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 با استفاده از معیارهای ژئومورفولوژی  شهر بیرجندخیزی ارزیابی سیل
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 چكیده :

سیل در میان انواع خطرهای طبیعی، شاید به عنوان ویرانگرترین عامل شناخته شود که خسارت زیادی به جوامع انسانی، تأسیسات، 

و بر زندگی  ردیگ یمنفر انسان را  00222. ساالنه سیل در دنیا به طور میانگین، جان کند یمضی کشاورزی تحمیل مراکز صنعتی و ارا

ی فزاینده افزایش یافته است ا گونهخسارات ناشی از سیل در چند دهه اخیر به  .گذارد یممیلیون دیگر تأثیر اقتصادی بسیار بدی  57

بنابراین لزوم ارزیابی فاکتورهای خطرزا محیطی در این گونه نواحی . باشد یم شدت سیل که این نشان دهنده افزایش فراوانی و

 یابد.بیش از پیش ضرورت می ،یخیزسیل مستعد

است. قرار گرفته ارزیابی  مورددر شهر بیرجند  خیزیپتانسیل سیلبا استفاده از معیارهای ژئومورفولوژی در این تحقیق بدین منظور 

تهیه شده توسط  ،ایران 1:02222و  1:72222به مقیاس  عکسهای هوایی استفاده ازبا  مستعد خطر هایزونو ترسیم شناسایی ابتدا 

کیلومتری، به مرکزیت شهر  12منطقه تا شعاع  یهاهریک از زونسپس  .کشور صورت گرفت نیروهای مسلح جغرافیاییسازمان 

خیزی بندی خطر سیل برای شهر بیرجند تهیه و سیلدر پایان نقشه پهنهد. در موقعیت مکانی خود ترسیم شدن GISبیرجند در محیط 

 هر یک از نقاط شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 (GISبیرجند، افکنه، مخروط سیل، زون خطر،:)كليد واژه ها
Assessment of flood Birjand using geomorphological criteria 

Abstract: 
 

Flood in a variety of natural hazards, perhaps as the most destructive that much damage to human societies, 

facilities, industrial facilities and agricultural land imposes. Annual flood the world average, 26,000 human 

lives, and the lives of 75 million economic impact goes bad. Damage caused by floods in recent decades has 

become increasingly increased frequency and intensity of floods is that this represents an increase. So the need 

to assess the environmental risk factors in these areas prone to flooding, more than ever will. Therefore, in this 

study, using geomorphological criteria evaluated the potential flooding in the city of Birjand. First, identify and 

delineate zones prone to risk using aerial photographs to a scale of 1: 50,000 and 1: 20,000 in Iran, the armed 

forces were prepared by geographical organization. Then each regional zone within a radius of 10 kilometers, 

centered in the city of Birjand in GIS were drawing in your location. The flood hazard map was prepared for 

birjand and flood preparation Birjand for each point of the city is evaluated. 

 

Keywords :( Flood, risk zone, alluvial fan, Birjand, GIS) 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :-1

 به مسیر از قسمتی در و شود طبیعی زهکش باران وارد کانال واقعه یک از ناشی سطحی جریان که افتد یم اتفاق زمانی لیس

نیز به دلیل قرار گرفتن در پایین دست  بیرجندشهر . (0220)شریفی و همکاران، نماید سریز آن از مقطع ظرفیت نبودن دلیل کافی
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طوری که این رودخانه از داخل این شهر عبور )و پل باغ شاهرود هایو قرارگیری در مجاورت روخانه ها انهرودخمحل اتصال 

 .کند یم( همواره خطر سیل آن را تهدید کند یم

متر از سطح دریا، در محل تالقی شیب دامنه  1941بیرجند به عنوان یکی از شهرهای استراتژیک شرق کشور با ارتفاعی حدود 

 .مختلف شیب متفاوت دارد، قرار گرفته است یها شکراب در شمال و باقران در جنوب، بربستری ناهموار که در جهت یها کوه

اند از تپه ماهورهای بافت قدیم و بخش شمال  عبارت دهد یقرار م ریعوارض طبیعی که توپوگرافی بستر شهر را تحت تأث نیتر مهم

باغ که شهر را به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم کرده و مسیل سجاد شهر  شهر و دو مسیل شمالی کبوترخان و مرکزی پل

شود که  جنوبی تهیه کنیم، مشخص می -که در جنوب غربی شهر واقع شده است و چنانچه مقطعی از گستره شهر در جهت شمالی

 .شیب ناهمسان واقع شده است یها شهر بر بستری ناهموار و با جهت

که همگی در بدو ورود به دشت مخروط افکنه  شوند یمی مجاور وارد دشت بیرجند ها کوهستانی متعددی از ها لیمسو  ها رودخانه 

، بنابراین خطر سیل همیشه با این دو همراه باشند یمنیز محل انتقال و پخش رواناب  ها افکنه. از طرفی مجاری و مخروط سازند یم

ی باقران که دارای چندین رودخانه کوچک بوده و ارتفاعات ها کوهوی مخروط افکنة است. قابل ذکر است که شهر بیرجند نیز بر ر

ی ورودی به دشت بیرجند ها انیجر، سایر و پل باغ شاهرود، قرار گرفته است. در مجموع، به جز رودخانه کند یمآن را زهکشی 

 .کنند یمی خود آسیب وارد ها افکنهبطور عمده از طریق پخش در سطح مخروط 

 
 )شکل گیری شهر بر سطحی ناهموار(جنوبی گسترش شهر بیرجند-شمالی مقطع (:1شکل)

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 سابقه سیل خیزی بیرجند-2

شهر جنوب خراسان بزرگ بیشترین  19شدید قرار گرفته و در بین  یها البیبار در معرض هجوم س 7سال اخیر  02بیرجند در 

مورد و میزان  7بیرجند  یها لیسال اخیر تعداد س 02نا به اعالم سازمان برنامه و بودجه خراسان در خسارت شهری را داشته است و ب

مدیریت جهاد ناشی از آن در شهر بیرجند جدی است ) یها بیخطر سیل و تخر بنابرایندرصد بوده  07ها به این شهر  خسارت

  (.1057سازندگی 

به مرزهای استان در شب سه زا  سامانه بارشورود به دنبال . باشد یم 11/1/1011تاریخ  اخیر سیل گرفتگی در بیرجند مربوط به نمونه

تخریب   .دقیقه اغلب نقاط شهری به زیر آب فرو رفت 02آغاز و در کمتر از  شهر بیرجندبارش شدید باران در  ،5شنبه ساعت 

، تخریب جداول در مناطق یک و دو شهری مخازن زبالهز شهری، از بین رفتن آسفالت معابر، خسارت به درختان و تخریب فضای سب
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از بین رفتن تابلوهای میالنی و خسارت کامل به مجموعه پینت بال شهربازی و خسارت به وسایل نقلیه همشهریان و آب گرفتگی 

 72 گرفتگی منازل و مورد آب 102در بیرجند  روز حادثه(. 1011)شهرداری بیرجند  منازل نیز از خسارات سیل اخیر در بیرجند است

 (.1011شهرداری بیرجند )است گزارش شدهمورد انحراف خودرو از جاده 

 ی تهدید کننده شهر بیرجندها لیمسو  ها رودخانه-3

 رودخانه شاهرود-3-1

 0515عات از ارتفا باشد.مهم رودخانه شور منطقه بیرجند می یها ، از شاخهباشد یاین رودخانه که نام دیگر آن رودخانه بیرجند م

های متعدد اولیه آن در بستر شرقی غربی . شاخهردیگ یکیلومتری بیرجند سرچشمه م 77آباد واقع در  متری بندر و کوههای مین

. رودخانه شاهرود آورند ییکدیگر رودخانه شاهرود را بوجود مه . در شرق بیرجند وارد دشت شده و پس از اتصال بشوند یجاری م

ه و پس از مشروب نمودن روستاهای حاجی آباد، شمس آباد، محمدیه، محمدآباد، گوشه باال، بیشه باال و دشت مزبور را طی نمود

تعدادی دیگر از روستاهای واقع در مسیر و عبور از شهر بیرجند، با رودخانه گاریجگان تالقی نموده و رودخانه شور بیرجند را 

 .(1041)برزگر، کیلومتر مربع وسعت دارد 0922ه آبریز آن حدود کیلومتر بوده و حوض 102طول رودخانه  .دهد یتشکیل م

 اسفهرود-3-2

 0کیلومتری مرکز استان ) 12از روستاهای ییالقی بخش مرکزی از دهستان شهاباد شهرستان بیرجند است که در فاصله اسفهرود یکی 

شته کوه باقران قرار گرفته که از شمال به کالته زاهدان و در دامنه ر -کیلومتر فرعی( در مسیر جاده بیرجند 9کیلومتر اصلی و 

ی خراسان جنوبی، ا منطقه)اداره آب  شود یمیرعلی، از جنوب به تنگل بهرمان، از شرق و غرب به رشته کوه باقران محدود م

 مطالعات پایه منابع آب(.

بلند  یفصل بارندگی به علت اینکه از کوههاو در  رسد یکیلومتر م 12طول این رودخانه که دارای چند شعبه فرعی است به بیش از 

. این رودخانه سازد یمزروعی دوطرف وارد م یها نیوسرعت زیادی دارد وهمواره خسارات زیادی به زم ردیگ یباقران سرچشمه م

به رودخانه دشت اسفهرود وروستای شوکت آباد شده واز آنجا  یها نیبعد از گذشتن از کنار دانشگاه بیرجند عبور کرده و وارد زم

 .ونددیپ یپل باغ بیرجند م

 رودخانه پل باغ-3-3

 لیمس نیا .غربی دارد_که جهتی شرقی  شود یشهر محسوب م یو جنوب یبخش مرکز لگاهیزهکش و س نیتر یباغ اصل پل رودخانه

 یمفتح و بهشت یها ابانیطع با خو پس از تقا کند یخود قطع م ریپاسداران را در امتداد مس ثارگران،یمعلم، عدل، ا ،یغفار یها ابانیخ

رودخانه  یها . عمده سرشاخهشود یخارج م یاز محدوده شهر نکانال سراب به آ وستنیشهر پس از پ یمرکز یها و زهکش بخش

جوان  یها ، رودخانهباشند یپل باغ، از جمله عمرشاه، بنددره و چهارده که معموالً در مناطق کوهستانی با شیب زیاد در جریان م

)برزگر، شوند یبالغ محسوب م ،آن در بخش مخروط افکنه رشته کوه باقران یها . رودخانه پل باغ و سرشاخهشود یسوب ممح

1041). 
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 رودخانه بنددره-3-4

. این رودخانه در شود یجوان محسوب م یها رودخانهو جزء  کند یمپیدا مناطق کوهستانی با شیب زیاد جریان  ازبنددره رودخانه 

. کند یمی باقران سرچشمه گرفته و در جهت جنوب به شمال به سمت شهر حرکت ها کوهمتری  0710ران از ارتفاعات فصول پر با

ی اصلی رودخانه پل باغ محسوب شده و پس از انحرافات متعدد در باالدست شهر به این رودخانه ها سرشاخهجزء  بنددرهرودخانه 

 .ونددیپ یم

 رودخانه بندعمرشاه-3-5

. رودخانه شود یجوان محسوب م یها رودخانهو جزء  کند یمپیدا مناطق کوهستانی با شیب زیاد جریان  از عمرشاه نیزدبنرودخانه 

کیلومتر دارد. رودخانه بند عمرشاه در جهت  10و طولی حدود  ی باقران سرچشمه گرفتهها کوهمتری  0914مورد نظر از ارتفاعات 

)اداره آب  ونددیپ یمشهر، پس از گذشتن از معصومیه بیرجند به رودخانه پل باغ جنوب به شمال حرکت کرده ودر پایین دست 

 ی خراسان جنوبی، مطالعات پایه منابع آب(.ا منطقه

 رودخانه چهارده-3-6

ی ها کوهمتری  0904از ارتفاعات  . این رودخانهشود یمی اصلی رودخانه پل باغ محسوب ها سرشاخهرودخانه چهارده نیز یکی از 

ان سرچشمه گرفته و در جنوب غرب بیرجند واقع شده است. این رودخانه فصلی بوده و فقط در فصول پرباران در جهت جنوب باقر

 10. طول این رودخانه حدود ونددیپ یمبه شمال جریان پیدا کرده و مانند رودحانه بنددره در باال دست شهر به رودخانه پل باغ 

 ی خراسان جنوبی، مطالعات پایه منابع آب(.ا منطقهکیلومتر است )اداره آب 

 رودخانه شكراب-3-7

که روندی شمال به جنوب دارد. رودخانه مورد نظر  شود یمی مهم رودخانه شاهرود محسوب ها سرشاخهرودخانه شکراب یکی از 

 جاری شدن از شمال غرب ، سرچشمه گرفته و هنگاماند گرفتهیی که در شمال شهر بیرجند قرار ها کوهمتری  0170از ارتفاعات 

. این رودخانه فصلی بوده و فقط در فصول پرباران جریان زدیر یمدر پایین دست شهر به رودخانه شاهرود  تاًینهامهرشهر عبور کرده و 

 ی خراسان جنوبی، مطالعات پایه منابع آب(.ا منطقهکیلومتر طول دارد )اداره آب  10دارد. رودخانه شکراب حدود 

 پهنه بندی خطر سیل تهیه نقشه-4

ها  نقشه نی. از موارد کاربرد اباشد یم لیس یبند پهنه یها داشتن نقشه ،یالبیس یها و دشت البیس یتیریمد یها قدم در طرح نیاول

امداد و  اتیعمل ل،یو هشدار س ینیب شیپ ،یعمران یها طرح یاقتصاد هیها، مطالعه و توج رودخانه میبستر و حر نییبه تع توان یم

از  ن خطر وجود دارند.ای یبند متعددی برای ارزیابی و پهنه یها (. روش1019زاده و همکاران،  یلینمود )خل شارها لیس مهیجات و بن

این  توان یجمله با استفاده از معیارهای هیدرولوژی، استفاده از مدلینگ و نرم افزارهای کامپیوتری و توجه به سابقه پخش سیل م

، قابل بیرجندها است و در مناطق و شرایط خاص، نظیر شهر  آن نیتر نهیها که معموالً کم هز . یکی از روشخطر را ارزیابی نمود
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( 1442) 0و دورنکامپ 0 ( و کوک1410) 1بر اساس معیارهای ژئومورفولوژی است که مثالً توسط ورستاپن یبند پهنه باشد یاعمال م

ن این روش برای پهنه بندی خطر سیل در ایران، در عمل کمتر از آن استفاده شده مورد تاکید قرار گرفته است. علی رغم مناسب بود

(. در مجموع این روش در مناطقی که عوارض سیل گیر خاصی گسترش داشته )مثل مخروط 1014 ،ینیاست )عباس نژاد و حس

مزاحمت در تفسیر عکس هوایی و  لیلو دلتاها( و به ویژه پوشش گیاهی ضعیف باشد )به د اهایپال ،یالبیس یها دشت ،ها افکنه

 (.1014 ،ینی( بیشترین کارایی را دارند )عباس نژاد و حسیا ماهواره ریتصاو

برای این هدف  یا ماهواره ریدر اطراف آن امکان تفسیر عکس هوایی و تصاو فیضع یاهیپوشش گ لیبه دل بیرجنددر مورد شهر  

و سطوح کفه ای )پالیا( قابل  لییها، دشت س ژئومورفولوژی مثل مخروط افکنهبراساس معیارهای  یزیخ لیو س سازد یرا میسر م

بوده است و بدین  یا ماهواره ریهوایی و تصاو یها تفسیر عکس بیرجندخطر سیل در دشت  ندیتعیین است. اساس تهیه نقشه پهنه ب

لندست  یا ماهواره ریو تصاو باشند یاسب مکه دارای کیفیت و مقیاس من 1:72222هوایی با مقیاس متوسط حدود  یها منظور عکس

1 ETMتهیه گردید. سرانجام، با کنترل صحرائی، نقشه نهائی پهنه بندی  لخطر سی یبند + مورد استفاده قرار گرفت و نقشه اولیه پهنه

 بدست آمد. لیخطر س

 
 1ای لندستاهوارهشهر بیرجند و موقعیت شهر بر روی تصویر م(رنگ قرمزهای فصلی)نقشه رودخانه (:0شکل)

 واحدهای پهنه بندی خطر سیل-5

مثل بستر  البیعبور س یها لیکه شامل مس دیگرد ییشناسا یبند واحد پهنه 7 بیرجنددر مورد شهر  لیخطر س یبند به منظور پهنه

 یها البیروکه با سمت یا خطر و سطوح مخروط افکنه ی، کم و بادیز یزیخ لی، سطوح با سرود بیرجند( و پل باغ) رودخانه شاهرود

 .میپرداز یسطوح م نیا حی. حال به توضشوند یکوچک م یا پهنه

 ی عبور سیالبها لیمس-5-1

                                                 
1
 Verstappen 

2
 Cooke 

3
 Doornkamp 
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مجاری طبیعی دفع خطر سیل در  ها لیمس. باشند یمو پل باغ ی تهدید کننده شهر بیرجند مثل شاهرود ها رودخانهدر واقع بستر  ها لیمس

یک مسیل موجود در قسمت شمال  پل باغ،، بستر رودخانه (بیرجند)رود رودخانه شاهرود شامل بستر  ها لیمسسطح شهر هستند. این 

که با تغییر شیب مسیر  اند یسطوح ها لیمس .باشد یمدر قسمت جنوبی شهر  کوه دامنهرودخانه شکراب( و چندین مسیل در پای شهر )

سطوح زیاد  عرض تر شده و با کاهش شیب،. هرچه شیب مسیر کمتر شود، عرض سطوح بیشکند یمهم تغییر  ها آنعرض 

 .(0)شکل شود یم

 سطوح پر خطر سیل-5-2

به عنوان محدوده پر خطر مشخص  شوند یمکه هر بار سیل ایجاد گردد توسط سیل اشغال  ها افکنهیی از سطح مخروط ها محدوده

 ارای حرکت تند و سریع(.ی است )پخش شونده در سطح ولی دا پهنه(. سیل در این سطوح از نوع 0شکل اند ) شده

 سیل سطوح با خطر کم-5-3

و یا تغییر  ییاستثنا یها لیها که اندکی از سطح فعلی پخش سیل باالتر بوده و حوادث نادر، نظیر س از سطح مخروط افکنه ییها بخش

اند )شکل  ظر گرفته شدهها را در معرض سیل قرار دهد به عنوان سطوح کم خطر در ن در مسیر جریان در باال دست، ممکن است آن

0.) 

 سیل خطر یبسطوح -5-4

ها که نسبت به اطراف کامالً مرتفع بوده و امکان ورود جریان اصلی سیل به این سطوح وجود  از سطح مخروط افکنه ییها بخش

 (.0 ندارد. )شکل

 سطوح کانالیزه شده خطی-5-5

 ها آنکه هنگام بارندگی آب از سطوح  باشند یمدارای شیب زیادی  اًنسبت اند شدهی آبرفتی که در شرق شهر بیرجند واقع ها دگانهپا

آب قابل توجهی در خود سطح جمع کنند،  توانند ینم. این سطوح به دلیل اینکه کند یمسرازیر شده و به سمت پایین جریان پیدا 

طی یب سطوح کانالیزه شده خپرشکه به این سطوح  کند یمبنابراین آب هنگام زهکشی از سطح آن، کنالهای کوچکی ایجاد 

ی خاص استفاده کرد، خطر چندانی ها یکاربربرای  ها آناز  توان ینمسطوح به دلیل اینکه مقطعی بوده و همچنین  نیا .ندیگو یم

 (.0شکل کنند ) ینمایجاد 
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 در جنوب شهرسیل (:سطوح پرخطر 0شکل) در جنوب شهرسیل (: سطوح کم خطر 9شکل)

  
 خطر سیل در بخش مرکزی شهربی سطوح(:7شکل) ل عبور سیل از بستر رودخانه شاهرودمسی(: 0شکل)

 
 شهر بیرجند با استفاده از معیارهای ژئومورفولوژیدر پهنه بندی خطر سیل نهایی نقشه  (:5شکل)

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

آن که  لیو محدوده اطراف آن، به دل بیرجندشهر  یبرا یکیژئومورفولوژ یارهایبر اساس مع لیخطر س یبند با توجه به نقشه پهنه

از شهر که  ییها نشده است، بخش یادیتوجه ز شکرابو  پل باغ، بنددره، شاهرود یها رودخانه میبه حر بیرجندضمن توسعه شهر 

دست شهر  نییپادر پل باغ و  شاهرود یها رودخانه نیمواجه هستند. همچن لیخطر س نیتر شیهستند، با ب ها لیمس نیدر مجاورت ا

 جادیدست خود ا نییپا یکشاورز روستایی و قسمت از شهر و مناطق نیا یرا برا یادیز یزیخ لیخطر س رسندکه یبه هم م بیرجند

خطر  زیمنطقه از شهر ن نیا یاکه بر رسند یدر باال دست شهر به هم م شاهرود و پل باغرودخانه  یها سرشاخه نیاند، همچن کرده

همچنین شمال شرق شرق و جنوب و جنوب  یزیخ لیس زانیم ،بیرجندشهر  یاز مناطق ذکر شده برا ریست. به غا ادیز یزیخ لیس
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به دلیل  بیرجند یقست مرکز کم، و نسبتاًیی از آن ها قسمت و زیاد ،باشد یمبیرجند که ورودی دو رودخانه بزرگ شاهرود و پل باغ 

 نیتر شیب بیرجندمحدوده شهر  یها یآباد یزیخ لیاست. در مورد خطر س خطر یبته ی آبرفتی که شهر بر روی آن قرار گرفها پادگانه

همچنبن روستای است و  رود چهاردهدر مجاورت  یریقرارگ زیآن ن علتکه  باشد یملوله  آباد یعل یمربوط به آباد یزیخ لیخطر س

 یزیخ لیس زانیم زین ها یآباد ریمورد ساد بوده، و در زیا رسند یمپایین دست شهر که رود خانه شاهرود و پل باغ بهم در امیرآباد 

 نیا تیریروش مد نیتر مناسب بیرجنددر مورد شهر  لیخطر س تیریمد یارائه شده برا یها کم تا متوسط است. با توجه به روش

 .باشد یم شکرابو  پل باغ، شاهرود یها از توسعه شهر در مجاورت رودخانه یریخطر، جلوگ

◊◊◊◊◊◊◊ 

 فارسی :منابع 
 .1015ی خراسان جنوبی، بخش مطالعات پایه منابع آب، ا منطقهاداره آب -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه زابل. نامه انیپای سطحی حوزه آبخیز بیرجند، ها آب، تأثیر تغییر کاربری اراضی بر مشخصات هیدرولوژی 1041برزگر، ص.، -

، پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده ....رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شههری گرگهان، مجلهه    1019.، نجفی نژاد، ع.، آخلیلی زاده، م.، مساعدی،  -

 .9، ....شماره 10علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال 

 پشتیبانی و دفاع توزار بیرجند، سازمان جغرافیایی ....شهرستان خراسان، استان یها یآبادجغرافیایی  ، فرهنگ1010مسلح، نیروهای جغرافیایی سازمان -

 اول.  چاپ مسلح، نیروهای

 .1011شهرداری بیرجند، بخش پایگاه داده، -

 ی ....هوایی و بر اساس معیارهای ژئومورفولوژیکی.ها عکسی خطر سیل در دشت جیرفت با استفاده از بند پهنه، 1014.، حسینی، ز.، آ، نژاد عباس -

◊◊◊◊◊◊◊ 
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