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٢

فعاليت 

موقعيت جغرافيايی استان  درس اول

دوست داشتن وطن از نشانه  های ايمان است.  «پيامبر اکرم (ص)» 

استان ما در کجای ايران قرار دارد ؟
به نقشٔه زير نگاه کنيد. استان لرستان در غرب ايران واقع شده است .

با توجه به نقشٔه تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران، جدول ١ــ١ را کامل کنيد.

تقسيمات  نقشه  ٢ــ١ــ  شکل 
کشوری جمهوری اسالمی ايران 

به تفکيک استان
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فعاليت 

فعاليت 
تکميل  را  ٣ــ١  جدول  و  کنيد  گفت  وگو  کالس  در  لرستان  استان  موقعيت  طبيعی  و  اقتصادی  آثار  مورد  در 

نماييد .
جدول ٣ــ١

آثار اقتصادی منفیآثار اقتصادی مثبتآثار طبيعی منفیآثار طبيعی مثبتشرح موقعّيت

کوه های  بين  در  لرستان  موقعيت 
خروج آب از استانمنابع آب فراوانشيب زيادافزايش بارشزاگرس

گسل  به  نسبت  لرستان  موقعيت 
سراسری زاگرس

استان  به  نسبت  لرستان  موقعيت 
خوزستان

داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  کل  مساحت  درصد   ۱/۷ مربع،    کيلومتر   ۲۸۲۹۴ وسعت  با  لرستان  استان 
است .

با توجه به شکل ٤ــ١نقشٔه 
ناهمواری های استان را در مورد 
کالس  در  شده ،  مطرح  سؤاالت 

گفت   و گو کنيد. 
١ــ آيا تمام مساحت استان 

ما قابل استفاده است ؟
راه  سر  بر  موانعی  چه  ٢ــ 
استان  بخش های  تمام  از  استفاده 

وجود دارد ؟ 
شکل ٤ــ١ــ نقشه ناهمواری های استان 



٤

فعاليت 
با توجه به نقشٔه موقعيت جغرافيايی استان به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 
ــ استان لرستان بين کدام طول و عرض جغرافيايی واقع شده است ؟

ــ تفاوت طول جغرافيايی استان چند درجه است؟
ــ اين تفاوت در طول جغرافيايی چه تأثيری در زندگی مردم دارد ؟

ــ اين تفاوت  چه تأثيری در اوقات شرعی مناطق مختلف استان دارد ؟ 
ــ استان لرستان بين چه عرض جغرافيايی قرار دارد .

ــ تفاوت در عرض جغرافيايی چه تأثيری در زندگی مردم دارد ؟
شکل ٥ ــ١    

شکل ٦ــ١ــ نقشۀ موقعيت جغرافيايی استان

درجه و ٣٨ دقيقۀ شمالیمدار ٣٢ درجه و ٣٨ دقيقۀ شمالی ٣٢ مدار

مدار ٣٤ درجه و ٢٢ دقيقۀ شمالی

رقینصف النهار ٥٠ درجه و ٢دقيقۀ شرقی
ۀ ش

قيق
٥ د

و ٠
جه 

 در
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ناهمواری  های استان چگونه ايجاد شده اند؟
کوهستانی و  لرستان سرزمينی مرتفع و عمدتاً 
ناهموار است که رشته کوه زاگرس قسمت بيش تر آن 

را در بر گرفته است .  
استان در اثر  چين  خوردگی  ناهمواری  های 
ايجاد شده  اند . در دوران دوم زمين  شناسی در مکان 
ايـن کـوه  هـا دريـايـی وجـود داشـته اسـت. رسوبات 
انباشته شده در بستر اين دريا تحت فشار شديد بين 
و  خورده  چين  مرکزی  ايران  و  عربستان   صفحٔه  دو 

ناهمواری های لرستان را به وجود آورده است.

ناهمواری های استان   درس دوم

شکل ۲ــ٢ــ چگونگی پيدايش ناهمواری های استان

فعاليت 
مراحل  شکل۲ــ٢،  به  توجه  با 
در  را  لرستان  ناهمواری  های  ايجاد 

جدول ١ــ٢ بنويسيد .

جدول ۱ــ٢

مرحلۀ 
اول

مرحلۀ 
دوم

مرحلۀ 
سوم

تاقديس ناوديس

انباشته شدن رسوبات

رسوبات



٦

فعاليت 
با توجه به شکل۳ــ٢ نقشٔه ناهمواری های استان به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

١ــ  بلندترين و پست  ترين مناطق استان لرستان را روی نقشه مشخص کنيد.
٢ــ محل زندگی شما درکدام بخش قرار گرفته است؟

شکل ٣ــ٢ــ نقشۀ ناهمواری های استان

ميانگين ارتفاع استان حدود ۲۲۰۰ متـر از سطح دريا ست. اين در حالی است که اختالف ارتفاع بين بلندترين و پست ترين 
مناطق استان به بيش از ۳۵۰۰ متر می رسد. اين امر نشان  دهندٔه تنوع ناهمواری  ها در اين استان است .

به طور کلی اين ناهمواری  ها را می توان به سه بخش اصلی تقسيم کرد :
علت  به  منطقه  اين  در  است.  گرفته  قرار  غربی   شمال   زاگرس  منطقٔه  در  لرستان  کوهستانی  نواحی  کوهستانی:  نواحی  ۱ــ 
فشردگی چين  خوردگی     ها ، دشت  ها وسعت زيادی ندارند و بيش ترين مساحت استان را کو ه  ها تشکيل می دهند. اين کوه  ها به صورت 
رشته  هايی مرتفع و موازی با جهت شمال  غربی  ــ   جنوب شرقی ، کشيده شده  اند . جوان بودن اين کوه  ها سبب شده است که شکل اولئه 

خود را حفظ کنند. پيکرٔه اصلی کوه  های لرستان را سنگ  های آهکی تشکيل می دهد .
از مهم ترين کوه  های۱ استان لرستان می توان به اشتران کوه، کوه گرين، سفيد کوه و هشتادپهلو اشاره کرد. 

١ــ کوه  های لرستان ۴۱۲ قلّٔه مهم دارند که از آن ميان ارتفاع حدود ۲۵ قله بيش از۳۰۰۰ متر است. کم ارتفاع ترين نقطٔه استان ۲۳۹ متر و بلندترين قلٔه آن اشتران کوه ۴۰۸۰  متر 
ارتفاع دارد.

متر
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شکل ۴ــ٢ــ چشم اندازی از اشتران کوه

بيشتر بدانيم  
جدول ۵ ــ٢ــ مشخصات کوه  های لرستان

ارتفاعموقعيتنام کوه

اشتران کوه
از جنوب شرقی دورود تا 

جنوب اليگودرز
۴۰۸۰ متر

۳۶۲۶ مترشمال الشترگرين
۳۶۰۰ مترشمال غرب بروجردچهل نابالغان
۳۵۰۰ مترجنوب غرب بروجردميش پرور
۳۲۱۵ مترجنوب اليگودرزقالی کوه
۲۹۹۱ مترجنوب خرم آبادهشتادپهلو
۲۹۳۱ مترغرب خرم آبادسفيد کوه
۱۹۱۴مترجنوب پلدخترکبير کوه

شکل ۶ ــ٢ــ چشم اندازی از کوهستان های استان



٨

فعاليت 
در زير مهم ترين ويژگی  های کوه  های لرستان و تأثيرات آن ها نوشته شده است .

هر کدام از اين ويژگی  ها را به تأثيرات آن ها وصل کنيد .

جدول ٧ــ٢

تأثيرات ويژگی  های کوه  های زاگرس در لرستان

الف ــ جوان بودن
ب ــ جنس سنگ  های آهکی

ج ــ مرتفع بودن
د ــ فشردگی چين  خوردگی  ها

هـ ــ وجود گسل

۱ ــ وقوع زلزله
۲ــ کم  وسعت بودن دشت  ها

۳ ــ توليد سيمان
۴ــ کمبود خاک

۵ــ کمک به ريزش باران

نواحی  اين  کوهپايه  ای:  نواحی  ۲ــ 
لرستان  دشت  های  و  کوه  ها  بين  فاصل  حد  در 
از  حاصل  مواد  شدن  انباشته  از  و  دارند  قرار 
خاک  وجود  شده  اند.  تشکيل  کوه  ها  تخريب 
حاصل خيز و دسترسی به منابع آب، زمينٔه مناسبی 
اين  روستايی در  سکونت گاه  های  ايجاد  برای  را 

نواحی فراهم کرده است.
نظر  از  لرستان ،  کوهپايه  ای  نواحی   
شکل بسيار متنوع  اند. از مهم ترين عوامل مؤثر 
در اين تنوع، می توان به ساختار زمين  شناسی ، 

شيب  زمين، ارتفاع و آب و هوا اشاره کرد.

شکل ٨ ــ٢ــ نواحی کوهپايه ای در لرستان
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 برای مطالعه 

اين  وسعت  زاگرس اند .  چين  های  ناوديس  و  شده  اند  ايجاد  چين  خوردگی  علت  به  لرستان  دشت  های  بيشتر  دشت  ها :  ۳ــ 
دشت  ها تحت تأثير فشردگی چين  خوردگی  هاست . در مناطقی که چين  ها فشرده  اند، دشت  ها وسعت زيادی ندارند و بيش تر به صورت 

دره  هايی کم  عرض ديده می شوند . تنها در مناطقی که چين  ها بازند، اين دشت  ها وسعت می يابند.
از مهم ترين دشت  های استان می توان به دشت سيالخور، دشت اليگودرز ، دشت کوهدشت، دشت الشتر، دشت خاوه ، دشت 

کرگاه ، دشت ازنای سگوند و دشت چغلوندی اشاره کرد.
 به علت عملکرد آب  های روان، گسترٔه اين دشت  ها از رسوبات انباشته شده و زمينٔه مناسبی را برای توسعٔه کشاورزی در استان 

لرستان  فراهم کرده است .

شکل ٩ــ٢ــ چشم اندازی از مراتع استان   

جدول ١٠ــ٢ــ مهم ترين دشت  های استان

وسعت به هکتارنام دشتوسعت به هکتارنام دشت
۳۹۷۰۰کوه دشت۴۲۱۰۴چغلوندی
۴۴۰۰پل دختر ــ چم قلعه۷۷۵۰هوليالن
۲۴۳۰۰الشتر۱۴۰۰۰طرهان

۴۲۳۹۶خرم آباد۲۰۱۰۰رومشکان
۹۸۷۵۰بروجرد ــ دورود۲۶۲۰۰نورآباد
۱۳۵۶۰۰اليگودرز ــ ازنا ــ گندميه چمن سلطان۷۶۵۰کماهور

۴۶۲۹۵۰مجموع مساحت دشت های استان لرستان



١٠

نقش ناهمواری  های استان در زندگی مردم
رشته کوه  های زاگرس به طور مستقيم و غير مستقيم در زندگی مردم منطقه تأثير می گذارد.

فعاليت 
شکل ١١ــ٢ــ چشم اندازی از رابطۀ انسان با طبيعت در ناحيۀ کوهستانی لرستان 

جدول ١٢ــ٢ را کامل کنيد:
جدول ١٢ــ٢

 چگونه؟ نقش  ناهمواری  های لرستان
با افزايش ارتفاع، دمای هوا کاهش می يابد؛ بنابراين مناطق مرتفع سردتر هستند.تنوع آب و هوا

تأمين آب
تأمين خاک
پرورش دام
گردشگری

شکل ١٣ــ٢ــ چشم اندازی از پوشش گياهی استان   
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آب و هوای استان لرستان  درس سوم

يْنٰکُُموُه َمآِء َمآًء َفأَْسَقَ ْلنَا ِمَن السَّ ٰيَح لَََواِقَح َفأَنَزََََ َو َأرَسلْنَا الِرّ
و بادها را برای بارور ساختن فرو فرستاديم و از آسمان آبی نازل کرديم تا با آن سيراب شويد.    «سورۀ حجر، آيه ۲۲» 

آب و هوا يکی از اساسی  ترين عوامل مؤثر در زندگی ما ست. به عنوان نمونه برنامه  ريزی  های مرتبط با کشاورزی مانند کاشت، 
داشت ، برداشت، آفات و بيماری  های گياهی به شناخت ويژگی  های آب و هوايی بستگی دارد. تفاوت عناصر اصلی آب و هوايی ( دما 
و بارش ) اقليم  های گوناگونی را در استان ما به  وجود آورده است. شما در اين بخش با علل اين تنوع، ناحيه  بندی و پراکندگی برخی 

عناصر آب و  هوايی آشنا خواهيد شد . 

مهم ترين ويژگی آب و هوای استان لرستان چيست؟ 
استان لرستان با ميانگين بارش ۴۵۰ ميلي متر و ميانگين دمای حدود ۱۵ درجه سانتی گـراد با وجود وسـعت کـم دارای تنـوع 

آب  وهوايی است. مهم ترين عوامل مؤثر در تنوع آب و هوای استان عبارت اند از:
الف) عوامل درونی يا ثابت: مهم ترين عوامل ثابت مؤثر بر آب و هوای استان لرستان عبارت اند از: ارتفاع از سطح دريا ، 

عرض  جغرافيايی و جهت دامنه  ها.

شکل ١ــ٣



١٢

فعاليت 

فعاليت 
سه  در  دما  ميانگين  تفاوت  زير  نمودار 
نشان  را  پلدختر  و  خرم آباد  اليگودرز،  شهر 
می دهد. براساس اين نمودار: اختالف ميانگين 

دمای اين سه شهر را حساب کنيد.
و  بيش ترين  شهر  کدام  نقشه  اساس  بر 
کدام  يک کمترين ارتفاع را از سطح دريا دارد؟ 

ارتفاع  اختالف  و  دما  بين  رابطه ای  چه 
در اين سه شهر وجود دارد؟

شکل ٢ــ٣ نقشۀ ناهمواری های استان
اليگودرزخرم آبادپلدختر

 ب) عوامل بيرونی: توده  های هوا، مهم ترين عامل متغير يا بيرونی مؤثر بر آب  و هوای استان ماست. توده  های هوايی که در 
دورٔه سرد سال، استان لرستان را تحت تأثير قرار می دهد، عبارت اند از: توده  هوای مديترانه  ای ، سودانی و سيبری. در دورٔه گرم سال 

استقرار توده هوای پرفشار جنب حاره در سطوح  فوقانی جو، باعث خشکی هوا در استان لرستان می شود.

جدول ٣ــ٣ را تکميل کنيد.
جدول ٣ــ٣

زمان نفوذ به استانآثار آب و هوايینام تودۀ هوا
سيبری

خشکی هوا در تابستان
مديترانه  ای و سودانی

متر
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فعاليت 

تقسيم بندی آب و هوای استان
استان لرستان به چهار ناحئه آب و هوايی تقسيم می شود:

جدول ٤ــ٣ــ انواع آب و هوای استان

ويژگی  ها
ناحيۀ آب وهوايی

ارتفاع ازسطح 
دريا به متر

ميانگين دما 
سانتی گراد

ميانگين بارش 
به ميلی متر

تعداد روزهای 
يخبندان در سال

۵ روزکمتر از۴۰۰باالی ۱۸کمتر از ۱۰۰۰ متر۱ ــ آب و هوای گرم جنوبی 
بين۷۰ ــ ۴۰بيشتر از ۱۸۵۰۰ ــ ۱۵۰۰۱۵ ــ ۲۱۰۰۰ ــ آب و هوای معتدل مرکزی 

۳ ــ آب  و هوای نيمه 
سرد شمالی

بين ۱۰۰ ــ ۷۰کمتر از ۱۵۴۵۰ ــ ۲۰۰۰۱۲ ــ ۱۵۰۰نيمه سرد و نيمه خشک
بين۱۰۰ ــ ۷۰بيشتر از ۱۵۵۰۰ ــ ۲۰۰۰۱۲ ــ ۱۵۰۰نيمه سرد و نيمه مرطوب 

۴ ــ آب وهوای 
ارتفاعات 

بيشتر از۱۵۰بيشتر از ۳۲۰۰۷/۵۸۰۰ ــ ۲۰۰۰ارتفاعات سرد
تقريبا تمام سالبيش  از ۱۰۰۰زير صفربلندتر از۳۲۰۰ارتفاعات بسيار سرد 

بر اساس جدول ٤ــ٣ به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
۱ ــ مرتفع ترين ناحئه لرستان چه نوع آب و هوايی دارد؟

۲ ــ کم ارتفاع ترين ناحئه لرستان چه نوع آب و هوايی دارد؟
۳ ــ محل زندگی شما در کدام ناحيه قرار دارد؟ 

شکل ٥ــ٣ــ نقشه نواحی آب و هوايی استان

ناحيۀ معتدل

ناحيۀ گرم جنوبی

ناحيۀ نيمه سرد و نيمه خشک

ناحيۀ نيمه سرد و نيمه مرطوب

راهنما



١٤

فعاليت 

فعاليت 
تغييرات  ۶ ــ٣،  شکل  
دورٔه   يک  طی  را  استان  بارش 
ده     سـاله ( ١٣٨٥ ــ ١٣٧٦ )،  
و  نشان  می دهد.  خشک تـرين 
پـر   بارش ترين سال در طی دورٔه 

آماری کدام اند؟ 

 شکل ٦ــ٣ــ نمودار تغييرات بارش استان طی سال های ۸۵ ــ۱۳۷۶  

متر
يلی 

ش م
بار

۱ ــ با توجه به نقشٔه خطوط هم  دمای 
مناطق  سردترين  و  گرم  ترين  لرستان  استان 

استان در کجا قرار دارند؟

شکل ٧ــ٣ــ نقشه خطوط هم بارش و هم دمای استان 

ـ با توجه به نقشٔه خطوط هم بارش  ۲ـ 
استان لرستان مناطق کم بارش و پر بارش را 

مشخص کنيد.
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فعاليت 
شکل ٨ ــ٣ بارش فصلی و شکل ٩ــ٣، بارش ماهانٔه استان را نشان می دهد. 

براساس اين نمودارها، پربارش  ترين فصل و پربارش  ترين ماه را در استان لرستان مشخص کنيد.

شکل ٩ــ٣ــ نمودار بارش ماهانه استان

شکل ١٠ــ٣ــ نمودار ميانگين دمای ساالنۀ شهرستان های استان

متر
يلی 

ش م
بار

     
دين

رور
ف

ت     
هش
رديب

ا

     
داد

خر

ر    
تي

     
داد

مر

     
يور

شهر

     
هر 

م

     
بان

آ

     
آذر ی    
د

ن    
بهم فند
اس

راد)
ی گ

سانت
جه 

(در
دما 

  ازنا    

نورآباد     

الشتر      

پلدختر      

کوهدشت    

اليگودرز      

بروجرد      

خرم آباد               

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

شکل ۸ ــ٣ــ بارش فصلی



١٦

منابع طبيعی بخشی از نعمت  های خدادادی است که در اختيار بشر قرار  دارد و ضمن حفاظت از آن، بايد به عنوان جزئی از 
زندگی انسان بدان نگريست. استان ما دارای منابع و ذخاير طبيعی مناسب و فراوانی است.

آيا می دانيد استان لرستان از کدام منابع و قابليت  ها ی طبيعی برخوردار است؟
در اين درس با برخی از اين منابع آشنا می شويد. 

منابع طبيعی استان  درس چهارم

شکل ١ــ٤ــ نقشۀ پراکندگی رودهای استان

 َحٌی: و هر چيز زنده    ای را از آب پديد  آورديم.     (سورۀ انبياء آيۀ ۳۰)
ً
َجَعلْنا ِمَن الْماِء کُلَّ َشیء و

 وضعيت منابع آب  های استان
بسياری از استان  های  ناهمواری   ها، از نظر داشتن منابع آب نسبت به  لرستان به دليل شرايط آب و هوايی و وضعيت   استان 
کشور شرايط بهتری دارد. لرستان با ميانگين بارش ۴۵۰ ميلي  متر در سال، بعد از حوضه  های دريای خزر و درياچٔه اروميه سومين 
ميليارد   ۴/۵ حدود  احتساب  با  که  است  مترمکعب  ميليارد   ۸ حدود  استان،  ساالنٔه  توليدی  روان   آب  است.  پرباران  کشور   حوضٔه 
مترمکعب ازحوضه  های مجاور، ۸/ ۱۱ درصد آب  های سطحی کشور، را داراست. همچنين بالغ بر ۵ ميليارد مترمکعب آب زيرزمينی 

در سازندهای سخت و سفره   های آبرفتی استان ذخيره شده است. 

مرکز استان
مرکز شهرستان 
شهر 
رود فرعی 
رود اصلی  
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آب  های استان لرستان را می  توان به دو بخش آب  های  سطحی و زيرزمينی تقسيم کرد:
الف )آب  های  سطحی

آب  های سطحی استان شامل رودها، درياچه  ها و تاالب  هاست که به مطالعٔه آن ها می پردازيم.
حوضهٔ   در  آن  مساحت  درصد   ۵۸ است.  گرفته  قرار  دز  و  کرخه  رودخانه  های  آبريز  حوضٔه  در  لرستان  استان  رودها:  ١ــ 
رودخانٔه کرخه، ۴۱ درصد در حوضٔه آبريز رودخانٔه دز و يک درصد نيز درحوضٔه آبريز مرکزی (زاينده رود) قرار دارد. برای آشنايی 

بيش تر با محدوده  های جغرافيايی حوضه  های آبريز و  رودخانه  های استان به شکل ٢ــ٤ مراجعه کنيد. 

فعاليت 

با استفاده از نقشه جدول زير را کامل کنيد.

شاخه  های رود کشکانشاخه  های رود سزار

شاخه  های رود سيمره

شکل ٢ــ٤ــ نقشه پراکندگی رودهای استان

رودخانۀ 
کرخه

استان 
ايالم

استان 
لرستان

مرکز استان
مرکز شهرستان 
شهر 
رودخانه فرعی 
رودخانه اصلی  
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 برای مطالعه 

تحقيق کنيد  
نزديک  ترين رودخانه  به محل زندگی شما چه نام دارد؟ دربارٔه ويژگی  های آن و موارد استفاده   از آن گزارشی 

تهيه کنيد و در کالس ارائه دهيد.  

جدول ٣ــ٤ــ سدهای بهر   ه  برداری شده استان لرستان 

موارد استفاده موقعيت جغرافيايی نام سد

تأمين آب کشاورزی و زيست محيطی جنوب شهر کوهدشت هاله

تأمين آب کشاورزی و زيست محيطی شمال شهر اليگودرز کزناز

تأمين آب کشاورزی جنوب شرقی شهر اليگودرز خان  آباد

جدول ٤ــ٤ــ سدهای در دست ساخت استان لرستان

نوع سد موقعيت جغرافيايی نام سد  

خاکی با هسته رسی ۱۵ کيلومتری جنوب شهرازنا کمندان

خاکی با هسته رسی ۱۶ کيلومتری شهر بروجرد آب سر   ده

خاکی با هسته رسی ۳۷ کيلومتری شهر دورود مروک

خاکی با هسته رسی ۲ کيلومتری شهر اليگودرز حوضيان

خاکی سنگريزه  ای ۵۷ کيلومتری شهر خرم آباد ايوشان

بتن غلتکی جنوب شهر اليگودرز رودبار

بتنی دو قوسی در شمال غرب ايستگاه راه آهن بختياری

بتنی دو قوسی بين نورآباد و کوهدشت معشوره

تونل انتقال آب شمال خرم آباد خرم آباد
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٢ــ درياچه   ها و تاالب  ها: درياچٔه گهر يکی از بزرگترين و زيباترين درياچه  های کوهستانی کشور است که در شرق استان 
لرستان، جنوب  شرقی شهرستان دورود و در دامنٔه جنوبی ارتفاعات اشتران  کوه قرار دارد. اين درياچه از ذوب برف  های اشتران  کوه و 
انباشت آب آن در پشت سد يا آب   بندی که از ريزش کوه پديد آمده، ايجاد شده است. طول درياچٔه گهر ۱۵۰۰ متر و عرض متوسط آن 

۵۰۰ متر   است. حداکثر عمق درياچه ۲۸ متر و مساحت آن حدود ۸۵ هکتار و ارتفاع درياچه از سطح دريا ۲۳۵۵ متر است. 
تاالب   ها يکی از جلوه  های زيبای طبيعت لرستان محسوب می شوند. تاالب  ها مناطق آب گير ی هستند که آب آن ها از طريق آب  های 
بيشه  داالن  تاالب  اشتران  کوه ،  تاالب  های  به  می توان  استان  تاالب  های  مهم ترين  از  می شود.  تأمين  آن ها  بستر  چشمه  های  و  سطحی 

درجنوب بروجرد و به تاالب  های ده گانٔه پلدختر اشاره کرد.

شکل ٥ــ٤ــ درياچۀ گهر

شکل ٦ــ٤ــ تاالب پلدختر
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جدول ٧ــ٤ــ مشخصات تاالب  های استان

راه دسترسیوسعتموقعيتنام

آستانه،چشمه خيه۱۵۰هکتاردورود اشتران کوهدرياچٔه گهر
پلدختر۵ هکتارارتفاعات چولتاالب تکانه

پلدختر۱۰ هکتارپلدخترتاالب لفانه ۱و۲
پلدختر۲ هکتارپلدخترتاالب زردابه
پلدختر١/٥ هکتارپلدخترتاالب سياه
پلدختر۱۴ هکتارپلدخترتاالب بلمک
پلدختر٣/٧ هکتارپلدخترتاالب جمجمه
پلدختر۴هکتارپلدخترتاالب کبود

پلدختر۵ هکتارپلدخترتاالب۱ وتاف ۱و۲
پلدختر۲ هکتارپلدخترتاالب گُلم سوزه
پلدختر٣/٥ هکتارپلدخترتاالب پيکه

دشت سيالخور٩۱۳هکتارجنوب شرقیتاالب بيشه داالن

ب )آب  های زيرزمينی
گياهی  پوشش  منطقه،  بودن  کوهستانی  زياد،  بارش  قبيل:  از  عواملی  است.  زيرزمينی  آب  غنی  منابع  دارای  لرستان  استان   
مناسب، رسوبات آبرفتی و تشکيالت آهکی شرايط را برای تشکيل منابع آب زيرزمينی در نواحی مختلف استان به وجودآور   ده است. 

منابع آب زيرزمينی را می توان به دو دسته تقسيم کرد:
١ــ منابع آب رسوبات آبرفتی: وجود رسوبات نفوذپذير و شيب 
شده  استان  در  زيرزمينی  آب  ذخاير  وجودآمدن  به  باعث  منطقه  کم  نسبتاً 

است.
در  آهکی  تشکيالت  از  بسياری  آهکی:  مخازن  آب  منابع  ٢ــ 
پديدٔه  اثر  در  دارند.  را  آب  ذخيره  سازی  و  نگهداری  توان  لرستان  استان 
می توانند  که  است  شده  ايجاد  مجراهايی  و  غارها  سنگ  ها،  اين  در  انحالل 

مقدار قابل توجهی آب را در خود ذخيره کنند.
شکل ٨ــ٤ــ نمودار مصرف آب استان

٩٠ درصد
مصرف آب در
بخش کشاورزی

مصرف آب در 
شهرها و روستاها

٢ درصد
مصرف آب در 
بخش صنعت

٨ درصد
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فعاليت 

فعاليت 
جدول ٩ــ٤ را کامل کنيد.

جدول ٩ــ٤
محدوديت های منابع آب استان ناشی از مسائل انسانیمحدوديت های منابع آب استان ناشی از ويژگی های طبيعی

سرمايه گذاری نامناسب در بخش توسعٔه منابع آب
توزيع نامناسب مکانی بارش

عدم مصرف بهينٔه آب در بخش کشاورزی
شيب زياد حوضه های آبريز

توان آب استان درمقايسه با 
لرستان بيش  از ۸/ ۱۱ درصد  کشور: 
خود  به  را  کشور  سطحی  آب های 
اختصاص داده است. رودهای استان 
چون دز و کرخه در تأمين آب و توليد 
حدود  دارند.  مهمی  نقش  کشور  برق 
کشور  زراعی  اراضی  از  درصد   ۴۲
آبی است، که اين رقم در استان حدود 
۲۵ درصد است. به طورکلی در استان 
ظرفيت الزم برای بهره  برداری بيش تر از 
منابع آب فراهم نشده است و تنها مقدار 

اندکی از منابع آب استفاده می شود. 

برای استفادٔه بهينه از آب استان چه اقداماتی بايد انجام گيرد؟ به ديگران چه توصيه هايی می کنيد؟

شکل ١٠ــ٤ــ چشم انداز رودخانه
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فعاليت 

خاک  های استان 
آيا تا به حال دربارٔه چگو نگی پيدايش خاک انديشيده  ايد؟                                             

در شکل  گيری خاک  های استان عوامل مختلفی مانند: جنس سنگ، شرايط آب و هوايی، زمان، وضعيت  شيب منطقه، زندگی 
 گياهی و جانوری نقش دارند. يکی از ويژگی  های خاک  های استان جوان بودن آن هاست. اين امر سبب شده اين خاک  ها مراحل تکامل 
خود را به طور کامل سپری نکنند؛ به طوری که بسياری از نواحی کوهستانی استان، فاقد پوشش  خاک  اند يا خاک، عمق کافی و الزم 

را ندارد. در مناطق هموار، خاک  های با عمق و حاصل خيزی بيشتر ايجاد شده است.
فرسايش خاک، يکی از مشکالت مهم در استان لرستان است. بين شيب زمين با ميزان فرسايش  خاک رابطٔه مستقيمی وجود 

دارد. متوسط فرسايش خاک در لرستان ۲۱ تن در هر هکتار است که از متوسط فرسايش خاک کشور بيشتر است. 

شکل ١١ــ٤ــ اشکال فرسايش در استان

به نظر شما چرا مقدار فرسايش خاک در استان لرستان بيش از ميانگين کشوری است؟
با توجه به شکل  های باال، عامل اصلی فرسايش خاک در استان چيست؟
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بيشتر بدانيم  
  ارس يا سرو کوهی که در اصطالح محلی «سرو کوهی» 
ناميده می شود ، درختی غيرمثمر از خانوادٔه سوزنی برگ هاست، 
سازگار  مرتفع  و  سنگالخی  نقاط  با  و  دارد  زيادی  عمر  طول 
است. درختی مخروطی شکل با ارتفاعی حدود ۱۵متر که به 

طبيعت دوستان  عالقه  مورد  فرد  به  منحصر  ويژگی  های  دليل 
ترشح  دليل  به  دارد،  طوالنی  عمری  که  درخت  اين  است. 
نوعی مواد بنزنی يا آراماتيک (ترکيبات آل کالوئيدی) با درجٔه 
اشتعال باال، با وزش باد و سايش ساقه  ها روی هم آتش می گيرد 
و از بين می رود . اين درخت مقاومت زيادی نسبت به حشرات 
فرار  باعث  ارس  درخت  از  حاصل  بوی  دارد.  چوب خوار 
خاک  های  در  ارس  می شود.  گزنده  حشرات  و  عقرب  مار، 
کم  بذر  با  آن  زادآوری  و  دارد  رويش  نيافته  تکامل  و  جوان 
مهم ترين  جمله  از  اشتران کوه  در  گهر  درياچٔه  اطراف  است. 
می رسد  نظر  به  است.  لرستان  استان  در  ارس  های  رويشگاه 
نواحی  در  ارس  پراکندگی  در  اساسی  نقش  مهاجر  پرندگان 

مرتفع دارند.

پوشش گياهی استان
دارند.  گياهی  پوشش  چگونگی  در  کننده  ای  تعيين  و  اصلی  نقش  ناهمواری  ها،  و  وضعيت  خاک  آب،  هوايی،  آب  و  شرايط 
بارش، عمده  ترين متغير در تعيين پوشش  گياهی استان است.  به استثنای نوار شما لی استان که بيشتر گسترٔه آن را اراضی زراعی و 

پوشش جنگلی فرا گرفته است.  گونه  های مهم جنگل  های لرستان را بادام  مرتعی تشکيل می دهد، ساير نواحی استان را غالباً 
وحشی، ارغوان، بنه، بلوط، گالبی وحشی، کيکم، زالزا لک، ارژن، شن، محلب و ُارس تشکيل می دهد. گونٔه 

اصلی جنگل  های لرستان درخت بلوط است.
ما  استان  در  و   ۰/۲ ايران  در   ،۰/۸ جهان  در  جنگل  سرانٔه  که  می دانيد:  آيا 

۰/۷۲ هکتار است؟ 

شکل ١٢ــ٤ــ سرو کوهی

شکل ١٣ــ٤ــ پوشش گياهی لرستان



٢٤

فعاليت 

اهميت پوشش   گياهی استان
    پوشش  گياهی استان به دو دليل اهميت دارد :

 الف) ارزش زيست محيطی 
مهم ترين کارکرد زيستی پوشش  گياهی زاگرس لرستان، حفظ آب و خاک است که با 

توجه به اقليم خشک و نيمه خشک استان از اهميتی انکارنشدنی برخوردار است.
ب) ارزش اقتصادی 

بررسی  قابل  مرتع  و  جنگل  بخش  دو  در  استان  گياهی  پوشش  اقتصادی  ارزش 
است.

جنگل  های  اقتصادی  ارزش  ١ــ 
استان: با توجه به پايين بودن ميزان رشد ساالنٔه 
جنگل در استان، اين جنگل  ها غير تجاری بوده 
و بهره  برداری صنعتی از چوب آنها به دليل پايين 
بودن سطح دانش و فناوری و شيؤه زندگی سنتی 
صورت نمی گيرد و ارزش اقتصادی آن ها بيشتر 

مربوط به فرآورده  های فرعی است. 
 ۲ــ ارزش اقتصادی مراتع استان: 
استفادٔه  مرتع،  کارکردی  شکل  ساده  ترين 

چراگاهی از آن است. تنوع آب و هوا و اختالف ارتفاع ، رويش گونه  های متنوع و ارزشمندی نظير گياهان دارويی، صنعتی و خوراکی 
را فراهم ساخته است. اين محصوالت به شکل سنتی مورد بهره  برداری قرار می گيرند. 

شکل ١٤ــ٤ــ برخی محصوالت فرعی جنگل های استان

نوع  است.  شده  آورده  گياهی  پوشش  اقتصادی  و  محيطی  زيست   کارکردهای  از  مواردی  ١٥ــ٤  جدول  در 
کارکرد زيست محيطی يا اقتصادی هرکدام را مشخص کنيد.

جدول ١٥ــ٤

 توليدکارکردها
 حفظ آبگردشگریاکسيژن

 وخاک
 تعديل دمای

هوا
 استفاده
دارويی

 زيستگاه
جانوران

 جلوگيری از
سيل

*کارکرد زيستی

کارکرد اقتصادی
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جنگل  ها
استان لرستان به دليل داشتن شرايطی چون، آب و هوای مناسب، آب فراوان و خاک حاصل خيز، از نظر سطح پوشش  جنگل 

در کشور در جايگاه دوم قرار دارد. حدود ۲۰ درصد از جنگل  های زاگرس در استان ما قرار دارند.
يکی از ويژگی  های  جنگل  های استان ، تغيير گونه  ها بر حسب ارتفاع است. آيا می دانيد علت  آن چيست؟

شکل ١٦ــ٤ــ پوشش جنگلی لرستان

فعاليت 
با توجه به نقشٔه کاربری اراضی و زراعت 
مشخص  را  استان  بخش  جنگلی  مهم ترين   استان 

کنيد. 

شکل ١٧ــ٤

جنگل متراکم     
جنگل نيمه متراکم     
جنگل کم تراکم     
بيشه زار و درختچه زار     
مرتع متراکم      
مرتع نيمه متراکم      
مرتع کم تراکم       
زراعت ديم      
زراعت آبی و باغات     
بدون پوشش و بيرون زدگی سنگی       
سطوح آبی      
بستر رودخانه      
مناطق مسکونی 



٢٦

مرتع 
    مراتع ۳۱/۵ درصد سطح استان را تشکيل می دهند. اين مراتع بر اساس آب و هوا به سه ناحيه تقسيم می شوند:

الف) مراتع ييالقی: در مناطق کوهستانی و ارتفاع باالتر از۱۴۰۰متر می رويند. اين مراتع در  دستٔه مراتع  خوب جای دارند. 
گسترش اين مراتع در نواحی مرتفع استان مانند: اشتران  کوه، ارتفاعات گرين در شمال استان و سفيد کوه واقع است.

ب) مراتع  ميان  بند: اين مراتع در حد  فاصل  مراتع ييالقی  و  قشالقی و  در ارتفاع ۸۰۰ تا۱۴۰۰ متر رويش دارند و قسمت 
عمدٔه مراتع استان را تشکيل می دهند. بيشترين فشار و تخريب از طريق چرای  دام بر اين مراتع وارد می شود.

ج) مراتع قشالقی: مراتع  قشالقی در ارتفاع پايين تر از۸۰۰ متر رويش داشته، به علت چرای  زياد و فرصت کم رشد، جزِء 
مراتع فقير به حساب می آيند.

  مراتع استان تامين کنندٔه غذای۳/۴ ميليون دام است، درحالی  که هم  اکنون حدود ۶ ميليون واحد دامی از اين مراتع استفاده 
می کنند. 

شکل ١٨ــ٤ــ چشم اندازی از مراتع استان

عوامل مؤثر درتخريب جنگل  ها و مراتع استان                 
جنگل  ها و مراتع از مهم ترين منابع طبيعی به شمار می روند. اگر انسان از منابع  طبيعی به گونه  ای استفاده کند که تعادل آن به 
هم نخورد، محيط فرصت ترميم و بازيا بی پيدا می کند، اما امروزه بهره  برداری غير اصولی و بيش از ظرفيت از جنگل ها و مراتع سبب 

نابودی آن ها شده است.
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٢٧

فعاليت 

آيا می دانيد؛ هر ساله صدها هکتار از جنگل های استان لرستان تخريب می شود.

شکل ١٩ــ٤ــ برخی از عوامل تخريب جنگل در لرستان

در مورد تصاوير باال بحث کنيد. و راه حل  های خود را برای جلوگيری از تخريب جنگل ها در کالس ارائه 
دهيد.

آيا اقدامی برای جلوگيری از تخريب جنگل  های منطقٔه شما صورت گرفته است؟ 
با توجه به پيامدهای زيست  محيطی و اقتصادی تخريب جنگل  ها و مراتع جدول ٢٠ــ٤ را کامل کنيد.

جدول ٢٠ــ٤

 ۴ ــ۳ ــ افزايش سيل ۲ ــ۱ ــ افزايش  دی  اکسيد کربنپيامدهای زيست محيطی

۴ ــ بيکاری ۳ ــ۲ ــ کاهش محصول ۱ ــپيامد های اقتصادی

    



٢٨

فعاليت 

 برای مطالعه 
مهم ترين اقدامات انجام شده برای حفظ و توسعه ٔ  عرصه  های جنگلی و مرتعی در استان عبارت اند از:

ايجاد  ذخيره  گاه های  جنگلی،  از  مراقبت  و  شناسايی  جنگلی،  پارک  های   تجهيز  و  نگهداری  جنگل:  الف) 
نهالستان و توسعٔه فضای سبز.

ب) مرتع: تقويت روحئه همکاری و مشارکت مردمی، احيا و توسعٔه پوشش  گياهی، اجرای طرح  های آبخيزداری، 
تأمين سوخت فسيلی روستاييان و کنترل و مديريت کوچ.

شکل ٢١ــ٤ــ اقداماتی برای توسعۀ مراتع استان    

بهتر  استفادٔه  و  حفظ  برای  شما 
چه  گياهی  و  جنگلی  منابع  از  اصولی  و 

پيشنهاد هايی داريد؟ 

         شکل ٢٢ــ٤ــ چشم اندازی از پوشش گياهی استان 
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 زندگی جانوری 
لرستان به دليل شرايط خاص جغرافيايی، زيستگاه مناسبی برای انواع گونه  های جانوری است. طبيعت بکر و دست  نخورده، 
به  ويژه در نواحی کوهستانی، به همراه منابع آبی فراوان از ديرباز اين استان را مأمنی برای انواع جانوران وحشی نظير : قوچ ، ميش، 
بز، پازن، خرس قهوه  ای، پلنگ ايرانی، سنجاب و... تبديل کرده است. عالوه بر آن تنوع جمعّيت پرندگان و آبزيان نيز به د ليل وجود 
زيستگاه  های آبی و خشکی مناسب نسبتاً زياد است. استان همچنين زيستگاه پرندگان بومی و مهاجری است که در فصل زمستان به 
دليل اعتدال هوا، تاالب های جنوب شهرستان پلدختر را برای استراحت و زمستان گذرانی انتخاب می کنند. از پرندگان بومی استان 

می توان به کبک و شاهين ، و از پرندگان مهاجر، به انواع مرغابی  و غاز اشاره کرد.

شکل٢٣ــ٤ــ نمونه هايی از زندگی جانوری استان 



٣٠

 برای مطالعه 
منطقۀ حفاظت شدۀ اشتران کوه

در  کوهستانی  منطقه  ای  شد،  اعالم  شده  حفاظت   ۱۳۴۹ سال  در  هکتار   ۱۰۶۶۰۷ وسعت  با  که  منطقه،  اين 
استان لرستان با دامنه ارتفاعی۱۳۰۰تا۴۰۸۰متر است. تنوع زيستی، گياهی و جانوری باال، وجود درياچٔه گهر و ديگر 
چشم اندازهای زيبای طبيعی، زمينٔه فّعالّيت  های علمی، پژوهشی و گردشگری را در منطقه فراهم کرده است. پوشش 
آويشن،  بو مادران،  گََون،  زالزالک،  وحشی،  گالبی  بادام کوهی،  ُارس،  ايرانی،  بلوط  گونه  های  شامل  منطقه  گياهی 
سريش ايرانی، اللٔه وحشی، پونٔه اشتران کوهی، ميخک، محلب، موسير و فرفيون کپه  ای (شيرشيرک) است. جانوران 
دليجه  طاليی،  عقاب  وحشی،  گربٔه  ايرانی،  پلنگ  قهوه  ای،  خرس  پازن،  بز،  ميش،  قوچ،  از:  عبارت اند  منطقه  مهم 

بحری، شاهين، چکاوک، ُسهره، سار، خوتکا، لک  لک سفيد، کور مار، َافعی شاخدار و... .

مناطق صيد و شکار ممنوع
غرب  در  هکتار   ۶۹۵۰۰ مساحت  با  سفيدکوه  شدٔه  حفاظت  منطقٔه  اشتران کوه  شده  حفاظت  منطقه ٔ   بر  عالوه 
مساحت  با  پلدختر  تاالب  های  و  ۱۱۳۶۵۴هکتار  مساحت  با  اليگودرز  در  قالی  کوه  خرم آباد،  و  دو  منطقٔه  شهرستان 

۱۸۱۴۴ هکتار به عنوان مناطق شکار و صيد ممنوع وجود دارد.

شکل ٢٤ــ٤ــ نقشه مناطق 
حفاظت شده در استان

  مناطق حفاظت شده    
شکار و صيد ممنوع   

مناطق پيشنهادی    
اثر ملی طبيعی غار ماهی کور 
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مخاطرات طبيعی
استان ما محل وقوع مخاطرات طبيعی گوناگونی است، که بيشتر آن ها منشأَ زمين ساختی و آب و هوايی دارند؛ مانند: زلزله، 

رانش زمين، سيل، خشکسالی و... که در اين درس با برخی از آنها آ شنا می شويد.
زلزله: استان لرستان يکی از مناطق با ميزان لرزه  خيزی باالست. وقوع زلزله  های مخرب در سيمره، سيالخور و بروجرد در 
گذشته گواه لرزه خيز بودن آن است. به عنوان نمونه می توان به زلزلٔه ۷/۴ ريشتری سوم بهمن ۱۲۸۷ هجری دشت سيالخور اشاره 
دارای  مورد   ۱۲۴ که  داد  روی  دورود  در  زلزله   ۸۰۷ گذشته  قرن  يک  در  دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار   ۸ حدود  که  کرد 
بزرگی بيش از ۴/۵ ريشتر بود. به طور کلی ۴۸۰ کيلومتر گسل فعال در استان وجود دارد که طوالنی  ترين گسل با ۱۹۸ کيلومتر در 
ـ     بروجرد و کوتاه ترين آن به طول ۵۵ کيلومتر در منطقٔه چغلوندی خرم آباد است .ديگر گسل  های زلزله  خيز استان، گسل  منطقٔه دورود    ـ
سيالخور به طول ۱۰۰ کيلومتر، بروجرد ــ نهاوند به طول ۵۵ کيلومتر و گسل جنوب خرم آباد به طول ۷۵ کيلومتر است. بنابراين توجه 

به راه کارهای مناسب جهت مقابله و کاهش خسارات ناشی از آن در استان اهميت ويژه  ای دارد.

مخاطرات طبيعی و آلودگی های زيست محيطی   درس پنجم

شکل ١ــ٥ــ نقشۀ پراکندگی زلزله های لرستان

ريشتر ۲/۶۴ــ۳/۰۰       
ريشتر ۳/۰۱ــ۴/۰۰
ريشتر ۴/۰۱ــ۵/۰۰         
 ريشتر ۵/۰۱ــ۶/۰۰            
ريشتر ۶/۰۱ــ ۷/۲۰       
مرز شهر 



٣٢

رسوبی  اليه های  حرکت  به  زمين):  (رانش  زمين  لغزه 
متراکم و غير متراکم بر روی سطح شيب دار که ناپايدار شده  اند، رانش 
زلزله،  جاذبه،  نيروی  رسوبی،  تودٔه  حرکت  عامل  می گويند.  زمين 
کوهستانی  مناطق  در  که  پديده  اين  و...است.  باران   جاده  سازی، 
ناپذيری  جبران  مالی  و  جانی  خسارات  به  منجر  می دهد،  رخ  استان 
که  است  «سيمره»  لغزٔه  زمين  جهان  لغزٔه  بزرگ ترين   زمين  می شود. 
در استان لرستان رخ  داده است. دراين زمين لغزٔه ۲۰۰۰۰مترمکعب 
سنگ به ضخامت ۳۰۰ متر در حدود ۲۰ کيلومتر از طاقديس کبيرکوه 

جابه   جا شده است. 

شکل ٢ــ٥ــ رانش زمين در لرستان    

تعداد  با  کشکان  رودخانٔه  است.  داده  روی  استان  در  سيل   ۹۵ از  بيش  تاکنون   ۱۳۳۴ سال  از  سيل: 
۱۶سيالب بيش از ۱۰۰۰ متر مکعب در ثانيه سيل  خيزترين رودخانٔه استان محسوب می شود. سيالب  ها در استان 

بيش تر ناشی از بارش و يا ترکيب ذوب  برف و   باران بوده است.

شکل ٣ــ٥ــ سيل در پلدختر لرستان
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فعاليت 
 جدول ٤ــ ٥ را  کامل  کنيد.

 ــ علل  وقوع  سيل در استان ما کدام اند؟ 

جدول ٤ــ ٥

تخريب پوشش گياهیساخت وسازدرحريم رودبارش زيادشيب کمکوهستانی بودن

آتش  سوزی: آتش  سوزی در جنگل  ها و مراتع با منشأ انسانی و طبيعی نيز يکی ديگر از مسائل زيست محيطی استان است، که 
نه تنها سبب آلودگی  می شود، بلکه حيات جانوری و گياهی استان را به شدت تهديد می کند . آمار آتش  سوزی عرصه  های جنگلی و 

مرتعی استان در فصل خشک سال بيشتر می شود. 

شکل ٥ ــ ٥ ــ آتش سوزی در جنگل های لرستان

 جدول ٦ ــ ٥

 وسعت عرصه  های دچارحريقتعداد آتش  سوزی از سال ۱۳۸۱تا۱۳۸۹

۹۸۶۴/۱۵ هکتار ۹۹۰ فقره



٣٤

خشک سالی 
چيست؟  ما  دراستان  خشک سالی  اهميت  دليل 
خشک سالی يکی از مخاطراتی است، که خسارات زيادی 
و  بارش  کاهش  دليل  به  می کند.  وارد  محيط  و  انسان  به 
با  ما  استان  سال  ها،  از  بعضی  بارش ،  نا مناسب  زمان  يا 

پيامدهای ناشی از خشک سالی مواجه است.

شکل ٧ــ ٥

فعاليت 
چگونه می توان زيان  های ناشی از 

خشک سالی را کاهش داد؟
فـاضالب  هـای  از  استفـاده  ۱ــ 
تصفيه  شده ۲ــ  مصرف  بهينٔه  آب  آشاميدنی 

۳ ــ ........... .۴ ــ  ......... 

مشکالت زيست محيطی استان
آيا می دانيد روز دوم ارديبهشت  ماه چه مناسبتی دارد؟ چرا چنين مناسبتی در نظرگرفته شده است؟         

کدام مشکالت زيست  محيطی ، استان ما را تهديد می کند؟ 
توان  های  ظرفيت  از  بيش  بهره برداری  سبب  جوامع  توسعٔه  و  رشد  و  فناوری  پيشرفت 
محيطی شده است. اين موضوع ، باعث برهم خوردن تعادل محيطی شده و مشکالت زيست محيطی 
هوا،  آلودگی  از:  عبارت اند  مشکالت  اين  از  برخی  است.  کرده  ايجاد  استان  در  را  فراوانی 

آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صوتی.
آالينده  های هوا به دو دسته تقسيم می شوند: الف ــ آالينده  های طبيعی ب  ــ آالينده  های 

انسانی
الف) آالينده  های طبيعی: در سال  های اخير گرد  و غبار مهم ترين آاليندٔه طبيعی استان ما بوده است. ريزگردها که ذرات خاک 
معلق در فضای نزديک سطح زمين اند،  سالمت انسان را به خطر می اندازند. استان لرستان به  دليل مجاورت با منشأ اين آالينده  ها، 
درفصل خشک سال به  طور متناوب، تحت تأثير اين پديده  قرار می گيرد. بيش ترين آلودگی ناشی از اين پديده در سوم تير ماه ۱۳۸۹ با 

۲۹ برابر حد مجاز و روز سيزدهم خرداد۱۳۹۰ با ۴۶/۶ برابرحد مجاز بوده است. 

شکل ٨ ــ ٥
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٣٥

تحقيق کنيد  

جدول ٩ــ٥ــ تعداد روزهای دارای هوای آلوده استان
 

تعداد روز های دارای هوای آلوده استان لرستان سال

۱۲۰ ۱۳۸۷
۱۰۰ ۱۳۸۸

جمع خطرناک بسيارناسالم نا سالم وضعيت  کيفی  هوا

۹۰ ۴۴ ۷ ۴۹ ۱۳۸۹
۹۰ ۲۹ ۱۱ ۵۰ ۱۳۹۰

 
 

چه عواملی موجب پيدايش پديدٔه گرد و غبار در استان می شود؟ 

ب) آالينده  های انسانی: منابع آاليندٔه انسانی در لرستان به دو گروه تقسيم می شوند.۱ ــ منابع ثابت مانند: صنايع ، نيروگاه  ها، 
مراکز مسکونی و تجاری ۲ ــ منابع متحرک  مانند انواع  وسايل  نقلئه موتوری.

مکان  گزينی  و  فناوری  بودن  قديمی  دليل  به  آسفالت سازی  و  ماسه  شن  و  آهک ،  سيمان،  گچ،  کارخانه  های  استان  لرستان  در 
نامناسب ، از مهم ترين منابع آلوده  ساز محسوب می شوند.
اتومبيل  های  افزايش  و  شهرها   گسترش  ازطرفی   
شخصی باعث افزايش مصرف سوخت  های فسيلی  و در 
شهرهای  در  مونواکسيد کربن  خطرناک  گاز  توليد  نتيجه 

استان شده است .

شکل ١١ــ٥ــ آلودگی هوا در شهر خرم آبادشکل ١٠ــ٥ــ نمودار مصرف فراورده های نفتی در استان به درصد

گاز مايع
٪۳ بنزين 

  ٪١٥
نفت سفيد
    ٪٩

نفت گاز
نفت کوره ٢٢٪

  ٪٤

گاز طبيعی
 ٪٤٧



٣٦

تحقيق کنيد  

فعاليت 
آيا می توانيد چند مورد از مشکالت زيست  محيطی محل زندگی خود را نام ببريد؟

برخی از اقدامات انجام شده جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا در استان عبارت اند از:
۱ ــ پايش آلودگی هوا از طريق اندازه  گيری آالينده  های ثابت و سيار

۲ــ سنجش آاليندگی و معاينٔه فنی خودروها
۳ــ آموزش ، اطالع رسانی و فرهنگ  سازی از طريق رسانه  ها 

۴ــ خريد دستگاه  های سنجش آالينده  های خروجی دودکش صنايع 
 ۵ ــ ساماندهی صنايع آلوده ساز

آيا انتخاب مکان پروژه  های جديد صنعتی مانند کارخانه  های سيمان ، پتروشيمی و نيروگاه  های حرارتی اطراف 
شهرهای استان سبب مشکالت زيست محيطی نخواهد شد؟

شکل ١٢ــ٥ــ نمايی از صنايع آلوده کننده محيط استان
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بيشتر بدانيم  
صنعت سبز

به صنعتی اطالق می شود، که بر اساس معيار زيست  محيطی و بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، 
تالش قابل تقديری در طول يک سال برای حفظ محيط زيست انجام داده باشد.

آلودگی آب
به نظرشما چه کسانی آب را آلوده می کنند؟

چه کسانی بهای تصفئه آب آلوده را خواهند پرداخت؟
آب مهم ترين و بنيادی  ترين عامل حيات موجودات زنده است. به همين جهت جلوگيری از آلودگی آب نيز مهم و حياتی است. به 
شبکٔه رودها و موقعيت شهرهای استان توجه کنيد. همان طور که می بينيد، بيش تر شهرها در کنار رودها احداث شده  اند. بنابراين آب  های 

سطحی و زيرزمينی استان همواره درمعرض آلوده شدن هستند.
 عوامل آلوده  کنندٔه آب  ها گوناگون است؛ پساب  های خانگی، واحدهای خدمات  شهری، بيمارستانی ، صنايع و  سموم کشاورزی 
حاوی مواد شيميايی و باکتری  های خطرناکی هستند که در آن ها بسياری از عوامل بيماری  زا يافت می شود. اين پساب  ها، نه تنها سبب 

آلودگی منابع آب می شود، بلکه تعادل اکوسيستم رودخانه  ها را نيز بر هم می زند.

شکل ١٣ــ ٥ــ نقشۀ آب های سطحی وشهرهای استان



٣٨

فعاليت 

بيشتر بدانيم  
پسماند و پساب 

پسماند: هر نوع مادٔه جامد، گاز و مايعی (به غير از فاضالب) را که به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت 
انسان حاصل شده را پسماند گويند. پساب: فاضالب های شهری، صنعتی، کشاورزی را پساب، گويند. پسماندها 
که  دسته  اند  دو  خانگی  پسماندهای  می شوند.  تقسيم  صنعتی  و  کشاورزی  ويژه،  بيمارستانی،  خانگی،  گروه،  پنج  به 
قابل  که  و...می شوند  قوطی  بطری،  شيشه،  کاغذ،  پالستيک،  انواع  شامل  خشک:  پسماندهای  از:  عبارت اند 
بازيافت  اند. پسماندهای تر: شامل انواع ضايعات مواد غذايی، ميوه، سبزی و...می شوند و از آنها می توان برای 
توليد کودگياهی(کمپوست) استفاده کرد. پسماندهای ويژه: دسته ای از پسماند های پزشکی و نيز بخشی از پسماندهای 
عادی، صنعتی و کشاورزی وجود دارند که به دليل داشتن يکی از ويژگی های خطرناک مانند سمی بودن، بيماری  زايی، 

قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگی و عوامل مشابه، نياز به مديريت خاص دارند.

شکل ١٤ــ ٥ ــ درياچۀ گهر در معرض آلودگی

فعاليت 
در آلودگی رودخانٔه محل زندگی شما کدام عامل نقش دارد؟
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بيشتر بدانيم  

آلودگی  خاک
به شکل ١٥ــ٥ نگاه کنيد. آيا اين فرايند می تواند  بر سالمت انسان 

تأثيرگذار باشد؟ چگونه؟
برای  برنامه  ريزی  و  است  طبيعت  ارزشمند  منابع  از  يکی  خاک 
حفاظت از آن الزمٔه بقای انسان است.  در استان لرستان  بيش  از ۸۰۰ هزار 
هکتار زمين  زراعی وجود دارد. استفاده از سموم آفت کش و کودهای 
به  جبران  ناپذيری  خسارت  های  آلوده،  آب  با  اراضی  آبياری  و  شيميايی 
زيست  محيطی  مشکل  اين  است.  کرده  وارد  استان  وخاک  آب  منابع 
کشاورزی   رساندن به بخش  حاصلخيزی خاک و آسيب  موجب کاهش 

می شود.

آلودگی صوتی 
وجود  عدم  سنگين،  خودروهای  شبانٔه  تردد  از:  عبارت اند  استان  شهرهای  در  صوتی  آلودگی  مولد  عوامل  طور کلی  به 
بزرگراه های استاندارد، وجود کارگاه های پراکندٔه صنعتی در سطح شهر و صدای هشدار دهندٔه وسايل  نقليه از جمله بوق و آژير 

دزدگيرها. 

گهر(نگين) اشتران کوه
درياچٔه گهر به عنوان يکی از درياچه  های زيبای آب شيرين ايران در ميان رشته کوه  های زاگرس و در دامنه 
اشتران کوه واقع شده است. اين درياچه از ذوب برف  های اشتران کوه و انباشت آب آن در پشت سد يا آب  بندی که از 
ريزش کوه پديد آمده، تشکيل شده است. راه دسترسی به درياچٔه  گهر از سمت شهرستان دورود تا چشمه  خيه آسفالت 
و مابقی به دليل وارد شدن به محدودٔه منطقه حفاظت شدٔه اشتران کوه و حفظ شرايط زيست  محيطی، خاکی و مالرو 
مشکالت  بيش  تر  که  است  زيست  محيطی  نظر  از  آن  حفظ  درياچه،  مورد  در  مسائل  مهم ترين  از  يکی  امروزه  است. 
زيست  محيطی آن مربوط به نحؤه مديريت گردشگران در فصل تابستان، اتراق بازديدکنندگان در بيشٔه باالی درياچه، 
تعرض به محدودٔه حفاظت شده به شکل  های مختلف از جمله جاده  کشی، ورود دام به منطقه، عدم توجه به ظرفيت 
پذيرش گردشگر منطقه، عدم آگاهی الزم گردشگران درمورد نحؤه بازديد از مناطق حفاظت شده و اکوتوريستی و… 

است.

شکل ١٥ــ ٥

٣٩



٤٠

گهر يکی از زيستگاه های ژنتيکی جهان
در کنار اين درياچه گونه  های ارزشمند زيستی وجود دارد. درخت «ُارس» يا در اصطالح محلی «سرو کوهی» 
يکی از قديمی ترين درختان موجود در ايران است. اين گونٔه منحصر به فرد تنها در چند نقطٔه ايران وجود دارد، اين 

درخت در منطقٔه زاگرس، تنها در اشتران کوه و کوه  های اطراف درياچٔه گهر يافت می شود.


