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استان زنجان در شمال غرب ایران بین 35 درجه و 33 دقیقه تا 37 درجه و 15 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و 47 درجه و 
10 دقیقه تا 49درجه و 26 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. مساحت استان برابر آخرین تقسیمات سیاسی در سال 
1386 برابر با 21773 کیلومترمربع می باشد که حدود1/34درصد ازمساحت کل کشور را دربر می گیرد و از این نظر بیستمین استان 

کشور است. با توجه به نقشٔه زیر استان های همسایه را نام ببرید.

موقعیت جغرافیایی و وسعت استان  درس 1

شکل ١ــ ١ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان

دریای خزر

گلستان

مازندران

سمنان

گیالن

ل اردب

آذربایجان
شرقی

زنجان

آذربایجان غربی

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

یزد

فارس

بوشهر

خارک

خوزستان

اصفهان

چهارمحال بختیاری

ایالملرستان
قم

مرکزی

همدان
کردستان

کرمانشاه

قزوین

دریای عمان

خلیج فارس
الوانقشم

کیش گ تنب بز

ابوموسی

هرمزگان

تهران
لبر

مرز کشورسیریتنب کوچک
حد استان
مرکز استان

افغانستان

پاکستان

خراسان رضوی

خراسان شمالی

عراق

ترکیه

جمهوری
آذربایجان

 بویراحمدکهگیلویه و

جمهوری ترکمنستان

ستان رم جمهوری 



3

جغرافیای طبیعی استان

برای مطالعه
مساحت استان از گذشته تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی شده است؛تنها در طی دورٔه 30 ساله 1355 تا 
1385مساحت استان پنج مرتبه تغییر یافته است.مساحت استان در سال 1355 برابر 21848کیلومترمربع، در سال 
1365 برابر 36398 کیلومتر مربع، در سال 1370 برابر 39369 کیلومتر مربع، در سال 1375 برابر 26139 کیلومتر مربع 

و در سال 1376 برابر 22465 کیلومتر مربع و در نهایت، در سال 1385 برابر 21773 کیلومتر مربع شده است.

فعالیت 
مساحت استان زنجان در سال های مختلف را به صورت نمودار میله ای نمایش دهید.

شکل 2ــ1ــ نقشۀ موقعیت ریاضی استان
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برای مطالعه
اهمیت فرامّلی استان زنجان

استان زنجان به دلیل قرارگرفتن در مسیر داالن بین المللی شرق به غرب کشور از نظر حمل و نقل بین المللی 
اهمیت فراوان دارد. کریدورهای بین المللی که استان در مسیر عبور آنهاست عبارت اند از:

1ــ کریدور جادۀ ابریشم: جادٔه ابریشم با قدمتی 2000 ساله به عنوان کریدور مشهور تجاری اتصال قاره های 
آسیا و اروپا به یکدیگر در زمان های قدیم بوده است. این جاده از شهر شانگهای در شرق چین شروع و با عبور از 
کشورهای آسیای میانه به ایران رسیده و به صورت شرق به غرب در ایران به تهران رسیده و به دو شاخه تقسیم می شود: 
شاخه ای به سمت عراق و شاخه ای با عبور از زنجان و تبریز به ترکیه و اروپا می رود. این راه بسیار قدیمی بوده و در 
حال حاضر نیز از ارزش باالیی برخوردار است. حدود 200 کیلومتر از این راه در استان قرار دارد. در سال های 

اخیر این مسیر تقریباً تا مرز ترکیه به شکل بزرگراه درآمده و قسمتی از بزرگراه های آسیایی است.
2ــ کریدور حمل و نقل آلتید٭: این کریدور با عبور از ترکمنستان وارد ایران شده و با مسیری شرق به غرب 

با گذر از استان زنجان به ترکیه، بلغارستان و شمال اروپا می رود.

فعالیت 
1ــ موقعیت ریاضی تقریبی محل زندگی خود را مشخص کنید. برای این کار می توانید به نقشه ایران یا کرٔه 

جغرافیایی مراجعه کنید.
ارائه  کالس  به  استان  نسبی  موقعیت  مورد  در  اطالعاتی  زنجان  استانداری  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  2ــ 

دهید.

٭ آلتید )ALTID( یعنی توسعٔه شبکٔه زیربنایی حمل  و  نقل آسیا، این کریدور از شهرهای ابهر، خرمدره و زنجان عبور می کند.
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جغرافیای طبیعی استان

ناهمواری های استان
استان زنجان مانند سایر قسمت های ایران تحت فشار صفحه های عربستان و اوراسیا، چین خورده است. قسمت هایی به سمت 
باال حرکت کرده، کوهستان ها را ایجاد کرده )تاقدیس ها( و قسمتی نیز به پایین حرکت نموده ، چاله ها را ایجاد نموده )ناودیس ها(که به 

ناهمواری های استان و چگونگی شکل گیری آنها  درس2

َوَأْلَقى ِفی األَْرِض َرَواِسَی َأن تَِمیَد بِکُْم َوَأنَْهاًرا َوُسُباًل لََعلَّکُْم تَْهتَُدوَن ٭

و در زمین کوه هایی افکند تا شما را نجنباند و رودها و راه ها ]قرار داد[ تا شما راه خود را پیدا کنید.

                                                                                                                                                                             )النحل، آیٔه 15(

شکل3ــ1ــ ناهمواری های استان



مرور زمان بر اثر رسوبگذاری نیروهای فرسایشی به شکل دشت های هموار درآمده است. وجه مشترک تمام ناهمواری های استان 
جهت شمال غرب ــ جنوب شرق آنها می باشد. ناهمواری های استان به دو دستٔه کلی زیر تقسیم می شود:

الف( کوهستان ها و تپه ماهورها شامل:
1ــ کوه های تالش                        2ــ کوه های طارم

3ــ کوه های سلطانیه                    4ــ تپه ماهورهای کرسف ــ سعید آباد 

شکل4ــ1ــ کوه های طارم

شکل5  ــ1ــ کوه های فرسایش 
یافته )ماه نشان(



جغرافیای طبیعی استان

ب( دشت ها و سرزمین های هموار شامل:
1ــ دشت طارم

2ــ دشت زنجان ــ ابهر
3ــ دشت کاوند ــ دو تپه

شکل6  ــ1ــ مراتع ییالقی استان

شکل7ــ1ــ چشم اندازی از دشت های استان )زنجان ــ ابهر(
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شکل 8   ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های استان

برای مطالعه
1ــ کوه های تالش: تنها قسمتی از این کوه ها در محدوده استان قرار دارد. این رشته کوه به همراه رشته کوه 
البرز، جدا کننده سواحل دریاچٔه خزر از مناطق داخلی ایران است و تنگ منجیل مرز بین این دو رشته کوه، بهترین 

راه ارتباطی طبیعی سواحل شمالی با منطقٔه طارم و سایر مناطق مرکزی ایران است.
ـ ابهر واقع شده و باعث دشواری عبور و مرور  2ــ کوه های طارم: این کوه ها بین دشت طارم و دشت زنجانـ 
از این منطقه به سایر نقاط استان شده است. اما از سویی به سبب اختالف ارتفاع زیاد آن با دشت طارم و نیز ارتباط 
این دشت با سواحل خزری از طریق تنگ منجیل و از سوی دیگر اختالف آب و هوایی این منطقه با سایر مناطق استان 

شده است. بین دشت طارم و دشت زنجان ــ ابهر به صورت میانگین 1200 متر اختالف ارتفاع وجود دارد.
این کوه ها مابین دشت زنجان ــ ابهر و دشت کاوند ــ دو تپه واقع شده که دارای  3ــ کوه های سلطانیه: 

فعالیت های لرزه خیزی نیز می باشد.
4ــ تپه ماهور های کرسف ــ سعید آباد: این تپه ماهورها با روند شمال غرب به جنوب شرق در جنوب 

راهنمای نقشه
نقاط شهری

میزان ارتفاع
500   ـ ٠متر

1000   ـ 501
1500   ـ 1001
2000   ـ 1501
3000   ـ 2001
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نیک پی
ماه نشان
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حلب

زرین آباد

گرماب

زرین رود

سهرورد
ابهر

خرمّدره
هیدج

صائین قلعه

سلطانیه

قیدار

سجاس

آب بر
چورزق

ارمغان خانه

کیلومتر
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جغرافیای طبیعی استان

غرب استان ما قرار گرفته اند که ارتفاعشان کم و به شکل سلسله ای از تپه ها هستند که از نظر مطالعات زمین شناسی 
اهمیت زیادی دارند.

5  ــ چالۀ تکتونیکی طارم: منطقٔه طارم که یک چالٔه تکتونیکی به حساب می آید و با رسوبات مخروط افکنه  
شاخه های رود قزل اوزن به یک دشت کوچک تبدیل شده است. این بخش ارتفاع بسیار پایینی نسبت به سایر مناطق 

استان دارد.
6  ــ دشت زنجان ــ ابهر: این دشت از زنجان )محل اتصال زنجان رود به قزل اوزن( شروع و به انتهای 
)چمن مشهور  ناحیٔه سلطانیه  در  این دشت  بخش  مرتفع ترین  می شود.  استان ختم  در جنوب شرقی  ابهر  شهرستان 

سلطانیه( قرار گرفته است که سرچشمٔه دو رود زنجان چای و ابهر چای است.
ـ دوتپه: این دشت از شهرستان ماه نشان شروع و در شهرستان ایجرود تا انتهای شهرستان  ٧   ــ دشت کاوندـ 

خدابنده گسترش یافته است. دشت مذکور، توسط تپه ماهور های کرسف ــ سعید آباد بریده شده است.

شکل 9ــ1ــ نقشۀ زمین شناسی استان
کیلومتر
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زلزله در استان زنجان
استان زنجان بر روی کمربند زلزله آلپ )در اروپا(  و   هیمالیا )در آسیا( قرار گرفته و تقریباً به غیر از محدوده هایی از بخش گرماب و 
بزینه رود که خطر زلزله پذیری نسبتاً کمتری دارند، بقیٔه نقاط استان از خطر زلزله پذیری باالیی برخوردارند. استان زنجان در طول تاریخ بارها 
شاهد زلزله های متعددی بوده که چون ثبت علمی نشده اند، اطالع دقیقی از آنها در دست نیست، ولی به طور نمونه از سال 1369 تا 1384 

در استان زنجان 15مورد زلزله روی داده که شدیدترین آنها زلزلٔه طارم در سال 1369 با بزرگی 7/3 ریشتر بوده است.

شکل10ــ1ــ معادن انگوران

برای مطالعه
گوناگون  رخدادهای  وجود  لحاظ  به  زنجان  استان  زمین شناسی:  معادن  نظر  از  زنجان  استان  اهمیت 
دارد.دلیل  زیادی  اهمیت  فلزی  داشتن ذخایر غنی عناصر  نظر  از  و  متنوعی است  کانسارهای  دارای  زمین شناسی 
این ادعا قرار گرفتن یکی از بزرگ ترین معادن سرب و روی جهان و ذخایر متعدد سنگ های تزئینی اعم از گرانیت، 
صنعتی،  منیزیت  ،  آلونیت ،  خاک های  انواع  منگنز  ،کرومیت ، تالک  ،  فلدسپات ،  مس  ،  سرب  ،  مرمریت ، تراورتن  ، آهن  ، 
آهک،  و  پالسری  ،   گچ  ذغال سنگ  ،    طالی  طعام  ،  باریتین  ،  براسیت ، پرلیت  ،  منیزیم  ،  سیلیس  ،  نمک  کائولن ،  سولفات 

سنگ الشه،  و… در این استان است.
قزلجه،  مغانلو، سیلیس  فلدسپات  قره گل،  بر  انگوران،  و روی  از: سرب  عبارت اند  استان  معادن مهم   
سیلیس شیورین، گرانیت خلیفه لو، گرانیت خراسانلو، کائولن مرسون، خاک صنعتی خراسانلو، آهن مروارید، نمک 

سیدلر، فلدسپات دوران، مس بایچه باغ. 



جغرافیای طبیعی استان

نامیده می شود، اغلب منطبق برخطوط زلزله  به طور کلی شکستگی پوستٔه زمین که گسل  بررسی علل لرزه خیزی استان:  
با عبور از  به ایران وارد می شود و شاخٔه شمالی آن  است. در کمربند آلپ ــ هیمالیا گسل ها از اروپا شروع شده و از طریق ترکیه 
استان آذربایجان شرقی به استان زنجان و از آنجا با عبور از استان های قزوین،  البرز ،  تهران  ، سمنان و خراسان به افغانستان رسیده 
و تا رشته کوه های هیمالیا امتداد می یابد. این شکستگی ها هرچند در کشور ما روند کلی دارند، ولی چون به شکل بریده بریده اند، هر 
قسمت از آنها به اسم خاصی معروف شده است. بعضی از آنها در محدودٔه استان زنجان و برخی خارج از محدودٔه استان قرار دارند. 

اما فعالیت آنها برای استان خطرات زیادی ایجاد می کند. 

شکل11ــ1ــ نقشۀ پهنه بندی زلزله در استان

کیلومتر

نقاط شهری
راهنمای نقشه

گسل اصلی
گسل فرعی
مرز استان

استان زنجان

شکل12ــ1ــ گسل عادی در مسیر اتوبان زنجان ــ تبریز
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آب و هوای استان زنجان
هرچند استان زنجان وسعت کمی دارد؛ اما دارای تنوع آب و هوایی زیادی است. به طور مثال، منطقٔه طارم و ماه نشان آب و هوای 
نسبتاً گرم دارد، ولی سایر مناطق استان از آب و هوای سردی برخوردار است. میانگین دمای استان بین 9/4 درجه سانتی گـراد در باروت 
آغاجی از دهستان معجزات زنجان تا 17/5 درجه سانتی گراد در آببر متغیر است. میانگین بارندگی در استان بین 200 میلی متر )کمترین 
مقدار در فیله خاصه ماه نشان، بخش های ایجرود پایین، قشالقات افشار و مناطق کم ارتفاع طارم( تا 400 میلی متر )بیشترین مقدار در 

خدابنده و مناطق مرتفع طارم( متغیر است. در کل، استان زنجان بیش از میانگین کشوری بارش دریافت می کند.

آب و هوای استان  درس 3

اًجا ٭ َوَأنَزلْنَا ِمَن الُْمْعِصَراِت َماء ثَجَّ

و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ریختیم.

                                              )النبأ ، آیه 14(

شکل 13ــ1ــ نقشۀ مناطق هم بارش استان
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جغرافیای طبیعی استان

تنوع آب و هوایی استان و نقش آن در زندگی مردم
با  گیلوان  منطقٔه طارم، شهر  مثال، در  به طور  تنوع آب وهوایی است.  ارتفاع مهم ترین عامل  1ــ ارتفاع از سطح دریا: 
میانگین ارتفاع 370 متر و شهر آببر با میانگین  ارتفاع 600 متر، آب و هوای نسبتاً گرم دارد و شهر قیدار با ارتفاع 2000 متر از سطح 

دریا دارای آب وهوای نسبتاً خنکی است. 
2ــ جهت قرار گرفتن ارتفاعات: ارتفاعات استان در تنوع بخشی به آب و هوای استان نقش بسیاری دارند. به طور مثال، 
رطوبت آب و هوای دریای خزر از طریق تنگ منجیل از بین دو رشته کوه البرز و تالش به منطقٔه طارم نفوذ کرده و آنجا را مرطوب ترین 
منطقٔه استان می نماید، ولی کوه های طارم مانع از نفوذ این رطوبت به دشت زنجان ابهر می شود و ابرهای برخاسته از خزر بر روی این 
کوه ها نشسته و تبدیل به مه می شود. این جریان مه تنها در تیر ماه و موقع دانه بندی گندم برای دشت زنجان ــ ابهر مفید است و در سایر 

مواقع سال باعث سردتر شدن هوا و سرمازدگی بهاره و پاییزه می شود.
3ــ عرض جغرافیایی: با توجه به اختالف کم عرض جغرافیایی در مناطق مختلف استان )در حدود یک درجه( این عامل 
نقش کمتری در تنوع آب و هوایی استان دارد؛ ولی عرض های شمالی چون نور خورشید را مایل تر دریافت می کنند گرمای کمتری 

دریافت می کند.  

برای مطالعه
جریانات جوی )توده های هوا، جریانات جوی زمستانه، جریانات جوی تابستانه(

باران زای غربی در زمستان قراردارد. در  بادهای  تابستان و  بین جریان شمال شرق غالب در  استان زنجان 
مرطوب  و  گرم  هوای  توده های  پی درپی  نفوذ  و  مرکزی  آسیای  و  سیبری  قاره ای  سرد  هوای  بین  تفاوت  زمستان، 

مدیترانه، وضع آب و هوای استان را تعیین می کند.
مهم ترین توده های هوایی مؤثر در آب و هوای استان زنجان

1ــ تودۀ هوای قطبی: این تودٔه هوا در فصل زمستان به کشور نفوذ می کند؛ اگر از سمت شمال شرق وارد 
شود آب و هوای استان را سرد و خشک می سازد و اگر ورود این تودٔه هوا از شمال غرب صورت بگیرد، هوای استان 

معتدل و مرطوب  خواهد بود.
بارندگی های  اکثر  2ــ تودۀ هوای غربی مدیترانه ای: از سمت شمال غرب وارد استان می شود و تقریباً 

استان مخصوصاً در فصل سرد سال بر اثر ورود این تودٔه هوا اتفاق می افتد.
3ــ تودۀ هوای خشک عربستانی: در تابستان استان زنجان تحت تأثیر این تودٔه هوا قرار می گیرد. منشأ این 
تودٔه هوا معموالً از شمال آفریقا یا عربستان است و گاهی داخل کشور است که باعث گرم و خشک شدن هوا و ورود 

گرد و غبار به استان می شود.
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بادهای محلی
دو باد محلی معروف استان، مه و شره است، باد مه از جهت شمال به جنوب در استان ما حرکت می کند و رطوبت دریای خزر 
را به این نواحی منتقل کرده و موجب کاسته شدن درجه حرارت هوا می گردد. باد شره در جهت جنوب غرب به شمال شرق حرکت 

می کند، در تابستان باعث افزایش دما شده و بر اثر آن، خسارات زیادی به محصوالت کشاورزی استان وارد می شود.

تغییر اقلیم و پیامد های آن
یکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی، افزایش گازهای گلخانه ای در طول سال های اخیر بوده است. افزایش این گازها باعث 
افزایش انباشت انرژی )افزایش خاصیت گلخانه ای( در محیط اتمسفری کرهٔ زمین می گردد این افزایش تأثیر مهمی در افزایش طول 

دوره های خشکسالی در استان داشته است. 

اقلیم و مخاطرات آن
خشکسالی: خشکسالی یکی از مخاطرات مهم طبیعی است که در سال های اخیر، استان را بیشتر تهدید کرده است. میانگین 

راهنمای نقشه
نقاط شهری

اقلیم نیمه مرطوب گرم
اقلیم مدیترانه ای گرم

اقلیم نیمه مرطوب سرد
اقلیم مدیترانه ای معتدل

اقلیم نیمه خشک سرد 

شکل 14ــ1ــ نقشۀ انواع آب و هوای استان

زرین آباد

کرسف
زرین رود

چورزق
آب بر

هیدج
خرم دره

قیدارابهر
سهرورد

سلطانیه

صایین قلعه

زنجان

نیک پی

حلب

دندی

ماه نشان

ارمغانخانه

سجاس

کیلومتر
0        5       10               20                 30              40
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جغرافیای طبیعی استان

بارندگی ساالنٔه استان زنجان 299 میلی متر است. اگر بارندگی ساالنه از این مقدار کمتر باشد، خشکسالی اتفاق می افتد و اگر از این 
مقدار بیشتر باشد، تر سالی اتفاق می افتد. در طی دورٔه آماری در سال 1368 ایستگاه زنجان با بارندگی میانگین سالیانه 167/2 میلی متر 
با میانگین  بوده است در حالی که در سال 1372  با میانگین سالیانه 186/3 میلی متر سالیانه، خشک ترین سال ها  و در سال 1377 

بارندگی سالیانه 424/9 میلی متر بیشترین بارش در 40 سال اخیر را داشته است. 

شکل15ــ1ــ اثرات خشکسالی در استان

آیا می دانید؟ 
بیشترین بارش سالیانه ثبت شده در استان متعلق به ایستگاه خدابنده با بارش 688/5 میلی متر در سال زراعی 1374 ــ1373 

است.

سرمازدگی: یکی دیگر از مخاطرات طبیعی، سرمازدگی محصوالت کشاورزی است که در استان به سه صورت اتفاق می افتد:
 1ــ سرمای دیرپای بهاری

 2ــ سرمای زودرس پاییزی
 3ــ سرمای بسیار زیاد زمستانی

 سرمازدگی بهاری و پاییزی اثرات منفی زیادی بر محصوالت کشاورزی دارد و باعث از بین رفتن یا کاهش بازدهی محصوالت 
کشاورزی و حتی باعث ازبین رفتن خود درختان می شود. عالوه بر این گاهی سرمای زیاد زمستان نیز باعث وارد شدن خسارات 

شکل 16ــ1ــ اثرات ترسالی در استان
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زیادی به بخش کشاورزی، تأسیسات شهری و روستایی می شود. به عنوان نمونه، در دی ماه سال 1386 سرمای شدیدی اتفاق افتاد 
که باعث تعطیالت بیش از یک هفته ای مدارس، دانشگاه ها و حتی برخی از مراکز اداری استان شد. در این سال بسیاری از درختان 
تاریخ  پایین ترین دمای ثبت شده ایستگاه خیرآباد در  البته از نظر  پاییزی وارد شد.  به کشت  از ریشه خشک شدند و آسیب زیادی 

درجه سانتی گراد زیر صفر، کمترین دمای ثبت شده کل استان را به خود اختصاص داده است. 1375/11/10 با ثبت دمای 36/4

فعالیت 
با کمک دبیر و خانوادٔه خود اثرات سرمازدگی محصوالت کشاورزی خود را بررسی کرده و خسارات وارده 

را به صورت تقریبی محاسبه نمایید)دانش آموزان روستایی(.
 1386 سال  زیاد  سرمای  اثرات  بررسی  ضمن  مختلف  کتابخانه ای  و  اینترنتی  منابع  و  دبیر،خانواده  کمک  با 

بر  روی تأسیسات شهری، خسارات وارده به تأسیسات خانٔه خود را برآورد کنید )دانش آموزان شهری(.

ریزگردها: ریزگردها در سال های اخیر به یکی از مخاطرات جدی برای کشور ما تبدیل شده است. این ریزگردها که عمدتاً از 
کشور عراق )بر اثر پدیده بیابان زایی( شکل می گیرند به همراه جریانات هوایی از طرف غرب به کشور وارد می شوند. در سال های اولیٔه 
ورود، برای استان مشکلی ایجاد نمی کردند ولی در طی سال های اخیر ضمن به تعطیلی کشاندن مدارس و حتی برخی مراکز اداری، 
خسارات زیادی به محصوالت کشاورزی و باغ ها وارد کرده است. برای نمونه، در فروردین ماه سال 1390 برای اولین بار  باعث 
تعطیلی  در کل سطح مدارس استان شد. ادامٔه روند گسترش بیابان زایی در کشور عراق و سایر کشورهای همسایه در سال های آینده، 
باعث افزایش ورود ریزگردها و اثرات منفی این پدیده در کشور و استان خواهد شد. آیا تعداد روزها و تاریخ تعطیلی مدارس خود در 

روزهای آلوده به گرد و غبار را به یاد دارید؟ در این زمینه از مدیر مدرسٔه خود کمک بگیرید.

شکل 17ــ1ــ آلودگی هوا به وسیلۀ ریزگردها
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جغرافیای طبیعی استان

تگرگ: یکی دیگر از مخاطرات طبیعی استان که از نظر تعداد وقوع و میزان خسارت رتبٔه دوم را دارد، بارش تگرگ است 
به شکوفه ها و محصوالت سردرختی وارد می آورد.  که این پدیده بیشتر در فصل بهار اتفاق می افتد و خسارات زیادی مخصوصاً 
تگرگ اگر در اواخر بهار رخ دهد، عالوه بر درختان به سایر محصوالت کشاورزی نظیر گندم، جو، یونجه، لوبیا و… خسارت وارد 
می کند. تگرگ در تمام شهرستان های استان اتفاق می افتد، اما در شهرستان های ابهر، خرمدره و ماه نشان بیشترین خسارات را بر  جای 

می گذارد.

شکل 18ــ1ــ بارش تگرگ، هر ساله خسارات زیادی را به مزارع و باغات استان وارد می کند.

برای مطالعه
در  باد  سرعت  و  جهت  نشان دهنده  گلباد 

ایستگاه هواشناسی زنجان

نمودار1ــ1ــ گلباد ساالنۀ ایستگاه هواشناسی زنجان

شمال

جنوب

غرب شرق
4%

6%
8%

10%
سرعت باد
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منابع طبیعی استان  درس 4

َوَجَعلْنَا ِمَن الَْماء کُلَّ َشیْءٍ َحیٍّ ٭

 و هر چیز زنده اى را به وسیلٔه آب زنده گردانیدیم.
)3 منابع آب استان زنجان                                          ) سورٔه انبیا، آیٔه 

حوضه های آبریز
استان زنجان از نظر حوضٔه آبریز به سه قسمت تقسیم می شود:

1ــ حوضٔه رود قزل اوزن )حوضٔه آبریز دریای خزر(
2ــ حوضٔه رود شور)حوضٔه آبریز دریاچه نمک قم(

شکل 19ــ1ــ نقشۀ حوضه های آبریز استان

راهنمای نقشه
نقاط شهری

رودخانۀ اصلی
رودخانۀ فصلی درجه ١
رودخانۀ فصلی درجه ٢

جویبارهای اصلی
حوضۀ آبریز دریاچه نمک

حوضۀ آبریز سد منجیل  کیلومتر
0        5       10               20                 30              40
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جغرافیای طبیعی استان

منابع آب در استان به دو بخش تقسیم می شود:
1ــ منابع آب های سطحی

2ــ منابع آب های زیرزمینی 
الف( منابع آب های سطحی: منابعی هستند که به صورت جاری )رودها( 
سد  به  محدود  تنها  دریاچه ها  استان  در  چون  دارند.  وجود  )دریاچه(  راکد  یا 

می باشند، فقط رودهای مهم استان توضیح داده می شود.
1ــ رود قزل اوزن: قزل اوزن یکی از رود های مهم کشور و استان است 
که از ارتفاعات چهل چشمٔه کردستان سرچشمه می گیرد و در جنوب غربی استان 
)شهرستان خدابنده( وارد خاک استان شده و از جنوب به شمال به صورت مارپیچ 
شهرستان های خدابنده، ماه نشان و زنجان را طی کرده و از استان خارج شده و 
وارد میانه و خلخال می شود. مجددًا در شهرستان طارم دوباره وارد خاک استان 
می شود. سپس در گیلوان از استان زنجان خارج شده و با دریافت شاخٔه شاهرود 
به دریای خزر می ریزد )مصب قزل اوزن،حسن کیادٔه  نام سفیدرود  به  در منجیل 
بزینه رود،  مانند  متعددی  شاخه های  زنجان  استان  در  رود  این  است(.  الهیجان 
سجاس رود و زنجان رود را دریافت می کند.قزل اوزن )به علت عبور از زمین های 
رسی و فرسایش زیاد خاک رس، قرمزرنگ به نظر می رسد(به همین جهت در زبان 

ترکی به نام رود سرخ خوانده می شود.
2ــ زنجان چای )زنجان رود(:  این رود از آق داغ در سلطانیه سرچشمه 
می گیرد و از سمت شرق به غرب، در دشتی هموار و نسبتاً مرتفع جریان می یابد و 

در روستای رجعین به قزل اوزن می پیوندد.  

شکل 20ــ1ــ رود قزل اوزن یکی از رودهای پرآب استان

شکل 21ــ1ــ سدتهم ــ زنجان
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راهنمای نقشه
سدهای استان

نقاط شهری
شهرستان های استان

ابهر
ایجرود
خدابنده
خرمّدره
زنجان
طارم

ماه نشان 

3ــ ابهرچای )ابهر رود(: ابهرچای یا ابهر رود از دو شاخٔه اصلی و فرعی تشکیل شده است. سرچشمٔه اصلی آن ازکوه های 
کینه ورس و شاخٔه فرعی آن از الله داغی می باشد. در شهر ابهر این دو شاخه به هم می پیوندد و با اتصال به رود شور به دریاچٔه نمک 

قم می ریزد. اطراف بستر آن به  واسطٔه دارا بودن خاک های مناسب زراعی بسیار حاصلخیز است.
بالغ( خدابنده  )قرخ  مزیدآباد  ارتفاعات  از  که  است  آب  پر  نسبتاً  رود  هاى  از  رود،  این  )سجاس رود(:  چای  4ــ سجاس 
سرچشمه مى گیرد و با عبور از سجاس و شهرستان ایجرود ضمن سیراب کردن زمین هاى کناره  ای با پیوستن رودهای جوقین و اوزون 

دره، رود خویین را به وجود آورده و به قزل  اوزن مى ریزد.

شکل 22ــ1ــ سدگالبر

5  ــ خّره چای )خّره رود(: سرچشمٔه این رود ارتفاعات چمن خرابه بلقیس در جنوب شهرستان خدابنده است. این رود پس 
از خروج از استان به رود شور پیوسته و سپس به دریاچٔه نمک قم می ریزد. به دلیل عبور از رسوبات رسی گل آلود بوده و در زبان ترکی 

به آن خّره  چای )رودگل آلود( گفته می شود.

شکل 23ــ1ــ نقشۀ سدهای استان

کیلومتر
0        5       10               20                 30              40
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جغرافیای طبیعی استان

جدول ١ــ١ــ سد های مهم درحال بهره برداری و در دست اجرای استان زنجان ــ سال ١39٠

اراضی به هکتارآب تنظیمی به میلیون متر مکعبنام شهرستانعنوان پروژه هاوضعیت

ری
ردا

ره ب
ت به

دس
در 

264زنجانتهم
515 /1زنجانبزوشا

31 /1زنجانداش بالغ
212 /1زنجانینگجه
11زنجانچتز

77242/ 1زنجانفیله خاصه
8455/ 1طارممیرزاخانلوی1

668ایجرودگالبر
916/ 18ابهرکینه ورس

جرا
ت ا

دس
در 

ی 
ح ها

طر

15726خدابندهتالوار
62318/ 463زنجانمشمپا

32/ 15طارمپاوه رود
46326ماه نشانمراش
6216/ 1زنجانبلوک

164/ 2طارممیرزاخانلوی2
842/ 53ایجرودقره درق

در 
ی 

ح ها
طر

العه
 مط

ست
8/62زنجانرامیند

1414در سطح استان13نقطٔه استان

ب( منا بع زیرزمینی: آب های زیرزمینی در استان زنجان اهمیت ویژه ای دارند. 47 درصد مصارف آب استان از این طریق 
و تقریباً 100 درصد آب شرب شهرها، روستا ها و صنایع از این منبع تأمین می شود.آب های زیرزمینی استان از زمان های بسیار قدیم 
توسط قنات، چشمه و چاه های دستی مورد استفاده قرار می گرفته است. در سال های اخیر بر اثر وقوع خشک سالی های متعدد و نیز با 
حفر بسیار زیاد و بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق سطح آب های زیرزمینی پایین رفته است. به دلیل افت سطح آب های زیرزمینی اکثر 
قنات ها و چشمه ها خشک شده اند.هر چند آمار دقیقی از کل قناتها وچشمه های استان در گذشته وجود ندارد، ولی در سال1386 
آبگرم  ابدال، چشمٔه  آبگرم  آبگرم وننق، چشمه  تعداد 799 رشته قنات و 14989 منبع چشمه در استان وجود داشته است.چشمه 

گرماب، چشمٔه آبگرم حلب انگوران و چشمٔه شاهبالغی سلطانیه از معروف ترین چشمه های استان اند.
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مخاطرۀ طبیعی سیل 
آبریز  در حوضٔه  بیشتر  این مخاطره  دارد.  بین مخاطرات طبیعی  در  را  اول  رتبٔه  وقوع  تعداد  نظر  از  زنجان، سیل  استان  در 
قزل   اوزن اتفاق می افتد. در فصل بهار به دلیل بارش باران و ذوب برف های زمستانی رودخانه های استان زنجان بیشتر حالت طغیانی 

دارند و موقعی که از بستر خود خارج می شوند، باعث وقوع سیل می شوند.

فعالیت 
آیا در محل زندگی شما سیل رخ داده است؟

سیل در سال های اخیر چه خساراتی به شهر، روستا یا مزارع شما وارد آورده است؟

مراتع استان
 مراتع طبیعی استان پراکندگی و وسعت زیادی دارند. مساحت مراتع استان 1200000 هکتار است و ساالنه 183000 تن 

علوفه از این مراتع برداشت می شود. 
 انواع مراتع استان زنجان

1ــ مراتع قشالقی )ضعیف( در دشت های استان
 2ــ مراتع میان بند )متوسط( در کوهپایه ها

 3ــ مراتع ییالقی )خوب( در ارتفاعات طارم، ماه نشان و زنجان

شکل24ــ1ــ طغیان رودهای استان سبب سیل می شود
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شکل 25ــ1ــ دو نمونه  از مراتع طبیعی استان

اغلب مراتع استان از نوع مراتع فقیر است. گونه های علوفه ای مرتعی در استان شامل گون، مرزه، ثعلب، انواع علوفٔه چند ساله، 
تیغال، درمنه و آویشن است. 

شکل 26ــ1ــ چرای بی رویه دام ها
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مهم ترین علل تخریب مراتع استان زنجان
1ــ تعداد زیاد دام

2ــ تعداد جمعیت بهره بردار
3ــ تبدیل و شخم مراتع 

 4ــ آتش سوزی مراتع 
دالیل  چه  شما  به نظر  سؤال: 
وجود  مراتع  رفتن  بین  از  برای  دیگری 

دارد؟

شکل 27ــ1ــ شخم زدن مرتع سبب نابودی آن می شود
جنگل های استان زنجان

استان زنجان به دلیل موقعیت خاص از نظر جغرافیایی و با توجه به وجود اقلیم های متفاوت از ترکیب گیاهی متنوعی برخوردار 
است. این استان از شمال با رشته کوه های البرز هم مرز است و از طریق درٔه سفید رود و کوه های جنوبی گیالن تحت تأثیر آب و هوای 
خزری قرار می گیرد. گونه های گیاهی موجود در این ناحیه به خصوص پوشش جنگلی ناحیه متأثر از این نوع آب و هوا است. از 
طرف جنوب و جنوب غربی با رشته کوه های زاگرس هم مرز است. گونه های غالب جنگل های استان ارس، بنه، زالزالک، سیاه تلو، 

بادام کوهی، گیالس وحشی و شیر خشت است.
به طور کلی دو نوع جنگل در استان زنجان وجود دارد:

الف( جنگل های طبیعی 
ب( جنگل های دست کاشت )صنوبر(

الف( جنگل های طبیعی: در استان زنجان، منطقٔه جنگلی طبیعی قابل مالحظه ای وجود ندارد. فقط در ارتفاعات شهرستان 
طارم و در قسمت هایی از ماه نشان مجموعه ای از جنگل های پراکنده مشاهده می شود. این جنگل ها آثار و بقایای جنگل های تجارتی 
و صنعتی شمال کشور بوده که در نتیجٔه بهره برداری بی رویه و عدم حفاظت در طی سال های گذشته مورد تخریب قرار گرفته و هم 
اکنون به صورت جنگل های غیر تولیدی و مخروبه درآمده است. نگهداری آنها از نظر حفاظت آب و خاک، محیط زیست و اکوسیستم 

اهمیت زیادی دارد. 
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شکل 28ــ1ــ جنگل های طبیعی استان ــ کوه های طارم

شکل 29ــ1ــ جنگل دست کاشت
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ب( جنگل های دست کاشت صنوبر:  جنگل های دست کاشت صنوبر که از قدیم در اکثر نقاط استان به صورت متراکم یا 
پراکنده در حواشی مزارع کشت و مورد استفاده قرار می گیرد، بیشتر در ابهر، خرمدره و ماهنشان کاشته شده اند.

شکل 30ــ1ــ قطع بی رویه درختان عامل نابودی جنگل ها

شکل 31ــ1ــ نقشۀ جنگل ها ومراتع استان

40    30    10     5      0کیلومتر
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تنوع زیستی در استان زنجان
 محیط زیست پناهگاه شکل های مختلف زندگی و اکوسیستم های متنوع است، چنین محیطی حاصل میلیون ها سال تکامل 
بوده و شامل عواملی است که ساخته و پرداخته انسان نیست. بر این مبنا، محیط زیست طبیعی شامل کوه ها، دشت ها، جنگل ها، 
درختزارها، علفزارها، جانوران، دریاچه ها، دریاها، رودخانه ها و به طور کلی تمام چشم اندازهای طبیعی و تمامی سطح زمین و جو 
بسیار  زیستگاه های  و  اکوسیستم ها  شامل  که  است  وحش  حیات  پناهگاه  زنجان  استان  در  حفاظت  می شود.باال ترین سطح  اطراف 
با  ارزش و بکر می باشند. مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش استان زنجان با مساحت 244748 هکتار 11/11درصد از کل 

وسعت استان را به خود اختصاص داده اند.
مناطق حفاظت شدۀ استان زنجان
الف( منطقٔه حفاظت شدٔه سرخ آباد 

شکل 33ــ1ــ باِقرِقرهشکل 32ــ1ــ هَوبره

شکل 35ــ1ــ گیاه کماشکل 34ــ1ــ تیغال
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ب( منطقٔه حفاظت شدٔه انگوران 
ج( پناهگاه حیات وحش انگوران 

برای مطالعه
منطقۀ حفاظت شدۀ سرخ آباد:  این محدوده، در شهرستان زنجان قرار گرفته است و با وسعت 122618 
هکتار از سال 1375 تحت حفاظت قرار گرفته است. دشت سهرین در این منطقه زیستگاه با ارزش آهو محسوب 
می شود. دامنٔه ارتفاعی این منطقه بین 500 تا2900 متر، میانگین بارندگی ساالنه 500 میلی متر و میانگین دمای ساالنٔه 

آن 11 درجٔه سانتی گراد است و با این ویژگی ها منطقٔه سرخ آباد دارای اقلیم نیمه خشک مدیترانه ای معتدل است. 
 پوشش گیاهی منطقه عبارت اند از: ارس، گردو، سیاه تلو، زالزالک، انار وحشی، داغداغان، زرشک، زیتون، 

گون، آویشن، درمنه، کاله میر حسن، چوبک، الله، مرزه، ثعلب .
پازن، گراز، خرس قهوه ای، سمورسنگی، سنجاب زمینی،  پلنگ،  آهو،  جانوران مهم منطقه عبارت اند از: 
رودک، کبک دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی 

شاخ دار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله و…
منطقۀ حفاظت شدۀ انگوران: این منطقه با وسعتی برابر با 92297 هکتار از سال 1349 تحت حفاظت قرار 
گرفته. منطقه ای کوهستانی و تپه ماهوری است که در شهرستان ماه نشان واقع شده و دامنٔه ارتفاعی این منطقه بین 
1240 تا 3320 متر، میانگین بارندگی ساالنه 450 میلی متر، میانگین ساالنه دما 6 درجٔه سانتی گراد باالی صفر است. 
آب و هوای این منطقه از نوع مدیترانه ای و نیمه مرطوب معتدل است. پوشش گیاهی منطقه به طور عمده عبارتند از: 
الله واژگون، درمنه، چوبک، گون، کاله میر حسن، الله، شقایق، کما، مرزه، شکر تیغال، گل حسرت به همراه درختان 
و درختچه هایی نظیر بنه، بادام، شیرخشت، زرشک، گردو و سنجد تشکیل شده است. این منطقه زیستگاه مناسبی 
برای قوچ و میش ارمنی و پازن است، دیگر گونه های جانوری منطقه عبارت اند از: خرس قهوه ای، روباه معمولی، 
باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، تنجه، آنقوت، حواصیل، خوتکا،  سیاهگوش، سمور سنگی، کبک، 

اگرت بزرگ، افعی زنجانی، الک پشت و ماهیانی از جمله سفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله.
پناهگاه حیات وحش انگوران: بخشی از جنوب شرق منطقٔه حفاظت شده انگوران که خود از سال 1349 
به حفاظت درآمد، در سال 1354 به پناهگاه حیات وحش تبدیل شد. این منطقٔه کوهستانی و تپه ماهوری با مساحت 
منطقه  گیاهان مهم  از  نیمه خشک است.  اقلیم  دارای  منطقه  این  دارد.  قرار  ماه نشان  29833هکتار در شهرستان 
می توان به زرشک، بادام، تنگرس، بنه، کما، درمنه، الله واژگون، گل حسرت، آویشن، گون و انواع گندمیان اشاره 
کرد. وجود رودخانه های قزل اوزن، انگوران چای به همراه شرایط توپوگرافی خاص منجر به تشکیل زیستگاه های 
گونه های  دیگر  ارمنی محسوب می شود.  و میش  قوچ  مهم  زیستگاه های  از  منطقه  این  متنوع جانوری شده است. 
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کبک،  معمولی،  روباه  کفتار،  شنگ،  گوش،  سیاه  گرگ،  قهوه ای،  خرس  پازن،  از:  عبارت اند  انگوران  جانوری 
دلیجه، عقاب، شاهین، اگرت بزرگ، انواع کوکرها، خوتکا، اردک سرسبز، درنا، باکالن، حواصیل، افعی زنجانی، 

افعی دماوندی، کورمار، الک پشت برکه ای و ماهیانی چون زرده پر، سس ماهی، سفید رودخانه ای و اسبله.
مناطق شکار ممنوعۀ استان زنجان

الف( منطقٔه شکار ممنوع خرمنه سر با وسعت 55315/6 هکتار
ب( منطقٔه شکار ممنوع خراسانلو با وسعت 70157 هکتار

ج( منطقٔه شکار ممنوع فیله خاصه با وسعت 48973/85 هکتار

شکل 36ــ1ــ تصاویری از حیات وحش استان

قوچ وحشی منطقۀ شکار ممنوع انگوران پلنگ در ارتفاعات قافالنکوه و طارمآهوی دشت سرین کنار
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مسائل زیست محیطی استان و راه حل های آن  درس 5

آیا تا به حال به نوع رابطٔه خود با محیط زیست اندیشیده اید؟
الگوهای مصرف  از جمله  زندگی  تغییر شیوه های  و  و روستایی  در سکونتگاه های شهری  فعالیت ها  و  فزاینده جمعیت  رشد 
موجب بروز مشکالت متعدد و متنوع شده است. آلودگی های محیطی ناشی از فعالیت های انسانی از جمله پیامدهای این شیوه زندگی 

و فعالیت است.

آلودگی هوا 
با توجه به کوهستانی بودن استان و واقع شدن شهرها در مجاورت محیط های طبیعی مانند کوه ها و دره های وسیع همواره نسیمی 

در این دره ها جریان دارد که به تهویٔه هوا کمک می کند.
با این حال دو دسته از عواملی که موجب آلودگی هوای استان می شوند عبارت اند از: 

عوامل طبیعی: وزش بادهای شدید و ایجاد گرد و غبار در سطح منطقه ای و نیز وزش بادهای همراه با گرد و غبار از   
کشورهای دیگر.

ت  م  ت

ی ی ست  ا  جهان تن  1 خ

ست ط  ا  ا    

اک ن  ز  ز ش  2 ا

شکل 37ــ1ــ آلودگی هوا
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برای مطالعه
ایستگاه سنجش آلودگی هوا در محوطٔه داخلی بیمارستان شهید بهشتی در شهر زنجان قادر است شش پارامتر 
از آالینده های هوا را اندازه گیری کند. این آالینده ها در استان زنجان، بیشتر توسط فعالیت خودروها، سوخت منازل   و 
نتایج افتتاح این پروژه  واحدهای صنعتی ایجاد می شود که میزان آنها به صورت شبانه روزی قابل مشاهده است. از 
می توان به تدوین استانداردهای منطقه اشاره کرد به گونه ای که شرایط هشدار، اضطرار و اخطار با نسبت آلودگی هوا 

قابل مشاهده است.

با  )بیشتر صنایع استان  نقلیه  ،  سوزاندن زباله،  تخریب ساختمان ، وسایل گرمایشی منازل، صنایع   عوامل انسانی: وسایل 
مصرف سوخت های فسیلی و عدم استفاده از فیلتر مناسب، دارای آلودگی های بیش از حد استاندارد می باشند(.

فعالیت 
1ــ آیا درشهرستان محل زندگی شما آلودگی هوا رخ داده است؟ عوامل ایجاد آن کدام اند؟

2ــ چه راهکارهایی را برای مقابله با آلودگی هوا در استان پیشنهاد می دهید؟
3ــ آلودگی هوا در منطقٔه شما بیشتر در چه فصلی اتفاق می افتد؟ بحث کنید.

آلودگی آب استان
به تصویر زیر توجه کنید و برداشت خود را از آن بیان کنید.

شکل  38ــ1ــ تصویری از آلودگی 
آب رودها توسط انسان
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منابع آلودگی آب استان به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می شود.
 منابع طبیعی: از طریق فرسایش در حوضه های رودخانه های استان که حجم زیادی از خاک ها را شسته و وارد آب های 
سطحی از جمله رودخانه قزل اوزن و خّره چای می کند و یا آب های زیرزمینی تشکیل شده در الیه های سنگی شور از جمله منطقٔه 

ماه نشان باعث آلودگی آب ها می شود.
 منابع انسانی: شامل سه دسته اند که عبارت اند از:

الف(آلودگی های حاصل از فاضالب های شهری و روستایی: آلودگی های حاصل از این منبع به طور غالب از فاضالب های 
انسانی و فاضالب حاصل از فعالیت واحدهای خدماتی ناشی می شود. در فاضالب های شهری باکتری های بیماری زای فراوانی وجود 

دارد که اگر به روش علمی نابود نشوند، در محیط باقی می مانند و خطر های جدی به وجود می آورند.
ب( آلودگی های ناشی از پساب واحدهای صنعتی: بیشتر واحدهای صنعتی استان سیستم تصفیٔه کامل فاضالب ندارند، 
در نتیجه مقدار قابل توجهی از مواد شیمیایی خطرناک وارد آب های سطحی و زیرزمینی می شوند و منابع آب را آلوده می کنند جنس الیه های 

زمین، نفوذ فاضالب های مختلف و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی از مهم ترین علل آلودگی آب های استان به شمار می روند.
ج( آلودگی های حاصل از فعالیت های کشاورزی: در سال های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از سموم آفت کش ها و کودهای 
آلوده سازهای  از  افزایش می یابد. مقداری  آلودگی ها هر سال  این  یافته است. و  افزایش  شیمیایی در استان فاضالب های کشاورزی 

کشاورزی به صورت محلول در آب های زاید کشاورزی باقی می مانند و به چرخٔه آب باز می گردند که باعث آلودگی آب و خاک می شوند.
راهکارهای مقابله با آلودگی آب

1ــ نظارت و کنترل بر دفع زباله ها و فاضالب های شهری و روستایی
2ــ نظارت و کنترل بر دفع زباله ها و فاضالب های صنعتی و کارگاهی 

3ــ دانش آموزان عزیز مورد سوم را شما ذکر کنید. 
برخی از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از آلودگی آب ها: در حال حاضر دو تصفیه خانه در شهرهای زنجان و 
ابهر در حال حاضر  ایجاد شده که تصفیه خانٔه زنجان فاضالب های شهر زنجان را جمع آوری و تصفیه می نماید و تصفیه خانٔه  ابهر 

به بهره برداری کامل نرسیده و این طرح برای دیگر شهرهای استان در حال بررسی است.

جدول ٢ــ١ــ وضعیت فاضالب تولید شده در مراکز جمعیتی استان

حجم فاضالب تولیدی )لیتردر روز(جمعیت )نفر(مراکزجمعیتیردیف

6348سکونتگاه های شهری استان1 96851915

38سکونتگاه های روستایی استان2 9254 282943

1جمع کل3 157341 88 2 93

»70درصد از آب مصرفی در استان به فاضالب تبدیل می شود.«



جغرافیای طبیعی استان

شکل 39ــ1ــ تصفیه خانۀ فاضالب دراستان

پسماند )زباله( 
منابع  مهم ترین  از  یکی  نیز  پسماند  تولید 
می شود  محسوب  استان  در  زیست  محیط  آلودگی 
می گذارد.  تأثیر  محیط  چهرٔه  روی  شدت  به  که 
در  تغییر  جمعیت  ،  استان،  افـزایش  تـوسعٔه  امروزه 
از  انبوهی  تولید  الگوهای مصرف،  و  زندگی  شیؤه 
زباله یا پسماندهای مختلف را به دنبال داشته است. 
از  یکی  به  استان  شهرهای  بیشتر  در  که  به طوری 
شده  تبدیل  شهری  مدیریت  دغدغه های  مهم ترین 

است.

از  یکی  زباله  روزافزون  تولید  40ــ1ــ  شکل 
عوامل آلودگی زیست محیطی
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جمع آوری غیر اصولی و غیر علمی زباله موجب آلودگی هوا و تخریب چشم اندازهای محیطی شده و شیرابه های حاصل از آن 
آلودگی آب های زیرزمینی و خاک را در پی دارد. از سویی دیگر انتشار بوی نامطبوع و شیوع بیماری های ویروسی و انگلی و رشد و 
تکثیر حشرات و جوندگان را باعث خواهد شد و باعث آلودگی منابع طبیعی به ویژه منابع آب و خاک خواهد شد. بنابراین با مکان یابی 

مناسب و دفع بهداشتی زباله ها می توان آلودگی های ناشی از زباله ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
اصول بهسازی محیط زیست ایجاب می کند که تمام مراحل مدیریت زباله در کوتاه ترین زمان و بهداشتی ترین شیوه های علمی 

انجام گیرد. 
اما آنچه در بخش زباله به صورت اساسی باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تولید پسماند از طرق مختلف است.

آلودگی خاک

یم کو ع طبیعی  ک د حفاظت منا ودگی  ا جلوگیری از آ

هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای تشکیل دهندٔه خاک به طوری که قابلیت بهره برداری خود را از دست بدهد 
آلودگی خاک نامیده می شود. بعضی از مهم ترین آالینده های خاک در استان عبارت اند از:

الف( مصرف بی رویه و نامناسب کودهای شیمیایی، استفاده از حشره کش ها و سموم دفع آفات نباتی
ب( انتقال دود حاصل از آلودگی های هوا توسط باران و برف به خاک 

ج( زباله های خانگی و فاضالب های شهری 
د( از دیگر آلوده کننده های مهم خاک در استان آلوده شدن خاک به عناصر سنگین است که به طور عمده از 
طریق فعالیت واحدهای صنعتی، به خصوص صنایع فلزی و نیز استخراج معادن ایجاد می شود. صنایعی که در دهه های 
با شرایطی غیر استاندارد فعالیت  اخیر در استان زنجان به طور گسترده مستقر شده اند متأسفانه در حال حاضر آنها 
می نمایند و آلودگی های ناشی از پسماندهای صنعتی و نیز لجن های اسیدی از جمله عوامل دیگری هستند که منابع آب 

و خاک استان زنجان را به طور جدی تهدید می کنند. 
آلودگی خاک به طور عمده حاصل فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی است و مراکز سکونتگاهی به نسبت 
سهم کمتری در آن دارند. البته عملیات ساخت و ساز نیز با ایجاد گرد و غبار و تولید نخالٔه ساختمانی سبب آلودگی 

خاک می شود.

برای مطالعه


