
تصوير ماهواره ای استان فارس
تصوير فوق يک تصوير ماهواره ای ٧- Landsat استان فارس است که در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی گرفته شده 
است. در اين تصوير که با عنوان تصوير گويا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سياه رنگ جاده ها و خطوط 
قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافيايی را نشان می دهد. همچنين زمين های زراعی دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و 

اراضی جنگلی به رنگ سبز تيره و اراضی باير و زراعت نشده به رنگ سفيد ديده می شوند.
(عکس از سازمان فضايی ايران)

١



فصل اّولفصل اّول
جغرافياي طبيعي استان فارسجغرافياي طبيعي استان فارس



استان ما در کجا واقع شده است؟درس اّول
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٣

موقعيت جغرافيايی و وسعت
استان زيبای فارس به عنوان پلی حد فاصل جنوب و مرکز کشور محسوب می شود و از گذشته های دور از راه های مهم و حلقٔه 
دست يابی به فالت مرکزی ايران بوده است. اين استان حدودًا بين مدارهای °٢٧ و °٣١ عرض شمالی و نصف النهار های °٥٠ و °٥٥ 

طول شرقی قرارگرفته است. 
استان فارس به مساحت تقريبی ١٢٢ هزار  کيلومتر مربع ٧/٤ درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است. 

نرگس زارهای منطقۀ مهر



٤

باتوجه به نقشٔه ١ــ١ به سؤال زير پاسخ دهيد:
ــ استان های همسائه فارس را نام ببريد.

 

پرسش  

شکل ١ ــ١ ــ نقشۀ تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان

جمهوری آذربايجان

خراسان رضوی     

جمهوری ترکمنستان
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   پاکستان 
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خراسان جنوبی

ترکيه
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شکل ٢ ــ١ــ نقشۀ ماهواره ای استان فارس 



٦
با توجه به نقشٔه ناهمواری های استان می توان فارس را ازنظر شکل ناهمواری ها به دو بخش کوهستان و دشت تقسيم کرد. 

ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گيری آندرس دوم

شکل ٣ ــ١ ــ منظره ای از يک دشت   

شکل ٤ ــ١ ــ منظره ای از يک ارتفاع
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٧

١ــ منطقۀ کوهستانی
آيا می دانيد حدود ٧٠ درصد از وسعت استان فارس در ناحئه کوهستانی قرار دارد؟ 

دورٔه  در  فارس  ارتفاعات  است.  فارس  در  زاگرس  پهنای  بيشترين  و  دارد  قرار  زاگرس  کوهستانی  ناحئه  در  فارس  استان 
ترشياری به وجود آمده اند. در پيدايش و تعيين شکل کوه ها دو دسته عوامل درونی و بيرونی يکی در پيدايش و ديگری در تغيير آنها 

نقش دارند. 
عوامل درونی همان حرکت و فشار آوردن صفحٔه زمين ساخت عربستان به ايران است و منظور از عوامل بيرونی همان نيروی 

فرسايش است که در تعيين شکل نهايی زاگرس فارس مؤثر بوده اند. 
ويژگی های مهم زاگرس فارس:

ــ کوه های فارس با گذشت ميليون ها سال از پيدايش آنها  (دورٔه ترشياری) جزء کوه های جوان محسوب می شوند. 
ــ به علت فشار آوردن صفحٔه عربستان، منطقٔه فارس از نظر زمين ساختی فعال است، اين فشار يا حرکت کوه زايی نه تنها باعث 

چين خوردگی می گردد؛ بلکه باعث ايجاد گسل های متعددی شده که نقش مهمی در لرزه خيزی استان دارند. 
کربنات) می باشد. اين سنگ ها دارای درز و شکاف های  ساختمان کوه های فارس اغلب سنگ های آهکی (کلسيم  ــ جنس 
فراوان اند و موجب تشکيل سفرٔه آب های زير زمينی غنی شده است، همچنين در اين کوه ها انواع اشکال فرسايش آهکی يا (کارستيک) 

که بر اثر انحالل و رسوب گذاری شکل گرفته اند ديده می شود. 

ــ در شکل ٥ ــ١ و ٦ ــ١ کدام يک از پديده های کارستی را می توانيد نام ببريد؟ 
ـ  در محل زندگی شما کدام پديده های کارستی وجود دارد؟  ـ

شکل ٦ ــ١شکل ٥ ــ١   

پرسش  



٨

ــ زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب استان، به علت مرتفع بودن کوه ها و فشردگی چين ها اگر چه محدوديت هايی را در توسعٔه 
راه های ارتباطی و حمل و نقل ايجاد کرده است؛ اما به سمت نواحی مرکزی و جنوب و شرق، ارتفاعات پراکنده تر و کم ارتفاع تر می شود. 

ــ زاگرس در مناطق مختلف استان با اسامی خاص شناخته می شود. در محل زندگی شما به کدام نام معروف است؟

ـ  نقشۀ ناهمواری ها و مناظری از توانمندی های ناحيۀ زاگرس شکل ٧ ــ١ ـ

نام کوه
١ــ کوه سفيد

٢ــ رنج
٣ــ ساری خانی
٤ــ موسی خان
٥ــ سفيدار
٦ــ قالت

٧ــ گاو بست
٨ــ کهدان

ارتفاع به متر
٣٩٥٠
٣٧٢٠
٣٣٣٠
٣٢٨٣
٣١٧٠
٢٩٩٠
٢١٧٠
٢١٠٠
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گنبد نمکی: با شنيدن اصطالح گنبد نمکی چه ويژگی هايی در ذهن خود تصور می کنيد؟ 
نظرات دانش آموزان: .............................................................................
تکميل نظرات با مديريت دبير: .......................................................................

آيا می دانيد استان فارس از نظر تعداد گنبد نمکی، مقام اّول را در کشور دارد؟ اين پديدٔه طبيعی بيشتر در نواحی جنوبی و شرقی 
استان به خصوص در منطقٔه الرستان وجود دارد. گنبد های نمکی، ساخت های زمين شناسی گنبدی شکلی اند که هستٔه مرکزی آنها  از 

نمک تشکيل شده است و اهميت اقتصادی آنها به واسطٔه داشتن مخازن نفتی و منابعی مانند پتاسيم، آهن و نمک است. 

ــ آيا در محل زندگی شما گنبد نمکی وجود دارد؟ در مورد ويژگی ها و اثرات آن در منطقه توضيح دهيد. 

شکل ٨ ــ١ ــ گنبد نمکی شاه علمدار ــ زرين دشت 

ـ  دشت ها  ٢ ـ
دشت های وسيع فارس از رسوبات آبرفتی رودها تشکيل شده اند که وضعيت شان، برحسب اينکه در چه موقعيت جغرافيايی قرار 
داشته باشند متفاوت است. در نواحی مرکزی و غربی فارس، دشت های حاصل خيزی وجود دارد که به زير کشت انواع محصوالت 

کشاورزی رفته است؛ در حالی که در برخی نواحی ديگر، به خصوص جنوب و شرق استان بيشتر بيابان و کوير ديده می شود. 

پرسش  



١٠

بيابان
حدود ١/٨٤ ميليون هکتار، يعنی تقريباً ١٥ درصد مساحت استان را بيابان و مناطق درحال بيابان شدن در برمی گيرد. 

 

      شکل ٩ ــ١ــ درصد وسعت انواع اراضی در استان

وسعت نواحی بيابانی استان فارس

در مناطق کم بارش استان در شمال، بيابان های بوانات و آباده و در جنوب، بيابان های الرستان و المرد را می توان نام برد. در 
برخی از مناطق بيابانی بر اثر تبخير شديد، نمک روی سطح زمين را پوشانده و کوير به وجود آمده است؛ مانند: کوير قطرويه در شرق 

استان در محدودٔه شهرستان نی ريز. 

شکل ١٠ ــ١ ــ پوشش گياهی ضعيف و خشکی پسند در بيابان های استان

جنگل
مرتع
بيابان

کوير
اراضی در حال بيابان شدن

اراضی کشاورزی و مسکونی
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شکل ١١ــ١ــ کوير در بخشی از بيابان های استان فارس 

همان طور که در نمودار شکل ٩ ــ١ مالحظه کرديد مساحت زيادی از استان در حال بيابانی شدن است. به نظر شما چه عواملی 
در بيابانی شدن استان نقش دارد؟ 

برای جلوگيری از گسترش بيابان ها چه فعاليت هايی انجام شده است؟ 

شکل ١٢ ــ١ ــ طرح بيابان زدايی ــ نهال کاری

مخاطرات طبيعی 
فعاليت های کوه زايی و زمين  ساخت در استان اگر چه منشأ برکات و توانمندی های بسيار از جمله پيدايش نا همواری ها شده 

است اما زمينه بروز برخی مخاطرات طبيعی مانند زلزله، رانش زمين را فراهم کرده است. 



١٢

زلزله: استان فارس در ناحئه چين خوردگی های زاگرس، جايی که هنوز از نظر تحوالت زمين ساخت به آرامش نرسيده قرار 
دارد. آيا می دانيد علت زلزله خيز بودن استان فارس چيست؟ 

در مورد وضعيت لرزه خيزی استان ذکر چند نکته ضروری است. 
 زلزله در استان از نظر فراوانی وقوع زياد و از جهت بزرگی به ندرت به ٧ ريشتر رسيده است. 

 زلزله های زاگرس عموماً کم  عمق اند. مقاطع زمين لرزه ها در عمق نشان می دهد؛ اگر چه عمق برخی زمين لرزه ها تا حدود ٦٠ 
کيلومتر می رسد، ولی بيشتر آنها در ژرفای حدود ٣٠ کيلومتری زمين متمرکز است. 

پرسش  
ــ آيا می دانيد چه رابطه ای بين عمق کانونی زلزله و خطرات ناشی از آن وجود دارد؟ 

 در تمام مناطق استان، خطر نسبی زلزله وجود دارد؛ اما به علت وجودگسل های اصلی، بيشتر زلزله ها در نيمٔه غربی استان 
اتفاق می افتد. برای کاهش خسارات و خطرات ناشی از زلزله چه راهکارهايی وجود دارد؟ 

شکل ١٣ ــ١ ــ عدم رعايت شرايط مناسب خانه سازی، عامل اصلی خسارات ناشی از زمين لرزه است.
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١٣

در گذشته زلزله هايی در اين استان روی داده است، از جمله در سال ١٣٣٩ الرستان به بزرگی ٦/٨ ريشتر، سال 
١٣٥١ قير و کارزين با بزرگی ٦/٩ ريشتر، برخی نقاط استان که در محل گسل يا نزديک به  آن قرار دارند؛ مانندکازرون، 
نور آباد، قير و کارزين، سپيدان و ... خطر نسبی زلزله بيشتر است؛ گسل های اصلی و فعال استان و موقعيت آنها در 

جدول مشخص است. 

موقعيت جغرافيايینام گسل

١٥ کيلومتری غرب کازرون کازرون

٤٠ کيلومتری غرب شيرازکره بس

شرق و جنوب شرق شيرازسبزپوشان

شرق شهرستان سروستانسروستان

شيب دار  و  کوهستانی  مناطق  در  است.  افتاده  اتفاق  زمين  رانش  منطقه  اين  در  کنيد  توجه  ١٤ ــ١  شکل  به  زمين:  رانش 
در  صورتی که الئه نفوذ ناپذير (به خصوص الئه رسی) زير الئه نفوذ پذير قرار داشته باشد، بر اثر جذب آب ناشی از بارندگی لغزنده شده 
و باعث حرکت اليه های سطحی و ايجاد اين پديده می شود. اين پديده بيشتر در بخش غربی استان مثل نور آباد، سپيدان، کازرون اتفاق 

می افتد. 

بيشتر بدانيم  

شکل ١٤ ــ١ــ تخريب ناشی از رانش زمين



١٤

«َو أنَزَل ِمَن الَسماِء ماًء َفاَخَرَج بِه ِمَن الثََّمراِت ِرزقًا لَکُۡم»
و از آسمان آبی فروفرستاد و به وسيلٔه آن ميوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد.

«سورۀ بقره، آيۀ ٢٢»

وضعيت آب و هوايی فارس و تأثير آن بر زيست بوم استاندرس سوم

شکل ١٥ ــ١ــ نمودار آثار ناشی از تنوع آب و هوايی استان 

تنوع پوشش گياهی

تنوع آب و هوايی استان فارس

؟

تنوع چشم اندازهای طبيعی

تنوع سکونتگاه ها

تنوع محصوالت کشاورزی

تنوع زندگی جانوری

عرض  و  ارتفاع  اختالف  است.  شده  گسترده  جغرافيايی  عرض  جهت  در  و  کوهستانی  فارس،  استان  گفتيم  اين  از  پيش 
جغرافيايی و ورود توده های هوا سبب تنوع آب و هوا در استان فارس شده است. تنوع آب و هوايی، باعث تنوع در ساير اجزای 

محيطی شده است. 
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دما و بارش
به نقشٔه هم دما و هم بارش شکل ١٦ ــ١ و ١٧ ــ١ توجه کنيد. 

شکل ١٦ــ١ــ نقشۀ هم دمای استان فارس   

١٢/٨  ــ ١١/٢
١٤/٣  ــ ١٢/٩
١٥/٠  ــ ١٤/٤
١٧/٥  ــ ١٥/٠
١٨/٠  ــ ١٧/٦
٢٠/٦  ــ ١٨/١
٢٢/٢  ــ ٢٠/٧
٢٢/٧  ــ ٢٢/٣
٢٥/٣  ــ ٢٢/٨

٠کيلومتر ٢٠ ٤٠ ٨٠ ١٢٠ ١٦٠

سانتی گراد



١٦

تفاوت دما و بارش بين مناطق مختلف استان زياد است. تفاوت ميانگين دمای ساالنٔه استان حدود ١٠ درجٔه سانتی گراد و تفاوت 
ميانگين بارش از کم بارش ترين مناطق مانند آباده، الر، المرد تا پربارش ترين مناطق مانند سپيدان، نور آباد، کازرون بيش از ٤ برابر است 

__ ١ ميانگين جهانی است. 
و ميانگين بارش ساالنه استان حدود ٣٠٠ ميلی متر است که تقريباً  ٣

شکل ١٧ ــ١ــ نقشۀ هم بارش  ــ استان فارس

٠کيلومتر ٢٠ ٤٠ ٨٠ ١٢٠ ١٦٠

١٨٢/٧  ــ ١٠٩/١
٢٥٦/٢  ــ ١٨٢/٨
٣٢٩/٨  ــ ٢٥٦/٣
٤٠٣/٣  ــ ٣٢٩/٩
٤٧٦/٩  ــ ٤٠٣/٤
٥٥٠/٤  ــ ٤٧٧/٠
٦٢٤/٠  ــ ٥٥٠/٥
٦٩٧/٥  ــ ٦٢٤/١
٧٧١/٠  ــ ٦٩٧/٦
٩١٨/١  ــ ٧٧١/١
٩٩١/٧  ــ ٩١٨/٢
١٠٥٥/٢  ــ ٩٩١/٨

ميلی متر
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به شکل ١٨ــ١ نگاه کنيد. قسمت عمدٔه بارش در فصولی صورت می گيرد که با فصل کشت و نياز آبی کشتزارها مطابقت ندارد. 
شدت بارش (مقدار بارندگی در واحد زمان) نيز باعث جريان يافتن آب در بستر رودها و خروج سريع آن از منطقه می شود. 

درصد بارش

شکل ١٨ ــ١ ــ نمودار ميانگين درصد بارش در استان فارس

٥٥/٢

٢٦/٥

١٦/٢

بهارتابستانپاييززمستان

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢/١

پرسش  
با توجه به نقشٔه هم دما و هم بارش:

ــ مرطوب ترين و خشک ترين ــ گرم ترين و سردترين مناطق استان در چه بخشی هايی قرار دارد؟
ــ شهرستان محل زندگی شما در کدام محدوده دمايی و بارشی قرار دارد؟  

توده های هوايی مؤثر بر استان
توده های هوا نقش مهمی در تنوع آب و هوايی استان دارند. در کتاب جغرافيای عمومی با تأثير توده های موسمی، مديترانه ای 

و سرد قطبی آشنا شده ايد در اينجا به ذکر دو مورد ديگر می پردازيم:



١٨

 ــ در روی نقشٔه ١٩ ــ١ توده های هوای مؤثر بر استان را نام گذاری کنيد. 
ــ عامل بارش در استان ناشی از فعاليت کدام توده های هوايی است؟

تودۀ هوای سودانی: در فصل زمستان از مرکز کم فشار سودان اين تودٔه هوا شکل گرفته با کشيده شدن به روی دريای سرخ 
فعال شده و استان فارس را تحت تأثير قرار می دهد و باعث بارش در بيشتر نقاط استان می شود. 

تودۀ هوای گرم عربستان: اين توده هوا در فصل تابستان از سمت شبه جزيرٔه عربستان به سمت استان حرکت می کند و نتيجٔه 
آن گرما، کوتاه شدن دورٔه فصل بهار و ورود ذرات گرد و خاک به استان است.

 تأثير آب و هوا بر زيست بوم ها  
آب و هوا ترکيبی از عناصر مختلف مانند دما، رطوبت و ... است که تغيير هريک از آنها در نقاط مختلف استان می تواند بر 

خاک، پوشش گياهی، زندگی جانوری، تمرکز جمعيت و نوع سکونتگاه ها و معيشت انسان ها تأثير بگذارد. 

پرسش  

شکل ١٩ ــ١ــ نقشۀ مسير ورود توده های هوا به استان



جغرافيای طبيعی استان

١٩

تنوع آب و هوايی استان باعث تنوع زيست بوم ها شده است. در نواحی شمال غرب استان، اگر چه منطقه کوهستانی است 
و از نظر سکونت و جذب جمعيت اهميت زيادی ندارد، ولی از جهت تأمين منابع آب و تعديل درجٔه حرارت برای مناطق پايکوهی و 

دشت های استان اهميت فراوان دارد. 

شکل ٢٠ــ١ــ تأثير آب و هوا 
بر پوشش گياهی

شکل ٢١ــ١ــ نقش  آب و هوا 
در شکل گيری سکونتگاه ها



٢٠

در اين مناطق، پوشش گياهی جنگل ها و مراتع مناسب شکل گرفته است. در بخش مرکزی فارس دشت های وسيعی قرار دارد؛ 
وجود رسوبات دانه درشت و ريز در مخروط افکنه ها موجب نفوذ آب  به داخل زمين و تشکيل سفره های زير زمينی آب شده است و آب 

مورد نياز کشاورزی مردم اين نواحی را تأمين می کند و محل اصلی تجمع فعاليت های انسانی است. 
در نواحی جنوبی و شرقی استان به علت بارش کم و گرمای شديد، شوری و غيرحاصل خيز بودن خاک، امکانات کشاورزی 

محدود است، فاصلٔه روستاها و شهرها از يکديگر زياد است. 

شکل ٢٢ــ١ــ رابطۀ آب و هوا و شکل مساکن 

شکل ٢٣ــ١ــ رابطۀ آب و هوا و نوع مصالح ساختمانی



جغرافيای طبيعی استان

٢١

شکل ٢٤ ــ١ ــ نمودار مخاطرات طبيعی استان فارس

ــ نمودار مخاطرات طبيعی استان (شکل ٢٤ــ١) را تکميل کنيد. 
با توجه به نقشٔه صفحٔه بعد مهم ترين مخاطرات طبيعی را در محل زندگی خود به ترتيب اولويت نام ببريد. 

مخاطرات
طبيعی

استان فارس

زلزله
مين
ش ز

ران

سيل

آفات نباتی

سالی
خشک

پرسش  

پرسش  

ــ شکل های ٢٢ ــ١ و ٢٣ ــ١ را از نظر معماری ــ نوع مصالح ــ و شکل معيشت مقايسه کنيد.

مخاطرات طبيعی با منشأ آب و هوايی  
پيش از اين گفتيم کمی بارندگی، بی نظمی آن و شدت زياد از ويژگی های آب و هوايی استان است که در ارتباط با عوامل ديگر 

باعث بروز مخاطرات طبيعی با منشأ آب و هوايی می گردد.



٢٢

قرار نداشتن برخی از مناطق استان در نقشٔه مخاطرات طبيعی نشان از آسيب پذير نبودن آنها نيست. 
سيل: استان فارس در مقابل خطر سيل، آسيب پذير است؛ داليل آن عبارت اند از: 

١ ــ بی نظمی و شدت بارش ناشی از تأثير توده های هوای موسمی، سودانی، مديترانه ای در ايام سال شرايط بروز سيالب را 
فراهم کرده است. 

٢ ــ ضعف پوشش گياهی که در اثر تخريب گونه های جنگلی و مراتع شدت يافته است. 
٣ ــ وجود کوهستان و شيب زياد باعث سرعت يافتن روان آب های سطحی و بروز سيالب می شود. 

به نظر شما برای کاهش خسارات سيالب چه اقداماتی را می توان انجام داد. 

شکل ٢٥ ــ١ــ نقشۀ مهم ترين مخاطرات طبيعی استان فارس

سيالب

زمين لغزش
زلزله خيز ترين مناطق در سه دهۀ اخير

راهنما: 

سيل خيز



جغرافيای طبيعی استان

٢٣

خشکسالی: به تصاوير نگاه کنيد خشکسالی استان ما را تهديد می کند.

شکل ٢٦ ــ١ ــ طرح آب خيز داری ــ بند انحرافی

ـ  اثرات کمبود آب   ـ  اثرات خشکسالیشکل ٢٧ ــ١ ـ شکل ٢٨ ــ١ـ

کاهش ميزان بارش نسبت به ميانگين آن در يک منطقه به ويژه در استان فارس که جزء اقليم خشک و نيمه خشک است، صدمات 
بيشتری برجای گذاشته است. 

تغييرات اقليمی در مقياس جهانی، کمی بارش، بی نظمی آن، تبخير شديد و زمان تأثير توده های هوا خارج از کنترل انسان ها 
است؛ اين عوامل می توانند بر استان تأثير گذاشته و خشکسالی را تشديد نمايند. 



٢٤

با توجه به آسيب پذيری شديد استان در برابر خشکسالی، بايد به دنبال راه حل کاهش مشکالت ناشی از آن باشيم. 

بحث کنيد  
خشکسالی در استان، يک واقعيت آب و هوايی و يک خطر جدی و نگران کننده است. راه حل های پيشنهادی 

شما برای کاهش پيامدهای خشکسالی و استفادٔه بهينه از آب های شيرين چيست؟ 

شکل ٢٩ ــ١ــ پديدۀ خشکسالی در استان و کاهش ذخيرۀ آب پشت سدها



جغرافيای طبيعی استان

٢٥

از ميان اجزای فعال و مؤثر در طبيعت، آب، خاک و گياه به عنوان عناصر اصلی حيات قلمداد می شوند. آيا می دانيد اين سه 
عنصر اساسی حيات به گونه ای اعجاب آميز به يکديگر وابسته اند و وجود يا عدم وجود هر يک باعث وجود يا نابودی دو عنصر ديگر 

و تقويت يا تضعيف حيات روی کرٔه زمين خواهد شد. 

«  «َو َجَعۡلنٰا ِمَن اۡلٰماِء کُلَّ َشۡیءٍ َحيٌّ
«و هر چيز زنده ای را از آب قرار داديم».

«سورۀ انبياء، آيۀ ٣٠»  

منابع طبيعی استان (آب، خاک، پوشش گياهی )درس چهارم

پرسش  
ــ اگر بخواهند در منطقه ای از استان، فعاليت های زير را انجام دهند، کدام مورد در اولويت است؟ دليل شما 

چيست؟ 

شهرک توسعۀ صنعتیتأمين منابع آبتوسعۀ راه هاتوسعۀ کشاورزی توسعۀ 
مسکونی

جنگل کاری

آب های استان 
آب های سطحی: به شکل ٣٠ــ ١ نقشٔه منابع آب های سطحی استان دقت کنيد، به جز رود کُر که از کوه های شمال غرب استان 
سرچشمه می گيرد و پس از پيوستن رود سيوند به آن ، به درياچٔه بختگان می ريزد، بقئه رودها مانند قره  آقاج،فهليان، رود فيروز آباد، 

رودبال، شاپور، دالکی و ... از استان خارج شده و در نهايت به خليج فارس می ريزند؛ کُر پر آب ترين رود استان است. 



٢٦

به  مند  نام  به  و  شده  بوشهر  استان  وارد  طوالنی  مسيری  طی  با  و  گرفته  سرچشمه  فارس  غرب  کوه های  از  نيز  آقاج  قره  رود 
خليج فارس می ريزد. 

رودهای مهم
 ساير رودها

١ــ ايزدخواست ٢ــ سيوند ٣ــ درودزن
٤ــ مالصدرا ٥ــ ميرزای شيرازی ٦  ــ تنگاب

٧ــ سلمان فارسی ٨   ــ خسويه ٩ــ رودبال

درياچه

١٢٠       ٩٠          ٦٠      ٣٠   ١٥    ٠
کيلومتر

شکل ٣٠ ــ١ــ نقشۀ پراکندگی منابع آب سطحی استان فارس

سد

نقاط شهری

راهنما



جغرافيای طبيعی استان

٢٧

با توجه به فصل بارش در استان فارس و وقوع خشکسالی های متعدد، کنترل و بهره وری از آب های سطحی امری ضروری 
است. اگر چه سابقٔه سد سازی در اين استان به زمان هخامنشيان می رسد؛ اما تنها سد مهم استان قبل از انقالب اسالمی، سد درود زن 
بود که ضمن توليد برق نقش مهمی در کشاورزی نواحی اطراف خود داشته است. هم اکنون بعد از گذشت ٣٠ سال، طرح های بزرگ 

سد سازی در استان انجام شده است. 

ــ با توجه به نقشٔه ٣٠ ــ١ سدهای مهم استان را نام ببريد. 
ــ رود کُر از کدام شهر می گذرد و چه سدی روی آن احداث شده است؟ 

شکل ٣١ــ١ــ سد درودزن

شکل ٣٢ــ١ــ سد سلمان فارسی به روی رود قره آقاج 

پرسش  



٢٨

اهداف کلی و اثرات مثبت سد سازی را در استان فارس تشريح کنيد؟   

شکل ٣٣ــ١ــ احداث سد سيوند بر روی رود سيوند

درياچه ها
استان  در  کشور  دائمی  درياچه های  تعداد  بيشترين  می دانيد  آيا  ــ 

فارس قرار دارد. نحؤه تشکيل و ويژگی درياچه ها عبارت اند  از:  
 وجود گسل و شيب طبقاتی زمين عامل به وجود آمدن بيشتر 

درياچه های استان است. 
چشمه های  و  اطراف  رودخانه های  طريق  از  درياچه ها  تغذئه   

زير زمينی صورت می گيرد. 
 به برخی درياچه های استان که حداقل      ٣ــــ     ٢ ايام سال آب دارند 
و ميزان حجم آب آنها  در ماه های متفاوت تغيير می کند، درياچٔه دائمی 

گويند؛ مثل درياچٔه مهارلو و پريشان. 
 اغلب درياچه ها آب شور دارند؛ مثل بختگان، طشک، مهارلو 
و برخی درياچه ها مثل پريشان (فامور) ــ کافتر و تاالب ارژن آب شيرين 

دارند. 

ــ از درياچه های آب شور و آب شيرين در استان چه بهره برداری هايی می توان کرد؟

شکل ٣٤ــ١ــ درياچۀ پريشان مهم ترين درياچۀ آب شيرين کشور

پرسش  



جغرافيای طبيعی استان

٢٩

بيشتر بدانيم  
آب های زير زمينی: بهره برداری از آب های زير زمينی استان از سفره های آهکی و آبرفتی صورت می گيرد. 
استان فارس تنها معادل ٣٣ درصد ميانگين بارش جهان را دريافت می کند، ولی ميزان تبخير آن معادل ٣ برابر ميانگين 
منابع  از  که  شده  سبب  امر  اين  دارد،  وجود  سطحی  آب های  منابع  نظر  از  زيادی  محدوديت های  است.  جهان  تبخير 
زير زمينی بيشتر استفاده شود به   طوری که حدود ٧٤ درصد آب زراعی استان از منابع زير زمينی تأمين می شود. برداشت 
ايج استهبان،  ارسنجان،  نی ريز،  داراب،  مثل  استان  دشت های  بحرانی ترين  در  به   خصوص  منابع  اين  از  حد،  از  بيش 

داريون، خرامه، آباده، گراش، خفر و جهرم که جزء مناطق ممنوعه هم می باشند، بسيار نگران کننده است. 
همچنين بهره برداری بيش از حد باعث کاهش شديد ظرفيت  سفره های آب زير زمينی، آبدهی  چاه ها، چشمه ها 
کشاورزی، صنعت، شرب و  محدوديت در مصارف  تدريجی آنها، ايجاد  و قنات ها، افت کيفی منابع آب، شور شدن 

افزايش هزينه های تأمين انرژی می شود. 
با توجه به شکل زير عوامل تشديد کم آبی را در استان فارس اولويت بندی کنيد. 

شکل ٣٥ ــ١ ــ عوامل مؤثر در تشديد بحران منابع آب زيرزمينی

خشکسالی

عدم توجه
بهره برداران

به
توصيه

کارشناسان

افزايش
جمعيت
آبياری
سنتی

بهره برداری 
غير
مجاز

الگوی کشت نامناسب

کف شکنی
و

جابه جايی
غيرمجاز

افزايش 
سطح زير کشت

مصرف بی رويه



٣٠

حدود ٩٥ درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود که از يکسو استان را به پايگاه توليدات کشاورزی تبديل کرده 
و از سوی ديگر باعث تخلئه منابع آب شده است. 

شکل ٣٦ ــ١ ــ گسترش زمين های کشاورزی و محدوديت منابع آب (دشت جهرم) 

راه نجات استان از بحران آب به خصوص در بخش کشاورزی اقدام هم زمان در موارد زير است: 
ــ توسعٔه مهار آب های سطحی ايجاد سدها و شبکه های مربوط ــ حفاظت از منابع آب های زير زمينی و جلوگيری از برداشت 
حفظ،  ــ  آبياری  روش های  تغيير  و  آب  بهينٔه  مصرف  روش های  توسعٔه  ــ  زير زمينی  آب  سفره های  تغذئه  ــ  آن  غير اصولی  و  بی رويه 

اصالح و احيای جنگل ها و مراتع استان. 

شکل ٣٧ ــ١ــ طرح آبخوان داری ــ تغذيۀ سفره های آب زير زمينی



جغرافيای طبيعی استان

٣١

بيشتر بدانيم  
خاک های استان: خاک يکی از منابع طبيعی با ارزش است. وابستگی عميق بشر به فراورده های گياهی و 

حيوانی لزوم حفظ و نگهداری از خاک را طلب می نمايد. 
در استان فارس خاک های تکامل يافته که دارای افق گچ، آهک و پتاسيم زياد و فاقد رطوبت کافی جهت رشد 
گياه است، بيشترين مساحت را به ويژه در بخش جنوب شرقی و شمال شرق در برگرفته است. در بخش های شمالی، 
وسعت  دارد،  زياد  کلسيم  با  آلی  مواد  از  غنی  افق  که  آمده  به وجود  جّوی  نزوالت  اثر  بر  خاک هايی  مرکزی  و  غربی 
اين خاک ها کم و محدود و در شيب های تند، خاک های جوان تشکيل شده است. در منطقٔه آسپاس اقليد، خاک 
مخصوص مناطق باتالقی با مواد آلی زياد و سياه رنگ و در قسمت انتهايی دشت ها و حاشيه رودها خاک با بافت خيلی 

سنگين، رسی و نفوذ پذيری کم شکل گرفته است. 

مشکالت خاک در استان 
ــ شوری خاک: وجود خاک های قليايی و آهکی، شرايط جذب مواد و امالح را در گياه کاهش داده و توليد محصول را پايين 

می آورد. اين شرايط بيشتر در جنوب و شرق استان وجود دارد. 
ـ  فرسايش خاک: استان فارس بيشترين ميزان فرسايش (حدود ٢٠ تن در هکتار، در سال) در کشور را به خود اختصاص  ـ
داده است. طغيانی بودن رودها که ناشی از کوهستانی بودن استان است، به ويژه هنگام بارندگی های شديد، خاک های نرم و دارای 
المرد،  مثل  دشت ها  برخی  چهرٔه  دليل،  همين  به  می کند.  منتقل  دست  دور  نواحی  به  و  شسته  کناره ها  و  بستر  در  را  زراعی  قابليت 
عالمرودشت و دشمن زياری که در معرض فرسايش شديد قرار گرفته اند، در حال تغيير است. فرسايش بادی نيز در شمال فارس و 

شرق آباده قابل مشاهده است. 

ـ    سد رسوب گير (قير و کارزين)  شکل ٣٨ ــ١ ـ
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شکل ٤٠ــ١ــ احداث بانکت جهت حفاظت خاک (منطقۀ فسا)

برای حل مشکالت خاک در استان، راه کارهايی پيشنهاد می شود: 
ــ آبشويی و زه کشی خاک، کاشت گياهان مقاوم به شوری، مخلوط کردن آب شيرين و استفاده از گوگرد، برای اصالح شوری 

و امالح خاک؛ 
ـ تقويت پوشش گياهی، بهبود ساختمان خاک، تراس بندی و ايجاد بادشکن برای جلوگيری از فرسايش. ـ

شکل ٣٩ ــ١ ــ حفاظت خاک و کنترل رسوب دراطراف سد سلمان فارسی
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شکل ٤٢ــ١شکل ٤١ــ١ 

شکل ٤٤ــ١ شکل ٤٣ــ١ 

پرسش  

پوشش گياهی 

ــ با دقت به شکل ها نگاه کنيد. پوشش گياهی محل زندگی شما به کدام تصوير شبيه است؟

انواع پوشش گياهی استان عبارت اند از: جنگل و مرتع  
١ ــ جنگل: جنگل در حدود ١٨ درصد سطح استان را در برگرفته است. 

گونه های غالب جنگل شامل بلوط، بنه، زالزالک، گالبی وحشی، ُارس (سرو کوهی) بادام کوهی و انجير وحشی است. مساحت 

چشم اندازهايی از پوشش گياهی استان



٣٤
شکل ٤٦ــ١ــ غنی سازی جنگل (تأمين نهال و درختکاری) سرکوه سپيدار

شکل ٤٥ ــ١ــ نقشه کاربری اراضی استان فارس

راهنما
جنگل
مرتع

اراضی زراعی ديم
اراضی باير
شوره زار

اراضی زراعی آبی

وختمون سنگی
نقاط شهری

کنار (سدر)  جنگل های  را  استان  جنوبی  نواحی  از  زيادی 
در برگرفته است. 

می کند  تهديد  را  فارس  جنگل های  که  خطراتی 
عبارت اند از:

ــ چرای بی رويه دام
ــ خشکسالی

ــ تأمين سوخت و مصارف روستايی
ــ آفات گياهی

ــ تغيير کاربری زمين
ــ آتش سوزی.

پرسش  
ــ برای احيای جنگل های استان چه راه کارهايی بايد مورد توجه قرار گيرد؟
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٢ ــ مرتع: مرتع، رويشگاه گياهان علوفه ای است که حداقل مدتی از سال دارای پوشش گياهی خودرو بوده و جهت چرای 
دام و حيوانات مناسب است. محدودٔه مراتع در شرق و جنوب استان محل رويش گياهانی مانند: درمنه، گز، گون، اسپند، اسفناج 
شيرين بيان،  جاشير،  کنگر،  شامل:  آن  گياهان  و  انبوه تر  گياهی  پوشش  اين  استان  غربی  و  مرکزی  بخش های  در  البته  است.  وحشی 

خارشتر، شاتره و چوبک است.

شکل ٤٧ ــ١ــ چشم اندازی از يک مراتع در استان

مراتع استان طی ساليان دراز، به علت چرای بی رويه دام ها و تبديل آنها به اراضی کشاورزی همچنين تأمين سوخت، پوشش 
گياهی خود را از دست داده اند. 

شکل ٤٨ــ١ــ نمودار مراتع استان فارس از نظر کيفيت
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استان فارس از لحاظ وسعت مراتع مقام چهارم کشور را دارد. يکی از علل اهميت مراتع استفادٔه دارويی از گياهان مرتعی 
است، به طوری که استان فارس مقام اّول توليد گياهان دارويی (مانند شيرين بيان، کتيرا و ...) را در کشور دارد. 

ـ نقشۀ پارک های ملی و مناطق حفاظت شده استان فارس شکل ٤٩ ــ١ـ

 فعاليت گروهی 
به ادارٔه منابع طبيعی محل زندگی خود مراجعه کنيد و از طريق اطالعات موجود، مصاحبه، سايت و… اطالعاتی 
راجع به وضعيت منابع طبيعی شهرستان خود (عوامل تهديد کننده و راه کارهای حفاظت) جمع آوری نموده و به کالس 

ارائه کنيد.
 www.FARS.FRW.ORG.IR                     اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس

حيات جانوری 
استان پهناور فارس با دارا بودن گياهان متنوع، اقليم و پستی و بلندی متنوعی که دارد 

زيستگاه مجموعٔه گوناگونی از جانوران به شمار می رود که معروف ترين
 جانوران آن عبارت اند از: 

محيط خشکی: خرس قهوه ای، پلنگ، گراز، گوزن، قوچ،
 گربٔه وحشی، سنجاب، گور ايرانی، آهو، کفتار، گرگ و ...

محيط آبی: انواع اردک ها، پليکان، درنا، غاز، کبک،
 فالمينگو، دارکوب، تيهو، هوبره و ...
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همان طور که در نقشٔه ٤٩ ــ١ مشاهده می کنيد برای حفظ نسل گونه های گياهی و جانوری استان مناطقی تحت عنوان پارک ملی 
و منطقٔه حفاظت شده در نقاط مختلف استان در نظر گرفته شده است. کدام يک از اين مناطق به محل زندگی شما نزديک تر است؟

 شکل ٥٢  ــ١ــ منطقۀ حفاظت شدۀ ارژن ــ پليکان

ـ  پارک ملی بختگان ــ فالمينگو شکل ٥٠  ــ١ـ

شکل ٥١  ــ١ــ منطقۀ حفاظت شدۀ تنگ بستانک



مسائل زيست محيطی استاندرس پنجم

٣٨

مسائل زيست محيطی، يکی از مشکالت بزرگ بشر امروزی است که اگر در رفع آنها اقدام به موقع صورت نگيرد، خسارات 
دارای  عوامل  ديگر  و  صنعت  توسعٔه  شهر نشينی،  رشد  جمعيت،  افزايش  دليل  به  فارس  استان  آورد.  خواهد  بار  به  جبران ناپذيری 

مشکالت زيست محيطی است. برخی از اين مشکالت عبارت اند از:
 

آلودگی هوا 
آلودگی هوا در استان بيشتر مربوط به دو قطب جمعيتی و صنعتی نزديک به هم يعنی شيراز و مرودشت است. 

و  جنوب  سمت  از  آن  غالب  بادهای  اکثر  و  کرده اند  احاطه  را  شيراز  شهر  جنوب  و  شمال  سمت  از  بلند  نسبتاً  کوه  رشته  دو 
جنوب غربی به طرف شمال و شمال شرقی می وزند، ولی به علت وجود کوه ها جريان هوامسدود است. عالوه بر اين، تعداد خودرو در 

اين شهر زياد است. شيراز جزء ٨ شهر کشور از نظر آلودگی هوا می باشد. 
منابع آلوده کنندٔه شهرها دو دسته اند: منابع ساکن و منابع متحرک. 

شکل ٥٣ــ١ــ منابع آلوده کنندۀ هوای شهر شيراز

شيراز

دی اکسيد کربن

هيدروکربورها

مواد معلق
مونواکسيد کربن

اکسيدهای گوگرد

اکسيدهای ازت
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بيشتر بدانيم  

شکل ٥٤ــ١ــ آلودگی هوای ناشی از تردد وسايل نقليه

ارتفاع حدود ١٤٨٠ متری شهر شيراز باعث شده که غلظت اکسيژن هوا کاهش يابد و در نتيجه، عمل احتراق در   وسايل نقليه 
به خوبی صورت نگيرد و بر شدت مواد مضر آلوده افزوده شود. همچنين به دليل موقعيت ويژٔه جغرافيايی در فصول سرد سال  هوای 
شهر شيراز ساکن می شود که در اصطالح هواشناسی به آن وارونگی دما می گويند. اين پديده موجب شده که گازهای سمی و آالينده 
برای مدتی در هوای باالی شهر حبس شود و برشدت آلودگی هوا اضافه شود و مشکالت زيادی برای بيماران قلبی، ريوی، کودکان 

و کهنساالن ايجاد کند. 

روز هوای پاک: از سال ١٣٧٤ روز ٢٩ دی ماه را به عنوان روز ملی هوای پاک نام گذاری کرده اند. هر سال 
موضوعی به عنوان محور فعاليت های روز پاک اعالم شده است؛ مانند: 

معاينٔه فّنی خودرو، سوخت پاک  (CNG)، عزم ملی برای جايگزينی خودرو های فرسوده، آگاه کردن مردم از 
خطرات آلودگی هوا و نحؤه مقابله با آن، کاهش آلودگی هوا و ... .
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آلودگی آب و خاک در استان 
شهری،  کشاورزی،  بخش  در  آب  مصرف  بيشترين 
تفريحی  موارد  و  آبزيان  پرورش  نيرو،  توليد  صنعتی،  خانگی، 

است. 
در  حوضٔه  ويژه  به  استان،  زير زمينی  و  سطحی  آب های 
در  همواره  شيراز  دشت  و  سيوند  و  کر  رودخانه های  آبريز 
و  مهارلو  بختگان،  درياچه های  هستند.  آلوده شدن  معرض 
عمدٔه  عوامل  آالينده هاست.  انواع  ورود  نهايی  محل  طشک 

آلوده کننده های آب و خاک در استان عبارت اند از: 
پساب های  خانگی:  و  شهری  کننده های  ـ آلوده  ١ ـ
خانگی، واحدهای خدمات شهری، بيمارستان ها، کشتارگاه ها 
ميکروب هايند.  و  انگل ها  شيميايی  مواد  حاوی   ... و 
پساب های کلئه شهرها و شهرک های استان بدون تصفيه وارد 
خاک  در  تزريق  طريق  از  يا  و  می شود  سطحی  آب های  منابع 
شهر  پساب های  از  بخشی  می شود.  زير زمينی  آب  سفرٔه  وارد 

شيراز و مرودشت به تصفيه خانه وارد می شود. 
٢ ــ آلودگی توسط فعاليت های کشاورزی: مصرف بی رويه و دائمی کودهای شيميايی، سموم دفع آفات نباتی و علف کش ها 
به خصوص در مزارع برنج و گندم نه تنها باعث آلودگی خاک و آب، بلکه باعث مرگ آبزيان در جويبارها و نهرها به خصوص در فصل 

بهار که اوج مصرف مواد شيميايی است، می شود. 
٣ ــ پساب های صنعتی: کارخانه ها و واحدهای توليدی کوچک و بزرگ، حاوی مواد شيميايی و سمی خطرناک اند و از 
منابع ايجاد آلودگی به شمار می آيند. در شهر مرودشت پساب واحدهای صنعتی در آلودگی رودهای کر و سيوند نقش مهمی دارند؛  
البته برخی صنايع در جمع آوری و دفن پساب ها اقدامات مؤثری انجام داده اند؛ مانند پتروشيمی شيراز که جزء صنايع سبز معرفی شده 

است. همچنين منابع نفت و گاز، گنبدهای نمکی و امالح شور در برخی نقاط استان باعث آلودگی می شوند. 
پساب های شهری و صنعتی و کشاورزی کيفيت و ترکيب خاک را تغيير داده و موجب کاهش حاصل خيزی آن می شوند. 

شکل ٥٥ ــ١ــ عوامل آلوده کنندۀ محيط

ــ در محل زندگی شما مهم ترين منابع آلوده کنندٔه آب چيست؟

پرسش  
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خاک صبور 
از اين خاک آرام و صبور  از اين خاک در شگفتم 
اين همه شيرين می روياند خاکی که از ميان تباهی ها 

و هر سال از نو می روياند  بر اين همه تباهکاری بی اعتنا می گذرد 
اما سرانجام اين چنين پاداش می گيرد  خاکی که برای آدمی ارمغان های بهشتی می آورد 

آلودگی ناشی از پسماند 
انسان انواع مواد را به سختی از طبيعت به دست می آورد و به آسانی تبديل به پسماند کرده و به طبيعت باز می گرداند، افزايش 
پسماندها و روش های نادرست جمع آوری و دفن آنها  در شهرها و نواحی روستايی  استان باعث آلودگی هوا، آب و خاک می شود. 
قبيل  از  خطرناک  خواص  از  يکی  (حداقل  ويژه  پسماند  و  کشاورزی  صنعتی،  (بيمارستانی)،  پزشکی  عادی،  گروه  پنج  به  پسماند ها 

سمی بودن، قابليت اشتعال، بيماری زايی و ... دارد) تقسيم بندی می شود. 
جهت دفن بهداشتی پسماند بايد از تخلئه آن در دّره ها و اراضی مسطح خودداری کرد و مکان مناسب در نظر گرفت. در شهر 
شيراز جمع آوری پسماندها به صورت مکانيزه و نيمه مکانيزه صورت می گيرد. اجرای طرح تفکيک از مبدأ همگام با (فرهنگ سازی، 
توزيع نايلکس تفکيک، جمع آوری، تفکيک ثانويه، ارسال به مراکز بازيافت) صورت می گيرد. پسماندهای شهر شيراز در ١٨ کيلومتری 

جنوب شرق شيراز در محل برمشور پس از پردازش دفن می شود. 

شکل ٥٧ ــ١ ــ آلودگی آب بر اثر ريختن پسماندهاشکل ٥٦ ــ١ــ سوزاندن پسماندها و تخريب محيط زيست 

اين مجتمع صنعتی که مجهزترين مرکز بازيافت کشور است عمليات بازيافت را به صورت مکانيکی، شيميايی و بيولوژيکی انجام 
می دهد و از آنها بيوگاز توليد می کند که می توان برای نيروگاه برقی از آن استفاده کرد. عالوه بر اينکه از آلودگی محيط زيست جلوگيری 
می کند. ٧٠ درصد پسماندهای شهر شيراز مواد آلی فساد پذير است که قابليت تبديل به کود کمپوست ( compost) دارد، اين کود در 
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کشاورزی مورد استفاده قرار می گيرد و به عنوان غنی ترين کود آلی بيولوژيک در دنيا شناخته می شود. 
با توجه به افزايش جمعيت، ضروری است که در کلئه نقاط شهری استان مکان های مناسب برای دفن بهداشتی پسماند در نظر 

گرفته شود. 

ــ سيستم های جمع آوری و دفن پسماند در محل زندگی شما چگونه صورت می گيرد؟ 

مقابله با آلودگی های زيست محيطی  
سازمان ها و نهادهای مختلف به منظور رفع و کاهش انواع آلودگی زيست محيطی اقداماتی را طرح کرده اند که بعضی انجام شده 

و بعضی در دست مطالعه است: 
ــ ممنوعيت توليد خودروهای آالينده، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تعويض اتوبوس و تاکسی های فرسوده، معاينٔه 
فنی خودرو، استفاده از بنزين بدون سرب، گاز سوز کردن تاکسی ها و خودروهای سواری و احداث جايگاه سوخت  CNGدر نقاط 

مختلف استان، تغيير در شبکٔه حمل و نقل و برنامٔه اجرای قطار شهری 
ــ سازماندهی صنايع آلوده ساز و احداث شهرک های صنعتی در فاصلٔه دور از شهرها 

ــ احداث شبکٔه دفع پساب و ايجاد تصفيه خانه برای پااليش پساب های صنعتی و خانگی 
ــ جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند و اجرای سيستم بازيافت در شهرهای استان 

ــ برنامٔه آموزشی و ترويجی 

شکل ٥٨ ــ١ــ نمايی از بزرگ ترين سايت بازيافت پسماند کشور در شهر شيراز 

پرسش  



جغرافيای طبيعی استان

٤٣

ـ سرند پسماند شکل ٥٩ ــ١ـ

شکل ٦٠ ــ١ــ توليد ورمی کمپوست


