
 953-913/ ص 7931 زمستان، 4، شمارة 5مخاطرات سابق(/ دورة  دانشمدیریت مخاطرات محیطی )
DOI: 10.22059/jhsci.2019.272188.423 

 

الداغ آهای روستایی دهستان  گاهتشناسایی و تحلیل مخاطرات سکون

  شهرستان بجنورد

 7*تیمور جعفری
 بجنورد انسانی دانشگاه کوثرعلوم  ةدانشکد شهری یزیر برنامهجغرافیا و استادیار گروه  

 (62/76/7931 :تاریخ پذیرش – 39/73/7931 :) تاریخ دریافت

 چکیده
 یزیر برنامهوستانشینی در ایران و خراسان شمالی، توجه به مشکالت محیطی و روستا و راهمیت  دلیل به

استت کته    یا دهیعدمخاطرات ، روستاها مشکالتاز است.  الزامیدر فضاهای زیستی و مزروعی روستاها 
روستاها اغلب در معرض تهدید عوامل قر . مدهد یمرا تحت تأثیر قرار  آنها یستیزو امکانات  ها سکونتگاه

در  انتختابی  ۀمنطقت . کند یمسلب  روستانشیناناز را آسایش زیست  در مواردی تلف طبیعی است کهمخ
سعی شده  که شهرستان بجنورد است غربی جنوب دراز توابع بخش مرکزی دهستان آالداغ  ،این بررسی

 ۀنت پهعنتوان بستتر و    بته . وضعیت توپوگرافی بررسی شودآن مسائل محیطی و ژئومورفولوژی روستاهای 
دارای شترای  متفتاوتی استت. تعتدادی از آنهتا در بختش        ،تحتت بررستی  روستتاهای  توسعۀ استقرار و 
منظور آشنایی  بهدر بخش دشتی دارند. واقع روستاهای با متفاوت  یکه اغلب مسائل قرار دارندکوهستانی 

، یشناست  نیزمت ، هیتدروگرافی،  توپتوگرافی  ،جمعیتتی  مهت  و مترتب    یها یژگیو ،مخاطرات روستاهابا 
ی تنظتی   هتای  ولدجت و  هتا  نقشهبه تفکیک بررسی و اطالعات مربوط در و ژئومورفولوژی  یوهواشناس آب
روستتایی منطقته در دو گتروه     یها سکونتگاهو ژئومورفولوژی در خصوص  طبیعیاست. مخاطرات  شده
فراینتدهای   نیخطرآفتر بررسی از نظر عوامل منطقۀ تحت  است. شدهبررسی  ینیزم برونو  ینیزم درون

 یها دهیپدشامل رخداد  زیآم مخاطرهفرایندهای بیرونی  خطر است.پرمنطقۀ  ءجز لرزه نیزمدرونی شامل 
است. مواردی از این خطتر در تعتدادی از روستتاها     خشکی محی  هایاثر و ، ریزش، سیالبلغزش نیزم
ت مربوط به روستاهای منطقه عوامل مورفوژنز منفی و مثب یها یژگیودر پایان  وطور تفصیلی بررسی  به

عوامتل   در بتین کته   دهد یمنتایج نشان  و اطالعات حاصل در جدول ارائه شده است. مطالعهبه تفکیک 
کته   هستتند  یا عمتده  هتای خطر ستیالب  و خشکستالی  ،عوامل اگزوژنیکتی  از نظرو  ؛زلزله ،آندوژنیکی

 .کنند یمروستاهای مذکور را تهدید 
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 مقدمه

 ،7935براساس سرشماری سال برخوردار است. خاصی گاه یران از جایدر ا ینیشنروستا و روستا

 بتا  یهتا  استانمعدود  جزءِ ،جمعیت روستانشین درصد 14/49استان خراسان شمالی با بیش از 

دن بته  یرست  یبترا ، یادشتده ا توجه بته متوارد   . ب[3] بوده استر کشور جمعیت روستایی زیاد د

 ۀادامت  یبرا ییروستا یزندگ تیفیک بهبود و شغل جادیو دستیابی به اهدافی چون ا یمل ۀتوسع

ن توستعه و  یبت  .[67] هستتی   ییروستا ۀتوسعو  یزیر ر به برنامهی، ناگزاتیح یداریپا و یزندگ

ر یثأتت  دهنتدة  ، نشانیر نزولیخ  سدر این شکل  (.7)شکل  رابطه وجود دارد یعیمخاطرات طب

 ،خستارت شتدت   تتوان  یممخاطره و کنترل ت یریق مدیند توسعه است. از طریمخاطرات در فرا

   .(افتهیبهبود)خ  را کاهش داد و تأثیرات مخاطره بازسازی  ةدورطول 

 
 [8] یعیطب مخاطرات و توسعه نیب ۀرابط .1 شکل

 ،متدیریت بحتران   رایتج در  الگوهتای  نیتر کاملعنوان یکی از  به( 6336) 7مانیتوبادر الگوی 

بترای متدیریت    راهبتردی یتک برنامته    ۀارائت  نخسترط ش و 6ارزیابی مخاطرات ۀمرحلنخستین 

و شناستایی و تبیتین منتاطق ناپایتدار از نظتر       انتوا  مختاطرات  شناخت  ،بحران در یک منطقه

حستب نقتش عوامتل     بتر   یمحت  یداریت ناپا. [73] تاسمنطقه آن  عملکرد نیروهای طبیعی در

 ۀلئمست  ،یدانتش ژئومورفولتوژ   .[5]شتود   یو به اشکال مختلف ظتاهر مت   استگوناگون متفاوت 

و  کنتد  لحاظ متی لغزش را  نیو زم ، ریزشلیلرزه، س نیمانند زم ینیطرات زمامخ ییل فضایتحل

پتردازد   یها مت  ن پهنهیا انساکن یریزان خطرپذیدرجه و م ،ل مخاطرهیپتانس یابین و ارزییبه تب

و ژئومورفولوژیک  یطیمخاطرات محترین  مه و تحلیل  ییشناسا ،قین تحقیااصلی هدف  .[75]

                                                           
1. Manitoba 
2. Risk Analysis 
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از منظتر  بخش مرکزی شهرستتان بجنتورد   دهستان آالداغ  ییروستا یها سکونتگاه ةدکنندیتهد

و یدارستازی هتر یتک    برای پا یزیر برنامهمنظور  بهثر در تشکیل هر یک ؤروندهای ژئوفیزیکی م

ی با هدف شناخت هر یک از این مردم و مدیران محلبه  یبخش یآگاه؛ استحفظ محی  زیست 

تقویتت  ، یا منطقته و عتدالت   جانبته  همته  ۀتوستع تتر بته    هر چه سریع دستیابی برایمخاطرات 

ستا به شهر و تقویتت مهتاجرت   رو ۀیرو یب یها مهاجرت، جلوگیری از یطیمح ستیز یها تیقابل

 و محتی   -انستان  ۀرابطت از منظر اکوسیستتمی و   یطیمح ستیز ةمخاطربررسی انوا  کوس، مع

مثبتت   هتای بهینته از اثر  ةاستتفاد منظتور   بته راهکارهایی  ۀارائو  تشریح سازوکار تکوین هر یک

، گردشگری برخی از آنهتا  یها تیظرفو  روستاهای مذکوردر  یطیمح ستیزاحتمالی مخاطرات 

  یمحت دلبستگی به  ی ناشی از ضعف اطالعات جغرافیایی وهویت رفع خألتقویت تعلق فضایی و 

  .از اهداف فرعی این مطالعه است منابع طبیعی هدررفتزیست و پرهیز از تخریب آن و 

 

 [03] مانیتوبا بحران مدیریت الگوی .2 شکل
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-6333ستت  ) یقترن ب  یانیت پادهتۀ   ،یشنهاد نشست مجمع عمومیاساس پ برسازمان ملل متحد 

ش یش از پت یبت رو  از ایتن . [4]کترد   ینامگتذار  یعت یکاهش خطر سوانح طب یالملل نیب ۀده( را 7333

از آن زمتان تتاکنون   و  هجلب شد یعیطب یرخدادها یابیو ارز یبه بررسو محققان توجه پژوهشگران 

از  یتعتداد کته بته    گرفتته رت صو یعیمخاطرات طب ۀنیدر سرتاسر جهان در زم یا مطالعات گسترده

 و یطت یمح مختاطرات  یبررست  بته  ،(7924) یبت یخط یاتیت ب و یرجبت . شتود  یمت  اشاره مطالعاتن یا

و  پرداختنتد  زیت تبر شهرستتان  غترب  جنوب در آذرشهر بخش ییروستا یها سکونتگاه یژئومورفولوژ

 رختداد  بتا  کیاگزوژن املعو نظر از و لرزه نیزم با یکیآندوژن عوامل نظر از تحقیق منطقۀ که دریافتند

 و یپورطتاهر  .استت  مواجته   یمحت  یخشتک  هایاثر و البیس زش،یر زمین، لغزش چون یمخاطرات

 ییروستتا  منتاطق  در زلزلته  ژهیت و بته  یعت یطب مختاطرات  یبررست  بته  یا مقالته  در ،(7923) همکاران

 کته  دو دریافتنت  پرداختنتد  مختاطرات  راتیتتأث  کتاهش  در یستاز  تیظرف نقش و خدابنده شهرستان

 یریپتذ  بیآست  و راتیتتأث  از کاستتن  یبترا  و نیست یکاف بررسی تحت ییروستا منطقۀ یها تیظرف

 هتای اثر یبته بررست   ،(6373ستلمان و همکتاران )   .ردیت گ صتورت  الزم اقتدامات  دیبا لرزه نیزم خطر

مصتر   یواقتع در غترب صتحرا    7خارجته  یخیتتار  یهتا  تیبر ستا  یعیو مخاطرات طب یطیمح ستیز

 ةدکننتد یه تهدیت ن ناحیدر ا یش بادیو فرسا یشن یها ن پژوهش نشان داد که تپهیج ایاپرداختند. نت

در  محلتی  متدیریت  بررستی تتأثیر  بته   یا مقاله(، در 7936بدری و همکاران ). هستندها  تیسا یاصل

 ،(6379و همکتاران )  6ن اَشیکتو  سیل پرداختنتد.  بر تأکید با طبیعی بالیای برابر در یآور تاب بهبود

ن یاالت متحتده بت  یت ا یهتا  در سطح شهرستان یعیمخاطرات طب ینسبتأثیرات  یبه بررس یا قالهدر م

د یت از تول یسته  تلفتات نستب   کته  د دانشتان  تحقیق آنهتا  ج ینتا ند.تپرداخ 6333تا  7323 یها سال

ش از ین مقدار در سطح شهرستتان بته بت   یا ؛استدرصد  75/3ن یانگیطور م کا بهیآمر یناخالص داخل

بته بررستی    یا مقالته (، در 7934ادقلو و سجاستی ) صت  .یافتش یافزا ید ناخالص داخلیتول درصد 73

هتای روستتایی در برابتر بالیتای طبیعتی در منتاطق        ستکونتگاه  یآور تابو  یریپذ ستیزارتباط بین 

(، بتا  7932نتتایج تحقیقتات مقیمتی و همکتاران )     و پتالیزان پرداختنتد.   تپه مراوهروستایی شهرستان 

در  یشناست  نیزمت سازندهای تأثیر  ،نشان داد که در شهر مراغه یمراتب سلسلهاز روش تحلیل  استفاده

 شتر    شمالآنها نشان داد که  یها یبررساست. همچنین نتایج  تر پررنگرخدادهای ژئومورفولوژیکی 

بته   فراوانتی نستبت   زیت آم مخاطره یها پهنهدارای  یزیخ لیسو  یا دامنهشهر مراغه از نظر فرایندهای 

دارای  یهتا  پهنته در  رشتد فیزیکتی  بیشتترین   7932تتا   7929زمانی دامنۀ و در  هاست قسمتدیگر 

 (، با استفاده از شتاخص خشکستالی  7932صالحی و همکاران ) خطرهای ژئومورفولوژیکی بوده است.

                                                           
1. Kharga Oasis 
2. Kevin D. Ash 
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Spi  وSwi  متتتوالی خشکستتالی  یهتتا دوره ،ماهتته( 42و  64، 72، 76، 3، 2زمتتانی )شتتش دورة در

را  یشترق  جانیآذربادر دشت مرند استان  7953-7937آماری دورة سی و ژئوهیدرولوژیکی در هواشنا

نشان داد که خشکسالی هواشناسی از نظر مکانی دارای رونتد   Spi . نتایج بررسی مقادیرکردندبررسی 

طتور تصتادفی در منطقته رد نتداده و      بته زیرزمینی  یها آبکه خشکسالی  درحالی ؛نیستمشخصی 

 افتزار  نترم (، با استفاده از 7932آزاده و تقوایی )ن در غرب آبخوان بیش از شر  آن بوده است. تمرکز آ

Arc GIS  استاس فاصتله از   راحتمال وقو  خطر زلزله در استتان گتیالن را ب   ،اقلیدسیفاصلۀ و تحلیل

از  درصتد  16/43دست آوردند. نتایج بررسی آنهتا نشتان داد کته حتدود      هفعال و غیرفعال ب یها گسل

 6365فعتال قترار دارد و از مجمتو      یهتا  گستل کیلومتری  75صفر تا فاصلۀ مساحت این استان در 

زلزلته  زیتاد  بتا خطتر بستیار    پهنۀ در درصد  3/64روستا با جمعیت نسبی  7953سکونتگاه روستایی، 

 hec-ras یبعتد  کیت ( با استفاده از مدل هیتدرودینامیکی  7931و همکاران ) مقدم  ییرضا .جای دارند

کردنتد. نتتایج    یستاز  هیشتب استتان اردبیتل    ةدر محتدود  سو قره ۀکیلومتر از رودخان 16سیالب را در 

 7325ستاله، مستاحتی در حتدود     65بازگشت دورة آنها نشان داد که با رخداد سیالبی با  یبند پهنه

 به زیر آب خواهد رفت.   سو قرهرودخانه  ۀحاشی های هکتار از اراضی کشاورزی و باغ

 

 تحقیق ۀمنطق جغرافیایی تیموقع ۀنقش .0 شکل
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و در  شهرستتان بجنتورد   یبخش مرکتز در  ،منظر خوش یت روستایدهستان آالداغ با مرکز

مربتع   لتومتر یک 237ن دهستتان بتا   یت . اداردبجنتورد قترار    جنتوب شتهر   یلومتریک 5/2فاصلۀ 

 95 این دهستتان دارای  .خود اختصاص داده استبه بخش را این درصد از وسعت  43مساحت، 

 دهستتان  جمعیت این 7935 سالرسمی  یسرشمارنتایج . براساس است ی دارای سکنهروستا

دهستتان آالداغ   ییایت ت جغرافیت موقع ۀنقشت  9. در شکل بوده است (خانوار 1142)نفر  61326

 داده شده است. نشان

 ها واد و روشم

تقستیمات سیاستی جدیتد    نقشتۀ  از دهستتان آالداغ  محدودة عیین شناسایی روستاها و تمنظور  به

شناسایی شرای  بنیادین و عوامل مسبب هر  برای شد.استفاده استان خراسان شمالی  7:533333

اطالعات در خصوص هر یک از روستتاها از طریتق استناد و متدار       ،یک از مخاطرات در دهستان

متدل  تهیتۀ نقشتۀ   ستیابی به موقع و مقر روستاها، د و شناسایی دقیق برای. شدآوری  جمعموجود 

و جهتت آن   ها دامنه ، شیبها آبراههشبکۀ ، متر 53×53پیکسلی اندازة با  (DEM) رقومی ارتفاعی

بجنورد، ارکان، توی و اسفراین استتفاده   7:653333و  7:53333توپوگرافی با مقیاس  یها نقشهاز 

نقشتۀ  از  و پیرامون آنها موجود در روستاهاشکستۀ ساختارهای گسلی و  و سنگ یپلیتولوژی  شد.

منظتور دستتیابی بته آمارهتای جمعیتتی       بته  .شداستخراج برگ بجنورد  7:733333 یشناس نیزم

 7935استان خراسان شمالی مربوط بته سرشتماری رستمی ستال      یها یآبادشناسنامۀ منطقه از 

 یهتا  عکسبا استفاده از    در منطقهیندهای حاکاو فر ها فرماستفاده شد. در ضمن برای شناسایی 

منظور شناسایی دقیتق   بهژئومورفولوژی تهیه شد. نقشۀ  ،در دسترس 7916سال  7:53333 هوایی

 یهتا  استتفاده از نقشته   بتا  پایتان در . استتفاده شتد   میتدانی  روش و مستقی مشاهدة  از و تکمیلی

از لحتاظ نتو  مختاطرات     منطقتۀ تحقیتق   یو روستتاها آمتده تحلیتل    دست هباطالعات  ،شده هیته

دارای  یهتا  محتدوده ابتدا در برابر سیالب، منظور بررسی خطرپذیری روستاها  به .ندشد یبند دسته

نقشتۀ  صتورت   بته  یشناست  نیزمت خطر سیالب با استفاده از معیارهای توپوگرافی، ژئومورفولتوژی و  

در  وستتاهای شناستایی ر بترای  (. ستپس  1متر تهیه شد )شکل  53×53مدل رستری  باموضوعی 

دارای  یا متاهواره باندی تصتاویر   تک یبند طبقهآنها با استفاده از روش محدودة ، ابتدا خطرمعرض 

تهیته شتد.    Classاز نتو    Domainپلیگونی با نقشۀ در قالب  روز بهقدرت تفکیک مکانی مناسب و 

پلیگتونی  شۀ نق، قرار دارنداینکه کدام روستاها بیشتر در معرض سیالب  مشخص شدنبرای سپس 

نتو    Raster operationsرستتری تبتدیل و بتا استتفاده از     نقشۀ به  Rasterizeبا استفاده از عملگر 

Cross  با ه  انقطا  داده شدندیادشده رستری موضوعی نقشۀ هر دو.    
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 بحث

 روستاهای منطقه جمعیتیمشخصات عمومی و 

، ، مهنتتانرکتتان، گریتتوان، اآبتتاد ستتندل ی دهستتتان آالداغ شتتاملروستتتاها نیتتتر تیتتپرجمع

قترار  پتایکوهی و دشتتی    یهتا  بختش که در  هستندو ...  خان، خداقلی، کچرانلو، درتوم وردی اهلل

و فراینتدهای ژئومورفولتوژی،    هتا  دهیت پدبستر مناسب توسعه توست    یساز فراه دلیل  به .دارند

و  9719بتا  ترتیتب   بته )ارکتان و گریتوان   این دهستتان  یت و سومین روستاهای پرجمع 7دومین

 . اند منطقهروستاهای  نیتر مرتفع، جزءِ نفر( 6499

. استبوده توجه  شایان یا دامنهناپایداری  مسببدر بخش کوهستان در مواردی  شیب زیاد

روستتاهای گریتوان، نیستتانه،     ةمحتدود در  در بخش دشتت میتانکوهی   شیب ک  طرف دیگر از

و طغیتان رودهتا   آب زیرزمینتی   یها سفرهطح ساغلب موجب باال رفتن ، ، قاپا  و درتومگل یعل

 .  شود یمخاص خود به مزار  و بناها  یها بیآسافزایش حج  آب سبب شده و از طریق 

 .ستها سکونتگاهو استقرار  یریگ شکلشرای  هیدروگرافی از دیگر عوامل مه  و اثرگذار در 

 ارتفاعتات  شتمالی  یهتا  دامنته  ازکته   اند منطقهمه   یها شاخهاز  و بازخانه فیروزه یها رودخانه

مهت    یهتا  انیت جراین به  6از روستاها زیادی حیات تعدادو  دنگیر می سرچشمه سالوگ و آالداغ

روستاهای واقع در بخش کوهستان در کنار مجترای اصتلی رودخانته یتا در محتل      . استوابسته 

ش دشتی ه  در قر در بخروستایی مستهای  و سکونتگاه اند گرفتهاصلی شکل  یها آبراههاتصال 

 ،بتوده و دسترستی بته آب   دارند که منابع و ذخایر زیرزمینی مناستب   چشمگیری ۀتوسعجایی 

 است. ریپذ امکانآسان و 

 روستایی منطقه یها سکونتگاه  مخاطرات طبیعی

و مختتاطرات  9زاد درونمختتاطرات  اصتتلیمختتاطرات ژئومورفولتتوژی از نظتتر زایتتش در دو گتتروه 

 .[94]است بررسی  شایان 4زاد رونیب

  

                                                           
    نفر جمعیت است. 4954روستای دهستان آالداغ با  نیتر بزرگ، آباد سندل. 7

به دلیل محدودیت فضا از ذکر نام روستاها خودداری و به جای آن از شماره استفاده شده استت. نتام    4در شکل  .6
   آمده است. 9آنها در جدول شماره 

3. Endogenic Hazards 
4. Exogenic Hazards 
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 [22] هیدروگرافی ۀشبکمنطقه و ارتباط آنها با  توزیع روستاهای ۀنقش .4شکل 

 )آندوژنیک( زاد درونمخاطرات با ماهیت 

ژئومورفولتوژیکی در  فعتال تکتتونیکی و   کته شترای    است مخاطرات درونی  نیتر مه از  لرزه نیزم

، در انتد  داشتته که بیش از هزار کشتته   ییها زلزلهاغلب . [64]ثر است آن مؤ هایشدت رخداد و اثر

زیتادی  نسبت  به برخی از درازای منطقه که یها گسل. [99] اند افتادهمناطق تکتونیکی فعال اتفا  

 تیت فعالت فشاری و همزمان بتا  با حرکا ،کنند یمعبور  ها سکونتگاهو گاهی از مجاورت  برخوردارند

 بته  تتوان  یمت اخیتر  دادة  ردشتدید   یها لرزه نیزماز . ارتباط دارندمربوط به آن  نیروهای تکتونیکی

 6/2بزرگتی   اترتیب ب به هجری خورشیدی 7932  بهشتیارد 69و  7915  بهمن 73 یها لرزه نیزم

هتای   بخش زیادی از ستکونتگاه  بود وبجنورد  غرب و شمال شمالرومرکز آنها که کرد اشاره  2/5و 

 دهنتدة  اخیتر نشتان  نئوتکتتونیکی   یهتا  تیت فعال [.63]تخریب کرد  را ن بجنوردروستایی شهرستا

طق ا، جتزو منت  ایتران  ةلترز  نیزمریسک  ۀنقشدر  وبوده  لرزه نیزممنطقه از نظر خطر ویژة شرای  

بتا  زمتین،   یهتا  یشکستتگ بتر   عالوه. واکنش زمین در مقابل خطر محیطی زلزله [1] استخطر پر

بته   تتوان  یمت ، منطقته  یشناس نیزمنقشۀ  در .[63]ارتباط دارد  نیز لیتولوژی و سازندهای سطحی

 آبرفتی اشتاره کترد   یها نهشتهآهکی، دولومیتی، مواد کوهرفتی و  یها سنگموجودیت غالب گروه 

 کته  (7)جتدول   انتد  افتته یآبرفتی دوران چهارم استقرار  یها نهشتهحدود نیمی از روستاها روی  و

برابتر   دهتتا  پتنج  حدود  ها بخشخطر در این  و تر یقوله در این مناطق زلزارتعاشات ناشی از امواج 

   .خت استسلیتولوژی سنگی و دارای مناطق 

 بازخانه رودخانه

 فیروزه رودخانه

 رودخانه شیرآباد
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 [22ی و بستر استقرار روستاهای دهستان آالداغ ]شناس نیزمۀ شرایط ساختاری، زیرساخت نقش. 2شکل 

ن آالداغ در بخش مرکزی و بستر استقرار روستاهای دهستا یشناس نیزمارتباط زیرساخت  .1 جدول

 [22] بجنورد

 فضای مرکزی ۀمحدوددر  یشناس نیزمنوع زیرساخت 
عالمت 

 اختصاری
 گروه روستاهای مربوط

 Qal رسوبات آبرفتی جدید

منظر، قلعه  خوش، خان یورد اهللحمزانلو، 

باشلو، ار ،  قرهمرز، کالته نقی، مترانلو، 

 ، برجفیروزه

 Q2 جوان یها پادگانهآبرفتی،  یها دشت

قاپا ،  خداقلی،ملکش، ، سنگ حلقه

، حسینیگریوان، نیستانه، رختیان، حصار 

 ، کالته یاوریآباد سندل

 کچرانلو Q1 آبرفتی یها پادگانه

 پاقلعه Ngm سنگ و کنگلومرا ماسهشیل، مارن، 

 درصوفیان Ngc کنگلومرا

 Ng2 مارن و کنگلومرا
 ، مهنان،لو حسنرشوانلو، بازخانه، میرزا 

 گل یعل، درتوم، یورد اماماسدلی، 

کرم رنگ  دار نیتولیاوربمارن و آهک مارنی سبز و آهک 

 )سازند سرچشمه(
Ksr آبچور 

 ، طراقی کرد، ارکان، رئینیکِ یکِ Ksh (سازند شوریجهمتمایل به صورتی و مارن سبز ) سنگ ماسه
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 در آنهتا  یریخطرپتذ  بتر  متؤثر  عوامل دیگر ها، از سکونتگاه موجود در مقر شرای  ساختاری

 بیشتری برختوردار  یریخطرپذاز  ،باشند تر کینزد ها گسلهر اندازه به  که است زلزله خطر برابر

بیشتری  ییزا لرزه تواناصلی از امتدادلغز و  ،راندگی ،معکوس یها گسل. در این بین خواهند بود

   .(6)جدول  برخوردارند

 بجنورد شهرستان آالداغ در بخش مرکزی  دهستان تاهایروس رمق ارتباط شرایط ساختاری و .2 جدول

 ۀمحدوددر  یشناس نیزمنوع ساختار 

 فضای مرکزی
 گروه روستاهای مربوطه

 آبچور، ارکان، فیروزه معکوس و راندگی یها گسلروی  یریقرارگ

 ، رئینیک یکپاقلعه، طراقی کرد، بازخانه،  اصلی یها گسلروی  یریقرارگ

 امتدادلغز یها گسلت قرارگیری در مجاور

 )راستالغز(
 یک یک، یورد اماماسدلی، 

 پنهان یها گسلروی  یریقرارگ
، گریوان، برج، گل یعل، درتوم، قاپا ، یورد امام، اسدلی، انیدرصوف

 حسینینیستانه، حصار

 )اگزوژنیک( زاد برونمخاطرات با ماهیت 

توزیع فضایی و با فراوانی ک ، ست اژئومورفولوژیکی فرایندهای اغلب محصول  زاد برونخطرهای 

 یهتا  شتدت ل محیطی و ژئومورفولوژی با انتوا  و  عایندهای فابر این اساس فر .دارند یا گسترده

 برخوردارند. یمتفاوت از اهمیت خاص

، این نو  مخاطره شامل مواردی از روستاهاست که در بخش کوهستانی و تحقیق ۀمنطقدر 

خوشبختانه تعداد محدودی از روستتاها از   و تند استقرار دارند با جدار شیب ییها درهدر امتداد 

، لغزشتی متتأثر از حرکتات    نتد. از روستتاهای  متأثرمحیطتی و ژئومورفولتوژی   مختاطرة  این نو  

 ۀنقشت اطالعتات حاصتل از    .کردو درصوفیان اشاره  ، طراقی کردیک یک به رئین، ارکان، توان یم

یادشتده  میدانی حاکی از آن استت کته، روستتاهای    بجنورد و بررسی  7:733333 یشناس نیزم

نقتش اساستی و زیربنتایی در    آنها در  سنگ یپوضعیت  و دنقرار دار (Ksh)روی سازند شوریجه 

 زیاد تجمع سبب بخش باالیی این سازند، در تبخیری و مارنی رسی، یها هیال وجود. داردلغزش 

 نیروی کاهش ،شدن لغزنده موجب جهنتی در و شده مادر سنگ و هوازده مواد بین سطح در آب

 یهتا  چتاه  نفوذی یها آب .[7] شود یم لغزشیت او تشدید حرک مواد برشی مقاومتو  اصطکا 

و بارنتدگی از داختل درز و    هتا  ناشتی از آبیتاری بتاغ    یهتا  آبنتامبرده و   یهتا  ستکونتگاه جذبی 
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 مقدار و کلسیت)اته انحالل سیمان کربنسبب و کنگلومراها،  ها سنگ ماسهمتعدد در  یها شکاف

 . شود یم آنهادر  7و ایجاد تخلخل ثانوی (دولومیت ناچیزی

، طراقتی  یکت  یک، روستاهای پاقلعه که است یا دامنهاز دیگر حرکات ریزش  یا دامنهیند افر

، طراقتی  یکت  یکت  ،ی پاقلعههاروستا. دارندقرار تحت تأثیر آن  و ارکان کرد، درصوفیان، رختیان

شکل استقرار پیتدا    Vةدربازخانه و در یک  ۀرودخانآبرفتی  ۀپادگان بر روی که کرد و درصوفیان

 ستاز  ارتفتا  ستازند آهکتی   وجود و دلیل حرکات تکتونیکی مثبت در واحد کوهستان  به، اند کرده

هر چند وقت  ود نیاب میتکوین  فرسایشی یها پرتگاه مزبور ةباالیی در یها هیالدر  (Ktr) تیرگان

متشتکل   یهتا  پرتگاهوجود رشد فیزیکی روستای ارکان و  .دنشو یمکات ریزشی حردچار بار  یک

حضتور   ایتن روستتا و  غترب  مشترف بتر   تیرگان  ساز ارتفا سخت و  دار نیتولیاورباز سنگ آهک 

نیز و با شیب تند در ضلع جنوبی روستای رختیان، این دو سکونتگاه را  هیال  یضخ یها تیدولوم

  .  دهد یمار تحت تأثیر حرکات ریزشی قر

سالوگ و  یها قلهشمالی  یها دامنهدهستان آالداغ که در در ناگهانی و شدید رژی  بارندگی 

 مخاطرات برونتزاد از  ها رودخانهرخداد سیالب و طغیان  وافتد  میاتفا  به وفور  آالداغ قرار دارد،

سال آبتی   هی بهمنت ۀسال 93زمانی دورة بررسی . است در این منطقه از خراسان شمالی مرسوم

 ،آمتاری  ةدورسال از ایتن   73اسدلی بیانگر این است که در  یسنج باراندر ایستگاه  39-7936

منطقه این  یزیخ لیسکه خود گویای است  رد دادهمتر  میلی 43بیش از  ۀساعت 64 یها بارش

 ةدیت پددر این تحقیق، ارتباط موقعیتت استتقرار روستتاها بتا     نکتۀ شایان توجه  (.2)شکل است 

و  هتا  لیمست تشتنجی قتوی در    هتای  صتورت جریتان   بهکه  ها البیسآن است. تأثیرات سیالب و 

، دارنتد تخریبتی زیتادی   آثار و  افتند یمکوهستانی به راه  دار بیش یها دامنهواقع در  یها آبراهه

کمتترین   ودهنتد   متی را در معرض خطتر قترار    ها کوهیپاواقع در  یها سکونتگاهاغلب روستاها و 

 یهتا  آبراهته ، هتا  جریتان  ۀشتبک  ۀمجموعدر  است.روستاییان  مزروعی یها نیزمبرای  هاآن خطر

توجته   . بتا اند منطقه یروستاها دیدندر رخداد سیالب و خسارت  تر مه فرعی و آبکندها، عامل 

بته جریتان اصتلی     آنهتا فرعتی و محتل اتصتال     یهتا  آبراهته به اینکه اغلب روستاها در مجاورت 

ستطح زهکشتی، موجتب    مجموعتۀ  انتقتال آب   ،کنند یمعبور  آنهاندها از وس  یا آبک ،ندمستقر

نیز بته تشتدید ایتن مختاطره      ها دامنهشیب تند و  شود میی روستایی یتخسارت به مراکز جمع

 .کند یمکمک 

                                                           
1. Secondary porosity 
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-30تا سال آبی  1020-24ی اسدلی از سال آبی سنج باراندر ایستگاه  24 بارش. حداکثر 2 شکل

1032 [2] 

 ودارای خطر سیالب قترار دارنتد    ةمحدودروستا در  71که  دهد یمنشان  1شکل ت اطالعا

فضتای   ایتن توزیتع مکتانی مربتوط بته     . استت  ریت گ لیس( درصد 39/64هکتار ) 65/763حدود 

. در استت ستطح دهستتان آالداغ    شتمالی ، مرکتزی و  جنوبی بخشهر سه جمعیتی روستاهای 

از ایتن خطتر   بیشتر یوان، رختیان و حصار حسینی، روستاهای درتوم، گر جنوبی )باالرود(بخش 

 ۀهستت منتازل  است که  یا گونه بهبخش، موقعیت استقرار اغلب روستاها این در ند. متأثرطبیعی 

و دور از اصتلی   یهتا  رودخانته و  هتا  انیجرباالتر از بستر و سایر تأسیسات آنها  یریگ شکل ۀاولی

 ،واحدهای مستکونی نوستاز  اغلب خسارت متوجه  رو از اینو  داردسیالبی قرار  یها انیجرمسیر 

 ست.  زراعی و خطوط ارتباطی آنها یها نیزم

 مترز،  ،باشتلو  قتره  پتایین،  مهنان مترانلو، ،منظر خوش روستاهای( رود انیم) مرکزی بخش در

 حمزانلتو،  ،آبتاد  ستندل  روستتاهای  (رود نییپتا ) جنتوبی  بختش در  و کترد  طراقتی  و نقتی  کالته

در فضتای  ناگهتانی هستتند.    یهتا  البیسبیشتر تحت تأثیر برج  و ملکش خداقلی، خان،وردی اهلل

 یریپتذ  شیفرستا  ،دلیتل نفوذناپتذیری نستبی    بته ولی  ،مذکور شیب ک  است مرکزی روستاهای

در  هتا  آبراهه، ها شاخابهز امنتهی و زمان تمرکز یکسان برخی  یها رحوضهیزکشیدگی  ،سازندها

و منتاطق مستکونی و اراضتی کشتاورزی و زراعتی      ند زیادی برخوردار زمان سیالب اغلب از دبی

 .رندیگ یمروستاهای مذکور تحت تأثیر این فرایند بیرونی قرار 
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 ۀروستاهای منطق ۀشد ساخته ۀدارای خطر سیالب با محدود یها محدوده یها نقشه یهمپوشان .7شکل 

 تحقیق

ستالۀ   93زمتانی   دورةوپتیک بجنتورد در  ایستتگاه هواشناستی ستین   ساالنۀ بررسی آمار بارندگی 

 یهتا  ستال ویتژه طتی    بته زمانی مزبتور   دورةدر  ها بارشانگر کاهش تدریجی بی ،7932منتهی به سال 

ستاله   93نستبت بته میتانگین درازمتدت      هتا  بارش (7932تا  7923)سال اخیر هشت در . استاخیر 

عنتوان   بته متتر بتوده استت.     میلی 5/635طور چشمگیری کاهش یافته و برابر با  به متر( میلی 6/641)

متر و معادل مناطق خشتک   میلی 6/736برابر با  7932بارندگی ایستگاه بجنورد در سال مقدار  ،مثال

روستتاهای کالتته یتاوری،     ةمحتدود شدیدترین حالت ایتن شترای  در    (.2)شکل و بیابانی بوده است 

، مترانلو، کچرانلو، فیروزه، نیستتانه،  باشلو قره، ینق کالته، منظر خوشخان،  وردی ، خداقلی، اهللآباد سندل

اغلتب  و  ندرختیان، حصارحسینی، درتوم، حمزانلو و رشوانلو که از ارتفا  و منابع آب کمتری برخوردار

اخیتر   یهتا  ستال کتاهش بارنتدگی در   تتأثیرات  . شتود  میمشاهده ، قرار دارنددر بخش دشت آبرفتی 

منبتع تتأمین آب شتده     نیتتر  یاصتل عنتوان   بهی این منطقه زیرزمین یها آب چشمگیرموجب کاهش 

 که در حال حاضر برای تأمین آب آشامیدنی روزمره، تعدادی از این روستاها به منتابع  یا گونه ، بهاست

 .هتا از ستودمندی افتتاده استت    آن نیزمت از  بزرگتی بختش  و  اند شدهمتوسل مجاور  یها سکونتگاهآب 

استقرارگاه ایتن روستتاها و اراضتی     یها لندفرمسطحی و نو   مطالعات در خصوص ماهیت سازندهای

استت  کنگلومرا با سیمان مارنی و رسی اغلب گویای این مطلب است که اوالً جنس سازندها  ،پیرامون

قتدیمی قترار    ۀافکن مخروطکه از نفوذپذیری کمتری برخوردارند و همچنین این روستاها در روی یک 

 یهتا  زشیت رو بترد   متی ستر   بهدر فاز کاوشی  افکنه مخروطاین  ،ل منطقهدلیل تکتونیک فعا بهدارند و 

عملیات کشتاورزی   .اند ضعیفآب زیرزمینی  یها سفره وکنند  میصورت رواناب حرکت  بهجوی اغلب 
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. طلبتد  یمت و آب بیشتتری را   کنتد  یمت طتور مضتاعف عمتل     بهآبی و خشکی محی   ک نیز در مواقع 

مستتقی  و غیرمستتقی  در   تتأثیرات  از  یا مجموعته خشتک،   مهنیعملیات کشاورزی مناطق خشک و 

رات در افتزایش امتالخ ختا  و کتاهش ستطح ایستتابی       یثتتأ کته اغلتب ایتن     گذارد یمجا  بهمحی  

 آب زیرزمینی است. یها سفره

 برختوردار  بستزایی  تتأثیر  از نیتز  آن نوستانات  و دما بارش، بر عالوه خشکسالی در که ازآنجا

 هتوا  دمتای  ،اخیتر  سال 93 طیدر  که دهند یم نشان ها یبررس. شد بررسی نیز عامل این است،

 میزان به روند این و یافته افزایش تحقیق ةمحدود در آن تبع به و بجنورد هواشناسی ایستگاه در

 (.3 شکل) است بوده سال هر در گراد سانتی ۀدرج 35/3 حدود

 
تا  1027هواشناسی سینوپتیک بجنورد از سال . تغییرات نوسانات بارندگی ساالنه در ایستگاه 8 شکل

 [2( ]متر میلی) 1032

 
تا  1027. نوسانات میانگین دمای ساالنه در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد از سال 3 شکل

1032 (°C) [2] 
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 دهستان آالداغو عوامل مورفوژنژ منفی و مثبت مربوط به روستاهای  ها لندفرم .0 جدول

 نام روستا شماره
 نوع لندفرم

 ژئومورفولوژی(پدیدۀ )

 عوامل منفی مورفوژنز

 و مورفودینامیک

عوامل مثبت مورفوژنز و 

 مورفودینامیک

قدیمی افکنه مخروط ةقاعد شکمل 7  مواد آبرفتی غنی منازل و مزار  درخطر سیالب  

 حلقه سنگ 6
قدیمی و  افکنه مخروطقاعده 

یا رودخانهتراس   
 مواد آبرفتی غنی ر منازل و مزا درخطر سیالب 

یا رودخانه ۀپادگان یاوریالته ک 9  مواد آبرفتی غنی منازل و مزار  درخطر سیالب  

 آباد سندل 4

، بخش پایاب یا رودخانه ۀپادگان

آبخیز حمزانلو سطح  ۀحوض

 شیبدار

 مواد آبرفتی غنی منازل و مزار  و لغزش درخطر سیالب 

یا رودخانه ۀپادگان چورآب 5  مزار  در خطر سیالب 
بازشدگی دره و مواد 

 آبرفتی غنی

بداریشسطح  انیدرصوف 2  مزار  و لغزش درخطر سیالب  
بازشدگی دره و مواد 

 آبرفتی غنی

 برج 1
قدیمی و  افکنه مخروطقاعده 

یا رودخانهتراس   

منازل و مزار  و فرسایش  درخطر سیالب 

 جانبی رود

 افکنه مخروطقاعده  ۀتوسع

 و مواد آبرفتی غنی

 بازخانه 2
و سطح  یا رودخانهپادگانه 

دار بیش  
 مواد آبرفتی غنی مزار  و خشکی محی  درخطر سیالب 

 پاقلعه 3
و بریدگی  یا رودخانهپادگانه 

 شیب

برخی  درریزش کوه و خطر سیالب خطر 

 منازل و مزار از 
 مواد آبرفتی غنی

قدیمی افکنه مخروط ةقاعد حمزانلو 73  
منازل و مزار  و برخی از  درخطر سیالب 

 فرسایش جانبی رود

 افکنه مخروط ةقاعد ۀتوسع

 و مواد آبرفتی غنی

یا رودخانه ۀپادگان رشوانلو 77  مواد آبرفتی غنی مزار  درخطر سیالب  

دار بیشسطح  ردک یطراق 76  
منازل و مزار  و برخی از  درخطر سیالب 

 لغزش نیزم

بازشدگی نسبی دره و مواد 

 آبرفتی غنی

 خانیورد اهلل 79
قدیمی و  افکنه مخروط ةقاعد

بداریشسطح   

خطر سیالب به منازل و مزار  و 

 لغزش نیزم

بازشدگی نسبی دره و مواد 

 آبرفتی غنی

 یخداقل 74
قدیمی و  افکنه مخروط ةقاعد

یا رودخانه ۀپادگان  
 مواد آبرفتی غنی منازل و مزار  درخطر سیالب 

 نظر  75
جدید و  افکنه مخروط ةقاعد

یا رودخانه ۀندگاپا  
 منازل و مزار  درخطر سیالب 

مواد آبرفتی غنی و منابع 

 آب پایدار

بداریشسطح  قلعه مرز 72  منازل و لغزش درخطر سیالب  
بازشدگی نسبی دره و مواد 

 آبرفتی غنی

 یالته نقک 71
جدید و  ۀافکن مخروط ةقاعد

یا رودخانه ۀپادگان  
 فتی غنیمواد آبر منازل و مزار  درخطر سیالب 

یا رودخانه ۀپادگان حسن لو رزایم 72  مواد آبرفتی غنی منازل و مزار  درخطر سیالب  

 ریزش و لغزش بریدگی شیب انکار 73

تکتونیزه  آهک سنگ حضور

در باالدست  و نفوذپذیر

 روستا و فقدان سیل

  ار 63
جدید و  افکنه مخروط ةقاعد

یا رودخانهپادگانه   
 مواد آبرفتی غنی زار خطر سیالب به منازل و م
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 دهستان آالداغو عوامل مورفوژنژ منفی و مثبت مربوط به روستاهای  ها لندفرم .0 جدولادامۀ 

 نام روستا شماره
 نوع لندفرم

 )پدیدۀ ژئومورفولوژی(

 عوامل منفی مورفوژنز

 و مورفودینامیک

عوامل مثبت مورفوژنز و 

 مورفودینامیک

یا رودخانه و پادگانه بداریشسطح  روزهیف 67  
و خطر سیالب به منازل و  یا دامنهحرکات 

 مزار 

بازشدگی نسبی دره، 

مصالح ساختمانی و مواد 

 آبرفتی غنی

 چرانلوک 66
جدید و  افکنه مخروط ةقاعد

یا رودخانه نۀپادگا  
 مواد آبرفتی غنی منازل و مزار برخی خطر سیالب به 

 مترانلو 69
جدید و  افکنه مخروط ةقاعد

یا رودخانه ۀپادگان  
 مواد آبرفتی غنی خطر سیالب به منازل و مزار 

یا رودخانه ۀپادگانو  بداریشسطح  قره باشلو 64  فرسایش جانبی رود، لغزش و سیالب 
بازشدگی نسبی دره و مواد 

 آبرفتی غنی

دار بیشسطح  مهنان 65  
لغزش دامنه و فرسایش جانبی سیالب، 

 رود

بازشدگی نسبی دره و مواد 

 غنیآبرفتی 

 یک یک 62
قرارگیری روی گسل راستالغز و 

یا رودخانهپادگانه   
 خطر زلزله و سیالب به منازل و باغات

گسلی و مواد  یها چشمه

 آبرفتی غنی

 یاسدل 61
جدید و سطح  افکنه مخروط ةقاعد

بداریش  

مزار  و  ،منازل برخی خطر سیالب به

 لغزش

کاهش شیب و مواد 

 آبرفتی غنی

یا رودخانه ۀپادگان گل یعل 62  مواد آبرفتی غنی منازل و مزار در برخی خطر سیالب  

یا رودخانه ۀپادگان قاپا  63  مواد آبرفتی غنی منازل و مزار  درخطر سیالب  

محدب بداریشسطح  یورد امام 93  مواد آبرفتی غنی رود زیربری و لغزش نیزم 

یا رودخانه ۀپادگان درتوم 97  
و باال بودن   منازل و مزار درخطر سیالب 

 سطح ایستابی
 مواد آبرفتی غنی

یا رودخانه ۀپادگان نیمالغالمحس 96  مواد آبرفتی غنی منازل و مزار برخی  درخطر سیالب  

بداریشو سطح  یا رودخانه ۀپادگان وانیگر 99  
منازل و مزار  و برخی  درخطر سیالب 

 لغزش

کاهش شیب و مواد 

 آبرفتی غنی

یا دخانهرو ۀپادگان ستانهین 94  مواد آبرفتی غنی و ریزش مزار  درخطر سیالب  

95 
 حصار

 حسینی
یا رودخانه ۀپادگان  مواد آبرفتی غنی منازل و مزار  درخطر سیالب  

و بریدگی شیب بداریشسطح  انیرخت 92  
شرای   ۀتوسعسیالب و  ،خطر ریزش مواد

 بیابانی

بازشدگی نسبی دره، 

تأمین مصالح ساختمانی و 

 تیمواد آبرف

محدب دار بیشسطح  نیرئ 91  شیب ۀهندسکاهش  و زیربری رود یا دامنهحرکات  
 

 یریگ جهینت

 یها یژگیواز ، اند رفتهیپذمخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیک انجام زمینۀ تحقیقاتی که تاکنون در 

یمات تقست کمتتر  و  انتد  بتوده  هتا  حوضته واحد مطالعاتی این تحقیقات اغلتب   :اند بودهزیر برخوردار 

 شتوند  یم شامل را آبخیز حوضۀ یک از بیش اغلب که اند دهبررسی کر راسیاسی در سطح دهستان 
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مختاطرة  گرفته اغلب مربوط به یتک   صورتتحقیقات  .رندیگ یمقرار  محلی مدیراناستفادة مورد  و

مختاطرات   یبنتد  پهنته تحقیقات اغلب به این . نشده استو چند نو  مخاطره بررسی  بودهطبیعی 

بتا عنایتت بته    . انتد  پرداختته  GIS یافزارهتا  نترم مختلفی در محی   یها مدلبیعی با استفاده از ط

 یزیت ر برنامته مطالعتات محیطتی و ژئومورفولتوژی در     اینکته  بته  توجته  باحاضر و مطالعۀ محاسن 

 237 حتدود  مستاحتی  بتا  بجنورد شهرستان آالداغ دهستان در تحقیق اینالزامی است،  روستایی

 .گرفتانجام صورت ترکیبی  به  روستا 95 از بیش با بعمر کیلومتر

 و دومتین  نقتاط،  از خیلتی  ختالف  بر که شد مشخص جمعیتی یها یژگیو با آشنایی از بعد

 طرفتی  از ویژگتی  ایتن  کته  انتد  منطقه تاهایروس نیتر مرتفع جزءِ پرجمعیت روستاهای سومین

 سوی از و روستاها توسعه برای اسبمن بستر ایجاد در مورفوژنیک فرایندهای مثبت نقش بیانگر

 کوهستان واحد از متشکل ۀپهن دو در منطقه روستاهای. آنهاست خطرپذیری دهندة ننشا دیگر

 ستویی  از زیتاد  شیب کوهستان بخش در. اند افتهی استقرار میانکوهی دشت و هموار یها نیزم و

 تکتوین  در دیگتر  رفطت  از و کترده  عمتل  روستتایی  بستتر  و پهنته  ةمحدودکنند عامل عنوان به

 دشتت  ستفالی  بخش در ک  شیب. است داشته تأثیر ریزشلغزش و  شامل یا دامنه فرایندهای

 و متزار   بته  ختاص  یها بیآس و رودها طغیان زیرزمینی، آب سطح بردن باال بر عالوه میانکوهی

 ،نته بازخا و فیتروزه  یهتا  رودخانته  .استت  داشتته  همتراه  بته  را رگباری یها زشیر زمان در بناها

 از آنهتا  جریتان  مرهون دهستان روستاهای از زیادی تعداد حیات که اند منطقه اصلی یها انیشر

 و ینت یزم درون أمنشت  بتا  مختاطرات  دسته دو ،انرژی جریان سیر نظر از. روستاهاست این مجاور

 رختداد  لیتولتوژی،  شترای   و فعتال  یهتا  گسل وجود. در دهستان آالداغ وجود دارد ینیزم برون

 روی و مجاورت در روستا 67 حدوددر . سازد یم برخوردار زیادی ریسک و شدت را از لرزه نیزم

 بته  تتوان  یمت  ینت یزم بترون  أمنشت  بتا  ژئومورفولوژیک مخاطرات از. اند افتهی استقرار ها گسل خ 

 طراقتی  ارکان، رئین، روستاهای قرارگیری. کرد اشاره ریزش و لغزش شامل یا دامنه فرایندهای

 و متارنی  رستی،  یهتا  هیالبا  دار سنگ قلوه سنگ ماسه از متشکل سنگ یپ روی وفیاندرص و کرد

تتأثیرات   از سوی دیگتر  .کرده است فعال را لغزش نیزمفرایند بیرونی  ،باالیی بخش در تبخیری

 ینتد افر ،ستاز  ارتفتا  و دولتومیتی   آهکتی  هایسازند حضور و کوهستان واحد در مثبت تکتونیک

کترده   فعتال را  ارکتان  و رختیتان  درصتوفیان،  کترد،  طراقی ،یک یک قلعه،پا روستاهای در ریزش

 یها دامنه تند شیب نیز و آنها اتصال محل و فرعیاصلی و  یها آبراهه روستاها با مجاورت. است

روستتا در   71 فضتای جمعیتتی حتدود     زیت آم مخاطره عوامل را از سیالب ةدیپد ،بر آنها مشرف

واحتدهای مستکونی   دهستتان   جنوبی بخش . درکرده استی وبی، مرکزی و شمالجن یها بخش

 در حستینی،  حصتار  و ختیانرَ ریوان،گِ رتوم،دَ روستاهایاراضی زراعی و خطوط ارتباطی  ،نوساز
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 راقتی طَ و نقتی  کالته مرز، ،باشلو قَره پایین، هنانمِ ترانلو،مَ ،منظر خوش روستاهای مرکزی بخش

 ،بترج  و لکتش مَ ختداقلی،  ختان،  وردی اهلل مزانلو،حَ ،بادآ سَندل روستاهای جنوبی بخش در و کرد

اخیتر   یهتا  ستال  یزا خستارت از مسائل  محی  خشکی .هستند ناگهانی یها البیس تأثیر تحت

 بجنتورد  ستینوپتیک  هواشناسی ایستگاه ۀساالن بارندگی آمار روستاهای این دهستان بوده است.

. هاستت  بتارش  تتدریجی  کتاهش  دهنتدة  ننشتا  ،7932 ستال  به منتهی ۀسال 93 زمانی دامنۀ در

( متر میلی 6/641) ساله 93 درازمدت میانگین به نسبت ها بارش 7932 تا 7923 سال ازویژه  به

 ایتن . استت  رستیده  متتر  میلی 5/635 به سال 2 این میانگین و یافته کاهش چشمگیری طور به

 ایتن  روستتایی  های سکونتگاه از زیادی تعداد ةمحدود در یابانیب مهین شرای  یریگ شکلبه  روند

 از روستاها بیشترو فضای مرکزی اولیه  ۀهست ،حاضر پژوهش بر اساس. است دهشمنجر  منطقه

 متوجتته خطتترات بیشتتتر و برخوردارنتتداز نظتتر خطتترات محیطتتی  مناستتبی استتتقرارت موقعیتت

کته   استت  کشتاورزی  یهتا  نیزمت  و متزار  غیراصولی خارج از بافتت روستتاها،    یوسازها ساخت

. استت  یا منطقته کارشناسان بنیاد مستکن، جهتاد کشتاورزی و آب     ،تلزم توجه بیشتر اهالیمس

 اند با  تولید، امر در روستاها نقش به نظر و منطقه مناسب محیطی شرای  به توجه با بنابراین

 یهتا  ستازه ، طترخ هتادی   خصتوص  به روستاها این رفاهی و زیستی یها جنبه در یگذار هیسرما

 شتاهد  و خواهتد یافتت  آنهتا افتزایش    زیستتی  یهتا  جاذبه ،آنها ارتباطی طوطخو  هیدرولوژیک

 .شد خواهی  منطقه این طبیعی منابع از بهینه ةاستفاد

 منابع

 در( یشناس سنگ) لیتولوژی نقش» .(7911) ید رضاس حرمی، موسویو  ؛حمدرضام آدابی،[. 7]

 ص ،444 ةشتمار  ۀمقالت  ،جغرافیتایی  تحقیقتات  ۀفصلنام ،«ایران شر  شمال در زمین رانش

23-15. 

 ۀستاالن آمارهتای میتانگین بتارش و دمتای     »خراستان شتمالی،   استان کل هواشناسی  ةادار[. 6]

و  7932تتا   7922آمتاری   یهتا  دورهدر ترتیتب   بته ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنتورد  

 .«7932تا  7921

های شتهری   سکونتگاه یریذپ بیآستحلیل فضایی » .(7932تقوایی، مسعود )و آزاده، رضا؛ [. 9]

تحلیتل فضتایی   نشتریۀ  ، «موردی: استان گتیالن(  ۀمطالعزلزله ) ةمخاطرو روستایی در برابر 
 .17-24، ص 9، ش: 4 ة، دورمخاطرات محیطی
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 بتر  یمبتنت  بحتران  تیریمد چارچوب ۀارائ» .(7933) هیمرض زاده، شیدروو  مان؛یپ اخوان،[. 4]

 ران،یت ا اطالعتات  یفنتاور  و علتوم  پژوهشگاه ،«زلزله بحران در دانش تیریمد یفکر مکاتب

 .749-713 ص ،7 ش ،61ة دور

 یطیمح مخاطرات یزیمم و یبررس» .(7923) رمهردادیم ،یرسنجریمو  رضا؛یعل ،یلدرمیا[. 5]

 .21-11 ص ،6 ش ،7 سال ،ستیز   یمح یها پژوهش ،«همدان شهر به مشرف یها دامنه

 حتداکثر  آمتار » شمالی، خراسان استان یا منطقه آب شرکت آب منابع ۀپای مطالعات بخش[. 2]

-39 آبتی  ستال  تتا  7929-24 آبتی  سال از اسدلی یسنج باران ایستگاه در ساعته 64 بارش

7936» . 

 ،ایتران  یا لترزه  خطتر  یبند پهنه ۀنقش زلزله، مهندسی و یشناس زلزله یالملل نیب پژوهشگاه[. 1]

 .تهران

 نقتش » .(7923) عبدالرضتا  ،یافتختار  نیالتد  رکتن  و د؛یجمشت  ،ینالیع ؛یمهد ،یپورطاهر[. 2]

 بتر  تأکیتد  بتا  روستایی مناطق در( زلزله) طبیعی مخاطرات تأثیرات کاهش در سازی ظرفیت

 یهتا  پتژوهش  ،«(خدابنتده  شهرستتان  ةزد زلزلته  منتاطق : متوردی  ۀمطالعت ) کمّی های روش
 .69-93 ص ،14 ش ،انسانی جغرافیای

 خراستان  یشناست  استان .(7934) منیر عظیمیان،و  غالمرضا؛ مقی ، یمقام تیمور؛ جعفری،[. 3]
 .ایران درسی یها کتاب نشر و چاپ شرکت: تهران ،شمالی

: تهتران  ،بحتران  متدیریت  مبتانی  و اصول .(7922) علیرضا فالحی،و  کتایون؛ جهانگیری،[. 73]

 .ایران هالل کاربردی -علمی عالی آموزش ۀمؤسس انتشارات

 ،روستتایی  یزیت ر برنامته  در طبیعتی  جغرافیتای  کاربرد .(7926) عبدالحمید ،اصل  ییرجا[. 77]

 .سمت تهران:

 و محیطتتی مختتاطرات بررستتی» .(7924) متتری  خطیبتتی، بیتتاتیو  معصتتومه؛ رجبتتی،[. 76]

 ،«(آذرشتهر  بختش ) متوردی  ۀمطالعت  روستتایی؛  هتای  ستکونتگاه  ةمحدود در ژئومورفولوژی

 .13-731  ص ،73 ش ،ریزی برنامه و جغرافیا

 .(7931رحیمی، مسعود )و ، محمدحسین؛ یاسی، مهدی؛ نیکجو، محمدرضا؛ مقدم ییرضا[. 79]

بتا استتفاده از متدل     ستو  قتره رودخانته   یهتا  البیست و تحلیتل مورفولتوژیکی    یبنتد  پهنه»

تحلیتل  نشریۀ ، («)از روستای پیرازمیان تا تالقی رودخانه اهرچای hec-rasهیدرودینامیکی 
 .7-75، ص 65، ش 1، دوره ات محیطیفضایی مخاطر

 .سمتتهران:  ،روستایی جغرافیای مبانی .(7911) عباس سعیدی،[. 74]
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 ییفضتا  لیت تحل» .(7923) اوشیست  ان،یشتا و  محمتد؛  ا،یت ن یمعتمتد  محمد؛ ا،یک یفیشر[. 75]

 ،79 ج ،ییایجغراف علوم ،«ماهنشان شهر یکیزیف توسعه از یناش یکیژئومورفولوژ مخاطرات

 .765-762 ص ،2ش 

فریتدپور، مجتبتی   و صالحی، برومنتد؛ رضتایی بنفشته در ، مجیتد؛ واعظتی، عبدالرضتا؛       [. 72]

هتای هواشناستی بتر تغییترات ستطح       پایش و تحلیل تطبیقی نقتش خشکستالی  » .(7932)

، 4 ة، دورتحلیل فضایی مخاطرات محیطتی نشریۀ ، «پیزومتری دشت مرند یها چاهایستابی 

 .27-12، ص 4ش 

 .تهران دانشگاه انتشاراتتهران:  ،یطیمح ستیز یشناس نیزم .(7923) فریدون ضبان،غ[. 71]

 انتشتارات : تبریتز  ،روستتا  و شتهر  تحقیتق  روش در جغرافیتا  کاربرد .(7916) یداهلل فرید،[. 72]

 .تبریز دانشگاه

کشتور   یهتا  یآبتاد  ۀشناستنام »، شتمالی  خراسان استان آماری ۀسالنام ایران، آمار مرکز[. 73]

 .«7935نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ةگزید)استان خراسان شمالی( و 

 7915 بهمن 72 ةلرز نیزم فوری -مقدماتی گزارش» مسکن، و ساختمان تحقیقات مرکز[. 63]

 .79-74 ص ،7915 بهمن تهران، ،643 ةشمار ۀنشری ،«(بجنورد شمال) گرمخان

 ،چهتارم  چ ،رانیا بر دیتأک با ییروستا یزیر برنامه .(7922) حسن سید ،یلنگرود  یعیمط[. 67]

 .مشهد یدانشگاه جهاد

 .(7932جعفربگلتو، منصتور )  و مقیمی، ابراهی ؛ ممقانی بنابی، عبتاس؛ یمتانی، مجتبتی؛    [. 66]

ترکیبتی   یهتا  روششهر مراغه از نظر ژئومورفولوژیک با استتفاده از   زیآم مخاطره یها پهنه»

Fuzzy ،SAW  وAHP» ،ة، دورمدیریت مخاطرات محیطی )دانش مخاطرات ستابق(  نشریۀ 

 .627-936، ص 9، ش: 4

 .سمتتهران:  اول، ج ،ایران روستایی جغرافیای بر یا مقدمه .(7911) مسعود مهدوی،[. 69]

تهتران:   هرمتزی،  احمتد  ۀترجم ،محیطی یشناس نیزم .(7923) دویل پیتر و ؛میتو نبتی،[. 64]

 .دانشگاهی نشر مرکز

 مقیاس با هوایی یها عکس» جغرافیایی، سازمان ،سلحم نیروهای پشتیبانی و دفا  وزارت[. 65]

 و تتوی  ارکتان،  بجنورد، یها برگ 7:53333 توپوگرافی یها نقشه ،بجنورد جنوب 7:53333

 .«NJ 43 –77  ةشمار به بجنورد برگ 7:653333 و اسفراین

 ۀنقشت  7:733333 بترگ » کشور، نیمعد اکتشافات و یشناس نیزم سازمان ،صمت وزارت[. 62]

 . «بجنورد یشناس نیزم
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