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فراگیران عزیز، انتظار می رود بعد از مطالعۀ این فصل بتوانید:

1 ــ موقعیت نسبی و ریاضی استان را بیان منایید.

2 ــ ناهمواری های استان را دسته بندی و روی نقشه منایش دهید.

3 ــ نقش عناصر اقلیمی در دیگر اجزای محیطی را تفسیر کنید.

بررسی   ، متفاوت  جغرافیایی  محیط های  شکل گیری  در  را  زیرزمینی  و  سطحی  آب های  نقش  ــ   4

کنید.

5  ــ وضعیت خاک، توان ها و محدودیت های ایجاد شده را شناسایی منایید.

6  ــ وضعیت پوشش گیاهی و زندگی جانوری استان را تفسیر منایید.

7ــ پیشنهاداتی جهت بهره برداری بهینه از امکانات طبیعی استان، ارائه دهید.

مقدمه

می دهد.  تشکیل  را  استان  آن  محیطی  توان های  استان،   هر  طبیعی  ویژگی های 

برای مدیریت و برنامه ریزی صحیح جهت بهره برداری بهینه از امکانات محیطی هر استان، 

پوشش  خاک   ،  آب ،  اقلیم  ،  منابع  دارد.  ضرورت  طبیعت  نظام  شاخه های  دقیق  شناخت 

اگر  که  کنید  تصور  است.  متفاوت  استان  هر  موقعیت  برحسب  جانوری  زندگی  و  گیاهی 

چه  بود،  خود  امروزی  مکان  از  غیر  جایی  در  جغرافیایی  موقعیت  نظر  از  همدان  استان 

تغییراتی در منابع طبیعی آن ایجاد می شد؟ 
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آیا می دانید استان ما در کجای ایران واقع شده است؟
استان همدان با مساحتی معادل 19493 کیلومتر مربع، در غرب کشور قرار دارد١. )شکل 1ــ1(

درس اّول : موقعیت جغرافیایی استان

از نظر موقع ریاضی بین مدارات ʹʹ١١ ʹ59 °33 و ʹʹ27 ʹ44 °35 شمالی و در ʹʹ23 ʹ44 °47 و ʹʹ5١ ʹ27 °49 طول شرقی واقع شده است. ١ــ 

شکل 1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان

خراسان رضوی     

گلستانخراسان شمالی

  مازندران

  تهران
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مرکزی

اصفهان

قزوین
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خوزستان
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گیالن
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چهارمحال و بختیاری

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

البرز

جمهوری ترکمنستان

پاکستان

عراقافغانستان

ترکیه

نخجوان

ارمنستان جمهوری آذربایجان

دریای عمان

خلیج فارس   الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
تنب کوچک

سیری

خارک
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1ــ با توجه به شکل 1ــ1 جاهای خالی را پر کنید:
استان های کرمانشاه و کردستان در ………؛ استان زنجان در ………؛ استان قزوین در ………؛  استان 

مرکزی در ………؛ و استان لرستان در ………، استان همدان قرار دارند.
2ــ در صورتی که استان همدان از نظر موقعیت جغرافیایی در شرق ایران قرار داشت، چه تغییراتی در توان های 

محیطی آن ایجاد می شد؟

فعالیت 1ـ1
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تقسیمات ناهمواری های استان
شکل و حالت ناهمواری ها در هر نقطه از زمین، و در هر مقطع زمانی، بیانگر دخالت فرایندهای کوهزایی مختلفی است که 
تغییر شده اند.  به مرور زمان دستخوش  پدید آورده که خود  بوده و همواره در سطح زمین اشکال گوناگونی را  در طول زمان فعال 
ناهمواری های استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول دوران زمین شناسی تغییرات ساختاری مشخصی داشته اند که 
براساس تغییر شکل بنیادی، می توان آنها را به دو واحد بزرگ کوهستان ها و دشت ها تقسیم بندی کرد، سپس هر یک از این دو دسته 
را با توجه به عواملی چون: امتداد گسل ها، مقاومت و نوع سنگ ها و نیز دخالت سیستم های چین خوردگی، به اجزای فرعی دیگری 

تقسیم کرد. )شکل 2ــ1 و نیمرخ 3ــ1(

درس دوم : ناهمواری های استان و چگونگی شکل گیری آنها

َألَم نَجَعِل االَرَض ِمهادًا ٭ َو الِجباَل َاوتادًا ٭
                                                                            )آیۀ 6 و 7 سورۀ نبأ(        

آیا زمین را مهد آسایش خلق قرار ندادیم و کوه ها را ستون و نگهبان آن نساختیم؟

شکل 2ــ1ــ نقشۀ توپوگرافی استان

دشت ها
فالتها، تپه ها و کوههای کم ارتفاع 
کوه ها
مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر
مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
بزرگراه
راه آسفالته اصلی

راهنما
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دشت ها  کدام  کنیم،  تقسیم  جنوبی  و  شمالی  نیمٔه  دو  به  را  دشت ها  در صورتی که  )2ــ١(،  به شکل  توجه  با 
وسیع ترند؟

الف( کوهستان ها
جهت  از  کوه ها  این  شرق:  شمال  ارتفاعات 
ساختاری، قسمتی از ارتفاعات مرکزی ایران می باشند که از 
رسوبی  و  رسوبی  ــ  آتشفشانی  تشکیالت  از  ساختمانی  نظر 
به  غرب  شمال  از  کوه ها  رشته  این  امتداد  آمده اند.  به وجود 
استان های  بین  مرز  آنها،  الرأس  خط  و  شرق  جنوب  سمت 

همدان و قزوین است.
ارتفاعات مرکزی: این دسته از ارتفاعات استان را، 
از نظر ساختاری قسمتی از منطقٔه سنندج ــ سیرجان می دانند 
نموده است. کوهستان  از زاگرس جدا  را  آن  نهاوند  درٔه  که 
که  است  الوند  کوه  رشته  همدان،  استان  در  واحد  این  مهّم 

دارای قلل مرتفع زیادی از جمله:
با  شاه نشین  یا  یخچال  متر،   3574 ارتفاع  به  الوند 
با 2922  با 3202 متر، تخت رستم  3290 متر، کاله قاضی 
متر می باشد. وجود سنگ های گوناگون رسوبی، دگرگونی و 
آذرین موجب پیچیدگی زمین شناسی این ناحیه شده است. در 
قسمت های شرقی این واحد صخره های آهکی ظاهر شده اند. 

شکل 3ــ1ــ نیمرخ ناهمواری های استان در جهت جنوب غرب ــ شمال شرق )از نهاوند تا رزن(

فعالیت 2ـ1

شکل 4ــ1ــ ارتفاعات شمال شرق استان ــ رزن

شکل 5  ــ1ــ رشته کوه الوند ــ بین همدان و تویسرکان

متر
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رشته کوه الوند، از باتولیت های مهم این واحد است، که جنس سنگ های آن گرانیت می باشد.
ارتفاعات جنوب غربی: ارتفاعات جنوب غربی استان قسمتی از زاگرس مرتفع می باشد که در این منطقه به کوهستان گری، 
معروف است. این رشته کوه از اواخر دورٔه تریاس و طی حرکات کوه زایی پس از این دوره، دچار چین خوردگی های شدید به همراه 

گسل شده است. جنس غالب آن آهک بوده و مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا از دیگر اجزا این رشته کوه می باشد.

کوه های پراکنده: در سایر نقاط استان، ارتفاعاتی به صورت پراکنده دیده می شوند که می توان به کوه های قلی آباد )کبودرآهنگ(، 
بوقاطی )رزن( در نیمٔه شمالی استان و کوه خان گُرَمز )تویسرکان( و سرده و گرمه )مالیر( در نیمٔه جنوبی استان اشاره نمود.

پژوهش کنید !
در مورد اهمیت سنگ گرانیت و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی استان پژوهش نمایید و نتیجۀ پژوهش خود 

را به کالس ارائه دهید.

شکل 6  ــ1ــ کوهستان گری ــ نهاوند

شکل 7ــ1ــ کوه سرده ــ مالیر
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نقش کوهستان ها: نوع آب و هوا، تنوع جنس سنگ ها، وجود مراتع و چشمه های نواحی کوهستانی، هر یک می توانند بر شیؤه 
زندگی مردم مؤثر باشند. آیا می توانید تأثیر هر کدام را در کادر پایین بیان نمایید. جهت توضیح کامل تر و دقیق تر می توانید از راهنمایی 

دبیر خود و یا کتب مرتبط استفاده نمایید.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

شکل 8  ــ1ــ نمونه هایی از نقش کوهستان ها در محیط جغرافیایی

بالف

دج

ب( دشت ها
اصوالً چاله ها و دشت ها را می توان در داخل تمام واحدهای کوهستانی مشاهده کرد، با توجه به ویژگی های ارتفاعات، دشت ها، 
دشت های استان از نظر وسعت و چگونگی شکل گیری، با هم متفاوت اند که می توان آنها را به دو دستٔه تراکمی و فرسایشی تقسیم کرد.
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نوع  این  از  استان  دشت های  اغلب  تراکمی:  دشت های 
می باشند. عامل شکل زایی این دشت ها بیشتر آب های روان در طول 
دورٔه کواترنر است. حمل مواد تخریبی کوهستان ها به سمت چاله ها و 
دّره های کوهستانی و تراکم آن در داخل این چاله ها سبب شکل گیری 
و توسعٔه دشت ها گردیده است. بافت و اندازٔه رسوبات حمل شده از 
دامنٔه ارتفاعات به سمت مرکز دشت، از درشت دانه به ریزدانه تبدیل 

می گردد.
رودها،  یخچال ها،  تخریبی  فرسایشی: طی عمل  دشت های 
بادها و …، پهنه های افقی و وسیعی شکل گرفته اند که علت شکل گیری 
آنها، سستی نسبی رسوبات و تخریب به دلیل تغییرات دما، یخبندان و 
جریان آب هاست  که قسمت های زیادی از الیه های تاقدیس ها را از 

بین برده و به مناطق پست اطراف، منتقل کرده اند.

1ــ اندازٔه ذرات تشکیل دهندٔه خاک )آبرفت ها( چه تأثیری در نفوذپذیری آب در آن دارد؟
2ــ در جدول زیر مشخصات مربوط به دشت مورد نظر را عالمت بزنید:

جهت باغداری مناسب استضخامت خاک زیاد استنوع دشت

فرسایشی

تراکمی

شکل 9ــ1ــ دشت تراکمی ــ کبودرآهنگ

شکل 10ــ1ــ دشت فرسایشی ــ مالیر

فعالیت 3 ـ1
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مخاطرات طبیعی و راه های مقابله با آن
مناطق آسیب پذیر  از  ایران،  ناحیٔه زلزله خیز  بزرگ ترین  قرار گرفتن در  به لحاظ  آن  به ویژه جنوب  زمین لرزه: استان همدان 
به شمار می  آید. بنابراین، مطالعٔه مناطق لرزه خیز برای سیاست های رشد و توسعٔه منطقه ای بسیار حائز اهمیت است. وجود دو گسل 
اصلی زاگرس در جنوب غربی )نهاوند(، و گسل آوج در شمال شرقی )رزن(، استان همدان را در یک ناحیٔه زلزله خیز قرار داده است. 
عالوه بر گسل های فوق تعدادی گسل فرعی در بین این دو قرار گرفته است و در برخی موارد این گسل ها در زیر رسوبات مدفون 
گردیده و در سطح زمین مشخص  نیستند. این گسل ها را باید در هنگام ساخت پروژه های صنعتی و فعالیت های اقتصادی مورد توجه 
قرار داد. در شکل 11ــ1 پراکندگی گسل های استان را مشاهده می نمایید. با توجه به این نقشه کدام نواحی استان بیشتر مورد تهدید 

زلزله است؟ هنگام توسعٔه شهر، در این مناطق به چه مواردی باید توجه داشت؟
برای مقابله با این خطر مهم و جلوگیری از خسارات احتمالی آن؛ وضع قوانین مقاوم سازی ساختمان ها، نظارت بر شیؤه 

ساخت و سازها و افزایش آگاهی عمومی از عوامل مؤثرند.

شکل 11ــ1ــ نقشۀ گسل های استان

گسل بالقوه فعال
گسل فعال
گسل دارای زلزله ثبت شده
نواحی مرتفع تر از 2000 متر
شهر

مرکز استان

مرکز شهرستان
مرکز بخش
مرز استان

راهنما
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را  زمین  رانش  اصطالح  حال  به  تا  آیا  دامنه ها:  ناپایداری 
وقوع  به  مناطقی  در  بیشتر  خاک(  )حرکات  خاک  ناپایداری  شنیده اید؟ 
آب  از  اشباع شده  و  سست  دانه ای  ساختمان  دارای  خاک  که  می پیوندد 
باشد. دو پدیدٔه عمده که دامنه های استان را تهدید می کنند، عبارت اند از: 

ریزش سنگ ها و رانش دامنه ها.
باغ ها  زراعی،  زمین های  مناطق مسکونی،  می توانند  پدیده  دو  این 
و راه های ارتباطی را تهدید و خسارات اقتصادی زیادی را ایجاد نمایند.

شکل 14ــ1ــ نقشۀ محدودۀ فعالیت رانش زمین

شکل 12ــ1ــ پدیدۀ رانش در دامنه ها

شکل 13ــ1ــ ریزش سنگ در دامنه ها

رانش زمین
مرکز استان 

مرکز شهرستان 
مرکز بخش 

شهر
نواحی مرتفع تر از 2000متر 

مرز استان 
مرز شهرستان 

مرز بخش
بزرگراه 

راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی 

رودخانه اصلی
رودخانه فرعی

راهنما
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پژوهش کنید !
در مورد موضوعات زیر پژوهش نموده، و نتایج آن را با هم کالسی ها و دبیر خود در میان بگذارید:

1ـ چگونه می توان با مخاطرات طبیعی که احتمال وقوع آنها در استان ما وجود دارد، به شکل مؤثّرتری 
مقابله کرد؟

2ـ در استان همدان چه اقداماتی جهت پیشگیری از آسیب های احتمالی مخاطرات طبیعی، انجام شده 
است؟

3ـ به جز محدودیت های ذکر شده، چه محدودیت های دیگری در مناطق کوهستانی استان ما وجود دارد 
و چگونه می توان آنها را به توانمندی تبدیل کرد؟
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آب و هوا، نقش بسیار مهّمی در مطالعات زیستی، مدیریت منابع آب، کشاورزی و دیگر فعالیت های انسانی دارد. تنوع آب و 
هوایی، توان های محیطی خاّصی به مناطق می دهد، با بررسی و مطالعٔه عوامل مؤثر در آب و هوای استان خود می توان قابلیت های 
محیطی آن را بهتر شناخت و از این طریق استفادٔه بهینه از این توان ها کرد. این امر با توجه به تغییرات اقلیمی، به ویژه شدت آن در 

سال های اخیر از اهمّیت باالیی برخوردار است.

درس سوم : آب و هوای استان

اًجا. لِنُۡخِرَج بِِه َحبًّا َو نَبَاًتا. َو َجنَّاٍت أۡلَفاًفا َو أنَزۡلنَا ِمَن اۡلُمۡعِصَراِت َماًء ثَجَّ
                                                                                                        )سورۀ النبأ ـ آیات 14 تا 16(

و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم، تا بدان دانه و گیاه و باغ های درهم پیچیده و انبوه برویانیم. 

شکل 15ــ1ــ ویژگی های آب و هوایی استان

به تصاویر شکل 15ــ1 نگاه کنید، کدام یک از پدیده های آب و هوایی 
فوق در محل زندگی شما دیده می شود؟

با توجه به آموخته های قبلی خود بگویید استان همدان در کدام ناحیٔه 
آب و هوایی ایران قرار دارد؟ چند نمونه از ویژگی های آب و هوایی این ناحیه 

را نام ببرید.
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عوامل مؤثر بر تنوع آب و هوای استان
همان گونه که خوانده اید، دما و بارش دو عنصر اصلی آب و هوا می باشند. اما چرا این دو عنصر در همه جای استان یکسان 

نیستند؟ چه عواملی در تغییرات آنها مؤثر است؟
عوامل محلی و بیرونی همواره کنترل کنندٔه وضعیت دما و بارش در سطح زمین اند، از عوامل محلی مؤثر در اقلیم، می توان 

عامل عرض جغرافیایی، کوهستان ها، و فاصله از دریا را بیان کرد.
توده های هوا، مهم ترین عامل بیرونی مؤثر در تنوع و تغییرات آب وهوایی هر ناحیه می باشند.

با توجه به دانسته های خود، نقش ارتفاعات را در دما و بارش بیان کنید؟
عوامل محلی

1ــ عرض جغرافیایی: تفاوت در زاویٔه تابش خورشید در عرض های مختلف جغرافیایی نقش بسیار مهمی در شرایط آب 
و هوایی هر مکان دارد.حال به جدول 1ــ1 توجه کنید و تفاوت های آب و هوایی دو ایستگاه، کبودرآهنگ و اهواز را، از نظر درجٔه 

حرارت، مقدار بارش و روزهای یخبندان با یکدیگر مقایسه کنید؟ چه نتیجه ای می گیرید؟

جدول 1ــ1ــ ویژگی های آب و هوایی ایستگاه اهواز و کبودرآهنگ

روزهای یخبندانمقدار بارش)میلی متر(حداقل دما )سانتی گراد(حداکثر دما)سانتی گراد(عرض جغرافیاییطول جغرافیاییایستگاه

١2ʹ N+40-333١9/6١22  E35° ʹ42  °48کبودرآهنگ

ــ40ʹ N+50-3227  °E3١ ʹ42  °48اهواز

2ــ کوهستان ها: موقعیت جغرافیایی استان ما در غرب کشور موجب شده که ارتفاع و جهت رشته کوه زاگرس نقش مهمی 
در ویژگی های آب و هوایی آن داشته باشد. به طوری که در زمستان اغلب ریزش های جّوی در ارتفاعات به شکل برف صورت می گیرد 

و دمای هوا در این مناطق در زمستان ها خیلی سرد و در تابستان ها معتدل است.
3ــ فاصله از دریا: به علت دوری استان همدان از دریا، اقلیم خشک در سطح استان مشهود است.

عامل بیرونی )توده های هوای تأثیر گذار بر اقلیم استان(
ـ توده هوای مرطوب غربی: مهم ترین توده هوایی است که  1ـ
آب و هوای استان را تحت تأثیر قرار می دهد و در فصول سرد )پاییز تا 
اواسط بهار( از غرب و شمال غرب، رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس 

اطلس را وارد استان کرده و موجب بارش می شود.

شکل 16ــ1ــ تودۀ هوای مرطوب غربی
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جغرافیای طبیعی استان

از  پرفشار سیبری  فّعال شدن  با  در فصل سرد سال  هوا  تودٔه  این  توده  هوای سرد قطبی:  2ــ 
عرض های باال وارد کشور شده و آب و هوای استان را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب کاهش دما و ریزش 

برف می شود.

شکل 17ــ1ــ بارش برف در فصل سرد سال

3ــ توده هوای گرم و خشک: در فصل گرم، استقرار مرکز پرفشار جنب حاره در سطح فوقانی جّو، مانع از ورود توده های 
هوای غربی و در نتیجه موجب تشدید گرما، خشکی هوا و غبار آلود شدن اقلیم استان می شود.

فعالیت 4ـ1

1ــ به جز عواملی که به آنها اشاره شد چه عوامل دیگری در آب و هوای استان ما تأثیر می گذارند؟
2ــ با استفاده از داده های جدول زیر عامل مؤثر در تفاوت ویژگی های آب و هوایی دو ایستگاه کبودرآهنگ و 

گرمسار را تشریح نمایید.

جدول 2ــ1ــ ویژگی های آب و هوایی دو ایستگاه کبودرآهنگ و گرمسار

میانگین بارش ارتفاع از سطح دریا )متر(عرض جغرافیاییطول جغرافیاییایستگاه
)میلی متر(

حداکثر دما 
)سانتی گراد(

حداقل دما 
)سانتی گراد(

١2ʹ N١6793١9/6+40-33  E35° ʹ42  °48کبودرآهنگ

١2-١2ʹ N825١00+47  E35° ʹ١6  °52گرمسار
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پراکندگی دما و بارش در سطح استان
با توجه به تأثیر عوامل مختلف بر آب و هوای استان، میانگین بلند مدت ساالنٔه دما 11/5+  درجٔه سانتی گراد است. میانگین 
بارندگی ساالنٔه استان در یک دورٔه آماری ١0 ساله حدود 387/5 میلی متر می باشد. این در حالی است که شهرستان های استان از 
این نظر با هم فرق دارند. پرباران ترین نقطٔه استان وراینٔه نهاوند با میانگین 517/9 میلی متر و کم باران ترین آن قهاوند با میانگین 223/7 

میلی متر بوده است. از نظر دمایی نیز کبودرآهنگ سردترین و مالیر گرم ترین ایستگاه استان بوده اند. )شکل 18ــ1(

شکل 19ــ1ــ نقشۀ هم بارش استانشکل 18ــ1ــ نقشۀ هم دمای استان

نمودار 1ــ1ــ میانگین بارش و دمای ماهانه استان

میانگین بارش ماهانه                                                                                بارش به میلی متر دما )سانتی گراد(  
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طبقه بندی آب و هوایی استان
در علم هواشناسی با درنظر گرفتن عوامل و عناصر اصلی اقلیمی، شاخص هایی برای طبقه بندی آب و هوایی مناطق 
مختلف ارائه شده است. از بین عناصر مختلف آب و هوایی درجٔه حرارت و بارش از عوامل اصلی است که در بیشتر مدل های 

اقلیمی مورد نظر بوده و استفاده می شوند.
 تیپ های اقلیمی استان همدان1

1ــ آب و هوای نیمه خشک: در شهرستان های همدان، کبودرآهنگ، رزن و نهاوند با گسترش بیشتری مشاهده 
می شود. تقریباً محدودٔه دشت های استان در تسلط این تیپ آب و هوا قرار دارند.

2ــ آب و هوای خشک و سرد: در ناحیٔه جنوب رشته کوه الوند، عمدتاً در شهرستان تویسرکان و کم و بیش نیز در 
شهرستان های مالیر و نهاوند حاکم است.

و جنوب  مالیر  الوند، جنوب شرق  کبودرآهنگ،  غرب  و  رزن  ارتفاعات شمال  در  ارتفاعات:  هوای  و  آب  3ــ 
نهاوند.

4ــ آب و هوای شبه مدیترانه ای: در شرایط خاص طبیعی در شمال استان به ویژه شهرستان رزن، غرب استان در 
اسدآباد و جنوب در شهرستان های مالیر و نهاوند.

5  ــ آب و هوای نیمه مرطوب: در شرایط خاص
 طبیعـی  ، نـاحیٔه جنوب شرق  رشته کــوه الـونـد و   در شمال

 شهرستان مالیر دیده می شود.

 برای مطالعه 

١ــ براساس روش آمبرژه

شکل 20ــ1ــ نقشۀ تیپ های اقلیمی استان

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر
مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
بزرگراه
راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی
رودخانه اصلی
رودخانه فرعی
خشک سرد
نیمه خشک
ارتفاعات فوقانی
مدیترانه ای
نیمه مرطوب
نواحی مرتفع تر از 2000 متر

20       0           20        40        60

راهنما

کیلومتر
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تأثیر آب و هوا بر فّعالّیت های انسانی
که  می کند  ایجاد  خاصی  محیطی  توان های  هوایی،  و  هر  آب 
متناسب با آن، فعالیت های انسانی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، 
به همین دلیل شرایط اقلیمی،  فرهنگی و …،  در آن شکل می گیرد. 
موجب پیدایش اشکال گوناگونی از روابط انسان با محیط زندگی خود 

در استان شده است.
شکل  جمعیت،  استقرار  سکونتگاه ها:  و  هوا  و  آب 
شرایط  تأثیر  تحت  شهرها،  و  روستاها  توسعٔه  و  رشد  سکونتگاه ها، 
اقلیمی قرار دارند. به گونه ای که بیشتر روستاها و شهرهای استان در 

مناطق معتدل و خوش آب و هوا استقرار یافته اند.
و  معتدل  هوای  و  آب  علت  به  کشاورزی:  و  هوا  و  آب 
باغداری  به  گری  و  الوند  ارتفاعات  دامنه های  و  دّره ها  مرطوب، 
زرع  و  همدان کشت  استان  در دشت های  اما  یافته    است  اختصاص 

رایج تر است.

شکل 21ــ1ــ معماری متناسب با محیط، روستای ورکانه ــ همدان

شکل 22ــ1ــ روستای وهنان دامنۀ الوند ــ بهار

شکل 23ــ1ــ باغات گردو دامنۀ الوند ــ سرکان شکل 24ــ1ــ زراعت سیب زمینی ــ دشت بهار
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هوایی  و  آب  وضعّیت  دلیل  به  گردشگری:  و  هوا  و  آب 
مناطق  در  طبیعی  زیبای  چشم اندازهای  بهار  فصل  در  مناسب، 
این  نیز  تابستان  فصل  در  دارند.  خاصی  جلؤه  استان،  کوهستانی 
مناطق با دارا بودن آب و هوای معتدل زمینٔه مساعدی برای گردشگران 
فراهم می  کند. این در حالی است که با آمدن زمستان و ریزش برف در 

دامنٔه ارتفاعات شرایط برای ورزش های زمستانی مساعد می شود.

نوع  چه  شما  روستای  یا  شهر  در  ـ   1ـ
با  ارتباط  در  که  دارد  وجود  دیگری  فعالیت های 

شرایط آب وهوایی آنجاست؟
محل  هوایی  و  آب  مناظر  از  تصاویری  2ــ 

زندگی خود تهیه و در کالس ارائه نمایید.

آب و هوا و مخاطرات طبیعی در استان
تغییرات  گاه  استان،  هوایی  و  آب  مناسب  شرایط  علی رغم 
می گذارد.  جای  بر  منفی  پیامدهای  مردم  زندگی  در  اقلیم  از  ناشی 
خشکسالی، طوفان، سیل، تگرگ، سرمازدگی و یخبندان نمونه هایی 

از اثرات نامناسب آب و هوایی است. 
که  جّوی  ریزش های  کاهش  و  اقلیمی  تغییرات  خشکسالی: 
در سال های اخیر پیامدهایی از قبیل: کاهش شدید آب های سطحی 
و زیرزمینی را به دنبال داشته است، که آثار زیان باری در بخش های 
آبی  سال  در  که  به طوری  است.  آورده  به وجود  اقتصادی  مختلف 
90ــ1389 خساراتی به ارزش 850 میلیارد ریال به اقتصاد استان 

وارد کرده است.

شکل 25ــ1ــ ورزش اسکی ــ پیست الوند

شکل 26ــ1ــ رویش گل های بهاری ــ میدان میشان الوند

فعالیت 5 ـ1

شکل 27ــ1ــ دریاچۀ سد اکباتان همدان ــ تابستان 1389

ـ تابستان 1387 شکل 28ــ1ــ دریاچۀ سد اکباتان همدان ـ
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سیالب و آب گرفتگی: به دلیل کوهستانی 
آب های  جریان  و  زیاد  بارش  هنگام  استان،  بودن 
آب گرفتگی  و  سیل  وقوع  برای  شرایط  سطحی، 
معابر در مناطق کم شیب فراهم می شود، که همه ساله 

مشکالتی را برای مردم ایجاد می کند.

شکل 29ــ1ــ آب گرفتگی معابر ــ همدان ــ آبان 1390

شکل 30ــ1ــ پهنه های خطر نسبی سیل در استان

راهنما

نقاط شهری

مرز استان

نواحی باالتر از 2000 متر

رودخانه

پهنه های سیل گیر
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تگرگ و سرمازدگی: بارش تگرگ و سرمازدگی 
هستند  استان  هوایی  و  آب  مخاطرات  از  نمونه هایی  نیز 
بخش  در  به خصوص  زیادی  خسارت های  موجب  که 

کشاورزی می شوند.

1ــ برای مقابله با هر یک از مخاطرات آب و هوایی، 
که در محل زندگی شما اتفاق می افتد چه پیشنهاداتی ارائه 

می دهید؟
2ــ با درنظر گرفتن گلباد شهر همدان، کدام سمت 
شهر را برای ساخت شهرک صنعتی انتخاب می کنید؟ دلیل 

خود را توضیح  دهید.

فعالیت 6 ـ1

شکل 31ــ1ــ سرمازدگی درختان میوه ــ همدان

شکل 32ــ1ــ خسارت تگرگ به باغات روستای کرفس ــ رزن

شکل 33ــ1ــ گلباد شهر همدان
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منابع آب
به تصاویری که در شکل 34ــ1 آمده با دقت توجه کنید و با مشورت هم کالسی های خود به  سؤاالت پاسخ دهید.

1ــ هر یک از تصاویر باال کدام نوع از شیوه های بهره برداری منابع آب را نشان می دهد؟
2ــ چه ارتباطی بین این تصاویر با موقعیت جغرافیایی استان ما وجود دارد؟

3ــ وظایف ما در برابر آب، این نعمت بزرگ پروردگار، چیست؟
موقعیت جغرافیایی مناسب سبب شده تا استان ما ازنظر دسترسی به ریزش های جّوی، وضعیت خوبی داشته باشد اما باید توجه 
داشت که امروزه به علل افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به آب در بخش های کشاورزی، صنایع و مصارف خانگی و همچنین تغییرات آب 

و هوایی در سال های اخیر، مشکالتی در زمینٔه تأمین آب مورد نیاز این بخش ها ایجاد شده است.
برقی کردن چاه های  مانند  تعادل بخشی  منابع، ذخیره سازی آب های سطحی و طرح های  این  از  استفاده  بازنگری در شیوه های 
کشاورزی، نصب کنتور هوشمند و …، می تواند مشکالت ناشی از کمبود آب و توزیع نابرابر آن را در فصول مختلف سال، برطرف نماید.

درس چهارم : منابع طبیعی استان

. َوَجَعۡلنَا ِمَن اۡلَماِء کُلَّ َشۡیءٍ َحیٍّ
                                              )سورۀ انبیاء،آیۀ٣0(

هـر چیز زنـده ای را از آب پـدیـد آوردیم. 

شکل 34ــ1ــ شیوه های بهره برداری از منابع آب در استان

الف:  ……………                                 ب: ……………                          ج: ……………
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برای شکل 35ــ1 عنوانی انتخاب و توضیحاتی درباره 
این تصاویر بنویسید.

ـ  1: ............................. شکل 35  ـ

.........................................

.........................................

.........................................

با توجه به آنچه گفته شد منابع آب استان را می توان به دو 
دستٔه »آب های سطحی« و »آب های زیرزمینی« تقسیم کرد.

الف( تاالب آق گل بهار 1389ــ مالیر

ب( تاالب آق گل تابستان 1390ــ مالیر
شکل 35ــ1
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آب های سطحی
همان طور که در شکل 36ــ1 می بینید استان همدان در محدودٔه سه حوضٔه آبریز عمدٔه کشور قرار دارد. هر یک از رودهای 
گاماسیاب، قره چای و تلوار به ترتیب جزء حوضٔه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضٔه آبریز مرکزی و حوضٔه آبریز دریای خزر 

می باشند.

شکل 36ــ1ــ نقشه رودهای استان و حوضه های آبریز

رود قره چای



25

جغرافیای طبیعی استان

١ــ متوسط بده )دبی( ساالنٔه قره چای در ایستگاه َامرآباد 5/9 متر مکعب در ثانیه است.

رود گاماسیاب: این رود دائمی از محلی به نام کوه 
سرچشمه  استان،  غربی  جنوب  ارتفاعات  از  سوراخ  سنگ 
سایر  پیوستن  با  نهاوند،  دشت  از  عبور  از  بعد  و  می گیرد 
سرشاخه ها نظیر آب مالیر و آب تویسرکان )قلقل رود( و خرم 
رود، رود گاماسیاب را تشکیل می دهد. این رود در حوالی 
از  یکی  و  می شود  وارد  کرمانشاه  استان  به  آب  دو  روستای 
به  نهایت  در  که  می رود  شمار  به  کرخه  رود  مهّم  شاخه های 

خلیج فارس می ریزد.
اصلی  سرشاخٔه  دو  شامل  رود  این  قره چای:  رود 
الوند سرچشمه  ارتفاعات  از  که  است. سرشاخٔه سیمینه رود 
روستای  حوالی  در  مسیر  ادامٔه  در  سیمینه رود  می گیرد. 
امامزاده پیرنهان با سرشاخٔه دیگری به نام شراء که از ارتفاعات 
رود  و  می پیوندند  هم  به  می گیرد،  سرچشمه  مرکزی  استان 
قره چای١ را تشکیل می دهد. قره چای پس از زهکشی بخش 
مهمی از اراضی استان، از شرق، وارد استان مرکزی شده و 

در نهایت به مسیلٔه قم در حوضٔه آبریز مرکزی می ریزد.

شکل 37ــ 1ــ رود گاماسیاب ــ نهاوند

شکل 38ــ1ــ رود قره چای ــ کوریجان

رود تلوار: این رود فصلی در شمال غربی استان جریان دارد و پس از طی مسافت کوتاهی وارد استان زنجان می شود. تلوار 
از شاخه های رود قزل اوزن به حساب می  آید که در گیالن به سفید رود معروف است و به دریای خزر می ریزد.

1ــ آیا رود مهمی در محل زندگی شما جریان دارد؟ با توجه به شکل 36ــ1 بگویید جزء کدام حوضٔه آبریز 
کشور است؟

2ــ دربارٔه تغییرات آب رودهای محل زندگی خود، با یکی از افراد کهنسال، مصاحبه و گزارش آن را به کالس 
ارائه داده و در مورد دالیل آن بحث کنید.

فعالیت 7 ـ1
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 برای مطالعه 
سدها

پایه دار است  بُتنی وزنی  نوع  از  این سد  سّد اکباتان: 
از کف،  ارتفاع سد  بهره برداری رسید.  به  که در سال 1342 
53 متر، حجم کل دریاچٔه سد 8 میلیون متر مکعب و حجم آب 
مهار شدٔه ساالنٔه آن 17 میلیون متر مکعب بوده که در سال های 
 40 به  دریاچه  متر، حجم   79 به  سد  ارتفاع  افزایش  با  اخیر 
میلیون متر مکعب و حجم آب مهار شدٔه ساالنه به 43 میلیون 

متر مکعب ارتقا یافته است.
شکل 39ــ1ــ سد اکباتان ــ همدان

 منابع آب زیرزمینی
آب های زیرزمینی دشت های استان در گذشته وضعیت 
بهره برداری  علّت  به  اخیر  سال های  در  ولی  داشته  مطلوبی 
است  نموده  افت  شّدت  به  زیرزمینی  آب های  سطح  بی رویه، 
به طوری که بعضی از نقاط دشت های کبودرآهنگ و رزن ــ 
با پدیدٔه نشست زمین مواجه گردیده اند. بهره برداری  قهاوند 
از این منابع، عموماً از طریق چشمه ها، حفر قنوات، چاه های 

عمیق و نیمه عمیق، انجام می گیرد.
ـ تویسرکان شکل 40ــ1ــ چاه عمیق )پرورش ماهی و زراعت( ـ

سّد آبشینه: این سد از نـــوع خــاکــی )سنگ ریزه ای( با هستٔه ُرسی است که در خارج از بستر رود آبشینه ) یکی از 
روستاهای همدان( در سال 1375 به بهره برداری رسیده است.هدف از احداث این دو سد، تأمین آب آشامیدنی شهر همدان و 

زمین های کشاورزی پایین دست آن می باشد که آب آن از دو محل به شرح زیر تأمین می شود:
الف( آب سرریز شده از سد اکباتان

ب( انتقال آب رودخانٔه سیاه کمر توسط یک سد انحرافی و کانال بُتنی، به مخزن سد آبشینه.
سّد شیرین سو: در سال 1383 به بهره برداری رسیده و از نوع خاکی است که برای تأمین آب کشاورزی، کنترل 

سیالب ها و تغذیٔه مصنوعی آب های زیرزمینی شمال دشت کبودرآهنگ، احداث شده است.
سّد کالن: در سال 1390 به بهره برداری رسیده و از نوع خاکی همگن است که برای تأمین آب شهر مالیر و بهبود 

آبیاری در اراضی پایین دست سد احداث شده است.
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بیشتر بدانیم

آب  مصارف  حجم  2ــ1ــ  نمودار 
استان بر حسب میلیون متر مکعب

چاه                              چشمه                             قنات                      آب های سطحی

مشکالت منابع آب استان
ــ توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش

ــ تغییرات آب و هوایی
ــ خروج آب رودها از استان

ــ شیوه های سنتی بهره برداری )اتالف آب در شبکه های انتقال، روباز بودن نهرها و تبخیر شدید آب، اتالف آب توسط گیاهان 
هرز کنار نهرها و …(

ــ عدم رعایت مصرف بهینٔه آب در بخش های خانگی و صنایع
ــ حفر بی رویٔه چاه های عمیق و نیمه عمیق در دشت ها جهت برداشت از آب های زیرزمینی

ــ آلودگی آب ها و …

بیشترین سهم مصرف آب های زیرزمینی با 91 درصد مربوط به بخش کشاورزی است و بخش های ُشرب و بهداشت با 7 درصد 
و صنعت و معدن با 2 درصد، در رده های بعدی قرار دارند.

شکل 42ــ1ــ عدم رعایت مصرف بهینۀ آب آشامیدنی شکل 41ــ1ــ ایجاد فروچاله ــ دشت فامنین
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١ــ سدهای اکباتان، کالن، سرابی، شنجور و گرین دو منظوره اند و هدف از احداث آنها، عالوه بر تأمین آب آشامیدنی، تأمین آب الزم برای مصارف کشاورزی نیز می باشد.
2ــ در روستاهای برزول، شعبان، تپه یزدان، گل زرد، بیان تکه و کنگاور کهنه

طرح ها و اقدامات ضروری برای تأمین منابع آب
ــ احداث سدهای مخزنی1 مثل سّد اکباتان، سّد آبشینه )همدان(، سّد کالن )مالیر(، سّد سرابی )تویسرکان(، سّد شنجور )رزن(، 

سّد نعمت آباد )اسدآباد(، سّد گری )نهاوند( و دیگر سدهای در دست مطالعه.

ـ  احداث بندهای انحرافی و کانال های بُتنی در نقاط مختلف استان. ـ
ــ تغذیٔه مصنوعی و کنترل سیالب در دشت های اسدآباد، همدان ــ بهار، کبودرآهنگ، رزن ــ فامنین و قهاوند.

ــ احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ در شهرستان نهاوند2.
ـ انتقال آب از سد تلوار زنجان به استان همدان ـ

شکل 45ــ1ــ کانال انتقال آب )سیاه کمر( شکل 44ــ1ــ انتقال آب از سد تلوارشکل 43ــ1ــ بند انحرافی: تویسرکان

با توجه به شکل 36ــ1 علّت خروج آب های سطحی از استان ما به استان های مجاور چیست؟ برای رفع این 
مشکل چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟

فعالیت  8 ـ1
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منابع خاک
آب و خاک دو نعمت بزرگ خداوندند که با مدیریت صحیح می توان از آنها به خوبی استفاده کرد. خوشبختانه با توجه به موقعیت 

مناسب جغرافیایی، استان ما از این منابع ارزشمند، برخوردار است.
خاک های استان را از نظر موقعیت می توان به چند دسته تقسیم کرد.

مناطق کوهستانی: این مناطق به علت شیب زیاد به شدت تحت تأثیر فرسایش بوده و بدون پوشش خاکی اند. در برخی مناطق 
خاک های کم عمقی تشکیل شده است که گیاهان استپی در محدوده کوچکی در آنجا رشد می کنند.

پرشیب کشاورزی  زمین های  از  این وجود،  با  دارند.  مالیم تری  نواحی کوهستانی شیب  به  نسبت  اراضی  این  کوهپایه ها: 
محسوب می شوند، و به صورت ناحیٔه بین کوهستان و دشت به شمار می آیند. محدودیت های عمدٔه این اراضی شیب زمین، فرسایش 

و کم عمقی خاک است.
دشت های دامنه ای: این اراضی از جمله نواحی کشاورزی اند که اهمیت بسیاری در استان دارند و به دو دسته تقسیم می شوند.

ــ دشت های دامنه ای سنگ ریزه دار: این قسمت از دشت های نسبتاً هموار تشکیل شده است که شیب مالیمی نیز دارند. 
خاک این نواحی عمیق، با بافت سنگین تا خیلی سنگین است. وجود سنگ ریزه در بعضی قسمت ها مشکالتی را برای کشاورزی به 
همراه دارد. از جمله ویژگی های این اراضی زهکشی مناسب آنهاست. در حال حاضر به عنوان اراضی تقریباً مناسب جهت زراعت 

دیم و درختکاری شناخته می شوند.
ــ دشت های دامنه ای مسطح: این دشت ها شیب بسیار مالیمی داشته و دارای خاک عمیق، سنگین و بدون سنگ ریزه است 

که در حال حاضر بیشتر به عنوان زراعت آبی مورد استفاده قرار می گیرند.

عملکردهای منفی انسان در فرسایش خاک
ــ شخم نــامناسب زمین در کــوهپـایه هــا
ــ چرای بی رویه و زودهنگام دام    در  مراتع
ــ استفادٔه بیش از حّد   از کودهای شیمیایی
ــ بهره برداری زیاد از خــاک های   زراعی

شکل 46ــ1ــ چرای زودهنگام دام در مراتع

بیشتر بدانیم
از پساب در کشور  نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد  امروزه روش های تصفیٔه مختلفی برحسب 
گسترش پیدا کرده است که از میان آن ها سه روش لجن فعال،الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده 
شده اند.در شهرهای مختلف استان همدان هر سه نوع روش تصفیه مورد استفاده قرار گرفته است.روش لجن فعال که 
یکی از متداول ترین روش های تصفیه فاضالب در دنیا می باشد در شهرهای همدان و سرکان و روش الگون هوادهی در 

مالیر و برکه تثبیت در کبودر آهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.
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منابع گیاهی
پوشش گیاهی هر مکانی متأثر از شرایط آب وهوایی، جنس خاک، 
به  توجه  با  آن محیط است.  به آب  میزان دسترسی  و  ناهمواری ها  شکل 
تنوع این عوامل، پوشش گیاهی استان را می توان در دو بخش »جنگل ها« 

و »مراتع« بررسی کرد.
جنگل ها

که  دارد  وجود  پوشش جنگلی  هکتار  همدان 39576  استان  در 
از این مقدار 35176 هکتار آن جنگل های طبیعی و بقیٔه آن جنگل های 

دست کاشت است.
نواحی  براساس  استان،  طبیعی  جنگل های  طبیعی:  جنگل های 

رویشی ایران به دو دسته تقسیم می شوند.
گیاهی  پوشش  ما  استان  در  زاگرس:  رویشی  ناحیۀ  الف( 
در  فارسبان  و  سیاه دره  گیان،  مناطق  در  تنها  متراکم  جنگل  صورت  به 
شهرستان نهاوند  وجود دارد. این در حالی است که پوشش گیاهی جنگلی 
در سطوح محدود و پراکنده به دو شکل، جنگل های تُنُک و مخروبه در 

ارتفاعات گری، تویسرکان، مالیر و فامنین مشاهده می شود.
از گونه های درختی این جنگل ها، بلوط، کیکم، داغداغان، گالبی 
وحشی و زبان گنجشک و از گونه های درختچه ای، بادام کوهی، دافنه، 

سماق و … را می توان نام برد.
ب( ناحیۀ رویشی ایران ـ تورانی: شامل محدودٔه جنگل های 
افدرا  و  کوهی  بادام  آن،  گونه های  مهم ترین  که  است  فامنین  شهرستان 

می باشد.

شکل 47ــ1ــ درختچۀ سماق ــ دارستان، تویسرکان

شکل 48ــ1ــ جنگل متراکم بلوط ــ گیان، نهاوند

شکل 49ــ1ــ گونۀ بادام کوهی ــ آقاج، فامنین

شکل 50ــ1ــ گونۀ افدرا ــ آقاج، فامنین
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محیط های  امروزه  دست کاشت:  جنگل های 
دامنٔه  و  جاده ها  کنار  شهرها،  حاشیٔه  در  مستعد 
از  حفاظت  مانند  طرح هایی  منظور  به  را  ارتفاعات 
محیط زیست، جلوگیری از فرسایش خاک، وقوع سیل 
مناسب  جنگلی  گونه های  کاشت  با  تفرجگاهی  بخش  و 
مانند  داده اند.  اختصاص  کاشت  دست  جنگل های  به 
خان  کوچک  میرزا  اسدآباد،  زائر  جنگلی  پارک های 
و  اکباتان  سّد  دست کاشت  جنگل های  و  مالیر  جنگلی 

حاشیٔه جادهٔ همدان ــ رزن و … .

شکل 51ــ1ــ جنگل دست کاشت ــ آقبالق، بهار

شکل 52  ــ1ــ پارک جنگلی میرزا کوچک خان ــ مالیر

شکل 53  ــ1ــ نقشۀ پراکنش جنگل ها در استان

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر
مرز استان
مرز شهرستان
مرز بخش
بزرگراه
راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی
نواحی جنگلی

راهنما
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مراتع
امروزه با توجه به افزایش جمعیت، نیاز بیشتری به فرآورده های 
دامی احساس می شود. از طرفی کیفّیت و کمّیت علوفه در سطح مراتع، 
باشد.  دام  نیاز  مورد  غذای  تأمین  برای  مناسبی  بسیار  منبع  می تواند 
بنابراین، نقش مراتع در تأمین مواد غذایی از اهمیت باالیی برخوردار 

است.

بیشتر بدانیم
جدول 3ــ1ــ توزیع مراتع برحسب کمّیت و کیفیت به تفکیک شهرستان های استان در سال 1383به هکتار

شرح
فقیرمتوسطنسبتًا خوبجمع

رتبهدرصدوسعت رتبهدرصدوسعترتبهدرصدوسعت رتبهدرصدوسعت
ــ555246١00ــ292288١00ــ58007١00ــ90554١١00استان
20567١22/7١١299١22/4١64١3522١١2854523/2١همدان
١52847١6/92١0022١7/3247295١6/2295530١7/22مالیر
١00000١١45862١0/١542372١4/545١7669/36نهاوند

882639/7656749/86274259/4655١649/95تویسرکان
١39753١5/439259١6343١49١4/8387345١5/73کبودرآهنگ

595١76/6839١66/88١84036/3837١986/78اسدآباد
645707/274١307/١7200576/97403737/37بهار
94920١0/556١43١0/6429452١0/١559325١0/74رزن
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