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های روستایی شهرستان پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاهبندی آسیبپهنه

 سقز)مطالعه موردی سیل و زلزله(

 

 دانشگاه تبریز ،و علوم محیطی ، دانشکده برنامه ریزیاستاد گروه ژئومورفولوژی -معصومه رجبی 

 دانشگاه تبریز ،برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشکده دانشیار گروه ژئومورفولوژی -میر اسداهلل حجازی

 دانشگاه تبریز ،برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشکده استاد گروه ژئومورفولوژی -شهرام روستایی

 دانشگاه تبریز ،برنامه ریزی و علوم محیطیکده ای ژئومورفولوژی، دانشدانشجوی دکتر -نگین عالی

 
 20/05/1397نهایی:  تائید          08/10/1396پذیرش مقاله: 

 چكیده
شوند، دهند و موجب وارد آمدن خسارت به انسان و محیط ميطور ناگهاني روي ميحوادثي كه به

ي خود، شوند. این مخاطرات به دلیل ماهیت غیر منتظرهبه عنوان مخاطرات طبیعي شناخته مي

گذارند. در بین مخاطرات طبیعي، زلزله در بیشتر موارد خسارت مالي و جاني بسیاري بر جایي مي

آیند. این مخاطرات در جوامع روستایي به دلیل گرترین مخاطرات به شمار ميو سیل جزو ویران

گونه تهدیدات، داراي شدت و توان محدود در مقابله با اینارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعي و 

پذیري بیشتري از باشند. لذا شناسایي مناطقي كه داراي آسیبقدرت آسیب رساني بیشتري مي

ریزي براي مقابله با كاهش اثرات این حوادث تواند در جهت برنامهمخاطرات طبیعي هستند، مي

پذیري مخاطرات طبیعي سیل و زلزله به ندي آسیببموثر باشد. پژوهش حاضر با هدف پهنه

بررسي تاثیر عوامل ژئومورفولوژیكي بر رخداد مخاطرات طبیعي پرداخته است. تحقیق كاربردي 

باشد؛ آمار و اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات تحلیلي مي _و روش انجام آن توصیفي 

پذیري بندي آسیبده است. براي پهنهآوري گردیهاي سنجش از دور جمعاي و دادهكتابخانه

از فاكتورهاي ژئومورفولوژیكي تاثیرگذار  هركداممخاطرات طبیعي سیل و زلزله، محاسبه نقش 

هاي استفاده شده است. سپس با استفاده از قابلیت AHP در وقوع این مخاطرات طبیعي از روش

هاي گردیده است. یافتهل تهیهبندي خطر زلزله و سیهاي نهایي پهنهالیه GISتحلیل مكاني 

روستا در پهنه با خطر  145ي موجود در شهرستان سقز هادهد از كل روستاتحقیق نشان مي

بندي اند. همچنین پهنهباخطر نسبتاً متوسط زلزله قرار گرفته در پهنهروستا  135نسبتاً باال و 

ر پهنه با احتمال وقوع كم و روستا د240روستاها بر اساس احتمال وقوع زمین لرزه نشان داد 

روستا نیز درپهنه با احتمال وقوع متوسط قرار دارند، سایر روستاها در پهنه با احتمال ضعیف  40

 خطر وقوع زلزله قرار دارند.  

 
 

پذیري، ژئومورفولوژي، مخاطرات طبيعی، سکونتگاه روستایی، شهرستان آسيبواژگان کليدي: 
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 مقدمه

شان، به عنوان پدیده ستره نفوذ شدنی و مخرب، همواره در طول حیات مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گ هایی تکرار 
شته سان بودهکره زمین وجود دا شه خطری جدی برای ان شر نیز همی (. 32، 1390اند )پورطاهری، اند و پس از پیدایش ب

ـــارات جانی و  اند کهگر و ناگهانیمخاطرات طبیعی حوادثی ویران هر لحظه در جهان امکان وقوع دارند و برآیند آن خس
شد شت ناپذیر با ست درازمدت و حتی برگ ست. عواقب آن ممکن ا ای هیچ جامعه (.253، 2004، 1)پتو اردهانمالی عمده ا

ــاننمی ــد و انس ــته باش ــونیت از مخاطرات طبیعی را داش بار آن عینی زیانها همواره با تاثیرات ذهنی و تواند ادعای مص
  (.2، 2005، 2)غفوریاندمواجه

شود که این نیز به نوبه خود به گسسته شدن وقوع مخاطرات طبیعی منجر به بروز تغییرات در شرایط زیست محیطی می
ــکونتگاه ــارتمیآنها  هایروند زندگی عادی مردم و بروز تاثیرات مخرب بر س ــادی و اجتماعی و انجامد و خس های اقتص

  (.10، 2008، 3)ویسنر و همکارانکندای را بر جوامع تحمیل مییطی گستردهمح
های ناشی اند و خسارتمخاطرات طبیعی به عنوان تهدیدی در حال رشد در ارتباط با رفاه و توسعه جوامع روستایی مطرح

ـــتایی اثر میجامعهآورند، بر از مخاطرات طبیعی، هم از دیدگاه تکرار و هم از نظر صـــدماتی که به بار می گذارند ی روس
دهد که مخاطرات طبیعی برای مردم روســـتایی و مناطق فقیر ها نیز نشـــان می(. یافته30: 1393)پورطاهری و دیگران، 

درصد از مردم در معرض مخاطرات طبیعی در کشورهای  11اند. برای نمونه اگرچه تنها تبعات ناگوارتری را به همراه داشته
سعه نیافته شی از این مخاطرات در بین آن 53سکونت دارند، اما  تو صد از مرگ و میرهای نا سون و دهدها رخ میدر )هان

  (. 2، 2008، 4همکاران

بندی کرد: بخش توان در ســه بخش کلی دســتهتبعات ناشــی از بروز مخاطرات طبیعی بر زندگی جوامع روســتایی را می
ساخت صادی )تخریب زیر سانی و، خانههاهایی مانند راهاقت سانی، برق و مخابرات، از بین رفتن منابع  ها، خطوط آبر گازر

کشاورزی و دامی، ایجاد ضایعات در مواد اولیه و نظایر اینها(؛ بخش اجتماعی )تلفات جانی، تخلیه روستاها، شیوع بیماری، 
ــت و مواردی ــایش خاخ، تخریب منابع گیاهی و حیات وحش،  ایجاد رعب و وحش ــت(؛ و بخش محیطی )فرس از این دس

 (.  5 ،1389ها و جز آن( )پورطاهری و همکاران، اختالل در چرخه زیست محیطی، از بین رفتن مزارع، باغ
لوژیکی و بخش عمده مخاطرات طبیعی مرتبط با فرآیندهای ژئومورفولوژیکی ناشـــی از خطرات ژئومورفولوژیکی، هیدرو

سیل و زلزله جزو ویرانگرترین مخاطرات طبیعی مرتبط با عوامل ژئومورفولوژیکی  ست. در این میان دو پدیده  سفری ا اتم
شمار می سارتی به بار نمیبه  ست و خ ضی موارد زلزله خفیف ا شدت آن زیاد آیند. هرچند در بع آورد ولی در موارد دیگر، 

ــیار زیادی آز ــت و طی آن، انرژی بس ــارت زیادی به بار میاد میاس ــود و در این حالت خس (. 17 ،1390آورد )امیدوار، ش
ـــاب می آید. این موضـــوع در کشـــور ایران به دلیل بنابراین زلزله خیز بودن یک منطقه یک خطر طبیعی جدی به حس

 (.29 ،1389پور، هیمالیا از اهمیت خاصی برخوردار است)ساسان_ قرارگیری در کمربند  آلپ
سارت بدیهی شد، خ سب در برخورد با مخاطرات طبیعی موجود نبا ست چنانچه مدیریت علمی و عملی منا سانی ا های ان

ـــابقه112 ،1390ها چندین برابر خواهد بود )عزیر پور، ناشـــی از آن  ای(؛ تحقیقات جغرافیایی درباره مخاطرات طبیعی س
سیر  سانی،  شناخت از تعامل محیط فیزیکی و ان شروع و  با افزایش  طوالنی دارد، آغاز آن با تمرکز بر فرآیندهای فیزیکی 
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 تحلیل امروزه علم ژئومورفولوژی به عنوان یک دانش کاربردی قادر اســت(. 1،2011، 1)ایموتزکندتکاملی خود را طی می

ضایی سیل ر محیطی مخاطرات ف ضر نیز مینظیر؛ زلزله، و  ضوع مورد مطالعه تحقیق حا شد را موردا که مو  قرار توجه با
سیل ارزیابی و تبیین به و داده سان خطرپذیری میزان بندیدرجه و مخاطره پتان شریفی بپردازد هاپهنه این در ساکن ان  (
 (. 709، 2011، 2کیا

 ،1391گیرد زلزله است )اسمیت، را در بر میکشور جهان  35یکی از مخاطرات طبیعی وحشتناخ و خسارت بار که حداقل 
ــال بیش از یک میلیون با23 ــر جهان به وقوع می ر(. زلزله در هر س ــراس (. مطالعات 1378پیوندد )کوخ، یو و جی، در س

شان می سایر بحرانن صادی را در بین  سارت اقت ستم باالترین میزان خ ها بر جوامع دهد که این بحران طبیعی در قرن بی
سان ست، به عالوه با تعداد ان بی خانمان در رتبه دوم  8953296مجروح و  1147676نفر کشته و  1816119ی وارد کرده ا

چین تعداد  1976 ی(. چنانچه به عنوان نمونه در زلزله1390های با منشا طبیعی قرار دارد )محمدی، بعد از سیل در بحران
ــتان  2005هزار نفر،  290 ــته 50ایران حدود  1990هزار نفر و زلزله  88پاکس ــته داش ، 3)ویکی و همکاراناندهزار نفر کش

2010.)  
های تولیدی مرتبط با آن به دلیل دارا بودن ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و نیز داشــتن توان جوامع روســتایی و فعالیت

له قاب حدود در م های مخرب طبیعی قرار  م باز بیش از دیگر جوامع در معرض نیرو یدات محیطی، از دیر هد با این ت
شته سکونتگاه (.5، 2000، 4)یادمانیانددا صاد وجود به توجه با هادر این  صادی توان نبود ناپایدار، فقر، اقت  مالی اقت

 در ایمنی اصول رعایت فرسوده، عدم هایبافت مقاوم، مصالح به دسترسی عدم و پایین تکنولوژی سطح خانوارها،

 و و خدمات و ...  امکانات به دسترسی عدم و نامناسب یابی مکان زیربنایی غیراستاندارد، تأسیسات سازها، و ساخت
 نمایند. تبدیل عظیم بحرانی به را نواحی زلزله در این وقوع
ویرانگر از جمله تخریب شهرها را به همراه داشته  تواند عوارضنیز یک رویداد ناگهانی سریع و مخرب است که میسیل 

ی ی گذشته سبب شده که آرزوی دیرینه دربارهتشدید سیر صعودی خسارت سیل در دو دهه"(. 17 ،1390باشد )امیدوار، 
توان در مهار گرایی و درخ این واقعیت دهد که همیشـــه نمیها جای خود را به واقعحل قطعی مســـاله ســـیل و رواناب

 (. 130، 1390)صفاری،  "ها موفق بود؛ بلکه باید کوشید تا پیامدهای مخرب و زیانبار آن را کاهش دادبسیال
سکونتگاه  شاورزی، دارای تعداد زیادی  ستعد ک ضی م سب و ارا ضعیت اقلیمی، منابع طبیعی منا سقز به دلیل و ستان  شهر

ستایی می سبرو شد. با این وجود قرار گرفتن در پهنه با خطر ن سیالب با سیل باالی وقوع  تاً باالی زلزله خیزی و وجود پتان
هایی روستایی این پذیری در سطح سکونتگاهبندی میزان آسیبدر این شهرستان بررسی موضوع مخاطرات طبیعی و پهنه

ستان را دوچندان نموده ست؛ از آنجایی که مخاطرات طبیعی تحت تاثیر عوامل ژئومورفولوژیکی قرار دارند، شهر سی  ا برر
ـــدید مخاطرات طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار می ـــد.  لذا تاثیرگذاری عوامل ژئومورفولوژیکی بر وقوع و تش این باش

پذیری مخاطرات طبیعی ســـیل و زلزله به بررســـی عوامل ژئومورفولوژیکی در رخداد بندی آســـیبپژوهش با هدف پهنه
 .مخاطرات طبیعی پرداخته است

 تحقیقهاي مواد و روش

های است؛ در مرحله اول ابزار تحقیق شامل نقشه شدهاستفادههای مختلفی جهت رسیدن به اهداف تحقیق از ابزار و روش
 آوری گردید.جمعسایر اطالعات مورد نیاز و  50000:1های سطحی با مقیاس ، منابع آب25000:1توپوگرافی 
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ستفاده از  شهموردنهای الیه ARC GIS افزارنرمدر مرحله دوم با ا شدههای رقومی یاز از نق شد ذکر ستخراج  ؛ در باال ا
از عوامل تهیه و موقعیت نقاط  هرکدامی بندی مخاطرهطبقه نقشــه GISهای تحلیل مکانی ســپس با اســتفاده از قابلیت

از فاکتورهای  هرکدام، جهت محاسبه نقش موردمطالعهروستایی بر روی آن منتقل گردید. برای بررسی مخاطرات طبیعی 
های رســتری اســتفاده شــد. در ابتدا از اطالعات برداری موجود، نقشــه AHP مختلف در وقوع مخاطرات طبیعی از روش

شد. نهایی وقوع هر پدیده تهیه  جمع و نقشه باهمدر وقوع هر یک از مخاطرات  مؤثرهای یت وزن نهایی الیهدرنها تولید 
  . گردید

 معرفي محدوده مورد مطالعه 

سقز می این پژوهش، محدوده مورد مطالعه ستان  شهر ستاهای واقع در  ستانرو شهر سقز یکی از  ستان  شهر شد؛  های با
درجه 45بین   که در محدودهاستان کردستان و در در غرب این استان قرار دارد و دارای مرز مشترخ با کشور عراق است، 

دقیقه عرض شــمالی قرار گرفته  28درجه و 36 تادقیقه  46درجه و 35دقیقه طول شــرقی و  45درجه و 46 تادقیقه  51و 
  های بانه و سقز، از شمال به شهرستان بوکان و از شرق به شهرستان دیواندره محدود است.شهرستاناز غرب به ؛است

 
 سیاسی شهرستان سقز_سلسله مراتب اداری :1نقشه

 تحلیل فضایي و استخراج مخاطرات طبیعي  

ـــده اســـت. این دو مخاطرت تحت تاثیر فرم و عوامل  ،در نقشـــه مخاطرات زمین دو مخاطره زلزله و ســـیل تعریف ش
ــوند. ئومورفولوژیکی قرار گرفته و تعریف میژ محققین مخاطرات زئومورفولوژیکی را احتمال وقوع پدیده مخرب به طور ش

تواند احتمالی که یک فرآیند ژئومورفولوژیک قطعی نمایند. به بیان دیگر مخاطرات ژئومورفولوژیک میبالقوه تعریف می
(.  ,2005Thomas et alدهد را توصیف کند )در یک منطقه معین با یک شدت معین در یک دوره زمانی معین رخ می

صیت منفرد می صو شند، لیکن هر یک از مخاطرات زمینی دارای رفتار و خ شا و عامل آنبا ها در پهنه محیطی عمدتاً من
تواند (. بطور مثال زمین لرزه می112: 1389تواند باشــد )شــریفی، کیا و دیگران، رخداد و همزادی مخاطره دیگری نیز می

های غیر فعال در زمان حدوث رویداد زمین لرزه در نقش ماشه حرکتی زمین لغزش عمل نماید. بطوریکه بسیاری از لغزش
در  1383بخشند. به عنوان مثال در زمین لرزه خرداد ماه ای از موارد فاجعه را تعمیم و بسط میاره فعال شده و در پارهدوب

ـــازی لغزش )ســـنگ افت( در محور  ـــارات ناشـــی از فعال س منطقه مرزن آباد )زمین لرزه فیروز آباد کجور( عمده خس
ست )_تهران ساس سطح در تغییر با تواندمی سیل رخداد همچنین(.  ,2007Sharifikiaچالوس بوده ا  طریق از ا

 رخداد آن بر مضاف. شود لغزش زمین رخداد به منجر نموده؛ تشدید را هادامنه ناپایداری ها؛کرانه و بستر فرسایش
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ــداد طریق از واندتمی نیز لغزش زمین ــدهای ایجاد و رود مجاری انس ــکننده س ــیل رخداد به منجر ش گردد  س

توانند بســتری برای وقوع (. بر این اســاس بررســی دو مخاطره ســیل و زلزله که هر کدام به نوعی می1389، نیا)معتمدی
 باشد. سایر مخاطرات طبیعی و محیطی باشند از اهمیت بسزایی برخودار می

 ها و مناطق پر خطر در رابطه با زلزله گسل بررسي
 ها پذیری بر اساس گسلریسک 

سل ستگی هایگ شک شکل  ستان به  ستان کوچک و بزرگ، در بخش عمدهی هاشهر شهر شرق  شم سقز ای از  به چ
سکمی سلخورد. ری شان دهندهپذیری گ سلها ن ستان میها در نواحی مختلف ی میزان خطر گ شهر شداین  ، یکی از با

سلپارامترهای تعیین کننده ست که در زمان فعالیت ی خطر پذیری گ صله ا سبت معکوس در ها، بعد فا و رخداد زلزله، ن
ــک آن دارد.  ــدت و ریس ــله به عنوان یکی از عوامل موثر بر پهنهش ــی قرار لذا بعد فاص بندی وقوع زمین لرزه مورد بررس

صلهگرفت. در نهایت  صلی و با توجه به فا سل ا شه پراکنش خطوط گ ساس نق شده در جدول و برا های تعیین 

 خطر وقوع زمین لرزه تهیه گردید،  بندیپهنه فرعی نقشه
 ارزش وزني بر اساس فاصله از خطوط گسل : 1جدول

 ارزش وزنی  فاصله عامل

 4 0-500 گسل

2000-500 3 

5000-200 2 

 1 5000بیش از 

 های تحقیق(منبع )یافته

 
 بر اساس خطوط گل بنديپهنه: 2نقشه                                                

 ای های لرزهپذیری بر اساس کانونریسک
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سقز متعدد بوده و بزرگیزلزله ستان  شهر ضاً  ستان و بع ستان کرد سته در محدوده ا شان در های به وقوع پیو

توان ها میگیری از بزرگی زمین لرزهریشتتتر هر رستتیده استتبه با بهره 5هایی از این قلمرو، به بیش از گستتتره

خیزی شهرستان سقز نقش بندی نهایی لرزههای تاریخی را تهیه نمود که در پهنهلرزهبندی زمینپهنه ینقشه

 ای دارده تعیین کننده
 هاي تاریخي ارزش وزني قدرت سطحي زمین لرزه : 2جدول

 
 

 
 

 

 

 های تحقیق(منبع)یافته          

 
 بندي بر اساس فاصله از گسل پهنه : 3نقشه

 بندي وقوع زمین لرزه بر اساس عوامل تاثیرگذار پهنه

زلزله، بر اســاس بســیاری از عوامل  .گیردبندی وقوع زمین لرزه، باهدف ترســیم شــدت و امکان وقوع زلزله انجام میپهنه
کنند. گیری و شدت آن کمک میپیوندد و ساختارها و عوامل محیطی بسیاری به شکلدینامیکی درونی زمین به وقوع می

ستانپهنه شهر ساس عوامل تاثیرگذار در محدوده  شانیاز  ،بندی وقوع زمین لرزه بر ا سیار  همپو ستگی و ب شک خطوط 
آمده اســت. همانطور که به دســت  های وقوع زلزلهکانون از طرف دیگر پذیر در برابر امواج زلزله از یک طرف وآســیب

شهرستان در پهنه 70شود، افزون بر مشاهده می ی متوسط تا زیاد وقوع زلزله، قرار دارد که این بیانگر درصد از قلمروی 
 آید. آن است که شهرستان سقز در ردیف نواحی زلزله خیز کشور و استان کردستان به شمار می

 ارزش وزنی  قدرت سطحی زمین لرزه )برحسب ریشتر(

3-4 1 

4-5 2 

5-6 3 
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                 هاي لرزه خیزيخطر پذیر با نسبت فاصله از كانون : 5نقشه                       وقوع زلزله      بندیپهنه : 4نقشه           

 بندي در ارتباط با خطر سیل پهنه

سیل در این بخش ضعیت متغیرهای موثر در ایجاد  سیلو ست.  در محدوده مورد مطالعه گیریخیزی و  شده ا سی  برر
سیل سی فرآیند  ست دلیل انتخاب این متغیرها جهت برر بندی خیزی نیاز مدل انتخابی به این متغیرها در امر پهنهبدیهی ا

بندی خطر گیری و مشخص نمودن پهنهخیزی و همچنین سیلباشد. در این مدل جهت بررسی فرآیند سیلخطر سیل می
ها با استفاده از همپوشانی الیهکار رفته وزن خاصی داده شد، در نهایت متغیرهای به هر کدام ازبه سیل در شهرستان سقز 

  گیری و سیل خیزی شهرستان سقز تهیه گردید. بندی سیلنقشه پهنه
 
 گیري با توجه به استفاده از مدل وزني خیزي و سیلبندي خطر نسبي سیلپهنه

 هاي اطالعاتي گذاري و وزن دهي الیهارزش

ـــت. برای این کار ابتدا هدف، معیارها و زیر  AHP/FUZZYافزار در این مرحله وزن دهی در نرم صـــورت گرفته اس
سیل شد؛ در معیارهای تاثیرگذاری در  شکیل  سه زوجی ت سپس ماتریس مقای شخص گردید و  سیل خیزی م گیری و یا 
دست آوردن وزن نسبی معیارها و زیرمعیارها  زوجی باهم مقایسه گردیدند. پس از به صورتادامه، معیارها و زیر معیارها به

گیری و از ضرب کردن معیارها در زیر معیارها وزن نهایی محاسبه گردید. در ادامه وزن نهایی معیارهای تاثیرگذار بر سیل
 خیزی محاسبه گردید. سیل
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 خیزيگیري و سیلذار بر سیلهاي تاثیرگمحاسبه وزن الیه : 3جدول

 های تحقیق()یافته منبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1CN  های روند، ارزشیا شماره منحنی در بسیاری از روابط محاسبه مقدار رواناب حاصل از بارش به کار میCN های )خاکفترکیبی از ویژگی 

های هیدرولوژیکی خاخ را تعیین نمود. ، ابتدا باید گروهCNباشد. برای محاسبه پوشش گیاهی، کاربری( در هر نطقه از محدوده مطالعاتی می

شه آن که باید در محیط بعد از تعیین گروه شد، با توجه به جدول به هر پلیگون از  GISهای هیدرولوژیکی خاخ و تهیه نق سلولی با صورت  ب

 CNآن بر اساس عدد شماره منحنی یا  Convertگیرد، بعد از تهیه نقشه کاربری اراضی، بری در سطح نقشه، عددی مناسب تعلق میهر کار

 گردید CNاقدام به تهیه 

معیار زیر وزن معیار زیر وزن معیار وزن   معیار وزن 

 جنوبی 0.31

 جهب شیب 0.069

0.322 1 

 1CNطبقات  0.106

 61 0.222 شمالی 0.229

 69 0.158 شرقی 0.158

 76 0.171 غربی 0.173

جهات سایر 0.12  0.128 85 

 کوه 0.368

0.088 
قابلیب 

 اراضی

 دریاچه 0.335

 کاربری اراضی 0.068

 اراضی بایر و سنگالخ 0.337 تپه 0.211

های فوقانی ها و تراسفالت 0.173

 ایهای دامنهو دشب

 مراتع 0.111

ای و های رودخانهدشب 0.142

 وارزیه بادبزنی

 اراضی کشاورزی 0.109

 مناطق مسکونی 0.108 اراضی متفرقه 0.106

0.402 1000-870 

 بارش 0.204

0.13 5-0 

 درصد شیب 0.241

0.238 870-740 0.173 10-5 

0.171 740-610 0.196 15-10 

0.114 610-480 0.227 20-15 

0.084 480-350 0.274 >20 

0.402 844-972 

 الیه رواناب 0.13

0.268 44 

0.96 
طبقات نگهداشب 

 خاک

0.238 972-1062 0.111 80 

0.171 1062-1434 0.373 114 

0.114 1434-1575 0.138 162 

بیشتر و 1574 0.084  0.11 25146 
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 هاي اطالعاتي و تولید نقشه نهایيتركیب الیه

ــایی وزن معیارها، باید الیهپس از تعیین معیارهای مؤثر در مکان ــناس ــتفاده از یک روش  هاییابی و ش اطالعاتی را با اس
های مختلف الیه آید. تلفیق و ترکیبدار به دست میهای وزنها از همپوشانی نقشهمناسب باهم تلفیق کرد. تلفیق نقشه

صلی پروژه ضایی از منابع گوناگون با یکدیگر هدف ا صربه و ویژگی GISهای ف ست تا بهمنح ترتیب اثرات اینفرد آن ا
صیف و تجزیه متقابل شده با کمک مدلتو صمیمهای پیشوتحلیل  صورت گیرد تا برای ت گاهی فراهم گیران تکیهبینی 

سینی و همکاران، ) شود شانی (. در این تحقیق، برای ترکیب الیه76: 1389عظیمی ح های اطالعاتی باهم، از مدل همپو
ستفاده  هاشاخص ستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، الیها ساس و با ا ست. بر این ا و  آوریهای اطالعاتی جمعشده ا

قابلیت   گذاری نهاییهای اطالعاتی، نقشـــه ارزشگذاری الیهو با توجه به امتیاز و ارزش فازی شـــده با یکدیگر ترکیب
 گردید. گیری و سیل خیزی محدوده شهرستان سقز محاسبه سیل

 
 خیزي بندي سیلپهنه : 7گیري                                                   نقشه بندي سیلپهنه : 6نقشه                         

 

 ها یافته

 یزترینخلرزه جمله از یکیتکتون ازنظرفعال  طقهیک مندربه دلیل کوهســـتانی بودن و قرارگیری  موردمطالعهمنطقه 
سقز میمناطق کشور  شد؛ این موضوع سبب گردیده در محدوده شهرستان  بررسی دهد. مخاطرات طبیعی مختلفی رخ با

ستایی و هاسکونتگاهارتباط بین فاکتورهای محیطی و موقعیت  ستان یت پهنهدرنهای رو شهر بندی مخاطرات طبیعی در 
و خاخ حاصلخیز و امکان  بشهرستان، به دلیل منابع آ های روستایی در اینگیری سکونتگاهدهد که شکلسقز نشان می
های باغداری باعث شده های کشاورزی و باغداری صورت پذیرفته است. اقلیم منطقه و امکان انجام فعالیتداشتن فعالیت

به خطر است تا در طول زمان تداوم سکونت در نقاط روستایی این شهرستان ادامه یابد. نزدیکی به منابع آب بدون توجه 
نتایج همچنین نشان  اند.که روستاهای نزدیک مسیر رودهای اصلی با خطر سیالب مواجه شدهیطوربهخیزی بوده، سیل
قرار دارند؛  خیزیگیری و سیلای از روستاهای واقع در این شهرستان در محدوده با خطر باالی سیلدهد بخش عمدهمی

ستایی و همچنین  سازهای رو ساخت و  ضرورت توجه به مباحث ایمنی در  ضوع  ستایاین مو سایی راهکارهایی در را  شنا
 تواند به همراه داشته باشد. پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی را میکاهش آسیب
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هایی که احتمال قوع زلزله و نیز پهنههای وبررسی وضعیت و موقعیت قرارگیری روستاها در ارتباط با خطوط گسل، کانون

ست که  ضوع ا شان دهنده این مو سکونت گزینی در این منطقه بدون توجه به مخاطرات طبیعی وقوع زلزله را دارند نیز ن
های موجود در محدوده شهرستان سقز و در ارتباط با بررسی موقعیت روستاها به تفکیک دهستان .زلزله بوده است ازجمله

 ارائه گردیده است.  2اشی از زلزله در قالب جدول شماره مخاطرات ن
 ساختار كلي رخداد مخاطرات طبیعي در شهرستان سقز به تفكیک دهستان و تعداد روستاهاي هر پهنه بررسي : 4جدول

 های شهرستان سقزدهستان مخاطرات

 جمع
 گل تپه زلزله

خورخور
 ه

 میرده تموغه ترجان سرا صاحب امام
ذوالفق

 ار
چهل 
 چشمه 

 تیلکوه

ندی بپهنه
خطر 
نسبی 
 زلزله

 145   42 23 18 19 43     کم

 135 28 14      12 26 35 32 متوسط

 0            زیاد

سیل 
 گیری

1    1        1 

2        1 5   6 

3 24 31 22 19 23 4 5 20 28 14 18 208 

4 8 4 4 10 20 15 13 2 8  10 94 

5            0 

سیل 
 خیزی
 

5            0 

4           2 2 

3 32 35 26 27 40 17  23 42 14 26 282 

2       18     18 

1    3 3       6 

پهنه 
بندی 

فاصله از 
 گسل

بسیار 
 باال

11 35 25 18 15 19 9 8 35 7 16 198 

نسبتا 
 باال

23  4 11 16  9 15 4 4 4 90 

 33    1       32 متوسط

-کانون

های لرزه 
 خیزی

 105 10  26 7 6 8 39 5  4  کم

 50 14 9  9 1 5 2 5 2 3  متوسط

 159 5 5 17 9 11 6 2 20 24 28 32 زیاد

احتمال 
وقوع 
 زلزله

 280 25 11 42 17 13 16 39 27 26 35 29 کم

 40 3 3  6 5 13 4 3   3 متوسط

 0            دزیا
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 منبع: یافته های تحقیق

  گیريیجهنت

مخاطرات طبیعی حوادثی تهدید آمیز هستند که خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال دارند. این مخاطرات تنها منحصر 
ــالبه زمان وقوع نیســت بلکه به دلیل پیامدهای اجتماعی که دارند ســال گیر مردم منطقه خواهند بود. در گریبان های س

سان یابد از اینگونه مخاطرات با عنوان بالیای طبیعی یاد ها تظاهر میچنین مواردی که آثار مخاطرات طبیعی در زندگی ان
سیبشود. با این که وقوع این مخاطرات مجال هرگونه عکسمی صورت می دیدگانالعمل فوری را از آ گیرد، ولی در هر 

بینی اســت. مخاطرات طبیعی نظیر ســیل و زلزله آثار ژئومورفولوژیکی خاصــی را در ســطح ها قابل پیشوقوع آناحتمال 
باشـــند. عوامل فعال ژئومورفولوژیکی از کنند و خود نیز تحت تاثیر فرم و فرایندهای ژئومورفولوژیکی میزمین ایجاد می

سایش رودخانه شکلای، عمل باد، عملکرد انقبیل هوازدگی، فر شاء  گیری برخی بالیای طبیعی از قبیل سان و ... خود من
سه و غیره میزمین لغزش، خزش، وقوع طوفان سکونتگاههای ما سان و  شند. در این میان ان سانی خود به عنوان با های ان

سیب صلی از آ شی ا سیبیک عامل ژئومورفولوژیک و هم به عنوان بخ ست. از آنپذیری )آ سانی( مطرح ا جا که پذیری ان
روستایی  هایبندی سکونتگاههای روستایی بیشتر از نقاط شهری در معرض آسیب قرار دارند، شناسایی و پهنهسکونتگاه

ـــد و  ـــت. در تحقیق حاضـــر نیز به این مهم پرداخته ش در ارتباط با مخاطرات طبیعی از اهمیت بســـزایی برخوردار اس
 با دو مخاطره طبیعی سیل و زلزله بررسی گردید. های روستایی شهرستان سقز در ارتباط سکونتگاه

های یابی و ایجاد روستاهای شهرستان سقز توجه به عواملی نظیر فاصله از کانوندر روند مکان دهدنتایج تحقیق نشان می
 های احتمال وقوع زلزله کمتر مدنظر قرار گرفته است.  وقوع زلزله، فاصله از خطوط گسل، مکان

روستا در  145بندی خطر نسبی زلزله نشان داد ت قرار گیری روستاهای شهرستان سقز در ارتباط با پهنهبررسی موقعی -
سبتاً باالی  135پهنه با خطر پایین،  ستایی در پهنه با خطر ن سط لرزه خیزی قرار دارند، هیچ رو ستا در پهنه با خطر متو رو

 لرزه خیزی قرار نگرفته است. 
ستاها - سی موقعیت رو شه پهنهبرر سقز در ارتباط با نق ستان  شهر شان داد ی  سل نیز ن صله از گ ستا در  198بندی فا رو

صله صله 90اند، با خطر پذیری باال قرار گرفته فا ستا در فا ستاً باال و رو سبی ن ستا نیز در پهنه با خطر  33ای با خطر ن رو
 متوسط و پایین نسبت به پهنه لرزه خیزی قرار دارند. 

روســتا در  105دهد های لرزه خیزی نیز نشــان میموقعیت قرارگیری روســتاهای شــهرســتان ســقز نســبت به کانون -
روســتا نیز از نظر  159روســتا در پهنه با خطر متوســط قرار دارند و  50های لرزه خیزی با احتمال کم قرار دارند، کانون

 ی قرار دارند. های لرزه خیزی در وضعیت بسیار نامناسبنزدیکی به کانون
 40روستا در پهنه با احتمال کم،  280دهد بندی احتمال وقوع زلزه نیز نشان میبررسی موقعیت روستاها در ارتباط با پهنه

 اند و روستایی با احتمال وقوع زلزله باال وجود ندارد. روستا در پهنه با احتمال متوسط قرار گرفته
سیلط با پهنهموقعیت قرارگیری روستاها در ارتبا - شان میبندی  سقز ن دهد تنها یک روستا خیزی در محدود شهرستان 

روستا در پهنه با خطر  208گیری کم، روستا در پهنه با خطر سیل 6گیری خیلی کم قرار گرفته است، در پهنه با خطر سیل
 گیری بسیار باال قرار دارند. با خطر سیل روستا در پهنه 94گیری متوسط، سیل

ـــتاها در ارتباط با پهنه - دهدف هیچ خیزی در محدوده مورد مطالعه نیز نشـــان میبندی ســـیلموقعیت قرارگیری روس
سیل ستایی در پهنه با خطر  ست، رو سیل 6خیزی خیلی کم قرار نگرفته ا ستا در پهنه با خطر  ستا در  282گیری کم، رو رو

خیزی خیلی زیاد  روستا نیز در پهنه با خطر سیل 6یزی زیاد و خروستا در پهنه سیل 18خیزی متوسط، پهنه با خطر سیل
 اند. قرار گرفته
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