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حوضه آبخیز روستاهای  در سیلخیزی بر مؤثر جغرافیایی عوامل بررسی

 )بخش مرکزی شهرستان شیروان( رودخانه گلیان

 
 vrali2005@yahoo.com، دانشگاه خوارزمی،وحید ریاحی، عضو هیات علمی و دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 majidi.afsaneh@yahoo.com، خوارزمی دانشگاه روستایی، برنامه ریزی و جغرافیا دکتری ، دانشجوی1افسانه مجیدی

 ame_hosseine@yahoo.com                  آمنه حسینی، کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

 

 چکیده
 است زمین کره بخشهای پذیرترین آسیب از زلزله، سیل و بویژه حوادث این وقوع احتمال نظر از ایران جغرافیایی سترهگ

 همواره نیز روستایی سکونتگاههای و شود می فراوان مالی و جانی های خسارت موجب حوادث این وقوع هرساله که

 یزانر برنامه روی پیش مهم عوامل از یکی عنوان به طبیعی مخاطرات .اند داشته بلایا گونه این بروز از تلخی تجربه

 سیلاب وقوع البته که شوند، می تشدید انسانی نادرست عملکرد تاثیر تحت در مواردی مخاطرات این. باشد می محیطی

  .باشد نمی پدیده مستثنی این از نیز

خراسان شمالی( که در حوضه آبخیز رودخانه  استان توابع )از شهرستان شیروان روستاهای بخش مرکزی منظور بدین

 عوامل به مربوط های نقشه ابتدا مطالعه از بخش این در .اند شده انتخاب موردی مطالعه عنوان هه اند، بگلیان واقع شد

GI محیطدر فوق S فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  وAhp شدتهای با خطر های پهنه و آنها حرایم استفاده گردیده و 

است.  شده بندی اولویت مخاطرات این شدت اظلح از منطقه در موجود پذیر آسیب روستاهای نهایتا و تعیین مختلف

 سیل در مؤثر متغیرهای از یک هر پذیری کمیت کار، تکنیک است و بوده استوار تحلیلی روش پایه بر تحقیق روش

 فاصله و بارندگی لیتولوژی، ،کاربری اراضیشیب،  جهت شیب، فاکتور شش از امر این به رسیدن برای .است بوده خیزی

 های لایه تلفیق با نهایت و در شده سیستم وارد اطلاعاتی های لایه قالب در ها متغیر ایناست.  شده تفادهاس رودخانه از

 است. گردیده تهیه سیل وقوع خطر بندی پهنه نهایی نقشه آنها، تحلیل و تجزیه و مذکور

 وضه آبخیز رودخانه گلیانح روستایی نواحی در سیل خطر معرض در و امن مناطق شناسایی به آنکه ضمن مطالعه نتایج

 جمعیت درصد 92 و روستا 18 مجموع از روستا 8 شامل ،حوضه آبریز مساحت درصد 1.01  حدود که داد نشان انجامید،

 .گرفته اند قرار سیلوقوع  پرخطر محدوده در ، روستایی سکونتگاههای

 برنامه راستایدر  را امر مسولان تواند می است که سیلاب خطر بندی پهنه های نقشه تهیه ،تحقیق این انجام از هدف

  .نماید یاری مدیریت بحران ریزی

 
 ،حوضه آبخیز رودخانه گلیان .خطر سیل، مدیریت بحران: کلید واژه ها 
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 مقدمه
در دهه های اخیر، گسترش فعالیت های بشر و افزایش ساخت و سازها، پیچیدگی بی سابقه ای به زیستگاههای انسانی 

است. همچنین حجم عظیم و بی سابقه ای از سکونتگاهها با گسترش پی آمدهای فعالیت های شتاب گیرنده انسان ها  داده

دچار تاثیر گذاری و تاثیرپذیری شده است. به همین دلیل، ملاحظه می گردد تعامل انسان با طبیعت وارد عرصه هایی با ابعاد 

بب ورود ناگزیز انسان به عرصه های طبیعی و تعدی به سنت های آن همراه گسترده تری شده است. تعامل انسان با طبیعت س

بوده است. حاصل اصطکاک میان عرصه های طیعی و عرصه های فعالیت انسانی، تقابلی است که غالبا ستیزه جویانه نمود پیدا 

ی شده که عمدتا متوجه عرصه کرده است. روند فعالیت ها و گستردگی آن منجر به تشدید مخاطرات محیطی و تهدیدات طبیع

های زیست و فعالیت انسانی بوده است. مخاطرات محیطی و تهدیدات طبیعی سبب بروز بحران های پیاپی گردیده اند که به 

 لحاظ حجم خسارت بی سابقه اند.

 مبانی لیات،عم اجرای و ها تصمیم صحیح و سریع اتخاذ لزوم و طبیعی حوادث غالب بودن مترقبه غیر ماهیت به توجه با

 که شود می اتلاق هایی فعالیت مجموعه به دانش این .است مدهآ وجود به بحران مدیریت عنوان تحت دانشی بنیادی، و نظری

 موضوع این .شود می منجر را پذیری آسیب کاهش و حوادث این اثرات وکاهش گیرد می انجام بحران وقوع هنگام و بعد قبل،

  .دارد آمایش سرزمین مدیریت و روستایی ریزی برنامه ا وجغرافی مباحث با خاصی ارتباط

های شامالی و جناوبی  وقوع سیلاب، به دلیل کوهستانی بودن منطقه تحت مطالعه و شرایط اقلیمی حااکم بار کوهساتان

ی شود. در منطقه ماورد مطالعاه شایب توپاوگرافای یک پدیده غالب محیطی محسوب میویژه در روستاهای تیپ درهبخش به

کام عارض و طویال هساتند در  شاکل گرفتاههای زیاد بوده و تراکم ارتفاعات و وضعیت ساختمانی زمین طوری است که دره

نتیجه شرایط مساعدی برای ایجاد سیل دارند از طرفی، کاربری غیراصولی و نادرست زمین توسط جوامع روساتایی و عشاایری 

گردیده است. به طورکلی شهرستان شایروان باا داشاتن ضارایب سایل و آمدهای حاصل از آن ها و پیموجبات تشدید سیلاب

های مخرب دراین شهرستان گویای ایان که آمار سیلابپذیری بالا همواره با خطر بروز سیلاب مواجه بوده است بطوریفرسایش

 مطلب است. 

رگبارهای شدید با دبی پیک بالا بار ترین این عوامل در بروز پدیده سیلاب در منطقه، عوامل متعددی نقش دارند که اصلی

باشد. از دیگر عوامل بروز سیلاب، عوامل فیزیکی از قبیال شایب حوضاه، روی اراضی بدون پوشش و یا پوشش گیاهی فقیر می

هاای کشااورزی زدگی زمینباشد. مشکلات عمده ناشی از سیلها، ذوب ناگهانی برف و بافت خاک میشکل حوضه و فرم آبراهه

رود. اراضی مورد تهدیاد کاه های بخش وجود دارد و یکی از مسائل مهم مردم به شمار میروستاهای حاشیه رودخانه در تمامی

های کام ها بوده که کشاورزان در سالهای کوهستانی قرار دارند در حقیقت حریم رودخانههای  فرعی و درهدر حاشیه رودخانه

گیارد. دخالات نابجاای سااکنین هاا ماورد تهدیاد  قارار میآبای، ایان زمینای پرهاند و در سالآبی آن را به تصرف  درآورده

های آبخیز منطقه در اکوسیستم، عدم فرهنگ آبخیزداری در زمینه استفاده از منابع طبیعی و خاک، چارای مفارط دام، حوضه

هاا و تشادید سایلاب گشاته اسات. تعادل هیدرولوژیک آبخیزخوردن کنی و ایجاد مزارع در مناطق پر شیب موجب به همبوته

های سطحی را برداری غیراصولی از مراتع موجب کاهش ظرفیت نگهداری خاک گشته و در نتیجه افزایش روانابهمچنین بهره

اند از بین ها بودههای کشاورزی که در حاشیه رودخانههای اخیر وسعت زیادی از زمینهای سالبه دنبال آورده است. در سیلاب

های فرسایشی دهنده بخشی از خسارتگردد که این مسئله نشانها اضافه میعبارتی سال به سال به عرض رودخانهند و بهارفته

 که متعاقب آن  مساله مهاجرت روستائیان را سبب گردیده است.
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و باعاث  گارددبه طور کلی سیلاب یک جریان شدید استثنایی است که گاهی این جریان از بستر طبیعی خاود خاارم می

ها در طاول ساال تحات تااثیر شود. در منطقه مورد مطالعه، رژیام آبادهی رودخاناهتخریب اراضی و روستاهای حریم خود می

مااه و یاک دوره پار آبای از نیماه دوم پااییز تاا آبای از اوایال خارداد الای نیماه اول آبانهای منطقه با یاک دوره کمبارندگی

های ایان های رودخاناهاترک و توپوگرافی منطقه، سایلاب حوضهوجه به وضعیت آب و هوایی باشد. با تماه مواجه میاردیبهشت

بهار و زمساتان  ر   صاافتند. این نوع بارندگی در منطقه در همه فصول خصوغالباً در اثر و قوع بارندگی شدید اتفاق می حوضه

 دهد.می

 نیرو آب، انتقال خطوط راهها، آن، مساکن و روستاها بیعیط و اقتصادی اجتماعی سیستمهای بر پدیده سیل تأثیر به نظر

محیطهای  در سیل وقوع مستعد نواحی شناخت مراتع، و جنگلها تخریب و خاک فرسایش تجهیزات، و تأسیسات -انرژی، و

 ه ریزی منابعبرنام و مدیریت محلی، ناحیه ای، عمرانی و توسعه ای برنامه ریزیهای سایر در استفاده برای می تواند روستایی

 .باشد مؤثر کالبدی و فضایی توسعه های برنامه ریزی و توریستی برنامه ریزی محیط زیست، و طبیعی

 یکدیگرو با منابع تداخل شامل استفاده این ندارد، بلکه اکولوژیک منبع به یک بستگی تنها ،نسرزمی یک از انسان استفاده

 منطقه باید سیلخیزی مناطق روستایی، در موثر طبیعی عوامل نقش بررسی برای دلیل، همین به. باشد ترکیبی می صورت به

 و بارندگی لیتولوژی، ،کاربری اراضیشیب،  جهت شیب،مانند  اکولوژیکی عوامل رابطه این در نمود، تعریف پارامتر چند با را

جهت  (GIS)لاعات جغرافیایی اط های سیستم از پژوهش تدقیق منظور به. است گرفته قرار توجه مورد رودخانه از فاصله

 در. است شده استفاده ،منطقه در نواحی روستایی در سیلخیزی طبیعی ی عمده عوامل نقش تعیین برای فضایی، الگوسازی

 در سامانه فضایی الگوسازی معیارها، انتخاب سیستم، به اطلاعات ورود اطلاعات، گردآوری مرحله شامل چند طی رابطه این

 .است شده اقدام Arc  Map  افزار  نرم در ویژه به فیاییجغرا اطلاعات های

 تاثیر و، در حوضه آبخیز رودخانه گلیان روستایی سیلخیزی سکونتگاههای طبیعی بر عوامل نقش بررسی مقاله، این هدف

در  سیل خطرات پیشبینی منظور به است نظر در که این مضافا  . می باشد در پهنه های خطر روستاها پراکنش و توزیع بر آنها

 نیاز روستاهای دارای پیشبینی به روستایی، نواحی ضعیف و متوسط بالا، خطر با پهنه های شناخت ضمن روستایی، نواحی

 و خطر کم معرض پرخطر، در روستایی جمعیت و روستاها تشخیص پی در و پرداخته سیلاب بروز صورت در اضطراری اسکان

با پرداختن  توان می روستاها، یابی مکان و تجمیع ساماندهی، های پروژه و ها طرح در ویژه به .است سیلاب متوسط خطر با یا

 .نمود تضمین را روستاها تثبیت و پایداریبه اینگونه پژوهش ها و استناد به آنها، 

 

 تعاریف ومفاهیم
 سانحه یا بلا

 روزمره زندگی ی شیرازه که شدتی نچنا با جنگ یا تکنولوژی یا طبیعت از عملی یا وقوع از عبارتست سانحه یا بلا

 پزشکی بهداشتی، های مراقبت سرپناه، پوشاک، غذا، به نتیجه در و شوند درماندگی و رنج دچار مردم و شده گسیخته ناگهانی

 (. :1378الهی ناطق) گردند محتام محیط نامساعد رایطش  و عوامل مقابل در محافظت به و زندگی ضروریات سایر و پرستاری و

 بحران هوممف

-اجتماعی ثباتی بی ها، ارزش تهدید معمول، حد از بیش شکنندگی نظمی، بی گسیختگی، هم از با مترادف را بحران

 جنگ ایجاد مانند شود مردم ناخشنودی موجب که ای حادثه هر از امروزه اگرچه اند کرده تعریف ...و نظامی مخاصمه سیاسی،

 تطابق عدم بحران. نامند می بحران را فراوان اجتماعی -اقتصادی های آسیب و مردم از زیادی جمع شدن زخمی و کشته و

 برقرار توازن موجود منابع و جامعه های توانمندی و ها نیازمندی بین عادی شرایط در که معنی این به است منابع و نیازها بین

ها حوادثی غیرعادی هستند که خسارات بالقوه  بحران (.منبع همان) رود می بین از توازن این بحران شرایط بروز با اما است

 (.91:9.11)پیرسون و سامر،  بزرگی به وجود می آورند
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 بحران مدیریت

 جستجوی در ها آن تحلیل و تجزیه و ها بحران سیستماتیک مشاهده بوسیله که است کاربردی علم یک بحران مدیریت

 اثرات کاهش خصوص در آنها بروز صورت در یا و نموده پیشگیری ها بحران بروز از بتوان ها آن بوسیله که است ابزاری یافتن

 ریزی، برنامه هنر و علم ها بحران مدیریت دیگر عبارت به .نماید اقدام اوضاع بهبودی و سریع امدادرسانی لازم، آمادگی آن،

 می تلاش اختیار در بزارهایا   از گیری بهره با که است هماهنگ و جامع یکپارچه، صورت به رهبری و هدایت سازماندهی،

(. مدیریت بحران 1378الهی، ناطق  (نماید کنترل بحران مختلف مراحل اساس بر را مختلف های بحران از ناشی خطرات کند

 (.1121شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی می باشد )ریاحی، 

 

  آنها عوامل ایجاد کنندهها و سیلاب

 یطی شامل:علل و عوامل مح

  قسمت اعظم حوضه مورد مطالعهبودن کوهستانی  -

 هاها و مسیلهای رودخانهعرض بودن درهکم -

 ارتفاعات حوضههای رگباری و شدید در وجود بارش -

 الف( عوامل اقلیمی

ل ایجااد تارین عاماهای کوتاه که در نتیجه، شادت زیاادی خواهاد داشات مهمها در مدت زمانبارندگی: تمرکز بارش -1

سیلاب در منطقه است و پراکنش نامنظم بارندگی باعث شده که در اکثر نقاط بخش پتانسیل بالاایی بارای رشاد گیاهاان و در 

 نتیجه کنترل سیلاب وجود نداشته باشد.

شاود منتهای دبای ایان ها باعث ذوب برف و جاری شدن سیل در منطقه میدما: افزایش ناگهانی دما در بعضی از سال -9

 های منشاء بارانی کمتر است.ها نسبت به سیلابیلابس

 ب( عوامل فیزیکی 

ها آب بسرعت در جهت ها در منطقه نقش مهمی در ایجاد سیلاب دارد. زیرا در این دامنهها و رودخانهشیب زیاد دامنه -1

 گردد.های شدید در منطقه میشیب جریان یافته و در نهایت حجم زیاد آب، باعث فرسایش و خسارت

وجود شرایط نامساعد برای نفوذ: عدم نفوذ در بعضی منااطق ساهم روانااب را افازایش داده و در منطقاه باعاث وقاوع  -9

 برند.شود که وجود سازندهای شیل و مارن فراوانی سیلاب را بالا میسیلاب می

 م( علل و عوامل انسانی 

ها و مراتاع در های منطقه، تخریب جنگلل در جریان یافتن سیلابترین عامهای غلط از منابع طبیعی: مهمبرداریبهره -1

ها برای مدتی بعلت بازده کم آنها رها شده و محل خوبی برای تولید های زراعی است که این زمینمنطقه و تبدیل آنها به زمین

های شدیدی را در ساطح رسایشها در منطقه از دهها سال پیش تاکنون روند صعودی داشته که فشوند. این تخریبرواناب می

درصاد وجاود دارد در حالیکاه  16زارهایی با شایب بایش از ای از نقاط دیمهدر پی داشته است و در پاره حوضه مورد مطالعه

 چرای مفرط مراتع نیز لطمه دیگری است که بر پیکر محیط طبیعی منطقه وارد آمده و ضریب رواناب را افزایش داده است.

هاای که انجام شخم در جهات شایب و حتای ایجااد جویهای غلط زراعی در منطقه مورد مطالعه بصورتیبرداریبهره -9

 برداری از زمین، کمک زیادی به افزایش رواناب در منطقه کند.های بهرهکشت نهال در امتداد شیب موجب شده تا شیوه

ها و حاشایه بساتر ها در مسیر سایلابدرست آبادیعدم وجود ظرفیت کافی برای رودخانه در مواقع سیلابی: استقرار نا -1

 ها و عدم رعایت حریم بستر رودخانه رودخانه

خیز در منطقاه فاقاد هاای سایلطوری که بیشتر آبادیها، بهبندی دیواره ساحلی رودخانهسازی و گابیونفقدان دیواره -1

 کند. باغات را تخریب میهای زراعی و بری به سرعت زمیناند و عمل سیلدیواره ساحلی بوده
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 های کنترل سیلاب به صورت محلی و در سطح روستاها که متناسب با شرایط محیطی روستاها باشد.فقدان برنامه -6

 

 تحقیق روش و مواد
 در. شده است انجام نهایی پردازش و داده ها تحلیل اطلاعات، آماده سازی ای، کتابخانه مطالعات حاضر تحقیق فرایند در

 مفهومی مکانیابی، و علمی روشهای و مدلها خصوص در مقالات و اسناد کتب، بررسی و مطالعه به ای، کتابخانه عاتمطال

 نیز و سیل پهنه بندی بحران بر مؤثر شاخصهای و عوامل شناسایی و بحران مدیریت و بحران با مرتبط مسائل و مفاهیم

 لایه های و پردازش آماده سازی جمع آوری، سپس. شد پرداخته انحوضه آبخیز رودخانه گلی طبیعی و جغرافیایی ویژگیهای

 نقشه و بارش شیب، نقشه توپوگرافی، مسیلها، شناسی، زمین نقشه گیاهی، پوشش یا کاربریها نقشه قبیل از موردنیاز اطلاعاتی

 .است شده انجام شیب جهت

 موردی مطالعه عنوان به ضه آبخیز رودخانه گلیانحو در سیلاب وقوع در مؤثر عوامل تحلیل تحقیق اصلی هدف که آنجا از

 :است گردیده انتخاب زیر شرح به تحقیق های ابزار و ها تکنیک ها، روش بررسی، مورد عوامل اینرو از بوده،

 :سیلاب بر مؤثر متغیرهای -الف

 یکسان آنها تأثیرگذاری نمیزا اما باشند، می متنوع بسیار سیلاب بر مؤثر متغیرهای تحقیق، نظری مبانی به استناد با

 با انطباق طرفی از و سیلاب بر بیشتر تأثیر و اهمیت دلیل به متغیر شش مؤثر، متغیرهای میان از بررسی این در .نیست

 از فاصله و بارندگی لیتولوژی، ،کاربری اراضیشیب،  جهت شیب، : از عبارتند عوامل این .است شده انتخاب تحقیق تکنیک

 .رودخانه

  :مؤثر پارامترهای تحلیل و تجزیه-ب

 Arc Map افزاری نرم محیط در متغیر هر های نقشه تهیه به اقدام سیلاب، بر مؤثر های متغیر نمودن مشخص از پس

 درجه اساس بر و گردیده تقسیم مشخص پارامتر پنج به متغیرها دهی، امتیاز تکنیک از استفاده با سپس .است گردیده

 .شد داده (2 ) تا (1) از امتیازاتی متغیر هر به متغیرها، از یک هر اهمیت

 داشته، سیلاب وقوع در بیشتری نقش که متغیری هر به نظرات متخصصین در این زمینه،با توجه به  خصوص این در

 این جمع حاصل از ستفادها با بعد مرحلهها در  نقشه تلفیق به اقدام سپس. بالعکس و است گرفته تعلق بیشتری امتیاز

خطر   وقوع احتمال پهنه پنج بهگلیان  آبخیز حوضهنهایتا . است شده Arc Map افزار نرم محیط در آنها امتیازات و هامتغیر

  .است شده تقسیم زیادخطر خیلی  و زیاد خطر متوسط،خطر کم، خطر  ، کمخیلی 

خطر  نهایی نقشه ،امن و خطر های هپهن مکانیابی در مؤثر عوامل به وزندهی نیز و اطلاعاتی لایه های وزندهی و پردازش با

 از استفاده با لایه هر وزن دخالت با مؤثر، نهایتاً معیارهای و زیرمعیارها عنوان به شده تهیه نقشه های .است انجام گرفته سیل

 مشخص روستایی نواحی در سیلاب امن و مکانهای خطر و انجام شده یکدیگر با هاشاخص همپوشانی گردیده و تلفیق ،مدل

این  انجام در .است شده انجام تلفیق مدلهای پیاده سازی از حاصل نتایج جمعیتی فضایی تحلیل و ارزیابی پایان در .است دهش

و  سیل خطر پهنه بندی و مکانیابی در مؤثرعوامل  Ahp فرایند انجام وزندهی و جهت Expert Choice نرم افزار از پژوهش

در  موردنیاز هایتحلیل و داده ها پردازش جهت ArcMap 10.2 نرم افزار از و شده استفاده خطرمناطق پر نهایی نقشه تهیه

 .است شده گرفته بهره سیلخیزی نهایی نقشه های تلفیق و نقشه ها تهیه

 

 رودخانه گلیان آبخیز حوضه معرفی
باشد که از اترک می های رودخانهو یکی از سرشاخهشهرستان شیروان مرکزی های دائمی بخش رودخانه گلیان از رودخانه

کیلومتر  16گیرد و پس از طی مسیر حدود سارهای اطراف آنها سرچشمه میهای شمشیرتیغ، دوآب، حلقه سنگ و چشمهکوه

 این حوضه آبخیز تقریبا منطبق بر دهستان گلیان می باشد. ریزد.به رودخانه اترک می
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در حوضه آبخیز رودخانه هستند.  شدیدهای طولانی و شتبا دوره برگهای در معرض سیلاباین حوضه آبخیز روستاهای 

چلو، تنسوان، ورگ، رزمغان، ملاباقر، سنگ چین، گلیان، پیرشهید، روستاهای شامل  کهروستا قرار دارند  18گلیان تعداد 

که با خطر باشند میعلیا و سفلی قوینانلوبامیر و مشهدطرقی ،سفلی و علیابلقان حصارگلیان، گرماب، اسطرخی، برزلی، تبریان،

و خسارتهای ناشی از آن )توضیح: همه این روستاها درگیر خسارت مسکونی نیستند و در بعضی از آنها خسارت هجوم سیلاب 

مواجه خواهند بود. با توجه به وجود سطوح گسترده در مسیر سیلاب محدود به خسارت به راه ارتباطی و مزارع می شود( 

های چوبی همراه با سیلاب منجر به جریان ،روستاهای فوق و شسته شدن چوب و خاشاک درختان اکثر های منتهی بهآبراهه

های های سیلاب بصورت هر ساله نیست و حریم سیلاب. در اغلب این روستاها خسارتهای شدیدتر سیلاب خواهد شدخسارت

 ساله و بالاتر باید مورد توجه قرار گیرند. 96با دوره های برگشت 

 

 موقعیت حوضه آبریز گلیان در شهرستان شیروان و استان خراسان رضوی – 1 شکل

 جمعیت روستاهای واقع در بخش مرکزی شهرستان شیروان 1جدول 
 
 روستا شرح

 جمعیت
 .112سال 

 
 
 
 
واقع در روستاهای 

حوضه آبخیز رودخانه 
 گلیان

 159 اسطرخی
 169 برزلی
 68 سفلیبلقان
 966 علیابلقان
 .15 چینسنگ

 18 قوینانلوبامیر
 1.2 گرماب
 111 گلیان
 682 ملاباقر
 696 ورگ
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 روستا شرح

 جمعیت
 .112سال 

 115 تبریان
 151 تنسوان
 1186 چلو

 111 حصار گلیان
 215 رزمغان

 961 مشهد طرقی  علیا
 161 مشهد طرقی سفلی

 892 پیرشهید
 1811 مجموع

 .112 سال مسکن، و نفوس یعموم یسرشمار جینتا ران،یا آمار مرکز                                                 

 

 

 یافته های تحقیق
 شیب، جهت شیب، ،کاربری اراضیبارش،  هایحوضه آبخیز رودخانه گلیان از شاخص  در سیل خطر پهنه بندی در

ن برف ها و تکه های یخ بزرگ و سیل، اغلب در اثر بارندگی شدید، آب شد استفاده شده است. رودخانه از فاصله و لیتولوژی

شکستن سدها و آب بندها و یا سرریزی آب آنها و یا در اثر اموام  طغیان رودخانه ها جاری می شود؛ بعضی از سیل ها به دنبال

(. دلایل بروز سیل عموما باران سنگین، آب شدن برف در 86،1181مد در کنار دریا، جاری می شوند )کرمی و رمضانخانی،

 میزان(. 11،1129یا سیل برگردان و جذب پایین یا عدم نفوذ آب به خاک هستند )ربیعی، حسینی،  کستن سد وبهار، ش

 .است اهمیت حائز بسیار پهنه بندی امر در دارد؛ دامنه ها روی بر که تأثیری با بارندگی

توان نمی متر است لیکنمیلی 911ه سالانه در منطقه مورد مطالع بارشهای مورد مطالعه، مجموع ایستگاهآمار با توجه به 

ی واقاع در هاالیکن با نگاهی به آمار بارندگی دیگار ایساتگاه .را به طور مطلق به کل محدوده مطالعاتی تعمیم داد متوسطاین 

کاه بطوری پی برد منطقهتوان به نقش ارتفاع در توزیع بارندگی سالانه در می و اطراف آنحوضه آبخیز رودخانه گلیان محدوده 

لاذا بارای  .باشادهای بارشی و اقلیمای محساوس میهای کوچک و بزرگ موجود در منطقه و تاثیر میزان ارتفاع، تفاوتدر دره

شاده  های مورد بررسی استفادهمقدار بارش سالانه از طریق معادله خط رگرسیون بارش و ارتفاع در ایستگاهدرک بهتر از توزیع 

 است. 

متار افازایش  ..1به ازاء هر  ،بر این اساس می باشد که 8/.  =P.(H)+ 2/991برابر با محاسبه شدهرش گرادیان بامعادله 

روساتاها در  باا توجاه باه توزیاع شاود.متر بر میزان بارندگی سالانه افزوده میمیلی.1حوضه آبخیز رودخانه گلیان ارتفاع در 
 .96تاا  .91محادوده بارشای باین که اغلب روستاهای منطقاه در توان چنین اظهار داشت می ،های بارندگی سالیانهمحدوده

 . اندیافتهمیلی متر بارندگی استقرار 

مطالعه، از آمار ایستگاه سینوپتیک شیروان استفاده شده است. اگر چه که این  مورد محدودهوهوای در بررسی آب 

حوضه آبخیز رودخانه گلیان، گیری در محدوده ( ولی بدلیل قرار.112تا  1189ایستگاه دارای آمار طولانی مدت نیست )

 61جغرافیایی دقیقه و طول 95درجه و  11جغرافیایی عرضترین ایستگاه جهت استفاده بوده است. این ایستگاه در مناسب

 اقلیمی داده هایبا استفاده از  متر از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است. در نهایت 1.51دقیقه و ارتفاع متوسط  16درجه و 

 .حوضه آبخیز رودخانه گلیان امکانپذیر گردید بارش نقشه تهیه،  GIS نرم افزار و

بیش از  همچنین. است بوده میلیمتر 200 مقدار کمترین و میلیمتر 400 بارش مقدار بیشترین ،9شماره  بر جدول بنا

 .دارد قرار با بارش زیاد حیهنا در و است بارش میلیمتر 320 الی 280 درصد مساحت حوضه آبخیز، دارای 9108
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کاربری  تغییر خصوص به آید، حساب به لغزش زمین در تأثیرگذار عوامل از یکی عنوان به می تواند، کاربری اراضی

ود که شامل نمبه سه طبقه متمایز تقسیم توان را میمنطقه  شناسیاز نظر خاکدارد.  سیل وقوع سویی در تأثیر اراضی،

این سه طبقه گروههای پوشش باشد. می های ناحیه دشتیخاکو  های ناحیه پایکوهیخاک ،انیهای ناحیه کوهستخاک

منطقه را به شرح ذیل تعریف می کنند: مناطق مسکونی، زراعت دیم، مرتع کم تراکم، زراعت آبی و باغات، مراتع نیمه متراکم. 

 بیشترین .است شده نشان داده مطالعه مورد محدوده گیاهی پوشش طبقات از یک هر درصد و مساحت 9 شماره جدول در

 .می دهد را پوشش منطقه درصد 56.9 حدود در که دارد، اختصاص زراعت دیم به مساحت کاربری مقدار

پهنه  الگوهای در بنابراین. باشد می سیلها وقوع اصلی عوامل از یکی آن نیز و میزان نفوذپذیری پوشش زمین نوع

  .شده است رفتهگ نظر در نیز عامل بندی این

این سازند متشکل از مارن خاکستری تا سبز روشن و شیل آهکی خاکستری  سازند سرچشمه کمترین میزان نفوذپذیری:

 -وجود فرسایش مدادی  و مقاومت متوسط در برابر فرسایش -آبدهی ناچیز -مایل به آبی و دارای نفوذپذیری بسیار کم

 .استعداد سیل خیزی بالا می باشد

این سازند متشکل از سنگ شیل، رس به رنگ قهوه ای قرمز مایل به خاکستری، لایاه هاای ناازک آهاک  شوریجه:سازند 

آبادهی  -استعداد سیل خیزی خیلی زیاد -نفوذپذیری خیلی کم -ماسه ای الیتی و گچ و دارای مقاومت زیاد در برابر فرسایش 

 می باشد. ضعیف تا متوسط و کیفیت متوسط

روانه های  -این سازند متشکل از سنگ سیلت و مارن بهمراه میان لایه هایی از ماسه و کنگلومرا :نئوژن رسوبات قرمز رنگ

استعداد سیل  -نفوذپذیری متوسط تا ضعیف -نبود چین خوردگی و سیمانی بودن -لاهار و کنگلومرا آبدهی متوسط تا ضعیف

 وجود کانیهای تبخیری می باشد. -خیزی زیاد

ین سازند متشکل از سنگهای آهک الیتی بیوکلستی و اینتراکلستی ضاخیم لایاه باه هماراه لایاه هاایی از ا سازند تیرگان:

آبادهی  -استعداد سیل خیزی متوساط -نفوذپذیری متوسط -سنگ آهک مارنی، شیل آهکی و مارن نازک لایه رسوب زایی کم

 باشد. می پوشش گیاهی ضعیف  -مقاوم در برابر فرسایش -خوب و کیفیت آب مناسب

نهشته های مذبور از قطعات مختلفی از عناصر متشکله سازندها و واحدهای زمین  تراسها و مخروط افکنه های قدیمی:

شناسی قدیمی تر با جورشدگی نسبتاً بد در زمینه رسی و رسی سیلتی و غیره تشکیل یافته است. پتانسیل ذخیره آبرفتی در 

 نده و نوع سیمان و نسبتاً دانه ریز بودن آن نسبت به آبرفتهای جوان محدودنر استاین نهشته ها با توجه به ذرات تشکیل ده

این نهشته ها از ماسه0 شن0 ریگ0 سنگریزه0 قطعات و گراول های سنگی با گردشادگی  تراسها و مخروط افکنه های جدید:

ی نفوذپذیری زیاد تاا بسایار زیااد مای نسبتاً خوب بدون سیمان تشکیل شده و ساختار گسسته ای را بوجود آورده است و دارا

    باشند.

 بود، شده گرفته برداری نقشه سازمان از نقشه های که زمین فرم و زمین شناسی لایه دو دهی وزن از حاضر مقاله در

 نزمی ناپذیری نفوذ طبقات شماره افزایش با که بندی گردیده دسته طبقه 5 در جدید لایه یا نقشه نهایت در و شد استفاده

 مانند دیگری عوامل تأثیر تحت خود لیتولوژی. افزایش می یابد وقوع سیل بحران احتمالی خطرات نتیجه در و یافته، افزایش

 9 شماره جدول در .دارد اقلیم با تنگاتنگی رابطه و می باشد، ... و منطقه در خردشدگی درزه ها، سیستم هوازدگی، شدت

 می شود، مشاهده که همانطور. است شده داده نشان مطالعه مورد پذیری محدودهنا نفوذ طبقات از یک هر درصد و مساحت

 خطر برای بالا به متوسط پتانسیل از تقریباً که است، گرفته قرار 1 طبقه در درصد 1102 یعنی منطقه مساحت مقدار بیشترین

 .است برخوردار

 
 (درصد و مساحت ر،مقدا)  ناپذیری نفوذ و گیاهی پوشش بارش، های لایه کمیت 9 جدول

مساحت مساحت نفوذناپذیری مساحت به مساحت به  کاربری اراضیمساحت به مساحت به بارش به  امتیاز
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 به درصد به هکتار زمین درصد هکتار درصد هکتار میلیمتر

1 9..-91. 1219 

1101 

 91 مناطق مسکونی

109 

خیلی خیلی 

 کم

1285 

1101 

 801 1..1 خیلی کم 6502 91911 زراعت دیم .990 8999 .98-.91 9

 1901 1515 کم 9202 11116 مراتع کم تراکم 9108 11115 .19-.98 1

 1102 11815 متوسط 508 9698 زراعت ابی و باغات 9502 92..1 .15-.19 1

 1102 6111 زیاد 609 1261 مراتع نیمه متراکم .1.0 1115 ..1-.15 6

 101 1511 خیلی زیاد       5
 موسساه-روانیشا شهرساتان آب اماور اداره ،یشامال خراساان یامنطقاه آب شارکت-خراساان استان آب مسائل و منابع. توسلی سعید و ولایتی سعداللهمآخذ: 

 خراسان استان اراضی قابلیت و منابع ارزیابی مطالعات نقشه کشاورزی، ترویج و آموزش خاک، و آب تحقیقات

 

 و هوایی و آب وضعیت به توجه با. می باشد سیلابو وقوع   ررسیدرب مهم عاملیک  عنوان به رودخانه از فاصله

 فصول همه در منطقه در شدید های بارندگی آیند می وجود به ها بارندگی وقوع اثر در ها رود این سیلاب منطقه توپوگرافی

 مناطق حتی و ها باغ و اراضی به خسارت آمدن وارد باعث مواقع بعضی در که کنند، می ایجاد سیلاب بهار در خصوصاً  سال

 حاشیه در روستاها، از زیادی نسبتا تعداد منطقه، روستاییان زندگی در آب اهمیت دلیل به حال عین در. شود می مسکونی

 از بعضی که شود می دیده مزبور جدول در .است شده قید رودخانه تا آنها فواصل ،1 جدول در که اند، یافته استقرار رودها

 با سیلابهایی توسط اغلب روستاها این .اند گرفته قرار آن حریم محدوده در که اند شده نزدیک رودحانه به قدر آن روستاها

 در مطالعه مورد منطقه مساحت از درصد 53 حدود بر اساس اطلاعات به دست آمده، .بینند می آسیب سال 96 بازگشت دوره

  .دارد قرار ها رودخانه از متری 1500 الی500  فاصله در درصد 40 به نزدیک و متر 500 الی 0 فاصله
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 موسساه-روانیشا شهرساتان آب اماور اداره ،یشامال خراساان یامنطقاه آب شارکت-خراساان استان آب مسائل و منابع. توسلی سعید و ولایتی سعداللهمآخذ: 
 خراسان تاناس اراضی قابلیت و منابع ارزیابی مطالعات نقشه کشاورزی، ترویج و آموزش خاک، و آب تحقیقات

 طبقه بندی میزان بارش، پوشش گیاهی، حریم رودخانه و میزان نفوذپذیری  -9 شکل

 مهم از یکی شیب .باشد می شیب و ارتفاع معیار روستایی، های سکونتگاه پراکنش نظام در محیطی موثر عوامل از یکی

 به وی های فعالیت و انسان زندگی در ترتیب این به و آمده شمار به زمین سطح های ناهمواری تحول و تغییر عوامل ترین

 کشت یا شده بندی تراس اراضی در کشاورزی نظیر انسان های فعالیت از برخی .گذارد می اثر مستقیم غیر یا مستقیم طور

 ( ها دامنه) ها شیب روی بر روستایی سکونتگاههای از بخشی آبرسانی های پروژه نیرو، انتقال خطوط های دکل ها، جاده دیم،

 رواناب و ثقل نیروی ،( تخریب و هوازدگی ) آغازین فرآیندهای تسلط و دخالت سبب به سطوح این که آنجا از. اند شده انجام

 می متحمل ( ن آ ونظایر جریان و زش لغ خزش، ریزش،) ای دامنه حرکات انواع لذا هستند، پویا و دینامیک بسیار سطحی،

 زلزله، وقوع و ها بارندگی دنبال به تا است شده سبب مناسب های شیب موضوع به توجه عدم(. 96،1111)زمردیان،  گردند

  (.21،1111 غفوری،) هستند همراه جانی و مالی خسارات با که بیفتد اتفاق شهایی لغز

بسمت رودخانه اترک واقع در شمال این  سطحی های آب زهکشی جهت در جنوب به شمالمنطقه از  عمومی شیب

 را سیلابی های جریان و رواناب زهکشی جهت لازم شیب ،حوضه متر .181 حدود ارتفاع میانگین .می باشد تحوضه آبریز اس

 به شود، می سبب را ها دامنه دهنده تشکیل سنگهای از حاصل فرسایشی مواد انتقال دیگر طرف از و است، ساخته فراهم

 روستایی نواحی به مربوط عمدتاً  که حوادث این بروز کند، می ایجاد منطقه در مختلف ابعاد در شهایی لغز زمین دلیل همین

 .باشد می همراه گوناگونی باخسارات است کوهستانی

 برنامه ریزی امر در جغرافیایی جهات اساس بر طبقه بندی شیبها و شناسایی منطقه، در شیب جهت بارز اثرات به توجه با

 در منطقه توپوگرافی شده ی رقومی نقشه از منطقه شیب شه جهتنق منظور این برای .دارد زیادی اهمیت بحران مدیریت

 جدول در که همانطور. است شده تقسیم جهت 8 به این بررسی حوضه آبخیز رودخانه گلیان در .است شده تهیه GIS محیط

 تقریباً هک است، گرفته قرار شمال شیب جهت در درصد 23.8 یعنی مساحت منطقه مقدار بیشترین میشود، مشاهده 1 شماره

 برای بالایی پتانسیل دارای میدهد، تشکیل را گروه اولین شمال که جهت است، انرژی برخوردار جذب برای بالایی پتانسیل از

   .است لغزش زمین سیلاب و شکلگیری

 
 (درصد و مساحت مقدار،) شیب جهت و فاصله، شیب  های لایه کمیت 9 جدول

فاصله از 

 رودخانه به متر

مساحت 

 تاربه هک

مساحت 

 درصد

مساحت  جهت شیب

 به هکتار

مساحت 

 به درصد

شیب به 

 درجه

مساحت 

 به هکتار

مساحت 

 به درصد

 5039 25196 0-7 1536 6690 شمال 05 26791 0-000

 1637 20707 7-20 2637 7556 شمال شرق 5032 25605 000-2000

 1032 7566 20-11 2236 5567 شرق 936 1076 2000-1000

 2032 5772 11-51 20 5755 قجنوب شر   

 530 2996 51-51 737 1666 جنوب   

 2 576 51-60 035 2667 جنوب غرب   

    936 1075 غرب   

    2537 0566 شمال غرب   

  57165  200 57165    جمع
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 موسساه-روانیشا شهرساتان آب اماور اداره ،یمالشا خراساان یامنطقاه آب شارکت-خراساان استان آب مسائل و منابع. توسلی سعید و ولایتی سعداللهمآخذ: 
 .خراسان استان اراضی قابلیت و منابع ارزیابی مطالعات نقشه کشاورزی، ترویج و آموزش خاک، و آب تحقیقات

 

 

 تحلیل یافته ها
 این از هریک وزن Expert choice نرم افزار از استفاده با و سلسله مراتبی تحلیل فرایند به توجه با مرحله این در

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

RASTER CALCULATOR شد استفاده(Undp, 1992)، سکونتگاههای روستایی محدوده در سیلاب نهایی نقشه 

 مانند تبدیل ، GIS در موجود دادهای پردازش معمول ایروشه از منظور این برای. گردید حوضه آبخیز رودخانه گلیان تهیه

 نتیجه. شد استفاده مجدد بندی طبقه و شبکه آنالیز نقشه تهیه لایه، یک صورت به لایه چند ترکیب رستری، به برداری ساختار

 تا خیلی کمخطر دهر از پنج ناحیه به مطالعه مورد منطقه بندی تقسیم با سیلاب خطر نقشه آمدن دست به پهنه بندی، نهایی

 در. قرار می گیرد سیل خیلی زیادخطر محدوده در منطقه مساحت درصد 1101 حدود یافته ها اساس بر. استخیلی زیاد  خطر

 منطقه سیل خطر 1  شماره شکل در و مطالعه مورد محدوده سیل خطر طبقات از یک هر درصد و مساحت 3 شماره جدول

 .است قرار گرفته سیل زیاد خیلی و زیاد خطر در منطقه مساحت از نیمی باًتقری و شده داده نشان مطالعه مورد

 

 

 

 
 

 مطالعه مورد محدوده در سیل طبقات از هرکدام درصد و مساحت 1 جدول

 مساحت به درصد مساحت به هکتار خطر سیل

 20 0061 خطر خیلی کم

 1035 6567 خطر کم

 1635 20661 خطر متوسط

 2635 9672 خطر زیاد

 2237 5571 ر خیلی زیادخط

 200 5165 جمع

 1394 محققان، های بررسی: منبع                     
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 برنامه ریزی در مدیریت بحران
برنامه ریزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان مدیریت، پیوند دهنده زمان حال با آینده است. برنامه ریزی روش نظام مند 

معین شود چه کاری را می توان برای دسترسی به آینده مطلوب انجام داد و چگونه می توان از  و عقلایی بررسی آینده است تا

 (.11، 1181آینده نامطلوب اجتناب کرد )جهانگیری، 

خدمت برنامه ریزی در بحران باید این قابلیت را داشته باشد که اولا سازمان را برای پیش بینی و عدم غافلگیری مهیا کند 

( عقیده دارند که 1..9پاسخ گوی شرایط پیش از بحران، هنگام بحران و پس از بحران باشد. لیندل و همکاران ) و این برنامه

 برنامه ریزی، یک فرآیند توسعه برنامه است. 

 انواع برنامه ریزی در مدیریت بحران 

ان ها، برای آمادگی و پاسخ گویی سازم اشامل طراحی و تدوین برنامه ه برنامه ریزی استراتژیک -1

جوامع و افراد به بحران ها و تهدیده ای ناشی از بلایا در شرایط غیر اختصاصی است. تهدید ناشی از این 

 مخاطره ها فوریت ندارد.

 نهایی نقشه 1 شکل

 محدوده در سیل خطر

 مطالعه مورد
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نوعی از برنامه ریزی است که به محل های خاص  برنامه ریزی برای بحران های محتمل الوقوع، -9

ر یک مکان خاص در هر زمانی امکان رخداد آن وجود اختصاص دارد و در مورد بلایایی انجام می شود که د

 دارد، مانند آتش سوزی.

هنگامی به کار می آید که وقوع بلا قریب الوقوع  برنامه ریزی برای بحران های قریب الوقوع، -1

باشد. بعضی از جزئیات انواع مخاطره ها و تهدیدهای ناشی از آن برای مدیران شناخته شده است؛ مانند وقوع 

 (.69،1188در یک شهر لرزه خیز )جهانگیری و فلاحی،  زلزله

مورد سوم می توان برنامه ریزی در مدیریت بحران در این منطقه را از نوع مدیریت بحران های قریب الوقوع با توجه به 

سالیان دانست. زیرا که موقعیت منطقه و عواملی که در وقوع سیلاب موثر هستند به تمامی در منطقه حضور داشته و در 

 ترسالی و بارش های زیاد، سیل بوقوع پیوسته و منطقه مستعد وقوع سیل می باشد.

 گیری نتیجه
 30.1 حدود زیاد یعنی خیلی خطر با پهنه های مساحت بیشترین که می دهد نشان 1 شماره جدول در داده ها بررسی

 .می شود مشاهده و گرماب حصارگلیان-گلیان-یرقوینانلوبام-اسطرخی-برزلی -بلقان علیا-روستاهای بلقان سفلی درصد، در

درصد جمعیت روستاهای حوضه آبخیز گلیان در منطقه با خطر زیاد زندگی می کنند. میزان  92یعنی در حدود بیش از 

درصد ساکن در منطقه خطر کم سیلاب، بیانگر جایگزینی مردم به صورت خود جوش در مناطق کم خطر  19جمعیت حدود 

با توجه به مدیریت بحران و نوع خطری  روستا ساکن شده اند. 1ده خطر کم و امن بیشترین تعداد جمعیت در در محدو است.

 که منطقه را تهدید می نماید، مدیریت از نوع سوم یا بحران های قریب الوقوع می بایست در منطقه به اجرا گذارده شود.

 
 سیل پذیری خطرمیزان  در خطرسیلاب پوشانی هم 1 جدول

طر خ
 سیلاب

مساحت به 
 هکتار

مساحت به 
 درصد

تعداد  تعداد روستاها در هر طبقه
 جمعیت

درصد 
 جمعیت

 5236 5162 ملاباقر-رزمغان-تنسوان- -چلو 5035 20096 خطر کم
خطر 
 1635 20661 متوسط

 -ورگ-پیرشهید -مشهد طرقی علیا -مشهد طرقی سفلی-تبریان
 سنگ چین

1195 1636 

 خطر زیاد
22155 5032 

 -قوینانلوبامیر-اسطرخی-برزلی -بلقان آباد علیا-بلقان آباد سفلی
 گرماب-حصارگلیان-گلیان-

1169 1631 

 200 7652 روستا 26 
 ماخذ: برآورد نگارندگان از داده ها

 

 

 

  منابع

 .روانیش کینوپتیس یهواشناس ستگاهیا ،یشمالخراسان یهواشناس کل اداره -1
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(، بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاههای 1185یتی )اکبراوقلی، فرحناز و سعدالله ولا -9

پژوهشی –هزار مسجد، نشریه علمی -روستایی، مطالعه موردی سکونتگاههای روستایی ارتفاعات کپه داغ

 .1185 تابستان و بهار 11 و 19 شماره پنجم، سال جدید، دورهانجمن جغرافیایی ایران، 

 رح خدمات طرح ساماندهی کالبدی روستاها.بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ش  -1

–موسسه آموزش عالی علمی  (، اصول و مبانی مدیریت بحران،1188فلاحی )و علیرضا  جهانگیری،کتایون -1

 کاربردی هلال ایران.

(، طراحی الگوی جامعه محور مدیریت بلایا برای ایران، رساله دکتری به 1181جهانگیری، کتایون ) -6

 ل الدین طبیبی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.راهنمایی دکتر سید جما

(، مدیریت بحران مفاهیم، الگوها و شیوه های برنامه ریزی در 1129) حسینیو سمیرا سادات  ربیعی، علی -5

  .بحران های طبیعی، تیسا

(، بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر سیلخیزی در نواحی روستایی، مورد 1121ریاحی، وحید و لقمان زمانی ) -1

 . 11هشی روستاهای شهرستان سروآباد،  فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال پنجم، شماره پژو

 روستایی، انتشارات و شهری ریزی برنامه در طبیعی جغرافیای کاربرد ،(1111) جعفر محمد زمردیان، -8

 .نور پیام دانشگاه

-1651I-II-III  یها تیش ....1:6 اسیمق با یتوپوگراف یها نقشه مسلح، یروهاین ییایجغراف سازمان -2

IV, 1656II-III,1551III-IV, 1556III. 

 .رانیباجگ و روانیش -فاروم -یکاکل 1:  .....1 یهانقشه ،یشناسنیزم سازمان   -.1

 .روانیش شهرستان آب امور اداره ،یشمال خراسان یامنطقه آب شرکت  -11

 کتاب میر، چاپ اول.(، اپیدمولوژی بلایا، تهران، 1181کرمی، منوچهر و علی رمضان خانی) -19

 .خارجه امور وزارت انتشارات ایران، در لرزه زمین بحران مدیریت ،(1118)فرزاد  الهی، ناطقی -11

 (، بازنگری طرح هادی روستای گلیان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی.1121مجیدی، افسانه ) -11

روستایی بخش مرکزی شهرستان  (، طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاههای1129مهندسین مشاور شارمان) -16

 شیروان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی.

 ..112 سال مسکن، و نفوس یعموم یسرشمار جینتا ران،یا آمار مرکز -15
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Study geographic factors affecting the flood in the river basin villages Gelian 

 (the central city of Shirvan) 
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afsaneh Majidi, PhD student in Geography and Rural Planning, University of Khwarizmi 

Ameneh Hosseini, MSc Geography, Tarbiat Modarres University 

 

Abstract 

Natural hazards as one of the most important causes of environmental planners. These risks are 

exacerbated in some cases affected the performance of human wrong, but flooding is not exempt from 

this phenomenon. For this purpose, the central rural city of Shirvan (of North Khorasan province) to 

Gelian is located in the basin of the river have been selected as a case study. In this part of the survey, 

GIS maps related to environment factors and Analytic Hierarchy Process Ahp. 

 The research method was based on analytical method and technique, quantifiable any of the variables 

have been flooding in.To achieve this, the six factors: slope, aspect, land use, lithology, rainfall and 

distance from the river is used. These variables are entered in the form of layers, the layers of the 

system and end up with and analyze them, the final map has been prepared for flood risk. While the 

study results to identify areas at risk of flood secure and Gelian in rural areas led River Basin, showed 

that 30.1% of the catchment area, including 8 villages of 18 villages and 29 percent of rural 

settlements, in the high-risk zone floods are located. The aim of this research is to develop flood 

hazard zoning maps that can help authorities is in line with crisis management planning. 

 
Keywords: Crisis management, flood risk. Gelian River Basin.  
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