
فصل اول

جغرافیای طبیعی استان لرستان



2

فعالیت 

موقعیت جغرافیایی استان  درس اول

دوست داشتن وطن از نشانه  های ایمان است.  »پیامبر اکرم )ص(« 

استان ما در کجای ایران قرار دارد ؟
بهنقشٔهزیرنگاهکنید.استانلرستاندرغربایرانواقعشدهاست.

باتوجهبهنقشٔهتقسیماتکشوریجمهوریاسالمیایران،جدول١ــ١راکاملکنید.

تقسیمات  نقشه  ٢ــ١ــ  شکل 
کشوری جمهوری اسالمی ایران 

به تفکیک استان

جدول ١ــ١

استان هم جوار لرستانموقّعیت
شمالشرقی
شمال

خوزستان
غرب

اصفهان
جنوبشرقی

خراسان رضوی     

خراسان جمهوری ترکمنستان
گلستانشمالی

  مازندران

  تهران

قم
مرکزی

اصفهان

قزوین

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه

ایالم

عراق

 فارس   
بوشهر

  هرمزگان 

دریای عمان

خلیج فارس  

سیستان و بلوچستان

   پاکستان 

خراسان جنوبیافغانستان

ترکیه

جمهوری آذربایجان

دریای خزر

ارمنستان
آذربایجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

آذربایجان غربی گیالن

بویراحمدکهگیلویه و                   

چهارمحال 

و بختیاری

اردبیل

کرمان

یزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

شمال

البرز

الوانقشم
کیش تنب بزرگ

ابوموسی
سیریتنب کوچک

خارک
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فعالیت 

فعالیت 
آثارمثبتویامنفیکوههایزاگرسدراستانلرستانرادرجدول3ــ١مشخصکنید.

جدول ٣ــ١

منابع آب فراوانگردشگریوجود گسله هاوسعت کم دشت هاشیب زیادافزایش بارش

منفی

استانلرستانباوسعت28294کیلومترمربع،1/7درصدمساحتکلکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

باتوجهبهشکل٤ــ١نقشٔهناهمواریهایاستانرادرموردسؤاالتمطرحشده،درکالسگفتوگوکنید.
١ــآیاتماممساحتاستانماقابلاستفادهاست؟

2ــچهموانعیبرسرراهاستفادهازتمامبخشهایاستانوجوددارد؟

شکل ٤ــ١ــ نقشه ناهمواری های استان 
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فعالیت 

با توجه به نقشٔه موقعیت جغرافیایی استان به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
ــ استان لرستان بین کدام طول و عرض جغرافیایی واقع شده است ؟

ــ تفاوت طول جغرافیایی استان چند درجه است؟
ــ این تفاوت  چه تأثیری در اوقات شرعی مناطق مختلف استان دارد ؟ 

ــ شمالی ترین و جنوبی ترین شهر استان را بر روی نقشه مشخص کنید.

شکل ٥ ــ١    

شکل ٦ــ١ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی استان

مدار ٣٢ درجه و ٣٨ دقیقۀ شمالی

مدار ٣٤ درجه و ٢٢ دقیقۀ شمالی

نصف النهار ٥٠ درجه و ٢دقیقۀ شرقی
قی

شر
قۀ 

دقی
 ٥٠

 و 
جه

 در
٤٦

ار 
لنه

ف ا
نص
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ناهمواری  های استان چگونه ایجاد شده اند؟
و کوهستانی عمدتاً  و مرتفع سرزمینی لرستان
ناهمواراستکهرشتهکوهزاگرسقسمتبیشترآنرا

دربرگرفتهاست.
ایجاد خوردگی ناهمواریهایاستاندراثرچین
ایـن مکان در سی شنا زمین دوم دوران در شدهاند.
کـوههـادریـایـیوجـودداشـتهاسـت.رسوباتانباشته
شدهدربسترایندریاتحتفشارشدیدبیندوصفحٔه
عربستانوایرانمرکزیچینخوردهوناهمواریهای

لرستانرابهوجودآوردهاست.

ناهمواری های استان   درس دوم

شکل 2ــ٢ــ چگونگی پیدایش ناهمواری های استان

فعالیت 
بهشکل2ــ2،مراحل توجه با
ایجـادناهمواریهـایلـرستانرادر

جدول١ــ2بنویسید.

جدول 1ــ٢

مرحلۀ 
اول

مرحلۀ 
دوم

مرحلۀ 
سوم

تاقدیس
ناودیس

انباشته شدن رسوبات

رسوبات
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فعالیت 
باتوجهبهشکل3ــ2)نقشٔهناهمواریهایاستان(بهسؤاالتزیرپاسخدهید.
١ــبلندترینوپستترینمناطقاستانلرستانراروینقشهمشخصکنید.

2ــمحلزندگیشمادرکدامبخشقرارگرفتهاست؟

شکل ٣ــ٢ــ نقشۀ ناهمواری های استان

میانگینارتفاعاستانحدود2200متـرازسطحدریاست.ایندرحالیاستکهاختالفارتفاعبینبلندترینوپستترین
مناطقاستانبهبیشاز3500مترمیرسد.اینامرنشاندهندٔهتنوعناهمواریهادرایناستاناست.

بهطورکلیاینناهمواریهارامیتوانبهسهبخشاصلیتقسیمکرد:
1ــ نواحی کوهستانی:نواحیکوهستانیلرستاندرمنطقٔهزاگرسشمالغربیقرارگرفتهاست.دراینمنطقهبهعلت
فشردگیچینخوردگیها،دشتهاوسعتزیادیندارندوبیشترینمساحتاستانراکوههاتشکیلمیدهند.اینکوههابهصورت
رشتههاییمرتفعوموازیباجهتشمالغربیــجنوبشرقی،کشیدهشدهاند.جوانبودناینکوههاسببشدهاستکهشکلاولیٔه

خودراحفظکنند.پیکرٔهاصلیکوههایلرستانراسنگهایآهکیتشکیلمیدهد.
ازمهمترینکوههای1استانلرستانمیتوانبهاشترانکوه،گرین،سفیدکوهوهشتادپهلواشارهکرد.

١ــکوههایلرستان412قلّٔهمهمدارندکهازآنمیانارتفاعحدود25قلهبیشاز3000متراست.کمارتفاعتریننقطٔهاستان239متروبلندترینقلٔهآناشترانکوه4080متر
ارتفاعدارد.

متر
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شکل 4ــ٢ــ چشم اندازی از اشتران کوه

بیشتر بدانیم  
جدول 5 ــ٢ــ مشخصات کوه  های لرستان

ارتفاعموقعیتنام کوه

اشترانکوه
ازجنوبشرقیدورودتا

جنوبالیگودرز
4080متر

3626مترشمالالشترگرین

3600مترشمالغرببروجردچهلنابالغان

3500مترجنوبغرببروجردمیشپرور

3215مترجنوبالیگودرزقالیکوه

2991مترجنوبخرمآبادهشتادپهلو

2931مترغربخرمآبادسفیدکوه

1914مترجنوبپلدخترکبیرکوه

شکل 6 ــ٢ــ چشم اندازی از کوهستان های استان
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فعالیت 
درزیرمهمترینویژگیهایکوههایلرستانوتأثیراتآنهانوشتهشدهاست.

هرکدامازاینویژگیهارابهتأثیراتآنهاوصلکنید.

جدول ٧ــ٢

تأثیرات ویژگی  های کوه  های زاگرس در لرستان

الفــجوانبودن
بــجنسسنگهایآهکی

جــمرتفعبودن
دــفشردگیچینخوردگیها

هـــوجودگسل

1ــوقوعزلزله
2ــکموسعتبودندشتها

3ــتولیدسیمان
4ــکمبودخاک

5ــکمکبهریزشباران

نواحی این کوهپایه  ای:  نواحی  2ــ 
لرستان ودشتهای کوهها بین فاصل درحد
از موادحاصل باشتهشدن ان از و دارند قرار
خاک وجود شدهاند. ل تشکی کوهها تخریب
زمینٔه آب، منابع به دسترسی و حاصلخیز
مناسبیرابرایایجادسکونتگاههایروستایی

درایننواحیفراهمکردهاست.
نظر از لرستان،  ای کوهپایه نواحی 
شکلبسیارمتنوعاند.ازمهمترینعواملمؤثر
دراینتنوع،میتوانبهساختارزمینشناسی،

شیبزمین،ارتفاعوآبوهوااشارهکرد.

شکل ٨ ــ٢ــ نواحی کوهپایه ای در لرستان
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 برای مطالعه 

این وسعت اند. زاگرس چینهای ناودیس و شدهاند ایجاد چینخوردگی علت به لرستان دشتهای بیشتر دشت  ها :  3ــ 
دشتهاتحتتأثیرفشردگیچینخوردگیهاست.درمناطقیکهچینهافشردهاند،دشتهاوسعتزیادیندارندوبیشتربهصورت

درههاییکمعرضدیدهمیشوند.تنهادرمناطقیکهچینهابازند،ایندشتهاوسعتمییابند.
ازمهمتریندشتهایاستانمیتوانبهدشتسیالخور،دشتالیگودرز،دشتکوهدشت،دشتالشتر،دشتخاوه،دشت

کرگاه،دشتازنایسگوندودشتچغلوندیاشارهکرد.
بهعلتعملکردآبهایروان،گسترٔهایندشتهاازرسوباتانباشتهشدهوزمینٔهمناسبیرابرایتوسعٔهکشاورزیدراستان

لرستانفراهمکردهاست.

شکل ٩ــ٢ــ چشم اندازی از مراتع استان   

جدول ١٠ــ٢ــ مهم ترین دشت  های استان

وسعت به هکتارنام دشتوسعت به هکتارنام دشت

39700کوهدشت42104چغلوندی

4400پلدخترــچمقلعه7750هُلیالن

24300الشتر14000طرهان

42396خرمآباد)کُرگاهوهوالندشت(20100رومشکان

98750بروجردــدورود)سیالخور(26200نورآباد

135600الیگودرزــازناــگندمیهچمنسلطان)بُربُرود(7650کماهور

462950مجموعمساحتدشتهایاستانلرستان
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نقش ناهمواری  های استان در زندگی مردم
رشتهکوههایزاگرسبهطورمستقیموغیرمستقیمدرزندگیمردممنطقهتأثیرمیگذارد.

فعالیت 

شکل ١١ــ٢ــ چشم اندازی از رابطۀ انسان با طبیعت در ناحیۀ کوهستانی لرستان 

جدول١2ــ2راکاملکنید:
جدول ١٢ــ٢

 چگونه؟ نقش  ناهمواری  های لرستان

باافزایشارتفاع،دمایهواکاهشمییابد؛بنابراینمناطقمرتفعسردترهستند.تنوعآبوهوا
تأمینآب

تأمینخاک
پرورشدام
گردشگری

شکل ١٣ــ٢ــ چشم اندازی از پوشش گیاهی استان   
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آب و هوای استان لرستان  درس سوم

یْنٰکُُموُه َمآِء َمآًء َفأَْسَقَ ْلنَا ِمَن السَّ ٰیَح لَََواِقَح َفأَنَزََََ َو َأرَسلْنَا الِرّ
وبادهارابرایبارورساختنفروفرستادیموازآسمانآبینازلکردیمتاباآنسیرابشوید. »سورۀ حجر، آیه 22« 

آبوهوایکیازاساسیترینعواملمؤثردرزندگیماست.بهعنواننمونهبرنامهریزیهایمرتبطباکشاورزیمانندکاشت،
داشت،برداشت،آفاتوبیماریهایگیاهیبهشناختویژگیهایآبوهواییبستگیدارد.تفاوتعناصراصلیآبوهوایی)دما
وبارش(اقلیمهایگوناگونیرادراستانمابهوجودآوردهاست.شمادراینبخشباعللاینتنوع،ناحیهبندیوپراکندگیبرخی

عناصرآبوهواییآشناخواهیدشد.

مهم ترین ویژگی آب و هوای استان لرستان چیست؟ 
استانلرستانبامیانگینبارش450میلیمترومیانگیندمایحدود15درجهسانتیگـرادباوجودوسـعتکـمدارایتنـوع

آبوهواییاست.مهمترینعواملمؤثردرتنوعآبوهوایاستانعبارتانداز:
الف( عوامل درونی یا ثابت:مهمترینعواملثابتمؤثربرآبوهوایاستانلرستانعبارتانداز:ارتفاعازسطحدریا،

عرضجغرافیاییوجهتدامنهها.

شکل ١ــ٣
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فعالیت 

فعالیت 
سه در دما میانگین تفاوت زیر نمودار
نشان را پلدختر و آباد خرم الیگودرز، شهر
میدهد.براساسایننمودار،اختالفمیانگین

دمایاینسهشهرراحسابکنید.
و بیشترین شهر کدام نقشه اساس بر
کدامیککمترینارتفاعراازسطحدریادارد؟
ارتفاع اختالف و ا دم بین ای رابطه چه

دراینسهشهروجوددارد؟

شکل ٢ــ٣ نقشۀ ناهمواری های استان
خرم آبادپلدختر

الیگودرز

 ب( عوامل بیرونی:تودههایهوا،مهمترینعاملمتغیریابیرونیمؤثربرآبوهوایاستانماست.تودههایهواییکهدر
دورٔهسردسال،استانلرستانراتحتتأثیرقرارمیدهد،عبارتانداز:تودههوایمدیترانهای،سودانیوسیبری.دردورٔهگرمسال

استقرارتودههوایپرفشارجنبحارهدرسطوحفوقانیجو،باعثخشکیهوادراستانلرستانمیشود.

جدول3ــ3راتکمیلکنید.
جدول ٣ــ٣

زمان نفوذ به استانآثار آب و هوایینام تودۀ هوا
سیبری

خشکیهوادرتابستان
مدیترانهایوسودانی

متر
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فعالیت 

تقسیم بندی آب و هوای استان
استانلرستانبهچهارناحیٔهآبوهواییتقسیممیشود:

جدول ٤ــ٣ــ انواع آب و هوای استان

ویژگی  ها
ناحیۀ آب وهوایی

ارتفاع ازسطح 
دریا به متر

میانگین دما 
سانتی گراد

میانگین بارش 
به میلی متر

تعداد روزهای 
یخبندان در سال

5روزکمتراز400باالی18کمتراز1000متر1ــآبوهوایگرمجنوبی

بین70ــ40بیشتراز15500ــ150018ــ21000ــآبوهوایمعتدلمرکزی

100ــ80070ــ15450ــ200012ــ31500ــآبوهواینیمهسردشمالی

بیشتراز150بیشتراز7/5800بلندتراز2000متر4ــآبوهوایارتفاعات

براساسجدول٤ــ3بهسؤاالتزیرپاسخدهید.
1ــمرتفعترینناحیٔهلرستانچهنوعآبوهواییدارد؟

2ــکمارتفاعترینناحیٔهلرستانچهنوعآبوهواییدارد؟
3ــمحلزندگیشمادرکدامناحیهقراردارد؟

شکل ٥ــ٣ــ نقشه نواحی آب و هوایی استان

راهنما
حدود شهرستان های استان لرستان
نواحی آب و هوای استان لرستان
آب و هوای  گرم جنوبی
آب و هوای معتدل مرکزی
آب و هوای نیمه سرد شمالی
آب و هوای ارتفاعات  



١٤

فعالیت 

فعالیت 
تغیـــیرات 6ــ3، شکل
بـــارشاستانراطییکدورٔه
دهســـاله)١385ــ١376(،
نشانمیدهـد.خشکتـریـنو
پـربارشتـرینسالدرطیدورٔه

آماریکداماند؟

 شکل ٦ــ٣ــ نمودار تغییرات بارش استان طی سال های 85 ــ1376  

1ــباتوجهبهنقشٔهخطوطهمدمای
استانلرســتانگرمترینوســردترینمناطق

استاندرکجاقراردارند؟

شکل ٧ــ٣ــ نقشه خطوط هم بارش و هم دمای استان 

ـباتوجهبهنقشٔهخطوطهمبارش 2ـ
استانلرستانمناطقکمبارشوپربارشرا

مشخصکنید.

متر
لی 

 می
ش

بار
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فعالیت 
شکل8ــ3بارشفصلیوشکل9ــ3،بارشماهانٔهاستانرانشان

میدهد.
در را ماه پربارشترین و فصل پربارشترین نمودارها، این ساس برا

استانلرستانمشخصکنید.

شکل ٩ــ٣ــ نمودار بارش ماهانه استان

شکل ١٠ــ٣ــ نمودار میانگین دمای ساالنۀ شهرستان های استان

متر
لی 

 می
انه 

ماه
ش 

بار

نکات مهم درس را خالصه کنید:

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

شکل 8 ــ٣ــ بارش فصلی
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منابعطبیعیبخشیازنعمتهایخدادادیاستکهدراختیاربشرقرارداردوضمنحفاظتازآن،بایدبهعنوانجزئیاز
زندگیانسانبداننگریست.استانمادارایمنابعوذخایرطبیعیمناسبوفراوانیاست.

آیامیدانیداستانلرستانازکداممنابعوقابلیتهایطبیعیبرخورداراست؟
درایندرسبابرخیازاینمنابعآشنامیشوید.

منابع طبیعی استان  درس چهارم

شکل ١ــ٤ــ حوضه های آبریز استان لرستان 

 َحٌی:وهرچیززندهایراازآبپدیدآوردیم.)سورۀ انبیاء آیۀ 30(
ً
َجَعلْنا ِمَن الْماِء کُلَّ َشیء و

 وضعیت منابع آب  های استان
استانلرستانبهدلیلشرایطآبوهواییووضعیتناهمواریها،ازنظرداشتنمنابعآبنسبتبهبسیاریازاستانهای
کشورشرایطبهتریدارد.لرستانبامیانگینبارش450میلیمتردرسال،بعدازحوضههایدریایخزرودریاچٔهارومیهسومین
میلیارد احتسابحدود4/5 با که است مترمکعب میلیارد 8 استان،حدود تولیدیساالنٔه روانآب است. پربارانکشور حوضٔه
مترمکعبازحوضههایمجاور،11/8درصدآبهایسطحیکشور،راداراست.همچنینبالغبر5میلیاردمترمکعبآبزیرزمینی

درسازندهایسختوسفرههایآبرفتیاستانذخیرهشدهاست.
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آبهایاستانلرستانرامیتوانبهدوبخشآبهایسطحیوزیرزمینیتقسیمکرد:
الف (آب  های  سطحی

آبهایسطحیاستانشاملرودها،دریاچههاوتاالبهاستکهبهمطالعٔهآنهامیپردازیم.
آبریزرودخانههایکرخهودزقرارگرفتهاست.58درصدمساحتآندرحوضهٔ ١ــ رودها:استانلرستاندرحوضٔه
رودخانٔهکرخه،41درصددرحوضٔهآبریزرودخانٔهدزویکدرصدنیزدرحوضٔهآبریزمرکزی)زایندهرود(قراردارد.برایآشنایی

بیشتربامحدودههایجغرافیاییحوضههایآبریزورودخانههایاستانبهشکل2ــ٤مراجعهکنید.

فعالیت 

بااستفادهازنقشهجدولزیرراکاملکنید.

شاخه  های رود کشکانشاخه  های رود سزار

شاخه  های رود سیمره

شکل ٢ــ٤ــ نقشه پراکندگی رودهای استان

رودخانۀ 
کرخه

استان 
ایالم

استان 
لرستان

مرکز استان
مرکز شهرستان 
شهر 
رودخانه فرعی 
رودخانه اصلی  
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 برای مطالعه 

تحقیق کنید  
نزدیکترینرودخانهبهمحلزندگیشماچهنامدارد؟دربارٔهویژگیهایآنوموارداستفادهازآنگزارشی

تهیهکنیدودرکالسارائهدهید.

جدول ٣ــ٤ــ سدهای بهر   ه  برداری شده استان لرستان 

موارد استفاده موقعیت جغرافیایی نام سد

تأمینآبکشاورزیوزیستمحیطی جنوبشهرکوهدشت هاله

تأمینآبکشاورزیوزیستمحیطی شمالشهرالیگودرز کزناز

تأمینآبکشاورزی جنوبشرقیشهرالیگودرز خانآباد

جدول ٤ــ٤ــ سدهای در دست ساخت استان لرستان

نوع سد موقعیت جغرافیایی نام سد  

خاکیباهستهرسی 15کیلومتریجنوبشهرازنا کمندان

خاکیباهستهرسی 16کیلومتریشهربروجرد آبسرده

خاکیباهستهرسی 37کیلومتریشهردورود مروک

خاکیباهستهرسی 2کیلومتریشهرالیگودرز حوضیان

خاکیسنگریزهای 57کیلومتریشهرخرمآباد ایوشان

بتنغلتکی جنوبشهرالیگودرز رودبار

بتنیدوقوسی درشمالغربایستگاهراهآهن بختیاری

بتنیدوقوسی بیننورآبادوکوهدشت معشوره

تونلانتقالآب شمالخرمآباد خرمآباد
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٢ــ دریاچه   ها و تاالب  ها: دریاچٔهگهردردامنٔهجنوبیاشترانکوه،باوسعتیدرحدود88هکتار،ارتفاعسطحدریاچه
ازآبهایآزاد2355متر،حداکثرعمقآن28متر،عرضمتوسط٤50متر،طولحداکثر20١2مترومحیط53٤5مترتشکیلشده
است.تحقیقاتقبلیعلتشکلگیریدریاچهرالغزشزمینمیدانند.امانتایجپژوهشهایجدیدنشانمیدهدکهدریاچهبهعلت
حرکتوقرارگیریرسوباتیخچالیتشکیلشدهاست.بنابرایندریاچهگهرمیراثیازاقلیمسردایرانمحسوبمیشودومنشأ

تکتونیکیولغزشیآنابطالمیگردد.
تاالبهایکیازجلوههایزیبایطبیعتلرستانمحسوبمیشوند.تاالبهامناطقآبگیریهستندکهآبآنهاازطریقآبهای
داالن بیشه تاالب اشترانکوه، تاالبهای به میتوان استان تاالبهای ترین مهم از میشود. تأمین آنها بستر وچشمههای سطحی

درجنوببروجردوبهتاالبهایدهگانٔهپلدختراشارهکرد.

شکل ٥ــ٤ــ دریاچۀ گهر

شکل ٦ــ٤ــ تاالب پلدختر
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جدول ٧ــ٤ــ مشخصات تاالب  های استان

راه دسترسیوسعتموقعیتنام

آستانه،چشمهخیه150هکتاردوروداشترانکوهدریاچٔهگهر

پلدختر5هکتارارتفاعاتچولتاالبتکانه

پلدختر10هکتارپلدخترتاالبلفانه1و2

پلدختر2هکتارپلدخترتاالبزردابه

پلدختر١/5هکتارپلدخترتاالبسیاه

پلدختر14هکتارپلدخترتاالببلمک

پلدختر3/7هکتارپلدخترتاالبجمجمه

پلدختر4هکتارپلدخترتاالبکبود

پلدختر5هکتارپلدخترتاالب1و2

پلدختر2هکتارپلدخترتاالبگُلمسوزه

پلدختر3/5هکتارپلدخترتاالبپیکه

دشتسیالخور913هکتارجنوبشرقیبروجردتاالببیشهداالن

ب (آب  های زیرزمینی
بودنمنطقه،پوششگیاهی بارشزیاد،کوهستانی قبیل: از منابعغنیآبزیرزمینیاست.عواملی لرستاندارای استان
مناسب،رسوباتآبرفتیوتشکیالتآهکیشرایطرابرایتشکیلمنابعآبزیرزمینیدرنواحیمختلفاستانبهوجودآوردهاست.

منابعآبزیرزمینیرامیتوانبهدودستهتقسیمکرد:
١ــ منابع آب رسوبات آبرفتی:وجودرسوباتنفوذپذیروشیب
نسبتـاًکممنطقهباعثبهوجودآمـدنذخایرآبزیـرزمینیدراستانشده

است.
در آهکی تشکیالت از بسیاری آهکی: مخازن  آب  منابع  ٢ــ 
پدیدٔه اثر در دارند. را آب سازی ذخیره و نگهداری توان لرستان استان
انحاللدراینسنگها،غارهاومجراهاییایجادشدهاستکهمیتوانند

مقدارقابلتوجهیآبرادرخودذخیرهکنند.
شکل ٨ــ٤ــ نمودار مصرف آب استان

٩٠ درصد
مصرف آب در
بخش کشاورزی

مصرف آب در 
شهرها و روستاها

٢ درصد
مصرف آب در 

بخش صنعت

٨ درصد
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فعالیت 

فعالیت 
جدول9ــ٤راکاملکنید.

جدول ٩ــ٤

محدودیت های منابع آب استان ناشی از مسائل انسانیمحدودیت های منابع آب استان ناشی از ویژگی های طبیعی

سرمایهگذارینامناسبدربخشتوسعٔهمنابعآب

توزیعنامناسبمکانیبارش

عدممصرفبهینٔهآبدربخشکشاورزی

شیبزیادحوضههایآبریز

توان آب استان درمقایسه با 
کشور:لرستانبیشاز11/8درصد
خود به را کشور سطحی آبهای
اختصاصدادهاست.رودهایاستان
چوندزوکرخهدرتأمینآبوتولید
حدود دارند. مهمی نقش کشور برق
کشور زراعی اراضی از درصد 42
آبیاست،کهاینرقمدراستانحدود
25درصداست.بهطورکلیدراستان
ظرفیتالزمبرایبهرهبرداریبیشتراز
منابعآبفراهمنشدهاستوتنهامقدار
اندکیازمنابعآباستفادهمیشود.

برایاستفادهٔبهینهازآباستانچهاقداماتیبایدانجامگیرد؟بهدیگرانچهتوصیههاییمیکنید؟

شکل ١٠ــ٤ــ چشم انداز رودخانه
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فعالیت 

خاک  های استان 
آیاتابهحالدربارٔهچگونگیپیدایشخاکاندیشیدهاید؟

درشکلگیریخاکهایاستانعواملمختلفیمانند:جنسسنگ،شرایطآبوهوایی،زمان،وضعیتشیبمنطقه،زندگی
گیاهیوجانورینقشدارند.یکیازویژگیهایخاکهایاستانجوانبودنآنهاست.اینامرسببشدهاینخاکهامراحلتکامل
خودرابهطورکاملسپرینکنند؛بهطوریکهبسیاریازنواحیکوهستانیاستان،فاقدپوششخاکاندیاخاک،عمقکافیوالزم

راندارد.درمناطقهموار،خاکهایباعمقوحاصلخیزیبیشترایجادشدهاست.
فرسایشخاک،یکیازمشکالتمهمدراستانلرستاناست.بینشیبزمینبامیزانفرسایشخاکرابطٔهمستقیمیوجود

دارد.متوسطفرسایشخاکدرلرستان21تندرهرهکتاراستکهازمتوسطفرسایشخاککشوربیشتراست.

شکل ١١ــ٤ــ اشکال فرسایش در استان

بهنظرشماچرامقدارفرسایشخاکدراستانلرستانبیشازمیانگینکشوریاست؟
باتوجهبهشکلهایباال،عاملاصلیفرسایشخاکدراستانچیست؟
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بیشتر بدانیم  
ارسیاســروکوهــیدرختــیغیرمثمــرازخانوادٔه
سوزنیبرگهاست،طولعمرزیادیداردوبانقاطسنگالخی
ومرتفعســازگاراست.درختیمخروطیشــکلباارتفاعی
حدود15متــرکهبهدلیــلویژگیهایمنحصربــهفردمورد
عالقهطبیعتدوســتاناســت.ایندرختکهعمریطوالنی
دارد،بهدلیلترشــحنوعیموادبنزنــییاآراماتیک)ترکیبات
آلکالوئیدی(بادرجٔهاشتعالباال،باوزشبادوسایشساقهها
رویهــمآتشمیگیردوازبینمیرود.ایندرختمقاومت
زیادینســبتبهحشــراتچوبخــواردارد.بویحاصل
ازدرخــتارسباعثفرارمــار،عقربوحشــراتگزنده
میشــود.ارسدرخاکهایجوانوتکامــلنیافتهرویش
داردوزادآوریآنبابذرکماســت.اطرافدریاچٔهگهردر
اشــترانکوهازجملهمهمترینرویشــگاههایارسدراستان
لرستاناست.بهنظرمیرسدپرندگانمهاجرنقشاساسیدر

پراکندگیارسدرنواحیمرتفعدارند.

پوشش گیاهی استان
کنندهایدرچگونگیپوششگیاهیدارند. تعیین و نقشاصلی ناهمواریها، ووضعیت شرایطآبوهوایی،آب،خاک
بارش،عمدهترینمتغیردرتعیینپوششگیاهیاستاناست.بهاستثناینوارشمالیاستانکهبیشترگسترهٔآنرااراضیزراعیو
مرتعیتشکیلمیدهد،سایرنواحیاستانراغالباًپوششجنگلیفراگرفتهاست.گونههایمهمجنگلهایلرستانراباداموحشی،

ارغوان،بنه،بلوط،گالبیوحشی،کیکم،زالزالک،ارژن،شن،محلبوُارستشکیلمیدهد.گونٔهاصلیجنگلهای
لرستاندرختبلوطاست.

آیامیدانید:کهسرانٔهجنگلدرجهان0/8،درایران0/2ودراستانما0/72هکتار
است؟

شکل ١٢ــ٤ــ سرو کوهی

شکل ١٣ــ٤ــ پوشش گیاهی لرستان
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فعالیت 

اهمیت پوشش   گیاهی استان
پوششگیاهیاستانبهدودلیلاهمیتدارد:

 الف( ارزش زیست محیطی
مهمترینکارکردزیستیپوششگیاهیزاگرسلرستان،حفظآبوخاکاستکهبا

توجهبهاقلیمخشکونیمهخشکاستانازاهمیتیانکارنشدنیبرخورداراست.
ب( ارزش اقتصادی

ارزشاقتصادیپوششگیاهیاستاندردوبخشجنگلومرتعقابلبررسیاست.
١ــ ارزش اقتـصـادی جنـگل  هـای 
استان: باتوجهبهپایینبودنمیزانرشدساالنٔه
جنگلدراستان،اینجنگلهاغیرتجاریبوده
وبهرهبرداریصنعتیازچوبآنهابهدلیلپایین
بودنسطحدانشوفناوریوشیؤهزندگیسنتی
صورتنمیگیردوارزشاقتصادیآنهابیشتر

مربوطبهفرآوردههایفرعیاست.
2ــ ارزش اقتصادی مراتع استان:
سادهترینشکلکارکردیمرتع،استفادٔهچراگاهی
ازآناست.تنوعآبوهواواختالفارتفاع،

رویشگونههایمتنوعوارزشمندینظیرگیاهاندارویی،صنعتیوخوراکیرافراهمساختهاست.اینمحصوالتبهشکلسنتیمورد
بهرهبرداریقرارمیگیرند.

شکل ١٤ــ٤ــ برخی محصوالت فرعی جنگل های استان

درجدول١5ــ٤مواردیازکارکردهایزیستمحیطیواقتصادیپوششگیاهیآوردهشدهاست.نوع
کارکردزیستمحیطییااقتصادیهرکدامرامشخصکنید.

جدول ١٥ــ٤

 تولیدکارکردها
 حفظ آبگردشگریاکسیژن

 وخاک
 تعدیل دمای

هوا
 استفاده
دارویی

 زیستگاه
جانوران

 جلوگیری از
سیل

*کارکرد زیستی

کارکرد اقتصادی
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جنگل  ها
استانلرستانبهدلیلداشتنشرایطیچون،آبوهوایمناسب،آبفراوانوخاکحاصلخیز،ازنظرسطحپوششجنگل

درکشوردرجایگاهدومقراردارد.حدود20درصدازجنگلهایزاگرسدراستانماقراردارند.
یکیازویژگیهایجنگلهایاستان،تغییرگونههابرحسبارتفاعاست.آیامیدانیدعلتآنچیست؟

شکل ١٦ــ٤ــ پوشش جنگلی لرستان

فعالیت 
باتوجهبهنقشٔهکاربریاراضیوزراعت
استانمهمترینبخشجنگلیاستانرامشخص

کنید.

شکل ١٧ــ٤

جنگل متراکم     
جنگل نیمه متراکم     
جنگل کم تراکم     
بیشه زار و درختچه زار     
مرتع متراکم      
مرتع نیمه متراکم      
مرتع کم تراکم       
زراعت دیم      
زراعت آبی و باغات     
بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی       
سطوح آبی      
بستر رودخانه      
مناطق مسکونی 
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مرتع 
مراتعاستانبراساسآبوهوابهسهقسمتتقسیممیشوند:

الف( مراتع ییالقی:درمناطقکوهستانیوارتفاعباالتراز1400مترمیرویند.اینمراتعدردستٔهمراتعخوبجایدارند.
گسترشاینمراتعدرنواحیمرتفعاستانمانند:اشترانکوه،ارتفاعاتگریندرشمالاستانوسفیدکوهواقعاست.

ب( مراتع  میان  بند:اینمراتعدرحدفاصلمراتعییالقیوقشالقیودرارتفاع800تا1400متررویشدارندوقسمت
عمدهٔمراتعاستانراتشکیلمیدهند.بیشترینفشاروتخریبازطریقچرایدامبراینمراتعواردمیشود.

ج( مراتع قشالقی:مراتعقشالقیدرارتفاعپایینتراز800متررویشداشته،بهعلتچرایزیادوفرصتکمرشد،جزِء
مراتعفقیربهحسابمیآیند.

مراتعاستان31/5درصدسطحاستانراتشکیلمیدهندکهتأمینکنندٔهغذای3/4میلیونداماست،درحالیکههماکنون
حدود6میلیونواحددامیازاینمراتعاستفادهمیکنند.

شکل ١٨ــ٤ــ چشم اندازی از مراتع استان

عوامل مؤثر درتخریب جنگل  ها و مراتع استان                 
جنگلهاومراتعازمهمترینمنابعطبیعیبهشمارمیروند.اگرانسانازمنابعطبیعیبهگونهایاستفادهکندکهتعادلآنبههم
نخورد،محیطفرصتترمیموبازیابیپیدامیکند،اماامروزهبهرهبرداریغیراصولیوبیشازظرفیتازجنگلهاومراتعسبب

نابودیآنهاشدهاست.
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فعالیت 

آیامیدانید؛هرسالهصدهاهکتارازجنگلهایاستانلرستانتخریبمیشود.

شکل ١٩ــ٤ــ برخی از عوامل تخریب جنگل در لرستان

درموردتصاویرباالبحثکنید.وراهحلهایخودرابرایجلوگیریازتخریبجنگلهادرکالسارائه
دهید.

آیااقدامیبرایجلوگیریازتخریبجنگلهایمنطقٔهشماصورتگرفتهاست؟
باتوجهبهپیامدهایزیستمحیطیواقتصادیتخریبجنگلهاومراتعجدول20ــ٤راکاملکنید.

جدول ٢٠ــ٤

4ــ3ــافزایشسیل2ــ1ــافزایشدیاکسیدکربنپیامدهای زیست محیطی

4ــبیکاری3ــ2ــکاهشمحصول1ــپیامد های اقتصادی
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فعالیت 

 برای مطالعه 
مهمتریناقداماتانجامشدهبرایحفظوتوسعهٔعرصههایجنگلیومرتعیدراستانعبارتانداز:

ایجاد ذخیرهگاههایجنگلی، از مراقبت و شناسایی جنگلی، پارکهای تجهیز و نگهداری جنگل: الف( 
نهالستانوتوسعٔهفضایسبز.

ب( مرتع:تقویتروحیٔههمکاریومشارکتمردمی،احیاوتوسعٔهپوششگیاهی،اجرایطرحهایآبخیزداری،
تأمینسوختفسیلیروستاییانوکنترلومدیریتکوچ.

شکل ٢١ــ٤ــ اقداماتی برای توسعۀ مراتع استان    

شمابـرایحفظواستفـادٔه
بهتـرواصـولیازمنـابعجنگـلی
وگیـاهیچهپیشنهادهاییدارید؟

         شکل ٢٢ــ٤ــ چشم اندازی از پوشش گیاهی استان 



جغرافیای طبیعی استان

29

 زندگی جانوری 
لرستانبهدلیلشرایطخاصجغرافیایی،زیستگاهمناسبیبرایانواعگونههایجانوریاست.طبیعتبکرودستنخورده،
بهویژهدرنواحیکوهستانی،بههمراهمنابعآبیفراوانازدیربازایناستانرامأمنیبرایانواعجانورانوحشینظیر:قوچ،میش،
بز،پازن،خرسقهوهای،پلنگایرانی،سنجابو...تبدیلکردهاست.عالوهبرآنتنوعجمعّیتپرندگانوآبزیاننیزبهدلیلوجود
زیستگاههایآبیوخشکیمناسبنسبتاًزیاداست.استانهمچنینزیستگاهپرندگانبومیومهاجریاستکهدرفصلزمستانبه
دلیلاعتدالهوا،تاالبهایجنوبشهرستانپلدختررابرایاستراحتوزمستانگذرانیانتخابمیکنند.ازپرندگانبومیاستان

میتوانبهکبکوشاهین،وازپرندگانمهاجر،بهانواعمرغابیوغازاشارهکرد.

شکل٢٣ــ٤ــ نمونه هایی از زندگی جانوری استان 
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 برای مطالعه 
منطقۀ حفاظت شدۀ اشتران کوه

در منطقهایکوهستانی اعالمشد، درسال1349حفاظتشده باوسعت106607هکتار که منطقه، این
استانلرستانبادامنهارتفاعی1300تا4080متراست.تنوعزیستی،گیاهیوجانوریباال،وجوددریاچٔهگهرودیگر
چشماندازهایزیبایطبیعی،زمینٔهفّعالّیتهایعلمی،پژوهشیوگردشگریرادرمنطقهفراهمکردهاست.پوشش
آویشن، بومادران، گََون، لزالک، زا وحشی، گالبی کوهی، بادام ُارس، ایرانی، بلوط گونههای شامل منطقه گیاهی
سریشایرانی،اللٔهوحشی،پونٔهاشترانکوهی،میخک،محلب،موسیروفرفیونکپهای)شیرشیرک(است.جانوران
ٔهوحشی،عقابطالیی،دلیجه ایرانی،گرب پلنگ پازن،خرسقهوهای، بز، انداز:قوچ،میش، مهممنطقهعبارت

بحری،شاهین،چکاوک،ُسهره،سار،خوتکا،لکلکسفید،کورمار،َافعیشاخدارو....

مناطق صید و شکار ممنوع
بامساحت69500هکتاردرغرب منطقٔهحفاظتشدٔهسفیدکوه اشترانکوه منطقهٔحفاظتشده بر عالوه
بامساحت پلدختر تاالبهای بامساحت113654هکتارو الیگودرز قالیکوهدر آباد،ودومنطقٔه شهرستانخرم

18144هکتاربهعنوانمناطقشکاروصیدممنوعوجوددارد.

شکل ٢٤ــ٤ــ نقشه مناطق حفاظت شده در استان
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مخاطرات طبیعی
استانمامحلوقوعمخاطراتطبیعیگوناگونیاست،کهبیشترآنهامنشأَزمینساختیوآبوهواییدارند؛مانند:زلزله،

رانشزمین،سیل،خشکسالیو...کهدرایندرسبابرخیازآنهاآشنامیشوید.
زلزله: استانلرستانیکیازمناطقبامیزانلرزهخیزیباالست.وقوعزلزلههایمخربدرسیمره،سیالخوروبروجرددرگذشته
گواهلرزهخیزبودنآناست.درسال١38٤باتوجهبهسابقهلرزهخیزی،گسلهایشناختهشدهکواترنری،نقشههایلرزهزمینساختو
رابطههایموجودکاهششتاب،نقشهپهنهبندیخطرزلزلهارائهشدکهبراساسآنایرانبهچهارپهنهخطرنسبیبسیارزیاد،پهنهباخطر
نسبیزیاد،پهنهباخطرنسبیمتوسطوپهنهباخطرنسبیکمتقسیمشدهاست.درتصویرزیرنقشهپهنهبندیزمینلرزهایرانوموقعیت
استانلرستاندرکشور،نشاندادهشدهاست.همانطورکهدرشکلنیزمشخصاستاستانلرستانبابیشاز٤80کیلومترگسلفعال
دربخشهایشمالوشمالشرقیدارایخطرنسبیبسیارزیاد،بخشجنوبغربیدارایخطرنسبیکمیامتوسطوسایربخشها
دارایخطرنسبیزیاداست.بهطورکلیازشمالشرقیاستانبهسمتجنوبغربیاستانخطرزمینلرزهکاهشمییابد.بنابراینتوجهبه

راهکارهایمناسبجهتمقابلهوکاهشخساراتناشیاززلزلهدراستاناهمیتویژهایدارد.

مخاطرات طبیعی و آلودگی های زیست محیطی   درس پنجم

شکل ١ــ ٥ ــ جایگاه استان لرستان در نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه ایران

پهنه با خطر نسبی بسیار زیاد       

پهنه با خطر نسبی زیاد       

پهنه با خطر نسبی کم       
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رسوبی الیههای حرکت به زمین(: )رانش  لغزه  زمین  
متراکموغیرمتراکمبررویسطحشیبدارکهناپایدارشدهاند،رانش
زلزله، جاذبه، نیروی رسوبی، تودهٔ حرکت عامل یگویند. م زمین
کوهستانی مناطق در که پدیده این و...است. باران سازی، جاده
ناپذیری مالیجبران و بهخساراتجانی منجر میدهد، استانرخ
لغزٔه»سیمره«استکه لغزٔهجهانزمین بزرگترینزمین میشود.
دراستانلرستانرخدادهاست.دراینزمینلغزه20000ٔمترمکعب
طاقدیس از کیلومتر 20 حدود در متر 300 ضخامت  ه ب سنگ

کبیرکوهجابهجاشدهاست.

شکل ٢ــ٥ــ رانش زمین در لرستان    

تعداد با از95سیلدراستانرویدادهاست.رودخانٔهکشکان بیش تاکنون ازسال1334 سیل:
16سیالببیشاز1000مترمکعبدرثانیهسیلخیزترینرودخانٔهاستانمحسوبمیشود.سیالبهادراستان

بیشترناشیازبارشویاترکیبذوببرفوبارانبودهاست.

شکل ٣ــ٥ــ سیل در پلدختر لرستان
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فعالیت 
 جدول٤ــ5راکاملکنید.

ــعللوقوعسیلدراستانماکداماند؟

جدول ٤ــ ٥

تخریب پوشش گیاهیساخت وسازدرحریم رودبارش زیادشیب کمکوهستانی بودن

آتش  سوزی:آتشسوزیدرجنگلهاومراتعبامنشأانسانیوطبیعینیزیکیدیگرازمسائلزیستمحیطیاستاناست،که
نهتنهاسببآلودگیمیشود،بلکهحیاتجانوریوگیاهیاستانرابهشدتتهدیدمیکند.آمارآتشسوزیعرصههایجنگلیو

مرتعیاستاندرفصلخشکسالبیشترمیشود.

شکل ٥ ــ ٥ ــ آتش سوزی در جنگل های لرستان

 جدول ٦ ــ ٥

 وسعت عرصه  های دچارحریقتعداد آتش  سوزی از سال 1381تا1389

9864/15هکتار990فقره
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خشک سالی 
دلیل اهمیت خشک سالی دراستان ما چیست؟ 
خشکسالییکیازمخاطراتیاست،کهخساراتزیادی
و بارش کاهش دلیل به میکند. وارد محیط و نسان ا به
یـازمـاننامنـاسببـارش،بعضیازسالهـا،استـانمابا

پیامدهایناشیازخشکسالیمواجهاست.

شکل ٧ــ ٥ ــ خرم رود در فصل کم آبی

فعالیت 
چگونهمیتوانزیانهایناشیازخشکسالیراکاهشداد؟

2ــمصرفبهینٔهآبآشامیدنی 1ــاستفـادهازفـاضالبهـایتصفیهشده
4ــ..............................  3ــ..............................

مشکالت زیست محیطی استان

آیامیدانیدروزدوماردیبهشتماهچهمناسبتیدارد؟چراچنینمناسبتیدرنظرگرفتهشدهاست؟

کداممشکالتزیستمحیطی،استانماراتهدیدمیکند؟
توانهای ظرفیت از بیش برداری بهره سبب جوامع توسعٔه و رشد و فناوری پیشرفت
محیطیشدهاست.اینموضوع،باعثبرهمخوردنتعادلمحیطیشدهومشکالتزیستمحیطی
فراوانیرادراستانایجادکردهاست.برخیازاینمشکالتعبارتانداز:آلودگیهوا،آلودگی

آب،آلودگیخاک،آلودگیصوتی.
آالیندههایهوابهدودستهتقسیممیشوند:الف(آالیندههایطبیعیب(آالیندههایانسانی
الف( آالینده  های طبیعی: درسالهایاخیرگردوغبارمهمترینآالیندٔهطبیعیاستان

مابودهاست.ریزگردهاکهذراتخاکمعلقدرفضاینزدیکسطحزمیناند،سالمتانسانرابهخطرمیاندازند.استانلرستانبه
دلیلمجاورتبامنشأاینآالیندهها،درفصلخشکسالبهطورمتناوب،تحتتأثیراینپدیدهقرارمیگیرد.بیشترینآلودگیناشیاز

اینپدیدهدرسومتیرماه1389با29برابرحدمجازوروزسیزدهمخرداد1390با46/6برابرحدمجازبودهاست.

شکل ٨ ــ ٥
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تحقیق کنید  

جدول ٩ــ ٥ ــ تعداد روزهای دارای هوای آلوده استان
 

تعداد روز های دارای هوای آلوده استان لرستان سال

120 1387

100 1388

جمع خطرناک بسیارناسالم نا سالم وضعیت  کیفی  هوا

90 44 7 49 1389
90 29 11 50 1390

 


چهعواملیموجبپیدایشپدیدهٔگردوغباردراستانمیشود؟

ب( آالینده  های انسانی:منابعآالیندٔهانسانیدرلرستانبهدوگروهتقسیممیشوند.1ــمنابعثابتمانند:صنایع،نیروگاهها،
مراکزمسکونیوتجاری2ــمنابعمتحرکمانندانواعوسایلنقلیٔهموتوری.

بهدلیلقدیمیبودنفناوریومکانگزینی دراستانلرستانکارخانههایسیمان،گچ،آهک،شنوماسهوآسفالتسازی
نامناسب،ازمهمترینمنابعآلودهسازمحسوبمیشوند.
ازطرفیگسترششهرهاوافزایشاتومبیلهای
شخصیباعثافزایشمصرفسوختهایفسیلیودر
مونواکسیدکربندرشهرهای گازخطرناک تولید نتیجه

استانشدهاست.

شکل ١١ــ ٥ ــ آلودگی هوا در شهر خرم آبادشکل ١٠ــ٥ــ نمودار مصرف فراورده های نفتی در استان به درصد

گاز مایع
%3

بنزین 
  %١٥

نفت سفید
    %٩

نفت گاز
نفت کوره ٢٢%

  %٤

گاز طبیعی
 %٤٧
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تحقیق کنید  

فعالیت 
آیامیتوانیدچندموردازمشکالتزیستمحیطیمحلزندگیخودرانامببرید؟

برخیازاقداماتانجامشدهجهتکنترلوکاهشآلودگیهوادراستانعبارتانداز:
1ــپایشآلودگیهواازطریقاندازهگیریآالیندههایثابتوسیار

2ــسنجشآالیندگیومعاینٔهفنیخودروها
3ــآموزش،اطالعرسانیوفرهنگسازیازطریقرسانهها

4ــخریددستگاههایسنجشآالیندههایخروجیدودکشصنایع
5ــساماندهیصنایعآلودهساز

آیاانتخابمکانپروژههایجدیدصنعتیمانندکارخانههایسیمان،پتروشیمیونیروگاههایحرارتیاطراف
شهرهایاستانسببمشکالتزیستمحیطینخواهدشد؟

شکل ١٢ــ ٥ ــ نمایی از صنایع آلوده کننده محیط استان
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بیشتر بدانیم  
صنعت سبز

بهصنعتیاطالقمیشود،کهبراساسمعیارزیستمحیطیوبنابهتشخیصسازمانحفاظتمحیطزیست،
تالشقابلتقدیریدرطولیکسالبرایحفظمحیطزیستانجامدادهباشد.

آلودگی آب
بهنظرشماچهکسانیآبراآلودهمیکنند؟

چهکسانیبهایتصفیٔهآبآلودهراخواهندپرداخت؟
آبمهمترینوبنیادیترینعاملحیاتموجوداتزندهاست.بههمینجهتجلوگیریازآلودگیآبنیزمهموحیاتیاست.به
شبکٔهرودهاوموقعیتشهرهایاستانتوجهکنید.همانطورکهمیبینید،بیشترشهرهادرکناررودهااحداثشدهاند.بنابراینآبهای

سطحیوزیرزمینیاستانهموارهدرمعرضآلودهشدنهستند.
عواملآلودهکنندٔهآبهاگوناگوناست؛پسابهایخانگی،واحدهایخدماتشهری،بیمارستانی،صنایعوسمومکشاورزی
حاویموادشیمیاییوباکتریهایخطرناکیهستندکهدرآنهابسیاریازعواملبیماریزایافتمیشود.اینپسابها،نهتنهاسبب

آلودگیمنابعآبمیشود،بلکهتعادلاکوسیستمرودخانههارانیزبرهممیزند.

شکل ١٣ــ ٥ ــ نقشۀ آب های سطحی وشهرهای استان
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
پسماند و پساب 

پسماند:هرنوعمادٔهجامد،گازومایعی)بهغیرازفاضالب(راکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمازفعالیت
انسانحاصلشدهراپسماندگویند.پساب:فاضالبهایشهری،صنعتی،کشاورزیراپساب،گویند.پسماندها
که پسماندهای خانگیدودستهاند تقسیممیشوند. ویژه،کشاورزیوصنعتی بیمارستانی، پنجگروه،خانگی، به
قابل که و...میشوند قوطی بطری، شیشه، کاغذ، پالستیک، انواع شامل خشک: پسماندهای  از: عبارتاند
بازیافتاند. پسماندهای تر:شاملانواعضایعاتموادغذایی،میوه،سبزیو...میشوندوازآنهامیتوانبرای
تولیدکودگیاهی)کمپوست(استفادهکرد.پسماندهای ویژه:دستهایازپسماندهایپزشکیونیزبخشیازپسماندهای
عادی،صنعتیوکشاورزیوجوددارندکهبهدلیلداشتنیکیازویژگیهایخطرناکمانندسمیبودن،بیماریزایی،

قابلیتانفجاریااشتعال،خورندگیوعواملمشابه،نیازبهمدیریتخاصدارند.

شکل ١٤ــ ٥ ــ دریاچۀ گهر در معرض آلودگی

فعالیت 
درآلودگیرودخانٔهمحلزندگیشماکدامعاملنقشدارد؟
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بیشتر بدانیم  

آلودگی  خاک
بهشکل١٥ــ٥نگاهکنید.آیااینفرایندمیتواندبرسالمتانسان

تأثیرگذارباشد؟چگونه؟
برای برنامهریزی و است طبیعت ارزشمند منابع از یکی خاک
حفاظتازآنالزمٔهبقایانساناست.دراستانلرستانبیشاز800هزار
هکتارزمینزراعیوجوددارد.استفادهازسمومآفتکشوکودهای
شیمیاییوآبیاریاراضیباآبآلوده،خسارتهایجبرانناپذیریبهمنابع
موجب زیستمحیطی مشکل این است. کرده وارد استان وخاک آب
کاهشحاصلخیزیخاکوآسیبرساندنبهبخشکشاورزیمیشود.

آلودگی صوتی 
بهطورکلیعواملمولدآلودگیصوتیدرشهرهایاستانعبارتانداز:ترددشبانٔهخودروهایسنگین،عدموجودبزرگراههای

استاندارد،وجودکارگاههایپراکندٔهصنعتیدرسطحشهروصدایهشداردهندٔهوسایلنقلیهازجملهبوقوآژیردزدگیرها.

گهر)نگین( اشتران کوه: دریاچهایکوهستانیدرارتفاع23٥٠مترازسطحدریا،درمنطقهحفاظتشدهاشترانکوه
لرستانبینبخشززوماهرویالیگودرزودورودواقعشدهاست.گهرشامل2بخشبهنامهایگهربزرگ)گلهگهر(وگهر
کوچکمیباشد.آبدریاچهازطریقرودخانه)تاپله(وچشمههایکفآنتأمینمیشود.میزانبارشساالنهدرمنطقهگهر

حدود933میلیمتراستکهبیشتربهصورتبارشبرفمیباشددرسالهایپربرفسطحدریاچهیخمیبندد.
انجیر، مازو، بلوط نارون، چنار، وحشی، گالبی وحشی، پسته بادام، بید، بلوط، درختان گیاهی: پوشش 
زبانگنجشک،زالزالک،ارژن،کنارکهور،انار،گز،ومویوحشیمیباشد.گلهایاللهواژگون،شقایق،زنبقوالله

وحشیتاجخروسیواخترمیباشند.
حیات وحش:منطقهحفاظتشدهاشترانکوهشاملحیواناتیاستازقبیلبز،قوچ،آهو،کل،پلنگ،گرگ،
آبزیانمانند پرندگانمانندعقاب،کبک،شاهین،تیهوو انواع گراز،خرسقهوهای،کفتار،روباه،شغال،خرگوشو

مارماهی،الکپشت،قورباغهوماهیقزلآالیرنگینکمانوخالقرمزدرایندریاچهزیستمیکنند.
تاریخچه:اغلباروپاییانوسیاحانایندریاچهرابهنامدریاچهایرانمیشناسندکهاینشناختحاصلمعرفی
یکزنانگلیسیبهنام»ایزاباللوسیبیشوپاست«کهدرسال١٨9٠میالدیاست،ولیباتوجهبهاسنادمعتبرتاریخیاولین
کسیکهموفقبهکشفدریاچهگهرشدیکزمینشناساتریشیبهنام)آـرودلر(بودکهدرسال١٨٨٨میالدیموفقشد
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نامخودرابهعنوانکاشفدریاچهگهردرتاریخماندگارکند.اولینوقدیمیترینتصویرمستندتهیهشدهازایندریاچهنیز
درسال١89١میالدیگرفتهشدهاستکهبهنامسیاحفرانسویبهنام»ژانژاکدومرگان«تعلقدارد.

نحوه شکل گیری دریاچه:چگونگیتشکیلدریاچهازجملهمطالبموردبحثصاحبنظرانبهویژهزمینشناسان
اما میداند )زمینلغزش( تکتونیکی فعالیتهای از ناشی را دریاچه نخست،شکلگیری دیدگاه است. وجغرافیدانان
و سرد دورههای حاکمیت شده، ارائه ردنظرات نوین،ضمن فناوریهای و ابزار از بهرهگیری با جدید پژوهشهای
رسوبگذارییخچالیراعاملاصلیتشکیلدریاچهگهرمیداند.رسالٔهدکتریآقایدکترعلیمحمدیاراحمدی)١39١(
باعنوان:»تحلیلعواملمؤثربرشکلگیریمورفولوژییخچالیکواترنردراشترانکوه«ازجملهپژوهشهایاخیراست

کهچکیدهرسالهنامبرده،جهتاثباتنظریهفوقارائهمیشود.
وجوداشکالیخچالیقدیمینشاندهندٔهنقشوفرایندهاییخچالیدرتوسعهوتحولاشکالسطحیزمینازجمله
تشکیلدریاچههاییاستکهباگذشتهزارانسالبهعنوانمیراثمورفوکلیماتیکباقیماندهاند.دریاچٔهگهردراشترانکوه
درایرانازجملهمیراثاقلیمیسردقدیمیاستکههنوزدراقلیمنیمهخشکوگرمکنونیایرانبهحیاتخودادامهمیدهد.
تحقیقاتقبلیعلتشکلگیریایندریاچهرالغزشزمینمیدانند.اماپژوهشجدیدتأثیرفرایندهایرسوبییخچالیدر
بابررسیهایمیدانیآزمایشگاهی،تغییراتحجمیاشکالواستفادهاز تشکیلایندریاچهرابررسیمیکند.اینتحقیق
7باندازتصاویرسنجندهetm،عکسهایهوایی،نقشههایزمینشناسیوتوپوگرافیانجامشدهاست.نتایجتحقیقنشان
میدهدکهیخُرفتهایدّرههاییخچالی»شولیال«و»قیف«باحرکتوقرارگیریدرمقابلجریانآبراههاصلی)گهررود(
باعثتشکیلدریاچهگهرشدهاست.همچنینانعکاسطیفیرسوباتمسدودکنندهدریاچهبارسوباتیخرفتینمونهوموجود
درمرکزسیرک»شولیال«و»قیف«مطابقتدارد.درنتیجهدریاچهبهعلتحرکتوقرارگیریرسوباتیخچالیتشکیلشده

است.بنابرایندریاچهگهرمیراثیازاقلیمسردایرانمحسوبمیشودومنشأتکتونیکیولغزشیآنابطالمیگردد.
راه دسترسی:راهدسترسیبهدریاچهازسمتدورودتاچشمه»خیه«آسفالتوادامهآنبهدلیلواردشدن
ازسمت مالرواست.همچنین و اشترانکوهوحفظشرایطزیستمحیطی،خـاکی منطقهحفـاظتشده بهمحـدوده

شهرستانهایالیگودرزوازنامیتوانبهدریاچهگهردسترسیداشت.
مسائل زیست محیطی:ایندریاچهازلحاظزیستمحیطیاهمیتزیادیداردوبهعلتنداشتنراهماشینروتا
حدزیادیازتخریبوآلودگیبهدورماندهاست.اینمنطقه،منطقهنمونهگردشگریشناختهشدهوپروژهدریاچهگهردرسال
١383پروژهملینامگرفتهاست،امروزهیکیازمهمترینمسائلدریاچه،حفظآنازنظرزیستمحیطیاست.بیشترمشکالت
زیستمحیطیآنمربوطبهنحوهمدیریتگردشگران،آلودگی،تعرضبهمحدودهحفاظتشده،عدمتوجهبهظرفیتپذیرش
گردشگرمنطقهوعدمآگاهیالزمگردشگراندربازدیدازمنطقهاست.فراهمآوردنسازوکارهایمناسبجهتمدیریتو
ساماندهیمنطقه،مطالعهکارشناسانهودقیق،شناختظرفیتهاوتوانمنطقه،تشکیلکانونهایگردشگری،حضورگردشگران
درقالبتورهایگردشگریوآموزشفرهنگگردشگریمهمترینموارددرحفظوحراستازمحیطزیستدریاچهگهراست.


