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جغرافیای طبیعی استان

درس چهارم : منابع طبیعی استان

» و جعلنا من املاء کل شیء حی «

و هر چیز زنده ای را از آب پدید آورده ایم
                                                             آیه 30 سوره انبیاء

١ــ منابع آب
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آب مهم ترین نقش را در حیات بشری داشته است، به طوری که هر جا آب بوده باعث آبادانی شده است. بستر توسعٔه هر سرزمینی 
آب است و اولین تمدن های بشری در کنار آب به وجود آمده است. پس حفاظت و استفادٔه اصولی از آب از وظایف فردی و اجتماعی 

محسوب می شود.

فعالیت  

 ــ آیا می دانید آیٔه 30 سورهٔ انبیاء به چه نکتٔه مهمی اشاره دارد؟

چنان که در درس قبلی خواندید، محدودیت بارش در استان ما،  باعث شده است در تأمین آب آشامیدنی برخی از شهرهای 
استان از حوضه های آبریز خارج از استان مانند انتقال آب زرینه رود در استان آذربایجان غربی استفاده  شود. ولی باید توجه داشت 

استفادٔه بهینه از منابع محدود آبی و صرفه جویی در بخش های مختلف  باید به عنوان مهم ترین راهکار سرلوحٔه ما قرار گیرد.
در استان ما سه حوضٔه آبریز وجود دارد که رودخانه های استان در آنها جریان دارند. این سه حوضه عبارت اند از: حوضٔه 
آبریز دریاچٔه ارومیه 44درصد، حوضٔه آبریز رودخانٔه ارس 31درصد و حوضٔه آبریز قزل اوزن 25درصد از مساحت استان  را به خود 

اختصاص داده است.

بیشتر بدانیم
ــ بخش شمالی استان در محدودٔه حوضٔه آبریز ارس قرار گرفته و مساحتی معادل1413611هکتار را شامل 

می شود. شهرستان های جلفا، کلیبر، اهر، مرند، ورزقان و خداآفرین در محدودٔه این حوضه قرار دارند.
ــ بخش عمدٔه استان در محدودٔه حوضٔه آبریز دریاچٔه ارومیه واقع شده و مساحت این بخش نیز حدود1988651 
هکتار است.شهرستانهای تبریز، اسکو، آذرشهر، مراغه، بناب، ملکان، هریس، سراب، بستان آباد و عجب شیر در 

محدودٔه این حوضه واقع شده اند.
معادل  بخش  این  مساحت  دارد.  قرار  قزل اوزن  رودخانٔه  آبریز  حوضٔه  محدودٔه  در  استان  جنوبی  بخش  ــ 

1109794 هکتار است و شهرستان های هشترود، چارایماق و میانه در این بخش واقع شده اند.
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شکل 2٣ــ١ــ نقشۀ حوضه های آبریز استان

حوضه آبریز ارس
حوضه آبریز دریاچه ارومیه
حوضه آبریز قزل اوزن
رودخانه دائمی
رودخانه فصلی
محدوده شهر
دریاچه ارومیه
جزایر

راهنمای عالئم

فعالیت  
ــ با توجه به شکل 23ــ1 کدام حوضٔه آبریز در تأمین آب استان نقش بیشتری دارد؟

50            25                  0                                   50 کیلومتر

آب های استان را می توان به دو دسته تقسیم کرد.
الف( آب های سطحی
ب( آب های زیر زمینی
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الف(آب های سطحی: منابع آب های سطحی در استان شامل دریاچٔه ارومیه، سدهای مخزنی، تاالب ها و رودخانه هاست.
استان  بین دو  ایران،  و در شمال غرب فالت  ایران است  دائمی  و  بزرگ ترین دریاچٔه داخلی  این دریاچه  دریاچۀ ارومیه: 
آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد. سطح آب دریاچٔه ارومیه در فصول مختلف تا یک متر در نوسان بوده و به همین دلیل در مواقع 
پرآبی بخش هایی از ساحل آن به زیر آب می رود.میزان شوری آب این دریاچه 220 تا 280 گرم در لیتر درنوسان است که در مواقع 

خشکسالی تا 340 گرم در لیتر ثبت شده است.

آب های جاری )رودخانه ها(: بیشتر رودهای استان دائمی اند. این ویژگی در باالدست بیشتر از قسمت های پایین دست است. 
آیا می دانید علت آن چیست؟

 آب های جاری نقش مهمی را در تأمین آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرفی )کشاورزی، شرب، بهداشتی و صنعت( برعهده 
دارد. آب های جاری با رسوبات رودخانه ای خود زمینه را برای فعالیت های کشاورزی و سکونتگاه های شهری و روستایی در استان 
فراهم کرده است. میزان بهره برداری از آب های سطحی استان در بخش کشاورزی 89/5 درصد و در بخش آشامیدنی 7/5 درصد و 

در بخش صنعت 3 درصد می باشد.
عبور رودخانه ها از زمینهای شور، گنبدهای نمکی و تشکیالت گچی باعث شور شدن و تلخ شدن آب این رودخانه ها شده است، 

مانند آجی چای.

1ــ آجی چای یکی از رودخانه های شور استان ما است، درباره علت شوری آب این رودخانه گزارشی تهیه و 
در کالس ارائه کنید.

2ــ رودخانه ای که در محل زندگی شما در جریان است مربوط به کدام حوضٔه آبریز استان است؟ تحقیق کنید 
از آب این رودخانه در کدام یک از بخش های مصرفی بیشتر استفاده می شود؟

فعالیت  

برای مطالعه
متر مکعب در سال  استان و سرانٔه مصرف آب، حدود 813  بارندگی های ساالنٔه  میانگین  سدهای مخزنی: 
است. عالوه بر کمبود بارش، توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش نیز از مشکالت استان در بحث آب است. برای 
مقابله با این مشکل طرح های سد  سازی و آبرسانی در استان برای استفادٔه بهینه از منابع آبی موجود و جلوگیری از هدر 

رفتن بخش بزرگی از منابع آبی اجرا می شود.
تاالب ها: این منابع فقط زیستگاه های طبیعی حیات وحش بوده و از آب آنها چندان در بخش های مختلف 

مصرفی استفاده نمی شود.
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بیشتر بدانیم
ب( آب های زیر زمینی

وجود کوهستان، بارش برف و دائمی بودن اکثر رودخانه ها در استان باعث تغذیٔه مناسب آب های زیر سطحی 
در استان شده است؛ به طوری که در جلگٔه تبریز و دشت مرند آب های زیر زمینی منبع اصلی تأمین آب در بخش های 
مختلف است. اما در سال های اخیر ازدیاد جمعیت و نیاز فراوان به آب در بخش های آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی 
و بروز خشکسالی های مکرر باعث شده است سطح آب های زیر زمینی به شدت افت کند که وضعیت آب در استان را 

با مشکل جدی روبرو کرده است و زنگ خطر کاهش منابع آبی و یا آلودگی این منابع را به صدا در آورده است.
در سال ١٣٩2 برداشت از آب های زیر زمینی استان، به ترتیب 1183میلیون متر مکعب توسط 40120 حلقه چاه  
عمیق و نیمه عمیق، 357میلیون متر مکعب به  وسیلٔه 1960 رشته قنات و 170میلیون متر مکعب توسط 2295 دهنه چشمه 
بهره برداری شده است. به طور کلی سهم بخش کشاورزی از منابع آب های زیر زمینی 86 درصد، سهم بخش شرب 11 

درصد و سهم مصارف صنعتی ٣درصد است.

وضعیت آب در استان
آیا می دانید استان آذربایجان شرقی از دیرباز با محدودیت منابع آبی مواجه بوده  است؟

فعالیت  
1ــ شما  کدام علت زیر را در ایجاد محدودیت منابع آب استان مهم می دانید. آنها را اولویت بندی کنید.

ــ گسترش صنایع در استان
ــ رشد روز افزون جمعیت

ــ واقع شدن در منطقٔه آب و هوایی نیمه خشک سرد ایران
2ــ آیا می توانید علل دیگری را به موارد باال اضافه کنید؟

شکل 2٤ــ١ــ گنبدهای نمکی قشالق سراب
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ترغیب  زیرزمینی  آب های  از  استفاده  به  را  منطقه  این  مردم  بارش،   بودن  و فصلی  نیمه خشک  منطقٔه  در  استان  واقع شدن 
کرده است،  به طوری که در روستاها و شهرهای بزرگ و کوچک هنوز آثاری از قنات ها و چاه هایی که در گذشته و حتی امروزه 
تأمین کننده بخشی از نیاز مصرفی استان است، به چشم می خورد. تنها سرانه آب قابل دسترسی در استان، 134٠ متر مکعب در سال 

برای هر نفر می باشد. بنابراین استفاده بهینه از منابع آب در بخش های مختلف ضروری است. 

برای مطالعه

ف   
منبع تأمین آبنام  طرحردی

 حجم آب انتقالی به
میلیون مترمکعب

وضعیت طرح

بهره برداری157سد نوروزلوخط اول انتقال آب زرینه رود به تبریز1

درحال اجرا157سد نوروز لو)زرینه رود(خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز2

بهره برداری25سد نهندآبرسانی از سدنهند به تبریز3

بهره برداری17/5سد علویانآبرسانی به شهرمراغه4

بهره برداری15سد ستارخانآبرسانی به شهراهر5

بهره برداری3سد سهندآبرسانی به شهرهشترود6

درحال اجرا17/3سد گرمی چایآبرسانی به شهرمیانه7

درحال اجرا6آب ارس ومنابع زیرزمینیآبرسانی به شهرمرند8

شکل 2٥ــ١ــ سدها مهم ترین منابع تأمین کنندۀ آب های استان

جدول 1ــ١ــ طرح های آبرسانی مهم استان

سد خدا آفرین بر روی رودخانۀ ارس
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شکل 2٦ــ١ــ چشمه تاپ تاپان آذرشهر

شکل 2٧ــ١ــ رودخانۀ صوفی چای

امروزه روش های تصفیٔه مختلفی برحسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور 
گسترش پیدا کرده است که از میان آنها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و برکه تثبیت، بیشتر در کشور توسعه 
داده شده اند. روش تصفیه فاضالب غالب در اکثر شهرهای استان لجن فعال می باشد. این روش یکی از متداول ترین 
روش های تصفیه فاضالب در دنیا می باشد که برای تصفیه فاضالب از میکروارگانیسم های هوازی استفاده می شود. 

بیشتر بدانیم
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بیشتر بدانیم
2ــ خاک 

بیشتر بخش های استان را کوهستان ها  و یا دامنه های سنگالخی با شیب تند به خود اختصاص داده و از کل 
وسعت استان تنها بخش کوچکی را خاک با عمق های متفاوت فرا گرفته است. خاک در استان ما دارای تقسیم بندی 

متعدد و استعدادهای خاصی است. 
 نکته ای که باید بدان توجه شود این است که استفاده از خاک به  خصوص استفادٔه نادرست از آن، باعث کاهش 

حاصل خیزی خاک و فرسایش و سرانجام انهدام آن خواهد شد.
که  است  آبرفتی  ها،  جلگه  و  دشت  ها  حاصل خیزی  علت  حاصل خیزند،  استان  های  جلگه  و  دشت ها  بیشتر 
رودخانه ها با خود می آورند. مراکز اصلی کشاورزی و دامپروری و مراتع طبیعی استان در دشت ها و جلگه ها  واقع 
شده است  ولی باید توجه داشت از پای کوه ها به طرف دریاچه خاک ها کیفیت خود را از دست داده و شورتر می شوند.

مسائل و مشکالت خاک
ــ شوری خاک: در خاک های شور وجود مقادیر قابل توجهی آهک و نمک و اسیدی بودن آن، جذب امالح 
را برای گیاهان با مشکل مواجه می کند و باعث کند  شدن روند رشد آنها می شود و در نتیجه میزان تولید محصول به 

شدت کاهش می یابد.
ــ آلودگی خاک: امروزه استفادٔه نا  آگاهانه از کودهای شیمیایی و پساب ها و زباله های تولید شده سبب آلودگی 

سطح وسیعی از خاک ها در استان شده است.
زمینٔه  پرباران  در فصول  باعث شده  استان  نواحی  اکثر  در  مناسب  گیاهی  پوشش  نبود  فرسایش خاک:  ــ 
نیز نقش اساسی را در فرسایش  بادی  از مناطق استان فرسایش  شست  و شوی خاک فراهم شود؛ هرچند در برخی 

خاک ایفا می کند.

»  درخت و سبزه مظهر زیبایی و حیات است   «

3ــ پوشش گیاهی 
به تصاویر صفحه  بعد به دقت توجه کنید. آیا برای شما جالب نیست که بدانید تمام این تصاویر مربوط به استان آذربایجان شرقی 

است؟
تپه های  دارد وجود  قرار  تبریز و جنوب شرق صوفیان  کیلومتری شهرستان شبستر،   شمال غرب  فاصله 4٩  قوم تپه در  منطقٔه 
ماسه ای روان که در گذشته بر اثر وزش باد بر روی ماسه های ساحلی دریاچه ارومیه ایجاد شده چشم اندازی بیابانی در دل منطقه ای 
کوهستانی به وجود آورده است.از ماسه های قوم تپه عالوه بر  تهیه آجرهای فشاری در مزارع پیاز در مناطق مختلف استفاده می شود.    
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شکل 28ــ١ــ نمایی از جنگل های ارسباران

شکل 29ــ١ــ دامنه های سهند

شکل 30ــ١ــ قوم تپه صوفیان

در استان ما به علت تفاوت میزان ارتفاع  ، جهت ناهمواری ها، نوع خاک و تنوع آب و هوا،  پوشش گیاهی متنوعی به وجود 
آمده است، به گونه ای که نقاط بیابانی مانند قوم تپه در کنار نواحی با پوشش گیاهی استپ کوهستانی وجنگلی ارسباران تنوع زیستی 

متنوعی را ایجاد کرده است. 
از  حفاظت  در  اصلی  شاخص های  از  یکی  و  هوا  تصفیه کنندٔه  و  جانداران  غذای  و  خاک  آب،  کنندٔه  تأمین  گیاهی  پوشش 
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زیست    بوم هاست. پوشش گیاهی استان را می توان در دو بخش »مراتع« و »جنگل ها« بررسی کرد.
الف( مراتع

مراتع استان را می توان بر اساس توانایی آن در تولید علوفٔه خشک در یک سال به سه دسته، مراتع درجٔه یک )خوب(، مراتع 
درجٔه دو )متوسط( ومراتع درجٔه سه )ضعیف( تقسیم کرد.

برای مطالعه
مساحت پوشش مرتعی استان بالغ بر 2473440 هکتار است که 54/3 درصد از کل وسعت استان و 2/86 
درصد از کل مراتع کشور است. بیشترین میزان مراتع در استان به شهرستان میانه با 13/19 درصد کل مراتع اختصاص 

دارد.

شکل ٣2ــ١ــ نمودار درصدی انواع مراتع از نظر کیفیتشکل 31ــ١ــ نمودار درصدی انواع مراتع از نظر پوشش گیاهی     

تولید مرتع درجٔه یک 381897 تن، درجٔه دو 382232 تن و درجٔه سه 20130 تن می باشد.سطح کل مراتع کشور اعم از 
)خوب،متوسط و فقیر( 86/3 میلیون هکتار است.

%55%55

شکل3٣ــ١ــ نمونه هایی از مراتع طبیعی استان 

متراکم

نیمه متراکم

کم تراکم

درجه یک
درجه دو
درجه سه
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مسائل و مشکالت مراتع در استان: با وجود اینکه اهمیت مراتع بر هیچ کس پوشیده نیست ولی متأسفانه دخالت نا  آگاهانٔه 
انسان در محیط طبیعی باعث تخریب و انهدام حجم قابل توجهی از مراتع را در استان فراهم کرده است.

فعالیت  
1ــ موارد زیر را براساس نقش آن ها در تخریب و فرسایش مراتع  ،   رتبه بندی کنید.

 انتشار آفات  و بیماری ها توسط محصوالت کشاورزی
 آتش سوزی عمدی و غیر عمدی پوشش گیاهی در فصول گرم سال و یا فصل خزان

 عدم تعادل بین ظرفیت مراتع و تعداد دام 
 چرای دام در خارج از فصل چرا

 ایجاد شهرک های صنعتی و مسکونی، جاده کشی و استخراج معادن
 بوته کنی و استفاده از آن ها برای سوخت

 تبدیل مراتع طبیعی به زمین های کشاورزی
جلوگیری  و  مراتع  از  حفاظت  برای  عملـی  و  مفید  راهکـارهای  درباره  2ــ 
خود  همکالسی های  سایر  با  را  خود  یافته های  کالس  در  و  کنید  تحقیق  آنها  از   تخریب 

مقایسه  نمایید،  سپس   مهمترین راهکارهای پیشنهادی را به ترتیب اهمیت یادداشت کنید.

  تعداد دام های استان 2/5 برابر ظرفیت مراتع است  ؟!

در سال های اخیر برای باالبردن کیفیت مراتع و جلوگیری از فرسایش  مراتع در استان اقداماتی از قبیل بوته کاری، تخم پاشی 
و غیره انجام شده است. 

ب( جنگل ها
 آیا می دانید جنگل ها در کدام قسمت استان ما قرار دارد؟

وسعت جنگل های استان بالغ بر 186402 هکتار است. در واقع 4/11 در صد از کل استان را جنگل ها پوشانده است که 1/16درصد 
از کل جنگل های کشور و 1/43 درصد از جنگل های غیر تجارتی کشور را شامل می شود.جنگل های ارسباران در شهرستان های 

آیا می دانید
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کلیبر، خدا  آفرین، اهر، ورزقان و جلفا جنگل های طبیعی هستند که 164000هکتار وسعت دارند و بقیه جنگل های دست کاشت 
واقع در شهرستان های میانه، عجب شیر، بناب و مراغه هستند که 24075 هکتار وسعت دارند.

جنگل های استان بخشی از جنگل های شمال غرب ایران است که بقایای جنگل های انبوه منطقٔه بین درٔه رود ارس، دریاچٔه 
ارومیه و دریای خزر است و مانند پلی طبیعی است که جنگل های شمال ایران را به جنگل های ارمنستان متصل می کرد.

اکثر جنگل های استان در دامنٔه شمالی قره داغ )ارسباران( و در دره های کوهستانی که دارای رودهای دائمی اند، دیده می شوند.
آیا می دانید علت این امر چیست؟

جنگل های ارسباران: در ارتفاعات رشته کوه قره داغ  تحت تأثیر توده های هوای مرطوب خزری و مدیترانه ای ، ارتفاع زیاد و 
برخورداری از آب و هوای نیمه مرطوب،  جنگل های نیمه انبوهی شکل گرفته است که به نام جنگل های ارسباران معروفند.

بیشتر بدانیم
جنگل های ارسباران یکی از زیباترین و مهمترین جنگل های ایران است که پوشش گیاهی قابل توجهی دارد 
بعضی از گونه های جنگلی منحصرًا در این ناحیٔه رویشی دیده می شوند که از جملٔه آنها می توان آردوج و درخت پر 
را نام برد. درخت ممرز، بلوط سیاه و سفید، سه گونٔه درختی غالب در جنگل های ارسباران هستند. وجود گونه های 
دیگری مانند سرخدار، افرا، نارون، گیالس و زغال اخته باعث شباهت این منطقٔه جنگلی به جنگل های مرطوب و 
نیمه مرطوب شده است.در عین حال  به علت وجود گونه های خشکی پسند مانند بنه، داغداغان ،عناب، زالزالک قرمز 

شبیه جنگل های نیمه خشک است.

جنگل های ارسباران با تنوع ژنتیکی    ، گیاهی و جانوری منحصر به فرد
 به عنوان یکی از ذخایر زیست سپهر یونسکو ثبت شده است.
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فعالیت  
به شکل 35ــ1 نگاه کنید و درباره آن توضیح دهید.

شکل 3٥ــ١

شکل 3٤ــ١ــ چشم اندازهایی از جنگل های ارسباران زغال اخته از میوه های جنگلی

زالزالک قرمز

منطقۀ چیچکلی

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

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



34

4ــ حیات جانوری 
استان ما با دارا بودن تنوع ناهمواری، آب و هوا و پوشش گیاهی زیست بوم های متنوع و منحصر به فرد را به وجود آورده 
است. خوشبختانه در سال های اخیر توجه زیادی به حفظ و نگهداری از حیات وحش در استان شده است و اکثر زیستگاه های حیات 
وحش نادر در استان به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم  شده است.از نظر پراکندگی جغرافیایی بیشترین گونه های جانوری استان در 

منطقٔه ارسباران قرار دارد که 300 گونٔه جانوری در آن شناسایی شده است.

ـ  ١ــ نمونه ای از حیات وحش استان شکل 3٦  ـ
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مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و به طور کلی، زیستگاه ها میراث با ارزش طبیعی هر سرزمین محسوب می  شوندکه حفاظت 
از  یکی  ارسباران  شدٔه  حفاظت  منطقٔه  است.  پذیر  امکان  آنها  در  نهفته  های  ارزش  واقعی  شناخت  و  درک  گرو  در  تنها  آنها  از 
به  با توجه  نیز شناخته می شود. این منطقه  المللی » ذخیره گاه زیست کره «  بین  با عنوان  نادرترین مناطق شناخته شدٔه جهان است که 
گوناگونی ارزش ها و تنوع و غنای سرشار منابع مختلف آن،از جمله معدود مناطق، بلکه منحصر به فردترین نقاطی است که با مشهورترین 

پارک های ملی و مناطق حیات وحش جهان برابری و رقابت می کند.

مناطق شکار ممنوع

میشو داغچاراویماق  تاالب قره قشالقتاالب قوری گلیکاناتجزیرۀ اسالمیسهندکاغذ کنان

بیشتر بدانیم

محدوده های حیات وحش و 
زیستگاه های استان

مناطق چهارگانه                               تاالب ها                        مناطق شکار ممنوع

تاالب های تحت 
حفاظت استان

تاالب قره قشالق بنابتاالب قوری گل

مناطق چهارگانه

پناهگاه حیات وحش 
کیامکی

منطقۀ حفاظت شدۀ 
ارسباران  

اثر طبیعی فسیلی 
مراغه

پارک ملی جزیرۀ 
اسالمی و سواحل 
ملی دریاچۀ ارومیه

محدوده های  حیات وحش و زیستگاه های استان
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 پلنگ یکی از بزرگ ترین حیوانات گوشت خوار کشور است که در پناهگاه های حیات وحش کیامکی، منطقٔه 
حفاظت شدهٔ ارسباران و منطقٔه شکار ممنوع کاغذکنان  و احتماالً در جزیرهٔ اسالمی و مناطق اهر و کلیبر زندگی می کند.

شکل 37ــ١

بیشتر بدانیم

الف( پلنگ در ارسباران

ب( مارال ــ منطقۀ َاینالو در خدا آفرین
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»بـرای مـا مسئلٔه محیط زیست  و  منابع طبیعی مسئله ای تجمالتی و درجه دو نیست    ،   بلکه
یک مسئلٔه حیاتی است،  در تالش ما برای توسعٔه کشور اولویت باید در این بخش باشد.«

                                      
                                                                                            مقام معظم رهبری

در محیط های انسانی به دلیل نزدیکی با محیط های طبیعی هم تخریب با سرعت و شدت بیشتری انجام می گیرد و هم تأثیرات و 
آلودگی های ناشی از تخریب محیط طبیعی به صورت مستقیم بر زندگی انسان اثر می گذارد.

آلودگی  زمینه های  آن  در  که  است  استان هایی  از  یکی  کشاورزی  و  معدنی  صنعتی،  ظرفیت های  داشتن  با  شرقی  آذربایجان 
محیط زیست فراهم آمده است.

درس پنجم : مسائل زیست محیطی استان

فعالیت  
1ــ آیا می توانید چند مورد از مشکالت زیست محیطی محل زندگی خود را بیان کنید؟

2ــ برای کاهش مشکالت زیست محیطی در استان چه اقداماتی را مؤثر می دانید؟

١ــ آلودگی هوا 
استان ما یکی از مهم ترین قطب های صنعتی در کشور و دارای بزرگ ترین صنایع در شمال غرب کشورمان است.  شهرک های 
صنعتی بزرگی مانند شهرک شهید رجایی و شهرک شهید سلیمی و صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، نیروگاه حرارتی، پاالیشگاه، ماشین سازی 
و تراکتورسازی در اطراف تبریز متمرکز شده اند که این صنایع باعث آلودگی های بیش از حد استاندارد محیط می شوند. عواملی چون 
قدیمی بودن فّناوری و مصرف زیاد سوخت های فسیلی، عدم استفاده از فیلترهای تصفیٔه هوا، استقرار در مسیر بادهای غالب به طرف 
ناحیٔه مسکونی شهر و حتی واقع شدن صنایع در محدودهٔ شهری و سکونتگاهی، موجب آلودگی هوا شده است. تولید هزاران تن از 
انواع گازهای سمی، غبارهای خطرناک، دود و بوهای ناراحت کننده، توسط این صنایع زندگی و سالمت انسان ها را به خطر انداخته و 
باعث بروز بیماری های قلبی و عروقی و یا تشدید این بیماری ها در جامعه می شود. البته گفتنی است که تردد زیاد  خودروها در شهر و 

واقع شدن فرودگاه بین  المللی شهید مدنی تبریز در محدودهٔ شهر، یکی دیگر از عوامل آلوده کننده در مرکز استان است.
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فعالیت  
1ــ آیا می دانید چه عواملی آلودگی هوا را در محل زندگی شما فراهم کرده است؟

2ــ برای از بین بردن یا کاهش آالینده ها در محیط زندگی خودتان، چه راهکارهایی را مفید می دانید؟

کمبود فضای سبز و بوستان های جنگلی، عدم پوشش گیاهی مناسب در شهرهای استان، همراه با شرایط ناهمواری منطقه، 
سرعت و جهت باد و وارونگی دما از عوامل تشدید کنندٔه آلودگی در استان اند. با این حال، دو دسته از عوامل که در آلودگی هوای 

استان نقش اساسی دارند عبارت اند از:          
الف( عوامل طبیعی )    گرد و خاک(: هوای استان در فصولی از سال تحت تأثیر  پدیدٔه گرد    و غبار قرار می گیرد که تا چندین 

روز باقی می ماند.
ب( عوامل انسانی: بیشتر واحدهای آالیندٔه هوا در محدودٔه شهرهای بزرگ همچون تبریز، مراغه و مرند واقع شده اند که 
واحدهای  صنعتی،  و  تولیدی  واحدهای  کوچک،  و  بزرگ  صنعتی  مراکز  ها،  کارخانه  موتوری،  نقلیٔه  وسایل  انواع  از:  عبارت اند 

آجر  پزی و آسفالت پزی، سیستم های گرمایشی واحدهای مسکونی و تجاری و ... 

شکل 3٨ــ١ــ پدیدۀ گرد و غبار در تبریز
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راهکارهای موجود برای کاهش آلودگی هوا
1ــ افزایش فضای سبز در حریم شهرهای استان

2ــ انتقال صنایع آالینده به خارج از محدودٔه شهرهای استان
3ــ مکان گزینی مناسب در استقرار مراکز صنعتی بزرگ

4ــ استفاده از سوخت های مناسب و پاک در مصارف صنعتی و خانگی
5  ــ تشویق مردم به استفاده از خودروهای عمومی و تعویض خودروهای فرسوده

فعالیت  
1ــ تحقیق کنید در آلودگی محل زندگی شما کدام یک از عوامل طبیعی و انسانی نقش بیشتری دارد؟

2ــ به نظر شما برای کاهش میزان آلودگی کدام یک از موارد ذکر شده مؤثرتر است؟

ـ نماد استفاده از دوچرخه   شکل 39ــ١ــ بنابـ 
در ایران

ـ نیروگاه برق بنابـ 
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2ــ آلودگی آب 
در درس گذشته خواندید که استان ما از لحاظ برخورداری از منابع آبی در کشور جزو استان های کم آب و نیمه خشک است. 

همین موضوع اهمیت مراقبت و نگهداری از منابع آبی موجود و جلوگیری از اتالف و آلودگی این منابع محدود را نشان می دهد.
مهم ترین آالینده های منابع آبی در استان عبارت اند از:

الف( پساب های صنعتی: یکی از عوامل آلودگی محیط زیست استان تخلیٔه پساب های صنعتی به منابع آبی است. متأسفانه 
به دلیل گسترش بی رویٔه صنایع در استان و تخلیٔه فاضالب های صنعتی در آب های سطحی و زیرزمینی، بر مشکالت زیست محیطی 
استان افزوده شده است. مطالعات نشان می دهد مکان یابی شهرک های صنعتی به خصوص در اطراف تبریز درست انجام نگرفته است. 
به عنوان مثال در حال حاضر شهرک های شهید رجایی و شهید سلیمی به دلیل نفوذ پذیری پایین این خاک ها و باال  بودن سطح آب های 

زیر زمینی با مشکل دفع فاضالب روبرو هستند.

بیشتر بدانیم
پساب های صنعتی کلیٔه واحد های صنعتی استان به روش های زیر در منابع آبی تخلیه می شوند:

ــ تخلیه در آب های سطحی )رودخانه( موجود در اطراف کارخانه ها 
اکثر واحدهای بزرگ صنعتی دارای فاضالب های آالینده، در محدودٔه شهر تبریز و در حوضٔه آبریز رودخانٔه 
تلخه  رود استقرار یافته اند که پس از دریافت فاضالب های صنعتی و شهری به دریاچٔه ارومیه می ریزند و در حقیقت 

آلودگی را از مراکز تولید کنندٔه آلودگی به سایر مناطق انتقال می دهند.
ــ تخلیه در چاه های عمیق و نیمه عمیق منطقه

ــ تخلیه در زمین های کشاورزی یا اراضی بایر

شکل 40ــ١ــ ورود 
فـاضالب هـای شهری 
برخی از  به  اله ها  و زب

رودخانه های استان
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ب( فاضالب های شهری: در استان ما بیشتر شهرها دارای سیستم فاضالب و تصفیه خانه های شهری هستند و در مکان هایی 
که هنوز سیستم فاضالب شهری وجود ندارد، مردم فاضالب  های خانگی را به چاه ها و یا رودخانه های اطراف زندگی خود می ریزند.

از مهمترین منابع آب سطحی و زیرزمینی محل زندگی خود بازدید و تحقیق کنید آیا این منابع آبی آلوده هستند، 
چه عواملی در آلودگی این منابع نقش بیشتری دارند، گزارش خود را در کالس ارائه دهید.

فعالیت  

پسروی آب دریاچه و گسترش نمکزارها
در  اثر پسروی آب دریاچٔه ارومیه بیش از15٠ هزار هکتار از بستر دریاچه به نمکزار تبدیل شده است. این میزان، پایین ترین 
ارتفاعی است که تاکنون از دریاچه ارومیه به ثبت رسیده است، خشک شدن دریاچه ارومیه، پهنه بزرگی از باتالق ها و نمک های روان 

سطح دریاچه را فرامی گیرد، ادامٔه این روند زندگی »آرتمیا« تنها موجود زنده این دریاچه را با بحران روبه رو کرده است.

شکل 41ــ١ــ پدیدۀ پسروی آب دریاچۀ ارومیه طی ده سال

اّول شهریور سال 1382 اّول شهریور سال 1392
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راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل زیست محیطی دریاچۀ ارومیه 
برای کاهش خطر خشک شدن دریاچه، کارشناسان راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند، مانند: 

ــ انتقال آب سرشاخه های رودخانٔه زاب کوچک به دریاچٔه ارومیه 
ــ اصالح سیستم آبیاری حوضٔه آبریز دریاچٔه ارومیه

آیا شما می توانید راهکارهایی به موارد باال اضافه کنید؟

شکل 43ــ١ــ  آرتمیا یکی از با ارزش ترین میگوهای جهانشکل 4٢ــ١ــ پدیدۀ نمک زایی در سواحل دریاچۀ ارومیه

برای مطالعه

3ــ آلودگی خاک 
روند افزایش جمعیت در استان، تغییر الگوی مصرف، روی آوردن به کاالهای مصرفی و مصنوعی و پالستیکی 
سبب آلودگی خاک و از بین بردن جنبه های زیستی و اقتصادی آن می شود. مواد پالستیکی در طبیعت  به صورت 
طوالنی  باقی می ماند و سبب کاهش عملکرد تولیدی خاک می شود .از مازاد مواد مصرفی به عنوان زباله یا »پسماند« 

یاد می شود که خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف( زباله ها یا پسماندهای خشک: بطری های پالستیکی، قوطی های فلزی ،کیسه های نایلونی و... اگر 
به صورت غیر اصولی دفع شوند، مانند چال کردن و سوزاندن نه تنها از بین نمی روند؛ بلکه تا سالیان دراز در طبیعت 

باقی می مانند.
به عنوان مثال: یک بطری شیشٔه نوشابه به طور متوسط 300 تا 700 سال در طبیعت می ماند و تجزیه نمی شود.

ب( زباله ها یا پسماندهای تر: انواع پسماندهای غذایی، ضایعات میوه ها و سبزیجات به سرعت فاسد و تجزیه 
می شوند. 


