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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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 .1دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -2931/22/12 :تاریخ پذیرش)2931/21/12 :

چکيده
گسترش فیزیکی شهرها ،بهخصوص شهرهایی که درنتیجۀ تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،شاهد رشد غیرعادی بوود انود ،باعو
مشکالت متعددی شد است .به همین منظور ،هدف تحقیق حاضر ،بررسی وضعیت شهر بیرجند ازنظر سویلخیوزی و پهنوهبنودی خطور
ناشی از این حادثۀ مهم طبیعی بود .این بررسی به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و بهمنظور پیشبینی دامنۀ خسارات ناشی از سیالب انجام شد
است .داد های مورد نیاز در بخش کاربری اراضی ،تراکم جمعیت ،مشخصات مسیلهای موجود ،شیب ،تراکم مسکونی و جمعیت ،ضریب
 ،CNرواناب ،قدمت ابنیه ،فضاهای باز و سایر مؤلفههای مؤثر در این خصوص گردآوری شد .داد های گردآوریشود بعود از تصوحیح و
تبدیل ،وزندهی شد و بعد از انجام مقایسات زوجی و تعیین ضرایب نهایی هر الیه ،نقشههای مورد نیاز تهیه گردید .بورای تعیوین وزن و
ضرایب نهایی به تناسب از مدل  AHPو نرمافزارهای مربوطه ،بهخصوص  ArcGIS ،Export Choiceو ...بهر برداری به عمول
آمد .نتایج نشان داد تمام وسعت شهر در معرض خطر سیالب قرار دارد .با وجود این ،پهنههای جنوب و جنوب شرقی کوه قریوب بوه 12
درصد از وسعت شهر را به خود اختصاص داد اند ،در معرض خطرپذیری زیاد و خیلی زیاد ،محدود های شمال غربی و جنوب غربی با 22
درصد وسعت ،در محدودۀ خطرپذیری متوسط و سایر بخشهای شهر که کمتر از  92درصد وسعت را به خود اختصاص داد انود ،در پهنوۀ
خطرپذیری کم و بسیار کم قرار دارند .درنتیجه باید در قسمتهایی که آسیبپذیری بیشتری پیشبینی میشوود ،بورای عملیوات کنتورل
سیالب و سیستمهای هشداردهندۀ سیل اقدام کرد و بهمنظور رفع تصرفهای غیرقانونی که در بستر و حریم مسیلهای موجود صوورت
گرفته است ،اقدام الزم را به عمل آورند.

واژگان کليدی
بیرجند ،پهنهبندی خطر ،سیالبهای شهری ،سیلخیزی.



رایانامۀ نویسندۀ مسئولsaberifar@yahoo.com :
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مقدمه
بررسی آمار و اطالعات خسارتهای ناشی از وقوع سیل در ایران و جهان بسیار نگرانکننده بدود و
رخهاد سیل ،یکی از سه بالی طبیعی و اصلی ایران است (ثروتی و همکداران .)56 :2931 ،تحقیقدات
نشان میدهه در طی پنج دهۀ گذشته ،وقوع سیلها د برابر افزایش یافته (عبدهی )122 :2935 ،و بده
دلیل حجم و میزان خسارات مالی و تلفات جانی در مناطق شدهری ،چگدونگی انتقدا و مدهیریت و
تخلیۀ روانابهای حادثشه مورد توجه و تأکیه قرار گرفته است (اکارت.)466 :2934 ،
برخالف برخی از ادعاها ،پهیهۀ سیل ،با وجود همۀ پیچیهگیها ،قابل بررسی و مطالعه است و
میتوان برای مهار و کاهش خسارات و حتدی بهدر گیدری اقتصدادی از آن ،را حدلهدای مناسدبی
جستوجو کرد (بهبهانی .)276 :2932 ،در سا های اخیر ،تلفدات و خسدارات ناشدی از سدیل در
شهرها ابعاد و زوایای بیشتری به خود گرفته است .دلیل این مسئله ،تراکم جمعیدت و اثدر توسدعۀ
پهنههای نفوذناپذیر در این مناطق است؛ به طوری که اعالم شه اسدت منداطق شدهری  92تدا222
درصه ،حجم روانابها را افزایش میدهنه ( .)Barron et al., 2011: 547در واقع ،اینکده بدا اندهکی
بارنهگی سیلهای مخرب و ویرانگری حادث میشود ،نشاندهنهۀ ضعف در برنامدهریدزی و نبدود
پیشبینیهای الزم است(.)Huang and Shen, 2019: 43
به همین منظور ،بسدیاری از مجدامع علمدی و دانشدگاهی درخصدو
پیامههای ناگوار ناشی از سیالبها ،بدهخصدو

جلدوگیری یدا کداهش

در منداطق شدهری ،فعالیدتهدای گسدترد ای را

آغازکرد انه .نقطۀ مشترک موردتأکیه تمامی این بررسیها ،ضرورت انجام پهنهبندهی خطدر سدیل،
بهویژ در مناطق شهری بود است .مطابق این بررسیهدا ،پهندهبندهی خطدر سدیل ،ابدزار یگانده و
منحصربهفردی برای مهیریت کاهش خطدر و وسدیلهای قدانونی در دسدت دولدت بدرای کنتدر و
مهیریت کاربری اراضی محسوب میشود (تلوری.)229 :2976 ،
تحقیقات انجامشه در این زمینه ،اغلب در بزرگترین شهرها و مناطقی به انجام رسدیه اسدت
که ازنظر سیاسی یا اقتصادی طرف توجه نهادهای علمی و سیاسی بود انه .اما درخصو

منداطقی

که در کانون توجه قرار نهاشتهانه ،این وضعیت چنهان جهی گرفته نشه است .بدرای مثدا  ،طبدق
مطالعات صورتگرفته در شهر بیرجنه و اعالم مقامات مسئو  ،این شهر سدومین شدهر سدیلخیدز

060

پهنهبندی خطر سيل در شهر بيرجند

ایران به حساب میآیه (استانهاری خراسان جنوبی2937 ،؛

2009

 .)Saberifar,این وضعیت دربدارۀ

شهری ک ه ازنظر اقلیمی در شمار مناطق خشک محسدوب شده و میدزان بارندهگی در آن کمتدر از
متوسط میزان بارنهگی در ایران است ،نشان میدهه که برنامهریزیها و سیاستگذاریها بهدرسدتی
صورت نگرفتهاست ( .)Saberifar and Shokri, 2016این در حالی است کده عدالو بدر حساسدیت
اوضاع این شهر در مقابل پهیهۀ سیلخیزی ،هر نوع تههیهی برای این مرکز مهم جمعیتی در شرق
کشور که قریب به 1میلیون نفر جمعیت را خهمترسانی مدیکنده (صدابریفدر ،)2932 ،وضدعیت
بحرانی و نگرانکننه ای به وجود خواهه آورد .به همین منظور ،ایدن بررسدی قصده دارد وضدعیت
شهر بیرجنه را ازنظر سیلخیزی و پهنهبنهی خطر ناشی از این حادثۀ مهم طبیعی بررسی کنه.
مباني نظری و پيشينۀ تحقيق
بسیاری از انهیشمنهان معتقهنه سیل و سیلخیزی و پیامههای مخرب آن از زمدانی آغداز شده کده بشدر
قوانین حاکم بر طبیعت را نادیه گرفت و سعی کرد بهون توجه به این قوانین ،اههاف و مقاصه خدود را
دنبا کنه (صابریفر .)1223 ،با آنکه قبل از این تاریخ هم سیلهدا و طغیدانهدای رودخاندهای فراواندی
حادث میشه ،میزان خسارات و تلفات ناشی از آن بههیچوجده قابدل مقایسده بدا شدرایط کندونی نبدود
(وهابی .)94 :2935 ،بروز سیلهای خطرناک و تلفات ناشی از آن باعث شه تحقیقات متعدهدی در ایدن
زمینه صورت گیرد .با توجه به فلسفۀ حاکم بر این تحقیقات ،در این زمدان تأکیده محققدان بدر اقدهامات
فنی و مهنهسی بود و ابعاد اجتماعی و اقتصادی قضیه چنهان جدهی گرفتده نمدیشده .تداکنون ،توجده
اصلی به سیستم هیهرولوژیک منطقه و رودخانههای مورد مطالعه (رامشدت )43 :2935 ،بدود و مسدا ل
مربوط به سیلهای شهری ،به دلیل نمونههای واقعی و فراوانی انهک مهنظر نبود است (رسدولی:2939 ،
 .)13با ورود مبحث سیالبهای شهری به حیطۀ مطالعات سیلخیدزی و هیدهرولوژی ،ابعداد غیرفندی و
اجتماعی و اقتصادی وسعت بیشتری پیها کرد و همین مسئله نشانگر آن بود کده قبدل از هرگونده اقدهام
فنی یا غیرفنی ،ضروری است که مطالعات در بستر پهنهبنهی مورد تأکیه قرار گیرد (تلوری.)2976 ،
در مناطق شهری ،فعالیتهای مربوط به سیل و سیلخیزی توسدعۀ چندهانی پیدها نکدرد و بده
همین دلیل ،اغلب روشهای مورد استفاد در این بخش ،سنتی و فاقه نوآوریهای اساسدی اسدت.
این در حالی است که تحقیقات نشان میدهه ساالنه حهود 236میلیون نفدر در بدیش از  32کشدور
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دنیا در معرض خطر وقوع سیل قرار دارنه ()United Nations, Development Program, 2004
و این خطر در شهرها که اغلب در خروجی حوضههای آبخیز واقع شه و باالترین تراکم جمعیتی
را به خود اختصا

داد انه ،بسیار مهم و اساسی به نظر میرسه.

نکتۀ بسیار اساسیتر آن است که در عرصدههدای شدهری نسدبت افدزایش سدطوذ نفوذناپدذیر
بهشهت در حا ازدیاد است .این سطوذ نیز قادر به جذب بارنهگی نبود و در نتیجه ،بدا کمتدرین
بارنهگی ،حجم رواناب افزایش مییابه (لینه.)1 :2971 ،
شایه یکی از دالیلی که در سا های اخیر بهشهت بر میزان وقوع سیل و خسارات ناشدی از آن
افزود شه (عبهی ،)122 :2935 ،همین توسعۀ شهرنشینی و فقهان برنامههای عملی و دقیق بدرای
مقابله با کاهش حجم رواناب یا مهیریت ههفمنه آن باشه .بررسی پیشینۀ موضوعی در ایدن زمینده
نشان میدهه مطالعات انجامشه در این حوز عمهتاً به مسئلۀ پهنهبنهی خطر سیالب در شهرهای
بزرگ (محمودزاد و دیگران2934 ،؛ امیراحمهی و دیگران) پرداختهانه .اما برای شهرهای کوچدک
و متوسط که برحسب اتفاق ،توسعه و گسترش باورناپذیری را در سا هدای اخیدر پیدها کدرد انده،
فعالیتی انجام نشه است .این در حالی است که طرذها و پروژ های تهیهشه در ایدن شدهرها ،بده
دلیل نبود حساسیتهای الزم ،هیچگا مورد نقه و تحلیل محافل علمی و تحقیقاتی قرار نمیگیرد.
بهطور کلی ،در اغلب طرذهدای تهیدهشده در ایدران ،بده پارامترهدای هیدهرولوژیکی یعندی سدط
نفوذناپذیر حوضه که بهعنوان نسبت مساحتی مشخص میشود که باران نزولی بر آن بهصدورت مسدتقیم
به شبکۀ زهکشی آبهای سطحی وارد میشود و زمان تمرکز یا سرعت جریدان آب در حوضده ،توجده
چنهانی نمیشود .این در حالی است که در سایر کشورها ،این عوامدل همیشده و بدا اولویدتهدای او ،
مهنظر تهیهکننهگان طرذ است .برای مثا  ،برای تعیین سطوذ نفوذناپذیر ،مه های مختلفی معرفی شده
است که یکی از مهمترین آنها ،مه بدرآورد سدطوذ نفدوذناپدذیر ( )SCS, 1975: 476اسدت .در ایدن
مه  ،حجم جریان سطحی بر اساس نوع خاک و ویژگیهای توسدعۀ شدهری (مثدل مسداحت قطعدات
اختصا

یافته به کاربریهای مسکونی ،تجاری و صنعتی در مقایسه با سایر کاربریها) برآورد میشود.

یکی دیگر از مطالعات مرجع در این زمینه ،کار موتا و توکسی (26

 ،)1984:در برزیدل اسدت کده

داد های حاصل از پورتوآلگز را برای تعیین رابطۀ تراکم شهری و سطوذ نفوذناپذیر اسدتفاد کردنده.
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عالو

بر آن ،توکسی (65

 )1987:روشهای غیرمستقیم را برای تعیین ارتباط بین سط نفوذناپدذیر و

تراکم بخش اشغالی (نواحی شدهری) اسدتفاد کدرد .در مطالعدهای دیگدر ،اسدتفاد از داد هدای شدهر
سا وپا ولو در یازد حوضه ،در همین ارتباط ،نتایج مناسبی ارا ه داد است (.)Campana, 1984: 26
درخصو

موضوع پهنهبنهی نیز مطالعات متعهدی به انجام رسیه است که از آن جمله کارِ مانتای

2

و مارکو )1223( 1است .این گرو با استفاد از سیستم پشتیبان کاداستر بده پهندهبندهی سدیالب در شدهر
نیویورک پرداختنه .میگنوت 9و دیگران ( )1226با مه سازی سیالب در نواحی متراکم شهری ،در شدهر
تیمز فرانسه به بررسی سیالب پرداخته و دریافتنه که برخی از کاربریهدا در تشدهیه و قدهرت تخریبدی
سیالب نقش اساسی ایفا میکننه .لوم 4و دیگران ( )1224با استفاد از مه ژ ومورفولدوژیکی ،وضدعیت
سیالب در حوضههای شهری را بررسی کردنه و نشان دادنه که چگونه عوارض ژ ومورفولدوژیکی مدی
تواننه وضعیت سیالب و اثرگذاری آن را بر حوضههای شهری تحتتأثیر قرار دهنه .در سا  1223نیدز
چن 5و دیگران بر اساس یک مه جی.آی.اس مبنا ،آبگرفتگی ناشی از سیالب شهری را مورد مطالعده
قرار دادنه و تأثیر و سهم هریک از عوامل مختلف زیستی و اجتماعی را در این زمینه روشن کردنه .ایدن
رونه در کار اشمیت 6و دیگران ( )1224بهصورت مه سازی ادامه پیدهاکرد .در همدین خصدو

 ،کدارِ

ونهر 7و دیگران ( )1229درزمینۀ استفاد از تصاویر ماهوار ای برای ارزیابی خطر سدیالب ،کدارِ تدادا 3و
دیگران ( )1222با عنوان ویژگیهای سیالبهای شدهری و کارِوایدت و دیگدران ( )1222دربدارۀ تدأثیر
توسعۀ شهری در رفتار هیهرولوژیکی رودخانهها درخورتوجه به نظر میرسه.
در ایران اگرچه مطالعات مربوط به سیل و سیلخیزی بسیار زیاد است ،تحقیقات انجدامشده دربدارۀ
پهنهبنهی خطر ناشی از سیالب چنهان زیاد نیست .در این بخش به تعهادی از آنها اشار میشود .بدرای
نمونه ،ساعه ( )2973پهنهبنهی خطر سدیلخیدزی در شدهر سدننها را بررسدی کدرد و ملدکمحمدهی
( )2973ارا ۀ روشی مناسب برای تعیین بیمۀ سیالب در محهودۀ مناطق شدهری را بدا روش پهندهبندهی
1. Maantay
2. Marko
3. Mignot
4. Lumme
5. Chen
6. Schmitt
7. Vander
8. Tada
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مورد توجه قرار داد .در مطالعهای دیگر ،معاون هاشمی ( )2973تحلیل منطقهای سدیالب در خراسدان و
جاللیراد ( )2932پهنهبنهی سیالب در بخشی از حوضۀ آبخیز شهر تهران را کدانون توجده خدود قدرار
دادنه .در این میان ،بررسی صراطی ( )2935با عنوان «مه سازی پهنهبنهی سیلخیزی مناطق شدهری در
وب ،منطقۀ مورد مطالعۀ شما تهران (دربنه)» بازخوردهای زیادی را به سوی خود جلب کرد.
درخصو

شهر و پهنۀ خا

این بررسی نیز اگرچه مطالعات متعهدی به انجام رسیه اسدت ،در

کمتر نمونهای از آنها به مبحث پهنهبنهی در شهر مهنظر وارد شه انه .فقط یک مطالعه با عنوان پهنده
بنهی خطر سیل در مراکز انسانی و اقتصدادی (مختداری هشدی و  ،)2934کلیدت ایدن موضدوع را در
استان کانون توجه قرار داد است .به هر حا  ،این مطالعات به برخی از اطالعات و داد هدایی اشدار
کرد انه که به نحوی در انجام این پژوهش از آنها یاری گرفته شه است .از آن جملده مدیتدوان بده
مطالعۀ جهاد سازنهگی ( ،)2932جوان و فا سلیمان ( )2935و صابریفر ( )1223اشار کرد.
روش تحقيق
پژوهش حاضر با ههف کاربردی و با روش توصیفیتحلیلی به انجام رسدیه اسدت .بدا توجده بده
ههف بررسی ،سه مقولۀ کلی یعنی شرایط طبیعی ،کاربری اراضی و وضدعیت مسدیلهدا در کدانون
توجه قرار گرفت .لیکن بعه از بررسی اولیه و انجام مصاحبههای اکتشافی بدا صداحبنظدران ایدن
حوز و مطالعات قبلی که در این شهر به انجام رسیه بود (صابریفر ،)1223 ،شدش معیدار اصدلی
انتخاب و اطالعات مورد نیاز دربارۀ هریک از آنها گدردآوری و بدا اسدتفاد از ضدرایب و مقدهار
برآوردشه در منبع مورد اشار (وضعیت اقلیمی ،شهت بارش و ،)...مراحل بعدهی کدار بده انجدام
رسیه .به عبارت دیگر ،در این بررسی وضعیت شش معیار شامل الیههای فاصله از رودخانه ،تراکم
مسکونی ،تراکم جمعیتی ،شیب ،ضریب رواناب و ضریب  CNبرای اههاف ایدن تحقیدق تعیدین و
مشخص شه .برای ارزیابی خسارت نیز متغیرهای کیفیت بنا ،قهمت ابنیه ،تراکم ساختمانی ،فاصدله
تا رودخانه ،تراکم جمعیتی و الیۀ فضای باز مورد توجه قرار گرفت .برای آنکده دقدت نقشدههدای
مورد استفاد در حه قابل قبولی قرار داشته و نتایج مفیهی حاصل آیه ،نقشههای مدورد اسدتفاد از
طرذ تفصیلی شهر بیرجنه و در حه  2/1222و  2/1522بده کدار گرفتده شده تدا کداربری اراضدی
محهود مورد بررسی و مسیلهای شهری تعیین شدود .سدایر اطالعدات مدورد نیداز بدا روشهدای
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مربوطه تعیین شه .برای مثا  ،برای تهیۀ نقشۀ  CNاز نقشههای کاربری اراضی و خداک و تصداویر
ماهوار ای استفاد شه و نقشۀ ضریب رواناب بر اساس روش هیهروگراف مصنوعی دفتر حفاظدت
خاک آمریکا و مطالعات قبلی (صابریفر )1223 ،تهیه گردیه .نقشۀ شیب نیدز بدا اسدتفاد از نقشدۀ
توپوگرافی  2/15222رقومی سازمان نقشهبرداری استخراا شه.
با توجه به سرشماریها و حوز بنهی مرکز آمار ایران ،نقشۀ تراکم جمعیت و تدراکم مسدکونی
نیز آماد شه .برای تهیۀ نقشۀ قهمت ابنیه ،اطالعات شهرداری بیرجنده در بخدش صدهور پروانده و
پایان کار و نقشههای تهیهشهۀ شهر در طرذ تفصیلی استفاد شه .نقشۀ کالسهای الیۀ فضدای بداز
داخل بافت نیز بر اساس نقشۀ کاربری اراضی تولیهشه در مراحل قبل و جهو  2آماد شه.
پس از تعیین فاکتورها ،از نقشههای رقومی موجود ،اسناد مکتوب ،آمارنامههدا و گدزارشهدای
مختلف ،برای تهیۀ نقشهها و اطالعات مورد نیاز استفاد شه که پس از ویرایش و تعریدف روابدط
توپولوژیک ،وارد ندرم افدزار گردیده .پدس از طدی ایدن مراحدل ،بدرای پهندهبندهی خطدر ،روابدط
سلسلهمراتبی و اوزان مربوطه تعیین شه .به این منظور ،مده هدای وزندهدی ( AHPو  )SAWبدا
قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISتلفیق شه تا بتوان همزمان از داد هدای جغرافیدایی
بهخوبی بهر برداری کرد .در این مرحله و با بهر گیدری از ندرمافدزار  Expert Choiceمداتریس و
رابطۀ دو به دوی فاکتورها به دست آمه .پس از تعیدین وزن هریدک از فاکتورهدا در محدیط ،GIS
وزنهای حاصل در هریک از الیهها ضرب شه و نقشههای نهایی تهیه گردیه.
جدول  .1الیهها و کالسهای استانداردشده

شرح

وزن

کالس 1

وزن

کالس 2

وزن

کالس 3

وزن

کیفیت بنا

15

بتن و اسکلت

7

آجر و مالت

5

خشت و گل

9

قهمت بنا

15

 22سا و کمتر

7

22تا92

5

 92و بیشتر

9

تراکم ساختمانی

25

تا  42واحه در هکتار

9

42تا72

5

 72و بیشتر

7

فاصله تا مسیل

25

تا  9کیلومتر

9

2تا 1کیلومتر

5

تا  2کیلومتر

7

تراکم جمعیتی

22

تا  1222نفر در هکتار

9

1تا 9هزار

5

9هزار و بیشتر

7

فضای باز

22

کمتر از  522متر

9

522تا2222

5

 2222و بیشتر

7

نام الیه
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با آنکه تمامی روشهای استفاد شه در این بررسی در سایر تحقیقات مشابه بدهخدوبی معرفدی
شه و معرف حضور محققان و متخصصان اسدت ،فقدط بدرای آشدنایی توضدیحاتی دربدارۀ روش
 AHPارا ه میشود.
فراینه تحلیل سلسلهمراتبی ،روشی است منعطف و قوی که برای تصمیمگیری در شرایطی کده
معیارهای تصمیمگیری متضاد ،انتخاب بین گزینهها را با مشکل مواجه میکنده ،اسدتفاد مدیشدود
(زبردست .)29 :2932 ،فراینه تحلیل سلسلهمراتبی عموماً از این مراحل چهارگانه تشکیل میشود:
 .2ایجاد درخت سلسلهمراتبی؛  .1مقایسۀ دوتایی؛  .9تعیدین امتیداز نهدایی گزیندههدا و  .4بررسدی
سازگاری قضاوتها .روش مذکور را محققی به نام توماس ا سداعتی 2در دهدۀ  2372بدر اسداس
تحلیل مغز انسان برای مسا ل پیچیه و فازی پیشنهاد کرد و تاکنون کاربردهای متعدهدی در علدوم
مختلف داشته است (اصغرپور.)926 -133 :2933 ،
اولین مرحله در روش  AHPتجزیهکردن مسئلۀ تصمیمگیری به سلسلهمراتب است .برای مثا ،
در تحقیق حاضر باالترین سط یا ههف نهایی ،پهنهبنهی شهر بیرجنه در مقابل خطرهای ناشدی از
سیل بود .سپس سلسلهمراتب از کلی به جز ی ادامه مییابه تا اینکه به سط صفات برسه .ایدن در
حالی است که هر سط بایه به سط باالتر قبلی متصل شود .گزیندههدا در پایگدا دادۀ  GISارا ده
میشونه .هر الیه شامل مقادیر صفاتی است که به گزینهها تخصیص داد شه و هدر گزینده (مدثالً
پلیگون) مرتبط با عناصر سط باالیی (صفات) است .مفهوم صفت ،روش  AHPرا به روشهدای
 GISمتصل میکنه (پرهیزگار و غفاری گیالنه  .)26 :2935 ،بر این اساس ،درخت سلسدلهمراتبدی
شکل میگیرد .بعه از تجزیۀ مسئله به سلسلهمراتب ،عناصر سطوذ مختلف بهصورت دوتایی با هم
مقایسه میشونه و سپس بر اساس میزان ارجحیت دو معیار ،ارزشگذاری صورت میگیرد.
تهیۀ ماتریس مقایسه در سلسلهمراتب:
گام او  :محاسبۀ بردار مجموع وزنی ( :)wsvبه این منظور ،ماتریس مقایسدات زوجدی ( )Dدر
بردار وزنهای نسبی ضرب میشود (مؤمنی.)2933:49 ،

1. T. L. Saaty
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گام دوم :محاسبۀ بردار سازگاری ( :)cvعناصر بردار مجموع وزنی ( )wsvبدر بدردار وزنهدای
نسبی شاخصها تقسیم شه  ،تا بردار سازگاری ( )cvبه دست آیه.
گام سوم :محاسبۀ بزرگترین مقهار ویژۀ ماتریس مقایسات زوجی (

) :برای محاسبۀ ایدن

پارامتر ،میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه میشود.
گام چهارم :محاسبۀ شاخص ناسازگاری :به این منظور از شاخص ناسازگاری ( )I.Iاسدتفاد شده
که بر مبنای رویکرد بردار ویژۀ تئوری گراف ،محاسبه میشود .چنانچه شاخص معاد  2/22یا کمتدر
از آن باشه ،وزندهی صحی بود  ،در غیر این صورت بایستی این رونه مجهداً انجدام شدود (قهسدی
پور .)32-67 :2937 ،ساعتی برای بررسی ناسازگاری در قضاوتها ،نرخ ناسازگاری ( )I.Rرا به کار
برد که از تقسیم شاخص ناسازگاری ( )I.Iبه شاخص تصادفیبودن ( )R.Iحاصل میشود.
گام پنجم :محاسبۀ نرخ سازگاری :درصورتیکه نرخ ناسدازگاری ،کوچدکتدر یدا مسداوی2/22
باشه (

) ،در مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد و میتوان کار را ادامده داد .در غیدر

این صورت تصمیمگیرنه بایه در مقایسات زوجی تجهیه نظر کنه (مؤمنی .)44 :2933 ،بدا انجدام
مراحل فوق میتوان وزن نهایی پارامترها را تهیه و ارا ه کرد.
با طی مراحل فوق نقشههای مرتبط با هریک از متغیرهای مورد نیاز در شهر بیرجنه تعیین شده
که برای نمونه در شکلهای 1تا  5ارا ه شه انه.
بیرجنه یکی از شهرهای مهم شرق ایران و مرکز استان خراسان جنوبی اسدت (شدکل  .)2ایدن
شهر ،در ارتفاع 2432متری از سط دریا و در فاصلۀ 525کیلومتری جنوب شهر مشدهه قدرار دارد
(حهیهینژاد .)2936 ،در سا های پس از  2912به دلیل رخدهادهای مختلدف و ازجملده تدأثیرات
جنگ جهانی دوم ،تحوالت درخور مالحظهای پیهاکرد و جمعیت مهاجر خود را بهشهت افدزایش
داد (صابریفر.)2932 ،
بیرجنه در منطقهای واقع شه که بخشی از حوضۀ آبخیز کویر مرکزی است و از نظدر اقلیمدی
در محهودۀ جغرافیای اقلیمی خشک و نیمهخشک قرار دارد (مهنهسان مشاور طدوس آب.)2935 ،
بهطور دقیقتر ،از دیهگا هیهرولوژیکی ،بیرجنه در قلمرو حوضۀ آبریز لوت قرار دارد .بده عبدارت
دیگر ،حوضۀ آبریز لوت خود به چنه زیرحوضه تقسدیم مدیشدود کده یکدی از آنهدا ،زیرحوضدۀ
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کالشور -ماژان است .زیرحوضۀ مذکور ،به چنه زیرواحه هیهرولوژیکی تقسیم میشود کده واحده
هیهرولوژیکی بیرجنه ،یکی از آنهاست .با وجود باران انهک و حهوداً  272میلیمتری ،ایدن شدهر
از نظر میزان خطرهای ناشی از سیل ،سومین شهر سیلخیز ایران معرفدی شده اسدت (اسدتانهاری
خراسان جنوبی .)2932 ،با وجود این ،تاکنون تحقیق مفصل و اختصاصی دربارۀ سیل و پهنهبندهی
خطرهای ناشی از آن در این شهر به انجام نرسیه است.

شکل  .1موقعيت منطقۀ مورد مطالعه

یافتههای تحقيق
واحه هیهرولوژیکی بیرجنه در  53درجه و  3دقیقه تا  53درجه و  45دقیقه طو جغرافیایی و 91
درجه و  94دقیقه تا  91درجه و  53دقیقه عرض جغرافیایی گسترد شه و باالترین نقطۀ ارتفداعی
آن  1675و پایینترین ارتفاع آن  2455متر است .این واحه  2346/73کیلومترمربع وسعت داشته و
محیط آن  121/65کیلومتر است .از نظر سیستمهای هیهرولوژیکی ،واحده بیرجنده در زیرحوضدۀ
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کالشور-ماژان حوضۀ آبریز لوت واقع است .این واحه هیهرولوژیکی ،خود به دو قسمت شمالی و
جنوبی قابل تقسیم بود که هریک از آنها چندهین زیرحوضدۀ فرعدی را در خدود جدای داد انده.
رواناب بالغ بر  22زیرحوضه وارد رودخانۀ شاهرود میشود .مهمترین زیرحوضههدای ایدن بخدش
عبارت است از کالتۀ بشگزی ،اسفزار ،شهاباد ،چشمهمیر ،مدرک ،تفچهرآبداد ،القدورات ،دسدتگرد،
خیرآباد و دهلکو  .روانابهای واردشه به این رود ،از طریق کانا کبوترخان از داخل شهر منتقدل
میشود .زیرحوضههای جنوبی که از طریق رودخانۀ پلبدا وارد کاندا کبوترخدان مدیشدود و از
داخل شهر عبور میکنه نیز شامل  3زیرحوضه به نامهای بنه عمرشا  ،بنگآباد ،بندهدر  ،چهدار د ،
علیآباد لوله ،فوداا (مزگ) ،اسفهرود و بجه است .سایر زیرحوضههایی که وارد شداهرود شده و
از طریق کانا کبوترخان از داخل شهر خارا میشونه ،شدامل  3زیرحوضده بده ندامهدای بوشداد،
بههان ،بناباد ،فراشاد ،چاچ ،نوفرست ،بیچار ،مود و کالتۀ پهران است.
موقعیت مسیلها در نیمۀ جنوبی حریم شهر بیرجنه به دلیل رشه و توسعۀ شهر و تمایل بدرای
ساختوساز بیشتر ،حساستر بود و توجه بیشتری را میطلبه .به هر حا شهر بیرجنه در بدین دو
رشتهکو شمالی و جنوبی قرار گرفته که ارتفاعات شمالی با فاصلۀ بیشدتر و درصده شدیب کمتدر،
حساسیت زیادی ایجاد نکرد است .نکتۀ مهم و اساسی آن است که بیشتر رواناب ناشدی از بدارش
از طریق اصلیترین مسیل موجود ،یعنی کا کبوترخان منتقل میشود که در مرکز شهر و حریم آن
واقع شه و طو  ،عرض و عمق زیادی دارد .این مسیل با جهت شرقی-غربی از ارتفاعات مینابداد
( 1765متر ارتفاع) تا نزدیکی روستای حاجیآباد در غرب شهر (ارتفاع  2455متر) امتهاد دارد.
مسیل اساسی و مهم دیگر شهر بیرجنه ،پلبا یا شوکتآباد است .ایدن مسدیل ،حوضدۀ آبریدز
212کیلومترمربعی داشته و رواناب جاریشه در رودخانههای اسفهرود ،علدیآبداد ،بجده ،بوشداد،
فوداا و فرگ را دریافت کرد و از طریق یک پل چهارمتری در ابتهای خیابدان غفداری وارد شدهر
شه و به موازات چنه خیابان اصلی ،به طرف خوسف ادامۀ مسیر مدیدهده .ایدن مسدیل در حدا
حاضر تا حه زیادی سامانههی شه و با دیوارهای سنگی و بستر بتندی کاندا سدازی شده اسدت.
مشخصات و ویژگیهای زیرحوضههای واقع در آبریز هریک از مسیلهای عمهۀ شدهر بیرجنده در
جهاو  1تا  4ارا ه شه است.
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جدول  .2زیرحوضههای ورودی به مسيل پل باغ

نام زیرحوضه

باالترین ارتفاع (متر)

پایینترین ارتفاع (متر)

مساحت (کیلومتر مربع)

محیط (کیلومتر)

بنه عمرشا
بنگآباد
بنه در
چهار د
علیآباد لوله
فوداا
اسفهرود
بجه

1532
1262
1532
1541
1533
1225
1445
1964

2515
2432
2629
2536
2657
2551
2725
2544

23/73
5/33
7/39
22/99
3/31
3/52
24/45
13/14

14/24
21/7
29/49
25/35
24/71
24/67
27/4
14/72

جدول  .3زیرحوضههای مسيل کبوترخان (بخش جنوبی)

نام زیرحوضه

باالترین ارتفاع (متر)

پایینترین ارتفاع (متر)

مساحت (کیلومتر مربع)

محیط (کیلومتر)

بوشاد-خالقآباد
بههان
بناباد
خراشاد
چاچ
نوفرست
بیجار
مود
کالتۀ پهران

1251
1579
1227
1729
1232
1726
1194
1627
1252

2537
2359
2774
2374
2757
2342
2636
2763
2763

13/14
95/49
7/22
15/72
6/67
13/59
57/77
242/24
255/91

14/72
92/43
22/2
13/25
22/32
92/1
91/61
66/63
63/39

جدول  .4زیرحوضههای مسيل کبوترخان (بخش شمالی)

نام زیرحوضه

باالترین ارتفاع (متر)

پایینترین ارتفاع (متر)

مساحت (کیلومتر مربع)

محیط (کیلومتر)

کالتۀ بشگزی
اسفزار
شهاباد
چشمهمیر
مرک
تفچرآباد
القورات
دستگرد
شکراب-دهلکو
خیرآباد

1765
1635
1612
1221
1435
1427
1961
1912
1114
1197

2793
2629
2653
2262
2635
2662
2642
2552
2529
2476

227/39
262/73
253/43
22/72
222/77
52/29
223/4
227/91
27/37
27/23

64/93
75/19
67/6
23/21
23/21
97/99
53/15
51/26
11/31
11/31
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با توجه به شرایط توصیفشه  ،در این بررسی با استفاد از معیارهای اساسی کداربری اراضدی،
تراکم جمعیت ،مشخصات مسیلهای موجود ،شدیب ،تدراکم مسدکونی و جمعیدت ،ضدریب ،CN
رواناب ،قهمت ابنیه و فضاهای باز ،پهنهبنهی خطر ناشی از سیل در شهر بیرجنه انجام شه اسدت.
به دلیل محهودیت فضا برخی از نقشههای تهیهشه بدا اسدتفاد از معیارهدای فدوق ،ارا ده شده و
توضیحات الزم دربارۀ آنها در پی آمه است.
اولین مؤلفۀ مهم و اساسی در این بررسی ،وضعیت کاربری اراضی بود .بدهطدور معمدو در اغلدب
شهرها ،به استقرار کاربریها در برابر خطر سیل و سیلخیزی توجه چنهانی نمیشود .بده همدین دلیدل،
تراکم جمعیت و کاربریهای تقلیلدهنهۀ میزان خطر (فضای سبز و )...به نحوی صورت مدیگیدرد کده
میزان خطرپذیری را افزایش میدهه .برای نمونهای از این نابسامانیها ،نقشههای خطرپذیری نسبت بده
تراکم جمعیت ( )1و فضای سبز ( )9ارا ه شه است.

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

شکل  .4خطرپذیری نسبت به قدمت بنا

011

پهنهبندی خطر سيل در شهر بيرجند

شکل  .5خطرپذیری نسبت به کيفيت بنا

در بین نقشههای تهیهشه درخصو

عوامل تأثیرگذار بر میزان خطرپذیری ،قدهمت و کیفیدت

بناها هم جالب توجه به نظر میرسیه .همانطور که در شکلهای  4و  5مشاهه مدیشدود ،منداطق
بخش شمالی شهر که اغلب محل سکونت گرو های حاشیهنشین و فقیر است ،در شمار خطرنداک
ترین مناطق محسوب میشونه.
با توجه به نقشهها و سایر اطالعاتی که در همین ارتباط تهیه شه و بدرای رعایدت اختصدار ،از
ذکر جز یات آن خودداری شه ،درنهایت نقشۀ پهنهبنهی خطر سیل در شهر بیرجنه تهیه و تدهوین
شه (شکل  .)6بر این اساس میتوان عنوان کرد که قریب به 12درصه از مساحت شهر بیرجنده در
پهنههای با خطر زیاد و بسیار زیاد قرار دارد .این در حالی است که پهنههدای دارای خطدر متوسدط
نیز بیش از  52درصه مساحت شهر را شامل میشود .درنهایت میتدوان گفدت قریدب  72درصده
شهر با خطر سیل مواجه بود و تههیه میشود .با توجه به این اطالعدات ،صدرفاً  92درصده شدهر
بیرجنه در پهنههای خطر کم و بسیار کم واقع است .در تحلیدل نهدایی مدیتدوان گفدت کده شدهر
بیرجنه ،همانطور که متولیان مهیریت و سیاستگذاری اعالم میکننه ،واقعاً شهری تههیدهشدونه
توسط سیل محسوب شه و بایستی دراینبار تمهیهات الزم انهیشیه شود.

011

آمایش سرزمين ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

شکل  .6وضعيت آسيبپذیر شهر بيرجند از خطر سيل

بحث و نتيجهگيری
فرض بررسی آن بود که به دلیل وضعیت استقرار شهر بیرجنه در خروجی حوضۀ آبریز ،این شدهر
دا م با خطر سیالب مواجه بود و این وضعیت با توسعۀ کنتر ناپذیر شهر بدر پهندههدای سدیالبی،
وضعیت نامناسبتری پیها کرد است .به این منظور ،بر اساس شاخصهای متعهد ازجمله کداربری
اراضی ،تراکم جمعیت ،مشخصات مسیلهای موجود ،شیب ،تراکم مسدکونی و جمعیدت ،ضدریب
 ،CNرواناب ،قهمت ابنیه ،فضاهای باز و سایر مؤلفههای مؤثر ،وضعیت شهر بیرجنه مورد مطالعده
قرار گرفت .در ابتها داد های الزم گردآوری و تصحی و تبهیل شده و بعده از وزندهدی و انجدام
مقایسات زوجی و تعیین ضرایب نهایی هر الیه ،نقشههای مورد نیاز تهیه گردیه .بعه از تهیۀ نقشده
های الزم و تعیین وزن و ضرایب نهایی ،نقشۀ پهنهبنهی خطر سیل برای شهر بیرجنه تهیه شه .بدر
اساس این نقشه ،مشخص شه که توسعۀ شهر بیرجنه به زیرحوضههای مسیلهای موجود صدورت
گرفته و تقریباً تمام وسعت شهر در معرض خطر سیالب قرار دارد .با وجود این ،پهنههای جندوب
و جنوب شرقی که قریب به 12درصه از وسعت شهر را به خدود اختصدا

داد انده ،در معدرض

خطرپذیری زیاد و خیلی زیاد ،محهود های شما غربی و جنوب غربی بدا  52درصده وسدعت در
محهودۀ خطرپذیری متوسط و سایر بخشهای شهر کده کمتدر از  92درصده وسدعت را بده خدود

پهنهبندی خطر سيل در شهر بيرجند

اختصا
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داد انه ،در پهنۀ خطرپذیری کم و بسیار کم قرار دارنده .در واقدع ،ادعدای مسدئوالن کده

بیرجنه را سومین شهر خطرپذیر در ایران معرفی میکننه نمیتوان مردود اعالم کرد.
در این بررسی ،بیشترین خسارات مربوط به مناطقی بود که بافت فرسود داشدتنه و از مصدال
غیراستانهارد و نامقاوم استفاد کرد بودنه .انطباق نسبی منداطق بدا خطدر زیداد و بسدیار زیداد بدر
محهودۀ حاشیهنشین شهر ،یکی از هشهارهای اصلی این مطالعه محسدوب مدیشدود؛ چراکده ایدن
مناطق با آنکه تراکم مسکونی چنهانی نهارنه و اغلب واحههای مسکونی یک یا حدهاکثر سدهطبقده
هستنه ،تراکم جمعیت بسیار بیشتری دارنه و حهاقل امکانات مقابله با انواع پهیده هدای طبیعدی و
ازجمله سیالب را در اختیار دارنه.
به هر حا  ،از آنجا که این پژوهش با ههف تهیۀ نقشۀ خطر سیل به انجام رسیه است ،میتوان
از نتایج آن بهمنظور تعیین مکانهای مناسب توسعۀ آتی استفاد کدرد تدا از ریسدک آسدیبپدذیری
مردم و خسارت به کاربریهای مختلف کاست .همچنین میتدوان پیشدنهاد کدرد کده مسدئوالن در
قسمتهایی که آسیبپذیری بیشتری پیشبینی میشود ،به عملیات کنتر سدیالب و سیسدتمهدای
هشهاردهنهۀ سیل اقهام کرد و برای رفع تصرفهای غیرقانونی که در بسدتر و حدریم مسدیلهدای
موجود صورت گرفته است ،اقهام الزم را به عمل آورنه.
پيشنهادها
با توجه به اینکه افزایش جمعیت بیرجنه و تراکم بخش چشمگیری از جمعیت استان در این شهر،
نابودی بیشتر پوشش گیاهی را در پی دارد ،ضرورت آمایش سرزمین در این استان بسدیار جدهی و
اساسی است.
بایه تعهیل اختالف فاحش کیفیت زنهگی در مناطق روسدتایی و شدهری ،بدرای جلدوگیری از
مهاجرت گستردۀ روستا یان به شهر بیرجنه ،مورد تأکیه قرار گیرد.
تمرکز بر فعالیتهای تولیهی مبتنی بر زمین و آب ،بنیانهای اساسی محیطزیست را به ندابودی
کشانه و حوادث طبیعی را شهت بخشیه است .به همین دلیل تنوعبخشی بده زمیندههدای تدأمین
ضرورت دارد.
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