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 زدة استان گلستان های روستاهای سیل تحلیلی بر چالش

 * قال( )مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان آق

 3عربی، ربابه کالته2، بهمن صحنه1کانیاکبر نجفیعلی

 28/6/1400تاریخ پذیرش:            3/2/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
 اثر بر 1398 سال ماهدر فروردینبرابر شده است.  10حدود  1340در دهة اخیر تعداد وقوع سیل نسبت به دهة 

 بزرگی سیل قال، ویژه شهرستان آق ازجمله استان گلستان به ایران هاي استان باران در بسیاري ناگهانی شدید و بارش

-یفیروش توصازنظر  وي کاربردحاضر  قینوع تحقبود.  همراه فراوان مالی سنگین هاي خسارت با که داد رخ

قال هستند، قجامعة آماري تحقیق حاضر خانوارهاي شش روستاي بخش مرکزي شهرستان آاست.  یدانیو م یلیتحل

نفر  270با استفاده از فرمول کوکران ها تعداد نمونهخانوار است.  4639داراي  1395که بر اساس سرشماري سال 

 قیتحق یهاي مورد بررس مؤلفه يباخ براکرون يآلفا بیبا استفاده از ضر زین قیابزار تحق ییایپاو  انتخاب شدند

با میزان  شده یبررسدهد که رابطة هریک از عوامل نشان میهاي تحقیق یافته دست آمده است. به 82/0 برابر با

 میزان در طبیعی هاي مؤلفه لحاظ خسارت وارده ناشی از سیل در روستاهاي مورد مطالعه معنادار هستند. و به

 حریم در وساز ساخت و رودخانه حریم به تجاوز مؤلفه ندارد و تنها براي وجود روستاها بین تفاوتی وارده خسارت

هاي ایج آزمون آنوا براي مقایسه میانگین خسارت وارده به بخششود. نت می آن بین روستاها تفاوت معنادار مشاهده

دهد که تفاوت معنادار بین روستاها وجود دارد. بر این اساس، روستاهاي مختلف از طریق آزمون مختلف نشان می

به  کنند. علت خسارت متفاوت روستاها وابستهبندي شدند که میزان خسارت وارده را تبیین میتعقیبی دانکن گروه

رود سو و گرگانهاي طغیانی قرهخصوص نزدیکی به رودخانه شیب اراضی، ارتفاع روستا نسبت به سطح دریا و به

است. بر این اساس، اگرچه به خاطر بارندگی شدید در بازه زمانی کم روستاهاي صحنه سفلی، دوگونجی و یامپی 

سولی متحمل شدند. خندان و چني قانقرمه، یلمهگرفتگی شدند، اما خسارت کمتري را نسبت به روستاها دچار آب

ها نیز بر ها، تجاوز تدریجی به حریم آن و نابودي بستر اتفاقی رودخانهبر موارد مذکور عدم الیروبی رودخانه عالوه

 شدت اثرات تخریبی سیل در روستاهاي مورد مطالعه افزوده است.

 ب.مدیریت ریسک سیال ،سیالب، سیل گلستانهاي چالش ،پیامدهاي سیالب ،قالآق کلیدی: واژگان
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Abstract 

When compared to the 1960s, the number of floods has grown by nearly tenfold in the 

previous decade. A flash flood occurred in numerous areas of Iran in March 2019, 

including Golestan Province, particularly Aq Qala County, as a result of heavy and 

unexpected rain, causing financial and human losses. This study is in applied form, 

using a descriptive-analytical technique based on field studies. According to the 2016 

census, the statistical population of the current study is the homes of six villages in 

the central area of Aq Qala County, which total 4639 households. Cochran's 

algorithm was used to choose 270 persons as a sample. The Cronbach-alpha 

coefficient, which is equivalent to 0/82, was used to determine the dependability of 

the research components .The findings of the Chi-square correlation study show that 

each of the investigated parameters has a 99 percent association with flood damage in 

the communities under investigation. Furthermore, the Friedman test findings 

demonstrate a significant difference up to a 95% confidence level. According to the 

Kruskal-Wallis test findings, there is no difference in the amount of damage between 

villages in terms of natural components, but there is a substantial difference between 

villages at the level of 95 percent for the component of encroachment on the river and 

development in its region. The ANOVA test demonstrates that there is a significant 

difference of 99 percent between the villages in the amount of damage in their distinct 

portions when the average damage across the six analyzed villages is compared. 

Different communities were categorized based on this, which explains the extent of 

damage, using Duncan's post hoc test. The cause of numerous types of damage to 

settlements is determined by the land's slope, the village's elevation above sea level, 

and, most importantly, the village's closeness to the Qarah Su and Gorganrud river 

floods Although the villages of Sahne Sofla, Dugunchi, and Yampi were flooded as a 

result of significant rainfall in a short period, the villages of Qanqormeh, Yolmeh 

Khandan, and Chensouli sustained less damage. After all, the lack of river dredging, 

progressive expansion on river land, and random degradation of riverbeds have all 

contributed to the severity of flood damage in the communities investigated. 

Keywords: Flood Challenges, Flood Implication, Flood Risk Management, Golestan 

flood, Aq Qal. 
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 مقدمه و بیان مسئله
کشور دنیا در معرض خطر  90از  میلیون نفر در بیش 196دهد، ساالنه حدود  تحقیقات نشان می

هاي  هاي ناشی از آن در دهه ها و خسارت وقوع سیل قرار دارند. در ایران نیز شدت وقوع سیالب

 یشافزا ،ياقتصاد ةتوسع بازمان  همکه  طوري یافته است. به  طور چشمگیري افزایش اخیر به

 يها رودخانه یالبیس يها دشت در یاراض نادرست يکاربر وها  یهسرما انباشت و تجمع ت،یجمع

 بخش. امروزه است شیافزا حال در ها یالبس با مرتبط ياقتصاد عاتیضا و ها تخسار بزرگ،

 يها دشت در یاتیح یعیطب منابع قیطر از یرمستقیمغ ای میمستقطور  به جهان تیجمع از یعیوس

 که گذارند می تأثیر سیل رخداد و وقوع در عوامل گوناگونى و شرایط .کنند یامرارمعاش م یالبیس

و  سیل ایجاد اصلى مسبب عنوان به طبیعی عوامل اگرچه است. انسانی طبیعی و عوامل شامل

 نقش از کمتر تنها نه هاي او دخالت و انسانى عوامل نقش  است، شده  معرفی آن از ناشى خسارت

کانی و )نجفیبوده است  خسارت و سیل اصلى ایجاد عامل مواقعی در نیست، بلکه طبیعی عوامل

 مختلفى هاي اقدام  مسکونی، نواحى بر روى سیل اثرات کاهش منظور به .(50: 1398بارگاهی، 

 در و عواملى وسیلة به هرکدام که گیرد انجام تواند مدیریتى می و ساختمانى هاي اقدام ازجمله

شود،  اعمال دقت نهایت باید نیز ها اقدام این از استفاده در البته شوند. می خاص اجرا زمانى هاي دوره

 و بحران ایجاد عنوان عوامل به صحیح اجراى و نظارت عدم صورت در مواقع بعضى در چراکه

 کمتر روند، کار به تنهایی به که درصورتی ساختمانى و مدیریتى هاي اقدام کنند. می عمل خسارت

 ها طرح کارایى و موفقیت یکدیگر با روش دو این تلفیق که شوند. درحالی واقع مؤثر و مفید توانند می

 سه در باید ها سیالب با هاي مقابله اقدام انجام کنند. می برابر چند را ها سیالب با مقابله هاي و روش

 ها روش این اجراى مقدمه که گیرد، صورت بلندمدت مدت و میان مدت، کوتاه زمانى دوره

 (.153: 1398کانی، است )نجفی مدت میان و بلندمدت مدت، کوتاه هاي ریزي برنامه

 سیل از طبیعی اعم حوادث برابر در را الزم و تسهیالت فنّاوري، آسایش ِحاضر اگرچه درحال

 امر .پذیرند آسیب بسیار حوادث گونه این برابر مناطق مسکونی در ولى آورده است، فراهم زلزله و

هاي  خسارت موجب افزایش سرانجام مسکونی مناطق متراکم و زیاد جمعیت که مسلم این است 

 با که است امر این بیانگر ایران روستاهاى جغرافیایى خواهد شد. موقعیت حوادث این از ناشى

 براى هاي الزم بینی پیش ضرورت مختلف، آبریز هاي حوزه مسیر در روستاها به قرارگیرى توجه

 علل دقیق بررسى باید به جغرافیدانان و ریزانبرنامه و شهرسازان و شود می احساس ها سیالب
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 آن کاهش اثرات براى را الزم کارهاي راه و مناطق مسکونی بپردازند در طبیعى این بالیاى ایجاد

 هاي گذشته بابرخالف سال 97-98کنند. با تغییر رژیم بارندگی، کشور در سال آبی  بینی پیش

هاي ها به بروز سیالبهاي آبخیز مختلف مواجه شد. این بارشسابقه باران در حوزهبارش بی

متعدد و در مقیاس بسیار وسیع در مناطق شمال شرق، غرب و جنوب غرب کشور منجر شد و 

هاي مختلف کشور در این مناطق هاي بخشهاي شدیدي را به زیرساخت متأسفانه خسارت

-و کشاورزي وارد ساخت. البته کشاورزان و مردم فقیر جزء آسیبویژه بخش مسکونی  به

. (137: 1398)حجازي و همکاران، پذیرترین اقشار محسوب و بیشترین زیان را متحمل شدند 

زیست باعث شده است تا ها در قبال محیطقابل اذعان است که برخورد و رفتار ناهمسان انسان

کند و این رفتار نامناسب به شکل آلودگی آب،  زیست وضعیت نامطلوبی پیداشرایط محیط

(. 3: 1399شود )صالحی، تخریب جنگل و پوشش گیاهی و تجاوز به حریم طبیعت آشکار می

سولی در چن و قانقرمه خندان، یلمه یامپی، دوگونچی، سفلی، که روستاهاي صحنه ازآنجایی

عنوان روستاهاي مورد مطالعه انتخاب  بهرود قرار گرفتند، سو و گرگانهاي قرهنزدیکی رودخانه

توجه اینکه به دلیل داشتن شرایط جغرافیایی متفاوت )ارتفاع از سطح دریا،  شدند. اما جالب

که برخی از این  طوري ها و... ( میزان خسارت وارده بر آنان یکسان نبود. به پستی و بلندي

تفصیل  زدگی جدي شدند که بهلگرفتگی سطحی و برخی دیگر دچار سی روستاها فقط دچار آب

هاي تحقیق هر یک از روستاها مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس تحقیق حاضر در یافته

در مناطق روستایی شهرستان  خیزي سیل وقوع بر مؤثر پارامترهاي سعی دارد ضمن شناسایی

هاي اخیر در القال به این سؤاالت اساسی پاسخ دهد: به چه دلیل شدت تخریب سیل در سآق

قال افزایش یافت؟ و پیامدهاي سیل در روستاهاي مورد مطالعه در نواحی روستایی شهرستان آق

 اند؟ قال کدامشهرستان آق

 پیشینه پژوهش

-چالش آن از ناشی هاي خسارت و ها سیالب وقوع شدت دنیا خیز سیل مناطق سایر مانند ایران در

 و اثرات آن تحقیقات موضوع و اهمیت به توجه کند. لذا باهاي جدي را براي روستاییان ایجاد می

  شود.ها اشاره می جهان و ایران انجام شده که به برخی از آن دانشمندان و محققین ازسويِ مطالعاتی
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 به «هیجرین در لیس اثرات و علل یابیارز»با عنوان  یدر پژوهش ،(2014) انهمکار و 1امبرگا

ند. در این پژوهش پرداخت هیجرین یغرب جنوب درآن  اثرات و لیس ی ایجاداصل عوامل یبررس

 قرار مطالعه مورد و مشاهده سال سی مدت به منطقه بزرگ روستاهاي در سیل اثرات و وقوع

 پیامدهاي و دیده آسیب منطقه بزرگی وقوع سیل، تعداد نتایج حاکی از آن است که .گرفت

 است. افزایش گذشته روبههاي سال طول در اجتماعی و اقتصادي نامطلوب

ها را در ایالت کانزاس آمریکا تعیین کرد. خیزي زیرحوزه( اولویت سیل2000) 2جوراکک

کیلومترمربع و با مالحظه  6600این پژوهش در مقیاس وسیعی در حوزه آبخیز با مساحت 

محدود ها بسیار خیزي زیرحوزهشدت بارندگی انجام گرفت و نتایج نشان داد که تمایز سیل

سو و کوتاه بودن فاصله حوزه آبخیز با حوزه آبریز دلیل اصلی  است و شدت بارش ازیک

 ها است.سیالبی شدن و طغیان رودخانه

را با استفاده از  2002سازي سیالب رگباري در تابستان ( مدل2005و همکاران ) 3کن ابل

زه آبخیز سان آنتونیو در آمریکا انجام دادند. هاي رادار در حوو داده 4اِس اِم اِچ -اِس اِي افزار اِچنرم

براي تبدیل بارش به رواناب بهره گرفتند و نتایج حاکی از آن است که  5آنان از روش مدکالرک

دست آمد. آنان عملیات آبخیزداري  ابزاري مناسب براي پیشگویی هیدرولوژیکی در حوزه به

 هکار کنترل سیالب دانستند. ترین را ویژه درختکاري در نواحی فرسایش را مهم به

افزار هیدرولوژیکی به مقایسه هاي رادار و نرم( با استفاده از داده2009و همکاران ) 6پودل

نتایج بهتري  هاي توزیعی و یکپارچه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روش مدکالرکمدل

 دهد.نسبت به روش کالرک ارائه می

سازي بارش رواناب از مدل هیدرولوژیکی توزیعی شبیه ( براي2015و همکاران ) 7جیانگ

اس استفاده کردند و نتایج نشان داد که مدل توزیعی نسبت به مدل یکپارچه عملکرد  ام اي اچ

 خیزي دانستند.ترین عامل سیل بهتري دارد. سپس بارش شدید در بازه زمانی کوتاه را مهم

                                                           
1 Emberga  
2 Juracek 

3 Kenebl 

4 HES-HMS 

5 Modclark 

6 Paudel 

7 Jiang 
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تی اقدام به سناریوسازي بارش و تأثیر آن  اِي دابلیو ( با استفاده از مدل اِس2016) 1لی و گائو

بر دبی جریان کردند و نتایج نشان داد که تغییرات دبی جریان نسبت به تغییرات بارندگی زیادتر 

 یابد.سازي افزایش میبوده و با افزایش مقدار بارش کارایی مدل در شبیه

 اثر، «2018 ي در سالکراال البیس» عنوان با یپژوهش در ،(2018) نهمکارا و 2شرایم مالیو

 نقش و دیشد یبارندگ بازگشت دوره یبررس به سازي یرهو مخزن ذخ دیشد يهاباران یبیترک

 آب توجه قابلِ انتشار به و مخازن شدید و به این نتیجه رسیدند که بارندگی ندپرداخت آن بالقوه

 منجر شد. بروز سیلکوتاه و  زمان مدت در

 در مؤثر عوامل تحلیل» عنوان با یپژوهش در (1389) همکاران و افتخاري ینالد رکن

 شناسیروش از استفاده ، با«رودگرگانحوزه  زده یلس روستایی مناطق در سیل مشارکتی مدیریت

 تأثیرگذار عوامل که شود داده اساسی پاسخ پرسش این به سعی داشتند تا تحلیلی و توصیفی

 سه در رویکرد مشارکتی با روستاها سیل مدیریت فرایند در اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادي،

 به توجه با منظور، این است. به چگونه رودگرگان حوزۀ در سیل وقوع بعداز و حین قبل، دورۀ

 نقاط رود،گرگان رودخانه مسیر در عوامل سایر و توپوگرافی و عرضی نیمرخ و اقلیمی شرایط

 با و اِس آي جی محیط در 3اِس ژئوراس اِي مدل اِچ از استفاده با سیل خطر معرض در روستایی

 رودخانه در عرضی مقاطع ارتفاع، رقومی مدل لندست، +اِم تی اِي يا ماهواره تصاویر کارگیري به

 شد. شناسایی مقطع هر متوسط شیب همراه به طولی مقاطع و

 هیته در آماري شاخص روش یابیارز» اي با عنوانمقاله در( 1395) انهمکار و اینیمعروف

 احتمال نقشه هیته براي آماري شاخص يها روش یابیارز به ،«لیس وقوع به تیحساس نقشه

 رطوبت، شاخص زمین، انحناي شیب، ارتفاعی، طبقات پارامترهاي از منظور بدین .ندپرداخت لیس

 در اراضی کاربري و شناسی زمین رودخانه، از فاصله بارندگی، میانگین آبراهه، توان توپوگرافی،

 2013 سال اراضی کاربري نقشه تهیه منظور به .شد استفاده مازندران استان در هراز آبخیز حوزه

 هاي نقشه. شد استفاده عصبی شبکه الگوریتم و وي اِن افزار اِي نرم و لندست  ماهواره تصویر از

 رستري فرمت با 2اِس آي و ساگا جی اِس آي جی افزارهاي نرم از استفاده با پارامترها کلیه رقومی

 این هايیافته. شد تهیه منطقه در گیرسیل نقطه 211 جغرافیایی موقعیت سپس. شدند تهیه
                                                           
1  Li and Gao 

2 Vimal Mishra  

3 HEC-GeoRAS 
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 در مخصوصاً سیل خطر پتانسیل بینی پیش منظور به حاضر تکنیک که است آن از حاکی پژوهش

 .باشد اعتماد قابلِ و مفید تواندمی مدل باالي دقت هب توجه با آمار، فاقد هايحوزه

 يساز مدل در استفاده يبرا بهینه نقشه مقیاس تعیین» عنوان با يا مقاله در( 1397) عزیزیان 

 با توپوگرافی يها نقشه از استفاده با یهیدرولیکو  ياقتصاد رویکرد با سیالب یهیدرولیک

 يپارامترها آن متعاقب و زمین سطح هندسی مدل حساسیت میزان مختلف، هاي یاسمق

 هاي یژگیو با رودخانه دو در 1راس سی اِي بُعدي اِچ یک مدل توسط شده سازي یهشب هیدرولیکی

 يپارامترها همچنین و عرضی مقاطع کیفیت بر 2دم تفکیک توان اثر بررسی همچنین متفاوت،

و در قسمت نتیجه شیب و ارتفاع و جنس  است داده قرار یبررس مورد را سیالب هیدرولیکی

 خیزي دانستند.خاک را عامل مهم سیل

 پخش يها سازه احداث یابی مکان» عنوان با یپژوهش در( 1397) انهمکار و ینوراله

 مطالعه) ارهیچندمع یابیارز روش از استفاده با یرزمینیز يها آب منابع هیتغذ يبرا البیس

استفاده  با سی( و اِل )دابلیودار  وزن یخط بیترک نام به ،«(اشتهارد یصنعت شهرک حوزه: يمورد

 مناطقاي را انجام دادند و در قسمت نتیجه مطالعات گسترده فازي مدل و اِس آي جی افزارنرم از

 تعیین کردند. اشتهارد زیآبخ حوزه در یاصل هدفعنوان  به را البیس پخش مناسب

 مناسب مناطق بندي یتاولو و یابی مکان» عنوانبا يا مقاله در( 1397) همکاران و یعظیم

 آبخیز حوزه: يمورد)پی  اچ اِي چندمعیاره تصمیم تحلیل و اِس آي جی از استفاده با سیالب پخش

 داخل به آن دادن نفوذهمچنین  و سیالب پخش يبرا مناسب مکان ،«(گلستان رود،گرگان

 در راستاي کاهش خسارت ناشی از سیل را تعیین کردند. آب زیرزمینی يها سفره

 راتییتغ اثر در البیس خطر يبند پهنه» عنوان با یپژوهش در( 1398) همکاران و يگودرز

 طیمح در ی اس دابلیو اي تیکیدرولوژیه مدل از استفاده باو  5/8پی  آرسی ویسنار تحت یمیاقل

 راتییتغ اثر در البیس یريخطرپذ یبررس به ،«(يآذرشهرچا حوزه)اِس  آي جی افزارينرم

 گزارش نیدتریجدعنوان  ( به2اِم اِس اِي ی )کنعموم گردش مدلپرداختند. در این تحقیق  یمیاقل

ترین عامل سیالب محسوب  مهم بارش و دما يرهایمتغ شد. درقشمت نتیجه انتخاب میاقل رییتغ

 پژوهش معین شدند.نیز در این ها  آبراهه خطوط و يبندحوزه نقشه و

                                                           
1 HEC-RAS 

2 DEM 
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 چارچوب نظری 

هاي گذشته در چارچوب توسععه پایعدار الگوهعایی مرعل روسعتاي سعالم،  بعوم روسعتا،         در دهه

کعه همعه ایعن     طوري روستاي هوشمند و روستاي نمونه در مناطق مختلف جهان مطرح شدند، به

(. 592: 1399ها در پی رسیدن به جامعه مطلعوب روسعتایی هسعتند )عزیعزي و همکعاران،      مدل

 ناپذیر است. امعروزه بدیهی است براي تحقق این مهم مدیریت ریسک امري ضروري و اجتناب

 و طبیععی  بالیعاي  تعأثیر  بعا  مقابلعه  بعراي  شعده  ارائعه  راهکارهاي از یکی ریسک بر مبتنی مدیریت

 وقعوع  زمعان  و مکعان  بعه  توجه با که است آن سیل مدیریت ریسک هدف .است سیل خصوص به

 در را سعیل  خسارت کاهش براي روش مؤثرترین گیرندگان موجود، تصمیم راهکارهاي و سیالب

 توسعط  جامععه  عمعومی  درک قعوه  بعردن  بعاال  ریسعک سعیالب،   معدیریت  در. بگیرنعد  نظعر 

و  کنتعرل  افعزاري  سعخت  هعاي  روش انتخعاب صعحیح   اندازه به آموزش طریق از گیرندگان تصمیم

 (.69: 1397)نیاستی و گرگانی، است  اهمیت داراي سیل خسارت کاهش

گعردد. بلکعه ترکیبعی از     هاي زمان سیل برنمی ها ناشی از سیل تنها به فعالیت کاهش خسارت

از سعیل و معرور کارکردهعا     کارهاي قبل از وقوع سیل، مدیریت عملکردي سیل و بازسازي پعس 

وافري برخوردارنعد  ها از اهمیت  از وقوع سیل در راستاي کاهش خسارت هاي پیش است. فعالیت

هعایی بعراي مقابلعه بعا      که عبارتنداز: اتخاذ تدابیر و راهکارهایی براي فرار از سیل، ساخت سعازه 

دشعت،   سیل، مدیریت کاربري اراضی در کل حوزه آبخیز، جلوگیري از گسترش ناموزون سیالب

 هاي عمومی در هنگام وقوع سیل. ارتباطات و آموزش

خیزي هفتمین کشور دنیاست و  لحاظ میزان سیل اي به م مدیترانهکشور ایران با توجه به اقلی

 از یکی عنوان به سیالب ها شود. خسارت هاي زیادي را در این زمینه متحمل می ساالنه خسارت

 و جمعیت داشته است. افزایش افزایشی روند اخیر هاي دهه در کشور در طبیعی بالیاي ترین مهم

 روند این عمدۀ دالیل از ها هیدروسیستم تغییرات همچنین و انیانس هاي فعالیت افزایش درنتیجه

هاي سوانح و مخاطرات طبیعی غالباً از طریق دادن وام و یا ایجاد برخی  هستند. اگرچه سازمان

کنند، اما الزم است براي رفع کامل مخاطرات،  مدت صدمات می امکانات، اقدام به التیام کوتاه

 (.   45: 2005، 1اي مشکالت را برطرف کرد )هلن طور ریشه تا بهکار برد  مدیریت ریسک را به

                                                           
1 Helen 
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و  است سیالب هاي ریسک پایش و کاهش عملکردهاي از ترکیبی سیالب ریسک مدیریت

سیل، هنگام وقوع و بعداز سیل را در برگیرد )جان و  از وقوع قبل هاي فعالیت است ممکن

ریسک سیالب شامل فرایندي از مدیریت (. در یک نگاه ظریف، مدیریت 485: 2006، 1کافاتوس

ریزي یک  تر آن شامل برنامه فضایی است که ریسک سیالب در آن وجود دارد. اما در نگاه وسیع

سیستم است که هرکدام از اجزاي آن درصدد کاهش ریسک سیالب هستند. این دو بُعد از 

 (.547: 2003، 2( نشان داده شده است )برونسترت1) مدیریت ریسک سیالب در شکل

 
 . فرایند مدیریت ریسک1شکل 

کنند که عبارتنداز:  سه مفهوم کلی، چارچوب مفهومی را براي مدیریت ریسک سیل فراهم می

ریزي کاربري اراضی )پورطاهري و همکاران،  مدیریت یکپارچه سیل، مدیریت چرخه آب و برنامه

اي؛  کارگیري رویکرد حوزه است: به(. مفهوم مدیریت یکپارچه سیل مبتنی بر این اصول 116: 1390

سازي مدیریت زمین و آب و اتخاذ ترکیبی از  عنوان بخشی از چرخه آب؛ یکپارچه کنترل سیل به

 هاي مبتنی بر رویکرد مدیریت ریسک با فعال کردن رویکرد مشارکتی. استراتژي

 هعا  پعذیري سعکونتگاه  زیسعت  کعاهش  مهعم  عوامعل  از یکعی  مختلف منشأ با مخاطرات محیطی

 و اقتصعادي  کالبعدي،  ابععاد  پعذیري بعاالي   آسعیب  کعه  روستایی نواحی در ویژه به شود.محسوب می

 شمار پیامدهاي بی با مخاطرات وقوع است، داده گسترش را ناپایداري بروز  زمینه علل، این اجتماعی

شعاهکویی و   شعوند )خواجعه   معی  هعاي روسعتایی   سکونتگاه پذیريزیست کیفیت کاهش سبب خود

                                                           
1 John and Kafatos 

2 Bronstert 
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 بعا  جهعان  سرتاسر روستایی در هاي سکونتگاه که است بر این اساس، بدیهی .(88: 1394همکاران، 

  همعه  اصعوالً  (. زیعرا 478: 2006، 1هستند )گعراد  گریبان به دست متفاوتی بسیار و مسائل و مشکالت

 معرضدر  روستاها بیشتر و نیستند مناسب روستایی هاي سکونتگاه براي استقرار زمین طبیعی مناطق

 هعا  ناپایعداري  و پایعداري  این قرار دارند، که ژئومورفولوژیکی و طبیعی مختلف عوامل جدي تهدید

 توانعایی  و شده و اجتماعی کشاورزي اقتصادي، کالبدي، ابعاد برخی در پذیري روستاها آسیب سبب

)صعادقلو و  اسعت   روسعتایی  اجتماععات  پعذیري  انعطاف گویاي مقیاس نوعی به شرایط این با انطباق

ساله  وقوع است، سیالب همه با توجه به تغییر اقلیم جهانی که درحالِ .(38: 1393سجاسی قیداري، 

خصعوص در نعواحی روسعتایی کشعورهاي      هاي شدیدي را در نقاط مختلف کره زمین، به خسارت

اطر کمبعود  (. زیرا به خ310: 2014، 2گذارد )نی جیو وام برگا ِتوسعه ازجمله ایران برجاي می درحال

هعا قعرار دارنعد و از آب آن بعراي مصعارف مختلعف        آب کشور، روستاها غالباً در حاشیه رودخانعه 

هعایی کعه الزم اسعت از     (. یکی از محل29: 1390الدین افتخاري و همکاران،  شود )رکن استفاده می

 هاي سعیالب اسعتفاده شعود، روسعتاهاي حعوزه آبریعز       مدیریت ریسک براي جلوگیري از خسارت

شوند. اجتماعات محلعی   ها است که در دفعات متعدد دچار مشکالت مربوط به سیالب می رودخانه

ها ازجمله کاهش بالیا مطرح باشند. درگیعري جوامعع    عنوان عامل کلیدي در همه برنامه توانند به می

 هاي کعاهش  پذیري و تخمین ظرفیت و توسعه برنامه در تمامی مراحل )از شناسایی حوادث، آسیب

تعرین عوامعل مفیعد در کعاهش      ها با تخصیص سرمایه( از عمعده  مخاطرات و تضمین اجراي برنامه

هعاي   توان گفت کاهش مخعاطرات تنهعا بعا کوشعش     سان میمخاطرات و فرایند توسعه است. بدین

کعانی و  ِدسعتیابی اسعت )نجفعی    مشارکتی قوي در تمام سطوح، از سعطوح جهعانی تعا محلعی قابعل     

هععاي پشععتیبانی مشععارکت  (. بنععابراین نظععام131: 1393؛ برقععی و همکععاران، 26: 1399همکععاران، 

عنوان رهیافت سیستمی، یکی از ابزارهعاي ضعروري بعراي معدیریت      اجتماعات در برابر سیالب به

کند تا با یعادگیري ریسعک سعیالب یعا بعا       (. این رهیافت به کاربران کمک می2ریسک است )شکل

معیارهاي ویژه براي کاهش ریسک بالیا، درک عمیقعی از معدیریت   داشتن تجارب مشابه از ترکیب 

 (.5: 2018و همکاران،  3دست آورند )میشرا هاي کنترل سیالب را به ریسک سیالب و استراتژي

                                                           
1  Garde 

2   Nwigwe and Emberga 

3 - Mishra  
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 های پشتیبانی مشارکتی اجتماعات در سیالب . ترکیب سیستمی نظام2شکل 

شوند. بدیهی اجتماعی، اقتصادي، امنیتی میگسیختگی نظم  قدر مسلم سوانح طبیعی باعث ازهم

هاي دولتی و غیردولتی در بازگرداندن هاي مدون و اصولی تشکلاست که در صورت داشتن برنامه

: 1400کننعد )عالءالعدینی و همکعاران،     دیدگان به حالت عادي نقش کلیدي ایفعا معی  زندگی سانحه

هاي بسیار زیادي است. درواقع زمعان و   قطعیت(. اما مدیریت ریسک سیالب دربرگیرنده عدم 621

هعایی در رابطعه بعا     بینی کرد. در ایعن راسعتا، ععدم قطعیعت     توان پیشها را  نمی محل وقوع سیالب

اي، واکنش مردم و پیامدهاي سیالب وجود دارد که  ها، رفتار فیزیکی سیستم رودخانه مقاومت سازه

و  1کند )چعن هونعگ   ناپذیر مییران را اجتنابتالش براي بهبود مدیریت ریسک سیالب توسط مد

هعا در برابعر    (. در مناطق روستایی اشتباهات رفتاري افراد و ضعف آگاهی آن123: 2015همکاران، 

پذیري بیشتر این مناطق دخالعت   هاي سیالبی در آسیب گزینی بر روي دشتخطراتی همانند مسکن

هعا، بعه بعاال     ها و یا در دامنه و شعیب  ها و جنگل کوه  ها و دامنه رودخانه  سازي در حاشیه دارند. خانه

(. در ایعن  51: 1396شود )آرامعش و همکعاران،   پذیري در مقابل سیل منجر می رفتن ضریب آسیب

خیز و تخلیه این مناطق به رهایی مردم از مخعاطرات سعیل    راستا، الزم است با شناسایی مناطق سیل

سازي در برابعر سعیل    سازي کرد. عمل مقاوم رابر سیل مقاومرا در ب  کمک کرد. همچنین باید مساکن

                                                           
1  Chieh-Hung  
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پعذیري در مقابعل سعیل را بعه      شود تعا آسعیب   به هرگونه اقدامی در ابعاد فیزیکی ساختمان گفته می

حداقل برساند. در بدو احداث بنا، باال بردن تراز همکف بنا و اسعتفاده از مصعالح مقعاوم بعه سعیل،      

 (.809: 2003، 1آید )چریستن سن سیل به شمار می سازي در برابر عنوان مقاوم به

 تحقیق شناسی روش
 آماري جامعه. است میدانی و تحلیلی -توصیفی ازنظر روش و نوع کاربردي تحقیق حاضر از

 فرمول از استفاده با هستند که قال آق شهرستان روستاهاي در ساکن خانوارهاي این تحقیق

و با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.  آمارينمونه  عنوان خانوار به 270 کوکران

 متوسط، کم، کم، خیلی) اي درجه پنج صورت به و لیکرت طیف در قالب مورد بررسی سؤاالت

 براي کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با پایایی تحقیق. شده است تنظیم( زیاد خیلی و زیاد

است و روایی تحقیق یا اعتبار پرسشنامه از  آمده دست به 82/0 با برابر مورد بررسی هاي مؤلفه

ِدیگر، از نظرات متخصصان و  بیان دست آمده است. به طریق اعتبار صوري محتوایی به

قال بودند، براي تدقیق پرسشنامه کارشناسانی که در مدیریت بحران ناشی از سیل شهرستان آق

 افزار نرم از گیري بهره هاي آماري باهاس و تحلیل دادآياستفاده شد. تهیه نقشه با استفاده از جی

-اسکوئر، فریدمن، کروسکالتحلیل همبستگی کاي هاي آزمون از استفاده با و 2اِساِسپیاِس

 دوگونچی، سفلی، صحنه روستاهاي خانوارهاي را آماري انجام شد. جامعه والیس و آنوا/ دانکن

 داراي 1395 سال طبق سرشماري که دنریگ یم بر در سولیچن و قانقرمه خندان،یلمه یامپی،

  .(1)جدول  خانوار هستند 4639

 خانوار تعدادبرحسب  پرسشنامه تکمیل برای نمونه روستاهای انتخاب نحوه .1جدول
 تعداد نمونه تعداد خانوار نام روستا شهرستان

 قال آق

 44 767 یامپی
 60 1030 صحنه سفلی

 40 692 دوگونچی

 35 602 قانقرمه
 20 329 یلمه خندان

 71 1219 سولیچن

 270 4639 کل نمونه

                                                           
1 Christensen 

2 Spss 
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 قال آق شهرستان جغرافیایی موقعیت
قال از از شهر گرگان جدا ش. آق 1379قال در استان گلستان است که در سال  شهرستان آق

شمال به بخش اترک، از غرب به بخش مرکزي بندر ترکمن و گمیشان، از جنوب به بخش 

دهستان ملک و از شرق به دهستان کتول و بخش مرکزي شهرستان گنبد  مرکزي گرگان و

بخش مرکزي  2کاووس محدود است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوري این شهرستان داراي 

(. اقلیم شهرستان 1آبادي است )نقشه  76دهستان و  5قال و انبارالوم( و  شهر )آق 2و وشمگیر، 

بیابانی و گرم و مرطوب است. این شهرستان در سه حوزه  صحرا قال مانند دیگر نقاط ترکمن آق

رود با داشتن آثار تاریخی و سو و اترک قرار دارد و در کنار رودخانه گرگان رود، قرهنآبریز گرگا

 (.1395مرکز آمار ایران، ) دستی مرل قالی ترکمن از مناطق گردشگرپذیر این استان است صنایع

 
  قال آقستان . تقسیمات سیاسی شهر1نقشه

 های تحقیقیافته
نفر  270اي برابر با  شده از نمونه آوري هاي جمع شده در این بخش از داده اطالعات توصیفی ارائه

سولی حاصل خندان، قانقرمه و چناز ساکنان روستاهاي صحنه سفلی، دوگونچی، یامپی، یلمه

 نفر، متأهل و 209 معادل پاسخگویان درصد 4/77نمودار زیر  در شده درج نتایج شد. مطابق

 .بودند درصد زنان سرپرست خانوار 5/1مطلقه و  درصد 7/0نفر، مجرد،  55درصد معادل  4/20
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داراي  نفر، 93درصد برابر با  4/34 معادل پاسخگویان، بیشتر سواد، سطح لحاظ همچنین به

کمترین مقادیر به گروه حوزوي بوده و  سطح درصد در 2/2 بودند و دیپلم مدرک تحصیلی

زنان  درصد پاسخگویان 3/36برآن،  درصد اختصاص یافته است. عالوه 1/1معادل  سواد بی

هاي شغلی کارگر، کشاورز، کارمند، مشاغل آزاد و دانشجو هستند ازآن گروه دار بودند و پس خانه

  (.3و  2و  1)نمودار 

 
 مورد مطالعه های گروه تأهل وضعیت درصد و فراوانی . توزیع1نمودار

 

 
 مورد مطالعه های گروه در تحصیالت وضعیت درصد و فراوانی توزیع .2 نمودار

 

 فراوانی

0 درصد

100

200

300

 مجرد متاهل
 مطلقه

همسر 
 فوت شده

209 

55 

2 4 

77.4 

20.4 
0.7 1.5 

 فراوانی

 درصد

41 

65 

93 

32 
21 

9 6 3 0 15.2 24.1 34.4 11.9 7.8 3.3 2.2 1.1 
0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

فوق  لیسانس فوق دیپلم دیپلم راهنمایی دبستان
لیسانس و 

 باالتر

 بیسواد حوزوی

 فراوانی

 درصد
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 مورد مطالعه های گروه در اشتغال وضعیت درصد و فراوانی . توزیع3 نمودار

هاي طبیعی و انسانی در ایجاد و شدت سیل از آزمون فریدمن  براي بررسی میزان تأثیر مؤلفه

 وسازهاي ساخت دلیل به ها آب شدن معبر سد هاي مؤلفه  دهد، می نشان شد و نتایجاستفاده 

 الیروبی عدم درصد، 37/4 اي رتبه میانگین با روستاها یا شهر پیرامون در ها جاده غیراصولی

 ترتیب به درصد، 36/4 اي رتبه میانگین با کوتاه زمانی بازه خالل در بارش شدت و رودخانه

 به تجاوز درصد، 92/3 با باالدست در سد الیروبی عدم همچون ها مؤلفه سایر و نقش بیشترین

 خود به سیل وقوع در را کمتري درصد نقش 60/3 با آن حریم در وساز ساخت و رودخانه حریم

را  99 اطمینان در سطح آزمون تفاوت معنادار از حاصل نتایج بر این اساس،. دادند اختصاص

 (.2دهد )جدول  می نشان

 فریدمن انسانی در شدت سیالب با استفاده از آزمون عوامل نقش مقایسه میانگین .2 جدول

 سطح

 معناداری

 درجه

 آزادی

Mean 

rank 

 میزان تأثیر

خیلی  ردیف ها مؤلفه

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

000/0** 

 
5 

 1 عدم الیروبی رودخانه 155 58 57 0 0 36/4

60/3 12 66 49 32 111 

تجاوز به حریم رودخانه 

وساز در حریم  و ساخت

 آن

2 

0

20

40

60

80

100

120

140

24 13 

56 

98 

54 

14 
2 9 

8.9 
4.8 

20.7 

36.3 

20 

5.2 
0.7 

3.3 

 درصد

 فراوانی
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 فریدمن انسانی در شدت سیالب با استفاده از آزمون عوامل نقش مقایسه میانگین .2 دولادامه ج

 سطح

 معناداری

 درجه

 آزادی
Mean 
rank 

 میزان تأثیر
خیلی  ردیف ها مؤلفه

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

  

92/3 0 31 76 46 117 
عدم الیروبی سد در 

 باالدست
3 

35/3 46 52 34 35 103 

رفتن تدریجی نهرها  ازبِین
هاي سیالبی  و رودخانه

 کوچک
4 

37/4 0 0 56 58 156 

ها  سد معبر شدن آب
وسازهاي  دلیل ساخت به

ها در  جاده غیراصولی
 پیرامون شهر یا روستاها

5 

36/4 0 0 57 58 155 
شدت بارش در خالل 

 زمانی کوتاهبازه 
6 

  % 99 سطح اطمینان در **معناداري

 شده یبررسدهد که هریک از عوامل اسکوئر نشان میهمچنین نتایج تحلیل همبستگی کاي

درصد  99با میزان خسارت وارده ناشی از سیل در روستاهاي مورد مطالعه در سطح اطمینان 

 (.3دهند )جدول را نشان میدرصدي  95روبی سدها رابطه رابطه دارند و فقط عدم الیه
 آزمون از استفاده با وارده در روستاها خسارت با میزان  انسانی و طبیعی بررسی رابطه عوامل .3 جدول

 اسکوئرکای

 سطح

 معناداری

 درجه

 آزادی

 ضریب

-کای

 اسکوئر
 ردیف ها مؤلفه

 1 عدم الیروبی رودخانه 42/70 2 **000/0

 2 وساز در حریم آن رودخانه و ساختتجاوز به حریم  22/54 4 **000/0

 3 عدم الیروبی سد در باالدست 66/58 4 *048/0

 4 هاي سیالبی کوچک رفتن تدریجی نهرها و رودخانه ازبِین 63/78 4 **000/0

000/0** 
2 62/72 

 وسازهاي غیراصولی دلیل ساخت ها به سد معبر شدن آب
 ها در پیرامون شهر یا روستاها جاده

5 

 6 شدت بارش در خالل بازه زمانی کوتاه 42/70 2 **000/0

    %95 سطح اطمینان در *معناداري  %99 سطح اطمینان در ** معناداري
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 آزمون از استفاده با وارده به روستاها خسارت میزان در طبیعی عوامل میانگین نقش مقایسه  .4جدول

 والیسکروسکال

 سطح
 معناداری

درجه 
 آزادی

 ضریب

-کای

 اسکوئر

Mean 
rank 

نام 
 روستاها

میانگین 
 یا رتبه

 ردیف ها مؤلفه

999/0 
ns 

5 199/0 

 صحنه 13/173

 1 عدم الیروبی رودخانه 14/4

 دوگونچی 14/132

 یامپی 67/137

58/133 
یلمه 
 خندان

 قانقرمه 21/134

 چن سولی 85/135

030/0* 5 413/12 

 صحنه 10/136

86/2 
تجاوز به حریم رودخانه 

وساز در حریم  و ساخت
 آن

2 

 دوگونچی 43/150

 یامپی 76/147

53/166 
یلمه 
 خندان

 قانقرمه 86/128

 چن سولی 52/113

116/0 
ns 

5 838/8 

 صحنه 73/153

21/3 
عدم الیروبی سد در 

 باالدست
3 

 دوگونچی 19/117

 یامپی 93/128

28/139 
یلمه 
 خندان

 قانقرمه 69/150

 چن سولی 94/125

999/0 
ns 

5 199/0 

 صحنه 13/137

14/4 
شدت بارش در بازه 

 زمانی کوتاه
4 

 دوگونچی 14/132

 یامپی 67/137

58/133 
یلمه 
 خندان

 قانقرمه 21/134

 چن سولی 85/135

ns 95 سطح اطمینان در معناداري     *معناداري عدم%   
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 این والیس استفاده شد.کروسکال هاي کیفی در بین روستاها از آزمونبراي مقایسه داده

. است طرفه یک واریانس تحلیل در روش مستقل F آزمون ناپارامتریک معادل درواقع آزمون

 واریانس برابري و ها داده توزیع بودن نرمال مانند واریانس تحلیل بنیادي هاي فرض که زمانی

 این به گاهی دلیل، همین به. شود می استفاده والیس کروسکال آزمون از نباشد، برقرار ها گروه

 پیوسته هاي داده مورد در تواند می آزمون این. شود می گفته نیز «اي رتبه واریانس تحلیل» آزمون

 صورت به ها داده که شود توجه باید حالت این در شود، کار برده به نیز( نسبی یا اي فاصله)

 آزمون از آمده دست به نتایج .گیرند می قرار مورد استفاده و شده تبدیل  اي رتبه هاي داده

وارده تفاوتی در  خسارت میزان در طبیعی هاي مؤلفه لحاظ دهد که بهنشان می والیسکروسکال

  آن حریم در وساز ساخت و رودخانه حریم به تجاوز مؤلفه ندارد و تنها براي وجود روستاها بین

 (.4شود )جدول  می مشاهده درصد 95بین روستاها تفاوت معنادار در سطح 
 آزمون از استفاده با وارده به روستاها خسارت میزان در انسانی عوامل مقایسه میانگین نقش .5 جدول

 والیسکروسکال

 سطح
 معناداری

درجه 
 آزادی

 ضریب

-کای

 اسکوئر

Mean 
rank 

نام 
 روستاها

میانگین 
 یا رتبه

 ردیف ها مؤلفه

000/0** 5 463/28 

 صحنه 68/142

51/2 
رفتن تدریجی نهرها و  ینازبِ

 سیالبی کوچک يها رودخانه
1 

 دوگونچی 73/84

 یامپی 90/143

75/178 
یلمه 
 خندان

 قانقرمه 31/154

 چن سولی 37/131

996/0 ns 5 383/0 

 صحنه 25/139

14/4 
دلیل  ها به سد معبر شدن آب

ها  غیراصولی جاده يوسازها ساخت
 در پیرامون روستاها

2 

 دوگونچی 53/131

 یامپی 07/137

95/132 
یلمه 
 خندان

 قانقرمه 61/133

 چن سولی 25/135

ns 99 سطح اطمینان در **معناداري      معناداري عدم%   
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در بین  انسانی هاي مقایسه مؤلفه براي والیسکروسکال آزمون از آمده دست به نتایج همچنین

 تفاوت کوچک سیالبی هاي رودخانه و نهرها تدریجی رفتن ازبِین دهد که مؤلفهروستاها نشان می

 دلیل به ها آب شدن معبر سد هاي مؤلفه براي شود. ولی می مشاهده درصدي 99معنادار و 

شود و  نمی مشاهده معناداري تفاوت روستاها پیرامون در ها جاده غیراصولی وسازهاي ساخت

ها در  میزان اهمیت هر یک از مؤلفه دهنده نشانمقادیر اختصاص یافته به هریک از روستاها 

 (.5گیري سیل و خسارت ناشی از آن است )جدول شکل

هایی مانند  هاي مختلف قابل اذعان است که مؤلفهز ادارهدرزمینة میزان رضایت روستاییان ا

درصد، بخشداري و  59/3اي  صورت خودجوش با میانگین رتبه رسانی مردم غیربومی به کمک

ترتیب  درصد، به 99/2درصد، سپاه پاسداران با میانگین  25/3اي  فرمانداري با میانگین رتبه

ها همچون ارتش جمهوري اسالمی  سایر مؤلفهبیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند و 

و ...  درصد 38/2ها با  میانگین  دهیاري و روستا اسالمی درصد، شوراي 72/2ایران با میانگین

تفاوت دهندۀ نشان فریدمن آزمون نتایج همچنینمقادیر کمتري را به خود اختصاص دادند. 

مختلف در کنترل و مدیریت سیالب  درصد درزمینة عملکرد دوائر 99معنادار در سطح اطمینان 

  (.6است )جدول 

های متولی در مدیریت بحران سیل با  . مقایسه میانگین میزان رضایت روستاییان از عملکرد دستگاه6جدول

 استفاده از آزمون فریدمن

 سطح

 معناداری

 درجه

 آزادی

Mean 

rank 

 میزان رضایت 

خیلی  ردیف ها مؤلفه

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 

 

 

 

 

000/0** 

 

 

 

 

 

7 

 1 احمر هالل 0 0 119 111 40 29/2

 2 مدیریت بحران استان 0 0 123 120 27 35/2

 3 ها شهرداري 0 0 103 104 63 14/2

38/2 35 104 125 5 1 
 روستا اسالمی شوراي

 ها دهیاري و

4 

 5 فرمانداري و بخشداري 102 0 62 77 29 25/3

 6 پاسداران سپاه 48 1 95 82 44 99/2
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های متولی در مدیریت بحران  . مقایسه میانگین میزان رضایت روستاییان از عملکرد دستگاه6دولادامه ج

 سیل با استفاده از آزمون فریدمن

 سطح

 معناداری

 درجه

 آزادی

Mean 

rank 

 میزان رضایت 

خیلی  ردیف ها مؤلفه

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

  

72/2 27 85 89 0 69 
 جمهوري ارتش

 اسالمی

7 

59/3 16 63 61 5 125 

 مردم هاي کمک

 صورت به غیربومی

 خودجوش

8 

    %99**: معناداري در سطح اطمینان 

 آزمون آنوا/تحلیل واریانس طریق از مورد مطالعه روستای . مقایسه میانگین خسارت وارده به شش7 جدول

 مجموع مربعات منبع تغییر متغیر
درجه 

 آزادی
 F میانگین مربعات

سطح 

 معناداری

 محصوالت زراعی

بین 

 ها گروه

درون 

 ها گروه

 جمع

3/21539514192 

5/12651510850 

09/34191025042 

5 

264 

269 

4/4307902838 

5/47922389 
89/89 

000/0** 

 

 محصوالت باغی

 بین

 ها گروه

 درون

 ها گروه

 جمع

4/659324608 

1/1878329058 

6/253765366 

5 

264 

269 

7/13186492 

7/7114882 
53/18 000/0** 

 دامداري

 بین

 ها گروه

 درون

 ها گروه

 جمع

89/4551 

56/24771 

46/29323 

5 

264 

269 

38/910 

83/93 
70/9 000/0** 



 

 

 

 

 

 335                ...   ناتسلگ ناتسا هدز لیس یاهاتسور یاه شلاچ رب یلیلحت؛ یبرع هتالک ،هنحص ،یناک یفجن

 

 

آزمون آنوا/تحلیل  طریق از مورد مطالعه روستای . مقایسه میانگین خسارت وارده به شش7 دولادامه ج

 واریانس

 مجموع مربعات منبع تغییر متغیر
درجه 

 آزادی
 F میانگین مربعات

سطح 

 معناداری

کاالهاي موجود 

 در منزل

 بین

 ها گروه

 درون

 ها گروه

 جمع

74/2485 

63/6178 

38/8664 

5 

264 

269 

14/497 

40/23 
24/21 000/0** 

 ادوات کشاورزي

 بین

 ها گروه

 درون

 ها گروه

 جمع

05/1082 

88/3176 

93/4258 

5 

264 

269 

41/216 

03/2 
98/17 000/0** 

 مسکن روستایی

 بین

 ها گروه

 درون

 ها گروه

 جمع

30/7481 

25/23675 

555/31156 

5 

264 

269 

26/1496 

12/92 

 

24/16 000/0** 

 درصد  99** معناداري در سطح اطمینان  

-آزمون آنوا نشان می طریق از مورد مطالعه روستاي مقایسه میانگین خسارت وارده به شش

هاي مختلف وجود دارد. بر این اساس، ها در بخش درصدي بین آن 99که تفاوت معنادار و دهد 

بندي شدند که میزان خسارت وارده را روستاهاي مختلف از طریق آزمون تعقیبی دانکن گروه

 (.7کنند )جدول تبیین می

محصوالت شود، ازنظر میزان خسارت وارده به مشاهده می 8طورکه در جدول شماره )همان

زراعی و باغی روستاهاي صحنه سفلی، دوگونجی و یامپی در یک گروه قرار گرفته و خسارت 

سولی متحمل شدند. ازلحاظ خسارت خندان و چنکمتري نسبت به روستاهاي قانقرمه، یلمه

-که روستاهاي چن طوري بندي شدند، بهوارده بر بخش دامداري نیز روستاها به سه گروه طبقه
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ازآن دامداران روستاي قانقرمه در  خندان بیشترین خسارت را متحمل شدند و پسلمهسولی و ی

 اند.  رتبه بعدي قرار گرفته

سولی خندان و چنهمچنین ازنظر کاالهاي اساسی منازل روستایی، خانوارهاي روستایی یلمه

زیان  شوند و روستاهاي صحنه، دوگونجی، یامپی و قانقرمهدیده محسوب می بیشترین زیان

کمتري دیدند. درزمینة ادوات کشاورزي و مساکن روستایی نیز روستاهاي صحنه، دوگونجی و 

سولی بیشترین زیان را خندان و چنترتیب کمترین خسارت و روستاهاي قانقرمه، یلمه یامپی به

 (. 9متحمل شدند )جدول 

مورد  دامداری در روستاهایبندی میزان خسارت وارده به محصوالت زراعی، باغی و . گروه8جدول

 آزمون تعقیبی دانکن  طریق از مطالعه

روستاهای مورد 

 مطالعه
N 

 میزان خسارت وارده

 دامداری محصوالت باغی محصوالت زراعی

   4500/2  00/345  66/3048 60 صحنه سفلی

   0000/3  00/410  00/4409 40 دوگونجی

   4091/3  81/431  36/5236 44 یامپی

  0857/7 0857/7 71/3385  14/20857  35 قانقرمه

 7042/10 7042/10  00/3500  00/21900  20 یلمه خندان

 8500/14   63/3605  70/22450  71 چن سولی

 063/0 104/0 056/0 737/0 895/0 347/0 195/0 270 سطح معناداري

 کشاورزی و مساکن روستایی در روستاهایبندی میزان خسارت وارده به کاالها، ادوات . گروه9 جدول

 آزمون تعقیبی دانکن طریق از موردمطالعه

 N روستاهای مورد مطالعه
 میزان خسارت وارده

 مساکن روستایی ادوات کشاورزی کاالهای موجود در منزل

  7667/0  2045/1  2000/1 60 صحنه سفلی

  9500/0  3500/1  2500/1 40 دوگونجی

  9545/0  3550/1  3182/1 44 یامپی

 5075/10  0865/5   1000/2 35 قانقرمه
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بندی میزان خسارت وارده به کاالها، ادوات کشاورزی و مساکن روستایی در . گروه9 دولادامه ج

 آزمون تعقیبی دانکن طریق از موردمطالعه روستاهای

 N روستاهای مورد مطالعه
 میزان خسارت وارده

 مساکن روستایی ادوات کشاورزی منزل کاالهای موجود در

 5789/11  3667/5  4571/7  20 یلمه خندان

 3333/13  5504/5  6056/7  71 چن سولی

 236/0 938/0 586/0 842/0 893/0 467/0 270 سطح معناداري

 

همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی چندگانه براي تبیین میزان خسارت وارده بر 

ِقبول و معناداري وابسته به  قابل تا حدشده هاي بررسیدهد که مؤلفهروستایی نشان مینواحی 

ذکر است که ضریب تعیین در معادلة  متغیرهایی هستند که مورد بررسی قرار گرفتند. شایانِ

درصد وابسته به متغیرهاي  70یافتگی حدود شده حاکی از آن است که توسعهرگرسیونی محاسبه

درصد وابسته به متغیرهایی است که در این پژوهش مورد  30است و حدود  مورد بررسی

بر  تر، خسارت وارده ناشی از سیالب در روستاها عالوهِساده عبارت شناسایی قرار نگرفتند. به

 (.12و  11و  10به عوامل محیطی یا انسانی دیگري نیز وابسته است )جداول  شده یبررسموارد 

ن خسارت وارده بر نواحی روستایی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه/توأم یا . محاسبۀ میزا10جدول 

 زمان هم

 ضریب تعیین ضریب تعدیل خطای تخمین
 Rضریب 

 )شدت رابطه( 
 مدل

49452/0 687/0 701/0 a835/0 1 

1. Predictors: (Constant), a1, a2 .a3 
 خطی چندگانه ونیدر رگرسANOVA :تحلیل واریانس/ 11جدول 

 سطح 

 معناداری

مقدار  

 آزمون 
 مدل مجموع مربعات درجه آزادی  میانگین مربعات

000/0b 413/173 478/42 

246/0 

4 

295 

299 

310/169 

460/72 

370/242 

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع
a. Dependent Variable: x1 

b. Predictors: (Constant), a3, a1, a2 
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منظور بررسی رابطه خسارت وارده بر روستاها با متغیرهای  . نتایج رگرسیون خطی چندگانه به12جدول 

 شده یبررس

سطح 

 معناداري
 Tآماره 

ضریب 

 استانداردشده
 ضریب همبستگی

 مدل

 بتا
خطاي 

 تخمین
B 

012/0* 

004/0** 

000/0** 

000/0** 

641/6 ns 

578/2 

982/2 

861/6 

304/5 

445/0- 
 

- 

124/0 

472/0 

323/0 

018/0- 
 

187/0 

058/0 

066/0 

064/0 

031/0 

463/0 

162/0 

442/0 

338/0 

124//0- 

 مقادیر ثابت

سو و ها )قرهروبی رودخانهعدم الیه

 رود(گرگان

وساز در  تجاوز به حریم رودخانه و ساخت

 آن

 شدت بارش در بازه زمانی کوتاه

 عدم الیروبی سد در باالدست

ns 95 سطح اطمینان در *معناداري   %99 سطح اطمینان در **معناداري      معناداري عدم%     

دهندۀ نوع رابطة هریک از متغیرهاي در این راستا خطوط رگرسیون ترسیم شد که نشان

رابطة عدم الیروبی  Aبا میزان خسارت بر نواحی روستایی است. در نمودار  شده یبررس

درصد  99رود با وقوع سیالب و اثرات مخرب آن تا سطح اطمینان گرگانسو و هاي قره رودخانه

دار است و نیز رابطة تجاوز به حریم رودخانه با وقوع سیالب معنی Bدار است. در نمودارمعنی

بین شدت بارش در بازه زمانی کوتاه با میزان خسارت وارده بر روستاها  Cهمچنین در نمودار 

عدم الیروبی سد با وقوع D رابطه وجود دارد. اما مطابق نمودار درصد  99در سطح اطمینان 

ازپیش مسئوالن و مدیران براي  بر این اساس توجه بیش(. 4اي وجود ندارد )نمودار سیل رابطه

ها، الیروبی سالیانه و اقدامات عملی مدیریت بهینه و اقدام عملی در راستاي حفظ حریم رودخانه

 ناپذیر است. وري و اجتناببراي کنترل سیالب امري ضر
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A B 

D C 
 

 زمان . رگرسیون خطی چندگانه به روش توأم/هم4نمودار

 گیریبحث و نتیجه
( کوتاه بودن فاصلة حوزه آبخیز با حعوزه  2000طورکه در پیشینة تحقیق اشاره شد، جوراکک ) همان

ها دانست، که کامالً بعا پعژوهش حاضعر    آبریز را یکی از دالیل مهم سیالبی شدن و طغیان رودخانه

آبخیزداري را عامل اصلی کنترل سیالب تلقعی   2005مطابقت دارد. کن ابل و همکاران نیز در سال 

ی و اهیع پوشعش گ خیعزي ناحیعة معورد مطالععه قطعع      که یکی از دالیل مهم سیل کردند و ازآنجایی

 سو است.   محقق مذکور هم جنگلی در اراضی باالدستی است، کامالً تحقیق حاضر با نتایج

در سعال   شعرا یم معال یو( و 2016(، لی و گائو )2015همچنین مطالعات جیانگ و همکاران )

با تحقیق حاضر همخوانی دارد. محققان نامبرده عامل اصلی سیالب را بارندگی شعدید در   2018

حعوزه   1398سال  بازۀ زمانی کوتاه و افزایش ناگهانی دبی رودخانه دانستند و این مسئله در سیل
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 270سعاعت بعیش از    24کعه در طعول    طعوري  کامالً مصعداق دارد. بعه   سو قرهرود و آبریز گرگان

 سوي دریا را نداشتند. ها به ها گنجایش هدایت آببارندگی رخ داده و رودخانه متر یلیم

عزیزیعان  ِذکر است که تحقیق حاضعر بعا مطالععات برخعی پژوهشعگران ایرانعی مرعل         شایان 

همخوانی دارد و در مقابعل نتعایج تحقیقعات دیگعر      (1397( و عظیمی )1397(، نورالهی )1397)

ها اشاره شد کمتر به نتایج تحقیق حاضر مشابهت دارد و هعر   محققانی که در پیشینة تحقیق به آن

 یک از محققین از زوایاي خاصی به مطالعة سیالب و عوامل مؤثر بر آن پرداختند.

شود، ولی عوامل انسانی در بروز و تشعدید آن نقعش    دثة طبیعی تلقی میاگرچه سیل یک حا

نتعایج  کنند. این نقش اغلب ناخواسته و در اثر ععدم آگعاهی معردم اسعت.      ِتوجهی را ایفا می قابل

دهد که علت خسارت متفاوت روستاها وابسته به شیب اراضی، ارتفاع روستا نسبت بعه  نشان می

رود است. با توجه به نتایج حاصعل  سو و گرگانهاي طغیانی قرهانهسطح دریا و نزدیکی به رودخ

بندي روستاها مشاهده شد که به خاطر بارندگی شدید در بعازۀ زمعانی کعم    از آزمون آنوا و گروه

گرفتگی شدند، اما خسارت کمتعري   روستاهاي صحنه سفلی، دوگونجی و یامپی اگرچه دچار آب

 خندان و چن سولی متحمل شدند.مهرا نسبت به روستاهاي قانقرمه، یل

بودن سطح  سطح همگرفتگی بسیاري از روستاها پایین بودن و یا  یکی دیگر از دالیل مهم آب

از بارنعدگی   که پس طوري هاي بین مزارع با اراضی کشاورزي بوده است. بهجادۀ اصلی و یا جاده

ها  منظور هدایت آب اي بهجاده هاي کوچک زیرگذردلیل نداشتن پل ها بهشدید و طغیان رودخانه

سمت دریا، امکان تخلیة آب در اراضی کشاورزي و یا سعطح   دست و انتقال آن بهبه اراضی پایین

هعا   ی میسر نبود. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار بعود کعه بعراي تخلیعة آب    سادگ بهروستاها 

مراتبی شدند و یعا  سلسله صورت هب دست نییپامجبور به پمپاز آب از اراضی باالدست به اراضی 

بعر   طورکه اشاره شعد ععالوه  ها شدند. هماندر بعضی شرایط مجبور به حفر و برش عرضی جاده

ها، تجعاوز تعدریجی بعه حعریم آن و نعابودي بسعتر اتفعاقی        موارد مذکور عدم الیروبی رودخانه

با توجه بعه   افزوده است.ها نیز بر شدت اثرات تخریبی سیل در روستاهاي مورد مطالعه رودخانه

اینکه عوامل انسانی در بروز و تشدید سیل نقش به سزایی دارند، در راستاي کاهش ایجعاد سعیل   

 را به شرح زیر برشمرد:   ییها شنهادیپتوان و مدیریت ریسک آن می
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 پیشنهادها پژوهشی
 سورود و قرههاي گرگانازپیش و مطالعه دقیق به مسائل هیدرولیکی رودخانه توجه بیش .1

 منظور نفوذ آب به اعماق زمین مقاومت آبراهه به کاهش ضریب زبري و .2

 راهاي و رعایت حریم رودخانه و سیل جلوگیري از برداشت غیراصولی مصالح رودخانه .3

 جلوگیري از تغییر کاربري اراضی حاشیه رودخانه .4

 ریزها ممانعت از تخریب سواحل رودخانه و خاک .5

 هامناطق روستایی در حاشیة رودخانه یراصولیغة ممانعت از رشد و توسع .6

 کشاورزي هاي زمین و مراتع احیاي و بازسازي استانی و و ملی سطح در دادن هشدار .7

 آبگذر مناطق از ها نخاله کردن تمیز و ریزها خاک اصالح براي کاري هاي گروه تشکیل .8

  سیل خطر معرض در هاي دشت یابی مکان و بررسی .9

 خطر سیل در نواحی روستایی مورد مطالعه  نقشه با تهیه مدیریت ریسک سیالب .10

 موقت همراه با تهیه اقامت براي امن نقاط و تعیین سیل زمان در سدها یکپارچه مدیریت .11

 سیل. هشدار آموزشی برنامه

 پیشنهادهای کاربردی

بند، منحرف کردن جریان آب و ایجاد اي مرل ایجاد سیل سازه هاي طرح اجراي و مطالعه .1

 کانال سیالب 

ها، تعیین سازي سازهبینی، مقاومهاي پیشاي سیل مرل سیستم غیرسازه هاي طرح اجراي .2

 حریم بستر رودخانه و جلوگیري از تغییر کاربري اراضی در حاشیة آن

 آن  بستر و دیواره ها و حفاظت رودخانه ظرفیت منظور افزایش ها به رودخانه الیروبی .3

 غیراصولی  وساز ساخت از هرگونه جلوگیري و ها مسیل و ها رودخانه حریم و بستر تعریض .4

 منظور افزایش ظرفیت آیگیري  الیروبی سد وشمگیر به .5

تقویت  باهدفي سیالبی ها آبمنظور ذخیرۀ  برخی روستاها به در مخزنی سدهاي احداث .6

 هاي زیرزمینیسفره

با ایجاد سدهاي انحرافی و هدایت  اي و مهار سیالب رودخانه تأسیسات اجراي و طراحی .7

 سمت دریا ي سیالبی از ناحیه شمالی شهرستان بهها آب
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 سو  رود و قرهانجام عملیات آبخیزداري در حوزه آبریز رودخانه گرگان .8

 سیل  وقوع واکنش در زمان در خصوص نحوه رسانی آنانافزایش آگاهی مردم و اطالع .9

 مناسب هاي روش کاربردن به با سیل خطرات کاهش و پیشگیري براي افراد پذیري مسئولیت .10

 ها. آبراهه از نگهداري و جنگل تخریب از جلوگیري کشاورزي،

 منابع
 آبریز حوزه در سیالب همدید تحلیل (،1396آرامش، محسن؛ علیجانی، بهلول و دنیادوست، هادي )

 .70-49: 58هفدهم، شماره ، سال فصلنامه فضاي جغرافیاییسرباز، 

 نواحی بر صنعتی هاي شهرک اقتصادي اثرات ،(1393) رمضان رقیه و طوسی، تازیکی، حمید؛ برقی،

 سوم، سال ،روستایی توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه قال، آق صنعتی شهرک: مورد جوار، هم روستایی

 .144-129: 4 شماره

سنجش و  (،1390)عسگري، علی و افتخاري، عبدالرضا الدین رکنپریشان، مجید،  ؛، مهديپورطاهري 

مبنایی مدیریت ریسک زلزله )موردي: مناطق روستایی شهرستان قزوین(،  هاي مؤلفهارزیابی 

 .150-115: 1، سال دوم، شماره روستایی هاي فصلنامه پژوهش

خطر وقوع سیالب در  بندي پهنه(، 1398خدائی قشالق، لیال ) و ی قشالق، فاطمهیخدا ؛حجازي، اسداهلل

 فصلنامه، HEC-RAS الحاقیهو  HEC-GEO-RASچاي با استفاده از مدل آبریز ورکش  حوزه
  . 137-129: 35، سال نوزدهم، شماره تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی

، دومین اي سازهکنترل سیالب، اقدامات  هاي روش ،(1393) اکبري، محمود و الساداتخادمی، فائزه

 .1-2 :تهران ،شهري هاي سیالبس ملی مدیریت و مهندسی سیالب با رویکرد کنفران

-(، بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی1394اکبر و وصال، زینب )کانی، علیشاهکویی، علیرضا؛ نجفیخواجه

-محیطی روستاییان، مطالعه موردي: دهستان جاغرق شهرستان بینالود، فصلنامه پژوهشهاي زیست

 . 96-85: 9هاي روستائی، شماره 

 ،(1389) حمداهلل قیداري، سجاسی طاهره و صادقلو، مهدي، پورطاهري، علیرضا، افتخاري؛ الدین رکن

 زده سیل روستاهاي: روستایی، موردي مناطق در سیل مشارکتی مدیریت در مؤثر عوامل تحلیل

 .26-1: 2دوره یکم، شماره ، هاي روستائیفصلنامه پژوهش گلستان، استان رودگرگان حوزه

اجتماعی و فرهنگی استان ع  (، گزارش اقتصادي1395) ریزي استان گلستان سازمان مدیریت و برنامه

 .وبودجه کشور گلستان، سازمان برنامه
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روستایی  هاي سکونتگاهپذیري بررسی رابطه زیست (،1393) حمداهللسجاسی قیداري،  و صادقلو، طاهره

و پالیزان،  تپه مراوهیان در برابر مخاطرات طبیعی نواحی روستایی دهستان آوري روستایبر تاب

 . 44-37: 6دوره سوم، شماره ، فصلنامه مدیریت بحران

و  ستیز طیمحپذیري جامعه روستایی نسبت به (، سنجش وضعیت مسئولیت1399صالحی، صادق )

، دوره )روستایی و شهري(توسعه محلی . مطالعه موردي: استان مازندران، بر آنعوامل مؤثر 

 .20-1: 1دوازدهم، شماره 

هیدرولیکی سیالب )با  سازي مدل(، تعیین مقیاس نقشه بهینه براي استفاده در 1397) عزیزیان، اصغر

: 9، شماره نود و چهارم، دوره ایران وخاک آبتحقیقات فصلنامه رویکرد اقتصادي هیدرولیکی(، 

801-807 .  

(، تحلیل ادراک جامعه محلی از روستاي 1399عزیزي، شیرین، عزیزپور، فرهاد و طهماسبی، اصغر )

 . 618-587: 2دوره دوازدهم، شماره  توسعه محلی )روستایی و شهري(،خوب، 

مناطق  بندي اولویتو  یابی مکان(، 1397منصوري، شهروز ) و رهبر، غالمرضا ؛الساداتعظیمی، مژگان

موردي: حوزه آبخیز  AHPو تحلیل تصمیم چندمعیاره  GISب با استفاده از مناسب پخش سیال

 .8-1: 5، دوره بیستم، شماره زیست محیطعلوم و تکنولوژي فصلنامه رود، گلستان، گرگان

(، بازسازي و توسعه محلی 1399مهر، خیام و یگانه، نسیم )زاده، زهرا، عزیزيعالءالدینی، پویا؛ فرضی

فصلنامه توسعه محلی )روستایی زده استان کرمانشاه، ها در مناطق زلزلهخی چالشپس از سوانح، بر
 .642-619: 2، دوره دوازدهم، شماره و شهري(

خطر سیالب در اثر تغییرات اقلیمی تحت  بندي پهنه(، 1398) آتیهفر، فاتحی و گودرزي، محمدرضا

)حوزه آذرشهر چاي(،  GISدر محیط  SWATبا استفاده از مدل هیدرولوژیکی  RCP 8.5سناریو 

  . 105-99: 3شماره  ، سال نوزدهم،تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی فصلنامه

 (، سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان گلستان.1395مرکز آمار ایران )

(، ارزیابی روش شاخص 1395چپی، کامران ) و باتنیا، ادریس، نوحانی، ابراهیم، خسروي، خهمعروفی

دوره بیست و ششم، ، خاک و  دانش آب فصلنامهآماري در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل، 

 . 214-201: 4شماره 

 ،انسانی هاي سکونتگاهمدیریت مخاطرات طبیعی در  (،1398)بارگاهی، رضا  اکبر و علیکانی، نجفی

 دانشگاه گلستان.  گرگان: انتشارات

(، بررسی متغیرهاي اثرگذار بر 1399ح آرخی و شیما دالور )اکبر؛ صحنه، بهمن، صالکانی، علینجفی

آوري مساکن روستایی در برابر مخاطرات در روستاهاي دشتی و کوهستانی )مطالعه موردي: تاب
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، دوره دهم، شماره فصلنامه جغرافیا و آمایش شهري و روستاییروستاهاي بخش مرکزي قوچان(، 

37 :23-44  . 

ها و تنگناهاي توسعه اقتصادي در نواحی روستایی، موردي: (، چالش1398)اکبر کانی، علینجفی

: 29، شماره فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاییبرون شهرستان گنبد، روستاهاي بخش داشلی

151-168  . 

پخش سیالب براي تغذیه  هاي سازهاحداث  یابی مکان(، 1397ذاکري نیري، محمود )و  ، داودنورالهی

با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره )موردي: حوزه شهرک صنعتی  زیرزمینی هاي بآمنابع 

  . 1384-1371: 4پنجم، شماره  دوره، هیدرولوژيکوااشتهارد(، 

 نواحی در ها سکونتگاه پذیري آسیب بررسی ،(1397) امیرحسین سید گرگانی، معصومه و نیاستی،

 تحلیل فصلنامه، (گلستان استان شرق زده سیل روستاهاي و فراغی شهر اي مقایسه مطالعه) روستایی
 . 72-68: 1 شماره پنجم، سال ،محیطی مخاطرات فضایی
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