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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت پایانی

بیشتر بدانیم  

به شمار می رود.  نظر وسعت  از  با مساحت 24640 کیلومتر مربع، هفدهمین استان جمهوری اسالمی ایران  استان کرمانشاه 
تا 48 درجه شرقی  تا 35 درجه شمالی و طول جغرافیایی1 45  بر روی کرٔه زمین بین عرض جغرافیایی 33  موقعیت جغرافیایی آن 
است.  استان کرمانشاه که 1/5 درصد مساحت کشور را در بر می گیرد، از استان های غربی ایران محسوب می شود و با کشور عراق 

مرز مشترک دارد.

همسایگی با کشور عراق تأثیر مهمی  بر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی طبیعی استان 
کرمانشاه گذاشته است. روابط خویشاوندی ساکنین غرب استان با ساکنین آن سوی مرز، تأثیر اجتماعی همسایگی 
با کشور عراق محسوب می شود. شما از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تأثیر همسایگی با عراق را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ به کمک دبیر خود راجع به این موضوع در کالس بحث کنید.

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

١ــ آیا استان کرمانشاه غربی ترین نقطٔه کشور ایران است؟
2ــ به کمک نقشٔه ١ــ١ استان هایی که با عراق مرز مشترک دارند را پیدا کنید.

١ــ مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه از طول جغرافیایی ٤٥ درجه و 2٠ دقیقه و 3٩ ثانیه شرقی تا ٤٨ درجه و ١ دقیقه و ٥٨ ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی 33 درجه 
و 3٧ دقیقه و ٨ ثانیه شمالی تا 3٥ درجه و ١٧ دقیقه و ٨ ثانیه شمالی می باشد. 



٤

                                              شکل ٢ــ١ــ دشت هرسین                                                                               شکل ٣ــ١ــ ارتفاعات داالنی )پاوه(  

ناهمواری های استاندرس٢

١ــ نام رشته کوه ضلع غربی فالت ایران را به خاطر آورید، مهمترین ویژگی های آن چیست؟
2ــ با توجه به تصاویر باال ناهمواری های زاگرس از چه اشکالی تشکیل شده اند؟

بحث کنید

در سال های گذشته آموختیم که ناهمواری ها اصوالً به دو شکل کوه و دشت دیده می شوند. استان کرمانشاه مانند اکثر استان های 
نیمٔه غربی و جنوب غربی کشور در قلمرو کوه های جوان زاگرس قرار دارد. ناهمواری های زاگرس از تعداد زیادی دشت و کوه تشکیل 

شده است که به صورت متناوب در مجاورت یکدیگر قرار دارند.

رشته کوه عظیم زاگرس چگونه شکل گرفته است؟ 
ناهمواری های استان مانند تمامی  ناهمواری های زاگرس در طول دورٔه ترشیاری، یعنی حدود 60 میلیون سال به تدریج شکل 
گرفته است. این ناهمواری ها در اثر چین خوردگی رسوبات دریایی پدید آمده اند. علت چین خوردگی این رسوبات نیز نزدیک شدن دو 
صفحه زمین ساخت ایران مرکزی و عربستان بوده است. چون این دو صفحه به ترتیب از سمت شمال شرق و جنوب غرب به رسوبات 

کف دریا فشار آورده اند، در نتیجه ناهمواری های زاگرس امتداد شمال غربی ــ جنوب شرقی پیدا کرده اند )شکل 4ــ1(.



٥

جغرافیای طبیعی استان

ــ شما هم می توانید با خم کردن یک دسته ورق کاغذ نحؤه چین خوردن رسوبات و شکل گیری ناهمواری های 
چین خورده نظیر زاگرس را بازسازی کنید. در این آزمایش جهت گیری چین ها چه ارتباطی با جهت فشار دارد؟

مراحل شکل گیری ناهمواری های زاگرس را می توانید در شکل ٤ــ١ مشاهده کنید. 

شکل 4ــ1ــ مراحل شکل گیری ناهمواری های زاگرس

بیشتر بدانیم  

ــ محلّی که امروزه رشته کوه زاگرس در آن  قرار گرفته است، در دوران دوم زمین شناسی یک دریا بوده است. 
زمین شناسان از روی شواهدی مانند فسیل های موجود در الیه های تشکیل دهنده این ناهمواری ها، پی برده اند که محل 

رشته کوه زاگرس قبالً دریا بوده است.

آزمایش کنید  
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تقسیمات ناهمواری های زاگرس در استان 
ناهمواری های استان کرمانشاه را می توان بر اساس سن و جنس و شکل ظاهری به سه بخش تقسیم کرد که به ترتیب از غرب به 

شرق عبارتند از: 
الف( زاگرس چین خورده: زاگرس چین خورده بخش غرب و جنوب غرب استان را در برگرفته است. در این بخش، کوه ها  
منطبق بر تاقدیس ها و دشت ها منطبق بر ناودیس ها است. زیرا چین ها در این بخش از زاگرس جوان بوده و عوامل طبیعی هنوز تغییرات 
زیادی در ساختمان آن پدید نیاورده اند. از مهم ترین کوه های این قسمت می توان به داالهو، نواکوه، بازی دراز و نثار اشاره کرد. 
از مهمترین دشت های زاگرس چین خورده  قلعه شاهین و دشت زهاب  آباد، کرند،  آباد، ماهیدشت، اسالم  حسن  دشت های 
محسوب می شوند. اسالم آباد، داالهو، گیالن غرب، سرپل زهاب و قصرشیرین از جمله شهرستان های استان هستند که در این بخش 

از زاگرس قرار گرفته اند. 

بیشتر بدانیم  

١ــ دشت های  واقع در زاگرس چین خورده بر اثر انباشته شدن رسوبات در داخل چاله های ناودیسی شکل 
گرفته اند.  

2ــ ناهمواری های زاگرس چین خورده از رسوبات آهکی، آهک ماسه ای، آهک شیلی، مارن و شیل تشکیل 
شده اند.

ب( زاگرس مرتفع: کوه هایی که به طور تقریبی بخش میانی استان کرمانشاه را در برگرفته اند و مانند دیواره هایی منقطع از پاوه تا 
هرسین کشیده شده اند، زاگرس مرتفع نام دارند. کوه های پَراو، شاهو و بیستون و به طور کلی بلندترین کوه های استان در این بخش 
از زاگرس قرارگرفته اند. نام گذاری این بخش از زاگرس، به نام زاگرس مرتفع نیز به همین دلیل است. جنس اصلی این کوه ها از آهک 
توده ای است. بخش زاگرس مرتفع در اثر فشارهای متناوب به شدت شکسته شده است، به همین دلیل نام دیگر زاگرس مرتفع، زاگرس 
شکسته است. در این بخش از زاگرس، دشت ها به فراوانی زاگرس چین خورده نیست. دشت کِنشت، دشت ُنوژی َوران و دشت 
روانسر از مهمترین دشت های این بخش از زاگرس می باشند.کرمانشاه، بیستون، هرسین، پاوه و روانسر از شهرهایی هستند که زاگرس 

مرتفع واقع شده اند.
ج( پیش کوه های داخلی زاگرس: ناهمواری های بخش شمال شرق استان کرمانشاه جزء پیش کوه های داخلی زاگرس محسوب 
می شوند. ساختمان پیش کوه های داخلی زاگرس بیشتر از سنگ های دگرگون شده، مانند شیست و مرمریت ساخته شده است. دلیل 
دگرگون شدن سنگ ها در این بخش، فشار و حرارت زیاد ناشی از برخورد صفحٔه  ایران مرکزی با صفحه عربستان در دوران های 
داالخانی، مادیان کوه،  قرار گرفته اند. کوه های  این بخش  بوده است. شهرهای کنگاور، سنقر و صحنه در  مختلف زمین شناسی 

امروله و دشت های کنگاور، سنقر و دینور به ترتیب از مهمترین کوه ها و دشت های این قسمت از زاگرس به شمار می روند.



٧

جغرافیای طبیعی استان

شکل ١٠ــ١ــ نقشۀ سه بعدی ناهمواری های استان کرمانشاه

شکل ٥ــ١ــ نمایی از کوهستان شمالی استان کرمانشاه

                     شکل ٦ــ١ــ نمایی از دیوارۀ کوه بیستون                                                                        شکل ٧ــ١ــ نمایی از کوهستان شاهو

                                           شکل ٨ــ١ــ نمایی از دشت ماهیدشت                                      شکل ٩ــ١ــ نمایی از دشت کرند و دشت بیونیج



٨

اثرات ناهمواری ها بر سیمای طبیعی و انسانی استان 
الف( تأثیر ناهمواری ها بر آب و هوا: همان طور که می دانید همراه با افزایش ارتفاع، دما نیز کاهش می یابد و میزان بارش 
و نوع بارش تغییر می کند. بر این اساس مناطق مرتفع استان، دمای کمتر و بارش نسبتاً بیشتری دارند. با استفاده از شکل10ــ1 آیا 

می توانید بگویید کدام شهرها دمای کمتر و بارش بیشتری دارند؟
ب( تأثیر ناهمواری ها بر منابع آب: کوه ها با تأثیر بر افزایش بارش و کاهش دما، سبب تغییر شکل بارش به صورت برف نیز 
می شود. بر اثر ذوب ذخیرٔه برف در ارتفاعات، رودخانه ها و چشمه های زیادی در استان کرمانشاه پدید آمده  با شروع فصل بهار برف ها 
ذوب شده و رودها و چشمه ها پرآب می شوند. رودخانه های ِمِرگ و دینور و سراب روانسر و تاق بستان، از جمله منابع آبی است 

که از ذخایر برف کوه ها تغذیه می کنند.

دلیل بیاورید

ــ چرا بیشتر سراب های استان در پای کوه های زاگرس مرتفع شکل گرفته اند؟ 

پ( تأثیر ناهمواری ها بر خاک و پوشش گیاهی: خاک های حاصل خیز دشت های استان کرمانشاه هم چون ماهیدشت، 
دشت زهاب و دشت حسن آباد مرهون خاک ها و سنگ هایی است که در طی زمان، به وسیلٔه عوامل فرسایش، از دامنٔه کوه ها شسته 
شده و در داخل این دشت ها انباشته شده اند. به عالوه کوه ها با تأثیر در عناصر اصلی آب و هوا و افزایش دوام رطوبت در خاک، 
نقش مهمی در رویش پوشش گیاهی به عهده دارند. به همین دلیل مراتع غنی و پوشش جنگلی متراکم استان، در ارتفاعات مشاهده 

می شود.

شکل 11ــ1ــ نمایی از دشت حاصل خیز  دیزگران هرسم تا اسالم آباد



٩

جغرافیای طبیعی استان

پراکندگی سکونتگاه های  نحوه  در  مهمی  نقش  ناهمواری ها  انسانی:  بر سکونتگاه های  استان  ناهمواری های  تأثیر  ت( 
انسانی دارد. به همین سبب شکل و چگونگی استقرار سکونتگاه های شهری و روستایی استان در سه واحد زاگرس چین خورده، 

زاگرس مرتفع و پیش کوه های داخلی زاگرس متفاوت است.
زاگرس مرتفع: در زاگرس مرتفع تقریباً هیچ سکونتگاه روستایی را نمی توان دید که در سطح دامنه ها شکل گرفته باشد. زیرا 
سنگ های آهکی در این واحد کوهستانی به سبب شکستگی های فراوان، آب را به داخل زمین نفوذ می دهد و درنتیجه، سطح این کوه ها 
عموماً خشک است. همچنین دامنه ها در این جا پرشیب و فاقد خاک می باشد. در این واحد کوهستانی شرایط ایجاد سکونتگاه های 

انسانی تنها در بخش پایکوهی فراهم شده است )شکل 12ــ1(.

بیشتر بدانیم  

دامداران در ارتفاعات زاگرس مرتفع مانند شاهو و پَراو، آب مورد نیاز خود و دام هایشان را از ذخیرٔه برف تأمین 
می کنند. برای این که برف دوام بیشتری داشته باشد، قبل از شروع فصل گرم سطح آن را با کاه یا علوفه می پوشانند تا 

از تأثیر مستقیم تابش خورشید در امان بماند.

این  شده اند.  گسترده  کوه ها  رشته  بین  در  که  است  وسیعی  دشت های  دارای  خورده  چین  زاگرس  خورده:  چین  زاگرس 
دشت ها خاک حاصل خیزی دارد و در نتیجه شرایط خوبی برای کشاورزی فراهم کرده اند. وابستگی ساکنین این واحد کوهستانی به 

کشاورزی و دامداری موجب شده است تا تعداد کمی سکونتگاه شهری و روستایی در سطح دامنه دیده شود)شکل 12ــ1(.
پیش کوه های داخلی زاگرس: در پیش کوه های داخلی زاگرس، به علت سست بودن سنگ ها و فرسودگی آن ها ، دامنه های 
مالیم و کم شیب، فراوان است. در این بخش اکثر دره ها آب دارند. این ویژگی امکان شکل گیری حیات انسانی به شکل روستاها را در 
سطح دامنه ها فراهم کرده است. به همین سبب روستاهای زیادی در سطح دامنه ها استقرار یافته است و نیز بخش زیادی از شهر سنقر 

نیز در سطح اراضی کم شیب دامنه گسترده شده است )شکل 12ــ1(.

شکل 12ــ1ــ نمایی از استقرار سکونتگاه ها در کوه های زاگرس



١٠

بیشتر بدانیم  

مهم ترین دشت ها و بلندترین قله های استان کرمانشاه

جدول 1ــ1ــ فهرستی از کوه های استان کرمانشاه

موقعیت جغرافیاییارتفاع به مترنام کوهموقعیت جغرافیاییارتفاع به مترنام کوه 
شمال صحنه3١٥امرولهداالهو32٨٨کوه ِنوا

3نخودچالشمال کرمانشاه33٥٧َپراو شمال غرب کنگاور٩٧
سنقر2٨٨3پنجه علیبیستون2٨٥بیستون

شهرستان داالهو2٨٥داالهوجنوب کرمانشاه2٨سفیدکوه 
سرپل زهاب2٥٧6شاه نشینشمال پاوه33٧شاهو

اسالم آباد2٥٤6شاهانروستای شمشیر2٤62آتشکده )آتشگاه(
سنجابی236٧قلعه قاضیثالث باباجانی١٨٤2َبمو

سرپل زهاب١3٤دانه خشکجنوب شرق سنقر32داالخانی
١چرمیان کوه  جنوب سرپل زهاب١١٥2بازی درازجنوب گیالن غرب3

شمال سنقر323بویرشرق صحنه2٥٥3ُهجر

جدول 2ــ1ــ فهرستی از دشت های استان کرمانشاه 

شهرستانارتفاع به مترنام دشت 
کرمانشاه١٤ماهیدشت
کرمانشاه١3٥کرمانشاه

هرسین١٤بیستون )چمچمال(
اسالم آباد١3اسالم آباد

کنگاور١٥کنگاور
سنقر١٧٥سنقر و کلیایی

اسالم آباد١٤٥حسن آباد 
صحنه١3٥دینور
داالهو١٥کرند

قصر شیرین3سومار
سرپل زهاب٥٥زهاب 



١١

جغرافیای طبیعی استان

جدول3ــ1ــ میانگین ارتفاع مرکز شهرستان های استان کرمانشاه

ارتفاع از سطح دریاعرض جغرافیاییطول جغرافیایینام شهر 

˚323٤˚٤6اسالم آباد غرب ٧١2١٩

˚223٥˚٤6پاوه 3١٧

22١3٤٤˚٤٤3٤˚٤6ثالث باباجانی

٤٨١٥˚2٨3٤˚٤6جوانرود

2٨٥٥˚٥١3٤˚٤٥سرپل زهاب

٤٧١٧˚363٤˚٤٧سنقر

2٩١3٥2˚3٩3٤˚٤٧صحنه 

3١3˚3٥3٤˚٤٥قصرشیرین

˚٤٧کرمانشاه ٥3١٩١˚٤322

3١٥˚٥٧3٤˚٤٧کنگاور

˚٥٨3٤˚٤٥گیالن غرب ٩٨١

١6١٥٧˚3٥3٤˚٤٧هرسین

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

فعالیت پایانی
با توجه به آموخته های خود از این درس و با مراجعه به نقشٔه ناهمواری ها، آیا می توانید بگویید شهر یا روستای 
محل سکونت شما در کدام بخش از زاگرس واقع شده است؟ این موقعیت جغرافیایی، چه امتیازات و تنگنایی برای 

سکونتگاه شما پدید آورده است. در ارتباط با این موضوع در کالس بحث کنید.
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آب و هوای استاندرس۳

                             شکل ۱۳ــ۱ــ نمايی از کوه های پاوه                                                                            شکل ۱۴ــ۱ــ نمايی از پوشش گياهی در قصرشيرين

بحث کنيد
هوا و آب و هوا چه تفاوتی باهم دارد؟ 

با توجه به نتيجٔه به دست آمده از پرسش باال، هوای محل زندگی شما امروز چگونه است؟ دربارٔه نوع آب و 
هوای محل زندگی خود چه می دانيد؟ 

استان کرمانشاه به سبب موقعيت جغرافيايی و قرارگرفتن در ميان رشته کوه های زاگرس، از آب و هوای متنوعی برخوردار 
است؛ تاجايی که آن را استان چهار فصل می نامند. به طور مثال زمانی که مردم شهرهای سومار، قصرشيرين و سرپل زهاب درگرمای 
طاقت فرسای تابستان به سر می برند، ساکنين مناطق سنقر و کنگاور در همين زمان از هوای مطبوعی بهره مند می باشند يا اين که در فصل 

زمستان، هنگامی که منطقه اورامانات پوشيده از برف است، ساکنين قصرشيرين از هوای ماليم و معتدل زمستانی برخوردارند. 
به طورکلی استان کرمانشاه را بر اساس دما، بارش و ناهمواری می توان به سه منطقه آب و هوايی تقسيم کرد.  

مناطق آب و هوايی در استان      
الف) منطقه سردسير: اين نوع آب و هوا در مناطق مرتفع استان مشاهده می شود. اگر نقشه ناهمواری استان را به خاطر 
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آورید، متوجه خواهید شد که بخش هایی از شهرستان های کنگاور، سنقر، پاوه، جوانرود و همچنین بخش هایی از ثالث باباجانی از این 
نوع آب و هوا برخوردارند.

تابستان های مالیم تا گرم و زمستان های سرد تا خیلی سرد، از مهم ترین ویژگی های این نوع آب و هوا می باشد. میانگین دمای تابستان 
و زمستان این منطقه به ترتیب 26/6 و 3/٤ درجه سانتی گراد است. و میانگین بارش ٥3٨ میلی متر که بیشتر آن به صورت  برف است.  

ب( منطقه گرمسیر: اراضی پست واقع در غرب استان، شامل قصرشیرین، سومار ، سرپل زهاب و گیالن غرب از مناطق 
گرمسیری استان به شمار می رود. ارتفاع کم و استقرار در مجاورت بیابان های خشک عراق از عوامل مؤثر در گرم بودن این منطقه 
است. از ویژگی های این آب و هوا، تابستان های بسیار گرم و زمستان های مالیم می باشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه 
آب و هوایی به ترتیب 32/٥ و ١١ درجه سانتی گراد است. این منطقه به طور میانگین 3٨٥ میلی متر بارش دارد. و برف به ندرت در 

این منطقه آب و هوایی مشاهده می شود.  
پ( منطقه معتدل: مناطقی که در حد فاصل دو منطقه گرمسیری غرب و سردسیری شرق و شمال استان قرار دارند، دارای 
زمستان های مالیم تا سرد و تابستان های گرم هستند. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب 26/١ و ٤/١ درجه سانتی گراد 
و میانگین بارش ٤٤١ میلی متر است. بخش اعظم شهرستان های کرمانشاه، اسالم آباد، روانسر، صحنه، هرسین و بخشی از داالهو 

در این منطقه آب و هوایی قرار گرفته اند.

عوامل مؤثر بر آب و هوای استان کرمانشاه

با توجه به آموخته های خود کدام عوامل در تنوع آب و هوای استان کرمانشاه تأثیرگذار است؟

معموالً بر آب و هوای هر منطقه دو دسته عوامل محلی و بیرونی تأثیر می گذارد. بر این اساس باید گفت ارتفاع، جهت گیری 
ناهمواری ها، عرض جغرافیایی و فاصله از دریا از جمله عوامل محلی و ورود توده های هوا از جهات مختلف از عوامل بیرونی)جهانی( 

مؤثر بر آب وهوای استان کرمانشاه محسوب می شود.

فعالیت گروهی
به صورت گروهی تحقیق کنید که از بین عوامل محلی و بیرونی کدامیک تأثیر بیشتری بر آب و هوای استان 

کرمانشاه دارد. نتیجه را در کالس ارائه کنید. 

  ١ــ اختالف در زاویه تابش آفتاب )عرض جغرافیایی(: عرض جغرافیایی هر منطقه تعیین کنندٔه میزان زاویه تابش و 
تا 3٥ درجه گسترده شده است.  به طور تقریبی بین عرض جغرافیایی 33  مدت تابش خورشید در آن منطقه است. استان کرمانشاه 



هرچند اختالف عرض جغرافیایی جنوبی ترین و شمالی ترین نقطه استان زیاد نیست، اما همین اختالف کم بیانگر این واقعیت است که 
عرض های جنوبی تر استان، تابش عمودی تری را نسبت به عرض شمالی دریافت می کنند.  

2ــ ارتفاع و جهت ناهمواری ها: ارتفاعات زاگرس در سراسر استان به صورت رشته های موازی و با امتداد شمال غرب به 
جنوب شرق کشیده شده است. این ارتفاعات با کاهش دما، افزایش بارش و کاهش ضخامت جو تأثیر به سزایی در آب و هوای استان 
دارد. همچنین رشته کوه زاگرس، مانند سدی مقابل توده های هوای غربی را گرفته و سبب بارش بیشتر در سطح استان کرمانشاه 

می شود. و جهت جغرافیایی دامنه ها در مقابل توده های هوا به گونه ای است که دامنه های غربی بارش بیشتری را دریافت می کند.
3ــ ورود توده های هوا به استان: توده های هوای مختلف تأثیرات متفاوتی در طی سال در استان دارند. با ورود آن ها دما 

و بارش تغییر می کند.  شکل١٥ــ١ مهمترین توده های هوا و جهت ورود آن ها به استان نشان داده است.  

شکل ١٥ــ١ــ نقشۀ ورود توده های هوا به استان کرمانشاه

تودۀ هوای سرد و 
خشک سیبری 

   
     
       
     

توده های هوای سرد و خشک 
اروپا و اسکاندیناوی

تودۀ هوای مرطوب و 
معتدل مدیترانه ای

تودۀ هوای گرم و 
خشک عربستان

تکمیل کنید
به کمک نقشٔه شکل 15ــ1 جدول زیر را تکمیل کنید.

جدول ٤ــ١ــ توده های هوای تأثیرگذار در آب و هوای استان کرمانشاه

زمان ورودتأثیرات بر استانجهت ورودمنشأنام توده هوا
فصل سردبارشدریای مدیترانه ــ اقیانوس اطلستودٔه هوای مدیترانه ای

تودٔه هوای گرم و 
خشک عربستان

افزایش درجه حرارت ، جنوب غرب
افزایش گرد و غبار

توده هوای سرد 
سیبری

فصل سردمنطقه سرد سیبری

توده های هوای سرد 
عرض های شمالی

شمال اروپا ــ اراضی مجاور 
قطب شمال

فصل سرد سال
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بحث کنید

 ــ مناطق پرباران استان منطبق بر کوه های بلند استان است. اما میزان بارش در برخی از بخش های غربی مانند 
سرپل زهاب که ارتفاع کمی دارد، در مقایسه با مناطق مرتفع استان  تفاوت کمی دارد. علت را چه می دانید؟ تبادل نظر 

کنید.

تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان
نواحی و چشم اندازهای جغرافیایی  بارش، موجب شکل گیری  یعنی دما و  تفاوت در ویژگی های دو عنصر اصلی آب و هوا 
نوع  و  انسانی  سکونتگاه های  و  سردسیری  تا  گرمسیری  مناطق  از  استان  این  در  که  به طوری  است.  شده  استان  سطح  در  متفاوت 
فعالیت های اقتصادی آن ها و همین طور پراکنش گیاهان و زندگی جانوران در سطح استان مؤثر بوده است. به طور کلی نحؤه تأثیر آب 

و هوا به شرح زیر می باشد: 
الف( تأثیر آب و هوا بر پوشش گیاهی و زندگی جانوری: در نواحی غربی استان به علت حاکمیت گرما و بارش نسبتاً 
کمتر، تراکم پوشش گیاهی کم است. از مهمترین گونه های گیاهی این منطقه می توان به نخل و اکالیپتوس اشاره کرد. درحالی که در 
نواحی معتدل و پرباران تر استان مانند پاوه، جنگل های متراکم و متنوع جایگزین شده است. بدین ترتیب می توان گفت اختالف ارتفاع 
و در نتیجه تنوع آب و هوا، زیست بوم های متفاوت گرمسیری و سردسیری را در استان به وجود آورده است. به طور مثال گونه های 

جانوری در مناطق سردسیر و ارتفاعات، با گونه های مناطق گرمسیری متفاوت است.

بحث کنید

برده و در مورد  نام  ــ برخی از گونه های مختلف گیاهی و جانوری مناطق گرمسیری و سردسیری استان را 
شرایط زندگی آن ها در کالس بحث کنید.

ب( تأثیر آب و هوا بر منابع آب: بارش های نسبتاً خوب در زمستان سبب افزایش منابع آبی استان شده است. فراوانی 
آب های زیرزمینی در استان و پر آبی رودخانه هایی مانند سیروان، الوند و قره سو، مرهون بارش در فصول سرد سال است.

ج( تأثیر آب و هوا بر فعالیت های انسانی و سکونتگاه ها: کشاورزی، باغداری، مزارع پرورش ماهی و بسیاری دیگر از 
فعالیت های انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم، به میزان بارش و شرایط آب و هوای استان وابسته است. در استان کرمانشاه آب ناشی 
از باران و ذوب برف باعث شکل گیری هستٔه اولیه بسیاری از سکونتگاه های روستایی و شهری است. آیا می توانید تعدادی از شهرها 

و روستاهای استان را که در کنار منابع آبی به وجود آمده اند نام ببرید؟  
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مقایسه کنید
١ــ به کمک شکل های ١٨ــ١ و ١٩ــ١، میزان »بارش« و »درجه حرارت« محل زندگی خود را استخراج کنید 

و دالیل رخداد این درجه حرارت و میزان بارش را با توجه به مطالبی که آموخته اید توضیح دهید. 
2ــ با کمک جدول 3ــ١ یک شهر را با ارتفاع زیاد و یک شهر با ارتفاع کم انتخاب کنید و دما و بارش آن ها 

را از نمودارهای شکل های ١6ــ١ و ١٧ــ١ استخراج کنید؟ چه نتیجه ای می گیرید؟ 
3ــ با توجه به نمودار شکل های ١6ــ١ و ١٧ــ١ کدام یک از ایستگاه ها باالترین و پایین ترین میزان دما و بارش 

را در سطح استان دارد؟ علت را چه می دانید؟ 

شکل 16ــ1ــ میانگین ساالنه دما در ایستگاه های هواشناسی استان 
کرمانشاه

شکل17ــ1ــ میانگین ساالنۀ بارش در ایستگاه های هواشناسی استان کرمانشاه

شکل 19ــ1ــ نقشۀ هم بارش استان کرمانشاهشکل 18ــ1ــ نقشۀ هم دما استان کرمانشاه

سانتی گراد
میلی متر
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بادهای محلی 
بادهای محلی در اثر تغییرات شبانه روزی دما و فشار هوا پدید می آید. با توجه به وضعیت ناهمواری های استان و قرارگیری 
ارتفاعات بلند در مجاورت دشت های پست، طبیعی است که تغییرات فشار در طی شبانه روز مشاهده شود. از این رو در طول سال 
شاهد وزش بادهای محلی در سطح استان هستیم. بیشترین بادهای محلی در فصول زمستان و بهار اتفاق می افتد. مهمترین بادهای  

محلی استان کرمانشاه عبارتند از : 
 باد شمال: این باد در فصل تابستان از جهت شمال به طرف جنوب استان می وزد. این باد معموالً نقش مهمی در تعدیل گرمای 

فصل تابستان دارد. از نظر کشاورزان، این باد در کشاورزی اثرات مثبت برجای می گذارد.    
 باد سیاه )ِسیه وا(: معموالً در فصل پاییز می ورزد و چون باعث سرمای ناگهانی و در نتیجه خسارت به کشاورزی می شود، 

آن را باد سیاه می نامند. 
 باد سموم )باد سام(: این باد در فصل تابستان می وزد چون از طرف نواحی گرمسیر و در غرب استان به طرف شرق می وزد، 

باعث باال رفتن دمای سایر مناطق استان می شود.
 باد زالن )چیه وا(: باد زالن در فصول زمستان و بهار می وزد. این باد، از نوع بادهای خشک است و در نتیجه رطوبت را 
به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. باد زالن اثرات نامطلوبی روی کشاورزی منطقه می گذارد و یکی از عوامل محدودکننده و 

خسارت  زا در این بخش است.

فعالیت پایانی
1ــ  با کمک اخبار هواشناسی استان، به مدت چند هفته، میزان تغییرات درجه حرارت شهرستان محل زندگی 

خود را یادداشت کنید؟  
2ــ  دلیل این تغییرات را ورود کدام توده های هوا می دانید؟ 

3ــ  تأثیر این تغییرات را بر سطح استان خود چگونه می بینید؟

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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                                                  شکل ٢٠ــ١ــ سراب روانسر                                                                                  شکل 21ــ1ــ رودخانه ریجاب در تنگ شاالن

منابع طبیعی شامل کدام یک از مواهب طبیعی می شود؟ برخی از آنها را نام ببرید.

منابع آب  
آب مهمترین عنصر حیات و هستٔه اصلی شکل گیری سکونتگاه های انسانی است. استان کرمانشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و وضعیت ناهمواری های خود از بارش های نسبتاً خوبی برخوردار است. این امر سبب شده است که استان ما با وجود این که تنها 

1/5 درصد مساحت کشور را دارد اما سه درصد از کل بارش کشور را دریافت می کند.

ــ داده های جدول زیر را تکمیل کنید و در ادامه وضعیت بارندگی استان را با میانگین بارش در ایران و جهان 
مقایسه کنید و در مورد دالیل آن بحث کنید.

میانگین بارش استان کرمانشاهمیانگین بارش ایرانمیانگین بارش جهان

٤٨٧ میلی متر………………………………………

مقایسه کنید
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تقسیمات منابع آب 
الف( آب های سطحی: رودخانه ها مهمترین منابع آب سطحی در استان کرمانشاه محسوب می شوند. آب همه  آن ها تقریباً از 
ذخیرٔه برف ارتفاعات بلند استان تأمین می شود. اکنون می توانید بگویید چرا نام یکی از بلندترین قله های استان در زبان کردی پَراو 

می باشد. از مهمترین رودخانه های استان کرمانشاه می توان به سیروان، گاماسیاب، الوند اشاره کرد)جدول 5ــ1(.
ب( آب های زیرزمینی: استان کرمانشاه را سرزمین آب و سنگ می نامند. دلیلش را چه می دانید؟ عالوه بر وضعیت ناهمواری 
و بارش های نسبتاً فراوان، عامل دیگری چون جنس زمین سبب شده است که سفره آب های زیرزمینی پر آب باشد؛ به گونه ای که به 
علت داشتن بیشترین تعداد چشمه ها، به سرزمین آب و سنگ مشهور شده است. چشمه های فراوان با آبدهی مناسب، سبب شده است 

تا تعدادی از رودخانه های استان، از سراب ها سرچشمه  بگیرد.

در سطح استان کرمانشاه کدام رودخانه ها از سراب ها سرچشمه می گیرد؟
آیا میزان آبدهی رودخانه هایی که از سراب ها سرچشمه می گیرد در طی سال تغییر می کند ؟ دلیل آن چیست؟

شکل 22ــ1ــ نقشۀ پراکندگی رودخانه های دائمی و فصلی استان کرمانشاه
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»کارست« به اشکالی گفته می شود که در اثر انحالل در سنگ های قابل حل مانند سنگ آهک، سنگ نمک و 
سنگ گچ پدید می آید. انحالل سنگ آهک در زاگرس باعث به وجود آمدن اشکال متنوع کارستی در استان کرمانشاه 

شده است که دو نمونه از آن را در شکل های زیر می بینید.
نیلوفر، تاق بستان و…(. دره های عمیق  غارها )پراو، قوری قلعه و…( چشمه های بزرگ یا وکلوزین )سراب 
می شوند.  محسوب  استان  کارستی  اشکال  از  بزرگ  چاله های  و  ریجاب(  در  دره اژدها  و  سیروان  )دره  کانیون  یا 

سرزمین های کارستی در استان کرمانشاه یکی از منابع مهم تأمین آب استان به شمار می آید.

بیشتر بدانیم  

  شکل ٢٣ــ١ــ غار پرآو      

شکل ٢٤ــ١ــ دره اژدها
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جدول5ــ1ــ رودخانه های مهم استان کرمانشاه

ادامه مسیرسرچشمه یا شاخه های آننام رودخانه

قره سو + راز آور + مرگسرآب روانسر )روانسر(رود قره سو
← گاماسیاب

سرآب سنگ سوراخ )نهاوند( ، آب مالیر ، رودسرآبی تویسرکان ، رود گاماسیاب
دینور ، شاخه هرسین

سیمره ← کرخه ← خلیج فارس

← گاماسیابآب زحمانی ، سنقرچای ، آب برناج ، نوژی وراندینورآب

← قره سوسراب فیروزآباد )جنوب غرب ماهیدشت( کوه سفید در کرمانشاهمرگ

← قره سوکوههای کندوله و کامیارانرازآور

← رودخانه دینورکوههای سنقرجامیشان

ژاوه رود + قشالق رود + لیله + لوشه + گاوه رود ، رزاب و مریوان در کردستانسیروان
زیمکان + دشت حر+ پاوه رود

← عراق

← ریجاب + پاطاق + گیالن غرب ←چشمه های سیاوانه و چشمه اسکندر در داالهوالوند ) حلوان (
الوند ← عراق

← سیمرهکرند، سراب شرف آبادراوند

← سیروانغرب همدانگاوه رود

← کرخههلیالن )جزمان رود (، راوند ، کرندسیمره 

بررسی کنید
١ــ نام رودخانه ها و چشمه های شهرستان محل سکونت خود را بنویسید.

2ــ به کمک جدول 6ــ1 منابع تأمین کنندهٔ آب شهر یا روستای خود را مشخص کنید.
3ــ به نقشٔه رودخانه ها توجه کرده و آن را با نقشه کوه ها و ناهمواری های استان تطبیق دهید آیا رابطه ای بین 

آن ها مشاهده می کنید؟ توضیح دهید.
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بیشتر بدانیم  
جدول ٦ــ١ــ منابع آب آشامیدنی شهر های استان کرمانشاه

منبع آب آشامیدنیشهر

12حلقه چاه که قطب اصلی آن مناطق ده پهن، میاندربند و زمزم است همچنین کرمانشاه
منابع دیگر عبارتند از سراب قنبر، قنات روزان، آب چشمه تاق بستان

سراب ارکوازی و دوازده حلقه چاه عمیق در مناطق شهرستانی و ولیعصراسالم آباد

سراب گرم سرپل زهابقصر شیرین و سرپل زهاب

سراب مورت گیالن غربگیالن غرب

سراب هولی پاوه، سراب پایین دست هولی و 3 چاه در سرکرانپاوه

سرچشمٔه نودشهنودشه

چشمٔه گرماب و سهورباینگان

چشمٔه غار کاوات، قنات هالنیه و دوچاه از روانسرجوانرود

چشمه میرهومرتازه آباد

2 چاه بلزین، سراب روانسرروانسر

سراب هرسینهرسین

سراب گزنهله و مجموعه چاه های سلیمان چاه و سنقر چاه به تعداد 17 چاهسنقر

سراب دربند صحنه )چهار چشمه( و چاه های شهرک امام به تعداد 5 موردصحنه

9 چاه در کارخانه ــ سلیمان آباد ــ علی آباد ــ نظرآبادکنگاور

سراب کرند و چشمه جاماس خانکرند

چم کنگیر سومارسومار و نفت شهر ، خسروی

چشمه توت شامیگهواره

کوزران ، هلشی ، بیستون ، 
ماهیدشت ، حمیل ، سرمست

چاه های عمیق

چشمه نوسودنوسود
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منابع خاک 
ویژگی های  اساس  بر  دارد.  مطلوبی  نسبتاً  منابع خاک وضعیت  نظر  از  که  است  کشور  استان های  جمله  از  کرمانشاه  استان 

ظاهری، خاک های استان  به طور کلی به صورت زیر طبقه بندی شده است:
١ــ خاک های جوان واریزه ای: این نوع خاک در اراضی دامنه ای کوه هایی که دارای شیب نسبتاً تند است، دیده می شود. 

عمق این نوع خاک کم و مواد تشکیل دهندٔه آن، مواد واریزه ای است.

شکل 2٥ــ1ــ نمایی از سراب ها و رودخانه های استان کرمانشاه
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٢ــ خاک های آبرفتی: این نوع خاک ها حاصل آبرفت گذاری رودخانه ها و سیالب ها است که در سطوح هموار و یا اراضی 
کم شیب، به جای گذاشته شده اند. خاک  آبرفتی، معموالً مقداری آهک دارد و رنگ آن ها قهوه ای روشن است. از این خاک ها در 

سطح استان بیشتر برای کشت دیم استفاده می شود.
٣ــ خاک های قهوه ای: در دشت های هموار و وسیع استان مانند دشت های اسالم آباد، سرپل زهاب و کرمانشاه خاک هایی 
دیده می شود که کم و بیش هوموس دارند. قسمت فوقانی آن ها آهک کمی  دارد و برای زراعت مناسب است. این خاک ها را خاک 

قهوه ای می نامند.
٤ــ خاک های شور: در مناطق گرمسیری مانند سومار، قصرشیرین و گیالن غرب، به علت تبخیر زیاد، بارندگی کم و وجود 

سازند گچی و مارنی١، خاک های شور مشاهده می شود. این خاک ها استعداد چندانی برای زراعت ندارند.

                                   شکل٢٦ــ١ــ مراتع پاوه                                                                                                   شکل ٢٧ــ١ــ جنگل های متراکم شاهو

مقایسه کنید
ــ در شکل های باال دوگونه پوشش گیاهی را مشاهده می کنید، علت این تفاوت را چه می دانید؟ 

بیشتر بدانیم  

واریزه: به مواد تخریبی گفته می شود که بر اثر فرسایش از شیب های تند به سمت پایین یعنی دامنه ها حرکت 
می کند.

پوشش گیاهی 

١ــ مارن: گونه ای سنگ رسی است که میزان کربنات کلسیم آن بین 2٥ تا ٥٠ درصد است. 
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استان کرمانشاه به دلیل تنوع در اشکال ناهمواری، شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی غنی از قبیل آب و خاک، دارای پوشش 
گیاهی متنوع است. 

از  بیش  که  به طوری  داده،  تشکیل  بومی )ایرانی(  بلوط  را جنگل های  استان  بیشتر جنگل های  )طالی سبز(:  الف( جنگل 
٧٠ درصد از مساحت جنگل ها را درخت بلوط پوشش داده است. 3٠ درصد باقی مانده به ترتیب شامل پسته وحشی )بنه(، کِیکُم، 
به  استان  فعلی  پراکندگی جنگل های  می باشد.  گونه ها  سایر  و  زالزالک  تَنِگس(،  وایم،  )َارژن،  بادام کوهی  )ون(،  زبان گنجشک 
صورت نواری از شمال غرب )پاوه( تا جنوب شرق )زردالن ــ هُلیالن( شامل گهواره، جوانرود، کرند، سرپل زهاب، گیالن غرب، 

اسالم آباد، قالجه، زردالن، عثمانوند و بخشی از درود فرامان دیده می شوند.

سطح  در  جنگل  پراکندگی  نقشۀ  2٨ــ1ــ  شکل 
استان کرمانشاه

بیشتر بدانیم  
جنگل: جنگل به منطقه ای طبیعی و پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی گفته می شود که به همراه 

جانوران وحشی، نوعی بیوم را به وجود می آورد.
به طور میانگین هر هکتار جنگل در طی یکسال می تواند: 

ــ 6٨ تن گرد و غبار را در خود رسوب  دهد. 
ــ 2/5 تن اکسیژن تولید کند. 

ــ ١٥٠٠ تا 2٠٠٠ متر مکعب آب را در سفره های زیرزمینی نفوذ دهد. 
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ب( مراتع: با توجه به ویژگی های جغرافیای طبیعی استان، مراتع استان نیز از نظر وسعت و تراکم، یکنواخت نیست و در این 
میان عالوه بر عوامل طبیعی، فعالیت های انسانی نیز بر پراکنش، تراکم، کیفیت و تخریب آن بسیار مؤثر است.  

جستجو کنید
ــ با توجه به شکل 29ــ1، مشخص کنید که مراتع شهرستان محل زندگی شما طبق جدول 8 ــ1 در کدام طبقه 

قرار می گیرد. علت را چه می دانید؟

جدول 7ــ1ــ طبقات مراتع در سطح استان کرمانشاه

درصدمساحت بر حسب هکتارنام طبقه پوشش گیاهی

14 166494/26مراتع متراکم

477158/484مراتع نیمه متراکم

548942/8946مراتع کم تراکم

1192595/631جمع

شکل2٩ــ1ــ نقشۀ پراکندگی مراتع استان کرمانشاه
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بیشتر بدانیم  

ارزش زیست محیطی و اقتصادی پوشش گیاهی
 مهمترین ارزش زیست محیطی جنگل ها و مراتع در استان عبارتند از: مهار آب های سطحی، تعدیل آب و هوا، حفاظت خاک، 
تغذیه آب های زیرزمینی، تولید علوفه برای دام ها،کاهش سیل، اشتغال زایی، گذران اوقات فراغت، حفظ گونه های جانوری و گیاهی 
و تولید فرآورده های دارویی می باشد به طوری که در زمینه تولید فرآورده های دارویی، ساالنه از درختان بنه یا پسته وحشی در استان، 
حدود ١٠٠ تن سقز استحصال می شود که دارای اهمیت اقتصادی بوده و موجب اشتغال زایی در منطقه شده است. سه هزار رأس دام  

نیز ٥ ماه از سال با علوفه مرتعی تغذیه می کنند.

ــ گونه های مختلفی از گیاهان دارویی در مراتع زاگرس می روید که مورد توجه مردم هستند. چندگونه مهم 
گیاهان دارویی که از مراتع استان جمع آوری می شود در جدول ٨ ــ١ آورده شده است. 

جدول ٨ ــ1ــ گونه های گیاهان دارویی در کوهستان های استان کرمانشاه

مصارفمحل رویشنام

بنه 

در اکثر کوهپایه های استان 
یافت می شود

ضدعفونی کننده، ضدنفخ و گاز معده و روده، ضد سرفه، 
ضد ریزش مو، تقویت کنندٔه اعصاب و در صنایع مختلف 
آفات  سموم  دفع  آرایشی،  بهداشتی،  مواد  تهیٔه  جهت 
پالستیک سازی،  آدامس سازی،  و  رنگ سازی  نباتی، 

صنعت چاپ، تهیه الک، واکس و …

بلوط
خـونـریـزی، مناطق کوهستانی استان رفـع  سل،  ضداسهال،  واریس،  درمـان 

ضدعفونی، رفع اخالط خونی، ضد ترشحات غیرطبیعی 
مخاط ها، ضد نرمی استخوان و التیام زخم ها و …

خاصیت مناطق کوهپایه ای استانزالزالک دارای  و  کرونر  عروق  بازکنندٔه  قلب،  مقوی 
پایین آورندگی فشار خون

گََون
کرمانشاه، اسالم آباد و داالهو 

مناطق کوهستانی استان
پـزشکی،  داروسازی،  چـون  مختـلفی  صنایع  در 
پارچه بافی، چاپ کاغذ، رنگ سازی، تهیٔه رنگ مو و 

موادشوینده
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زندگی جانوری 

شکل 30ــ1ــ نمایی از برخی از گونه های گیاهی استان کرمانشاه

                                            شکل3١ــ1ــ بزکوهی )کَل(                                                                                                شکل 3٢ــ1ــ  کبک

بحث کنید
ــ در تصاویر باال دوگونه از زندگی جانوری موجود در سطح استان را مشاهده می کنید. علت این تنوع را چه 

          می دانید؟ 
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تا    تنوع در اشکال ناهمواری )کوهستان و دشت(، آب و هوا، پوشش گیاهی و فراوانی منابع آب و خاک سبب شده است 
گونه های مختلفی از حیات وحش در استان شرایط زیست را داشته باشند. از این نظر تنوع  چشمگیر در زندگی جانوری استان، اعم 

از پرندگان، پستانداران، خزندگان و آبزیان دیده می شود.

بیشتر بدانیم  

مهمترین گونه های جانوری در استان کرمانشاه 
پستانداران: آهو ،کل، روباه،گرگ، شغال، کفتار، خرگوش، موش، خار پشت، سگ آبی)شنگ(، سنجاب، 

شوکا، انواع خفاش )گونه های درحال انقراض خرس قهوه ای، پلنگ، گربه وحشی، سیاه گوش(.
پرندگان: کبک، حواصیل زرد، لک لک سفید، بلدرچین، عقاب دم سفید، شاهین، تیهو، بوتیمار ، قرقاول، 

کبوتر، دارکوب، قمری، چکاوک، سار، زاغ و....
خزندگان: بزمجه، سمندر، الک پشت، مارهای سمی )افعی( و نیمه سمی)سیه مار( و غیر سمی )مار زنگی ، 

مار آبی( و...
آبزیان: ماهی سیاه، مار ماهی، عروس ماهی، ماهی طالیی و ...

شکل ٣٣ــ١ــ نمایی از برخی گونه های جانوری در استان کرمانشاه



3٠

بهره برداری بی رویه از طبیعت )قطع بی رویٔه درختان، شکار جـانـوران و تـغییر کـاربری اراضی( باعث شده است تا  ادارٔه کل 
حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، مناطقی را که گونه های گیاهی و جانوری آن در معرض انقراض قرار گرفته است، تحت عنوان 

مناطق حفاظت شده اعالم کند )شکل 3٤ــ١(.

شکل34ــ1ــ نقشۀ پراکندگی مناطق حفاظت شده در استان کرمانشاه

جدول ٩ــ1ــ مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع در استان کرمانشاه

مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش

مساحت به )هکتار(نام منطقه
4پناهگاه حیات وحش بیستون 651
54663منطقٔه حفاظت شده بیستون

23724منطقٔه حفاظت شده بوزین و مرخیل
426منطقٔه حفاظت شده قالجه 7

مناطق ممنوعه شکار و تیراندازی 

45هشیالن
4زله زرد

38قراویز
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جغرافیای طبیعی استان

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

فعالیت پایانی

١ــ نقشه ای از شهرستان محل سکونت خود تهیه کنید.
2ــ مهمترین منابع طبیعی را بر روی آن نمایش دهید.

3ــ در چند سطر بنویسید چگونه می توانیم از این منابع نگهداری کنیم. 
٤ــ در صورت مشاهدهٔ منابع طبیعی تخریب شده، عکس هایی از آن تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
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مخاطرات محیطی و آلودگی های زیست محیطیدرس٥

شکل 35ــ1ــ تصاویری از آلودگی های زیست محیطی

فعالیت گروهی

ــ جدول زیر را با استفاده از یافته های خود تکمیل کنید.

جدول ١٠ــ١ــ مهم ترین خطرات و آلودگی ها در استان کرمانشاه

آلودگی هامخاطرات
فاضالب خشکسالی

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

حوادث طبیعی یا مخاطرات طبیعی؟  
استان ما به دلیل موقعیت ویژٔه جغرافیایی خود،  شرایط مناسبی برای رخداد برخی از مخاطرات طبیعی را دارد. شما در جدول 

١٠ــ١ این مخاطرات را از آلودگی های زیست محیطی تفکیک کردید.
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جغرافیای طبیعی استان

 استان کرمانشاه بر روی یکی از دو کمربند مهم زلزله خیز کشور، یعنی کمربند زاگرس قرار گرفته است. کانون های زلزله در 
این کمربند عمدتاً بر روی گسل زاگرس قرار دارد. گسل زاگرس در استان کرمانشاه به چند شاخٔه کوچک تقسیم  می شود. آزاد شدن 
انرژی درون زمین از طریق این گسل ها موجب وقوع زلزله های استان ما می شود.گسل های دینور، صحنه وکرند از جمله این گسل ها 
است. گسل های صحنه و دینور در سال های اخیر موجب زلزله های شدیدی در استان شده است )مانند زلزله اردیبهشت ١3٨١در 

دینور(.

شکل 36ــ1ــ تصاویری از خسارت زلزله اردیبهشت 1381 در دینور

شکل 3٧ــ1ــ نقشۀ پراکندگی گسل ها در استان کرمانشاه
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فعالیت گروهی

شکل ٣٨ ــ1ــ نمایی از گسل کرند موقعیت جغرافیایی شهر کرند در پای دیوار آن

در مورد مهمترین اقداماتی که برای مبارزه با کاهش تلفات مالی و جانی زلزله در دنیا و کشورمان انجام می شود، 
تحقیق کنید و نتیجٔه کار را به صورت روزنامه دیواری، فیلم، عکس یا گزارش  در کالس ارائه دهید. 

سیل: سیل از جمله مخاطرات طبیعی است که هر ساله در نقاط مختلف استان رخ می دهد و باعث ایجاد خسارات مالی فراوان 
در بخش های کشاورزی، دامداری و تخریب منازل می شود. سکونتگاه های انسانی در این استان غالباً در سطح دامنه ها، کف دره ها 
یا مناطق پایکوهی مستقر است. با بارش های شدید و طوالنی، دره های پر شیب این کوهستان ها، شرایط مساعدی برای ایجاد سیل 
در مناطق پایین دست خود دارند. البته ساخت و سازهای شهری، که میزان نفوذپذیری را کاهش می دهد را نباید فراموش کرد. شما 

می توانید سایر عوامل ایجاد کنندٔه سیل را در شکل 39ــ1 مشاهده کنید. 

چنانچه در محل زندگی شما سیل از مهم ترین مخاطرات محیطی است، کدام یک از عوامل ذکر شده در شکل 
39ــ١ را مهم می دانید؟  

شکل 3٩ــ1ــ برخی از عوامل ایجاد کنندۀ سیل در استان کرمانشاه

افزایش 
مدت بارش  

عوامل 
ایجاد کننده سیل

کاهش نفوذپذیریشدت بارش
 سطوح در مناطق شهری

ساخت و ساز در حریم 
رودخانه ها )بستر(

نفوذناپذیری 
جنس زمین

تخریب 
جنگل ها و مراتع
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جغرافیای طبیعی استان

شکل 40ــ١ــ وقوع سیل در شهرک های شمال شهر کرمانشاه

بارش  به میانگین  بیشتری را نسبت  بارش  خشکسالی: اگرچه موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه سبب شده است میانگین 
با کمترین کاهش در میانگین بارندگی، بخش های مختلف اقتصادی استان از جمله بخش کشاورزی دچار  کشور دریافت کند؛ اما 
مشکل می شود، زیرا بیشترین زمین های کشاورزی استان دیم است. طبق گزارش سازمان هوا شناسی استان کرمانشاه از سال 1377 

تا 1388در خشکسالی به سر  برده است.  

چرا آسیب پذیری اراضی دیم در سال های خشکسالی نسبت به اراضی آبی بیشتر است؟

جامعٔه عشایری به علت این که اقتصادش وابسته به دام بوده و دام نیز متکی به مرتع، در مواقع خشکسالی به شدت آسیب می بیند؛ 
چراکه اگر دامداران دام هایشان را از دست دهند سرمایه و منبع درآمدی خود را از دست می دهند )جدول ١١ــ١(. 

                                  شکل ٤١ــ١ــ تاالب هشیالن در زمان خشکسالی                                              شکل ٤٢ــ١ــ تاالب هشیالن در زمان پرآبی
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تکمیل کنید

جدول 11ــ1ــ مهم ترین خسارت های ناشی از خشکسالی در سال ٨٧ــ١٣٨٦

مبلغ خسارت )به میلیارد ریال(سطح یا واحد خسارت دیدهکشاورزی

74 هکتارزراعت 86 65

4831774 هکتارباغبانی

1 رأسدام 151 44

چند مورد از پیامدهای خشکسالی در استان کرمانشاه ذکر شده است. بقیٔه موارد را شما کامل کنید.

شکل ٤٣ــ١ــ تصاویری از اثرات خشکسالی در سطح استان کرمانشاه
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جغرافیای طبیعی استان

آلودگی های زیست محیطی
الف( آلودگی آب 

شکل ٤٤ــ١ــ آلودگی رودخانۀ دینور با فاضالب شهر بیستون 

امروزه به علت وارد شدن فاضالب های شهری و خانگی، زباله ها، فاضالب های کشاورزی و پساب کارخانه های صنعتی اکثر 
منابع آبی استان بویژه رودخانه ها به شدت آلوده شده اند. رودخانٔه قره سو در گذشته ای نه چندان دور دارای بیش از ١٥ گونه ماهی بوده 
است. به طوری که شغل برخی از بومیان منطقه از راه صید و فروش ماهی تأمین می شد. اما امروزه با ورود پساب ها به این رودخانه، 

دیگر نه اثری از آب سالم هست و نه اثری از آبزیان. 

مهمترین تأثیرات آلودگی منابع آبی )سطحی ــ زیرزمینی( بر زیست بوم ها و زندگی انسانی چیست؟ توضیحات 
خود را در کالس ارائه دهید.

ب( آلودگی هوا

شکل ٤٥ــ١ــ نمایی از شهر کرمانشاه در یکی از روزهای آلودۀ تابستانی



3٨

منابع آالیندهٔ هوای استان را می توان در دو دستٔه طبیعی و انسانی قرار داد. مهمترین آالینده های انسانی در استان کرمانشاه شامل 
صنایع بزرگ، وسایل نقلیه، وسایل دودزای خانگی، کوره های آجرپزی و… است. کارخانٔه سیمان غرب یکی از صنایع آالینده هوای شهر 

کرمانشاه و روستاهای اطراف آن است )شکل ٤6ــ١(. کوره های آجرپزی نیز یکی دیگر از منابع آلوده کننده شهرهای استان است. 
از مهم ترین آالینده های طبیعی در استان نفوذ توده هوای گرم همراه با گرد و غبار ناشی از بیابان های عربستان و عراق است که 
بیشتر در فصل تابستان وارد شده و هوای استان را به شدت آلوده می کند )جدول ١2ــ١(. شدت این گرد و غبارها در استان به حدی 
است که در برخی مناطق کاهش دید به کمتر از 50 متر می رسد و باعث تعطیلی مدارس، ادارات و لغو پرواز ها می شود )شکل ٤٥ ــ١(.

 
جدول 12ــ١ــ تعداد روزهای گرد و غبار در سال 1388 در استان کرمانشاه

ایستگاه 
هواشناسی

جمع ساالنهاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

1118241874211131کرمانشاه 8
71152116764142111روانسر 4

1415212623177522318153سرپل زهاب
79182416551195اسالم آباد

151422618146426125قصر شیرین

                            شکل ٤٦ــ١ــ آالیندگی کارخانه سیمان                                                               شکل ٤٧ــ١ــ آالیندگی کوره های آجرپزی 

شکل ٤٨ــ١ــ آالیندگی نیروگاه حرارتی
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جغرافیای طبیعی استان

فعالیت پایانی

تکمیل کنید
یکی از مهم ترین عوامل آلوده کنندٔه هوای شهرهای استان کرمانشاه صنایع آالینده است. سایر عوامل آالیندٔه 

هوای شهرها را در شکل ٤٩ــ١ تکمیل کنید. 

نکات مهم این درس را خالصه کنید: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

1ــ  بررسی کنید:
الف( مهمترین آالینده محیطی شهر شما چیست؟ 

ب( برای دفع این آالینده  چه راه حل هایی را پیش بینی می کنید؟
ج( از بین راه حل های خود یکی را انتخاب کنید.

د( بهترین زمان و مکان برای اجرای راه حل خود را بنویسید.
2ــ تحقیق کنید در طول 50 سال اخیر کدام مخاطرات طبیعی شهر یا استان شما را مورد تهدید قرار داده است. 

پیامدهای آن چه بوده و چه راهکارهایی را برای کاهش پیامدهای منفی این حوادث پیش بینی می کنید.
3ــ شما به عنوان مدیران و شهروندان آینده کشور برای مبارزه با خطر خشکسالی چه راهکارهایی در بخش های 

مختلف کشاورزی ، صنعتی و مصارف خانگی پیشنهاد می کنید؟

شکل ٤٩ــ١ــ منابع آالینده انسانی و طبیعی


