
فصل اّولفصل اّول
جغرافياي طبيعي استان قزوينجغرافياي طبيعي استان قزوين



٢

استان قزوين با وسعت ١٥٥٦٨ کيلومتر مربع در نيمٔه شمالی کشور واقع شده و در حدود يک درصد مساحت کل کشور را در 
بر می گيرد و در حال حاضر از لحاظ وسعت بيست وششمين استان کشور محسوب می گردد.

استان ما به لحاظ موقعيت نسبی از سمت شمال به استان های گيالن و مازندران، از جنوب با استان های مرکزی و همدان، از 
غرب با استان زنجان و از شرق با استان البرز همسايه است. 

عواملی چون نزديکی به دريای خزر(مازندران)، همسايگی با استان های پر جمعيت و قرارگيری حاشيه شمالی استان در رشته 
کوه البرز غربی، توان های محيطی فراوانی را در استان قزوين فراهم کرده است. برخی از اين امتيازات عبارت اند از:

ــ تنوع آب و هوايی
ــ توانمندی های بالقوه و بالفعل در زمينٔه کشاورزی 

ــ نزديکی به پايتخت کشور
ــ موقعيت ممتاز ارتباطی (دسترسی مطلوب به بزرگراه ها، راه آهن و خطوط ارتباطی بين المللی)

ــ موقعيت مناسب جهت استقرار صنايع

موقعيت جغرافيايی استان  درس اّول

شکل ۱ــ۱ــ موقعيت استان قزوين در کشور
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جغرافيای طبيعی استان

ــ محل تقريبی سکونت خود را در روی نقشٔه استان 
استان  مرکز  به  نسبت  را  آن  جغرافيايی  جهت  و  کرده  تعيين 

مشخص نماييد.

فعاليت 
۵۰/۵۰

۴۸/۴۵
۳۵/۳۷

۳۶/۴۵

با توجه به شکل باال جدول زير را در رابطه با استان قزوين تکميل نماييد.

نيم کرۀ شمالینيم کرۀ شرقی
عرض جغرافيايیطول جغرافيايی

حداقلحداقل
حداکثرحداکثر

جدول ١ــ١ــ موقعيت و مختصات شهرستان های استان قزوين

عرض جغرافيايیطول جغرافيايیارتفاع به مترنام شهرستان
۱۲۷۸۵قزوين /۳۶/۱۵
۱۲۵۵آبيک /۳۱۳۶/ ۳
۱۲۴۵البرز / ۳۳۶/۱۱

۱۲۵۵۵بوئين زهرا / ۴۳۵/۴۶
/۱۲۷۴۹/۴۳۳۶تاکستان ۴



٤

ناهمواری ها
تغييرات  مزوزوئيک دچار  پالئوزوئيک و  استان قزوين در طی دوران  محدودٔه  زمين شناسی نشان می دهد  اطالعات و شواهد 
است  نموده  تثبيت  را  قزوين  دشت  و  چاله ها  ارتفاعات،  فعلی  شکل  ترشياری  دورٔه  اواخر  کوهزايی  حرکات  اما  است،  شده  فراوانی 

(کوهزائی آلپی)، سپس در دورٔه کواترنر عوامل بيرونی چهرٔه ناهمواری ها و چاله های استان را متحول کرده است.
با توجه به نقشٔه زمين شناسی استان قزوين، سازند دوران سوم زمين شناسی (سازندکرج) بيشترين پراکندگی را دارد. اين زمين ها 

به طورعمده از الوا١ و توف های٢ آتشفشانی سبز رنگ تشکيل شده است.
بعد از تشکيل اسکلت اصلی ناهمواری ها و چاله های استان، فرسايش ارتفاعات و رسوب گذاری در نواحی پست به تدريج سبب 

تحول اين چاله ها و مناطق پست به خصوص دشت قزوين شده است.
عملکرد گسل های فراوان در شمال و جنوب استان سبب شد که دشت قزوين به عنوان يک چالٔه ساختمانی نسبت به اطراف 
فرونشسته (گرابن)۳ و با تغييرات آب و هوا و تبخير آب درياچه موجود در آن به تدريج رسوبات تبخيری در اين دشت باقی بماند.(مناطق 

مرکزی)

١ــ الوا: گدازه های آتشفشانی که از شکاف هايی به سطح زمين راه می يابند.
٢ــ توف: خاکستر آتشفشانی سبزرنگ که اندازه ذرات آنها کوچک تر از ۲ ميلی متر باشد.
٣ــ گرابن: چاله های ساختمانی که عامل اصلی ايجاد آن عملکرد گسل های اطراف است.

ناهمواری های استان و چگونگی شکل گيری آنها  درس دوم

شکل ۲ــ۱ــ ارتفاعات منطقۀ الموت (قلعۀ حسن صباح)
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شکل ۳ــ۱ــ نقشۀ ناهمواری های استان

شکل ۴ــ۱ــ مقطع زمين شناسی البرز غربی بين دشت قزوين و جلگۀ رودسر (برگرفته از کتاب ژئومورفولوژی ايران؛ دکتر عالئی با اصالحات)

ارتفاع به متر 
۵۰۰  ــ۰

۱۰۰۰ــ۵۰۰ 
۱۵۰۰ــ۱۰۰۰
۲۰۰۰ــ۱۵۰۰
۲۵۰۰ــ۲۰۰۰
۳۰۰۰ــ۲۵۰۰
۳۰۰۰

مقياس ۱۰۰۰۰۰۰ .۱ 

۰                                               ۵۰۰۰۰

دريای خزر

کيلومتر  ١٠                 ۰
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معتقدند درياچٔه موجود در دشت قزوين به درياچٔه مسيلٔه قم متصل بوده است. آيا  بسياری از زمين شناسان 
می توانيد داليل اين نظريه را بيابيد؟ سعی کنيد با راهنمايی دبير خود و تحقيق در منابع مختلف اين داليل را جمع آوری 

و در کالس ارايه نماييد.

شکل ۵  ــ۱ــ نقشۀ گسل های استان قزوين

فعاليت 
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فعاليت 

گسل های استان
به شکل دقت کنيد گسل های اصلی و مهم استان قزوين را در اين نقشه مشاهده می کنيد؛ به نظر می رسد غالب نقاط استان ما بر 

روی مناطق گسلی واقع شده است.
همزمان با تکامل پوستٔه ايران در طی مراحل مختلف کوه زايی و ايجاد تنش های فشاری و کششی در زمين های کشور و استان 
گسل١ های متعدد با اندازه و جهات مختلف تشکيل شده است، بنابراين استان، دارای گسل های کوچک و بزرگ فراوانی است که 

برخی از اينها در بروز زمين لرزه های دهه های اخير نقش اساسی داشته است.گسل های اصلی استان عبارت اند از:
باراجين، الموت رود، ايپک، مشا، کشاچال، شاهرود و گسل طالقان

ــ به نقشٔه گسل های استان توجه نماييد، آيا می توانيد بگوييد بيشترگسل ها چه جهتی دارند؟
ــ بين موقعيت و جهت ارتفاعات استان و گسل های اصلی استان چه ارتباطی وجود دارد؟

وضعيت تکتونيکی استان قزوين، سبب لرزه خيزی آن استان شده که توضيحات مربوط در درس پنجم (مخاطرات طبيعی) آمده 
است. 

واقع شدن استان قزوين بر روی کمربند زلزله و عملکرد گسل های فعال همواره باعث بروز زلزله شده است.
ناهمواری های استان را در يک نظر می توان به سه دسته عمده تقسيم نمود:

۱ــ واحدکوهستانی: اين واحد شامل کوه های شمالی (الموت) و کوه های جنوبی می باشد. ارتفاعات و گردنه های موجود در 
آنها به همراه دّره های کوهستانی مرز بين استان ما و استان های همسايه است.

کوه های شمالی استان بخشی از رشته البرز محسوب می شود، شيب عمومی در اين منطقه بسيار زياد بوده، بلندترين و پست ترين 
نواحی استان قزوين در اين بخش واقع است. در منطقٔه الموت ناهمواری ها با شيب نسبتاً تندی به دره ها منتهی می شود. شاهرود و 

شعبه های آن در طی دورٔه چهارم زمين شناسی سبب فرسايش شديد و حفر بستر رود گرديده است.
 قلٔه سياالن بلندترين نقطٔه استان با ٤١٧٥متر و همچنين پست ترين نقطٔه استان درکنارٔه درياچٔه سّد منجيل با ٣٠٠ متر ارتفاع 

در اين واحد قرار دارد.
کوه های جنوبی استان شامل آراسنج و آوج می باشد. ارتفاعات اين محدوده جزء کوه های مرکزی کشور است که از سمت شرق 
به کوه های اشتهارد (استان البرز) متصل شده و در جنوب از طريق گردنه ها و خط الرأس ها از دشت رزن استان همدان جدا می گردد.

قلل معروف اين قسمت، رامند، آق داغ، خرقان، سلطان پير، سياه کوه و ساری داغ می باشد.

١ــ بخشی از گسل مشا و طالقان در استان قزوين واقع است.
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فعاليت 

افزايش  قسمت، شيب به تدريج  اين  کوهستانی است. در  مناطق  قزوين به  اتصال دشت  مرز  اين واحد  کوهپايه:  واحد  ۲ــ 
می يابد، زمين ها به شکل تپه ماهور است و دره ها به تدريج عميق می گردد. ارتفاع نسبی اين قسمت ١٣٣٠ تا ١٥٠٠متر است. دانه بندی 

خاک به تدريج درشت تر شده و زمين ها سنگالخی می شود.

در روی نقشه ناهمواری استان محدودٔه تقريبی واحد کوهپايه ای استان را مشخص کنيد.

شکل ۶  ــ۱ــ عکس ماهواره ای بخشی از دشت قزوين

۳ــ واحد دشت: اين قسمت شامل دشت قزوين با وسعت حدود ٤٥٠٠ کيلومتر مربع است. تراکم رسوبات جوان آبرفتی 
کواترنر (دوران چهارم) که توسط آب های جاری در چالٔه زمين ساختی دشت قزوين رسوب نموده و به تدريج سبب تشکيل دشتی بسيار 

حاصل خيز شده است.

قزوين کورانه

مش الدرالوند

پير يوسفيان

شهرک صنعتی
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شيب دشت به صورت همگرا از اطراف به سمت جنوب شرق است. و در نهايت آب های جاری رودشور را شکل می دهند. در 
قسمت های مرکزی دشت به دليل باالبودن سطح آب های زيرزمينی و عملکرد رسوبات تبخيری نظير نمک، منابع آب و خاک کيفيت 

خود را از دست داده و سبب کاهش بازدهی زراعی و پراکندگی جمعيت شده است.

با راهنمايی دبيرخود، منشأَ تشکيل رسوبات تبخيری در دشت قزوين به خصوص نمک را توضيح دهيد.

نقش عوامل طبيعی برفعاليت های کشاورزی استان 
ــ به نظر شما بين عوامل طبيعی در استان و فعاليت های کشاورزی ارتباطی وجود دارد؟

ــ توليد محصوالت کشاورزی در هر يک از واحدهای ناهمواری استان تابع چه عواملی است؟
بدون شک بخش مهمی از فعاليت های اقتصادی انسان متأثر از محيط اطراف است. در استان قزوين بين نوع محصول و سطح 

زيرکشت آن و شرايط محيط طبيعی، عواملی اجتماعی و اقتصادی ارتباط بسيار نزديکی وجود دارد.
و  سيلتی  خاک های  گسترش  زيرزمينی،  و  سطحی  آب های  منابع  به  دسترسی  کنيد  دقت  استان  ناهمواری های  نقشٔه  شکل  به 

اعتدال نسبی دما سبب توسعٔه زراعت و کشت غالت و گياهان علوفه ای نظير ذرت در دشت قزوين شده است.
در حواشی و نواحی کوهپايه ای اطراف دشت قزوين با تغيير شيب و پيدايش اراضی تپه ای به تدريج کشت آبی به ديم و زراعت 

به باغداری تغيير می يابد. روستاهای اين مناطق را می توان مرزهای گذر از زراعت به باغداری در استان محسوب نمود.
به علت کمبود زمين های هموار و شيب زياد در مناطق کوهستانی، باغداری و دامداری منابع اصلی درآمد روستاييان بوده و 
زراعت محدود است. در برخی دره های پست هرجا که امکان آبياری اراضی حاشيه ای رودخانٔه شاهرود و شعبات آن وجود دارد، 

کشت برنج متداول است؛ اراضی هموار اطراف بستر رود به طور عمده اختصاص به کشت اين محصول دارد.
اختالف شديد ارتفاع در بين دره های پست شاهرود با مناطق و روستاهای بلند منطقٔه الموت بر روی زمان برداشت محصوالت 

باغی نيز تأثير فراوانی دارد.
آيا می توانيد ارتباط بين ارتفاع و زمان برداشت محصوالت باغی استان در بخش شمالی استان را توضيح دهيد؟

به عنوان مثال، چه تفاوت هايی بين برداشت ميوه در دو روستای رجايی دشت و خشکه چال وجود دارد؟

فعاليت 
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بيشتر بدانيم  

فعاليت 
با توجه به شرايط آب و هوايی و محيط جغرافيايی در مناطق مختلف استان جدول زير را تکميل کنيد.

نوع محصول
منطقه جغرافيايی کشت

دره های عميق کوهپايهدشت
کوهستانی

اطراف درياچٔه کوهستان
سّد منجيل

گندم
زغال اخته

زيتون
فندق
ذرت

حبوبات
برنج
کلزا

گيالس

دامداری
افزايش سريع جمعيت و نياز روزافزون به فرآورده های لبنی، سبب تغيير دامداری های سنتی به صنعتی طی دهه های اخير در 
استان شده است. موقعيت بسيار مطلوب دشت از لحاظ طبيعی و خطوط ارتباطی در کنار بازار فروش بسيار بزرگ (جمعيت ميليونی 
شهرهای اطراف ونزديکی به تهران ) رشد سريع واحدهای دامداری صنعتی را در دشت قزوين توجيه می نمايد. اين موضوع سبب شده 

که استان ما امروزه به عنوان يکی از قطب های دامداری در کشور مطرح باشد.

تجربۀ موفق
گيالن،  استان های  از  بخش هايی  ريشتر  مقياس  در   ۷/۳ بزرگی  به  ۱۳۶۹زلزله ای  ۳۱خردادسال  سحرگاه  در 
زنجان، و قزوين را لرزاند. مرکز اين زلزله منجيل و ديلمان در استان گيالن بود. تصاوير شهر منجيل در روز بعد، 

ويرانی تا ۹۸ درصد را نشان می داد.
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سّدمنجيل (احداثی در اوايل دهٔه ۱۳۴۰) با گنجايش ۱۸۰۰ميليون مترمکعب اواخر بهار به بيش از ۹۰ درصد 
حجم خود می رسد؛ می دانيم شهر در مجاورت سّد قرار دارد، بنابراين، سّد در مرکز سطحی زلزله قرار داشته است. 

فشار ناشی از آب پشت سّد و لرزش های آن کافی بود تا اين سّد بزرگ درهم شکسته و فاجعٔه بزرگ را رقم بزند.
بنابراين، سازٔه سّد  اما آينده نگری و مقاوم سازی سّد در برابر زلزله مانع از آسيب جّدی ديوارٔه اين سّد شد. 
از آزمونی بزرگ موفق بيرون آمد.جالب است بدانيم در هنگام پرآبی طول درياچٔه سّد به سمت طارم عليا و قزل اوزن 

حدود ۲۵کيلومتر و به سمت لوشان حدود ۱۳ کيلومتر می باشد.
در  جهان  روز  دانش  از  بسازيم،  مقاوم  را  ساختمان ها  و  بناها  دورانديشی  با  و  گرفته  جدی  را  خطر  بياييم 
مهندسی زلزله نهايت استفاده را ببريم و باور داشته باشيم که زلزله جزيی از تکامل پوستٔه کشور و استان عزيزمان بوده 

و اجتناب ناپذير است.
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بيشتر بدانيم  

فعاليت 

آب وهوای استان قزوين
عوامل مؤثر در آب و هوای استان به دو دستٔه محلی و بيرونی تقسيم بندی می شوند.

۱ــ عوامل محلی: اين عوامل شامل عرض جغرافيايی، ارتفاع و جهت چين خوردگی ها و غيره است. به دليل گسترش کم 
استان از نظر عرض جغرافيايی، زاوئه تابش خورشيد در شمالی ترين و جنوبی ترين مناطق استان قزوين تفاوت کمی را نشان می دهد. 

بنابراين، مناطق مختلف استان از نظر عرض جغرافيايی و اثر آن بر اقليم تفاوت چندانی ندارند.
می دانيم با افزايش ارتفاع، دما کاهش می يابد، در نتيجه هوای روی کوه ها و مناطق مرتفع استان نسبت به دشت ها و دره های 

پست کوهستانی سردتر می باشد.
به نظر شما چرا بارش برف روی قلّه های بلند استان زودتر آغاز می شود و نيز در بهار ديرتر ذوب می شود؟

ــ ارتفاعات و جهت قرارگيری آنها چه نقشی در نوع و ميزان بارش دارد؟
ــ با توجه به نقشٔه ناهمواری استان در کدام دامنٔه شمالی و جنوبی سياالن و آراسنج رطوبت بيشتری در خاک 

ديده می شود؛ چرا؟

به نقشٔه هم دمای ساالنٔه استان قزوين دقت کنيد. نقش ارتفاع در اين نقشه چگونه توجيه می شود؟
ــ چرا بيشترين ميانگين دمای ساالنٔه استان در اطراف درياچٔه سّد منجيل و بخش طارم سفلی ديده می شود؟
ــ چرا دمای ساالنٔه دّره های کوهستانی الموت نظير رازميان و رجايی دشت با دشت قزوين يکسان می باشد؟

در دره های پست کوهستانی شمال استان (منطقٔه الموت) در صورت دسترسی به آب فراوان رودخانٔه شاهرود 
و شعبات فرعی آن برنج کشت می شود. همچنين اختالف زمانی برداشت محصوالت باغی (تا دو ماه) در سطح استان 

با اختالف ارتفاع تفسير می شود.

آب و هوای استان  درس سوم
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جغرافيای طبيعی استان

دقت  استان  در  سال  مختلف  فصول  طی  در  رطوبت  و  حرارت  درجٔه  نظير  هوايی  و  آب  عناصر  ناگهانی  تغييرات  به  تاکنون  آيا 
کرده ايد؟

آيا با خود انديشيده ايد که چرا هوا به طور ناگهانی و در طی چند روز بسيار سرد يا گرم شده و يا بارندگی اتفاق افتاده است؟
استان  هوای  و  آب  که  بيرونی  عوامل  مهم ترين  کرد.  جست وجو  کشور  و  استان  خارج  عوامل  در  بايد  را  سؤاالت  اين  پاسخ 
قزوين را تحت تأثير قرار می دهند، توده های هوايی است که از مناطق مختلف و در فصول مختلف سال وارد استان شده و با توجه به 

ويژگی های خود اثرات متفاوتی را برجای می گذارند.
عمده ترين اين توده های هوا عبارت اند از:

ــ تودٔه هوای مرطوب غربی
ــ تودٔه هوای سرد و خشک شمالی

ــ تودٔه هوای گرم و خشک جنوبی.
۱ــ تودۀ هوای مرطوب غربی: بيشترين بارندگی استان در شش ماهٔه سرد سال با اثر گذاری توده های هوای مرطوب غربی 

تأمين می شود.
اين توده های مرطوب در قالب بادهای غربی در فصل سرد سال رطوبت دريای مديترانه و اقيانوس اطلس را وارد استان می کند 
می باشد. اطلس  اقيانوس  و  مديترانه  دريای  بارندگی  و  رطوبت  تأمين  منبع  عمده ترين  نتيجه  در  می شود.  باران  و  برف  بارش  سبب  و 

(نمودار آمبروترميک١ ايستگاه قزوين گويای ويژگی اقليمی فوق است)

١ــ نمودار آمبروترميک: نمايش توأم دما و بارش بر اساس آمارهای ايستگاه هواشناسی

ـ   ۱۳۵۸) شکل ۷ــ۱ــ نمودار آمبروترميک ايستگاه قزوين (سال ۱۳۸۸ـ

۱۲ /۳
۱۶ /۸

۲۲ /۳
۲۶ ۲۶ /۱

۲۲ /۸
۱۶ /۷

۱۰ /۶
۴ ۱ /۳ ۱ /۷

۶ /۵

دين 
رور

ف

شت 
يبه
ارد داد 
خر تير  داد 
مر

يور
شهر مهر  بان 

آ آذر  دی   همن 
ب

فند
اس

۶۰

٥۰

٤۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

رش
با

ماه

بارش (ميلی متر) 
دما (سانتی گراد)
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٢ــ تودۀ هوای سرد و خشک: منشأَ اين توده هوا نواحی سرد سيبری است و به دليل سرمای زياد رطوبت چندانی ندارد و 
سبب کاهش درجٔه حرارت می شود.

٣ــ تودۀ هوای گرم وخشک جنوبی: منشأَ اين تودٔه هوا بيابان های مرکزی ايران و عربستان است. اين تودٔه هوا بسيار گرم 
و خشک بوده، بيشتر در فصول گرم سال هوای استان را تحت تأثير قرار می دهد. ورود اين توده هوا به طور معمول با وزش باد راز 

همراه بوده و سبب افزايش درجه حرارت و تبخير می شود.

بارش
بر اساس نقشٔه هم بارش ميانگين بارش ساالنٔه استان از ٢١٠ ميلی متر در مناطق شرقی تا بيش از ٥٥٠ ميلی متر در ارتفاعات 

شمال شرقی متغير است.
حـداکثـر بـارش استـان در دامنه های شمال شرقی المـوت و بـا بـارش بيش از ٥٥٠ ميلی متـر است. همچنين ارتفاعات 

شکل ۸  ــ۱ــ نقشۀ همباران ساالنۀ استان قزوين



١٥

جغرافيای طبيعی استان

آوج (جنوب غرب استان) بيش از ٤٥٠ ميلی متر بارندگی دارد.
کمينٔه ميزان بارش استان قزوين در مناطق اطراف بوئين زهرا تا بخش های جنوبی شهرستان تاکستان با ٢١٠ تا٢٣٠ميلی متر و 

نواحی اطراف سّد منجيل در بخش طارم سفلی با ٢١٠ميلی متر بارندگی می باشند.

دما
براساس نقشٔه هم دمای ساالنه، ارتفاعات شمال شرقی و شمالی استان و ارتفاعات آوج در جنوب غرب استان دارای کمينٔه 
درجه حرارت و مناطق مرکزی دشت قزوين و اطراف درياچٔه سّد منجيل دارای بيشينٔه درجه حرارت است. ميانگين درجٔه حرارت 
ساليانه ايستگاه های هواشناسی از دشت به سمت کوهپايه و مناطق کوهستانی به تدريج کاهش می يابد (به استثنای درٔه شاهرود که يک 
اقليم محلی محسوب می شود). بيشينٔه درجه حرارت ثبت شده در ايستگاه قزوين طی دورٔه سی ساله ٤٢/٤ درجه در تيرماه و کمينٔه آن 

١٩/٤ــ درجه در دی ماه بوده است.

شکل ۹ــ۱ــ نقشۀ همدمای ساالنۀ استان قزوين
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باد
بادهای عمدٔه استان قزوين عبارت اند از: باد مه و باد راز

١ــ بادمه: شکل گيری اين باد، نتيجٔه اختالف فشار بين کوه های شمال غرب استان و گيالن از يک سو (پرفشار) و دشت 
قزوين (کم فشار) از سوی ديگر است. باد مه بيشتر در فصل بهار و تابستان وارد استان شده و سبب کاهش درجه حرارت و افزايش 
رطوبت هوا می گردد. آيا تا به حال دقت کرده ايد چرا در برخی از روزهای بهار و تابستان بخشی از دره های کوهستانی الموت پوشيده 

از مه و بخار آب می شود، علت اين پديده چيست؟
شکل گيری مه به صورت متناوب در بخش هايی از دره شاهرود از نظر اقليمی با وزش اين باد توجيه می شود.

شکل ۱۰ــ۱ــ گلباد هشت سالۀ ايستگاه قزوين

شمال

شمال غربی (در تابستان)

شرق (در زمستان)

جنوب (در تابستان)
جنوب غربی جنوب شرقی (تقريبًا در تمام سال)

غرب (در بهار و زمستان)

شمال شرقی

۲ــ باد راز (شره): اين باد از سمت جنوب و جنوب شرقی وارد استان قزوين می شود. با توجه به فصل و جهت وزش 
آن که بيشتر در بهار و تابستان صورت می گيرد، بسيار گرم و خشک بوده، وزش آن سبب افزايش ناگهانی درجه حرارت خواهد 

شد.
همزمان با وزش اين باد معموالً بيشينٔه درجه حرارت در ايستگاه های هواشناسی (خصوصاً دشت قزوين) به ثبت می رسد. وزش 

اين باد از مناطق بيابانی داخلی کشور جا به جايی ذرات گرد و غبار و افزايش آلودگی هوا را به دنبال خواهد داشت.
وزش باد راز در فصل سرد سال منجر به گرمی و صعود هوا شده، شرايط را برای بارش فراهم می کند.
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بيشتر بدانيم  

فعاليت 
نقطه ای در شمال شهر قزوين در ارتفاع ۱۳۰۰متری واقع شده و دمای ۳۲ درجه در تيرماه ثبت شده است. 
دمای تقريبی و همزمان روی قلٔه سياالن را محاسبه نماييد. دقت کنيد ميزان کاهش دما در هر ۱۰۰۰متر در حدود 

۶ درجه می باشد.

آيا می دانيد مرتفع ترين ايستگاه هواشناسی استان (باران سنجی) ايستگاه شهيد آباد آوج در ارتفاع ۲۰۹۹ متری 
است. 

بنابراين، کمينٔه دمای ساالنٔه استان نيز روی نقشٔه هم دمای ساالنه، منطقه آوج است.

اين نقشه با توجه به اطالعات و آمار ايستگاه های هواشناسی فعلی ترسيم شده است.
بدون شک می توان گفت کمينٔه دمای استان مربوط به ارتفاعات بسيار بلند منطقٔه الموت (سياالن) و ساير قلل 
بلند است. اما به دليل عدم وجود ايستگاه های هواشناسی درجٔه حرارت و بارش دقيق اين نواحی ثبت نمی شود و 

فاقد اطالعات اند.
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منابع طبيعی استان  درس چهارم

منابع طبيعی بستر حيات و توسعۀ پايدار
استفادٔه بهينه از منابع طبيعی و حفظ آب و خاک و پوشش گياهی، يکی از اساسی ترين اقدامات برای رسيدن به توسعٔه پايدار 

است.
در کنار همگونی برنامه های توسعٔه اقتصادی با اين منابع، اشاعٔه فرهنگ حفظ منابع طبيعی و اخالق زيست محيطی و جلب 

مشارکت مردم در اين زمينه از ضروريات دنيای امروز به شمار می رود.
آيا می توانيد چند نمونه از منابع طبيعی شاخص استان خود را در دو عرصٔه زيستی و غير زيستی نام ببريد؟

منابع آب
جدايی  چگونگی  می توانيد  آيا  می شوند؟  تقسيم  جداگانه  حوضٔه  چند  به  استان  آب های  شبکه  کنيد؛  دقت  بعد  صفحه  نقشٔه  به 

حوضه های آبگير را توضيح دهيد؟
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با توجه به شرايط توپوگرافی و ميزان بارش، استان قزوين به دو حوضٔه جداگانه تقسيم می شود.

۱ــ حوضۀ آبريز رودخانۀ شاهرود
کوهستانی را شامل می شود. شيب دامنه ها در حوضٔه رود  اين حوضٔه (الموت) در شمال استان واقع شده و منطقه ای کامالً 

شاهرود بسيار تند بوده و به علت کوهستانی بودن منطقه و بارش فراوان آن پرآب ترين حوضٔه آبگير استان را تشکيل می دهد.
شاهرود از دو شاخٔه اصلی طالقان رود و الموت رود تشکيل می شود. اين دو شاخه در غرب روستای شيرکوه (دوآب) به يکديگر 
متصل شده و با نام شاهرود، موازی ارتفاعات البرز به سمت غرب جريان می يابد. ميزان آب دهی شاهرود در رجايی دشت ٤٨٢/٥ ميليون 

مترمکعب برآورد شده است (سال آبی ٨٥  ــ٨٤) اين رودخانه پس از طی ١٦٠کيلومتر در لوشان وارد درياچٔه سّد منجيل می شود.

شکل ۱۱ــ۱ــ نقشۀ حوضه های آبريز استان قزوين
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فعاليت 

٭ علی رغم وسعت کم حوضه (٣٠ درصد استان)حجم آب آن زياد است، اما در حال حاضر ميزان مصرف آب اين رود بسيار 
اندک است. چرا؟

با توجه به شکل برش مقطع زمين شناسی استان و نقشٔه شبکه آب های استان به نظر شما آيا امکان احداث سّد 
مخزنی بر روی شاهرود در محدودٔه رجايی دشت تا رازميان وجود دارد؟ توضيح دهيد.  

۲ــ حوضۀ آبگير رودشور
حوضٔه آبگير رود شور؛ وسيع ترين حوضٔه آبريز استان است که تمامی دشت قزوين و بخش زيادی از نواحی کوهستانی جنوبی 

استان را در بر می گيرد.
مهم ترين رودهای اين حوضه، ابهر رود، حاجی عرب، کلنجين رود و خر رود (خّره رود) می باشد. علی رغم اينکه حوضٔه رود 

شور ٧٠ درصد مساحت استان را شامل می شود، درصد بسيار کمی از آب های سطحی استان را به خود اختصاص داده است.
ميزان آب دهی خر رود در پل شاه عباسی حدود ١٢ميليون  مترمکعب در سال برآورد شده است (سال آبی ٨٥   ــ٨٤) اين رقم 
تنها ٢/٥ درصد آب دهی شاهرود در رجايی دشت است. بنابراين، حوضٔه رود شور علی رغم وسعت بسيار زياد از نظر منابع آب بسيار 
فقير است. کمبود منابع آب ناشی از بارش کم، تبخير شديد و فراوانی رسوبات تبخيری دوران سوم نظير نمک، سبب شده که استفاده 

از آب های سطحی و زيرزمينی در اين حوضه با مشکالت فراوانی همراه باشد.
رودهای فوق پس از اتصال با نام رود شور به درياچه َمسيلٔه قم منتهی می شود.

رشد سريع صنعت در دشت قزوين به همراه تمرکز زياد جمعيت در نواحی کوهپايه ای و کمبود منابع آب مورد نيازکشاورزی سبب 
شد تا در دهٔه ١٣٤٠ بخشی از آب های حوضٔه شاهرود از طريق رودخانٔه طالقان به دشت قزوين منتقل شود. برای انجام اين طرح مهم 

مراحل زير اجرا شده است:
۱ــ احداث تونل انحراف آب به طول ۹/۱ کيلومتر در شمال آبيک 

۲ــ ساخت سّد انحرافی سنگ بن بر روی رودخانه طالقان و سّد زياران در ابتدای دشت قزوين 
۳ــ احداث شبکٔه کانال های آبرسانی به طول۱۲۰۰ کيلومتر در دشت قزوين.

 با بهره برداری از اين طرح در سال ۱۳۵۶ و انتقال حداکثر ۳۰ مترمکعب در ثانيه آب به دشت قزوين، بيش از ۷۰۰۰۰ هکتار 
از اراضی، زير کشت رفت که منجر به تحول بسيار مهم در کشاورزی استان قزوين شد.

پس از احداث و بهره برداری از سّد مخزنی طالقان در سال ١٣٨٥ و ساخت تأسيسات تصفيه و انتقال آب به سمت تهران به 
مقدار پنج مترمکعب در ثانيه آب انتقالی به دشت قزوين به ٢٥مترمکعب در ثانيه کاهش يافت.
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جدول ٢ــ١ــ مشخصات سّدهای طرح آبياری دشت قزوين

حجم مخزن سال بهره برداریعنوان
مترمکعب

ارتفاع سد از بستر 
وضعيتنوعرود ــ متر

۴۲۱ميليون۱۳۸۵سّد مخزنی طالقان فعالخاکی۱
۱ــ۱۳۵۳سّدانحرافی سنگ بن مدفون در درياچٔه سّد طالقانبتنی شناور۱/
فعالبتنی وزنی۱۳۵۶۲۲۵۲۵/۵سّدانحرافی زياران

ـ شبکۀ آبياری دشت قزوين شکل ۱۲ــ ۱ـ

شکل ۱۳ــ۱ــ سّد طالقان
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جدول ٣ــ١ــ مشخصات کانال های آبياری دشت قزوين

حداکثرآب دهی طول به کيلومترعنوان
مترمکعب درثانيه

حداقل آب دهی
مترمکعب درثانيه

۹۴۳۳کانال اصلی (درجه۱)
۲۱۷۷/۵۱کانال درجه۲
۲۷۱/۱۷کانال درجه۳
۵۴/۳۴/۱۷کانال درجه۴

رشد سريع جمعيت استان طی دهه های اخير و کمبود آب های سطحی به خصوص در دشت قزوين سبب برداشت بی رويه از 
آب های زيرزمينی و افت سطح اين آب ها شده است.

شکل ۱۴ــ۱ــ عکس ماهواره ای سّد طالقان
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بيشتر بدانيم  

فعاليت 

نمودار افت دراز مدت آب های زيرزمينی از سال ١٣٤٣ تا ١٣٨١ نشان دهندٔه کاهش متوالی سطح آب در دشت قزوين بوده به 
نحوی که طی اين مدت بيش از ١٦ متر سطح آب های زيرزمينی افت داشته است.

تعداد چاه های حفر شده در محدوده دشت قزوين و نواحی کوهپايه ای از ٣٢حلقه، در سال ١٣٤٠ به بيش از ٥٨٠٠ حلقه در 
سال ١٣٨٠ رسيده است.

ــ آيا می توانيد بگوييد روند افت سطح آب های زيرزمينی در دشت قزوين چه مشکالتی را در آينده ايجاد خواهد 
نمود؟

ــ با توجه به مصرف بسيار باالی منابع آب، در بخش کشاورزی استان (حدود۹۰درصد) چه راه حل هايی برای 
کاهش مقدار مصرف پيشنهاد می کنيد؟

دشت  به  طالقان  رود  از  ورودی  آب  احتساب  با  استان،  رودخانه های  آب دهی  متوسط  موجود  آمار  اساس  بر 
قزوين، بيش از۱/۵ميليارد مترمکعب در سال برآورد شده است.

مترمکعب  ۱/۳ميليارد  ما  استان  در  دستی  و  عميق  نيمه  عميق،  چاه های  حلقه   ۵۸۰۰ تعداد  از  سال۱۳۸۰  در 
ميليون   ۵۰ صنعت  بخش  و  مترمکعب  ۱/۵ميليارد  حدود  استان  کشاورزی  بخش  همچنين  است.  شده  برداشت  آب 

مترمکعب از منابع آب استان را مصرف کرده است.
برداشت ساليانه از آب های زيرزمينی در سال۱۳۸۵، در حوضٔه رودشور از طريق چاه، قنات و چشمه، معادل 
سطح  کاهش  حاضر با  قزوين در حال  منابع آب، دشت  ورودی  شده است.با توجه به  محاسبه  مترمکعب  ۱/۸ميليارد 
زيرزمينی  آب  ازمنابع  برداشت  زمينٔه  در  کشور  ممنوعٔه  دشت های  از  يکی  و  بوده  مواجه  زيرزمينی  آب های  ايستابی 

محسوب می شود.
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 خاک

زيربنای توسعه

خاک يکی از منابع ارزشمند طبيعت و بستر موجودات زنده خشکی است. خاک عالوه بر آنکه تأمين کنندٔه غذای بشر است، 
پااليشگاه گياه نيز هست.

در استان ما با توجه به موقعيت جغرافيايی و شرايط طبيعی و نوع سازند زمين شناسی انواعی از خاک ها وجود دارد که برخی 
از آنها برای زراعت، باغداری و نيز مراتع و برخی ديگر به علت اهميت کم زيستی برای احداث واحدهای صنعتی و نيز به عنوان مواد 

اولئه صنايع مناسب اند.
٭ نمونه هايی از کاربرد خاک های صنعتی استان در صنايع را نام ببريد.

انواع خاک های استان را به صورت زير می توان طبقه بندی کرد:
۱ــ خاک های ناحيۀ کوهستانی: اين خاک ها در اراضی دامنٔه کوه ها با شيب نسبتاً زياد پراکنده شده اند و از سنگ های آهکی 

و آذرين بيرونی و دگرگونی با عمق کم تشکيل شده اند. و بيشتر در نواحی شمال، غرب و جنوب استان گسترش يافته اند.
۲ــ خاک های ناحيۀ کوهپايه ای: اين نوع خاک ها از مواد آهکی و سنگريزه به وجود آمده و نسبتاً عميق اند و در حاشئه شمال 

و غرب دشت قزوين ديده می شوند.
۳ــ خاک های نواحی همواردشت: اين خاک از آبرفت های ريزدانه با رسوب گذاری رودهای شمالی دشت قزوين و خر رود 
به وجود آمده است. اين نوع خاک عميق با بافت ريز، از مستعدترين اراضی کشاورزی استان محسوب می شود و با نام دشت سيلتی 

قزوين به صورت نعلی شکل، دشت را در بر گرفته اند.
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۴ــ خاک های شور و قليايی: اين نوع خاک های عميق دارای بافت سنگين است و شوری و درجٔه قليايی بااليی دارد و در 
اراضی کم شيب و به طور عمده در انتهای حوضٔه سفلی رودخانٔه خر رود و در جنوب شرق استان در محدوده ای به نام باتالق نمکزار 

مشاهده می شود.

مشکالت خاک در استان 
در حال حاضر عوامل مختلفی بر خاک های استان تأثير نامطلوب و مخّرب دارد که باعث آلودگی و فرسايش می شود. برخی 
از اين عوامل طبيعی است (مانند: بارندگی های شديد، ساختار زمين، شيب و …) و برخی ديگر غيرطبيعی است و در شکل گيری و 

تشديد آن انسان دخالت مستقيم و غيرمستقيم دارد که عبارت اند از:
ــ رشد فزايندٔه جمعيت و تبديل اراضی مستعد کشاورزی به ساخت و سازهای شهری

ــ برداشت خاک توسط کوره های آجرپزی 
ــ دستکاری توپوگرافيکی و مرفولوژيکی از طريق احداث راه های ارتباطی

ــ بهره برداری از معادن بدون رعايت مالحظات زيست محيطی
ــ استفادٔه غيراصولی در بهره برداری از منابع آب های سطحی

ــ بهره برداری بی رويه از مراتع
ــ ديم کاری های غيرمجاز در زمين های مرتعی
ــ مصرف انواع کود و سموم دفع آفات نباتی

ــ تخلئه پسماند های صنعتی و انباشت فلزات سنگين در خاک
ــ زباله و پسماند های شهری و خانگی.

کلئه عوامل باال سبب شده است ساالنه به طور متوسط فرسايش خاک در استان حدود ٢٥ تن در هر هکتار باشد.

شکل ١٥ــ١ــ فرسايش خاک در استان قزوين
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فعاليت 
ــ تأثير بهره برداری از معادن بر روی خاک ومنابع طبيعی را توضيح دهيد.

ــ درمورد مشکالت خاک استان با توجه به درس، با دوستان خود گفت وگو کرده و راهکارهای پيشنهادی 
خود را جهت حفظ محيط و بهره برداری از خاک های استان با ترسيم يک جدول بنويسيد.

ــ از تبعات زيست محيطی و اقتصادی فرسايش خاک چند نمونه ذکر کنيد.

پوشش گياهی
اشکال متنوع ناهمواری و شرايط مختلف آب و هوايی و خاک موجب شکل گيری انواع پوشش گياهی در استان شده است که 

می توان آن را به دو بخش عمدٔه جنگل و مرتع تقسيم کرد.

شکل ١٦ــ١ــ نقشۀ پوشش گياهی استان

جنگل
مساحت کل جنگل های استان حدود ٢٨٠٠٠هکتار برآورد شده است که شامل جنگل انبوه، نيمه انبوه و تنک و دست کاشت 

است. 

جنگل با تاج بيش از ٪۵۰
جنگل با تاج بين ۲۵ تا٪۵۰
جنگل با تاج کمتر از ٪۲۵

جنگل دست کشت
مرتع با تاج بيش از ٪۵۰

مرتع با تاج بين ۲۵ تا٪۵۰
مرتع با تاج کمتر از ٪۲۵

نيزار
درختچه و بيشه زار

٤٠    ٣٠    ٢٠    ١٠  ٥  ٠کيلومترساير
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ــ آيا می توانيد بگوييد پوشش جنگلی چند درصد از مساحت کل استان را تشکيل می دهد؟
عمده ترين عرصه های جنگلی در مناطق کوهستانی شمال، شمال شرقی و شمال غربی به صورت توده های انبوه و نيمه انبوه از 

درختان ارس (سرو کوهی)، بلوط و بنه (پسته وحشی) ديده می شود.
شش تيپ غالب در جنگل های استان به شرح زير وجود دارد که از ميان آنها گونه های جنگلی بلوط، ارس و تاغ از اهميت قابل 

مالحظه ای برخوردار است.
۱ــ جنگل بلوط: اين جنگل با مساحت ٧٥٠٠ هکتار بزرگترين گونه جنگلی استان محسوب می شود که اغلب در بخش طارم 

سفلی ديده می شود و گونه هايی نظير افرا، ازگيل، آلبالو و زالزالک در کنار آنها ديده می شود.

شکل ١٧ــ١ــ جنگل بلوط در حسين آباد طارم سفلی

 ٥١٠٠ مساحت  با  گونه  اين  ارس:  جنگل  ۲ــ 
مازندران  و  گيالن  استان های  با  مرزی  ارتفاعات  در  هکتار 
در بخش های الموت غربی و الموت شرقی و برخی از مناطق 
طارم ديده می شود. مهم ترين گونه های همراه آن سيب، انار 

و گالبی جنگلی است. 

شکل ١٨ــ١ــ جنگل ارس مصطفی لو
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آبيک  جنوبی  بخش های  و  زهرا  بوئين  شهرستان  شرق  در  قزوين،  دشت  شوره زارهای  در  جنگل ها  اين  تاغ:  جنگل  ۳ــ 
به صورت توده های نسبتاً متراکمی با مساحت حدود ٢٤٠٠ هکتار وجود دارد.

شکل ۱۹ــ۱ــ جنگل تاغ در فتح آباد بوئين زهرا

۴ــ جنگل بادام: اين جنگل با وسعت ٩٤٠ هکتار در مناطق شمالی استان در بخش های الموت غربی و طارم سفلی وجود 
دارد.

۵  ــ بنه (پستۀ وحشی): در بخش های مرکزی شهرستان قزوين با مساحت حدود٢٧٠ هکتار جنگل بنه وجود دارد.
۶  ــ جنگل سياه تلو (نوعی درختچه تيغ دار): در الموت شرقی در محدوده ای با وسعت ٧٣٠ هکتار انبوهی از اين جنگل 

وجود دارد.
۷ــ جنگل های دست کاشت (پارک های جنگلی): در بوستان هزار هکتاری باراجين واقع در شمال شهر قزوين (با گونه های 
سرو نقره ای، آسماندار، اقاقيا و…) و حاشئه راه های ارتباطی قزوين ــ تاکستان، قزوين ــ زنجان و آزاد راه تهران و منطقٔه فتح آباد 

بوئين زهرا اين جنگل ها ايجاد شده اند.
هدف از ايجاد اين پارک های جنگلی:

ــ جلوگيری از فرسايش خاک 
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ــ کاهش اثرات تخريبی باد و برف و کوالک در جاده ها
ــ کاهش آلودگی های صنعتی

ــ ايجاد مناظر زيبا جهت گذران اوقات فراغت شهروندان
عمده ترين داليل تخريب جنگل های استان عبارت اند از:

۱ــ وابستگی برخی از روستاييان به چوب درختان جنگلی جهت تهئه هيزم (به خصوص در دو گونٔه ارس و بلوط)
۲ــ تغيير کاربری اراضی جنگلی به زراعی

۳ــ وقوع حريق در جنگل های استان به خصوص در فصل گرم به علت خشکی و حرارت زياد
۴ــ وجود آفات و بيماری های انگلی درختی

۵  ــ ورود دام به عرصه های جنگلی که موجب از بين رفتن نهال ها می شود.

شکل ٢٠ــ١ــ جنگل دست کاشت در تاکستان
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مراتع

با دقت در نمودار شمارٔه ٢٢ــ١ــ بگوييد بيشتر مراتع استان از چه نوعی است؟

ــ با توجه به آنچه که در کتاب جغرافيای (١) خوانده ايد، تعريفی از مرتع به کالس ارائه دهيد.
در حال حاضر، وسعت مراتع استان حدود ٨٥٠٠٠٠ هکتار است که گونه های غالب آن شامل درمنه، خارشتر، علف شور، 

گون، اسفناج وحشی، بومادران، بابونه و … است (شکل ٢٣ــ١).

شکل ٢١ــ١ــ مرتع در بوئين زهرا
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شکل ٢٢ــ١ــ نوع مراتع در استان

شکل ۲۳ــ۱ــ نمونه های گياهان مرتعی استان

نيزارها         کم تراکم           نيمه متراکم      متراکم

٥٠٠٠٠٠
٤٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠
 ٣٥٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠
٢٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠

 ٥٠٠٠٠
٠

١٦٧٣٧٦

٤٤٠٧٨٠

٢٦٧٨٢٩

٦٢٤
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مراتع را بر اساس توليد علوفٔه خشک در سال، به سه گروه خوب متوسط و ضعيف تقسيم می کنند.
متراکم که  کوهستانی آوج قرار دارند. مراتع متوسط و نيمه  ارتفاعات شمالی و مناطق  در  عمدتاً  متراکم استان  مراتع خوب و 
بيشترين وسعت استان را به خود اختصاص داده است، همانند کمربندی در مرز بين زمين های زراعی دشت قزوين و مراتع خوب قرار 

دارد. 
صنعتی  و  زراعی  اراضی  به  که  مناطقی  و  زهرا  بوئين  فتح آباد  بيابانی  اراضی  حاشئه  در  و  شرقی  مناطق  در  اغلب  فقير  مراتع 

اختصاص يافته اند واقع شده است.
ــ آيا می توانيد چند نمونه از اهميت و فوايد مراتع استان را نام ببريد؟

تنگناهای مراتع استان
۱ــ وجود خاک های شور و بيابانی در قسمت جنوب شرقی که سبب ايجاد مراتع ضعيف می شود.

۲ــ تغيير کاربری اراضی مرتعی به صنعت و کشاورزی
۳ــ آفات و بيماری های مختلف در مراتع (مانند حملٔه ملخ ها و …)

۴ــ بروز آتش سوزی به خصوص در فصل خشک
۵  ــ برداشت غيراصولی و بی رويه از معادن

۶  ــ توجه نکردن به ويژگی های زيست محيطی در احداث راه های ارتباطی 
۷ــ بروز خشکسالی های مکرر

راهکارهايی جهت اصالح و احياء مراتع در استان 
۱ــ تبديل ديم زار های کم بازده به عرصه های مرتعی

۲ــ اصالح مراتع از طريق عمليات بذرپاشی، بوته کاری، کپه کاری و …
۳ــ تنظيم برنامٔه چَرا در هر سال متناسب با وضعيت مراتع در نواحی مختلف استان (از قبيل زمان ورود و خروج دام، تعداد 

دام، نحؤه چَرا و …)
۴ــ حذف گونه های نامرغوب و مزاحم 

۵  ــ اصالح مراتع از طريق عمليات مکانيکی نظير ايجاد چاله و پخش آب و ذخيرٔه نزوالت جّوی.

نکته:
محلی  و  منطقه ای  سطح  دو  در  سرزمين  آمايش  طرح های  انجام  و  مطالعات  شده  ياد  موارد  تحقق  به منظور 

ضروری است.
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جدول ٤ــ١ــ وسعت مراتع استان به تفکيک شهرستان ها

وسعت مراتع (هکتار)نام شهرستان
۳۶قزوين ۵۸۱

۳۲۳۸۶۳بوئين زهرا
۱البرز ۲۸۶
۱تاکستان ۸۸۴۹
۴۹۹آبيک ۶

شکل ٢٤ــ١ــ راه های اصالح مراتع

بيابان ها
۲۷ خرداد روز جهانی بيابان زدايی

در  هکتار   ٢٣٠٠٠ و  منجيل  محدودٔه  در  هکتار   ٦٠٠٠ حدود  که  شده  برآورد  هکتار   ٢٩٠٠٠ حدود  استان  بيابان های  سطح 
محدودٔه شهرستان بوئين زهرا واقع شده است.

برخی از عوامل مؤثر در بيابان زايی استان عبارت اند از:
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عوامل طبيعی

کمبود بارندگی و تبخير و تعّرق زياد و وزش بادهای تند

انتقال آب های باالدست به اراضی پست و باتالقی شدن منطقه

انتقال نمک از عمق به سطح (کويرزايی)

فرسايش و رسوب در مناطق باالدست حوضۀ رودها

شرايط زمين شناسی و وجود خاک های شور و قليايی

بروز خشکسالی های پی درپی

عوامل انسانی

تخريب منابع خاک

تخريب پوشش گياهی

استفادۀ بی رويه از آب های زيرزمينی

رشد تکنولوژی

ــ آيا می توانيد برای هر يک از موارد باال مثالی بياوريد؟
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منطقۀ بيابانی (تپه های ماسه ای روان) حاشيۀ درياچۀ سّد منجيل:
اين محدودٔه بيابانی دارای مشکالت زير می باشد:

ــ سطح وسيع حوضه و قرار داشتن آن در محدودٔه چند استان
ــ عدم دسترسی به بستر سد

ــ عدم احداث سدهای رسوب گير
ــ نوسان شديد آب ورودی و حجم زياد رسوبات ريزدانه

ــ وجود باد شديد که باعث عدم استقرار نهال ها، تبخير شديد و نوسان شديد رطوبت خاک می شود.
ازجمله فعاليت های اجرايی در اين منطقه جهت بيابان زدايی، احداث بادشکن زنده با گونه های تاغ، گز، قره داغ و صنوبر و نيز 

احداث ديوارهای سنگی است.

شکل ٢٥ــ١ــ ماسه های روان اطراف سّد منجيل

منطقۀ بيابانی واقع در محدودۀ شهرستان بوئين زهرا
شوره زار مرکزی قزوين زيست بومی ويژه است. شوری خاک در انتهای آن حدود ده برابر شوری دريای خزر و ٧ تا ٨ برابر 

شوری آب خليج فارس است. 
برخی از داليل اين شوری را می توان در موارد زير يافت:

ــ کاهش سطح آب های زيرزمينی دشت در۴۰ سال اخير تا حدود ۲۸ متر
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ــ عدم خروج آب از دشت به علت کمی آب رودهای خر رود، حاجی عرب و ابهررود و خارج نشدن نمک از منطقه
ــ به علت گرابن بودن دشت قزوين و جنس رسوبات آن (تناوب شن، ريگ، رس، سليت) حرکت آب به کندی انجام شده و سبب 

باال آمدن سطح آب و باتالقی و شور شدن آن در جنوب شرق دشت شده است.
در حال حاضر شوری خاک از سمت مرکز شوره زار به سوی اطراف در حال پيشروی است. 

بی ترديد به منظور حفظ اراضی باالدست و اطراف آن بايد از پيشروی شوره زار جلوگيری کرد و به اين منظور بايد تغذيه افزايش 
و تخليه کاهش يابد و نيز با کاشت گياهان مقاوم به شوری، سرعت شور شدن خاک را کاهش داد.

شکل ٢٦ــ١ــ منطقۀ بيابانی در اطراف بوئين زهرا و آبيک
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فعاليت 
يک بازديد علمی از اين مناطق بيابانی به همراه دبير خود داشته باشيد و ضمن بررسی منطقه از نظر خاک، اقليم، 
آب و روابط متقابل انسان و محيط در اين نواحی، نتايج مشاهدات خود را به صورت گزارش به کالس ارائه کنيد. 

همچنين می توانيد ازطريق سايت هايی مثل google earth بازديد علمی فوق را به صورت مجازی انجام دهيد.

 
زيست بوم های حفاظت شده استان

امروزه با رشد روزافزون نيازهای بشر برای بهره برداری از منابع گوناگون محيط، صيانت از محيط زيست و تنوع زيستی امری 
حياتی و اجتناب ناپذير است.

و  آنها  در  موجود  بالقوه  قابليت های  و  منابع  تخريب  از  جلوگيری  و  حفاظت  جهت  زيست،  محيط  سازمان  راستا  اين  در 
و  حمايت  مورد  ممنوع  تيراندازی  و  شکار  شده،  حفاظت  مناطق  عنوان  تحت  را  مناطقی  آينده،  نسل های  برای  پايدار  بهره برداری 

مديريت قرار می دهد.
۱ــ منطقۀ حفاظت شده باشگل: اين منطقه با قابليت های اکوسيستمی برجسته و منحصر به فرد در مساحتی بالغ بر ٢٥٠٠٠ 
هکتار در ٨ کيلومتری شمال غرب شهر تاکستان در محدودٔه دهستان قاقازان از بخش مرکزی شهرستان تاکستان واقع شده است. 
مهم ترين گونه های جانوری آن پستاندارانی نظير گرگ، آهو، قوچ و ميش و …، پرندگانی مانند عقاب طاليی، کبک، هدهد و … و نيز 

انواع خزندگان و دوزيستان است.
پوشش گياهی اين منطقٔه حفاظت شده از نظر فرم رويش، ايرانی ــ تورانی است و تنوع بسيار و از نظر دارويی و ذخيرٔه ژنتيکی 

اهميت خاص دارد (شکل ٢٧ــ١).

شکل ۲۷ــ۱ــ گونه های جانوری و گياهی منطقۀ حفاظت شده باشگل
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منطقٔه حفاظت شده باشگل دارای چشم انداز های طبيعی بی نظيری از زيستگاه های کوهستانی تپه ماهوری و دشتی است که 
در فصول مختلف ديدنی است. رويش يکپارچٔه شقايق در برخی نواحی منطقه در فصل بهار در کنار اثر باستانی قز قلعه، نشان دهندٔه 

قابليت باالی منطقه در جذب اکوتوريسم (طبيعت گردی است)
۲ــ منطقۀ شکار و تير اندازی ممنوع الموت: اين منطقه با وسعت حدود ١١٨٠٠٠ هکتار در بخش کوهستانی شمال 

شرقی شهرستان قزوين واقع شده است و به سبب برخورداری از وسعت کافی و تنوع زيستی موقعيت بوم شناختی ويژه ای دارد.
تعداد زيادی از پستانداران (گرگ، روباه، بز کوهی، خرس قهوه ای و …) و پرندگان (کبک، تيهو و عقاب و …) و خزندگان، 

دوزيستان و انواع ماهی ها (قزل آالی رنگين کمان و اردک ماهی و …) در اين منطقه شناسايی شده اند.
مهم ترين گونه های گياهی منطقه عبارت اند از: ارس، بادام کوهی، زالزالک، زرشک و …

سيمای طبيعی منطقٔه الموت با چشم انداز های بسيار متنوع، موقعيت مناسبی را برای جلب گردشگر فراهم کرده است.
درياچٔه اوان و قلعٔه تاريخی در اين منطقه، ساالنه پذيرای تعداد زيادی از عالقه مندان به طبيعت و جلوه های باستان شناسی است.

ادامه شکل ۲۷ــ۱ــ گونه های جانوری و گياهی منطقۀ حفاظت شده باشگل

شکل ٢٨ــ١ــ گونه های جانوری منطقۀ شکار تيراندازی ممنوع الموت
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کوهستانی  منطقٔه  قزوين،  استان  در  برجسته  اکوسيستمی  مناطق  سفلی: از  طارم  ممنوع  تيراندازی  و  شکار  منطقۀ  ۳ــ 
طارم سفلی است که با وسعت تقريبی ٤٧٠٠٠ هکتار در شمال غرب شهرستان قزوين و هم مرز با استان های گيالن و زنجان قرار دارد؛ 
طارم سفلی با داشتن تعداد زيادی از انواع پرندگان (کبک، تيهو و عقاب طاليی و …) و پستانداران (پلنگ، خرس قهو ه ای و…) و 
خزندگان و دوزيستان (مار آتشی و يله مار و …) و گونه های آبزی و ماهی ها (کولی، سياه ماهی و …) زيستگاه مناسب جهت زيست 

جانوران به شمار می رود .
مهم ترين گونه های گياهی آن را می توان جنگل های بلوط و ارس و … را نام برد.

 منطقٔه طارم سفلی با برخورداری از شرايط آب و هوايی مطلوب و وجود دره های عميق و چشم اندازهای جنگلی و نيز وجود 
قالع تاريخی از قابليت توريستی بااليی برخوردار است که متأسفانه ناشناخته باقی مانده است.

شکل ٢٩ــ١ــ نقشۀ مناطق حفاظت شده و شکار و تير اندازی ممنوع

منطقۀ حفاظت شده باشگل

تيراندازی  و  شکار  منطقه 
ممنوع طارم

تيراندازی  و  شکار  منطقه 
ممنوع رودبار الموت

رودبار الموت

طارم رودبار شهرستان

قزوين

الّله آباد

آبيک
باشگل

تاکستان

الوند

آوج ـ آبگرمبوئين زهرا

٤٠          ٣٠            ٢٠          ١٠    ٥     ٠کيلومتر
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آب و خاک و سرسبزی اين سرزمين تنها متعلق به ما نيست؛ بلکه متعلق به همۀ ايرانيان در 
همۀ زمان ها و عصرهاست. پس به حقوق نسل امروز و فردای ايران زمين احترام بگذاريم.

انسان ها به شيوه های مختلف محيط زيست خود را تحت تأثير قرار می دهند، رشد روزافزون جمعيت شهری، پيشرفت فّناوری، 
تخريب اراضی مناسب کشاورزی، مصرف گرايی و حجم باالی زباله ها، ضعف سياست گذاری ها و فعاليت های گوناگون ديگر، از جمله 

عوامل بحران زايی است که منجر به از بين رفتن توان های محيط زيست و بر هم خوردن تعادل آن می شود.
استان قزوين نيز با داشتن ظرفيت های صنعتی، معدنی و کشاورزی، يکی از استان هايی است که زمينٔه آلودگی های محيط زيست 

در آن فراهم شده است .
ــ آيا می توانيد عوامل مؤثر در تخريب و آلودگی های محيط زيست استان را فهرست کنيد؟

آلودگی آب
حفظ منابع آب، يعنی حياتی ترين ماده ای که بشر به آن نياز دارد، به طور فزاينده ای مورد توجه جوامع بشری است و در حال 
حاضر آلودگی آب های استان، يکی از مشکالت زيست محيطی آن است که منجر به صرف هزينه های زيادی جهت رفع اين آلودگی ها 

خواهد شد.
منابع اصلی آلوده کنندٔه آب عبارت اند از:

شيميايی تأثيرات گسترده ای را بر محيط داشته و از  کشاورزی: استفادٔه غير اصولی از کودها و سموم  الف) آالينده های 
طريق شست وشو به وسيلٔه آب زراعی و يا باران وارد آب های جاری و زير زمينی منطقه می گردد. واحدهای دامداری نيز از طريق دفع 

غيراصولی کودها و الشه های تلف شده، موجب آلودگی آب ها می شوند.
ب) آالينده های صنعتی: استان قزوين رتبٔه اول در زمينٔه توليد شوينده ها، رتبٔه دوم در زمينٔه صنايع کانی غير فلزی (شيشه و صنايع 
وابسته به سيليس) و رتبٔه سوم در زمينٔه توليد صنايع سراميک و کاشی سازی در کل کشور را داراست. با توجه به تعداد زياد واحدهای 
صنعتی در استان، ورود مقادير زيادی پساب های صنعتی (مواد مختلف شيميايی، رنگ روغن، فلزات سنگين و …) به منابع آب امری مسلم 

و قطعی است که در صورت تداوم آن و عدم تصفيه، کيفيت آب های سطحی و زيرزمينی را وارد مرحلٔه بحران خواهد ساخت.
در  ليتر   ٢٠٠ (حدود  استان  در  آب  سرانٔه  مصرف  بودن  باال  و  شهرها  جمعيت  افزايش  خانگی:  و  شهری  آالينده های  ج) 
شبانه روز) سبب ورود حجم زيادی از فاضالب های خانگی به چاه های جاذب می شود (حدود٨٠   ــ٧٠ درصد آب مصرفی تبديل به 

مسائل زيست محيطی استان  درس پنجم
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فاضالب می شود.) فعاليت های گردشگری، بيمارستان ها و نيز عدم رعايت بهداشت محيط توسط برخی از گردشگران و شهروندان 
(مانند رها کردن زباله ها و مواد زائد در حريم و داخل رودها وکانال های انتقال آب) نفوذ شيرابٔه زباله ها، انواع مواد سمی، شيميايی و 

انگلی و ميکروبی را به آب های سطحی و زيرزمينی استان وارد می کند.

شکل ٣٠ــ١ــ آلودگی آب ها توسط آالينده های شهری و صنعتی

برای رفع اين آلودگی ها انجام برنامه ها و پروژه های ذيل پيش بينی شده است.
۱ــ تکميل و تجهيز و راه اندازی سامانه های تصفئه فاضالب شهری و صنعتی (شکل ۳۱ــ۱)

۲ــ پايش منظم و مستمر در خصوص روند تغييرات کيفی آب های سطحی و زيرزمينی به انواع آالينده ها 

شکل ٣١ــ١ــ تصفيه خانه های فاضالب در قزوين



٤٢

آلودگی هوا
آيا می دانيد ٢٩ دی ماه چه روزی است؟

کيفيت هوا در مناطق مختلف استان با توجه به جريانات هوا، وضعيت توپوگرافی و ميزان انتشار آالينده ها، متفاوت است. در 
استان قزوين به دليل تنوع فعاليت های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) منابع متعددی به عنوان آالينده های هوا فعال اند که 

می توان آنها را به دو گروه اصلی تقسيم کرد.
شهرنشينی،  روند  و  جمعيت  رشد  ونقل):  حمل  وسايل  و  مسکونی  واحدهای  صنايع،  انسانی(  کنندۀ  آلوده  منابع  ۱ــ 
گسترش صنايع و شهرک های صنعتی و تقاضا برای انرژی و استقرار نامناسب صنايع و فعاليت های توليدی و خدماتی در جوار و کالبد 

شهرها و نيز صنايع ناهمگون با طبيعت و افزايش وسايل حمل و نقل موجب آلودگی هوا در استان شده است.
استان قزوين به عنوان سومين قطب صنعتی کشور و با وجود شهر صنعتی البرز به عنوان اولين و بزرگترين شهر صنعتی ايران، 
تعداد زيادی شهرک و ناحئه صنعتی و تأثيرپذيری از کارخانه های سيمان، نيروگاه و کوره های متعدد آجرپزی و کارخانه های آسفالت و 

واحدهای صنايع شيميايی درحال حاضر (سال١٣٩٠) در وضعيت بحرانی آلودگی هوا قرار ندارد (شکل ٣٣ــ١).
بخش ديگری از آلودگی هوای استان مربوط به منابع متحرک و خودروهاست که در افزايش منواکسيد کربن و دی اکسيد گوگرد 

و ساير گازهای آالينده نقش اساسی دارند.
الزم به ذکر است که در شهر قزوين ممکن است به علت عدم امکان اجرای طرح های عريض سازی برخی از خيابان ها به ويژه در 
مناطق مرکزی و پر رفت و آمد و نيز وجود آثار وبناهای تاريخی و بافت قديمی، افزايش ترافيک در برخی از ساعات شبانه روز موجب 

تشديد آلودگی هوا شود.

شکل ٣٢ــ١ــ ايستگاه پايش هوا در قزوين
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جغرافيای طبيعی استان

۲ــ منابع آلوده کنندۀ طبيعی: هوای استان قزوين در برخی از سال ها در فصول خشک تحت تأثير پديدٔه گرد و غبار که از 
نيمٔه غربی ايران وارد می شود، قرار می گيرد و گاه تا چندين روز پايدار بوده و موجب کاهش ديد به کمتر از يک کيلومتر نيز می شود.

به نظر شما چه عواملی موجب پيدايش پديدٔه گرد و غبار می شود؟

پسماندها

شکل ٣٣ــ١ــ آلودگی هوا توسط واحدهای صنعتی

گسترش شهرها و افزايش بی روئه جمعيت و رشد بی روئه صنايع بسته بندی و تشويق به مصرف گرايی موجب توليد پسماند شده 
و مشکالت تفکيک، جمع آوری و دفن آنها باعث افزايش معضالت زيست محيطی و بهداشتی می شود.



٤٤

بيشتر بدانيم  

پسماند يا زباله چيست؟
و  می آيد  به وجود  انسانی  فعاليت های  وسيلٔه  به  غيرمستقيم  يا  مستقيم  به طور  که  فاضالب ها)  (به جز  گاز  و  مايع  جامد،  مواد  به 

به عنوان مواد زايد تلقی شده و اثرات تخريبی بر محيط زيست دارد، پسماند گفته می شود.
ــ به نظر شما از اين پسماندها چه استفاده هايی می توان کرد؟

پسماندها به پنج گروه اصلی تقسيم می شوند:
شهر ها  در  انسان ها  روزمرٔه  فعاليت های  از  معمول  به صورت  که  پسماندهايی  کلئه  عادی:  پسماندهای  ۱ــ 
نخاله های  و  خانگی  زباله های  قبيل:  از  می شود  گفته  عادی  پسماندهای  می آيد  عمل  به  آنها  از  خارج  و  روستاها  و 

ساختمانی. اين پسماندها را می توان به دو گروه زير تقسيم کرد: 
الف) پسماندهای خشک: مانند انواع پالستيک، قوطی و بطری و … که درکوتاه مدت قابل تجزيه در محيط 
نيستند و برای تجزيه، حداقل ۴۰۰ سال زمان می برد و باعث اشغال اراضی زيادی جهت دفن و آلوده شدن مواد خاک 

و مخازن آب های زيرزمينی می شوند.
ب) پسماندهای تر: شامل انواع ضايعات سبزی، ميوه ها و مواد غذايی و … که قابل تجزيه و برگشت به محيط 
زيست است و بوی نامطبوع دارد که مورد عالقٔه حيوانات بوده و می تواند ناقل بيماری باشد و با توليد شيرابه منجر به 

آلوده کردن محيط شود.
۲ــ پسماندهای بيمارستانی: کلئه پسماندهای عفونی و زيان آور و يا عادی بيمارستان ها و مراکز بهداشتی 

قبيل  از  کشاورزی  بخش  در  توليدی  فعاليت های  از  ناشی  پسماندهای  کلئه  کشاورزی:  پسماندهای  ۳ــ 
فضوالت، الشٔه حيوانات و …

۴ــ پسماند های صنعتی: پسماندهای ناشی از فعاليت های صنعتی، معدنی، صنايع پااليشگاهی و پتروشيمی 
و نيروگاهی و امثال آن همانند ضايعات صنايع و …

قابليت  بودن،  سمی  قبيل:  از  خطرناک  خواص  از  يکی  به دليل  که  پسماندهايی  به  ويژه:  پسماندهای  ۵  ــ 
اشتعال، خورندگی و مشابه آن، که نياز به مراقبت ويژه جهت نگهداری، حمل و دفن دارد، گفته می شود مانند: انواع 

باطری ها، المپ ها، داروها و شيشه ها و لوازم آرايشی و …

در حال حاضر در شهر قزوين، روزانه حدود ٣٠٠ تن زباله توليد می شود که حدود ٧٠ درصد آن فسادپذير و ٣٠ درصد آن 
موادخشک است. (روزانه حدود ٦ تن پسماند خشک از سطح شهر قزوين جمع آوری می شود.)
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بيشتر بدانيم  

سرانٔه توليد زباله برای هر فرد در قزوين ٧٥٠ گرم است. (نسبت سرانٔه زباله در کشور٧٠٠ گرم است).

جدول ٥  ــ١ــ ميزان توليد روزانۀ پسماند در شهرستان های استان (سال ١٣٩٠)

ميزان توليد ــ تن/ روزنام شهر
۳قزوين
۹۵تاکستان

۲۵بوئين زهرا 
۶البرز
۳۷آبيک

جهت مديريت پسماند و حفظ محيط زيست چه اقداماتی می توان انجام داد؟

کاربرد پسماندها
تهيۀ کمپوست: کودی که از زباله تهيه می شود، کمپوست ناميده می شود و نوعی کود آلی (غيرشيميايی) است. 
اين کود از تجزئه زباله های خانگی و فضوالت حيوانی و ضايعات کشاورزی ساخته می شود و به عنوان اصالح کنندٔه 

خاک به کار می رود.
بيو گاز: تمام اجساد جانوران و گياهان پوسيده شده از خود، گاز متصاعد می کنند که آن را بيوگاز می نامند. 

اين گاز از زباله، فاضالب و کودها به وجود می آيد و منبع با ارزشی از انرژی محسوب می شود.

مخاطرات محيطی استان
الف) زمين لرزه: در درس های قبل با گسل های مهم استان آشنا شديد.

می دانيد که زلزله و گسل بريکديگر تأثير می گذارند. يعنی وجود گسل های فراوان در يک منطقه سبب تسهيل خروج انرژی و 
زلزله نيز سبب ايجاد گسل ها و شکستگی های جديد و در نتيجه قابليت لرزه خيزی در يک منطقه می شود.

خطر زمين لرزه های بزرگی که استان ما را تهديد می کند مربوط به، فعاليت گسل هايی است که جوان بوده و بيش از ١٠ کيلومتر 
طول دارند. اين گسل ها عبارت اند از: 

گسل شمال قزوين، گسل طالقان، اشتهارد، مشا، قشالق، آبيک، الموت، شاهرود، ايپک، زواردشت و کشاچال.



٤٦

فعاليت 

از ميان گسل های ياد شده، در شهر قزوين احتمال لرزه خيزی از گسل فعال شمال و برای بوئين زهرا و تاکستان، گسل فعال 
اشتهارد و ايپک بيشتر است.

با توجه به خطر لرزه خيزی استان، توجه به نکات زير ضروری است:
ــ مکان گزينی صحيح مراکز جديد جمعيتی
ــ رعايت ايمنی در تأسيسات مهم و حياتی

ــ توجه دقيق به رعايت آيين نامٔه نظام مهندسی ساختمان در طراحی و احداث سازه ها
ــ رعايت استاندارد های لوله کشی گاز، جهت کاهش خطرات ناشی از آتش سوزی 

ــ مقاوم سازی شبکه های فشار قوی انتقال برق
ــ توجه به احتمال بروز زمين لغزش و رانش در هنگام زلزله و تهديد ساختمان ها
ــ ساماندهی بافت قديمی شهر و رعايت استانداردهای شهرسازی در بافت جديد

ــ توجه به احتمال بروز روانگرايی در مناطقی از دشت قزوين 
ــ توجه به آموزش های مديريت بحران بخصوص در اماکن عمومی 

ــ راهکارهايی را جهت کاهش خسارات و خطرات ناشی از زلزله به موارد باال اضافه کنيد.

ــ به نقشٔه پهنه بندی خطر زلزله در استان دقت کنيد و شهر يا روستای محل زندگی خود را پيدا کرده و موقعيت 
آن را ارزيابی کنيد.

ــ با توجه به نقشٔه پهنه بندی خطر زلزله، کدام مناطق استان بيشتر در معرض خطر زلزله های مخّرب قرار دارند؟
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جدول ٦  ــ١ــ تاريخچۀ برخی از زمين لرزه های استان قزوين

بزرگیسال وقوع (خورشيدی)مکان
۲۴۳۵/۳قزوين

۵۵۶۷/۷ری ــ قزوين
۱۲۵۵۵/۷بوئين زهرا
۱۲۸۴/۵قزوين

۱۳۴۱۶/۹بوئين زهرا
۱۳۴۵۵صمغ آباد
۱۳۴۶۴/۶آبيک
۱۳۶۱۴/۴قزوين

۱۳۶۹۷/۳قزوين ــ منجيل

شکل ٣٤ــ١ــ نقشۀ پهنه بندی خطر زلزله در استان قزوين

نقاط روستايی
نقاط شهری
جاده ها

خطر زلزله باال
خطر زلزله نسبتًا باال
خطر زلزله متوسط
خطر زلزله نسبتًا پايين
خطر زلزله پايين

راهنما

و  شمالی  نوار  در  لرزه ها  زمين  بيشتر 
می توانيد  آيا  است،  داده  رخ  استان  جنوبی 

علت آن را بيان کنيد.



٤٨

ب) سيل: در سال های اخير دخالت انسان در چرخٔه طبيعی آب از طريق تخريب پوشش گياهی، کاربری غيراصولی اراضی 
و ساختمان سازی در دشت های سيالبی که باعث کاهش نفوذپذيری خاک و افزايش آب های سطحی و رسوبات می شود، سطح مناطق 
سيل خيز و شدت سيل خيزی را افزايش داده است و استان ما نيز از اين امر مستثنا نيست و سيل باعث خسارات زيادی در بخش های 

کشاورزی، صنعتی و سکونت گاه های انسانی شده است.

برخی از عوامل ايجادکننده و 
زمينه ساز سيل در استان قزوين

در  سازی  ساختمان 
مناطق دشت و کاهش 

مقدار آب نفوذی
شدت و مدت 

بارش
ذوب ناگهانی 

ايجاد راه های شيب زمينبرف
ارتباطی

تخريب پوشش 
گياهی

به نمودار فوق دقت کنيد و چنانچه سيل از مخاطرات طبيعی محل زندگی شماست بگوييد کدام يک از عوامل نامبرده شده، در 
وقوع آن مؤثر است؟

شکل ٣٥ــ١ــ وقوع سيل در استان قزوين
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براساس آمارهای هواشناسی و دبی سنجی، بسياری از رودهای استان دارای سيالب بهاره اند که دورٔه آنها همزمان با شروع 
گرما و ذوب ذخيرٔه برف در ارتفاعات شمال و شمال غربی است. رودخانٔه شاهرود و حوضٔه آن از الموت تا سفيدرود باالترين ميزان 
سيل خيزی را در استان دارد که در بارش های بهاره و پاييزه با مشکل سيل مواجه بوده است.در رودهای خر رود و حاجی عرب 
به علت کاهش بارندگی ساليانه و فصلی بودن و افزايش فاصله حوضه آبخيز تا آبريز از فراوانی وقوع سيالب کاسته شده، اما اين رودها 

نيز دچار سيالب های فصلی می شود.
در سال های اخير جهت مديريت سيالب اقدامات مهمی انجام شده که برخی از آنها عبارت است از : 

ــ ايجاد طرح های آبخيزداری در مناطق کوهستانی و کوهپايه ای مانند ايجاد بندهای خاکی، خشکه چين و …
ــ پخش سيالب با روش صحيح به منظور تقويت پوشش گياهی

ــ افزايش مادٔه آلی خاک جهت نفوذ آب بيشتر در زمين 
ج) خشکسالی: از خطرات و باليای تدريجی و بی سروصدای طبيعت است.

برگيرندٔه جمعيت بيشتر، از اهميت  گستردگی وسيع تر، دورٔه تداوم طوالنی تر و در  در بين باليای طبيعی خشکسالی به داليل 
شايانی برخوردار است و تأثيرات زيست محيطی و اقتصادی فراوان برجا می گذارد.

با توجه به موقعيت جغرافيايی استان قزوين و شرايط اقليمی آن و توانايی های کشاورزی در دشت قزوين، نوسانات و تغييرات 
بارش و وقوع خشکسالی خسارات زيادی برجا می گذارد.

تجزيه و تحليل بارش سال زراعی در دورٔه آماری ٣٠ ساله (١٣٩٠ــ١٣٦٠) نشان می دهد که ميانگين بارش در شهر قزوين 
٣٢٥ ميلی متر، مرطوب ترين سال زراعی ٧٥ــ١٣٧٤ به ميزان ٤٨٧ ميلی متر و خشک ترين سال ٨٧   ــ ١٣٨٦ به ميزان ١٤٧ ميلی متر 

بوده است. 



٥٠
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در صورت پذيرش تعريف خشکسالی با مقادير کمتر از ميانگين در طی ٣٠ سال گذشته، شهر قزوين عمالً ١٢ سال با خشکسالی 
مواجه بوده است.

مهم ترين پيامدهای 
خشکسالی در 
استان قزوين

کاهش رطوبت 
در خاک و تهديد 
محصوالت زراعی

کمبود آب در 
زيستگاه های حيات 

وحش

کاهش سطح 
آب های زيرزمينی

شورشدن 
خاک ها

کاهش علوفه 
برای دام ها

افزايش فرسايش 
بادی

جهت آشنايی دانش آموزان دبيرستان خود با پديدٔه خشکسالی، فهرستی از اثرات خشکسالی بر روی گياهان، 
خاک، دام و انسان و راه های مقابله با هر يک از آنها را تهيه و به صورت خبرنامه در اختيار آنها قرار دهيد.

د) يخبندان هيدرولوژيکی: يخبندان از جمله مخاطرات طبيعی است که غالباً بر اثر کاهش دمای محيط به پايين تر از صفر 
درجه، اتفاق می افتد، علل ايجاد يخبندان عبارت است از:

۱ــ توده های هوای سرد (ورود هوای سرد)
۲ــ يخبندان تشعشعی (خروج هوای گرم)

موارد باال را به کمک دبير خود بررسی کنيد.
مطالعات آماری بر روی دمای کمينٔه استان در طی ٣٠ سال اخير نشان می دهد بيشترين تعداد روزهای يخبندان متعلق به آوج 
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فعاليت 

(با ميانگين ١٢٠ روز) است و قزوين مرکز استان نيز با٩٠روز يخبندان در طی سال مواجه می شود. دورٔه فصلی يخبندان در استان از 
اواسط پاييز تا اواسط بهار است.

 با کمک دوستان خود جدول زير را تکميل کنيد.

راهکارهای پيشنهادیتهديدات محيطی ناشی از يخبندان
استفاده از مخلوط ماسه لغزندگی جاده ها و اختالل در ترافيک

 از بين رفتن باغ ها و مزارع 

 ترکيدگی لوله های آب

شکل ٣٦ــ١ــ يخبندان در استان قزوين


