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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 61ــ١ــ تقسیمات سیاسی استان )١٣٩٢(
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40

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 )62ــ1( و )63ــ1( می توانید به خوبی مشاهده کنید. 

                 شکل 62   ــ١ــ ساختمان دبستان روستای ناوه پس از زلزله                                                        شکل ٦3ــ١ــ روستای ناوه پس از زلزله

شکل ٦4ــ١ــ 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.
جدول 5  ــ1ــ مشخصات گسل های فعال استان

نام گسل
طول گسل 
)کیلومتر(

شواهد و نشانه های فعالیتموقعیت نسبیجهت گسل

زمین لرزهٔ سال 1365، پدیده انحراف رودخانه ای شرق اسفراینSE ــ20NWدهنود

زمین لرزٔه سال 1312ــSE ــ10NWُگلبین

زمین لرزٔه سال 1348شرق اسفراین و جنوب فاروجSE ــ10NWَزنفت

زلزلٔه سال 1356 شهر قوچان شمال شهرهای فاروج و شیروانSE ــ50NWکپه داغ

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

زمین لرزٔه سال 1360و1345کوه شاه جهانSE ــ25NWجهان

ـ 15Eسالوک زمین لرزٔه سال 1363وجود 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 40Eشوقان زمین لرزٔه 1335خط تغییر شیب رشته کوه آالداغ و دشت شوقانWـ

زمین لرزٔه 1390 شهر لوجلیشمال و شمال غرب شهر شیروانSE ــ30NWباغان

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

ـ 15NEکی کی زمین لرزٔه سال 1361غرب و جنوب غرب روستای کی کیSW ـ

زمین لرزٔه 1320انحراف رودخانه رویین روستای شیرویهSE ــ5NWشیرویه

اختالف ارتفاع و پرتگاه های گسلیجنوب شهرهای گرمه و جاجرمSWــ25NEقلعه کور

زمین لرزٔه سال 1390شمال 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 1390 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 65ــ1ــ گسل امین آباد از گسل های فعال استان                                                شکل ٦6ــ١ــ گسل سالوک از گسل های فعال استان 

سیل: بعد از زلزله، سیل مخرب ترین خطر طبیعی استان به حساب می آید. خراسان شمالی از نظر وقوع سیالب در بین 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 صحیح 
در حوضه های آبخیز، برداشت غیر اصولی مصالح رودخانه ای، تجاوز به حریم رودخانه ها، توسعٔه شهرها و روستاها در عرصه های 

سیل گیر اشاره نمود.

اسفراین  فرتان  روستای  مسکونی  مناطق  به  ها  سیالب  ورود  ١ــ  ٦7ــ شکل 

اردیبهشت ماه ١٣٨٦

شکل ٦8ــ١ــ آب گرفتگی خیابان های شهر بجنورد در سیالب سال ١٣٨٧



43

جغرافیای طبیعی استان

استان  مردم  به  زیادی  مالی  وقوع سیل خسارات  همه ساله  دارند.  قرار  معرض خطر سیل  در  استان  بیشتر شهرستان های 
وارد می کند. شکل 69ــ1 میزان خسارات ناشی از سیل در شهرستان های استان را در فاصله سال های1370 تا 1380 مشخص 

می کند.

شکل ٦9ــ١ــ 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 70ــ١ــ لغزش چرخشی در روستای اترآباد علیای بجنورد                                       شکل 71ــ١ــ زمین لغزش در روستای اسطرخی شیروان

شکل 72ــ١ــ 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 ٧3ــ١ــ صنایع استان یکی از منابع آلودگی هوا                                                    شکل 74ــ1ــ 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
6ــ 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 300 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 ٧5ــ١ــ 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 45000 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

شکل 76ــ1ــ شیوه های نامناسب جمع آوری، انتقال و دفن زباله  در استان


