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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

خراسان رضوی     

گلستانخراسان شمالی

  مازندران

  تهران
قم

مرکزی
اصفهان

قزوین

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ایالم

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

آذربایجان شرقیدریای خزر

زنجان

خوزستان

آذربایجان غربی

گیالن

بویراحمدکهگیلویه و                   

چهارمحال و بختیاری

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حّد استان
مرکز استان

البرز

جمهوری ترکمنستان

پاکستان

افغانستان

عراق

ترکیه

نخجوان

ارمنستان جمهوری آذربایجان

کویت

عربستان

خارک

الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
سیریتنب کوچک



3

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
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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 دورهٔ 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.



6

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 وسیله نقلیه مطمئنی  با ارتفاعات استان بیشتر آشنا شوید، کافی است  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  
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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.
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شکل 13ــ1ــ نمودار بارندگی ماهانۀ استان به میلی متر

شکل ١٤ــ١ــ نمودار بارش فصلی استان خراسان شمالی
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پاییز     

زمستان
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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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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
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١2٠

شکل ١٦ــ١ــ گلباد ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد

)m/s( سرعت باد

مقیاس )درصد(

٦2 %

٠ 2/٥ ٥ ٧/٥ ١٠ ١2
/٥

ـ١
3ـ ـ٤
٦ـ

ـ٧
١ـ

٠

١١
١ــ

٦

١٧
2ــ

١
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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

دوره  مرطوب
دوره خشک

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

اد 
خرد

   

تیر داد
مر

ور
هری

ش مهر بان
آ دیآذر من
به

فند
اس

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 

راهنمایی دبیر خود مشخص نمایید.
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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



21

جغرافیای طبیعی استان

 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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 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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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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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





34

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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جغرافیای طبیعی استان

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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 برای مطالعه 

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


