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جغرافیای طبیعی استان

موقعیت جغرافیایی و وسعتدرس 1

به شکل 1ــ1 نگاه کنید؛ آیا می دانید استان ما در کجای ایران قرار دارد؟ استان گلستان با کدام استان ها همجوار است؟ در 
شمال استان گلستان چه کشوری قرار دارد؟ در این درس با موقعیت نسبی و ریاضی استان گلستان آشنا می شوید. 

موقعیت نسبی 
استان گلستان با وسعت 20438/3 کیلومتر مربع از شمال با کشور ترکمنستان، از جنوب با استان سمنان، از شرق با استان 

خراسان شمالی و از غرب با استان مازندران و دریای خزر محدود می شود. 

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 ١ ــ١ ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی  ایران به تفکیک استان



4

بر ا ی مطا لعه

استان گلستان از طرف شمال با جمهوری ترکمنستان 205 کیلومتر مرز مشترک دارد که 120 کیلومتر آن را 
مرز آبی رودخانه اترک تشکیل داده است. این استان یکی از شاهراه های اصلی ورود به پنج کشور آسیای میانه از 

طریق مرز اینچه برون و از طریق دریا با روسیه و اروپا می باشد. 

جدول 1ــ1ــ مقایسه مساحت استان گلستان با مساحت ایران

رتبهسهم از کشور به درصدمساحت به کیلومتر مربع

ــ1648195100ایران

20438/31/321گلستان

 موقعیت ریاضی )طول و عرض جغرافیایی (
به شکل 1ــ1 و جدول 2ــ1 نگاه کنید. استان گلستان بین نصف النهار های 53 درجه و 51 دقیقه تا 56 درجه و 21 دقیقه طول 

شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ )مبدأ( و بین مدارهای 36 درجه و 30 دقیقه و 38 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی قرار دارد.

بر ا ی مطا لعه

جدول 2ــ1ــ طول و عرض جغرافیایی استان گلستان

عرض جغرافیایی شمالیطول جغرافیایی شرقی

حداکثرحداقلحداکثرحداقل

درجهدقیقهدرجهدقیقهدرجهدقیقهدرجهدقیقه

515321563036838
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جغرافیای طبیعی استان

زمین شناسی 
شکل نهایی رشته کوه های البرز شرقی بر اثر حرکات کوه زایی آلپی در اواخر دورٔه ترشیاری به وجود آمده اند؛ و در طول دورٔه 

کواترنر، آب های روان، نقش اصلی را در فرسایش و تغییر شکل کنونی ناهمواری ها داشته است. 
در شمال و شمال شرقی استان رسوبات لسی، تپه ماهور های کم ارتفاعی را به وجود آورده که از نظر کشاورزی و تهیه آجر و 

سفال اهمیت اقتصادی دارد. 
وجود تعدادی گل فشان در شرق دریای خزر مانند گل فشان نفتلیجه در شهرستان گمیشان، نشان دهندٔه فعالیت های درونی 

زمین و وجود منابع نفت و گاز در این مناطق می باشد.

بر ا ی مطا لعه

پر کامبرین است  به دوره  به شیست های گرگان مربوط  متعلق  نوع دگرگونی  از  قدیمی ترین سنگ های استان، 
که در حد فاصل کردکوی تا علی آباد امتداد دارد. سطح وسیعی از استان در نواحی کوهپایه ای و جلگه ای بوسیلٔه 
از  استان  از  پوشانده شده است. بخش های کوچکی  به عهد حاضر  مربوط  دلتایی و ساحلی  رسوبات رودخانه ای، 

سنگ های آذرین مانند بازالت تشکیل شده است. 

شکل 2ــ1ــ نقشۀ زمین شناسی استان گلستان
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شکل4ــ1ــ تپه ماهورهای لسی ــ شهرستان کاللهشکل3ــ1ــ گل فشان نفتلیجه ــ شهرستان گمیشان 

فعالیت گروهی ١ـ١

1ــ با توجه به شکل 5  ــ1 طول و عرض جغرافیایی استان را در جا های خالی پر کنید. 

2ــ در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:
الف( در غرب استان گلستان دریای ………… و استان……………… قرار دارد. 

ب( استان گلستان از شرق به استان ………… و از شمال به کشور ………… منتهی می شود. 
3ــ قدیمی ترین سنگ های استان از چه نوعی است و در کجاها پراکنده شده است؟ 

شکل 5  ــ1ــ نقشۀ موقعیت ریاضی استان گلستان
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جغرافیای طبیعی استان

»… و در زمین کوه های ثابت و محکمی افکند، تا شما را نلرزاند« 
سورۀ نحل ــ آیۀ 15   

ناهمواری ها
به شکل 6ــ1 به دقت نگاه کنید. آیا استان از لحاظ ناهمواری شکل یکنواختی دارد؟ چرا؟

استان گلستان بین رشته کوه البرز، بیابان های ترکمنستان، کوه های خراسان شمالی و دریای خزر واقع شده است. 
ناهمواری های استان را می توان به سه ناحیه تقسیم کرد: 

1( ناحیۀ کوهستانی: این ناحیه ادامٔه رشته کوه های البرز شرقی است که از غرب به شرق کشیده شده و به تدریج به سمت 
شمال شرقی متمایل شده و از ارتفاع آن کاسته می شود. کوهستان، ارتفاعات بیش از 1000 متر را تشکیل می دهد. در جنوب استان 
قله های بلندی واقع شده است ؛ از جمله شاهوار با ارتفاع 3945 متر بلندترین قلٔه استان است. با توجه به شکل 6  ــ1 دو قلٔه بلند دیگر 

را نام ببرید.

ناهمواری هادرس 2

شکل 6  ــ1ــ نقشۀ ناهمواری های استان گلستان
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 3700 ارتفاع  با  شاهکوه  قله  از:  عبارت اند  آنها  از  برخی  که  است  مرتفعی  قلّه های  دارای  گلستان  استان 
متر، پیرگردکوه با ارتفاع 3204 متر، چل چلی با ارتفاع 3111 وخوش ییالق با ارتفاع 2802 متر، قله ابر با ارتفاع 

2875متر، قله النگ با ارتفاع 2885متر، قله درازنو با ارتفاع 2888 متر و …

کوهستان ها از نظر تأمین منابع آب، تعدیل درجه حرارت، استخراج معادن و گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردارند. 

شکل 8   ــ1ــ روستای زیارت ــ گرگانشکل7ــ1ــ کوه النگ در جادۀ آزادشهر ــ شاهرود

شکل10ــ1ــ چین قائم در جادۀ خوش ییالق در مسیر آزادشهر ــ شاهرودشکل 9ــ1ــ قلعه ماران و ذخیره گاه زربین در جنوب شهرستان رامیان

بر ا ی مطا لعه
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جغرافیای طبیعی استان

با ارتفاع 300 تا 1000متر از سطح دریا  2( ناحیۀ کوهپایه ای: این ناحیه بیشتر در پای ارتفاعات جنوب و شرق استان، 
واقع شده است. در این ناحیه مخروط افکنه های کوچک و بزرگی وجود دارد که بر اثر رسوبات آبرفتی رودها تشکیل شده است. 
مخروط افکنه ها به علت خاک حاصلخیز، منابع آب کافی و آب و هوای معتدل از مراکز استقرار سکونتگاه های روستایی و شهری استان 
محسوب می شود. در این ناحیه به علت نفوذپذیری زیاد رسوبات، سفره های آب زیرزمینی فراوانی وجود دارد که به صورت چاه و قنات 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
3( ناحیۀ جلگه ای: هم زمان با عقب نشینی دریای خزر به دلیل شرایط آب و هوایی، فرسایش شدید آبی و تراکم آبرفتی رودها، 
اراضی جلگه ای هاللی شکل و وسیعی در شمال استان به وجود آمده است. ارتفاع این ناحیه بین 26- متر تا 300 متر است که از 
غرب به سمت شرق و جنوب شرق افزوده می شود. در ناحیه جلگه ای پست و هموار ساحلی، تپه های ماسه ای تشکیل شده که سدی 
طبیعی و کم ارتفاع بین دریای خزر و جلگه گرگان پدید آورده است. این تپه های ماسه ای ساحلی به علت نسیم دریا به خشکی و بالعکس 

بوجود آمده است. 
نواحی جلگه ای به خاطر داشتن خاک نرم و حاصلخیز، آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب از یک سو و خالقیت و پشتکار 
ساکنان از سوی دیگر شرایط مساعدی را برای توسعه فعالیت های کشاورزی و دامداری فراهم کرده است؛ به طوری که استان گلستان 

یکی از قطب های کشاورزی ایران محسوب می شود.
ناحیٔه جلگه ای به لحاظ کشاورزی، دامپروری، استقرار صنایع و سکونت های شهری و روستایی حایز اهمیت است.

بر ا ی مطا لعه

جدول 3ــ1ــ مشخصات اشکال ناهمواری ها در استان گلستان

ارتفاع به مترنسبت به درصدوسعت به کیلومتر مربعاشکال

26- تا 1257/359/5300جلگه

300 تا 441521/61000کوهپایه

1000 +386618/9کوهستان

20438/31003945کل
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1ــ چرا در ناحیۀ کوهپایه ای سطح سفره های آب زیرزمینی باالست؟
2ــ علل تشکیل جلگه های وسیع و هموار در شمال استان چه می باشد؟

3ــ بیشتر شهرهای استان در چه طبقات ارتفاعی واقع اند؟ چرا؟
4ــ با توجه به جدول 3ــ1، بیشترین و کمترین مساحت استان درکدام نوع ناهمواری واقع است؟ 

5  ــ با توجه به شکل 11ــ1 ارتفاعات پایین تر از سطح آب دریا و ارتفاعات بیشتر از 3500 متر را 
در چه قسمت هایی از استان می بینیم؟

فعالیت گروهی 2ـ١

شکل11ــ1ــ نقشۀ طبقات ارتفاعی استان گلستان

مخاطرات طبیعی و راه های مقابله با آن 
به نظرشما چه نوع مخاطرات طبیعی استان گلستان را تهدید می کند؟ در محل زندگی شما چه نوع مخاطرٔه طبیعی بیشتر اتفاق 
می افتد؟ در سال های اخیر مخاطرا ت طبیعی، خسارات جانی و مالی فراوانی به مردم استان زده است. در این بخش به مخاطرات طبیعی 

زلزله، سیل، لغزش زمین ، خشکسالی و آتش سوزی در جنگل ها و مراتع می پردازیم. 

متر
راهنما
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جغرافیای طبیعی استان

 زلزله 

»ای مردم از )عذاب( پروردگارتان بترسید، که زلزله رستاخیز امر عظیمی است.«
سورۀ حج ــ آیۀ 1

به شکل 12ــ1 نگاه کنید؛ آیا ایران جزء مناطق زلزله خیز دنیا است؟ استان گلستان چطور؟ آیا محل زندگی شما تا حّدی در 
معرض خطر زمین لرزه می باشد؟

شکل12ــ1ــ نقشه های مناطق لرزه خیز جهان، پهنه بندی خطر زلزله ای شمال شرق ایران و گسل های فعال استان گلستان

گرگان
گسل خزر

گسل البرز گسل شاهکوه
گسل خوش ییالق

سد رامیان

مینودشت

گسل مراوه تپه
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بیشتر زلزله ها در محلی اتفاق می افتد که دارای گسل و شکستگی باشد. زمین لرزه های استان، ناشی از حرکات زمین در اطراف 
دوگسل فعال البرز و خزر است. این دو گسل قدیمی بوده و به علت فرو رانش پوستٔه خزری به زیر پوستٔه البرز بوجود آمده اند. با توجه 
به شکل 12ــ1 بیشتر روستا ها و شهرهای استان بین دو گسل البرز و خزر قرار دارند؛ به طوری که هر چه از شمال به جنوب استان 
می رویم خطر لرزه خیزی بیشتر می شود. به دلیل وجود گسل مراوه تپه در شمال شرقی استان، یکی از کانون های لرزه خیز استان قرار 
دارد. هنوز کسی نمی تواند پیش بینی کند که زلزله در چه زمان، کجا و با چه شدتی اتفاق می افتد ؛اما اگر موارد ایمنی رعایت شود، 

می توان خطرهای مالی و جانی زلزله را کاهش داد. 
راه های مقابله با خطر زمین لرزه در استان 

1ــ شناسایی دقیق موقعیت و رفتار گسل های فعال 
2ــ جلوگیری از ساخت و ساز در اطراف گسل های فعال 

3ــ مقاوم  سازی سازه ها در مقابل خطر زمین لرزه 
شما چه راهکار های دیگری برای کاهش خسارت های ناشی از زلزله پیشنهاد می کنید؟

بر ا ی مطا لعه

جدول 4ــ1ــ زمان و محل وقوع بعضی از زلزله های استان

بزرگی زلزله به ریشترمحل وقوع زلزلهسال وقوع زلزله

5/4گنبد کاووس1344/4/5

4بندر ترکمن1361/9/5

5/5گرگان1368/9/13

6/7مراوه تپه1370/7/3

5/2رامیان 1371/2/14

4/8مینودشت1371/8/28

4/6علی آباد1371/10/15

4/5علی آباد1378/9/15

5/8آق قال1383/7/17
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جغرافیای طبیعی استان

 سیل

»آب را از آسمان نازل کردیم و سپس در هر رودخانه ای به اندازۀ ظرفیتش جاری ساختیم.«
سورۀ رعد ــ آیۀ 17

علل طبیعی وقوع سیل در استان را می توان شدت، میزان و تداوم بارش، نوع خاک، شیب زمین و پوشش طبیعی نام برد. 
عوامل تشدید کنندٔه وقوع سیل شامل تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، ساخت و ساز های غیر اصولی منازل و راه های ارتباطی 
درحریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها، فقدان سیستم هشداردهی و آموزش مقابله با سیل می باشد. بیشتر سیل ها از نظر زمان وقوع در 
استان، سیل های تابستانه است که عمدتاً در ماه مرداد و فصل بهار روی می دهند؛ مانند سیل های مربوط به سال های 1380 تا 1385 

گرگان رود و رود اترک. 
بیشتر سیل های بزرگ عمدتاً درشرق استان اتفاق افتاده است ؛ مانند سیل 20 مرداد ماه 1380 که به وسعت 100000 هکتار در 
شهرستان های مینودشت، گالیکش، کالله و گنبد خسارت های فراوانی به تأسیسات شهری، روستایی، زیر بنایی، کشاورزی، مسکونی، 

تجاری و اراضی جنگلی و مرتعی وارد کرد.

شکل 13ــ1ــ تصویر ماهواره ای قبل از وقوع
سیل 20 مرداد ماه 1380در شرق استان

شکل14ــ1ــ تصویر ماهواره ای بعد از وقوع
سیل 20 مرداد ماه 1380در شرق استان
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قبل از وقوع سیل سال 1380

شکل 15ــ1ــ رود خانۀ مادرسو در مسیر پارک ملی گلستان

بعد از وقوع سیل سال 1380

به شکل 16ــ1 نگاه کنید؛ محل سکونت شما تا چه اندازه در معرض خطر سیل می باشد؟ 

شکل 16ــ1ــ نقشۀ سیل خیزی استان

مرز حوضه آبخیز
مناطق به شدت سیل گیر
مناطق با سیل گیری متوسط

مناطق با سیل گیری کم
آبراهه

حوضه قرناوه

حوضه یل چشمه

حوضه مادرسو

حوضه اترک

اراضی حاشیه شمالی گرگانرود
حوضه محمدآباد

حوضه زرین گل
حوضه قورچای

حوضه قرن آباد
حوضه قره سو

حوضه خلیج گرگان

حوضه لردین
حوضه تیل آباد

حوضه چهل چای
حوضه نرمان

حوضه اوغان

حوضه نکارود
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بر ا ی مطا لعه

جدول 5  ــ1ــ جدول سیل خیزی حوضه های آبریز استان گلستان

نام حوضه 
آبریز 

استعداد  
خصوصیاتسیل خیزی

باالــ خیلی باالگرگان رود جمعیتی  تراکم  ــ  بزرگ  پهنا  و  عرض  ــ  بزرگ  دشت  ــ  وجنگلی   کوهستانی 
تراکم زراعی ــ اهمیت ترابری

اهمیت خیلی باالاترک و  زیاد  ــ طول  نامناسب  ــ خاک  مناسب  گیاهی  پوشش  فاقد  ــ  و دشتی  کوهستانی 
دامی و زراعی

کوهستانی و جنگلی ــ دشت متوسط ــ عرض و پهنا متوسط ــ تراکم جمعیتی باالــ تراکم باالقره سو
زراعی و اهمیت ترابری

کوهستانی و جنگلی ــ دشت کم ــ عرض و پهنا کم ــ تراکم جمعیتی باال ــ تراکم زراعی و باالخلیج گرگان  
اهمیت ترابری

راه های جلوگیری از شدت خسارت ناشی از سیل 
1ــ شناسایی مناطق سیل خیز 

2ــ انجام امور آبخیزداری در باالدست حوضه آبریز
3ــ سد سازی

4ــ آموزش همگانی
شما چه راه کار هایی را برای کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از سیل پیشنهاد می کنید؟

شکل 18ــ1ــ مناطق باالدست سد بوستان بعد از سیل 1380شکل17ــ1ــ بروز خسارت در واقعۀ سیل 1384ــ کالله
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شکل 19ــ1ــ گابیون بندی در سرشاخه های حوضه وامنان در شهرستان آزاد شهر

شکل21ــ1ــ تراس بندی اراضی شیبدار حوضه آبخیز دوزین در شهرستان مینودشت شکل 20ــ1ــ لغزش زمین ــ مینودشت

 زمین لغزش: لغزش زمین در هر ناحیه ای بستگی به جنس رسوبات، وزن مواد بر روی دامنه، میزان رطوبت موجود در 
خاک و شیب زمین دارد.  

جنوب  در  پرکامبرین  شیست  رسوبات  و  مینودشت  شهرستان  جنوب  سست  رسوبات  روی  بر  استان  در  زمین  لغزش  بیشتر 
شهرستان گرگان دیده می شود. 



17
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با توجه به شکل 22ــ1 بیشترین خطر لغزش در چه نوع ناهمواری مشاهده می شود؟
محل سکونت شما تا چه حد در معرض خطر رانش زمین است؟

حدود 950000 هکتار از وسعت استان سیل خیز و 750000 هکتار آن سیل گیر می باشد. 123 مورد سیل در 
دو دهٔه گذشته در شش شهر روی داده که 31/473/580/550 ریال خسارات مالی و موجب مرگ 302 نفر و8070 
رأس دام شده است. تاکنون 830 نقطٔه لغزش در محدوده استان شناسایی و ثبت شده است و در 6 منطقه از استان 
زمین لغزش به وقوع پیوسته که مساحت کل مناطق فوق معادل 2200 هکتار است. وقوع لغزش زمین در این مناطق 

موجب مرگ 6 نفر شده است.

شکل22ــ1ــ نقشۀ پهنه بندی خطر زمین لغزش استان گلستان

بیشتر بد  ا  نیم  
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آب و هوایی  رویداد  یک  استان،  در  خشکسالی:   
می افتد.  اتفاق  ضعف  و  شدت  با  متناوب  به طور  که  است 
بیشترین خسارت ناشی از خشکسالی در استان، به بخش های 
کشاورزی و دامداری وارد می شود. کاهش ذخائر آب موجود 
در تاالب ها و دریاچٔه سدها، کاهش شدید آب  های زیر زمینی 
در  خشکسالی  آثار  دیگر  از  جنگل  در  سوزی  آتش  وقوع  و 

استان است.

بر ا ی مطا لعه

جدول6  ــ1ــ موارد و مساحت آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان طی سال های 1385ــ 1370

سال
مساحت  به هکتارفقره آتش سوزی

مراتعجنگلجمعمراتعجنگلجمع

137012111252514

1375727027477443

1380444132442413

1381605913963897

138285582719041201784

138355391658467517

1384132130263361122

138513013005485480

شکل 23ــ1ــ آتش سوزی در جنگل های استان

فعالیت گروهی 3ـ١

1ــ قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله چه اقداماتی انجام می دهید؟
2ــ چگونه می توان خطرات ناشی از خشکسالی را کاهش داد؟

3ــ بیشتر لغزش زمین در چه بخش هایی از استان مشاهده می شود؟
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آب وهوای استان گلستان تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع و امتداد رشته کوه های البرز، نزدیکی به دریا ، 
بیابان ترکمنستان و نیز جلگٔه سیبری در شمال روسیه، وزش بادهای محلی و ناحیه ای، جا به جایی توده های هوایی شمالی و غربی و پوشش 

متراکم جنگلی از تنوع زیادی برخوردار است. به تصاویر زیر نگاه کنید؛ چرا استان گلستان دارای طبیعت چهار فصل می باشد؟

از میان عوامل یاد شده، سه عامل رشته کوه های البرز )رشته کوه های جنوب و شرق استان(، توده  های هوا و مجاورت با دریای 
خزر، نقش عمده ای در شکل گیری و تنوع آب و هوای استان ایفا می کنند.

عوامل مؤثر بر آب و هوادرس 3

شکل24ــ1ــ طبیعت چهار فصل استان گلستان
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1ـ رشته کوه های البرز )رشته کوه های جنوب و شرق استان( 
 ناهمواری ها از مهم ترین عوامل مؤثر در شکل گیری و تنوع آب و هوا هستند. در این میان می توان به تأثیر مهم رشته کوه های 
البرز اشاره کرد. گستردگی تغییرات ارتفاع در استان که از سطح دریا تا حدود 4000 متر را شامل می شود، سبب تنوع پراکندگی 
مکانی دما و بارش شده است .وجود رطوبت فراوان و برخورد آن به ارتفاعات موجب صعود و سردی هوا و در نتیجه، بارندگی 

می شود.
مناطق جنوبی استان بیشترین بارش و کمترین دما را دارند در حالی که نواحی شمالی حداقل بارش و حداکثر دما را به خود 

اختصاص داده اند.

»ما بادها را برای بارورساختن )ابرها و گیاهان ( فرستادیم.«
سورۀ حجر ــ آیۀ 22

2ـ توده  های هوا
مهم ترین توده های هوایی که وارد استان می شوند عبارت اند از: 

الف( تودۀ هوای شمالی)سیستم پرفشار سیبری(: این توده ازجلگه سیبری به سمت این استان پیشروی می کند. در طول 
فصل های پاییز و زمستان سبب سردی هوا، ریزش باران، برف و ایجاد یخ بندان در ارتفاعات و در فصول بهار و تابستان سبب خنکی 

هوا می گردد.

شکل 25ــ1ــ ناهمواری های جنوبی استان ــ گرگان
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و دریای سیاه  مدیترانه  اطلس، دریای  اقیانوس  از سوی  تودٔه هوا  این  تودۀ هوای غربی )سیستم کم فشار غربی(:  ب( 
به جانب ایران حرکت می کند و به همراه توده های ناشی از مرکز کم فشار باران زا بیش از نیمی از ریزش های جوی استان را موجب 
می شوند. فعالیت آن در فصول سرد سال در نقاط پست و ارتفاعات به صورت باران و برف و در فصول گرم باعث افزایش رطوبت، 

شرجی شدن هوا و بارندگی در استان می شود.

3ـ مجاورت با آب ها 
 رطوبت دریای خزر به دلیل وجود سرزمین های هموار در استان تا عمق خشکی نفوذ می کند. این رطوبت مانع از کاهش دما در 

زمستان و افزایش بیش از حد آن در تابستان می گردد. این رطوبت در تابستان زمینه ایجاد هوای شرجی را فراهم می آورد.
آیا در شهر یا روستای محل زندگی شما پدیده شرجی اتفاق می افتد؟ در چه فصلی بیشتر مشاهده می شود. چرا؟

 عناصر آب و هوا: بارندگی و دما دو عنصر اصلی آب و هوا هستند که به طور مختصر به خصوصیات آنها در استان 
اشاره می شود: 

الف( بارش: از نظر پراکندگی مکانی بارش، مناطق گوناگون استان از بارش یکسان برخوردار نیستند، به طورکلی هرچه از 
غرب به سمت شرق و از جنوب به سمت شمال حرکت کنیم، از مقدار بارش کاسته می شود.

میزان بارش در شمالی ترین نقاط استان کمتر از 200 میلی متر و در نقاط جنوبی استان به بیش از 900 میلی متر نیز می رسد. 
بارش در ارتفاعات بیشتر به صورت برف دیده می شود.

بر ا ی مطا لعه

میزان بارندگی ساالنه استان بین 350 تا 610 میلی متر می باشد.  بارندگی ساالنه ایستگاه های گرگان، گنبد، کالله 
و مراوه تپه به ترتیب 529/4، 465/7، 601 و 355/3 میلی متر می باشد.

90

شکل26ــ1ــ میانگین میزان بارندگی ماهانه بر حسب میلی متر ــگرگان سال 1388  
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شکل 27ــ1ــ نقشۀ منحنی هم بارش استان

دراستان گلستان بیشترین میزان بارش ساالنه در فصل های پاییز و زمستان و کمترین میزان آن در بهار و تابستان است. به طوری 
که استان، یک دوره بارانی و یک دورٔه کم باران دارد.

ب( دما: درجه حرارت نقاط مختلف استان یکسان نیست. هرچه از غرب به شرق و از جنوب به شمال برویم، بر دمای محیط 
افزوده می شود. 

شکل28ــ1ــ نمودار فصلی بارندگی گرگان به درصد

زمستان
بهار
تابستان
پاییز

32 32

15 21

شکل29ــ1ــ نمودار فصلی بارندگی گنبد به درصد

زمستان
بهار
تابستان
پاییز

36/327/30

13/20

32/2

خط هم بارش
محدوده شهرستان

خراسان شمالی

مازندران
سمنان
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ایستگاه های  هوای  دمای  روزانه  میانگین  که  می یابیم  در  استان  هواشناسی  ایستگاه های  داده های  مطالعٔه  با 
گرگان، گنبد، کالله و مراوه تپه به ترتیب 17/7، 18/5، 18/2 و 18/1 درجه سانتی گراد بوده است. کمترین و بیشترین 

تعداد روزهای یخ بندان مربوط به ایستگاه های مراوه تپه )14 روز( و ایستگاه کالله )17 روز( می باشد.

شکل 30ــ1ــ نقشۀ منحنی هم دمای استان

بر ا ی مطا لعه

شکل31ــ1ــ نمودار میانگین ماهانۀ دما در ایستگاه هواشناسی گرگان
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دل
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 رطوبت نسبی: میانگین رطوبت نسبی ساالنه ایستگاه های مزبور به ترتیب 71، 68، 69، 61 درصد بوده 
که حداکثر آن مربوط به ایستگاه های گرگان و حداقل آن مربوط به مراوه تپه است.

 تبخیر و تعرق: میزان تبخیر و تعرق ساالنه ایستگاه های سینوپتیک گرگان، گنبد، کالله و مراوه تپه به ترتیب 
1301/8، 1324/1، 1562/3 و 2228/4 میلی متر بوده است.

 باد: حداکثر سرعت باد ایستگاه های مزبور به ترتیب 25، 40، 21 و 30 متر در ثانیه و باد غالب غربی و 
جنوب غربی و جنوب شرقی است.

شکل 32ــ1ــ نمودار میانگین ماهانۀ دما در گنبد

شکل33ــ1ــ گلباد ایستگاه هواشناسی گرگان
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ــ دمای زیاد هوا بر بدن انسان تأثیر نامطلوبی دارد؛ مثالً افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، ضایعات پوستی، 
کاهش نیروی جسمانی و روانی.

انواع آب وهوا
با توجه به خصوصیات دما و بارش دراستان گلستان، انواع آب و هوای نیمه مرطوب معتدل، مرطوب معتدل، نیمه مرطوب سرد، 

خشک سرد، نیمه خشک سرد، خشک، نیمه خشک و نیمه خشک معتدل را می توان در این استان مشاهده کرد.
 آب و هوای نیمه مرطوب معتدل: ازشهرستان بندرگز تا مینودشت تحت پوشش این نوع آب و هوا است. از ویژگی های 
اصلی این آب وهوا، اعتدال هوا در زمستان و خشکی هوا در تابستان می باشد. در این قلمرو، یخ بندان و بارش برف کمتر اتفاق می افتد 

و در چندین ماه از سال، آسمان صاف و به رنگ آبی تیره است. گاه ممکن است طی چهار تا پنج ماه باران کافی نبارد.
 آب وهوای مرطوب معتدل: در بخش جنوبی استان گلستان به علت نزدیکی به ارتفاعات و وجود پوشش جنگلی مناسب 
نسبت به سایر نواحی استان،تغییرات محسوسی در آب وهوا دیده می شود؛به طوری که در زرین گل،رامیان، فاضل آباد و ناهارخوران 

گرگان میزان بارندگی افزایش می یابد. میزان بارندگی ساالنه در مینودشت، رامیان و زرین گل به بیش از 800 میلی متر می رسد. 

آیا می   د   ا  نید

شکل35ــ1ــ بخش معتدل مرطوب و نیمه مرطوب
روستای چلی ــ دهانۀ محمدآباد از توابع فاضل آباد

شکل34ــ1ــ ناحیۀ مرطوب معتدل ــ مینودشت
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 آب وهوای نیمه مرطوب سرد: با افزایش ارتفاعات از نواحی جلگه ای شمال به سوی ارتفاعات البرز در جنوب استان و 
دور شدن از دریای خزر، به تدریج از ارتفاع 1500 تا 3000متری شرایط آب و هوای نیمه مرطوب سرد ایجاد می شود.زمستان های 
سرد و یخ بندان و طوالنی و تابستان های معتدل و کوتاه از خصوصیات این آب و هواست.کاهش میزان بارندگی ساالنه و دمای هوا از 

ویژگی های اصلی این محدوده به شمار می رود.
 آب و هوای خشک سرد و نیمه خشک سرد: در قله های کوهستان های مرتفع دامنٔه شمالی البرز در ارتفاعاتی بیش از 
3000متر، دمای هوا به شدت کاهش می یابد و یخ  بندان های طوالنی روی می دهد. زمستان های سرد و طوالنی و تابستان های کوتاه 
و خنک از ویژگی های این آب و هواست. در این مناطق ریزش جوی غالباً به صورت برف است که در فصل سرما روی هم انباشته 
می شود و تا اواسط دورٔه گرم سال نیز دوام می آورد. در این محدودٔه آب و هوایی، در قله های منفرد مانند شاهوار، پیر گرد کوه و 
کهکشان شرایط تشکیل یخچال های کوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم است. بدین جهت،حتی در گرم ترین ماه های تابستان نیز 

ذخایر برف و یخ در این نقاط وجود دارد.
 آب وهوای خشک، نیمه خشک و نیمه خشک معتدل: در قسمت های شمال و شرق استان گلستان به علت دور بودن از 
دریای خزر، کاهش ارتفاعات البرز شرقی و نزدیکی به بیابان های ترکمنستان تغییرات محسوسی در آب و هوا دیده می شود؛ از جمله 
خشکی و گرمای هوا تشدید می گردد و به تدریج شرایط آب و هوایی نیمه خشک وخشک حاکم می شود. در بخشی از ارتفاعات شرقی 

و کرانه های ساحلی استان آب و هوای نیمه خشک معتدل نیز وجود دارد.

شکل36ــ1ــ بخش خشک و نیمه خشک استان ــ شهرستان کالله
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بدین ترتیب، استان گلستان 
متنوعی  اقلیمی  پراکندگی  از 
اقلیم  از  زیرا  است  برخوردار 
معتدل مرطوب تا خشک سرد در 

این استان مشاهده می شود.

شکل37ــ1ــ نقشۀ انواع آب و هوای گلستان

بیشتر بد  ا  نیم  

 تأثیر آب و هوا بر زیست بوم ها: آب و هوا بیش از هر عامل دیگر در نوع و شکل زندگی انسان ها تأثیر 
دارد. تغییر در عناصر مختلف آب و هوا مانند )رطوبت ودما و…( در نقاط مختلف استان بر خاک، پوشش گیاهی، زندگی 
جانوری، تمرکز جمعیت و نوع سکونتگاه و معیشت انسان ها تأثیر گذاشته است. تنوع آب و هوایی باعث تنوع زیست بوم ها 
شده است. وجود مخروط افکنه های پایکوهی حاصلخیز عالوه بر تمرکز فعالیت ، به دلیل کشت انواع و اقسام محصوالت 
زراعی و باغی، استان گلستان را به یکی از قطب های کشاورزی کشور و محل اصلی تجمع فعالیت های انسانی تبدیل کرده 
است. در بخش جنوبی به ویژه در نواحی کوهستانی یکی از بهترین زیست بوم های جنگلی جهان را در خود جای داده 
است و نیز یکی از کم نظیرترین مناطق ییالقی جهان است. در بخش شمالی استان به علت بارش کم، گرمای زیاد و شوری 

خاک امکانات کشاورزی محدود، فاصله شهرها و روستاها از یکدیگر زیاد است.

فعالیت گروهی 4ـ١

1ــ با توجه به نقشه منحنی های هم بارش، مناطق مختلف استان را از نظر بارش با هم مقایسه کنید و 
دلیل تفاوت آنها را بنویسید.

2ــ روند تغییرات بارندگی و دمای استان از غرب به شرق و از شمال به جنوب چگونه است؟
3ــ با توجه به انواع آب و هوای استان، محل زندگی شما در کدام ناحیه قرار گرفته است؟
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منابع طبیعی بخشی از نعمت های خدادادی است که در اختیار بشر قراردارد و حفاظت از آن وظیفٔه همه است. امروزه به 
طبیعت و زیست بوم تنها به عنوان یک پدیده  مادی نگریسته نمی شود بلکه طبیعت جزئی از زندگی انسان است.

 1ـ منابع آب در استان
با دریای خزر، از نظر  با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، وضعیت ناهمواری ها و مجاورت  استان گلستان 
فراوانی منابع آب حایز اهمیت است. میانگین بارش استان تقریباً 3 برابر میانگین بارش کشور است.مجموع حجم آب های سطحی 
و زیرزمینی استان بالغ بر 2485 میلیون متر مکعب است که از این مقدار، 49/7 درصد آن را آب های سطحی و بقیٔه آن را آب های 

زیرزمینی تشکیل می دهد. منابع آب استان را می توان به دو دستٔه آب های سطحی و زیرزمینی تقسیم کرد: 

منابع طبیعیدرس 4

بر ا ی مطا لعه

جدول 7ــ1ــ پتانسیل منابع آب استان گلستان به تفکیک حوضه های آبریز

کل منابع آبآب زیرزمینیآب سطحیحوضه آبریز

25745302اترک

82810001828گرگان رود

100170270قره سو

403070خلیج گرگان

10515نکارود علیا

123512502485استان
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الف( آب های سطحی: شامل رود ها و دریاچه ها می باشد. 
 رود ها 

رود های استان همواره شریان اصلی حیات و تکیه گاه کشاورزی در این خطٔه زرخیز بوده اند. تعداد رود های جاری استان بالغ 
بر 40 شاخه است که عموماً رودهای اصلی از شرق به غرب و شاخه های فرعی از جنوب به شمال جریان دارند.

1ــ رود اترک: این رود از کوه های هزار مسجد سرچشمه می گیرد. طول آن 545 کیلومتر است که در قسمت شمالی استان 
با جهت شرقی ــ غربی جریان دارد. مهم ترین شاخه های آن شامل سومبار، آجی سو، آق سو و … می باشد که پس از عبور از نواحی 
کوهستانی به تپه ماهور های کم ارتفاع مرزی می رسد.تقریباً 120 کیلومتر از رود اترک، مرز دو کشور ایران و ترکمنستان را تشکیل 
می دهد و سپس در خلیج حسینقلی در ترکمنستان به دریای خزر می ریزد. به علت بهره برداری بیش از حد از این رود برای مصارف 

کشاورزی و سایر امور، آب بسیار کمی به دریا می ریزد. این رود در فصول گرم، کم آب و حتی خشک است.
2ــ گرگان رود: این رود از ارتفاعات جنگل گلستان، گلی داغ در کالله، کوه های آالداغ و ارتفاعات غربی خراسان سرچشمه 
می گیرد. طول آن 350 کیلومتر و در قسمت مرکزی استان با جهت شرقی ــ غربی جریان دارد. مهم ترین شاخه های آن شامل دوغ، 
زاو، اوغان، چهل چای، زرین گل، رامیان، نوده، رودبار محمدآباد و… می باشد. گرگان رود پس از عبور از شهر های گنبد کاووس و 
آق قال، در غرب روستای خواجه نفس با تشکیل دلتای بزرگی به دریای خزر می ریزد. در استان گلستان، به منظور بهره برداری بیشتر 
از آب برای توسعٔه کشاورزی سد وشمگیر، گلستان و بوستان بر روی گرگان رود و شاخه های آن احداث شده است. بزرگ ترین سد 

خاکی استان، سد نرماب است که برروی رودخانه چهل چای مینودشت در حال احداث می باشد. 
3ــ رود قره سو: این رود از کوه های النگ در رشته کوه های البرز شرقی سرچشمه می گیرد و پس از اتصال به رود های نومل، 
زیارت، گرماب دشت، ناهار خوران، شصت کالته، النگ دره، توشن و… در کنار روستای قره سو به خلیج گرگان می ریزد. به منظور 

تأمین آب آشامیدنی شهر گرگان و آبیاری زمین های کشاورزی، سد کوثر )نومل( احداث شده است. 
ارتفاعات جنوب  از دامنه های شمالی  به صورت شاخه های مستقل  4ــ رودخانه های حوضه خلیج گرگان:این رودخانه ها 
شهرستان های بندرگز و کردکوی سرچشمه گرفته و در بخش جنوب غربی استان با جهت جنوبی ــ شمالی جریان می یابد. مهم ترین 

شاخه های آن شامل کارکنده، باغو، گز، وطنا، جفاکنده، مزنگ، نوکنده و… می باشند.
 دریاچه ها 

منابع عمدٔه تغذیه کننده آب دریاچه ها در واقع جریان آب رود اترک از طریق کانال ها و آب حاصل از ریزش های جوی در دوره 
سرد سال است. بزرگ ترین دریاچه داخلی استان دریاچه آال گل بوده که وسعت آن 2500 هکتار است.

از آب دریاچه ها برای کشاورزی، آبیاری مراتع، پرورش ماهی و ایجاد منطقه ای برای گذراندن اوقات فراغت مردم استفاده 
می شود. به همین منظور، دریاچه های مصنوعی کوچک دیگری نیز به نام ناور )آب بند( در کوهپایه ها و جلگه در مسیر رودها ایجاد 

شده است.
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 شکل 39ــ1ــ نقشۀ رودهای استان گلستان

شکل 38ــ1ــ ناور )آب بند ( ــ توشن ــ گرگان
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 ب( آب های زیرزمینی: آب های زیرزمینی شامل چاه های عمیق تا نیمه عمیق، قنات ها وچشمه ها می باشد. در استان گلستان 
به دلیل بارش نسبتاً مناسب و نفوذپذیری زیاد خاک، سفره های آب زیرزمینی غنی ای تشکیل شده است. تمام کوهستان های واقع در 
جنوب استان به ویژه قسمت های مرتفع آن در فصل سرد زیر پوششی از برف پنهان است. باال رفتن دمای روزانه به تدریج این برف ها 
را ذوب نموده و قسمت اعظم آب آنها به زمین نفوذ می کند. این آب ها منشأ حیات چشمه ها، قنات ها و چاه هایی است که بخش قابل 

توجهی از نیازهای کشاورزی، شرب و صنعت استان را تأمین می کند.
سطح آب های زیرزمینی در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای، پایین و در نواحی جلگه ای، باالست. در کرانه های ساحلی و شمالی 
جلگٔه گرگان، بیشتر آب های سطحی و زیرزمینی به دلیل نزدیکی به دریا و جنس زمین، شور هستند؛ در جنوب جلگٔه گرگان نیز آب های 

سطحی کیفیت مطلوبی دارند. 

بر ا ی مطا لعه

مصرف آب در استان 
میزان آب مصرفی در استان نسبت به کل منابع آب های سطحی و زیرزمینی، حدود 000 /000 /522 /1متر مکعب 

است. 
بخش کشاورزی: برای آبیاری 250000 هکتار از زمین های کشاورزی، 772 میلیون متر مکعب آب مصرف 
می شود که بیشترین درصد از مجموع آب ها را به خود اختصاص داده است. شهر ها و روستا های استان 6/1 میلیون 

متر مکعب از آب های سطحی و 93 میلیون متر مکعب از آب های زیرزمینی را به مصرف می رسانند.
 کمترین میزان مصرف آب های استان مربوط به بخش صنعت و معدن است.در حال حاضر، نحؤه بهره برداری 
آب های سطحی از طریق تأسیسات آبی استان، مانند سد ها، ایستگاه های پمپاژ، آب بند ها و آب های زیرزمینی ازطریق 
با  استان عمدتاً  در  آب  برداشت  پمپاژ  ایستگاه های  می گیرد.  قنات و چشمه ها صورت  نیمه عمیق،  و  چاه های عمیق 
اهداف کشاورزی بخصوص زراعت و باغداری و پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گیرند. این ایستگاه ها اغلب بر 
روی شبکه های سنتی و تا حدودی مدرن و اغلب بر روی شبکه های رودخانه های اترک، گرگان رود و سرشاخه های آن 
و قره سو و برخی بندهای انحرافی و نهرهای کوچک احداث شده اند. همچنین ایستگاه های پمپاژ نصب شده بر روی 
شبکه های مدرن نیز عمدتاً بر روی سدهای مهمی نظیر سدهای گلستان و وشمگیر و یا بر روی سدهای کوچک مخزنی 

دیده می شوند.



32

جدول 8  ــ1ــ بهره برداری از شبکه های مدرن تحت سدهای استان تا پایان سال 1387به میلیون متر مکعب

نام سد

زراعی و باغی

محیط زیستتبخیرپرورش ماهی
صنایع، 
طیور و 
خدمات

جمع
میزان

وسعت 
تحت شبکه 

)هکتار(

28/76360033/485/7641بوستان

گلستان
51/36

ایستگاه های 
پایاب 20

8600
2050210/585/790

وشمگیر

 78/88
پایاب 3/92 
بی بی شیروان 

 8/5
ایمرها 9/33

 12000
 400
 500
700

مخزن سد
 3 

شبکه
15/12 

8/916/11134/83

6/6910000/050/3490/050/17/24کوثر

30299419/68166/31385آالگل

0/561624دانشمند

237/443184443/3545/3223/9929/1387/08جمع کل

شکل 41ــ1ــ سد کوثر در شرق گرگان شکل40ــ1ــ سد زرین گل در جنوب شهر علی آباد
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فعالیت گروهی 5  ـ١

1ــ آب های آشامیدنی شهر یا روستای شما از کجا تأمین می شود؟ گزارشی تهیه و به کالس ارائه دهید.
2ــ برای آن که خود و دیگران با کمبود آب مواجه نشوید، چه اقداماتی انجام می دهید؟

3ــ محل زندگی شما در کدام حوضۀ آبریز قرار دارد؟
4ــ پیامد های افت شدید سطح آب های زیرزمینی چیست؟

5  ــ طبق جدول الگوی مصرف، مقدار آب در نظر گرفته شده برای کلیه مصارف هر شهروند 135 
لیتر در شبانه روز است. حال اگر تعداد افراد یک خانواده را به طور میانگین 5 نفر در نظر بگیریم، طبق 
تعداد  در  را  خانواده  روزانه  مصرف  اگر  و  می شود  لیتر   675 خانواده  یک  مصرفی  آب  مقدار  الگو،  این 
متر  با 20  برابر  تقریباً  خانواده  ماهیانۀ  مصرف  مقدار  )لیتر20250=675×30(  کنیم  ماه ضرب  روز های 
مکعب خواهد بود. حاال با مراجعه به قبض آب خانوادۀ خود، ببینید که مقدار آب مصرفی خانوادۀ شما در 
یک ماه چقدر است؟ چنانچه بیش از 20 متر مکعب بود، الزم است با راهنمایی اعضای خانواده تان،در مصرف 

آب صرفه جویی کنید و استفاده از آب را به حد الگوی مصرف برسانید.

2ـ خاک در استان
 خاک های استان به طور عمده از رسوبات آبرفتی دوره کواترنری تشکیل شده اند که در نتیجه فرسایش کوه های البرز و حمل 
مواد توسط رودها به وجود آمده اند. در قسمت های جلگه ای و پایکوهی جنوب و شرق استان به دلیل وجود رسوبات نرم آبرفتی و 
مخروط افکنه ای و خاک های جنگلی قهوه ای یکی از بهترین اراضی کشاورزی ایران را تشکیل داده است. به طور کلی هرچه به طرف 

شمال استان پیش برویم شوری ناشی از آب های زیر زمینی و شرایط آب وهوایی، بهره برداری از خاک ها را واقعاً ناممکن می سازد.

آیا می   د   ا  نید

ــ مساحت اراضی قابل کشت استان حدود 850 هزار هکتار است که در حال حاضر 650 هزار هکتار آن به صورت 
دیم و آبی کشت می شود و بقیٔه اراضی به مقدار 200 هزار هکتار به دلیل عدم تأمین آب یا کیفیت خاک فاقد کشت اند.

3ـ پوشش گیاهی در استان
 جنگل ها و گیاهان سبز اطراف ما، از مهم ترین عوامل حیات بخش کرٔه زمین به شمار می آیند. استان گلستان به دلیل مساعدت 
آب و هوایی، ناهمواری ها، نوع خاک و بارش مناسب یکی از مهم ترین و با ارزش ترین منابع تجدید شونده جهان می باشد و روز به روز 

بر اهمیت آن از نظر اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی افزوده می شود. 
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انواع پوشش گیاهی استان را می توان به سه دسته استپ، جنگل و مرتع تقسیم کرد. 
الف( استپ: به درختچه ها و بوته های خاردار که با فاصله از هم روییده اند استپ می گویند. بیش از 35 درصد از کل وسعت 
استان پوشیده شده از استپ نیمه بیابانی با خاک های شور و قلیایی می باشد. درختچه گز و گونه های علفی گون، درمنه و خار شتر 

معروف ترین گیاهان استپی استان می باشد. 

شکل 42ــ1ــ جامعه گیاهی گون در استپ کوهی ــ ارتفاعات شاه کوه در شهرستان گرگان

جنگل ها از مهم ترین منابع طبیعی تجدید شونده کشور به حساب می آیند. بینش و تفکر سازنده و  ب( جنگل ها در استان: 
مثبت، نسبت به این منبع عظیم می تواند گذشته از ارزش اقتصادی، موجبات حفاظت و بهبود محیط زیست، حفاظت از منابع اراضی 

و خاک، کنترل و تقویت مخازن آبی و … را فراهم نماید.
براساس آمار سال 1385 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، وسعت جنگل های استان معادل 438799 هکتار اعالم شده 

است. این گستره جنگلی که از نوکنده در غرب تا گلی داغ در شرق گسترش دارد، دارای سه چهرٔه متفاوت به قرار زیر است:
 جنگل های مرطوب که از نوکنده آغاز شده و به دره زیارت در گرگان ختم می شود.

جنگل های نیمه مرطوب شامل جنگل های شرق دره زیارت می باشد.
 جنگل های نیمه خشک که در دامنه های شرقی و جنوبی و روی یال ها گسترش یافته است.

جنگل های پهن برگ استان از تنوع گونه ای بسیار خوبی برخوردار بوده و در واقع یکی از مهم ترین و با ارزش ترین جنگل های 
تجاری و صنعتی کشور محسوب می شود. گونه های بسیار با ارزشی چون بلند مازو، راش، توسکا، افرا، ملج، نمدار، ممرز و… در 

این جنگل ها وجود دارد که از نظر زیست محیطی، اقتصادی و گردشگری دارای اهمیت فراوان می باشد.
عالوه برگونه های فوق بایستی به گونٔه کمیاب سرخدار اشاره نمود که به صورت نسبتاً خالص و انبوه در محدوده ای از جنگل های 
علی آباد وجود دارد. همچنین گونٔه زربین در جنگل های زرین گل علی آباد، رامیان و مینودشت، جامعه جنگلی طبیعی قابل توجهی را 
تشکیل می دهد. گونه سوزنی برگ سرونوش نیز یکی دیگر از گونه های درختی ویژه است که در جنگل های سورکش در دهانه محمدآباد 

از توابع فاضل آباد در ارتفاع 1600 متری، رویشگاه منحصر به فردی را تشکیل می دهد.
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 ذخیره گاه جنگلی به هکتار:
ــ سرخدار دهنه زرین گل )افرا تخته( با وسعت 380  ــ سورکش )سرونوش( با وسعت 195  

ــ پسته غازان قایه با وسعت 6250  ــ چهارباغ با وسعت 800  
ــ زربین رامیان با وسعت 150  ــ زربین زرین گل با وسعت 130  

ــ چشمه بلبل با وسعت 385  ــ ارس جهان نما با وسعت 300  
 پارک جنگلی )به هکتار(: 

ــ قرق )پارک جنگلی طبیعی( با وسعت 1300 
ــ النگ دره با وسعت 175  ــ دلند با وسعت 600 
ــ کبودوال با وسعت 250  ــ امام رضا با وسعت 54  

ــ آهنگران خان ببین با وسعت 30 ــ مبارک آباد با وسعت 200 

شکل 43ــ1ــ نقشۀ انواع جنگل های استان گلستان

بر ا ی مطا لعه
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جدول9ــ1ــ مساحت جنگل های طبیعی استان گلستان در سال  1384 به هکتار

مخروبه و اراضی  جنگلیحفاظتی تجارتی کل سال 

13843793732493737000060000

از مجموع 379 هزار هکتار از جنگل های طبیعی استان گلستان، حدود 66 درصد تجارتی، 18 درصد حفاظتی 
و 16 درصد مخروبه و اراضی جنگلی است.

شکل 44ــ1ــ نواحی جنگلی در ارتفاعات جنوبی استان

بر ا ی مطا لعه
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ج( مراتع در استان: براساس آمار سال 1385، مساحت کل مراتع استان گلستان قریب 1/126/000 هکتار برآورد گردیده 
که این میزان حدود 1/31 درصد از مساحت کل مراتع کشور را شامل می شود. مراتع استان از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط 

آب و هوایی، مشتمل بر سه گروه عمده مراتع ییالقی، قشالقی و میان بند به قرار زیر است:
 مراتع ییالقی: این نوع مراتع در نواحی جنوبی جنگل های استان واقع شده و مساحتی در حدود250 هزار هکتار را شامل 

می شود. مراتع ییالقی همه ساله از اواسط بهار مورد تعلیف احشام دامداران بومی استان قرار می گیرد.
 مراتع قشالقی: بخش قابل مالحظه ای از مراتع استان یعنی حدود796 هزار هکتار را مراتع قشالقی تشکیل می دهد که 
عمدتاً در مناطق جلگه ای و در شمال استان تا نوار مرزی ایران با ترکمنستان ادامه می یابد. این مراتع همه ساله برای علوفٔه دامی مورد 

استفاده دامداران بومی مناطق داشلی برون، گنبد، مراوه  تپه، علی آباد و عشایر شمال خراسان قرار می گیرد.
 مراتع میان بند: وسعت این مراتع حدود 80 هزار هکتار برآورد می گردد و شامل مراتعی است که در زمان کوچ دامداران 
و عشایر از ییالق به قشالق و بالعکس مورد استفاده قرار می گیرد. لذا فصل چرای این مراتع یک الی دو ماه در بهار و پاییز می باشد. 

این زمان در استان های مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی تغییر می کند.
از کل مساحت 1/126/000 هکتاری مراتع استان، 19/7 درصد به عنوان مراتع خوب و درجه  یک، 21/8 درصد به عنوان 

مراتع متوسط و درجه 2 و 58/5 درصد به عنوان مراتع ضعیف و یا درجه 3 شناخته می شود.

 روند تغییرات وسعت مراتع استان: اگر به نقشٔه مراتع استان توجه کنیم می بینیم که بین میزان بارش منطقه و کیفیت 
مراتع رابطهٔ  مستقیم وجود دارد؛ به گونه  ا ی که بهترین مراتع در نواحی پربارش استان قرار دارند و هرچه به سمت نواحی خشک پیش 

برویم، از کیفیت مراتع کاسته می شود. 

شکل 45ــ1ــ نمودارمراتع استان از نظر کیفیت

مراتع خوب

مراتع متوسط

مراتع ضعیف
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شکل 47ــ1ــ نقشۀ مراتع استان گلستان

شکل 46ــ1ــ چرای گوسفندان در مراتع ییالقی سر علی آباد ــ شهرستان گرگان
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بر ا ی مطا لعه

 عوامل تخریب جنگل ها ومراتع استان
طی سال های 1367تا 1384 بخش وسیعی از مراتع استان تخریب شده است که در آن عوامل انسانی و طبیعی 

دخالت دارند.
عوامل انسانی: شامل تغییر کاربری جنگل ها و مراتع، گسترش شهرها و روستا ها، توسعه زمین های کشاورزی، 

چرای بی رویه دام ها، عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع و ناآگاهی از نقش آنها و سودجویی و… می باشد.
عوامل طبیعی: شامل کمبود بارندگی، آتش سوزی جنگل ها و مراتع در اثر صاعقه و رعد و برق یا سهل انگاری، 

خشکسالی ها و… می باشد. 
مراتع  از  بخشی  احیای  و  ترمیم  به  کوچ  نشینان  و  روستانشینان  کمک  با  دولتی  نهادهای  اخیر،  سال  های  در 

تخریب شدٔه استان اقدام کرده  اند.

شکل 48ــ1ــ مراتع قشالقی استان
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شکل 49ــ1ــ تخریب جنگل و مرتع دراثر ساخت و ساز و کشاورزی

شکل50  ــ1ــ تخریب جنگل ها در منطقۀ تنگراه ــ مینودشت
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بر ا ی مطا لعه

د( حیات وحش جانوری: امروزه حفاظت از حیات وحش جانوری و اعمال مدیریت مناسب، با توجه به تهدیدات 
روزافزون و صدمات وارده بر آنها بسیار ضروری است. به همین جهت محیط زیست استان برای حفظ و حراست 
مطلوب  از تنوع زیستی و گونه های در معرض خطر انقراض و حتی گونه هایی که زمانی در این منطقه زیست می نموده اند 
و به واسطٔه تخریب زیستگاه و شکار بی رویه، نسل آنها در استان منقرض شده، کار تکثیر، پرورش و رهاسازی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
ببر هیرکانی، بزرگ ترین عضو خانوادٔه گربه سانان در گذشته پراکندگی وسیعی در مناطق جنگلی هیرکانی تا پارک 
ملی گلستان و شبه جزیره میانکاله داشته است. این جانور گونه ای منقرض شده به حساب می آید. به طوری که از دهٔه 

1330 که آخرین ببر در پارک ملی گلستان شکار شد، از وجود آن گزارشی در دست نیست.

باتوجه به شکل 51ــ1ــ باکمک دبیر زیست شناسی خود گونه های حیات وحش رانام گذاری کنید.
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فعالیت گروهی 6  ـ١

1ــ مهم ترین رویشگاه های جنگلی استان گلستان در کدام مناطق واقع شده اند؟
2ــ درباره سابقۀ جنگل های محل سکونت خود تحقیق نموده و دالیل تخریب آنها را بررسی نمایید. 

به عمل  علمی  بازدید  نزدیک ترین جنگل  از  مدرسه  مدیر  و  دبیر  با  همراه  و  به صورت گروهی  3ــ 
آورده و گزارشی نیز تهیه نمایید.

4ــ برای حفاظت از جنگل ها و مراتع استان چه راهکارهایی را ارائه می دهید؟
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در دهه  های اخیر شهرنشینی سریع و عدم توجه به اثرات زیست محیطی فعالیت  های صنعتی، یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده 
محیط زیست انسانی در استان بوده است. فاضالب  های خانگی، پساب  های صنعتی، سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی، مواد زاید 
جامد، آالینده  های میکروبی و شیمیایی موجود در آب های زیرزمینی از عوامل اصلی آلودگی آب ها به شمار می  آیند. عوامل تهدیدکننده 
خاک  ها را نیز می  توان در کمبود بارندگی، کاهش مواد آلی خاک، افزایش میزان شوری و قلیایی بودن خاک، تغییر کاربری اراضی 
و آالینده  های صنعتی جستجو نمود. عدم وجود برنامه جامعی برای حفاظت از خاک به ویژه در زمینٔه استفاده زیاد از حد سموم و 
کودهای شیمیایی و اکتشاف و بهره  برداری ناصحیح معادن از جمله مهم ترین چالش  های حفاظت از خاک در کشور هستند. توجه به 

وضعیت و چگونگی دفع فاضالب  های صنعتی و معدنی، در استان از اهمیت باالیی برخوردار است.
منابع  این  مهم ترین  آورده است.  فراهم  را  استان  هوای  و  آب، خاک  منابع  زیست محیطی  آلودگی  موجبات  آلوده کننده  منابع 
شامل فاضالب های شهری و خانگی، فاضالب های صنعتی، پساب های کشاورزی و فاضالب های واحدهای دامداری و دامپروری، 

مواد زائد جامد، فعالیت کارخانه ها و وسائط نقلیه موتوری و سایر مراکز فعالیت استان است.

 آلودگی هوا
 آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را طوری تغییر دهد که 
برای سالمتی انسان، گیاهان و یا سایر موجودات زنده مضر باشد. در استان گلستان در اثر فعالیت منابع آلوده کننده روزانه مقادیر زیادی 
گازهای خطرناک و سمی به محیط تخلیه می  گردد. این گازها با توجه به سّمی بودن، اثرات مخربی بر انسان و سایر موجودات زنده 
بر جای می گذارد. یکی از عوامل مهم آلودگی هوای استان، سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع کشاورزی می باشد.این مسئله به ویژه پس 
از برداشت گندم که وسیع ترین مزارع کشاورزی استان را شامل می شود و نیز مزارع سویا، قابل مشاهده است. آتش زدن مزارع پس از 

برداشت محصول، عالوه بر ایجاد آلودگی هوا، سبب از بین رفتن موجودات خاکزی که کودساز هستند، می شود.

مسائل و مشکالت زیست محیطی استاندرس 5

شکل 52  ــ1ــ منابع آلوده کنندۀ محیط زیست
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شکل 53  ــ1ــ برخی از عوامل آلوده کننده هوای استان

بیشتر بد  ا  نیم  

مصرف بیش از حد سموم دفع آفات نباتی در فصل بهار و تابستان، آب و هوای فضای شهر ها و روستاهای 
پنبه  نقلیه موتوری، ماشین آالت کشاورزی، واحد های  آن، وسایل  بر  آلودگی می کند. عالوه  دچار  استان را کامالً 
پاک  کنی، کارخانه های آسفالت، کوره های آجرپزی و کشتارگاه های صنعتی دام و طیور از مهم ترین آالینده های هوا 

در استان گلستان هستند.

 آلودگی آب
 رودخانه  ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین کننده آب مصرفی استان تحت تأثیر آالینده  های صنعتی، کشاورزی و شهری قرار دارند. 
انتقال پساب  های کشاورزی از طریق آب های سطحی و زیرزمینی به رودخانه  ها باعث ورود مقدار زیادی مواد شیمیایی شامل ازت، 

فسفر و سموم آفت  کش به آب ها می شود. این امر عالوه بر آلودگی خاک و آب، باعث مرگ آبزیان در جویبارها، نهرها و… می شود.
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الف( آالینده  های شهری: فاضالب  های شهری و خانگی 
و  خدماتی  تجاری،  مراکز  خانگی،  منابع  فاضالب  شامل  آالینده 
درمانی و رواناب های سطحی شهرها می باشد. این گونه فاضالب ها 
و  شوینده  مواد  بیماری زا،  عوامل  آلی،  مواد  بودن  دارا  به علت 
زمرٔه  در  زندگی،  و  کار  از  معدنی حاصل  و  آلی  پس مانده های  نیز 
در  کلی  می آیند.به طور  به شمار  زیست  محیط  مهم  آالینده های 
شهرها، فاضالب های خانگی و شهری از نظر حجم تولیدی و بار 
آلی نسبت به سایر منابع آالینده، در درجه اول اهمیت قرار دارد، 
وارد چرخٔه  تصفیه ای  هیچگونه  بدون  عمدتاً  فاضالب ها  این  زیرا 

شکل 54  ــ1ــ ورود آب های آلوده به رودخانه ها و ناورها

شکل55  ــ1ــ تصفیه خانه فاضالب شهری
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بیشتر بد  ا  نیم  

 تمرکز تعداد زیادی از شهرها و روستاها در اطراف رودخانه  ها و فقدان سیستم تصفیه فاضالب باعث انتقال 
مستقیم پساب  های این مراکز به شبکه آب های سطحی می شود. در حوضه های آبریز فاضالب  های روستایی، شهری، 
دفن  زمین  در  زباله  های شهری  که  مناطقی  در  همچنین  می شود.  رودخانه  وارد  پاالیش  بدون  کشاورزی  و  خانگی 

می شوند، شیرابه های آنها می تواند باعث انتقال آالینده  ها به آب های زیر زمینی شود.

ب( آالینده  های کشاورزی: فعالیت کشاورزی در استان گلستان می  بایستی که در جهت حفظ و بهره  گیری معقول و متناسب از 
منابع و رعایت مسائل زیست محیطی باشد. در زه  آب های کشاورزی، انواع ناخالصی از قبیل کودهای گیاهی، حیوانی و شیمیایی، 
سموم و علف کش ها و دیگر بقایای مزرعه وجود دارد. نفوذ این زه  آب ها در خاک به تدریج موجب کاهش قدرت تهویه آن می شود و 
سپس ترکیبات شیمیایی خاک دگرگون شده و مجموع این عوامل باعث اختالل در حیات و فعالیت موجودات ریز خاک خواهد شد که 

ادامه این روند سبب تغییر کیفیت آب های زیرزمینی می گردد. 

زیستی می شوند که این پدیده به خصوص در شهرهای بزرگ، تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. باید یادآور شد که جمع آوری 
و تصفیه فاضالب شهرها به اندازٔه تأمین آب سالم الزم و ضروری است.توسعه شهرها و روستاها که خود ناشی از رشد جمعیت است، 
آلودگی آب ها را افزایش می دهد. پساب های شهری حاوی مواد شیمیایی، انگل  ها، میکروب  ها، شوینده های مختلف، سموم شیمیایی 

و… است که می توانند باعث آلودگی آب شوند.

شکل 56    ــ1ــ ورود فضوالت حیوانی به رودخانه و ورود آب آلوده به قنات
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جغرافیای طبیعی استان

ج( آالینده  های صنعتی: آلودگی های صنعتی، ترکیبی از فاضالب صنعتی، آلودگی های حرارتی و هیدروکربورها می باشد که 
مراکز صنعتی، مهم ترین منابع تولید کننده آنها به شمار می آیند. فاضالب تولید شدٔه حاصل از فعالیت مراکز صنعتی استان، حاوی 
سموم، فلزات سنگین و مواد شیمیایی بسیاری است که جدا نمودن آنها بسیار مشکل است و درصورت ورود به آب های زیرزمینی 

به علت سمی بودن زیاد، سالمت انسان ها را به خطر می اندازد.

شکل 57  ــ1ــ فاضالب تولید شده از مراکز صنعتی

 پسماند )زباله(
 زباله به اشکال گوناگونی آب های سطحی و زیرزمینی را آلوده می  سازد. در نتیجٔه انباشت زباله در یک مکان، بعد از مدتی مایع 
لزج متعفن تیره رنگی که شدیدًا آلوده است و به نام نشتاب زباله نامیده می  شود، از کف محل انباشت در جهت شیب زمین شروع به 
حرکت می  کند و در مسیر خود خاک و منابع آب سطحی را آلوده می  کند و در صورت نفوذ در خاک ممکن است آب های زیرزمینی را 

آلوده سازد.پسماند ها به پنج گروه تقسیم می شوند:
1ــ صنعتی: شامل مواد تولید شده در مراکز صنعتی مانند انواع ضایعات، قطعات فرسوده و تجهیزات الکترونیکی

2ــ کشاورزی
3ــ بیمارستانی: داروها، فیلم و عکس  های رادیولوژی
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4ــ ویژه: مانند پسماندهای خطرناک شامل اشیای تیز و برنده )تیغ، سوزن و…(، انواع المپ ها، شیشه  ها و…
5  ــ عادی: شامل پسماندهای خشک مانند انواع پالستیک، کاغذ، قوطی و بطری و پسماندهای تر، مانند انواع باقیمانده مواد 

غذایی، ضایعات سبزی، میوه  ها و … 
برخی پسماندها برای تولیدکود گیاهی)کمپوست( مورد استفاده قرار می گیرد.

 راه های مقابله با آلودگی های زیست محیطی: اقدامات مختلفی از طرف سازمان ها و نهاد های مرتبط به منظور رفع و 
کاهش آلودگی های زیست محیطی به شرح ذیل در حال انجام می باشد: 

احداث شبکه دفع فاضالب و ایجاد تصفیه خانه برای پاالیش پساب های صنعتی و خانگی ــ 
جمع آوری و دفع بهداشتی پسماند و اجرای سیستم بازیافت در شهرها و روستاهای استان ــ 

ساماندهی صنایع آلوده ساز و احداث شهرک های صنعتی به فاصله دور از شهرها به ویژه نواحی شمالی استان ــ 
استفاده از مبارزه بیولوژیک در مبارزه با آفات به جای سموم دفع آفات ــ 

گسترش جایگاه های سوخت CNG در استان و گازسوز کردن تاکسی ها و خودروهای سواری، ایجاد شبکه قطار های برقی  ــ 
در مسیر شرق و غرب استان و ممنوعیت تولید خودروهای آالینده

باالبردن آگاهی و اطالعات مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی ــ 

شکل 58  ــ1ــ کارخانۀ کمپوست و بازیافت زبالۀ گرگان در شمال آق قال

فعالیت گروهی 7  ـ١

1ــ چهار مورد از مشکالت زیست محیطی محل خود را ذکر نمایید. 
2ــ برای کاهش و رفع مشکالت زیست محیطی چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید.


