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Abstract  

Physical expansion of cities, particularly those that have experienced unusual growth due to 

economic, social, and political transformations, has led to numerous problems. To this end, 

the purpose of this study was to investigate conditions of Birjand City regarding flooding 

and hazard zoning caused by this important natural event. The present study is applied 

regarding the objective and descriptive-analytic considering its methodology. The study 

was descriptive-analytic and performed through prediction of the scope of damages caused 

by floods and based on hazard zoning. Data gathered regarding land use, population 

density, features of existing watercourses, slope, residential and population density, CN 

coefficient, runoff, the age of buildings, open spaces, and other influencing components. 

Collected data were weighed after correction and conversion, and required maps were 

prepared after conducting paired comparisons and determination of eventual coefficients 

for each layer. AHP model and associated software, particularly Expert Choice, and 

ArcGIS, were used to determine final weights and coefficients.  According to the results, 

given that development of Birjand City has been done on the sub-basin of the existing 

watercourse, all the city is exposed to the risk of flooding. However, southern and 

southeastern zones with almost 20% of the city area are subject to high and very high risk; 

northwestern and southeastern with 50% of the area are subject to average risk; and other 

zones of the city with less than 30% of area are subject to low and very low risk. As a 

result, the operation of flood control and flood warning systems in areas with greater 

vulnerability should be considered, while illegal occupation of flooding basins and 

watercourses should be dealt with. 
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 یرجنددر شهر ب یلخطر س یبندپهنه

 2هومر شکری ،1فررستم صابری

 ایرانعلوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران،  ۀ. دانشیار دانشکد1
 یراننور، تهران، ا یامدانشگاه پ ی،علوم اجتماع ۀارشد دانشکد یکارشناس. 2

 (12/21/2931تاریخ پذیرش:  -12/22/2931)تاریخ دریافت: 

 چکيده

باعو   انود،   بوود   یعادیررشد غشاهد  یاسی،و س یاجتماع ی،تحوالت اقتصاد ۀیجکه درنت ییخصوص شهرها به ،شهرها یزیکیگسترش ف
خطور   بنودی و پهنوه  خیوزی یلازنظر سو  یرجندشهر ب یتوضع ، بررسیحاضر هدف تحقیقمنظور،  ینشد  است. به هم یددمشکالت متع

 شد انجام  یالباز س یخسارات ناش ۀدامن ینیب یشپمنظور  بهتحلیلی و -توصیفی ۀیوبه ش یبررس ینا .بود یعیمهم طب ۀحادث یناز ا یناش
 یبضر یت،و جمع یتراکم مسکون یب،موجود، ش یها یلمشخصات مس یت،تراکم جمع ی،اراض یدر بخش کاربر یازمورد ن یها است. داد 

CNو  یحشود  بعود از تصوح    یگردآور یها شد. داد  یگردآور خصوص ینا درثر ؤم یها لفهؤم یرباز و سا یفضاها یه،، رواناب، قدمت ابن
وزن و  یوین تع ی. بورا گردید یهته یازمورد ن یها نقشه یه،هر ال ییانه یبضرا یینو تع یزوج یساتشد و بعد از انجام مقا یده وزن یل،تبد
به عمول   یبردار و... بهر  Export Choice ،ArcGISخصوص  به ،مربوطه یافزارها و نرم AHPبه تناسب از مدل  یینها یبضرا

 12بوه   یوب کوه قر  ینوب و جنوب شرقج یها، پهنهاین قرار دارد. با وجود یالبتمام وسعت شهر در معرض خطر س نشان داد یجآمد. نتا
 22با  یو جنوب غرب غربیشمال  یها محدود  یاد،ز یلیو خ یادز یریاند، در معرض خطرپذدرصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داد 

 ۀپهنو  رد انود،  درصد وسعت را به خود اختصاص داد  92شهر که کمتر از  یها بخش یرمتوسط و سا یریخطرپذ ۀدر محدود ،درصد وسعت
کنتورل   یوات عمل رای، بو شوود  می ینیب یشپ یشتریب یریپذ یبکه آس ییها در قسمت دیبا درنتیجه کم قرار دارند. یارکم و بس خطرپذیری

موجود صوورت   یها یلمس یمکه در بستر و حر یقانونیرغ یها رفع تصرف منظور بهد  و کراقدام  یلس ۀهشداردهند یها یستمو س یالبس
 الزم را به عمل آورند. گرفته است، اقدام

 کليدیواژگان 

 .خیزییلس ،یشهر هاییالبسخطر،  بندیپهنه ،یرجندب

                                                 
 :رایانامۀ نویسندۀ مسئول saberifar@yahoo.com 
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 مقدمه

و  بدود  کننده    نگران یارو جهان بس یراندر ا یلاز وقوع س یناش های آمار و اطالعات خسارت یبررس

 یقدات (. تحق56 :2931و همکداران،   ی)ثروت است یرانا یو اصل یعیطب یاز سه بال یکی ،یلرخهاد س

( و بده  122 :2935 ی،)عبده  یافته یشبرابر افزا د  ها یلوقوع س ،گذشته ۀده پنج یدر ط دهه می نشان

و  یریتمده  و انتقدا   یچگدونگ  ی،در مناطق شدهر  یو تلفات جان یخسارات مال یزانحجم و م یلدل

 (. 466 :2934)اکارت،  استقرار گرفته  یهکأشه  مورد توجه و ت حادث های   رواناب ۀیتخل

و مطالعه است و  یقابل بررس ها،یچیهگیپ ۀبا وجود هم یل،س ۀیهاز ادعاها، په یبرخالف برخ

 یمناسدب  هدای حدل  از آن، را  یاقتصداد  یدری گبهدر   یو کاهش خسارات و حتد  ارمه یبرا توانیم

های اخیر، تلفدات و خسدارات ناشدی از سدیل در     در سا (. 276 :2932 ی،)بهبهان جو کردو جست

 ۀتراکم جمعیدت و اثدر توسدع    ،مسئله است. دلیل این شهرها ابعاد و زوایای بیشتری به خود گرفته

 222تدا  92منداطق شدهری   اسدت   اعالم شه که   طوری  به ؛در این مناطق است ناپذیرنفوذ هایپهنه

ا اندهکی  در واقع، اینکده بد  (. Barron et al., 2011: 547) هنده افزایش میرا ها باحجم روان ،درصه

ریدزی و نبدود   ضعف در برنامده  ۀدهنه شود، نشان های مخرب و ویرانگری حادث میبارنهگی سیل

 (. Huang and Shen, 2019: 43)های الزم استبینیپیش

کداهش   یدا  یریجلدوگ  خصدو  در یو دانشدگاه  یاز مجدامع علمد   یاریبسد  ،منظور ینبه هم

را  ایگسدترد   هدای یدت فعال ی،نداطق شدهر  خصدو  در م  بده  ،هایالباز س یناگوار ناش یامههایپ

 ،یلخطدر سد   بندهی ضرورت انجام پهنه ها،یبررس ینا یتمام کیهأموردت مشترک ۀنقط. انهد کرغازآ

و  یگانده ابدزار   یل،خطدر سد   یبنده پهنده  هدا، یبررس این مطابق. است بود  یدر مناطق شهر ویژ  به

کنتدر  و   یدر دسدت دولدت بدرا    ینقدانو  اییلهکاهش خطدر و وسد   یریتمه یبرا یفرد به منحصر

 (. 229 :2976 ی،)تلور دشو یمحسوب م یاراض یکاربر یریتمه

 اسدت  یه به انجام رسد  یشهرها و مناطق ینتر اغلب در بزرگ ینه،زم ینشه  در ا انجام یقاتتحق

 منداطقی  خصو در اما. انه بود  یاسیو س یعلم یطرف توجه نهادها یاقتصاد یا یاسیکه ازنظر س

 طبدق  مثدا ،  رایبد . است گرفته نشه  یچنهان جه وضعیت این انه،ر کانون توجه قرار نهاشتهکه د

 خیدز یلشدهر سد   ینسدوم  شهراین  مسئو ، مقامات اعالمو بیرجنه گرفته در شهر  مطالعات صورت
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 ۀردربدا  وضعیتاین  .(Saberifar, 2009؛ 2937 ی،خراسان جنوب ی)استانهار یهآیبه حساب م یرانا

ه ازنظر اقلیمی در شمار مناطق خشک محسدوب شده  و میدزان بارندهگی در آن کمتدر از      شهری ک

درسدتی   ها بهگذاری ها و سیاستریزیکه برنامه دهه می ایران است، نشانمیزان بارنهگی در متوسط 

 یتاست کده عدالو  بدر حساسد     یدر حال ینا .(Saberifar and Shokri, 2016) استصورت نگرفته

در شرق  یتیمرکز مهم جمع ینا یبرا یهیهر نوع تهه خیزی، یلس ۀیهر در مقابل پهشه ینا اوضاع

 وضدعیت (، 2932 فدر، ی)صدابر  کنده  یمد  یرسانرا خهمت یتنفر جمع یلیونم1به  یبکشور که قر

 یتقصده دارد وضدع   یبررسد  یدن منظور، ا ینآورد. به هم به وجود خواهه ایه کنن و نگران یبحران

 .کنه یبررس یعیمهم طب ۀحادث یناز ا یخطر ناش بنهیو پهنه خیزییلس را ازنظر یرجنهشهر ب

 تحقيق ۀمباني نظری و پيشين

کده بشدر    هشد آغداز   یمخرب آن از زمدان  یامههایو پ خیزییلو س یلمعتقهنه س یشمنهاناز انه یاریبس

مقاصه خدود را   اههاف و ین،قوان یند بهون توجه به اکر یگرفت و سع یه را ناد یعتحاکم بر طب ینقوان

 یفراواند  ایرودخانده  هدای یدان و طغ هدا یلهم س یختار ین(. با آنکه قبل از ا1223فر، ی)صابر هنکدنبا  

 نبدود  یکندون  یطبدا شدرا   یسده وجده قابدل مقا   یچه از آن به یخسارات و تلفات ناش یزانم شه،یحادث م

 یدن در ا یمتعدهد  یقاتث شه تحقاز آن باع یخطرناک و تلفات ناش هاییل(. بروز س94 :2935 ی،)وهاب

محققدان بدر اقدهامات     یده کأزمدان ت  یندر ا یقات،تحق ینحاکم بر ا ۀد. با توجه به فلسفگیر صورت زمینه

. تداکنون، توجده   شده  یگرفتده نمد   یچنهان جده  یهقض یو اقتصاد یبود  و ابعاد اجتماع یو مهنهس یفن

( بدود  و مسدا ل   43 :2935)رامشدت،   العهمورد مط هایمنطقه و رودخانه یهرولوژیکه یستمبه س یاصل

 :2939 ی،)رسدول  است نبود انهک مهنظر  یو فراوان یواقع هاینمونه یلبه دل ،یشهر هاییلمربوط به س

و  یفند یرابعداد غ  یدهرولوژی، و ه خیدزی یلمطالعات س ۀیطبه ح یشهر های یالب(. با ورود مبحث س13

مسئله نشانگر آن بود کده قبدل از هرگونده اقدهام      ینهمد و کر یهاپ یشتریوسعت ب یو اقتصاد یاجتماع

 (.2976 ی،)تلور یردگ قرار یهکأمورد ت بنهیاست که مطالعات در بستر پهنه یضرور ی،فنیرغ یا یفن

نکدرد  و بده    چندهانی پیدها   ۀخیزی توسدع های مربوط به سیل و سیلدر مناطق شهری، فعالیت

های اساسدی اسدت.    این بخش، سنتی و فاقه نوآوری های مورد استفاد  درهمین دلیل، اغلب روش

کشدور   32 میلیون نفدر در بدیش از  236 دهه ساالنه حهوداین در حالی است که تحقیقات نشان می
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( United Nations, Development Program, 2004) دنیا در معرض خطر وقوع سیل قرار دارنه

یز واقع شه  و باالترین تراکم جمعیتی آبخ هایهضحوو این خطر در شهرها که اغلب در خروجی 

 رسه.  انه، بسیار مهم و اساسی به نظر میرا به خود اختصا  داد 

هدای شدهری نسدبت افدزایش سدطوذ نفوذناپدذیر       تر آن است که در عرصده بسیار اساسی ۀنکت

ین بدا کمتدر   ،نتیجه . این سطوذ نیز قادر به جذب بارنهگی نبود  و دراست ازدیادشهت در حا   به

 (. 1 :2971)لینه،  یابه ب افزایش میابارنهگی، حجم روان

وقوع سیل و خسارات ناشدی از آن   میزانشهت بر  های اخیر بهشایه یکی از دالیلی که در سا 

های عملی و دقیق بدرای   شهرنشینی و فقهان برنامه ۀ(، همین توسع122 :2935)عبهی،  افزود  شه 

 زمینده موضوعی در ایدن   ۀیریت ههفمنه آن باشه. بررسی پیشینب یا مهامقابله با کاهش حجم روان

بنهی خطر سیالب در شهرهای پهنه ۀبه مسئل عمهتاً حوز شه  در این  دهه مطالعات انجامنشان می

. اما برای شهرهای کوچدک  انهامیراحمهی و دیگران( پرداخته ؛2934زاد  و دیگران، )محمود بزرگ

انده،  د کدر هدای اخیدر پیدها     را در سا  باورناپذیریعه و گسترش و متوسط که برحسب اتفاق، توس

بده   ،شه  در ایدن شدهرها   های تهیهو پروژ  هااست. این در حالی است که طرذ فعالیتی انجام نشه 

 گیرد.گا  مورد نقه و تحلیل محافل علمی و تحقیقاتی قرار نمی های الزم، هیچحساسیت نبوددلیل 

سدط   یعندی  پارامترهدای هیدهرولوژیکی   شده  در ایدران، بده     هدای تهیده  رذکلی، در اغلب ط طور به

صدورت مسدتقیم    د که باران نزولی بر آن بهشومشخص می یعنوان نسبت مساحت حوضه که به ناپذیرنفوذ

، توجده  شود و زمان تمرکز یا سرعت جریدان آب در حوضده  های سطحی وارد میزهکشی آب ۀبه شبک

هدای او ،  لی است که در سایر کشورها، این عوامدل همیشده و بدا اولویدت    د. این در حاشوچنهانی نمی

 معرفی شده  های مختلفی مه ، ناپذیرمثا ، برای تعیین سطوذ نفوذ رای. باستکننهگان طرذ  مهنظر تهیه

ایدن  در  اسدت.  (SCS, 1975: 476) ناپدذیر  مه  بدرآورد سدطوذ نفدوذ    ،ها ترین آناست که یکی از مهم

)مثدل مسداحت قطعدات     شدهری  ۀهای توسدع ویژگی و ن سطحی بر اساس نوع خاک، حجم جریامه 

 شود.  ها( برآورد میسایر کاربری در مقایسه باهای مسکونی، تجاری و صنعتی یافته به کاربری اختصا 

اسدت کده   در برزیدل  ، (26 :1984) موتا و توکسی، کار زمینهیکی دیگر از مطالعات مرجع در این 

دنده.  کراسدتفاد    ناپذیرذ نفوذوتراکم شهری و سط ۀز پورتوآلگز را برای تعیین رابطهای حاصل اداد 
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و  ناپدذیر های غیرمستقیم را برای تعیین ارتباط بین سط  نفوذروش (65 :1987) توکسیعالو  بر آن، 

هدای شدهر   ای دیگدر، اسدتفاد  از داد   د. در مطالعده کدر  )نواحی شدهری( اسدتفاد    تراکم بخش اشغالی

 .(Campana, 1984: 26) است نتایج مناسبی ارا ه داد در همین ارتباط، حوضه،  یازد ولو در ا پسا و

 2یمانتا که از آن جمله کارِ است یه به انجام رس یمطالعات متعهد یزن بنهیپهنه خصو  موضوعدر

در شدهر   یالبسد  بندهی کاداستر بده پهنده   یبانپشت یستم( است. این گرو  با استفاد  از س1223) 1و مارکو

در شدهر   ی،متراکم شهر یدر نواح یالبسازی س ( با مه 1226) یگرانو د  9یگنوتپرداختنه. م یویورکن

ر تشدهیه و قدهرت تخریبدی    د هدا کاربری از برخی که دریافتنه وه پرداخت یالبس یفرانسه به بررس یمزت

 یتوضدع  یکی،ز مه  ژ ومورفولدوژ ( با استفاد  ا1224) یگرانو د 4نه. لومکن ایفا میسیالب نقش اساسی 

عوارض ژ ومورفولدوژیکی مدی   ونهکردنه و نشان دادنه که چگ یرا بررس یشهر هایدر حوضه یالبس

 یدز ن 1223دهنه. در سا   قرار ثیرأت تحت شهری های  حوضه بررا  آن اثرگذاری و سیالب وضعیت تواننه

را مورد مطالعده   یشهر یالباز س یناش یگرفتگ اس مبنا، آب .یآ. یمه  ج یکبر اساس  یگرانو د 5چن

 یدن نه. اکردثیر و سهم هریک از عوامل مختلف زیستی و اجتماعی را در این زمینه روشن أقرار دادنه و ت

 کدارِ  ،خصدو   یند. در همد کریدها ادامه پ یساز صورت مه  ( به1224) یگرانو د 6یترونه در کار اشم

و  3تدادا  کدارِ  یالب،سد  خطر یابیارز یبرا ایماهوار  یرتصاواستفاد  از  ۀین( درزم1229) یگرانو د 7ونهر

 یرثأتد  ۀ( دربدار 1222) یگدران و د یدت واکارِو  شدهری  هایسیالب هاییژگی( با عنوان و1222) یگراند

 .رسهمی نظر به توجهدرخور هارودخانه یهرولوژیکیدر رفتار ه یشهر ۀتوسع

 رۀشده  دربدا   ی بسیار زیاد است، تحقیقات انجدام خیزدر ایران اگرچه مطالعات مربوط به سیل و سیل

 راید. بد شوها اشار  می در این بخش به تعهادی از آن .بنهی خطر ناشی از سیالب چنهان زیاد نیستپهنه

 محمدهی د  و ملدک بررسدی کدر  خیدزی در شدهر سدننها را       بنهی خطر سدیل ( پهنه2973) ساعهنمونه، 

بندهی  مناطق شدهری را بدا روش پهنده    ۀسیالب در محهود ۀیممناسب برای تعیین ب یروش ۀارا ( 2973)
                                                 
1. Maantay 

2. Marko 

3. Mignot 

4. Lumme 

5. Chen 

6. Schmitt 

7. Vander 

8. Tada 
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ای سدیالب در خراسدان و   ( تحلیل منطقه2973) ای دیگر، معاون هاشمیمورد توجه قرار داد. در مطالعه

آبخیز شهر تهران را کدانون توجده خدود قدرار      ۀبنهی سیالب در بخشی از حوضپهنه (2932) رادجاللی

خیزی مناطق شدهری در  بنهی سیلسازی پهنه مه »عنوان  با (2935) صراطی . در این میان، بررسینهداد

 د.کربه سوی خود جلب را بازخوردهای زیادی  «(دربنه) شما  تهران ۀمورد مطالع ۀوب، منطق

در  ،اسدت  یه به انجام رس یمطالعات متعهدیز اگرچه ن یبررس ینخا  ا ۀشهر و پهن خصو در

یک مطالعه با عنوان پهنده  فقطانه. بنهی در شهر مهنظر وارد شه ث پهنهحبه مب ها ای از آنکمتر نمونه

(، کلیدت ایدن موضدوع را در    2934)مختداری هشدی و    بنهی خطر سیل در مراکز انسانی و اقتصدادی 

هدایی اشدار    این مطالعات به برخی از اطالعات و داد  ،است. به هر حا  توجه قرار داد کانون استان 

تدوان بده   مدی از آن جملده   .است ها یاری گرفته شه  نحوی در انجام این پژوهش از آن انه که به کرد

 د.کراشار  ( 1223) فری( و صابر2935) سلیمان(، جوان و فا 2932) یسازنهگ جهاد ۀمطالع

 روش تحقيق

بدا توجده بده    . اسدت   رسدیه انجام یلی به تحل یفیو با روش توص یههف کاربردبا پژوهش حاضر 

هدا در کدانون   کلی یعنی شرایط طبیعی، کاربری اراضی و وضدعیت مسدیل   ۀررسی، سه مقولههف ب

نظدران ایدن    های اکتشافی بدا صداحب  توجه قرار گرفت. لیکن بعه از بررسی اولیه و انجام مصاحبه

، شدش معیدار اصدلی    (1223فر، صابری) بود مطالعات قبلی که در این شهر به انجام رسیه حوز  و 

و بدا اسدتفاد  از ضدرایب و مقدهار     ها گدردآوری   هریک از آن ۀبارطالعات مورد نیاز درانتخاب و ا

)وضعیت اقلیمی، شهت بارش و...(، مراحل بعدهی کدار بده انجدام      برآوردشه  در منبع مورد اشار 

های فاصله از رودخانه، تراکم شش معیار شامل الیهوضعیت  در این بررسی رسیه. به عبارت دیگر،

برای اههاف ایدن تحقیدق تعیدین و     CNراکم جمعیتی، شیب، ضریب رواناب و ضریب مسکونی، ت

. برای ارزیابی خسارت نیز متغیرهای کیفیت بنا، قهمت ابنیه، تراکم ساختمانی، فاصدله  هشمشخص 

هدای  فضای باز مورد توجه قرار گرفت. برای آنکده دقدت نقشده    ۀتا رودخانه، تراکم جمعیتی و الی

های مدورد اسدتفاد  از   حه قابل قبولی قرار داشته و نتایج مفیهی حاصل آیه، نقشهمورد استفاد  در 

بده کدار گرفتده شده تدا کداربری اراضدی         1522/2و  1222/2طرذ تفصیلی شهر بیرجنه و در حه 

هدای    د. سدایر اطالعدات مدورد نیداز بدا روش     شدو های شهری تعیین محهود  مورد بررسی و مسیل
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های کاربری اراضی و خداک و تصداویر   از نقشه CN ۀنقش ۀا ، برای تهیمث رایمربوطه تعیین شه. ب

ضریب رواناب بر اساس روش هیهروگراف مصنوعی دفتر حفاظدت   ۀای استفاد  شه و نقشماهوار 

 ۀشیب نیدز بدا اسدتفاد  از نقشد     ۀ( تهیه گردیه. نقش1223فر، )صابری خاک آمریکا و مطالعات قبلی

 برداری استخراا شه.زمان نقشهسا رقومی 15222/2توپوگرافی 

تراکم جمعیت و تدراکم مسدکونی    ۀبنهی مرکز آمار ایران، نقشها و حوز با توجه به سرشماری

قهمت ابنیه، اطالعات شهرداری بیرجنده در بخدش صدهور پروانده و      ۀنقش ۀنیز آماد  شه. برای تهی

فضدای بداز    ۀهای الیکالس ۀنقش ه.ششهر در طرذ تفصیلی استفاد   ۀشه های تهیهپایان کار و نقشه

 آماد  شه. 2شه  در مراحل قبل و جهو   کاربری اراضی تولیه ۀداخل بافت نیز بر اساس نقش

هدای  هدا و گدزارش  های رقومی موجود، اسناد مکتوب، آمارنامهپس از تعیین فاکتورها، از نقشه

از ویرایش و تعریدف روابدط    ها و اطالعات مورد نیاز استفاد  شه که پسنقشه ۀمختلف، برای تهی

بندهی خطدر، روابدط     افدزار گردیده. پدس از طدی ایدن مراحدل، بدرای پهنده         توپولوژیک، وارد ندرم 

( بدا  SAWو  AHP) دهدی  هدای وزن مراتبی و اوزان مربوطه تعیین شه. به این منظور، مده   سلسله

هدای جغرافیدایی   داد  زمان از ه تا بتوان همش( تلفیق GIS) های سیستم اطالعات جغرافیاییقابلیت

مداتریس و   Expert Choiceافدزار   گیدری از ندرم   برداری کرد. در این مرحله و با بهر خوبی بهر  به

، GISدو به دوی فاکتورها به دست آمه. پس از تعیدین وزن هریدک از فاکتورهدا در محدیط      ۀرابط

 یه.های نهایی تهیه گردها ضرب شه و نقشههای حاصل در هریک از الیهوزن

 استانداردشده هایو کالس هایهال. 1 جدول

 شرح

 نام الیه
 زنو 3کالس  زنو 2کالس  زنو 1کالس  زنو

 9 خشت و گل 5 آجر و مالت 7 بتن و اسکلت 15 کیفیت بنا

 9 و بیشتر 92 5 92تا22 7 سا  و کمتر 22 15 قهمت بنا

 7 رتیشو ب 72 5 72تا42 9 واحه در هکتار 42تا  25 تراکم ساختمانی

 7 کیلومتر 2تا  5 کیلومتر 1تا2 9 کیلومتر 9تا  25 فاصله تا مسیل

 7 تریشهزار و ب9 5 هزار 9تا1 9 نفر در هکتار 1222 تا 22 تراکم جمعیتی

 7 تریشو ب 2222 5 2222تا522 9 متر 522کمتر از  22 فضای باز
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خدوبی معرفدی    مشابه بده  در این بررسی در سایر تحقیقات شه  های استفاد با آنکه تمامی روش

روش  ۀبدار آشدنایی توضدیحاتی در   بدرای  فقدط ، اسدت شه  و معرف حضور محققان و متخصصان 

AHP د.شوارا ه می 

کده   یطیدر شرا گیرییمتصم یکه برا یاست منعطف و قو یروش ی،مراتب سلسله یلتحل ینهافر

 دشدو  یاسدتفاد  مد   ه،کند  یم را با مشکل مواجه ها ینهگز ینمتضاد، انتخاب ب گیرییمتصم یارهایمع

 :شود تشکیل می گانه چهارمراحل این از  عموماً یمراتب سلسله یلتحل ینه(. فرا29 :2932 )زبردست،

 یبررسد  .4و  هدا ینده گز یینهدا  یداز امت یدین تع .9؛ ییدوتا ۀیسمقا .1؛ یمراتب سلسله رختد یجادا .2

بدر اسداس    2372 ۀدر دهد  2یاعتبه نام توماس ا  سد  یمحققرا . روش مذکور هاقضاوت یسازگار

در علدوم   هدیمتعد  یو تاکنون کاربردها دکر یشنهادپ یو فاز یچیه مسا ل پ یمغز انسان برا یلتحل

 (.926 -133 :2933 )اصغرپور، مختلف داشته است

 ،مثا  ی. برااستمراتب  به سلسله گیرییمتصم ۀدن مسئلکر یهتجز AHPمرحله در روش  اولین

ناشدی از   هایبنهی شهر بیرجنه در مقابل خطریی، پهنهههف نها یاسط   ینترحاضر باال یقدر تحق

ایدن در  . رسهبه سط  صفات ب ینکهتا ایابه ادامه می ی به جز یمراتب از کل . سپس سلسلهسیل بود

 ه د ارا GIS ۀداد یگدا  در پا هدا  ینده متصل شود. گز یبه سط  باالتر قبل یههر سط  باحالی است که 

)مدثالً   ینده هدر گز  وداد  شه   یصتخص ها ینهکه به گز است یصفات یرشامل مقاد یهال. هر شونه یم

 یهدا  را به روش AHP. مفهوم صفت، روش است)صفات(  یی( مرتبط با عناصر سط  باالگونیپل

GIS یمراتبد  اساس، درخت سلسدله  ین(. بر ا26 :2935یالنه ، گ یو غفار یزگار)پره نهک یمتصل م 

با هم  ییصورت دوتا بهمراتب، عناصر سطوذ مختلف  مسئله به سلسله ۀیاز تجز . بعهیردگ یشکل م

 .گیرد یصورت م یگذارارزش یار،دو مع یتارجح یزانو سپس بر اساس م شونه یم یسهمقا

 مراتب: در سلسله یسهمقا یسماتر ۀتهی

در  (D) یزوجد  یسدات مقا یسماتربه این منظور، (: wsv) یر مجموع وزنابرد ۀاو : محاسب گام

 (.2933:49، یمنؤ)م شودیضرب می نسب یهابردار وزن

                                                 
1. T. L. Saaty 
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 یهدا ( بدر بدردار وزن  wsv) ی(: عناصر بردار مجموع وزنcv) یبردار سازگار ۀدوم: محاسب گام

 .یه( به دست آcv) یتا بردار سازگار ،یم شه ها تقسشاخص ینسب

 یدن ا ۀمحاسب یبرا(: ) یزوج یساتمقا یسماتر ۀیژمقهار و ینتر بزرگ ۀسوم: محاسب گام

 .شودیمحاسبه م یعناصر بردار سازگار یانگینپارامتر، م

 شده  اسدتفاد    (I.I) یمنظور از شاخص ناسازگار ین: به ایشاخص ناسازگار ۀچهارم: محاسب گام

کمتدر   یا 22/2. چنانچه شاخص معاد  دشو یمحاسبه م ،گراف یتئور ۀیژبردار و یکردرو یکه بر مبنا

ی)قهسد  مجهداً انجدام شدود  این رونه  یتیسصورت با ینا یربود ، در غ ی صح یدهوزن ،ن باشهاز آ

را به کار  (I.R) ها، نرخ ناسازگاریدر قضاوت یناسازگار یبررس یبرا ی(. ساعت32-67: 2937 پور،

 .شودی( حاصل مR.Iبودن ) ی( به شاخص تصادفI.I) یشاخص ناسازگار یمکه از تقس برد

 22/2یمسداو  تدر یدا  کوچدک  ی،که نرخ ناسدازگار  یدرصورت :ینرخ سازگار ۀ: محاسبپنجم گام

 یدر را ادامده داد. در غ توان کار یوجود دارد و م یسازگار یزوج یسات(، در مقا) باشه

(. بدا انجدام   44: 2933 ی،منؤ)م نظر کنه یهتجه یزوج یساتدر مقا یهبا یرنه گ یمصورت تصم ینا

 د.کرو ارا ه  یهپارامترها را ته ییتوان وزن نهایمراحل فوق م

شده   یینتع بیرجنهدر شهر  های مرتبط با هریک از متغیرهای مورد نیازمراحل فوق نقشه یط با

 .انه ارا ه شه  5تا  1یهاشکلنمونه در رای که ب

 یدن (. ا2)شدکل   اسدت  یو مرکز استان خراسان جنوب یرانشرق امهم  یاز شهرها یکی یرجنهب

 جنوب شهر مشدهه قدرار دارد   یلومتریک525 ۀو در فاصل یااز سط  در یمتر2432شهر، در ارتفاع 

رات یثأمختلدف و ازجملده تد    یرخدهادها  دلیل به 2912 از پس های(. در سا 2936 نژاد،یهی)حه

 یششهت افدزا  مهاجر خود را به یتد و جمعکریهاپ ایمالحظه درخوردوم، تحوالت  یجنگ جهان

 (.2932 فر،ی)صابر داد

 یمدی نظدر اقل  است و از یمرکز یرکو یزآبخ ۀحوضاز  یبخشای واقع شه  که بیرجنه در منطقه

. (2935مشاور طدوس آب،   نامهنهس) خشک قرار داردیمهخشک و ن یمیاقل یایجغراف ۀدر محهود

قرار دارد. بده عبدارت   لوت آبریز  حوضۀبیرجنه در قلمرو  ،تر، از دیهگا  هیهرولوژیکیطور دقیق به

 ضدۀ حوزیرهدا،  از آن یکدی کده   شدود یمد  یمتقسد  هضحویرزبه چنه آبریز لوت خود  حوضۀدیگر، 
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کده واحده    دشویم یمتقس یهرولوژیکیواحه هیرمذکور، به چنه ز ضۀحویرز. استماژان  -کالشور

ی، ایدن شدهر   مترمیلی 272 با وجود باران انهک و حهوداً هاست. از آن یرجنه، یکیب یهرولوژیکیه

)اسدتانهاری   خیز ایران معرفدی شده  اسدت   ناشی از سیل، سومین شهر سیل هایان خطرزنظر می از

بندهی  سیل و پهنه ۀبار، تاکنون تحقیق مفصل و اختصاصی دراین وجود (. با2932خراسان جنوبی، 

 است. ناشی از آن در این شهر به انجام نرسیه  هایخطر

 
 مطالعه مورد  ۀ. موقعيت منطق1 شکل

 های تحقيق یافته

 91و  یاییطو  جغراف یقهدق 45درجه و  53تا  یقهدق 3درجه و  53در  یرجنهب یهرولوژیکیواحه ه

 یارتفداع  ۀنقط ینگسترد  شه  و باالتر یاییعرض جغراف یقهدق 53درجه و  91تا  یقهدق 94درجه و 

و  تهمربع وسعت داشیلومترک 73/2346واحه  ینمتر است. ا 2455ارتفاع آن  ترینیینو پا 1675آن 

 ۀحوضد یرزدر  یرجنده واحده ب  یهرولوژیکی،ه های یستمنظر س . ازاست یلومترک 65/121آن  یطمح
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و  یخود به دو قسمت شمال یهرولوژیکی،واحه ه ینلوت واقع است. ا یزآبر ۀحوضماژان -کالشور

. انده داد  یخدود جدا  را در  یفرعد  ۀحوضد یرز ینچنده ها  از آن یکبود  که هر یمقابل تقس یجنوب

بخدش   یدن ا هدای هضحویرز ترین. مهمشودیشاهرود م ۀحوضه وارد رودخانیرز 22ب بالغ بر اروان

 ،مدرک، تفچهرآبداد، القدورات، دسدتگرد     یر،م اسفزار، شهاباد، چشمه ی،بشگز ۀاز کالت است  عبارت

منتقدل   هرخان از داخل شکانا  کبوتر یقرود، از طر ینشه  به ا وارد یهاباو دهلکو . روان یرآبادخ

و از  شدود یبدا  وارد کاندا  کبوترخدان مد    پل ۀرودخان یقکه از طر یجنوب هایهضحویرز. دشویم

در ، چهدار د ،   آباد، بنده  بنه عمرشا ، بنگ هایبه نام حوضهیرز 3شامل  یزن کنهیداخل شهر عبور م

شده  و   اهرودکه وارد شد  هاییحوضهیرز یر)مزگ(، اسفهرود و بجه است. سا آباد لوله، فوداا یعل

بوشداد،   هدای بده ندام   حوضده یرز 3شدامل   شونه،یل شهر خارا مخکانا  کبوترخان از دا یقاز طر

 پهران است. ۀمود و کالت یچار،بههان، بناباد، فراشاد، چاچ، نوفرست، ب

 بدرای شهر و تمایل  ۀجنوبی حریم شهر بیرجنه به دلیل رشه و توسع ۀها در نیمموقعیت مسیل

طلبه. به هر حا  شهر بیرجنه در بدین دو  تر بود  و توجه بیشتری را میساز بیشتر، حساس و ساخت

بیشدتر و درصده شدیب کمتدر،      ۀکو  شمالی و جنوبی قرار گرفته که ارتفاعات شمالی با فاصل رشته

 ب ناشدی از بدارش  امهم و اساسی آن است که بیشتر روان ۀاست. نکت ایجاد نکرد  زیادیحساسیت 

شود که در مرکز شهر و حریم آن ترین مسیل موجود، یعنی کا  کبوترخان منتقل میاز طریق اصلی

 غربی از ارتفاعات مینابداد -واقع شه  و طو ، عرض و عمق زیادی دارد. این مسیل با جهت شرقی

 .متر( امتهاد دارد 2455)ارتفاع  آباد در غرب شهر متر ارتفاع( تا نزدیکی روستای حاجی 1765)

آبریدز   ۀآباد است. ایدن مسدیل، حوضد    با  یا شوکت مسیل اساسی و مهم دیگر شهر بیرجنه، پل

 ،آبداد، بجده، بوشداد    های اسفهرود، علدی شه  در رودخانه ب جاریاکیلومترمربعی داشته و روان212

فوداا و فرگ را دریافت کرد  و از طریق یک پل چهارمتری در ابتهای خیابدان غفداری وارد شدهر    

دهده. ایدن مسدیل در حدا       مسیر مدی  ۀو به موازات چنه خیابان اصلی، به طرف خوسف ادامشه  

اسدت.   سدازی شده   حاضر تا حه زیادی سامانههی شه  و با دیوارهای سنگی و بستر بتندی کاندا   

شدهر بیرجنده در    ۀهای عمهواقع در آبریز هریک از مسیل هایزیرحوضههای مشخصات و ویژگی

 است. ه شه ارا  4تا  1جهاو  
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 ورودی به مسيل پل باغ هایزیرحوضه. 2 جدول

 محیط )کیلومتر( )کیلومتر مربع( مساحت )متر( ترین ارتفاعپایین )متر( باالترین ارتفاع نام زیرحوضه
 24/14 73/23 2515 1532 بنه عمرشا 

 7/21 33/5 2432 1262 آباد بنگ
 49/29 39/7 2629 1532 بنه در 
 35/25 99/22 2536 1541 چهار د 

 71/24 31/3 2657 1533 آباد لوله علی
 67/24 52/3 2551 1225 فوداا

 4/27 45/24 2725 1445 اسفهرود
 72/14 14/13 2544 1964 بجه

 )بخش جنوبی( مسيل کبوترخان هایزیرحوضه. 3 جدول
 محیط )کیلومتر( تر مربع()کیلوم مساحت )متر( ترین ارتفاعپایین )متر( باالترین ارتفاع نام زیرحوضه

 72/14 14/13 2537 1251 آباد خالق-بوشاد
 43/92 49/95 2359 1579 بههان
 2/22 22/7 2774 1227 بناباد

 25/13 72/15 2374 1729 خراشاد
 32/22 67/6 2757 1232 چاچ

 1/92 59/13 2342 1726 نوفرست
 61/91 77/57 2636 1194 بیجار
 63/66 24/242 2763 1627 مود

 39/63 91/255 2763 1252 پهران ۀکالت

 )بخش شمالی( مسيل کبوترخان هایزیرحوضه. 4 جدول

 محیط )کیلومتر( )کیلومتر مربع( مساحت )متر( ترین ارتفاعپایین )متر( باالترین ارتفاع نام زیرحوضه
 93/64 39/227 2793 1765 بشگزی ۀکالت

 19/75 73/262 2629 1635 اسفزار
 6/67 43/253 2653 1612 ادشهاب
 21/23 72/22 2262 1221 میر چشمه
 21/23 77/222 2635 1435 مرک

 99/97 29/52 2662 1427 تفچرآباد
 15/53 4/223 2642 1961 القورات
 26/51 91/227 2552 1912 دستگرد

 31/11 37/27 2529 1114 دهلکو -شکراب
 31/11 23/27 2476 1197 خیرآباد
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 ی،اراضد  یکداربر در این بررسی با استفاد  از معیارهای اساسی  ،شه  ه شرایط توصیفبا توجه ب

، CN یبضدر  یدت، و جمع یتدراکم مسدکون   یب،موجود، شد  یهایلمشخصات مس یت،تراکم جمع

اسدت.   بنهی خطر ناشی از سیل در شهر بیرجنه انجام شه ، پهنهباز یفضاها یه ورواناب، قهمت ابن

شه  بدا اسدتفاد  از معیارهدای فدوق، ارا ده شده  و        های تهیهبرخی از نقشهبه دلیل محهودیت فضا 

 ها در پی آمه  است. آن ۀبارتوضیحات الزم در

طدور معمدو  در اغلدب     مهم و اساسی در این بررسی، وضعیت کاربری اراضی بود. بده  ۀلفؤاولین م

 ،بده همدین دلیدل    شود.نی نمیخیزی توجه چنهاخطر سیل و سیلدر برابر ها استقرار کاربریشهرها، به 

گیدرد کده   )فضای سبز و...( به نحوی صورت مدی  میزان خطر ۀدهنههای تقلیلتراکم جمعیت و کاربری

خطرپذیری نسبت بده  های   ها، نقشهای از این نابسامانینمونه رایدهه. بمیزان خطرپذیری را افزایش می

 است. ( ارا ه شه 9) ( و فضای سبز1) تراکم جمعیت

 
 به تراکم جمعيت نسبت. خطرپذیری 2 کلش
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 )فضای سبز( کاربری اراضی خطرپذیری نسبت به. ميزان 3 شکل

 
 قدمت بنا خطرپذیری نسبت به. 4 شکل
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 کيفيت بنا خطرپذیری نسبت به. 5 شکل

ثیرگذار بر میزان خطرپذیری، قدهمت و کیفیدت   أعوامل ت خصو شه  در های تهیهدر بین نقشه

 منداطق شدود،  مشاهه  مدی  5و  4های طور که در شکلهمان .رسیهب توجه به نظر میبناها هم جال

نشین و فقیر است، در شمار خطرنداک  حاشیه هایبخش شمالی شهر که اغلب محل سکونت گرو 

 شونه.ترین مناطق محسوب می

از  ،صدار رعایدت اخت  رایه و بد شها و سایر اطالعاتی که در همین ارتباط تهیه با توجه به نقشه

بنهی خطر سیل در شهر بیرجنه تهیه و تدهوین  پهنه ۀدرنهایت نقش ،ذکر جز یات آن خودداری شه

درصه از مساحت شهر بیرجنده در  12قریب به  د کهکرتوان عنوان (. بر این اساس می6)شکل  هش

ر متوسدط  هدای دارای خطد  قرار دارد. این در حالی است که پهنه زیادو بسیار  زیادهای با خطر پهنه

درصده   72تدوان گفدت قریدب    د. درنهایت میشودرصه مساحت شهر را شامل می 52نیز بیش از 

درصده شدهر    92 شود. با توجه به این اطالعدات، صدرفاً  شهر با خطر سیل مواجه بود  و تههیه می

تدوان گفدت کده شدهر     های خطر کم و بسیار کم واقع است. در تحلیدل نهدایی مدی   بیرجنه در پهنه

شدونه    تههیده  یشهر ننه، واقعاًکگذاری اعالم میطور که متولیان مهیریت و سیاست همان ،هبیرجن

   شود.یهتمهیهات الزم انهیش بار  این توسط سیل محسوب شه  و بایستی در
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 پذیر شهر بيرجند از خطر سيل . وضعيت آسيب6 شکل

 گيریبحث و نتيجه

آبریز، این شدهر   ۀضحوشهر بیرجنه در خروجی فرض بررسی آن بود که به دلیل وضعیت استقرار 

هدای سدیالبی،   شهر بدر پهنده   ناپذیر کنتر  ۀدا م با خطر سیالب مواجه بود  و این وضعیت با توسع

 یکداربر های متعهد ازجمله اساس شاخص است. به این منظور، بر د کرتری پیها نامناسب وضعیت

 یبضدر  یدت، و جمع یتراکم مسدکون  یب،موجود، ش یهایلمشخصات مس یت،تراکم جمع ی،اراض

CNوضعیت شهر بیرجنه مورد مطالعده   ،ثرؤم هایلفهؤم یرباز و سا یفضاها یه،، رواناب، قهمت ابن

 مو انجدا  یدهد وزنیل شده و بعده از   و تبه ی تصحی الزم گردآوری و هاداد قرار گرفت. در ابتها 

نقشده  ۀبعه از تهی. گردیه یهته یازورد نم یهانقشه یه،هر ال یینها یبضرا یینو تع یزوج یساتمقا

ه. بدر  شبنهی خطر سیل برای شهر بیرجنه تهیه پهنه ۀیی، نقشنها یبوزن و ضرا یینتعهای الزم و 

صدورت  موجود  یهایلمس یهاحوضهیرز هرجنه بیشهر ب ۀکه توسع اساس این نقشه، مشخص شه

جندوب   یهاپهنه ،این با وجود دارد.قرار  یالبتمام وسعت شهر در معرض خطر س گرفته و تقریباً

انده، در معدرض   درصه از وسعت شهر را به خدود اختصدا  داد   12به  یبکه قر یو جنوب شرق

درصده وسدعت در    52بدا   یو جنوب غرب یشما  غرب یهامحهود  یاد،ز یلیو خ یادز یریخطرپذ

ا بده خدود   درصده وسدعت ر   92شهر کده کمتدر از    یهار بخشیمتوسط و سا یریپذخطر ۀمحهود
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ن کده  در واقدع، ادعدای مسدئوال    کم قرار دارنده.  یارکم و بس یریخطرپذ ۀدر پهن ،انهاختصا  داد 

 توان مردود اعالم کرد.   کننه نمی   پذیر در ایران معرفی میبیرجنه را سومین شهر خطر

ل  مصدا  از وداشدتنه   در این بررسی، بیشترین خسارات مربوط به مناطقی بود که بافت فرسود 

بودنه. انطباق نسبی منداطق بدا خطدر زیداد و بسدیار زیداد بدر         استفاد  کرد غیراستانهارد و نامقاوم 

چراکده ایدن    ؛شدود نشین شهر، یکی از هشهارهای اصلی این مطالعه محسدوب مدی  حاشیه ۀمحهود

طبقده   نه و اغلب واحههای مسکونی یک یا حدهاکثر سده  هارن چنهانیمناطق با آنکه تراکم مسکونی 

هدای طبیعدی و   و حهاقل امکانات مقابله با انواع پهیده   تری دارنهیشنه، تراکم جمعیت بسیار بسته

 ازجمله سیالب را در اختیار دارنه.

توان است، میخطر سیل به انجام رسیه  ۀنقش ۀبه هر حا ، از آنجا که این پژوهش با ههف تهی

پدذیری  د تدا از ریسدک آسدیب   کدر استفاد   آتی ۀهای مناسب توسعمنظور تعیین مکان از نتایج آن به

ن در د کده مسدئوال  کدر تدوان پیشدنهاد   های مختلف کاست. همچنین میمردم و خسارت به کاربری

هدای  ، به عملیات کنتر  سدیالب و سیسدتم  شود میبینی پذیری بیشتری پیشهایی که آسیبقسمت

هدای  در بسدتر و حدریم مسدیل    های غیرقانونی که  رفع تصرف براید  و کرسیل اقهام  ۀهشهاردهنه

 موجود صورت گرفته است، اقهام الزم را به عمل آورنه.

 هاپيشنهاد

از جمعیت استان در این شهر،  چشمگیریبا توجه به اینکه افزایش جمعیت بیرجنه و تراکم بخش 

نابودی بیشتر پوشش گیاهی را در پی دارد، ضرورت آمایش سرزمین در این استان بسدیار جدهی و   

 ی است.اساس

تعهیل اختالف فاحش کیفیت زنهگی در مناطق روسدتایی و شدهری، بدرای جلدوگیری از     بایه 

 کیه قرار گیرد.أروستا یان به شهر بیرجنه، مورد ت ۀمهاجرت گسترد

زیست را به ندابودی   های اساسی محیطهای تولیهی مبتنی بر زمین و آب، بنیان تمرکز بر فعالیت

مین أهدای تد  بخشی بده زمینده   به همین دلیل تنوع .ت بخشیه  استکشانه  و حوادث طبیعی را شه

 ضرورت دارد.
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