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  چکیده
 نگردید مواجه و خسارات بروز موجب کشور، یها دره رود و هارودخانه یحاشیه رد روستایی هایسکونتگاه کالبدی سریع یتوسعه       

 مطالعات یپایه بر را سیل یپدیده منفی اثرات کاهش برای اندیشیچاره ضرورت که ایگونه به. است گردیده متعددی مشکالت با روستاها

 بحران بر مدیریت تحقیق این انجام از هدف .سازدمی روشن پیش از بیش علمی، هاییافته بر مبتنی کارآمد مدیریت اعمال و علمی

 شهرستان روستاهای منظور بدین و است روستایی هایسکونتگاه خطر معرض در و امن هایپهنه شناسایی و روستایی مناطق در سیالب

 شیب، جهت شیب، فاکتور شش از امر این به رسیدن برای. است شده انتخاب موردی مطالعه عنوان بهان کردستان از توابع است سروآباد

 کاربردی ماهیت حسب بر و تحلیلی روش حسب بر پژوهش این. است شده استفاده مسیل از فاصله و بارندگی لیتولوژی، گیاهی، پوشش

 از پس نهایت در و شده گرفته بهره (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند و( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم از آن انجام در و است

. گردید تولید فاکتورها ارزیابی جهت انیپوش هم هاینقشه و خطر تلفیقی نهایی هاینقشه اطالعاتی، هایالیه و هاداده تحلیل و تجزیه

 00 حدود که داد نشان انجامید، شهرستان روستایی نواحی در سیل خطر معرض در و امن مناطق شناسایی به آنکه ضمن مطالعه نتایج

 .دارد قرار سیل پرخطر محدوده در روستایی هایسکونتگاه جمعیت درصد 12 و روستا 11 مجموع از روستا 93 شهرستان، مساحت درصد

 

 . سروآباد شهرستان ،خیزی سیل ،روستایی هایسکونتگاه ،روستایی هایبحران :کلیدی هایواژه
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 :لهمسأ بیان

. است بحران ایجاد عوامل دقیق شناخت نیازمند روستایی نواحی در بحران نوع هر برای ثرمؤ ریزیبرنامه       

 وقوع از قبل فاجعه هر با رویارویی برای روشن هایسیاست و مشخص هایبرنامه تنظیم معنای به نیز بحران مدیریت

 و تحول حال در دائماً جغرافیایی محیط (.7929 ،همکاران و درابک) است رویداد از پس بازسازی و بحران زمان آن،

 را اساسی نقش زمین درونی نیروی و( زمین ثقل) گرانش نیروی عوامل ،جابجایی و تحول این ایجاد در و است حرکت

-بارندگی از ناشی جاری هایآب ها،دامنه شیب جهت ها،دامنه شیب میزان جمله از یعوامل سیل یپدیده در. دارد

 و آب از خاک اشباع ها،لرزه زمین ها،دامنه توپوگرافی خاک، رطوبت محیط، حرارت درجه تغییرات سنگین، های

 عملیات ها،جنگل خصوص به گیاهی پوشش و مراتع از رویهبی یهابرداریبهره شامل انسانی هایفعالیت همچنین

 و هادامنه تعادل زدن هم بر موجب که دارد بسزایی نقش آهنراه خطوط و هاجاده احداث غیرصحیح، مهندسی

 اآنه تغییر و زباله حد از بیش دفن. گرددمی سیل ایجاد نهایت در و هادامنه سطح بر زاید مواد تجمع ،طبیعی محیط

 در بویژه هاسیالب گیریشکل و تسهیل یا و تشدید در ندتوامی که است عواملی از نیز مخرب گازهای تولید و زمان با

 (. 7928 اسمیت، ؛7911 ،محمودی) باشد ثرمؤ هادامنه سطح بر مواد جابجایی و روستایی نواحی

 و ساختیزمین هایفعالیت کوهستانی، عمدتاً فیتوپوگرا با مطالعه مورد محدودهبه عنوان  سروآباد شهرستان        

 در و داراست را محیطی مخاطرات از وسیعی طیف هایزمینه اقلیمی، و شناسیزمین متنوع شرایط زیاد، خیزیلرزه

 این در متر 000 از ترپایین و متر 9000 از باالتر ارتفاع. است محیطی هایبحران مستعد استان هایشهرستان میان

 ایجاد سیل بویژه مخاطرات انواع ایجاد برای را باالیی پتانسیل و است بخشیده شهرستان به ایویژه یچهره نشهرستا

 افزایش از نشان کشاورزی جهاد وزارت در شده انجام هایبررسی(. 70 :7929 رزاب، روستایی هادی طرح) است کرده

 پدیده ثیرتأ به نظر(. 7912 ،همکاران و میرصانعی) است شهرستان این در اخیر هایدهه طی در سیل باالی احتمال

 انرژی، و نیرو آب، انتقال خطوط ها،راه آن، مساکن و روستاها طبیعی و اقتصادی -اجتماعی هایسیستم بر لسی

 هایمحیط در سیل وقوع مستعد نواحی شناخت مراتع، و هاجنگل تخریب و خاک فرسایش تجهیزات، و سیساتتأ

 ریزیبرنامه و مدیریت محلی، ای،ناحیه عمرانی و ایتوسعه هایریزیبرنامه سایر در استفاده برای دتوانمی روستایی

 زاده، بمان) باشد ثرمؤ کالبدی و فضایی توسعه هایریزیبرنامه و توریستی ریزیبرنامه زیست،محیط و طبیعی منابع

 هایسکونتگاه مختلف هایویژگی بررسی با که است آن حاضر پژوهش هدف(. 7921 پورموسوی، ؛70 :7921

 مراتبیسلسله تحلیل مدل و( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با و مطالعه مورد محدوده روستایی

(AHP)، را زیاد بسیار تا کم بسیار خطرات از طیفی در شهرستان روستایی هایسکونتگاه در سیل وقوع احتمال 

 نیز و سیل خطر وقوع احتمال که کندمی تقسیم ایویژه نواحی به را زمین سطح بندیپهنه نوع این. نماید مشخص

 . است مشخص آنها در روستایی امن هایپهنه

 به شده، گرفته بکار معیارهای و هاشاخص ارزیابی و سیل بندیپهنه بر عالوه تا است آن بر سعی پژوهش این در       

 رواین از .بپردازد کردستان استان در بادسروآ شهرستان روستاهای امن و خطر هایپهنه جمعیتی -فضایی تحلیل

 در سیل خطرات پیشبینی منظور به و سروآباد شهرستان روستایی نواحی در بحران مدیریت هدف با حاضر مقاله

 روستاهای بینییشپ به روستایی، نواحی ضعیف و متوسط باال، خطر با هایپهنه شناخت ضمن ،روستایی نواحی

 معرض در روستایی جمعیت و روستاها تشخیص پی در و پرداخته سیالب بروز صورت در اضطراری اسکان نیاز دارای

 .است سیالب متوسط خطر با یا و خطر کم پرخطر،
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 :تحقیق پیشینه و نظری مبانی

 به و شوند مدیریت و بندیطبقه یمیاییش و هوایی و آب ساختی،زمین بیولوژیک، هایگروه در تواندمی هابحران      

 نیازمند بحران زمینه در بویژه مدیریت ارزیابی(. Aysan, 1993: 48) شوند اییشناس محیطی مخاطرات عنوان

-پتانسیل و هاداده ارزیابی واقع در(. Stephenson, 1991: 7) است بحران عوامل زمینه در اطالعات اولیه بررسی

 به بحران مدیریت عبارت(. Kent, 1988: 30) است بحران مدیریت ریزیبرنامه در گام نخستین بحران وقوع های

 کوبا و مریکاآ میان موشکی درگیری وقوع امکان هنگام به فامارو مک رابرت توسط بار اولین برای امروزی صورت

 سازمان عمومی مجمع و شد آغاز بحران مدیریت زمینه در ای عمده های فعالیت ،7310 دهه پایان از. گردید عنوان

 سیل زلزله، شامل بالیا این  .نامید طبیعی بالیای کاهش دهه عنوان به را 7330 دهه 7321 دسامبر 77 تاریخ در ملل

 بحران مدیریت (.7912 الهی، ناطقی ؛876: 7926 فر، کوهی سواد) باشد می دنیا تمام در طبیعی مخاطرات سایر و

 ریزی برنامه. است عموم و شهرداری غیردولتی، و دولتی اجرایی های دستگاه مات،مقا عملکرد ریزی، برنامه فرایند

 و وقوع از قبل مقطع در هم سانحه یک عوارض با مقابله های فعالیت تمامی که است جامعی فرآیند بحران مدیریت

 و دولتی اصرعن کلیه ساماندهی و هماهنگی بحران مدیریت هدف. گیرد برمی در را وقوع از بعد مقطع در هم

 برطرف برای. است ضروری و الزم های سیاست اتخاذ ریزی، برنامه همراه به بحران مدیریت در ذیربط عوامل غیردولتی،

 (. 876: 7926 فر، کوهی سواد) باشد می العاده فوق و انسانی اضطراری، اقدامات به نیاز بحران کردن

 افزارهاینرم و امکانات از استفاده و یافتهتوسعه کشورهای در تحقیق از عرصه این طوالنی نسبتاً سابقه رغمعلی        

-می کم بسیار روستایی مطالعات سطح در ویژه به شده انجام مطالعات و وهشپژ ما کشور در منظور، بدین پیشرفته

 و تحقیقات بیشتر گذشته در. است شده محدود مخاطرات بندیپهنه به صرفاً گرفته صورت هایپژوهش و باشد

 معدنی، محیطی، هایتوان مطالعه غالباً گرفتمی صورت زمین کره سطح در کوهستانی نواحی مورد در که مطالعاتی

 را خیززلزله مناطق و خیزسیل هایپهنه ای،دامنه حرکات و هادامنه حاضر حال در اما. بود کشاورزی و انرژی، منابع

 اثرات کاهش جهانی برنامه در(. 7928 ،همکارانو  یمانی) گیرندمی قرار بررسی مورد نیز تعدیل و کنترل منظور به

 اثرات و هاسیالب درباره مسایل 7323 جوالی در که زلزله مهندسی جهانی کنفرانس هشتمین در و طبیعی بالیای

 دهه عنوان به را 7330 دهه 7321 دسامبر 77 تاریخ در ملل سازمان عمومی مجمع شد منجر که گردید مطرح آن

 کوهی سواد) باشد می دنیا تمام در طبیعی مخاطرات سایر و سیل زلزله، شامل بالیا این  .نامید طبیعی بالیای کاهش

 مطالعات روستایی و شهری نواحی یا مسکونی مناطق در آن اثرات و طبیعی بالیای خصوص در(. 871: 7926 ،فر

 و بردارینقشه مهندسی یعلم قطب توسط که «طبیعی سوانح مدیریت» باکت مانند. است گرفته صورت چندی

 که «محیط مدیریت و ژئومورفولوژی» یا و است کرده لیفتأ تهران دانشگاه فنی دانشکده طبیعی سوانح با مقابله

 زمینه درهمچنین . است شده ترجمه گودرزی شاپور آقای توسط و لیفتأ کمپ دور سی. جی کوک، یو. آر توسط

 .است ذکر قابل 7 شماره لجدو مندرج مقاالت فوق، آثار بر عالوه تحقیق ینهپیش
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 تحقیق پیشینه با ارتباط در مقاالت و ها کتاب -7 جدول

 نتایج مولفان/ مولف مقاله عنوان سال ردیف

7 7920 
 با بحران مدیریت با آشنایی

 روستایی نقاط بر تاکید

 و مطالعات مرکز

 تخصصی خدمات

 روستایی و شهری

 دیدگاه و تعاریف و بحران مدیریت مبانی تشریح به

 مدیریت با مقابله برای هایی دستورالعمل و ها

 .است پرداخته بحران

8 7921 

 تهران های آسیب بررسی

 محیطی مخاطرات از ناشی

 (زلزله و سیل)

 موسی سید

 پورموسوی

 به و کرده تشریح را بحران مدیریت مبانی و اصول

 .است نموده اشاره زلزله و سیل ایجاد عوامل

 GIS کاربردی ایه پروژه 7921 9
 سنجری، سارا

 یار، سعادت امید

 همپوشانی همچنین و ها نقشه تلفیق و تهیه در

 .است گرفته قرار استفاده مورد ها نقشه

1 7922 

 نظری دیدگاههای بر تحلیلی

 نسبت جامعه پذیری آسیب

 محیطی مخاطرات به

 رکن عبدالرضا

 و افتخاری الدین

 همکاران

 برای دیدگاهی یافتن دنبال به تحقیق این نتایج

 برابر در جامعه پذیری آسیب تحلیل و فهم

 .باشد می طبیعی مخاطرات

0 7922 

 بر منفرد رگبارهای تاثیر

 حوضه) سیل بحران مدیریت

 (فارسان

 رحیمی داریوش

 عملیات مانند بحران مدیریت اعمال راهکارهای

 ساحل مخزنی، سد احداث ارتفاعات، در بیولوژیک

 می پیشنهاد سیل از جلوگیری ایبر رودخانه سازی

 .گردد

6 7923 

 و روستایی ریزی برنامه نقش

 کاهش در بحران مدیریت

 طبیعی مخاطرات

 محمدخانی، مظفر

 سلمانیان مریم

 و تامین برای شده حساب و دقیق ریزی برنامه

 حادثه بروز زمان در روستاها ایمن شرایط حفظ

 یطمح و اقلیم به توجه عدم. دارد بسیار اهمیت

 های برنامه ناکارامدی موجب روستاها جغرافیایی

 .است شده طراحی

 . 7938 تحقیق،کتابخانه ای  های یافته: خذمأ

 :تحقیق روش و مواد

 شده انجام نهایی پردازش و هاداده تحلیل اطالعات، سازیآماده ای،کتابخانه مطالعات حاضر تحقیق فرایند در       

 هایسیستم از استفاده با یابیمکان زمینه در شده انجام تحقیقات بر مروری ضمن ایکتابخانه مطالعات در. است

 مفهومی و علمی هایروش و هامدل خصوص در مقاالت و اسناد کتب، بررسی و مطالعه به جغرافیایی، اطالعات

 بندیپهنه بر مؤثر هایشاخص و عوامل شناسایی و بحران مدیریت و بحران با مرتبط مسائل و مفاهیم یابی،مکان

 و سازیآماده آوری،جمع سپس .شد پرداخته سروآباد شهرستان طبیعی و جغرافیایی هایویژگی نیز و سیل بحران

 نقشه ها،مسیل شناسی، زمین نقشه گیاهی، پوشش یا هاکاربری نقشه قبیل از نیازمورد اطالعاتی هایالیه پردازش

 بر مشتمل که فازی فاکتور هاینقشه تهیه همچنین. است شده جامان شیب جهت و نقشه بارش شیب، توپوگرافی،

 با امن و خطر هایپهنه یابیمکان در مؤثر پارامترهای به دهیوزن نیز و است اطالعاتی هایالیه دهیوزن و پردازش

 خطر نهایی نقشه با مقایسه در شده گرفته کار به هایشاخص ارزیابی نهایتاً و مراتبیسلسله تحلیل فرآیند از استفاده

 نهایتاً و معیارهازیر عنوان به شده تهیه هاینقشه کلیه ادامه در .است مرحله این در گرفته صورت هایفعالیت از سیل،

 هایمکان و شده ترکیب یکدیگر با شاخص همپوشانی تلفیق مدل از استفاده با الیه هر وزن دخالت با مؤثر، معیارهای

 نتایج جمعیتی -فضایی تحلیل و ارزیابی به انتها در. است گردیده مشخص روستایی حینوا در سیالب امن و خطر

 بحران مدیریت هایپایگاه استقرار منظور به نهایی هایمکان و شده پرداخته تلفیق هایمدل سازیپیاده از حاصل
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 دهیوزن جهت Expert Choice افزارنرم از حاضر تحقیق انجام در .است شده پیشنهاد شهرستان سطح در سیالب

 و نفوذپذیری نقشه تهیه سیل، خطر بندیپهنه و یابیمکان در ثرمؤ پارامترهای مراتبیسلسله تحلیل فرایند انجام و

 در موردنیاز آنالیزهای اجرای و هاداده پردازش جهت ArcMap 10 افزارنرم از و شده استفاده خطر نهایی نقشه تهیه

 .است شده گرفته بهره خیزیسیل نهایی یهانقشه لفیقت و فاکتور هاینقشه تهیه

 :مطالعه مورد محدوده معرفی

 این. است کردستان استان یغرب هایشهرستان از یکی که باشدمی سروآباد شهرستان پژوهش این محدوده       

 از و سنندج تانشهرس با شرق سمت از و مریوان شهرستان با شمال سمت از عراق، کشور با غرب طرف از شهرستان

 90 تا دقیقه 9 و درجه 90 در سروآباد شهرستان. باشدمی مرز هم کرمانشاه استان با غرب جنوب و جنوب طرف

)شکل . است گرفته قرار شرقی طول دقیقه 19 درجه 16 تا دقیقه 1 و درجه 16 و شمالی عرض دقیقه 80 و درجه

 28 از(. 71: 7922 کردستان، استانداری) است شده ذکر مربع کیلومتر7009 سروآباد شهرستان مساحت(. 7شماره 

 عراقی پناهندگان هایاردوگاه خانوار، 0 از کمتر روستاهای مکان، شده، تخلیه روستاهای احتساب با ،شهرستان آبادی

 بادسروآ شهر شهرستان این مرکز. رسدمی روستا 11 به مانده باقی روستاهای تعداد شهر، با شده ترکیب روستاهای و

 جمعیت(. 7923 ویسی،) دارد قرار سنندج غرب متری کیلو 20 در تقریباً دریا سطح از متر7810 ارتفاع با که است

 .(8 شماره جدول). باشدمی نفر 13217 ،7930مسکن و نفوس عمومی سرشماری مطابق شهرستان این
 سروآباد شهرستان اداری و سیاسی تقسیمات -9 جدول

 -شهرستان

 بخش

 نام

 شهر
 جمعیت تعداد دهستان نام

 آبادی تعداد

 جمع
 دارای

 سکنه

 از خالی

 سکنه

 0 11 28 13217   سروآباد

  اورامان
 7 0 6 1386 تخت اورامان

 7 3 70 9710 شالیار

 سروآباد مرکزی

 0 6 6 1286 پایگالن

 0 79 79 1182 رزاب

 8 71 73 6169 ژریژه

 7 79 71 2209 کوساالن

 0 3 3 0091 دزلی

 0 0 0 6911 بیساران

 .7930مسکن،  و نفوس عمومی سرشماری ایران، آمار مرکز: مآخذ
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 کشور در سروآباد شهرستان موقعیت -7 لشک

 :تحقیق توصیفی هاییافته

 ارش،ب: از است عبارتند که شده، استفاده مؤثر عامل 6 از سروآباد شهرستان منطقه در سیل خطر بندیپهنه در       

 .مسیل از فاصله و لیتولوژی، شیب، جهت شیب، ،گیاهی پوشش

 :شیب گیاهی، پوشش ارش،ب هایالیه

 ذاتی شرایط وجود. است بارش نوسان و میزان روستایی مناطق در سیالب گیریشکل عوامل ترینمهم از یکی         

 وقوع امکان رطوبت، و بارندگی میزان ایشافز با تا گردد،می باعث مصالح جنس مانند هاسیل وقوع برای مستعد

. است اهمیت حائز بسیار بندیپهنه امر در ؛دارد هادامنه روی بر که ثیریتأ با بارندگی میزان. یابد افزایش هاسیل

 هایداده از ندارد، وجود هواشناسی و سنجیباران ایستگاه منطقه در که این به توجه با بارندگی نقشه تهیه برای

 در و شده استفاده (کامیاران روانسر، سنندج، دیواندره، مریوان، هایایستگاه) کردستان استان در پیرامون هایهایستگا

 .شد اقدام سروآباد شهرستان بارش نقشه تهیه به IDW روش به و GIS افزارنرم از استفاده با اقلیمی هایداده نهایت

 براین بنا. است شده داده نشان مطالعه مورد محدوده ارشب طبقات از یک هر درصد و مساحت 9 شماره جدول در

 مساحت، بیشترین همچنین. است بوده میلیمتر 090 مقدار کمترین و میلیمتر 110 بارش مقدار بیشترین ها،داده

 .دارد قرار باران پر ناحیه در و است بارش میلیمتر 110 الی 170 دارای منطقه درصد 96 یعنی

 الیه. شودمی دیده دیم زراعت و مرتع و جنگل عمده کاربری نوع 9 منطقه، در گیاهی وششپ کاربری نظر از     

. است شده تهیه 8008TM 1 لندست ایماهواره تصویر از کشور مراتع و هاجنگل سازمان توسط زمین پوشش رقومی

 کاربری تغییر خصوص به آید، حساب به لغزش زمین در ثیرگذارتأ عوامل از یکی عنوان به تواند،می گیاهی پوشش

 سویی ثیرتأ مطالعه مورد منطقه مخصوصا و کشور غرب هایجنگل یگسترده هایسوزی آتش این بر عالوه و اراضی

 نشان مطالعه مورد محدوده گیاهی پوشش طبقات از یک هر درصد و مساحت 9 شماره جدول در. دارد سیل وقوع در

 را منطقه درصد 90 حدود در که دارد، اختصاص پایین به متوسط راتعم به کاربری مقدار بیشترین .است شده داده

 .دهدمی پوشش
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 عوامل از یکی که گردد،می معرفی "شیب" شاخص عنوان تحت آنها یفاصله به نقطه دو ارتفاع اختالف نسبت      

 منطقه توپوگرافی نقشه از هاستفاد با مطالعه مورد محدوده شیب محاسبه. است هادامنه ناپایداری و پایداری که مؤثر

 برنامه از استفاده با نیز و منطقه Dem نقشه روی از ارتفاعی نقاط و خطوط از ARC GIS10 افزارنرم از استفاده با و

SPATIAL ANALYST گردید بندیطبقه درجه صورت به سپس و گرفته صورت ( Contingency 

Planning, 1996 ;Malezewiki,  2003 ) .منطقه مساحت مقدار بیشترین شود،می مشاهده هک همانطور 

 .است گرفته قرار درجه98 الی 88 شیب در درصد 98 یعنی
 (درصد و مساحت ،مقدار) شیب و گیاهی پوشش بارش، های الیه کمیت -9 جدول

 به بارش

 میلیمتر

 به مساحت

 هکتار

 درصد

 طبقات
 گیاهی پوشش

 مساحت

 هکتار به

 درصد

 طبقات

 به شیب

 درجه

 به مساحت

 هکتار

 درصد

 طبقات

 6.1 6182 1-0 1.1 2076 انبوه جنگل 7.1 7110 090-060

 80 87016 70-1 82 83911 متوسط جنگل 1.90 1080 060-030

 89.0 81622 88-70 7.7 7879 خوب مراتع 0.1 0607 030-680

 98 91829 98-88 1.7 1827 باغی اراضی 6.7 6112 680-600

600-620 70610 70.1 
 کم جنگل

 تراکم
70103 3.3 98-18 70938 71.6 

 8.0 9020 61-18 0.0 001 آبی زراعت 82.0 82260 620-170

    72 72912 دیم زراعت 96 96881 170-110

110-110 3926 1.0 
 متوسط مراتع

 پایین به
98117 90.01    

 . 7938 محققان، های بررسی  و شهرستان کشاورزی اداره هایداده منبع:

 :شیب جهت و رودخانه از فاصله ،(زمین ناپذیری نفوذ) لیتولوژی ایهالیه

 بندیپهنه الگوهای و روش تمام در بنابراین. باشدمی هاسیل وقوع اصلی عوامل از یکی حرکت درگیر مصالح نوع       

 از که زمین فرم و خاک فرسایش الیه دو دهی وزن از حاضر مقاله در. شودمی گرفته نظر در نحوی به عامل این

 بندی دسته طبقه 6 در جدید الیه یا نقشه نهایت در و شد استفاده بود، شده گرفته برداری نقشه سازمان هاینقشه

 افزایش ها بحران احتمالی خطرات نتیجه در و یافته، افزایش خاک ناپذیری نفوذ طبقات شماره افزایش با که گردیده

...  و منطقه در خردشدگی ها،درزه سیستم هوازدگی، شدت مانند دیگری عوامل ثیرتأ تحت خود لیتولوژی. یابدمی

 ناپذیری نفوذ طبقات از یک هر درصد و مساحت 1 شماره جدول در. دارد مختلف اقلیم با تنگاتنگی رابطه و باشد،می

 0/10 یعنی همنطق مساحت مقدار بیشترین شود،می مشاهده که همانطور. است شده داده نشان مطالعه مورد محدوده

 .است برخوردار خطر برای باال به متوسط پتانسیل از تقریباً که است، گرفته قرار 1 طبقه در درصد

 همچنین و منطقه زیاد شیب به توجه با. است نظر مد سیالب دربررسی مهم عامل عنوان به رودخانه از فاصله       

 1شماره  جدول در. است گردیده تهیه آن الیه و عامل ینا منطقه زیاد دائمی و فصلی هایرودخانه و هادره وجود

 شودمی مشاهده که همانطور. است شده داده نشان مطالعه مورد محدوده در رودخانه از فاصله درصد و مساحت

 0 فاصله در درصد 18 به نزدیک و متر 7000 الی 000 فاصله در مطالعه مورد منطقه مساحت از درصد 18 به نزدیک

 . دارد قرار ها رودخانه از متری 7000 الی
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 میزان با ارتباط در شیب جهت اهمیت است، ایدامنه حرکات و سیل در ثیرگذارتأ عوامل از یکی شیب جهت      

-می دریافت بیشتری انرژی شمالی نیمکره در جنوب سمت به دار شیب سطوح کهطوری به است، خورشید نور تابش

 از. شودمی ایجاد کمتری ایدامنه ناپایداری و یافته کاهش خاک رطوبت میزان انرژی نمیزا افزایش با نتیجه در. دارند

 در مورفودینامیک و میکروکلیما کلی طور به. دارد زیادی اهمیت سیل خطر بندی پهنه برای شیب جهت تهیه  رواین

 بندیطبقه و شناسایی ،منطقه در شیب جهت مختلف اثرات به توجه با. است متفاوت هم با شیب مختلف هایجهت

 نقشه منظور این برای. دارد زیادی اهمیت بحران مدیریت ریزیبرنامه امر در جغرافیایی جهات اساس بر هاشیب

 شیب جهت مقدار. است شده تهیه GIS محیط در منظقه توپوگرافیکی یشده رقومی نقشه از منطقه شیب جهت

 این در بادسروآ شهرستان سطوح. شودمی بیان درجه به و شده سنجیده شمال به نسبت که است ایعارضه یک

 مساحت مقدار بیشترین شود،می مشاهده 1در جدول شماره  که همانطور .است شده تقسیم جهت 2 به بررسی

 انرژی جذب برای باالیی پتانسیل از تقریباً که است، گرفته قرار شرق شمال شیب جهت در درصد 87 یعنی منطقه

 سیالب گیریشکل برای باالیی پتانسیل دارای دهد،می تشکیل را گروه دومین که غرب جنوب جهت است، برخوردار

 .است لغزش زمین و
 (درصد و مساحت ، مقدار) شیب جهت و فاصله ناپذیری، نفوذ های الیه کمیت -1 جدول

 نفوذ

 یناپذیر

 زمین

 مساحت

 هکتار به

 درصد

 طبقات

 از فاصله

 به رودخانه

 متر

 مساحت

 هکتار به

 درصد

 طبقات
 شیب جهت

 مساحت

 هکتار به

 درصد

 طبقات

 78.6 78268 شمال 83.6 90216 0-000 8.9 8131 7

 87 87198 شرق شمال 18.1 11023 000-7000 7.1 7203 8

 3.6 3313 شرق 73 73179 7000-8000 7.0 7019 9

 1.9 1120 شرق جنوب 6.6 6382 8000-9000 10.0 11618 1

 78.2 78300 جنوب 8.9 8963 9000-1000 10.7 17280 0

 71 71966 غرب جنوب 0.8 801 1000-0000 2.0 2310 6

 77.6 77211 غرب      

 2 2808 غرب شمال      

 . 7938 محققان، های بررسی منبع:         

 :تحقیق تحلیلی هاییافته

 از هریک وزن Expert choice افزارنرم از استفاده با و مراتبیسلسله تحلیل فرایند به توجه با مرحله این در      

 و بولین منطقی مدل از تحقیق این در که ،GIS در تلفیقی مدل یک مبنای بر نتیجه در .آمد دست به معیارها این

 هایسکونتگاه محدوده در سیالب نهایی نقشه ،(Undp, 1992) شد استفادهRASTER CALCULATOR  ابزار

 مانند ،GIS در موجود ایداده پردازش معمول هایروش از رمنظو این برای. گردید تهیه بادسروآ شهرستان روستایی

 مجدد بندیطبقه و شبکه لیزآنا نقشه تهیه الیه، یک صورت به الیه چند ترکیب رستری، به برداری ساختار تبدیل
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 پنج به مطالعه مورد منطقه بندیتقسیم با سیالب خطر نقشه آمدن دست به بندی،پهنه نهایی یجهنت. شد استفاده

 قرار سیل پرخطر محدوده در منطقه مساحت درصد 00 حدودها یافته اساس بر .خطراست پر تا خطر کم رده از ناحیه

 8 شماره شکل در و مطالعه مورد محدوده سیل خطر طبقات از یک هر درصد و مساحت 0 شماره جدول در. گیردمی

 قرار سیل زیاد خیلی و زیاد خطر در منطقه مساحت از مینی تقریباً و شده داده نشان مطالعه مورد منطقه سیل خطر

 .است گرفته
 مطالعه مورد محدوده در سیل طبقات از هرکدام درصد و مساحت -9 جدول

 طبقات درصد هکتار به مساحت سیل خطر

 0.0 0620 کم خیلی خطر

 76.1 71011 کم خطر

 81.3 82081 متوسط خطر

 99.9 91000 زیاد خطر

 76.0 76207 دزیا خیلی خطر

 .7938 محققان، های بررسی منبع:                                                  

 
 مطالعه مورد محدوده در سیل خطر نهایی نقشه  -9 شکل

 هر. شد استفاده زونی ایناحیه یا( پوشانی هم) INTERSECT تحلیل از سیل، خطر پهنه ارزیابی منظور به       

 همپوشانی سیل خطر نهایی الیه با زیاد، خیلی ات کم خیلی هایناحیه در سیل وقوع در ثرمؤ عوامل هایالیه از یک

 ،6 شماره جدول با مطابق .دارد سیل خطر الیه با را پوشانی هم بیشترین الیه کدام که شد، مشخص نهایت در. شد

 شود،می مشاهده باال به متری میلی 620 طبقه در زیاد و زیاد خیلی خطر پتانسیل با های پهنه مساحت بیشترین

 خیلی خطر بارش پایین طبقات در و شده تشدید سیل وقوع خطر بارندگی افزایش با که است این انگربی فوق عامل

 .شودنمی مشاهده زیاد
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 سیل پذیری خطر در بارش تغییرات پوشانی هم متقاطع جدول  -9 جدول

 (درصد) سیل خطر

 (mm) بارش

 خیلی خطر

 کم
 کم خطر

 خطر

 متوسط
 زیاد خطر

 خیلی خطر

 زیاد

090-060 80.3 7.10 - - - 

060-030 10.1 70.91 0.8 - - 

030-680 86 73.11 8.09 - - 

680-600 7.16 81.91 0.06 0.008 - 

600-620 0.02 88.1 72.9 1.78 - 

620-170 0.08 71.1 88.62 10.86 80.61 

170-110 0.091 0.1 19.6 19.66 13 

110-110 0.091 - 6.6 6.6 90.91 

 . 7938 قان،محق های بررسی: منبع                       

 زیاد خیلی خطر پتانسیل با هایپهنه مساحت بیشترین که دهدمی نشان 6 شماره جدول در هاداده بررسی        

 باغی اراضی و هاجنگل در امنیت ضریب بیانگر که شودمی مشاهده پایین به متوسط مراتع در درصد 38 حدود یعنی

 و شیب بین منطقی و منظم همبستگی که است داده نشان لسی خطر بندیپهنه با شیب عامل همپوشانی .است

 های پهنه مساحت بیشترین که داد نشان سیل خطر بندی پهنه با لیتولوژی عامل همپوشانی. دارد وجود سیل، خطر

 همحدود در باال نفوذپذیری با طبقات و شود،می دیده باال ناپذیری نفوذ درجه با طبقات در زیاد خیلی خطر پتانسیل با

 نیز سیل خطر بندیپهنه با رودخانه از فاصله عامل همپوشانی .اندنگرفته قرار زیادی میزان به زیاد و زیاد خیلی خطر

 شودمی دیده رودخانه از کم فاصله با طبقات در زیاد خیلی خطر پتانسیل با هایپهنه مساحت بیشترین که داد نشان

 مساحت بیشترین 7000 الی 000 فاصله امنیت نظر از. شودمی هکاست سیل وقوع خطر میزان فاصله افزایش با و

-پهنه داده نشان شیب جهت الیه با سیل بندیپهنه الیه پوشانیهم نهایت در .است داده اختصاص خود به را ایمنی

 غرب و شمال به متمایل های شیب در آن مقدار و دارد، وجود شیب جهات تمام در زیاد خیلی خطر پتانسیل با های

 .است بیشتر

 :گیری نتیجه

 93 برگیرنده در که منطقه، مساحت درصد 00 حدود که شد مشخص سیل بندیپهنه نهایی نتیجه به توجه با       

 درصد و مساحت 1 شماره جدول در. گیردمی قرار سیل پرخطر محدوده در است، منطقه جمعیت درصد 12 و روستا

 نشان مطالعه مورد محدوده روستاهای جمعیت درصد و تعداد میانگین، ،روستاها تعداد سیل، خطر طبقات از یک هر

 در است، منطقه جمعیت درصد 1/90 و روستا 83 گیرنده بر در که منطقه، مساحت درصد 82 مقدار. است شده داده

 در است، منطقه جمعیت درصد9/71 و روستا 70 برگیرنده در که منطقه، مساحت درصد 88 و متوسط خطر طبقه

 جمعیت میانگین خطر کم یا امن محدوده در که این توجه جالب نکته. است گرفته قرار امن هایپهنه یا کم طرخ

 صورت به بادسروآ شهرستان روستایی جمعیت تاریخ طول در دهدمی نشان که شود،می زیاد شدت به روستاها

 .اندجسته دوری سیل خطر مستعد هایپهنه از ارگانیک
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 سیل خطر جمعیتی -فضایی تحلیل-1 جدول

 سیل خطر
 مساحت

 هکتار به

 درصد

 طبقات

 تعداد

 روستاها

 میانگین

 جمعیت

 تعداد

 جمعیت

 درصد

 جمعیت

 71.91 70879 7087 70 88 89819 کم خطر

 90.1 72030 681 83 82 82263 متوسط خطر

 12 90061 121 93 00 07112 زیاد خطر

 . 7938 محققان، های بررسی منبع:

 حیات عامل آب چون دیگر طرف از و دارند سیل خطر بالقوه طور به هارودخانه که واقعیت این به توجه با       

 روستایی نقاط درصد 00 به نزدیک حاضر بررسی با مطابق است، کشاورزی رونق موجب و روستا اقتصادی و اجتماعی

 گیریچشم طور به امن هایپهنه روستاهای یتجمع میانگین وجود این با. اندگرفته قرار سیل پرخطر های پهنه در

 که آمده دست به بادسروآ شهرستان روستایی هایسکونتگاه در سیل خطر بندیپهنه نقشه مقاله این در. است بیشتر

 هرگونه انجام از اوالً تا ،شود گرفته کار به مربوطه نهادهای و هاسازمان در بحران مدیران مسئوالن توسط تواندمی

 باشد ناپذیراجتناب ساز و ساخت که صورتی در سپس و شده اجتناب پرخطر مناطق در گذاریسرمایه و ساز و ساخت

 عمل به سیل خطر به توجه با نیاز مورد پایدارسازی و شده حاصل اطمینان محیط سازیایمن از آن اجرای از قبل

 است.  شده بندیتقسیم پرخطر و متوسط خطر امن، ناحیه سه به منطقه آمده، دست به نهایی نقشه به توجه با. آید

 و مأخذ:  منابع

 ، سنندج.کردستان استان آماری سالنامه(: 7922،7921) کردستان استانداری .7

 تهران، دانشگاه انتشارات جعفری، رضا حمید: ترجمه سوانح، مدیریت(: 7921) مرشام گری و ک اسکینر، .8

 .تهرانچاپ اول، 

 .تهران سمت، نژاد، گودرزی شاپور و مقیمی ابراهیم: ترجمه حیطی،م مخاطرات(: 7928) کیت اسمیت، .9

 فشم، اوشان محدوده -البرز جنوبی های دامنه در لغزش زمین خطر بندی پهنه(: 7921) فاطمه زاده، بمان .1

 ، تهران. خوارزمی دانشگاه ،ژئومورفولوژی ارشد کارشناسی نامه پایان

 و زلزله) محیطی مخاطرات عملکرد از ناشی تهران ایهآسیب بررسی»(: 7912) سیدموسی پورموسوی، .0

 ، تهران. 71 شماره بوم، آباد کرج، شهرستان ساختمان مهندسان کانون تخصصی ماهنامه ،«(سیل

 معمار، علم سسهمؤ شهری، GIS و الکترونیک شهر(: 7922) کاردارسعید  و مهدی طالع، امید، دژ، تی تی .6

 .تهران

 و شهری ریزی برنامه بر کیدتأ با جغرافیا در مدل کاربرد(: 7920) ویموس حسن و میرنجف نیا، حکمت .1

 .یزدچاپ اول،  نوین، علمانتشارات  ای، ناحیه

 پور رضا: مترجم محلی، های دولت عملی راهنمای و اصول بحران مدیریت(: 7929) ه.ج جرالد، ت، درابک، .2

 .تهران شهری، ریزی برنامه و پردازش شرکت خردمند،

 جغرافیامجله  ،«(فارسان حوضه) سیل بحران مدیریت بر منفرد رگبارهای ثیرتأ»(: 7922) یوشدار رحیمی، .3

 ، اصفهان، صص 9 شماره ،80 سال محیطی، ریزی برنامه و
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 به نسبت جامعه پذیریآسیب نظری دیدگاههای بر تحلیلی»(: 7922) عبدالرضا افتخاری، الدینرکن .70

  . 99-60 ، تهران، صص7 شماره ،79 دوره سانی،ان علوم مدرس فصلنامه ،«محیطی مخاطرات

 امام دانشگاه انتشارات بحران، و شهری بحرانی، های پروژه مدیریت مبانی(: 7926) ساسان فر، سوادکوهی .77

 .تهرانچاپ اول،  حسین،

 کاهش در بحران مدیریت و روستایی ریزیبرنامه نقش(: 7923) سمانیانمریم  و مظفر محمدخانی، .78

 .تهران اسالم، جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین ی،طبیع مخاطرات

 .تهرانچاپ اول،  نور، پیام انتشارات دینامیک، ژئومورفولوژی(: 7911) اهلل فرج محمودی، .79

 شهرستان سروآباد، تهران.  مسکن و نفوس عمومی سرشماری(: 7930،7920 ) ایران آمار مرکز .71

 نقاط بر کیدأت با بحران مدیریت با شناییآ(: 7920) روستایی و شهری تخصصی خدمات و مطالعات مرکز .70

 .تهرانچاپ اول،  کشور، های شهرداری و ها دهیاری سازمان، کشور وزارت روستایی،

 در ها لغزش زمین های ویژگی بر تحلیلی نگرش»(: 7912) کاردانو رحمت اهلل  رضاسید صانعی،میر .76

 .تهران اول، چاپ ایران، زیست محیط و مهندسی شناسی زمین کنفرانس اولین مقاالت مجموعه ،«کشور

 ساختمان و راه مهندسان انجمن مجله ،«بحران مدیریت و بحران شناخت»(: 7912) رزادف الهی، ناطقی .71

 . 80-91، صص تهران ،3 شماره، (بنا) ایران

 محلی اقتصاد در آن اثرات و روستایی جمعیت ای دوره و فصلی حرکات الگوی تحلیل(: 7923) فرزاد ویسی، .72
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