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برای مطالعه

منابع آب استان

 منابع طبیعی استان     درس4

شکل ٢١ــ١ــ سد رئیس علی دلواری بر روی رودخانۀ شاپور

موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و  هوایی از جمله گرمای زیاد،کمبود ریزش های جوی و تبخیر زیاد سبب شده آب از گذشته 
تاکنون در استان از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

    منابع آب استان را می توان در دو بخش آب های سطحی و زیر  زمینی مطالعه کرد:
جدول ١ــ١ــ وضعیت منابع آب استان 1389

میزانتوضیحات
240 میلی متر میانگین بارندگی ساالنٔه استان1
6/5 میلیارد متر مکعبکل آب حاصل از بارندگی 2
2/5  میلیارد متر مکعبآب ورودی از سایر استان های دیگر  3
60 میلیون متر مکعبمتوسط ساالنٔه آب های سطحی استحصال شده توسط آبخیزداری4
975 میلیون متر مکعبکل منابع آب سطحی قابل استحصال 5
700 ــ 650 میلیون متر مکعبمیزان برداشت از منابع آب زیر زمینی 6
150 میلیون متر مکعبمیزان بهره برداری از منابع آب سطحی7
17ــ20 تن در  هکتار در سالمیزان فرسایش خاک 8
24 درجٔه سانتی گرادمیانگین درجه حرارت ساالنه9
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جغرافیای طبیعی استان

شکل 2٢ــ١ــ نقشۀ حوضه های آبریز استان بوشهر

آیا می دانید
با توجه به وضعیت آبی استان و خشکسالی ها، حفظ منابع آبی استان وظیفه ای ملی و همگانی است.

پس در استفاده بهینه از آن کوشا باشیم.

کیلومتر

حوضه حله
حوضه مند
حوضه کل و مهران
مرز استان

رودخانه

حوضه های آبریز

راهنما
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الف( آب های سطحی
دریا : خلیج فارس نه تنها در دما، بارش، تبخیر و جریانات جوی منطقه مؤثر است؛ بلکه در وضع آب های زیرزمینی به ویژه 
چاه های کم عمق تأثیر به سزایی دارد. در سواحل و بنادر و بخشی از سطح استان که نسبت به سطح دریا ارتفاع کمی دارد، بسیاری از 

چاه ها بعد از مدتی مصرف و برداشت، در اثر ارتباط با آب دریا، شور و غیرقابل استفاده می شوند. 
رودها

رود مند : این رود مهم ترین رود استان است که با طول 725 کیلومتر از ارتفاعات زاگرس سرچشمه گرفته و قسمت علیای 
آن قره آغاج نامیده می شود که از پیوستن رودهای شورخورموج، سنا، فیروز  آباد، دشت   پلنگ و باغان به آن، رودخانٔه مند را شکل 
می دهند.این رود از روستای درویشی در بخش شنبه وارد حوضٔه بوشهر شده و عبور از بخش شنبه )shonbeh(،طسوج و بخش های 

کاکی و بردخون در جنوب روستای زیارت ساحلی به خلیج فارس می ریزد.                                        

  
          جدول ٢ــ١ــ  مشخصات چهار رودخانۀ اصلی که  در استان بوشهر جریان دارند

نام رودخانه
مساحت حوضه
به  کیلومتر مربع  

طول رود 
به کیلومتر 

آورد آب ساالنه
به  میلیون متر مکعب  

دبی میانگین ساالنه
به مترمکعب بر ثانیه

دبی حداکثر سیالبی
)  متر مکعب برثانیه  (

40250735138/74/391300مند
57002251625/13430دالکی
211008048015/22900حله

410022036511/57410شاپور
ــــ7115012601145/70جمع

شکل ٢٤ــ١ــ نمایی از رود دالکیشکل 23ــ١ــ رود مند درهنگام طغیان   
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برای مطالعه

ب( آب های زیرزمینی
شیوه های بهره برداری از منابع آب زیرزمینی: بهره برداری از منابع آب در استان بوشهر از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق، 

قنات، چشمه و نیز آب رودها و مسیل ها صورت می گیرد. 

                          
 جدول 3ــ١ــ منابع آب زیرزمینی استان بوشهر

تخلیه ساالنه به میلیون متر مکعب میانگین دبی به لیتر بر ثانیه تعداد نوع  منبع ردیف

456 5 13257 چاه 1

40 10 180 چشمه 2

11 8 49 قنات 3

شکل ٢٥ــ١ــ  قنات بازسازی شده در شهرستان جم

مشکالت منابع آب زیرزمینی استان:
کیفیت آب های زیر زمینی استان: کیفیت آب های زیرزمینی استان، به طورکلی، رضایت بخش نیست و فقط در مجاورت 
تشکیالت آهکی و کنگلومرایی کیفیت مطلوبی دارند. برداشت های بی رویه از سفره های آبی استان مثل منطقٔه جم و ریز و...سبب 

کاهش سفره های آبی شده است.
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کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی درمحل زندگی خود را با کمک دبیرخود مورد بررسی قرار دهید.

خاک
نوع  این  که الزمٔه  منابع طبیعی است  از  پایدار  استفادٔه  برخوردار است،  زیادی  اهمیت  از  امروزه  که  مباحث مهمی  از  یکی 
استفاده، وجود اطالعات کافی از استعدادهای موجود و احیاناً محدودیت های خاک هر منطقه است. خاک بیشتر نقاط استان بوشهر، 
به استثنای نواحی نیمه خشک شرقی مجاور زاگرس، عالوه بر شوری و قلیایی به علت گرمای شدید و پایین بودن میزان رطوبت، از 

نظر مواد آلی  فقیر است. 

شکل ٢٦ــ١

فعالیت  

گروه جغرافیای استان بوشهر

عنوان نقشۀ کاربری اراضی

0  ١٥   30      ٦0     90     ١٢0
کیلومتر
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جنگل ومراتع 
جنگل ها

مساحت جنگل های استان بوشهر دارای نزدیک به 367 /213 هزار هکتار بوده که حدود 95 درصد آن را جنگل های طبیعی 
)حفاظتی( و 5 درصد را نیز جنگل های دست کاشت تشکیل می دهد. این جنگل ها 9/76 درصد از مساحت استان و 1/58 درصد از 

جنگل های کشور را تشکیل می دهد. 
مهم ترین جوامع جنگلی استان عبارت اند از:

1ــ جامعۀ گیاهی گز: این جامعٔه گیاهی به علت شورپسند بودن در سرتاسر جلگه های ساحلی، از بندر دیلم تا خلیج نای بند، 
پراکنده است.

 2ــ جامعۀ جنگلی کنار: این جامعٔه گیاهی پس از جامعٔه گیاهان شورپسند، مهم ترین جامعٔه گیاهی استان است.
3ــ جامعۀ جنگلی بادام کوهی و بنه: این جامعه گیاهی در مناطق کوهستانی استان دیده می شود.

4ــ جامعۀ گیاهی حرا: این جامعه گیاهی که به مانگورو معروف است، انتقال یافته از خشکی به دریاست جامعٔه گیاهی حرا 
به صورت توده های کم وسعت در سواحل خلیج فارس و در محل ورود آب رودها و دریا یا خور نظیر خلیج و خور نای بند،خور 
با مساحتی حدود 500 هکتار  نای بند  بیشتر پوشش جنگلی حرا در استان را در منطقٔه  بردستان، خور مل گنزه مشاهده می شود. 

می توان دید.
جدول ٤ــ١ــ مساحت جنگل های طبیعی استان به تفکیک شهرستان ها

مساحت به هکتارشهرستان

14214بوشهر

88249دشتستان

39917دشتی

13177تنگستان

ــــــگناوه

13011کنگان

5116دیر

38012جم

11دیلم

211707مجموع
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جدول ٥  ــ١ــ تعداد و مساحت پارک های جنگلی دست کاشت استان به هکتار

مساحتشهرستانپارک جنگلی
60دیلمعامری

147بوشهرچاهکوتاه
103دشتستانسرکره
100تنگستانبنه گز

100دیربردخون
20کنگانبنک

30گناوهچهارروستایی
100دشتیچاه چاهو

شکل ٢٧ــ١ــ نقشۀ مناطق جنگلی استان بوشهر

١:١/٥00/000
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جغرافیای طبیعی استان

شکل ٢٨ــ١ــ جنگل های حرا در پارک ملی دریایی دیرــ نخیلو

شکل ٢9ــ١ــ درخت انجیرمعابد) لیلک( درپارک ملی دریایی نای بند
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مراتع
  مساحت مراتع استان بوشهر بالغ بر 1262995 هکتار بوده که حدود 55 درصد از سطح استان را می پوشاند. از این سطح 
حدود 9005 هکتار معادل یک درصد مراتع درجٔه یک و مساحت حدود 390992 هکتار تقریباً معادل 31 درصد را مراتع درجه دو 

و سطح 862998 هکتار معادل 68 درصد را مراتع درجه سه به خود اختصاص داده است.
قریب 600 هزار هکتار از این مراتع در حاشیٔه خلیج  فارس قرار دارد که به علت شوری شدید خاک و وجود گیاهان نامرغوب 
)از لحاظ تغذیه دام( قابلیت استفاده چندانی ندارند، ولی در فصول زمستان و اوایل بهار چشم اندازی خیره کننده در بسیاری از نقاط 

استان ایجاد می کنند.

شکل 30ــ١ ــ وضعیت مراتع استان بوشهر     

862998             390992             9004             1262995

68                           31                        1                        100     

مساحت
)هکتار(

درصد

مراتع فقیرکل مراتع مراتع متوسط مراتع خوب
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با توجه به نقشٔه مراتع استان، بیشترین و کمترین نقاط تراکم مراتع استان را بررسی کنید.

فعالیت  
شکل 31ــ1ــ نقشۀ پراکندگی مراتع استان بوشهر

راهنما

شهرستان 

١:١/٥00/000
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بیابان های استان
بیابان های استان بوشهر به دو بخش، بیابان های ساحلی و غیر ساحلی تقسیم می شود. بیابان های ساحلی یا به دلیل رخنمون های 
سازندهای باالدست و یا متأثر از نهشته های رسی یا لجنی به همراه نهشته های سیلتی ایجاد شده اند. بیابان های غیر ساحلی استان که 
با پوشش کواترنر مشخص می شوند در اثر سازندهای تبخیری و تخریبی به وجود آمده اند. به طور کلی بیابان های استان از نظر منشأ 
ایجاد می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد که بخش اولیٔه سازنده ای است که سنگ ها و کانی های تبخیری دارد و بخش ثانویه 
شامل واحدهای آبرفتی کواترنری است که در اثر عبور آب های سطحی از سازندهای تبخیری ایجاد شده اند. کل بیابان های استان 
بوشهر 11666.2 کیلومتر مربع است که 5920.4 کیلومتر مربع بیابان های اولیه و 5745.8 کیلومتر مربع را نیز بیابان های ثانویه تشکیل 

داده است. 

جدول ٦  ــ١ــ مناطق تحت فرسایش بادی درشهرستان های استان 

شهرستان نام منطقه تحت فرسایش بادی

بوشهر، دشتستان و تنگستان مرکزی

بوشهر و تنگستان جائینک

دشتی و تنگستان بریکان

دشتی و دیر بردخون

تنگستان محمدعامری

دشتستان سعدآباد

دیر آبدان

دیر ولی بزرگ

دیلم سیامکان

گناوه گناوه

کنگان عسلویه
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بیشتر بدانیم  

            شکل 32ــ١ــ تثبیت ماسه های روان ــ روستای مغدان بخش بردخون                          شکل 33ــ١ــ عملیات بیابان زدایی در چاهکوتاه ــ سال1352

استعدادها و امکانات نواحی بیابانی
استفاده از منابع بیابان ها

به  آنها  به شرایط موجود، می توان در زمینه های زیر در  با توجه  بالقوه ای دارند و  امکانات  بیابان های استان 
فعالیت پرداخت.   

1ــ مناسب برای کاشت نخل
2ــ بهره برداری از معدن مانند نمک و گچ

3ــ پرورش شتر: بیشتر شترهای استان بوشهر در شهرستان های دیر، دشتی و بوشهر متمرکزند.
4ــ استفاده از انرژی: بیابان ها مراکز بی پایان انرژی، به خصوص انرژی خورشیدی و انرژی حاصل از باد ند.

از دیگر اشکال انرژی، انرژی جذر و مدی است.
5ــ استفاده از اراضی شوره زار و بیابانی حاشیۀ خلیج فارس برای کاشت گیاهان شور پسند. 

شکل 34ــ١ــ پرورش شتر در شهرستان دّیر
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زندگی جانوری
با توجه به قرار گرفتن استان بوشهر میان رشته کوه های زاگرس و خلیج فارس می توان زندگی جانوری استان بوشهر را به دو 

بخش خشکی زی و آبزیان تقسیم کرد.
جانوران خشکی زی : با توجه به شرایط آب و هوایی استان و ناهمواری ها، می توان گونه های جانوری مانند آهو)جبیر(، قوچ، پلنگ، 

گراز، کفتار، گرگ و... یا پرندگانی مانند: تیهو، کبک، قمری، کبوتر چاهی، عقاب طالیی، سبز قبای هندی ... مشاهده کرد.
عالوه بر این همجواری با خلیج فارس و داشتن جزایری چون نخیلو، تهمادون، گرم )gorm(، خان و  خارک سبب شده تا 
بتوان جانورانی مانند الک پشت عقابی یا پرندگان دریایی مانند: پرستوهای دریایی، کاکایی ها و سلیم خرچنگ خوار، اگرت، حواصیل 

خاکستری، باکالن، پلیکان سفید و... را دید.

شکل 36ــ١ــ پرستوی دریایی پشت تیرهشکل35ــ١ــ قوچ ومیش                                                                                     

شکل 38ــ١ــ الک پشت عقابیشکل 37ــ١ــ پرستوی دریایی کاکلی                                                                  
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آبزیان خلیج فارس
استان بوشهر با داشتن بیشترین سواحل با خلیج فارس و صیدگاه های مهمی مانند منطقٔه مطاف )خورخان( در بندر دیّر، رستمی 
در بندر دلوار و امام حسن در بندر دیلم دارای گونه های متنوعی از ماهیان چون ماهی حلوا سفید، شوریده، راشگو، سنگسر،  هامور، 

شیر ماهی، قباد، سرخو، شعری،سه بیتی، خارو، صبور و... و نیز انواع میگو می باشد. 

شکل 40ــ1ــ  چند نمونه از انواع ماهی های استان

شکل 39ــ1ــ صیادی با لنج  سنتی
هامور

ماهی سرخوماهی قباد

سنگسرحلوا سفید
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مخاطرات و معضالت زیست محیطی استان ناشی از ویژگی های محیط طبیعی و دخالت های انسان در محیط طبیعی است که 
نتیجٔه آن در قالب انواع حوادث طبیعی آلودگی ها، تخریب محیط زیست و مسائل مختلف زیست محیطی دیده می شود. در زیر به برخی 

از آنها اشاره می شود.

مسائل و مخاطرات طبیعی ناشی از ویژگی های محیطی
محیط طبیعی نواحی از ترکیب و تعادل عوامل گوناگون شامل ویژگی های زمین شناسی، خصوصیات هیدرولوژیکی، وضعیت 
آب وهوا، شرایط خاکشناسی و زندگی جانوری و پوشش گیاهی و.... شکل می گیرد. ترکیب این عوامل ویژگی مشخصی را بر محیط 
طبیعی ایجادمی کند و تحت عنوان مسائل و ناهنجاری های محیطی و معضالت حاد زیست محیطی طبقه بندی می شود که در این بین 
می توان به بروز زمین لرزه، جریان سیالب، به پیشروی آب دریا، توفان، خشکسالی، حرکت ماسه های روان، شوری خاک ها و آب 

سفره های آب زیر زمینی، تگرگ، سرمازدگی و گرمازدگی محصوالت  کشاورزی اشاره کرد.
زمین لرزه

با توجه به اینکه استان از نظر ویژگی های زمین ساختی جزیی از زون ساختمانی زاگرس می باشد و حرکت آرام و مداوم صفحٔه  
عربستان به سمت صفحٔه ایران در امتداد گسل زاگرس موجب لرزش های زمین  ساختی زاگرس شده است. گسل های کازرون ــ قطر 
وگسل خورموج موجب بروز زمین لرزه های بسیاری در استان می شوند ــ به  طوری  که کلیٔه زمین لرزه های مناطق اهرم، پشت کوه، 

برازجان، باغان و دالکی بر اثر حرکات زمین در امتداد این گسل هاست.

 مشکالت و مسائل زیست محیطی استان     درس5
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ــ آیا به یاد دارید در محل زندگی شما زلزله ای رخ داده باشد . زمان وقوع و میزان خسارات آن چقدر بوده 
است؟

ــ با کمک دبیر خود میزان خطر  نسبی زلزله در محل زندگی خود را روی نقشه مشخص کنید.

شکل ٤1ــ١ــ نقشۀ خطر نسبی زلزله در استان بوشهر

فعالیت  
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سیل
استان بوشهر در حوضٔه آبریز رود های مند، شاپور، دالکی، حله، باهوش و باغان واقع شده است، رود های مذکور و مسیل های 
فصلی  دیگری که ارتفاعات شرقی و شمال شرقی استان را زهکشی می نمایند و با توجه به اینکه غالب این رودها سیالبی اند، وقوع 
سیل یکی از معضالت اساسی استان بوده و خسارات زیادی را به بار می آورد.سیل خیز بودن استان ناشی از دو عامل طبیعی و انسانی 

است.
الف( عوامل طبیعی

1ــ وضعیت بارش استان: با توجه به نوسان میزان بارش که بر اساس آمار120 سالٔه استان بین 48 تا 740 میلی متر و در بعضی 
از نقاط استان، میزان بارندگی 24 ساعته حدود 120 میلی متر گزارش شده و در بعضی سال ها، 50 درصد میانگین بارندگی ساالنه 

طی 24 ساعت ریزش کرده است.
بنابراین، بارش های شدید و کوتاه مدت در استان، عامل مهمی برای سیل خیز بودن استان است.

شکل 42ــ1ــ زلزلۀ منطقه باغان )دشتی(
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این  در  فارس سرچشمه می گیرند.  استان  از  به طور عمده  استان  استان: رودهای اصلی  آبریز  ناهمواری های حوضۀ  2ــ 
حوضه ها عالوه بر باال  بودن میزان بارندگی، زمین نیز دارای شیب تند است. رودها در مناطق کوهستانی شیب زیادی دارند و بعد از 
ورود به دشت ها و جلگه ها، به دلیل کاهش شیب، سرعت آنها کم می شود و معموالً این عامل باعث سیل گیری مناطق دشتی و جلگه ای 

و هموارکنار این رودها می شود.
ب(عوامل انسانی

1ــ احداث غیر اصولی پل ها و آبراه ها
2ــ ایجاد تأسیسات و درخت کاری در حریم رودها

3ــ تخریب مراتع و تبدیل کردن آنها به مناطق مسکونی و صنعتی.

در بارهٔ  نقش انسان در ایجاد سیل در محل زندگی خود نمونه هایی را در کالس ارائه نمایید و در مورد آن بحث کنید.
برای کاهش خسارات سیل در استان چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

                   

فعالیت  

شکل ٤3ــ١ــ خسارات ناشی از سیل کنگان ــ سال 1383
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خشکسالی
استان بوشهر به دلیل قرارگرفتن در ناحیٔه گرم و خشک کشور، از نواحی کم باران است، عالوه بر کمی بارش، تبخیر شدید نیز 
عامل مؤثر دیگری در بروز خشکسالی است. به همین دلیل هر چند سال یک بار شاهد خشکسالی های گسترده یا منطقه ای هستیم. به 

همین دلیل در دو دهٔه اخیر، میلیاردها ریال خسارت به کشاورزی و دامداری استان وارد شده است.

اثرات و پیامدهای خشکسالی های گذشته در منطقٔه خود را بررسی و آن  را درکالس ارائه دهید.

شکل ٤٤ــ١ــ خسارت ناشی از سرمازدگی

فعالیت  

شکل 45ــ١ــ چشم اندازی از زمین های خشک ناشی از خشکسالی
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برای مطالعه

توفان
با توجه به اینکه مردم این استان از قدیم فعالیت دریانوردی دارند، توفان یکی از مخاطرات مهم طبیعی آن است که هر  ساله  باعث 

تلفات انسانی می شود، به شناورها صدمه می زند، سبب باال   آمدن آب دریا  و ورود آن به فضاهای سبز ساحل و منازل مسکونی می گردد.

ماسه های روان
یکی دیگر از معضالت زیستی استان حرکت ماسه های روان است که با توجه به خشکسالی های اخیر مناطق 
نسبتاً وسیعی از شهرستان دیّرــ در دامنٔه شمالی کوه نوکند و مناطقی از شهرستان تنگستان چاهکوتاه ــ چاه پیر را در 
بر می گیرد. خشکسالی و از بین رفتن رویش گیاهی از یک سو و عدم مالچ پاشی وکاشت درخت از سوی دیگر باعث 

پیشروی وحرکت ماسه ها به سمت  اراضی زارعی می شوند.
شوری شدید خاک وکاهش سفره های آب زیر زمینی:

تبخیر شدید باعث تجمع امالح در خاک های سطحی و شور شدن خاک ها شده است. عالوه بر آن استفاده از 
کودهای شیمیایی شور باعث باال رفتن شوری خاک در مناطق ساحلی شده است. بهره برداری زیاد از منابع آب زیر 
زمینی موجب کاهش حجم آب های شیرین و پیشروی  و افزایش حجم آب های شور و در مواردی جایگزینی آن شده 

است و در نتیجه مشکالت و مسائل زیادی برای زارعین و باغداران ایجاد کرده است.
آتش سوزی:

استان به دلیل نبود جنگل و مراتع به صورت انبوه، کمتر مورد هجوم آتش سوزی بوده است، ولی در دهه های 
اخیر به  دلیل شرایط جوی از جمله خشکسالی و وزش بادهای گرم و سوزان و نیز کم  توجهی افراد در مراتع یا باغات و 
مزارع آتش سوزی های زیادی به وقوع پیوسته که با تالش امداد گران و محیط بانان و ستاد حوادث غیر مترقبه استان، 

آتش  سوزی مهار و خاموش شده است.

معضالت و مشکالت زیست محیطی 
در حال حاضر هیچ  کدام از شهرهای استان از نظر دفع آب های سطحی و فاضالب دارای وضعیت مطلوبی نمی باشند. این امر 

در شهرهای ساحلی به دلیل نبودن شیب مناسب و باال  بودن سطح آب های زیرزمینی وضعیت نامناسب تری دارد.
فاضالب اکثر شهرها )به استثنای بوشهر وگناوه( و روستاهای استان یا وارد سفره های آب زیر  زمینی شده یا به رودخانه ها و یا به 

مناطق جزر و مدی تخلیه می گردند. که مهم ترین این آلودگی ها عبارت اند از:
ــ آلودگی دریا:

 مهم ترین منابع آالیندٔه خلیج فارس عبارت  اند از: اکتشاف، استخراج، انتقال مواد نفتی و گاز، ترددکشتی ها و فعالیت هایی 
انسانی که در سواحل صورت می گیرد. 
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ذخیره کنید؛ اما دور نریزید! 

فکر  زیرا  می شود؛  ناپدید  آن  در  زباله  که  هستند  مکانی  دریاها  و  اقیانوس ها  که  بود  این  بر  تصور  گذشته  در 
که  پالستیک ها  از  ما  زیرا  است؛  متفاوت  بسیار  شرایط  امروزه  اما  می شوند.  غرق  یا  فاسد  آنجا  در  مواد  می کردند 
موادی با دوام و دارای سرعت تجزیه پایین هستند، به طور گسترده ای در زندگی روزمره استفاده می کنیم. هنگامی که 
پالستیک ها به دریا انداخته می شوند، برای مدت طوالنی در آنجا باقی مانده و برای حیات دریایی خطر ایجاد می نمایند. 
آب ها و سواحل زیبای کشور ما در چند دهٔه گذشته مورد هجوم انبوهی از انواع زباله قرار گرفته اند. زباله ها توسط 

رودخانه ها، ساحل نشینان، شناورها و گردشگران به دریا ریخته می شود. 
ناشی  آلودگی  از  جلوگیری  المللی  بین  )کنوانسیون   MARPOL مارپل  معاهدٔه  پنجم  ضمیمٔه  اساس  بر 
از کشتی ها(، دفع هر گونه پالستیک، صفحات کاغذی، پارچه های روغنی، فلزات، شیشه، طناب، ظروف سفالی، 
در  بهره برداری  نفت  و  حفاری  سکوهای  شناورها،  از  پالستیک ها  سوزاندن  از  ناشی  خاکستر  و  ماهیگیری  تور 
خلیج فارس و دریای عمان و همچنین دریای خزر ممنوع است و نیز دفع بازماندٔه مواد غذایی در نزدیکی سواحل 

ممنوع است. 

ــ آلودگی رودها :
در حال حاضر، ورود مواد گوگردی و آب های شور پساب های کشاورزی و فاضالب های خانگی و صنعتی موجب آلودگی 

رودها می شود.
ــ آلودگی آب های زیر زمینی :

ورود فاضالب های شهری و خانگی از طریق چاه های جذبی به سفره های آب زیر  زمینی به  ویژه در مخروطه افکنه ها و مصب 
رودها و ریختن زباله موجب آلودگی روز افزون سفره های آب زیرزمینی در استان شده است.

ــ آلودگی هوا :
آلودگی هوا در شهرها و در روستاهای استان بوشهر از دو منبع ناشی می شود.

الف( طبیعی : گرد و غبار ناشی از ورود بادها که از عراق و عربستان وارد استان می شوند.
ب( انسانی : استفاده از سوخت های فسیلی و وجود تأسیسات و پاالیشگاه های نفت و گاز در جزیرٔه خارک، جم، پارس 

جنوبی، منطقٔه گناوه و وحدتیه منبع آلودگی هوای استان اند.
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ــ زباله 
در اکثر شهرها و روستاهای استان جمع آوری، حمل و دفع زباله ها به صورت بهداشتی انجام نمی گیرد. و تخلیه زباله ها در نقاط 

پست و آبگیر شهرها موجب فساد و گندیدگی آنها می شود و مشکالت زیست محیطی زیادی ایجاد می کند.

شکل ٤٦ــ١
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بیشتر بدانیم  

شکل 47ــ1ــ نحوۀ دفن زباله در پاره ای از مناطق استان

           با حفظ و استفادهٔ درست از محیط طبیعی زیبای اطرافمان، امانتداران خوبی برای نسل آینده باشیم. 

                       
ــ آلودگی صوتی

و  بیمارستانی  آموزشی،  کاربری های حساس  انواع  اختالط  و  تأسیسات شهری  و  تجهیزات  نامناسب  توزیع 
مسکونی در کنار واحدهای کارگاهی، خدمات فنی و وجود فرودگاه عمومی و نظامی )درشهر بوشهر( موجب آلودگی 

صوتی در استان شده است.
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بیشتر بدانیم  

در محل زندگی شما کدام یک از موارد آلودگی ها وجود دارد؟
راهکارهای مناسب برای جلوگیری آلودگی محیط خود توسط مواد پالستیکی، شیشه، و فلزات چه می دانید؟

کمبود فضای سبز : فضای سبز یکی از عوامل مؤثر در کاهش آلودگی های زیست محیطی بوده و فواید بسیاری 
دارد، ولی در کلیٔه شهرهای استان پایین  تر از حد استاندارد است، درحالی که سرانٔه فضای سبز استاندارد در ایران 10 

تا 12 متر مربع است، سرانٔه فضای سبز در شهرها بین 0/5 تا 3 متر مربع متفاوت است.

فعالیت  




