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پس از تقسیم استان خراسان در تابستان سال 1383 به 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی این استان به عنوان هسته 
اصلی خراسان بزرگ، شکل جغرافیای جدیدی را به خود گرفت. خراسان رضوی در شمال شرق ایران واقع شده و یکی از استان های  

وسیع کشور است. 
به شکل 1ــ1 توجه کنید استان خراسان رضوی با کدام استان ها همسایه است؟

موقعیت جغرافیایی استاندرس1

شکل 1ــ١ــ نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان
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جغرافیای طبیعی استان

  آیا می دانید

ــ استان خراسان رضوی با وسعت 116493 کیلومتر مربع از  بسیاری کشور های جهان مانند اردن، ایسلند، 
بلغارستان، پرتغال، کره جنوبی و کوبا بزرگ تر است.

ــ وسعت خراسان رضوی 164 برابر وسعت کشور بحرین، 10 برابرکشور قطر، 6/5 برابر وسعت کویت، 4برابر 
وسعت آلبانی، 3/8 برابر وسعت بلژیک و 2/8 برابر وسعت کشورهای سوئیس و اتریش می باشد.

ــ استان خراسان رضوی از نظر وسعت در ردهٔ پنجم کشور قرار دارد.
ــ این استان با کشور ترکمنستان 6/ 531 کیلومتر و با افغانستان 302 کیلومتر مرز مشترک دارد.

خراسان  از دیرباز به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیرجاده های بزرگی چون  ابریشم و ادویه و مرقد مطهر  
امام رضا )ع(، دارای اهمیت خاصی بوده است.  در حال حاضر نیز همجواری استان با  کشور های ترکمنستان وافغانستان ظرفیت های  

فراوانی را در اختیار این استان به عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی  قرار داده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.
ــ ایجاد فرصت های اقتصادی مناسبی در زمینه ترانزیت کاال از طریق شبکه ریلی وجاده ای و توسعه روابط سیاسی با آسیای 

مرکزی.
ــ امکان توسعه ظرفیت های گردشگری )مذهبی وتاریخی( در سطح منطقه ای.

ــ گسترش بازارچه های مرزی وتوسعه اشتغال مرزنشینان.

شکل 2ــ١ــ نقشه خاورمیانه و آسیای مرکزی
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جادۀ ابریشم: این جاده در گذشته راه تجارت زمینی چین با آسیای جنوبی، اروپا و آفریقا بود. به سبب آن که 
ابریشم و پارچه های ابریشمی چین از این جاده به غرب برده می شد »جاده ابریشم« نام گرفت. راه اندازی جادٔه ابریشم 
باعث تبادالت مستقیم و تأثیر گذاری بین تمدن های قدیمی یعنی رم باستان در اروپا، پارس در آسیای غربی، »کوشان« 

در آسیای مرکزی  و سلسله »هان« )چین( در آسیای شرقی  شد. 
جاده ادویه: مسیر حمل انواع ادویه از هندوستان به اروپا بوده است. مسیر اصلی آن تفاوتی با »جاده ابریشم« 
نداشت. ولی جادٔه ابریشم از چین می گذشت و جادٔه ادویه از هند. این راه دارای مسیرهای مختلف فرعی نیز بوده 
است. مسیر اصلی آن از هندوستان به جانب خراسان بزرگ )از شمال افغانستان امروزی تا قوچان و طوس( و با عبور 

از جنوب البرز در داخل ایران تا آسیای صغیر، شامات و بنادر شرقی مدیترانه امتداد داشته است. 

  فعالیت 
استان سمنان در سمت ................... استان خراسان رضوی و استان..................... 

در شمال غرب استان واقع است.

بیشتر بدانیم  
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جغرافیای طبیعی استان

بیشتر بدانیم  

ـ هیمالیا قرار گرفته است. این سرزمین همانند  خراسان رضوی به عنوان بخشی از فالت ایران بر روی کمربند چین خورده آلپـ 
سایر خشکی های  کره زمین در طول دوران های زمین شناسی پیوسته دستخوش تغییرات فراوانی بوده است و دراثر حرکات کوه زایی 

وخشکی زایی بارها تغییر شکل داده، گاهی از زیرآب بیرون آمده و زمانی در زیر دریاها مدفون شده است.

زمین شناسی استان
 قدیمی ترین سنگ های شناخته شده استان مربوط به رسوبات نهان زیستی )پرکامبرین( است و رسوبات دوران 
دیرینه زیستی )پالئوزوئیک( به صورت اندک و پراکنده در قسمت های مختلف دیده می شود. آهک های ژوراسیک که 
در کوه های مزدوران رخنمون دارد در زیر دشت به صورت تاقدیس های متعدد ظاهر شده که منابع عظیم گاز سرخس 

را در خود جای داده است. 
همواری های استان براثر حرکات کوهزایی اواخر ترشیاری به وجود آمده اند. حدود یک میلیون سال قبل تحت 
تأثیر عوامل فرسایشی قرار گرفته و شکل امروزی را پیدا کرده اند. وجود فشارهای زیاد بر پوسته زمین در خراسان 

رضوی سبب ایجاد شکستگی ها و گسل های متعددی شده که نقش مهمی در بروز زلزله های استان دارد.

ناهمواری  های استاندرس٢

جدول١ـ1ـ مشخصات دوران های زمین شناسی )از 4/5 میلیارد سال پیش تا حال حاضر    (

و اوست پروردگاری که زمین را گسترانید و در آن کوه ها و رود هایی را قرار داد...، همانا در  این ها آیاتی است برای آنانی که می اندیشند.   
سوره رعد آیه3
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با توجه به  شکل ظاهری، ناهمواری های خراسان رضوی را می توان به دو بخش نواحی کوهستانی وسرزمین های هموار تقسیم 
کرد.

نواحی کوهستانی
الف ( بخش شمالی

1ــ کوه های هزار مسجد: این رشته کوه با ارتفاع حدود 3040 متر وامتداد شمال غربی ــ جنوب شرقی در بخش شمالی 
استان واقع شده که  از ارتفاع آن به سمت سرخس کاسته می شود.

شکل ٣ ــ١ــ نقشه ناهمواری های استان خراسان رضوی

خوشاب

باخرز
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جغرافیای طبیعی استان

چین خوردگی های هزار مسجد از نوع ژورایی است که شباهت زیادی به زاگرس دارد و در یک حوضٔه رسوبی عمیق در اثر 
فرایند های کوهزایی آلپ ــ هیمالیا  به شکل تاقدیس ها و ناودیس های منظم و متوالی شکل گرفته است. آبهای جاری در تغییر شکل 
ناهمواری های آن مؤثر بوده که اشکال گوناگون فرسایشی از جمله تنگ، دره های عرضی و طولی و ناودیس معلق را در آن می توان 

دید.
کالت نادری با شهرت تاریخی خود نمونه ای از یک ناودیس معلق است. از ویژگی های هزار مسجد وجود درز و شکاف و 
حفره های انحاللی فراوان در سازندهای آهکی دوران دوم می باشد که زمینه مساعدی را برای تشکیل سفره های آب زیرزمینی فراهم 

نموده است.

شکل 5 ــ١ــ نمای سه بعدی یک ناودیس معلقشکل 4ــ١ــ ناودیس معلق ـ کالت نادری   

تاقدیس

ودیس
ر نا

محو

تاقدیس

شکل 6ــ١ــ نیمرخ توپوگرافی ناهمواری های خراسان رضوی از سرخس تا سبزوار
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متر
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2ــ کوه های بینالود: این رشته کوه در امتداد البرز شرقی قرار گرفته و از شمال شرقی به دشت مشهد و از جنوب غربی به 
چالٔه ساختمانی دشت نیشابور محدود می شود. رشته کوه بینالود به دنبال برخورد صفحات ایران و توران در حاشیه شمال شرقی فالت 
ایران شکل گرفته است. توده اصلی بینالود گرانیت است و عالوه بر آن انواع سنگ های رسوبی و دگرگونی در آن مشاهده می شود.

بلندترین نقطٔه آن با ارتفاع حدود 3150 متر بام خراسان نامیده می شود. 
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3ــ کوه های جغتای: این رشته کوه به مانند سدی، 
سنگ های  و  است  کرده  جدا  سبزوار  از  را  جوین  دشت 

رسوبی وآذرین در پیدایش آن سهم زیادی داشته اند. 

شکل ٧ــ١ــ نمایی از کوه های بینالود

و  شکل  تفاوت  دلیل  به  بینالود  شمالی  دامنه های  در 
جنس سنگ ها و نوع اقلیم، شبکه متراکمی از آب های جاری 
گسترش یافته که نتیجٔه آن شکل گیری دره های عمیق است. 
افکنه ها،  مخروط  بینالود  جنوبی  و  شمالی  پایکوه های  در 
کشاورزی  زمین های  آبرفت ها  با  تراکمی  فرسایشی  سطوح 
مناسبی را به وجود آورده که در استقرار آبادی ها و گسترش 

باغات نقش مهمی داشته است.

شکل 8 ــ١ــ نیمرخ توپوگرافی از شمال تا جنوب استان
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شکل 9ــ١ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی ناهمواری های جغتای)خراسان رضوی(
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 ب( کوه های میانی: از مشهد به سوی جنوب استان به 
طور محسوس از گسترش وحجم ارتفاعات کاسته می شود. 

می شود  تقسیم  شاخه  دو  به  شرق  سمت  به  کوه ها  این 
و  بوده  جام  و  تن  چهل  کوه های  شامل  آن  شمالی  شاخه  که 
شهر تربت حیدریه را در خود جای داده است. شاخٔه جنوبی 
امتداد  افغانستان  داخل خاک  تا  و  پیوسته  باخرز  کوه های  به 
می یابد. مهم ترین ارتفاع بخش غربی کوه های میانی کوه سرخ با 
ارتفاع حدود 3٠٠٠ متر است. این ناهمواری ها از سنگ های 
رسوبی و آذرین تشکیل شده و تعدادی گسل این سنگ ها را 

بریده و باعث تغییر شکل آن ها شده است.
ج( کوه های جنوبی: این کوه ها از کویر بجستان آغاز  
به  نسبت  و  یافته  گسترش  جنوبی  خراسان  مرز  امتداد  در  و 
کوه های میانی  از پهنا و ارتفاع کمتری برخوردار هستند. به 
علت خشکی هوا و تغییرات مداوم دما، فرسایش شدید فیزیکی 

در تخریب سنگ ها دخالت داشته است.
بلندترین نقطه این کوه ، سیاه کوه در جنوب شهر کاخک 

بیش از 2800 متر ارتفاع دارد.

شکل 10ــ١ــ نقشۀ کوه های میانی خراسان رضوی

شکل 1١ــ١ــ نمایی از دامنه شمالی سیاه کوه    

شکل 1٢ــ١ــ نقشۀ پراکندگی کوه های جنوبی خراسان رضوی
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بحث کنید
کدام کوه ها در شهرستان محل سکونت شما قرار دارند؟  و علت نام گذاری آن چیست؟

جدول2ــ١ــ وجه تسمیۀ برخی از کوه های استان خراسان رضوی

وجه تسمیه نام رشته کوه

به واسطه داشتن ستون های مرتفع که از دور شبیه به مناره های متعدد است آن را هزار مسجد خوانده اند. هزار مسجد

به معنی کوهی است که بین دو دشت قرار گرفته و آنها را از هم جدا کرده   افراد محلی به آن بینالوت یا بنلی نیز می گویند. بینالود

برخی نام آن را برگرفته از نام جغتای نواده چنگیز می دانند وبرخی ُجَغتای را مرکب از دو کلمه ُجَغ به معنای آبنوس)نوعی 
چوب( و اتای به معنی پرتاب کردن دانسته اند ومردم منطقه به این شیوه از خود دفاع می کردند.

جغتای

بسیاری علت نام گذاری آن را  اعتکاف چهل عارف در این ارتفاعات می دانند. چهل تن

به دلیل سرخی خاک آن، که ناشی از ترکیب آهن باآب واکسیژن است آن را کوه سرخ می نامند. کوه سرخ

رنگ سیاه آن که ناشی از کانی های سیلیکاتی تیره  و ترکیبات آهن دار می باشد که به سیاه کوه معروف شده است. سیاه کوه

 برای 
 مطالعه   

زلزله
نگاهی به نقشٔه نواحی زلزله خیز جهان نشان می دهد که استان خراسان رضوی بر روی کمربند زلزله خیز آلپ ــ هیمالیا قرار 
دارد. عالوه بر این وجود گسل های متعدد و فعال در سطح استان منشأ بروز زلزله های شدیدی در طول تاریخ بوده است که معموالً به 

علت عدم استحکام بنا ها خسارت های مالی و جانی به همراه داشته است. 
یکی از ضروری ترین اقدامات در سطح استان، مطالعه دقیق محل و نحوه فعالیت گسل ها می باشد که نقش مهم و زیر بنایی در 
کاهش خسارت های ناشی از زلزله خواهد داشت. قطع شدگی مسیر رود ها، مخروط افکنه ها و تپه های ماسه ای از نشانه های فعالیت 

این گسل ها در دوره کواترنر است.
گسل درونه: این گسل به طول 700 کیلومتر بخش شمالی ایران مرکزی را در بر گرفته از مرز افغانستان تا دشت کویر کشیده 
شده است. مراکز زلزله های بزرگ آن بین بردسکن و تربت حیدریه قرار دارد. با توجه به شکل 13ــ1مشخص کنید، این گسل از چه 

شهرستان هایی می گذرد؟
گسل بینالود: با امتداد شمال غربی ــ جنوبی شرقی و به طول تقریبی 92 کیلومتر در دامنٔه جنوب غربی رشته کوه بینالود امتداد 
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دارد و از 15 کیلومترى  شرق شهر نیشابور می گذرد. اختالف ارتفاع فاحشی بین دشت و کوه هاى شمال نیشابور در راستاى گسل 
فعال بینالود وجود دارد. 

بیاض  امتداد شمال غربی گسل دشت  گسل کاخک: 
است که در دامنٔه سیاه کوه امتداد دارد . این گسل از فعال ترین 
گسل های استان در  نیم قرن گذشته بوده است.  زلزله مخرب 
و ویرانگر کاخک سال 1347، مربوط به فعالیت این گسل بوده 

است.   
امتداد شمال غرب جنوب  دارای  جام:   تربت  گسل 

شرق است و از جنوب فریمان تا شرق تربت جام امتداد دارد.
                    

                                                                              

شکل 13ــ١ــ نقشۀ پراکندگی گسل های استان خراسان رضوی  

شکل 14ــ١ــ زلزله سال 1347 کاخک گناباد       
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  فعالیت
 با استفاده از شکل 13ــ1 نقشٔه گسل ها، میزان خطر نسبی زلزله را در محل زندگی خود بررسی کنید.

سرزمین های هموار                              
بیشتر دشت ها و سرزمین های هموار استان از نوع فرسایشی ــ تراکمی است. چاله های داخلی و بیرونی استان، سطح اساس 
رودخانه ها  را تشکیل داده است. بعد از شکل گیری و استقالل حوضه های آبریز، آبرفت رودخانه ها به تدریج در انتهای مسیر رود ها 

متراکم شده و دشت های هموار و وسیع را به وجود آورده اند.
مخروط افکنه های حاصلخیز مانند فریزی، گلمکان و طرقبه و طرق  در دشت مشهد نقش مهمی  در اقتصاد  کشاورزی استان 
دارند. حاصلخیزی خاک در شمال و جنوب استان  متفاوت است، درحالی که در دشت های مشهد، قوچان، نیشابور، تربت جام و 

شکل 15ــ١ــ نقشه دشت های استان خراسان رضوی     
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تربت حیدریه  خاک ها بسیار حاصلخیزند. در مناطق جنوبی، خاک ها اغلب با بافت متفاوتی همراه هستند که برای بهره برداری  زراعی  
از آن باید از شیوه های نوین علمی بهره برد تا از تخریب خاک جلوگیری شود.

پرسش
با مراجعه به شکل 15ــ1 نزدیکترین دشت محل زندگی خود را مشخص کنید؟ 

نقش ناهمواری های استان بر زندگی مردم
تفاوت های  باعث  استان  گسترده  محیطی  تنوع 
این  فرهنگی  و  اقتصادی  انداز های  چشم  در  وسیعی 
نواحی شده است.همان طور که ادامه حیات دشت های 
کوهستان ها  به  وخاک  آب  ذخایر  تأمین  نظر  از  استان 
از  نیز  استان  جمعیت  زیستِی  پایه های  است،  وابسته 
وضعیت  بر  منطبق  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  نظر 
ناهمواری های استان می باشد که به عنوان نمونه به چند 

مورد از آنها اشاره می شود:
برای  را  مناسبی  شرایط  استان  کوهستان های  ٭ 
استقرار پوشش گیاهی مرتعی فراهم نموده و زمینه رواج 
دامپروری را در شهرستان هایی مانند قوچان، کالت و… 

فراهم آورده است.
٭ ظرفیت های زیست محیطی استان به ویژه در مناطق کوهستانی آن، نقش مهمی در توسعٔه اکوتوریسم در روستا ها و شهر های 

این نواحی دارد. توان ها و جاذبه های گردشگری در شاندیز، کاخک، کنگ، رود معجن، دررود و... مشهود است.
و…  تربت حیدریه  نیشابور،  مشهد،  کاشمر،  چون  دشت هایی  خشک  و  گرم  هوای  و  آب  تعدیل  با  استان  کوهستان های  ٭ 

زیرساخت مناسبی را در دامنه ها برای ایجاد سکونتگاه های انسانی و شهری ایجاد کرده اند.

شکل 1٦ــ١ــ روستای طاغون کوه، شهرستان نیشابور در دامنه جنوبی بینالود     

تحقیق کنید
چه ارتباطی بین استقرار سکونتگاه ها و ناهمواری ها وجود دارد؟ این مورد را در محل زندگی خود بررسی 

کنید.
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اگر به نواحی مختلف استان سفر کنیم، با چشم اندازهای متفاوتی که نشان دهنده تنوع آب  و هوا در سطح استان است مواجه 
می شویم. هر چند این استان جزء مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می آید ولی به سبب تأثیر عوامل جغرافیایی مختلف از تنوع 

اقلیمی برخوردار است. 
با توجه به شکل 17ــ1 نواحی مرتفع دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل و نواحی کم ارتفاع دارای زمستان های 

نسبتاً سرد و تابستان های گرم و خشک اند.

پرسش
با توجه به شکل 17ــ1 مشخص کنید در قلمرو کدام  نوع آب و هوای استان زندگی می کنید.

آب و هوای استاندرس3

شکل 17ــ١ــ نقشۀ تقسیمات آب و هوایی و ورود توده های هوا در استان خراسان رضوی
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 جدول٣ــ١ــ آمار عناصر اقلیمی ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی استان از ابتدای تأسیس تا سال 1389

روزهای 
توأم با 
یخبندان

ارتفاع دما )درجه سانتی گراد(بارندگی )میلیمتر(
از سطح 
دریا به 

متر

عرض 
جغرافیایی

سال 
نام ایستگاهتأسیس حداقل 

ساالنه 
طی دوره

حداکثر 
ساالنه 

طی دوره

بارندگی 
ساالنه

حداکثر 
مطلق

حداقل 
مطلق

میانگین 
ساالنه

84/513٠/7427/1253/543/8-2814/4999/236′′ 16′ N133مشهد٠

5588/2311/419٠/845/5-2٠17/6977/636′′ 12′ N1334سبزوار

93/4115/8416/5268/243-2214/3145٠/835′′ 16′ N1338تربت حیدریه

37/699/3261184/846/6-22/41823536′′ 32′ N1362سرخس

92/92٠3/6436/93٠6/34٠/6-25/412/9128737′′ ٠4′ N1362قوچان

84/6129319/12٠1/14٠/8-2٠13117636′′ 29′ N1363گلمکان

36/21٠2/3397/3197/643-15/817/911٠9/735′′ 12′ N1364کاشمر

47/947228/314٠/544/6-14/217/41٠5634′′ 21′ N1365گناباد

86/1151/135٠/6236/742/8-17/614/4121336′′ 16′ N1369نیشابور

71/19٠/2238/217٠/244/2-19/615/795٠/435′′ 15′ N1371تربت جام

55/574/7185/7111/544/2-24/617/999834′′ 35′ N1384خواف

82168/5266/42٠3/738/6-23/611/5146٠35′′ 3٠′ N1384فریمان

41137/1241/3189/242-1815/751437′′ 28′ N1386درگز

عوامل مؤثر در تنوع اقلیمی استان 
١ــ عرض جغرافیایی: تفاوت زاویٔه تابش خورشید در عرض های مختلف جغرافیایی سبب تنوع آب و هوای استان شده 

است. با مراجعه به جدول شماره 3ــ1 شهرهای قوچان و گناباد را از نظر دما باهم مقایسه کنید. 
٢ــ ارتفاعات: اختالف ارتفاع بلندترین و پست ترین نقاط استان بیش از 3٠٠٠ متر است. همانطور که می دانید با تغییر ارتفاع، 
شرایط آب و هوایی تغییر می کند. این عامل در بسیاری از موارد تأثیر عرض جغرافیایی را تعدیل می نماید. با توجه به جدول 3ــ1 شهر 

تربت حیدریه در عرض جغرافیایی پایین تری از سرخس قرار دارد ولی دارای دمای کمتر و بارش بیشتری نسبت به سرخس است.
٣ــ توده های هوا: شکل 17ــ1 نشان می دهد در فصول مختلف سال این استان تحت تأثیر توده های هوایی متفاوتی قرار دارد 

که سبب تغییرات عمدٔه آب و هوایی می شوند.
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توده سرد قطبی: از اواخر پاییز تا اوایل بهار همراه با 
تأثیر  تحت  شمال  از   را  استان  این  سیبری  پرفشار  شدن  فعال 
قرار می دهد و با گسترش آن، دمای هوا در نقاط مختلف استان 
کاهش می یابد. چنانچه این تودٔه هوا با توده هوای مرطوب غربی 
برخورد کند، جبهٔه گسترده ای به وجود می آید و شرایط مناسبی 

برای ریزش های جوی در سطح استان فراهم می شود. 
از  معموالً  هوا  توده  این  غربی:  مرطوب  هوای  توده 
و  بهار استان را تحت تأثیر قرار می دهد  تا اواسط  پاییز  اواسط 

عامل اصلی بارش استان است.            

شکل 19ــ١ــ عبور کم فشار غربی از خراسان رضوی
تصویر ماهواره متئو ست )meteo sat( در دی ماه 1389

توده هوای گرم و خشک: این توده هوا از سمت جنوب غرب و در فصول گرم سال استان را تحت تأثیر قرار داده و باعث 
افزایش دما و خشکی هوا می شود.

سیستان   روزه   12٠ بادهای  هوا  توده های  بر  عالوه  ــ 
نیز از اواخر بهار تا اوایل پاییز به نواحی شرقی و جنوب شرقی 

استان می وزند که در بعضی از نواحی همراه با گرد  و غبارند.

شکل ١٨ــ١ــ نقشۀ ورود  پرفشار سیبری به استان
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شکل20ــ١ــ نمودارمقایسه ای میانگین بارش برحسب میلی متر

خراسان رضوی   ایران                   آسیا               جهان

بارندگی در استان 
با توجه به قرار گرفتن ایران و استان خراسان رضوی بر روی منطقه خشک ونیمه خشک میزان ریزش های جوی در استان 

ناچیز است. )شکل 2٠ــ1(

زندگی خود مشخص  در محل  را  بارش  میزان  می توانید  آن  به  باتوجه  که  می دهد  نشان  را  استان  بارش  نقشٔه  شکل21ــ1 
کنید.

هسته های پر بارش منطبق بر نواحی مرتفع استان بوده و به طور کلی از شمال به جنوب مقدار بارش کاهش می یابد. آمار به دست 
آمده از ایستگاه های سینوپتیک٭ نشان می دهد که میزان نزوالت جوی در سطح استان به طور میانگین 215 میلی متر است و بیشتر آن 

در زمستان و اوایل بهار صورت می گیرد.
نقش  زیرزمینی  آب های  به خصوص  استان  آب  منابع  تأمین  در  که  است  برف  به صورت  بیشتر  مرتفع  نواحی  در  بارش 

مهمی دارد. 

  فعالیت

نقشه هم بارش را با نقشه ناهمواری های استان مقایسه کنید.

میلی متر
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پیامد های تغییر اقلیم در استان 
گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های 
از مشکالت  یکی  گلخانه ای جو،  اثر  تشدید  آن   به دنبال  و  انسانی 
بر  که  وسیعی  تأثیرات  علت  به  موضوع  این  است.  زیست محیطی 
را  زیادی  توجه  گذاشته،  انسان ها  و  حیات وحش  گیاهان،  زندگی 

به  خود جلب کرده است.
پژوهش های انجام شده در استان نشان می دهد که میانگین دمای 
هوا در 50 سال اخیر افزایش یافته است. تغییر الگوی بارش باران و 
برف، سیل، خشکسالی، یخبندان های ناگهانی، کاهش بازده محصوالت 
کشاورزی از پیامد های آن در سطح استان محسوب می شود. به نظر 

شما چگونه می توانیم با مشکل تغییر اقلیم مبارزه کنیم؟

شکل21ــ١ــ نقشه هم بارش استان

میلی متر

کیلومتر

١٥٠ــ١١٠  
١٩٠ــ١٥٠  

٢٣٠ــ١٩٠  
٢٧٠ــ٢٣٠ 
٣١٠ــ٢٧٠

 60                0                   60               120            ١80
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شکل ٢٢ــ١ــ قطع درختان انار در مه والت به علت سرمازدگی

اقلیم و مخاطرات: استان خراسان رضوی درمعرض مخاطراتی چون خشکسالی، سیل، سرمازدگی و تگرگ قرار دارد که 
هر ساله خسارت های زیادی را به استان وارد می کنند.

سمت  به  قطبی  سرد  هوای  توده  گسترش  سرمازدگی: 
در  می شود،  استان  سطح  در  دما  افت  باعث  جنوبی  عرض های 
صورتی که کاهش دما در اوایل پاییز یا بهار صورت گیرد، کشاورزان 
را غافلگیر کرده و خسارت های سنگین به آن ها وارد می کند. این 
است،  افتاده  فاق  ات استان  سطح  در  متمادی  سال های  در  مخاطره 
بنابراین الزم است از طریق آموزش و تشویق کشاورزان به کاشت 
گونه های مقاوم و دیررس، خسارت های ناشی از سرمازدگی را کاهش 
ادارٔه هواشناسی، کشاورزان  پیش بینی کاهش دما توسط  با  دهیم. 
مانند  از روش هایی  دما  افت  میزان  و  نوع سرما  برحسب  می توانند 
بارانی و… در جهت کاهش  آبیاری  ــ  غرقابی کردن،  دود  پخش 

خسارت ها استفاده نمایند. شدیدترین سرما مربوط به زمستان 1386 بوده است که خسارت های شدیدی را به کشاورزان وارد کرد 
)شکل 22ــ1(.

سیل: دره های نواحی کوهستانی و مخروط افکنه ها مستعدترین نواحی وقوع سیل در سطح استان هستند.در سال های اخیر 
را  سیالب  بروز  احتمال  گیاهی  پوشش  تخریب  و  اقلیمی  تغییرات 
نواحی  به  را  مالی  و  جانی  خسارت های  ساله  هر  و  داده  افزایش 

مختلف استان وارد می کند.
سازمان های مسئول در تالش اند از طریق حفاظت از پوشش 
و  سیل  وقوع  نقشه های خطر  تهیٔه  ؛  آبخیزداری  عملیات  ؛  گیاهی 
هشدار نسبت به ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها، خطر وقوع 
سیل و تلفات ناشی از آن را کاهش دهند. به نظر شما چه راه های 

دیگری برای کاهش خطر سیل وجود دارد؟
نظر شما در رابطه با شکل23ــ1 چیست؟

آبخیزداری: به منظور حفظ منابع آب و خاک و همچنین 
استفاده هرچه بهتر از منابع طبیعی و جلوگیری از وقوع سیل های مخرب، عملیات آبخیزداری صورت می گیرد.

اثرات  و  می گیرد  دربر  را  وسیعی  منطقه  و  شده  ع  شرو کندی  به  طبیعی  مخاطرات  دیگر  خالف  بر  خشکسالی  خشکسالی: 
اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی آن سال ها پس از پایان خشکسالی باقی می ماند.

خشکسالی در خراسان رضوی پدیده جدیدی نیست و با توجه به شرایط اقلیمی متغیر استان، وقوع آن در سال های آینده نیز 

شکل 23ــ١ــ ساخت وساز در حریم رود
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اجتناب ناپذیر خواهد بود.
آیا در محل سکونت شما خشکسالی اتفاق افتاده است؟ چند مورد از نتایج آن را نام ببرید.

 برای 
 مطالعه   

رابطه متقابل آب وهوا و فعالیت های انسان: در میان عوامل تشکیل دهندٔه محیط جغرافیایی آب وهوا 
محدود کننده  گاه  عامل  این  است.  طبیعی  پدیدٔه  مهمترین 
وگاه توسعه دهنده فعالیت های انسانی بوده است و بیش از هر 
عامل دیگری بر شکل و نوع زندگی انسان تأثیر می گذارد. 
در سال های اخیر فعالیت های انسانی نیز شرایط آب  و هوایی 
کرٔه زمین را تحت تأثیر قرار داده است. مردم استان خراسان 
رضوی نیز در طول تاریخ با وضعیت آب وهوایی سازگاری 
یافته و با ابتکارات خود توانسته اند به نحو مناسب از محیط 
خود در شرایط اقلیمی متفاوت بهره برداری کنند. شیوه های 
کشاورزی،  محصوالت  تنوع  محلی،  لباس های  معیشت، 
استفاده  نمونه های  خاکی  بندهای  حداث  ا قنات،  حفر 

شکل 24ــ١ــ نمودار رابطه متقابل آب وهوا وفعالیت های انسانمتناسب با شرایط اقلیمی متنوع استان هستند. 


