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استاندرمحیطیزمانیمخاطرات-یفضایتحلیلویشناسگونه

شمالیخراسان

 جعفری موریت 
 بجنورد کوثر دانشگاه شهری یزیر برنامه و جغرافیا گروهاستادیار  

 (91/8/9311پذیرش تاریخ  – 33/6/9311دریافت تاریخ ) 

چکیده
 .کنند یم وارد شمالی خراسان استان ممرد به فراوانی مالی و جانی یها بیآس هرساله محیطی مخاطرات

 مشمالتت  و مسمال   شممالی،  خراسان مختلف نقاط در محیطی مخاطرات انواع معرفی ضمن تحقیق این
 مشمخ   احتممالی  یهما  بحرانجلوگیری از  و خساراتکاهش برای تقویم زمانی را و  یبند طبقه را آنها

 و یا کتابخانمه  میمدانی،  مطالعات بر مبتنی لیتحلی -توصیفی تحقیق این در کاررفته به روش .کرده است
 ۀدر سمه هفتم  آن ارزیابی خطمر  منظور  به ،91-با توجه به اهمیت بیماری کووید. است آماری یها  یتحل

اخیمر   ۀدر هفتشده  استان، ابتدا نرخ بروز تعدی  یها شهرستاندر سطح  9311مرداد  39آخر منتهی به 
(AIRW1) ، یک هفته قب (AIRW2) هفته قب   و دو(AIRW3) ۀو سپس بما اسمتفاده از رابطم    محاسبه 

 از سرمازدگی خطر خصوص درمشخ  شد.  (سفید، زرد و قرمز) ها شهرستانهر یک از وضعیت  ،مربوط
 آغممزار،  اسدلی، بجنورد، یرسنجیتبخ و سینوپتیک یها ستگاهیا نۀیکم دمای بلندمدت آماری های داده

 آغاز زمان نییتع یبرا شد. استفاده روزانه مقیاس در جاجرم و وانرینوش خوش، چری، شیروان، رسالت،
 رسمم  بمرای  ArcGIS و Minitab یافزارهما  نمرم  از و  یتبد یوسیژول روزشمار به روزها ،خبندانی انیپا و

نتمای  تحقیمق نشمان     .شمد  اسمتفاده  یخبندان پایان و آغاز مالانی و زمانی یپراکندگ های نقشه و نمودار
فضایی، وقوع مخاطرات محیطمی در   یزیر برنامهقعیت جغرافیایی، شرایط محیطی و نظام که مو دهد یم

 ةمخماطر  ویمک  پنجماه و مناطق مختلمف ایمن اسمتان از     سازد یم ریناپذ اجتناباستان خراسان شمالی را 
و  یشناخت آب، جوی، یشناخت نیزمشام  مخاطرات طبیعی  اتمخاطرکلی  ۀگون چهاردر قالب محیطی 
افزایش ضمریب   ضرورت ،. این وضعیتدننیب یمآسیب انسانی عمدی و غیرعمدی،  اطرةخم دو زیستی و

ای بمر  وابسمته های  توسط دستگاه ها دستورالعم و  ها روشایمنی نقاط زیست و فعالیت و اصتح و تغییر 
 زندگی و فعالیت کشاورزان با شمرایط سمرمازدگی و   یساز هماهنگ .دهد را نشان میمدیریت مخاطرات 

 .دشو یمزیستی پیشنهاد  ح  راهعنوان بهترین  بهسازگاری جغرافیایی با ویروس کرونا 

 .محیطی مخاطراتمخاطرات،  یشناس گونهشمالی،  خراسان زمانی، -فضایی تحلی :کلیدیهایهواژ
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مقدمه

مستمر دانشمندان با هدف کسب دانش منطقی  یها کوششمبین  9یشناس مخاطرهتاریخ عقاید 

 [.33] طبیعی و انسانی و ساختار آنها در زندگی انسان است یها دهیپداز چگونگی رفتار  و مفید

 و افمراد . انمد  بموده  خمود  زنمدگی  محمیط  زیآم مخاطره یها دهیپد شناخت پی در همواره ها انسان

 علم   از ناآگماهی  دلیم   بمه  ابتمدا  در و بودند معتقد ها دهیپد بین معنادار ۀرابط به همواره جوامع

 مختلمف  جواممع  بین در تفسیر این که کردند یم یا اسطوره تفسیر را مخاطرات رخدادها، یعلم

 [.91] است بوده متفاوت

 بما کشمورمان   روسمتاها،  و شمهرها  فیزیالمی  ۀتوسمع  و جمعیمت  سمریع  افمزایش  بمه  توجه با

 بیشمتری  یهما  رساختیز. است رسیده یا هشداردهنده مرز به وبوده  رو هروب یتربیش یها بحران

 .است افزایشدر حال  خطرناک هوبالق مناطق در سالونت و اند گرفته قرار پرخطر نقاط در

استان خراسان شمالی  شده کهسبب  محیطی جانی و مالی مخاطرات یها بیآسخسارات و 

 میمان  در یافتگیم  توسمعه  نظمر  از، شممار  یبم  خداداد یها نعمت و محیطی یها  یپتانس وجود با

 شمود  یمسبب  محیطی مخاطرات[. 9] گیرد قرار 31 و 31 های هرتب رد اغلب ،کشور یها استان

 در مستقیماً تنخواه عنوان به در ابتدای سال که کشور عمومی ۀبودج درصد 3 از استان سهم که

 زیربنایی کشاورزی، مختلف یها بخش به وارد خسارات صرف ،ردیگ یم قرار کشور وزارت اختیار

 پمی در  9311  نیفمرورد  وششمم  بیسمت تما   چهارماز  مثال ایبر[. 38] دشو استان ساختمانی و

بجنورد، مانه و سملقان، شیروان، گرمه، جماجرم،   یها شهرستانسرمازدگی، سیتب و تگرگ در 

ریمال بمه بخمش     111/111/392/334/93در مجمموع مبلم    اسفراین، راز و جرگتن و فمارو،،  

 111/111/848/167/3ن بجنمورد  شهرسمتا  این خسارت در ؛شدخسارت وارد  استانکشاورزی 

 ،تحقیمق  همدف ایمن   [.3] بودریال  111/111/386/621/3 شهرستان مانه و سملقان درریال و 

 ن است.آتحلی  مالانی  و شمالی خراسان مختلف نقاط در محیطی مخاطرات انواع معرفی

ت، ، گسترش خمدمات مراقبم  یرشناسیگ همهنظیر تغییر الگوهای مخاطره، تأثیر  ییها یژگیو

[. 33] سمازد  یمرا ضروری  یشناس مخاطرهعلمی و اجرایی، پژوهش در  ۀجامعهشدار و پذیرش 

 تمألیف  قالمب  در مخماطرات  زممانی  -یفضمای  تحلیم   و یشناسم  گونمه زمینۀ  در بیشتر تحقیقات

 مخاطره به مربوطنیز  این حوزه  مقاالت .است پژوهشی یها طرحو  دانشگاهی درسی یها کتاب

 :شود یم اشاره آنهابه  9در جدول  که اند بوده خاص های و مالان

                                                           
1. Hazardo-logy 
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درک مخاطرات 
طبیعی در مدیریت 

 [31] منابع
 - 9179 کِیت و برتن

تقسممیم فراینممدهای بممالقوه  
نوع پن  محیط به خطرناک 

، یشناسم  نیزمم جوی، آبمی،  
 فناوریو  یستیز

 مخاطرات جغرافیای
[4] 

 - 9112 اوزی

 محیطمی  مخماطرات تقسیم 
 و انسمممانی ۀدسمممت دو بمممه

 مخماطرات تقسمیم   ،طبیعی
 مخماطرات  نوع دو به انسانی

 و فناورانممممه و اجتممممماعی
بمممه  طبیعمممی مخممماطرات
 ،یسمماخت نیزممم مخمماطرات

 و هیمدرولوژیالی  ،ییوهوا آب
 بیولوژیالی

محیطی  مخاطرات
[39] 

 9116 کِیت
 خطر یشناس پیت

 مصیبت و

 یهمما یبنممد طبقممه بیشممتر
 سملطه  تحمت  خطمر  پیشین

 .اند بوده طبیعت فرایندهای

 آمادگی و پیشگیری
: ها بحران برابر در
پایدار  جوامع ایجاد

[31] 

 - 9381 ولدبیگی و پورحیدری

 طبیعممی تقسممیم مخمماطرات
 رونممممممدهای براسمممممماس

: نمموع بممه چهممار یزیالیژلمموف
 ،یشمناخت  نیزمم  ،ییوهوا آب
 مخممماطرات و یشمممناخت آب

و  زمممین محممیط از خممار،
 بمه  سماخت  انسان مخاطرات

 و فنماوری  از ناشمی  گروه دو
 تروریسم

 یشناس نیزم
 [91] یطیمح ستیز

 - 9381 ضبانغَ

 تقسممممممیم مخمممممماطرات 
 ،لرزه نیزمبه  یطیمح ستیز

 یا دامنمه  حرکات ، آتشفشان
 ،زشیم ر سمنگ  ،لغزش نیزم)

 ،(بهمن و واریزه مواد جریان
 آلودگی سی ، زمین، نشست
 خاک آلودگی و آب

 یشناس استان
 [2خراسان شمالی ]

و  میمق یمقامجعفری، 
 عظیمیان

9311 - 
تعیین مخاطرات به تفالیمک  
شهرسممممتان در خراسممممان 

 شمالی

مخاطرات طبیعی 
[33] 

 - 3193 دویچیو و کِلر

تقسیم مخاطرات طبیعی به 
 سممونامی، ،همما لممرزه نیمممز

 حرکمات  سیتب، آتشفشان،
 زممین،  فرونشسمت  ،یا توده
 یهمما اللونیسمم ،همما النیهممار

 مخممماطرات  و یا فراحممماره 
 ساحلی
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 احتمال یبررس
 وقوع یزمان

 یها یسرمازدگ
 در بهاره ررسید

 [34هلند ]

 9186 االچالِسیم

استفاده از زمان 
وقوع 
 یها یسرمازدگ

 دیررس بهاره

مناسمب   خیدستیابی به تمار 
 در هلند بهار در ذرت اشتک

 یانالم یندگکپرا
 ررسید یها خبندانی

 در بهاره
 شمال یها تاکستان
 [33] فرانسه

 3112 وبلتراند و نیمدل

 عوام  توجه به
 یندگکپرا مؤثر بر

 خبندانی یانالم
 یها اسیمق در
 توپو و روکما

- 

مخاطرات بررسی 
ژلومورفولوژیک شهر 

 [34] مراغه

 بنابی، ممقانی مقیمی،
 جعفربگلو و یمانی

9316 
روش تحلی  

مراتبی  سلسله
(AHP) 

 از مراغمه  شمهر  شمال شرق
 و یا دامنمه  فراینمدهای  نظر
 یهما  پهنه یدارا یزیخ  یس

 نسمبت  فراوانی زیآم مخاطره
 .هاست قسمت دیگر به

 شناسایی و تحلی 
 روستاهای مخاطرات
 آالداغ دهستان
بجنورد  شهرستان
[8] 

 توصیفی -یتحلیل 9317 جعفری

 آنمدوژنیالی،  عوامم   بین در
 عوامممم  نظمممر از و ،زلزلمممه

 و خشالسممالی  اگزوژنیالممی، 
 عمممده هممایخطر سممیتب
ممذکور   دهستان روستاهای
 هستند.

تحلی  الگوهای 
زمانی - یمالان

اپیدمی ویروس 
و  91کووید 

مخاطرات آن در 
 [97ایران ]

 9311 رهنما، بازرگان

 -یروش توصیف
تحلیلی و 

مدلسازی بخش 
فضایی 

اپیدمیولوژی 
ویروس کرونا در 

 ایران

عامم  جغرافیمایی    نیتر مهم
انتشممار ویممروس کرونمما در   
کشممور فاصممله و مجمماورت   

درگیمر بما    یاه استانمالانی 
کمه  بوده  91بیماری کووید 

از الگمموی پخممش فضممایی   
تبعیمممت  یریپمممذ سمممازش

 .کند یم

 
 یبند طبقهتعاریف و 

 [32] مخاطرات

 دفتر کاهش خطر
سازمان مل  متحد 

(UNDRR) 
3131 - 

تقسمممیم مخممماطرات بمممه   
هواشمممناختی،  یهممما گونمممه
، 9، فرازمینمممییشمممناخت آب
، محیطممی، یشممناخت نیزممم

، شممممیمیایی، بیولمممموژیالی
 تالنولوژیالی و اجتماعی

 

 در محیطمی  مخماطرات  دربارة پژوهشیتاکنون  ،شود یممتحظه  9در جدول که  طور همان

 انجام نگرفتمه زمانی  -یفضای  یوتحل هیتجز و یشناس گونه از نظرخراسان شمالی  مختلف مناطق

                                                           
1. Extraterrestrial 
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 بمه  ممک کو  یمی زدا تیم محروم لمزوم  ،بحمران  یها نهیزم محیطی، مخاطرات وقوع فراوانی. است

زمینه  این در تحقیقضرورت  ،خراسان شمالی روستایی و شهری نقاط پایدارسازی و یزیر برنامه

 .دهد نشان می را موجود مطالعاتی یها با هدف رفع کاستی

تحقیقۀمنطق

 جمهوری به شمال از دهستان، 42 و شهر 34 بخش، 91 شهرستان، 8 با شمالی خراسان استان

 جنموب  از و گلسمتان  استان به غرب از رضوی، خراسان استان به قشر و جنوب از ترکمنستان،

 و وسمعت  مربمع  کیلمومتر  38434 بما  استان این. (9)شال   است محدود سمنان استان به غربی

 بمه  را کشمور  جمعیمت  از درصد 18/9 و مساحت از درصد 7/9 ترتیب به ،یتجمع نفر 863113

 درصمد  74/43 و شهری مناطق در تاناین اس جمعیت درصد 93/26. داده است اختصاص خود

 ۀنقطم  نیتمر  مرتفع. اند رساکنیغ آن جمعیت درصد 94/1 وکنند  زندگی می روستایی مناطق در

 رود ۀحاشمی  در یماب تمازه  روسمتای  آن ۀنقط نیتر پست و متر 3129 با جهان شاه ۀقل استان این

 [.2] است آزاد یها آب سطح از ارتفاع متر 411 با اترک

 

 
درایرانجغرافیاییآنتیموقعاستانخراسانشمالیویهانقشه.1شکل

هاروشووادم

، هما  ناممه  انیم پا مقماالت،  ،ها کتاب مانند یا کتابخانه منابع .9: شام  تحقیق این در پژوهش مواد

 شمام   تصمویری  ناداس .3 ؛تحت  بررسی موضوع اطتعات استخرا، برای ها آمارنامه و ها گزارش

 موضموعی  یهما  نقشمه  و[ 36] توپموگرافی  یهما  نقشمه  هموایی،  یهما  عالمس  ،یا مماهواره  تصاویر

 در تحقیقمات  بمه  اتالما  بما  و گرفمت  انجام تحلیلی - یتوصیف روش بهتجقیق  و بود یشناس نیزم
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منظمور ارزیمابی خطمر     بمه . شمد  ارزیمابی  و تحلیم   توصیف، میدانی، پژوهش و یا کتابخانه منابع

استان،  یها شهرستاندر سطح  9311مرداد  39آخر منتهی به  ۀهفتدر سه  91-دیماری کوویب

و دو هفته قبم    (AIRW2) ه قب هفتیک ، (AIRW1)اخیر  ۀهفتدر  9شده تعدی ابتدا نرخ بروز 

(AIRW3) دست آمد:   هب  زیر ۀبا استفاده از رابط 

(9) 
 

ت ثبم آنهما م  91د کوویم  ۀ آزمایشنتیجکه  (SARI)تعداد موارد بستری  =NP رابطه نیدر ا

بموده  آنهما منفمی    91د کوویم  آزمایش ۀنتیجکه  (SARI)تعداد موارد بستری  =NNاست، بوده 

آنها ثبمت نشمده اسمت،     91د کووی آزمایش ۀنتیجکه  (SARI)تعداد موارد بستری  =NUاست، 

POP= جمعیت شهرستان ،t=  و زمانی ممورد نظمر برحسمب تعمداد روز     دورةطول α=  یب ضمر

 2/1مولالولی  آزمایشاحتمال منفی کاذب  دلی  بهاین ضریب  تأثیر موارد منفی یا نامشخ  که

منظمور ارزیمابی خطمر و     بمه ، شمده  تعمدی  ز دستیابی به نرخ بروز پس ا در نظر گرفته شده است.

 زیر استفاده شد: ۀرابطبه وضعیت سفید، زرد و قرمز از  ها شهرستان یبند طبقه

(3) 
 

 94زممانی   ةدوراخیر نسمبت بمه    ۀهفتدر  شده  یتعدمیزان افزایش نرخ بروز این رابطه، در 

در  .شمود  ممی روز قب  از آن برای تعیین روند افزایشی یا کاهشمی نمرخ بمروز بیمماری محاسمبه      

در صمورتی  و شود  میاستفاده  AIRW1 از کاهشی یا ثابت باشد، صرفاً صورت بهصورتی که روند 

 .شمود  یمم افمزوده   AIRW1( به ی باشد، میزان افزایش با احتساب ضریب دلتا )که روند افزایش

 = در نظر گرفته شده است.  4/1که است تعداد شاخ  دلتا 

 از یمک  همر  در بهماره  دیمررس  و یزهیپما  زودرس همای  یخبنمدان  وقوع احتمال ۀمحاسب برای

 ویافمت   انتقمال Smada  فمزار ا نمرم  محمیط  بمه  هما  ستگاهیا به مربوط آماری های سری ،ها ستگاهیا

 نرمال، عیتوز از استفاده با یآمار یسر نیا یبرا بیترت نیا به. شد انتخاب آماری توزیع بهترین

 از اسمتفاده  بما  وشمد   محاسمبه  مختلمف  احتممال  سمطوح  در رخدادها نیآخر و نیاول یها خیتار

 از و رسمم ممالی مختلمف   در سمطوح احت  یخبنمدان  پایمان  و آغاز تاریخ نمودار Minitab افزار نرم

 .شد استفاده یخبندان خاتمه و آغاز زمان بندی پهنه یبرا Arc GIS افزار نرم

                                                           
1. Adjusted Incidence Rate, AIR 
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وبحثتحقیقیهاافتهی

  ،یتشمال  عامم   و طیمح ،یالیزیژلوف یروندها به توجه با شمالی خراساندر  محیطی مخاطرات

 زیر است: شام  انواع

 


 ،یشمناخت  نیزمم  مخماطرات کلی  ۀدست چهار شام  این مخاطرات :بیعیطمخاطراتالف(

 :(3 )شال  است یستیز و یشناخت آب، جوی

 ،از آن اسمتان  اقتصماد  و ستمت بخش یریپذ بیآس و زیستی مخاطرات اهمیت به عنایت با

 ک،یداتیم ه سمت یک سِم ،  ،(مالمت  تب)(. بروسلوز 3)شال   است شده اراله جداگانه مخاطره این

خراسمان   در عیشما  یعفمون  یها یماریب جزو سالمندان در عفونت و یروسیو یها تیهپات ،سالَک

و سمرطان )ممری،    کلیه سنگ یها یماریب برده، نام یها یماریب بر عتوه. (3)جدول  است شمالی

 [.  93] دهند یم اختصاص خود به را چشمگیری آمار معده و پروستات(

 واحتمالیدراستانخراسانشمالیدادهرخمخاطراتطبیعینیترمهم.2شکل

، لغزش نیزمزلزله، 

ریزش، سولیفلوکسیون، 

 فرونشست زمین 

رگبار و تگرگ، تندرر،  

ی، کددو   آلددو گ مدده

برف، برف سنگین، ید   

شیشددده، سدددرماز گی، 

ان،  ماهدا  ددر    توف

با  و پدایین، اداه،ه،   

 بهمن  

ی معابر گرفتگ آبسیالب، 

شدددهر ، سشلسدددالی،  

   طبیعی سوز آتش

  ساص، ا گونهان،راض و از یا  

  واگیددر گیدداهی،  هددا  مدداریب

  واگیددر انسددانی، هددا  مدداریب

  غیرواگیدر انسدانی،   هدا   ماریب

  مشتر  بدین انسدان   ها  ماریب

 ام  مختص  ها  ماریبو ام و 

 مخاطرات جوّ 

 

 مخاطرات طبیعی

 

 یشناست نیزممخاطرات 

 

 یشناست آبمخاطرات 

 

 مخاطرات زیستی
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دربجنوردشهرستاندیابتوفشارخونهپاتیت،سِل،مالت،تبسالَک،بهمبتالبیمارانآمار.2جدول

[.12]1932سال

نوعبیماری

تعداد
دیابتفشارخونهپاتیتسِلتبمالتسالَک

 4932 7421 321 37 921 74 تعداد بیماران
 

به وضعیت قرممز،  خراسان شمالی و رسیدن  91-دتدوین مقاله با شیوع بیماری کوویزمانی تقارن 

 پیونمدهای اجتمماعی  و  اقتصمادی  یهما  تیفعال، استان نقش ارتباطی .تالزامی ساخ آن راپرداختن به 

از ممردم   زیمادی تهران و مازندران، اشتغال تعداد  و نیز همجوار یها استاننیروی کار به عرضۀ مردم و 

این اسمتان از خطمر ایمن    که ق سبب شده پایین بهداشت در برخی مناطسطح  و نق  و حم در بخش 

نیمز   انتقال ویروسزنجیرة و قطع  اجتماعی یگذار فاصله ،سبک زندگی تغییر .نباشد بینص یببیماری 

از ابتمدای   مورد مثبت ابمتت بمه ایمن بیمماری     8811 مجموع ازاست. همراه و با مقاومت  بوده مشال 

 بیشترین و شهرستان گرممه بما   ،مورد 4237 با شهرستان بجنورد ،9311مرداد پایان تا  9318اسفند 

در  رونمد افزایشمی مبتتیمان    دهندة نشانآمار موجود  .اند داشتهمبتتیان را تعداد  کمترین مورد، 971

 (.  4و شال   3)جدول غیر از خرداد است  ی دیگرها ماه

واحتمالیدردادهرخمخاطراتزیستینیترمهم.9شکل

 استانخراسانشمالی

  انگلی)سالک و کیست ها  ماریب
هیراتیک(، ویروسی)هپاتیت، 

(، باکتریال)سل( و 91-کوویر
  قارچی)کچلی( 

کنگو، -تب مالت، تب کریمه
هار ، گزش دیوانات و 
آنفو نزا  مرغی، کیست 

 هیراتیک و کچلی

نابینایی، سنگ کلیه،  یابت، 
فشارسون، قلبی، سرطان و انواع 

 *تومورها، سنررم و اتوایمیون

تب برفکی، 
شاربن یا سیاه 
زخم و 
 گندیدگی سم

* Auto imion  ام. اس.به معنای خودایمنی مانند بیماری 

 ی واگیر)غیرژنتیکی(ها یماریب

 

 ی غیرواگیر)ژنتیکی(ها یماریب

 

 ی مشترک بین انسان و دامها یماریب

 

 ی مختص دامها یماریب

 

 مخاطرات زیستی

 

    امیها  ماریب

 

   انسانیها  ماریب

 

 یا گونرره ازدیرراد و انقرررا 

، هرا  ملر  خاص مانند هجروم  

 افزایش موش، مار و ...

ی گیاهی مانند سفیدک ها یماریب

سطحی و داخلی انگور، سپتریوز 

 و زنگ زرد گندم، آنتراگنوز گردو 
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پایانتاابتداازخراسانشمالییهاشهرستاندر13-دبیماریکوویمواردمثبتابتالبه.9جدول

[.19]1933مرداد

هاماه
هاشهرستان

مجموعمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفند

 4237 9882 9918 219 672 317 69 بجنورد
 9636 844 462 999 943 26 7 شیروان
 611 343 961 94 71 73 33 اسفراین

 814 376 983 64 944 31 8 مانه و سملقان
 912 81 34 39 33 33 4 جاجرم

 321 943 42 47 919 92 1 راز و جرگتن
 291 943 913 71 76 33 2 فارو،
 971 81 37 38 99 31 3 گرمه

 8811 3713 3333 866 9343 422 939 استان خراسان شمالی
 

 

 وضمعیت قرممز و   از 36/4و  28/2 کسمب امتیماز  ترتیمب بما   بمه  شمیروان و  بجنورد یها شهرستان

از  88/9و  31/9 کسمب امتیماز  ترتیمب بما   بهو اسفراین  جاجرم یها شهرستانری و بیشترین خطرپذی

 ناشمی از بجنمورد   شهرستاندر زیاد خطرپذیری  .اند بودهکمترین خطرپذیری برخوردار وضعیت زرد و 

، تهمران  یها استاننیروی کار به عرضۀ ، تراکم جمعیت، نقش ارتباطی، استان سیاسی -یمرکزیت ادار

نالمردن  رعایمت   چمون همدالیلمی  بمه   و مازندران و سبک زندگی مردم و در شمیروان  یخراسان رضو

تهمران، البمرز و خراسمان     یهما  استاننیروی کار به عرضۀ ، مناسبات اقتصادی و بهداشتی یها پروتال 

بمه دالیلمی    اسمفراین جماجرم و   یهما  شهرسمتان و قرارگیری در مسیر بزرگراه آسیایی اسمت.  رضوی 

   .اند بوده کمتری برخوردارخطرپذیری از و ...  افیاییچون انزوای جغرهم

آخرمنتهیبهۀهفتدرسه13-دنسبتبهبیماریکوویهاشهرستانووضعیتارزیابیخطر.4جدول

[.19]1933مرداد91

هاشهرستان

هاسنجه
شیروانبجنورد

مانهو

سملقان
فاروج

رازو

جرگالن
اسفراینجاجرمگرمه

 934161 38873 36633 21628 47784 912367 924212 313382 ()نفر 9جمعیت

 88/9 31/9 83/3 33/3 37/3 94/3 36/4 28/2 ارزیابی خطر

 زرد زرد قرمز قرمز قرمز زرد قرمز قرمز 3وضعیت

                                                           
اسمتان  درممانی   -اشمتی ، سرشماری توسط دانشگاه علوم پزشالی و خمدمات بهد ها شهرستانمرجع آمار جمعیتی  .9

   .گرفته است انجام خراسان شمالی 
در نظمر   «سمبز » طول یک ماه اخیر هیچ مورد مثبت سرپایی یما بسمتری نداشمته باشمند،     رکه د ییها شهرستان .3

   .شوند یمگرفته 
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شمالیخراسانستانادر13-کوویدبیماریبهابتال(قطعی)مثبتمواردتعدادتجمعیفراوانی.4شکل

[.19]1933مردادپایانتا1931اسفندماهابتدایازشهرستانتفکیکبه
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نخست)اولۀازهفت13-ومیر،بستریومواردمثبتدراثربیماریکوویدتعدادمواردمرگ.5شکل

[.19](دراستانخراسانشمالی1933مرداد91ام)25ۀ(تاهفت1931اسفند

یا احتمالی در استان خراسمان شممالی منحصمر بمه برخمی       داده رخعمدی سانی مخاطرات ان

مراتب سالونتگاهی از روستا به شمهر   سلسله یاز نقاط خاصی برای ارتقا ناشیمدنی  یها یناآرام

خاصمی نظیمر بمه     همای امتیازو دستیابی به  )مانند گرمه و غتمان( مرکزیت شهرستانکسب یا 

و  احمدآباد بجنورد( ۀمحل)مانند  غیررسمی اطراف شهر بجنورد یها سالونتگاهرسمیت شناختن 

بیمارستان در شهرستان مرزی راز و مح  احداث خاص مانند  یا نقطهاحداث مراکز خدماتی در 

بما وجمود   بموده اسمت.   غتممان، راز و جمرگتن    بخمش سمه   سماکنان  ۀکه خواست است جرگتن

بمه   استاناز اه  سنت ساکن در  یتعدادش قومی و مذهبی در خراسان شمالی، گرای یها تیاقل

شهرهای مهمم  برخی از بجنورد و گسترده در  نسبت به ینینش هیحاشسلفی و تالفیری،  یها گروه

اهم  سمنت و تغییمر بافمت جمعیتمی بمه نفمع آنهما در         جمعیمت  رشد طبیعی زیاد ، نرخ استان

مرزهای  ۀحاشیمعیت در ج اندکراز و جرگتن، بجنورد و مانه و سملقان، تراکم  یها شهرستان

و  اسمتان در  کشاورزی و صنعت یها رساختیز ضعف ،مرزنشینان زندگی ضعیف ، کیفیتاستان

عنموان بخشمی از    بمه  هما  تمرکمن برخی از المللی آن، همگرایی قومی  بین یمرزها ۀحاشی ویژه به

رم، تمو  در اثمر اجتمماعی   یهما  یتینارضما ، ایجاد و گسمترش  کشور ترکمنستان با استانجمعیت 

 آمریالما  با ترکمنستان اقتصادی ةگسترد یها یهمالارمسالن مهر و ...،  سوخت، اختتس، گرانی

 عرب )عربستان، امارات متحده عربمی و ... (  یها نینش خیشمالی  یها کمکصهیونیستی،  رژیم و

و خراسمان شممالی،    شرق  شمال ۀمنطقانحرافی در  یها گروهن و افراد شاخ  امبلغبرخی از به 

رشمد اسمتم    و امنیتمی روسمیه و ایمران    ۀحاشمی ش آمریالا برای حضور تشالیتت سملفی در  تت

و  شمرق   شممال  ۀمنطق در معاند کشورهای اطتعاتی یها سیسرو در منطقه، حضور  بنیادگرایانه
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صهیونیسمتی،   رژیمم  و آمریالما  بما  ترکمنستان مرزبانی و امنیتی اطتعاتی، نظامی، یها یهمالار

 [.7] دور از انتظار نیستخراسان شمالی در  آتی مدنی یها یناآرامو برخی  وقوع خطر تروریسم

 آمونیماک  گماز  نشت از ناشی کیتالنولوژ یها یینارسا گروهی، یها یریدرگ ،یقوم اختتفات

سموزی   آتمش خطمر  سیمان بجنمورد،   ۀخرو، ریزگردها از کارخانبجنورد،  پتروشیمیشرکت  در

و سموانح  در بجنورد و سایر شهرهای استان نفتی  یها فراوردهمخازن سوخت شرکت ملی پخش 

   .(6)شال   ندهست استاندر  داده رخاحتمالی و  غیرعمدی انسانی مخاطرات نیتر مهم از یا جاده

 نسمبت  بمه  ترافیالمی  بمار  محورهما،  اغلمب  بودن دوطرفه جوی، شرایط توپوگرافی کوهستانی،

 یا جماده  سموانح  که اند شدهسبب انسانی،  عام  و راه عام  نقلیه، وسای  در فنی نق  سنگین،

اسفراین  -ددر محور بجنورمثال  برای. ندشوشام   را سببی میر و مرگ از چشمگیری آمار استان

[. 31]فموتی بموده اسمت     ممورد  93تصادف رخ داده کمه   973 ،9316تا آذر  9313از فروردین 

 :اند شدهاراله  2در جدول  استان مواصتتی محورهای زیخ حادثه نقاط نیتر مهم

خراسانشمالیاستانمواصالتیمحورهایزیخحادثهنقاطنیترمهم.5جدول

9موقعیت2موقعیت1موقعیتناممحور

 آشخانه -دبجنور
بدرانلو )محور  ۀگردن

 جدید(

بدرانلو )پیچ باالی روستای توت  ۀگردن

 در محور قدیم(

پیچ برازانلو در محور 

 جدید

 [31] پِلمیس ۀگردن اسدلی ۀگردن اسفراین -دبجنور
 -ددوراهی بجنور

 سنخواست

 - - بیو ۀگردن شوقان -دبجنور

 دوراهی گیفان باباامان تون  ةمحدودپارک باباامان و  ورودی بجنورد شیروان -دبجنور

جنگ   -هآشخان

 گلستان
 - آشخانه شهر و جوزک پاسگاه بین  یب قرهرباط 

راز  -قلعه شیپدوراهی 

 و جرگتن
 غتمان یراه سه ترکمن ۀتنگ بر، زنگتنلو -ددربن

 92اسفراین تا شعاع 

 کیلومتری
 خوش یراه سه روستای اتیمز روستای محمودی

 میامی -هگرم
راهی  سه

 سوراخ سنگ
 - آباد یر
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شمالیخراساندرمحیطیمخاطراتآماریتحلیل

 سمرمازدگی،  سمی ،  شمام   طبیعمی اطرة خم م 67 ،93119فمروردین   پایمان  تما  9316 سالابتدای از 

 لغمزش  نیزم، وفانت ،بار خسارت ۀزلزل بارش رگباری، شدید، کوالک و برف تگرگ، ،صاعقه خشالسالی،

کشماورزی،   یهما  بخمش  بمه  میلیمون ریمال   98343119 مجمموع  در کمه  رخ داده استان در و ریزش

 فراوانمی  بیشمترین  تگرگ و سمرمازدگی  سی ، .است دهز خسارتنقلیه  ی وسای و زیربنایی، ساختمان

 .(6 جدول) اند داشتهروند افزایشی سی  و تگرگ آماری مزبور دورة و در  اند داشتهرا  وقوع

استاندر1933تاانتهایفروردین1936ازابتدایسالمخاطراتفراوانیوخسارات.6جدول

[.2]خراسانشمالی
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9316 3 - - - - - - 3 - 3 9 8 9941377 

9317 7 9 9 - 3 - 9 9 3 - - 96 3148131 

9318 96 3 - 9 93 - - - - 9 - 33 93613917 

 9263487 99 - - - - - - 3 - - 9 8 9311فروردین 

 98343119 67 9 3 3 3 9 1 97 9 9 4 34 مجموع
 

 

                                                           
   م گرفت.زمانی انجا دامنۀ، بررسی مورد نظر در این 9316قب  از  یها سالاطتعات مربوط به  نبوددلی   به  .9

واحتمالیدادهرخانسانیمخاطراتنیترمهم.6شکل

 شمالیخراساناستاندر

اقدامات 

ضدامنیتی و 

 تروریستی

برخی 

ی ها یناآرام

 مدنی

ها یسوز آتش

 ی غیرطبیعی
مخاطرات 

تکنولوژیک یا 

 رانهفناو

تصادفات 

 یا جاده
ی ها یریدرگ

جمعی و  دسته

 گروهی

 مخاطرات انسانی غیرهمر 

 

 مخاطرات انسانی همر 

 

 مخاطرات انسانی

 

 برخی

 یها یناآرام

 مدنی
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کمه  این اسمت   دهندة نشان 9311 نیفروردتا انتهای  9316ابتدای سال  ازمجموع خسارات 

جمعیمت و   ةانمداز وقموع مخماطرات،    یفراوانم مانه و سملقان، بجنورد و شیروان بدون احتسماب  

ترتیب  بهو گرمه، جاجرم و راز و جرگتن اند  بوده ها شهرستان نیرتریذپ خسارتترتیب  بهوسعت 

 (.7)جدول  اند  را متحم  شدهکمترین خسارت 

تاانتهای1936ازابتدایسالهاشهرستانوفراوانیوقوعمخاطراتدریریپذخسارت.7جدول

[.2]1933فروردین

نوعمخاطره
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 2721933 32 9 3 9 3 - - 8 - 9 3 96 بجنورد

 2286633 96 - 3 - - - - 3 - - 3 8 شیروان

 3962334 93 - - - - - - 3 - - 3 7 اسفراین

 91811191 33 - - 9 3 - - 8 - - 3 98 مانه و سملقان

 9136321 98 - 9 - 9 - - 4 - - 3 1 جاجرم

 9348163 97 - - 9 - - - 3 - - 3 91 راز و جرگتن

 734714 99 - - - - - - - - - 3 1 گرمه

 3898462 96 - - 9 - 9 - 3 - - 3 1 فارو،



یم  بهمار تما اواخمر     از اوارگباری منجر به وقوع سیتب در استان  یها بارش سیلوتگرگ:

 شممالی،  یهما  سمامانه  ورود .انمد  هممراه بما تگمرگ   و دهند  میتابستان در مناطق کوهستانی رخ 

 شمیب  ارتفماع زیماد،   همچون فیزیوگرافی خصوصیات و جو فوقانی تراز کمِدمای  نسبی، رطوبت

 اصملی  همای  عامم   ،زهالشمی  زیاد تراکم خاک و نفوذناپذیری گیاهی، پوشش تخریب توپوگرافی،

بمودن سمرعت    زیماد و  هما  دانهدرشتی  جرم زیاد، .هستند  استانآبخیز  یها حوضهسی  در وقوع 

 شمدت و  (8)جدول  کند یمشدید  یها بارانبیشتر از فرسایش حاص  از تگرگ را  ،ذراتسقوط 

 .  [37] رساند یممتر مالعب در هالتار  9111فرسایش را به 

از و  دهمد  یمشال  زودرس و دیررس رخ  خراسان شمالی به دوسرمازدگی در  سرمازدگی:

نظر گستردگی مناطق تحت تأثیر و اهمیت، هرساله خسارات زیادی را به باغداران و کشماورزان  

توزیمع  . دهنمد  یمم را نشمان   نرممال  توزیع شده انتخاب آماری های سری اغلب نتای . کند یموارد 

وضعیت توپوگرافی منطقمه تبعیمت    بیش از و کماستان  خبندان دریو پایان جغرافیایی زمان آغاز 

 6/1تما   2/1هموا بمین    یرطوبت نسب تیوضعبا توجه به  ،9و مقدار این افت محیطی دما کند می

                                                           
1. Lapse rate 
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مرتفمع  یخبنمدان در نمواحی   [. 39متمر افمزایش ارتفماع اسمت ]     911گمراد در همر    سانتی ۀدرج

 شممال سمتانی  نمواحی کوه . در شمود  یمم  آغازشهریور  96مهر تا  96 از شمال استان یکوهستان

 31تما   97از یزه ییخبندان زودرس پابجنورد، شیروان، نوشیروان اسفراین، غرب و شرق اسدلی، 

هواشناسمی   یهما  سمتگاه یایزه در یمهر به وقوع پیوسته است. تاریخ وقموع یخبنمدان زودرس پما   

و  . در نواحی دشمتی استآبان  1مهر تا  31بجنورد، اسدلی، شیروان، چری و نوشیروان اسفراین 

آبمان آغماز    39تما   91 ازخوش اسمفراین، یخبنمدان    و آغمزار، رسالت یها ستگاهیامانند جنوبی 

 .کننمد  یمکه یخبندان را تجربه  هستند منطقهنواحی جنوبی آخرین ایستگاه جاجرم و . شود یم

  .(الف 7)شال   شود یمآغاز آذر  8آبان تا  33 مناطق ازیخبندان در این 

 7اسفند تا  31بی و دشتی شام  جاجرم، جنوب خوش و آغمزار در یخبندان در نواحی جنو

. در ابمد ی یمم  پایمان و زودتمر  شمود   می آغاز. یخبندان در این نواحی دیرتر ابدی یمفروردین پایان 

 97فمروردین تما    8نواحی مرکزی مانند چری، شیروان، بجنورد، خوش و رسمالت، یخبنمدان در   

از شممال و غمرب اسمتان     ییها بخشاسدلی، نوشیروان و  یها هستگایا. در ابدی یمفروردین پایان 

یخبندان در اردیبهشت است.  7فروردین تا  38 ها خبندانیعلت کوهستانی بودن، تاریخ پایان  به

 8و دیرتمر یعنمی در    شمود  آغماز ممی  نواحی مرتفع و کوهسمتانی شممال و مرکمز اسمتان زودتمر      

ن نواحی فص  یخبندان طوالنی و فص  رشمد کوتماه   . در ایابدی یمخرداد خاتمه  8اردیبهشت تا 

 ب(. 7)شال   دارد تیاهماست که این مسئله از نظر کشاورزی 

 

 
 

 

.نقشۀتوزیعاحتمالیمیانگینزمانالف(آغازیخبندانوب(پایانیخبنداندرنقاطمختلفاستان7شکل

خراسانشمالی

 
 

 لفا ب
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 حرکمات  نسمبی  تمداوم  دهنمدة  نشمان  خسمارتی  یها زلزله فراوانی آمار:یخسارتیهازلزله

 شمام   کمه  ایالمت  ایمن . (6دول جم ) اسمت  خراسمان  شمال ساخت نیزم لرزه ایالت در تالتونیالی

فشاری  تحرک از متأثر است، بینالود -غآالدا و هزارمسجد -غ دا کپه ساختاری -یرسوب یها زون

 صمورت  بمه  ابتمدا  حرکمات  ایمن  بمه  هما  زون ایمن  واکمنش . اسمت  مرکمزی  ایران و توران اتصفح

 اتحرکم  تمداوم . اسمت  بموده  رانمدگی  و معالوس یخوردگ گس  صورت به سپس و یخوردگ نیچ

 ۀآخرین زلزلم  .شود یم منطقه در یخسارت یها زلزله وقوع در نهایت، و ها گس  شدن فعال سبب

 31 آنرومرکمز   کمه ریشمتر رخ داد   8/2بما بزرگمی    9316اردیبهشمت   33خسارتی اسمتان در  

  غرب بجنورد بوده است. کیلومتری شمال

 ۀنیمم در ان شممالی  از مخاطرات شمایع خراسم  « لغزش نیزم» یا دامنهفرایند  :لغزشنیزم

 -در زون رسموبی  (JKmz)سمازند ممزدوران    یتی(. آهک دولوم6است )جدول فص  بهار  نخست

 یبنمد  هیم و سمطوح ال  یا نمه یچ یبما تموال  شمالی استان  ۀدر نیم هزارمسجد -داغ کپهساختاری 

ساز بوده است.  ، ارتفاع(Ksh) جهیشور زیخ لغزشحساس و تبخیری سنگ سازند  یمشخ  در پ

 ،هما  در دامنمه  یب توپوگرافیهمسو با ش یبند هیب الیمزدوران همراه با ش سازندساز بودن  اعارتف

م ی. اقلآورد یمفراهم را ر سطح منطقه د لغزش نیزماز نوع  یا تودهحرکات  ۀنیزمطور بنیادین  به

 یرا بمرا  شمرایط ، هما  یترسمال در  یبمارش نسمب   و یطموالن  نسبت بهخبندان یبا سرد  خشک مهین

 ییبخش بماال در ژه یو مواد سطح دامنه به 4یو تخلخ  ثانو 3، انحتل3یشالافتگ خی، 9الافتگیدماش

 ینگسم  هسم ام زدانمۀ یر نازک یها هیالو  یلیشِ زدانهیر یها از رخساره که متشال جه یشور سازند

   .(8 )شال د کن یفراهم ماست، ضخیم با سیمان کربناته 

 

 
 

                                                           
1. Thermoclasty 
2. Cryoclasty 
3. Solution 
4. Secondary porosity 

 NE- SW[27.]راستایدراستانشمالیبخشیشناسنیزم-توپوگرافینیمرخ.1شکل
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، دامنمه  ةتمود و افمزایش وزن   هما  بماغ  یاریم حاصم  از آب  ینفوذ آب، نیادیبن شرایطبر  افزون

شه و ممواد  یباد از شاخه به تنه و از تنه به ر یجنبش ی، وزن درختان و انتقال انرژزیربری رودها

 حساس است.  یسازندها حرکت یبرا یمناسب عام دامنه، 

ک منطقمه از  یم تالتون و ها گس فعالیت حاص  از  یساخت نیزمانتقالی و باالآمدگی  یها تنش

جماد  یجه ایسمازند شمور   ییرا در بخش باال یرات ساختارییها اثرگذار بوده و تغ  یش یرو ییسو

سماختار  سبب ایجماد   یبند هیها و سطوح ال واره ها، خط جاد گس یگر با اید یکرده است و از سو

مربموط بمه    ،اسمتان  در داده رخ یهما  لغمزش  نیزم. جدیدترین دامنه شده است ۀنامناسب هندس

در روسمتای خنمدقلو    جنموب آشمخانه در   -رکانلو، نرگسلوی علیا و محور بجنمورد سِروستاهای پَ

 شهرستان بجنورد بوده است.

و مجروحمان و   درگذشمتگان از عناصمری چمون تعمداد     هما  شهرستاندر ارزیابی خطرپذیری 

از  .اسمتفاده شمد  ثر سیتب و زلزلمه  در ابازسازی و تعمیر  نیازمنددیده  آسیبواحدهای مسالونی 

بجنورد، راز و جرگتن و مانه و سملقان  یها شهرستاننظر واحدهای مسالونی مشمول بازسازی، 

واحمد و از منظمر واحمدهای مسمالونی مشممول تعمیمرات،        3239و  3364، 2313ترتیب بما   به

واحمد،   988و  448 ،1626ترتیمب بما    بهبجنورد، مانه و سملقان و راز و جرگتن  یها شهرستان

 97واحد مسالونی مشمول بازسازی و  62فارو، )با  یها شهرستانو  ها شهرستانخطرپذیرترین 

واحمد   28واحد مسالونی مشمول بازسمازی و   983واحد مسالونی مشمول تعمیرات( و گرمه )با 

 [.3] اند بوده ها شهرستان نیرتریخطرپذ کمترتیب  بهمسالونی مشمول تعمیرات( 

شمالیخراسانمخاطراتازبرخیمانیزتقویم-

خاصمی نیسمتند و بمالعالس     زممان  های تالنولوژیک محدود بمه مانند زلزله و نارسایی مخاطراتی

از  دهند؛ کمه های خاصی رخ میهای گیاهی، تگرگ و صاعقه در زمانبرخی مانند سی ، بیماری

آمادگی و پاسمخ اسمتفاده   نظیر پیشگیری،  بحران چرخه مدیریت توان در تسهی می ویژگی این

 و زنمدگی  و مشمخص   زممان وقموع آنهما    که مخاطراتی مهمترین زمانی تقویم 8نمود. در جدول 

خطر ارالمه   نوع حسب بر دهند،می قرار خود تأثیر تحت را استان روستایی نقاط ساکنان فعّالیت

 شده است.
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دراستانخراسانشمالیتقویمزمانیمهمترینمخاطراتمحیطیمحدودبهزمانخاص.1جدول
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ن
زمی

ی
شناخت

 - - - - - - - - - - ٭ ٭ زمین لغزش 

 ٭ ٭ ٭ ٭ - - - ٭ ٭ - ٭ ٭ ریزش

             سولیفلوکسیون

 - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ - - - فرونشست زمین

ّی
جو

 

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - - - ٭ ٭ سرمازدگی

             شیشهیخ

             مو، گرما

 - - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ صاعقه

 - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - تگرگ

             تندر

             طوفان

 ٭ ٭ ٭ ٭ - - - - - - - ٭ کوالک

             برف سنگین

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - - - - - ٭ ٭ گرفتگیمه

 ٭ ٭ - - - - - - - - - - بهمن

ب
آ

ی
شناخت

گرفتگی سیتب و آب 

 معابر
 ٭ - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - - خشالسالی کشاورزی

 - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - - سوزی گستردهآتش

ی
زیست

 

های قارچی بیماری

 گیاهان
 ٭ - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

سپتریوز یا زنگ زرد 

 گندم
 - - - - - - - - - ٭ ٭ -

ها و ازدیاد هجوم ملخ

 های خاصگونه
 - - - - - - - - ٭ ٭ - -

 - - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ - - سالک

 - - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - کیست هیداتیک

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 91-کووید

 ٭ ٭ ٭ - - - - - - - - - س 

 - - - ٭ ٭ ٭ - - - - - - کچلی

 - - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ - - گزش حیوانات

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - - - - - - آنفوالنزای مرغی

 - - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ - - زخمشاربن یا سیاه

 - - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ تب مالت

       ٭ ٭ ٭    کنگو-تب کریمه

ی
انسان

 

ی
عمد

 

 - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ - - سوزی گستردهآتش

ی
غیرعمد

 

 - - - - - - ٭ ٭ ٭ ٭ - - گروهی هایدرگیری

 ٭ ٭ ٭ ٭ - - ٭ ٭ ٭ - ٭ ٭ ایسوانح جاده
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شنهادهایپوگیرینتیجه

سمتان  محیطمی در ا وقوع مخماطرات   ،فضایی یزیر برنامهو  یطیمح طیشراموقعیت جغرافیایی، 

خطمر   2خطمر طبیعمی و    46از  یدگید بیآسمسبب ساخته و  ریناپذ اجتنابرا خراسان شمالی 

 و وقوع احتمالی مخاطرات جدید در این استان در آینده دور از انتظار نیسمت.  است شدهانسانی 

 کمه ضمرورت   باشمند  ریپمذ  بیآسشدت  به فعالیت و زیست مراکز که شود یموضعیت سبب این 

. دهمد  را نشمان ممی   ممدیریت مخماطرات   ۀزمین در فعالیت و زیست نقاط امنیتی ضریب افزایش

 هما  دسمتورالعم  و  هما  روشمستلزم اصمتح و تغییمر    فعالیت و زیست نقاط یریپذ بیآسکاهش 

خمدمات   و دانشمگاه علموم پزشمالی   سازمان برنامه و بودجه،  همچونربط  ذی یها دستگاهتوسط 

ک  منمابع   ةادار ،، سازمان نظام مهندسی ساختمانشهرسازی و راه ک  ةادار درمانی، -بهداشتی

 اسمتان و  یهما  انمه یپاو  ونقم   حمم  ، کم  راهمداری   ةاداراسمتمی،   انقتب مسالن بنیادطبیعی، 

 یهما  پروتال تعریف و اجرای دقیق ، یا منطقهتوازن  در مواردی چونفرماندهی نیروی انتظامی 

 یهما  طمرح انتقمال ویمروس کرونما،     ةزنجیمر قطع بهداشتی، اصتح سبک زندگی مردم متناظر با 

و  زلزلمه  3811 ۀنامم  نییم آاجرای  روستایی، تفصیلی و هادی یها طرح شهری، تفصیلی و جامع

 کمف،  رعایمت  ،عمرانمی  یها برنامهشهرها در  یا هیحاشروستایی و  یها سالونتگاهتوجه بیشتر به 

 محورهمای  یسماز  ممن یا آن، موانمع  و توسمعه  سممت  تعریمف  معمابر،  عمر   تعریف مجاز، تراکم

 خصموص  در یگمذار  تیم اولو و ناپایمدار  همای  سماختگاه  در واقمع  روسمتاهای  شناسمایی  ارتباطی،

 عملیماتی  اقمدامات  و سیتب خطر کاهش با مرتبط فرادست اسناد تدوین و تهیه آنها، جایی هجاب

 حمریم  در متعار  کاربری تعیین و ساختمانی ۀپروان صدور و استان اخیر یها  یس خصوص در

 از جلموگیری  بنا، احداث ضوابط در باز فضای حداق  تأمین فعال، یها گس و  ها رودخانه بستر و

 در یدار آبخوان و آبخیزداری یها طرح اجرای و تهیه شهری، عایق سطوح حد از بیش گسترش

 و برناممه  سمازمان  مشارکت با یا بودجه ردیف احیای و شهرها بر مشرف آبخیز یها حوضه سطح

 فراشمهری  و شهری ةحوز با متداخ  یها  یمس و ها رودخانه بستر و حریم تدقیق استان، ۀودجب

و  سی  خطر معر  در یها سالونتگاه و زلزله در سی  هشدار ۀسامان استقرار نیرو، وزارت توسط

 فراینمد  دقیق و کام  انجام ژلوفیزیک دانشگاه تهران، ۀمؤسسهواشناسی و  سازمان زلزله توسط

 است. ... و آهن راه خطوط ،ها بزرگراه مانند اسیمق بزرگ یها پروژه یطیمح ستیز هایاثر یارزیاب

 ۀنیمم فمروردین و  مهمر،  گفت که این خطر در اواخر شمهریور،   توان یمسرمازدگی  ۀزمیندر 

هموایی   و آباستقرار سرویس  ،ح   راهاست و بهترین  ریناپذ اجتنابدر استان نخست اردیبهشت 

دقیمق، ایجماد و گسمترش     یرسمان  اطمتع منظمور   بمه کم  هواشناسمی اسمتان     ةادارکشاورزی در 
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 ۀبیمم و پوشمش  زندگی و فعالیت کشاورزان با این شمرایط   یساز هماهنگ، یا گلخانه یها کشت

 است.محصوالت کشاورزی متناسب با زمان آغاز و پایان یخبندان در هر منطقه 

 خود را با ویروس کرونا سازگار سازیم:  دلی  باید  سهبه  91-د بیماری کووی زمینۀدر 

و انبموهی   یمراتب سلسلهانبساطی،  انتشاری یها یژگیواین ویروس از  به لحاظ جغرافیایی -

 هممۀ این ویروس  "انتشار انبساطی"و فاقد ماهیت انتشار انقطاعی است. از منظر بوده برخوردار 

 ایمن  اسمت.  را در بمر گرفتمه  ستان ا یها شهرستان همۀایران و همۀ  شهرهای کشورهای جهان، 

یابمد و نمواحی    بمه مالمان دیگمر گسمترش و تالثیمر ممی       ی، از مالانأمبد ۀناحیپدیده با ماندن در 

همای در   ، پدیده"مراتبی سلسله"از نظر ماهیت انتشار  این ویروس شود. جدیدی به آن اضافه می

سمالمندان، بزرگسماالن،    گذشمته از  داده وای از مراتمب همدف قمرار     زنجیمره  صورت بهمعر  را 

مسمافرت جمعیمت کثیمری از ممردم بمه شمهرهای        .دهمد  یمجوانان و کودکان را نیز هدف قرار 

کننده و شمهرهای کمانون ظهمور بیمماران      کوچک و روستاهای فاقد امالانات درمانی و پیشگیری

مراسمم   حضمور در امماکن متبرکمه،    ی مث  نمماز جمعمه و جماعمات،   کرونایی، تشالی  اجتماعات

انتشمار  "سمبب  و ... هما   های بمزرگ و سموپرمارکت   اتوبوس و فروشگاهمترو،  روسی و سوگواری،ع

همچنمین ایمن    رود. شممار ممی   بمه ترین نوع انتشار این ویروس  شود که خطرناک میآن  "انبوهی

بیمماری   همچمون واکسن، ویروس  کشف با فر است و  "انتشار انقطاعی"ویروس فاقد ماهیت 

ی کمه بمه ویمروس    انانتخاب منطقه و افراد خواهد بود و کسم  در پیداشت و وجود خواهد  «وبا»

 د.ندوباره مبتت شو ممالن استد، نمبتت و درمان شو

انبموهی و تشمدیدی و در زممان بسمیار      صمورت  بهتواند  ویروس کرونا میبه ایناله  توجهبا  -

 صمورت  بمه نمده  آی یهما  مماه  ممالمن اسمت در   ،کندرا درگیر جمعیت کثیری در سطح استان  کم

  سازد. با مشال  مواجهتصاعدی افزایش یابد و افراد بسیار زیادی را 

درجمه،   11با میمدان تغییمر    این ویروس در یک عنصر اقلیمی به نام دمابا توجه به ایناله  -

با تغییرات دممایی   ،تواند حیات داشته باشد صفر می درجه باالی 31درجه زیر صفر تا  61یعنی 

های نوع کرونایی، در بسیاری از کشورهای جهان و  ، مث  دیگر ویروسشود   میر زمین سازگا ةکر

خواهمد  شیوع بیشمتری   9311 های سرد آذر، دی، بهمن و اسفند و در ماه شود میایران ماندگار 

 خمودمراقبتی،  و است الزامی آنبرای سازگاری با  زیستی یها ح   راهاتخاذ  بر این اساس، .یافت

ایجماد  گمذاری درممانی و    سیاسمت آمموزش،   هما،  وکارها، فعالیمت  اسب برای کسبریزی من برنامه

 .ضرورت داردکشور  دیگر و نقاطدر استان  درمان بهتر یها رساختیز
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