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پیامبر اعظم )ص( فرمودند: حرمت زمین را نگه دارید، که به منزلٔه مادر شماست.

ــ آیا می دانید استان چهارمحال و بختیاری از چه منابع و توان های طبیعی برخوردار است؟

منابع طبیعی استان  درس4

منابع طبیعی هر جامعه ثروت آن جامعه و بستر توسعٔه هر سرزمین محسوب می شوند که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته، بلکه 
میراثی است که باید برای نسل های آینده باقی بماند. بنابراین، حفاظت از آنها و استفادهٔ اصولی و علمی از این منابع وظیفٔه هر فردی 

است. در غیر این صورت جهان آینده توأم با فقر، گرسنگی و محیطی آلوده و غیرقابل زندگی خواهد بود.
در این درس، شما با انواع منابع و توان های طبیعی استان آشنا می شوید. 

»طبیعت برای نیازمندی های انسان کفایت می نماید اما برای آزمندی های او هرگز«

1ــ آب ها

وجعلنا من الماء کل شی ء حی؛ وهر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم. )سورۀ انبیاء، آیۀ 30(

ــ به تصویر باال نگاه کنید. به نظر شما علت فراوانی منابع آب در استان ما چیست؟
ــ سرچشمٔه رودهای استان در کدام منطقٔه کوهستانی قرار دارد؟
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در این درس، شما با منابع آب های استان و خصوصیات آنها آشنا می شوید.
منابع آب

داشتن  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
به دلیل داشتن  از مساحت کشور  حدود یک درصد 
ارتفاعات بلند و بارش نسبتاً مناسب حدود 10 درصد 
به خود اختصاص داده  از آب های جاری کشور را 

است.
قسمت عمدٔه بارش در استان، موجب تشکیل 
آب های سطحی می شود که با توجه به جهت ارتفاعات 
و شیب زمین از جنوب غربی، شمال شرقی و شمال 
استان خارج می گردد. قسمتی نیز به داخل زمین نفوذ 

کرده و تشکیل آب های زیرزمینی را می دهد.
تصویر 1ــ4ــ منابع آب های سطحی استان، سرچشمۀ رودهای بزرگ کشور )رود بازفت(

نقشۀ شمارۀ 2ــ4ــ رودخانه  های استان

مرکز شهرستان
دریاچه یا تاالب
رود
آبراهه کیلومتر 

0    5   10            20       30        40       50
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آب های سطحی: به دلیل شرایط توپوگرافی 
رودهای  حوضٔه  قلمرو  در  سطحی  آب های  منطقه، 
شمارٔه  )نقشٔه  دارند.  قرار  دز  و  زاینده رود  کارون، 

5  ــ4(
حدود  کارون:  رودخانۀ  حوضۀ  1ــ 
حوضٔه  قلمرو  در  استان  مساحت  درصد   87
از  پس  رودخانه  این  دارد.  قرار  کارون  عظیم 
و  شده  خارج  استان  غربی  جنوب  از  مسافتی  طی 
حدود  ساالنه  و  می شود  خوزستان  استان  وارد 
تخلیه  استان  از  را  آب  9/2 میلیارد   متر    مکعب 
مـی کند. از عـمـده ترین سر شاخـه هــای این رود 
بـازفت،  کـوهرنگ،  رود  بـه  مـی تـوان  استان  در 

بهشت آباد، خرسان، ونک، منج و … اشاره کرد.
2ــ حوضۀ رودخانه زاینده رود: این رود حدود 9 درصد از مساحت استان در شمال و شمال شرقی را به خود اختصاص 
داده و از سمت شمال شرقی از استان خارج می شود. از سرشاخه های عمدٔه این رود می توان به تونل های 1 و 2 کوهرنگ، چشمه 
دیمه، آب خوربه و نعل اشکنان اشاره کرد. توسط تونل  های 1و2 کوهرنگ و چشمٔه دیمه، ساالنه حدود 776 میلیون متر مکعب آب 
از استان خارج می شود و در آیندٔه نزدیک با بهره برداری از تونل 3 کوهرنگ قسمتی دیگر از رودخانٔه کوهرنگ وارد این رودخانه 
می  شود. همچنین طرح انتقال آب از شاخٔه بهشت آباد )از سرشاخه های کارون( توسط تونل بهشت آباد به فالت مرکزی ایران در نظر 

گرفته شده است. هر چند اجرای این طرح به شدت بر منابع آب های زیرزمینی و چشمه های منطقه تأثیر منفی خواهد داشت.

تصویر 3ــ4ــ سرچشمۀ رودخانۀ کوهرنگ از سرشاخه های کارون )شهرستان کوهرنگ(

تصویر4ــ4ــ زاینده رود
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آب  های  از  دیگر  قسمتی  تاالب  ها:  و  سدها 
سطحی استان در پشت سدها و در تاالب  ها ذخیره شده 
است که می  توان به عنوان نمونه به سدهای کارون 4، سد 
و سولقان  تاالب های چغاخور  و  اشکنان  نعل  بیدکان، 
اشاره کرد و همچنین سدهای در دست احداث، خرسان 
1 و 2 و سد سوم کوهرنگ از این جمله  اند. این آب های 
تولید برق و  بر مصارف کشاورزی،  ذخیره شده عالوه 
زیبا،  چشم اندازهای  داشتن  به دلیل  سیالب ها  کنترل 

زمینٔه جذب گردشگر را نیز به استان فراهم کرده اند.
الزم به ذکر است که با وجود حجم عظیمی از 
آب های جاری در استان، کم آبی و عدم دسترسی کافی 

3ــ حوضۀ رودخانۀ دز: سرشاخه های رود دز در استان ما در ارتفاعات شمال غربی و در شهرستان کوهرنگ قرار دارند. 
حوضٔه این رود حدود 4 درصد از مساحت استان را دربرگرفته و سالیانه 330 میلیون متر مکعب آب را از استان تخلیه کرده و وارد 

رودخانٔه دز می کند.

نقشۀ شمارۀ  5  ــ4ــ نقشۀ حوضۀ رودخانه های استان

دریاچه سد زاینده رود
حوزه آبخیز دز
حوزه آبخیز زاینده رود
حوزه آبخیز کارون
مرکز شهرستان

راهنمای نقشه

50      40       30      20          10   5    0کیلومتر 

تصویر 6  ــ4ــ تاالب چغاخور)شهرستان بروجن(
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به آب در استان به یک مشکل عمده تبدیل شده است و بسیاری از شهرها و روستاهای استان با کمبود آب روبه رو هستند. به نظر شما 
دلیل این امر چیست؟

سد کارون 4: سد کارون 4 در جنوب غربی استان و در 180 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد بر روی رودخانٔه کارون احداث 
شده است. هدف از احداث این طرح، تولید انرژی برق آبی و کنترل سیالب ها می باشد. 

این سد با ارتفاع 230 متر  بلندترین سد 
2/2  میلیارد  که  است  کشور  دوقوسی  بتونی 

متر مکعب آب را ذخیره می نماید. 

تصویر  7  ــ4ــ سد کارون 4

جدول شمارۀ 1ــ4ــ مشخصات برخی سدهای استان چهارمحال و بختیاری

حجم ذخیره آب )میلیون متر مکعب(وضعیتنام سد

سد کارون 4
سد بیدکان

سد نصیرآباد

در حال بهره برداری
در حال بهره برداری
در حال بهره برداری

2200
9/3

10/3

سد خرسان 1
سد خرسان 2

در دست مطالعه
در دست مطالعه

1291
2304

سد خرسان 3
سد سبزکوه

سد کوهرنگ 3
سد باباحیدر
سد سورک

در دست اجرا
در دست اجرا
در دست اجرا
در دست اجرا
در دست اجرا

1158
75

365/5
12/8
27
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آب  های زیرزمینی: قسمتی از آب  های حاصل از بارش به زمین نفوذ کرده و تشکیل آب  های زیرزمینی را می دهد که از طریق 
چاه و قنات مورد بهره  برداری قرار گرفته اند. )جدول شمارٔه 2ــ4( 

جدول شمارۀ 2ــ4ــ روش و مقدار تخلیۀ آب  های زیرزمینی در دشت های آبرفتی استان ــ پایان سال ١٣٩٠

میزان تخلیه به میلیون متر مکعب در سالتعداد )حلقه(روش تخلیه

505/3 میلیون متر مکعب در سال2672چاه عمیق

332/7 میلیون متر مکعب در سال2484چاه نیمه عمیق

70/85 میلیون متر مکعب در سال459قنات

650/20 میلیون متر مکعب در سال873چشمه ها

1592/67 میلیون متر مکعب در سالجـمـع                          6488

قسمت عمده ای از آب های زیرزمینی استان در دشت های آبرفتی مورد استفاده قرار می گیرند.
دشت  های آبرفتی تقریباً بین 14 تا 15 درصد وسعت استان را تشکیل می دهند که بیشتر در نیمٔه شرقی استان قرار دارند. مقدار 

آب زیرزمینی در این دشت ها به عواملی چون مقدار بارش، تخلخل، جنس سنگ و نفوذ پذیری بستگی دارند.
عمده ترین دشت  های آبرفتی استان عبارت اند از:

1ــ دشت شهرکرد 2ــ بروجن ــ فرادنبه 3ــ سفید دشت 4ــ گندمان ــ بلداجی 5  ــ خانمیرزا ــ آلونی 6  ــ فارسان ــ جونقان 
ـ     شلمزار  8   ــ لردگان 9ــ کیار شرقی. 7ـ

به دلیل برداشت های مازاد و بی رویه، کمبود بارش در سال  های اخیر و خشکسالی ها و تغییر بارش که نوع عمدٔه آن به صورت 
مایع است، حجم آب  های زیر زمینی در استان به شدت کاهش یافته است به طوری که به دلیل برداشت زیاد، برخی از این دشت ها به 

محدودهٔ ممنوعه تبدیل شده اند که عبارت اند از:
 1ــ دشت شهرکرد، 2ــ دشت بروجن ــ فرادنبه، 3ــ سفید دشت، 4ــ دشت خانمیرزا.

ویژگی های دشت  های استان
1ــ کمی ضخامت آبرفت ها که سبب تخلیٔه سریع آب ها شده است. 

2ــ در شرایط مناسب بارش سریع تغذیه می شوند.
پیامدهای برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی:

١ــ افت شدید سطح ایستابی به دلیل برداشت بی رویه و خشکسالی ها و عدم تغذیٔه مناسب
2ــ به دلیل افت سفرهٔ آب زیرزمینی، پدیده نشست زمین اتفاق افتاده است. این امر باعث کم شدن و کاهش حجم تخلخل در 
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آبرفت شده و مقدار ذخیره آب نیز کاهش می یابد.

 دالیل کاهش حجم آب های زیرزمینی در استان
در این زمینه دو دسته عوامل دخالت دارند:

الف( عوامل طبیعی
1ــ خشکسالی های پی در پی  

2ــ تغییر نوع بارش  ها که عمدتاً به صورت مایع است.
ب( عوامل انسانی

1ــ برداشت اضافه از چاه های مجاز  
2ــ حفرچاه های غیر مجاز

3ــ برداشت بی رویه شن و ماسه از مسیل  ها که باعث کاهش سطح نفوذ شده است.
4ــ عدم استفاده صحیح آب در بخش کشاورزی

5  ــ افزایش دفعات کشت به دلیل گرمی هوا
راه های جلوگیری از افت شدید سفره های آب زیرزمینی

1ــ جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز و نصب کنتورهای هوشمند
2ــ جلوگیری از حفر چاه  های غیر مجاز و مسدود کردن آنها

3ــ تغییر شیوهٔ آبیاری در بخش کشاورزی

تصویر  8   ــ4ــ پدیدۀ فرونشست زمین )منطقۀ خانمیرزا(
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 فعالیت 

4ــ پخش و هدایت سیالب  ها و روان آب ها به داخل زمین
5  ــ انتقال آب از حوضه های دیگر به دشت ها

حوضٔه رودخانه های استان در نقشه های 2 ــ 4 و 5 ــ 4 نشان داده شده است. با توجه به آن ها جدول زیر را 
کامل کنید.

رودخانه های مهمحوضۀ آبریزردیف

1ــ ……………………… 2ــ ………………………3ــ ………………………حوضٔه زاینده رود1

1ــ ……………………… 2ــ ………………………3ــ ………………………حوضٔه کارون2

2ــ خاک
خاک های استان را می توان از نظر عمق به دو دسته تقسیم کرد:

الف( خاک های کم عمق؛ این نوع خاک را در نواحی مرتفع کوهستانی و تپه ها می توان دید. این مناطق با شیب بسیار تند و 
فرسایش نسبتاً زیادی روبه رو است. وجود سنگ و سنگ ریزه در ارتفاعات، پوشش گون و گیاهان مرتعی در نقاط مستعد، وجود 

چراگاه های فصلی و رویش درختان بلوط در ارتفاعات غربی از ویژگی های این نوع خاک هاست. 
و  آبرفتی رودخـانه ای  بـا شیب مالیم، دشت هـای  دامنه ای  در دشت های  را  گـونه خاک ها  این  ب( خـاک هـای عمیق؛ 
مخروط افکنه ها می توان مشاهده کرد. بخش اعظم این خاک ها زیر کشت زراعت های آبی و دیم، باغ های میوه و درختان غیر مثمر 

قرار دارد.

3ــ پوشش گیاهی
پوشش گیاهی تابع عواملی چون آب، خاک، اختالف ارتفاع و شرایط آب و هوایی است. بارش عمده ترین عامل در تعیین نوع 
پوشش گیاهی در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. تغییرات بارندگی و ارتفاع، سبب شکل گیری انواع پوشش گیاهی در این 

استان شده است؛ به طوری که انبوهی و تراکم پوشش گیاهی از شرق به غرب افزایش می یابد. 
در مناطق غربی استان، مراتع خوب و جنگل های انبوه بلوط دیده می شود اما با کاهش بارندگی و پایین آمدن درصد رطوبت به 

سمت شرق، ابتدا جنگل های بلوط کاهش یافته و به تدریج به انواع پوشش بوته ای و مراتع ضعیف یا خیلی فقیر تبدیل می شوند.
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 فعالیت 
1ــ اسامی تعدادی از گیاهان و درختان اطراف محل زندگی خود را بنویسید.

2ــ تصاویری از مناظر گیاهی اطراف محل زندگی خود را تهیه کرده و گزارشی از اقدامات انجام شده جهت 
احیای جنگل ها و مراتع تهیه کرده و در کالس ارائه دهید.

3ــ چه راهکارهایی برای حفاظت از جنگل ها و مراتع در شهرستان محل زندگی خود ارائه می دهید؟
4ــ در ارتباط با پوشش گیاهی استان )جنگل ها و مراتع( در روزنامه ها، مجالت و اینترنت مطالبی جمع آوری 

کنید.
5  ــ با فعالیت های فوق به صورت گروهی روزنامٔه دیواری تهیه کرده و در کالس نصب نمایید.

تصویر 10ــ4ــ کرفس کوهی، گیاهی خوراکی و داروییتصویر 9   ــ4ــ دشت الله های واژگون )شهرستان کوهرنگ( 

اهمیت پوشش گیاهی )جنگل و مرتع(
ــ به تصویر 11ــ4 نگاه کنید و بگویید این تصویر نشان دهندٔه کدام نقش پوشش گیاهی است؟

1ــ جلوگیری از فرسایش خاک
2ــ کنترل سیالب

3ــ افزایش سطح آب های زیرزمینی 
4ــ تولید اکسیژن و کاهش دی اکسید کربن

5ــ کاهش گرد و غبار و باکتری ها و ویروس ها )رسوب 68 تن گرد و غبار توسط هر هکتار جنگل(
6 ــ تولید علوفٔه دامی
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ــ با مشورت هم کالسی های خود فهرستی از مزایا و محاسن پوشش گیاهی را تهیه کنید.
جنگل ها: جنگل های استان ما حدود 335000 هکتار، معادل 20 درصد از مساحت استان و 2/5 درصد از مساحت جنگل های 

کشور را تشکیل می دهند. 
پراکندگی این جنگل ها از شمال غربی استان در منطقٔه بازفت به صورت نواری به سمت جنوب غربی و جنوب به طول 212 

کیلومتر و عرض 3 تا 45 کیلومتر در 5 شهرستان کوهرنگ، اردل، کیار، لردگان و بروجن گسترش دارند.

تصویر 11ــ4

تصویر 12ــ4ــ چشم انداز جنگل های زاگرس )درختان بلوط غرب(



34

 فعالیت 
1ــ به تصاویر زیر نگاه کنید. موضوع مشترک آنها چیست؟ 

در حدود 19 جامعٔه جنگلی با 63 گونه درخت و درختچه در این جنگل ها شناسایی شده اند که بلوط غرب اصلی ترین گونه 
می باشد که به همراه گونه های دیگر مانند بنه، ارس، نارون، بادام، ارژن، افرا، کیکُم، زالزالک، داغداغان، پالخور، زبان گنجشک 

و  … در استان رویش دارند.
این جنگل ها در گذشته ای نه چندان دور بسیار انبوه و گسترده تر بوده اند، ولی امروزه قسمت مهمی از آنها از بین رفته و آنچه 

باقی مانده جنگل تنک شاخه زادی است که از پاجوش ساقه های بریده شده به وجود آمده است.
در تخریب جنگل های استان دو دسته عوامل دخالت داشته اند:

الف( مسائل انسانی

تصویر 1٣ــ4

2ــ چه پیشنهادهایی برای احیای جنگل های استان دارید؟
3ــ آیات، احادیث و روایاتی که در ارتباط با اهمیت درخت و درخت کاری می دانید در کالس ارائه دهید. 
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پیامبر اعظم)ص(: هرکس شاخه ای را بشکند، مانند آن است که بال فرشته ای را شکسته است.
امام صادق)ع(: یکی از کارهایی که شخص را پس از حیاتش نیز بهره مند می سازد، درخت کاری است. 

بهره برداری از جنگل های منطقه، عمدتاً توسط عشایر و روستاییان ساکن در نواحی جنگلی به منظور تأمین سوخت، تهیٔه زغال، 
تأمین علوفٔه دام، احداث منازل مسکونی، تهیٔه ابزار چوبی و تهیٔه زمین زراعتی دیم صورت می گیرد. همچنین گسترش فعالیت های 
عمرانی، زیربنایی، ارتباطی و خدماتی در داخل جنگل، وابستگی معیشتی مردم جنگل نشین به جنگل، تعداد دام مازاد بر ظرفیت، 
کمبود سوخت های فسیلی در مناطق جنگلی و عدم وجود صنایع مناسب جهت ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی مردم به جنگل نیز 

سبب تخریب جنگل ها شده اند. 

تصویر 14ــ4ــ جاده سازی و خانه سازی از عوامل انسانی تخریب جنگل های استان

نهال ها بسیار مشکل شده است.  نتیجه استقرار  یافته و در  آبی، مقدار خاک کاهش  به علت فرسایش  ب( عوامل طبیعی: 
خشکسالی های دوره ای و تغییرات تدریجی آب و هوای منطقه در نابودی جنگل ها تأثیر گذاشته است.

مراتع: در حال حاضر، مرتع درجه یک در استان وجود نداشته و مراتع به درجٔه 2 تا درجٔه 4 تقسیم شده اند. بر این اساس 
2/9 درصد مراتع از نوع درجه 2، 37/3 درصد، درجه 3 و 59/8 درصد درجه 4 می باشند.

در این استان، گیاهان مرتعی دارویی و صنعتی به وفور یافت می شود. مهم ترین گیاهان مرتعی عبارت اند از: گون، موسیر، تره، 
آویشن، جاشیر و …

از گیاهان مرتعی در موارد مختلفی استفاده می شود، از جمله علوفٔه دام، مصارف خوراکی، مصارف دارویی و ایجاد اشتغال.
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علل تخریب مراتع استان
1ــ کوچ زودهنگام و ورود و خروج دام در مراتع خارج از موعد مقرر زمانی

2ــ ورود دام بیش از ظرفیت به مراتع
3ــ شخم زدن مراتع

4ــ تهیٔه هیزم و سوخت
5 ــ اجرای طرح های عمرانی

6 ــ عدم آگاهی دامداران از اصول صحیح مرتع داری 

تصویر 16ــ4ــ دشت الله های واژگونتصویر15ــ4ــ قاچاق کرفس و نابودی تدریجی آن

مراقبت از جنگل ها، وظیفۀ همگانی

ی و طبیعی مطرح شد
در همایش طبیعت محیط زیست شهر

از میانگین جهانی است
فرسایش خاک در استان باالتر 

الله های واژگونشمارش واژگون برای نابودی 

دوشنبه 6 اردیبهشت ماه 1389 » شماره 532   «

 فعالیت 
ــ با توجه به درصد انواع مراتع)درجٔه 2 تا 4( نمودار دایره ای ترسیم کنید.

 پیامدهای تخریب جنگل ها و مراتع
1ــ فرسایش شدید خاک و ایجاد سیل

2ــ نابودی گیاهان خوش خوراک برای دام ها و افزایش گیاهان سمی و خاردار
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3ــ افزایش دی اکسید کربن و کاهش اکسیژن، در نتیجٔه افزایش دما
٤ــ کاهش آب های زیرزمینی

٥ ــ پرشدن مخازن سدها از گل و الی

راه های ترمیم جنگل ها و مراتع در استان 
برای ترمیم جنگل ها و مراتع استان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بانکت بندی در دامنه ها، تولید نهال و جنگل کاری، قرق مراتع و جنگل ها، کودپاشی مراتع، تبدیل دیم زارهای  تراس بندی و 
کم   بازده به مرتع، نظارت بر بهره برداری از محصوالت فرعی جنگل و مرتع )مثل سقز، گزانگبین وکتیرا(، تأمین سوخت روستاییان، 

آموزش به کشاورزان و دامداران.

4ــ زندگی جانوری
استان چهارمحال   و  بختیاری به دلیل قرار گرفتن در محدودٔه مرکزی رشته کوه های زاگرس، در قلمرو اکوسیستم کوهستانی 
واقع شده و با داشتن شرایط مساعد طبیعی از تنوع زیستی غنی و کم نظیری از گونه های حیات وحش برخوردار شده است. اکثر 
نقاط کوهستانی و جنگلی این استان در گذشته تا به امروز مأمن حیوانات وحشی بوده است؛ اما متأسفانه جمعیت قابل مالحظه ای از 
گونه های حیات وحش استان در سال های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از گونه های زیبا و ارزشمند استان ما در 

معرض خطر انقراض قرار گرفته اند.

تصاویر 17ــ4ــ نمونه ای از زندگی جانوری در استان
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برای مطالعه
اصل پنجاهم قانون اساسی

»در جمهوری اسالمی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی 
آلودگی  با  که  آن  غیر  و  اقتصادی  فعالیت های  رو  این  از  می گردد.  تلقی  عمومی  وظیفٔه  باشند،  داشته  رو  به    رشدی 

محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.« 

بی رویه،  شکار  و  صید  اخیر،  دهٔه  چند  در  آن  بر  عالوه  زیستگاه هاست.  تخریب  استان،  زیستی  تنوع  تهدید  عامل  مهم ترین 
غیرمجاز و با استفاده از روش های غیر متعارف و آلودگی های زیست محیطی، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نموده 
به طوری که پرندگانی همچون باکالن کوچک، عقاب طالیی، شاهین، بحری، اردک بلوطی و ماهی گورخری از گونه های در معرض 

انقراض می باشند.
از دیگر گونه های جانوری استان می توان به کل و بز، پلنگ، خرس قهوه ای و از پرندگان آن می توان به کبک و پرندگان شکاری 

اشاره کرد.
ــ آیا می دانید چرا باید گونه های در معرض خطر را حفظ کرد؟

حفاظت از زیستگاه های استان نه تنها سبب رونق گردشگری و حفظ گونه های با ارزش گیاهی و جانوری می شود؛ بلکه موجب 

نقشۀ شمارۀ 18ــ4ــ مناطق تحت مدیریت ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان

0    5  10        20     30     40      50
کیلومتر

مرکز شهرستان
دریاچه سد زاینده رود
منطقه حفاظت شده

راهنما

سولقان
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 فعالیت 

حفظ میراث تاریخی و طبیعی ما خواهد شد.
از مهم ترین مناطق محیط زیست طبیعی استان می توان به تاالب ها، رودخانه ها، چشمه ها، جنگل ها، مراتع و چراگاه ها اشاره 

نمود.

نگاه کنید و مشخص کنید کدام یک از مناطق تحت مدیریت در شهرستان محل  ـ ٤  نقشٔه شمارٔه 18ـ به  1ــ 
زندگی شما واقع شده است؟

2ــ این مناطق چه نقشی در حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری استان دارند؟
3ــ آیا تعداد و پراکندگی زیستگاه ها با شرایط زیستی استان متناسب است؟ چرا؟
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کدام مشکالت زیست محیطی، استان ما را تهدید می کند؟
همان طور که می دانید استان ما دارای جاذبه های فراوان طبیعی و انسانی برای انواع گردشگری هاست. 

ــ آیا افزایش آلودگی ها می تواند بر گردشگری تأثیر منفی داشته باشد؟ به صورت گروهی مقاله ای تهیه کرده و به دبیر خود ارائه 
دهید. 

مردم،  آموزش  نبودن  کافی  و کودهای شیمیایی،  انواع سموم  از  زیاد  استفادٔه  روند صنعتی شدن،  رشد روزافزون جمعیت، 
باشیم.  استان  در  به صورت محدود  آلودگی ها  انواع  اخیر شاهد  در سال های  تا  ناآگاهانه و … سبب شده اند  و  اقدامات خودسرانه 
بنابراین، انجام هر اقدامی از سوی مردم و مسئوالن در این استان که اخیرًا در راه توسعه قدم گذاشته است، باید با آینده نگری همراه 

باشد؛ در غیر این صورت، شاهد ضربات جبران ناپذیری بر ارکان محیط زیست خواهیم بود.
در این درس شما با مشکالت و مسائل زیست محیطی در استان آشنا می شوید.

برای آشنایی بیشتر با مشکالت زیست محیطی استان، آنها را به دو دسته تقسیم می کنیم:

1ــ آلودگی های محیط طبیعی
اجزای محیط طبیعی شامل آب، خاک و هوا می باشد.

دز  و  رود  زاینده  کارون،  یعنی  ایران  بزرگ  بختیاری سرچشمٔه سه رودخانٔه  و  استان چهارمحال  در استان:  آلودگی آب 
می باشد که به وسیلٔه آنها نه تنها استان ما بلکه فالت مرکزی و قسمتی از حاشیٔه جنوب غربی ایران نیز سیراب می شود. عالوه بر آن در 

استان ما تاالب هایی وجود دارند که هم تفّرج گاه های زیبایی می باشند و هم    زیست گاه پرندگان و موجودات آبزی هستند. 
محققین بر این باورند که منشأ بسیاری از بیماری های انسانی و دامی، مصرف آب های غیر بهداشتی و ناسالم است. همچنین 
آلودگی آب، سبب مرگ و مهاجرت آبزیان می گردد. بنابراین، حفاظت از منابع آبی استان؛ که خداوند در اختیار ما قرار داده است؛ از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. گرچه منابع آب استان به دلیل حجم زیاد و خودپاالیی، هنوز به مرز هشدار نرسیده اند، اما 

پیشگیری از ایجاد آلودگی کاری عاقالنه است.
پساب  ورود  آب ها،  به  صنعتی  و  روستایی  شهری،  فاضالب های  ورود  از:  عبارت اند  استان  در  آب ها  آلودگی  مهم  دالیل   
کشاورزی به آب ها، تأسیس بعضی واحدهای آلوده ساز مثل مزارع پرورش ماهی در سرچشمه و مسیر رودها، ورود زباله های ناشی 

از گردشگری.

راهکار هایی جهت رفع و کاهش آلودگی آب ها 
 رعایت حریم منابع آب شرب وجلوگیری از هرگونه فعالیت آلوده کننده در حریم آنها

مسائل زیست محیطی استان  درس5
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 احداث تصفیه خانه های فاضالب صنعتی
 استفاده از روش های بیولوژیک در کشاورزی

 استفاده از روش های آبیاری نوین
 جمع آوری و دفن مکانیزه و کامالً بهداشتی زباله های شهری و روستایی

 ساماندهی مراکز گردشگری
 افزایش آگاهی مردم و فرهنگ سازی

آلودگی خاک: علل آلودگی خاک در استان ما عبارتند از: استفادهٔ گسترده از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی، توسعٔه 
فعالیت های صنعتی، دفن نامناسب زباله ها، دفن فاضالب های خانگی و صنعتی در خاک و دفن زباله های عفونی بیمارستان ها پس از 

سوزاندن در خاک.
آلودگی هوا: گرچه معضل آلودگی هوا در استان، تا مرحلٔه بحرانی فاصله دارد، لیکن در صورت برنامه ریزی دقیق از بروز آن 

در آینده جلوگیری خواهد  شد.
منشأ آلودگی هوای استان عبارت اند از: عوامل طبیعی )گرد و غبار( و عوامل انسانی

الف( عوامل طبیعی )      گرد و غبار (: با توجه به باد غالب استان که از سمت جنوب غربی و غرب می وزد و پایداری خشکسالی، 
در سال های اخیر شاهد ورود گرد و غبار از مرزهای غربی استان هستیم که به طور متناوب به خصوص در فصل تابستان سبب ایجاد 
آلودگی هوا شده که گاهی تا 5 روز، پایدار مانده است . این پدیده عالوه بر ایجاد مشکالت تنفسی،کاهش شعاع دید تا فاصلٔه 100 

متری را نیز به دنبال داشته است.
ب( عوامل انسانی: روند افزایش جمعیت، استفاده روزافزون از وسایل نقلیٔه موتوری، افزایش واحدهای صنعتی آلوده ساز، 
افزایش شهرنشینی، تخریب جنگل ها و مراتع، استفادهٔ روزافزون از وسایل گرمایشی و … از عواملی هستند که در آینده سبب آلودگی 
هوا مخصوصاً در نقاط شهری خواهند شد. در فصل زمستان به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی و افزایش تولید مواد آالینده، میزان 

آلودگی هوا نیز بیشتر می شود. 
راه حل: استفاده از انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی و باد، رونق فرهنگ استفادٔه صحیح از منابع انرژی زا، استفاده از 

وسایل نقلیٔه عمومی، افزایش فضای سبز در محدودٔه شهرها و امتداد خیابان ها و جاده ها.
ــ شما چه راه حل های دیگری پیشنهاد می کنید؛ با مشورت هم کالسی های خود فهرستی از آنها را تهیه کرده و به دبیرتان ارائه 

دهید.

2ــ آلودگی های محیط انسانی
هم زمان با افزایش جمعیت و رشد صنایع در استان، در سال های اخیر شاهد انواع آلودگی ها در سطح محدود بوده ایم، از جمله 
آلودگی هوا و آب، آلودگی صوتی، مسایل مربوط به زباله های صنعتی، شهری، روستایی و بیمارستانی و فاضالب ها که همگی حاصل 

فعالیت انسان می باشند.
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 فعالیت 

فاضالب های شهری و روستایی
شهرهای  در  فاضالب  سرانٔه  میانگین 
تا   150 بین  روستاها  در  و  لیتر   141 استان 
بنابراین،  می باشد؛  روز  شبانه  در  لیتر   182
تولید فاضالب شهری در حدود 63 هزار متر 
مکعب و در مناطق روستایی بیش از 48000 
متر مکعب در 24 ساعت تخمین زده می شود. 
محیط   زیست  به  فاضالب  میزان  این  ورود 
استان، تهدیدی جدی برای منابع آب و خاک 
تصفیه خانه های  احداث  می شود.  محسوب 
که  است  اقداماتی  جمله  از  فاضالب شهری 

می تواند به نحو چشمگیری در حل این مشکل مؤثر واقع شود. در حال حاضر در حدود 65 درصد از جمعیت شهرنشین استان 
دارای سیستم فاضالب شهری می باشند. اما فاضالب های روستایی، یا در چاه های جاذب، دفع شده یا داخل منابع آب سطحی )مثل 
رودخانه ها( هدایت می شوند که در این میان،   آلودگی آب رودخـانٔه زاینده رود؛ به عنوان منبع آب شرب؛ با فاضالب 21 روستا و دو 

شهر در حاشیٔه آن، از مشکالت زیست محیطی استان محسوب می شود.

1ــ با توجه به وضعیت جغرافیایی آب های استان، بگویید منابع آلوده کنندٔه شهری خطرناک ترند یا روستایی؟ 
چرا؟

2ــ به صورت گروهی دربارٔه وضعیت آلودگی روستا یا شهر محل زندگی تان در یکی از موارد زیر بحث کنید و 
راه های مقابله با آن را ارائه دهید.

)آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، زباله ها، فاضالب ها(
3ــ با توجه به ارقام مربوط به فاضالب های شهری و روستایی، چرا تولید فاضالب روستایی بیشتر از شهرهاست؟
4ــ تولید فاضالب های شهری باعث آلودگی بیشتر آب ها )به ویژه زاینده رود( می شود یا فاضالب های روستایی؟ 

دالیل خود را ارائه دهید.
5  ــ چه راه حل هایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از کشاورزی پیشنهاد می کنید؟

6  ــ در محل زندگی شما جمع آوری و دفن زباله ها چگونه انجام می شود؟ پیشنهاد شما برای جمع آوری و دفن 
بهتر زباله ها چیست؟

ـ  5  ــ تصفیه خانۀ شهرک صنعتی شهرکرد تصویر1ـ


