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محسوب  کشور  استان  بیست و دومین  وسعت  نظر  از  مساحت،  درصد   1/2 و  مربع  کیلومتر   20150 وسعت  با  ایالم  استان 
می شود. موقعیت جغرافیایی آن روی کرٔه زمین بین 45 درجه و 24 دقیقه تا 48 درجه و 10 دقیقٔه طول شرقی از نصف النهارگرینویچ 

)مبدأ( و 31 درجه و 58 دقیقه تا 34 درجه و 15 دقیقٔه شمالی از خط استوا قرار دارد. این استان در غرب کشور واقع شده است.

موقعیت جغرافیایی استاندرس ١

جمهوری آذربایجان

خراسان رضوی     

جمهوری ترکمنستان
گلستانخراسان شمالی

  مازندران

  تهران
قم

مرکزی
اصفهان

قزوین

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ایالم

عراق

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و بلوچستان

   پاکستان 

افغانستان
خراسان جنوبی

ترکیه
دریای خزر

جمهوری ارمنستان

آذربایجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

آذربایجان غربی گیالن

بویراحمدکهگیلویه و                   

چهارمحال و بختیاری

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

البرز

شکل 1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی استان ایالم
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 استان ایالم با 425 کیلومتر مرز با عراق، طوالنی ترین مرز را در بین استان ها با این کشور دارد. همسایگی با 
کشور عراق تأثیر مهمی بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان دارد. 

  بیشتر بد  ا  نیم

  فعالیت

تأثیرات اقتصادی همسایگی با کشور عراق را با مشورت دبیر خود ارزیابی کنید. 
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ناهمواری های استاندرس ٢

به نقشٔه ناهمواری ها و نقشه زمین شناسی استان توجه کنید.

شکل 2ــ1ــ نقشۀ زمین شناسی استان

شکل 3ــ1ــ نقشۀ ناهمواری استان
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با توجه به نقشه های صفحۀ قبل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1ـــــ استان ایالم از سمت شمال به استان……………… و شرق به استان………………محدود می شود.

2ـــــ قدمیی ترین رسوب های استان در ارتفاع ……………… و مربوط به دورۀ زمنی شناسی ……………هستند.

3ـــــ تپه های حمرین در شهرستان های ……………… و ……………… و هم مرز با کشور……………… تشکیل 

می دهند.

  فعالیت

شکل 5  ــ1ــ دشت های جنوبی استان )دهلران( شکل 4ــ1ــ کوهستان کبیر کوه

آیا می دانید ناهمواری های استان در چه دوره و چگونه به وجود آمده اند؟
هنگامی که دو صفحه قاره ای به هم برخورد کنند، در اثر فشار وارده، الیه های رسوبی چین خورده، سپس کوه شکل می گیرد. 
صفحٔه عربستان ساالنه چندین سانتی متر به سمت صفحٔه ایران در حال حرکت است؛ در نتیجه این حرکات از اوایل کرتاسه کوه های 

استان به تدریج چین خوردند و در دورهٔ ترشیاری شکل نهایی خود را تثبیت کردند. 

شکل 6  ــ1ــ چین خوردگی کوه های کوه رنو ــ شش کالن
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شکل7ــ1ــ برخورد صفحۀ عربستان و صفحۀ ایران مرکزی

شکل 8  ــ1ــ چین خوردگی های منظم و موازی کوه رنو ــ چوار

ناهمواری های استان
ناهمواری های استان در قسمت های شمال و شمال شرقی با دامنه های پرشیب و مرتفع و دشت های میانکوهی کم وسعت دیده 
می شود و در قسمت های جنوب و غرب به صورت دشت های باز و پهناور است. پس ناهمواری های استان را می توان به دو دسته 

تقسیم کرد:
از هفتاد درصد استان کوهستانی است. چین خوردگی های استان، موازی،  بیش  الف( سرزمین های مرتفع کوهستانی: 

منظم و جنس آنها رسوبی و بیشتر از نوع آهک و گچ است.

  فعالیت

 در تقسیمات ناهمواری های زاگرس، کوه های استان جزء کدام بخش محسوب می شود؟

کبیر کوه: بزرگ ترین رشته کوه استان با جهت شمال غربی جنوب شرقی و طول 160 کیلومتر از گردنٔه آفتاب )میشخاص(
شروع شده، به سمت رودخانٔه کرخه از ارتفاع آن کاسته می شود. بلندترین نقطٔه آن کان صیفی با ارتفاع 3062 متر، در منطقٔه ورزرین، 

بین حد فاصل شهر ارکواز و بدره قرار دارد. این کوه سرچشمٔه بسیاری از رودهای استان است.

صفحۀ عربستان

صفحۀ ایران

کوه های زاگرس
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شکل 9ــ1ــ کان صیفی درکبیرکوه بلندترین نقطۀ استان

  بیشتر بد  ا  نیم
با طول 22کیلومتر و ارتفاع بیش از 2600 متردر جنوب غرب کبیرکوه، بین شهرهای دهلران و  دینار کوه، 

آبدانان قرار گرفته است. یکی از شاخه های رود دویرج از این کوه سرچشمه می گیرد.  

در شمال و شمال شرق استان می توان کوه های مانشت، سیوان، قالرنگ و کوه قالجه، لنه و چرمین و… را نام برد.

  بیشتر بد  ا  نیم
آن سرچشمه  از  گنگیر  رود  و  متر  آن 2625  نقطٔه  بلندترین  یافته است.  امتداد  ایوان،  در شمال  بانکول  کوه 

می گیرند و از شمال غربی به سوی جنوب شرقی با طول 30 کیلومتر کشیده است.

کوه سیاه کوه: سیاه کوه در جنوب غرب استان و در محدودٔه رود دویرج تا رود میمه با طول 30 کیلومتر امتداد یافته است و در 
غرب به کوه اناران متصل می شود. این کوه به علت این که در حاشیٔه صفحٔه عربستان قرار گرفته است، بیش از 40 شکستگی )گسل( 

بر روی آن شکل گرفته است. در نتیجه پدیده هایی چون چشمه های آب گرم و قیر و نفت در پای دامنٔه آن به وجود آمده است.

  فعالیت

 به نظر شما برخورد صفحۀ عربستان ــ ایران چه تأثیری در ایجاد گسل های سیاه کوه دارد؟ 
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شکل11ــ1ــ تنگ سیاه کوهشکل10ــ1ــ چرخه قال، ماژین 

تپه های حمرین با طول 170 کیلومتر از بهرام آباد مهران تا استان خوزستان کشیده شده و قسمتی از مرز ایران و عراق را تشکیل 
می دهد. سایر ناهمواری های غرب و جنوب استان عبارت اند از: کولک، پشمین،اناران، کاسه ماس و دالپری.

شکل 12ــ1ــ تپۀ ماهورهای قالویزان

  فعالیت

کوه و تپه چه تفاوتی با هم دارند؟ 

مهم ترین ویژگی های شکل شناسی مورفولوژیکی کوه های استان را می توان اشکال لغزش، آبشار، تنگ، اشکال آهکی نام برد.
تنگ: پدیده ای است که در آن رود رأس تاقدیس را مورد فرسایش قرار می دهد و دره ای عمیق را ایجاد می کند. در استان 
بهرام، باجک، ساز بن شیروان،  تنگه های استان عبارت اند از: رازیانه،  تأثیر دارد. مهم ترین  پدیده  این  گاهی گسل در شکل گیری 

برنجان، سی تنگ، کافری و… . 
اشکال آهکی: انحالل سنگ های آهکی، گچ و نمک، به وسیلٔه آب موجب پیدایش غارها و سایر اشکال آهکی در کوه های 

استان شده است. مهم ترین غارهای استان عبارت اند از: غار بره زرد، خفاش، زینه گان، کبوترالن،گل گل و… .
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ب( سرزمین های هموار: در پیدایش دشت های استان ایالم عوامل ساختمانی )برخورد صفحات ایران مرکزی و عربستان( 
به خصوص نحؤه چین خوردگی نقش تعیین کننده داشته اند. در نواحی شمال و شمال شرقی دشت های ایالم، ایوان، شیروان، آسمان 

آباد، هلیالن، هلیوه و… با وسعت کم در ناودیس ها شکل گرفته اند.
 نواحی غرب و جنوب دارای دشت های وسیع و پهناور است. دشت های استان در دورٔه کواترنری در اثر عقب نشینی آب 
خلیج فارس و رسوب های آبرفتی رودخانه ها به وجود آمده اند که می توان دشت عباس، دشت موسیان، دشت دهلران، دشت محسن 

آب، دشت مهران را نام برد.

شکل 14ــ1ــ غار بره زرد، روستای پاکل گرابشکل13ــ1ــ تنگۀ رازیانه ــ بدره 

شکل 16ــ1ــ پدیدۀ لغزش ــ دینارکوهشکل 15ــ1ــ آبشار سرتاف ــ زرین آباد
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  فعالیت

 موقعیت محل سکونت خود را روی نقشه مشخص کنید.

موقعیت جغرافیایی کبیرکوه، تپه های حمرین و دشت ایوان را روی 

نقشه مشخص کنید.

شکل 18ــ1ــ دشت مهرانشکل 17ــ1ــ دشت میانکوهی، شیروان چرداول 

شکل 19ــ1ــ دشت های میانکوهی استان
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آب و هوای استاندرس 3

  بیشتر بد  ا  نیم
یک توده هوا عبارت است از: حجم بزرگی از هوا که از نظر دما و رطوبت و فشار و افت محیطی دما، در سطح افقی 

برای صدها کیلومتر تقریباً یکسان باشد. توده های هوا را با توجه به منشأ تشکیل آنها، طبقه بندی و نام گذاری می کنند.
توده هوای کم فشار: وقتی در جایی فشار هوا کم )گرم( باشد، هوا به علت سبکی باال می رود و پس از سرد 

شدن در صورت وجود رطوبت کافی و سایر شرایط الزم موجب بارندگی می شود.
 توده هوای پرفشار: توده هوایی است که جابه جایی هوا در آن صورت نمی گیرد و به علت عدم صعود هوا ابری 

تشکیل نمی شود و ایجاد بارندگی نمی کند.

عوامل مؤثر بر آب و هوای استان
عوامل مؤثر بر آب و هوای استان را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف( عوامل محلی: شامل عرض جغرافیایی، ارتفاعات، جهت چین خوردگی و بادهای محلی
ب( عوامل بیرونی: شامل توده هوای غربی، کم فشار سودانی، پرفشار سیبری و پر فشار جنب حاره ای آزور

شکل20ــ1ــ توده هواهای تأثیرگذار در استان ایالم
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توده هواهایی که استان ایالم را تحت تأثیر قرار می دهند، عبارت اند از:
پرفشار سیبری: توده هوای خشک و سردی است که در منطقٔه وسیعی از سطح زمین در شمال روسیه تشکیل می شود. این 

توده هوا در فصل زمستان از سمت شمال شرق وارد کشورمان می شود و باعث سردی هوا در استان می گردد.
توده هوای غربی: توده  هوای کم فشار از دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس منبع رطوبتی خود را تأمین می کند و در فصل پاییز 

و زمستان با توجه به نوع ابر سیرو کومولوس )پوششی(، بارندگی های پیوسته و فراوانی را در سطح استان به وجود می آورد.
توده هوای سودانی: این توده هوا در اواخر زمستان و بهار رطوبت خود را از روی دریای سرخ تأمین می کند و از جنوب 
و جنوب غرب وارد استان می شود. با توجه به ویژگی های ابرهای جوششی )متراکم( باعث رگبارهای تند و وقوع سیالب در سطح 

استان می شود. 
 پر فشار جنب حاره ای آزور: تودٔه پرفشاری است که در دورٔه گرم سال بر روی استان استقرار می یابد و سبب گرم شدن 
سطح زمین و کشیده شدن هوای شبه جزیرٔه عربستان به داخل استان می شود. این توده هوا هنگام عبور از روی خلیج فارس منجر 
به وجود  را  به سویر )سام(  بیابان های عراق هوای گرم و داغ موسوم  از روی  به علت عبور  به شرجی شدن هوا می شود و در استان 

شکل 22ــ1ــ نقشۀ خطوط همبارش استان ایالمشکل 21ــ1ــ نقشۀ خطوط همدمای میانگین ساالنۀ استان ایالم

می آورد. 
وجود  و  باال  جغرافیایی  عرض  بارش:  پراکندگی 
بارش  باعث  شرقی،  شمال  و  شمال  قسمت های  در  ارتفاعات 
شیروان  ایوان،  ایالم،  در شهرستان های  میلی متر  از 400  بیش 
می شود.حال  ملکشاهی  ارکواز  شهر،  دره  آبدانان،  چرداول، 
آن که در شهرستان های جنوب و غرب ) دهلران و مهران(، میزان 

بارش کمتر از 300 میلی متر است.

شکل23ــ1ــ نمودار میانگین بارندگی استان در بلند مدت

0ایالممهراندهلراندره شهرایوانسرآبلهآبدانانارکواز

100

200

300

400

500

600

700
نمودار میانگین بارندگی ساالنه مراکز شهرستان های استان ایالم

تر(
ی م

میل
ش )

بار



14

دما: دهلران و مهران با عرض جغرافیایی پایین و ارتفاع کم به علت تأثیر آب و هوای بیابان های عربستان و عراق از دمای باالیی 
برخوردارند. حال آن که، مناطق شمال و شمال شرقی به سبب ارتفاع و عرض باالتر دارای دمای کمتری می باشند.

پایین ترین دما در شهرستان های شمالی، ایالم و ایوان دما 14- درجه و در مناطق جنوبی گرم ترین دما بیش از 50 + درجه 
سانتی گراد در شهرستان دهلران گزارش شده است.

با توجه به نمودار های آب و هوایی، جدول زیر را تکمیل کنید.

جهت باد غالب میزان دمای دی ماهمیزان بارش آذر ماهپر باران ترین ماهشهر

ایالم

دهلران

شکل24ــ1ــ میانگین بارش و دمای شهرستان ایالم

شکل 25ــ1ــ میانگین بارش و دمای دهلران در بلند مدت
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  بیشتر بد  ا  نیم
الگوهای  با  را  آنها  رابطٔه  و کشف  مکان  هوای یک  عناصر  همٔه  هم زمان  مطالعٔه  بررسی  ایستگاه سینوپتیک 

پراکندگی فشار نشان می دهد. 

شکل 26ــ1ــ نمودار پارامترهای دمایی استان در بلند مدت

شکل 28ــ1ــ نمودار گلباد شهر ایالمشکل 27ــ1ــ نمودار گلباد شهر دهلران
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انواع آب و هوای استان ایالم 
دو منطقٔه آب و هوایی در استان شکل گرفته است.

الف( آب و هوای معتدل کوهستانی )نیمه مرطوب(: مناطق کوهستانی شمال و شمال  شرق دارای زمستان نسبتاً سرد و 
مرطوب و تابستان های گرم است و در ارتفاعات بسیار بلند، آب و هوای سرد کوهستانی مشاهده می شود.

ب( آب و هوای خشک و نیمه خشک: مناطق غرب و جنوب استان را شامل می شود که دارای زمستان های نسبتاً مالیم و 
تابستان های بسیار گرم و خشک است. شهرستان های دهلران و مهران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است.

محل زندگی شما در کدام یک از تقسیمات آب و هوایی استان قرار دارد؟

  فعالیت

 شکل 31ــ1ــ آب و هوای خشک، ابو غویر، موسیان

شکل30ــ1ــ آب و هوای سرد کوهستانی کبیرکوهشکل 29ــ1ــ آب و هوای معتدل، بدره
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شکل 32ــ1ــ آب و هوای نیمه مرطوب دامنه های کبیرکوه

تأثیرات عوامل طبیعی در زندگی مردم استان
تأثیر زیادی در زندگی مردم استان دارند. دشت های پهناور و حاصل خیز  ناهمواری ها و آب و هوا  عوامل طبیعی مانند 
جنوب و غرب با سفره های غنی آب های زیرزمینی و عبور رودهایی همچون کرخه، میمه، دویرج و کنجانچم و… از مناطق مهم 
کشاورزی در غرب کشور به شمار می رود. البته شرایط آب و هوای گرم باعث پراکندگی و عدم تمرکز سکونتگاه ها در این مناطق 

شده است.

شکل 34ــ1ــ زندگی روستاییشکل 33ــ1ــ کشاورزی در نواحی پای کوهی 

نواحی شمال و شمال شرقی دارای آب و هوای معتدل است و در آن کشت دیم در سطح وسیع انجام می گیرد اما به علت وسعت 
کم دشت و شیب زمین، کشاورزی با محدودیت روبه رو است. باغ داری، برنج کاری و… در این مناطق رواج دارد. به دلیل وجود 

جنگل ها و مراتع، دامپروری در این منطقه رونق دارد.
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جدول زیر را با توجه به ویژگی های هر یک از نواحی تکمیل کنید.

پرورش ماهی سردابیپرورش شتردشت های پهناوربارندگی بیشترنام نواحی

جنوب و غرب

شمال و شمال شرقی

به نظر شما کدام رشته کوه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ساکنان استان گذاشته است؟ چرا؟

  فعالیت
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استان ایالم دارای ذخایر طبیعی فراوانی مانند آب و خاک حاصلخیز، منابع غنی )نفت و گاز، سنگ گچ، بیتومین و…(، جنگل، مرتع 
و تنوع گونه های جانوری است. در این درس با برخی منابع آشنا می شوید.

1ـ وضعیت آب استان
میانگین بارش استان ایالم 425 میلی متر، از میانگین بارندگی سطح کشور بیشتر است اما پراکندگی زمانی و مکانی آن در سطح 
استان متفاوت است. بیشتر رودهای استان، از کبیرکوه سرچشمه می گیرند.رودهای دامنٔه شمالی به حوضٔه آبریز رودخانٔه سیمره و 

قسمت جنوبی به سمت دشت های جنوبی سرازیر می شوند.
آب های استان ایالم را می توان به دو بخش )آب های سطحی و آب های زیرزمینی ( تقسیم کرد:

الف( آب های سطحی
این بخش قسمت بزرگی از آب های استان را در بر می گیرد و شامل رودها و دریاچه هاست.

منابع طبیعی استاندرس ٤

شکل 35ــ1ــ رود کنجاچم

شکل 36ــ1ــ رود میمه



20

  بیشتر بد  ا  نیم
پیچان رود )مئاندر(، پیچ و خم های دایره مانندی است که در اثر فعالیت حفر و رسوب گذاری رودخانه رخ داده 
است. مسیر بعدی رود باعث بریدگی نیم دایره و مستقیم شدن مسیر رود می گردد و در قسمت جدا افتادٔه پیچان رود 

دریاچه یا باتالقی شکل می گیرد.

استان ایالم از نظر حوضه های آبریز به دو قسمت تقسیم می شود: 
رود  سیمره:  رود  آبریز  حوضۀ  1ــ 
گاماسیاب، از کوه الوند همدان سرچشمه می گیرد 
و پس از عبور از کنار کوه بیستون به استان ایالم 
وارد می شود و رود سیمره نام می گیرد. این رود 
شهرستان های  اراضی  کردن  مشروب  از  پس 
رود  پیوستن  با  شهر،  دره  و  چرداول  شیروان 
کشکان به آن، رود کرخه )طوالنی ترین رود ایران 
سمت  به  که  می دهد  تشکیل  را  کیلومتر(   900
به  و سرانجام  می شود  جلگٔه خوزستان سرازیر 
العظیم در عراق می ریزد. رود هایی  تاالب هور 
که به سیمره می ریزند، شامل، سرآبله، چرداول، 
شیروان، سراب زنجیره، کلم و سیکان می باشد.

شکل 37ــ1ــ رودخانۀ سیمره )پیچان رود)مئاندر رودخانه ای((

شکل 38ــ1ــ نقشۀ حوضۀ آبریز رودهای استان
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 2ــ حوضۀ آبریز رود های مرزی شامل: 
چنگوله،  کنجانچم،  گدارخوش،  گنگیر،  رودهای 

گاوی، میمه و دویرج می باشد.
جنوبی  دامنٔه  از  آبریز  حوضٔه  این  رودهای  اکثر 
عراق  کشور  به سمت  و  می گیرند  سرچشمه  کبیرکوه 

جاری می شوند.

ظرفیت آب های سطحی استان 4/5 میلیارد متر مکعب است )93/75% کل  آب های استان( که حدود 520 میلیون متر مکعب آن 
ازطریق شبکه های آبیاری مدرن، نیمه مدرن، سنتی و همچنین ایستگاه های پمپاژ استفاده می شود. با احداث و به بهره برداری رسیدن 
طرح های بزرگ آبی، مانند شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس، سد مخزنی دویرج، سدمخزنی کنگیر، شبکٔه آبیاری و زهکشی میمه، 

گاوی، موالب، و سایر طرح های در دست مطالعه یا اجرا، امید می رود این میزان به چند برابر افزایش یابد.

شکل 40ــ1ــ آب رسانی در دشت عباس

شکل 41ــ1ــ سد سیمره

شکل 39ــ1ــ نقشۀ توزیع شبکۀ رودهای استان
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  بیشتر بد  ا  نیم

  بیشتر بد  ا  نیم

دریاچه های استان
دریاچۀ دوقلو سیاه گاو: در پای دامنٔه جنوبی کبیر کوه، شهرستان آبدانان واقع شده است. مساحت دریاچٔه شمالی، چهارصد 
متر مربع است، که از طریق کانال طبیعی به دریاچٔه دوم که مساحت کمتری دارد، متصل می شود. عمق آب حدود 20 متر و قدرت آبدهی 
بیش از هزار لیتر در ثانیه برآورد شده است. دریاچه، از نوع کارستی است و چشمه های جوشان طی سال های متمادی سنگ های 
آهکی را در خود حل کرده )انحالل کارستی( و چاله ای را به وجود آورده است. این دریاچه به دلیل شفافیت، شیرین بودن آب و وجود 

چشم انداز زیبای طبیعی دارای اهمیت می باشد.

متر و  از 15  بیش  دریاچه  واقع شده است. عمق  دهلران  اناران، شهرستان  کوه  در  دراز  بیشه  هویر  دریاچٔه 
خروجی دریاچه در قسمت پایین دست با آبدهی بیش از سیصد لیتر در ثانیه جریان دارد .دریاچه، از نوع کارستی است 
که طی هزاران سال آب سازندهای گچ و آهک را در خود حل کرده و باعث شکل گیری مجموعه ای از غارهای طبیعی 

شده است . این دریاچه به دلیل وجود چشم انداز زیبای طبیعی دارای اهمیت است. 

شکل 42ــ1ــ دریاچۀ دوقلوی سیاه گاو، آبدانان

سازند عبارت است از مجموعه الیه هایی که دارای صفات سنگ شناسی مشخص باشد.
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  بیشتر بد  ا  نیم
حساسیت بعضی از سنگ های آهکی، گچ و نمک، موجب پیدایش اشکال خاصی است که اصطالحا انحالل 
کارست نامیده می شوند. این اصطالح از نام یکی از ایاالت )یوگسالوی سابق( اقتباس شده که در آنجا مراحل کاملی 

از اشکال آهکی به وجود آمده است.

ب( آب های زیرزمینی
 در مناطق شمال و شمال شرق استان به علت جنس سنگ، وسعت کم دشت ها، کوهستانی بودن و شیب تند، آب کمتری در زمین 
نفوذ می کند و سفره های آب زیرزمینی چندانی شکل نگرفته است. اما در دشت های غرب و جنوب استان به علت قابلیت نفوذپذیری 
زمین، وجود تشکیالت آهکی و آبرفتی، امکان تشکیل سفره های زیرزمینی غنی به وجود آمده است و از قدیم ساکنان استان با حفر قنات 
سعی در تأمین آب مورد نیاز خود از این طریق داشته اند که می توان به ده رشته قنات باستانی، در دشت مهران و دهلران اشاره کرد. 
اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی در دشت های جنوبی، باعث شور شدن و افت سطح آب زیرزمینی شده است. میزان استفاده از 

آب های استان، 92 درصد کشاورزی، 6 درصد برای صنعت و 2 درصد برای آشامیدن می باشد.

شکل 45ــ1ــ  نیمرخ قنات

شکل 43ــ1ــ دریاچۀ هویر )چه شوره(، روستای بیشه دراز

شکل 44ــ1ــ چگونگی شکل گیری سفره های آب زیرزمینی

میله چاه هامادر چاه

کانال قنات

مظهر قنات

طول کانال

دریاچه

سفره زیرزمینی

چاه آب
الیۀ نفوذپدیر
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با توجه به جدول و منودار زیر بیشترین تعداد چاه های عمیق و بیشترین  بهره برداری از  آب های زیرزمینی 

در کدام شهرستان است؟ دالیل آن را ذکر کنید.

جدول 1ــــــ1ــــــــ وضعیت  آب های زیرزمینی استان ایالم

نام 
منطقه)دشت(

چشمهچاه نیمه عمیق)میلیون متر مکعب(چاه عمیق

درصد تخلیهتخلیه ساالنهتعداددرصد تخلیهتخلیه ساالنهتعداددرصد تخلیهتخلیه ساالنهتعداد

194/542/5190/464/575/6253مهران

ـــــــــــــــ131293/7520/86/25دهلران

193133/5912012/58/510/630/5دشت عباس

مسائل و مشکالت آب استان
 در باال دست سدها و شاخه های رود، عملیات آبخیزداری انجام نشده در نتیجٔه پر شدن سد از رسوبات، عمر سدها کاهش می یابد.
 عدم تسطیح زمین های کشاورزی، روش کشاورزی غرقابی و کشاورزی در فصل تابستان، باعث افت شدید کمی و کیفی 

سفره های زیرزمینی شده است.
 وجود سازندهای گستردٔه گچساران باعث افزایش امالح و شور شدن  آب های زیرزمینی شده است. بنابراین نباید در این 

سازندها عملیات آبخیزداری انجام داد.
 عمق نسبتاً زیاد بستر رود نسبت به سطح اراضی اطراف بهره برداری را با مشکل مواجه ساخته است.

  فعالیت

46ــ1ــ درصد استفاده از آب زیرزمینی در استان
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  بیشتر بد  ا  نیم
آبخیزداری یعنی تغذیٔه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول.

شیوه های آبخیزداری شامل سد، سیل بند، خشکه چین، رسوب گیر،تقویت پوشش گیاهی و… می باشد.

خاک
خاک های نواحی کوهستانی دارای بافتی جوان و تکامل نیافته اند و سنگ مادر بر روی زمین پدیدار است. به علت شیب تند، 

مواد معدنی و آلی خاک ، به وسیلٔه آب فرسایش می یابد و در مناطق پست و دشت های میانکوهی ته نشین می شود.
 خاک های دشت های جنوب و غرب دارای عمق بیشتر و الیه های خاک به خوبی تکامل یافته اند. خاک های این مناطق از مواد 

آبرفتی کوهستان منشأ می گیرد، هر چند وجود گچ و نمک در بعضی مناطق از حاصلخیزی خاک کاسته است.

 شکل 48ــ1 ــ خاک های تکامل نیافته کوهستانی )دینارکوه(

شکل 47ــ1ــ نیمرخ خاک های تکامل یافته در دشت ها
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پوشش گیاهی
استان ایالم به دلیل شرایط متنوع طبیعی )ناهمواری، آب و هوا و خاک( نوع و تراکم پوشش گیاهی کامالً متمایزی در نواحی 

مختلف آن قابل تشخیص است.
بخش های شمال و شرق استان دارای پوشش جنگلی و بخش های جنوب و غرب دارای پوشش گیاهی مرتعی و گیاهان 

یک ساله است.
بادام  زالزالک،  وحشی،  پستٔه  یا  بنه  می دهد.  تشکیل  ایرانی  بلوط  جامعٔه  را  استان  جنگلی  پوشش  وسیع ترین  و  مهم ترین 

کوهی،کهورک، کنار، ارژن،کیکم و ارغوان از دیگر گونه های جنگلی استان محسوب می شوند.

  بیشتر بد  ا  نیم

تکثیر طبیعی درختان بلوط از طریق کاشتن میؤه آن صورت می گیرد. جوندگان 
خانوادٔه سنجاب جهت ذخیره سازی میؤه بلوط برای فصل زمستان آن را در عمق 
میوه ها توسط سنجاب ها  این  از  برخی  فراموش کردن جای  مناسبی دفن می کنند. 

باعث می شود که در بهار سال بعد جوانه بزنند. 

شکل 49ــ1

بادام کوهی

بلوط بنه کوهی

انجیر کوهی
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  بیشتر بد  ا  نیم
یک درخت 100 سالٔه چنار با 4/5 تن وزن )چوب خشک( در طول عمر خود 15میلیون متر مکعب گازکربنیک 
هوا را جذب می کند تا بتواند این مقدار چوب را تولید کند. هرهکتار جنگل تا 52 تن گرد و غبار را که توسط باد حامل 

ذرات حمل می شود در هربار می تواند جذب کند.

بهره برداری از جنگل ها: بهره برداری از جنگل های استان به صورت سنتی انجام می گیرد. در استان بیش از 1000 گونٔه 
گیاهی وجود دارد که 300 گونٔه آن دارویی و خوراکی  است. از محصوالت قابل بهره برداری می توان به بادام، میؤه بنه، بلوط، گل 

گاوزبان، کتیرا، آویشن، گل نرگس، علف مار و شیرین بیان اشاره کرد.

  بیشتر بد  ا  نیم
طبق آمار هر ساله مقدار زیادی صمغ از درختان بنٔه استان به دست می آید. وسعت جنگل های بنه خیز استان 
200 هزار هکتار و حجم کل سقز قابل برداشت ساالنه در این جنگل ها حدود 200 تن است و ظرفیت تولید این 
درختان در صورت برداشت از تمام سطح آن 560 تن در سال است. عسل طبیعی)کوهی( ایالم یکی از مرغوب ترین 

عسل های کشور، به شمار می آید.

شکل 51  ــ1ــ عسل طبیعی ایالم مرغوب ترین عسل ایران شکل 50  ــ1ــ شیرۀ بنه )سقز(

  فعالیت

نقش جنگل های استان را در اقتصاد مردم بنویسید.
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  بیشتر بد  ا  نیم
 شیرٔه سقز به عنوان یک ملّین قوی در درمان ناراحتی های گوارشی استفاده می شود. 25 درصد از شیرٔه سقز 
حاوی روغن پرارزش و صنعتی تربانتین است که کاربردهای فراوانی در صنعت دارد. عالوه بر این از شیرٔه سقز در 
تهیٔه آدامس، عطر، خوشبوکننده ها، حشره کش ها و در صنعت داروسازی در تهیٔه نرم کننده ها و ضد عفونی کننده ها، 

در صنعت پالستیک سازی، تهیٔه واکس کفش و چرم و صنعت چاپ مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول 2ــ1ــ وسعت جنگل های استان

جنگل به هکتارشهرستان

79981/14آبدانان

102724/21ایالم

53453/76ایوان

98129/49شیروان وچرداول

82510/65دره شهر

96549/1دهلران

105647/79ملکشاهی

22670/2مهران

641666/34جمع کل

دهلراندره شهرایوانایالمآبدانان مهرانملکشاهیچرداول
0
2
4
6
8
10
12
14
16

مراتع: وسعت مراتع استان ایالم یک میلیون و صد هزار هکتار است که حدود یک درصد از مراتع کشور را در بر گرفته است. 
با توجه به وضعیت ناهمواری ها و نوع آب و هوا، مراتع استان ایالم به سه دسته تقسیم می شود:

مراتع ییالقی در ارتفاعات بلند و کوهستانی شمال و شمال شرقی باالتر از 2000 متر 
مراتع میان بند، بین مناطق بلند کوهستانی و دشت های جنوبی 600 تا 2000 متر

مراتع قشالقی، دشت های جنوب و جنوب غربی مناطق گرمسیری، کمتر از 600 متر
پوشش گیاهی عمدٔه این مراتع گونه های تیرٔه گندمیان، جو وحشی، گون ها، سپندها، آویشن، پونه، تره، گونه های علفی و خاردار 

)خار زرد، کنگر، فرفیون( را تشکیل می دهد.

شکل 52  ــ1ــ درصد وسعت جنگل های استان

درصد

18
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شکل 54  ــ1ــ وسعت مراتع استان به درصد

مراتع غنی
مراتع متوسط

مراتع فقیر

شکل 53  ــ1ــ نقشه های پوشش گیاهی استان

%36

%46

راه های ترمیم مراتع و جنگل ها
ــ ایجاد و گسترش نهالستان بر اساس شرایط اقلیمی هر منطقه 

ــ تراس بندی و ایجاد آب بند و سنگ چین در جهت جلوگیری از فرسایش خاک مراتع و جنگل ها
ــ تقویت فرهنگ عمومی در جهت حفظ محیط زیست.

ــ تأمین سوخت دامداران، عشایر و روستاییان و همچنین آموزش های الزم به آنها با هدف جلوگیری از قطع درختان 

%8
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و  زیست  محیط  مأموران  نظارت  نیز  و  قضایی  ضوابط  و  قوانین  وضع  راه  از  جویان  سود  و  متخلفان  با  اصولی  مبارزٔه  ــ 
جنگلبانی

ــ و اقداماتی چون قرق مراتع، کود پاشی، جلوگیری از تبدیل مراتع به زمین های کشاورزی، تعادل میان مرتع و دام می تواند در 
حفاظت و احیا و توسعٔه جنگل ها و مراتع استان مؤثر باشد.

  بیشتر بد  ا  نیم
میزان دام های موجود در استان با احتساب دام های عشایر غیر بومی بیش از سه میلیون دام است. در حالی که 

ظرفیت مراتع استان فقط جوابگوی چرای دویست هزار رأس دام می باشد.

  فعالیت

شکل 56  ــ1ــ چرای دام در مراتع جنوبی استان )مهران( شکل 55 ــ1ــ بوته کاری استان

در چند سطر شکل روبه رو را توصیف کنید.

 ..............................................
 ..............................................
 ..............................................
 ..............................................
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  فعالیت

پیامدهای تخریب جنگل ها و مراتع استان را بنویسید.

 ........................................................................... 1ـــــ 

 ........................................................................... 2ـــــ 

 ........................................................................... 3ـــــ

 ........................................................................... ٤ـــــ 

1ـــــ در شهرستان محل سکونت شما چه اقداماتی برای تقویت پوشش گیاهی صورت گرفته است؟

2ـــــ به نظر شما مهم ترین عوامل از بنی رفنت مراتع و جنگل ها در استان چیست ؟

3ـــــ به نظر شما سوزاندن زمنی کشاورزی بعد از برداشت محصول چگونه به خاک آسیب می رساند؟

  فعالیت

شکل 57  ــ1ــ تأثیرات مثبت گیاه بر روی زمین

جذب آب باران در زمین
نفوذپذیری بیشتر در زمین

کاهش سرعت قطرات به زمین

شکل 58ــ1ــ  فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع
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  بیشتر بد  ا  نیم
آیا می دانید در سال 1389 بیش از 50 نقطٔه جنگلی در استان 
ایالم دچار آتش سوزی شده و 700 هکتار از اراضی جنگلی استان 
از بین رفته است؟ دیگر مشکالت استان، آتش سوزی عمدٔه زمین های 
اثر  در  متأسفانه  که  است  ذرت  و  گندم  برداشت  از  بعد  کشاورزی 
ناآگاهی کشاورزان زمین قدرت حاصلخیزی خود را از دست می دهد، 
زیرا موجودات میکروسکوپی که وظیفٔه خاک سازی به عهده دارند، از 

بین می روند.

زندگی جانوری در استان
استان ایالم به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط مساعد طبیعی و تنوع زیستگاه ها و رویشگاه های آن، دارای گونه های متعدد 
جانوری است. اکثر نقاط کوهستانی این استان در گذشته تا به امروز زیستگاه حیوانات وحشی مانند کل، بز، قوچ، میش کوهی، پلنگ، 

یوزپلنگ، گربٔه کوهی، کاراکال، خرس، گراز، گرگ، روباه، شغال، خرگوش، راسو، سنجاب، آهو و… بوده است.
به منظور حفظ و احیای حیات وحش، مناطقی ازاستان نظیر کبیر کوه،دینارکوه ، مانشت، کولک، شش کالن )رنو(، گچان و 
بانکول به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم شده است و مناطقی چون بینا، بیجار و چکر و… به عنوان منطقٔه شکار ممنوع می باشند. 

شکل 59ــ1ــ زندگی جانوری
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استان ایالم به دلیل وجود تنوع جمیعت پرندگان و آبزیان آبی و خشکی، پناهگاه صدها گونه پرندٔه بومی مهاجر و نیمه مهاجر 
است که مهم ترین آنها عبارت اند از: عقاب طالیی، کرکس، دال، شاهین، فالمینگو، درنا، کبک معمولی، تیهو، هوبره، دراج و… .

مهم ترین عامل تهدیدکنندٔه گونه های زیستی استان، تخریب زیستگاه و شکار غیرقانونی است. شکارچیان به طور بی رویه و با 
استفاده از روش های غیرمتعارف به شکار حیوانات کمیاب و در حال انقراض استان می پردازند که این کار صدمات جبران ناپذیری 

به محیط زیست استان وارد کرده است.

  فعالیت

1ـــــ آیا می توانید چند حیوان در خطر انقراض در استان را نام ببرید؟

2ـــــ نظر خود را در مورد شکل روبه رو بنویسید.

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

  بیشتر بد  ا  نیم

به گزارش محیط زیست استان ایالم ، 20 سال پیش در دشت های 
مهران و دهلران، گله های 400 تایی آهو شمارش می شد اما هم اکنون نسل 
این گونه در سطح استان کامالً در معرض نابودی است. طی سرشماری های 
انجام شده در سال های 1379، 1380، 1381، 1382 به ترتیب 15،5،10،8 
رأس آهو، در این استان مشاهده شده است. این امر نشان دهندٔه وضعیت 

بسیار نگران کننده آهوی ایرانی در ایالم است. 
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  بیشتر بد  ا  نیم
جاده، حیوانات وحشی را در ایالم به کام مرگ می کشد. 
وقوع این حوادث تا حدود زیادی ناشی از بی احتیاطی و نا آگاهی 
اسلحٔه  به  تبدیل  را  خودرو  سرعت  پدال  که  است  رانندگانی 
زیست  سرمایه های  که  را  آنها  و  کرده  جانوران  این  شکاری 
می فرستند.  مرگ  کام  به  هستند  استان  گردشگری  و  محیطی 
انقراض یا کمبود هر حیوان در چرخٔه حیات باعث عدم تعادل 

اکوسیستم و آسیب رسیدن به ما می شود.
کشته  شکار  طریق  از  جانور  رأس  میلیون   400 ساالنه 
در  اسلحه  از صدای  که  ترسی  و  استرس  می شوند.  و مجروح 
حیوان به وجود می آید، قابلیت تغذیٔه درست و ذخیرٔه انرژی در 

حیوان برای زمستان را از آن می گیرد. 
شکاری  اسلحٔه  قبضه  هزار  ده  از  بیش  ایالم  استان  در 
وجود دارد که اگر ساالنه هر قبضه سالح، صد عدد حیوان را 

شکار کند، یک میلیون جاندار تلف می شود.

  بیشتر بد  ا  نیم

حیوانات در خطر انقراض استان ایالم 
به صورت  معموالً  وحشی  بزهای  وحشی:  بز  و  کل   
رأسی  بیست  تا  ده  گله های  بیشتر  می کنند.  زندگی  دسته جمعی 
قوی  و  مسن  نر  یک  به وسیلٔه  گله  معموالً  می دهند.  تشکیل 
نواحی  به  گذشته  سال  چند  در  حیوانات  این  می شود.  رهبری 
پناه برده بودند. آخرین گونه این حیوانات به علت شکار  مرزی 

افراد بی مسئولیت و ناآگاه در حال انقراض است.
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کاراکال: این نوع گربٔه نادر به تازگی در ارتفاعات 
آن  از  و  مشاهده  تله  مجهز  دوربین های  با  ایالم  کبیرکوه 
عکس برداری شده است. این نوع گربٔه وحشی از خانوادٔه 
مناطق  در  بیشتر  که  می شود  محسوب  وحشی  گربه سانان 
و  پرنده  معموالً  و  می کند  زندگی  بیابانی  نیمه  و  بیابانی 
از  پلنگ پس  مانند  و  می کند  را شکار  حیوانات کوچک 

شکار، طعمٔه خود را باالی درخت می برد.

معروف  ایرانی  پلنگ  به  که  حیوان  این  پلنگ: 
است، در منطقٔه وچکبود آبدانان دیده شده است. پلنگ 
را باید آمیزه ای منحصر به فرد از زیبایی، ابهت، قدرت و 
وقار دانست. در گذشته در ایران 10 گونه گربه سان زندگی 
می کردند که با انقراض شیر ایرانی و ببر خزر، امروزه پلنگ 

بزرگ جثه ترین گربه سان کشور محسوب می شود. 

عقاب طالیی: عقاب طالیی نام خود را از پرهای 
طالیی و برنزی تاج، سر و پشت گردنش گرفته است. مناطق 
زمین های  به  را  کوهستانی  چشم اندازهای  صخره ای، 
تمام  آن  قلمرو  می دهد.  ترجیح  جنگلی  مناطق  و  هموار 
جانوری  گونه های  جزء  عقاب  انواع  است.  استان  سطح 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  سوی  از  شده  حمایت 

به شمار می  آید. 

مناطق حفاظت شده کبیرکوه: محدودٔه حفاظت شده کبیرکوه، یکی از بزرگ ترین زیستگاه های جانوری استان را تشکیل 
می دهد. در سال 1380 به عنوان منطقٔه حفاظت شده اعالم شد. این منطقه یکی از بکرترین مناطق کشور به شمار می آید. از گونه های 
گیاهی مهم این منطقه می توان به بلوط ایرانی، بنه، زالزالک، کیکم، لرگ، الله واژگون، بادام کوهی و… اشاره کرد.گونه های مهم 

پستاندار در این منطقه عبارت اند از: کل، بز، میش، آهو، پلنگ، خرس، گراز.
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شکل 60  ــ1

  بیشتر بد  ا  نیم
دانش آموزان گرامی و دوستدار طبیعت، در صورت مشاهدٔه هر گونه شکار یا آتش سوزی جنگل با اداره محیط 
زیست استان تماس بگیرید. هر کدام از شما عزیزان می توانید با مراجعه به اداره محیط زیست عضو گروه همیاران 

محیط زیست شوید و نگهبانان طبیعت و حیوانات استان باشید. طبیعت استان به کمک شما نیازمند است.

  فعالیت

1ـــــ مزایای مناطق حفاظت شده را بنویسید.

2ـــــ موارد اهمیت تاالب ها را ذکر کنید.
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جدول3ــ1ــ مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان

توضیحاتمساحت به هکتارنام منطقهمناطق پنج گانهردیف

ــــــپارک ملی1

شامل غار خفاش، چشمه 1400آثار طبیعی ملی دهلرانآثار طبیعی ــ ملی2
قیر و آب گرم

ــــــپناهگاه حیات وحش3

4
مناطق حفاظت شده

شهرستان ایالم33000مانشت و قالرنگ

شهرستان مهران50000کولک

شهرستان آبدانان30000دینارکوه

شهرستان دره شهر20000کبیرکوه

شهرستان ایالم5000بینا، بیجار و چکرمناطق شکار ممنوع5

  بیشتر بد  ا  نیم
تاالب سیاب درویش: این تاالب در جنوب غربی ملکشاهی واقع شده است. مساحت آن در حدود چهار )4( 
هکتار، حداقل درجه حرارت 14 درجه سانتی گراد  و میانگین بارندگی ساالنٔه آن بیش از 600 میلی متر است. تاالب 

دارای آب دائمی است و شکل آن دایره ای می باشد.

شکل 61  ــ1ــ تاالب سیاب درویش

شکل 62  ــ1ــ تاالب چکر باولی
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اهمیت تاالب ها: تاالب ها به منزلٔه سرمایه های ارزشمند، وظیفٔه تنظیم آب های زیرزمینی در محیط پیرامون، تعدیل آب و هوای 
محلّی، صید ماهیان، تأمین منابع تعلیف دام و… را به عهده دارند.

معادن استان
استان ایالم با دارا بودن 11 درصد گاز و 6 درصد نفت )تولید روزانه 156 هزار بشکه( کشور سومین استان تولیدکنندٔه نفت 

و گاز در کشور به شمار می رود. 
بانکول  و  هلیالن  کبیرکوه،  بیجار، سمند،  تنگ  بیات، چنگوله،  استان شامل چشمٔه خوش،  گاز  و  نفت  میدان های  مهم ترین 
می باشد.بزرگ ترین میدان نفتی غرب کشور، میدان نفتی اناران با ذخیرٔه بیش از یک میلیارد بشکه نفت قابل بهره برداری است. عمدٔه 
با ایجاد پاالیشگاه نفت و  با توجه به وفور مادٔه خام نفت،  نفت استان از طریق چندین رشته لوله به استان خوزستان انتقال می یابد. 

پتروشیمی در استان می توان گام های بلندی در جهت صنعتی کردن و اشتغال زایی برداشت.

شکل 64  ــ1ــ نیمرخ طولی چاه های نفتی و سازنده های زمین شناسی در استانشکل 63  ــ1ــ لولۀ نفتی میدان چشمه خوش دهلران ــ اهواز

  بیشتر بد  ا  نیم
اولین چاه نفت جهان در سال1237 شمسی در عمق بیست و یک متری در پنسلوانیای آمریکا کشف شد. اولین 
چاه ایران در شهر مسجد سلیمان در سال 1287 به نفت رسید. این چاه 360 متر عمق داشت که از آن روزانه 36000 
لیتر نفت استخراج می شد. این چاه به »چاه شمارٔه یک« معروف است و هم اکنون به صورت موزه تحت نظارت شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار دارد.
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چشمه های آب گرم
در دامنه های جنوبی سیاه کوه، ده ها چشمٔه آب گرم با قدرت آبدهی 400 لیتر در ثانیه به وجود آمده است . با توجه به اینکه درجه 
حرارت آب این چشمه به 41 درجه می رسد جزِء چشمه های آب گرم است. منطقه از لحاظ مطالعات زمین شناسی برای جغرافی دانان 

و زمین شناسان دارای اهمیت بوده و خواص چشمه های آب گرم برای درمان امراض پوستی و روماتیستی مناسب است. 

  بیشتر بد  ا  نیم

شکل 66  ــ1ــ چشمه های آب گرم دامنۀ سیاه کوهشکل 65  ــ1ــ چشمۀ قیر و نفت دامنۀ سیاه کوه 

  فعالیت

1- با مشورت با دبیر خود رابطۀ بنی گسل و چشمۀ قیر را بنویسید.

2- دالیل گرم بودن آب چشمه های آب گرم را بنویسید.

در اکثر نواحی جهان که در معرض فعالیت های شدید تکتونیکی قرار دارند، چشمه های آب گرم فعالیت دارند. 
این  آب  قدر  هر  دارد.  بستگی  می کند،  عبور  آنها  از  آب  که  زمین شناسی  و ساختمان  نوع  به  این چشمه ها  حرارت 
چشمه ها به مناطق عمیق تر نفوذ کند و سرعت رسیدن به سطح بیشتر باشد، دمای آب باالتر است. وجود گسل ها و 

شکستگی ها در دامنه های تاقدیس عامل به وجود آمدن چشمه های آب گرم هستند. 
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در استان فعالیت های آتشفشانی رخ نداده و به همین دلیل ذخایر معدنی فلزی استان )آهن، مس، طال و…( ناچیز است. 
ذخایر غیر فلزی استان شامل گچ، سنگ آهک ) ماده اولیه سیمان(، دولومیت، بیتومین ) قیر طبیعی(، سنگ ساختمانی، سلیستن 

و… است. 

شکل 67  ــ1ــ معادن استان

  بیشتر بد  ا  نیم
دارای  مناطق مستعد  ازجمله  آبدانان  بولی  مهران،  دهلران،  مناطق  برآورد می شود.  نامحدود  آن  ذخایر  گچ: 

ظرفیت گچ است. تولیدات کارخانه گچ دهلران جزء گچ های مرغوب کشور به شمار می آید.
آهک: ظرفیت عظیم آهک در استان ایالم در مناطق هلیالن ایالم آبدانان و مهران قابل توجه است. کارخانٔه 

سیمان ایالم و دهلران جهت استفاده از این معادن احداث شده است.
سلیستن در مناطق دهلران و آبدانان وجود دارد که در صنعت و حفاری های نفتی استفاده دارد.
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بیتومین یا قیر طبیعی با ارزش ترین مادٔه معدنی است که در هلیالن ایالم، ایوان، دهلران و ملکشاهی به  وفور 
یافت می شود. 

سنگ های ساختمانی چون مرمریت، سنگ آهک، گچ و… در سطح استان فراوان است.

  فعالیت

در اطراف محل سکونت شما چه معادنی وجود دارد و چه تأثیری در ساختار زندگی مردم دارد؟

شکل 68  ــ1ــ کارخانۀ سیمان ایالم
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مخاطرات طبیعی استان
الف( سیل: استان ایالم به دلیل قرار گرفتن در دامنه های پرشیب زاگرس، نوع خاک، کمبود پوشش گیاهی، بارش باران های 

رگباری در اوایل بهار و پاییز در برخی مناطق، سیل های عظیمی به وقوع می پیوندد.

مخاطرات طبیعی و مسائل زیست محیطی استاندرس 5

  فعالیت

آیا در محل زندگی شما سیل اتفاق افتاده است؟ به نظر شما علت وقوع آن چیست؟

  بیشتر بد  ا  نیم
میزان کل فرسایش به دلیل از بین بردن مراتع و جنگل های استان ساالنه حدود 47میلیون تن است که معادل 

تخریب 10هزار هکتار زمین زراعى است. 

شکل 69  ــ1ــ فرسایش خاک به وسیلۀ رواناب در استان
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  فعالیت

بیشتر  را  بارندگی ها  آخرین  و  استان،اولنی  ساکنان  چرا 

عامل ایجاد سیل می دانند؟

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

با توجه به این که اکثر روستا ها و شهرهای استان در حاشیٔه رودها، مخروطه افکنه و دشت های سیالب گیر استقرار یافته اند، خطر 
وقوع سیالب همواره وجود دارد. بر اساس آمار موجود بیشترین خطر وقوع سیل در شهرستان های دهلران و مهران به دلیل تمرکز و 

بهم پیوستن آبراهه ها بوده است.

شکل 70ــ1ــ نقشۀ پراکندگی خطر سیالب در استان
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 با توجه به )شکل 70ـــــ1( بیشترین خطر سیالب در چه شهرستان هایی وجود دارد؟  

با توجه به شکل  روبه رو هدف از ایجاد آب بند را بنویسید. 

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

  فعالیت

  بیشتر بد  ا  نیم
از  بعد  اتمسفر،  در  گازهای موجود  و سایر  گازکربنیک  میزان  اقلیمی و گرم شدن کرۀ زمین:  تغییرات 
انقالب صنعتی افزایش یافته است. با افزایش گاز کربنیک، و گرم شدن کرٔه زمین شرایط هیدرولوژی از قبیل بارندگی، 

درجه حرارت و تبخیر و تعرق تغییر می کند که به تبع، وقوع یا عدم خشک سالی نیز قابل بررسی است.

ب( تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن در استان
ــ کاهش بارندگی در ده سال اخیر در استان

ــ کاهش سطح  آب های زیرزمینی و خشک و کم آب شدن چشمه ها و رودهای استان
ــ کاهش تعداد روزهای سرد و ابری

ــ خشک شدن جنگل های بلوط و بنه و سایر گونه های درختی
آیا می توانید موارد دیگر را ذکر کنید؟

پ( خشک سالی: با توجه به شرایط آب و هوایی، تغییرات اقلیمی در استان منجر به وقوع خشک سالی می شود. در سال های 
اخیر خشک سالی باعث کم شدن آب پشت سدها، خشک شدن چشمه ها و نیز از بین رفتن محصوالت کشاورزی و خشک شدن 
جنگل و مراتع استان شده است. خشک سالی در نواحی جنوب و غرب استان شدیدتر است. با توجه به تغییرات اقلیمی دوره های 

خشک سالی ممکن است طوالنی مدت باشد.
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  بیشتر بد  ا  نیم
 اقدامات قبل از بروز خشک سالی 

ــ ایجاد سد و عملیات آبخیزداری برای تقویت سفره های زیرزمینی 
ــ  ساخت کانال و هدایت رودها و نهرها به مناطق مستعد خشک سالی

ــ  برنامه  ریزی برای کنترل خشک سالی و کاهش اثرات مخرب آن
ــ  بیمٔه خشک سالی، آموزش همگانی و اصالح الگو های کشاورزی 

ت( فرسایش بادی )بیابانی(: در مناطقی از استان با مساحت 424518هکتار )21 درصد از اراضی استان( خطر بیابان زایی و 
ـ حسن قندی در شهرستان دهلران می باشد.  ـ ابوغویرـ  شکل گیری ماسه های روان وجود دارد.فرسایش بادی شامل مناطق عین خوشـ 

به علت فقر پوشش گیاهی و همجواری با بیابان های عراق و عربستان و تبخیر شدید، پدیده بیابان زایی در حال گسترش است.
به نظر شما در استان ایالم در زمینه بیابان زدایی چه اقداماتی انجام گرفته است؟

شکل 71ــ1ــ درصد وسعت شهرستان های در خطر بیابان زایی

شکل 72ــ1ــ نقشه مناطق در معرض خطر فرسایش بادی استان

ایالمآبدانانمهراندهلران
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40
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شکل 74ــ1ــ طرح بیابان زدایی دشت عباسشکل 73ــ1ــ فرسایش بادی در ماسه زارهای بیابانی استان 

  بیشتر بد  ا  نیم
 نواحی بیابانی استان منبع بزرگ انرژی خورشیدی و بادی به حساب می آید و محل مناسبی برای پرورش شتر 

و شتر مرغ است

ث( زلزله: استان ایالم در مناطق با خطر زلزله خیزی متوسط قرار گرفته است و زلزلٔه ویرانگری در استان رخ نداده است.

شکل 75ــ1ــ نقشۀ گسل های استان ایالم
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  بیشتر بد  ا  نیم

درهم  را  آنها  می آید،  فرود  مبلمان  و  اشیاء  بر روی  که  می شوند، وزن سقف  تخریب  که ساختمان ها  هنگامی 
می کوبد و فضای خالی ای را در کنار آنها ایجاد می کند. هر اندازه اشیاء بزرگ تر و محکم تر باشند، احتمال زنده ماندن 

افرادی که به آن پناه می برند، بیشتر می شود. پس هنگام وقوع زلزله در کنار اجسام سنگین پناه بگیرید.

دالیل عدم وقوع زلزله های مخرب در استان عبارت اند از:
1ــ کوتاه بودن طول خطوط گسل در استان )کمتر از 20کیلومتر( که در نتیجه میزان انرژی آزاد شده کم است.

2ــ جنس سنگ کوه های استان رسوبی )آهک و گچ( است و قسمت اعظم فشار به وسیلٔه الیه های رسوبی جذب می گردد.

شکل 77ــ1 ــ نقشۀ پهنه بندیشکل  76ــ1ــ گسل سیاه کوه )طول 7 کیلومتر( 
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  بیشتر بد  ا  نیم

مناطق زلزله خیز استان 

فعال ترین خط گسل استان، )شکل 75ــ 1( در جنوب شهرستان 
دهلران )از روستای جلیزی شروع می شود و تا مرز عراق( به طول 40 
کیلومتر ادامه می یابد. آخرین فعالیت این شکستگی مربوط به شهریور 
1387 می باشد که بیش از بیست بار زمین در طی چندین هفته لرزید. 
این گسل دارای دوره های بازگشت 30 ساله، با بزرگی حداکثر 5/5 

ریشتر بوده است.

  فعالیت

با توجه به )شکل 77ـــــ1( بیشترین میزان لرزش در چه شهرستانی است؟

ج( زمین لغزۀ استان : زمین لغزه یکی از مخاطرات طبیعی در استان به شمار می آید. در صورت شناسایی کانون های زمین 
لغزش و تهیٔه نقشه های خطر می توان با ارائٔه راهکارهای مناسب مانع ایجاد خسارات بیشتر شد. یکی از بزرگ ترین زمین لغزه های 

جهان با مساحت بیش از 60 کیلومتر مربع در شهرستان دره شهر )محدوده گرزلنگر ــ مرادآباد( رخ داده است .

لغزش: حرکت و جابه جایی یکپارچٔه بخشی از مواد سخت دامنه بر روی سطح نرم را، لغزش می گویند.

شکل 78ــ1
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عواملی همچون وجود آب های روان جریان های سیالبی و زلزله در تشدید این پدیده مؤثر است. از دیگر زمین لغزه های استان 
می توان به لغزش سنگ سفید در شیروان چرداول، شتر مل چوار و کوه نخجیر در صالح آباد… اشاره نمود.

  بیشتر بد  ا  نیم
به نام  جایى  در  چوار  شهر  نزدیکى  چوار:  شترمل  لغزه  زمین 
چوار  رودخانه  روی  بر  لغزش  زمین  است.  داده  رخ  پدیده  این  شترمل 
سدی طبیعی ایجاد نموده اما رودخانه با برش دادن الیه هاى آهک، تنگه 
در  جذاب  رویدادهاى  از  یکى  پدیده  این  است.  کرده  ایجاد  را  عمیق 

زمین شناسی است. 

به نظر شماپدیدٔه زمین لغزه چه تفاوتی با زمین لرزه دارد؟

مسائل زیست محیطِی استان 
باعث  نفت،  و چاه های  گچ، سیمان  کارخانه های  آلودگی  به شهرها،  روستا ها  از  مهاجرت  روند سریع  رشد جمیعت شهری، 

افزایش پس ماند ها، پساب ها و زباله شده است. لذا آلودگی آب در محیط های مختلف قابل مشاهده است. 
الف( آلودگی هوای استان 

شکل 79ــ1ــ تصاویر ماهواره ای گرد وغبار در استان های جنوب و غرب کشور

لغزش شترمل چوار
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علل آلودگی هوای استان
1( عوامل طبیعی )گرد و غبار(: هوای منطقه در همٔه فصول به خصوص از ماه اردیبهشت به طور متناوب تحت تأثیر پدیدٔه 
گرد وغبار قرار می گیرد. در ده سال گذشته این پدیده در سطح استان بسیار گسترده شده است. شهرهای دهلران و مهران به علت ارتفاع 

کم و همجواری با بیابان های عراق و عربستان در معرض آسیب بیشتری قرار دارند.
مهم ترین دالیل ایجاد گرد و غبار دراستان عبارت اند:

 گرد و غبار بیابان های عربستان، عراق و سوریه
 کمبود طر ح های بیابان زدایی کشورهای همسایه و پی آمد جنگ های منطقٔه خلیج فارس 

  خشک سالی های اخیر و فرسایش بادی در دشت های جنوبی استان
آیا می توانید موارد دیگری را ذکر کنید؟

شکل 80  ــ1ــ توفان خاک ــ دهلران

آجر،  موتوری، دودکارخانه های گچ، سیمان،  نقلیٔه  از وسایل  عبارت اند  انسانی  آالیندٔه  منابع  مهم ترین  انسانی:  2( عوامل 
چاه های نفتی و… .

  فعالیت

آیا به نظر شما پدیدۀ وارونگی دما و آلودگی هوا در شهر ایالم اتفاق می افتد؟ دالیل آن را ذکر کنید؟

  بیشتر بد  ا  نیم
توفان و گرد و غبار یازدهم اردیبهشت 1387 شهر دهلران را درنوردید. غلظت غبار به اندازه ای بود که شهر 

برای مدتی کامالً تاریک شد و چند سانتی متر خاک بر روی زمین رسوب کرد )شکل 73ــ1(.
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از دیگر موارد آلودگی می توان به چاه های نفتی استان اشاره کرد که در تمام طول سال گاز آنها در حال سوختن است. 

شکل 81  ــ1ــ منابع آلوده کنندۀ محیط در استان

  فعالیت

1ـــــ به نظر شما مهم ترین راه های کاهش گرد و غبار در استان ایالم چیست؟

2ـــــ روش های صحیح دفع زباله های شهری و روستایی را با کمک از دبیر خود ذکر کنید.

3ـــــ نظر خود را در مورد شکل  زیر بنویسید؟ 

 ..............................................................................
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ب( آلودگی آب های استان: آب های سطحی استان به شدت در معرض انواع آلودگی قرار دارند. به دلیل استقرار شهرها و 
روستا های استان در مجاورت رودها و نبود سیستم تصفیٔه فاضالب آب های سطحی آلوده می شوند.

از دیگر موارد آلودگی آب می توان به استفاده از سموم و آفات کشاورزی و ریختن مواد سمی در آب توسط افراد ناآگاه و 
آلودگی نفتی اشاره کرد.

شکل 82  ــ1ــ آلودگی رود های استان

  بیشتر بد  ا  نیم
15 خرداد روز جهانی محیط زیست

نام گذاری شده  زیست  محیط  هفته  به عنوان  تا 21خرداد  ایران 15  در  زیست  محیط  روز جهانی  به مناسبت 
پاکسازی  به  به محیط زیست، یک روز را  با همکاری مدرسٔه خود و احترام  است. دبیر گرامی و دانش آموز عزیز 

طبیعت اختصاص دهید.


