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جغرافیای طبیعی استان

آیا می دانید استان اردبیل از کدام منابع و توان های طبیعی برخوردار است؟
استان ما منابع و ذخایر طبیعی فراوانی مانند: آب، خاک، جنگل، مرتع، تنوع گونه های جانوری و … دارد. در این درس با 

برخی از این منابع آشنا می شوید.

1ــ آب ها
در درس های قبلی خواندید که استان اردبیل از نظر آب و هوا جزو مناطق نیمه خشک کشورمان محسوب می شود. اکنون 

می توانید بگویید میانگین بارش ساالنٔه استان ما در مقایسه با کشور چگونه است؟ در مقایسه با قاره آسیا چطور؟
کل ظرفیت منابع آبی استان ما در حدود 3430 میلیون متر مکعب است که شامل دو بخش آب های سطحی با 3132 میلیون متر 

مکعب و آب های زیر زمینی در حدود 298 میلیون متر مکعب است.
الف( آب های سطحی

این بخش قسمت اعظم آب های استان را تشکیل می دهد که بیشتر نیاز های آبی استان نیز از این طریق تأمین می شود. این آب ها 
در شبکه های رودخانه ای بزرگ و کوچک متعددی جریان دارند. 

رودها: به نقشٔه رودهای استان در صفحٔه 29 نگاه کنید. در استان ما تعداد 137 رود دائمی و فصلی وجود دارد که مجموع 
طول آنها به 3400 کیلومتر می رسد. این رود ها در سه حوضٔه آبریز ارس، بالهارود و قزل اوزن جریان دارند که به جز بالهارود بقیٔه این 

رودها به حوضٔه آبریز دریای خزر می ریزند. 
1ــ حوضۀ ارس:

بزرگ ترین حوضٔه آبریز استان با مساحتی بالغ بر1290000 هکتار می باشد. در این حوضه تعداد 16 رود دائمی و 60 رود فصلی 
به طول 2067 کیلومتر جریان دارند. مهم ترین رود های این حوضه عبارت اند از: ارس، دره رود، بالیخلی چای، قوری چای و قره سو.

رود ارس )آراز(: مهم ترین و پرآب ترین رود شمالی ایران در منطقٔه آذربایجان است. یکی از سرشاخه های اصلی این رود از 
کشور ارمنستان و دیگری از کوه های آرارات واقع در ترکیه سرچشمه می گیرد. این رود با طی کردن مسیری در حدود 440 کیلومتر در 

مرز مشترک ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، در خاک جمهوری آذربایجان به رود کورا پیوسته و به دریای خزر می ریزد. 
رود قره سو: طویل ترین و پر آب ترین رود داخلی استان محسوب می شود. این رود از ارتفاعات تالش )باغرو( در شرق اردبیل 

منابع طبیعی استاندرس چهارم

یک زمین بیشتر نداریم، نعمت های آن را برای آیندگان هم حفظ کنیم  
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فعالیت 6ـ١

سرچشمه گرفته و در مسیر خود ضمن عبور از دشت اردبیل، آب های جاری این منطقه از جمله بالیخلی چای را جمع آوری کرده و 
همراه با دره رود به رود ارس می پیوندد.

2ــ حوضۀ قزل اوزن:
این منطقه با وسعت حدود 380000 هکتار به لحاظ قرارگیری در حوضٔه سد سفید رود اهمیت زیادی دارد. در این حوضه 

تعداد 26 رود دائمی و 29 رود فصلی به طول 1037 کیلومتر جریان دارند.
با وجود سهم 560 میلیون متر مکعبی استان در تأمین آب این حوضه، تنها حدود 100 میلیون متر مکعب از آب آن در استان 
قابل بهره برداری است. با توجه به کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت اردبیل در طی سال های اخیر، انتقال آب از این حوضه به دشت 

اردبیل می تواند خسارات ناشی از کمبود آب در این منطقه را کاهش دهد.
3ــ حوضۀ بالهارود: 

مساحت این حوضه159800 هکتار است.در این حوضه تعداد 3 رود دائمی و 3 رود فصلی به طول 296 کیلومتر جریان دارند.
بالهارود: این رود در قسمت شرق بخش گرمی جریان دارد و از کوه های مرزی جنوب شرقی گرمی سر چشمه می گیرد. این 
رود سراسر مرز ایران و جمهوری آذربایجان تا بیله سوار را طی کرده و در نقطٔه مرزی بیله سوار از ایران خارج شده و وارد جمهوری 
آذربایجان می شود. رود های ساری قمیش و گرمی چای از انشعاب های مهم آن هستند.طول این رودخانه 45 کیلومتر بوده که حدود 

30 کیلومتر آن مرز بین دو کشور محسوب می گردد.

شکل 24ــ1ــ نمایی از رود مرزی ارس واقع در شمال استان اردبیل

1ــ شهر یا روستای محل سکونت شما در محدودٔه کدام حوضٔه آبریز و رود قرار دارد؟ از آب این رود در چه 
زمینه هایی استفاده می شود؟

2ــ با توجه به نقشٔه شکل 25ــ1 کدام حوضه در تأمین آب استان ما نقش مهم تری دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.
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3ــ با دقت به نقشٔه حوضٔه آبریز استان جدول 1ــ1 را کامل کنید:

جدول 1ــ1

رودخانه های مهمحوضۀ آبریزردیف
1ــ………… 2ــ …………  3ــ ………… ارس1
1ــ شاهرودچای 2ــ …………  3ــ ………… ………… 2
1ــ…………  2ــ ………… بالهارود3

شکل 25ــ1ــ نقشۀ پراکندگی رودهای استان اردبیل

حوضه آبریز قزل اوزن

آبراهه
شهرستان
مرز استان

حوضه های آبریز
حوضه آبریز ارس
حوضه آبریز بالهارود
حوضه آبریز قزل اوزن

حوضه  آبریز  ارس

حوضه آبریز بالها رودحوضه آبریز بالهارود

حوضه آبریز ارس

حوضه آبریز قزل اوزن

آبراهه
شهرستان
مرز استان

حوضه های آبریز
حوضه آبریز ارس

حوضه آبریز بالهارود
حوضه آبریز قزل اوزن
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2ــ سد یامچی: این سد از نوع خاکی بوده و در نزدیکی شهرستان نیر و بر روی رودخانه بالیخلی چای احداث شده است. 
هدف از احداث آن تأمین آب مطمئن برای نیازهای کشاورزی و تأمین آب شرب شهرستان اردبیل است.

از سایر سدهای مهم استان می توان به سدهای قوری چای، گیالرلو، لیکوان، سقزچی و قره قیه اشاره کرد.

سدها: در استان ما با احداث 47 سد در حدود 1/9 میلیارد متر مکعب از آب های سطحی مهار شده و مورد استفاده قرار می گیرد. 
این رقم با احتساب 300 میلیون متر مکعب مصارف سنتی آب، در حدود 70 درصد از آب های سطحی استان را دربرمی گیرد.

1ــ سد سبالن: این سد از نوع سنگریزه ای با هستٔه رسی بوده و به فاصلٔه 40 کیلومتری شهرستان مشکین شهر بر روی رود 
قره سو احداث شده است. هدف از احداث این سد تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی بوده است.

در حال حاضر چهار شبکٔه مدرن آبیاری در استان در حال بهره برداری هستند که عبارت اند از: شبکٔه مغان با سطح زیر کشت 
72000 هکتار ــ شبکٔه اردبیل )یامچی( با سطح زیر کشت13200 هکتار ــ شبکٔه قوری چای با سطح زیرکشت 3000 هکتار و شبکٔه 

نیمه مدرن بران با سطح زیر کشت 2800 هکتار

                           شکل 26 ــ1ــ سد یامچی در نزدیکی نیر                                                                       شکل 27 ــ1ــ سد سبالن در نزدیکی مشکین شهر

شکل 28 ــ1ــ شبکۀ آبیاری و زه کشی مغان یکی از بزرگ ترین طرح های در حال اجرای کشور است.
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بیشتر بدانیم  

آب مورد نیاز شهر اردبیل قبالً از طریق منابع آب زیرزمینی که شامل چاه های زرناس، پیراقوم و داخل شهر بود 
تأمین می شد. با توجه به توسعٔه شهر اردبیل در سال های اخیر، کاهش نزوالت جّوی و نیز به منظور افزایش کیفیت آب 
شرب شهری، طرح آبرسانی از سد یامچی به اردبیل در حال اجرا و بهره برداری است. در این طرح، آب پشت سد از 
محل آبگیر تا محل تصفیه خانه که در فاصلٔه 1/5کیلومتری سد احداث می شود، به صورت ثقلی انتقال می یابد. سپس 
از محل تصفیه خانه به طول 23/5 کیلومتر تا مخازن اصلی توزیع آب شهر اردبیل که در ارتفاعات مشرف به دریاچٔه 

شورابیل قرار دارد، نیز به صورت ثقلی جریان می یابد.

ب( آب های زیر زمینی
در استان اردبیل 7977 منبع آب زیرزمینی وجود دارد که از این تعداد 5311 حلقه چاه، 2452 دهنه چشمه و 214 رشته 
قنات اند. در مجموع حدود 70 درصد از حجم آب مصرفی منابع آب های زیرزمینی به مصارف کشاورزی و 22 درصد نیز به مصارف 

شرب و بهداشت اختصاص می یابد.

شکل 29 ــ1ــ نمودار مصرف آب در بخش های مختلف استان اردبیل

کشاورزی %94
شرب و بهداشت %5
صنعت 1 % 

محدودیت های منابع آب در استان
به وقوع  آبیاری  بارش های ساالنه در فصول غیر  از  به صورتی است که قسمت زیادی  ما  نزوالت جّوی استان  توزیع زمانی 
می پیوندد و قسمت اعظم جریانات سطحی بدون استفاده از دسترس خارج می شود. توازن در پراکندگی منابع آب و خاک نیز در برخی 
از مناطق متناسب نیست، به طوری که در برخی از مناطق فراوانی منابع آب سطحی در مقابل محدودیت منابع خاک کامالً آشکار است. 
بر اساس مطالعات انجام گرفته، کمبود منابع آبی استان در شرایط فعلی و در سال1410 هجری شمسی به ترتیب بالغ بر1500 و 2000 

میلیون متر مکعب برآورد می گردد.
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2ــ خاک
استان اردبیل منطقه ای کوهستانی به شمار می رود که زمین های هموارآن از وسعت قابل توجهی برخوردار نیست. خاک های 
استان عموماً به صورت دشت های کوچک و بزرگ آبرفتی در مناطق پایکوهی استقرار یافته اند. سطح کل اراضی کشاورزی در استان 
اردبیل برابر 4/4 درصد مساحت اراضی کشور است. با توجه به اینکه نسبت جمعیت استان، نسبت به کل جمعیت کشور حـدود 
2 درصد است. بنابراین، وضعیت اراضی مستعد کشاورزی استان نسبتاً مطلوب است. مساحت اراضی مستعد آبیاری استان تقریباً 

600 هزار هکتار است.
با توجه به اینکه استان ما کوهستانی بوده و زمین های آن شیب زیادی دارند، فرسایش خاک به عنوان یک مشکل جدی در 
اراضی کشاورزی و مرتعی دیده می شود. برای کاستن از شدت تخریب آن می توان از طریق رعایت نوع بهره برداری از خاک و تنظیم 

شیوهٔ کشت سرعت فرسایش آن را کاهش داد.

3ــ پوشش گیاهی
نوع و تراکم پوشش گیاهی در استان ما تابع آب و هوا، وضعیت ناهمواری و خاک است. تنوع این عوامل شرایط رویشی 
متفاوتی را در نقاط مختلف استان ایجاد کرده است به گونه ای که پوشش گیاهی استان از حیث تنوع زیستی جایگاه ویژه ای دارد.
پوشش گیاهی استان اردبیل شامل دو بخش جنگلی و مرتعی است که سهم پوشش جنگلی ناچیز و بخش اعظم پوشش گیاهی استان 

از نوع مرتع است. 

فعالیت 7ـ١
1ــ آب آشامیدنی شهر یا روستای شما از کجا تأمین می شود؟ 

2ــ برای اینکه خود و دیگران با کمبود آب مواجه نشوید چه اقداماتی باید انجام دهید؟

شکل 3٠ ــ1ــ نمودار درصد پراکندگی پوشش گیاهی استان اردبیل

    جنگل      مرتع اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی 

%4٠

%4

%56
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الف( جنگل ها
اکنون با توجه به نمودار شکل 30ــ1 بگویید که وسعت جنگل های استان ما چگونه است؟ مساحت جنگل های طبیعی استان 
تقریباً 62 هزار هکتار برآورد می شود که اغلب فاقد جنبٔه تجارتی است. پایین بودن مقدار بارش و میانگین درجه حرارت مهم ترین 
عواملی هستند که باعث می شوند در استان ما جنگل های صنعتی و تجاری مانند جنگل های شمال کشورمان تشکیل نشوند. با توجه به 
گونه های درختان موجود از قبیل: فندق، ارس، بنه که جزءگونه های نادر جوامع گیاهی هستند،جنگل های استان به عنوان ذخیره گاه 
زیستی محسوب می شوند. اهمیت دیگر جنگل های استان از نظر حفاظت آب و خاک است.جنگل های استان در سه ناحیٔه رویشی 

واقع شده اند که عبارت اند از:
1ــ خزری )هیرکانی(: این ناحیٔه رویشی در اردبیل، مناطق فندقلو را شامل می شود. 

2ــ ارسباران: این ناحیه شامل مناطقی در شهرستان های مشکین شهر، پارس آباد و گرمی است که گونٔه غالب در این مناطق 
درخت بلوط است.

شامل  را  خلخال  و  کوثر  شهرستان های  در  واقع  جنگلی  مناطق  اردبیل  استان  در  ناحیه  این  تورانی:  ــ  ایران  3ــ 
می شود. 

                     شکل 31 ــ1ــ جنگل های ارس واقع در منطقۀ خلخال                                      شکل 32 ــ1ــ نمایی از جنگل های فندقلو در نزدیکی منطقۀ نمین  

مناطق جنگلی استان
و  اردبیل  با وسعت کم در شمال غرب  اول  پراکنده در چند بخش استان دیده می شوند. بخش  به صورت  جنگل های متراکم 
دیگری در مرز مشترک نمین و استان گیالن پراکنده شده است. از دیگر نقاط جنگلی استان می توان به جنگل های واقع در مرز بین 

شهرستان خلخال و استان گیالن اشاره کرد که در امتداد مسیر اسالم به خلخال قرار گرفته است.
بیشه زارها یا درختچه زارهای استان نیز عمدتاً درحاشیٔه رودخانه ها به ویژه رودخانٔه ارس واقع شده اند. 
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سرانٔه جنگل در استان اردبیل حدود 0/04 هکتار )400 متر مربع( است. برای رسیدن به سطح سرانٔه کشوری، 
استان اردبیل به بیش از 200 هزار هکتار و برای رسیدن به شاخص جهانی حدود 900 هزار هکتار جنگل کاری نیاز 

دارد.

ب( مرتع
می شود.  دامپروری کشور محسوب  و  دامداری  مهم  مناطق  از  یکی  و سرسبز،  غنی  مراتع  بودن  دارا  به علت  اردبیل  استان 
بیشترین پوشش گیاهی استان ما را مراتع تشکیل می دهند که حدود 1/3 درصد از سطح مراتع کشور را به خود اختصاص می دهد. به 

طور کلی مراتع استان از نظر وضعیت تولید و فصل چرا به سه دسته تقسیم می شود:
1ــ مراتع ییالقی: این مراتع از مراتع درجه یک استان محسوب  شده و شامل مراتع طبیعی باالتر از ارتفاع 2500 متری 
در کوهستان های سبالن، بزقوش، تالش و آق داغ بوده و فقط در فصل تابستان مورد استفادٔه دامداران عشایری و روستایی قرار 

می گیرد. 

شکل 33 ــ1ــ نمودار کیفیت مراتع استان اردبیل

غنی %38

فقیر%14
متوسط %48

2ــ مراتع کوهپایه ای و میان بند: حّد فاصل مراتع قشالقی و ییالقی را مراتع میان بند می نامند. قسمت اعظم این مراتع در 
جلگه و کوهپایه های مناطق کوهستانی واقع شده اند.فصل چرا در این مراتع اکثرًا در پاییز و اواسط بهار است.

3ــ مراتع قشالقی: یکی از مهم ترین علل پیدایش زندگی عشایری در استان وجود مراتع قشالقی در منطقه مغان می باشد. 
وجود آب و هوای نیمه خشک معتدل و باال بودن میزان رطوبت نسبی باعث ایجاد مراتع قشالقی بسیار زیبا در منطقه مغان گردیده 

است. اکثر عشایر استان حدود 9 ماه از سال را دراین مراتع اسکان می یابند.
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شکل 34 ــ1ــ نمایی از مراتع استان

اهمیت مراتع استان
پوشش گیاهی طبیعی استان اردبیل دارای1200 گونه گیاهی است. استان اردبیل با وجود داشتن یک درصد از مساحت 
با  مقایسه  در  نیز  ما  استان  مراتع  کیفیت  است.  داده  اختصاص  به خود  را  کشور  گیاهی  گونه های  کل  درصد   6 حدود  کشور 
کیفیت  نظر  از  خلخال  و شهرستان  سبالن  دامنه های  مراتع  استان  داخل  در  است.  برخوردار  مطلوبی  موقعیت  از  استان ها  سایر 
گیاهی  گونه های  ما شامل  استان  مراتع  گیاهی  گونه های  از  توجهی  قابل  دارند.بخش  استان  مناطق  به سایر  نسبت  بهتری  وضعیت 

خوش خوراک است.
مسائل و مشکالت مراتع در استان

با وجود اهمیت زیاد مراتع برای استان ما، متأسفانه دخالت ها و رفتارهای نابجای انسان ها در محیط باعث تخریب این مراتع 
شده است. تبدیل مراتع به زمین های کشاورزی، بوته کنی جهت سوخت، چرای بی موقع، چرای بیش از ظرفیت و تخریب مراتع در اثر 
حرکت تعداد زیاد دام در مسیر چرا، نمونه هایی از این قبیل اقدامات می باشند. به نظر شما آیا عوامل طبیعی هم می توانند باعث تخریب 

مراتع شوند؟



34

فعالیت 8ـ١
1ــ دربارهٔ اهمیت مراتع مطالبی تهیه کرده و در کالس ارائه دهید.

2ــ برای کاهش تخریب مراتع استان چه راه کارهایی ارائه می دهید؟

شکل 35 ــ1ــ نقشۀ پوشش گیاهی استان اردبیل

4ــ زیست گاه های جانوری
استان  مختلف  زیست گاه های  در  جانوری  زندگی  تنوع  برای  را  مناسبی  زمینٔه  گیاهی  پوشش  و  ناهمواری  هوا،  و  آب  تنوع 
اردبیل فراهم کرده است. جلگٔه مغان، دشت های اردبیل و خلخال از جمله مهم ترین زیستگاه های جانوری استان به شمار می روند. 
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زیست گاه های آبی مهم استان، شامل: رودخانه های بالیخلی چای، قره سو، خیاوچای و هرو چای و دریاچه های نئور و شورابیل 
است. در استان ما نیز برابر قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست، مناطقی با عناوین مختلف و در سطوح حفاظتی متفاوت 
تعریف شده است. این مناطق بر حسب ارزش حفاظتی عبارت اند از: منطقٔه شکار ممنوع، منطقٔه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، 

پارک ملی و آثار طبیعی ملی.
1ــ آثار طبیعی ملی: شامل پدیده های نمونه و نادر گیاهی، جانوری، اشکال و مناظر کم نظیر و طبیعی اند که به منظور داشتن 
محدودٔه مناسب تحت حفاظت قرار می گیرند. آثار طبیعی ملی استان عبارت اند از: اثر طبیعی ملی سبالن از ارتفاع 3600متر به باال، 

اثر طبیعی ملی سوسن چلچراغ نمین و اثر طبیعی ملی غار یخگان خلخال.
اثر طبیعی ملی قلۀ سبالن: این منطقه از محدودٔه ارتفاعی 3600 متر به باال و به وسعت 6879 هکتار به عنوان اثر طبیعی 
ملی معرفی شده است. این منطقه از نظر وجود گونه های جانوری شاخص و حمایت شده از قبیل قوچ و میش ارمنی، کل و بز )پاژن(، 

سیاه گوش،پلنگ، خرس قهوه ای، کبک دری و انواع پرندگان شکاری مخصوصاً عقاب طالیی اهمیت زیادی دارد.
اثر طبیعی ملی گل سوسن چلچراغ نمین: علی رغم تنوع در تیره گل سوسنیان در جهان، گل سوسن چلچراغ بسیار نادر 
بوده و امکان تکثیر مصنوعی آن تقریباً غیر ممکن است. پراکنش آن در جهان در ارتفاعات داماش گیالن، کوه های لنکران جمهوری 

آذربایجان و اخیرًا در جنگل منطقٔه شغال درٔه نمین به ثبت رسیده است.

شکل 36 ــ1ــ اثر طبیعی ملی گل سوسن چلچراغ واقع در منطقۀ شکار ممنوع نوار مرزی نمین
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2ــ مناطق حفاظت شده استان: این مناطق از نظر ضرورت حفظ و  تکثیر جانوران وحشی یا حفظ و احیای رستنی ها 
انتخاب شده و تحت حفاظت قرار می گیرند. این مناطق در استان ما عبارت اند از: منطقٔه حفاظت شدٔه نئور، منطقٔه حفاظت شدٔه آق داغ 

و منطقٔه حفاظت شدٔه مغان.
منطقۀ حفاظت شدۀ نئور: این دریاچه در 48 کیلومتری جنوب شرقی اردبیل در مسیر جادهٔ خلخال و در ارتفاعات دامنٔه غربی کوه 
باغرو واقع شده است. دریاچه نئور به علت قرار گرفتن در مسیر پرندگان مهاجر و به علت داشتن مواد غذایی فراوان و محیط امن، پذیرای 
تعداد زیادی از این پرندگان است. از آبزیان خود این دریاچه می توان به نوعی سخت پوست به نام گاماروس اشاره کرد. تنها پستاندار آبزی 

دریاچه، سمور آبی )شنگ( است. در این منطقه 70 گونٔه گیاهی شناسایی شده و 90 گونٔه جانوری بومی و مهاجر دارد. 

شکل 37 ــ1ــ تنوع زیستی دریاچۀ نئور

منطقۀ حفاظت شدۀ آق داغ خلخال: این منطقه به وسعت 93800 هکتار در جنوب شهرستان خلخال از ارتفاع 600 متری 
ساحل رودخانٔه قزل اوزن تا قلٔه کوهستان آق داغ را در بر می گیرد. این منطقه از نظر وجود گونه های نادر و حمایت شدٔه گیاهی و 

جانوری اهمیت دارد.

شکل 38 ــ1ــ تنوع زیستی منطقۀ حفاظت شدۀ آق داغ
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و بخش قشالق دشت  مغان  پارس آباد   ، از شهرستان اصالندوز  منطقه شامل قسمت هایی  این  منطقۀ حفاظت شده مغان: 
شهرستان بیله سوار به وسعت 35000 هکتار را شامل می شود. هدف از ایجاد این منطقه، احیای نسل آهو اعالم شده است. در منطقٔه 
مغان 86 گونه پرنده شناسایی شده که برخی از آنها مانند: قرقاول، دراج، پلیکان، فالمینگو، قو، عروس غاز و زنگوله بال از جمله 

گونه های نادر و حمایت شده در سطح کشور و جهان می باشند.

3ــ پناهگاه حیات وحش: به محدوده ای از منابع طبیعی کشوراعم از جنگل، مرتع و تاالب گفته می شود که دارای زیستگاه 
نمونه و شرایط اقلیمی مناسبی برای جانوران وحشی بوده و برای حفظ و احیای آنها تحت حفاظت قرار می گیرند. این منطقه در استان 
ما شامل پناهگاه حیات وحش دریاچۀ بند میل مغان است که پرندگان آبزی و کنار آبزی نادر و مهاجر فراوانی را به خود جذب 

می کند. 
جانوران،  نسل  انقراض  از  جلوگیری  و  حفاظت  به منظور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  استان:  ممنوع  شکار  مناطق 
محدوده هایی در خارج از مناطق حفاظت شده و با دوره های زمانی مشخص به عنوان مناطق شکار ممنوع اعالم می کند. محدوده های 
شکار ممنوع ثبت شده در استان عبارت اند از: 1ــ منطقٔه شکار ممنوع گندیمن )در حّد فاصل شهرستان های مشکین شهر و گرمی و 
شهرستان اهر( 2ــ منطقٔه شکار ممنوع شورابیل 3ــ مناطق شکار ممنوع عرض 7 کیلومتری خطوط مرزی )در محدودٔه 5 شهرستان 
مرز  در  و  اردبیل  استان  )در قسمت جنوبی  ممنوع مشکول  منطقٔه شکار  4ــ  نمین(  و  گرمی، مشکین شهر  بیله سوار،  آباد،  پارس 

شهرستان کوثر با شهرستان میانه(

شکل 39 ــ1ــ طرح رهاسازی آهو در قشالق الملو
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فعالیت 9ـ١
1ــ کدام یک از زیست گاه های حیات وحش در محدودهٔ شهرستان محل زندگی شما وجود دارد؟

2ــ به نظر شما چه عواملی سبب انقراض گونه های جانوری استان ما می شود؟

                                     شکل 4٠ ــ1ــ تنوع زیستی منطقۀ گندیمن                                                     شکل 41ــ1ــ پرندگان کنار آبزی تاالب بند میل مغان

            شکل 42ــ1ــ فالمینگو نمونه ای از پرندگان مهاجر دریاچۀ شورابیل                                   شکل 43 ــ1ــ طرح رهاسازی مارال در جنگل های فندقلو
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بیشتر بدانیم  
در استان اردبیل 43 گونه از ردٔه پستانداران شناسایی شده است که از میان آنها گونه های جانوری کل و بز 
وحشی، قوچ و میش ارمنی، پلنگ، سیاه گوش و خرس قهوه ای در معرض خطرند. نسل دو گونٔه مارال و آهو نیز 
منقرض شده است. به منظور احیای نسل این دو گونه، طرح تکثیر آهو در قشالق الملو مغان از سال1389 و طرح 

تکثیر مارال در جنگل فندقلوی نمین از سال 1388 در استان آغاز شده است.
خزندگان با 29 گونه و دوزیستان با 6 گونه از دیگر مهره داران استان می باشند. گونه های افعی زنگی و الک پشت 
خشکزی از خزندگان، جزو گونه های حمایت شده و گونه سمندر جویباری ایرانی از دوزیستان، جزو گونه های در 

معرض خطر انقراض است.
از بین 257 گونه پرنده شناسایی شده در زیست گاه های استان اردبیل 49 گونه برابر قوانین و مقررات شکار و 

صید جزو گونه های حمایت شده و حفاظت شده می باشند.
در آب های شیرین استان 18گونه ماهی شناسایی شده اند که 7 گونٔه آن غیر بومی و 11 گونه جزو ماهیان بومی 

آب های جاری می باشند که گونٔه قزل آالی خال قرمز در معرض خطر انقراض است.
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آلودگی هوا
عمده ترین منابع آالیندٔه هوای استان شامل وسایل نقلیٔه موتوری، کارخانجات و کارگاه های صنعتی، وسایل گرمایش واحدهای 
مسکونی و تجاری، عملیات ساختمانی و تعمیراتی و ورود گرد و غبار از کشور های همسایه و مناطق کویری است. استقرار مراکز توزیع 
سیمان فله ای در میان بافت مسکونی شهرها نیز باعث آلودگی هوای بسیاری از مناطق شهری می شود. با توجه به گستردگی اراضی 
کشاورزی در استان، این زمین ها پس از برداشت محصول به حال خود رها می شوند که در صورت وزش باد باعث تشدید گرد و غبار 

در سطح استان می شوند.

مسائل و مشکالت زیست محیطی استاندرس پنجم

شکل 44 ــ1ــ نمونه ای از منابع آالیندۀ هوای استان

آلودگی آب
توسعٔه کشاورزی، صنعت و شهرنشینی در استان ما باعث افزایش استفاده از منابع آب شده که همراه با آن مقادیر زیادی از انواع 
آالینده ها نیز به این آب ها وارد شده و در نتیجه موجب پایین آمدن کیفیت منابع آب گشته است. احداث سدها در باالدست رودخانه ها 
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و مصرف آب در دشت های پایین تر مانند اردبیل باعث شده آبدهی این رودخانه کاهش یافته و به همراه دریافت پساب ها و فاضالب ها از 
مراکز شهری و صنعتی، میزان آلودگی آب ها افزایش یابد. بررسی میزان آلودگی رودخانه های مهم استان مانند قره سو و بالیخلی چای 
در حال حاضر مؤید این امر است. بررسی آلودگی های رود ارس نیز نشان می دهد قرار گرفتن حوضٔه آ بریز این رود در کشورهای 
ایران،  ارمنستان، آذربایجان و ترکیه و نبود مدیریت واحد در سطح حوضه جهت کنترل ورود آالینده ها، باعث شده است که رود ارس 
آلودگی  تبدیل شود. علل  فیزیکی، شیمیایی، زیستی و حتی وجود عناصر سنگین  آالینده های  انواع  برای دریافت  کانونی  به عنوان 

آب های استان عبارت اند از:
الف( آلودگی طبیعی: این آلودگی به دلیل ویژگی های طبیعی و زمین شناختی منطقه به وجود آمده است. به عنوان مثال، در 
جنوب دشت اردبیل به ویژه در حوضٔه آبریز رود قوری چای، سنگ های تشکیل دهندٔه سفرٔه آب زیر زمینی منطقه به گونه ای هستند که 

در آب حل شده و بر کیفیت آب رود به ویژه در دوره های کم آبی تأثیر می گذارد.
شکل دیگر آلودگی طبیعی آب، آلودگی ناشی از آب های معدنی استان است. قابلیت انحالل مواد به دالیلی از جمله فشار و 
حرارت زیاد در اعماق زمین افزایش می یابد که در نتیجٔه آن، موادی مانند گازها و مواد معدنی در این آب ها حل شده  و در نهایت به 
منابع آبی محل منتقل می شوند. برای نمونه، پساب چشمه های آب گرم مناطق سرعین، ویالدرق و برجلو از طریق رودهای محلی به 

بالیخلی چای هدایت می شوند. 

شکل45 ــ1ــ تصفیه خانۀ آب مشکین شهر

ب( آلودگی انسانی: که عمدتاً از منابع زیر ناشی شده اند:
منابع صنعتی: گسترش صنایع در دشت اردبیل از سویی اراضی کشاورزی حاصلخیز را اشغال کرده و از سویی دیگر با 
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بهره برداری از آب های زیرزمینی به عنوان رقیبان جّدی برای مصارف آب کشاورزی در آمده اند. تقریباً فعالیت تمام صنایع در سطح 
استان با تولید فاضالب صنعتی همراه است. بخش عمده ای از صنایع استان در حوضٔه رودهای دایمی نظیر بالیخلی چای، قره سو و 
ارس واقع شده اند. بررسی های محلی حاکی از آن است که اکثر قریب به اتفاق این صنایع، فاضالب خود را بدون انجام عملیات تصفیٔه 
مطلوب به این رودها تخلیه می کنند.شهرک صنعتی شمارٔه )1( اردبیل که در مجاورت شهر قرار گرفته فاقد سیستم تصفیٔه فاضالب 
است. صنایع غذایی و کشاورزی نسبت به سایر صنایع فاضالب و پساب بیشتری را به منابع آب وارد می نمایند. کشتارگاه های صنعتی 
دام و طیور، واحد های فرآورده های لبنی و گوشتی و صنایع گوناگون مستقر در شهرک های صنعتی استان، منابع آبی منطقه را به شدت 

در معرض تهدید قرار می دهند.       

شکل 46 ــ1ــ پساب کارخانه ها نمونه ای از منابع آالیندۀ صنعتی در استان

منابع شهری و روستایی: فاضالب ها و پساب های شهرها و روستاهای استان به طور کلی به درون خاک و آب های زیرزمینی 
نفوذ پیدا کرده و یا از طریق جوی ها و نهرها به رودخانه ها می ریزند و در نهایت موجب آلودگی منابع آب می شوند. نمونه بارز آن تخلیٔه 
آب های سطحی شهر اردبیل به بالیخلی چای است. در استان اردبیل، تعداد 18 مرکز دفن زباله های خانگی وجود دارند که باعث 

آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی می شوند.

شکل 47 ــ1ــ زباله ها به عنوان یکی از منابع مهم آالیندۀ آب و خاک در استان
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جغرافیای طبیعی استان

منابع کشاورزی: در اراضی کشاورزی استان به خصوص در شهرستان های اردبیل،  بیله سوار و پارس آباد همواره از کودها 
و سموم شیمیایی استفاده می شود که بخشی از این مواد از طریق بارندگی و یا آبیاری به درون زمین نفوذ پیدا کرده و یا مستقیماً وارد 
آبراهه ها می شوند. در سطح استان بیشترین مصرف کود در اراضی زیر کشت سیب زمینی و گندم می باشد. بررسی ها نشان می دهد 
استفاده از این مواد در اراضی نزدیک بستر رودخانه های بالیخلی چای و قره سو موجب آلودگی و کاهش کیفیت آب این رودها شده 

است. 

آلودگی خاک
آلودگی خاک در استان ما بیشتر از طریق فعالیت های کشاورزی و صنعتی صورت می گیرد.

از:  ما می شوند عبارت اند  استان  آلودگی خاک در  که موجب  فعالیت های کشاورزی: عمده ترین عوامل کشاورزی  1ــ 
استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی و آلی، استفاده از فاضالب و زه آب در آبیاری اراضی کشاورزی، مدیریت غلط در 

سیستم های آبیاری.
آلودگی خاک می شوند؛  باعث  فاضالب های صنعتی  و  پساب  از طریق رهاسازی  استان  فعالیت های صنعتی: صنایع  2ــ 
مانند: بهره برداری از معادن و اجرای پروژه های مختلف راهسازی. در رابطه با آلودگی خاک های استان به مواد پرتوزا اطالعات 

دقیقی در دسترس نیست.
مهم ترین راه های حفاظت از منابع آب و خاک در استان:

1ــ انتخاب مکان مناسب برای استقرار صنایع با رعایت مصالح زیست محیطی
2ــ کاهش مصرف کودهای شیمیایی در اراضی زراعی و باغی

3ــ طراحی و مدیریت صحیح محل های دفن زباله های شهری و مواد زاید صنعتی
4ــ استقرار صحیح تصفیه خانه ها و کنترل پساب خروجی

آلودگی صوتی 
به هر صدایی که شنیدن آن برای شنونده ایجاد ناراحتی کند، آلودگی صوتی گفته می شود. بیشتر منابع ایجاد کنندٔه آلودگی صوتی 
واحد های صنعتی متعلق به صنایع فلزی می باشند که در صورت استقرار آنها در مناطق شهری باعث ایجاد آلودگی می شوند. در استان 
ما متأسفانه تعداد زیادی از این واحدها در بافت مسکونی شهرها واقع شده اند که فعالیت آنها موجبات سلب آسایش ساکنان اطراف را 

فراهم آورده است. 
منابع مهم ایجاد آلودگی صوتی عبارت اند از:

1ــ فعالیت کارگاه های جوشکاری، صافکاری، درب و پنجره سازی، نجاری، کابینت سازی، آهنگری، تعمیرگاه ها، بلوک زنی، 
موزاییک سازی و صنایع قطعات پیش ساخته بتونی

2ــ عبور وسایل نقلیٔه سنگین و موتورسیکلت به همراه صدای بوق گوشخراش آنها
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3ــ سر و صدای ناشی از فعالیت های ساختمانی، مته های کمپرسی 
4ــ بلندگوهای دستی و ثابت در اماکن مختلف

چه  شما  هستند.  صوتی  آلودگی  کاهش  راه های  جمله  از  ساختمان ها  عایق کاری  و  ترافیک  کنترل  سبز،  فضای  گسترش 
راه حل های دیگری برای مقابله با آلودگی صوتی می شناسید؟

فعالیت 10ـ١
1ــ برای جلوگیری از آلودگی آب در محیط زندگی خود چه پیشنهاداتی ارائه می دهید؟ 

2ــ به نظر شما بیشترین منابع آلوده کنندٔه آب ها مربوط به فعالیت های شهری است یا روستایی؟ چرا؟
3ــ از منابع ایجاد آلودگی صوتی در محل سکونت خود لیستی تهیه کرده و در کالس ارائه دهید.


