
فصل سومفصل سوم
الت زيست محيطي در استان الت زيست محيطي در استانمنابع طبيعي و مش منابع طبيعي و مش



٣٨

بيابان های استاندرس هفتم

 بيش از ٣٠ درصد مساحت استان را بيابان ها تشکيل می دهند (٣/٣ ميليون هکتار) که در شهرستان های خور، نائين، نطنز، اردستان، 
آران و بيدگل، کاشان و اصفهان پراکنده شده اند. شهرستان نائين بيشترين و شهرستان نطنز کمترين مساحت بيابانی را به خود اختصاص 
داده اند. فقط بخشی از مساحت اين بيابان ها را تپه های ماسه ای تشکيل می دهند که با اشکال زيبای خود بينندگان زيادی را به سوی خود 
می کشانند؛ برای مثال می توان تپه های ماسه ای اطراف ورزنه و جرقويه را نام برد. همچنين، مساحت محدودی از بيابان ها (در گود ترين 

محل) به کوير تبديل شده اند که سطوحی کامالً صاف و پوشيده از نمک و رس را به وجود آورده اند؛ مانند: کوير مرنجاب و گاوخونی. 

شکل ١ ــ٣ ــ چشم اندازی از بيابان های استان 

شکل ٣ ــ٣ــ کويرــ زمينی صاف پوشيده از نمک و رس (خور و بيابانک) شکل ٢ ــ٣ــ تپه های ماسه ای بيابانی (حسن آباد جرقويه) 



٣٩

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

شکل ٤ ــ٣ــ جندق شهری در ناحيۀ بيابانی با خانه های سازگار با محيط 

بسياری از روستاها و برخی از شهرهای استان در ناحئه بيابانی قرار گرفته اند. آيا می توانيد تعدادی از آن ها را نام ببريد؟
چرا بيابان های استان بيشتر در شمال، شرق و مرکز استان ديده می شوند؟ 

از جمله توانمندی های بيابان های استان عبارت اند از:
پتاس  انارک،  روی  و  سرب  موته،  در  طال  مانند  غير فلزی  و  فلزی  معدن های  انواع  وجود  معدنی:  توانمندی های  ١ ــ 

خور، و نفت و گاز آران و بيدگل 
٢ ــ توانمندی های گياهی: وجود انواع گياهان مرتعی و علوفه ای، صنعتی و دارويی

٣ ــ توانمندی های مرتعی: وجود مراتع وسيع جهت پرورش انواع دام ها 
ـ تحقيقاتی: وجود مناطق دست نخورده و بکر، چشم اندازهای طبيعی، سازندهای زمين شناسی، گونه های  ٤ ــ جاذبه های علمیـ 

گياهی و جانوری بسيار ويژه، و شب هايی با آسمان صاف 
و  گياهی  زندگی  بهار،  فصل  در  ويژه  به  طبيعی  زيبای  چشم اندازهای  خلوت،  و  سکوت  وجود  گردشگری:   جاذبه های  ٥ ــ 

جانوری ويژه، تپه های ماسه ای، آسمان پر ستاره شب و جاذبه های فرهنگی اين ناحيه 
٦ ــ توانمندی  در توليد انرژی های سالم و ارزان مانند انرژی خورشيد و انرژی باد 

٧ ــ توانمندی  در پرورش شتر، شترمرغ، بز و ديگر دام های کوچک و توليد انواع داروها از سّم مار و عقرب



٤٠

ـ  شهرضا  شکل ٥ ــ٣ــ پرورش شتر مرغ در ناحيۀ بيابانی ـ

شکل ٦ ــ٣ ــ پرورش شتر در ناحيۀ بيابانی ــ خور و بيابانک 

ـ  نائين  ـ کشت محصول پسته در ناحيۀ بيابانی ـ شکل ٧ ــ٣ ـ



٤١

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

شکل ٨ ــ٣ ــ کشت پنبه در ناحيۀ بيابانی ــ ورزنه 

شکل ٩ــ٣ــ رو در رويی انسان با بيابان ــ کاشان

فعاليت گروهی ۱ـ۳  
آيا در شهرستان  محّل زندگی شما بيابان وجود دارد؟ توانمندی های آن را فهرست کنيد. 

آيا اقداماتی برای اصالح يا احيای بيابان ها انجام شده است؟



٤٢

«مرگ يک بوتٔه سبز مرگ ما انسان هاست.» 

آن بخش از يک زيست بوم طبيعی که قابل استفاده برای چرای دام باشد، «مرتع» (چراگاه) ناميده می شود. مراتع را بر  اساس 
ميزان توليد علوفٔه خشک در يک سال به سه گروه خوب، متوسط و ضعيف تقسيم بندی می کنند. بيشتر مساحت مراتع استان ما را 
1 آن را مراتع خوب تشکيل می دهد. به ن ظر شما، مراتع خوب در چه قسمتی از استان يافت می شوند؟ 

3
مراتع متوسط و ضعيف، و فقط 

اگر به نقشٔه مراتع و جنگل های استان توجه کنيم (شکل ١١ــ٣) خواهيم ديد که بين ميزان بارش منطقه و کيفيت مراتع آن رابطٔه مستقيم 
وجود دارد؛ به گونه ای که بهترين مراتع در نواحی پربارش استان قرار دارند و هر چه به سمت نواحی خشک پيش می رويم، از کيفيت 

مراتع کاسته می شود. 

شکل ١٠ ــ٣ ــ ببينيم و تفسير کنيم 

مراتع و جنگل های استاندرس هشتم



٤٣

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

ـ   نقشۀ پراکندگی پوشش گياهی استان اصفهان  شکل ١١ ــ٣ـ

محيط ها  انسان در اين  ناآگاهانٔه  آنيم که برخی دخالت های  شاهد  متأسفانه  استان،  مراتع برای  زياد  بسيار  با وجود اهميت 
کرد:  اشاره  زير  موارد  اقدامات می توان به  اين  شده است که از جملٔه  استان  مراتع  بخش هايی از  انهدام  تخريب و  باعث 

ـ چرای بيش از حد ظرفيت مراتع  ١ ـ
٢ ــ چرای دام ها در خارج از فصل چرا 

٣ ــ تبديل مراتع به زمين های کشاورزی و ديمزارها
٤ ــ قطع بوته  ها، آتش سوزی های غير عمدی و بهره برداری نادرست از بوته ها

مـراتـع  از  بخشی  احيـای  و  تـرمـيم  به  کوچ نشينان  و  روستـانشينان  کـمک  با  دولتـی  نهـادهای  اخيـر،  سال هـای  در 
شده،  تخريب  مراتع  کامل  بازسازی  شاهـد  فعاليت ها  اين  به  دادن  وسعت   با  است  اميد  کرده اند.  اقدام  استان  تخريب شدٔه 

باشيم. 
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٤٤

ـ   کاشت درخت و بازسازی مراتع و جنگل های استان شکل ١٢ ــ٣ ـ

فعاليت گروهی ٢ـ۳  
چنانچه در پيرامون محّل زندگی شما مرتع وجود دارد، بررسی کنيد چه استفاده ای از آن به عمل می آيد؟ چه 

اقداماتی برای حفظ آن انجام می شود؟ چه استفاده های ديگری می توان از آن به عمل آورد؟ 

جنگل کامل ترين نوع پوشش گياهی و زيست بوم است. در مناطقی از استان که بارش بيش از ٥٠٠ ميلی متر بوده، به شرط 
وجود خاک مساعد و جهت گيری مناسب ناهمواری ها، جنگل طبيعی به وجود آمده است. چنين شرايطی به طور بسيار محدود وجود 
دارد؛ از اين رو، جنگل های طبيعی استان فقط در بخش کوچکی از ارتفاعات زاگرس در شهرستان فريدونشهر و ارتفاعات دنا در 
شهرستان سميرم ديده می شوند. مساحت کّل اين جنگل ها حدود ١٠٠ هزار هکتار است که از نوع جنگل های کم تراکم زاگرس با 

درختانی از نوع بلوط، بنه، بادام، داغداغان، گردو، ارس و ... است. 



٤٥

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

ـ  جنگل های طبيعی استان (پشت کوه فريدون شهر)  شکل ١٣ــ٣ ـ

اصفهان  و  نطنز  نائين،  اردستان،  کاشان،  شهرستان های  از  بخش هايی  در  استان  (مصنوعی)  کاشت  دست  جنگل های 
مساحت  می شود.  ديده  جنگل ها  اين  از  نمونه ای  سبز  کمر بند  عنوان  به  اصفهان  شهر  حاشئه  در  همچنين،  شده اند.  ايجاد 
است.  اوکاليپتوس  و  کاج  گز،  تاغ،  جنگل ها  اين  گياهی  غالب  گونه های  است.  هکتار  هزار   ٣٢٠ از  بيش  جنگل ها  اين  کل 
و  آب  تعديل  طبيعی،  اکوسيستم های  تقويت  روان،  ماسه های  حرکت  کنترل  بيابان ها،  رشد  کنترل  هدف  با  جنگل ها  اين 
در  اقداماتی  چنين  می شوند.  ايجاد   ... و  غباری  و  گرد  طوفان های  کنترل  خاک،  حفظ  زير زمينی،  آب های  تغذئه  هوا، 
فعاليت های  و  اشتغال  درصد  افزايش  و  فقر  کاهش  و  نواحی  اين  روستايی  جمعيت  حفظ  باعث  می تواند  استان  بيابانی  ناحئه 

گردد. اقتصادی 

 آيا می دانيد
روز ١٥ اسفند ماه روز درختکاری است؟ 



٤٦

شکل ١٤ ــ٣ ــ جنگل های دست کاشت ــ اردستان 

فعاليت گروهی ٣ـ۳  
چنانچه در شهرستان محّل زندگی شما جنگل وجود دارد، آثار مثبت آن را بررسی کنيد. چه عواملی حيات 

اين جنگل ها را تهديد می کند؟ 



٤٧

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

 «در جمهوری اسالمی ايران، حفاظت از محيط زيست و حيوانات وحشی يک وظيفٔه عمومی است.» 
قانون اساسی

شکل ١٥ ــ٣ــ ساخت آبشخور برای حيوانات وحشی ــ کاله قاضی

زيست بوم های حفاظت شده استاندرس نهم

بيشتر بدانيم  

 استان اصفهان بيشتر به جهت داشتن آثار تاريخی و باستانی مشهور است؛ در حالی که اگر به محيط طبيعی 
آن کمی دقت کنيم، خواهيم ديد که زيست بوم های بسيار متنوع و شايان توجهی با گوناگونی خيره کننده از گياهان و 
جانوران که برخی از گونه های آن منحصر به استان اصفهان است، در آن مشاهده می شود. در اين درس، سعی خواهيم 

کرد که در جهت حفظ اين محيط های ارزشمند، شناختی اجمالی دربارٔه مناطق حفاظت شدٔه استان به دست آوريم.



٤٨

شکل های ١٥ــ٣ و ١٦ــ٣ را مقايسه کرده، بگوييد کدام عمل منطقی تر است؟ 

ـ  اصفهان  شکل ١٦ ــ٣ ــ تاالر شاخ، کاخ ظل السلطان ـ

سازمان حفاطت محيط زيست استان برای حفظ زيست بوم های طبيعی، مناطقی را با عناوين پارک ملی، منطقٔه شکار ممنوع، 
پناهگاه حيات وحش مشخص کرده و تحت نظارت خود قرار داده است.در چنين مناطقی شکار، صيد، تعليف دام، تخريب محيط و 

قطع گياهان ممنوع است؛ مگر در شرايط بسيار ويژه. 

شکل ١٧ ــ٣ــ نقشۀ مناطق حفاظت شدۀ تحت مديريت استان اصفهان

 و برزک



٤٩

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

بيشتر بدانيم  

شکل ١٨ ــ٣ ــ آهوی ايرانی در پناهگاه حيات وحش موته 

مناطق حفاظت شدٔه استان عبارت اند از: 
الف) پارک ملی و پناهگاه حيات وحش کاله قاضی: اين منطقه در جنوب تا جنوب شرقی شهر اصفهان 
به صورت دو  رشته کوه موازی به نام کاله قاضی و شيدان و دشت های پيرامون آنهاست. تعداد زيادی کل و بز و آهو 

در اينجا زندگی می کنند. 
ب) پناهگاه حيات وحش موته: اين منطقه در شمال غرب استان، بين استان های اصفهان و مرکزی، قرار 
ايجاد  باعث  منطقه  زياد  ارتفاع  اختالف  است.  شده  تشکيل  دشت  و  کوه  قسمت  دو  از  پناهگاه  اين  است.  گرفته 

رويشگاه های متنوع گياهی و تنوع گونه های جانوری شده است. 

پ) پناهگاه حيات وحش قميشلو: اين پناهگاه حّد فاصل شهرستان های تيران و کرون، برخوار و ميمه و 
نجف آباد قرار دارد. تنوع چشم انداز های طبيعی اين محل، موجب تنوع پوشش گياهی و حيات جانوری آن شده 

است.



٥٠

ـ  قوچ اصفهان در منطقۀ قميشلو (گونه ای بی نظير در جهان) شکل ١٩ ــ١٣ـ

ـ گرگ، حيوانی بسيار مفيد برای حفظ تعادل تعداد جانوران ــ منطقۀ شکار ممنوع کرکس  شکل ٢٠ ــ٣ ـ

ت) منطقۀ شکار ممنوع کرکس: اين منطقه در جنوب شهرستان نطنز و شمال شهرستان برخوار و ميمه قرار 
گرفته و يکی از بهترين زيست بوم های ايران مرکزی از لحاظ تنوع زيستی است. 



٥١

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

ـ  يوزپلنگ ايرانی  ـ ٣ــ گربۀ شنیشکل ٢١ ــ٣ ـ شکل ٢٢ ـ

چ) منطقۀ شکار ممنوع کهياز: اين منطقه در شهرستان اردستان قرار گرفته و از کوه های کهياز و سياه کوه 
و دشت های اطراف آن تشکيل شده است. 

ث) منطقۀ شکار ممنوع حنا: در جنوب شهرستان سميرم، درياچٔه پشت سد حنا همراه با بلندی ها و دشت های 
اطراف آن، محيط بسيار مناسبی را برای حيات وحش به ويژه پرندگان مهاجر فراهم آورده اند. در اين منطقه، عالوه بر 

جانوران خشکی زی گروهی از آبزيان از جمله انواع ماهيان زندگی می کنند. 
ج ) منطقۀ شکار ممنوع عباس آباد: اين منطقه در مرکز شهرستان خور و بيابانک قرار گرفته است و شامل 
دشت ها و کوه های خشک و نيمه خشک وسيعی است. اين منطقه به دليل اين که زيستگاه يوزپلنگ، گربٔه شنی و روباه 
شنی و کاراکال (گربٔه وحشی) است، از اهميت ويژه ای برخوردار است. يوزپلنگ ايرانی و گربٔه شنی دو گونه جانور 

منحصر به فرد در ناحئه بيابانی استان اند. 

شکل ٢٣ ــ٣ ــ هوبره پرنده ای ارزشمند و در حال انقراض ــ منطقۀ کهياز



٥٢

جنوب  در  رود  زاينده  رودخانٔه  مسير  منتهی اليه  در  ارزشمند  تاالب  اين  گاوخونی:  بين المللی  تاالب  ح) 
شرقی استان قرار گرفته است. اطراف تاالب انواع گياهان رطوبت پسند و دورتر از آن، گياهان خشکی پسند زندگی 
می کنند. همچنين، تعداد زيادی از پستانداران و خزندگان پيرامون تاالب زندگی می کنند ولی آن چه اهميت اين تاالب 
را دو چندان کرده است، وجود انواع پرندگان مهاجر به اين تاالب است که بخشی از سال را به منظور توليدمثل در آنجا 
سپری می کنند. متأسفانه، اين تاالب به دليل عدم رسيدن آب زاينده رود در سال های اخير، در حال خشک شدن است 

که در صورت وقوع چنين مسئله ای، استان از لحاظ زيست محيطی دچار مشکالت فراوانی خواهد شد. 

شکل ٢٤ ــ٣ــ پرواز فالمينگوها در سال پر آبی بر روی تاالب گاوخونی

در مناطق هشتگانٔه نام برده شده، پستاندارانی مانند کل، ُبز، قوچ، ميش، گرگ، روباه، کفتار و پرندگانی مانند عقاب، شاهين، 
کبک، تيهو و خزندگانی مانند انواع مارها، سوسمارها و الک پشت زندگی می کنند. همچنين، از نظر زندگی گياهی انواع گياهان علفی 

مانند درمنه، بوته های مختلف به ويژه گون، درختانی مانند تاغ، گز، بادام کوهی و انواع گياهان دارويی به طور عمده ديده می شود. 

فعاليت گروهی ٤ـ٣  
در نزديکی محّل زندگی شما، کدام منطقٔه حفاظت شده وجود دارد؟ گونه های گياهی و جانوری غالب آن کدام 

است؟ آيا خطراتی گياهان و جانوران اين منطقه را تهديد می کند؟ 
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شکل ٢٥ ــ٣

خداوند آب را سرچشمهٴ زندگی قرار داد. اّولين تمدن های بشری در کنار منابع آب شکل گرفت.
وجود آب همواره آبادانی و زندگی و نبود آن، تباهی و ويرانی را به دنبال داشته است. از آنجا که کشور ما در 
يک منطقٔه خشک و کم آب قرار گرفته است، نياکان ما عالوه بر انجام اقدامات بسيار هوشمندانه جهت توليد، اکتشاف 

و استخراج آب همواره از خداوند جهت حفظ ايران زمين از خشکسالی استمداد طلبيده اند. 

منابع آب در استاندرس دهم

منابع آب استان را می توان به دو گروه تقسيم کرد: 
الف) آب های سطحی؛ شامل: رودها، درياچه های پشت سدها، و تاالب ها 

ب) آب های زير زمينی؛ شامل: چاه ها، قنات ها و چشمه ها
الف) آب های سطحی استان: بخشی از گردش آب در طبيعت به شکل آب های سطحی است. رودها، درياچه های پشت 
سدها و تاالب ها، آب های سطحی را تشکيل می دهند. به طور کلی، به دليل بارش کم، بيشتر رودهای استان به شکل اتفاقی (تا چند روز 
پس از بارش آب دارند) يا فصلی (فقط مدتی از سال را آب دارند) ديده می شوند. فقط بخش کوچکی از ارتفاعات بلند غربی و جنوبی 
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استان است که به دليل بارش زياد به ويژه بارش برف می توانند رودهای دائمی را تغذيه کنند. از جملٔه اين رودها می توان به زاينده رود، 
پالسجان، ماربر، مرغاب، سوليکان، گلپايگان و هرگان اشاره کرد. 

شکل ٢٦ ــ٣ ــ نقشۀ رودخانه های استان اصفهان

زاينده رود: زاينده رود (زنده رود ــ زرين رود) مهمترين شريان آبی ايران مرکزی است. حيات اقتصادی و اجتماعی بخش 
بزرگی از استان اصفهان، مستقيم و غير مستقيم به زاينده رود وابسته است تا آن جا که اصفهان را هدئه زاينده  رود می دانند. زاينده رود 
و پل های افسانه ای آن هميشه منشأ الهام هنری شعرا، نقاشان و ديگر هنرمندان بوده است. سرشاخٔه اصلی اين رود که از چشمه ها 
و رواناب های دامنه های شرقی زرد  کوه بختياری (چشمٔه ديمه و آب کوهرنگ) سرچشمه می گيرد، از ضلع جنوب غربی (شهرستان 
چادگان) وارد استان اصفهان می شود و به درياچٔه پشت سد زاينده رود می پيوندد. پس از سّد زاينده رود، رودخانه مجددًا وارد استان 
چهار محال بختياری شده، پس از طّی حدود ٥٠ کيلومتر از محّل شهرستان لنجان دوباره وارد استان اصفهان می شود و با جهتی غربی 

شرقی به سوی شهر اصفهان حرکت می کند. 
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بين المللی  آغوش تاالب  در  حرکت می کند و  گاو خونی  شرقی به سوی تاالب  اصفهان، با جهت جنوب  شهر  عبور از  بعد از 
گاو خونی برای هميشه آرام می گيرد. همچنين، برای استفاده از آب زاينده رود، عالوه بر سّد بزرگ زاينده رود (سّد چند منظوره که 

در  سال ١٣٤٦ به بهره برداری رسيد)، چندين سّد انحرافی روی رودخانه ايجاد شده است. 

شکل ٢٧ــ٣ــ چشم اندازی از زاينده رود در اصفهان 

شکل ٢٨ ــ٣ ــ سّد زاينده رود ــ چادگان
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بيشتر بدانيم  

ميانگين آبدهی (دبی) رودخانه در شرايط عادی، حدود ٤٠ تا ٥٠ متر مکعب در ثانيه است ولی اين مقدار در همه جای مسير و 
در   سال های مختلف يکسان نيست و بسته به ميزان برداشت آب، تغذئه رودخانه و نفوذ آب در زمين متفاوت است. اين رودخانه بعضی 

ـ  ١٣٧٨ و سال های ٨٨  ــ١٣٨٧ کامالً خشک است. سال ها پر آب و برخی سال ها مانند سال های ٧٩ ـ

شکل ٢٩ ــ٣ــ بخشی از طومار شيخ بهايی

در طول تاريخ هميشه نظام هوشمندانه ای برای برداشت آب از زاينده رود وجود داشته است که براساس آن مردم 
سراب، ميان آب و پاياب زاينده رود حّق آبٔه خود را به طور مشخص در فصول مختلف سال از رودخانه به دست می آورده اند. 
يکی از جامع ترين نظام های تقسيم آب زاينده رود، طرحی موسوم به «طومار شيخ بهايی» است که براساس آن، آب اين 
رودخانه با توجه به نياز آبی مردمان پيرامون آن به ٣٣ سهم تقسيم و سهم هر منطقه از طريق مادی های بزرگ و کوچک از 

رودخانه جدا و در اختيار آن ها قرار می گرفت (مثالً، سهم شهر اصفهان از ٣٣ سهم برابر ٤ سهم است). 
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در دهه های اخير با طراحی و ساخت شبکٔه بزرگی از کانال های بتنی، آب زاينده رود تا دشت های دور دست (دشت مهيار، دشت 
آبياری  زير پوشش  زمين  هکتار  باعث شده است تا حدود ١٠٠ هزار  اقدامات  مجموعٔه اين  برده می شود.  شتين) نيز  جرقويه و رو د 

زاينده رود قرار گيرد. 
عالوه بر زمين های کشاورزی، صنايع بزرگ استان (ذوب آهن، فوالد مبارکه و ...) نيز بخش عمدٔه آب مصرفی خود را که 
بسيار زياد است، از زاينده رود برداشت می کنند. آب آشاميدنی بيش از ٤٠ شهر و روستای بزرگ و کوچک استان نيز به طور  مستقيم 

از زاينده رود تأمين می شود. 
جهت افزايش آب زاينده رود و تأمين نيازهای روز افزون آبی بخش صنايع، شهر و کشاورزی استان اصفهان و استان های 
کوهرنگ (تونل  به    تونل  موسوم  تونل هايی  طريق  از  دز  و  کارون  سرشاخه های  آب  از  قسمت هايی  گذشته،  قرن  نيم  طول  در  مجاور 
تونل چشمٔه  رسيد)،  نزديک به    بهره برداری خواهد  آينده ای  ٣ در  شمارٔه  تونل  رسيده است و  بهره برداری  ٢ که به  ١ و  شماره های 
لنگان و طرح بسيار بزرگ انتقال آب به فالت مرکزی ايران به نام طرح بهشت آباد از دل زاگرس به سوی مرکز استان هدايت شده 

است. 

ـ يکی از تونل های کوهرنگ (تونل اّول) ــ چلگرد شکل ٣٠ ــ٣ ـ

ب ) آب های زير زمينی استان: بارش، نفوذ و ذخيره  سازی آب در زير زمين، سفره های آب زير زمينی را تشکيل می دهد. در همه جای 
استان مقدار اين آب ها يکسان نيست. چرا؟

در برخی مناطق استان، آب های زير زمينی به صورت خود جوش از درون چاه ها باال می آيند که به آن ها چاه های آرتزين گويند؛ 
زير زمينی  منابع آب  قنات (کاريز) از  کندن چاه و  با  قديم  مردم از  نيز  استان  مناطق  برخی  در  ورزنه.  حاشئه  در  آرتزين  مانند چاه های 
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حيات  هنوز  قرن ها،  گذشت  از  بعد  که  دارد  وجود  قنات  رشته  هزار   ٤ از  بيش  ما  استان  در  حاضر،  درحال  می کردند.  بهره برداری 
بسياری از روستاها و شهرها به ويژه در ناحئه بيابانی استان به آبدهی آن ها بستگی دارد. برخی از اين قنات ها مانند قنات دو طبقٔه مون 
در اردستان و قنات وزوان ميمه از شاهکارهای سازه های آبی زير زمينی جهان است. عالوه بر قنات، تعداد ٤٦٢٠٠ حلقه چاه عميق، 

نيمه عميق و سنتی نيز در امر بهره برداری از آب های زير زمينی فعال اند. 

شکل ٣١ ــ٣ــ شمای يک قنات

اليۀ آبدار
خشکه کار

مراتع

زمين زراعی
مظهر قنات

سطح زمين ميله ها

خشکه کار تره کار
پشته مادر چاه

مخروط افکنه  
 منطقۀ تغذيه  

سطح ايستايی

  سنگ بستر (سنگ کف)  
تره کاربخش های مختلف قنات  

کل آب مصرفی در استان اصفهان برابر با ٧/٣ ميليارد متر مکعب است که از اين مقدار ٩١ درصد در بخش 
کشاورزی، ٦ درصد در شهرها و روستاها  و حدود ٣ درصد در بخش صنعت استفاده می شود. ٧٢   درصد کل آب 

مصرفی از منابع آب زير زمينی تأمين می شود.

ـ شکاف های ايجاد شده در اثر نشست زمين بر اثر برداشت بی رويه از سفره های آب زير زمينی ــ دشت مهيار   شکل ٣٢ ــ٣ـ
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بيشتر بدانيم  

مسائل و مشکالت آب استان: استان ما در محدودٔه آب و هوای گرم و خشک قرار دارد؛ از اين رو، منابع آب شيرين استان 
ظرفيت محدودی دارند. از آن جا که جمعيت استان رو به رشد است، اين امر باعث رشد نيازهای آبی استان در بخش صنايع کشاورزی 
و آشاميدن می شود (نياز آبی استان در سال ١٤٠٠ به ١٠ ميليارد متر مکعب می رسد). عالوه بر آن، بخشی از منابع آبی به  دليل آلودگی، 
ديگرقابل استفاده نيستند. خشک سالی های مکرر نيز به عوامل قبلی کمک می کند تا استان را وارد شرايط خطرناکی به   نام بحران آب 

کنند و زنگ های خطر کاهش منابع آب را برای استان  به صدا درآورند. چه بايد کرد؟ 

برای مديريت شرايط بحرانی استان، الزم است تمامی مردم و مسئوالن در سطح استان به صورت يکپارچه در 
سه سطح توليد آب، توزيع آب و مصرف آب اقداماتی را به شرح زير انجام دهند:

ـ  در بخش توليد آب:  ١ ـ
 مهار حداکثر آب های سطحی استان 

 توسعٔه همه جانبٔه طرح های آبخيزداری و آبخوان    داری 
 افزايش بهره وری استفاده از آب به ويژه در بخش کشاورزی و صنعت 

 کاهش مقدار تبخير آب از سطح درياچه های پشت سد 
 تصفئه پساب های شهری و صنعتی و باز مصرف مجدد آن ها 

 انتقال آب از مناطق پر آب کشور مانند کوه های زاگرس به داخل استان. 
ـ  در بخش توزيع آب:  ٢ ـ

 اصالح و نوسازی شبکه های انتقال آب شهری 
 جداسازی آب آشاميدنی و آب غير آشاميدنی در شهرها 

 عايق سازی تمام شبکه های انتقال آب در بخش کشاورزی و جلوگيری از هدر رفتن آب در موقع انتقال از 
منبع به مزرعه.

٣ــ در بخش مصرف: 
 آموزش و فرهنگ سازی عمومی جهت استفادٔه بهينه از آب (در حال حاضر، سرانٔه مصرف آب هر ايرانی 

حدود ٢ برابر مصرف جهانی است)
 تغيير در الگوهای کشت و شيوه های آبياری موجود (کشت گياهان مقاوم به کم آبی و استفاده از آبياری تحت 

فشار و جلوگيری از هدر رفتن آب به شکل تبخير و نفوذ در جريان عمليات کشاورزی)
 استفاده از صنايع با نياز آبی کمتر يا استفاده از آب در يک چرخٔه بسته 
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 استفاده از کشت گلخانه ای جهت صرفه جويی در مصرف آب و خاک 
 تعيين تعرفه های سنگين آب بها برای اسراف کنندگان در مصرف آب

 ايجاد تعادل بين ميزان برداشت آب از منابع زير زمينی و ميزان تغذئه آن ها

  شکل ٣٣ ــ٣ ــ تصفيه  خانۀ آب اصفهان (بابا شيخ علی) 

آب آشاميدنی در استان: از مقدار کّل آب مصرف شده در استان (٧/٣ ميليارد متر مکعب)، ٤٤٤ ميليون متر مکعب به مصرف 
آشاميدن جمعيت شهری و روستايی استان می رسد. از اين مقدار، ٣٠٠ ميليون متر مکعب از زاينده رود و ١٤٤ ميليون متر مکعب از منابع 

آب زير زمينی استان برداشت می شود. 

فعاليت گروهی ۵ـ۳  
قبض های آب مصرفی خود را در طول يک سال گذشته جمع آوری و بررسی کنيد. سپس پرسش های زير را 

پاسخ دهيد. 
١ ــ ميزان مصرف کل خانوادٔه شما در طول سال چند متر مکعب بوده است؟ 

٢ ــ سرانٔه مصرف آب خانوادٔه شما چقدر است (متوسط مصرف يک خانواده ٢٠ متر مکعب در ماه است)؟
٣ ــ بيشترين مصرف آب متعلق به کدام فعاليت  ها در خانواده است؟ 

٤ ــ چه اقداماتی جهت کاهش مصرف آب در خانواده می توان انجام داد؟ 
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شکل ٣٤ ــ٣ ــ آلوده شدن خاک توسط پساب صنايع 

چرا بايد از خاک محافظت کنيم؟
در استان اصفهان، چندين نوع خاک وجود دارد. هر کدام از اين خاک ها استعداد ويژه ای دارد؛ برخی برای کشاورزی،برخی 
برای مرتع داری و برخی برای صنعت مناسب اند و به عنوان مادٔه معدنی و برخی را فقط بايد محافظت کرد؛ زيرا هر نوع بهره برداری از 
آن باعث فرسودگی و انهدام آن می شود. از تمامی خاک های استان فقط ١٠ درصد قابليت کشاورزی دارند و ٩٠ درصد ديگر را بايد 

برای کاربردهای غير کشاورزی در نظر گرفت. 

خاک های استاندرس يازدهم

ـ  نقشۀ پراکندگی خاک در استان شکل ٣٥  ــ٣ ـ

راهنمای نقشه
خاک های ناحيۀ کوهپايه ای
خاک های ناحيۀ کوهستانی
خاک های ناحيۀ کويری
خاک های ناحيۀ هموار

٠ ٢٥٠٠٠٠١ ٢٧٦٢٦٢١
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با توجه به شکل ٣٥ ــ٣، خاک های استان را می توان به چند گروه تقسيم کرد: 
١ ــ خاک های ناحيۀ کوهستانی: اين خاک ها در کوهستان های غرب، جنوب و شمال استان پراکنده شده اند. در بسياری از 
بخش های اين ناحيه، خاک ها به دليل عمق کم و سنگالخی بودن، برای کشاورزی مناسب نيستند و فقط می توان به عنوان مرتع داری 

از آن ها استفاده کرد. 
٢ ــ خاک های ناحيۀ کوهپايه ای: بيشتر مساحت استان را ناحئه کوهپايه ای تشکيل می دهد. در صورت وجود آب شيرين، 

اين خاک ها برای توليد غالت بسيار مناسب اند. 
٣ ــ خاک های ناحيۀ هموار: اين ناحيه شامل دشت های استان می شود. خاک های رسوبی و آبرفتی در اين ناحيه به ويژه در 
اطراف زاينده رود بسيار حاصلخيزند که از جمله بهترين خاک های جهان برای توليدات کشاورزی محسوب می شوند. مناطقی مانند 
اصفهان، فالورجان و خوراسگان در اين ناحيه قرار دارند که در يک سال می توان چندين نوبت محصول از آن خاک برداشت کرد. 
٤ ــ خاک های ناحيۀ کويری و بيابانی: اين ناحيه شامل کم ارتفاع ترين بخش های استان است. به دليل وجود نمک زياد در 
اين ناحيه، خاک های اين ناحيه برای کشاورزی مناسب نيستند و فقط بايد محافظت شود تا زيست بوم های ضعيف شکل گرفتٔه روی 

آن تخريب نشوند. 
نخلستان ها و پسته زارها، مزارع و روناس، مزارع پنبه و جو که گياهانی مقاوم به شوری اند، در قسمت هايی از اين ناحيه که 

دارای خاک نسبتاً بهتر و امالح کمترند، ديده می شوند. 

ـ   تغيير کاربری زمين های کشاورزی و تبديل آن به مناطق مسکونی ــ اصفهان شکل ٣٦ ــ٣ـ

عوامل تهديد کنندٔه خاک در شهرستان محّل زندگی شما کدام اند؟ 

فعاليت گروهی ٦ـ۳  
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مسائل و مشکالت زيست محيطی استاندرس دوازدهم

اصل پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری اسالمی، حفاظت از محيط زيست وظيفٔه عمومی است؛ از اين رو،  
فعاليت های اقتصادی و غير آن که به آلودگی يا تخريب غير قابل جبران محيط زيست بينجامد، ممنوع است».

الف)آلودگی هوا
آيا می دانيد روز ٢٩ دی ماه چه مناسبتی دارد؟ چرا چنين مناسبتی در نظر گرفته شده است؟ 

هوا  وارد  گاز  و  جامد  مايع،  شکل  به  مواد  اين  است.  هوايی  آالينده های  انواع  توليد  انسانی،  فعاليت های  منفی  آثار  از  يکی 
می شوند. در استان اصفهان، به دليل تنوع فعاليت های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) منابع متعددی به عنوان آاليندٔه هوا 

فعال اند که در يک تقسيم بندی می توان آنها را به دو گروه اصلی تقسيم کرد:
١ ــ منابع آلوده کنندٔه ساکن (ايستا)؛ مانند: صنايع، نيروگاه ها، واحدهای تجاری، واحدهای خدماتی و واحدهای مسکونی.

و  هـواپيماهـا  کـاميون ها،  شخصی،  خـودروهـای  حمل و نـقل،  وسايـل  مـانند:  (پـويـا)،  غير ساکن  آلـوده کنندٔه  منابع  ٢ ــ 
موتورسيکلت ها.

١ ــ منابع آلوده کنندۀ ساکن (ايستا): استان ما دومين قطب صنعتی کشور است. برخی از بزرگ ترين صنايع کشور در  استان 
ما، مستقر شده اند. بيش  از ٤٣ شهرک و مجتمع صنعتی بزرگ و کوچک و بيش از ٣٠ واحد صنعتی بزرگ مانند فوالد، ذوب آهن، 
بين  کوچکی  محدودٔه  در  صنايع  اين  بيشتر  می کنند.  فّعالّيت  استان  اين  در  و ...  پلی اکريل  سيمان،  پااليشگاه،  نيروگاه،  پتروشيمی، 
صنايع  اين  بيشتر  ديگر،  سوی  از  شده اند.  متمرکز  ولنجان  مبارکه  شهر،  خمينی  نجف آباد،  ميمه،  و  برخوار  اصفهان،  شهرستان های 
دارای آلودگی های بيش از حّد استانداردند که ناشی از فّناوری قديمی آن هاست. مصرف زياد سوخت های فسيلی، عدم استفاده از 
فيلترهای تصفئه آلودگی، استقرار بيشتر صنايع در مسير بادهای غالب به سوی مناطق مسکونی، استقرار برخی از آنها در محدوده های 
شهری و سکونتگاهی (کارخانٔه سيمان، کارخانٔه قند، تصفيه  خانٔه فاضالب، کوره های آجرپزی و کوره های توليد گچ) و فّناوری قديمی 
از مشخصات اين صنايع است (در اين منطقه، در بيشتر از ٧٠ درصد اوقات سال، هوای آرام و پايدار ديده می شود که توأم با وارونگی 

دمايی نيز است. ٢٦٣ روز در سال وارونگی مشاهده می شود).
توليد هزاران تن انواع گازهای سمی، غبارهای خطرناک، دود و بوهای ناراحت کننده توسط اين صنايع، زندگی و سالمت ميليون ها 
نفر از جمعيت استان را در اين منطقه (٧٠ درصد جمعيت استان در اين منطقه زندگی می کنند) تهديد می کند. وجود بيش از ٦٠٠ هزار 

واحد مسکونی با مصرف زياد سوخت هايی مانند نفت و گاز، خود به عنوان منبع بزرگی از آلودگی هوای شهرها قابل توجه است. 
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شکل ٣٨ ــ٣ ــ کارخانۀ قند در داخل محدودۀ شهر مسکونی  شکل ٣٧ ــ٣ ــ نيروگاه و پااليشگاه نزديک به مناطق مسکونی  

شکل ٣٩ ــ٣ ــ کارخانۀ سيمان در داخل محدودۀ مسکونی اصفهان  

عامل  آن،  پيرامون  اصفهان و  شهر  در  خودرو  دستگاه  ميليون  يک  از  بيش  تردد  غير ساکن (پويا):  آلوده کنندۀ  منابع  ٢ ــ 
اصلی آلودگی هوای اين منطقه (بين ٧٠ ــ٦٠ درصد آلودگی هوا) محسوب می شود. گفتنی است ساليانه بيش از ١٥٠ هزار دستگاه 
باالتر از حّد  آنها  نيستند؛ مصرف سوخت  جديد  خودروهای موجود دارای فّناوری  بيشتر  مجموعه اضافه می شود.  خودرو به اين 

استاندارد است؛ زيرا متوسط عمر بااليی دارند و از سوخت های غير استاندارد استفاده می کنند.
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بيشتر بدانيم  

 ،(CO) ويژگی های ناوگان حمل و نقل ما را به مرکز توليد انواع گازهای سمی و کشنده مانند مونو اکسيد کربن
دی اکسيد کربن (CO٢)، دی اکسيد گوگرد (SO٢) دی اکسيد نيتروژن (NO٢) و سرب تبديل کرده است. ترکيب اين 
گازها با بخار آب موجود در هوای شهرها باعث توليد اسيدهای خطرناکی هم چون اسيد کربنيک، اسيد نيتريک و اسيد 
سولفوريک می کند که به صورت ذرات مايع بسيار ريز در فضای شهرها معلق می مانند و از طريق تنفس وارد بدن انسان 

می شوند و آثار زيانباری را ايجاد می کنند. آيا می توانيد برخی از اين آثار را نام ببريد؟

ـ  ترافيک سنگين و تأثير آن در افزايش آلودگی در شهر اصفهان شکل ٤٠ ــ٣ ـ

ـ  اصفهان  ـ   توسعۀ فرهنگ دوچرخه سواری شکل ٤١ ــ٣ ــ تابلوی اعالم ميزان آلودگی هوا ـ شکل ٤٢ ــ٣ـ
(ارائۀ دوچرخۀ رايگان در شهر اصفهان) 

برای مقابله با آلودگی هوای شهرهای استان چه اقداماتی را می توان انجام داد؟ 
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فعاليت گروهی ٧ـ٣  
آيا در محّل زندگی شما، هوا آلوده است؟  عوامل ايجاد آن کدام اند؟ چه اقداماتی برای کنترل آن انجام شده 

است؟ شما به عنوان يک شهروند، چه کمکی برای رفع اين مشکل می توانيد انجام دهيد؟ 

آلودگی آب
به شکل زير توجه کنيد. چه می بينيد؟

شکل ٤٣ ــ٣ــ ببينيم و بينديشيم

شکل ٤٤ ــ٣ ــ ببينيم و بينديشيم (زاينده رود، تابستان ١٣٨٨)

اين شکل بخشی از تاالب گاو خونی را در سال ١٣٨٦ نشان می دهد. گروه زيادی از آبزيان رودخانٔه زاينده رود و تاالب در اثر 
مسموميت آب رودخانه، جان خود را از دست داده اند. آيا آثار اين آلودگی به انسان نيز منتقل می شود؟ 
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زاينده   رود مهم ترين منبع آب سطحی در استان است. گرچه حيات اقتصادی و اجتماعی بخش عمده ای از استان به اين جريان 
آبی بستگی دارد ولی به داليل متعدد، اين رودخانه به وسيلٔه انسان آلوده می شود. 

منابع اصلی آاليندٔه زاينده رود عبارت اند از: 
الف) آالينده های کشاورزی: انتقال پساب های کشاورزی از طريق جريانات سطحی يا زير زمينی به زاينده رود در طول مسير 
رودخانه باعث ورود مقدار زيادی مواد شيميايی شامل ازت، فسفر و سموم آفت کش به رودخانه می شود. زهکشی های متعدد در طول 
مسير، آب خارج شده از زمين های کشاورزی را به زاينده رود می ريزد (زهکشی رودشتين، سگزی). استفادٔه بيش از حّد کشاورزان از 

کودهای شيميايی و آفت کش ها باعث وجود مقدار زيادی از اين مواد در زه آب ها می شود و در نهايت، به زاينده رود می رسد. 
ب ) آالينده های صنعتی: آب به عنوان شست وشو دهنده و خنک کننده وارد کارخانه ها می شود و پس از خروج از آن، حاوی 
انواع ترکيبات شيميايی، مواد معدنی و فلزات سنگين است که در صورت ورود به منابع آبی می تواند باعث آلودگی آنها شود. تمرکز 
شديد صنايع سبک و سنگين در اطراف زاينده رود باعث انتقال مقدار زيادی آالينده به اين رودخانه می شود که در سال های اخير 

با  توجه به مراقبت های انجام گرفته و تعطيلی برخی صنايع، از مقدار آن کاسته شده است. 

شکل ٤٥ ــ٣ــ ورود پساب تصفيه خانۀ فاضالب جنوب اصفهان به زاينده رود  

رنگ های  و  مختلف  شوينده های  ميکروب ها،  و  انگل ها  شيميايی،  مواد  حاوی  شهری  پساب های  شهری:  آالينده های  پ) 
شيميايی هستند که هر کدام از آنها می توانند باعث آلودگی آب شوند. 
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شکل ٤٦ ــ٣ــ ببينيم و بينديشيم  

تمرکز تعداد زيادی شهر و روستا در اطراف زاينده رود باعث انتقال پساب های بيشتر اين مراکز به طور مستقيم يا غير مستقيم به 
زاينده رود می شود (شهر اصفهان به تنهايی ٣٦٠ هزار متر مکعب پساب در شبانه روز توليد می کند). به جز اصفهان که دارای سيستم 
جمع آوری و تصفيه خانٔه پساب شهری است، ديگر روستاها و شهرهای اطراف زاينده رود، پساب های خانگی خود را يا از طريق چاه 

يا از طريق لوله هايی که مستقيماً به زاينده رود ختم می شوند، دفع می کنند. 

تخلئه پسماندهای جامد شهری در کنار و داخل رودخانه های استان در بسياری از شهرستان ها باعث آلودگی آب آنها می شود. 
آب های  آلودگی  باعث  می شود،  تخليه  چاه ها  داخل  در  صنعتی  واحدهای  و  صنعتی  شهرک های  صنعتی  پساب های  که  در   مناطقی 
زير زمينی منطقه می شود. همچنين، در مناطقی که زباله های شهری در زمين دفن می شوند، شيرابٔه آن ها می تواند باعث انتقال آالينده ها 

به    آب های زير زمينی شود. 

فعاليت گروهی ٨ ـ٣  
١ــ بررسی کنيد که آب های سطحی و زير زمينی محّل زندگی شما توسط چه آالينده هايی تهديد می شوند؟ 

٢ــ آيا راهکاری برای حفظ منابع آب می توان پيشنهاد داد؟ 
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پسماند (زباله)

چرا در جهان امروز پسماند ها را به عنوان طالی کثيف می شناسند؟ 

شکل ٤٧ ــ٣  

بيشتر بدانيم  

به چيزهايی که ما دور می ريزيم (جامد، گاز و مايع ــ به جز پساب) و به نظرمان ديگر قابل استفاده نيست، «پسماند» 
(زباله) می گويند. 

پسماندها به پنج گروه تقسيم می شوند که عبارت اند از: 
فرسوده  قطعات  ضايعات،  انواع  مانند  صنعتی  مراکز  در  توليد شده  مواد  شامل  صنعتی:  پسماندهای  ١ ــ 

و...؛
٢ ــ پسماندهای کشاورزی: شامل سموم و کودهای شيميايی؛

٣ ــ پسماندهای بيمارستانی: کلئه پسماندهای بيمارستانی؛ 
٤ ــ پسماندهای ويژه: مانند پسماندهای خطرناک شامل اشيای تيز و برنده (تيغ، سوزن، سرنگ و ...)، انواع 
باطری ها، انواع المپ ها، قطعات و تجهيزات الکترونيکی، انواع داروها، فيلم و عکس های راديولوژی، انواع شيشه ها و 
ـ  از خانه بيرون می بريم، يک جا  ـ هر يک شب در ميانـ  لوازم آرايشی. اين پسماندها نبايد با پسماندهايی که در سطل زبالهـ 

جمع شود بلکه بايد در کيسه های ويژه نگهداری و به وسيلٔه مأموران در روز از سطح شهر جمع آوری شوند. 
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 آيا می دانيد

شکل ٤٨ ــ٣ ــ کارخانه توليد کود آلی (کمپوست) در اصفهان

٥ ــ پسماندهای عادی: اين پسماندها شامل دو گروه می شود: 
الف) پسماندهای خشک: (قابل بازيافت) شامل انواع الک، پالستيک، کاغذ، شيشه، قوطی و بطری که در 
روز به وسيلٔه مأموران بازيافت جمع آوری می شوند. اگر اين مواد در طبيعت رها شوند، تا صدها سال تجزيه نمی شوند 

(مثالً بطری های نوشابه PET ٣٠٠ تا ٧٠٠ سال درطبيعت تجزيه نمی شوند) و محيط را به شدت آلوده می کنند. 
ب) پسماندهای تر: شامل انواع پسماندهای مواد غذايی، ضايعات سبزی، ميوه ها و... . اين پسماندها سريع 
فاسد می شوند و می توان برای توليد کود گياهی (کمپوست) از آنها استفاده کرد. اين پسماندها هر ٤٨ ساعت يک بار 

شب هنگام به وسيلٔه مأموران جمع آوری می شود. 

ـ  جداسازی پسماندهای خشک، تر و ويژه از يکديگر در خانه خدمت بزرگی به حفظ و ارتقای سطح بهداشت  ١ـ
و سالمت جامعه است.

٢ ــ بر اثر عدم جداسازی پسماندهای خانگی در شهر اصفهان، روزانه بيش از صدتن مواد قابل بازيافت همراه 
با پسماندهای عادی دفن می شوند که دفن اين مواد عالوه بر آلودگی محيط زيست باعث نابودی ثروت ملی می شود. 
حجم اين مواد شامل ٣٣ تن نايلون و نايلکس، ٢٣ تن کاغذ و مقوا، ٧ تن ظروف آب معدنی و نوشابه، ٩ تن شيشه، 

١٨  تن فلز و ١٤ تن الک و پالستيک است. 
به نظر شما، ارزش اقتصادی اين مواد چقدر است؟ 
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منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

بحث کنيد
١ ــ از پسماندها چه استفاده هايی می توان کرد؟ 

٢ ــ جهت کاهش ميزان توليد پسماند و حفظ محيط زيست چه اقداماتی می توان انجام داد؟ 

شکل ٤٩ ــ٣ ــ ايستگاه ثابت دريافت مواد بازيافتی از شهروندان اصفهان

فعاليت گروهی ٩ ـ٣  
در محّل زندگی شما، پسماندهای توليد شده چگونه جمع آوری و دفع می شود. گزارشی در کالس ارائه کنيد. 

آيا می توانيد برای رفع مشکالت احتمالی، پيشنهادهايی به مسئوالن اجرايی شهرستان ارائه کنيد. 

مخاطرات طبيعی در استان 
آخرين هفتٔه مهرماه هر سال چه مناسبتی دارد؟ 



٧٢

بيشتر بدانيم  

استان ما در بخشی از کرٔه زمين قرار گرفته است که محّل وقوع پديده های بسيار متنوع آب و هوايی و زمين شناسی 
دور  گذشته های  از  استان  اين  ساکنان  اين رو،  از  است؛  و ...  يخبندان  خشکسالی،  توفان،  سيل،  زمين لرزه،  مانند 
هميشه با اين پديده ها روبه رو بوده اند و تالش کرده اند تا با اقداماتی زندگی خود را با آن ها سازگار کنند. در اين درس 

با برخی از مهم ترين مخاطرات طبيعی استان آشنا می شويم. 

الف) زمين لرزه 
ــ هشتم آذرماه هر سال، چه مانوری در مدارس انجام می شود؟

ــ آيا خانه و مدرسٔه شما در مقابل زمين لرزه مقاوم است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چگونه می توان آن را مقاوم سازی کرد؟ 
بخش عمدٔه کشور ايران روی کمر بند لرزه خيز کرٔه زمين قرار گرفته است؛ از اين رو، استان ما نيز منطقه ای لرزه خيز محسوب 
می شود. هر سال شاهد وقوع پديدٔه زمين لرزه در جای جای استان پهناورمان با درجات مختلف هستيم. علت اصلی وقوع زمين لرزه 

در استان، وجود فشارهای درونی زمين در اثر حرکت پوستٔه عربستان و ايران و نيز وجود گسل های فعال است. 
از نظر بزرگی و فراوانی زمين لرزه ها، استان را می توان به سه ناحيه تقسيم کرد: 

١ــ ناحئه شمالی، شمال شرقی و شرق استان؛ اين ناحيه، محّل وقوع زمين لرزه هايی با بزرگی زياد و فراوانی کم است. کدام 
شهرستان های استان در اين ناحيه قرار دارند؟ 

٢ــ ناحئه زاگرس استان؛ در اين ناحيه، زمين لرزه هايی با بزرگی بين ٤ تا ٥ ريشتر و فراوانی زياد رخ می دهد. شهرستان های 
اين ناحيه کدام اند؟ 

٣ــ ناحيه ای بين دو ناحئه باال قرار دارد که تعداد و بزرگی زمين  لرزه های آن کمتر از ديگر نواحی است.  
شهرستان محّل زندگی شما در کدام ناحيه قرار گرفته است؟ آيا تاکنون زمين لرزه در آن اتفاق افتاده است؟ 

به سؤال زير پاسخ دهيد: 
ــ آمادگی در مقابل زلزله مستلزم چه نوع اقداماتی است؟ 

ب) سيالب
در کشور و استان ما سيل يکی از عوامل اصلی ايجاد خسارت به زمين های کشاورزی، تأسيسات صنعتی و سکونتگاه های 

شهری و روستايی است. 
در کتاب جغرافيا با انواع سيالب ها و داليل ايجاد آنها آشنا شديم. سيالب های ايجاد شده در ناحئه بيابانی استان بيشتر به صورت 
آب گرفتگی های وسيع پس از رگبارهای شديد و در نواحی کوهستانی و اطراف رودخانه ها به صورت طغيان رودخانه و آب گرفتگی ديده 

می شود. بيشترين خطر سيالب در اطراف مسيل ها، مخروطه افکنه ها و حاشئه رودخانه ها در استان وجود دارد.
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بيشتر بدانيم  

شکل ٥٠ ــ٣ ــ مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زمين لرزه 

شکل ٥١ ــ٣ ــ آب گرفتگی معابر شهر اصفهان در اثر سيالب

در سال های اخير، جهت مديريت سيالب در استان، طرح جامع سيل استان تهيه و اقداماتی در اين زمينه انجام 
شده است که عبارت اند از: 

ـ اجرای طرح های متعدد آبخيز داری و آبخوان داری در نقاط سيل خيز استان  ـ



٧٤

ــ تعيين و ابالغ حريم رودخانه و مسيل ها 
ــ اجرای طرح های دفع آب های سطحی و هدايت مسيل های شهری 

ــ اجرای انواع سيل   بندها در حاشئه روستاها و شهرها 
ـ تهئه نقشٔه پهنه بندی خّط سيالب در استان و هشدار به مناطق پرخطر قبل از وقوع سيل.  ـ

شکل ٥٢ ــ٣ ــ فعاليت های آبخيزداری در استان جهت تقويت و حفاظت منابع آب و خاک و جلوگيری از سيالب 



٧٥

منابع طبيعی و مشکالت زيست محيطی در استان

فعاليت گروهی ۱۰ ـ٣  
در شهرستان محّل زندگی شما، احتمال وقوع کدام نوع از سيل ها بيشتر است؟ آيا تاکنون سيل مخربی اتفاق 

افتاده است؟ چه اقداماتی برای مديريت سيل در شهرستان شما انجام شده است؟ 

پ) خشکسالی
 يکی از مشخصه های آب و هوايی بيشتر مناطق استان ما پديدٔه خشکسالی است. اين پديده هميشه در طول تاريخ با شدت و 

ضعف و دفعات در استان ما اتفاق می افتاده است. 
بيشتر از ٧٥ درصد مساحت استان ما از بارشی کمتر از ١٥٠ ميلی متر برخوردار است؛ از اين رو، جزء مناطق خشک و بسيار 
خشک محسوب می شود. در چنين مناطقی عالوه بر آن که بارش بسيار کم است، ميزان آن در سال های متفاوت بسيار متغير است و 
نوسان زيادی دارد؛ بنابراين، ممکن است ميزان بارش در چند سال مناسب باشد ولی پس از آن، برای يک يا چند سال مقدار آن به شدت 
کاهش يابد؛ از اين رو، نبايد فراموش کنيم که هميشه بايد منتظر خشکسالی باشيم. تحقيقات نشان می دهد که در استان ما هر پنج  سال يک 
خشکسالی ضعيف و هر ده سال يک خشکسالی متوسط و هر بيست سال يک خشکسالی شديد به وجود می آيد. خشکسالی سال های 
ـ ١٣٧٩ و ٨٧ ــ١٣٨٦ از شديد ترين آن ها بود که به خشک شدن زاينده رود، خشک شدن بعضی از رودها، چشمه ها، قنات ها و از بين  ٨٠ ـ
رفتن درختان کهنسال انجاميد. افت شديد آب های زير زمينی، کاهش ذخائر آب موجود در پشت سدها، افزايش فرسايش بادی، وقوع 

طوفان های گرد و غبار از ديگر آثار خشکسالی در استان ما بوده است. 

شکل ٥٣ ــ٣ــ خشک شدن زاينده رود ــ سال ١٣٨٨



٧٦

بيشتر بدانيم  

برای مقابله با چنين شرايطی، اقداماتی در سطح استان انجام می گيرد که بعضی از آن ها عبارت اند از: 
١ ــ مديريت توزيع آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و آشاميدنی

٢ــ اجرای طرح های تأمين آب برای استان مانند پروژه های انتقال آب، ذخيره سازی آب در سطح و زير زمين 
٣ ــ افزايش بهره برداری بهينه از منابع آب موجود (افزايش راندمان مصرف آب) 

٤ ــ پرداخت کمک های مالی به خسارت ديدگان ناشی از خشک سالی. 

عالوه بر مخاطرات گفته شده، مخاطرات ديگری نيز در استان ما ديده می شود که در مقياس کوچک تر و محلی به وجود می آيد؛ 
مانند: يخبندان های بهاره، رانش و لغزش زمين، طوفان های ماسه و بيابان زايی. 

شکل ٥٤ ــ٣ــ سرمازدگی و يخ زدگی نخلستان های خور و بيابانک  


