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جغرافيای طبيعی استان

پوشش گياهی استان کرمان 

 درس چهارم   : منابع طبيعی استان 

شکل ۳۷ــ۱ــ نمودار  درصد اراضی استان کرمان

پوشش گياهی استان کرمان متأثر از آب و هوا، ناهمواری ها و جهت آن ها،   نوع خاک و منابع آب است.

جنگل
بيابان
مرتع
اراضی کشاورزی ومسکونی 

۳۶

۷/۱۱۲/۱

۴۴/۸

شکل  شکل  ۳۸۳۸ــــ۱ــ پوشش جنگلی پستۀ وحشی (بنه) جبال بارز شمالی گردنۀ دهبکری بين بم وجيرفتــ پوشش جنگلی پستۀ وحشی (بنه) جبال بارز شمالی گردنۀ دهبکری بين بم وجيرفت
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بيشتر بدانيم  

جنگل های استان کرمان
بـا تـوجه بـه ميزان کم بـارش،   تبخير شديد 
کرمان  استان  گياهی  پوشش  نظر  از  باال  دمای  و 
بسيار فقير است. تنها در چند نقطٔه استان کرمان 
که ميزان ريزش باران باالتر از۲۰۰تا۲۵۰ ميلی متر 
است پـوشش گياهــی مناسبی وجـــود دارد. اين 

مناطق عبارت اند از:
(جنگل های  سردسيری  نواحی  ۱ــ   
کوهستانی): اين نواحی بيشتر ارتفاعات   جيرفت 
بـم  آسمان )   ،  شامل(جـبـال بارز  ،    دلـفـارد    ،   بـحر 
مهم ترين  است.  و...  (خبر)  بافت  (دهبکری)، 
گونه های درختی اين نواحی عبارت اند از : پستٔه 
و  (سروکوهی)  ُارس  کوهی (ِبنه)،ِکسور،کَهکُم، 
وحشی، ُمورد  کوهی، انجير  بادام  درختچه های 
(شمشاد)، َارِچن، زرشک وحشی (زارچ)، نسترن 
بوته های  درختان  اين  بين  در  و  تمشک  وحشی، 
گََون، ِاِفْدرا، دْرِمنه، سريش، آالله، َانغوزه، آويشن، 
شيرين بيان (متکی)  گارچی،  کال،  کنگر،  کاکويی، 

و علف فراوان به چشم می خورد .

بوته ِافدرا نقش اساسی در زندگـی گذشتگان ما داشته است. مثًال جوشانده آن برای رفع بيماری های تنفسی 
رفع التهاب ريه و… استفاده می شده است. امروزه در صنايع داروسازی در تهئه ِاِفدرين که يکی از ترکيبات مورد نياز 

در اين صنايع است استفاده می شود. 

شکل ۳۹ــ۱ــ  جنگل ارس (سروکوهی) ارتفاعات رابر  (بافت) 

شکل شکل ٤٠٤٠ــــ١ــ بوتۀ گل پوره(گياه دارويی) ــ بوتۀ گل پوره(گياه دارويی) 
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وسيع تـرين  گـرمسيری:  نــواحــی  ۲ــ 
و  فـارياب  شده  حفاظت  نـواحی  در  جنگـل ها  اين 
کهنوج است کـه پـوشيده  از درختان کُنار ، کَهـور ، 
کـهـورک  ، نـی  ، ِاستبَرق (کَـرک)  و  اسکنبيل است. 
از ديگر جنگـل های حفاظت شده طبيعـی، درختان 
انار شيطان معروف به گُل َپَرک و در دلفارد، درخت 
َجگ با چوب بسيار سخت در جيرفت و عنبر آباد و 
درختان کَهور و کُنار به صورت پراکنده در رودبار، 
ريگان و منوجان وجود دارد و ناحئه جنگلی ديگری 
از درختچه های نخل وحشی کوتاه قد در قلعٔه گنج 
وجـود دارد کـه در حصير بـافـی از آن ها استفاده 

می شود. 

  شکل ۴۱ــ۱ــ درختچۀ نخل وحشی( داز ) در قلعۀ گنج 

شکل ۴۲ــ۱ــ درختان جنگلی کهورو کهورک رودبار و در اکثر نواحی جنوبی استان نيز 
می رويند.

پوشش گياهی نواحی  خشک 
اين نواحی بيشتر مناطقی با ميزان بارش ساليانه کمتر از ۱۵۰ميلی متر را در بر  می گيرد . که  اين نواحی عبارت اند از: کرمان، 

سيرجان، رفسنجان، بم، ريگان، نرماشير، فهرج، قسمت هايی از شهر بابک، راور، بردسير، زرند، انار، راين، گلباف و شهداد.
به دليل بارش کم و تبخير زياد، پوشش گياهی اين مناطق کم وتُنُک است. گونه های مختلف عبارت اند از درختچه های قيچ، تاغ 

و بوته خار شتر، خار خسک و در بعضی نواحی  گون، اسپند و درمنه می رويند. 
پوشش گياهی نواحی بسيار خشک (بيابانی):  قسمت های وسيعی از دشت لوت در حاشئه بم، نرماشير، شهداد، راور تقريباً 
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 برای مطالعه 

خالی از گياه است و اصوالً لفظ لوت به همين معنا است  ولی در 
حاشئه لوت درختچه های تاغ،گز،ِاسَتبَرق وگيش(خرزهره) بوته های 

خاردار با فاصلٔه زياد روييده اند که به کمربند حيات مشهورند.

شکلشکل۴۳۴۳ــــ۱ــ اراضی خالی از گياه قسمتی از دشت لوتــ اراضی خالی از گياه قسمتی از دشت لوت

مراتع استان کرمان 
به دليل کمی بارش مراتع استان کرمان در بيشتر نواحی از نوع متوسط و فقيرند و مراتع خوب تقريباً در استان 
کرمان وجود ندارد، در نواحی سردسيری و کوهستانی بوته های درمنه، گََون، قيچ، کلپوره (مريم گلی) شمشاد، نسترن 
وحشی، بوته های خاردار خارشتر، ريواس، َعَسالن (هريشو)، زيره  و شيرين بيان و سايرگياهان دارويی می رويد و در 
نواحی گرمسيری عمدتاً در  فصل بهار علف های شور (ُسمسيل)، پنيرک (ِشلَک) و علف  کوتاه قد، به فراوانی يافت 

می شود .

شکل ۴۵ــ۱ــ بوته های گون ودرمنهشکل۴۴ــ۱ــ دشت ريواس محور شهربابک ــ انار
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بـازسازی واحـداث جنگـل مرتع: وسعت جنگـل هـای استان کـرمان بيش از ۱/۳ ميليون هکتار بـرآورد می شود و سازمان 
جنگل ها و مراتع در حال بازسازی و انبوه   سازی آن هاست و در بعضی نواحی با کاشت درختان سردسيری مثل سرو، پسته وحشی و 

در نواحی جنوبی و گرمسيری تاغ، کهور، گز و اکاليپتوس به احيای جنگل ها مبادرت ورزيده است.

فعاليتفعاليت
ــ به نظر شما چه عواملی موجب تخريب جنگل ها و مراتع در استان کرمان شده است؟

حيات وحش استان کرمان 
انسان با دخالت در اکوسيستم  و نابودی زيستگاه ها موجب نابودی و انقراض نسل بسياری از جانوران شده است، ولی هنوز 

هم اندک جانورانی به صورت حفاظت شده و در بعضی نواحی بدون حفاظت باقی مانده است.
 هدف از ايجاد پارک ملی حفاظت شده و مناطق شکار ممنوع، حفظ و بقای نسل جانوران برای آينده است . از جملٔه اين 
حيوانات در استان کرمان می توان  به گونٔه نادرخرس  سياه آسيايی و پلنگ در کوه های جبال بارز و بحر آسمان،يوز پلنگ آسيايی در 
دشت های راور و بردسير و گونه های کَل،بز، قوچ و ميش کوهی در اکثر مناطق کوهستانی ،گور خر،آهوی جبير و بزمچه در منطقٔه خبر  
و گرگ، روباه، گراز،خرگوش،کفتار، شغال وپرندگانی چون عقاب، شاهين، هد هد،کبک و تيهو به صورت پراکنده در سراسر استان  

ديده می شود.و گونه های در حال  انقراض  مانند کََمنزيل(مرغ جيرفتی) و هوبره(که اطراف سيرجان وفارياب) وجود دارد.

شکل ۴۶ــ۱ــ پرندۀ زيبای در حال انقراض کمنزيل(مرغ جيرفتی) 
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 پارک ملی َخبر بافت

در  هکتار  هزار   ۱۷۰ حدود  وسعتی  با  منطقه  اين 
شده  واقع  بافت  شهرستان  جنوب  کيلومتری   ۶۰ فاصلٔه 
است. حاکميت سه نوع آب و هوا (سرد سيری، معتدل و 
گرمسيری) سبب تشکيل سيستم های اکولوژيک مختلف 
متفاوت  طبيعی  چشم اندازهای  با  متفاوت  زيستگاه های  و 
در محدودٔه  اين پارک شده است. در سال ۱۳۴۱ منطقٔه 
خبر و  روچون در ليست پناهگاه حيات وحش و مناطق 
اعظم  بخش   ۱۳۷۸ سال  در  و  ثبت  کشور  شده  حفاظت 
آن تحت عنوان پارک ملی خبر به تصويب شورای عالی 
محيط زيست کشور رسيد. به دليل تنوع شرايط طبيعی، 

شکل شکل ۴۷۴۷ــــ۱ــ نقشۀ زيستگاه های حيات وحش و شکار ممنوع استانــ نقشۀ زيستگاه های حيات وحش و شکار ممنوع استان

منطقۀ شکار ممنوع گودچال
منطقۀ شکار ممنوع کوه نو درهنگ
منطقۀ شکار ممنوع گودغول
منطقۀ شکار ممنوع سياه کوه
پارک ملی حيات وحش خبر و روچون
منطقۀ شکار ممنوع کوه انجرک
پناهگاه حيات وحش مهروئيه
منطقۀ حفاظت شدۀ بيدوئيه

شکل ۴۸ــ۱ــ پارک ملی خبر و پناهگاه حيات وحش روچون
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انواع گونه های گياهی و جانوری در آن ديده می شود. در اين منطقه در گذشته جانورانی همچون خرس سياه آسيايی 
زندگی می کرده و غذای خود را از  کندوهای عسل طبيعی و درختانی همچون زيتون، انجير و خرما به دست می آورد،  
آن ها  نسل  می کرده اند،  زندگی  عليجان  َدق  در  ايرانی  گورخر  از  گونه هايی  يا  است.  انقراض  حال  در  آن  نسل  امروزه 

نيز در حال نابودی می باشد. در حال حاضر اين 
منطقه پناهگاه جانورانی همچون پلنگ، يوزپلنگ، 
گرگ، گربه های دشتی، گورخر، روباه،  خرگوش، 
کل،   بز،   قوچ  ،  آهو  ،   خدنگ   ( نـوعی   راسو )،   انواع 
مارهـا همچون افـعـی  ،    مـارجعفری  ، مـاربـالـدار،  
مـار   شتری     و  …    مـی باشد و انــواع پـرنـــدگـــان 
همچون عقاب طاليی، قـرقی، شاهين  ، کالغ  ابلق 
( کـراجک ) ، زاغ  نوک سياه  ،    تيهو  ، چکور  ، بلبل 

شکل۴۹ــ۱ــ پارک ملی خبرو کبک در آن زندگی می کنند. 

گون،  انواع  شيطان،  انار  ارچن،  کوهی،  بادام  ارس،  زرشک،  بنه،  کهکم،  شامل  پارک  اين  گياهی  گونه های 
درمنه، زيتون وحشی، انواع گياهان دارويی همچون زيره، آالله و ... است.

منابع  آب  استان 

         «َوَجَعلْنٰا ِمَن الْٰماِء کُلَّ َشْی ءٍ َحیٌّ» 
              هر چيز زنده ای را از آب پديد آورديم. 
                                                       سورٔه انبياء آئه ۳۰

شکل۵۰ــ۱ــ  آبشار َدلفارد جيرفت



٣٢

خشکسالی های پی در پی که بيش از ده سال طول کشيده، تأثير منفی زيادی بر منابع آب  گذاشته است. 
تقسيم بندی منابع آب

 منابع آب استان به دو دسته تقسيم می شوند: الف) آب های سطحی      ب) آب های زيرزمينی 
الف)  آب های سطحی: ميزان منابع آب سطحی در استان کرمان ۱/۸ ميليارد متر مکعب برآورد شده است که بيشترين استفاده 
از آن در شهرستان های جيرفت، رابر  ،  عنبرآبـاد  ،   رودبـار  ،  بافت  ، کهنوج و بـردسير  است کـه مهم ترين رودهـای استان کرمان نيز در 
اين نواحی جاری اند. رودهای استان کرمان به سه دسته، دائمی، فصلی و اتفاقی تقسيم می شوند. مهم ترين و پر آب ترين رود دائمی 

استان، هليل رود است که از کوه های منطقٔه گوغربافت  ،الله زار ، رابر ، بحر آسمان دلفارد و جبال بارز سرچشمه گرفته و با طول بيش 
از ۴۰۰  کيلومتر به تاالب جازموريان می ريزد. 

شکل۵۱ــ۱ــ نقشۀ حوضه های آبريز استان کرمان
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سد جيرفت:  اولين و بزرگترين سد مخزنی و بتونی در استان کرمان، سد جيرفت است  که به وسيله متخصصان و مهندسان ايران 
بعد از انقالب بر روی شاخٔه اصلی هليل رود، در چهل کيلومتری شمال غربی جيرفت در تنگ نَراب ساخته شده  است که گنجايش 

۴۲۵ ميليون متر مکعب آب را دارد. 
مهم ترين اهداف احداث سد جيرفت: 

۱ــ ذخيرٔه آب برای آبياری اراضی کشاورزی 
۲ــ جلوگيری از خسارت های ناشی از طغيان های فصلی هليل رود 

۳ــ توليد انرژی برق به ميزان۳۰ مگا وات  
۴ ــ تغذيه مصنوعی آب های زيرزمينی  

از ديگر رودخانه های مهم استان می توان رود شور رفسنجان، تنگوئيه سيرجان، نساء بم، آبدر شهر بابک، حسين آباد راين و...
را نام برد. 

شکل شکل ۵۲۵۲ــــ۱ــ سد جيرفتــ سد جيرفت
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 جدول ٥ــ١ــ رودهای مهم استان کرمان

سرچشمهحوضه های آبريز اصلینام رودخانه
ارتفاعات شاه غربی جازموريانهليل رود ــ جيرفت 

ارتفاعات ساردوئيه ــ دلفاردغربی جازموريانشور ــ جيرفت 
ارتفاعات جبال بارزغربی جازموريانآغين ــ جيرفت

ارتفاعات جبال بارزدشت لوت نساء ــ بم 
ارتفاعات جبال بارزدشت لوت آدوری ــ بم 

ارتفاعات کوهپايه دشت لوت درختنگان ــ چهار فرسخ
ارتفاعات پابدانادشت لوت شيرين رود ــ راور
ارتفاعات شمال ساردوئيه دشت لوت سوراخ مار ــ راين

جنوب هزار دشت لوت گهوئيه ــ راين 
ارتفاعات چهارگنبد کوير نمک سيرجان تنگوييه ــ سيرجان

کوه خانه سرخ کوير مرکزی گيودری ــ رفسنجان 
کوه هزار کوير مرکزی هفت کوسک 

کوه هزار کوير مرکزی چاری ــ قريه العرب
ارتفاعات شاه کوير مرکزی آب بخشاء ــ بردسير 

ارتفاعات کوه مساهيم کوير بافق انار 
ارتفاعات محمدآباد بيدسوختٔه شهر بابک دشت انار جوزم (چاورچی) ــ شهر بابک 

ارتفاعات پابدانا دشت لوت راور 
ارتفاعات جنوب هزاردشت لوت بره سوز ــ راين 

ارتفاعات سرچشمه کوير بافق شور ــ رفسنجان 
ارتفاعات ُختکن دشت لوت قطروئيه ــ راور 
ارتفاعات دهبکریدشت لوت دهبکری ــ بم 

ارتفاعات کوه کلبی دق پوزه خون اسطور ــ سيرجان 
ارتفاعات کوهپايه کوير مرکزی سعيدی 

ارتفاعات جنوبی چهارگنبددق پوزه خون حسين آباد ــ سيرجان 
ارتفاعات شمال شرق شهر بابک هرات و مروستآبدر ــ شهر بابک 
ارتفاعات شمال شرق شهر بابکهرات و مروست تاجو ــ شهر بابک 

ارتفاعات پلوار کوير مرکزی سکنج ــ کرمان 
ارتفاعات رابر و شمال شهرستان بافت جازموريان رابر ــ بافت ــ سلطانی (سرشاخه های هليل رود) 
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فعاليتفعاليت
ــ آيا رود مهمی در نزديکی محل زندگی شما وجود دارد؟ در اين مورد گزارشی تهيه 

کنيد و به کالس ارائه دهيد.  

آب های راکد استان: مهم ترين حوضٔه آبريز استان، جازموريان در جنوب شرق استان است که بين کوه های مرکزی استان 
شامل ارتفاعات بافت، بحر آسمان، جبال بارز در شمال و کوه های بشاگرد در جنوب قرار دارد که بر اثر تبخير زياد آب کمی دارد و 
وسعت آن بين ۱۶ تا ۱۸ هزار هکتار متغير است و در بعضی سال ها  به صورت  باتالقی و در بعضی مواقع کامالً خشک  می شود . از 

ديگر آب های راکد استان می توان  کفٔه نمکی سيرجان را نام برد که در غرب اين شهرستان واقع شده است.
ب) آب های زير زمينی: سفره های آب زيرزمينی را هم می توان به دو دسته تقسيم کرد:

١ــ سفره های آزاد: اليه آب دار بر روی سنگ نفوذ ناپذير قرار دارد و بخشی از رسوبات روی سنگ نفوذناپذير از آب پر شده 
که به آن منطقه اشباع می گويند و سطح باالی منطقه اشباع، سطح ايستابی است که چشمه ها، قنات ها، چاه های عميق و نيمه عميق از 
اين سفره ها تغذيه می شوند و بيشترين بهره برداری آب در استان کرمان از اين نوع سفره هاست. امروزه با حفر بی روئه چاه های عميق 
بسياری از چشمه ها و قنات ها خشک شده اند؛ مثالً در نواحی شمالی و شمال غربی استان در اطراف سيرجان، رفسنجان، کرمان و زرند 

شکل ۵۳ــ١

قشر نفوذناپذيرقشر نفوذناپذير

قشر نفوذ  ناپذيرقشر نفوذ  ناپذير
مخزن محصورمخزن محصور

سنگ ريشهسنگ ريشه

اختالف ارتفاعاختالف ارتفاع

خشکه کارخشکه کار

مظهر قناتمظهر قنات
زمين های زراعیزمين های زراعی

ميله هاميله ها

ان آب
جري

ان آب
جري کورهکوره

ح ايستابی
سط

ح ايستابی
سط

تره کارتره کار
ميله های ترميله های تر

ميله های خشکميله های خشک
چاه نزان خشکانچاه نزان خشکان

عمق سطح ايستابی از عمق سطح ايستابی از 
سطح زمينسطح زمين
منطقه جذب آبمنطقه جذب آب

مادر چاهمادر چاه

ر قابل نفوذ
اليه غي

ر قابل نفوذ
اليه غي

دار
ه آب

الي
دار

ه آب
الي

مادر چاه با افقمادر چاه با افق

به صورت  آب  به  دسترسی  عمق  رويه،  بی  برداشت  براثر 
خطرناک و باورنکردنی افت کرده است. در بعضی نواحی 
عمق چاه های عميق به  بيش از ۲۵۰ متر می رسد.          

سفره های  نوع  اين  فشار:  تحت  سفره های  ٢ــ 
آب عمدتاً در حوضه جيرفت قرار دارند. وقتی آب بين دو 
اليه نفوذ ناپذير قرارگيرد و سطح آن باالتر از محل خروج 
آب باشد، آب با سرعت زيادی از زمين فوران می کند. به 
اين نوع چاه ها آرتزين نيز می گويند. چاه آرتزين روستای 
چمن جيرفت از معروف ترين آن هاست که در ابتدای حفر 
دبی آن ۲۰۰ ليتر در ثانيه بوده است و تا ارتفاع ۱۸ متر 
از سطح زمين فوران می کرده است،  ولی در حال حاضر 

فوران ندارد .       

الفالف

ب

هرنجهرنج

سفره آب ديناميکسفره آب ديناميک
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 برای مطالعه 
اروپاييان  کنندگان قنات در جهان بوده اند و اينان کسانی بودند که شيؤه حفر قنات را به  ايرانيان اولين ابداع 
بيشترين  از  خود  خاص  موقعيت  به  توجه  با  کرمان  استان  هم  هنوز  آموختند.  امروزی  ايتاليای  و  رم  مردم  خصوصاً 
قنات ها بهره می برد.پر آب ترين اين قنات ها در شهرستان بم قرار دارند که قنات پر آب پاکَم در خواجه عسکر از جمله 

اين قنات هاست.
به گفتٔه دکتر باستانی پاريزی قنات گهر ريز جوپار قديمی ترين قنات جهان است که زمان حفر آن  به دورٔه پرستش 

آناهيتا در ايران می رسد.

شکل ۵٤ــ١ــ قنات گهر ريز جوپار (شش مقسم)

شکل ۵٥ــ١ــ مظهر قنات پر آب پاکم  درخواجه عسکر بم
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 درس پنجم   : آلودگی های زيست محيطی 
آلودگی های زيست محيطی

و  آلودگی  ايجاد  باعث  مختلفی  عوامل  می شوند.  هوا  و  خاک  آب،  منابع  آلودگی  باعث  وگاز  مايع  جامد،  به صورت  آالينده ها 
مزاحمت برای زندگی بشر می شوند که بعضی از آن ها از جمله صنايع و کارخانجات گرچه جزء منابع مهم آالينده به حساب می آيند اما از 
طرف ديگر زير بنای توسعٔه جوامع نيز به شمار می روند. لذا ايجاد اين صنايع اجتناب ناپذير است، گرچه کنترل عوامل آالينده در بسياری 

از موارد همراه با مشکل است، اما با اتخاذ تدابير مناسب می توان تا حدود زيادی از ميزان آلودگی ناشی از آن ها کاست.
آلودگی های استان شامل: آلودگی هوا، آب و خاک است.

کارخانجات،  و  صنايع  موتوری،  نقلئه  وسايل  از:  عبارت اند  استان  سطح  در  هوا  آالينده  منابع  مهم ترين  هوا:  آلودگی  ۱ــ 
فعاليت های معدنی و وسايل گرمازای خانگی. اين منابع با توليد گازهای سمی و خطرناک به ويژه CO۲ و همچنين گرد و غبار و انتشار 
آن در سطح وسيع سبب آلودگی شديد هوا می شوند؛ به عنوان مثال، کارخانه سيمان کرمان با توليد گازهای CO۲ ،SO۲ و نشر مواد 
مضر از طريق دود و غبار باعث آلودگی هوای شهر کرمان شده است. همچنين بسياری از وسايل نقليه و ماشين آالت مورد استفاده 
در استان به دليل سيستم قديمی و مستهلک بودن، عالوه بر توليد گازهای سمی باعث انتشار مقدار زيادی از ذرات آزبست و سرب به 

هنگام ترمز کردن می شوند. عالوه بر آن، کارخانه های کُک و َقطران و زغال شويی موجب آلودگی هوای زرند گرديده است.

شکل ۵٦ــ۱ــ کارخانه سيمان

شکل ۵٧ــ۱ــ تإثير آلودگی ها بر هوای شهر کرمان
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۲ــ آلودگی آب: در استان، واحدهای توليدی و صنعتی زيادی فعاليت دارند که ساالنه هزاران متر مکعب فاضالب صنعتی 
توسط آن ها توليد می شود. فاضالب توليد شده توسط بخش عمده ای از اين واحدها به دليل عدم کنترل و دفع بهداشتی، به آب های 
سطحی و زيرزمينی نفوذ کرده و موجبات آلودگی شديد آن ها را فراهم می آورند. با توجه به کمبود منابع آب سطحی استان و کاهش 
سطح سفره های آب زير زمينی، عدم کنترل و دفع بهداشتی فاضالب های صنعتی و شهری ضمن آلوده کردن  شديد منابع آبی، خسارات 

جبران ناپذيری را در سطح استان  به بار خواهد آورد.
۳ــ آلودگی خاک:يکی از مواردی که می تواند عالوه بر زشت و ناپسند ساختن محيط، سبب آلودگی محيط زيست شود زباله 
و مواد زائد است. اگر اين مواد به موقع و به طريق صحيح و بهداشتی دفع نگردند، ضمن آلوده کردن منابع آب و خاک و متعفن نمودن 

هوا، ضايعات فراوانی را در محيط به بار آورده و موجبات بروز انواع بيماری ها را فراهم می آورند.
در حال حاضر روزانه ۱۰۴۰تن زباله از سطح شهرهای استان جمع آوری می شود (سرانه۶۷۰گرم) که با توجه به جمعيت ساکن 

در شهرها زياد به نظر می رسد.
از ديگر عوامل آلوده کنندٔه خاک می توان سموم دفع آفات نباتی و کودهای شيميايی را نام برد که در اين ميان شهر رفسنجان 

به دليل داشتن باغ های وسيع پسته و استفادٔه زياد از سموم کشاورزی، آلوده ترين منطقه در سطح استان است.

الف ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ مس خاتون آبادالف ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ مس خاتون آباد

ـ ۱ ـ   ـ شکل شکل ۵۸۵۸  ـ

ب ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ کُک و قطران زرندب ــ آلودگی هوای ناشی از دود کارخانۀ کُک و قطران زرند
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 برای مطالعه 

راه های مقابله با آالينده های محيطی
مهم ترين راه های مقابله با آلودگی های استان عبارت اند از:

۱ــ ايجاد و توسعٔه فضای سبز در سطح استان به خصوص در مجاورت کارخانه ها
۲ــ کاهش آلودگی ناشی از دود و غبار کارخانه ها و وسايل نقلئه موتوری 

۳ــ کنترل و دفع بهداشتی فاضالب های صنعتی، خانگی و بيمارستانی و جلوگيری از ورود آن ها به منابع آب
۴ــ جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و اجرای سيستم بازيافت زباله (کامپوست)

شکل ۵۹ــ۱ــ دفع نا مناسب زباله ها در حاشيه شهرها

مطالعۀ موردی: آلودگی مجتمع مس سرچشمه 
مرکز ذوب و توليد مس در ايران  بزرگ ترين  رفسنجان  کيلومتری جنوب غربی  مجتمع مس سرچشمه در ٥٥ 
است. فرايند توليد در مجتمع مس سرچشمه شامل حفاری، خاکبرداری و انتقال مواد معدنی خام، عمليات تغليظ، 
ذوب (توليد مس از کوره های ريورب (شعله ای) و کنورتور)، پااليش و ريخته گری است که طی آن در هر شبانه روز 
محيط  وارد  سرچشمه  ذوب  کارخانٔه  دودکش های  طريق  از  معلق  ذرات  زيادی  مقدار  و   SO۲ گاز  تن   ٧٨٩ حدود 
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می شود. خوشبختانه در سال های اخير با پيگيری های محيط زيست استان و مسئوالن شرکت مس، اقدامات مؤثری 
جهت کاهش آلودگی های محيطی صورت گرفته است: به عنوان مثال، با راه اندازی کارخانٔه توليد اسيدسولفوريک 
پساب  تصفيه  برای  همچنين  می يابد.  کاهش  زيادی  ميزان  به  ذوب  کوره های  از  حاصل   SO۲ گاز  آالينده های  ميزان 
کارخانٔه مس سرچشمه که به رودخانه شور می ريزد، تصفيه خانه ای به ظرفيت ٤٣٢٠٠ متر مکعب در روز احداث شده 

که ضمن جلوگيری از آلودگی آب پايين دست به يکی از منابع تأمين کنندٔه آب صنعتی کارخانه تبديل شده است. 

شکل شکل ۶۰۶۰  ــ  ــ١ــ تصفيه خانۀ مجتمع مس سرچشمه ــ تصفيه خانۀ مجتمع مس سرچشمه 

شکل ٦۱  ــ١ــ دود حاصل از کوره های ذوب مس (کارخانۀ مس سرچشمه) 
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بيشتر بدانيم  
از آنجايی که بيماری های ايجاد شده ناشی از عوامل آالينده، طی زمان های طوالنی به وجود می آيد، بسياری از 
ما متوجه خطرات بالقوه اين عوامل نمی شويم: برای مثال، آزبست (پنبه کوهی و يا پنبه نسوز) که به عنوان عايق حرارتی 

و صدا مورد استفاده قرار می گيرد بسيار سمی بوده و باعث ايجاد سرطان ريه می شود. 
پنبٔه نسوز به صورت ذرات بسيار ريز در هوا منتشر و از طريق هوا وارد ريه ها می شود. اين ماده سمی به مدت 
٥ تا ٢٠سال در ريه باقی مانده و طی اين دوره باعث بيماری های سرطانی می شود. اما از آن جايی که اثرات مضر آن در 
کوتاه مدت قابل لمس نبوده چندان به آن توجه نمی شود، در حال حاضر به دليل سمی بودن پنبٔه نسوز توليد اين ماده 

در کشورهای پيشرفته ممنوع است. 

شکل ٦۲ــ١ــ کارخانۀ اسيدسولفوريک سرچشمه 
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بيماری های ايجاد شده توسط فلزات سنگين مانند سرب نيز خطرناک است، اما تشخيص آن ها مشکل بوده و 
اثرات آن ها در کوتاه مدت مشخص نمی شود؛ برای مثال، سرب باعث ايجاد کندذهنی در کودکان می شود. متأسفانه 

هم اکنون اين فلز خطرناک به وفور در دسترس کودکان قرار دارد. 
انتشار آالينده ها يکی از مسائل بسيار مهم زندگی امروزی به شمار می رود. در حال حاضر کشورهای پيشرفته 
توجه زيادی به مسائل زيست محيطی دارند؛ برای مثال، در ژاپن ٩٥ درصد از گازهای مضر توليد شده از کوره های 

ذوب مس، جذب می شود و از ورود آن ها به محيط جلوگيری به عمل می آيد. 

ــ مهم ترين عوامل آلوده کنندٔه محيط زيست منطقٔه خود را نام برده و بگوييد چگونه می توان خطرات ناشی از 
آن ها را به حداقل رساند؟ 


