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چکیده
بهدلیل اهمیت روستا و ر وستانشینی در ایران و خراسان شمالی ،توجه به مشکالت محیطی و برنامهریزی
در فضاهای زیستی و مزروعی روستاها الزامی است .از مشکالت روستاها ،مخاطرات عدیدهای استت کته
سکونتگاهها و امکانات زیستی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .مقر روستاها اغلب در معرض تهدید عوامل
مختلف طبیعی است که در مواردی آسایش زیست را از روستانشینان سلب میکند .منطقتۀ انتختابی در
این بررسی ،دهستان آالداغ از توابع بخش مرکزی در جنوب غربی شهرستان بجنورد است که سعی شده
مسائل محیطی و ژئومورفولوژی روستاهای آن بررسی شود .وضعیت توپوگرافی بتهعنتوان بستتر و پهنتۀ
استقرار و توسعۀ روستتاهای تحتت بررستی ،دارای شترای متفتاوتی استت .تعتدادی از آنهتا در بختش
کوهستانی قرار دارند که اغلب مسائلی متفاوت با روستاهای واقع در بخش دشتی دارند .بهمنظور آشنایی
با مخاطرات روستاها ،ویژگیهای مهت و مترتب جمعیتتی ،توپتوگرافی ،هیتدروگرافی ،زمتین شناستی،
آبوهواشناسی و ژئومورفولوژی به تفکیک بررسی و اطالعات مربوط در نقشههتا و جتدولهتایی تنظتی
شده است .مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژی در خصوص سکونتگاههای روستتایی منطقته در دو گتروه
درونزمینی و برونزمینی بررسی شده است .منطقۀ تحت بررسی از نظر عوامل خطرآفترین فراینتدهای
درونی شامل زمینلرزه جزء منطقۀ پرخطر است .فرایندهای بیرونی مخاطرهآمیز شامل رخداد پدیدههای
زمینلغزش ،ریزش ،سیالب و اثرهای خشکی محی است .مواردی از این خطتر در تعتدادی از روستتاها
بهطور تفصیلی بررسی و در پایان ویژگیهای عوامل مورفوژنز منفی و مثبت مربوط به روستاهای منطقه
به تفکیک مطالعه و اطالعات حاصل در جدول ارائه شده است .نتایج نشان میدهد کته در بتین عوامتل
آندوژنیکی ،زلزله؛ و از نظر عوامل اگزوژنیکتی ،خشکستالی و ستیالب خطرهتای عمتده ای هستتند کته
روستاهای مذکور را تهدید میکنند.
واژههای کلیدی :بجنورد ،تحلیل مخاطرات ،دهستان آالداغ ،سکونتگاههای روستایی ،مخاطرات طبیعی.
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مقدمه
روستا و روستانشینی در ایران از جایگاه خاصی برخوردار است .براساس سرشماری سال ،7935
استان خراسان شمالی با بیش از  49/14درصد جمعیت روستانشین ،جزءِ معدود استانهتای بتا
جمعیت روستایی زیاد در کشور بوده است [ .]3با توجه بته متوارد یادشتده ،بترای رستیدن بته
توسعۀ ملی و دستیابی به اهدافی چون ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامتۀ
زندگی و پایداری حیات ،ناگزیر به برنامه ریزی و توسعۀ روستایی هستتی [ .]67بتین توستعه و
مخاطرات طبیعی رابطه وجود دارد (شکل  .)7در این شکل خ سیر نزولی ،نشاندهنتدة تتأثیر
مخاطرات در فرایند توسعه است .از طریق مدیریت و کنترل مخاطره میتتوان شتدت خستارت،
طول دورة بازسازی و تأثیرات مخاطره را کاهش داد (خ بهبودیافته).

شکل  .1رابطۀ بین توسعه و مخاطرات طبیعی []8

در الگوی مانیتوبا )6336( 7بهعنوان یکی از کاملترین الگوهتای رایتج در متدیریت بحتران،
نخستین مرحلۀ ارزیابی مخاطرات 6و شرط نخست ارائتۀ یتک برنامته راهبتردی بترای متدیریت
بحران در یک منطقه ،شناخت انتوا مختاطرات و شناستایی و تبیتین منتاطق ناپایتدار از نظتر
عملکرد نیروهای طبیعی در آن منطقه است [ .]73ناپایتداری محتی بترحستب نقتش عوامتل
گوناگون متفاوت است و به اشکال مختلف ظتاهر متیشتود [ .]5دانتش ژئومورفولتوژی ،مستئلۀ
تحلیل فضایی مخاطرات زمینی مانند زمینلرزه ،سیل ،ریزش و زمینلغزش را لحاظ متیکنتد و
به تبیین و ارزیابی پتانسیل مخاطره ،درجه و میزان خطرپذیری ساکنان این پهنهها متیپتردازد
[ .]75هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی و تحلیل مه ترین مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیک
1. Manitoba
2. Risk Analysis
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تهدیدکنندة سکونتگاههای روستایی دهستان آالداغ بخش مرکزی شهرستتان بجنتورد از منظتر
روندهای ژئوفیزیکی مؤثر در تشکیل هر یک بهمنظور برنامهریزی برای پایدارستازی هتر یتک و
حفظ محی زیست است؛ آگاهیبخشی به مردم و مدیران محلی با هدف شناخت هر یک از این
مخاطرات برای دستیابی هر چه سریعتتر بته توستعۀ همتهجانبته و عتدالت منطقتهای ،تقویتت
قابلیتهای زیستمحیطی ،جلوگیری از مهاجرتهای بیرویۀ روستا به شهر و تقویتت مهتاجرت
معکوس ،بررسی انوا مخاطرة زیستمحیطی از منظر اکوسیستتمی و رابطتۀ انستان -محتی و
تشریح سازوکار تکوین هر یک و ارائۀ راهکارهایی بتهمنظتور استتفادة بهینته از اثرهتای مثبتت
احتمالی مخاطرات زیستمحیطی در روستاهای مذکور و ظرفیتهای گردشگری برخی از آنهتا،
تقویت تعلق فضایی و رفع خأل هویتی ناشی از ضعف اطالعات جغرافیایی و دلبستگی به محتی
زیست و پرهیز از تخریب آن و هدررفت منابع طبیعی از اهداف فرعی این مطالعه است.
برنامۀ استراتژیک
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شکل  .2الگوی مدیریت بحران مانیتوبا []03
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سازمان ملل متحد براساس پیشنهاد نشست مجمع عمومی ،دهتۀ پایتانی قترن بیستت (-6333
 )7333را دهۀ بینالمللی کاهش خطر سوانح طبیعتی نامگتذاری کترد [ .]4از ایتنرو بتیش از پتیش
توجه پژوهشگران و محققان به بررسی و ارزیابی رخدادهای طبیعی جلب شده و از آن زمتان تتاکنون
مطالعات گستردهای در سرتاسر جهان در زمینۀ مخاطرات طبیعی صورت گرفتته کته بته تعتدادی از
این مطالعات اشاره متیشتود .رجبتی و بیتاتی خطیبتی ( ،)7924بته بررستی مختاطرات محیطتی و
ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی بخش آذرشهر در جنوب غترب شهرستتان تبریتز پرداختنتد و
دریافتند که منطقۀ تحقیق از نظر عوامل آندوژنیکی با زمین لرزه و از نظر عوامل اگزوژنیک بتا رختداد
مخاطراتی چون لغزش زمین ،ریزش ،سیالب و اثرهای خشتکی محتی مواجته استت .پورطتاهری و
همکاران ( ،)7923در مقالتهای بته بررستی مختاطرات طبیعتی بتهویتژه زلزلته در منتاطق روستتایی
شهرستان خدابنده و نقش ظرفیتستازی در کتاهش تتأثیرات مختاطرات پرداختنتد و دریافتنتد کته
ظرفیت های منطقۀ روستایی تحت بررسی کافی نیست و بترای کاستتن از تتأثیرات و آستیب پتذیری
خطر زمینلرزه باید اقتدامات الزم صتورت گیترد .ستلمان و همکتاران ( ،)6373بته بررستی اثرهتای
زیستمحیطی و مخاطرات طبیعی بر ستایتهتای تتاریخی خارجته 7واقتع در غترب صتحرای مصتر
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که تپههای شنی و فرسایش بادی در این ناحیته تهدیدکننتدة
اصلی سایتها هستند .بدری و همکاران ( ،)7936در مقالهای بته بررستی تتأثیر متدیریت محلتی در
بهبود تابآوری در برابر بالیای طبیعی با تأکید بر سیل پرداختنتد .کتوین اَش 6و همکتاران (،)6379
در مقالهای به بررسی تأثیرات نسبی مخاطرات طبیعی در سطح شهرستانهتای ایتاالت متحتده بتین
سالهای  7323تا  6333پرداختند .نتایج تحقیق آنهتا نشتان داد کته سته تلفتات نستبی از تولیتد
ناخالص داخلی آمریکا بهطور میانگین  3/75درصد است؛ این مقدار در سطح شهرستتان بته بتیش از
 73درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت .صتادقلو و سجاستی ( ،)7934در مقالتهای بته بررستی
ارتباط بین زیستپذیری و تابآوری ستکونتگاههتای روستتایی در برابتر بالیتای طبیعتی در منتاطق
روستایی شهرستان مراوهتپه و پتالیزان پرداختنتد .نتتایج تحقیقتات مقیمتی و همکتاران ( ،)7932بتا
استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی نشان داد که در شهر مراغه ،تأثیر سازندهای زمتینشناستی در
رخدادهای ژئومورفولوژیکی پررنگتر است .همچنین نتایج بررسیهای آنها نشان داد که شمال شتر
شهر مراغه از نظر فرایندهای دامنهای و سیلخیزی دارای پهنههای مخاطرهآمیتز فراوانتی نستبت بته
دیگر قسمتهاست و در دامنۀ زمانی  7929تتا  7932بیشتترین رشتد فیزیکتی در پهنتههتای دارای
خطرهای ژئومورفولوژیکی بوده است .صالحی و همکاران ( ،)7932با استفاده از شتاخص خشکستالی
1. Kharga Oasis
2. Kevin D. Ash
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 Spiو  Swiدر شتتش دورة زمتتانی ( 64 ،72 ،76 ،3 ،2و  42ماهتته) ،دورههتتای متتتوالی خشکستتالی
هواشناسی و ژئوهیدرولوژیکی در دورة آماری  7953-7937در دشت مرند استان آذربایجانشترقی را
بررسی کردند .نتایج بررسی مقادیر  Spiنشان داد که خشکسالی هواشناسی از نظر مکانی دارای رونتد
مشخصی نیست؛ درحالی که خشکسالی آبهای زیرزمینی بتهطتور تصتادفی در منطقته رد نتداده و
تمرکز آن در غرب آبخوان بیش از شر آن بوده است .آزاده و تقوایی ( ،)7932با استفاده از نترمافتزار
 Arc GISو تحلیل فاصلۀ اقلیدسی ،احتمال وقو خطر زلزله در استتان گتیالن را براستاس فاصتله از
گسلهای فعال و غیرفعال بهدست آوردند .نتایج بررسی آنهتا نشتان داد کته حتدود  43/16درصتد از
مساحت این استان در فاصلۀ صفر تا  75کیلومتری گستلهتای فعتال قترار دارد و از مجمتو 6365
سکونتگاه روستایی 7953 ،روستا با جمعیت نسبی  64/3درصد در پهنۀ بتا خطتر بستیار زیتاد زلزلته
جای دارند .رضایی مقدم و همکاران ( )7931با استفاده از مدل هیتدرودینامیکی یتکبعتدی hec-ras
سیالب را در  16کیلومتر از رودخانۀ قرهسو در محتدودة استتان اردبیتل شتبیهستازی کردنتد .نتتایج
پهنهبندی آنها نشان داد که با رخداد سیالبی با دورة بازگشت  65ستاله ،مستاحتی در حتدود 7325
هکتار از اراضی کشاورزی و باغهای حاشیۀ رودخانه قرهسو به زیر آب خواهد رفت.

شکل  .0نقشۀ موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقیق
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دهستان آالداغ با مرکزیت روستای خوشمنظر ،در بخش مرکتزی شهرستتان بجنتورد و در
فاصلۀ  2/5کیلومتری جنتوب شتهر بجنتورد قترار دارد .ایتن دهستتان بتا  237کیلتومتر مربتع
مساحت 43 ،درصد از وسعت این بخش را به خود اختصاص داده است .این دهستتان دارای 95
روستای دارای سکنه است .براساس نتایج سرشماری رسمی سال  7935جمعیت این دهستتان
 61326نفر ( 1142خانوار) بوده است .در شکل  9نقشتۀ موقعیتت جغرافیتایی دهستتان آالداغ
نشان داده شده است.
مواد و روشها
بهمنظور شناسایی روستاها و تعیین محدودة دهستتان آالداغ از نقشتۀ تقستیمات سیاستی جدیتد
 7:533333استان خراسان شمالی استفاده شد .برای شناسایی شرای بنیادین و عوامل مسبب هر
یک از مخاطرات در دهستان ،اطالعات در خصوص هر یک از روستتاها از طریتق استناد و متدار
موجود جمعآوری شد .برای شناسایی دقیق و دستیابی به موقع و مقر روستاها ،تهیتۀ نقشتۀ متدل
رقومی ارتفاعی ) (DEMبا اندازة پیکسلی  53×53متر ،شبکۀ آبراههها ،شیب دامنهها و جهتت آن
از نقشههای توپوگرافی با مقیاس  7:53333و  7:653333بجنورد ،ارکان ،توی و اسفراین استتفاده
شد .لیتولوژی پیسنگ و ساختارهای گسلی و شکستۀ موجود در روستاها و پیرامون آنها از نقشتۀ
زمینشناسی  7:733333برگ بجنورد استخراج شد .بتهمنظتور دستتیابی بته آمارهتای جمعیتتی
منطقه از شناسنامۀ آبادیهای استان خراسان شمالی مربوط بته سرشتماری رستمی ستال 7935
استفاده شد .در ضمن برای شناسایی فرمها و فرایندهای حاک در منطقه با استفاده از عکسهتای
هوایی  7:53333سال  7916در دسترس ،نقشۀ ژئومورفولوژی تهیه شد .بهمنظور شناسایی دقیتق
و تکمیلی از مشاهدة مستقی و روش میتدانی استتفاده شتد .در پایتان بتا استتفاده از نقشتههتای
تهیهشده ،اطالعات بهدستآمتده تحلیتل و روستتاهای منطقتۀ تحقیتق از لحتاظ نتو مختاطرات
دستهبندی شدند .بهمنظور بررسی خطرپذیری روستاها در برابر سیالب ،ابتدا محتدودههتای دارای
خطر سیالب با استفاده از معیارهای توپوگرافی ،ژئومورفولتوژی و زمتینشناستی بتهصتورت نقشتۀ
موضوعی با مدل رستری  53×53متر تهیه شد (شکل  .)1ستپس بترای شناستایی روستتاهای در
معرض خطر ،ابتدا محدودة آنها با استفاده از روش طبقهبندی تکباندی تصتاویر متاهوارهای دارای
قدرت تفکیک مکانی مناسب و بهروز در قالب نقشۀ پلیگونی با  Domainاز نتو  Classتهیته شتد.
سپس برای مشخص شدن اینکه کدام روستاها بیشتر در معرض سیالب قرار دارند ،نقشۀ پلیگتونی
با استفاده از عملگر  Rasterizeبه نقشۀ رستتری تبتدیل و بتا استتفاده از  Raster operationsنتو
 Crossهر دو نقشۀ موضوعی رستری یادشده با ه انقطا داده شدند.
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بحث
مشخصات عمومی و جمعیتی روستاهای منطقه
پرجمعیتتتتتترین روستتتاهای دهستتتان آالداغ شتتامل ستتندلآبتتاد ،ارکتتان ،گریتتوان ،مهنتتان،
اهللوردیخان ،خداقلی ،کچرانلو ،درتوم و  ...هستند که در بختشهتای پتایکوهی و دشتتی قترار
دارند .بهدلیل فراه سازی بستر مناسب توسعه توست پدیتدههتا و فراینتدهای ژئومورفولتوژی،
دومین 7و سومین روستاهای پرجمعیت این دهستتان (ارکتان و گریتوان بتهترتیتب بتا  9719و
 6499نفر) ،جزءِ مرتفعترین روستاهای منطقهاند.
شیب زیاد در بخش کوهستان در مواردی مسبب ناپایداری دامنهای شایان توجه بوده است.
از طرف دیگر شیب ک در بخش دشتت میتانکوهی در محتدودة روستتاهای گریتوان ،نیستتانه،
علیگل ،قاپا و درتوم ،اغلب موجب باال رفتن سطح سفرههای آب زیرزمینتی و طغیتان رودهتا
شده و از طریق افزایش حج آب سبب آسیبهای خاص خود به مزار و بناها میشود.
شرای هیدروگرافی از دیگر عوامل مه و اثرگذار در شکلگیری و استقرار سکونتگاههاست.
رودخانههای فیروزه و بازخانه از شاخههای مه منطقهاند کته از دامنتههتای شتمالی ارتفاعتات
آالداغ و سالوگ سرچشمه میگیرند و حیات تعداد زیادی از روستاها 6به این جریتانهتای مهت
وابسته است .روستاهای واقع در بخش کوهستان در کنار مجترای اصتلی رودخانته یتا در محتل
اتصال آبراهههای اصلی شکل گرفتهاند و سکونتگاههای روستایی مستقر در بخش دشتی ه در
جایی توسعۀ چشمگیری دارند که منابع و ذخایر زیرزمینی مناستب بتوده و دسترستی بته آب،
آسان و امکانپذیر است.
مخاطرات طبیعی سکونتگاههای روستایی منطقه
9

مختتاطرات ژئومورفولتتوژی از نظتتر زایتتش در دو گتتروه اصتتلی مختتاطرات درونزاد و مختتاطرات
بیرونزاد 4شایان بررسی است [.]94

 .7سندلآباد ،بزرگترین روستای دهستان آالداغ با  4954نفر جمعیت است.
 .6در شکل  4به دلیل محدودیت فضا از ذکر نام روستاها خودداری و به جای آن از شماره استفاده شده استت .نتام
آنها در جدول شماره  9آمده است.
3. Endogenic Hazards
4. Exogenic Hazards
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رودخانه بازخانه

رودخانه شیرآباد

رودخانه فیروزه

شکل  .4نقشۀ توزیع روستاهای منطقه و ارتباط آنها با شبکۀ هیدروگرافی []22

مخاطرات با ماهیت درونزاد (آندوژنیک)

زمینلرزه از مه ترین مخاطرات درونی است کته شترای فعتال تکتتونیکی و ژئومورفولتوژیکی در
شدت رخداد و اثرهای آن مؤثر است [ .]64اغلب زلزلههایی که بیش از هزار کشتته داشتتهانتد ،در
مناطق تکتونیکی فعال اتفا افتادهاند [ .]99گسلهای منطقه که برخی از درازای بهنسبت زیتادی
برخوردارند و گاهی از مجاورت سکونتگاهها عبور میکنند ،با حرکات فشاری و همزمان بتا فعالیتت
نیروهای تکتونیکی مربوط به آن ارتباط دارند .از زمینلرزههای شتدید رددادة اخیتر متیتتوان بته
زمینلرزههای  73بهمن  7915و  69اردیبهشت  7932هجری خورشیدی بهترتیب با بزرگتی 2/6
و  5/2اشاره کرد که رومرکز آنها شمال و شمال غرب بجنورد بود و بخش زیادی از ستکونتگاههتای
روستایی شهرستان بجنورد را تخریب کرد [ .]63فعالیتتهتای نئوتکتتونیکی اخیتر نشتاندهنتدة
شرای ویژة منطقه از نظر خطر زمینلرزه بوده و در نقشۀ ریسک زمینلترزة ایتران ،جتزو منتاطق
پرخطر است [ .]1واکنش زمین در مقابل خطر محیطی زلزله عالوهبتر شکستتگیهتای زمتین ،بتا
لیتولوژی و سازندهای سطحی نیز ارتباط دارد [ .]63در نقشۀ زمینشناسی منطقته ،متیتتوان بته
موجودیت غالب گروه سنگهای آهکی ،دولومیتی ،مواد کوهرفتی و نهشتههای آبرفتی اشتاره کترد
و حدود نیمی از روستاها روی نهشتههای آبرفتی دوران چهارم استقرار یافتتهانتد (جتدول  )7کته
ارتعاشات ناشی از امواج زلزله در این مناطق قویتر و خطر در این بخشها حدود پتنج تتا دهبرابتر
مناطق دارای لیتولوژی سنگی و سخت است.
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شکل  .2نقشۀ شرایط ساختاری ،زیرساخت زمینشناسی و بستر استقرار روستاهای دهستان آالداغ []22
جدول  .1ارتباط زیرساخت زمینشناسی و بستر استقرار روستاهای دهستان آالداغ در بخش مرکزی
بجنورد []22
نوع زیرساخت زمینشناسی در محدودۀ فضای مرکزی

عالمت
اختصاری

رسوبات آبرفتی جدید

Qal

دشتهای آبرفتی ،پادگانههای جوان

Q2

پادگانههای آبرفتی
شیل ،مارن ،ماسهسنگ و کنگلومرا
کنگلومرا

Q1
Ngm
Ngc

مارن و کنگلومرا

Ng2

مارن و آهک مارنی سبز و آهک اوربیتولیندار کرم رنگ
(سازند سرچشمه)
ماسهسنگ متمایل به صورتی و مارن سبز (سازند شوریجه)

گروه روستاهای مربوط
حمزانلو ،اهللوردیخان ،خوشمنظر ،قلعه
مرز ،کالته نقی ،مترانلو ،قرهباشلو ،ار ،
فیروزه ،برج
حلقهسنگ ،ملکش ،خداقلی ،قاپا ،
گریوان ،نیستانه ،رختیان ،حصار حسینی،
سندلآباد ،کالته یاوری
کچرانلو
پاقلعه
درصوفیان
رشوانلو ،بازخانه ،میرزا حسنلو ،مهنان،
اسدلی ،اماموردی ،درتوم ،علیگل

Ksr

آبچور

Ksh

کِیکِی ،طراقی کرد ،ارکان ،رئین
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شرای ساختاری موجود در مقر سکونتگاهها ،از دیگر عوامل متؤثر بتر خطرپتذیری آنهتا در
برابر خطر زلزله است که هر اندازه به گسلها نزدیکتر باشند ،از خطرپذیری بیشتری برختوردار
خواهند بود .در این بین گسلهای معکوس ،راندگی ،امتدادلغز و اصلی از توان لرزهزایی بیشتری
برخوردارند (جدول .)6
جدول  .2ارتباط شرایط ساختاری و مقر روستاهای دهستان آالداغ در بخش مرکزی شهرستان بجنورد
نوع ساختار زمینشناسی در محدودۀ

گروه روستاهای مربوطه

فضای مرکزی
قرارگیری روی گسلهای معکوس و راندگی
قرارگیری روی گسلهای اصلی
قرارگیری در مجاورت گسلهای امتدادلغز
(راستالغز)
قرارگیری روی گسلهای پنهان

آبچور ،ارکان ،فیروزه
بازخانه ،پاقلعه ،طراقی کرد ،کیکی ،رئین
اسدلی ،اماموردی ،کیکی
درصوفیان ،اسدلی ،اماموردی ،درتوم ،قاپا  ،علیگل ،گریوان ،برج،
نیستانه ،حصارحسینی

مخاطرات با ماهیت برونزاد (اگزوژنیک)

خطرهای برونزاد اغلب محصول فرایندهای ژئومورفولوژیکی است و با فراوانی ک  ،توزیع فضایی
گستردهای دارند .بر این اساس فرایندهای فعال محیطی و ژئومورفولوژی با انتوا و شتدتهتای
متفاوت از اهمیت خاصی برخوردارند.
در منطقۀ تحقیق ،این نو مخاطره شامل مواردی از روستاهاست که در بخش کوهستانی و
در امتداد درههایی با جدار شیب تند استقرار دارند و خوشبختانه تعداد محدودی از روستتاها از
این نو مختاطرة محیطتی و ژئومورفولتوژی متأثرنتد .از روستتاهای متتأثر از حرکتات لغزشتی،
میتوان به رئین ،ارکان ،کیکی ،طراقی کرد و درصوفیان اشاره کرد .اطالعتات حاصتل از نقشتۀ
زمینشناسی  7:733333بجنورد و بررسی میدانی حاکی از آن استت کته ،روستتاهای یادشتده
روی سازند شوریجه ) (Kshقرار دارند و وضعیت پیسنگ در آنها نقتش اساستی و زیربنتایی در
لغزش دارد .وجود الیه های رسی ،مارنی و تبخیری در بخش باالیی این سازند ،سبب تجمع زیاد
آب در سطح بین مواد هوازده و سنگ مادر شده و در نتیجه موجب لغزنده شدن ،کاهش نیروی
اصطکا و مقاومت برشی مواد و تشدید حرکات لغزشی میشود [ .]7آبهای نفوذی چتاههتای
جذبی ستکونتگاههتای نتامبرده و آبهتای ناشتی از آبیتاری بتاغهتا و بارنتدگی از داختل درز و
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شکافهای متعدد در ماسهسنگها و کنگلومراها ،سبب انحالل سیمان کربناته (کلسیت و مقدار
ناچیزی دولومیت) و ایجاد تخلخل ثانوی 7در آنها میشود.
فرایند دامنهای ریزش از دیگر حرکات دامنهای است که روستاهای پاقلعه ،کیکتی ،طراقتی
کرد ،درصوفیان ،رختیان و ارکان تحت تأثیر آن قرار دارند .روستاهای پاقلعه ،کتیکتی ،طراقتی
کرد و درصوفیان که بر روی پادگانۀ آبرفتی رودخانۀ بازخانه و در یک درة  Vشکل استقرار پیتدا
کردهاند ،بهدلیل حرکات تکتونیکی مثبت در واحد کوهستان و وجود ستازند آهکتی ارتفتا ستاز
تیرگان ) (Ktrدر الیههای باالیی درة مزبور پرتگاههای فرسایشی تکوین مییابند و هر چند وقت
یکبار دچار حرکات ریزشی میشوند .رشد فیزیکی روستای ارکان و وجود پرتگاههتای متشتکل
از سنگ آهک اوربیتولیندار سخت و ارتفا ساز تیرگان مشترف بتر غترب ایتن روستتا و حضتور
دولومیتهای ضخی الیه و با شیب تند در ضلع جنوبی روستای رختیان ،این دو سکونتگاه را نیز
تحت تأثیر حرکات ریزشی قرار میدهد.
رژی بارندگی ناگهانی و شدید در دهستان آالداغ که در دامنههای شمالی قلههای سالوگ و
آالداغ قرار دارد ،به وفور اتفا میافتد و رخداد سیالب و طغیان رودخانهها از مخاطرات برونتزاد
مرسوم در این منطقه از خراسان شمالی است .بررسی دورة زمانی  93سالۀ منتهی به سال آبتی
 7936-39در ایستگاه بارانسنجی اسدلی بیانگر این است که در  73سال از ایتن دورة آمتاری،
بارشهای  64ساعتۀ بیش از  43میلیمتر رد داده است که خود گویای سیلخیزی این منطقه
است (شکل  .)2نکتۀ شایان توجه در این تحقیق ،ارتباط موقعیتت استتقرار روستتاها بتا پدیتدة
سیالب و تأثیرات آن است .سیالبها که بهصتورت جریتانهتای تشتنجی قتوی در مستیلهتا و
آبراهههای واقع در دامنههای شیبدار کوهستانی به راه میافتند و آثار تخریبتی زیتادی دارنتد،
اغلب روستاها و سکونتگاههای واقع در پایکوهها را در معرض خطتر قترار متیدهنتد و کمتترین
خطر آنها برای زمینهای مزروعی روستاییان است .در مجموعۀ شتبکۀ جریتانهتا ،آبراهتههتای
فرعی و آبکندها ،عامل مه تر در رخداد سیالب و خسارت دیدن روستاهای منطقهاند .بتا توجته
به اینکه اغلب روستاها در مجاورت آبراهتههتای فرعتی و محتل اتصتال آنهتا بته جریتان اصتلی
مستقرند ،یا آبکندها از وس آنها عبور میکنند ،انتقتال آب مجموعتۀ ستطح زهکشتی ،موجتب
خسارت به مراکز جمعیتی روستایی میشود و شیب تند دامنهها نیز بته تشتدید ایتن مختاطره
کمک میکند.

1. Secondary porosity
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شکل  .2حداکثر بارش  24در ایستگاه بارانسنجی اسدلی از سال آبی  1020-24تا سال آبی -30
]2[ 1032

اطالعات شکل  1نشان میدهد که  71روستا در محدودة دارای خطر سیالب قترار دارنتد و
حدود  763/65هکتار ( 64/39درصد) سیلگیتر استت .ایتن توزیتع مکتانی مربتوط بته فضتای
جمعیتی روستاهای هر سه بخش جنوبی ،مرکتزی و شتمالی ستطح دهستتان آالداغ استت .در
بخش جنوبی (باالرود) روستاهای درتوم ،گریوان ،رختیان و حصار حسینی ،بیشتر از ایتن خطتر
طبیعی متأثرند .در این بخش ،موقعیت استقرار اغلب روستاها بهگونهای است که منتازل هستتۀ
اولیۀ شکلگیری و سایر تأسیسات آنها باالتر از بستر جریانهتا و رودخانتههتای اصتلی و دور از
مسیر جریانهای سیالبی قرار دارد و از اینرو اغلب خسارت متوجه واحدهای مستکونی نوستاز،
زمینهای زراعی و خطوط ارتباطی آنهاست.
در بخش مرکزی (میانرود) روستاهای خوشمنظر ،مترانلو ،مهنان پتایین ،قترهباشتلو ،مترز،
کالته نقتی و طراقتی کترد و در بختش جنتوبی (پتایین رود) روستتاهای ستندل آبتاد ،حمزانلتو،
اهللوردیخان ،خداقلی ،ملکش و برج بیشتر تحت تأثیر سیالبهتای ناگهتانی هستتند .در فضتای
مرکزی روستاهای مذکور شیب ک است ،ولی بتهدلیتل نفوذناپتذیری نستبی ،فرستایشپتذیری
سازندها ،کشیدگی زیرحوضههای منتهی و زمان تمرکز یکسان برخی از شاخابهها ،آبراهههتا در
زمان سیالب اغلب از دبی زیادی برخوردارند و منتاطق مستکونی و اراضتی کشتاورزی و زراعتی
روستاهای مذکور تحت تأثیر این فرایند بیرونی قرار میگیرند.
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شکل  .7همپوشانی نقشههای محدودههای دارای خطر سیالب با محدودۀ ساختهشدۀ روستاهای منطقۀ
تحقیق

بررسی آمار بارندگی ساالنۀ ایستتگاه هواشناستی ستینوپتیک بجنتورد در دورة زمتانی  93ستالۀ
منتهی به سال  ،7932بیانگر کاهش تدریجی بارشها در دورة زمانی مزبتور بتهویتژه طتی ستالهتای
اخیر است .در هشت سال اخیر ( 7923تا  )7932بارشهتا نستبت بته میتانگین درازمتدت  93ستاله
( 641/6میلیمتر) بهطور چشمگیری کاهش یافته و برابر با  635/5میلیمتتر بتوده استت .بتهعنتوان
مثال ،مقدار بارندگی ایستگاه بجنورد در سال  7932برابر با  736/6میلیمتر و معادل مناطق خشتک
و بیابانی بوده است (شکل  .)2شدیدترین حالت ایتن شترای در محتدودة روستتاهای کالتته یتاوری،
سندلآباد ،خداقلی ،اهللوردیخان ،خوشمنظر ،کالتهنقی ،قرهباشلو ،مترانلو ،کچرانلو ،فیروزه ،نیستتانه،
رختیان ،حصارحسینی ،درتوم ،حمزانلو و رشوانلو که از ارتفا و منابع آب کمتری برخوردارند و اغلتب
در بخش دشت آبرفتی قرار دارند ،مشاهده میشتود .تتأثیرات کتاهش بارنتدگی در ستالهتای اخیتر
موجب کاهش چشمگیر آبهای زیرزمینی این منطقه بهعنتوان اصتلیتترین منبتع تتأمین آب شتده
است ،بهگونهای که در حال حاضر برای تأمین آب آشامیدنی روزمره ،تعدادی از این روستاها به منتابع
آب سکونتگاههای مجاور متوسل شدهاند و بختش بزرگتی از زمتین آنهتا از ستودمندی افتتاده استت.
مطالعات در خصوص ماهیت سازندهای سطحی و نو لندفرمهای استقرارگاه ایتن روستتاها و اراضتی
پیرامون ،گویای این مطلب است که اوالً جنس سازندها اغلب کنگلومرا با سیمان مارنی و رسی استت
که از نفوذپذیری کمتری برخوردارند و همچنین این روستاها در روی یک مخروطافکنۀ قتدیمی قترار
دارند و بهدلیل تکتونیک فعال منطقه ،این مخروطافکنه در فاز کاوشی بهستر متیبترد و ریتزشهتای
جوی اغلب بهصورت رواناب حرکت میکنند و سفرههای آب زیرزمینی ضعیفاند .عملیات کشتاورزی
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نیز در مواقع ک آبی و خشکی محی بهطتور مضتاعف عمتل متیکنتد و آب بیشتتری را متیطلبتد.
عملیات کشاورزی مناطق خشک و نیمهخشتک ،مجموعتهای از تتأثیرات مستتقی و غیرمستتقی در
محی بهجا میگذارد کته اغلتب ایتن تتأثیرات در افتزایش امتالخ ختا و کتاهش ستطح ایستتابی
سفرههای آب زیرزمینی است.
ازآنجا که در خشکسالی عالوه بر بارش ،دما و نوستانات آن نیتز از تتأثیر بستزایی برختوردار
است ،این عامل نیز بررسی شد .بررسیها نشان میدهند که در طی  93سال اخیتر ،دمتای هتوا
در ایستگاه هواشناسی بجنورد و بهتبع آن در محدودة تحقیق افزایش یافته و این روند به میزان
حدود  3/35درجۀ سانتیگراد در هر سال بوده است (شکل .)3

شکل  .8تغییرات نوسانات بارندگی ساالنه در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد از سال  1027تا
( 1032میلیمتر) []2

شکل  . 3نوسانات میانگین دمای ساالنه در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد از سال  1027تا
]2[ (°C) 1032
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شناسایی و تحلیل مخاطرات سکونتگاههای روستایی دهستان آالداغ شهرستان بجنورد
جدول  .0لندفرمها و عوامل مورفوژنژ منفی و مثبت مربوط به روستاهای دهستان آالداغ
نوع لندفرم

عوامل منفی مورفوژنز

عوامل مثبت مورفوژنز و

(پدیدۀ ژئومورفولوژی)

و مورفودینامیک

مورفودینامیک

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی
مواد آبرفتی غنی

شماره

نام روستا

7

ملکش

قاعدة مخروطافکنه قدیمی

6

حلقه سنگ

قاعده مخروطافکنه قدیمی و
تراس رودخانهای

9

کالته یاوری

پادگانۀ رودخانهای

4

سندلآباد

پادگانۀ رودخانهای ،بخش پایاب
حوضۀ آبخیز حمزانلو سطح
شیبدار

خطر سیالب در منازل و مزار و لغزش

5

آبچور

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در مزار

بازشدگی دره و مواد
آبرفتی غنی

2

درصوفیان

سطح شیبدار

خطر سیالب در مزار و لغزش

بازشدگی دره و مواد
آبرفتی غنی

1

برج

قاعده مخروطافکنه قدیمی و
تراس رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار و فرسایش
جانبی رود

توسعۀ قاعده مخروطافکنه
و مواد آبرفتی غنی

2

بازخانه

پادگانه رودخانهای و سطح
شیبدار

خطر سیالب در مزار و خشکی محی

مواد آبرفتی غنی

3

پاقلعه

پادگانه رودخانهای و بریدگی
شیب

خطر ریزش کوه و خطر سیالب در برخی
از منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

73

حمزانلو

قاعدة مخروطافکنه قدیمی

خطر سیالب در برخی از منازل و مزار و
فرسایش جانبی رود

توسعۀ قاعدة مخروطافکنه
و مواد آبرفتی غنی

77

رشوانلو

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در مزار

مواد آبرفتی غنی

76

طراقی کرد

سطح شیبدار

خطر سیالب در برخی از منازل و مزار و
زمینلغزش

بازشدگی نسبی دره و مواد
آبرفتی غنی

79

اهللوردیخان

قاعدة مخروطافکنه قدیمی و
سطح شیبدار

خطر سیالب به منازل و مزار و
زمینلغزش

بازشدگی نسبی دره و مواد
آبرفتی غنی

74

خداقلی

قاعدة مخروطافکنه قدیمی و
پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

75

نظر

قاعدة مخروطافکنه جدید و
پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی و منابع
آب پایدار

72

قلعه مرز

سطح شیبدار

خطر سیالب در منازل و لغزش

بازشدگی نسبی دره و مواد
آبرفتی غنی

71

کالته نقی

قاعدة مخروطافکنۀ جدید و
پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

72

میرزا حسن لو

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

73

ارکان

بریدگی شیب

ریزش و لغزش

حضور سنگآهک تکتونیزه
و نفوذپذیر در باالدست
روستا و فقدان سیل

63

ار

قاعدة مخروطافکنه جدید و
پادگانه رودخانهای

خطر سیالب به منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی
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ادامۀ جدول  .0لندفرمها و عوامل مورفوژنژ منفی و مثبت مربوط به روستاهای دهستان آالداغ
نوع لندفرم

عوامل منفی مورفوژنز

عوامل مثبت مورفوژنز و

(پدیدۀ ژئومورفولوژی)

و مورفودینامیک

مورفودینامیک

حرکات دامنهای و خطر سیالب به منازل و
مزار

بازشدگی نسبی دره،
مصالح ساختمانی و مواد
آبرفتی غنی
مواد آبرفتی غنی

شماره

نام روستا

67

فیروزه

سطح شیبدار و پادگانه رودخانهای

66

کچرانلو

قاعدة مخروطافکنه جدید و
پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب به برخی منازل و مزار

69

مترانلو

قاعدة مخروطافکنه جدید و
پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب به منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

64

قره باشلو

سطح شیبدار و پادگانۀ رودخانهای

فرسایش جانبی رود ،لغزش و سیالب

بازشدگی نسبی دره و مواد
آبرفتی غنی

65

مهنان

سطح شیبدار

سیالب ،لغزش دامنه و فرسایش جانبی
رود

بازشدگی نسبی دره و مواد
آبرفتی غنی

62

کیکی

قرارگیری روی گسل راستالغز و
پادگانه رودخانهای

خطر زلزله و سیالب به منازل و باغات

چشمههای گسلی و مواد
آبرفتی غنی

61

اسدلی

قاعدة مخروطافکنه جدید و سطح
شیبدار

خطر سیالب به برخی منازل ،مزار و
لغزش

کاهش شیب و مواد
آبرفتی غنی

62

علی گل

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در برخی منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

63

قاپا

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

93

اماموردی

سطح شیبدار محدب

زمینلغزش و زیربری رود

مواد آبرفتی غنی

97

درتوم

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار و باال بودن
سطح ایستابی

مواد آبرفتی غنی

96

مالغالمحسین

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در برخی منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

99

گریوان

پادگانۀ رودخانهای و سطح شیبدار

خطر سیالب در برخی منازل و مزار و
لغزش

کاهش شیب و مواد
آبرفتی غنی

94

نیستانه

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در مزار و ریزش

مواد آبرفتی غنی

95

حصار
حسینی

پادگانۀ رودخانهای

خطر سیالب در منازل و مزار

مواد آبرفتی غنی

92

رختیان

سطح شیبدار و بریدگی شیب

خطر ریزش مواد ،سیالب و توسعۀ شرای
بیابانی

بازشدگی نسبی دره،
تأمین مصالح ساختمانی و
مواد آبرفتی

91

رئین

سطح شیبدار محدب

حرکات دامنهای و زیربری رود

کاهش هندسۀ شیب

نتیجهگیری
تحقیقاتی که تاکنون در زمینۀ مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیک انجام پذیرفتهاند ،از ویژگیهای
زیر برخوردار بودهاند :واحد مطالعاتی این تحقیقات اغلتب حوضتههتا بتودهانتد و کمتتر تقستیمات
سیاسی در سطح دهستان را بررسی کردهاند که اغلب بیش از یک حوضۀ آبخیز را شامل میشتوند

شناسایی و تحلیل مخاطرات سکونتگاههای روستایی دهستان آالداغ شهرستان بجنورد
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و مورد استفادة مدیران محلی قرار میگیرند .تحقیقات صورتگرفته اغلب مربوط به یتک مختاطرة
طبیعی بوده و چند نو مخاطره بررسی نشده است .این تحقیقات اغلب به پهنتهبنتدی مختاطرات
طبیعی با استفاده از مدلهای مختلفی در محی نترمافزارهتای  GISپرداختتهانتد .بتا عنایتت بته
محاسن مطالعۀ حاضر و با توجته بته اینکته مطالعتات محیطتی و ژئومورفولتوژی در برنامتهریتزی
روستایی الزامی است ،این تحقیق در دهستان آالداغ شهرستان بجنورد بتا مستاحتی حتدود 237
کیلومتر مربع با بیش از  95روستا بهصورت ترکیبی انجام گرفت.
بعد از آشنایی با ویژگیهای جمعیتی مشخص شد که بر ختالف خیلتی از نقتاط ،دومتین و
سومین روستاهای پرجمعیت جزءِ مرتفع ترین روستاهای منطقه انتد کته ایتن ویژگتی از طرفتی
بیانگر نقش مثبت فرایندهای مورفوژنیک در ایجاد بستر مناسب برای توسعه روستاها و از سوی
دیگر نشان دهندة خطرپذیری آنهاست .روستاهای منطقه در دو پهنۀ متشکل از واحد کوهستان
و زمین های هموار و دشت میانکوهی استقرار یافته اند .در بخش کوهستان شیب زیتاد از ستویی
بهعنوان عامل محدودکنندة پهنته و بستتر روستتایی عمتل کترده و از طترف دیگتر در تکتوین
فرایندهای دامنه ای شامل لغزش و ریزش تأثیر داشته است .شیب ک در بخش ستفالی دشتت
میانکوهی عالوهبر باال بردن سطح آب زیرزمینی ،طغیان رودها و آسیب های ختاص بته متزار و
بناها در زمان ریزش های رگباری را بتههمتراه داشتته استت .رودخانته هتای فیتروزه و بازخانته،
شریانهای اصلی منطقهاند که حیات تعداد زیادی از روستاهای دهستان مرهون جریتان آنهتا از
مجاور این روستاهاست .از نظر سیر جریان انرژی ،دو دسته مختاطرات بتا منشتأ درون زمینتی و
برونزمینی در دهستان آالداغ وجود دارد .وجود گسلهتای فعتال و شترای لیتولتوژی ،رختداد
زمینلرزه را از شدت و ریسک زیادی برخوردار میسازد .در حدود  67روستا در مجاورت و روی
خ گسلها استقرار یافتهاند .از مخاطرات ژئومورفولوژیک بتا منشتأ بترونزمینتی متیتتوان بته
فرایندهای دامنه ای شامل لغزش و ریزش اشاره کرد .قرارگیری روستاهای رئین ،ارکان ،طراقتی
کرد و درصوفیان روی پیسنگ متشکل از ماسه سنگ قلوه سنگدار با الیههتای رستی ،متارنی و
تبخیری در بخش باالیی ،فرایند بیرونی زمین لغزش را فعال کرده است .از سوی دیگتر تتأثیرات
تکتونیک مثبت در واحد کوهستان و حضور سازندهای آهکتی و دولتومیتی ارتفتا ستاز ،فراینتد
ریزش در روستاهای پاقلعه ،کیکی ،طراقی کترد ،درصتوفیان ،رختیتان و ارکتان را فعتال کترده
است .مجاورت روستاها با آبراهه های اصلی و فرعی و محل اتصال آنها و نیز شیب تند دامنههای
مشرف بر آنها ،پدیدة سیالب را از عوامل مخاطره آمیتز فضتای جمعیتتی حتدود  71روستتا در
بخشهای جنوبی ،مرکزی و شمالی کرده است .در بخش جنوبی دهستتان واحتدهای مستکونی
نوساز ،اراضی زراعی و خطوط ارتباطی روستاهای دَرتوم ،گِریوان ،رَختیان و حصتار حستینی ،در
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بخش مرکزی روستاهای خوش منظر ،مَترانلو ،مِهنان پایین ،قَره باشلو ،مرز ،کالته نقتی و طَراقتی
کرد و در بخش جنوبی روستاهای سَندل آباد ،حَمزانلو ،اهللوردیختان ،ختداقلی ،مَلکتش و بترج،
تحت تأثیر سیالب های ناگهانی هستند .خشکی محی از مسائل خستارت زای ستالهتای اخیتر
روستاهای این دهستان بوده است .آمار بارندگی ساالنۀ ایستگاه هواشناسی ستینوپتیک بجنتورد
در دامنۀ زمانی  93سالۀ منتهی به ستال  ،7932نشتاندهنتدة کتاهش تتدریجی بتارشهاستت.
بهویژه از سال  7923تا  7932بارش ها نسبت به میانگین درازمدت  93ساله ( 641/6میلیمتر)
بهطور چشمگیری کاهش یافته و میانگین این  2سال به  635/5میلیمتتر رستیده استت .ایتن
روند به شکل گیری شرای نیمه بیابانی در محدودة تعداد زیادی از سکونتگاه های روستتایی ایتن
منطقه منجر شده است .بر اساس پژوهش حاضر ،هستۀ اولیه و فضای مرکزی بیشتر روستاها از
موقعیتت استتتقرار مناستتبی از نظتتر خطتترات محیطتتی برخوردارنتتد و بیشتتتر خطتترات متوجتته
ساختوسازهای غیراصولی خارج از بافتت روستتاها ،متزار و زمتینهتای کشتاورزی استت کته
مستلزم توجه بیشتر اهالی ،کارشناسان بنیاد مستکن ،جهتاد کشتاورزی و آب منطقتهای استت.
بنابراین با توجه به شرای محیطی مناسب منطقه و نظر به نقش روستاها در امر تولید ،با اند
سرمایه گذاری در جنبه های زیستی و رفاهی این روستاها به خصتوص طترخ هتادی ،ستازه هتای
هیدرولوژیک و خطوط ارتباطی آنها ،جاذبه هتای زیستتی آنهتا افتزایش خواهتد یافتت و شتاهد
استفادة بهینه از منابع طبیعی این منطقه خواهی شد.
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