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سخنی با دانش آموزان عزیز
شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی دنىای 
امروز، تربىت شهروندانی آگاه است. ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و سرزمىن 
ملی در زمىنه های مختلف است. اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود، نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد. کسب 
بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آنچه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پىشىنٔه 
تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت را پىدا 

کنىد.
بدون شک شما مدىران آىندهٔ جامعه خواهىد بود. زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی هاىىد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و ىا 

اىن که تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟
انسانی،  نىروی  جنگل،  رودخانه،  کوه،  بىابان،  هوا،  و  آب  است،  فرصت  محىط  در  موجود  امکانات  همٔه  که  نکنىد  فراموش 
مىراث فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه 

استفاده کنىد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد.
ممکن است اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد. ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود؛ بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه درمی ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند.
انقالب اسالمی اىران در سال 13٥٧ شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه جانبٔه 
اىران عزىز تالش کنند. در ادامٔه اىن تالش ها جهت رسىدن به قلّٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزىز بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد. در اىن راه قطعاً 

راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود.
به امىد موفقىت شما

گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد استان 
خراسان شمالی

با  خداوند را سپاس ــ از صمىم قلب عرض می کنم ــ که دىدار 
شما مردم عزىز استان خراسان شمالی، که شهر شما و استان شما معروف 
افتاد.  اتفاق  رضا  امام  مخصوص  زىارتی  روز  در  باب الرضا،  به  است 
هشتم  امام  مطهر  حرم  در  نزدىک  از  که  ندارىم  توفىق  امروز  ما  اگرچه 
باشىم، اما از اىن منطقه که متعلق به آن حضرت است، عرض سالم کردىم و 
می کنىم. اىن منطقه که امروز به نام »خراسان شمالی« شناخته می شود، ىکی 
از مناطق مهم خراسان است؛ هم از جهت موقعىت جغرافىاىی و طبىعی، 
و  خلقىات  و  فرهنگ ها  و  انسانی  و  مردمی  خصوصىات  جهت  از  هم  و 
اىن منطقٔه مهم و حساس  از دىرباز در مردم  اىن خصوصىات را  رفتار. 
شناخته اىم؛ استانی با طبىعت زىبا، با منابع طبىعی غنی و متنوع، با عمق و 
غنای فرهنگی کامالً برجسته و ممتاز، با استعداد فراوان کشاورزی و دامی 
و ساىر فعالىت های مربوط بـه منطقـه، بـا جـاذبـه های گـردشگرِی متأسفانه 
اىن  از مردم کشور هنوز جاذبه های گردشگری  ــ که بسىاری  نـاشناخته 
ـ و ىکی از برترىن خصوصىات، عبور سالىانٔه  منطقه را درست نمی شناسندـ 
مىلىون ها مردم مسافر مشتاق بارگاه علی بن موسی الرضا )علىه ءاالف الّتحّىة و 

الثّناء(. با اىن خصوصىات جغرافىاىی و منطقه ای، منطقٔه خراسان شمالی دارای موقعىت حساسی است. لىکن از اىنها مهم تر، خصوصىات 
مردمی است. مردم اىنجا را از دىرباز با شور و نشاط و سرزندگی در همٔه مىدان ها شناخته اىم. در همٔه عرصه هاىی که حضور مردم در آن 

عرصه ها آشکار است، مردم استان خراسان شمالی را با سرزندگی، با نشاط و آماده به کاری شناختىم؛ همه جا هم اىن را نشان دادند.
اىن نشاط و سرزندگی در همٔه عرصه های زندگی اىن مردم دىده می شود. در بىست و هشتم صفر که از سرتاسر استان مردم راه 
می افتند به طرف مرقد علی بن موسی الرضا )علىه الّسالم(، از همٔه شهرستان ها بىشتر، مسافران و خودروهای بجنوردند، اىن را مشهدی ها 
می دانند؛ خود بنده هم که مشهدی هستم، اىن را می دانم. در زىارت، اىن نشاط و حضور و آمادگی محسوس است. در عرصٔه دفاع مقدس 
هم که پىش آمد، عىن همىن را انسان مشاهده کرد. ٥٠ سردار برجستٔه لشکرهای مربوط به خراسان و تىپ جواداالئمه )علىه الّسالم( مال خطٔه 
خراسان شمالی اند. ٢٧٧٢ شهىد از اىن منطقه در راه خدا جان خودشان را داده اند. اىن استان بىش از ٦٠٠٠ جانباز دارد؛ همچنىن آزادگان 
و رزمندگان و اىثارگران فراوان. اىن همان روحىٔه حضور، آمادگی، سرزندگی و نشاط است. مردم اىن استان، در همه چىز همىن جورند. 
وقتی نوبت کشتی با چوخه هم می رسد، باز ده ها هزار تماشاچی می اىستند آنجا، می نشىنند آنجا، کشتی را تماشا می کنند. اىن خصوصىات، 
خصوصىات مهمی است. غىرت مرزبانی اىن منطقه هم مرتبط با همىن خصوصىات است. البته فقط اىنها نىست؛ برجستگی های اىن استان 
بىش از اىنهاست. اىن استان استعدادهای درخشانی دارد. آنطوری که به من اطالع دادند، اىن استان جزو ده استان برتر کشوری از لحاظ 
استعداد و تواناىی علمی است. در المپىادهای دانش آموزی، جزو برترىن های کشور محسوب می شود. اىنها استعداد است. مردم اىن منطقه، 

غىورند؛ دىندارند؛ مرزبانند؛ سرزنده و با نشاط و شجاعند. اىن خصوصىات، خصوصىات برجسته ای است. 
چرا اىنها را عرض می کنىم؟ برای اىنکه خوب است مردم مناطق گوناگون کشور ما برجستگی های خودشان را بدانند و به اىن 
برجستگی ها افتخار کنند. جوان بجنوردی افتخار کند که مربوط به اىن شهر است. جوان مربوط به اىن استان، از هر قومی از اقوام 
که هست، افتخار کند که متعلق به اىن استان است؛ متعلق به اىن منطقه است؛ متعلق به اىن مردم است. ىکی از برجستگی های دىگر اىن 
استان هم همىن همراهی و همزىستی مهربانانه و برادرانٔه قومىت های مختلف است ــ از کُرد و فارس و ترک و تات و ترکمن ــ که با سالمت 

و مهربانی و برادری در کنار هم زندگی کرده اند؛ که اىن در منطقه کامالً محسوس است، مشهود است؛ و اىن را خىلی باىد قدر دانست.



تصوىر ماهواره ای استان خراسان شمالی
ـ Landsat در سىستم تصوىری UTM از ارتفاع 705 کىلومتری  تصوىر فوق به وسىلۀ سنجندۀ +ETM ماهوارۀ 7ـ
زمىن گرفته  شده  است. در اىن تصوىر پس از پردازش، ناهمواری ها و ارتفاعات به  رنگ قهوه ای و خاکستری و آبراهه ها و 

مزارع کشاورزی به رنگ سبز نشان داده  شده  است.
از تصاوىر ماهواره ای برای پىش بىنی های هواشناسی، تشخىص مىزان آب رودها، تخمىن آب حاصل از ذوب برف، 
برآورد مىزان محصوالت کشاورزی، پىش بىنی و برآورد مىزان خسارت ناشی از مخاطرات طبىعی و بهره برداری از منابع 

زىرزمىنی استفاده می شود.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(

٥٠  ٤٠  ٣٠   ٢٠  ١٠     ٠  ١٠ کىلومتر
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موقعیت جغرافیایی
٭ آیا می دانید استان خراسان شمالی در کجای کشور ایران واقع شده است؟ با کدام کشور و استان ها همسایه است؟

بین  تا 38 درجه و 41 دقیقٔه شمالی و  بین مدار های 36 درجه و 37 دقیقه  نظر موقعیت ریاضی  از  استان خراسان شمالی 
نصف النهارهای 55 درجه و 53 دقیقه  تا 58 درجه و30 دقیقٔه شرقی قرار دارد.

موقعیت جغرافیایی و وسعت استاندرس اول

شکل ١ ــ١ ــ موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی در ایران
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جغرافیای طبیعی استان

بیشتر بدانیم  

به استان خراسان  از جنوب و شرق  ترکمنستان،  به جمهوری  نظر موقعیت نسبی، استان خراسان شمالی از جهت شمال  از 
رضوی، از سمت غرب به استان گلستان و از سمت جنوب غربی به استان سمنان محدود می شود.

به خود  از مساحت کل کشور را  تقریباً 28434 کیلومترمربع است که 1/7 درصد  وسعت استان خراسان شمالی  وسعت: 
اختصاص می دهد. از نظر مساحت، استان ما در ردیف استان های متوسط کشور قرار دارد.

تأثیر موقعیت جغرافیایی استان در پیشرفت و شکوفایی آن: بر اساس موقعیت جغرافیایی، این استان باید شرایط بیابانی 
داشته باشد، اما وجود ارتفاعات کپه داغ و آالداغ، این منطقه را مانند نگینی درخشان بین بیابان های قره قوم و دشت کویر قرار داده 

وشرایط ممتازی به آن بخشیده است. 

استان خراسان شمالی از نظر جغرافیایی دارای شکل فشرده ای است. فواصل شمال تا جنوب و شرق تا غرب 
استان تقریباً یک اندازه می باشد. شکل جمع و جور از نظر جغرافیای سیاسی بهترین شکل به حساب می آید؛ زیرا فواید 

زیادی را از نظر خدمات دهی مناسب، حمل و نقل و دسترسی آسان شهرستان ها به مرکز استان فراهم می نماید.
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ناهمواری های استان مانند سایر ناهمواری ایران به دو قسمت سرزمین های مرتفع و سرزمین های پست و هموار تقسیم می شوند. 
استان خراسان شمالی به لحاظ جغرافیای طبیعی یک سرزمین کوهستانی ــ دشتی است که سهم هریک از نواحی کوهستانی و هموار 
در آن تقریباً یکسان است. مرتفع ترین نقطه استان،  قلٔه  شاه جهان با ارتفاع 3051 متر از سطح دریا، در شمال شرقی اسفراین و جنوب 
غربی فاروج قرار دارد و پست ترین نقطه آن، روستای تازه یاب در شهرستان مانه و سملقان است که 400 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 

ناهمواری های استاندرس دوم

 شکل2 ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های استان خراسان شمالی

کمتر از700        

1300ــ700

1900ــ1300

2500ــ1900

بیشتر از2500 

ارتفاع به متر
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جغرافیای طبیعی استان

بیشتر بدانیم  

سرزمین های مرتفع
سرزمین های مرتفع، بیش از 50 درصد مساحت استان را تشکیل می دهند و نقش عمده ای در فعالیت های انسانی استان دارند. 
این ارتفاعات عمدتاً جوان بوده و در دورهٔ ترشیاری از دوران سوم زمین شناسی شکل گرفته اند. عوامل فرسایشی در دورٔه کواترنر 
آنها را به شکل کنونی درآورده است. مطالعات تکتونیکی انجام شده توسط محققان زمین شناسی حاکی از این است که این ارتفاعات 
فعال بوده و همه ساله به ارتفاع آنها افزوده می شود. ارتفاعات استان شامل کوه های کپه داغ در شمال و کوه های آالداغ در  بخش 

میانی است.
١ــ کوه های کپه داغ: کوه های کپه داغ در بخش شمالی استان واقع شده اند. از غرب به دریای خزر و از شرق به ارتفاعات 

هزار مسجد خراسان رضوی منتهی می شوند. 
این ارتفاعات در چین خوردگی های آلپ ــ هیمالیا شکل گرفته اند. این ارتفاعات جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی دارند و از 
نظر زمین شناسی شبیه کوه های زاگرس هستند. از مهم ترین ویژگی های آنها می توان به منابع غنی آب، سازند های آهکی، فرسایش آبی 

و وجود پدیده های کارستی1 اشاره نمود. مرتفع ترین قلٔه این رشته کوه، می سی نو است.

شکل 3ــ 1ــ می سی نو مرتفع ترین قلۀ رشته کوه کپه داغ

در اوایل قرن گذشته که نیروی زمینی کشور ها قدرت اصلی آنها به حساب می آمد، برخی از نقاط جهان که 
نقش کلیدی در تصرف یک منطقه داشتند، به  هارتلند یا قلب زمین مشهور بودند. ارتفاعات کپه داغ به دلیل تسلط بر 

دشت های روسیه، یکی از هارتلند های جهان محسوب می شد. 

1ــ به اشکالی گفته می شود که در اثر انحالل سنگ های آهکی توسط آب حاوی دی اکسیدکربن به وجود می آیند.
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2ــ کوه های آالداغ: ارتفاعات آالداغ در قسمت میانی استان واقع شده اند و ادامٔه کوه های البرز می باشند که همراه ارتفاعات 
به  ــ غربی از سمت شمال  با جهت شرقی  این کوه ها  بینالود را تشکیل می دهند.  ــ  بینالود در خراسان رضوی، رشته کوه آالداغ 
دشت های بجنورد، سملقان، شیروان و فاروج و از سمت جنوب  به دشت های جاجرم، اسفراین و صفی آباد محدود می شوند. بلندترین 
نقطٔه این رشته کوه، قلٔه شاه جهان می باشد که 3051 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. از قله های دیگر این رشته می توان به سالوک با 
ارتفاع 2981 متر اشاره کرد که در جنوب شهر بجنورد قرار دارد. از ویژگی های این ارتفاعات، رسوبی بودن اغلب سنگ ها، وجود 

گسل های متعدد، جوان بودن چین خوردگی ها و فرسایش آبی است.

شکل ٤ــ١ــ شاه جهان مرتفع ترین قلۀ رشته کوه آالداغ

شکل ٥ــ١ــ قله سالوک از قله های معروف رشته کوه آالداغ
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جغرافیای طبیعی استان

بیشتر بدانیم  

یادگیری در علم جغرافیا است. چنانچه عالقه مند  مطالعات میدانی و سفر های علمی از مهم ترین شیوه های 
با ارتفاعات استان بیشتر آشنا شوید، کافی است با وسیله نقلیه مطمئنی  به این گونه مطالعات هستید و تمایل دارید 
و با راهنمایی دبیر خود، محور آشخانه تا فاروج را طی کنید. در این مسیر کلیه ارتفاعاتی که در سمت چپ شما 
نمایان می شود، ارتفاعات کپه داغ است و تمامی  ارتفاعاتی که در سمت راست مشاهده می کنید، ارتفاعات آالداغ 

هستند. 
 

سرزمین های پست و هموار
١ــ دشت ها: دشت های استان تحت تأثیر دو دسته عوامل ساختمانی و آبرفتی شکل گرفته اند. ابتدا در اثر حرکات زمین ساختی 
چاله هایی در این سرزمین شکل گرفته، سپس این چاله ها توسط آبرفت رودها پر شده و دشت های آبرفتی را شکل داده اند. مانند دشت 
شیروان که توسط رسوبات رود اترک پوشیده شده است. برخی از دشت ها به دلیل دور بودن از منابع آب حالت ساختمانی و تکتونیکی 

خود را حفظ کرده اند که دشت تکتونیکی نام دارند. 
دشت های استان از نظر حاصلخیزی خاک یکسان نیستند. برخی مانند دشت های فاروج، شیروان، بجنورد، مانه، سملقان و 

اسفراین حاصلخیزند و برخی از آنها مانند دشت های گرمه، جاجرم و سنخواست غیرحاصلخیز هستند.

                                      شکل ٦ــ١ــ دشت حاصلخیز سملقان                                                                        شکل ٧ــ١ــ دشت حاصلخیز اسفراین
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2ــ مخروط افکنه ها: مخروط افکنه ها، بر اثر برداشت مواد مختلف در حوضه آبریز و نهشته شدن آنها در محل دهانٔه رود 
به دشت ها شکل می گیرند. از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به بادبزن دارند.

    مخروط افکنه ها به دلیل برخورداری از منابع آب، خاک حاصلخیز و شیب مناسب نقش مهمی در شکل گیری سکونت گاه های 
استان دارند. شهرهای اسفراین، جاجرم، سنخواست و صفی آباد روی مخروط افکنه ها شکل گرفته اند. به دلیل شرایط آب و هوایی، 

نمونه هایی از بهترین مخروط افکنه های ایران در دامنه های جنوبی آالداغ شکل گرفته اند. 

                             شکل ٨  ــ١ــ دشت غیرحاصلخیز سنخواست                                                                       شکل ٩ــ١ــ دشت غیرحاصلخیز جاجرم

شکل ١٠ــ١ــ تصویر ماهواره ای ازمخروط افکنه های دامنه جنوبی آالداغ 

تصویر فوق به وسیله ماهواره لندست Landsat در سیستم تصویری UTM از ارتفاع ٧٠٥ کیلومتری زمین گرفته شده است. در این تصویر پوشش گیاهی با رنگ 

قرمز مشخص شده است. 
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جغرافیای طبیعی استان

تأثیر ناهمواری ها در زندگی ساکنان استان: ناهمواری ها با تأثیر در میزان بارش، دما، منابع آب، حمل و نقل، فعالیت های 
کشاورزی و الگوی مساکن نقش خود را در زندگی مردم استان ایفا می نمایند.

با توجه به تأثیر ناهمواری ها در تغییرات دما، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ــ دامنه های شمالی و جنوبی آالداغ را از نظر دما مقایسه کنید. 

2ــ ارتفاع شهر بجنورد ازسطح دریا 1010 متر و ارتفاع قله سالوک 2981 متر است. اگر دمای هوا در شهر 
بجنورد 10 درجه سانتی گراد باشد، دمای هوا را در قلٔه سالوک به طور تقریبی محاسبه کنید.

فعالیت
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استان خراسان شمالی از چه نوع آب و هوایی برخوردار است؟
معتدل  اغلب  آن  هوای  و  آب  کوهستانی،  نواحی  دلیل گسترش  به  است.   هوایی  و  آب  تنوع  دارای  استان خراسان شمالی 
کوهستانی است. قسمت هایی از جنوب استان به دلیل مجاورت با کویر مرکزی از آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی و قسمت های مرتفع 

آن، از آب و هوای  سرد کوهستانی برخوردار است.

عوامل مؤثر بر آب و هوای استان 
١ــ عرض جغرافیایی: استان خراسان شمالی بین عرض های 36ْ تا 38ْ شمالی قرار دارد. هر چند این مقدار اختالف در 

عرض جغرافیایی ناچیز است، اما تأثیرات آن در میزان دمای استان قابل توجه می باشد.
2ــ ارتفاع از سطح دریا: وجود ارتفاعات کپه داغ و آالداغ و بیابان های ترکمنستان در شمال و بیابان های مرکزی ایران در 

جنوب، باعث شده است که استان از آب و هوای مناسبی برخوردار باشد. 
3ــ جهت چین خوردگی ها: جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی ارتفاعات استان، سبب جذب رطوبت تودهٔ هوای غربی و 

افزایش بارندگی در استان می شود. 
٤ــ توده های هوا: مهم ترین توده های هوایی که بر آب و هوای استان اثر می گذارند، عبارتند از:

الف( تودۀ هوای سرد سیبری: این توده هوا از اوایل پائیز تا اوایل بهار، آب و هوای استان را تحت تأثیر قرارمی دهد. با 
ورود این تودهٔ هوا، دما به شدت کاهش می یابد و در صورت وجود رطوبت کافی، ریزش های جوی به صورت برف خواهد بود. اولین 

مسیر ورود این تودهٔ هوا به ایران، استان خراسان شمالی می باشد.
ب( تودۀ هوای مرطوب غربی: این تودٔه هوا از اوایل پائیز وارد استان شده و فعالیت آن تا اواسط خرداد ادامه دارد. اوج 

فعالیت این توده هوا در فصل زمستان است که عامل اصلی بارش در استان می باشد.
ج( تودۀ هوای گرم و خشک: این تودهٔ هوا در فصل تابستان از سمت جنوب، آب و هوای استان را تحت تأثیر قرار داده و 

باعث خشکی هوا و افزایش دما می شود.

آب و هوای استاندرس سوم
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جغرافیای طبیعی استان

بررسی عناصر آب و هوایی استان
دما، بارش، فشار هوا و باد مهم ترین عناصر آب و هوایی هستند که آب و هوای یک منطقه را تعیین می کنند. در بین این عناصر، 

دما و بارش تأثیرات بیشتری روی زندگی موجودات دارند.
الف( دما: به دلیل اختالف ارتفاع، ورود انواع توده های هوا و عرض جغرافیایی، دما در سطح استان یکسان نیست. به طوری 

که شهرهای جنوبی استان نسبت به شهرهای شمالی، دمای بیشتری دارند.
میانگین دمای ساالنه استان در یک دورٔه آماری 30 ساله، 13/3 درجه سانتی گراد است. دی ماه با میانگین حداقل دمای 1/5 
درجه سانتی گراد سردترین و تیرماه با میانگین حداکثر دمای 24/7 درجه سانتی گراد گرم ترین ماه سال است. بر اساس آمار اداره کل 

هواشناسی استان، فاروج سردترین و جاجرم گرم ترین شهرهای استان هستند.

شکل ١١ــ١ــ توده های هوای ورودی به استان

توده هوای مرطوب غربی

شکل ١٢ــ١ــ میانگین دمای ماهانۀ استان  

میانگین دما به درجه سانتیگراد
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میزان بارندگی استان از نظر پراکندگی زمانی و مکانی یکسان نیست. بیشترین بارندگی در فصل بهار و کمترین آن 
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فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

ب( بارش: 
در فصل تابستان صورت می گیرد. فروردین ماه پر باران ترین و تیرماه کم باران  ترین ماه های سال هستند.

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

اد 
خرد

   

تیر داد
مر

ور
هری

ش مهر بان
آ آذر دی من

به

فند
اس

شکل 13ــ1ــ نمودار بارندگی ماهانۀ استان به میلی متر

شکل ١٤ــ١ــ نمودار بارش فصلی استان خراسان شمالی

زمستان %3٤
بهار  

تابستان

پاییز     

زمستان

بهار %3٥

پاییز %22  تابستان %٩

حداکثر  ساله،   30 میانگین  اساس  بر  است.  متفاوت  استان  مختلف  نواحی  در  بارش  میزان  مکانی،  پراکندگی  نظر  از 
جاجرم  ایستگاه  به  مربوط  میلی متر   124 با  آن  حداقل  و  درکش  ایستگاه  به  مربوط  میلی متر   468/56 با  استان  شده  ثبت  بارش 

می باشد.
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جغرافیای طبیعی استان

ج( باد: باد در اثر اختالف فشار بین دو مکان به وجود می آید. شکل 16 گلباد ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد را نشان 
می دهد. به این نمودار توجه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1ــ جهت باد غالب را تعیین کنید. 
2ــ چند درصد از بادهای شهر بجنورد آرام هستند؟  

شکل ١٥ــ١ــ نقشه خطوط هم بارش استان به میلی متر

            ارقام به میلی متر

بیش از 3٤٠

3٤٠
32٠
3٠٠
2٨٠
2٦٠
2٤٠
22٠
2٠٠
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بیشتر بدانیم  

انواع آب و هوای استان 
همان طور که در نقشٔه آب و هوای استان مشاهده می شود، بیشتر مناطق استان آب و هوای معتدل کوهستانی دارند. عالوه بر 

آب و هوای معتدل کوهستانی، مناطق مرتفع نظیر ارتفاعات آالداغ و کپه داغ دارای آب و هوای سرد کوهستانی هستند.
آب و هوای نیمه بیابانی در بخشی از شهرستان مانه و سملقان و جنوب شهرستان های گرمه، جاجرم و اسفراین مشاهده می شود. 

بخش کوچکی از جنوب غرب استان در محدودهٔ شهرستان جاجرم دارای آب و هوای بیابانی است.

شکل 17ــ1ــ نقشۀ انواع آب و هوای استان

آب و هوای سرد کوهستانی        
آب و هوای معتدل کوهستانی       

آب و هوای نیمه بیابانی

دانشمندان علم آب و هواشناسی، جهت تفهیم بهتر عناصر آب و هوایی، از نمودارهای مختلفی استفاده می کنند. 
دو مورد از مهم ترین نمودارهایی که در این زمینه تهیه می شوند، گلباد و منحنی آمبروترمیک هستند. گلباد نموداری 
است که جهت وزش و سرعت باد و منحنی آمبروترمیک، دوره های خشک و مرطوب یک منطقه را مشخص می کند. 
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فعالیت

در شکل زیر منحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد را مشاهده می کنید.

شکل18ــ1ــ منحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد
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1ــ با توجه به نقشٔه آب و هوای استان، نوع آب و هوای شهرستان محل زندگی خود را مشخص کنید.
با  نقشه  روی  را  استان  نقطٔه  ترین  باران  کم  و  پرباران ترین  و  کنید  توجه  استان  بارش  پراکندگی  نقشٔه  به  2ــ 
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منابع آب 
آیا می دانید آب مصرفی استان محل زندگی شما از چه منابعی تأمین می شود؟ 

اگر پاسخ شما بارش است، درست حدس زده اید. بارش مهم ترین منبع تأمین کنندٔه آب در استان به حساب می آید. میانگین 
بارش ساالنٔه استان 254 میلی متر است. این مقدار بارش، حدود 8/3 میلیارد متر مکعب آب  فراهم می کند که از این مقدار 6/1 میلیارد 
متر مکعب تبخیر و 2/2 میلیارد متر مکعب باقی می ماند. از مقدار آب باقیمانده، بخشی توسط رودها از استان خارج و بقیه به مصارف 

کشاورزی، شرب و صنایع می رسد. 
منابع آب استان در دو بخش، آب های سطحی و آب های زیرزمینی قابل مطالعه و بررسی می باشند. 

الف( آب های سطحی 
 به دلیل شرایط طبیعی متفاوت، وضعیت آب های سطحی در سراسر استان یکسان نیست. قسمت های شمالی و مرکزی استان 
به دلیل بهره مندی از بارش مناسب، از منابع آب سطحی بیشتری برخوردارند. آب های سطحی استان شامل رودهای متعددی می باشد 

که از ارتفاعات آالداغ و کپه داغ سرچشمه می گیرند و به حوضٔه آبریز دریای خزر و کویر مرکزی ایران می ریزند. 

منابع طبیعی استاندرس چهارم

شکل ١٩ــ١ــ نقشۀ حوضه های آبریز استان

حوضۀ آبریز
دشت غالمان

حوضۀ آبریز
دشت مانه

رود اترک

رود اترک

رود اترک

حوضۀ آبریز
دشت اینچه حوضۀ آبریز

دشت سملقان
حوضۀ آبریز
دشت بجنورد

حوضۀ آبریز
دشت اسفراین

حوضۀ آبریز
دشت صفی آباد

حوضۀ آبریز
دشت شوقان

حوضۀ آبریز
دشت جاجرم

حوضۀ آبریز
دشت شوقان

حوضۀ آبریز
دشت شیروان ــ قوچان

رود اترک
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مهم ترین رودهای استان 
1ــ رود اترک: این رود به طول 535 کیلومتر، با جهت شرقی ــ غربی از کوه های هزار مسجد )روستای عمارت قوچان( 
سرچشمه گرفته و شاخه هایی از کوه های آالداغ و کپه داغ به آن می پیوندد. پس از عبور از شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد، مانه 
و سملقان با شیب مالیمی  وارد جلگه گرگان می شود. در محل قلعه چات، رود سومبار ترکمنستان به آن پیوسته و سرانجام در خاک 
ترکمنستان به خلیج حسینقلی در دریای خزر می ریزد. اترک مهم ترین رود دائمی  استان بوده و میانگین آبدهی ساالنه آن حدود 275 
میلیون مترمکعب است. وسعت حوضٔه آبگیر این رود 16418 کیلومترمربع است که60% مساحت استان را در برمی گیرد. رود اترک 
در استان شعبات متعددی دارد که مهم ترین آنها رودهای اوغاز، ِگلیان، ُقلِجق، فیروزه، شیرین دره، بدرانلو، درِکش و چندیر هستند. 

شکل20ــ1ــ رود درکش از سرشاخه های اترک

شکل21ــ1ــ رود اترک در دشت مانه
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2ــ رود قره  سو: این رود از دامنه های جنوبی آالداغ در شهرستان اسفراین سرچشمه می گیرد. در جنوب اسفراین شاخه های 
دیگری وارد آن می شود. پس از عبور از شهرستان اسفراین وارد شهرستان جاجرم شده و در جنوب غربی جاجرم به رود کال شور 
خارتوران پیوسته و به کویر مرکزی می ریزد. آب این رود در نواحی کوهستانی کیفیت مطلوبی دارد. اما پس از عبور از سازندهای 
آهکی، گچی و نمکی در جنوب اسفراین و سنخواست به دلیل شوری بیش از حد، برای مصارف کشاورزی و شرب نامناسب می شود. 

این رود دارای سرشاخه های متعددی است که مهم ترین آنها رودهای روئین، کال والیت، کاِل تنگ گَزی، بیدواز و دربند هستند.

شکل 2٤ــ١ــ نقشه رودهای مطالعه شدۀ استان

                               شکل 22ــ١ــ رود روئین از سرشاخه های قره سو                                                          شکل 23ــ١ــ رود قره سو در دشت جاجرم

40 20 0 40 کیلومتر
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ب( آب های زیرزمینی
 آب های زیرزمینی در نقاط مختلف استان به صورت چشمه، قنات، چاه )عمیق، نیمه عمیق و دستی( مورد استفاده قرارمی گیرند. 
به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، قسمت های شمالی استان بیشتر از چشمه ها، ولی در نواحی جنوبی آن به دلیل کمبود منابع آب سطحی، 

از آب های زیرزمینی به صورت چاه و قنات استفاده می نمایند.
به دلیل استفاده بیش از حد از آب های زیر زمینی، بسیاری از این منابع کیفیت و کمیت خود را از دست داده و با بحران مواجه 
شده اند. به طوری که از تعداد دوازده دشت موجود در استان چهار دشت ممنوعه و سه دشت در وضعیت بحرانی  قرار دارند. در افت 
سطح آب های زیرزمینی، عواملی چون حفر چاه های غیرمجاز  و برداشت اضافی از چاه های مجاز نقش دارند. هم اکنون تعداد چاه های 

غیرمجاز استان 2077 حلقه و تعداد چاه های مجاز دارای اضافه برداشت 348 حلقه می باشد.

جدول1ــ1ــ وضعیت بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی استان

نسبت خراسان شمالی به کشورکشورخراسان شمالیمیانگین ساالنه )میلیارد مترمکعب(

0/7963/51/39حجم آب تجدید شونده زیرزمینی

0/8969/51/34حجم برداشت از آب های زیرزمینی

0/0160/83حجم کسری مخزن آب های زیرزمینی

126311/74تعداد کل دشت ها

41834/37تعداد دشت های ممنوعه

3417/32تعداد دشت های بحرانی

موارد مصرف آب در استان 
شکل 25ــ1  موارد  مصرف آب در بخش های مختلف استان، ایران و جهان را مشخص می کند. 

شکل25ــ1ــ نمودار مقایسه ای مصرف آب در خراسان شمالی، ایران و جهان

کشاورزی      صنعت       شربکشاورزی      صنعت     شربکشاورزی      صنعت     شرب

خراسان شمالیجهان ایران

صنعت %١ صنعت 2%
صنعت 20%

شرب %٤شرب ١0% شرب %٥

کشاورزی %9٥کشاورزی %70کشاورزی 93%
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به چشم  استان  و  ایران  در  آب  بین مصرف  زیادی  تفاوت  آب،  نوع مصرف  نظر  از  می شود،  مشاهده  25ــ1  در شکل  که  طور  همان 
نمی خورد. اما در مقایسه مصرف آب در سطح جهان و استان، تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد. این تفاوت نشان دهندٔه این است که در کشور 
ایران و استان خراسان شمالی منابع آب به درستی مدیریت نمی شود و هنوز شیوه های آبیاری سنتی بر کشاورزی ایران و این استان حاکم است. 

مشکالت آب در استان 
مشکالت آب در استان به دو صورت مشکالت کّمی و کیفی قابل مطالعه و بررسی است.

الف( مشکالت کّمی آب: از مهم ترین مشکالت کّمی  آب در استان  می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1ــ کمبود بارش 

2ــ باال بودن میزان تبخیر و تعرق
3ــ برداشت بی رویٔه آب های زیرزمینی 

4ــ خارج شدن آب رودهای اصلی از استان 
ب( مشکالت کیفی آب: آب شرب اغلب شهرستان های استان دارای امالح رسوبی زیاد است. وجود سازند های آهکی و 

گچی در ارتفاعات کپه داغ و آالداغ سبب شده تا آب آشامیدنی 
بیشتر شهر های  نیمٔه شمالی استان کیفیت مطلوبی نداشته باشد.

استان  جنوبی  نیمٔه  در  نمکی  سازندهای  وجود  همچنین   
سبب شده است تا آب های سطحی و زیرزمینی امالح زیادی داشته 
باشند؛ به عنوان مثال آب رود کال شور در قسمت های انتهایی، به 

دلیل باال بودن درجٔه شوری عمالً قابل استفاده نیست. 
راه  حل های رفع مشکل آب در استان: مشکالت آب در 
نواحی مختلف دنیا متفاوت است و مردم با تمهیداتی سعی می نمایند 
مشکالت آب مورد استفاده خود را به حداقل برسانند. روش های 

زیر جهت کاهش مشکالت آب در استان پیشنهاد می شود:
1ــ تغییر نوع کشت متناسب با شرایط آب و هوایی استان

2ــ احداث سد و انتقال آب به مناطق کم آب
3ــ اشاعٔه فرهنگ مصرف بهینٔه آب 

4ــ جدا کردن آب شرب از سایر بخش های مصرفی 
ذخیره  و  هدایت  جهت  خیزداری،  آب عملیات  م  انجا 5ــ 

سازی آب در سفره های زیرزمینی 
شکل 2٧ــ١ــ شیوه های نوین آبیاری در استان

شکل 2٦ــ١ــ شیوه های نوین کشاورزی در استان
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 برای مطالعه 

یکی از روش های قدیمی  مقابله با کمبود آب، احداث سد است. به دلیل کمبود منابع آب،کشور ایران نیز مانند 
سایر کشور های جهان  در انجام پروژه های سد سازی پیشقدم بوده و سد های مهمی درآن احداث شده است. جدول 

شماره 2 و شکل شماره 28 مهم ترین سدهای احداثی در استان خراسان شمالی را مشخص می کند.
قابل ذکر است که در حال حاضر، سدسازی  در کشور های پیشرفته روش قابل قبولی برای مقابله با خشکسالی 
نیست، بلکه امروزه بهترین روش برای ذخیره سازی آب، استفاده ازروش های آبخیزداری، هدایت و ذخیره سازی 

منابع آب در داخل زمین می باشد. 

 جدول 2ــ1ــ مشخصات سدهای استان

میانگین حجم آب قابل تنظیم به میلیون متر مکعبنوع سدنام سدردیف

60/8خاکی با هسته رسیشیرین دره1

44/4بتنی دو قوسیبارزو2

38/30خاکی با هسته رسیبیدواز3

7/92خاکی با هسته رسیشورک4

6خاکی با هسته رسیچری5

157/42مجموع حجم آب قابل تنظیم به میلیون متر مکعب

بیشتر بدانیم  

امروزه روش های تصفیٔه مختلفی برحسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور 
گسترش پیدا کرده است که از میان آنها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده 
شده اند. در شهرهای مختلف استان خراسان شمالی دو روش تصفیه لجن فعال و برکه تثبیت مورد استفاده قرار گرفته 

است. روش لجن فعال در شهر بجنورد و روش برکه تثبیت در شهر اسفراین برای تصفیه استفاده شده اند.
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                                                                 سد بیدواز اسفراین                                                                              سد چری  در فاروج
شکل 2٨ــ١ــ تصاویری از سدهای استان    

جنگل انبوه          
جنگل نیمه انبوه        

جنگل تنک      
بیشه زار و درختچه ریز           

جنگل های دست کاشت    
                                   اراضی مرتعی    

مرتع متراکم       
مرتع نیمه متراکم      

مرتع کم تراکم   
برون زدگی سنگی         

              پدیده های بیابانی فاقد پوشش گیاهی      

کویر        
دق های رسی        

اراضی شور و نمکزار          

                                 اراضی زراعی        
 زراعت های آبی و باغات           

زراعت دیم      

                                         منابع آبی       
سطوح آبی        

بستر رودخانه
شکل29ــ1ــ نقشۀ پوشش گیاهی استان

اراضی جنگلی و بیشه زار

کیلومتر

                                                               سد بارزوی شیروان                                                                      سد شیرین دره مانه و سملقان

جنگل ها و مراتع استان
پوشش گیاهی استان، به دلیل تنوع آب و هوا، خاک، اختالف ارتفاع و... از تنوع زیادی برخوردار است؛ به طوری که این 

تنوع از غرب به شرق و از شمال به جنوب کامالً مشهود است. 
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وضعیت پوشش گیاهی استان 
   پوشش گیاهی استان در قالب جنگل ها و مراتع قابل بررسی است. جنگل ها و مراتع حدود 2022077 هکتار و اراضی زراعی 

و نواحی مسکونی بدون پوشش گیاهی حدود 796164 هکتار از مساحت استان را شامل می شود.

اسفراين

9%
بجنورد

20%

گرمه

14%

مانه و سملقان

42%

جاجرم

4%

شيروان

8%

فاروج

3%

اسفراين بجنورد فاروج شيروان جاجرم گرمه مانه و سملقان

الف( جنگل: 
جنگل های استان با وسعتی حدود 407915 هکتار، 20/22 درصد از پوشش گیاهی استان را به خود اختصاص می دهند. 
مساحت جنگل های استان تقریباً 3/3 درصد از کل مساحت جنگل های کشور را شامل می شود. این جنگل ها عمدتاً از نوع غیرتجاری 
بوده و به دلیل نقش محافظتی خاک از اهمیت خاصی برخوردارند. طبق طبقه بندی های علمی جنگل های استان در ردیف جنگل های 
ایران ــ توران و ناحیه رویشی  هیرکانی قرار می گیرند. در مقایسه با گونه های ایران ــ تورانی، مساحت جنگل های هیرکانی در استان 

کم و به صورت نوار باریکی در جنوب و جنوب غربی شهرستان مانه و سملقان قابل مشاهده است. 

مانه و سملقان            گرمه              جاجرم            شیروان           فاروج             بجنورد            اسفراین

شکل 3٠ــ١ــ نمودار وسعت جنگل های استان به تفکیک شهرستان به درصد

مانه و سملقان 42%

گرمه 14% جاجرم 4%
شیروان 8%

فاروج 3%

بجنورد 20%

اسفراین 9%

از نظر میزان تراکم گونه های گیاهی، از کل جنگل های استان، در حدود18090 هکتار را جنگل های انبوه، 114597 هکتار 
را جنگل های نیمه انبوه و در حدود 275918 هکتار را جنگل های تُنک تشکیل می دهند.   

شکل 3١ــ١ــ نمودار درصد تراکم جنگل های استان

نیمه انبوه %2٨

ُتُنک %٦٨

انبوه %٤

ُتُنک              نیمه انبوه              انبوه
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گونه های جنگلی استان: همان طور که اشاره شد، گونه های جنگلی استان، ترکیبی از گونه های هیرکانی و ایران ــ تورانی 
هستند. مهم ترین گونه های هیرکانی شامل بلوط، ممرز، زبان گنجشک، انجیر وحشی و گالبی وحشی است. در جنگل های ایران ــ 

تورانی غالباً گونه های ُارس، زرشک وحشی، پسته، زالزالک، نسترن، داغداغان و کرکو می باشند. 

                                                                 ُارس                                                                                                                     گالبی وحشی

شکل 32ــ١ــ نمونه هایی از گونه های جنگلی استان

                                                               بلوط                                                                                                                      زالزالک

                                                       انجیر وحشی                                                                                                                     زرشک کوهی
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جغرافیای طبیعی استان

 برای مطالعه 

جدول 3ــ1ــ مشخصات جنگل های استان خراسان شمالی با توجه به شهرستان و موقعیت جغرافیایی

گونه های همراهمساحت )هکتار(تیپ رویشیناحیه رویشینام شهرستان

افرا،کرکو،زالزالک،داغداغان،زرشک35652ُارسایرانی ــ تورانیاسفراین

افرا،کرکو،زالزالک،داغداغان،زرشک89702ُارسایرانی ــ تورانیبجنورد

52033بلوط و ُارسهیرکانی و ایرانی ــ تورانیگرمه
ممرز، زبان گنجشک، گالبی وحشی، افرا، کرکو، 

زالزالک،  داغداغان، زرشک

افرا، کرکو، زالزالک، داغداغان، زرشک14866ُارسایرانی ــ تورانیجاجرم

افرا، کرکو، زالزالک، داغداغان، زرشک789ُارسایرانی ــ تورانیفاروج

افرا، کرکو، زالزالک، داغداغان، زرشک32422ُارسایرانی ــ تورانیشیروان

مانه و سملقان

ممرز،زبان گنجشک،گالبی وحشی22500بلوطهیرکانی

افرا،کرکو،زالزالک،داغداغان،زرشک500پسته، ُارسایران ــ تورانی

افرا،کرکو،زالزالک،داغداغان،زرشک155942ُارسایران ــ تورانی

ــ                                                                         ٤٠٨٩١٥جمع                                                                                                                 

شکل33ــ1ــ جنگل های انبوه در مانه و سملقان
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ب( مراتع 
شرایط مساعد طبیعی امکان می دهد مراتع استان از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار باشند. مساحت کل مراتع استان  1025941 
هکتار است که تقریباً 51 درصد از کل پوشش گیاهی طبیعی استان و حدود 1/3 درصد از مراتع کشور را به خود اختصاص می دهد. 

این مراتع با توجه به تراکم، مرغوبیت و تأمین علوفه دام به سه دسته تقسیم می شوند:
مراتع خوب: شامل مراتع گلیل و سرانی، شاه جهان، سالوک، قورخود، آالداغ و کوه بهار می باشد.

مراتع متوسط: شامل مراتع دامنه های جنوبی آالداغ و نواحی کم ارتفاع کپه داغ می شود.
مراتع فقیر: عمدتاً در دشت های جنوبی استان مانند جاجرم، گرمه و جنوب اسفراین مشاهده می شوند. 

شکل 3٤ــ١ــ جنگل های نیمه انبوه منطقه حفاظت شده قورخود

شکل 3٥ــ١ــ جنگل های ُتُنک پارک ملی سالوک
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جغرافیای طبیعی استان

جدول 4ــ1ــ میزان  و نوع مراتع استان 

وسعت مراتع  و درصدمشخصات
حسب  بر  هکتار  در  خشک  علوفه  بازده 

کیلو گرم
کل علوفه خشک بر حسب تن

وضعیت 
مرتع

درصدهکتار
متوسط عملکرد 

علوفه خشک
متوسط علوفه خشک 

قابل برداشت
موجودی علوفه خشک 

سالیانه  )تن(
علوفه خشک قابل 

برداشت سالیانه

24012025507/9212753/96بیش از 10 درصد106283خوب

18090112362/6656181/33بیش از 60 درصد624237متوسط

1507544313/1522156/575حدود 30 درصد295421فقیر

182183/7391091/865ــــ100درصد1025941جمع

شکل 36ــ1ــ نمودار کیفی در صد مراتع استان

فقیر                  متوسط                  خوب

فقیر %29  خوب 10%

 متوسط 61%  

مراتع خوب
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گونه های مرتعی استان: به دلیل تنوع شرایط طبیعی، گیاهان مرتعی استان از تنوع زیادی برخوردارند. از مهم ترین گونه های 

خوب
10%

متوسط
61%

فقير
29%

خوب متوسط فقير

مرتعی می توان به  درمنه، کاکوتی، شقایق، یونجه وحشی، علف گندمی، بومادران، باریجه، سلمه و... اشاره نمود.
 75 اهمیت مراتع استان: ارزش مراتع این استان از نظر تولید علوفه فقط حدود 25 درصد است. در حالی که بیش از 
درصد ارزش مراتع استان به فواید و ارزش های زیست محیطی از قبیل حفاظت از منابع خاک، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، جذب 

گاز کربنیک، تولید اکسیژن، تعدیل دما، تلطیف هوا و پناهگاه حیات وحش مربوط می شود. 
عوامل تخریب مراتع استان: یکی از مهم ترین عوامل تخریب مراتع استان، فشار فزاینده جمعیت دام و بهره برداری متکی 
به مرتع می باشد. به طوری که در 1025941 هکتار از مراتع استان، دام زیادی چرا می کنند. به گونه ای که تعداد دام موجود در این 

مراتع متوسط

مراتع فقیر

شکل 3٧ــ١ــ انواع مراتع در استان
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جغرافیای طبیعی استان

مراتع تقریباً 1/8 برابر توان مراتع استان است. این امر را می توان از مهم ترین عوامل تخریب مراتع استان به حساب آورد. عالوه براین، 
حریق در مراتع به عنوان یکی دیگر از عوامل تخریب جنگل ها و مراتع به حساب می آید. به طور مثال، در سال 1385، 56 مورد، حریق  

در جنگل ها و مراتع استان روی داده که، در اثر این آتش سوزی ها حدود 966 هکتار از جنگل ها و مراتع استان نابود شده است.

محدوده های حیات وحش استان
استان خراسان شمالی به دلیل تنوع زیست محیطی، مقام ممتازی در بین استان های کشور دارد. به همین منظور سازمان محیط 

زیست اقدام به تأسیس چندین پارک ملی، منطقٔه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش در این استان نموده است. 
پارک ملی و منطقۀ حفاظت شده  ساریگل: پارک ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل، در شرق شهرستان اسفراین قرار 

دارد. این منطقه طبق مصوبٔه شورای عالی محیط زیست در سال 1352 با نام منطقٔه شاه جهان، حفاظت شده اعالم شد. 

در آذر ماه سال 1381 به موجب مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، این منطقه به دو منطقه با عناوین پارک ملی و 
منطقه حفاظت شده ساریگل تقسیم شد.

 از نظر پوشش گیاهی، این منطقه  با بیش از 200 گونه گیاهی از تنوع نسبتاً مطلوبی برخوردار است. گیاهان غالب منطقه 
درمنه،کاله میرحسن وگون هستند. 

از نظر زندگی جانوری این پارک از تنوع بسیاری برخوردار است. از مهم ترین جانوران این پارک می توان به  پلنگ،کفتار،گرگ، 
روباه،گربه وحشی، قوچ اوریال، کل و بز، آهو و گراز اشاره نمود.   

بنابر اعالم سازمان محیط زیست خراسان شمالی از 502 گونه پرنده شناخته شده درایران، 70 گونه یعنی 15/3 درصد آنها در 
این منطقه مشاهده شده اند.

شکل 39ــ1ــ میش اوریال منطقۀ حفاظت شدۀ ساریگل زیباترین  و  ترین  ترین، سریع  قوی  ملی ساریگل  پارک  پلنگ  شکل38ــ1ــ 

پلنگ جهان
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شکل ٤٠ــ١ــ نمونه ای از آبشخورهای ایجاد شده در پارک ملی ساریگل 

پارک ملی  و منطقه حفاظت شده سالوک: پارک ملی ومنطقه حفاظت شده سالوک در شمال غرب شهرستان اسفراین قرار 
دارد. این منطقه از سال 1352 تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفت. در سال 1381 قسمتی از شرق سالوک به پارک ملی ارتقا 
یافت و به موجب مصوبٔه شورای عالی حفاظت محیط زیست به دو منطقه با عناوین پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک تقسیم 

شد.
منطقه سالوک از لحاظ جمعیت و تنوع گونه ها به علت دارا بودن دو اکوسیستم کوهستانی و دشتی، منطقه ای فوق العاده غنی 
و ارزشمند است. مهم ترین جانوران این منطقه قوچ و میش، کل و بز، آهو، پلنگ، کفتار، گرگ، روباه، گربه پاالس، گربه وحشی، 

کبک، دلیجه و سایر پرندگان شکاری هستند.

شکل ٤١ــ١ــ تخم گذاری پرندگان مهاجر در منطقه حفاظت شده ساریگل

شکل ٤2ــ١ــ قوچ کوهی مهم ترین گونه حیات وحش نواحی کوهستانی پارک 

سالوک 

شکل ٤3ــ١ــ آهو مهم ترین گونه حیات وحش مناطق دشتی سالوک

ازنظر پوشش گیاهی، پارک سالوک یکی از ایستگاه های تحقیقات گیاهی کشور به حساب می آید. گیاه غالب این منطقه در 
قسمت دشت، درمنه و در قسمت کوهستانی گون از نوع کاله  میرحسن می باشد. 
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منطقه حفاظت شده قورخود: منطقه حفاظت شده قورخود با وسعتی بالغ بر 43000 هکتار در شمال غرب شهرستان مانه و 
سملقان واقع شده است. این منطقه در مورخ 1350/4/27 از سوی سازمان محیط زیست، حفاظت شده اعالم شد. از نظر پوشش 
گیاهی یکی از مناطق پرتراکم استان به حساب می آید. از مهم ترین گونه های گیاهی آن می توان به انواع گون، درمنه، خارشتر، اسفناج 

وحشی، سریش، جغجغه، بومادران، کاکوتی، آویشن، زیره،گل ماهور و باریجه اشاره نمود.

شده  ت  حفاظ منطقۀ  ی  دشت نواحی  غالب  گیاهی  پوشش  ِدرمنه  44ــ1ــ  شکل 

سالوک
شکل ٤٥ــ١ــ َگَون نوع کاله میرحسن پوشش گیاهی غالب در نواحی کوهستانی 

سالوک

شکل 47ــ1ــ  جنگل های انبوه قورخودشکل 46ــ1ــ  بز کوهی در منطقه قورخود

از نظر جانوری این منطقه یکی از زیستگاه های اصلی کل و بز در کشور به حساب می آید. عاله بر کل و بز حیوانات دیگری نظیر 
قوچ و میش، آهو، پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، گربه وحشی، روباه، سمور، گراز و کفتار نیز در این پارک زیست می نمایند.

بر 17800 هکتار در شمال شهرستان  بالغ  با وسعتی  ُگلیل َسرانی: منطقه حفاظت شده گلیل سرانی  منطقه حفاظت شده 
شیروان واقع شده است. این منطقه در سال 1350  به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم شد. 
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قابل ذکر است که درختان کهنسالی در این منطقه وجود دارند. از جمله درخت ارسی که به لحاظ قطر تنه و قدمت، کهنسال ترین 
درخت ارس در خراسان بزرگ بوده و جزء 5 درخت کهنسال ارس ایران  محسوب می شود.

 از نظر زندگی جانوری، منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی یـکی از مهم تـرین مناطق کشور به شمار می آید. که از مهم ترین 
گونه های جانوری آن می توان به قوچ و میش اوریال، گربه وحشی، گراز، کبک، ِدلیجه، چکاوک و  باِقرِقره اشاره نمود.

شکل 49ــ1ــ درخت ارس کهنسال گلیل سرانیشکل ٤٨ــ١ــ قوچ اوریال گلیل سرانی

پناهگاه حیات وحش میاندشت: پناهگاه حیات وحش میـاندشت بـا وسعتی در حدود 84435 هکتار در جنوب شهرستان 
جاجرم قرار دارد.این منطقه در سال 1352 در ردیف پناهگاه های حیات وحش ایران  قرار گرفت. از نظر پوشش گیاهی،غالب گیاهان 

منطقه،گیاهان شور پسند بوده و شامل درمنه، گون، تاق و گز هستند. 
مهم ترین گونه های جانوری زیستگاه عبارتند از پلنگ، یوز پلنگ، گراز، روباه، شغال،گرگ، کفتار،گربه وحشی، انواع جوندگان، 

هوبره، کبک، تیهو، عقاب طالیی و عقاب شاهی.

شکل ٥٠ــ١ــ عقاب طالیی از پرندگان شکاری پناهگاه حیات    وحش میاندشت جاجرم
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آیا در این نقشه مناطق بیابانی یا نیمه بیابانی را مشاهده می کنید؟ بیشترین سطح بیابان در کدام شهرستان مشاهده می شود؟
در دهه های اخیر به علت چرای بیش از حد دام، بوته کنی، شخم نامناسب وشیوه های نادرست آبیاری سطح بیابان های استان 
گسترش یافته است. عالوه براین، بر اثر وزش باد و فرسایش خاک در قسمت های جنوبی استان، تپه های ماسه ای به وجود آمده و شرایط 

گسترش بیابان ها را فراهم کرده است. 
بر اساس آمار اداره منابع طبیعی استان، در حدود 587221 هکتار از مساحت استان را بیابان ها تشکیل می دهندکه از این مقدار 

337106 هکتار آن در شهرستان جاجرم و حدود 250115 هکتارآن در شهرستان اسفراین قرار دارد.

شکل ٥٤ــ١ــ چشم اندازی از بیابان های جنوبی جاجرمشکل53ــ1ــ شخم نامناسب در دیم زارهای استان

بیش از 2٥٠ میلی متر            
بیش از ١٥٠ میلی متر          

کمتر از ١٥٠ میلی متر

شکل 52ــ1ــ نقشۀ پراکندگی بیابان های استان

  میزان بارش 
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شکل 55ــ1ــ کارخانه آلومینای جاجرم  زمینه ای برای جلوگیری از مهاجرفرستی

راه های مقابله با بیابان زایی در استان: برای مقابله با گسترش بیابان ها دراستان فعالیت های قابل مالحظه ای انجام شده 
 است که از مهم ترین آنها می توان به کاشت درختان خشکی پسند از جمله گیاه آتریپلکس اشاره نمود.  

شکل 56ــ1ــ  کشت گیاهان خشکی پسند)آتریپلکس( در بیابان های استان

ویژگی های آب و هوایی بیابان های استان: آنچه سبب تفکیک مناطق بیابانی از سایر مناطق می شود ویژگی های آب و هوایی 
آن است. مهم ترین ویژگی های آب و هوایی بیابان های استان عبارتند از:

1ــ میزان بارش در بیابان های استان کم و نامنظم است. این میزان بارش سالیانه در بیابان های اسفراین 179 میلی متر و در 
بیابان های جاجرم 124 میلی متر ثبت شده است.

2ــ درجه حرارت در بیابان های استان متغیر است. متوسط دمای بیابان های استان 24/48 درجٔه سانتی گراد است.
3ــ میزان تبخیر در این بیابان ها  بیش از 10 برابر میزان بارش است. به طوری که تبخیر در بیابان های جاجرم به 2466 میلی متر 

و در بیابان های اسفراین به 2100 میلی متر در سال می رسد.
استعداد و توانمندی بیابان های استان: نواحی بیابانی علی رغم داشتن مشکالت، از توانمندی های فراوانی برخوردار 
هستند که در صورت برنامه ریزی مناسب می توان از آنها بهره برداری نمود. از مهم ترین این توانمندی ها می توان به انرژی خورشیدی، 

انرژی باد، منابع معدنی، انباشت  ماسه، استحصال نمک و پرورش گونه های گیاهی شورپسند اشاره نمود.
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یکی از مهم ترین مشکالت مناطق بیابانی استان، فرسایش بادی است. به دلیل کندی فرایند تکوین خاک در 
نواحی بیابانی )برای تشکیل یک سانتی متر خاک در این مناطق نزدیک به هزار سال زمان الزم است(، جلوگیری از 
فرسایش خاک در این مناطق باید جدی گرفته شود. فرسایش بادی در جنوب شهرستان های جاجرم و اسفراین بیشتر 
به چشم می خورد. فرسایش بادی در 22 درصد از بیابان های جنوبی استان به قدری شدید است که این مناطق را در 

ردیف مناطق بحرانی کشور از نظر فرسایش بادی قرار داده است.

شکل ٥٧ــ١ــ نبکای شکل گرفته در بیابان های جنوبی استان
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مخاطرات طبیعی
بیش از چهل نوع مخاطره طبیعی در  جهان شناخته شده است که بیشتر آنها در استان خراسان شمالی رخ می دهند. به نظر شما 

کدام یک از مخاطرات طبیعی، استان خراسان شمالی را تهدید می کند؟
مهم ترین مخاطرات طبیعی استان عبارتند از: زلزله، سیل، خشکسالی، لغزش، سرمازدگی، رعد و برق، تگرگ، ریزش سنگ، 

پیشروی بیابان، طوفان و …

مسائل و مشکالت محیطی استاندرس پنجم

کدام یک از مخاطرات طبیعی داخل کادر در محل زندگی شما رخ می دهد؟ با عالمت فلش ← به شهرستان 
محل زندگی خودتان وصل کنید.

شکل ٥٨ــ١

زلزله
سیل

خشکسالی
زمین لغزش
سرمازدگی
رعد و برق

تگرگ 
ریزش سنگ

طوفان
پیشروی بیابان
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زلزله: زلزله مخرب ترین پدیدٔه طبیعی است که همه ساله خسارت های جانی و مالی زیادی به انسان ها وارد می کند. خراسان 
شمالی از استان های زلزله خیز کشور است. به علت فراوانی و طول زیاد گسل ها و جوان  بودن چین خوردگی ها در استان، تاکنون 
لرزه های سال 1352 دهنٔه اجاق در  به زمین  توان  آنها می  ترین  از مخرب  پیوسته است.  به وقوع  استان  این  بسیاری در  زلزله های 

شهرستان اسفراین و زلزلٔه 19 بهمن سال 1375 روستای ناوه در شهرستان بجنورد اشاره نمود.
هر چند، زلزله ها، سبب تخریب ساختمان ها می شوند ولی رعایت نکات ایمنی در ساختمان سازی می تواند تا حدودی از خسارات 

آن بکاهد. تأثیر این نکته را در مقایسٔه شکل های )59ــ1( و )٦٠ــ1( می توانید به خوبی مشاهده کنید. 

                 شکل ٥٩ــ١ــ ساختمان دبستان روستای ناوه پس از زلزله                                                        شکل ٦٠ــ١ــ روستای ناوه پس از زلزله

شکل ٦١ــ١ــ بازسازی روستای زلزله زده توپ چنار شهرستان مانه و سملقان با استفاده از 

اسکلت زوگالی )چوبی(
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 برای مطالعه 

بین پراکندگی گسل ها و وقوع زلزله ها ارتباط وجود دارد. در این بین، گسل های فعال خطرناک ترند. گسل 
فعال به گسلی گفته می شود که در چند دهٔه اخیر در آن زلزله ای رخ داده باشد. درجدول زیر با مهم ترین گسل های فعال 

استان آشنا می شوید.
جدول6ــ1ــ مشخصات گسل های فعال استان

نام گسل
طول گسل 
)کیلومتر(

شواهد و نشانه های فعالیتموقعیت نسبیجهت گسل

زمین لرزهٔ سال 13٦5، پدیده انحراف رودخانه ای شرق اسفراینSE ــ2٠NWدهنود

زمین لرزٔه سال 1312ــSE ــ1٠NWُگلبین

زمین لرزٔه سال 1348شرق اسفراین و جنوب فاروجSE ــ1٠NWَزنفت

زلزلٔه سال 135٦ شهر قوچان شمال شهرهای فاروج و شیروانSE ــ5٠NWکپه داغ

انحراف رودخانه، جابجایی در رسوبات جدید بخش بام و صفی آبادSE ــ15NWخوراب

زمین لرزٔه سال 13٦٠و1345کوه شاه جهانSE ــ25NWجهان

ـ 15Eسالوک زمین لرزٔه سال 13٦3وجود پرتگاه های متعدد خط تغییر شیب کوه سالوک و درٔه گریوانWـ

ـ 17NEقرجه رباط زمین لرزه های سال 1332و 1331 روستای قرجه رباط در شرق سنخواستSW ـ

ـ 15Eسارمران زمین لرزٔه سال1332باالتر از روستای سارمران در جنوب کوه سالوکWـ

ـ 4٠Eشوقان زمین لرزٔه 1335خط تغییر شیب رشته کوه آالداغ و دشت شوقانWـ

زمین لرزٔه 139٠ شهر لوجلیشمال و شمال غرب شهر شیروانSE ــ3٠NWباغان

ـ 75Eچمن بید پرتگاه ساختمانی و مخروط افکنه های جدیدشمال روستاهای چمن بید، باش کالته و اسپاخوWـ

ـ 15NEکی کی زمین لرزٔه سال 13٦1غرب و جنوب غرب روستای کی کیSW ـ

زمین لرزٔه 132٠انحراف رودخانه روئین روستای شیرویهSE ــ5NWشیرویه

اختالف ارتفاع و پرتگاه های گسلیجنوب شهرهای گرمه و جاجرمSWــ25NEقلعه کور

زمین لرزٔه سال 139٠شمال غرب شهر اسفراینEــ4Wامین آباد اسفراین

زمین لرزٔه 1375روستای ناوه در شمال بجنوردSEــ8NWناوه
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آخرین فعالیت گسل های استان مربوط به گسل امین آباد، در شمال غرب شهر اسفراین است که منجر به زمین لرزه ای با قدرت 
4/5 درجه در مقیاس ریشتر شد. این زمین لرزه در نیمه شب جمعه 18 آذرماه 139٠ بر اثر فعال شدن  قسمت شمال غربی این گسل 

رخ داد. این زلزله خسارات مالی و جانی نداشت ولی سبب ترس و وحشت مردم شد. 

                      شکل 62ــ1ــ گسل امین آباد از گسل های فعال استان                                                شکل ٦٣ــ١ــ گسل سالوک از گسل های فعال استان 

بین  در  وقوع سیالب  نظر  از  آید. خراسان شمالی  می  به حساب  استان  طبیعی  ترین خطر  زلزله، سیل مخرب  از  بعد  سیل: 
استان های کشور جایگاه دوم را دارد. 

علل وقوع سیالب در استان منشأ طبیعی و انسانی دارد. از مهم ترین دالیل طبیعی آن می توان به ذوب ناگهانی برف و یخ در 
کوهستان ها، بارش های رگباری، کم شدن پوشش گیاهی و شیب زمین و از مهم ترین عوامل انسانی می توان به عدم اعمال مدیریت 
توسعٔه شهرها و روستاها در  نه ها،  به حریم رودخا برداشت غیر اصولی مصالح رودخانه ای، تجاوز  آبخیز،  صحیح در حوضه های 

عرصه های سیل گیر اشاره نمود.

اسفراین  فرتان  روستای  مسکونی  مناطق  به  ها  سیالب  رود  و ١ــ  ٦٤ــ شکل 

اردیبهشت ماه ١٣٨٦

شکل ٦٥ــ١ــ آب گرفتگی خیابان های شهر بجنورد در سیالب سال ١٣٨٧
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استان  مردم  به  زیادی  مالی  وقوع سیل خسارات  همه ساله  دارند.  قرار  معرض خطر سیل  در  استان  بیشتر شهرستان های 
وارد می کند. شکل 66ــ1 میزان خسارات ناشی از سیل در شهرستان های استان را در فاصله سال های137٠ تا 138٠ مشخص 

می کند.

شکل ٦٦ــ١ــ میزان خسارات سیل بین سال های ١٣٧٠ تا ١٣٨٠ در شهرستان های استان )میلیون(

جاجرم        مانه و سملقان        فاروج            اسفراین             شیروان            بجنورد

بر خالف زلزله، سیل به  راحتی قابل پیش بینی و پیشگیری است و با انجام اقداماتی می توان از خسارت های آن کاست. مهم ترین 
این اقدامات عبارتند از:

1ــ جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی 
2ــ احداث سد و سیل بند

3ــ اجرای طرح های آبخیزداری 
4ــ اطالع رسانی به موقع قبل از وقوع سیل  

5ــ رعایت حریم رودها و مسیل ها
زمین لغزش: زمین لغزش به حرکت و جابجایی توده ای مواد در روی سطح شیبدار گفته می شود. لغزش بر اثر عوامل مختلفی 
چون ایجاد ترانشه در جاده ها، تفاوت در نفوذپذیری الیه های زمین، افزایش وزن و بارگذاری روی دامنه ها، زیربری رود، نیروی جاذبه 
)شیب(، زلزله و … به وجود می آید. به دلیل کوهستانی بودِن قسمت های زیادی از استان، پدیدٔه زمین لغزش در بخش های زیادی از آن 
رخ می دهد. به عنوان مثال، می توان به وقوع زمین لغزش در روستاهای تاتار، گلی، ُاترآباد، ناوه و نرگسلو در بجنورد؛ روستای برازانلو 
در جاجرم؛ هشت  مرخ در فاروج؛ اسطرخی در شیروان؛ قره چای و حسن سو در مانه و سملقان؛ کناره های محور اسفراین ــ بجنورد 

و درهٔ اردوغان ــ بیدواز در اسفراین اشاره نمود.

دولتی
کشاورزی
مسکونی
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سرمازدگی: به علت  قرارگیری استان در مسیر اصلی ورود توده هوای سرد و خشک سیبری، در بعضی از سال ها، تشدید 
فعالیت زبانٔه این تودٔه هوا در اوایل پاییز )سرمازدگی زودرس( و اوایل بهار)سرمازدگی دیررس(، سبب سرمازدگی ناگهانی محصوالت 

باغی و زراعی شده و خسارات زیادی را به کشاورزان استان وارد می کند. 

             شکل ٦٧ــ١ــ لغزش چرخشی در روستای اترآباد علیای بجنورد                                       شکل ٦٨ــ١ــ زمین لغزش در روستای اسطرخی شیروان

شکل ٦٩ــ١ــ آثار سرمازدگی در باغات استان

آلودگی های زیست محیطی
امروزه یکی از خطرات جدی که زندگی بشر را تهدید می کند، عدم توجه به مشکالت و معضالت زیست  محیطی است.که نهایتاً 

تخریب محیط  زیست و به مخاطره افتادن زندگی انسان را در پی دارد.
   همه افراد جامعه باید در حفاظت محیط  زیست سهیم باشند. خداوند گران بهاترین گوهر، محیط  زیست )طبیعت( را در اختیار 

ما قرارداده تا به نحو مطلوب از آن بهره مند شویم و به عنوان امانتی به آیندگان بسپاریم. 
انواع آلودگی های زیست محیطی

آلودگی هوا: رشد بی رویه جمعیت، مکان یابی وگسترش نا مناسب صنایع، افزایش روز افزون وسایل نقلیه موتوری، موقعیت 
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                  شکل ٧٠ــ١ــ صنایع استان یکی از منابع آلودگی هوا                                                    شکل 7١ــ1ــ پدیده وارونگی دما در دشت بجنورد

مسئولیت نظارت بر آلودگی هوا در استان بر عهدٔه سازمان محیط زیست است. این سازمان جهت کاهش آلودگی هوا اقداماتی 
انجام داده است که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1ــ برگزاری دوره های آموزشی درخصوص مسائل محیط زیست
2ــ پیگیری و انجام اقدامات الزم به منظور حذف زباله سوزهای بیمارستانی

3ــ نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودروها 
4ــ الزام صنایع فعال و بزرگ استان به نصب فیلترهای مناسب کاهش آلودگی هوا 

5ــ مکان یابی مناسب صنایع
٦ــ توسعه فضای سبز

  هر چند اقدامات سازمان محیط زیست نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوای استان دارد، اما این اقدامات زمانی نتایج بهتری 
خواهد داشت که هر شهروند خود را در کاهش آلودگی هوای استان مسئول بداند و در جهت کاهش این آلودگی ها تالش نماید.

آلودگی  منابع آب: آب یکی از مهم ترین عناصر زیست محیطی است که آلودگی آن می تواند سبب بیماری های مهلک شود. 
در آلودگی منابع آب عوامل مختلفی دخالت دارند که ازمهم ترین آنها می توان به موارد زیراشاره نمود:

1ــ دفع نامناسب زباله ها
2ــ فاضالب های شهری و روستایی 

3ــ فاضالب های صنعتی 
4ــ پساب های کشاورزی

جغرافیایی و محصور شدن برخی از شهر های استان در میان کوه ها و پدیده وارونگی دما، باعث آلودگی هوای استان شده اند. در حال 
حاضر بیش از 3٠٠ واحد صنعتی در استان مشغول فعالیت هستند. فعالیت این واحد ها و شرایط طبیعی برخی از شهر های استان سبب 

شده است  این شهر ها با مشکل آلودگی هوا مواجه شوند. 
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همان طور که ذکر شد، یکی از مهم ترین عواملی که سبب آلودگی منابع آب استان می شود، فاضالب های صنعتی 
است. واحد های صنعتی استان  که دارای پساب صنعتی اند عبارتند از: پتروشیمی  خراسان، سیمان بجنورد، شهرک 
صنعتی شمارٔه یک بجنورد، کشتارگاه صنعتی دام، کشتارگاه امیدطیور،  رب گلی داغ، پنیر ساتل غالمان،  شرکت صنایع 
غذایی گهرباران، شرکت تولیدی قند شیروان،  مجتمع کشت و صنعت مزرعه سبز خرم، کشتارگاه شیروان، کشتارگاه 
فاروج، شرکت فراورده های شیر بهاره، شهرک صنعتی شیروان، شرکت ترشکامان )شهرک صنعتی شیروان(، شرکت 
بهنوش خراسان،مجتمع صنعتی اسفراین، کارخانه لوله گستر، شهرک صنعتی اسفراین، شرکت پاک مهر اسفراین، 
آلومینای جاجرم و واحدهای سنگ شکن.  برخی ازاین واحد ها دارای شبکه فاضالب می باشند و از نظر آلودگی منابع 
آب چندان مشکل زا به حساب نمی آیند، مانند شهرک صنعتی شمارٔه یک بجنورد  و در شهرک های صنعتی اسفراین 
و شیروان نیز شبکه جمع آوری فاضالب در حال احداث است. بیشتر آلودگی منابع آب استان، مربوط به واحدهای 

صنعتی می باشد که فاقد شبکه فاضالب هستند.

                                                           فاضالب کشتارگاهی                                                                                    فاضالب های صنعتی

                                                                     زباله های شهری                                                                                    زباله های خانگی

شکل ٧٢ــ١ــ عوامل آلوده کننده منابع آب استان
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راهکارها و اقدامات زیر می تواند از آلودگی منابع آب استان بکاهد: 
1ــ ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه های جمع آوری فاضالب شهری و روستایی 

2ــ ایجاد سیستم های تصفیه خانه فاضالب در بیمارستان ها و واحد های صنعتی 
3ــ مکان یابی مناسب صنایع 

4ــ ایجاد و راه اندازی ایستگاه های ثابت و سیار سنجش آلودگی آب 
5ــ پخش برنامه های فرهنگی در خصوص نقش مردم در کاهش آلودگی منابع آب از رسانه های گروهی 

محیط  زیست و پسماند: روند صنعتی شدن جوامع درچند دهٔه اخیر، زندگی مصرفی را به دنبال داشته است. این شیوهٔ زندگی،  
سبب تولید هزاران تن زباله مخصوصاً در جوامع شهری شده است. بر اساس آمار سازمان محیط زیست کشور، در حال حاضر روزانه بیش 
از 45٠٠٠ تن پسماند شهری در کشور تولید می شود که این مقدار تولید زباله در روز، ضمن ایجاد آلودگی های مختلف زیست محیطی، 
خسارات مالی زیادی نیز بر اقتصاد کشور وارد می کند. با توجه به اینکه امروزه تولید پسماند اجتناب ناپذیر است با وجود این می توان میزان  

تولید آن را کاهش داد و از آلودگی های زیست محیطی کاست. مهم ترین اقدامات دراین زمینه عبارتند از: 
1ــ راه اندازی کارخانه کمپوست در استان

2ــ آموزش و فرهنگ سازی مشارکت مردم در تفکیک زباله 
3ــ اصالح الگوی مصرف 

4ــ مکان یابی دفن بهداشتی زباله ها 
5ــ مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی

شکل7٣ــ1ــ شیوه های نامناسب جمع آوری، انتقال و دفن زباله  در استان



فصل دوم

جغرافیای انسانی استان خراسان شمالی
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بیشتر بدانیم  

سابقه پیشنهاد ایجاد استان خراسان شمالی 
      معضالت ناشی از گستردگی استان خراسان، مشکالت اداری و عدم امکان توزیع عادالنه خدمات، تفکر مبتنی بر ضرورت 
تقسیم استان پهناور خراسان را در اذهان صاحب نظران مطرح ساخت و سرانجام در تاریخ 19 / ٥ / 1383، تقسیم استان به سه استان 
خراسان شمالی به مرکزیت شهرستان بجنورد، خراسان رضوی به مرکزیت شهرستان مشهد و خراسان جنوبی به مرکزیت شهرستان 

بیرجند انجام شد. 

تقسیمات سیاسی استاندرس ششم

دالیل تقسیم استان خراسان عبارتند از: 
١ــ وسعت بسیار زیاد استان 

٢ــ وجود شرایط نسبتاً مشابه اقلیمی و جغرافیایی در مناطق شمال، مرکز و جنوب استان. 
٣ــخصوصیات مشابه قومی، نژادی، فرهنگی، نحؤه فعالیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی نزدیک مردم در 

مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی.  
4ــ سهولت و سرعت ارتباط مناطق یاد شده ناشی از وضع طبیعی مناطق سه گانه. 

٥ــ موقعیت خاص ژئوپولیتیکی استان خراسان و تبعات سیاسی ــ امنیتی ناشی از وجود بیش از 1000 
کیلومتر مرز مشترک با همسایگان خارجی . 

٦ــ اعمال سیاست تمرکز زدایی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق رفع محرومیت از تمامی نقاط استان و 
تقسیم عادالنٔه امکانات بین همه اقشار مردم. 

براساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال 1387، خراسان شمالی با وسعت 28434 کیلومتر مربع، شامل 7 شهرستان، 17 
بخش، 42 دهستان و 18 نقطه شهری می باشد. 
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جدول 1ــ 2ــ تقسیمات سیاسی استان خراسان شمالی در سال 1388

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان

بجنوردبجنورد

بجنوردمرکزی

خوش منظرآالداغ

بجنورد باباامانباباامان

بدرانلوبدرانلو

رازراز و جرگالن

یکه سعود پایینجرگالن

راز تنگه ترکمنراز

غالمانغالمان

حصار گرمخانگرمخان
حصار و گرمخانگرمخان

حصار گرمخان
گیفان باالگیفان

جاجرمجاجرم

جاجرمامیرآبادمیان دشتجاجرممرکزی

سنخواستجلگه سنخواست
دربنددربند

سنخواست
سنخواستچهارده سنخواست

شوقانجلگه شوقان
شوقانشوقان

شوقان
طبرطبر

شیروانشیروان

شیروانمرکزی

امیرآبادحومه

شیروان

زیارتزیارت

زوارمزوارم

هنامهسیوکانلو

گلیانگلیان

لوجلیسرحد
توکورتکمران 

لوجلی
کوسهجیرستان 

ینگی قلعه باالقوشخانه
ینگی قلعه باالقوشخانه باال 

ــ
علی محمدقوشخانه پایین
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اسفرایناسفراین

اسفراینمرکزی

عباس آبادآذری 

اسفراین 

چهار برجدامن کوه 

ایرجرویین

زرق آبادزرق آباد

پرکانلو میالنلو

صفی آباد بام و صفی آباد
بامبام

صفی آباد
صفی آبادصفی آباد

آشخانهمانه و سملقان

آشخانهمرکزی
گرمابجیرانسو 

آشخانه
اسالم آباد کردحومه 

قاضیسملقان
قاضیقاضی 

قاضی
کشانکآلمه

مانه
پیش قلعهاترک پیش قلعه

پیش قلعه
خرتوتشیرین سو 

فاروجفاروج

فاروجمرکزی

ینگی قلعهسنگر 

فاروج مایوان شاه جهان

چریفاروج

تیتکانلوخبوشان
تیتکانلوتیتکانلو

تیتکانلو
حصاراندرفحصار 

گرمهمرکزیگرمهگرمه
امیرآبادباالدشت 

گرمه ــ ایورــ درق
رباط قره بیلگلستان 
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شکل 1ــ٢ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان
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ویژگی های کلی جمعیت 
بر اساس نتایج سرشماری سال 1385، استان خراسان شمالی دارای 811572 نفر جمعیت در قالب 199850 خانوار بوده 

است. از این تعداد 48/36 درصد در نقاط شهری، 51/06 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و بقیه غیرساکن بوده اند. 

جدول 2ــ 2ــ جمعیت شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال های  85 ــ 1375

سال 1385سال 1375

درصدجمعیتخانواردرصدجمعیتخانوارشرح

١49٥0٣7٣٢٦4٦١00١998٥08١١٥7٢١00کل استان

48/٣٦  ٦١488٢9٣٥494099١٢0٣9٢4٥8ساکن در نقاط شهری

06/ 87839438158609976741436551ساکن در نقاط روستایی

96347490/58ــــــغیر ساکن 

جمعیت استاندرس هفتم

شکل 2ــ 2ــ توزیع نسبی جمعیت برحسب وضع سكونت ــ سال 1385  

 روستایی %51/06  

  شهری %48/36  
غیرساکن %0/58

رشد جمعیت و روند آن
ها  تمامی شهرستان  در  که  است  بوده  معادل0/75 درصد  تا 1385،  زمانی 1375  مقطع  در  استان  طبیعی جمعیت  نرخ رشد 
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یکسان نیست. شهرستان مانه و سملقان با 1/79 درصد بیشترین و شهرستان فاروج با 1/23- درصد کمترین رشد جمعیت را در بین 
شهرستان های استان داشته اند. 

 برای مطالعه 

جدول 3ــ 2ــ  جمعیت استان و متوسط رشد ساالنه طی سال های 85 ــ 1365

جمعیتسال
متوسط رشد ساالنهافزایش دوره

درصددورهدرصدمطلق

751/56ــ65ــــ1365627202

851/03ــ137573256010535814/475

851/3ــ1385811572790129/765

                                           
جدول 4ــ 2ــ نرخ رشد جمعیت شهرستان های استان طی سال های 85 ــ 1375

نرخ رشد جمعیت ساالنه ) 85ــ 75 (نام شهرستانردیف

1/78بجنورد1

0/48اسفراین2

1/01شیروان3

68 /0جاجرم ــ گرمه4

1/79مانه و سملقان5

1/23-فاروج6

0/75میانگین
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تراکم جمعیت در استان 
تراکم نسبی جمعیت در استان با توجه به وسعت )28434 کیلومترمربع( و جمعیت )811572 نفر( در سال 1385، 28/5 نفر 
در هر کیلومتر مربع است که نسبت به متوسط کشوری )42 نفر در کیلو مترمربع(، کم تراکم محسوب می شود. شهرستان بجنورد با 

53/3 نفر در هر کیلومترمربع پرتراکم ترین و شهرستان جاجرم با 9/5 نفر در کیلومتر مربع، کم تراکم ترین شهرستان ها بوده اند.  

شکل 3ــ 2ــ نرخ رشد جمعیت شهرستان های استان طی سال های 85 ــ 1375
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 برای مطالعه 

جدول 5ــ 2ــ تراکم نسبی جمعیت استان به تفکیک شهرستان در سال 1385

تراکم نسبیمساحتجمعیتنام شهرستان

درصدمساحت )km٢(درصدتعداد

٥٣/٣ ٢١/٦ ٣٢848940/47٦١٥7بجنورد

٣9/٥ ١٥٦١8١١9/٢4٣94٥١٣/8شیروان

١٢٣١44١٥/١7٥0١9١7/٦٢4/٥اسفراین

9٥٥8٢١١/١8٦0٥٣٢١/٢١٥/7مانه و سملقان

٢٣٦9٦٣٢0047١١/8گرمه
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٣47874/٢٣٦4١١٢/89/٥جاجرم

٦٣0/7/ 49٦9٣٦/١٢١٦١٥٥فاروج

8115721002843410028/5استان

شکل4ــ 2ــ مقایسۀ مساحت و جمعیت شهرستان های استان ــ  سال 1385

جمعیت
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شکل 5ــ 2ــ نقشۀ تراکم نسبی و پراکندگی جمعیت استان

مرکز استان
مرکز شهرستان
شهر
روستا
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20ـ10
30ـ20
40ـ30
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فعالیت

 با توجه به شکل ٥ ــ2 و جدول 5 ــ2، سؤاالت را پاسخ دهید: 
١ــ در کدام شهرستان های استان تراکم جمعیت بیشتر است ؟ 

٢ــ علل کمی تراکم جمعیت در شهرستان های جنوبی و غربی استان چیست؟ 

ساختمان سنی و جنسی جمعیت استان 
نمودار زیر هرم سنی جمعیت استان را نشان می دهد، تعریف شما از هرم سنی چیست؟ 

شکل٦ــ 2ــ هرم سنی جمعیت استان در سال 1385

زن مرد

هرم سنی جمعیت استان دارای قاعده ای پهن و گسترده است که حکایت از جوانی جمعیت دارد. تیزی نوک هرم نیز بیانگر پایین 
بودن متوسط عمر یا امید به زندگی است . براساس سرشماری سال 1385، ترکیب جنسی جمعیت استان نسبتاً همگون بوده است. 

به عبارت دیگر، تعداد زنان و مردان در این استان تقریباً مساوی است. 

60000         50000      40000      30000      20000        10000        ٠ ٠          10000     20000    30000    40000      50000      60000

+85
40ــ80
79ــ75
74ــ70
69ــ65
64ــ60
59ــ55
54ــ50
49ــ45
44ــ40
39ــ35
34ــ30
29ــ25
24ــ20
19ــ15
14ــ10

9ــ5
4ــ0
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 برای مطالعه 

جدول6ــ 2ــ ترکیب سنی جمعیت استان خراسان شمالی در سال های 85 ــ 1375

درصدتعداد جمعیت ) 1385 (درصدتعداد جمعیت ) 1375 (گروه سنی

1432057243/7623820929/35ــ0 سال

6438462052/553325765/71ــ 15 سال

65273683/7401044/94  + سال

73256099/96811572100جمع

 ٦٤ــ15 ساله %65/71

شکل 7 ــ 2ــ توزیع نسبی جمعیت استان بر حسب گروه های عمده سنی ــ سال 1385

کمتر از 15 سال %29/35 

 ٦5ساله و بیشتر %4/94

جمعیت شهری و روستایی 
بر اساس سرشماری سال 1385، نزدیک به نیمی از جمعیت استان )48/4 درصد(، در شهرها ساکن بوده اند. به این ترتیب تا 
این زمان الگوی غالب زیست در استان روستانشینی بوده است. این در حالی است که الگوی غالب زندگی در کشورمان از حدود 
سال 1360 )30 سال قبل( به سود جامعه شهری تغییر کرده است. در سال های 1365، 1375 و 1385، استان خراسان شمالی در 

مقایسه با کل کشور جمعیت شهری کمتری داشته است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟ 
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 برای مطالعه 

جدول 7ــ 2ــ مقایسۀ جمعیت شهری، روستایی ایران و استان در سال های 85 ــ 75 ــ 1365

سطح
جمعیت در سال 1385جمعیت در سال 1375جمعیت در سال 13٦5

روستاییشهریروستاییشهریروستاییشهری

٣١/٥٥%٦8/4٥%44/٦%٥٥/4%4٦%٥4%ایران

٥٢%48%٦0%40%٦٦/٥%٣٣/٥%خراسان شمالی

  اگرچه نسبت شهرنشینی استان کمتر از متوسط کشور است، اما بررسی مقایسه با کل کشور افزایش سریع تر نسبت شهرنشینی 
در استان را نشان می دهد. نسبت شهرنشینی در کشور از 54 درصد در سال 1365 به 68/5 درصد در سال 1385 رسیده است 
)یعنی 14/2 درصد افزایش(. در حالی که این تغییرات در استان ما از 33/5 درصد به 48/4 درصد رسیده است)یعنی 14/8 درصد 

افزایش(. 
عوامل مؤثر در رشد جمعیت شهری استان:

1ــ تقسیمات کشوری، تشکیل استان خراسان شمالی و اهمیت یافتن مراکز شهری.
2ــ استقرار بسیاری از سازمان ها و ادارات دولتی در مرکز استان و سایر نقاط شهری و جذب نیروی کار و مهاجر از دیگر 

مناطق استان و کشور.  
3ــ تأسیس شهرداری در برخی روستاها و تبدیل آنها به نقاط شهری 
4ــ بلعیده شدن روستاهای نزدیک شهر بر اثر توسعٔه فیزیکی شهرها 

شهرستان های گرمه و فاروج به ترتیب از بیشترین و کمترین درصد جمعیت شهری برخوردار بوده اند. 
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 برای مطالعه 

جدول 8 ــ 2ــ مقایسۀ جمعیت شهری و روستایی شهرستان های استان ــ  سال1385

درصد جمعیتشرح
ساکن در نقاط شهری

درصد جمعیت
ساکن در نقاط روستایی

48٥٢استان
٥٥/٥44/٥بجنورد
٥٥4٥شیروان
4٦٥4اسفراین

٢4/٥7٥/٥مانه و سملقان
80٢0گرمه
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ـ 2ــ مقایسۀ جمعیت شهری و روستایی شهرستان های استان ــ سال1385 شکل 8  ـ

جمعیت شهری

جمعیت روستایی

ورد
جن

ب

ین
فرا

اس

ن  
روا

شی
  

رم
جاج

ان 
ملق

و س
انه 

  م

ج  
رو

  فا

رمه
گ

شهرستانها

80
70

60

50

40
30

20

10

0

مهاجرت 
در آبان ماه 1385، از 806823 نفر جمعیت ساکن استان، 75 درصد در شهر یا آبادی محل اقامت خود به دنیا آمده اند. مقایسه 
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محل تولد افراد با محلی که در آن سرشماری شده اند نشان می دهد از جمعیت ساکن استان، 12% از روستا به شهر، 6% از روستا به 
روستا، 5% از شهر به شهر و 2%  از شهر به روستا مهاجرت کرده اند . 
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شکل 9ــ٢ــ مهاجرت های داخلی استان برحسب مبدأ و مقصد ــ سال 1385
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طی دهه 85 ــ 1375، 269394 نفر به استان وارد یا در داخل استان جابه جا شده اند. محل اقامت قبلی 19% مهاجران، سایر 
استان های کشور است و بقیه در داخل استان جابه جا شده اند. 

شکل 10ــ 2ــ  مهاجران وارد شده به استان از سایر استان ها طی دهه 85 ــ  1375
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از مجموع 134827 نفری که در فاصلٔه سال های 1375 تا 1385 وارد استان شده اند، بیشترین تعداد مهاجران )38/5 %( وارد 
شهرستان بجنورد و کمترین آنها )4/3 %( وارد شهرستان فاروج شده اند. 

فعالیت
١ــ با توجه به شکل ٦ــ2 تعداد جمعیت فعال اقتصادی استان، چقدر است؟ 

نشان دهندٔه  تغییر  این  تغییری کرده است؟  استان در سال های ١٣7٥ و ١٣8٥چه  ٢ــ جمعیت ١4ــ 0 سال 
چیست؟ 

٣ــ با توجه به شکل 9ــ ٢ بیشترین مهاجرت های داخلی استان از چه نوعی است؟ دلیل آن را بیان کنید.
4ــ با توجه به شکل ١0ــ ٢ از کدام استان ها مهاجرین بیشتری به استان ما وارد شده اند؟

٥ــ به نظر شما علت مهاجرپذیری شهرستان بجنورد چیست؟
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تصاویر زیر شیوه های مختلف زندگی در استان خراسان شمالی را نشان می دهند. 
شما در کدام یک از سکونتگاه های زیر زندگی می کنید؟ 

شیوه های زندگی در استاندرس هشتم

شکل 11ــ 2 ــ  نمایی از شهر ) شهر بجنورد (

شکل 12ــ 2ــ  نمایی از روستا )روستای راستقان در راز و جرگالن(
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زندگی  بررسی  به  ابتدا  بنابراین  بوده است،  های دور روستانشینی  از گذشته  استان  در  الگوی غالب زیست  اینکه  به  توجه  با 
روستایی در استان می پردازیم.

 زندگی روستایی 
عواملی چون دسترسی به آب، خاک، ناهمواری ها، مسائل امنیتی، زمینه های تاریخی و ویژگی های فرهنگی و ... در پراکندگی 
و شکل سکونتگاه ها و الگوی مسکن روستایی مؤثر بوده اند. بیشتر سکونتگاه های روستایی استان از نوع متمرکزند و به شکل های 

پلکانی، شعاعی و طولی دیده می شوند. 

شکل 13ــ 2ــ  نمایی از زندگی عشایری  ) دامنه های شمالی آالداغ(

                                       شکل 1٤ــ 2ــ روستای پلکانی روئین                                                           شکل 15ــ 2ــ روستای شعاعی دشت
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بیشتر بدانیم  

شکل 16ــ 2ــ روستای طولی

با توجه به اینکه در دشت ها غالباً محدودیت گسترش برای توسعٔه فیزیکی روستاها وجود ندارد، روستاهای 
دارای شکل شعاعی )چند ضلعی( در این مناطق شکل گرفته اند.

الگوی مسکن روستاهای استان 
1ــ روستاهای ترکمن نشین                 

شكل 17ــ2ــ خانه های روستاهای تركمن نشین )قاِولقاــ بَک پوالد(
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ویژگی ها                                         
٭ منازل حصار ندارند، اتاق ها در راستای یک ایوان ساخته شده اند و دِر همه آنها به ایوان باز می شود.

٭ مصالح ساختمانی بیشتر از مصالح محلی مثل خاک، سنگ و چوب درختان ُارس است.
٭ در نواحی ترکمن نشین جرگالن و مانه دیده می شود.  

2ــ روستاهای کوهستانی

ویژگی ها                                         
٭ به دلیل کمبود زمین و مسائل دفاعی و امنیتی، خانه ها دو طبقه ساخته می شوند که در طبقه باال، انسان ها 

زندگی می کنند و طبقه پایین به نگهداری آذوقه و دام ها اختصاص دارد. 
٭ مصالح ساختمانی بیشتر از جنس چوب، خاک و سنگ است.

شکل 18ــ2ــ خانه های روستاهای كوهستانی )زوِارم شیروان(

3ــ روستاهای نیمه بیابانی 

شکل 19ــ2ــ  خانه های روستاهای نیمه بیابانی )امیرآباد جاجرم( 
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        ویژگی ها                                         
٭ به علت شرایط آب و هوایی، قبالً سقف خانه ها گنبدی شکل بوده و از ِگل و خشت خام، به عنوان مصالح 

خانه سازی استفاده می شد. 
٭ امروزه این تیپ روستاها دچار تغییر شده و سقف بیشتر خانه های این مناطق مسطح و مصالح غالب آنها آجر، 

سیمان و آهن است. 

شهر گرایی در زندگی روستایی 
در گذشته مصالح ساختمانی و الگوی معماری خانه های روستائیان با شرایط آب و هوایی، مصالح موجود در محیط و وضعیت 
اقتصادی ساکنان پیوند نزدیک داشت. امروزه توسعٔه ارتباطات و دسترسی سریع و آسان به شهر، بهبود درآمد روستائیان، اجرای 
طرح های  هادی روستایی و ... یکسان شدن شیوه های زندگی در جوامع شهری و روستایی را به دنبال داشته و به زندگی روستایی، 

رنگ و جلوهٔ شهری داده است که از آن به عنوان شهرگرایی در زندگی روستایی یاد می شود. 

شکل 20ــ2ــ روستای ماّل حسن شهرستان مانه و سملقان ) قبل و بعد از اجرای طرح هادی روستا(

                 شکل ٢1ــ٢ــ اجرای طرح هادی روستای آجقان اسفراین                                             شکل ٢2ــ٢ــ اجرای طرح هادی روستای بدرانلو بجنورد



٦٦

فعالیت
١ــ شهرگرایی در زندگی روستایی چه اثرات مثبت و منفی را به دنبال دارد؟  

٢ــ چنانچه در روستا زندگی می کنید، آیا در روستای شما طرح  هادی مطالعه و اجرا شده است؟ نتایج آن را 
بنویسید.

منابع درآمد روستائیان   
آیا تعریف روستا را به یاد دارید؟

استخرهای پرورش ماهی بیشتر در روستاهای دره ای مثل اسفیدان، چناران و گریوان بجنورد؛ اسطرخی و گلیان شیروان؛ 
رویین و سرچشمه اسفراین؛ و خسرویه فاروج احداث شده اند. 

به علت داشتن خاک  در مخروط افکنه ها و دشت های حاصلخیز استان )مانه و سملقان، بجنورد، شیروان، اسفراین و …( 
حاصلخیز و منابع آب کافی، منبع درآمد بیشتر روستائیان زراعت است. 

بیشتر پیله های کرم ابریشم استان )حدود 70%( در مناطق ترکمن نشین جرگالن و مانه تولید می شود که در بافت انواع پارچه، 
پشتی و قالیچه های ابریشمی ترکمنی به کار می رود. 

چادرشب، حوله و دستمال بافی در کارگاه های خانگی روستای رویین )دهکدهٔ نساجی سنتی کشور( رایج است. 

بافت جاجیم، چادر شب، سفرهٔ کردی و کاله کُرکی در میان روستاییان و عشایر کرمانج منطقه رایج است. 

در مناطق کوهستانی دامداری و کشت غالت به صورت دیم و زنبورداری رایج است. 

در روستاهای دره ای باغداری و زنبورداری منبع معیشت اصلی مردم است. 

زندگی شهری
شهر قدیمی بلقیس: ویرانه های معروف به شهر بلقیس در 3 کیلومتری جنوب شهر اسفراین کنونی، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
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شکل ٢3ــ٢ــ منابع عمدۀ درآمد روستاییان

میراث های گلی و خشتی کشور محسوب می شود. این شهر باستانی از بخش های مختلفی چون ارگ، خندق، برج و بارو، یخچال و 
گورستان تشکیل شده که با عرصه ها و حریم های باستانی مجموعاً 150 هکتار وسعت دارد. کاوش های باستان شناسی در این مجموعه 
نشان داده که پیشینٔه سکونت در شهر بلقیس به قرون 3 و 4 هجری قمری می رسد و زندگی در آن تا پایان دورٔه صفوی جریان داشته 

است. برجسته ترین اثر برجای مانده از شهر بلقیس بقایای ارگ است که 29 برج به ارتفاع حدود 11 متر دارد. 

         شکل 26ــ2ــ بقایای شهر بلقیس

                                                    شکل 24ــ2ــ برج باقیمانده از شهر بلقیس                      شکل25ــ2ــ عکس هوایی شهر قدیمی بلقیس
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 برای مطالعه 
جدول 9ــ 2ــ  مشخصات شهرهای استان ــ  سال 1388

موقعیت جغرافیایینام شهرردیف
سال تأسیس شهر

) تشکیل شهرداری (
جمعیت در سال

1385
رتبه در استان
از نظر جمعیت

بجنورد1
شهرستان بجنورد

13101767261

136952279راز2

137979818حصار گرمخان3

جاجرم4
شهرستان جاجرم

1332155015

137921415سنخواست5

1379235414شوقان6

1306841852شهرستان شیروانشیروان7

1379105617لوجلی8

1316531323شهرستان اسفرایناسفراین9

1379324012صفی آباد10

شهرستانآشخانه11
مانه و سملقان

1362187844

1382259213قاضی12

1382178316پیش قلعه13

1330106686شهرستان فاروجفاروج14

1388363011تیتکانلو15

گرمه16
شهرستان گرمه

133297047

138764948ایور17

1384459410درق18
             

 شهر قدیمی چرمغان: یکی از معروف ترین شهرهای دوران اسالمی در شمال خراسان، چرمغان است. کشف 
سکه های نقره متعلق به قرون اّول و دوم هجری از محوطه های چرمغان مشخص می سازد که، این شهر در دورٔه اسالمی 
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فعالیت

حیات پررونقی داشته است. صنیع الدوله در کتاب »مطلع الشمس« صفحه 135 نوشته است:
»اهالی بجنورد گویند در محلی که قلعه عزیز و امام زاده  سلطان سید عباس واقع شده، شهری بوده موسوم به 
چرمغان)چهارمغان(، در کمال آبادی«،  این شهر را مغوالن در سال 617 هجری مانند سایر ِبالد آباد خراسان خراب 

کرده اند. 
وجه تسمیٔه این شهر به واسطٔه حضور چهار روحانی زرتشتی )چهار ُمغ( در احداث آن بوده است. به دنبال 
چهارده گمانه زنی انجام شده در سال 1370 در منطقه چرمغان بجنورد مشخص گردید که، چرمغان از شهرهای آباد 
خراسان بوده و کوره های سفال پزی، شیشه گری، آهنگری و کارگاه هایی از جمله کارگاه ساخت ظروف سنگی در 
این شهر فعالیت داشته اند. خانه های مردم به طور متراکم و با دیوارهای سنگی ساخته شده، اتاق ها با آجرهای مربع یا 

شش گوش مفروش بوده و در هر خانه اجاق و تنور جهت پخت نان وجود داشته است.
در سطح این شهر آب در لوله های سفالی )تنپوشه( جریان داشته و دارای ساختمان های کاشی کاری و آجری 

بوده است. 

بافت های شهری: از نظر شکل ظاهری، شهرهای استان دارای بافت های قدیمی، جدید و حاشیه ای اند. بافت قدیمی بیشتر 
در قسمت مرکزی شهرها قرار گرفته و بافت های جدید و حاشیه ای به ترتیب آن را احاطه کرده اند. 

شکل 27ــ 2ــ عکس هایی از بافت های جدید، حاشیه ای و قدیم شهری در شهرهای استان

با توجه به ویژگی های انواع بافت های شهری، جدول زیر را با توجه به شهر محل زندگی خود، کامل کنید. 

مثالویژگی ها نام بافت

قدیمی
جدید

حاشیه ای

کوچه های بن بست، ..................................
ساختمان های چند طبقه، .............................

......................................................

.......................................

.......................................

.......................................
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نمونه ای از سیما و بافت شهرها در گذ شته
مجموعه سبزه میدان بجنورد: مجموعه سبزه میدان در بخش شمالی میدان شهید شهر بجنورد واقع شده است. وجود بناهای 
قدیمی مانند كاروانسرای سردار، حمام عسکری، راسته بازارها و بازارچه های سنتی که دارای ارزش های معماری و کتیبه های آجری 

هستند، سبب نمادین شدن این میدان شده است . 

شکل 28ــ2ــ پالن مجموعۀ قدیمی سبزه میدان بجنورد

                 شکل29ــ2ــ کاروان سرای قدیمی سردار و پارکینگ فعلی                                               شکل30ــ2ــ نمایی از بازارچۀ سبزه میدان بجنورد

مشکالت شهری در استان 
اسکان  است.  آورده  به وجود  استان  بافت شهرهای  در  را  تغییراتی  و  اقتصادی  ــ  اجتماعی  های  دگرگونی  رشد شهرنشینی 
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غیررسمی  و تبعیت نکردن از طرح های تفضیلی شهری، منجر به ایجاد محیطی غیراستاندارد در حاشیٔه شهرهای استان شده است. 
امروزه به دلیل مشکالت تردد وسایل نقلیه موتوری، عرض کم و بن بست بودن معابر، بافت های فرسوده، نبود فضای پارکینگ، 
و ضعف زیرساخت های تأسیساتی و خدماتی در هستٔه قدیمی شهرهای استان، تغییرات گسترده ای در ساختار این بافت ها به وجود آمده 

است.

شکل31ــ2ــ نمایی از مشکالت معابر در سکونتگاه های حاشیه ای شهرهای استان

زندگی عشایری 

امروزه فرهنگ ایلی به عنوان میراثی ارزشمند، بخشی از سرمایٔه ملی ماست. همزیستی و سازگاری با طبیعت، قلمرو گسترده 
با چشم اندازهای متنوع و جذاب طبیعی، تالش و سخت کوشی برای تولید مواد پروتئینی و لبنی و ذخیرٔه ژنتیکی دام از قابلیت های 

جامعٔه عشایری استان ماست. 

                                شکل32ــ2ــ دبستان عشایری در قشالق                                                            شکل33ــ2ــ نقش زنان عشایر در اقتصاد خانوار
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  براساس نتایج سرشماری اجتماعی ــ اقتصادی عشایر كوچنده در سال 1387، عشایر استان با جمعیت 18025 نفر، 2/18 
درصد از کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. عشایر استان غالباً از دو ایل شادلو و زعفرانلو و 24 طایفه مستقل شامل  
قراچورلو، قهرمانلو، باچوانلو، َملَوانلو، میالنلو، توپکانلو، جیرستان، سیوکانلو، پهلوانلو، بریمانلو، کیوانلو، قاچکانلو و ... هستند. 

زبان اصلی آنها کردی با گویش کُرمانجی بوده و مذهب آنها شیعه است. 
بررسی تحوالت جمعیت عشایری در دو دهٔه اخیر نشان می دهد، با وجود اینکه جمعیت آنان روند افزایشی داشته ولی به دالیلی 
چون مهاجرت و اسکان پراکنده عشایر در شهرها و روستاها، اسکان در کانون های حمایتی و هدایتی و کاهش رشد طبیعی جمعیت آنها، 

نسبت به جمعیت کل استان کاهش یافته است. 
تعدادی از خانوارهای عشایر استان جهت تعلیف دام خود به استان های گلستان، خراسان رضوی و سمنان كوچ می كنند. در 

فصل ییالق نیز عشایر استان گلستان به استان ما كوچ می کنند.

                            شکل 34ــ2ــ دامپروری عشایر شمال استان                                                                شکل35ــ2ــ پرورش شتر در جنوب استان

      شکل36ــ2ــ تعداد دام عشایر به تفکیک شهرستان در استان ــ سال 1388                شکل37ــ2ــ تعداد جمعیت عشایرشهرستان های استان در سال 1388
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جغرافیای انسانی استان

فعالیت

شكل 38ــ2ــ نقشۀ مناطق ییالقی و قشالقی عشایر استان

 با توجه به شکل38ــ2 جدول زیر را کامل کنید.

مکان هامناطق عشایری

...................................................................................مناطق ییالقی
.............................................................

...................................................................................مناطق قشالقی
............................................................

...................................................................................مناطق میان بند
.............................................................
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برنامه ریزی اسکان عشایر: عشایر استان از گذشته نقاطی را در مراتع خود انتخاب کرده و به مرور زمان اقدام به اسکان 
در این محل ها نموده اند که عالوه بر دامداری به مشاغل دیگری چون زراعت، باغداری، صنایع دستی و کارگری می پردازند. به این 
مناطق، کانون های توسعٔه اسکان حمایتی )خود جوش( گفته می شود. کانون قرجه بایر اسفراین، بیگان و حسین آباد شیروان نمونه هایی 

از این کانون ها هستند.
نوع دیگر کانون های اسکان عشایر، کانون های توسعه اسکان هدایتی )برنامه ریزی شده( هستند. کانون های اسکان هدایتی استان 

شامل میاندشت و قاسم خان در اسفراین، جیرانسو در مانه و سملقان، دوین، قلعه چه و گُلیل در شیروان می باشند.

شكل 39ــ2ــ کانون اسکان خودجوش عشایر استان   

شكل 40ــ2ــ  کانون اسکان هدایتی عشایر استان



فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان خراسان شمالی
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فعالیت

آداب و رسوم
استان خراسان شمالی به لحاظ ترکیب قومی از تنوع زیادی نسبت به بسیاری از استان های کشور برخوردار است. این تنوع 
تا اندازه ای است که از استان تحت عنوان »گنجینٔه فرهنگ ها« یاد می کنند. مردم استان از اقوام تات، ترک، ترکمن، کرد )کرمانج( و 
اقلیت های قومی  بلوچ، عرب و ُلر تشکیل شده است. از آداب و رسوم مردم استان می توان به عید باستانی نوروز، عروسی، مرگ و 
تعزیه، شب ِچّله، عزاداری در محرم و صفر، نذری، اسب دوانی، کشتی باچوخه، رسم یاوری، عید قربان، بازی ها، موسیقی و محّلی 

که به برخی از آنها اشاره می شود.

مردم شناسی و آشنایی با آداب و رسوم مردم استاندرس نهم

1ــ چرا برخی از آداب و رسوم از دوام و استمرار بیشتری برخوردارند؟
2ــ  آیا می توان با احیای آداب و رسوم محلی در محیط جغرافیایی کارآفرینی کرد؟

عید نوروز: ایرانیان باستان شادی و نشاط را از موهبت های الهی می پنداشتند. عید نوروز که یکی از بزرگترین و کهن ترین 
اعیاد ایران و یادگار چند هزارساله کشور ماست، به عنوان نمادی از پیروزی نیکی بر بدی و روشنایی بر تاریکی در زمان اعتدال بهاری 

با شکوه خاصی جشن گرفته می شود.
در استان خراسان شمالی هنگام تحویل سال نو، عده ای به زیارت اماکن مقدس به ویژه بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( می روند و 
گروهی نیز با خانواده بر سر سفرٔه هفت سین می نشینند. مردم استان در روز قبل از تحویل سال نو به آرامستان گذشتگان خود می روند 

و روز اّول عید جهت احترام به منزل بازماندگان متوّفیان در سال قبل مراجعه می کنند.
٭ چرا با ورود دین اسالم به سرزمین ایران عید باستانی نوروز همچنان پابرجا ماند؟ 

عالوه بر عید نوروز سایر اعیاد مذهبی مانند عید مبعث، میالد امام علی)ع( )13رجب(، عید غدیر و عید قربان با شکوه هر چه 
بیشتر برگزار می شود. 
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ویژگی های فرهنگی استان

شب ِچّله)یلدا(: یلدا به معنای والدت خورشید است. ایرانیان قدیم بر این باور بودند که در شب یلدا تسلط تاریکی بر زمین 
بیشتر است و چون فردای آن شب، روشنایی بر ظلمت غالب و روز طوالنی تر می شود، پس توّلد دوبارٔه خورشید را که مظهر روشنایی 
بزرگ ترها می روند. گفت و شنود  به دیدن  افراد خانوار دور هم جمع می شوند، کوچک ترها  این شب  است جشن می گرفتند. در 
خانوادگی، بازگویی خاطرات و قصه گویی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها از مواردی هستند که یلدا را برای خانواده ها دلپذیرتر می کند. 
هندوانه به عنوان ُنمادی کروی که بروَنش سبز و دروَنش قرمز و سمبل خورشید است، مهم ترین میوه بر سر سفرٔه چله است. عالوه بر 
این، خوردن میوه هایی مانند انار سرخ، سیب سرخ، انگور و بیان قصه هایی از رستم و سهراب و خواندن اشعار زیبا و دلنشین از رسوم 

این شب محسوب می شود. همچنین در این شب خانوادٔه داماد هدایایی را به رسم شب چلگی برای نوعروس پیشکش می برند.

شکل ١ــ٣ــ سفرۀ هفت سین

شکل ٢ــ٣ــ نمایی از مراسم شب یلدا
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عید قربان: یکی از بزرگ ترین اعیاد مسلمانان و تركمن ها عید قربان است كه سه روز به طول می انجامد. روز اّول را »کرگون« 
می گویند و به نظافت و خانه تکانی می پردازند. روز دوم را »قوِقن« می نامند که به پخش شیرینی می پردازند. شب قبل از عید قربان حمام 
مخصوص می گیرند که به آن »قربان شورا« می گویند که هنگام استحمام اشعار خاصی را زمزمه می کنند. روز عید در نماز جماعت 
شرکت می کنند و پس از مراسم نماز قربانی می کنند. معمواًل ترکمن های ازدواج کرده فراخور حال خود گوسفند، گاو و یا به طور 

اشتراکی گاوی را قربانی می کنند. 

شکل ٣ــ٣ــ رسم قربانی کردن در جرگالن بجنورد

مراسم عزاداری در محرم و صفر: در دهٔه اّول محرم در اکثر َتکایا و حسینیه ها با حلیم اطعام می کنند و غذای فقیر و غنی 
در این ماه یکسان می باشد. انجام مراسم سوگواری سید الشهداء )ع( به قدری حائز اهمیت است که آن را به صورت ِدینی بر گردن 
خود می دانند و خود را ملزم به برپایی این آیین در نهایت شکوه و عظمت می دانند. هیئت های زنجیرزنی و سینه زنی با نظم و ترتیب در 
صفوف فشرده با شرکت همه اقشار مردم در سنین مختلف به گردش در می آیند. در شب اربعین اکثر هیئت ها مراسم اطعام و پذیرائی 
دارند. پرچم سیاه به عالمت عزاداری ساالر شهیدان در تمام مدت ماه محرم و صفر بر باالی بام تکایا، حسینیه ها و مساجد در اهتزاز 
است. شیعیان این خّطه با پوشیدن لباس سیاه در ایام ماه های محرم و صفر ابراز سوگواری می نمایند و از انجام هر نوع مراسم شادی، 
حنابستن و استفاده از زیور آالت به شدت می پرهیزند. در روزهای 26، 27 و 28 ماه صفر جهت عزاداری ِرحلت پیامبر)ص(، امام 

حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع( هیئت های مختلف طی برنامه ریزی دقیق عازم مشهد می شوند.

شکل ٤ــ٣ــ مراسم عزاداری امام حسین )ع( در استان
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ویژگی های فرهنگی استان

بیشتر بدانیم  

کشتی باچوخه: این ورزش در استان پیشینه ای 2500 ساله دارد. عالقٔه مردم استان به ورزش پهلوانی کشتی باچوخه را 
می توان در زندگی قرون گذشته آنها مورد بررسی قرار داد. حکومت های ملوک الطوایفی ساکن در این خطّه متکی بر قدرت ایالت و 
عشایر بود و بقای هر ایل متکی به قدرت جوانان و پهلوانان بود. در جشن ها، اعیاد مذهبی و ملّی مانند عید فطر، عید نوروز و عروسی ها 

یکی از مراسم اصلی و مهم جشن، برگزاری کشتی با چوخه است. 

شکل ٥ــ٣ــ مراسم کشتی با چوخه در گوِد زینل خان اسفراین

چوخه، نیم تنه ای است بدون آستر و یقه، با ربع آستین و جلو باز که قد آن تا زیر باَسن می رسد. دور یقه و 
سرآستین ها را نواری قرار داده و محکم چرخکاری می کنند تا هنگام مبارزه مقاوم باشد. دور دامن چوخه را از پهلوها 
زیر کمر می بندند و از جنس پشم نرم گوسفند است. از فنون معروف آن ِلنگ کمر، یان باش، لنگ سرکش، لنگ در 

دست، ُقل پیچ و پلنگ شکن است.

اسبدوانی: وجود اسب های اصیل ترکمن زمینٔه ورزش اسبدوانی را در این استان فراهم کرده است. اسب ترکمن یک 
نژاد با قدمت طوالنی و ُشهرت جهانی است که ارزش واالیی در انجام مسابقات و جنگ ها داشته است. به دلیل سکونت اقوام 
میان  در  همیشگی  سنت  و  آیین  تقریبًا  اسبدوانی  مراسم  که  نحوی  به  است؛  بوده  اسب  پرورش  به  ویژه ای  گاه  ن ه  وار هم مختلف 
ترکمن ها، کردها و سایر اقوام می باشد که در این میان ترکمن ها اهمیت ویژه ای برای اسب و مسابقات آن به مناسبت های مختلف 

قائل هستند. 
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 برای مطالعه 

اندام های حرکتی بلند و قوی، ران کشیده، سِر عمود، سینه عمیق، نداشتن چربی اضافی، سرعت فوق العاده، 
استقامت مثال زدنی در شرایط سخت بیابانی، هوش و ذکاوت باال از مشخصات با ارزش نژاد اسب ترکمن است. 
در سپاه داریوش هخامنشی سی هزار اسب ترکمن موجود بوده است. استان خراسان شمالی دارای بیش از 1000 
رأس اسب اصیل ترکمن می باشد که بیش از نیمی از آنها دارای شناسنامه ژنتیکی می باشند و می تواند به عنوان یکی از 

استان های صادر کننده اسب مطرح باشد. 

شکل ٦ــ٣ــ مراسم اسبدوانی در بوستان بش قارداِش بجنورد

شکل ٧ــ٣ــ نژاد اسب اصیل ترکمن
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ویژگی های فرهنگی استان

بیشتر بدانیم  

فعالیت
در ارتباط با هدف و چگونگی »رسم یاوری« در بین مردمان استان تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید.

زبان شناسی و گویش های محلی اقوام ساکن در استان
به دلیل اقامت اقوام گوناگون، تنوع لهجه ها در استان ما زیاد است. شهر بجنورد به عنوان بزرگ ترین مرکز شهری پذیرای این 

اختالط قومی و زبانی است که به اختصار به گویش های عمده اقوام ساکن در استان اشاره می شود:
گویش ُکرمانجی: این گویش بیشترین گویشوران را در استان به خود اختصاص می دهد و متعلق به گروه کرمانج شمالی زبان 
کردی است. این گویش تحت تأثیر زبان های ترکی و فارسی خراسانی قرار گرفته و اغلب کرمانج ها به زبان ترکی و فارسی هم سخن 

می گویند. تنوع گویش کرمانجی چشمگیر است به طوری که از قریه ای تا قریه ای دیگر فرق می کند.

جدول1ــ3ــ شاخه های اصلی و گونه های فرعی زبان کردی

گونه های فرعیشاخه های اصلیردیف

با شش گونه: »جزیره ای، هکاری، بایزیدی، بوتانی، شمدینانی و بادینانی«کرمانجی شمالی1

با چهار گونه: »مکریانی، سورانی، اردالنی و جافی«کرمانجی جنوبی)سورانی(2

با دو گونه: » کرمانشاهی، لکی، فیلی، کلهری و بختیاری«کرمانشاهی ــ ُلری3

با دو گونه: »هه ورامی  و زازایی«گورانی ــ زازایی4

جهت نگارش زبان کردی در ایران از رسم الخط فارسی با تعدادی عالئم قراردادی خاص استفاده می شود.

زبان ترکی: محققان ترکان را از نژاد زرد و زبان آنها را جزء زبان های آلتائیک در شمال چین و آسیای میانه می دانند. ترکی 
جزء زبان های پسوندی است و واژه سازی از راه افزودن پسوند امکان پذیر است و ُبن فعل همیشه بدون تغییر در آغاز واژه جدید می آید. 
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بیشتر بدانیم  

تعدد مصوت ها قدرت و قابلیت زبان ترکی را برای نام گذاری و بیان مفاهیم بیشتر می کند. در این زبان تقریبًا افعال بی قاعده وجود ندارد 
و از این جهت یادگیری آن آسان و سبب گسترش و نفوذ آن گردیده است. بیشتر کارشناسان این زبان را شبیه لهجه ازبکی می دانند که 
تحت تأثیر لهجه های ترکمنی و ترکی آذری قرار گرفته است. گرایلی، آذربایجانی، قره مقصودلو، رمضان لو، بیات، تیمور تاش، تاتار و 

جغتایی از معروفترین اقوام ترک زبان استان اند.
گویش تاتی: تات ها بومیان استان بوده و از بازماندگان پارت ها هستند و رواج گویش تاتی در استان و شهرستان بجنورد، یادآور 
دیرینگی این سرزمین است. در مناطق گیفان، راز، گرمه، جاجرم، روستاهای فیروزه، روئین، استاد، خسرویه، مایوان، گلیان، درٔه 

اردوغان بیدواز و ... گویش تاتی زبان اصلی مردم است. 

 برای مطالعه 

در برخی از روستاهای بجنورد قومیت هایی از نژاد عرب زندگی می کنند که به این شهر مهاجرت کرده اند. 
شیرازی ها،  بربرها،  کنند.  نمی  تکلم  عربی  زبان  به  ولی  قومیت اند  این  از   ... و  ها  تیموری  شیخ  ها،   عضدی 
محسوب  استان  به  مهاجر  ومی  ق های  اقلیت  گر  دی از  ها  بلوچ  و  ها  قاینی   ، ها کاشمری  ا،  ه بیرجندی   ، ری ها سبزوا

می شوند.

آواز ها و موسیقی های محلی 
 کردها از مرزبانان غیور ایران و استان بوده و پاسداری از مرز و بوم در مقابل اقوام مهاجم، کشتارها، غارت ها، 
اسارت ها و آوارگی ها از ویژگی های زندگی آنها بوده است. چگونگی زندگی کردها باعت شده تا موسیقی این خطه 
دارای پشتوانه ای از رزم و سوگ باشد. موسیقی کردی به دو نوع کوهپایه و دشت تقسیم می شود که در این بین 

موسیقی کوهپایه همراه با فریاد بوده و قوی تر و رساتر است و موسیقی دشت، معمواًل مالیم تر است.
عاشق ها، بخشی ها،  لوطی ها، نی نوازان و لولوچی ها از نوازندگان استان اند که مهمترین آنها عاشق ها هستند که 

با سازهایی چون سورنا، ُدُهل، قوشمه، َکمانچه و دایره، حرکات موزون )رقص های اصیل كردی( را اجرا می كنند.
رقص کرمانجی بیان کننده حاالت خاص از رزم، کار، آداب و سنن قوم کرمانج است که تنوع حاالت و زیبایی 

حرکات موزون آن در دنیا بی نظیر است و بارها در جشنواره ها بهترین مقام های بین المللی را کسب کرده اند. 
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بیشتر بدانیم  

پوشش، غذاها و بازی های محلی

شکل ٨ ــ٣ــ بخشی های کرمانج

 پوشش: پوشش اقوام گوناگون استان از تنوع و ویژگی های منحصر به فردی به شرح زیر برخوردار است: 
 پوشش زنان کرد شامل روسری بلند )چارَقد ــ َگون ــ شال یا شارل( که دورسرشان می پیچند، دستمال سر 
ابریشمی رنگین که سکه هایی در حاشیه هایش دوخته شده، لباس سنتی از ابریشم قرمز و طرح دار، دامِن چاکدار، 
آستین های جداگانه،  با  تنه مخملی  نیم  گلدار،  نقوش  با  بلندتری  آستین ها، شلوار  قیطان در سر  با  بلند  آستین های 
نیم تنه یا جلیقه، جوراب های ابریشمی، چارخ از پوست گوساله و نوعی دمپائی به نام »ُکُمخت« است که در خانه 

می پوشند.
به نام »بوریک« قبل از ازدواج، کاله پیشانی بند مزین به زیور آالت به نام  پوشش زنان ترکمن شامل کالهی 
»توپبی« یا تاج عروس به رنگ قرمز، نیم تنه ای به نام »چاووت« بعد از ازدواج، پیشانی بند کوتاه سیاه رنگ به نام »تبرک« 
در میانسالی که نشان مجرب بودن زن است. این پیشانی بند در پیری به رنگ سفید در می آید که نشانه عاقل بودن، 

عروس کردن نؤه دختری و عروس گرفتن برای نؤه پسری اش است. 
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غذا: در غذاهای محلی استان حبوبات زیادی مصرف می شود. تعدادی از غذاهای محلی استان عبارتند از ُاوجز، کاچی، ِسم 
ِسَمه، ُقوروتو، زیِره تُو، ِکِشته تُو، آش َبلکه، آش یارَمه، آش رشته، آش َمستووه، شوَله ماش، ُهولَوه شوله، قابلی، دیمه َدنی، ِسِقرَدنی، 
قلیه آش و آب ُمجی)عدسی(. از نان های محلی می توان به َقتَلَمه، کوماچ، سیتَله فتیر، چوزَمه، چریش و جزالغ نان، فتـیر مسکه و ُقتاب 

و از ماست های محلی می توان به سوزَمه، َکمه)خورش(، دوراق و چکیَده اشاره کرد.
بازی ها: در بین بازی های محلی می توان به هفت سنگ، ِچلی آقاج، ُاستا زنجیر باف، گرگم ِبهوا، تریس، َلَپر، پادشاه ــ وزیر و 

ِکچه ِکچه )گل بازی( اشاره نمود.

                            شکل ٩ــ٣ــ لباس زنان کرد شادلو و قراچورلو                                                              شکل ١٠ــ٣ــ پوشش قوم تات دراستان 

شکل ١١ــ٣ــ غذای محلی فتیر َمسَکه

شکل ١٢ــ٣ــ بازی محلی ِچّلی آقاج
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فعالیت

در محل زندگی شما کدام بازی ها در میان کودکان و نوجوانان رایج اند؟ یکی از آن ها را انتخاب و جدول زیر 
را کامل کنید:

نام بازی

تعداد بازیکنان
.................................................................................................
.................................................................................................

وسایل بازی
.................................................................................................
.................................................................................................

هدف بازی
.................................................................................................
.................................................................................................

آثار بازی
.................................................................................................
.................................................................................................

شرح بازی
.................................................................................................
.................................................................................................

فرهنگ شفاهی )ادبیات فولکلور(
فولکلور مجموعه عقاید، آداب و رسوم، افسانه ها، ترانه های محلی و تصنیف های عامیانه هر قوم و ملتی است. گنجینه های 

فولکلور کردی و ترکی در ترانه ها، الالیی ها، ضرب المثل ها، سخنان متداول، معماها، چیستان ها و ... به چشم می خورد.

بیشتر بدانیم  

ترانه ها: خراسان شمالی سرزمین ترانه ها و آهنگ هاست و در هر منطقٔه آن صدها آهنگ، ترانه، بیت و ... 
ها شامل  ترانه  ترکمنی است.  و  ترکی  فولکلور کردی،  اشعار  ترکمنی شامل  و  ترکی  ترانه های کردی،  دارد.  وجود 

ترانه های مذهبی، کار، عشق و ... هستند.
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الالیی ها: الالیی ها نخستین ارتباط کالمی  و رابطٔه هم سخنی مادر با کودک اند که موجب آرامش جسم و 
روح مادر و کودک می شود. وجود کودک تا آنجا برای مادر عزیز و باارزش است که نه تنها با جان و دل از او مراقبت 

می کند، بلکه در ضمن خواندن الالیی از خدا و بزرگان دین هم یاری می خواهد.
ضرب المثل ها: ضرب المثل ها، جلوه هایی ارزشمند از فرهنگ مردم استان ماست که در درون خود رویدادهای 
تاریخی، تجارب، هنجارها و ارزش های جامعه را در برمی گیرد و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. اقوام ساکن در 

استان به زبان خودشان ضرب المثل هایی دارند که به برخی از مصطلح ترین آنها اشاره می شود.
چند نمونه از ضرب المثل های ترکی

َاَن ِسَنه باخ ِقِزنه آل قراقنه باخ ُاَزن آل: مادرش را نگاه کن دختر بگیر گوشه پارچه را نگاه کن بعد بگیر.
کوره کَن نُقل اولَر اما اوغل اولَمز: داماد شیرین است ولی جای پسر را نمی گیرد.

َهِنز َمِچت بنا ُالَمته کور عصاسنه گترته: اشاره به فرصت طلبی افراد دارد، هنوز مسجد بنا نشده کور عصایش 
را بر می دارد.

چند نمونه از ضرب المثل های کردی
بنَده پَخیَل،َخِد پَخیل ِنِنه: انسان حسود است، خداوند حسود نیست.

ِبرا َسر َهِوه، کُم ِپَره: بگذار سر باشد کاله زیاد است.
ِب ُحکِم َخِد بَلک َژ ِدر ناِرِژه: بی اجازه خداوند برگ از درخت نمی افتد.

چند نمونه از ضرب المثل های تاتی
پَیین ِدگیا ِر ِبزِنم تا بََل ِدِگیا ِبِترِسن: پایین دهی ها را بزنیم تا باال دهی ها بترسند.

ِاز تََزه کیَسه قرض نَُک، قرِضم ِکردی َخرج نَُک: از کسی که تازه از فقیری درآمده و دارا شده قرض نگیر و 
اگر هم قرض گرفتی خرج نکن.

هنر و صنایع دستی
حضور قومیت ها با فرهنگ های متنوع، همنشینی جذاب و در خور تحسینی را برای تولیدات صنایع دستی فراهم آورده است. 
بنابراین بسیاری از نقوش، طرح ها و تکنیک ها از قومی به قوم دیگر راه یافته، به گونه ای که می توان مجموعه هنرهای سنتی و صنایع 
دستی خراسان شمالی را چشم اندازی بدیع از تکامل اندیشه ها دانست. صنایع دستی عمدتًا در نقاط روستایی استان متمرکز بوده و 
سهم بسزایی در اقتصاد خانواده ها دارد. با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر عبور زائران ثامن الحجج)ع(، موقعیت مناسبی جهت 

تولید، ترویج و ارائٔه صنایع دستی وجود دارد. 
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مهم ترین هنرهای سنتی و صنایع دستی استان شامل گلیم بافی، سفره کردی، نساجی سنتی )چادرشب بافی و ابریشم بافی(، 
چوخه بافی، چاروق دوزی، کاله ُکرُکی، نمد مالی، جاجیم بافی، فرش و قالیچه، پشتی، ساخت سازهای سنتی، جوراب بافی، رودوزی 

و تهیه لباس های محلی است.
 در بین هنرها و صنایع دستی استان، بافته های داری مانند فرش، قالیچه و پشتی ترکمنی به دلیل نقوش بسیار زیبا، تنوع رنگ، 

شکل هندسی و شکستگی خطوط، اصالت طرح و کیفیت مناسب از جایگاه ویژه ای در سطح ملی و بین المللی برخوردارند. 

شکل ١٤ــ٣ــ چادرشب بافی در روستای روئین

شکل ١٣ــ٣ــ جاجیم و سفرۀ کردی



فصل چهارم

پیشینۀ تاریخی استان خراسان شمالی
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پیشینۀ تاریخی استان

فعالیت

خراسان شمالی پیش از تاریخ
براساس یافته های باستان شناسان که مبتنی بر کارهای میدانی و آزمایشگاهی دقیق است، زمان آغاز سکونت انسان در استان به 
دورٔه نوسنگی با سفال در حدود 8000 سال پیش می رسد. از شواهد دورٔه نوسنگی با سفال می توان به تپٔه قلعٔه خان در سملقان و تپٔه 
پهلوان در 4 کیلومتری جنوب غرب شهر جاجرم اشاره نمود. در استان شواهدی از مرحلٔه زندگی غارنشینی پیدا نشده است و آثار 

موجود در سایت های نوسنگی نشان از انسان هایی را دارد که به دلیل شرایط طبیعی مناسب، کشاورزی می کرده اند. 

پیشینه و مفاخر خراسان شمالیدرس دهم

                             شکل 1ــ4ــ  تپۀ باستانی قلعۀ خان در سملقان                                                        شکل 2ــ4ــ نمونه ای از سنگ نگاره های روستای ُجربت

 غیر از آنچه که گفته شد، چند شهر تاریخی و آثار باستانی استان را نام ببرید.

خراسان شمالی در دوره های تاریخی
به معنی  یا »خورآیان« است که از دو کلمٔه»خور«  یافتٔه »خورآسان«  تغییر  برآمدن خورشید؛ خراسان  یعنی خاستگاه  خراسان 
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خورشید و»آسان« و یا »آیان« به معنی ظاهر شدن و برآمدن است. 
شواهد موجود نشان می دهد که، عده ای از آریایی ها در ابتدا خراسان را برای اسکان خود انتخاب نموده و در اینجا سکونتگاه هایی 

را بنا نهاده اند. 
از این جمعیت تازه وارد گروهی در شمال خراسان شامل ِنسا )مرو در ترکمنستان امروزی به عنوان بخشی از خراسان فرهنگی( 
و اطراف آن باقی ماندند و نام قبیله خود »پارت« یا »پَرثََو« )Parsava( را بر این سرزمین جدید نهادند. از این سرزمین در کتیبٔه بیستون 
که قدیمی ترین سند ایرانی محسوب می شود، تحت عنوان ایالت »پَرثََوه« به عنوان یکی از چند ایالت تحت فرمانروایی داریوش اّول 

هخامنشی یاد شده است و خراسان شمالی امروزی یکی از اصلی ترین هسته های این ایالت به شمار می رود. 

 برای مطالعه 

چگونگی شکل گیری حکومت اشکانیان 
بر اساس اسناد موجود در متون یونانی، اسکندر مقدونی پس از حمله به ایران و فروپاشی حکومت هخامنشی، 
به سمت مناطق شرقی ایران و از جمله شمال خراسان لشگرکشی کرد. با غلبٔه اسکندر و جانشینان او )سلوکیان( بر 
شمال خراسان، شورش و ناآرامی در این منطقه شروع شد. سخت گیری های سلوکیان حسِّ انتقام جویی و بیگانه ستیزی 
را در قبایل پارتی برانگیخت. در این راستا دو برادر به نام های َاَرشک و تیرداد که از سران قبایل پارتی بودند، شورشی 
را علیه فراکِلس والی یکی از مناطق خراسان شمالی، آغاز کردند. آنها توانستند سرزمین پارت را از زیر سلطٔه سلوکیان 
خارج نموده و با اعالم پادشاهی َاَرشک و تاج گذاری او در کنار آتشکده  معروف آساک ــ که مکان آن مشخص 

نیست  ــ و به روایتی آستوئن، تأسیس شاهنشاهی اشکانی را اعالم نمایند.

حکومت اشکانیان: حکومت اشکانیان نخستین دولت ایرانی در سرزمین های شرقی ایران در قرن سوم پیش از میالد بوده 
است. پارت ها که مراکزی همچون ِنسا و سپس ِهکاتوم پیلوس)صد دروازه در هشت کیلومتری دامغان کنونی( از پایتخت های اولیه آنان 
بوده، توانستند بر بسیاری از مناطق فالت ایران و سرزمین های اطراف آن تسلط یابند. آنان اگر چه در نخستین سدٔه حکومت خود مورد 
تهدید و حملٔه َسکاها قرار گرفتند، اما توانستند با غلبه بر مدعیان قدرت همچون امپراتوران روم، یکی از بزرگ ترین امپراتوری های 
جهان باستان در ایران را بعد از هخامنشیان، به وجود آورند. دوران شاهنشاهی اشکانیان بر ایران یکی از پررونق ترین دوران حیات 
تاریخی شمال خراسان شمرده می شود. عالوه بر رونق و آبادی شهرهایی چون ِنسا و هکاتوم پیلوس، مناطق و شهرهای دیگری چون 

ِاسِتوا )َخبوشان در محدودهٔ شهرستان فاروج( نیز به رشد فوق العاده ای دست یافتند. 
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از دورهٔ ساسانیان در استان آثار قابل توجهی وجود ندارد و تنها اثر باقیمانده از این دوره آتشکدٔه اسپاخو است.

شكل 3ــ4ــ حدود پارتیا )خراسان بزرگ( در دوران باستان

شکل 4ــ4ــ آتشکدۀ اسپاخو )دورۀ ساسانی(
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فعالیت

خراسان شمالی پس از ورود اسالم
خراسان شمالی در روزگاران پس از ظهور اسالم به دلیل تحوالت مختلف سیاسی و نظامی، شاهد حضور اقوام مهاجم و مهاجر 

عرب، ترک، مغول، تاتار و ُازبَک در خاک خود بود.
بعد از ظهور اسالم و در زمان خالفت عثمان )سال های30 تا 31 هجری قمری(، بخش هایی از خراسان شمالی از جمله جاجرم، 
اسفراین و سملقان توسط عبدالله بن عامر به اشغال اعراب درآمد. رفتارهای نامناسب ُحّکام عرب، واکنش های جدی خراسانیان را 
به دنبال داشت و نخستین جرقه های استقالل طلبی ایران از خلفای ُاَموی و سپس عباسی در سرزمین خراسان زده شد که از آن جمله 

می توان به قیام عبدالله بن طاهر)طاهر ذوالیمینین( و ابومسلم خراسانی در دورهٔ عباسی اشاره نمود.
دورٔه سامانیان در خراسان را می توان دوران طالیی این خطّه نام نهاد. حملٔه چنگیز به شمال خراسان با تخریب های زیادی مواجه 
بود ولی دورهٔ ایلخانان که جانشینان چنگیز بودند، یکی از شکوفاترین دوره هاست. خراسان شمالی مرکز ولیعهد نشین دورهٔ ایلخانان 
بوده است. در این دوره پس از ایجاد ثبات سیاسی ــ اجتماعی، در شهرهایی چون اسفراین و جاجرم برای نخستین بار در این منطقه 
اقدام به ضرب سکه شد. خراسان شمالی در دورٔه تیموریان نقش برجسته ای را ایفا نموده است. به نقل از شیخ عارف آذری طی 

سال های 800 تا 852 هـ. ق. اسفراین مرکز حکومت ُالُغ بیک بن شاهرخ بوده است. 

شکل5ــ4ــ نمونه سکه الجایتو ضرب سال 711 هـ.ق. در ضرابخانۀ اسفراین                                شکل6ــ4ــ چهار طاقی تیموری در روستای زیارت شیروان

از آثار تاریخی دوره های سلجوقی، مغول و تیموری شهرستان محل زندگی خود گزارشی تهیه کنید و در کالس 
ارائه دهید. 
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 برای مطالعه 

در دورٔه صفویه اقوام شمالی ُازبک و ترکمن به طور مداوم به مرزهای شمال خراسان یورش می آوردند. شاه عباس یکم پس از 
رسیدن به قدرت، برای مقابله با حمالت پی درپی آنان ایالت کرد )کُرمانج( شادلو، قراچورلو و زعفرانلو ساکن در شمال غرب ایران را به 
این منطقه کوچاند. با توجه به روحیٔه دالوری و سلحشوری کردها، شاه عباس از توان رزمی این قوم استفاده کرد و امنیت را در شمال 
خراسان برقرار نمود. ایالت کرد در درگیری های نظامی دوران صفویه، افشاریه و زندیه نقش مهمی ایفا کردند. کردها به علت اعتقاد 
به حاکمیت صفویه، هیچ گاه به طور کامل زیر سلطٔه حکومت های بعد از صفویه تا ابتدای دورٔه قاجاریه نرفتند و به دلیل داشتن مذهب 
مشترک با ساکنان اصلی خراسان، از سلطٔه سایر مدعیان سیاسی نظیر ُازبکان، افغان ها و ترکمن ها حمایت نکردند و در بسیاری موارد 

سپر بالی سایر مناطق ایران در برابر حمالت این گروه ها بودند. 

جدول 1ــ4ــ مشاهیر استان خراسان شمالی

شهرتمحل توّلدنامردیف

نویسنده کتاب المسنداسفراینابوعوانه اسفراینی1

ابویوسف یعقوب بن سلیمان بن داود 2
اسفراینی

مخزن دار کتابخانه نظامیه بغداد و نویسنده بدایع االخبار و روایع االشعار و اسفراین
سیرالخالفه

از وزیران عصر سامانی و غزنویاسفراینابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی3

علم حدیث، قرن 5 هـ.ق.اسفراینابومحمد اسفراینی4

علم رجال و از صحابه امام رضا، امام جواد و امام هادی)ع(جاجرمابوالحسن علی ابن مهزیار5

ابوالمظفرشاهفور بن طاهر بن محمد ٦
اسفراینی

اولین نویسنده تفسیر قرآن به زبان فارسیاسفراین

نویسنده کتاب های تاریخ ابیورد، نساء ابیورد و البیرانگیفان ابوالمظفر ابیوردی٧

ریاضی دان و منّجم قرن 5 هـ.ق.اسفراینابوحاتم مظفر اسفزاری٨

فقیه، عالم و عارف سدٔه 5 هـ.ق.جاجرمابوعلی جاجرمی9

کلید دار و خادم خانه خدا، نویسنده علم الّنجوم و مختصرالَمعالیشیروانبابا توکل ُجلیانی10

شاعر دورٔه خوارزمشاهیاناسفراینَسراج اسفراینی 11

از مشاهیر قرن 7 هـ.ق.جاجرمبدر الّدین بن عمر جاجرمی12
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نخستین معّلم زن بجنوردیبجنورداختر وحدت13

عارف و شاعر قرن 9 هـ.ق. و نویسنده ریاض ااَلفیاض، المصباح و غزلّیات اسفراینشیخ رشیدالّدین محمد بیدوازی14

از فضالی سدٔه  7 و 8 هـ.ق. و نویسنده مونس ااَلحرارجاجرممحمد بن بدر جاجرمی15

عالءالدین محمد بن احمد بهشتی 1٦
اسفراینی

ریاضی دان و نویسندٔه رساله فی الحساب و الجبر و المقابله اسفراین

شاعر سدٔه 8 و9، نویسندٔه آثار سعی الصفا، جواهراالسرار، بهمن نامه، دیوان اسفراینشیخ آذری1٧
اشعار و....

از عالمان قرن 9 هـ.ق. و نویسندٔه 22 جلد کتاب شیروانسعدالّدین تفتازانی18

از فالسفه و معاصران آخوند خراسانی جاجرم محمد خراشایی 19

از شاگردان آیت الله آخوند خراسانی، از مخالفان رضاخان و مجتهد قرن جاجرمسید عبدالحّی بنی هاشمی20
13هـ.ق.

از علمای معروف خراسانجاجرمآیت الله محمد تقی بجنوردی21

عالم، عارف، مجتهد و مدرس حوزٔه علمیٔه نجف اسفراینشیخ عبدالّرحیم مقامی مقیم22

از مدافعان مردم و مخالفان حکومت پهلویجاجرمحاج میرزا احمد مرتضوی23

اولین مؤسس مدارس نوین برای َایتام و مساکین قبل از انقالب مشروطه در بجنوردشجاع الممالک بجنوردی24
بجنورد

خّطاط و از مؤسسین مدارس نوین دورٔه قاجاریه در شیروان شیروانحاج مال عبدالله25

مؤسس نخستین مدرسٔه نوین دخترانه منطقٔه خراسان در سال 1295هـ.ش.شیروانشعبان خانباشی2٦

نویسنده آثاری چون دیوان اشعار، شرح نهج البالغه و شرح دعای جوشن اسفراینمال عبدالمجید سالک2٧
کبیر در قرن 13هـ.ق.

از شعرای قرن 13هـ.ق.اسفراینمال شمس الّدین محمد بیدوازی28

مؤسس حوزٔه علمیٔه سلطانیٔه بجنوردبجنوردسید محمد حسین حسینی بجنوردی29

از مدرسان حوزٔه علمیٔه نجفجاجرمآیت الله سید حسین بجنوردی30

شاعر اهل بیت، نویسندٔه نسخه های تعزیه خوانی و سوگواری امام حسین )ع(بجنوردکربالیی غالمرضا دلیر31
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سید مرتضی رضوی نژاد)عارف 32
بجنوردی(

شاعر، عارف، معّلم و دارای دیوان شعرجاجرم

پزشک معروف بجنورد در اواخر سلسلٔه قاجاریه و بنیانگذار دبیرستان هّمت بجنورددکتر اسماعیل خان سامی)نّیرالحکماء(33
بجنورد

بجنورددکتر حسین سامی راد34

مؤّسس بهداری خراسان، رئیس بیمارستان امام رضا)ع( مشهد، مؤّسس 
دانشگاه فردوسی و دانشکدٔه پزشکی مشهد ، نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای مّلی و مؤلف کتاب های »سالمتی و بیماری های کودکان« و »پرورش 

کودکان« و چاپ مقاالت علمی به زبان فرانسه 

خراسان شمالی  قبل از انقالب اسالمی
الیحٔه  با  را  امتحان  این  رژیم  دارد؟  اقتدار  هنوز  روحانّیت  آیا  بداند  می خواست  شاه  رژیم  دی  بروجر الله  آیت  رحلت  با 
انجمن های ایالتی و والیتی آزمود و نتیجه آن شد که، امام خمینی )ره( به رژیم فهماند که روحانیت بیشتر از گذشته قدرت کسب 
نموده است. بنابراین رهبر کبیر انقالب حرکت خود را آغاز نمودند. جامعٔه روحانیت بجنورد با اطالع از فتوای امام خمینی )ره( 
دربـاره رفـراندوم، »انقالب سفید« را تحریم کرد. اعالمیٔه امام مبنی بر تحریم و عدم شرکت در انقالب شاه و ملت به شهرستان ها 
برانگیخته و سیطرٔه رژیم و همکاری  امنیتی را  به اوج خود رساند. این قضیه حساسّیت دستگاه  رسیده و حرکت های مردمی را 
خوانین با دستگاه حاکم، حرکت قیام 15 خرداد در بجنورد را به یک حرکت خزنده و ناشناخته مبّدل ساخت که اوج حرکت های 
مهمان نواز،  الله  آیت  چون  مبارزانی  ساخت.  می  نزدیک  انقالب  پیروزی  ماه های  به  ا  ر آنها  استان،  شهرهای  سایر  در  مردمی 
حجت االسالم والمسلمین قاسم َارحامی، حجت االسالم والمسلمین برات محمد شادلو، میرزا بابا مرتضوی، حاج حسین پیلَتن، 
منوچهر آروین، فاطمه سلیمی، حبیب الله پایدار و … در شهر بجنورد حرکت های اعتراضی، راهپیمایی ها و اعتصابات را رهبری 
نام  می کردند. از نخستین شهدای راه انقالب در شهرستان بجنورد می توان شهیدان حسن آبادی و منصور سیران حصاری را 

برد.
در سایر شهرهای استان نیز حرکت ها و قیام های مردمی شکل گرفت. به عنوان مثال در شهر شیروان افرادی چون حجت االسالم 
والمسلمین شهرستانی رئیس حوزه علمیٔه حکیم، حاج آقا عبدالله کریم زاده، کاظم صبوری، سیدعلی اکبر طاهری، میرزا حسین طاهری 
و رجبعلی الهی، حرکت های انقالبی و راهپیمایی ها را رهبری کردند و اولین شهدای انقالب این شهرستان شهید رمضانعلی خوشقامت 

و شهید علی تقویان هر دو از معلمین و جامعه فرهنگیان  شیروان بودند.
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شکل7ــ4ــ تصاویری از فعالیت ها و راهپیمایی های قبل از انقالب اسالمی در استان
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فعالیت

نقش مردم در دفاع از کیان و مرزهای ایران اسالمیدرس یازدهم

شهیدان استان خراسان شمالی، همچون ستاره در آسمان نورانی ایران اسالمی  می درخشند. آنها در طول 8 سال دفاع مقدس، 
معلّم درس استقامت و پایداری بودند. آنها در دامان کوهستان های بجنورد، شیروان، اسفراین و فاروج، استواری، در پهنای دشت های 

سرسبز مانه و سملقان، آزادگی و در هوای گرم کویرهای گرمه و جاجرم، استقامت را آموخته بودند. 
مردم شهیدپرور استان  مانند سایر ملت ایران، در قالب اصناف، سازمان ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی در دفاع مقدس 

حضور داشتند. جلوه هایی از مشارکت مردم استان در 8 سال دفاع مقدس را به شرح زیر می توان نام برد:
ــ حضور در جبهه ها به صورت داوطلبانه و بسیجی 

ــ تقدیم شهدای بسیار از بسیج مردمی  به خصوص در عملیات های کربالی 4 و 5 
ــ حضور در تیپ های لشگر 5 نصر سپاه پاسداران و گردان های فتح اللّه، نصراللّه، رسول اللّه، حبیب اللّه، ثاراللّه، فجراللّه ، امام 

حسین )ع ( و ادوات و ... 
ــ حضور مؤثر اقوام کرد، تات، ترک، ترکمن و سایر قومیت های استان در تیپ ویژهٔ شهدا به فرماندهی سردار شهید محمود 

کاوه 
ــ جمع آوری کمک های مردمی و ارسال به جبهه ها، اهدای خون به مجروحان جنگ و ... 

 »هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند، زنده نیست.« امام خمینی)ره( 

          شکل 8 ــ4ــ اعزام نیرو و تجهیزات به جبهه های جنگ )بجنورد 1364(                       شکل ٩ــ4ــ اعزام نیرو به جبهه های جنگ )شهرستان شیروان(
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شکل 10ــ4ــ بسیج مستضعفین )شهرستان بجنورد(

در جدول زیر نام و مشخصات تعدادی از عملیات هایی که رزمندگان استان در آن حضور داشته اند، آورده شده 
است. با کمک بزرگ ترها و دبیر خود جاهای خالی جدول را کامل کنید :  

هدف ــ نتیجهزمان عملیاترمز عملیاتمحور عملیاتنام عملیات

…………………شرق بصرهرمضان
61/04/23 تا 
1361/05/07

و  دشمن  انسانی  نیروی  و  تجهیزات  انهدام 
تصرف منطقه عمومی زید در خاک عراق

…………………
غربی  جنوب  کارون،  غرب 

اهواز و شمال خرمشهر
10 / 02 / 1361یا علیّ بن ابی طالب )ع (

و  حمید  پادگان  هویزه،  خرمشهر،  آزادسازی 
َشَلمچه

…………………عاشورا
الحسین  عبدا...  ابا  یا 

)ع(
آزادسازی ارتفاعات مرزی میَمک و ...1363/07/25

به  معروف   ،8 والفجر 
فتح فاو

یا زهرا )س(فاو
64/11/20 تا 
1365/02/09

..............................

…………………………………………………………………………..............................

در دوران دفاع مقّدس حدود 35000 نفر از استان خراسان شمالی به جبهه های نبرد اعزام شدند. از این تعداد 2628 نفر به 
شهادت رسیدند، 6173 نفر به افتخار جانبازی نائل آمدند و 378 نفر نیز از آزادگان سرافراز هستند.   
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فعالیت

در 9 نقطه از شهرستان های استان، پیکر پاک 31 شهید گمنام دفن شده که در هر یک بنای یادبودی ایجاد 
شده است. 

ــ  )بجنورد  اسالمی   میهن  به  استان  آزادگان  بازگشت  1٢ــ4ــ  شکل   
 )1369

خیریه  )مؤسسۀ  جبهه  به  بجنورد  شهرستان  اهالی  اهدایی  1١ــ4ــ  شکل 
خاتم االنبیاء و هالل احمر(

                 شکل 13ــ4ــ حرم شهدای گمنام ــ  شهر بجنورد                                                    شکل 14ــ4ــ موقعیت حرم شهدای گمنام در استان

ــ وصیت نامٔه یکی از شهدای محل سکونت خود را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 
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مشارکت ارگان ها و نهادهای غیر رزمی استان در دفاع مقدس  
ــ  نیروی فنی  بر اعزام 6500 رزمندهٔ جهادگر و  ١ــ جهاد سازندگی: ستاد پشتیبانی جنِگ جهاد سازندگی استان عالوه 
مهندسی، ایثار 39 جهادگر شهید، بیش از 500 نفر جانباز، 8 نفر آزاده، و اعزام ده ها کمپرسی و ماشین آالت راه سازی، نیازهای 

مختلف جنگ در جبهه های غرب و جنوب کشور را تأمین نمود.
٢ــ آموزش و پرورش: این ارگان عالوه بر حضور فّعال در جبهه های جنگ و تقدیم 59 شهید فرهنگی و 372 دانش آموز 
شهید، در تأمین مایحتاج رزمندگان اسالم پیشقدم بوده است. فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی این دستگاه در آماده سازی سایر اقشار 

جامعه برای شرکت در دفاع مقدس دارای اهمیت زیاد است. 
٣ــ جمعیت هالل احمر: این جمعیت 12 نفر از بهترین نیروهایش را تقدیم حفظ و حراست از دستاوردهای انقالب اسالمی 

نموده است. جمع آوری هدایای مردمی  و ارسال آن به جبهه، تأمین نیروهای تخصصی جبهه مانند پزشک و امدادگر توسط واحد امداد 
جبهه، استقرار نقاهت گاه جمعیت هالل احمر با 1200 تخت برای استراحت و مداوای اّولیٔه رزمندگان مجروح و شیمیایی در اهواز، 

از دیگر اقدامات جمعیت هالل احمر استان می باشد.

قسمتی از وصیت نامۀ شهید عبدالرضا زیبایی : »جوانان، مراقب خودتان باشید که در قرآن است که می فرماید: 
در جوانی خود را از گناه نگه دارید و تقوا پیشه کنید و به تهذیب نفس خود بپردازید.«

قسمتی از وصیت نامۀ شهید علی احمدزاده :  »ای دانش آموزان با ایمان، نباید سنگر مدرسه را خالی کنید 
زیرا انقالب اسالمی ما به متخصص های با ایمان و متعهد و با اخالص نیاز دارد.«

 برای مطالعه 

 سردار شهید : ایرج رستمی  
جانشین شهید چمران در ستاد جنگ های نامنظم

سردار شهید : رجبعلی محمد زاده
فرمانده سپاه سلماِن سیستان و بلوچستان
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پیشینۀ تاریخی استان

امیر شهید : محمد علی صفا
فرمانده گردان تکاوران نداجا،

شکارچی تانک و رزمی کار

سردار شهید : حاج محمد فرومندی
قائم مقام لشکر 5 نصر

سردار شهید : جالل الّدین موفق یامی
معاون تیپ امام صادق )ع(

سردار شهید : َوَهب اصغری راد
فرمانده مخابرات تیپ ویژه شهدا

سردار شهید : حاج مهدی وحیدی 
فرمانده محوِر لشکر 5 نصر 

سردار شهید : بهمن پارسا
فرماندۀ گردان

سردار شهید : محمد جواد محمد نیا
فرماندۀ تیپ
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 برای مطالعه 

جدول2ــ4ــ اسامی  و مشخصات سرداران ــ  نمایندگان شهید استان خراسان شمالی 

محل شهادتتاریخ شهادتسمتنامنام خانوادگیشهرستانردیف

مریوان8 1/0 ٦5/0معاون تیپ ویژه شهداءعلی اصغرپیرزادهاسفراین1

فاو٦4/12/22فرماندٔه گردانعلی اکبرمرادیاناسفراین2

کامیاران1 5/0 0/  ٦1فرماندٔه گردانمحمدقنبری اسفراین3

شلمچه)عملیات رمضان( 24 /2 0/  ٦1معاون گردان حمزه محرابی صالح آبادیاسفراین4

تنگٔه چّزابه8 0/ 12/ ٦0فرماندٔه گردانفرج الّلهعاقبتیاسفراین5

تنگٔه چّزابه4 0/ 3 0/  ٦1فرماندٔه اطالعات عملیاتحسینخردمندیاسفراین٦

سومار3 0/ 8 0/ ٦1فرماندٔه گردانعلی اکبررباط سرپوشیاسفراین٧

پنجِوین29 /8 0/ ٦2فرماندٔه گردانمحمودعیسی زادهاسفراین8

فاو23 / 11/ ٦4فرماندٔه گردانسّید ابراهیمشجیعیاسفراین9

کربالی 205 /10 / ٦5قائم مقام لشگرحاج محمدفرومندیاسفراین10

مهران31 / 2 0 / ٦5مسئول محور لشگرسّید محمدحسین زادهبجنورد11

جزیره مجنون  25 / 12/ ٦3فرماندٔه گردان اسد الّلهاسعدیبجنورد 12

شلمچه 12/ 12/ ٦5جانشین گردان محمدایزانلوبجنورد 13

شلمچه23 /10/ ٦5جانشین گردان غالمعلی گنابادیبجنورد14

محور حسینیه 29 / 9 0/ ٧0فرماندٔه گردانرستمعلینوریبجنورد15

مهران10 / 5 0/ ٦2مسئول بهداری لشگرعباسعلیقدوسی مقدمبجنورد1٦

َسراوان15 / 1 0/ ٦3فرماندٔه گردانقنبر علیمنفردیبجنورد1٧

مریوان3 0/ 2 0/ ٦5فرماندٔه گردانخلیل الّلهبهاریبجنورد18

شوش5 0/ 1 0/ ٦1فرماندٔه گردانداوودگریوانیبجنورد19

عملیات نصر 188 / 9 0/ ٦٦فرماندٔه گردانسّید ابراهیمآل نبیبجنورد20

ماووت25 / 01/ ٦٦فرماندٔه گردانعلیرمضانیبجنورد21
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پیشینۀ تاریخی استان

کربالی 235 / 10 / ٦5فرماندٔه گردانحاج حسنمحّقربجنورد22

اقدام تروریستی2٦ / ٧ 0/ 88 فرماندٔه  سپاهرجبعلی محمد زادهبجنورد23

قالویزان29 / 02/ ٦5فرماندٔه گردانسّید محمدمحجوبشیروان24

کربالی 245 / 10 / ٦5فرماندٔه گردانحسینمحمودیشیروان25

شلمچه22/ 10/ ٦5فرماندٔه گردان انوشیروانرضایی فاضلشیروان2٦

قالویزان21 / 12 / ٦3فرماندٔه گردانابوالفضلشاکریشیروان2٧

میَمک29/ 0٧ / ٦3فرماندٔه گردانرحیمبرزگرشیروان 28

جزیرٔه مجنون 4 0/ 4 0/ ٦٧فرماندٔه گردانبهمنپارساشیروان 29

میَمک2٧ / ٧ 0/ ٦3فرماندٔه گردانمحمد علیعباسیفاروج 30

قالویزان29 / 2 0 / ٦5فرماندٔه گردانمهدیشوشتریفاروج31

کربالی 45 0/ 10/ ٦5معاون تیپجالل الدینموّفق یامیفاروج32

مهران31 / 2 0/ ٦5فرماندٔه گردانعلی اکبرمیرزاییگرمه33

فاو3 0/ 9 0/ ٦5مسئول تعاون لشگر 5 نصراسماعیلرمضانیگرمه34

َفّکه24 / 1 0/ ٦2فرماندٔه گردانمحمد حسینعسگر زادهگرمه35

سردشت2 0 / ٧  0/ ٦2معاون فرماندٔه گردانعباسمحرابیگرمه3٦

جزیرٔه مجنون1 0/ 12 / ٦2فرماندٔه تیپمحمد جوادمحمد نیاگرمه3٧

خرمشهر19 / 10 / ٦5مسئول عملیات تیپمحمودمحمد نیاگرمه38

بجنورد)جانباز شهید(21 / 9 0/ 8٧فرماندٔه مخابرات تیپَوَهباصغری رادجاجرم39

ِدهالویه31  / 3  0/ ٦0جانشین شهید چمرانایرجرستمیمانه و سملقان 40

سرو15 / 10 / ٦3فرماندٔه گردانسید نور الّلهیزدانیمانه و سملقان 41

کربالی 5)شلمچه(25 / 10 / ٦5مسئول بهداری علینجفیمانه و سملقان42

شلمچه12 /12/ ٦5جانشین گردانشاه رضارضاییمانه و سملقان 43

ماووت24 / 12 / ٦٦جانشین گردانرمضانعلی صمدیمانه و سملقان44

کربالی 1٧5  / 11 / ٦5فرماندٔه گردانمحمد ولیپاکدلمانه و سملقان45

قالویزان13 / 4  0/ ٦5معاون فرماندٔه گردانقربانعلیبراتیمانه و سملقان4٦
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عملیات بدر25 / 12 / ٦5فرماندٔه محور لشگرحاج مهدیوحیدیمانه و سملقان4٧

ماووت)عملیات بیت المقّدس(25/ 10/ ٦٦فرماندٔه گردان محمد رحیم حسن زاده مانه و سملقان 48

نمایندٔه مجلس شورای محمدکالتهبجنورد49
اسالمی

سانحٔه هوایی1 0/ 12 / ٦4

نمایندٔه مجلس شورای قاسمصادقیگرمه50
اسالمی

دفتر حزب جمهوری اسالمی٧  0/ 04 / ٦0

نمایندٔه مجلس شورای محمد حسنطیبیاسفراین51
اسالمی

دفتر حزب جمهوری اسالمی٧ 0/ 04 / ٦0



فصل پنجم

توانمندی های استان خراسان شمالی
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فعالیت

شهر بجنورد که از سال 1383 تاکنون به عنوان مرکز استان تعیین شده، از کانون های عمدٔه تجمع جمعیت و امکانات علمی و 
فرهنگی استان بوده و از موقعیت سیاسی ــ اداری ویژه ای برخوردار شده است.

مراکز مهم علمی استان 
با سفال در حدود 8000 سال پیش می رسد. در برخی از  به دورٔه نوسنگی  همان طور که اشاره شد، پیشینٔه تاریخی استان 
محوطه های تاریخی کشف شدٔه استان آثاری از ارتباط آن با نقاط دوردست و خارج از فالت ایران مشاهده گردیده که معّرف پویایی 

فرهنگ های منطقه در دوران پیش از تاریخ است.
استان با داشتن 9 واحد دانشگاهی، مؤسسٔه آموزش عالی )دولتی و خصوصی( و مراکز پژوهشی شامل دانشگاه های بجنورد، 
علوم پزشکی، پیام نور، جامع علمی ــ کاربردی، فرهنگیان، فنّی و حرفه ای دارالفنون، آزاد اسالمی، مؤسسات آموزش عالی  اشراق 

و حکیمان و پارک علم و فنّاوری، بخشی از مراکز آموزش عالی کشور را در خود جای داده است.

توانمندی های علمی، فرهنگی و محیطی استاندرس دوازدهم

در مورد یکی از شخصیت های علمی  و فرهنگی استان گزارشی کوتاه تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

                                          شکل1ــ5ــ دانشگاه بجنورد                                                                             شکل 2ــ5ــ دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
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 قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استان 
٭ به عکس های زیر نگاه کنید و بگویید چرا استان ما جزء استان های برتر کشور در زمینٔه گردشگری است.

شکل 3ــ5ــ برخی از چشم اندازهای گردشگری استان

استان ما دروازٔه شمالی خراسان بزرگ محسوب می شود و از جاذبه های گردشگری زیادی برخوردار است. به طوری که در سند 
ملی توسعه استان، گردشگری بعد از کشاورزی و صنعت به عنوان »محور سوم توسعه استان« معرفی شده است. موقعیت جغرافیایی، 
چشم اندازهای زیبای طبیعی، منابع طبیعی، وجود اقوام مختلف، تمدن کهن و غنای فرهنگی از عوامل مؤثر در جذب گردشگر به شمار 
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می آیند. جاذبه های گردشگری استان را می توان به جاذبه های طبیعی و تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری تقسیم کرد.
الف( جاذبه های طبیعی

٭ با در نظر گرفتن شکل های 4ــ5 و 5ــ5، بگویید که مهمترین جاذبه های طبیعت گردی شهرستان محل زندگی شما کدامند.

شکل 5ــ5ــ برخی از جاذبه های طبیعی استان

شکل 4ــ5ــ تقسیم بندی جاذبه های طبیعی استان

بیابان گردی و 

کوه نوردی

جاذبه های مهم گردشگری طبیعی استان خراسان شمالی

کوه ها و مسیرهای 

کوه نوردی
 جنگل ها و مناطق 

حفاظت شده  
آبشارها و رودهای 

خروشان

چشمه ها و آب های 

گرم و معدنی
غارهای طبیعی و 

اشکال انحاللی
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با توجه به تنوع آب و هوا، انواع پوشش گیاهی، مناطق نیمه بیابانی، کوه ها، دشت ها، دره ها، آبشارها، دریاچه های پشت سدها، 
پارک ها و مناطق حفاظت شده و ... استان ما از مناطق مهم گردشگری کشور محسوب می شود.

١ــ جنگل ها و مناطق حفاظت شده: جنگل های انبوه و حفاظت شدهٔ قورخود، پارک میرزابایلو و جنگل های بلوط در 
شهرستان مانه و سملقان، جنگل های شهرستان گرمه، پارک های ملی ساریگل و سالوک در شهرستان اسفراین، منطقٔه حفاظت شدهٔ 
گُلیل َسرانی شیروان و پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم، به علت وجود مناظر دیدنی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری از مناطق 

دیدنی استان به شمار می روند.   

شکل7 ــ 5ــ یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشتشکل6 ــ5ــ جنگل های آلمه در شهرستان مانه و سملقان

2ــ نواحی کوهستانی: از چشم اندازهای کم نظیر و دیدنی، دره های سرسبز و رودهای پر آب، دریاچه های پشت سدها، 
آبشارهای فراوان و غارهای زیبای استان می توان به دره های سرسبز سریوان، بازخانه، چناران، فیروزه، درکش، هاور، شیرآباد، روئین، 
بیدواز، استاد ــ خسرویه، گلیان، باغ دّره، قلعه زو؛ آبشارهای بیار، حمید، دام چیک، کهنه اوغاز، ایزی، اسطرخی، زوارم، توی، 
اسفجیر، قرجه رباط، بارگه؛ غارهای گنج کوه، کَفَتَرک درق، آرمادلو، بیدک، ِگسک، پوستین دوز؛ پارک های جنگلی و تفریحی 
اندیل1 های آق کمر اشاره کرد. همچنین دامنه های سرسبز ارتفاعات آالداغ و کپه داغ   باباامان، بش قارداش و گوی نیک و برف 
نظیر شاه جهان، گُلیل، سالوک، می سی نو، قورخود، یامان داغی، ُبزداغی برای ورزش های زمستانی، کوه نوردی و صخره نوردی 

مناسب اند.
3ــ آب های گرم و معدنی: آب های گرم و معدنی استان به علت داشتن مواد معدنی مفید، خاصیت درمانی و برخورداری 
از دمای مناسب ناشی از زمین گرمایی و واکنش های شیمیایی، از جاذبه های مهم گردشگری به شمار می آیند. از جملٔه آنها می توان به 

آب های گرم و معدنی ایوب گیفان، قراجه و بش قارداش بجنورد، مهمانک سملقان، مختومی شیروان و... اشاره نمود.

 1ــ »برف اندیل« عبارت است از انباشتگی توده های برف در دامنه های پشت به باد مناطق مرتفع کوهستانی. برف ها با تراکم در دامنه های مقعر کوه تا مدت طوالنی در فصل تابستان 
باقی می مانند. اهالی و عشایر منطقه از آب حاصل از ذوب این برف ها به منظور شرب دام های خود استفاده می کنند.



110

          شکل 8  ــ5  ــ دره سریوان در بخش مرکزی شهرستان بجنورد                                                                   شکل 9ــ5ــ آب گرم ایوب در گیفان

           شکل 10ــ5ــ دامنه های سرسبز ُگلیل در شهرستان شیروان                                                      شکل 11ــ5ــ مناظر طبیعی در اطراف روستای دشت

             شکل 12ــ5ــ دره استاد ــ خسرویه در شهرستان فاروج                                                       شکل 13ــ5ــ پارک ملی ساریگل در شهرستان اسفراین

       شکل 14ــ5ــ فرسایش آبی و انحاللی حلقۀ زو در مانه و سملقان                                                 شکل 15ــ5ــ ورودی غار گنج کوه در شهرستان جاجرم
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فعالیت

4ــ بیابان گردی و کویرنوردی: عرصه های نیمه بیابانی استان بیشتر در محدودٔه شهرستان جاجرم قرار دارند. ساعات آفتابی 
زیاد، شب های با آسمان صاف، مکان های خلوت، محیط های دست نخورده، دشت سرها، روبدوها )تپه های گیاهی(، خشکرودها، َدق ها 

)جلگه های رسی(، کویرهای پف کرده و سبخاها)سطوح نمکی( از جاذبه های گردشگری این مناطق به شمار می روند.

با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام جاذبه های طبیعی دیگری وجود دارند؟ گردشگران از کدام یک بیشتر 

بازدید می کنند؟
2ــ بررسی کنید که گردشگری در شهرستان محل زندگی شما چه اثراتی روی محیط و چشم اندازهای طبیعی 

گذاشته است؟ 

 برای مطالعه 
جدول1ــ5ــ جاذبه های طبیعی قابل دسترسی و بازدید گردشگران در استان 

ویژگی ناحیهفاصله با نزدیک ترین شهرنوع راهشهرستانمکان جاذب گردشگریردیف

تفریحی8 کیلومتری جنوب شرقی بجنوردآسفالتهبجنورددرٔه بازخانه ــ پاقلعه1
تفریحی20 کیلومتری جنوب بجنوردآسفالتهبجنورددرٔه فیروزه ــ گریوان2
تفریحی28 کیلومتری جنوب غربی شیروانآسفالتهشیرواندرٔه ییالقی زوارم)درۀ بهشت( 3
تفریحی17 کیلومتری شمال شرق اسفراینآسفالتهاسفرایندرٔه بیدواز4
تفریحی25 کیلومتری غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنورددرٔه سریوان5
تفریحی30 کیلومتری شرق بجنوردآسفالتهبجنورددرٔه نوده ــ چناران6
طبیعی2 کیلومتری شهر لوَجلیآسفالتهشیروانغار پوستین دوز7
طبیعی80کیلومتری شمال شیروانآسفالته ــ  شوسهشیروانمنطقٔه ییالقی گُلیل سرانی8
تفریحی15 کیلومتری شمال غرب شهر رازآسفالتهبجنوردپارک جنگلی گوی نیک9

طبیعی ــ تفریحی40 کیلومتری شمال شهر رازآسفالته ــ  شوسهبجنورددژ طبیعی آلمادوشن10
علمی ــ  تفریحی70 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقانموزٔه حیات وحش رباط قره بیل11
تفریحی25 کیلومتری جنوب غربی فاروجآسفالته ــ  شوسهفاروجدرۀ استادــ خسرویه12
تفریحی32 کیلومتری جنوب غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقاندرۀ درکش 13
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تفریحی90 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهمانه  و سملقانجنگل آلمه14
تفریحی40 کیلومتری جنوب غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقان جنگل جوزک15
تاریخی ــ تفریحی24 کیلومتری شمال غرب شیروانآسفالته ــ شوسهشیرواندرٔه قلعه زو16
تفریحی23 کیلومتری جنوب شیروانآسفالتهشیرواندرٔه گلیان17

آبدرمانی ــ ورزشی 90 کیلومتری شمال شرق بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردآب گرم ایوب18
ــ تفریحی

طبیعی15 کیلومتری جنوب شرق بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردآبشار حمید19

شمالی 20 های  دامنه  و  اسدلی  گردنه 
طبیعی ــ ورزشی ــ 20 کیلومتری جنوب بجنوردآسفالتهبجنوردآالداغ

تفریحی

آبدرمانی ــ طبیعی ــ 25 کیلومتری شمال غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردآب گرم روستای قراجه21
تفریحی

آبدرمانی ــ طبیعی ــ 8 کیلومتری غرب شهر آشخانهآسفالتهمانه و سملقانآب گرم مهمانک22
تفریحی

شهر آسفالتهمانه و سملقانآبشار و ُتنداب بیار23 شرق  جنوب  کیلومتری   8
طبیعی ــ تفریحیآشخانه

آسفالته ــ شوسه ــ بجنورددشت مرجان24
طبیعی ــ تفریحی42 کیلومتری جنوب غربی بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ اسفراینارتفاعات شاه جهان25
طبیعی ــ ورزشیشمال شرق اسفراینخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ بجنوردارتفاعات سالوک26
طبیعی ــ ورزشی35 کیلومتری جنوب بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ بجنوردارتفاعات آالداغ27
طبیعی ــ ورزشی30 کیلومتری جنوب غرب بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ مانه و سملقانارتفاعات یامان داغی28
طبیعی ــ ورزشی ــ جنوب غرب آشخانهخاکی

آگروتوریسم

آسفالته ــ شوسه ــ جاجرمکوه بهار29
طبیعی ــ ورزشیجنوب شرق شوقانخاکی

طبیعی ــ ورزشی19 کیلومتری شمال غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردکوه آخور داغ30

آسفالته ــ شوسه ــ مانه و سملقانتخت ایران31
طبیعی ــ ورزشیغرب شهر آشخانهخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ بجنوردکوه می سی نو32
طبیعی ــ ورزشی100 کیلومتری شمال شرق بجنوردخاکی

آسفالته ــ شوسه ــ مانه و سملقانکوه ُبزداغی33
طبیعی ــ ورزشیشمال شهر آشخانهخاکی
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ب( جاذبه های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری
٭ آیا می دانید که استان خراسان شمالی یکی از کانون های فرهنگ و تاریخ در کشورمان است و در این زمینه از آثار نسبتاً 

زیادی برخوردار است؟
به تصاویر زیر نگاه کنید. آیا می توانید تعیین کنید که هر یک از تصاویر بیانگر کدام نوع از جاذبه ها هستند؟

شکل 16ــ5ــ برخی از جاذبه های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری استان

 از آنجا که استان ما از پیشینٔه تاریخی کهن برخوردار است و همواره یکی از کانون های فرهنگ، تمدن و دین باوری ایران زمین 
بوده است، دارای جاذبه های مهم تاریخی، مذهبی، فرهنگی و هنری می باشد که مهمترین آنها به شرح زیر معرفی می شوند:

1ــ جاذبه های تاریخی: مهم ترین جاذبه های تاریخی استان عبارتند از:
ــ قلعٔه جالل الّدین در گرمه

ــ شهر تاریخی ِبلقیس اسفراین
ــ قلعٔه صعلوک باالتر از روستای زاری در اسفراین

ــ آیینه خانٔه مفخم بجنورد
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ــ عمارت مفخم بجنورد
ــ تپٔه ارگ )تپٔه نادری( شیروان

ــ تپٔه تاریخی خان در مانه و سملقان
ــ آتشکدٔه اسپاخو در مانه و سملقان

ــ رباط قره بیل در گرمه
ــ رباط یا کاروانسرای ِقلّّّی در جاجرم

           شکل17ــ5ــ کاوش های انجام شده در پایگاه تپه قلعه خان                                                شکل 18ــ5ــ قلعه صعلوک از قالع اسماعیلیه در اسفراین

                       شکل 19ــ5ــ آتشکدۀ اسپاخو در مانه و سملقان                                                         شکل 20ــ5ــ عمارت تاریخی مفخم در شهر بجنورد

2ــ اماکن مذهبی: مراکز مذهبی بسیاری در استان وجود دارند که از آن جمله می توان به اماکن زیر اشاره نمود:
ــ بقعٔه سلطان سّید عباس )معصوم زاده( در بجنورد

ــ بقعٔه خواجه علی بن َمهزیار در جاجرم
ــ امام زاده احمد بن موسی در اسفراین

ــ امام زاده حمزه رضا در زیارت شیروان
ــ امام زاده دالور در آشخانه

ــ امام زاده سلطان جعفر در سیاه دشت فاروج
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فعالیت
در مورد یکی از مکان های مذهبی شهرستان محل زندگی خود تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید.

                               شکل21ــ5ــ امامزاده دالور در آشخانه                                                               شکل 22ــ5ــ امامزاده حمزه رضا در زیارت شیروان

               شکل23ــ5ــ امامزاده سلطان جعفر در سیاه دشت فاروج                                        شکل 24ــ5ــ آستانه مقدس امامزاده اسماعیل در باباامان بجنورد

 3ــ موزه ها: استان ما به دلیل برخورداری از شرایط خاص زیست محیطی، تاریخی و فرهنگی دارای موزه های زیر است:
ــ موزهٔ باستان شناسی در مجموعه تاریخی ــ فرهنگی مفخم

ــ موزه های مردم شناسی در مجموعه تاریخی ــ فرهنگی مفخم بجنورد، قلعه جالل الدین در گرمه، جاجرم و فاروج
ــ موزهٔ نسخ خطی در مجموعه تاریخی ــ فرهنگی مفخم

ــ موزهٔ حیات وحش رباط قره بیل در شهرستان مانه و سملقان



116

 برای مطالعه 

4ــ هنرهای سنتی و صنایع دستی: قالیچه و پشتی ترکمنی، گلیم، جاجیم، چادر شب ابریشمی، کاله کُرکی، چاروق دوزی، 
پوستین دوزی و زین سازی، از مهم ترین صنایع دستی استان محسوب می شوند و عالوه بر این لباس های محلی و سنتی اهمیت خاصی 

دارند.
5ــ سوغاتی ها: سوغاتی ها از ارکان مهم گردشگری محسوب می شوند. هر استان به فراخور ویژگی های محیطی، اقتصادی 
و فرهنگی سوغاتی های خاص خود را دارد. از مهم ترین سوغاتی های استان می توان به شکر پنیِر بجنورد، قره قروت اسفراین، چادر 

شِب روئین، آجیل فاروج و َسَمنوی درق و ... اشاره نمود.

       شکل25ــ5ــ موزه باستان شناسی بجنورد                           شکل 26ــ5ــ موزه نسخ خّطی مفّخم                        شکل 27ــ5ــ موزه حیات وحش رباط قره بیل

جدول2ــ5ــ آثار و جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و هنری استان 

ویژگی ناحیهفاصله با نزدیکترین شهرنوع راهشهرستانمکان جاذب گردشگریردیف

تفریحی10 کیلومتری شرق بجنوردآسفالتهبجنوردپارک باباامان                        1

5 کیلومتری جنوب بجنوردآسفالتهبجنوردتفرجگاه بش قارداش 2
و  تفریحی  ــ  تاریخی 

ورزشی

تاریخیداخل شهر بجنوردآسفالتهبجنوردعمارت مفخم3

تاریخیداخل شهر بجنوردآسفالتهبجنوردآیینه خانٔه مفخم4
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تاریخیداخل شهر بجنوردآسفالتهبجنوردمقبره الشهداء واقعه لهاک خان5

تاریخی ــ مذهبیداخل شهر گرمهآسفالتهگرمهباغ مزار گرمه6

آسفالتهبجنوردباغ علی آباد7
شرق  شمال  و  شمال  کیلومتری   5

بجنورد
تاریخی

تاریخی6 کیلومتری شمال غرب شیروانآسفالتهشیروانچهارطاقی تیموری8

تاریخی25 کیلومتری شمال غرب شیروانآسفالته ــ  شوسهشیروانبرج و باروی تیموری9

تاریخی3 کیلومتری جنوب اسفراینآسفالتهاسفراینشهر بلقیس10

اسفراینقلعٔه صعلوک11
و  شوسه  ــ  آسفالته 

پیاده  
تفریحیانتهای درٔه زاری در اسفراین

تفریحیداخل شهر شوقانآسفالتهجاجرمپارک تفریحی شهر شوقان12

تفریحی ــ طبیعی85 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهگرمهروستای هدف گردشگری دشت13

14
روستای هدف گردشگری 

اسفیدان
40 کیلومتری جنوب شرقی بجنوردآسفالتهبجنورد

طبیعی ــ فرهنگی ــ 
تاریخی

27 کیلومتری شمال اسفراینآسفالتهاسفراینروستای هدف گردشگری روئین15
طبیعی ــ فرهنگی ــ 

ورزشی

طبیعی32 کیلومتری غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقانروستای هدف گردشگری درکش16

طبیعی ــ علمی28 کیلومتری جنوب شیروانآسفالته ــ شوسهشیروانمنطقٔه نمونه  گردشگری اسطرخی17

تفریحی ــ ورزشی38 کیلومتری جنوب غرب بجنوردآسفالته ــ شوسهبجنوردمنطقٔه نمونه  گردشگری رئین18

طبیعی10 کیلومتری جنوب غرب آشخانهآسفالتهمانه و سملقانمنطقٔه نمونه  گردشگری شیرآباد19

آسفالتهبجنوردمنطقٔه نمونه  گردشگری بازخانه20
شرق  جنوب  و  جنوب  کیلومتری   8

بجنورد
طبیعی

مناطق نمونه مّلی ــ استانی: این مکان ها که به عنوان مناطق نمونه ملی ــ استانی از سوی سازمان میراث فرهنگی معرفی 
و مطالعه شده اند، به منظور جذب گردشگران ملّی و استانی در این مناطق سرمایه گذاری می شود. در استان ما دو منطقٔه نمونه ملی ــ 

استانی باباامان و بش قارداش در شهرستان بجنورد وجود دارد.
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روستاهای هدف و مناطق نمونۀ گردشگری استانی: این مکان ها به منظور جذب گردشگران استانی و استان های همجوار 
به عنوان مناطق نمونه استانی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی، مطالعه و پشتیبانی می شوند. هدف 
از انتخاب این روستاها حفظ فضای فیزیکی، بافت تاریخی و آشنا ساختن مردم سایر نقاط با فرهنگ و آیین های زندگی بومیان و ایجاد 
فرصت های شغلی و افزایش درآمد است. در استان ما در حال حاضر 24 منطقٔه نمونه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

ــ درٔه ییالقی زوارم  ــ درٔه پاقلعه  ــ درٔه اسطرخی  
ــ درٔه ییالقی روئین ــ منطقٔه فیروزه  ــ تخت ایران  

ــ درٔه استاد ــ خسرویه ــ روستای هدف رئین  ــ منطقٔه قورخود  
ــ درٔه درکش ــ منطقٔه گلیل سرانی   ــ درٔه میالنلو در اسفراین 

ــ روستای هدف اسفیدان ــ منطقٔه یامان داغی   ــ آبگرم ایوب 
ــ منطقٔه کشانک ــ منطقٔه بیدواز  ــ قلعٔه زو در شیروان 

ــ منطقٔه شیرآباد ــ درٔه بازخانه 

                    شکل28ــ5ــ نمایی از منطقۀ نمونۀ ملی بش قارداش                                                           شکل 29ــ5ــ نمایی از منطقۀ نمونۀ ملی باباامان

                شکل30ــ5ــ روستای هدف گردشگری روئین اسفراین                                             شکل 3١ــ5ــ طبیعت روستای هدف گردشگری رئین در بجنورد
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گردشگری و راه ها: با ظهور و توسعٔه وسایل نقلیٔه موتوری و جامع تر شدن استفاده از آنها، راه های ارتباطی یکی از مهمترین 
عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود. این استان به دلیل واقع شدن در مسیر بزرگراه آسیایی و عبور ساالنه 
چندین میلیون زائر امام رضا )ع(، می تواند به عنوان یکی از مناطق مهم جذب گردشگران مطرح باشد. بیشتر مناطق گردشگری استان 
در مسیر راه های آسفالته قراردارند، عالوه بر این وجود فرودگاه در بجنورد و راه آهن در شهرستان جاجرم امکان ورود گردشگران را 
به این استان تسهیل می نماید. یک طرفه شدن محور بجنوردــ آزادشهر و اجرایی شدن طرح راه آهن مشهد ــ گرگان از مسیر خراسان 

شمالی می تواند زمینه مناسبی را برای توسعٔه گردشگری استان فراهم آورد.

شکل 3٢ــ5ــ نقشۀ گردشگری و راه های استان

گردشگری در استان آثاری چون ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، اثرات فرهنگی ــ اجتماعی و رشد و شکوفایی صنایع دستی و 
خانگی را به دنبال دارد.

٭ آیا گردشگری در استان ما منجر به ایجاد اشتغال شده است؟ به چند مورد از شغل های ایجاد شده اشاره کنید.
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پیامدهای اقتصادی،  توانمندی های گردشگری استان و  به  با توجه  اقدامات انجام گرفته در زمینۀ گردشگری استان: 
اجتماعی و فرهنگی آن، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور توسعٔه گردشگری استان و رشد و شکوفایی آن، 

در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی به شرح زیر انجام داده است:
1ــ اجرای مطالعات طرح جامع توسعٔه گردشگری در استان 

2ــ ایجاد زیرساخت های گردشگری )احداث هتل، مهمان پذیر و مهمان سرا، مجتمع های گردشگری، سرویس های بهداشتی و 
خدمات بین راهی و دیگر اماکن پذیرایی و اقامتی در محل های گردشگری(

3ــ تشکیل ستاد دائمی تسهیالت سفرهای نوروزی در استان و پذیرش و اسکان گردشگرانی که به استان سفر می کنند.
4ــ تعیین روستاهای هدف گردشگری توسط کارگروه گردشگری استان

5ــ ایجاد مناطق نمونٔه ملی و استانی گردشگری که در سال 1385 توسط هیئت وزیران تصویب شده است.
برای  بازدید  امکان  و  آثار  این  از  منظور حفاظت  به  ملی  آثار  آنها در فهرست  ثبت  و  تاریخی  آثار  احیای  و  6ــ سازماندهی 

گردشگران
7ــ ایجاد موزه های باستان شناسی و مردم شناسی در شهرستان های استان

8ــ ثبت جهانی موسیقی مقامی  شمال خراسان 
9ــ مرمت و بازسازی آثار و بناهای تاریخی

٭ به نظر شما از چه راه های دیگری می توان به توسعٔه صنعت گردشگری در استان کمک کرد؟
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توانمندی های استان

  ٭ به شکل های زیر نگاه کنید و بگویید که مهم ترین توانمندی های اقتصادی استان ما چیست؟

توانمندی های اقتصادی استاندرس سیزدهم

شکل33ــ5ــ بخشی از توانمندی های اقتصادی استان خراسان شمالی

به دلیل برخورداری از ویژگی های نسبتاً مناسب طبیعی، استان ما یکی از قطب های کشاورزی و دامپروری کشور محسوب 
ـ نکا، ارتباط  می شود. عالوه بر این، موقعیت مناسب جغرافیایی نظیر قرارگیری در مسیر بزرگراه آسیایی، عبور خط لولٔه گاز خانگیرانـ 
پایتخت معنوی کشور با ناحیٔه شمال، همسایگی با ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف، مسیر مناسب ترانزیتی 
در اتصال محور شمال به استان های جنوبی، برخورداری از منابع معدنی غیرفلزی و فلزی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، 

استان ما را از نظر اقتصادی در جایگاه ممتازی قرار داده است.
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1ــ توانمندی های بخش کشاورزی
برخورداری از آب و هوای متنوع و خاک مناسب برای کشت انواع محصوالت کشاورزی و پرورش دام و طیور، آبزی پروری، 
زنبورداری و نوغانداری به استان ما جایگاه ویژه ای داده است. استان خراسان شمالی با میانگین بارش ساالنه در حدود 255 میلیمتر 
) رتبه 16 از نظر متوسط بارش ساالنه و بیشتر از میانگین بارش ساالنٔه کشور1( و 28434 کیلومترمربع مساحت، ساالنه حدود 11/08 
میلیارد متر مکعب آب دریافت می کند. منابع آب استان به همراه آب و هوای متنوع و خاک حاصلخیز، عالوه بر ایجاد چشم اندازهای 

زیبا، زمینه های مناسبی را برای زراعت، باغداری، دامداری، آبزی پروری، زنبورداری و ... فراهم کرده است.
بـه دلیل مساعـدت های اقـلیمی  و بـارش نسبی در بخش شمالی استان، دیم کـاری رواج دارد. از کـل مساحت  زراعت: 
استان)271273 هکتار(، حدود 9/63 درصد بـه زمین های زراعی اختصاص دارد که از ایـن مقدار حدود 3/8 درصد زیر کشت 
آبی و مابقی آن)5/83 درصد( به صورت دیم کشت می شود. از مجموع سطح زیر کشت زمین های زراعی حدود 219962 هکتار 
)81/09    درصد( زیر کشت غالت و حدود 2232 هکتار )0/82 درصد( زیر کشت محصوالت جالیزی قرار دارد. در بین محصوالت 
آبی بیشترین عملکرد تولید در واحد سطح مربوط به سبزیجات گلخانه ای و خیار گلخانه ای به ترتیب با 262051 و 169500 کیلوگرم 

در هکتار بوده است.

1 ــ میانگین بارش ساالنه کشور 250 میلیمتر است.

شکل 34ــ5ــ چشم اندازهایی از مزارع دیم و آبی در استان
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توانمندی های استان

 برای مطالعه 

 جدول3ــ5ــ برآورد سطح  تولید و عملکرد در هکتا ر به  تفکیک  نوع  محصول در استان )سا ل  زرا عى : 89 – 1388(

نام محصول
 عملکرد )کیلوگرم/ هکتار ( تولید )تن (  سطح  )هکتا ر( 

 دیم   آبى   جمع  دیم   آبى   جمع  دیم   آبى  

غالت 

536571254931791501913231545843459073565/671231/81گندم 

1618622076382625983431671915053696/621434/64جو

246102461102170102174151/720شلتوک 

89089953095310710/60ذرت دا نه ا ى 

72393147569219962262327186255448582جمع 

حبوبا ت 

3685288816335351443/86393/65نخود

862158771645416491908/37269/4لوبیا 

1429458960010255385640720/65585/53عدس 

10401032511365176358777640جمع 

محصوالت صنعتى 

3545035455590055901576/920پنبه 

1796017966106306106333999/320چغندرقند

1210012102285022851888/230کلزا 

10742088316281810641882762/05509/46سایردا نه ها ى روغنى 

76252088971369756106470820جمع 

سبزیجا ت 

1651016512956802956817909/20سیب زمینى 

85108514545504545553414/030پیا ز

532705327181328018132834039/40گوجه فرنگى 

2025110511262051/280سبزیجا ت  گلخا نه ا ى 

7707762206228083/490سا یرسبزیجا ت 

7908079082574850257485جمع 
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محصوالت جا لیزى 

68874762660029368939592/513959/46خربزه 

3003029002909669/530هندوا نه 

1342013429080090806765/760خیا ر

8081356013561695000خیا رگلخا نه ا ى 

90090120301203133650سا یرمحصوالت جا لیزى 

21587422321852829318821جمع 

نبا تا ت علوفه ا ى 

7707408711794449245409503335828/991323/55یونجه 

1537015376827106827144418/290سا یرنبا تا ت علوفه ا ى 

92444087133311131955409118604جمع 

655121167623481433524531/39203/77سا یر محصوالت 

106919164354271273726536198941925477جمع 

باغداری: قابلیت توسعٔه باغداری از دیگر توانمندی های بخش کشاورزی استان است. از بین محصوالت باغی استان به 
ترتیب 8 محصول انگور آبی، سیب، انگور دیم، گردو، بادام دیم، زیره آبی، بادام آبی و زعفران در زمینٔه میزان تولید، سرمایه گذاری 
و صادرات از سایر محصوالت برجسته ترند. در استان ما توسعٔه باغات و تولید انگور دیم که مدیون وجود لکه های خاک حاصلخیز 

»لُسی« است، در سطح کشور نسبتاً منحصر به فرد است و 9/12 درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

                      شکل3٥ــ5ــ نمایی از باغات انگور دیم در غرب بجنورد                              شکل 3٦ــ5ــ سیب محصولی با قابلیت رشد و تولید مناسب در استان
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توانمندی های استان

 برای مطالعه 

بیشتر بدانیم  

   ــ در استان ذخایر ژنتیکی با ارزشی در زمینٔه باغداری وجود دارد که عبارتند از: انگور مقاوم به سرما و با کیفیت ماندگاری 
انباری زیاد نسبت به سایر ارقام در منطقٔه بدرانلو )انگور رازقی یا کالهداری( و بادام و گردوی مقاوم به سرما )دیر گل(.

ــ مقوی بودن، مغذی بودن، تصفیه کنندگی خون، برطرف کنندگی ورم معده و روده، برطرف کنندگی یبوست، 
ضد الغری و پاک کنندگی سنگ های صفراوی از خواص طبی انگور محسوب می شود.

ــ در استان شرایط اقلیمی بسیار مناسبی برای تولید محصوالت باغی مانند زیتون و انار وجود دارد. در چند 
سال اخیر در شهرستان های اسفراین، مانه و سملقان و جاجرم که از زمستان های مالیم تری برخوردارند، ارقام مختلفی 

از این گونه ها کاشته شده است.

جدول4ــ5ــ میزان تولید محصوالت باغی شاخص استان به تفکیک شهرستان در سال 1389 )تن(  

         محصول
شهرستان    

زیره دیمزیره آبیزعفرانبادام دیمبادام آبیگردوسیبانگور دیمانگور آبی

70205840/54230/42852518ــ3550اسفراین

3/2ــــ216863299551581215420229بجنورد

42ــ2250130/54/536/50/78ــ53480فاروج

ــ1997/522010100/010545ــ3247جاجرم

52/5ــــ101051830528450152/5مانه و سملقان

ــــ0/0175ــ275403773/8ــ31540شیروان

ــ5273045/50/0043/6ــ222گرمه

1238303482545020/52480/5497/8715/51/24573/6115/7کل استان



126

گیاهان دارویی: استان از نظر تولید گیاهان دارویی و صنعتی نظیر بومادران، باریجه، آویشن، خاکشیر، آنخ، شیرین بیان و ... 
از شرایط مناسبی برخوردار است و از این نظر زمینٔه مناسبی را برای ایجاد صنایع تبدیلی دارد.

دامپروری: دامپروری از فعالیت های بسیار کهن در استان خراسان شمالی محسوب می شود و پیوند محکمی را با فرهنگ 
مردمان این سرزمین داشته است. به گونه ای که از دیرباز بسیاری از ساکنان روستاها و حتی شهرها بدان مشغول بوده اند. با توجه به 
وجود 2022077 هکتار جنگل و مرتع در استان )71/75 درصد از مجموع مساحت زمین های استان( و فعالیت بیش از 40 درصد 
مردم در زمینٔه کشاورزی، زمینٔه مناسبی برای دامداری ایجاد شده است. استان با برخورداری از 2328167 واحد دامی 3/26 درصد 
از دام های کشور را به خود اختصاص می دهد و از این حیث بخش عمده ای از گوشت مورد نیاز کشور را تأمین می کند. در این استان 
انواع دام از قبیل گاو، گوسفند، بز، شتر و ... پرورش داده می شود که در این بین پرورش گوسفند نژاد »کردی« و اسب نژاد »ترکمن« 

از جایگاه خاصی برخوردارند و شهرت جهانی دارند. 

شکل3٧ــ5ــ سطح زیر کشت محصوالت باغی استان به تفکیک شهرستان در سال 1389
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 برای مطالعه 

گوسفند نژاد کردی: جزء آن دسته از نژادهایی است که توقع غذایی حیوان پایین بوده و دست و پای بلند و 
کشیده حیوان در آن سبب ایجاد قدرت راهپیمایی و کوه پیمایی شده که می تواند با طی راه های طوالنی به علوفه دست 
یابد. مقاومت زیاد این نژاد در مقابل بیماری ها، افزایش وزن زیاد و مناسب در مقابل مصرف غذای کمتر در بره های 
نر این نژاد، قابل توجه می باشد. محل زندگی این نژاد استان کردستان و شمال خراسان است. متوسط وزن میش در 
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توانمندی های استان

بیشتر بدانیم  

این نژاد 50 تا 55 کیلوگرم و قوچ 90 تا 95 کیلوگرم می باشد. در استان ما در »روستای حسین آباد« شیروان، ایستگاه 
پرورش و اصالح نژاد گوسفند کردی با خرید 400 رأس گوسفند مولد نژاد کردی شروع به فعالیت نموده است. در 
سال 1390 این ایستگاه دارای 700 رأس گوسفند نژاد کردی بوده و سالیانه ضمن توزیع قوچ بین گله های مردمی به 

عنوان یک بانک ژن پشتیبان جمعیت نژاد گوسفند کردی در استان می باشد.                                      

  شکل 3٨ــ5ــ گوسفند نژاد کردی

مانه و سملقان  بهکده رضوی واقع در شهرستان  مجتمع کشت و صنعت  بیلیارد:  نژاد مونت  گاو شیری 
پرورش دهنده گاو شیری نژاد »مونت بیلیارد« و یکی از مراکز اصالح نژادی زیر نظر مرکز اصالح نژاد کشور است. در 
حال حاضر این مرکز دارای 500 رأس گاو شیری می باشد. خاستگاه این نژاد کشور فرانسه بوده و دومین نژاد شیری 
آن کشور محسوب می گردد. خصوصیاتی از قبیل تولید شیر، درصد چربی، پروتئین و تولید گوشت از ویژگی های 

این نژاد است.

شکل 3٩ــ5ــ گاو شیری نژاد مونت بیلیارد )بهکده رضوی( 
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 برای مطالعه 

زنبورداری و پرورش کرم ابریشم: وجود جنگل، باغات و کشتزارها و مراتع با پوشش گیاهی مناسب و گوناگون، این استان 
را به یکی از مناطق مستعد کشور در زمینه زنبورداری تبدیل کرده است. بطور معمول میانگین برداشت عسل از هر کندو در سال بیش 
از 12 کیلوگرم بوده و از کیفیت باالیی برخوردار است. همچنین این استان جزء 5 استان اول کشور در زمینه پرورش کرم ابریشم و 
تولید پیله تر بوده و پیله تولیدی از کیفیت باالیی برخوردار است. به سبب تولید انواع پارچه، پشتی و قالیچه های ابریشم ترکمنی بیش 

از 70 درصد پیله های استان در مناطق ترکمن نشین جرگالن و مانه تولید می شود. 

جدول5ــ5ــ وضعیت زنبورداری و پرورش کرم ابریشم در استان در سال 1389 

تولید پیله تر)تن(تعداد نوغانداران)خانوار(تولید عسل)تن(تعداد کندوتعداد زنبورداران

83063462270200045 نفر

شیالت: وجود رودهای دائمی بزرگ و کوچک، چاه ها، چشمه های آب گرم و سرد، قنات ها و دریاچه های پشت سدها،در 
استان موقعیت مناسبی را برای تولید گونه های ماهیان گرمابی و سردابی و سایر آبزیان فراهم کرده است. دره های گریوان، فیروزه، 
مهنان، چناران، شیرین دره، درکش، شیرآباد، روئین، بیدواز، اسطرخی، گلیان، استاد و ... از نقاط مستعد برای پرورش آبزیان در 

استان محسوب می شوند. تولید حاصل از پرورش انواع ماهیان سردابی و گرمابی در سال 1389 برابر با 770 تن بوده است.

شکل40ــ5ــ زنبورداری در استان
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توانمندی های استان

 برای مطالعه 
جدول6ــ5ــ عملکرد تولید ماهیان سردابی و گرمابی در استان در سال 1389

گرمابیسردابی
تولید 
کل)تن(

درصد 
تولید تعداد 

مزرعه
تعداد 

رهاسازی
)mمساحت )٢

میزان تولید 
)تن(

تعداد 
مزرعه

تعداد 
رهاسازی

)mمیزان تولید)تن(مساحت)٢

43191500035425684128770030000086770100

جدول7ــ5ــ وضعیت تولید فرآورده های دامی، طیور، زنبورداری، شیالت و پرورش کرم ابریشم در استان در سال 1389

پیله ترماهیعسلتخم مرغگوشت مرغشیرگوشت قرمز

241801680007700121427077045

شکل41ــ5ــ مجتمع پرورش ماهی در درۀ استادــ خسرویه

2ــ توانمندی های بخش صنعت و معدن
موجب  که  شده  معتبر صادر  بهره برداری صنعتی  پروانٔه  فقره  تعداد 329  سال 1390،  تا  استان  بخش صنعت  در  صنعت: 
اشتغال 12644 نفر شده است. همچنین تعداد 671 مجوز صنعتی با پیش بینی اشتغال 39638 نفر صادر شده است. استان ما دارای 
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مزیت های نسبی زیر جهت توسعٔه فعالیت های صنعتی است که در صورت سرمایه گذاری مناسب چشم انداز پررونقی را نوید می دهد:
1ــ نزدیک بودن مراکز استان ها و قطب های صنعتی به یکدیگر

2ــ وجود محصوالت کشاورزی و دامی فراوان و متنوع جهت ایجاد و توسعٔه صنایع تبدیلی وابسته
3ــ وجود ذخایر معدنی قابل بهره برداری، متنوع نظیر بوکسیت، باریت، کلسیت، رس، مرمر، گچ، مارن، آهک، شیل و سنگ 

الشه
4ــ عبور خط انتقال گاز خانگیران ــ نکا از استان که می تواند تأمین کنندهٔ بخشی از انرژی مورد نیاز صنایع در استان باشد.

5ــ وجود نیروی جوان تحصیلکرده و مراکز آموزش مهارت های فنی و تخصصی در استان
6ــ شهرک های صنعتی با امکانات زیربنایی نظیر زمین، آب، برق، راه های ارتباطی و بستر مناسب جهت ایجاد صنایع متوسط 

و کوچک
7ــ وجود فرهنگ های مختلف در استان

صنایع محوری استان عبارتند از: محصوالت کانی غیر فلزی مانند سیمان، پتروشیمی، ساخت فلزات اساسی مانند آلومینیوم 
و نورد لوله، غذایی، آشامیدنی و ... 

 

شکل42ــ 5ــ گوشه هایی از فعالیت های صنعتی در استان

                             شکل٤٣ــ٥ــ کارخانۀ ریخته گری اسفراین                                                                شکل44ــ 5 ــ مجتمع پتروشیمی بجنورد
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بیشتر بدانیم  

ساکنان  میان  در  دیرباز  از  سنتی  هنرهای  است.  استان  صنعتی  های  توانمندی  از  دیگر  یکی  دستی،  صنایع 
استان رواج داشته و با توجه به شرایط جغرافیایی، نوع فرهنگ و ذوق و سلیقٔه مردم از تنوع زیادی برخوردار بوده 
است. هنرهای سنتی و صنایع دستی مهم استان عبارت اند از: گلیم بافی، سفره کردی، نساجی سنتی، چوخه بافی، 
چاروق دوزی، کاله کرکی، نمدمالی، جاجیم بافی، فرش، پشتی و قالیچه ترکمن، ساخت سازهای سنتی، نگارگری، 
تذهیب و تشعیر، طراحی سنتی، رنگرزی سنتی، رودوزی سنتی، زیورآالت سنتی، البسه محلی، جوراب بافی، معرق 

کاری و منبت کاری.
٭ کدام صنایع دستی در شهرستان محل زندگی شما رایج است؟ چند مورد را نام ببرید.

جدول8 ــ5ــ وضعیت مجوزهای صنعتی و پروانه های بهره برداری صادر شده در بخش صنعت تا سال 1390

پروانه های بهره برداریجوازهای تاسیس 

 اشتغال )نفر( سرمایه ثابت )میلیارد ریال (  تعداد واحد اشتغال )نفر( سرمایه ثابت )میلیارد ریال (  تعداد واحدنام شهر 

270100731812914151304904بجنورد

135442552297028972546اسفراین

11054386215635762346شیروان

45164639591525921878جاجرم

562756416321195674مانه و سملقان

32244112621168206فاروج

2319868182790گرمه

67126977396383291148512644جمع
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معدنی  منابع  دارای  دگرگونی،  و  های رسوبی  و وجود سنگ  زمین ساختی  به علت وضعیت  استان خراسان شمالی  معدن: 
گوناگونی است. در استان ما تاکنون 13 نوع ماده معدنی و 125 فقره معدن شناسایی شده است. ذخیرٔه قطعی معادن استان 756 میلیون 
تن برآورد شده است. تاکنون 112 پروانه بهره برداری در این بخش صادر شده و سالیانه حدود 6 میلیون تن از معادن استان استخراج 

می شود. معادن اصلی استان شامل بوکسیت، باریت، کلسیت، گچ، مارن، آهک، شیل و سنگ الشه می باشد.
٭ به جدول 9ــ5 نگاه کنید. کدام معادن در شهرستان محل زندگی شما قرار دارند؟ در چه زمینه هایی می توان از آنها استفاده 

کرد؟ 

                                       شکل4٥ــ5ــ پوکه معدنی فاروج                                                                          شکل4٦ــ5ــ معدن بوکسیت در جاجرم

جدول9ــ5ــ آمار معادن استان خراسان شمالی به تفکیک مادۀ معدنی تا مرداد 1390

مورد استفادهپراکندگی در استانتعداد کلنام ماده معدنیردیف

راه سازی، پل سازی و امور عمرانیاکثر نقاط استان به ویژه شمال اسفراین، بام و صفی آباد37سنگ الشه و مالون1

مصالح ساختمانیبام و صفی آباد در شرق و جنوب شرق اسفراین18گچ و گچ خاکی                           2

سیمان و قنددر اغلب نقاط استان 16آهک، مارن3

نمای ساختمانبیشتر در شهرستان گرمه13مرمریت4

خوراک طیور و صنایع رنگبیشتر در منطقٔه قره میدان در شهرستان مانه و سملقان10کلسیت)آهک متبلور(5
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نمای ساختمانپیرامون شهر بجنورد10مرمر6

صنایع رنگ، حفاری و داروسازیشمال جرگالن6باریت7

صنعت آلومینیومشرق جاجرم2بوکسیت8

صنایع رنگ و صنعت سیمانشهرستان جاجرم1خاک سرخ)هماتیت(9

جنوب و جنوب غربی شهرستان جاجرم1نمک آبی10
نمک طعام، مصرف دام و استفاده 

صنعتی

سوخت فسیلیشهرستان اسفراین1زغال سنگ11

تهیٔه لعاب کاشی، سرامیک و شیشهشهرستان بجنورد2ماسٔه سیلیسی12

اغلب صنایع معدنیشهرستان شیروان1خاک صنعتی13

مصالح ساختمانیجنوب و جنوب غربی فاروج1پوکه معدنی14

صنعت سیمانشهرستان فاروج1پوزوالن15

شهرستان های جاجرم و مانه و سملقان2بنتونیت16
حفاری، کاشی، سرامیک و 

رنگ سازی

نمای ساختمانشهرستان مانه و سملقان1تراورتن17

18
مخلوط کوهی

)واریزه و رسوبات آبرفتی(
صنعت سیمانشهرستان مانه و سملقان1

صنایع فوالد و سیمانشهرستان جاجرم1سنگ آهن19

 3ــ توانمندی های بخش خدمات )بازرگانی و حمل و نقل(
و  مشترک  مرز  کیلومتر   281 از  برخورداری  صنعتی،  و  کشاورزی  زمینٔه  در  استان  های  توانمندی  به  وجه  ت با  بازرگانی: 
آرام با کشور ترکمنستان و دارا بودن بیش از 142 هزار نفر مرزنشین با مشترکات فامیلی، قومی، مذهبی، فرهنگی، گویشی و ... 
با طرف ترکمن، زمینه های مناسبی برای تجارت در ابعاد داخلی و خارجی وجود دارد. با وجود زمینه های نام برده، متأسفانه استان 
خراسان شمالی در حال حاضر فاقد مرز ورودی بوده و مبادی ورودی حمل کاال به استان، عمدتاً گمرک بندر عباس، بندر لنگه و 
میرجاوه می باشند. شرکای بزرگ تجاری استان از لحاظ ارزش صادرات کشورهای ترکمنستان، ترکیه، هند، تاجیکستان و افغانستان 

هستند.
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 برای مطالعه 
جدول10ــ5ــ اقالم عمده صادراتی غیر نفتی استان خراسان شمالی در سال 1389 

وزن)هزار تن(ارزش)میلیون دالر(نام کاالردیف
درصد سهم از کل صادرات استان

وزن)هزار تن(ارزش)میلیون دالر(
23/05529/66527/9113/37کریستال مالمین1
15/65316/23318/957/31محصوالت فوالدی2
10/329141/98712/5064/02سیمان3
7/8313/5669/481/60چسب، رنگ و پالستیک4
6/435/3127/782/39کشاورزی)میوه و تره بار(5
19/28425/01423/3511/27سایر کاالها6

82/582221/769100100جمع کل صادرات غیر نفتی

جدول11ــ5ــ مهم ترین کاالهای وارداتی از گمرک استان خراسان شمالی در سال 1389 

کشور صادر کنندهارزش ریالی ارزش دالری وزن )تن(نام کاال
پاکستان9118696966071579894315برنج خوراکی

هند، سریالنکا و امارت متحده عربی2071759819558230چای

بازارچه مرزی پرسه سو: بازارچه مرزی مشترک پرسه سو خراسان شمالی در سال 1383 به تصویب هیئت 
دولت رسیده که متأسفانه با وجود پیگیری های متعدد تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. بازگشایی بازارچه مذکور یا 
معبر رسمی کاال و مسافر در مرز استان با کشور ترکمنستان موجبات رشد و توسعه صادرات و رونق اقتصادی و ارتقای 

سطح درآمد مردم استان و اشتغال زایی در منطقه خواهد شد. 
کشور  با  همسایگی  آسیایی،  بزرگراه  مسیر  در  استقرار  از  ی  ناش ایی  جغرافی مناسب  موقعیت  نقل:  و  حمل 
ترکمنستان و امکان توسعٔه مبادالت با این کشور، شرایط مناسبی را برای گسترش حمل و نقل و استفاده از آن به 
عنوان یکی از مزیت های استان خراسان شمالی فراهم کرده است. استان خراسان شمالی به عنوان حلقٔه ارتباط شمال 
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شرق با استان های شمالی، سمنان و تهران شناخته می شود و از 100 کیلومتر بزرگراه، 410 کیلومتر راه اصلی و 510 
کیلومتر راه فرعی آسفالته برخوردار است.

شکل4٧ــ5ــ حمل و نقل جاده ای یکی از توانمندی های استان

4ــ نقش مردم در توسعۀ اقتصادی استان
وجود نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده، کارآمد، مستعد و عالقه مند به فناوری نوین و وجود منابع سرشار طبیعی، موقعیت 
استان  در  است.  اقتصادی  گوناگون  های  بخش  در  استان  و شکوفایی  زمینه ساز رشد  استان،  فراوان  ذخایر  و  مناسب  جغرافیایی 
 ،CNC مراکز آموزش عالی متعددی فعال اند. ضمن این که مراکز و مجتمع های فنی و حرفه ای در زمینه های مختلف از جمله تراش
تراشکاری، مکانیک خودرو، انواع جوشکاری، برق صنعتی، کشت گلخانه ای، نقشه کشی، کارآفرینی، تعمیر لوازم خانگی، پرورش 

قارچ، باغبانی و ... مهارت های فنی الزم را به متقاضیان ارائه می دهند.
این شرایط مناسب، زمینٔه ورود بخش خصوصی را به عرصٔه فعالیت های اقتصادی استان فراهم کرده است؛ به طوری که 85 
درصد از سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی استان از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد. 
استان برای جذب سرمایه گذاری در زمینه هایی مانند زراعت، تولیدات دامی، باغبانی، صنایع کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، 

صنعت، معدن و خدمات تفریحی، اقامتی، پذیرایی و بازرگانی در بخش گردشگری وضعیت بسیار مناسبی دارد.

شکل4٨ــ5ــ کارخانه پنبه پاک کنی شکوفه در مانه و سملقان



فصل ششم

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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شما  زندگی  محل  شهرستان  در  دهد،  می  نشان  را  ما  استان  در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از  نمونه  چند  زیر  تصاویر  ٭ 
دستاوردهای عمرانی چه بوده است؟

دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمیدرس چهاردهم

شکل1ــ6ــ برخی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در استان

به پیروزی رسید. این انقالب عالوه بر یک رویداد سیاسی ــ مذهبی، تحولی عظیم در تمام  انقالب اسالمی در سال 1357 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، عمرانی و ... به وجود آورد.

بعد از انقالب اسالمی با تالش و پی گیری مداوم مسئوالن پروژه های مهم صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امکانات رفاهی زیادی 
از قبیل تأمین آب آشامیدنی، تولید برق، واحدهای تأسیساتی و عمرانی که قبل از آن بی نصیب بودیم، برای اکثر نقاط کشور اسالمی 
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از جمله استان خراسان شمالی فراهم شد. اکنون به بررسی بخشی از این فعالیت ها به عنوان دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی 
می پردازیم.

1ــ فعالیت های صنعتی و معدنی
بعد از انقالب اسالمی در زمینٔه توسعٔه صنعتی و معدنی گام های مؤثری برداشته شده و در جهت آن پروژه های مهمی به اجرا 

در آمده که باعث ایجاد اشتغال در سطح قابل توجهی شده است.
٭ در شهرستان محل زندگی شما کدام فعالیت های صنعتی و معدنی انجام می گیرد؟ فهرستی از آنها را تهیه کنید.

٭ شهرک های صنعتی استان بیشتر در کدام شهرستان متمرکزند؟ علل استقرار این شهرک ها در این شهرستان را بیان کنید؟ 

جدول1ــ6ــ مقایسۀ فعالیت های صنعتی و معدنی استان  در سال های1 1384 و 1388 

تعداد در سال 1388تعداد در سال 1384نوع فعالیت و شاغالنردیف

78177جوازهای تأسیس صادر شده کارگاه های صنعتی 1

1542پروانه های صادر شده کارگاه های صنعتی2

189966میزان اشتغال حاصل از پروانه های صادر شده3

7469تعداد کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر 4

40374362تعداد شاغالن کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر5

97446تعداد شرکت های تعاونی صنعتی6

6311766تعداد شاغالن شرکت های تعاونی صنعتی7

1694تعداد شرکت های تعاونی فرش دستباف8

49461تعداد شاغالن شرکت های تعاونی فرش دستباف9

1931معادن فعال10

211644تعداد شاغالن معادن فعال11

712شرکت های تعاونی معدنی فعال12

8054شاغالن شرکت های تعاونی معدنی فعال13

1ــ با توجه به تأسیس استان در مرداد 1383، دستیابی به آمارهای سال 1357 مقدور نبوده و غالبًا از آمارهای سال 1384 تا آخرین اطالعات موجود، استفاده شده است.
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شهرک ها و نواحی صنعتی1 استان: بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، در جهت ایجاد مراکز و مهیا کردن فضایی 
برای رشته ها و حرفه های مختلف صنعتی، در اقدامی هماهنگ با سایر استان ها، در استان خراسان شمالی نیز ایجاد شهرک ها و نواحی 
صنعتی از سوی مسئوالن تصویب شد و مکان هایی برای آنها اختصاص یافت که بسیاری از آنها به بهره برداری رسیده و در تعدادی 
از شهرستان ها در حال تأسیس اند. این اقدام از یک سو موجب جذب سرمایه های بخش خصوصی در مسیرهای تولیدی متناسب با 

نیازهای جامعه شده و از سوی دیگر زمینٔه اشتغال به کار جوانان را فراهم کرده است. 

جدول2ــ6ــ فهرست شهرک ها و نواحی صنعتی استان 

موقعیتنام شهرک/ نام ناحیۀ صنعتیردیف
مساحت 

کل)هکتار(
فاصله تا مرکز 
استان)کیلومتر(

تاریخ شروع آماده 
سازی

3821370کیلومتر2 جادٔه بجنورد ــ گرگانشهرک صنعتی بجنورد1

شهرک صنعتی حصار گرمخان2
کیلومتر20 جادٔه بجنورد ــ 

شیروان
ــ

ــ20

3
شهرک صنعتی ــ کارگاهی 

بجنورد
کیلومتر1 جادٔه بجنورد ــ 

شیروان
15

11387

14051384کیلومتر5 جادٔه بجنورد ــ گرگانشهرک صنعتی بیدک4

1ــ تفاوت شهرک با ناحیه در کارکرد و مساحت آنهاست. مساحت ناحیه کمتر از شهرک بوده و بیشتر در زمینٔه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی )صنایع غذایی(، فعال است. 
مدیریت نواحی صنعتی قباًل به عهدٔه وزارت جهاد کشاورزی بود ولی اکنون در سطح کل کشور به شرکت شهرک های صنعتی واگذار شده است.

شکل2ــ6ــ چشم اندازی از یک شهرک صنعتی در استان
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74661378کیلومتر6 جادٔه شیروان ــ قوچانشهرک صنعتی شیروان)سلمان(5

17651375کیلومتر5 جادٔه شیروان ــ قوچانناحیٔه صنعتی شیروان6

60831386کیلومتر7 جادٔه فاروج ــ شیروانشهرک صنعتی فاروج7

شهرک صنعتی اسفراین8
ــ  اسفراین  جادٔه  کیلومتر10 

بجنورد
100

501374

ناحیٔه صنعتی عباس آباد)گراتی(9
کیلومتر25 جادٔه اسفراین ــ 

سبزوار
75

801371

11/2521378کیلومتر7 جادٔه آشخانه ــ گرگانناحیٔه صنعتی مهمانک10

شهرک صنعتی مانه و سملقان11
کیلومتر3 جادٔه آشخانه ــ 

شهرآباد
140

481386

شهرک صنعتی جاجرم12
کیلومتر4 جادٔه جاجرم ــ 

کارخانه آلومینا
100

2501385

شکل 3ــ6ــ نقشۀ موقعیت مکانی شهرک ها و نواحی صنعتی استان

شهرک صنعتی

ناحیه صنعتی موجود

ناحیه صنعتی در حال ساخت

منطقه ویژه اقتصادی
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شکوفایی استان

مزایای استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی
ــ استفاده آسان از زمین صنعتی دارای آب و برق، خیابان کشی، سند و صورت مجلس تفکیکی، پرداخت نقد 

و اقساط حق انتفاع از تأسیسات
ــ استفاده از امکانات زیربنایی و موقعیت ممتاز شهرک صنعتی

ــ عدم نیاز به اخذ استعالم از ادارات و دستگاههای دولتی
به علت قرار داشتن در منطقه صنعتی تصویب شده هیئت  ــ ایجاد ارزش افزوده زمین و تأسیسات احداثی 

وزیران و سایر ادارات و دستگاه های دولتی
ــ امکان استفاده از واحدهای خدماتی مثل باسکول، نگهبانی، رستوران، نمایشگاه محصوالت، آموزشکده، 

مسجد، سالن اجتماعات، آتش نشانی، تاکسی تلفنی، پست، بیمه، بانک و ... در شهرک صنعتی
ــ امکان استفاده از سرویس رفت و آمد مشترک واحدهای صنعتی

ــ امکان استفاده از تولیدات نیروی متخصص و ماهر و تجارب واحدهای صنعتی درون شهرک
ــ عدم نیاز به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری و پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت و ساز

 برای مطالعه 

2ــ فعالیت های عمرانی
در زمینٔه فعالیت های عمرانی بعد از انقالب اسالمی می توان به سه بخش عمدٔه زیر اشاره کرد:

عمران روستایی: انجام پروژه های مهمی از جمله ایجاد شبکه های برق رسانی، آبرسانی، گازرسانی، ایجاد مراکز مخابراتی و 
واگذاری تلفن به روستاییان، تهیه و اجرای طرح های  هادی روستایی از جملٔه آن هاست.

 برای مطالعه 
جدول3ــ6ــ اقدامات عمرانی قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی در روستاهای استان

نرخ رشد ساالنه)%(تا پایان سال 1388تا سال 1357عنوان زمینه ردیف

258656آبادی های دارای برق1

456755/6روستاهای دارای آب آشامیدنی2
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11941466/1احداث راه روستایی)کیلومتر(3

015656/45آسفالت راه روستایی)کیلومتر(4

01256/45روستاهای دارای آسفالت معابر5

03536/45روستاهای دارای خانه بهداشت6

148006/23روستاهای دارای ارتباط مخابراتی7

60714191/93تعداد مدارس روستایی8

شکل4ــ6ــ وضعیت برخورداری شاخص های زیربنایی روستاهای استان تا پایان مرداد 1389

بنیاد مسکن )اجرای طرح(  
   

بنیاد مسکن )تهیۀ طرح(     

 شرکت برق     

 مخابرات      

خانۀ بهداشت روستایی       

اداره کل راه و ترابری      

شرکت گاز      

آبفای روستایی

  درصد برخورداری

گاه
ست

م د
نا

0                     20                     40                    60                     80                   100                 120

عمران شهری: در بخش دوم فعالیت های عمرانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی، می توان به فعالیت ها و دستاوردهایی اشاره 
کرد که باعث پیشرفت و رونق بسیاری از شهرهای استان شده است. برای اطالع بیشتر به جدول 4ــ6 توجه کنید.
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100

93

100

38

25
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شکوفایی استان

 برای مطالعه 

جدول4ــ6ــ مقایسۀ فعالیت های عمران شهری در استان، از سال 1383 تا 1389 

عنوان زمینهردیف
تعداد/درصد/ضریب در سال 

1383
تعداد/درصد/ضریب در سال 

1389
نرخ رشد ساالنه)%(

88/6099/51/82درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری1

ــ143769ــتعداد مشترکین برق 2

9158/33تعداد شهرهای دارای گاز3

9/834/818/68ضریب نفوذ کاربران اینترنت4

91811/11تعداد شهرهای تحت پوشش آب شهری5

0233/33تعداد تصفیه خانه های فاضالب شهری6

11068121658810/79تلفن ثابت فعال7

1510329782230/12تلفن همراه 8

شکل5ــ6ــ نمایی از پروژه های مهم عمران شهری در استان بعد از پیروزی انقالب اسالمی
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 برای مطالعه 

راه و ترابری: به جدول و نمودار زیر توجه کنید. با مقایسٔه عملکرد دولت ها بعد از تأسیس استان در زمینٔه راه سازی چه 
نتایجی می توان گرفت؟

جدول5ــ6ــ مقایسۀ فعالیت های انجام گرفته در بخش راه و ترابری استان، از سال 1383 تا 1389 

یف
نرخ رشد کل دوره )%(سال 1389سال 1383نوع راه ارتباطیرد

متوسط نرخ رشد 
ساالنه)%(

010020033/33بزرگراه1

3854106/291/05راه اصلی2

40051024/184/03راه فرعی3

029120033/33دسترسی فرعی4

730165377/4712/91آسفالت راه روستایی5
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شکل6ــ6ــ نمودار مقایسه ای طول راه های ارتباطی استان در سال های 1383 و 1389
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شکوفایی استان

فعالیت

1ــ منظور از فعالیت های عمرانی در شهر و روستا چیست؟
2ــ کدام دستگاه ها و نهادهای انقالبی مسئول پی گیری و اجرای طرح های عمرانی در استان هستند؟

3ــ از طرح های عمرانی انجام شده و در دست اجرای محل زندگی خود گزارشی تهیه نموده و در کالس ارائه 
دهید.

شکل7ــ6ــ بخشی از فعالیت های انجام گرفته پس از انقالب اسالمی در بخش راه و ترابری استان

3ــ فعالیت های علمی ــ آموزشی

شکل 8  ــ6ــ نمایی از پروژه های آموزشی استان بعد از پیروزی انقالب اسالمی
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 برای مطالعه 

همانطور که انقالب اسالمی در زمینه های مختلف جهت توسعه و رونق استان خراسان شمالی دستاوردهای مهم و چشمگیری 
ـ آموزشی نیز اقدامات زیادی انجام شده است که می توان به افزایش سطح پوشش تحصیلی در کلیٔه دوره های  داشته است، در زمینٔه علمیـ 
ابتدایی تا پایان دورهٔ متوسطه )به ویژه در روستاها که قبالً فاقد هرگونه امکانات آموزشی بودند(، توسعٔه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، 
گسترش رشته های مختلف برای ادامٔه تحصیل در سطوح مختلف دانشگاهی )از کاردانی تا کارشناسی ارشد( و ... اشاره کرد. در نهایت 

دستاوردهای انقالب در زمینٔه علمی ــ آموزشی را می توان در دو بخش »آموزش و پرورش« و »آموزش عالی« بررسی کرد )شکل 8 ــ6(.
آموزش و پرورش: تحصیل و آموزش )به ویژه آموزش عمومی( در هر جامعه ای، یکی از ارکان اساسی آن جامعه است و 
حق مسلم کلیٔه افراد جامعه است که از نعمت سواد بهره مند شوند. با در نظر گرفتن این مسئلٔه حساس و مهم می توان گفت که قبل از 
انقالب بسیاری از مناطق، بخش ها و روستاهای استان ما از داشتن مدرسه و محل آموزش بی بهره بودند. اما پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، با توجه به اهمیت و جایگاه علم در جامعه و بها دادن به تعلیم و تربیت، از سوی مسئوالن فعالیت های فراوانی صورت گرفته 
است که از جمله می توان به گسترش و ایجاد مدارس در تمام مناطق، بخش ها و روستاهای استان اشاره کرد. یکی از اقدامات مهم 

نظام جمهوری اسالمی در زمینٔه آموزش و پرورش، تأسیس »مدارس شبانه روزی« بوده است.
٭ به نظر شما تأسیس این مدارس چگونه زمینٔه ادامه تحصیل دانش آموزان روستایی را فراهم کرده است؟

در جدول زیر بخشی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در زمینٔه آموزش و پرورش درج شده است.

جدول6ــ6ــ مقایسۀ درصد باسوادی استان در چند دورۀ سرشماری 
یف

باسوادی روستایی)%(باسوادی شهری)%(باسوادی کل)%(سالرد

113554060/826/6
2136556/47142/9
3137564/3175/5356/96
413857178/8963/09

جدول7ــ6ــ مقایسۀ شاخص های آموزش و پرورش در استان، از سال 1375 تا 1385 

یف
عنوان شاخصرد

سال تحصیلی
 75ــ 1374

سال تحصیلی
 85ــ 1384

نرخ رشد کل
 دوره )%(

متوسط نرخ رشد 
ساالنه )%(

2529352644004/430/44تعداد باسوادان در مناطق روستایی1
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شکوفایی استان

21795330961934/753/48تعداد باسوادان در مناطق شهری2

25023430476319/651/97تعداد باسوادان مرد3

22091927151420/552/05تعداد باسوادان زن4

120436113/6711/37تعداد دانشجویان تربیت معلم5

آموزش عالی: قبل از انقالب تنها یک مرکز آموزش عالی در استان خراسان شمالی وجود داشت که آموزشکدٔه کشاورزی 
اکثر  تأسیس شدند. در حال حاضر  استان  زیادی در  دانشگاه های  انقالب  پیروزی  از  بود. پس  فردوسی مشهد  دانشگاه  به  وابسته 
شهرهای استان دارای دانشگاه هستند و تعداد دانشگاه های استان هم اکنون به 38 واحد دانشگاهی افزایش یافته است. در بجنورد، 
دانشگاه های بجنورد، علوم پزشکی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، آزاد اسالمی، مراکز تربیت معلم، دانشکدٔه علوم 
قرآنی و مؤسسات آموزش غیردولتی غیر انتفاعی در حال فعالیت اند. در سال 1357، تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در استان 

بسیار کم و ناچیز بوده که اکنون آمار دانشجویان استان به 42553 نفر افزایش یافته است. 

 برای مطالعه 

جدول 8ــ6ــ تأسیس مراکز آموزش عالی استان بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی

یف
نام دانشگاه/مؤسسه رد

آموزش عالی
سال 

تأسیس
تعداد دانشجو

تعداد اساتید تعداد هیأت علمی
غیر هیأت علمی

شاخص هیأت 
علمی به دانشجو1

شاخص استاد 
به دانشجو

تعداد 
رشته استادیارمربی

1384دانشگاه بجنورد1
1979+ و 12 

ارشد
3019135401114

121210ــ138480968دانشگاه علوم پزشکی2

1368دانشگاه پیام نور3
18743+ و 58 

ارشد
30955648231/6146

8/6538ــ380ــــ13773287دانشگاه فنی و حرفه ای4

5
دانشگاه جامع علمی ــ 

کاربردی
10/9365ــ257ــــ13842809

1ــ »شاخص هیأت علمی به دانشجو« از نسبت بین تعداد کل جمعیت دانشجویی به تعداد اعضای هیأت علمی به دست می آید.
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 برای مطالعه 

1366دانشگاه آزاد اسالمی6
9952+ و 737 

ارشد
1365146057/1616/5255

7
دانشکده علوم قرآنی 

بجنورد
138618021244072

1963815/3413ــ1363518دانشگاه فرهنگیان8

207289/0815/8418ــ1385346912غیردولتی غیر انتفاعی9

361ــــ42553210812115جمع

4ــ فعالیت های فرهنگی
قبل از انقالب، استان ما فاقد بسیاری از امکانات فرهنگی بود. پس از پیروزی انقالب اسالمی مسئوالن تمام تالش خود را به 
کار گرفتند تا در بخش های مختلف محرومیت زدایی کنند و به پیشرفت استان بپردازند. در این جهت گسترش مراکز فرهنگی و ایجاد 
مکان هایی که در مسیر فعالیت های فرهنگی مؤثر و مورد نیاز قرار دارند، مورد توجه قرار گرفت و در این بخش کتابخانه ها، کانون های 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی ــ هنری و سایر مراکز وابسته تأسیس شدند.

جدول9ــ6ــ مقایسۀ برخی از خدمات و مراکز فرهنگی استان در سال های 1384 و 1388 

رشد متوسط ساالنه)%(سال 1388سال 1384نوع و زمینۀ فعالیت فرهنگیردیف

022596150میزان تولید برنامٔه صدا و سیمای استانی1

5914/29تعداد سالن های وابسته به ادارٔه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی2

5910413/8نمایشگاه های فرهنگی و هنری برپا شده3

143219/57چاپخانه های تحت نظارت ادارٔه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی4

274411/97تعداد عنوان کل روزنامه توزیع شده5

13623112/94تعداد عنوان کل مجله توزیع شده6
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شکوفایی استان

5ــ فعالیت های بهداشتی ــ درمانی
موضوع بهداشت و درمان در هر جامعه ای، یکی از ارکان ضروری آن جامعه است و از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار 
است. قبل از انقالب بسیاری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی و درمانی بی نصیب بودند. بعد از 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی توجه به سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نیز مانند سایر بخش ها در دستور کار قرار 
گرفت و در این جهت اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. برای اطالع بیشتر به جدول 10ــ6 مقایسٔه شاخص های بهداشتی و درمانی 

در سال های 1384 و 1389، مراجعه شود.

 برای مطالعه 

جدول10ــ6ــ مقایسۀ شاخص های بهداشتی و درمانی استان در سال های 1384 و 1389

رشد متوسط ساالنه)%(نرخ رشد کل دوره )%(سال 1389سال 1384شاخص هاردیف

26036333/076/61تعداد پزشک عمومی1

9415146/539/31تعداد پزشک متخصص2

0/430/60/330/07سرانٔه پزشک به ازای هر 1000 نفر3

680/8421/054/21 /0سرانٔه تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 نفر4

424711/242/25تعداد مراکز بهداشتی ــ درمانی روستایی5

455418/183/64تعداد مراکز بهداشتی ــ درمانی شهری6

33537110/22/04تعداد خانه های بهداشت7

6600تعداد بیمارستانهای استان8

56271624/14/82تعداد تخت های بیمارستانی 9

فعالیت
در مورد یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی در زمینٔه بهداشتی و درمانی در محل زندگی خود به صورت 

گروهی تحقیق نموده و گزارش آن را به کالس ارائه دهید.
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چشم انداز آیندۀ استاندرس پانزدهم

سی و سه سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی می گذرد و درخت انقالب امروز به حدی بزرگ و تنومند شده که شاخ و 
برگ آن بر تمامی گسترٔه ایران اسالمی سایه افکنده است. پیشتر گفته شد که، بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
استان در سال های پس از انقالب رشد چشمگیری داشته است. با توجه به دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی و با در نظر گرفتن 
استعدادهای خدادادی، موقعیت خاص، توان های محیطی، نیروی انسانی ماهر و متخصص، خراسان شمالی می تواند در آینده در 
بسیاری از زمینه ها رشد و شکوفایی پیدا کند. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه مسئوالن استان به این توانمندی ها توجه کنند و در راه 
توسعه و پیشرفت استان گام های اساسی را بردارند. با تمام این نقاط قوت و فرصت ها در مسیر توسعٔه استان ضعف ها و تهدیدهایی 

وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

شکل 9ــ6ــ بخشی از توانمندی های استان مبنایی برای چشم انداز آینده
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برخی از مهم ترین مشکالت و محدودیت ها برسر راه توسعۀ استان
ــ وجود گسل های فعال، قرار داشتن در کمربند زلزله خیز کشور، سیل خیزی، سیل گیری و وقوع حرکات دامنه ای

ــ ضعف شبکه های زیربنایی اعم از راه، ارتباطات و انرژی
ــ ضعف خدمات و تأسیسات شهری

ــ عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع
ــ ضعف زیرساخت های بازرگانی نوین

ــ کمبود تأسیسات رفاهی، امکانات فراغتی، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری
ــ ضعف شبکه آموزش عالی و مراکز فنی و حرفه ای در استان

ــ نبود استراتژی توسعه صنعتی 
ــ کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی 

ــ وجود اقلیم نیمه خشک سرد در بیشتر نقاط استان و توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش 
ــ تکنولوژی پایین و فرسودگی ماشین آالت

           شکل10ــ6ــ تشکیالت سخت مانعی در توسعۀ راه های استان                                        شکل 11ــ6ــ زمین لغزش در باغات روستای نرگسلو در بجنورد

٭ به نظر شما عالوه بر موارد نام برده شده، چه مشکالت دیگری بر سر راه توسعٔه استان وجود دارد؟

مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای توسعۀ استان
براساس سند چشم انداز 20 سال آینده، برخی از اهداف و راهبردهای بلند مدت توسعٔه استان عبارت اند از:

ــ افزایش سطح مکانیزاسیون در فعالیت های کشاورزی، ترویج روش های جدید آبیاری و کاشت محصوالت متناسب با آب و 
هوای استان

ــ گسترش زیربخش زراعت با تأکید بر محصوالت استراتژیک نظیر غالت، پنبه و کشت های کم آب بر 
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تبدیلی، غذایی، نساجی، شیمیایی، پتروشیمی، ذوب فلزات، کانی های غیرفلزی و صنایع  با اولویت صنایع  ــ گسترش صنایع 
مرتبط با ذخایر معدنی موجود نظیر بوکسیت، سیلیکات و باریت 

ــ توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی با رعایت استانداردهای زیست محیطی
ــ ایجاد و تکمیل شبکه های حمل و نقل اعم از هوایی، جاده ای و ریلی و تکمیل و تجهیز شبکه های حامل انرژی

ــ آب رسانی به شهرهای استان با اولویت بجنورد، شیروان و اسفراین 
ــ حفظ و گسترش جنگل ها، احیاء مراتع استان و ایجاد تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع و گسترش فعالیت های آبخیزداری

ــ توسعه دامپروری  صنعتی، پرورش طیور و آبزیان و توسعه باغات در اراضی شیب دار
ــ ارتقاء کیفیت تولیدات و بسترسازی برای حضور فعال تر استان در بازارهای داخلی و خارجی و کشورهای آسیای میانه

ــ توسعه زیرساخت های گردشگری و تجهیز کانون های سیاحتی ــ تفریحی در عرصه های گردشگری استان 
ــ تقویت شهر بجنورد به عنوان مرکز ارائه خدمات برتر در استان با تأکید بر خدمات درمانی ــ تخصصی، خدمات گردشگری، 

خدمات بازرگانی، خدمات مالی، مشاوره ای، فنی و مهندسی و پذیرش برخی از نقش های منطقه ای مشهد در محدوده استان 
ــ حفظ، بهسازی و احیای فضاهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی

ــ تقویت و تجهیز تأسیسات و خدمات شهری در مرکز و سایر شهرهای استان 
ــ تقویت و توسعٔه مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی، آموزش های فنی و حرفه ای و کاربردی متناسب با نیاز استان 

ــ فراهم نمودن زمینه های الزم برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
احداث  و  منفی  بیالن  با  آبخوان های  اولویت  با  زیرزمینی  آب های  منابع  تقویت  و  آب های سطحی  از  مطلوب  بهره برداری  ــ 

شبکه های آبیاری و زهکشی هماهنگ با سدهای استان
ــ تشکیل بازارچٔه بین المللی کشورهای عضو اکو

و  اهداف  به  باید  نقاط کشور  سایر  با  هماهنگ  و  بیشتر  پیشرفت  و  ارتقا  برای  استان،  آینده  انداز  نهایت، درجهت چشم  در 
راهبردهای پیشنهادی توسعه با توجه به توانمندی های استان در ابعاد مختلف اشاره شود:

الف( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
با توجه به جایگاه کشاورزی به عنوان »محور اول توسعه استان«، مهمترین اهداف و راهبردهای توسعه این بخش عبارتند از:

ــ قیمت گذاری مناسب محصوالت، تالش برای ارتقای درآمد تولید کنندگان، توزیع مناسب درآمد و مقابله با فقر روستاییان
ــ تالش در جهت توسعٔه پایدار روستاها، توسعه فرصت های شغلی و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در روستاها

ــ تالش در جهت خودکفایی در تولید محصوالت اساسی و توسعه صادرات متکی بر محصوالت کشاورزی 
ــ  تقویت زیرساخت های تولید و تالش در راستای حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی 

ــ تالش در جهت تقویت الگوی مصرف موادغذایی مردم و افزایش مصرف پروتئین حیوانی     
ــ ارتقای بهره وری عامل تولید )نیروی کار، آب و خاک(

ــ  کاهش ضایعات محصوالت در فرآیند تولید و توسعه صنایع پس از تولید 
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ــ تالش در راستای دستیابی به رشد اقتصادی با اتکای بر دانش، سرمایه انسانی، تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین

شکل 12ــ6ــ محصوالتی که زمینه ساز توسعۀ صنایع تبدیلی در استان اند

ب( اهداف راهبردهای توسعه در بخش منابع آب
ــ آب رسانی به شهرهای استان با اولویت بجنورد، شیروان و اسفراین 

ــ بهره برداری مطلوب از آب های سطحی و تقویت منابع آب های زیرزمینی و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی 
ــ نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینٔه مصرف منابع آب

ــ ایجاد زمینه های الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت منابع آب
ــ ترویج روش های جدید آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار، آبیاری در زمان مناسب و جلوگیری از آلودگی منابع آب 

ــ کشت محصوالت کم آب بر و متناسب با آب و هوای خشک و نیمه خشک استان

      شکل13ــ6ــ اجرای پروژه انتقال آب از سد شیرین دره به شهر بجنورد                                  شکل 14ــ6ــ آبیاری قطره ای در باغات سیب پایه مالینگ
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پ( اهداف راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن
ــ توسعه و تجهیز شهرک ها و نواحی صنعتی با رعایت استانداردهای زیست محیطی 

ــ توسعٔه صنایع مرتبط با ذخایر معدنی موجود به ویژه معادن بوکسیت، باریت و سیلیکات
ــ تأکید بر توسعه و گسترش صنایع با اولویت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، غذایی، نساجی، عمومی، شیمیایی، پتروشیمی، 

ذوب فلزات، کانی های غیرفلزی و شکل گیری خوشه های صنعتی در ارتباط با استان های مجاور
ــ جلب مشارکت و حمایت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

ــ تقویت نهادهای غیردولتی به منظور افزایش مشارکت مردمی 
ــ ایجاد ساز و کارهای الزم و حمایت از افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

                  شکل15ــ6ــ صنعت سیمان صنعتی قابل گسترش در استان                                    شکل16ــ6ــ شهرک صنعتی و بستر سازی برای ایجاد اشتغال

ت( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری
ــ تقویت شهر بجنورد به عنوان مرکز ارائه خدمات برتر در استان با تأکید بر خدمات درمانی ــ تخصصی، خدمات گردشگری، 

خدمات بازرگانی، خدمات مالی، مشاوره ای، فنی و مهندسی و پذیرش برخی از نقش های منطقه ای مشهد در محدوده استان
ــ توسعٔه زیرساخت های گردشگری و تجهیز کانون های سیاحتی، تفریحی در عرصه های گردشگری استان 

ــ حفظ، بهسازی و احیای فضاهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی
ــ فراهم نمودن زمینه های الزم برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی در فعالیت های مربوط به بخش گردشگری

ــ ریشه کنی فقر و بهره مندی همگانی از مواهب اقتصادی و فرهنگی ــ  اجتماعی ناشی از توسعٔه گردشگری
ث( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل

ــ راه اندازی کامل گمرک
ــ تکمیل باند محور بجنورد ــ آزادشهر
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ــ تسریع در اجرایی شدن راه آهن مشهد ــ بجنورد ــ گرگان 
ــ تکمیل مجتمع ادارات استان 

ــ توسعه فرودگاه بجنورد تا سطح فرودگاه های بین المللی 
ــ تسریع در اجرایی شدن راه آهن بجنورد ــ اسفراین ــ جوین 

ــ تکمیل باند دوم محور بجنورد ــ اسفراین ــ سبزوار
ــ تکمیل و تجهیز شبکه های حامل انرژی

ج( اهداف و راهبردهای توسعه در زمینۀ آموزش عالی و بهداشت و درمان 
ــ تقویت و توسعه مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی استان 

ــ توسعه آموزش های فنی ــ حرفه ای و کاربردی متناسب با نیاز استان 
ــ تالش در جهت کاهش مرگ و میر مادران و کودکان 

ــ مبارزه با بیماری های عمده )کلیوی، انواع سرطان ها، ایدز، سل، ماالریا و ...(
ــ راه اندازی آزمایشگاه دامپزشکی

ــ احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستایی
ــ تکمیل بیمارستان های در حال ساخت 
ــ احداث پایگاه های امدادی هالل احمر

 چ( اهداف و راهبردهای توسعه در زمینۀ تولیدی و اقتصادی 
ــ اعطای تسهیالت به بنگاه های اقتصادی و زودبازده 

ــ راه اندازی آزمایشگاه استاندارد 
ــ تکمیل نمایشگاه بین المللی استان 

ــ ایجاد بازارچه مرزی در منطقه مرزی جرگالن
ــ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 

ــ تسریع در اجرای سدهای بزرگ در دست اجرا به ویژه سدهای احداثی روی رود اترک
ح( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی، هنری و تربیت بدنی

ــ دست یابی همگانی به آموزش و پرورش عمومی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
ــ احداث نمازخانه ها و دارالقرآن های آموزش و پرورش 

ــ مرمت و بازسازی مساجد و بقاع متبرکه 
ــ احداث خانٔه عالم در روستاهای بزرگ

ــ احداث مراکز فرهنگی و هنری در مرکز شهرستان ها 
ــ احداث و راه اندازی کتابخانه های عمومی شهری و روستایی
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ــ شناسایی مدارس تخریبی و مرمتی و جایگزینی با مدارس نوساز
ــ تسریع در اجرای پروژه های ورزشی دانش آموزی و کارگری و احداث مکان های ورزشی در روستاهای مستعد

ــ راه اندازی، توسعه و تقویت صدا و سیما از طریق حذف نقاط فاقد پوشش امواج مخابراتی
ح( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستایی

ــ تقویت و تجهیز تأسیسات و خدمات شهری در مرکز و سایر شهرهای استان 
ــ ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه ای شهرها و اجرای طرح های جامع شهری و بهسازی روستایی

ــ تسریع در اجرای عملیات گازرسانی روستایی
ــ احداث و توسعٔه شبکٔه دفع فاضالب و تصفیه خانه های فاضالب در شهرها

ــ مطالعه و احداث مراکز بازیافت زباله های شهری و روستایی
ــ تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری

ــ تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی در دست اجرا 
پروژه های  از:  استان وارد مرحلٔه عملیاتی شده و در حال اجرا هستند که عبارتند  توسعٔه  از راهبردهای  برخی  خوشبختانه 
آبرسانی، توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری، ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه ای شهرها، گازرسانی روستایی، آموزش 
و پرورش عمومی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، تسریع در اجرای سدهای بزرگ، توسعه مراکز آموزش عالی 
و تحقیقاتی، توسعه آموزش های فنی ــ حرفه ای و کاربردی، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه و تجهیز شهرک ها و نواحی 

صنعتی، توسعه و گسترش صنایع بزرگ، ترویج شیؤه آبیاری تحت فشار و ...
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.1388
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ــ وزارت صنایع، معادن و فلزات، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه های 1:250000 
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بجنورد.
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ــ لسترنج، 1363، سرزمین های خالفت شرقی، ترجمٔه محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
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ــ مقیمی، محمد اسماعیل، 1370، جغرافیای تاریخی شیروان، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

ــ شیروانی، میرزا براتعلی، نسخٔه خطی ناسخ التواریخ )تاریخ شیروان(
ــ جاللی، غالمرضا، 1377، تقویم تاریخ خراسان چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران.

ــ شادلو، یارمحمد خان )سهام الدوله(، 1374، سفرنامه سهام الدوله بجنوردی، تصحیح قدرت الله روشنی، 
چاپ اول، شرکت علمی و فرهنگی، تهران.

ــ میرنیا، سید علی، 1369، ایل ها و طایفه های عشایری کرد ایران، مؤسسه آموزشی و انتشاراتی نسل دانش، 
تهران.

ــ جعفری، حسین، 1381، تاریخ تیموریان و ترکمانان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه اصفهان.
ــ وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، 1389، جغرافیای استان خراسان 

شمالی.
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نشر آهنگ قلم، مشهد.
شمال   1375 ماه  بهمن   19 زلزلٔه  مقدماتی  گزارش  مسکن،  تحقیقات  مرکز  شهرسازی،  و  مسکن  وزارت  ــ 

بجنورد.
ــ وحدتی، علی اکبر، 1389، بوم های سنگی: گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخره ای در استان خراسان 

شمالی)ُجربَت و نرگسلوی علیا(، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی.
ــ وحدتی، علی اکبر، 1389، پژوهش های باستان شناختی در شهر بلقیس )اسفراین کهن(، اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی.
ــ مقامی مقیم، غالمرضا، 1379، بـررسی محیط زیست مـنطقه حفاظت شده سالوک، پـایـان نـامه کـارشناسی 
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شکوفایی استان

تشکر و قدردانی
با تشکر از همکاری صمیمانٔه 

تکنولوژی و گروه های  پشتیبانی، مدیرگروه و اعضای گروه  و  اداری  معاونت  آموزش متوسطه،  معاونت  ــ مدیر کل محترم، 
آموزشی متوسطه  و امور نقلیٔه اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

ــ معاونت مدیریت و برنامه ریزی و عمرانی استانداری خراسان شمالی
ــ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

ــ اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
ــ اداره کل محیط زیست خراسان شمالی

ــ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
ــ سازمان فضایی ایران

ــ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی
ــ سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

ــ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی
ــ اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

ــ اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی
ــ بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی

ــ اداره کل امور عشایر خراسان شمالی
ــ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان شمالی

ــ شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی
ــ اداره کل صنایع، معادن و تجارت خراسان شمالی

ــ اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی
ــ دانشگاه بجنورد

ــ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی
ــ اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی

ــ شرکت سهامی ــ زراعی بهکدٔه رضوی
ــ جمعیت هالل احمر خراسان شمالی

ــ شرکت آب و فاضالب شهری خراسان شمالی
ــ شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی

ــ شرکت گاز خراسان شمالی
ــ شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی

ــ شرکت مخابرات خراسان شمالی
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