
33

جغرافیای طبیعی استان

اهمیت مراتع
ــ تعدیل و تلطیف هوا

ــ کنترل آب های سطحی و تغذیٔه آب های زیرزمینی
ــ کاهش آلودگی هوا

ــ جلوگیری از فرسایش خاک و وقوع سیالب
ــ تغذیٔه دام

ــ مصارف دارویی و خوراکی )کتیرا، آویشن، باریج، موسیر و …(
باعث تخریب و  انسان در محیط  ناآگاهانٔه  با وجود اهمیت زیاد پوشش گیاهی متأسفانه دخالت ها و رفتارهای سودجویانه و 

نابودی بخش های زیادی از جنگل ها و مراتع استان شده است.

بسیار فقیر
فقیر
فقیر تا متوسط
متوسط
مرکز استان
مرکز شهرستان
مرکز بخش
شهر

بزرگراه
راه آسفالته اصلی
راه آسفالته فرعی
مرز استان

راهنما

شکل 56  ــ1ــ نقشۀ پراکنش مراتع استان
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عوامل تخریب مراتع و جنگل های استان
ــ چرای بی رویٔه دام

ــ عدم رعایت ظرفیت مراتع
ــ بوته کنی و قطع درختان برای مصارف سوخت و خانه سازی

ــ تبدیل مراتع و جنگل ها به زمین کشاورزی
ــ احداث راه ها و عملیات معدنی غیراصولی

و …

با مشورت هم کالسی های خود چند مورد از پیامدهای تخریب جنگل ها و مراتع استان را بنویسید.

فعالیت ٩ـ1

شکل 60  ــ1ــ تبدیل مراتع به زمین کشاورزی

شکل 58  ــ1ــ برداشت کنگر از مراتعشکل 57  ــ1ــ تغذیۀ دام عشایر

شکل 59  ــ1ــ احداث راه در مراتع
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عملیات آبخیزداری
است  فعالیتی  آبخیزداری  عملیات 
خاک،  شسته شدن  از  جلوگیری  برای  که 
قدرت  حفظ  رسوب،  حمل  و  جابه جایی 
حاصلخیزی خاک، کنترل  سیالب، تقویت 
گیاهی  پوشش  افزایش  زیرزمینی،  آب های 
و … انجام می شود و به چهار دستٔه اصلی 

تقسیم می شوند.
شامل  بیولوژیک:  عملیات 
بذرکاری، کپه کاری، بوته کاری، علوفه کاری، 

بذرپاشی و نهال کاری.
عملیات مکانیکی: شامل احداث 
بُتنی،  مالتی،  بندهای  خاکی،  سدهای 
سدهای  چپری،  و  خشکه چین  گابیونی، 
حاشیٔه  در  ساحلی  دیواره های  و  فلزی 

رودخانه ها.
شامل  بیومکانیکی:  عملیات 

احداث بانکت، تراس بندی و سکوبندی.
عملیات مدیریتی: شامل حفاظت 
چرای  سیاست های  تعیین  مراتع،  قرق  و 
آموزش  و  ترویج  و  چرا  مدیریت  و  تناوبی 

بهره برداران.

شکل 62  ــ1ــ کپه کاریشکل 61  ــ1ــ نهال کاری

شکل 64  ــ1ــ دیوار حاشیۀ رودخانهشکل 63  ــ1ــ بند گابیونی )سنگ ها در تور سیمی(

شکل 66  ــ1ــ احداث بانکت بندیشکل 65  ــ1ــ تراس بندی

شکل 68  ــ1ــ حفاظت و قرق مراتعشکل 67  ــ1ــ مدیریت و نظارت بر چرا
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1ــ پوشش گیاهی غالب محل زندگی شما از چه نوعی است؟ چند مورد از فواید آنها را بنویسید.
2ــ چگونه می توانید در حفاظت از پوشش گیاهی محل زندگی خود نقش داشته باشید؟ فعالیت هایی که در این 

زمینه انجام داده اید را شرح دهید.

فعالیت 10ـ1

شکل 69  ــ1ــ گونه هایی از حیات جانوری استان

زیبایی طبیعت به گوناگونی اجزای آن بستگی دارد.

زندگی جانوری در استان
موقعیت مناسب جغرافیایی استان ما در ناحیه کوهستانی غرب کشور و شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی آن موجب شده که 
از گذشتٔه دور شرایط مساعدی برای پیدایش زیستگاه انواع حیات جانوری فراهم شود که متأسفانه در چند دهٔه اخیر عواملی از قبیل 
حضور شکارچیان غیرمجاز، خشکسالی های ناشی از تغییرات ناگهانی اقلیم، کم شدن آب تاالب ها و رودخانه ها، چرای بیش از حد و 

خارج از فصل دام ها در مراتع، صدمات جبران ناپذیری را به حیات جانوری استان وارد کرده است.
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شراء،  لشگردر،  گُرَمز،  خان  گلپرآباد،  از:  عبارت اند  که  است  حفاظت شده  مهم  منطقٔه   6 دارای  حال حاضر،  در  ما  استان 
آلموبالغ، ملوسان و دو منطقٔه شکار ممنوع شیرین سو و و آق گل. )نقشٔه 70ــ1(

شکل 70ــ1ــ نقشۀ مناطق حفاظت شده استان

گلپرآباد
لشگردر

ملوسان

خانگرمز 
شرا

آلموبالغ

شکل 71ــ1ــ عقاب طالیی

شکل 72ــ1ــ محیط بانان سازمان حفاظت از محیط زیست

پژوهش کنید !
بررسی کنید که در سال های اخیر کدام یک از گونه های 
گیاهی و جانوری محل زندگی شما از بین رفته است؟ نتیجه را به 

کالس ارائه دهید.
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بیشتر بدانیم
گونه   21 از  بیش  زیستگاه  ممنوع،  شکار  منطقٔه  دو  و  حفاظت شده  منطقٔه  شش  بودن  دارا  با  همدان  استان 
پستاندار، 151 گونه پرنده، 18 گونه خزنده و 1540 گونه گیاه است. گونه های شاخص و پراهمیت جانوری استان ما 

عبارت اند از، قوچ و میش ارمنی، کَل و بز وحشی، عقاب طالیی، میش مرغ و پرستوی دریایی نوک کاکایی.
الف( منطقۀ حفاظت شده: محدوده ای از منابع طبیعی است که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران 
وحشی یا حفظ و احیای رستنی ها و وضع طبیعی آن، دارای اهمیت بوده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

قرار می گیرد.
جدول 4ــ1ــ مناطق زیست محیطی استان همدان

موقعیت جغرافیاییمنطقهردیف

تویسرکانمنطقٔه حفاظت شده خان گرمز1

مالیرمنطقٔه حفاظت شده لشگردر2

نهاوندمنطقٔه حفاظت شده ملوسان3

اسدآبادمنطقٔه حفاظت شده آلموبالغ4

همدانمنطقٔه حفاظت شده شراء5

مالیرمنطقٔه حفاظت شده گلپرآباد6

مرز همدان و مالیرمنطقٔه شکار ممنوع تاالب آق گل7

کبودرآهنگمنطقٔه شکار ممنوع تاالب شیرین سو8

مناطق  این  ممنوع:  شکار  منطقۀ  ب( 
نیز دارای شرایط مناسب حفظ و تکثیر گونه های 
مختلف گیاهی و جانوری اند و با نظارت سازمان 
شکار  ممنوعیت  دارای  محیط زیست،  حفاظت 
به  رساندن  آسیب  و  درختان  قطع  صید،  و 

محیط اند.

گرمز:  خان  شده  حفاظت  منطقۀ 
شهرستان  غرب  کیلومتری   34 در  منطقه  این 
تویسرکان واقع شده و دارای گونه های منحصر 
به فرد گیاهی و جانوری از جمله، کَل و بز است 
که از لحاظ ملّی و بین المللی معروف بوده و هر 
از  طبیعت  توّجهی عالقه مندان  قابل  تعداد  ساله 

این منطقه دیدن می نمایند.

شکل 73ــ1ــ منطقۀ حفاظت شدۀ خان ُگرَمز ــ تویسرکان
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در  همدان  کیلومتری شهر  در 90  و  مالیر  در جنوب شرقی شهر  منطقه  این  لشگردر:  منطقۀ حفاظت شدۀ 
محاصرٔه 14 روستای مجاور از جمله جوزان، مانیزان، فروز، ازناوله، زنگنه و احمد روغنی است و به لحاظ طبیعت 

مساعد از نظر آب، پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی، همواره زیستگاه مناسبی برای جانوران و پرندگان است.

منطقۀ شکار ممنوع: منطقٔه شکار ممنوع نیز همچون مناطق حفاظت شده دارای شرایط مناسب جهت حفظ 
و تکثیر گونه های مختلف گیاهی و جانوری اند و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست دارای ممنوعیت شکار و 

صید، قطع درختان و آسیب رساندن به محیط است.

شکل 74ــ1ــ منطقۀ حفاظت شدۀ لشگردر ــ مالیر

شکل 75ــ1ــ منطقۀ شکار ممنوع ــ شیرین سو
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مشکالت زیست محیطی
به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید کدام یک از مشکالت زیست محیطی استان ما را نشان می دهد؟ شما در محل زندگی خود با 

کدام یک از آنها روبه رو هستید؟ جهت رفع آن، چه اقدامی انجام داده اید؟
در دهه های اخیر افزایش جمعیت، توسعٔه شهرها و پیدایش نقاط شهری جدید، افزایش وسایل نقلیه، افزایش تولید پسماندها، 
احداث صنایع، کاهش وسعت باغ ها و فضاهای سبز و … باعث بروز مشکالت زیست محیطی بسیاری از قبیل: آلودگی هوا، آلودگی 

درس پنجم : مشکالت زیست محیطی استان

ماء َواۡلَۡرِض. َیا أیَُّها النَّاُس اۡذکُرُوا نِۡعَمَت اللَِّه َعلَۡیکُۡم َهۡل ِمۡن َخالٍِق َغۡیُر اللَِّه َیۡرُزُقکُم ِمَن السَّ
                                                                                                                                                                 )سورۀ فاطر، آیۀ 3(        

ای مردم، نعمت خدا را برخود یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین روزی دهد.

الف                                                         ب                                                                 ج

هـد

شکل 76ــ1ــ برخی از مشکالت زیست محیطی استان
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آب و خاک، آلودگی صوتی و …، در سطح استان همدان شده که موجب به هم خوردن تعادل محیط و بحران های زیست محیطی شده 
است.

آینده  دانش آموزان عزیز، هیچ فکر کرده اید که اگر روند تخریب و استفاده نادرست از محیط زیست، ادامه داشته باشد، در 
چگونه می توانیم نیازهای اساسی خود را از این محیط به دست آوریم؟ و چگونه می توانیم  در چنین محیطی به راحتی و در آسایش 

زندگی کنیم؟ آیا پروردگار بخشنده و مهربان چنین محیطی را به امانت نزد ما گذاشته بود؟ پس بیایید:

طبیعت را دوست داشته باشیم و از نعمت های پروردگار درست استفاده کنیم.

آلودگی هوا
موقعیت جغرافیایی استان ما از نظر قرار گرفتن در ناحیٔه کوهستانی و واقع شدن بیشتر شهرهای استان در مجاورت و دامنٔه 
ارتفاعات، موجب وزش باد و کمک به تهویٔه هوا می شود. با این حال امروزه با توجه به گسترش شهرها و افزایش مصرف سوخت های 

فسیلی، از طریق وسایل نقلیه، صنایع، وسایل گرمازا و نیز کاهش چشم اندازهای طبیعی، شاهد آلودگی آب و هوا می باشیم.
منابع آلودگی هوا شامل عوامل طبیعی و عوامل انسانی می باشند:

الف( عوامل طبیعی: با توجه به بادخیز بودن اکثر نقاط استان و پدیدٔه ورود ریزگردها از کشورهای همسایه، گرد و خاک 
موجب آلودگی هوای استان می شود. این در حالی است که کمبود ریزش های جّوی، تخریب پوشش گیاهی و پدیدٔه وارونگی دما، در 

تشدید آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت استان، تأثیر می گذارند.
ب( عوامل انسانی: در سال های اخیر به موازات رشد و توسعٔه زندگی شهری و استفادٔه بی رویه از سوخت های فسیلی در 
وسایل نقلیه، صنایع و وسایل گرمازا، آلودگی هوا در تمامی نقاط استان به شکل هشداردهنده ای افزایش یافته است که در این میان، 

شکل 77ــ1ــ پدیدۀ وارونگی دما در شهر همدان
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سهم وسایل نقلیه در آلودگی هوا بیشتر از دیگر منابع آالینده است. از دیگر منابع آلوده کنندٔه هوای استان می توان به صنایع آسفالت، 
ریخته گری، سیمان، کوره های آجرپزی و … اشاره کرد.

شکل 79ــ1ــ آلودگی هوا ــ خودروهاشکل 78ــ1ــ آلودگی هوا ــ صنایع

1ــ چند مورد از پیامدهای منفی آلودگی هوای محل زندگی خود را بنویسید.
2ــ برای کاهش آلودگی هوا در استان چه اقداماتی را پیشنهاد می کنید؟

فعالیت 11ـ1

آلودگی آب
بیمارستانی(،  و  )خانگی  زباله های شهری  و  فاضالب ها 
آب های  آلوده کنندٔه  عوامل  عمده ترین  صنعتی،  و  کشاورزی 
بیش  ساالنه  می شوند.  محسوب  استان  زیرزمینی  و  سطحی 
عرصه های  به  شهری  فاضالب  متر مکعب  میلیون   50 از 
شهری  می شود.  در  فاضالب های  وارد  زیست محیطی 
باکتری های بیماری زای فراوانی وجود دارد که اگر با روش های 
مناسب نابود یا دفع نگردند، در محیط باقی می مانند و خطرهای 
فاضالب های کشاورزی  می آورند.  بار  به  انسان  برای  جّدی 
شیمیایی  کودهای  و  آفت کش  سموم  داشتن  همراه  دلیل  به  نیز 
باقی می مانند  آب های کشاورزی  شکل 80   ــ1ــ آلودگی آب ها بر اثر ریختن زباله به داخل آنبه صورت محلول، در روان ْ 
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و به چرخٔه آب برمی گردند که باعث آلودگی آب و خاک می شوند. در 
اثر فعالیت های تولیدی و صنعتی در کارخانجات و واحدهای صنعتی 
قابل  مقدار  نتیجه  در  و  می شوند  تولید  صنعتی  فاضالب  نیز  استان 
توجهی از مواد شیمیایی خطرناک را وارد آب های سطحی و زیرزمینی 

می کنند.

آلودگی خاک
خاک، بستر حیات و زیستگاه بسیاری از موجودات و یکی از 
مهم ترین اجزای محیط طبیعی ماست که زمینٔه تأمین مواد غذایی مورد 
نیاز انسان و سایر جانوران را فراهم می کند. استان ما از توان بسیار 
باالیی در زمینٔه کشاورزی برخوردار است و بیشتر فعالیت ها در بخش 
کشت و زرع، باغداری و پرورش دام صورت می گیرد. امروزه توسعٔه 
این فعالیت ها موجب به کارگیری انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع 
آفات نباتی در این بخش شده و استفادٔه گسترده از این مواد، موجبات 
آبیاری  نظیر  اقداماتی   از طرفی  آلودگی خاک را فراهم کرده است. 
بقایای  زباله ها در محیط و آتش زدن  با فاضالب های شهری، ریختن 
استان  تضعیف خاک های  و  آلودگی  موجب  محصوالت کشاورزی، 

شده است.

شکل 81  ــ1ــ فاضالب های شهری در بستر رودخانه ها

شکل 82   ــ1ــ ریختن زباله در محیط

شکل 83   ــ1ــ دفع غیربهداشتی زباله ها

شکل 80   ــ1ــ آلودگی آب ها بر اثر ریختن زباله به داخل آن
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 برای مطالعه 

آلودگی پسماندها
امروزه با توجه به رشد جمعیت و توسعٔه شهرها و تغییر در شیوه های زندگی و الگوی مصرف هرساله چند صد 
تن زباله در شکل های مختلف در قالب ضایعات با دوام )الستیک خودرو، اسباب و اثاثیه و …( و ضایعات بی دوام 
)کاغذ، پوشاک، کاالهای یکبار مصرف و …( و پسماند ظروف بسته بندی و … در شهرهای استان و به ویژه در شهر 

همدان تولید شده و به یکی از دغدغه های مدیریت شهری تبدیل شده است.
عدم وجود سیستم مدیریت اصولی پسماند و مبتنی بر  دستاوردهای علمی موجب آلودگی و تخریب چشم اندازهای 
طبیعی شده و شیرابه های حاصل از عدم مدیریت صحیح در هنگام دفع بهداشتی زباله آلودگی آب های زیرزمینی و 
خاک را در پی داشته است. جمع آوری غیراصولی و غیر علمی زباله همچنین باعث انتشار بوی نامطبوع و شیوع 

بیماری های ویروسی و انگلی و رشد و تکثیر حشرات و جوندگان می گردد.
افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و تغییر شیوه های بسته بندی، اصالح الگوی مصرف خانوارها و کاهش مواد 
غیر قابل تجزیه در فرایند تولید باعث کاهش تولید پسماندها خواهد شد. مؤثرترین راه کاهش اثرات زیست محیطی 
دفع زباله و جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی جداسازی اجزای پسماند در مبدأ است که از آلودگی ناشی از مخلوط 
شدن و فعل و انفعاالت شیمیایی در اجزای تشکیل دهندٔه زباله پیش گیری می نماید و تبدیل آن به محصوالت جدید و 
قابل استفاده )بازیافت( را امکان پذیر می سازد. البته این امر نیازمند مشارکت همه جانبه شهروندان است. بازیافت زباله 
باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی، حفظ منابع و ذخایر زیرزمینی، کاهش وابستگی به خارج در زمینٔه کاال و مواد 

اولیه و به طور کلی جلوگیری از اتالف منابع و سرمایه های ملی می شود.

1ــ به جز موارد ذکر شده در این درس، دیگر آلودگی ها و مشکالت زیست محیطی محل زندگی خود را نام 
ببرید.

2ــ دربارهٔ تأثیر و پیامد آلودگی های محل زندگی خود تحقیق کنید و گزارشی به کالس بیاورید.
3ــ حال که با پاره ای از مشکالت زیست محیطی و پیامدهای آن در محیط زندگی خود بیشتر آشنا شدید، چه 

اقداماتی در نوع رابطٔه خود با محیط طبیعی انجام خواهید داد؟

آیا می دانید ، روزانه بیش از 900 تن زبالۀ شهری در شهرهای استان ما جمع آوری و دفن می شود.
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