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ABSTRACT
Natural hazards over time lead to the destruction of natural and human infrastructures in rural areas.
The spatial analysis of hazards and their relation to the man-made environment can explain our perception of space in spatial relationships. This research first seeks to discover the natural hazards in the study
area and then identify the villages that are unstable in the face of natural disasters. The study was carried out in two steps. First, a database was created of the most important environmental hazards (i.e.
drought, earthquake, frost, dust, salinity and water hardness) in the GIS environment. Through the fuzzy
weighing method, the final map of the hazards in the area was plotted, its hot and cold spots were identified, and the risk patterns were detected. Then, the population base of 540 villages in the region was
analyzed for six census periods (1977-1987-1997-2007-2012-2017). This was done by collecting data on
the severity, frequency of hazards and the level of rural resilience. The data collection tool was a specific
questionnaire on the environmental hazards of the region. The results show that 250 villages have a
zero or negative population growth. The southern and northern regions are severely vulnerable. Also,
through a combination of the hazard sets, 47% of the area was found to be in a high-risk zone, which
includes 67 villages.
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Extended Abstract

O

1. Introduction
ver time, natural hazards lead to the
destruction of natural and man-made
infrastructures in rural areas. The spatial
analysis of hazards and their relation to
human environments can explain our

perception of space in spatial relationships. The cities
of Birjand and Khosf have been among unstable regions
in the past two decades. Environmental hazards such as
drought, water crisis and microflora have led to the volatility of these villages and the depletion of their population. This research was conducted to assess the impact of
natural hazards on the population instability of the rural
settlements in the cities of Khosf and Birjand. For this
purpose, first, the natural hazards in the area were detect-
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ed, and then the villages that were not stable in the face of
natural disasters were identified.

2. Methodology
This research was conducted with an applied approach
to assessing the environmental hazards in the study area
and their role in the instability of villages there. It was
carried out in two steps. First, a database was created of
the most important environmental hazards (i.e. drought,
earthquake, frost, dust, salinity and water hardness) in
the GIS environment. Using the fuzzy weighing method,
the final map of the hazards in the area was prepared, its
hot and cold spots were identified, and the risk patterns
were detected. Then, the population base of 540 villages
in the region was analyzed for six census periods (19771987-1997-2007-2012-2017). It was done by collecting
data about the severity, frequency of hazards and level of
rural resilience. The data collection was performed with
a specific questionnaire on the environmental hazards of
the region.

are exposed to environmental hazards in unstable regions.
They totally exceed 83.1% of the villages. In this case,
villages with agriculture and livestock husbandry as their
main ways of living are more vulnerable. The most important factors of rural instability in the region are the
change in the aquifer status and the problem of supplying
drinking water resources.
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3. Results
The results show that 250 villages have a zero or negative population growth. The southern and northern regions are severely vulnerable. The final risk map of the
region obtained through the combination of hazard sets
showed that as much as 47% of the area is situated in a
high-risk zone, which includes 67 villages.

4. Discussion
The villages at risk have a population growth rate of
less than one, making the settlement situation very volatile. As many as 123 villages are located in the high-risk
area, which accounts for 39% of the district of Khosf and
Birjand. Also, 14 percent of the area is at the risk of turning into being risky. The number of unstable villages in
this area is 60.

5. Conclusion
Environmental hazards such as drought, earthquake,
flood, dust and frost as the factors that lead to the instability of villages and the migration of their population. The
results of this study reveal the vulnerable zones in the examined area. The villages there, indeed, have the highest
degree of volatility in terms of population growth as well
as migration. The villages with a poor economic status
and fully livelihood-dependent villages have experienced
gradual depletion through the emigration of their inhabitants. As a matter of fact, most rural areas of the province
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کلیدواژهها:

ناپایداری ،تحلیل فضایی،
مخاطرات ،آسیبپذیری،
خوسف و بیرجند

رفتار مخاطرات طبیعی در طی زمان منجر به تخریب بنیانهای طبیعی و انسانساخت نقاط روستایی میگردد .تحلیل فضایی مخاطرات
و ارتباط آن با محیط انسانساخت میتواند درک فضایی ما را نسبت به روابط فضایی تبیین کند .شهرستانهای بیرجند و خوسف یکی
از مناطق ناپایدار جمعیتی طی دو دهه اخیر بودهاند .مخاطرات محیطی مانند خشکسالی ،بحران آب و ریزگردها پیشران ناپایداری این
روستاها شده و باعث تخلیه جمعیت روستایی در این منطقه گشتهاند .این پژوهش با رویکردی کاربردی به ارزیابی مخاطرات محیطی
محدوده موردمطالعه پرداخته و نقش آنها را در ناپایداری روستاهای منطقه بررسی نموده است .برای انجام این پژوهش نخست به ایجاد
پایگاه دادهای مهمترین مخاطرات محیطی (خشکسالی ،زلزله ،یخبندان ،گردوغبار ،شوری و سختی آب) در محیط جی.آی.اس صورت
گرفت و با استفاده از روشهای وزن دهی فازی نقشه نهایی مخاطرات محدوده تهیه و نقاط داغ و سرد آن شناسایی و الگوهای خطر
آشکار شد .سپس پایگاه جمعیتی  540روستای منطقه برای شش دوره سرشماری ( )1355-1395با استفاده از نظرسنجی درباره شدت،
فراوانی مخاطرات و میزان تابآوری روستایی با تهیه پرسشنامه تخصصی ویژگیهای مخاطرات محیطی منطقه واکاوی گردید .نتایج نشان
میدهد که  250روستا دارای رشد جمعیتی صفر و منفی میباشند .مناطق جنوبی و شمالی منطقه دارای شدت آسیبپذیری باالیی
هستند .همچنین  47درصد از منطقه در پهنه خطرپذیری شدید قرار دارند که مشتمل بر 67سکونتگاه است در این پهنه واقع گردیدهاند.

مقدمه
عوامل طبيعي همواره در طول تاريخ در استقرار ،نوع معيشت و
جابجايي سکونتگاههای انسانی اثرگذار بوده است ،نمونه بارز این
اثرات را میتوان در ناپايداري سکونتگاههای روستايي مشاهده
كرد ) .(Mohammadi et al,2016آسیبپذیری شديد روستاها
در برابر مخاطرات طبيعي از مشخصههای بسياري از مناطق
روستايي كشور است ،بخشي از اين مشکالت به خاطر استقرار
نامناسب روستاها در حريم رودخانهها ،قرارگیری در جوار گسلها
و همچنین روي اراضي ناپايدار و غیره است ).(Rezvani,2011:20
ادراک مردم روستایی در مورد بالیای طبیعی با شدت باال ،اولین
قدم برای یک برنامهریزی استراتژیک مقابله منطقی برای کاهش
آسیبپذیری است .شناخت از فاجعه طبیعی بسیار پیچیده
بوده و بهشدت به فضا و زمان وابسته است (تصویر شماره .)1
تغييرات اندك در عناصر اقليمي میتواند سبب بر هم زدن تعادل

محيطي آن گردد ،ازاینروی ،اقليم بهعنوان يكي از عوامل مؤثر
در تأمين آسايش محيطي همواره موردتوجه بوده است (Beyglou
).et al,2013
در حال حاضر فراوانی و شدت مخاطرات طبیعی افزایش یافته
است ) .(IPCC ,2010; World bank,2010,مخاطرات طبیعی مستقیم
و غیرمستقیم پیامدهای منفی بر محیط فیزیکی ،اقتصادی و
اجتماعی دارد (Haen & Hemrich,2006; Benson,1997; Pellinget al,
) .2002مخاطرات طبیعی هر سال بر  255میلیون نفر در سراسر
جهان بهصورت مستقیم تأثیرگذار است اثرات مخاطرات طبیعی
در مکانها ،مناطق ،جوامع و ملتها متفاوت است و تابآوری
و آسیبپذیری جامعه محلی در برابر بالیای طبیعی با هم
فرق میکند ) .(Clark et al,1998; Elbers et al, 2003و کشورهای
توسعهیافته در برابر بالیایی طبیعی نسبت به کشورهای فقیر
کمتر صدمه میبینند و بر این موضوع اجماع وجود دار د �(Lud
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) .wig et al,2007; Kapalan,2010اگرچه  60درصد کل خرابیها در
کشورهای با درآمد باال در اثر بالیای طبیعی رخ میدهد ،اما در
مقایسه با کشورهای فقیر رقم ناچیزی است (Okuyama & Sahin,
) .2009; Guha-Spair, 2011درحالیکه استراتژیهای معیشتی و
برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی منابع مهمی برای افزایش
تابآوری خانوارها در برابر شوکهای ناشی از مخاطرات طبیعی
است ) .(Davies et al, 2013بهطوریکه در بسیاری از کشورهای
کمتر توسعهیافته جهان ،سطح باالی خطر با فعالیتهای معیشتی
آنها آسیبپذیری را تشدید میکند .بنابراین ،شمار قابلتوجهی
از روستاها در کشورهای کمدرآمد آفریقا ،آسیا و آمریکای التین
بهشدت آسیبپذیر به مخاطرات هستند ) .(Jinadu, 2014مطالعات
متعددی ارتباط بین آسیبپذیری جامعه به مخاطرات و دسترسی
به منابع یا معیشت اقتصادی را ایجاد کرده است ;(Brooks, 2003
) .Gwimbi, 2009جوامع روستایی با ظرفیت تابآوری پایین در برابر
بالیای طبیعی بهشدت آسیبپذیر هستند و دارایی و معیشت
این .مناطق میتواند تحت تأثیر این مخاطرات قرار گیرد این
پیامدها شامل تلفات محصول ،تخریب خاک ،تخریب خانه و
اموال و بیماریهای و غیره است ) .(Forster, 2008گزارش سازمان
ملل درباره مخاطرات طبیعی در سال  ،2013این مخاطرات
طبیعی را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر معیشت
بهویژه در روستاهای کمدرآمد قلمداد کرده است (United Nations,
) .2013بنابراین ،بررسی تأثیر فاکتورهاي محیطی در ارتباط با
سکونتگاههای روستایی و شناسایی مخاطرات طبیعی در این
مناطق ضروري است ) .(Yarahmadi & Asharafi, 2016باتوجهبه
اینکه بالیای طبیعی ناشی از آبوهوا مانند خشکسالی ،سیالب و
ریزگرد و امواج گرمایی به مشکالت جدی خراسان جنوبی تبدیل
شده است ،این پژوهش به دنبال ارزیابی تأثیر مخاطرات طبیعی
بر ناپایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان خوسف و
بیرجند است .این پژوهش ابتدا به دنبال کشف مخاطرات طبیعی
منطقه بوده و سپس به شناخت روستاهای ناپایدار در برابر بالی
طبیعی پرداخته است .بنابراین پژوهش با تمرکز بر مخاطرات

محیطی و تأثیرگذاری آنها بر بنیانهای طبیعی و اقتصادی و
معیشت روستاییان بوده تا سکونتگاههای پایدار  /ناپایدار از حیث
جمعیتی آشکارسازی شود.

مروری بر ادبیات موضوع
لطیفه و همکاران ( )2017در تحقیقی با عنوان :ناپایداری
سکونتگاههای روستایی با اثرپذیری از عامل طبیعی مطالعه
موردی :روستاهای شهرستان دماوند ،به این نتایج رسیدند
که کلیه شاخصهای عامل طبیعی بر ناپایداری روستایی
اثرگذاراست ،اما شاخص تهدیدات مخاطرات طبیعی ،سپس
آلودگی و تخریب منابع پایه در منطقه موردمطالعه ،بیشترین
تأثیر را در تشدید ناپایداری سکونتگاههای روستایی شهرستان
دماوند داشته است و فرآیند توسعه را با چالشهای جدی ازجمله
1
کاهش جمعیت و خالی شدن روستاها روبرو ساخته است .کنی
( )2008در تحقیقی با عنوان :ارزیابی اثرات اجتماعی خشکسالی:
خشکسالی میتواند تأثیرات اجتماعی فراوانی ،چون تنش جسمی
و روانی ،درگیریهای خانوادگی ،کاهش کیفیت زندگی ،افزایش
مهاجرت ،افزایش فقر عمومی داشته باشد .هانتر 2و همکاران
( )2011در تحقیقی با عنوان :رابطه بین جمعیت و مخاطرات
طبیعی (آبوهوا) در روستاهای مکزیک ،به این نتیجه رسیدهاند
که تغییرات آبوهوایی بر روی فرآیند و تنوع زیستی در مناطق
روستایی (بهطور خاص) ،اثرات فوری و مستقیم بر سالمت و
رفاه میلیونها خانوادهای دارد که برای زندگی و معیشت عمومی
خود به منابع طبیعی وابستگی دارند .این تغییرات بهعنوان«عامل
فشار» روستاییان را مجبور به ترک روستا برای پیدا کردن کار
میکند .بهاینترتیب ،جابهجایی ،ترک روستا و تخلیه روستاها
پاسخی به خطر کمآبی (خشکسالی) و یک راهبرد امرارمعاش
تطبیقی برای زندگی درزمان فشارهای محیطی شده است.

تصویر  .1عناصر تأثیرگذار بر ناپایداری سکونتگاههای انسانی در منطقه موردمطالعه .مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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و تهیه الیه نهایی آسیبپذیری خطر منطقه از روش Fuzzy
 GISاستفاده شد .در این پرسشنامه فراوانی ،شدت مخاطرات و

روششناسی تحقیق
معرفی منطقه موردمطالعه

شهرستان بیرجند پرجمعیتترین شهرستان استان خراسان
جنوبی است ،شهرستان بیرجند و شهرستان خوسف بین ً 55 َ 49
 57°درجه  59° 39َ 56ً ،درجه طول شرقی و ً 31° 20َ 56و ً41
َ 33° 31درجه عرض شمالی واقع گردیده است (تصویر شماره
 .)2تعداد روستاهای این شهرستانها  540روستاست که جامعه
هدف موردمطالعه را در برمیگیرند .ازلحاظ وضعیت اقلیمی دو
عنصر مهم کوهپایههای بلند و دشتهای وسیع از مهمترین عوامل
تأثیرگذار در آبوهوای این منطقه به شمار میروند .نزدیکی به
کویر مرکزی ایران و وجود دشتهای وسیع باعث به وجود آمدن
آبوهوای بیابانی با تابستانهای گرم در این منطقه شده است.
از سوی دیگر کوههای منطقه که بیشتر در جهت غربی  -شرقی
کشیده شدهاند ،باعث شده از شدت گرما کاسته شود و منطقه
نسبت به مناطق اطراف از اعتدال بیشتری برخوردار باشد.
مواد و روشها

این پژوهش به دنبال شناخت رفتار مخاطرات طبیعی
روستاهای شهرستانهای بیرجند و خوسف است .روش تحقیق
از حیث ماهیت توصيفي -تحليلي و هدف آن کاربردی است.
دادههای پژوهش در دو بخش مخاطرات و جمعیتشناسی
منطقه گرداوری شده است .دادههای عناصر اقلیمی ازجمله دما،
بارش ،تعداد روزهای همراه با غبار ،دمای بیش از  34درجه ،دمای
کمتر از  -4درجه هستند که برای دوره آماری  35ساله (-1981
 )2016جمعآوری گردیدهاند .آمار جمعیتی روستاها برای
دورههای سرشماری از  1976تا  2016جمعآوری و در محیط
 GISپایگاه دادهای آن ایجاد و پردازش گردید .برای رتبهبندی و
طبقهبندی خطر از روش تصمیمگیری ویکور و جهت ترکیب

آسیبپذیری روستاها در برابر مخاطرات ارزیابی گردید .درنهایت
پس از محاسبه نرخ رشد جمعیت برای دورههای مختلف
سرشماری روستاهایی که دارای نرخ منفی جمعیت بود شناسایی
و با نقشه پراکندگی مخاطرات منطقه مقایسه گردید .برای ترکیب
الیهها و ایجاد الیه نهایی مخاطرات از روشهای وزندهی استفاده
گردید ،این روش  Multi-Class-Mapsاست .در این مدل ارزش
هر پیکسل در نقشه خروجی طبق رابطه (رابطه  )1تعیین میشود
و محدوده وزن دهی در آن بستگی به نظر محقق دارد .در اين
روش براي کليه واحدها در نقشههای پايه به روش تجربي ،وزني
بين  0تا  10در نظر گرفته شد .عالوه بر آن الیههای اصلي نيز بر
اساس پتانسيل خاص خود بين  1تا  5وزن دهي شدند:
n
∑1 Sij Wi
رابطه ()1
S= n
∑Wi
1

که در آن :S ،ارزش هر پیکسل در نقشه نهایی :Sij ،وزن واحد
jام از نقشه iام و  Wi:وزن نقشه iام.
درنهایت با استفاده از ابزار لکههای داغ به تهیه نقشه توزیع
فضایی مخاطرات شهرستان بیرجند و خوسف اقدام گردید.
ابزار لکههای داغ ارزیابی میکند که آیا مقادیر زیاد و یا کم یک
متغیر(مخاطرات) بهصورت فضایی خوشهبندی گردیدهاند یا خیر
) .(Mitchell ,2005; Asgari,2011در این مطالعه به آشکارسازی تراکم
رخدادهای مخاطرات طبیعی محیطی استان اقدام گردید.
رابطه )2

تصویر  .2موقعیت منطقه موردمطالعه در استان خراسان جنوبی .مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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در این فرمول  xiمقدار خصیصه برای عارضه  j، wijوزن
فضایی بین عارضه  iو  jو  nبرابر با تعداد کل عارضهها است.
رابطه)3

− ( X )2

2
j

n

∑x

=S

j =1

برای امتیاز  Zمثبت و معنادار ازنظر آماری ،هرچه امتیاز Z

بزرگتر باشد ،مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندی شده و لکه
داغ تشکیل میدهند (رابطه  2و  .)3برای امتیاز  Zمنفی و معنادار
ازنظر آماری ،هرچه  Zکوچکتر باشد به معنای خوشهبندی
شدیدتر مقادیر پایین خواهد بود و اینها درحقیقت لکههای سرد
را نشان میدهند.

یافتهها
نتایج

بررسی تعداد مهاجران واردشده طی  5سال گذشته برحسب
سن و محل اقامت قبلی در مناطق روستایی شهرستانهای
استان خراسان جنوبی در سال  1395نشان میدهد که
درمجموع بیشترین تعداد مهاجران خارجشده از شهرستان در
این دوره مربوط به شهرستان بیرجند با مجموع  15790نفر
است و پسازآن به ترتیب شهرستانهای طبس ،قائنات ،نهبندان،
سربیشه ،در میان ،فردوس و سرایان قرار دارند .سرشماري
تعداد مهاجران واردشده از شهرها و آبادیها در هر شهرستان،
از سایر شهرستانهای استان و از سایر استانها نشان میدهد که
بیشترین تعداد مهاجر از شهرها و آبادیها مربوط به شهرستان

تصویر  .3توزیع فضایی جمعیت سال .1365
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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بیرجند است .البته باید به این نکته توجه نمود که در سال 1375
شهرستان بیرجند با  66درصد بیشترین سهم جمعیت روستایی
را دارا بوده که این میزان طی سرشماریهای بعدي بهشدت
کاهش یافته است.
عمده مقصدهای جمعت این روستاها ،روستاهای بخش مرکزی
بیرجند یا اطراف شهر بیرجند و خوسف بوده است یا روستاهای
دشتی که وضعیت منابع آب زیرزمینی بهتری داشتهاند .مهمترین
روستاهای شهرستان بیرجند امیرآباد ،چهکند ،حاجیآباد،
شوکتآباد ،دستگرد هستند ،این روستاها در اطراف شهر بیرجند
واقع شدهاند .روستاهای شاخن ،گازار و خنگ ازجمله روستاهایی
هستند که بهعنوان روستاهایی هستند که بهعنوان مرکز منظومه
مقصد مهاجرین روستاهای ناپایدار گردیدهاند .تعداد 65/9( 357
درصد) روستا در سال  1395نرخ رشد جمعیت منفی و صفر
داشتهاند ،از این تعداد  250روستا ( 46/2درصد) دارای نرخ
رشد منفی بودهاند.روستاهای ناپایدار و دارای رشد منفی بیشتر
در شرق منطقه موردمطالعه قرار دارند که بیشترین مخاطرات
طبیعی منطقه رخ میدهد (تصاویر شماره  3و .)4
منابع آب سطحی و زیرزمینی از مهمترین عوامل شکلگیري
سکونتگاههای روستایی هستند .سختی آب ) (PHدر نواحی
غربی و شمال غربی که دارای بیشترین تعداد روستا است بیشتر
است .افزایش  3phآب جزو عوامل ناپایدار روستایی در منطقه
موردمطالعه است (تصویر شماره .)5
3. potential of hydrogen

تصویر  .4توزیع فضایی جمعیت سال .1395
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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روستاهایی که در اطراف شهر بیرجند قرار دارند ،بیشترین
ناپایداری را از آبهای زیرزمینی دارند .امالح آب ) (EC4نیز از
شاخصهای ارزیابی آبخوانهای منطقه موردمطالعه است که
نقاط روستایی در معرض شور شدن آبهای زیرزمینی هستند.
شرق شهر بیرجند و غرب شهرستان کانون بیشنه شور شدن
آبهای زیرزمینی است هرچند در تمام پهنه استان بحران شور
شدن آب وجود دارد (تصویر شماره .)6

نزدیک شده است .بهعنوانمثال ،از  17سال گذشته ،منطقه
بهشدت خشکسالی تحت تأثیر خشکسالی بوده است .با توجه
به آمار و مشاهدات میدانی هرگز چنین خشکسالی به این شدت
و تداوم رخ نداده است .خشکسالی از مناطق غربی شروع شده
است و در حال حاضر تمام پهنه شهرستانهای بیرجند و خوسف
درگیر خشکسالی شدید و پرتداوم است .سیالبها نیز یکی از
ویژگیهای منظم منطقه هستند که با توجه ذات خشک منطقه
و شبکه رودخانهای آن ،رخ میدهد .در بخشی از حوضههای
آبریز ،خانههای ویرانگر ،ضعف معیشتی و زیرساختهای مخرب
ازجمله پیامدهای سیالب در منطقه است .خطر سیل با مشکالت
فرسایش شدید و از بین رفتن زیرساختهای روستاییان گردیده
است .خراسان جنوبی يكی از  16استان بیابانی کشور است و يكی
از عوامل مهم پديده بیابانزایی در اين استان شرايط آب و هوايی
منطقه بوده که بهتبع بهرهبرداری غیراصولی و دخالتهای انسان
در طبیعت از طریق فرسايش بادي و آبی ایجاد شده است .در دو
ايستگاه شاهد بیرجند و خوسف طول دوره وزش بادهای گرم
بهطور میانگین برابر با  67روز است که از ابتداي تیرماه تا اوايل
شهریورماه ادامه دارند با سرعت حداکثر  13متر بر ثانیه داراي
جهت شمال شرقی و جنوب غربی بوده و داراي 10روز توأم با
طوفان و گردوخاک است (تصویر شماره  .)9از اين تعداد  7روز
آن با دوره وزش باد گرم توأم است .بیشتر کانونهای فرسايش
بادي در روستاهای جنوب و غرب پراکنده شدهاند .دشت بیرجند
جزء مناطق خشك و کويري استان است و ازلحاظ اقلیمی از
شرايط مطلوبی برخوردار نیست ،این دشت رودخانه و منابع آب
سطحی دائمی وجود ندارد.

تصویــر  .5پهنهبنــدی و توزیــع ســکونتگاههای روســتایی شهرســتانهای
بیرجنــد و خوســف بــر اســاس  PHآب.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

تصویــر  .6پهنهبنــدی و توزیــع ســکونتگاههای روســتایی شهرســتانهای
بیرجنــد و خوســف بــر اســاس  ECآب.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

خشکسالی ازجمله مهمترین مخاطرات طبیعی منطقه
موردمطالعه است ،هرچند همه پهنه شهرستانهای بیرجند و
خوسف درگیر خشکسالیهای شدید و پرتداوم است اما مناطق
شرقی بحرانیتر است (تصویر شماره  .)7همین مناطق است که
تراکم نقاط روستایی نیز باال است و این امر تأثیر زیادی در ناپایداری
این روستاها داشته است .یخبندان در شمال منطقه موردمطالعه
بهویژه در نواحی کوهستانی بیشترین فراوانی را داشته است.
تعداد روزهای همراه با یخبندان در روستاهای شمال شهرستان
به  92روز در سال میرسد (تصویر شماره  .)8با توجه به اینکه
معیشت بیشتر ساکنین این روستاها وابسته به کشاورزی بهویژه
باغداری است ،موجب ناپایداری این روستاها گردیده است .برخی
از رویکردهای مطالعه بر آسیبپذیریهای روستاهای منطقه در
برابر خشکسالی ،سیل و زلزله ،بیماریهای اپیدمیک مانند هاری
و تب مالت تمرکز دارد .آسیبپذیری نسبت به همه مخاطرات
بهویژه سه رویداد شدید خشکسالی ،زلزله ،سیالب نسبتاً باال است.
خشکسالی در همه روستاهای شهرستان به شرایط هشداردهنده
4. electrical conductivity
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تصویر  .7پراکنش خشکسالی و توزیع روستاها منطقه موردمطالعه.
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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از دیگر مخاطرات طبیعی منطقه گردوغبار است .تعداد
روزهای گردوغبار به بیش از ده روز در منطقه رسیده است.
کانون رخداد روزهای گردوغبار مناطق شرقی و شمالی منطقه
موردمطالعه است .این عامل باعث بروز ناپایداری در روستاهای
این منطقه گردیده است ،البته این مخاطره نسبت به دیگر
مخاطرات نقش کمتری در ناپایداری روستاها دارد ( .)10برای
تعیین ریز پهنهبندی خطر زمینلرزه در منطقه موردمطالعه و به
دست آوردن پارامترهای لرزهخیزی روستاها ،زلزلههای با بزرگی
بیش از  3ریشتر (بین سالهای  )1900-2015از بانک دادههای
زمینلرزهای مرکز لرزهنگاری و پژوهشکده زلزلهشناسی تهیه شد.
زلزلههای زیر  3ریشتر قبل تشخیص و احساس توسط افراد
نیستند و به همین علت مبنا  3ریشتر در نظر گرفته شده است.
زلزلههاي اصلی و فرعی متعددي در منطقه وجود دارد .اصلیترین
آنها ،گسل شمال بیرجند با روندی شرقی – غربی تا شمال
غرب – جنوب شرق است .طول گسل  49کیلومتر است ،توان
لرزهخیزی آن بیش از  7ریشتر است .گسل جنوب بیرجند دارای
روند کلی شمال غرب – جنوب شرق است .از دیگر گسلهای
منطقه میتوان به گسل شکرآب و گیو اشاره نمود & (Walker
) Khatib, 2006در مناطقی که گسل و بهویژه گسل فعال وجود
دارد ،به دلیل احتمال زمینلرزه میبایست در نزدیکی گسلها
از استقرار سکونتگاهها در آن نواحی اجتناب نمود .زلزلهشناسی
منطقه موردمطالعه نشان میدهد زلزلههای باالتر از  5ریشتر در
ناپایداری روستاها تأثیرگذار بوده است (تصویر شماره .)10
زلزله هرچند ماهیت متفاوتی نسبت به مخاطرات اقلیمی دارد،
اما یکی از مخاطراتی است که منطقه پتانسیل رخداد آن را دارا
است .پهنه شهرستان بیرجند و خوسف به دلیل قرار گرفتن در
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تصویر  .8توزیع رخداد یخبندان در پهنه شهرستانها.
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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یک منطقه زلزلهخیز ،رخداد مخاطرات طبیعی مانند زلزله ،ریزش،
روانگرایی ،فرونشست و ...در سطح دشت شده است .بررسیهایی
که در رابطه بین سکونتگاههای روستایی با پهنهبندی زلزله در
منطقه موردمطالعه صورت گرفته است نشان میدهد که بیش از
 70درصد از روستاها در محدوده با خطر باالي زلزله قرار دارند
) .(Plan of Spatial Planning Khorsanjonobi,2017میزان تابآوری
پایین و آسیبپذیری متوسط و یکی از عواملی است که میتواند
منجر به ناپایداری روستاها گردد .ریزگردها ازجمله پدیدههایی
است که در سالهای اخیر رخداد آنها بیشتر شده و پیامدهای
زیستمحیطی را به وجود آورده است .رتبه سوم مخاطرات استان
را ریزگردها دارا است .پهنههای فراوانی ریزگرد در استان نشان
میدهد که مناطق شرقی و شمالی بیشترین رخداد گردوغبار را
در برمیگیرند .با توجه به بروز خشکسالیهای پیدرپی و ویژگی
ذاتی منطقه سیالب یکی از مخاطراتی است که هر از چند گاه
در پی ریزشهای شدید اتفاق میافتد .با توجه به سنجشهای
صورت گرفته سیالب چهارمین بالی طبیعی است که ناپایداری
روستاهای این شهرستانهای را سبب شده است .بیابانزایی
پنجمین بالی طبیعی منطقه است که بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم تحت تأثیر خشکسالی اتفاق میافتد .نتیجه ارزیابی
مخاطرات توسط پرسشنامه و مصاحبه با نمونه آماری نشان داد
که مهمترین مخاطرات خشکسالی و بحران آب ،زلزله ،گردوغبار،
سیالب و بیابانزایی است .خشکسالی با احتمال رخداد باال و
تکرارپذیر و همچنین بحران منابع آب که از پیامدهای آن است
در سطح خطر باال طبقهبندی گردیده است .گردوغبار نیز که در
سالهای اخیر تعداد روزهای همراه با آن افزایش یافته است،
رخداد باالتری نسبت به دیگر مخاطرات دارد (جدول شماره .)1
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تصویر  .9توزیع روزهای همراه با گردوغبار.
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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تصویر  .10پهنهبندی زلزله در منطقه موردمطالعه.
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،
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جدول  .1رتبهبندی مخاطرات محیطی محدوده موردمطالعه ازنظر صاحبنظران علمی و کارشناسان اجرایی.
رتبهبندی

احتماالت و پیامدها

سطح خطر

شناخت خطر

1

احتمال باال و معنیدار

باال

خشکسالی و بحران آب

4

احتمال پایین و متوسط

پایین

سیالب

3

احتمال باال و معنیدار

باال

گردوغبار و ریزگرد

5

احتمال پایین و متوسط

متوسط

بیابانزایی

2

احتمال باال و معنیدار

باال

زلزله
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شناسایی ویژگی مخاطرات مناطق روستایی توسط دیدگاههای
متخصصان منطقه موردمطالعه انجام گرفت .نتایج نظرسنجی
و ارزیابی متخصصان با دادههای اندازهگیری شده و الیههای
اطالعاتی همسو است .بیشترین فراوانی و شدت خطر را
خشکسالی در منطقه دارد .خشکسالی بهویژه در دو دهه گذشته
زیرساختهای زیستی مناطق روستایی را تخریب و در برخی
روستاها بهویژه روستاهای واقع در جنوب و غرب منطقه نابود
کرده است .خشکسالی منجر به ناپایداری سکونتگاههای جمعیتی
شده و مهاجرت را تشدید نموده است .هرچند خشکسالی ذاتاً
یک مخاطره اقلیمی است ولی با از بین بردن پوشش گیاهی
پیشران دیگر مخاطرات مانند سیالب و بیابانزایی و فرسایش
خاک گردیده است .پهنههای خشکسالی برای دوره  30ساله
در استان نشان میدهد که تمام روستاها درگیر خشکسالی
بودهاند اما برخی روستاها که وابستگی بیشتری به آبهای
زیرزمینی داشتهاند آسیبپذیری کمتری داشته و سکونتگاههای

که بهصورت مستقیم از آب باران جهت کشت دیم یا آبگیری
بندها استفاده نمودهاند کام ً
ال ناپایدار شده و حتی امروزه از این
سکونتگاهها بقایایی از روستاهای مخروبه ،باغ و مزارع خشک
و لمیزرع بهجا مانده است .رتبهبندی مخاطرات طبیعی استان
نشان میدهد که خشکسالی بیشترین نمره را دریافت نموده و
رتبه اول مخاطرات محیطی استان را دارد (جدول شماره .)1
همچنین میزان تابآوری پایین و شدت آن باال است .بحران آب
در استان با خشکسالی وابسته هستند ،بحران آب و خشکسالی
امروزه مهمترین نگرانی و بار روانی را برای برنامه ریزان دارد.
کاهش ریزشهای جوی ،تغییر نوع بارش (از جامد به مایع) ،شور
شدن آبهای زیرزمینی و افت سطح آب زیرزمینی از پیامدهای
این مخاطرات است خشک شدن قنوات و چشمههایی که محرک
حیات و پایداری روستا بودهاند اکنون شرایط ناپایداری را ایجاد
نمودهاند (جدول شماره  2و تصویر شماره .)11

«جواد میکانیکی و همکاران .ارزیابی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی در مقابل مخاطرات محیطی»

253

تابستان  . 1398دوره  .10شماره 2

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .2ویژگیهای مخاطرات و آسیبپذیری در مناطق روستایی منطقه موردمطالعه.
مخاطرات

احتمال وقوع

صفر

شدت خطر

آمادگی (تابآوری)

پایین

پایین

متوسط

خوب

باال

متوسط

باال

متوسط

باال

متوسط

پایین

19

6

5

17

7

8

10

8

یخبندان

13

10

7

12

5

8

18

7

5

4

6

18

سیالب

15

9

8

15

9

4

17

7

7

5

18

8

فرسایش خاک

14

8

8

17

9

4

15

10

5

9

16

3

بیماریهای اپیدمیک

9

10

11

7

3

20

11

5

0

1

0

25

خشکسالی

27

3

0

30

0

0

22

8

0

3

22

8

گردوغبار

24

5

1

18

10

2

17

7

7

7

5

0

بیابانزایی

16

8

6

21

7

2

23

5

2

25

0

2

زلزله

24

4

2

22

5

3

17

10

3

25

5

35

*

مجموع نمرات

154

62

56

151

63

56

160

70

42

160

61

پایین

*
6
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میزان تابآوری

شدت مخاطرات

فراوانی مخاطرات

تصویر  .11فراوانی ،شدت و تابآوری مخاطرات محیطی منطقه موردمطالعه .مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

بحث و نتیجهگیری
پردازش دادههای بهدستآمده از الیههای اطالعاتی و همچنین
دادههای توصیفی منجر به تولید پهنههای نهایی مخاطرات
طبیعی شهرستانهای بیرجند و خوسف گردید .بنابراین جهت
شناسایی روستاهاي در معرض خطر باالي مخاطرات محیطی
(خشکسالی ،زلزله ،سیل ،گردوغبار ،یخبندان) با بهرهگیری از
دادههای موجود در تحقیق و وزن دهی به عوامل مؤثر در رخداد
مخاطرات ،روستاهاي در معرض هر یک از مخاطرات شناسایی
و سپس الیۀ نهایی هر مخاطره طبیعی با هم تلفیق و در نقشه
نهایی خطر با روستاهای ناپایدار تلفیق گردید ،نقشه نهایی
خطرپذیری منطقه که از ترکیب مجموعه مخاطرات با یکدیگر به

254

آسیبپذیری

رتبه
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دست آمد نشان داد که  47درصد محدوده موردمطالعه را منطقه
بسیار پرخطر در برگرفتهاند که تعداد  128روستا در این منطقه
واقع شدهاند ( 53روستا در خوسف و  75روستا در بیرجند).
این روستاها دارای نرخ رشد جمعیتی پایینتر از  -1هستند که
ناپایدارترین روستاها هستند 131( 346 .روستا در خوسف و 215
روستا در بیرجند)روستا در منطقه پرخطر واقع گردیدهاند که این
منطقه  39درصد از پهنه شهرستانهای خوسف و بیرجند را
شامل میگردد .نهایتاً  14درصد از منطقه در طبقه خطرپذیری تا
حدی پرخطر قرارگرفتهاند .تعداد روستاهای ناپایدار واقع در این
منطقه خطری  66روستا ( 27روستا در خوسف و  39روستا در
بیرجند) هستند.
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تصویــر  .12طبقهبنــدی مخاطــرات محیطــی شهرســتانهای بیرجنــد و
خوســف .
فصلنامه پژوهشهای روستایی
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

تصویــر  .13تحلیــل نواحــی داغ و ســرد مخاطــرات محیطــی محــدوده
موردمطالعــه.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

محدودههای کمخطر در مرکز و شرق شهرستان متمرکز
شدهاند که مناطق تا حدی کمخطر را نشان میدهند تصویر
شماره  13و نواحی شمالی و غربی محدودههایی هستند که
مقادیر باال و فراوانی بیشتر مخاطرات طبیعی منطقه را نمایش
میدهند .تحلیلهای فضایی الگوی توزیع نقاط روستایی در
منطقه موردمطالعه با توجه به شاخص گری و ابزار ،Hot Spot
از نوع خوشهای است که در این خصوص ضریب مثبت  2است
و سطح اطمینان باالیی را نشان میدهد .نهایتاً خروجی مدل
نشان میدهد که نقاط روستایی ناپایدار با لکههای داغ ناشی از
مخاطرات انطباق دارد (تصویر شماره  .)13این دادهها میتواند
برنامهریزی و تصمیمگیری را در مدیریت بحران تسهیل نماید.
نهایتاً اگر خروجی تلفیق دادههای مخاطرات محیطی منطقه با
روستاهای ناپایدار منطقه منطبق شوند بیشترین ناپایداری و
تخلیه جمیعتی در همین روستا اتفاق افتاده است .نتایج این
پژوهش با دیگر تحقیقات مانند محمدی و همکاران (،)2016
بیگلو و همکاران ( )2013همسو بوده است .مقایسۀ نتایج این
پژوهش با پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که در منطقه
موردمطالعه ،عالوه بر عوامل طبیعی (آبوهوا و ژئومورفولوژی)
که دیگر پژوهشها برای پهنهبندی مخاطرات استفاده کردهاند ،از
منابع آبهای زیرزمینی هم جهت شناسایی نقاط ناپایدار استفاده
شده است و نقاط داغ مشخص شده است .مناطق روستایی
منطقه موردمطالعه در دشتها و نواحی کوهستانی و تپهای
شکل گرفتهاند ،بهعالوه ،باتوجهبه اهمیت آب و نقش بنیادین
آن در پایایی حیات سکونتگاهها ،توزیع روستاهای این منطقه
نسبت به آبراههها و قرارگیری در سطح حوضههای آبریز نشان

میدهد که عمده روستاها در مجاورت رودخانهها و در برخی
نواحی ،در کنار سرشاخههای شبکه آبراههها در حوضههای
آبریز جایایی نمودهاند .وجود آبادیهای کالن با جمعیت فشرده
در پهنه دشتها با تکیه بر منابع آب زیرزمینی نظیر چاههای
عمیق و نیمه عمیق و همچنین فعالیت کشاورزی بهطور عمده
بر پایه زراعت و باغداری است ،از ویژگیهای بارز آبادینشینی
در منطقه است .مخاطرات دهههای اخیر ازجمله خشکسالی
سازمان فضایی جمعیت را در این روستاها تغییر داده و ناپایداری
جمعیتی اتفاق افتاده است به شکلی که کانونهای جمعتی در
حاشیه شهر مانند امیرآباد ،چهکند و کوشهای شکل گرفتهاند
.خشکسالی مهمترین عامل مهاجرت روستاییان به شهر و مناطق
حاشیهاي است .بهطور مشخص ،خشکسالیهاي بین سالهای
 1375-1390بسیاري از اهالی روستاها را بهسوی شهر بیرجند
روانه نمود .بهعبارتدیگر ،قریب به  60درصد از روستاها ،ساکنان
خود را از دست دادهاند که تقریباً همه آنها به شهر بیرجند وارد
شدهاند ) .(Saberifar, 2009, 41نابرابری در برخورداری از امکانات و
شکنندگی زیستبومهای روستایی بهویژه در مواجهه با مخاطرات
محیطی (اعم از انسانی و طبیعی) منجر به ناپایداری و واگرایی از
فضاهای روستایی شده است .همچنین وضعيت مخاطرات طبیعی
منطقه با كاهش جمعیت روستايي ارتباط تنگاتنگي دارد،عالوه
بر این نتایج این پژوهشها نشان دادند که پهنههای آسیبپذیر
و روستاهای مستقر در این پهنهها بیشترین حجم مهاجرت و
ناپایداری را داشتهاند ،در همه این مناطق منابع طبیعی و انسانی
رها و بالاستفاده شده و مشکالت روستاییان افزایش یافته است.
بنابراین روستاها بهواسطه قرارگیری در معرض مخاطرات محیطی
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و همچنین سطح آسیبپذیری باال دارای شرایط محیطی در
معرض ریسک باال به لحاظ زیستی است .در این میان سطح
برخورداری روستاییان از امکانات و زیرساختها در کنار بسترهای
اجتماعی مناسب میتواند تا حدودی جبرانکننده سطح باالی
ناپایداری جمعیتی روستاییان این مناطق در برابر مخاطرات
محیطی باشد که این تا حدودی نشاندهنده تفاوت این روستاها
با روستاهای دیگر مناطق باشد.
پدیده تخلیه جمعیتی روستاها در شهرستانهای خوسف و
بیرجند رابطه مستقیمی با مخاطرات محیطی دارد .عدم توانایی
اجتماعات روستایی در برابر این مخاطرات باعث شده است که
سکونتگاههای این منطقه در نقاط روستایی دچار ضعف منابع
طبیعی گشته و بعضاً به روستاهای غیرمسکون و خالی از جمعیت
تبدیل گردند .نتایج پژوهش حاضر پهنههای آسیبپذیر را آشکار
نموده و روستاهای مستقر در این پهنهها که بیشترین ناپایداری را
داشتهاند مشخص نمود .روستاهایی که پایه اقتصادی ضعیفتری
داشته و کام ً
ال معیشت وابسته به طبیعت را دارا بودند زوتر از سایر
روستاها و با حجم بیشتر مهاجرت را آغاز نموده و خالی از سکنه
شدهاند .عامل اصلی ناپایداری این روستاها تابآوری پایین در
مقابله با مخاطرات طبیعی بوده است .روستاهایی که در مناطق
کوهستانی بودهاند نسبت به روستاهای جلگهای بیشترین آسیب
را از مخاطرات طبیعی دیدهاند .بررسی و تحلیل نتایج و همچنین
ترکیب الیههای خشکسالی ،زلزله ،گردوغبار ،یخبندان و  ..نشان
داده که از  540روستای منطقه  346روستا در منطقه پرخطر،
 128روستا در منطقه بسیار پرخطر  66روستا در منطقه تا حدی
پرخطر واقع شدهاند .بنابراین بیشتر نقاط روستایی استان ازنظر
مخاطرات محیطی در مناطق ناپایدار واقع گردیدهاند که درمجموع
بیش از  83/1درصد روستاها را در برمیگیرد .بنابراين روستاهايي
كه معيشت اصلي آنها كشاورزي و دامداري است ،آسیبپذیری
بیشتری را داشتهاند ،از مهمترین عوامل در ناپايداري روستايي
منطقه عامل تغییر وضعیت آبخوانها و حتی مشکل تأمین منابع
آب شرب است.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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