بایهد بهه    ا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. روایی محتو

پاسهخ   «و غیرضروری ،ولی غیرضروری ضروری، مفید» یقسمت سهراساس طیف مربوت ب سؤا ت

 آید. می دست به 8 ۀرابطدهد. این نسبت از 
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و منظهور از   انهد  کردهضروری را انتخاب  ۀگزینکه  است تعداد افراد متخصصی Enمنظور از 

N  است.تعداد کل متخصصان  

 محاسبه شد. 9 ۀرابط استفاده از باشاخص روایی محتوا  نیهمچن
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 iCVR  سؤالنسبت روایی محتوا برایi وK  هسهتند.  پرسشهنامه مانهده در   باقی های سؤالتعداد 

از ضریب آلفای کرونبهاخ   یریگ میتصممربوت به ماتریس  پرسشنامهپایایی  ۀمحاسببرای  نیهمچن

روا  ۀپرسشهنام بهه   یابیدستمحاسبه شد. پس از  SPSS افزار نرماستفاده شد و مقدار این ضریب در 

دهی آنتروپی شهانون تعیهین شهد.     معیارها با روش وزنانتخاب بهترین گزینه ابتدا وزن  برایو پایا، 

اساس میانگین نظر متخصصان وضعیت هر گزینهه نسهبت بهه ههر معیهار تعیهین شهده و         برسپس 

 .  شد یبند رتبه TOPSISدر نهایت با روش  ها نهیگز

زنمعیارهاباروشآنتروپیشانونتعیینو

. در ایهن روش،  کنهد  یمرا تعیین  ارهایمع، وزن یریگ میتصمماتریس  یها دادهاساس  برآنتروپی، 

، کهه در آن  شهود  یمه در نظهر گرفتهه   ijx معیار بها اجهزای  n گزینه وm باD ماتریس تصمیم

شده  یساز نرمالD. سپس اجزای ماتریسدهد یمنشان  jرا نسبت به معیار i ۀگزینوضعیت 

 .]85[ شود میتعیین  3 ۀمعادل. برای هر شاخص مقدار آنتروپی با شوند یمتبدیل ijp و به

(3) 

1

ij

ij n

ij

i

x
p

x





 

R هها  نهه یگز بها معکهوس کهردن لگهاریتم تعهداد      1 ۀرابطاز  است و با استفاده یمقدار ثابت 

 .  دیآ یمدست  به

(1) 1
R =

lnm
 

jd انحرافی ۀدرجسپس   5 ۀرابطه در  .شود میمحاسبه  5 ۀرابطبرای هر معیار با استفاده از  

 است. j، آنتروپی شاخص jEمنظور از 

(5) 
j jd = 1- E 

 .]5[ دیآ یمدست  به 6 ۀرابطام با روش آنتروپی با استفاده از  j معیاروزن 

(6) 
j

j n

j
j=1

d
=

d
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هانهیگزیبندرتبه

 یریگ میتصمایجاد ماتریس  .8 ۀمرحل

نسهبت   i ۀگزیناست و وضعیت  شدهشکیل تمعیار n گزینه وm از یریگ میتصمماتریس 

)*و بنابراین یک ماتریس شود یمنشان داده  ijxبا  jبه معیار  )ij m nx  .است 

 اسیمق یب یریگ میتصمایجاد ماتریس  .9 ۀمرحل

 هها آنقابل مقایسه، باید  یها دادهبه  یابیدست برایمتفاوتی دارند،  یها وزنمعیارها  که ازآنجا

 .]3، 1، 6، 4، 82[ شود یماستفاده  4 ۀرابطاز  یساز اسیمق یب برایکرد.  اسیمق یبرا 

(4) 
   1, 2,..., ; j 1, 2,..., ni m    

2

1

ij

ij m

ij
i

x
n

x






 

 موزون اسیمق یبماتریس  ۀمحاسب .3ۀ مرحل

 .دیآ یم دست به 1 ۀرابطموزون از  ةشد اسیمق یب، ماتریس یساز اسیمق یبپس از 

(1) ij j ij V = w × n 

ijn :اسیمق یب یها داده 

jw وزن معیار :j ام 

 دئالیاو ضد  دئالیا یها جوابتعیین  .1ۀ مرحل

 استفاده 82و  3 های رابطهاز  دئالیاو ضد  دئالیا یها جواببرای تعیین 

 .]88 ،85  ،84، 92[ شود یم 

(3) 
1 2   ( ) (,   )  i ij i ijA max V j Є J minV j Є J


 

(82) 
1 2min    ,    ( ) (  )ij i iji

A V j Є J maxV j Є J

 

 یهها  شهاخص مثبت بیشترین مقدار و برای  یها شاخص، جوابی است که برای دئالیاجواب 

مثبت کمترین مقهدار و   یها شاخصبرای  دئالیامنفی کمترین مقدار را داشته باشد. جواب ضد 

 .]5 [داردمنفی بیشترین مقدار را  یها شاخصبرای 

 دئالیاو ضد  دئالیاهر گزینه از جواب  ۀفاصل ۀمحاسب .5ۀ مرحل

(88) 1,2,..., ; j 1,2,...,ni m     2

1

( )
n

i ij j
j

S V V
 



   

(89) 1,2,..., ; j 1,2,...,ni m     2

1

( )
n

i ij j
j

S V V
 



   

 ها نهیگز یبند رتبه .6ۀ مرحل
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باشهد،   شتریب iC. هرچه مقدار شوند یمبا هم مقایسه  هاiCمقادیر  ها نهیگز یبند رتبه برای

  .]81 [بهتر خواهد بودگزینه 

(83) 1,2,...,i m    i
i

i i

S
C

S S



 



 

هاافتهی

 ةشهد  محاسهبه . مقدار شدمتخصص بررسی  85با روش نسبت روایی محتوا توسط  پرسشنامه رواییابتدا 

معهادل یکهی از    پرسشهنامه  سهؤال )ههر   پرسشنامه سؤال، برای هر 8 ۀرابطنسبت روایی محتوا مطابق با 

 نشان داده شده است.   8در جدول  است( یریگ میتصممعیارهای 

پرسشنامهمحتوابرایهرمعیاردرمقدارنسبتروایی.1جدول  

(پرسشنامهمربوطدرسؤال)معیار  CVR 

14/2 کاهش خسارات مالی  

43/2 کاهش تلفات جانی  

43/2 پذیرش اجتماعی  
 

( 13/2 نجها یا)در ا از حهداقل مقهدار نسهبت روایهی محتهو      8 در جهدول  آمهده  دست بهتمام اعداد 

 نکهه یادست آمد. با توجه بهه   به 41/2برابر  ،9 ۀند. مقدار شاخص روایی محتوا هم مطابق با رابطشتریب

 بهرای . شهود  مهی  دییه تأ پرسشهنامه ، روایهی  ]4[اسهت   4/2مقدار مجاز شاخص روایی محتوا  کمترین

بهرای   انتهایی از متخصصه   85 ۀنمونه  اسهاس یهک   برضریب آلفای کرونباخ  ،پرسشنامهبررسی پایایی 

از مقدار مجهاز   بیشتریب مقدار این ضر که ازآنجاو  است 153/2محاسبه شد که مقدار آن  پرسشنامه

مهاتریس  ، یریه گ میتصهم  ۀپرسشهنام روایی و پایهایی   دییتأپس از  پایاست. پرسشنامه،]81[ است 4/2

روا و پایا بین خبرگان توزیع شد تا وضعیت هر گزینهه نسهبت بهه ههر معیهار را تعیهین        یریگ میتصم

آمد )جهدول   دست به یریگ میتصمآوردن میانگین نظر خبرگان، ماتریس نهایی  دست بهکنند. پس از 

آمهد   دسهت  بهه ، وزن معیارها با روش آنتروپی شهانون  آمده دست به یریگ میتصم(. به کمک ماتریس 9

. بهرای  شهدند  یبنهد  رتبهه  TOPSISبا روش  ها نهیگزآوردن وزن معیارها،  دست (. پس از به3 )جدول

، اسیه مق یبه نرمال شود. سپس وزن معیارهها در مهاتریس    یریگ میتصمماتریس د این منظور ابتدا بای

و ضهد   دئالیه اههای   آمد. سپس برای هر معیار، گزینهه  دست بهموزون  اسیمق یباعمال شد و ماتریس 

 هها  نهه یگز یبنهد  رتبهه و  یبند رتبه، شاخص دئالیا، ضد دئالیا ۀفاصلبعد  ۀمرحلتعیین شد. در  دئالیا

مختلهف   یهها  روشبرای یازده نهوع از   گرفته انجام یبند رتبهآمد. با توجه به  دست به 1مطابق جدول 
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و هشهدار سهیل در کشهور ایهران،      ینه یب شیپ یها ستمیس ۀتوسعمشارکت و آموزش مردم در جهت 

مشهاهداتی از   ینشانگرهااول، ایجاد  ۀرتبدر  ها دشت البیسروش برگزاری جلسات با مردم ساکن در 

صهنایع واقهع    و ها کارخانهسیالب از هشدار  مسلو ندوم، بازدید  ۀرتبپیشین در  داده رخ یها البیس

سوم، نصب تابلوهای نشانگر پتانسهیل   رتبۀ زم به صاحبان صنایع در  یاخطارهاو  ها دشت البیسدر 

پهنجم، ارائهه    رتبهۀ در  ها روزنامهچهارم، انتشار مقا ت در  رتبۀعمومی در  یها ساختمانسیالب روی 

مانورههای  اجهرای   ششهم،  رتبهۀ و بروشورها به مهردم در   ها کتابچهسیالب به شکل  یها تورالعملدس

 یهها  روشهشهتم،   رتبهۀ هفتم، تعامل چهره به چهره و خانه بهه خانهه بها مهردم در      رتبۀآزمایشی در 

 بخهش  یآگاهتبلیغات  نیهمچن، بروشورها و غیره و ها جزوهتوزیع اطالعات مربوت به سیالب از طریق 

 .اند گرفتهدهم قرار  رتبۀن مدیریت سیالب در نهم و مصاحبه با مسلو  رتبۀو در در رادیو هر د

یریگمیتصمماتریس.2جدول

معیار

گزینه

کاهشخسارات

مالی

کاهشتلفات

جانی
پذیرشاجتماعی

 5 5 8 و بروشور  کتابچهشکل  بهسیالب  یها دستورالعملارائه 

و صنایع واقهع در   ها کارخانههشدار سیالب از  مسلو نبازدید 

  زم به صاحبان صنایع یاخطارهاو دادن  ها دشت البیس
3 5 5 

 3 3 8 تعامل چهره به چهره و خانه به خانه با مردم

 4 5 5 پیشین داده رخ یها البیسمشاهداتی از  ینشانگرهاایجاد 

 4 5 8 ها روزنامهانتشار مقا ت در 

 5 4 3 دشت البیسبرگزاری جلسات با مردم ساکن در 

و  ههها جههزوهتوزیههع اطالعههات مربههوت بههه سههیالب از طریههق  

 بروشورها
3 8 3 

 یهها  سهاختمان پتانسیل سهیالب روی   نشانگرنصب تابلوهای 

 عمومی
5 3 5 

 3 8 3 در رادیو بخش یآگاهتبلیغات 

 3 8 8 مدیریت سیالب مسلو نمصاحبه با 

 5 8 5 آزمایشیمانورهای 

 

انحرافووزنمعیارهاۀدرجمقادیرآنتروپی،.3دولجج

آنتروپیدرجهانحرافوزنمعیارمعیار

 33/2 24/2 1/2 کاهش خسارات مالی

 39/2 21/2 115/2 کاهش تلفات جانی
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 31/2 29/2 88/2 پذیرش اجتماعی

دئالیاوضددئالیاۀفاصلبااستفادهازهانهیگزیبندرتبه.4جدول

هانهیگز
ۀفاصل

دئالیا

ضدۀفاصل

دئالیا

شاخص

بندیرتبه

یبندرتبه

هانهیگز

 8 462/2 912/2 212/2 دشت البیسبرگزاری جلسات با مردم ساکن در 

 9 412/2 982/2 245/2 پیشین داده رخ یها البیسمشاهداتی از  ینشانگرهاایجاد 

و صههنایع واقههع در   ههها کارخانههههشههدار سههیالب از   مسههلو نبازدیههد 

  زم به صاحبان صنایع یاخطارهاو دادن  ها دشت البیس
882/2 842/2 682/2 3 

 1 532/2 842/2 852/2 عمومی یها ساختمانپتانسیل سیالب روی  گر نشاننصب تابلوهای 

 5 112/2 855/2 842/2 ها روزنامهانتشار مقا ت در 

 6 142/2 852/2 842/2 و بروشور به مردم  کتابچهشکل  بهسیالب  یها دستورالعمل ۀارائ

 4 122/2 852/2 992/2 مانورهای آزمایشی

 1 962/2 245/2 982/2 تعامل چهره به چهره و خانه به خانه با مردم

 3 912/2 245/2 912/2 ، بروشورها و غیرهها جزوهتوزیع اطالعات مربوت به سیالب از طریق 

 3 912/2 245/2 912/2 در رادیو بخش یآگاهتبلیغات 

 82 982/2 242/2 965/2 مدیریت سیالب مسلو نمصاحبه با 

 

، هها  نهیگز یبند رتبهدر  شده استفاده یریگ میتصمروش  یسنج صحتبررسی کارایی و  برای

 یبنهد  رتبه (SAW, ARAS, WASPASدیگر ) یریگ میتصمروش  سهبه کمک  ها نهیگز مجدداً

در  شده ارائه یریگ میتصماز روش  آمده دست به یها رتبهمیانگین  ،. سپس برای هر گزینهاند شده

اسهپیرمن بهین    یبسهتگ همضهریب   ودست آمهد   به وکرشدهاین تحقیق )تاپسیس( و سه روش 

و  TOPSIS ،SAW ، ARAS وکرشهده روش  چههار از  کهدام  و هر آمده دست به یها رتبهمیانگین 

WASPAS  افزار نرمدر SPSS  بر است( 8 و 33/2، 8، 34/2ترتیب  بهمحاسبه شد که مقدار آن .

و ( TOPSIS) در ایهن مقالهه   شهده  ارائهنتیجه گرفت که روش  توان یم، آمده دست بهاساس نتایج 

ARAS نسبت بهه   ها نهیگز یبند رتبهکاراتری در  یها روشWASPAS  وSAW  ،زیهرا   هسهتند

  خواهد بود. بیشتر یریگ میتصمتر باشد، کارایی روش یشهرچه مقدار این ضریب ب

یریگجهینتبحثو

با توجه به بررسی آمهار تلفهات جهانی و خسهارات مهالی ناشهی از سهیالب، آمهادگی و اقهدامات          

که اشاره شد، دو دسهته از اقهدامات    طور همان. رسد یم به نظردر برابر سیالب ضروری  یا مقابله

. اقهدامات  هسهتند  یا رسهازه یغو  یا سهازه اقهدامات   ،هها  البیسه کنتهرل و مهدیریت    بهرای مهم 
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و هشدار سهیالب   ینیب شیپ. هستندو سازگارتر با محیط زیست  تر یاقتصاداقداماتی  یا رسازهیغ

 ۀتوسهع در ایران توسعه یابند.  باید، روند شمار می به یا رسازهیغدر اقدامات  مؤثر یها روشکه از 

 عنهوان  بهه با مشارکت و آموزش مردم همراه باشد. برای افزایش مشارکت مهردم   باید ها روشاین 

بهین اقهدامات در نظهر     بایهد  ،و هشدار سیالب ینیب شیپروش  ۀتوسعمهم در  یها مؤلفهیکی از 

شهدند کهه روش    یبند رتبه ها روشانتخاب شود. در این تحقیق، این  آنها نیتر نهیبه شده گرفته

مشهاهداتی از   ینشهانگرها اول، ایجاد رتبۀ در  ها دشت البیسبرگزاری جلسات با مردم ساکن در 

و صهنایع   هها  کارخانههشدار سیالب از  مسلو ندوم، بازدید رتبۀ پیشین در  داده رخ یها البیس

ب تابلوههای  سوم، نصرتبۀ  زم به صاحبان صنایع در  یاخطارهاو دادن  ها دشت البیسواقع در 

چههارم، انتشهار مقها ت در    رتبهۀ  عمهومی در   یهها  سهاختمان پتانسیل سیالب بر روی  گر نشان

و بروشورها بهه مهردم    ها کتابچهسیالب به شکل  یها دستورالعملپنجم، ارائه رتبۀ در  ها روزنامه

خانه بها   هفتم، تعامل چهره به چهره و خانه بهرتبۀ مانورهای آزمایشی در اجرای ششم، رتبۀ در 

، بروشهورها و  هها  جزوهتوزیع اطالعات مربوت به سیالب از طریق  یها روشهشتم، رتبۀ مردم در 

ن نههم و مصهاحبه بها مسهلو     رتبهۀ  در رادیهو ههر دو در    بخش یآگاهتبلیغات  نیهمچنغیره و 

ماننهد   ییهها  روشکهه   دهنهد  یمه نشهان   ها افتهیدهم قرار گرفتند. این  ۀرتبمدیریت سیالب در 

و چها  بروشهور و    مسهلو ن و مصاحبه بها   رتبۀ برتربرگزاری جلسه با مردم و مشارکت آنان در 

تعامل چهره به چههره و   مانند ییها روش. اند گرفتهآخر قرار  یها رتبهتبلیغاتی در  صرفاًکارهای 

آخهر قهرار    یهها  رتبهه  بهودن، در  ریه وقتگو  زیاد ۀهزین، تعداد زیاد افرادعلت  بهخانه به خانه نیز 

 .رندیگ یم

منابع

 یریپهذ  بیآس(. »8335و عبدلی، اسماعیل ) ؛مجیدی هروی، آنیتا ؛قهرودی تالی، منیژه [.8]

، جغرافیا و مخاطرات طبیعی، » موردی: تهران، درکه تا کن( ۀمطالعناشی از سیالب شهری )

 .98-36، ص 84، ش 5 جلد

 .(8335)وزارت نیرو مدیریت سیالب در  ۀنام نظام [.9]
[3].Arnell, Nigel W.; & Gosling, Simon N. (2016). “The impacts of climate change 

on river flood risk at the global scale”, Climatic Change, 134(3), pp: 387-401. 

[4].Chen, Chen-Tung (2000). “Extensions of the TOPSIS for group decision-making 

under fuzzy environment”, Fuzzy sets and systems, 114(1), pp: 1-9. 

[5].Chuansheng Xie; Dapeng Dong; Shengping Hua; Xin Xu; & Yingjie Chen 

(2012). “Safety evaluation of smart grid based on AHP-entropy method”, 

Systems Engineering Procedia, 4(2), pp: 203-209. 



 963 و هشدار سیالب در ایران ینیب شیپمشارکت و آموزش مردم در  یها روش یبند تیاولو

[6].Fu, Guangtao (2008). “A fuzzy optimization method for multicriteria decision 

making: An application to reservoir flood control operation”, Expert Systems 

with Applications, 34(1), pp: 145-149. 

[7].Lawshe, C.H. (1975). “A quantitative approach to content validity 1”, Personnel 

psychology, 28(4), pp: 63-75. 

[8].Mileti, Denis S. (1995), “Factors related to flood warning response”, in: US-Italy 

Research Workshop on the Hydrometeorology, Impacts, and Management of 

Extreme Floods, pp: 1-17. 

[9].Mohit, Mohammad Abdul; & Sellu, Gajikoh Mohamed. (2017). “Development 

of Non-structural Flood Mitigation Policies and Measures for Pekan town, 

Malaysia”, Asian Journal of Behavioural Studies, 2(6), pp: 9-20. 

[10]. Orozco, Michael M.; & Caballero, Jonathan M. (2018). Smart disaster 

prediction application using flood risk analytics towards sustainable climate 

action, In MATEC Web of Conferences (Vol. 189, p. 10006). EDP Sciences. 

[11]. Özcan, Evren Can; Ünlüsoy, Sultan; & Eren, Tamer (2017). “A combined 

goal programming–AHP approach supported with TOPSIS for maintenance 

strategy selection in hydroelectric power plants”, Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 78(4), pp: 10-23. 

[12]. Parker, Dennis J.; & Handmer John W. (1998). “The role of unofficial flood 

warning systems”, Journal of contingencies and crisis management, 6(1), pp: 45-60. 

[13]. Plate, Erich J. (2002). “Flood risk and flood management”, Journal of 

Hydrology, 267(1-2), pp:2-11. 

[14]. Walesh, Stuart G. (1989). “Urban surface water management”, John Wiley & 

Sons, 2(3), pp: 18-30. 

[15]. Wang, Endong; Alp, Neslihan; Shi, Jonathan; Wang, Chao; Zhang, 

Xiaodong; & Chen, Hong (2017). “Multi-criteria building energy performance 

benchmarking through variable clustering based compromise TOPSIS with 

objective entropy weighting”, Energy, 125(1), pp: 197-210. 

[16]. Windarto, J. (2010). “Flood early warning system develop at garang river 

Semarang using information technology base on SMS and Web”, International 

Journal Of Geomatics And Geosciences, 1(1), pp: 14-28. 

[17]. EM-DAT CR. The international disaster database. 

[18]. Yadav, Shiv Prasad; Kumar, Surendra; & Kavita (2009). “A multi-criteria 

interval-valued intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection 

with TOPSIS method”, In International workshop on rough sets, fuzzy sets, data 

mining, and granular-soft computing . Springer, Berlin, Heidelberg, pp: 303-312.  

[19]. Yuan, Wenlin; Liu, Meiqi; & Wan, Fang (2019). Study on the impact of 

rainfall pattern in small watersheds on rainfall warning index of flash flood 

event. Natural Hazards, 97(2), pp:665-682. 

[20]. Yue, Zhongliang (2011). “A method for group decision-making based on 

determining weights of decision makers using TOPSIS”, Applied Mathematical 

Modelling, 35(4), pp: 1926-36. 

[21]. Zschau, Jochen; & Küppers, Andreas (Eds) (2013). Early warning systems 

for natural disaster reduction, Springer Science & Business Media. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544217303146#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544217303146#!

