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جغرافیای طبیعی استان

فصل اول

جغرافیای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
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بختیاری  و  استان چهارمحال  می  دانید  آیا 
در کجای ایران واقع شده است؟

استان  کنید.  نگاه  شمارٔه  ١ــ1  نقشٔه  به 
با کدام استان ها همسایه  چهار  محال و بختیاری 
است؟ این استان ها را بر روی نقشٔه کالس نشان 

دهید. 
آب  روی  بر  استان  جغرافیایی  موقعیت 
انسانی،  فعالیت های  گیاهی،  پوشش  نوع  هوا،  و 

راه های ارتباطی و ... تأثیرگذار است.
وسعت  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
در  و  غـربـی  جنوب  در  کیلومترمـربع   16421
ایران قرار داشته و حدود  نـــوار کوهستانی غرب 

یک درصد از مساحت کشور را در بر می گیرد.

موقعیت جغرافیایی و وسعت استان  درس1

نقشۀ شمارۀ 1ــ1ــ نقشۀ تقسیمات کشوری ایران به تفکیک استان
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فعالیت 
1ــ به نقشٔه شمارهٔ 1ــ1 نقشٔه جمهوری اسالمی ایران نگاه کنید و بگویید بیشترین و کمترین مرزها با کدام استان هاست؟

2ــ با توجه به نقشٔه شمارٔه 2ــ1 در جدول زیر طول و عرض جغرافیایی استان )موقع ریاضی( را بنویسید.

عرض جغرافیایی شمالیطول جغرافیایی شرقی

……… درجه و ……… دقیقه تا ……… درجه و ……… دقیقه……… درجه و ……… دقیقه تا ……… درجه و ……… دقیقه

نقشۀ شمارۀ 2ــ١ــ موقعیت جغرافیایی استان

زمین شناسی استان
از نظر زمین شناسی، قدیمی ترین سنگ های استان چهارمحال و بختیاری متعلق به دوران پرکامبرین است که مشتمل بر سنگ های 
دگرگونی و آذرین می باشند. جدیدترین رسوب ها نیز مربوط به دورٔه کواترنر بوده که در رودخانه ها به صورت شن، ریگ و قلوه سنگ 
در مسیر مسیل ها دیده می شوند. زمین  های مربوط به پرکامبرین تحت تأثیر پدیدٔه کوهزایی دچار تغییر شکل  و دگرگونی  های مهمی شده 
است و توده های آذرین درونی متنوعی در آن تشکیل شده است. زمین های دورهٔ ترشیاری به صورت مناطق ناهموار و کوهستان های 
به هم فشرده و مرتفع در مناطق غربی استان گسترده شده اند. زمین های مربوط به دورٔه کواترنر نیز به صورت مخروط  افکنه، پادگانه های 

آبرفتی و پهنه های نسبتاً هموار بوده و دشت هایی را ایجاد کرده اند.
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استان چهارمحال و بختیاری در حاشیٔه غربی صفحٔه قاره ای ایران و در مجاورت گسل زاگرس واقع است. این استان از دو 
واحد ساختاری زاگرس )بخش عمده ای از استان( و سنندج ــ سیرجان )بخش کوچکی از شمال شرقی استان( تشکیل شده است. 
زاگرس، در محدودٔه استان ما متشکل از دو زیر واحد به نام های زاگرس چین خورده و زاگرس مرتفع است. بخش جنوبی و جنوب 
غربی استان در پهنٔه زاگرس چین خورده قرار داشته و از کوه  ها و دره  ها تشکیل شده است. بخش مرکزی استان نیز در منطقٔه زاگرس 

مرتفع قرار دارد که از نقاط همجوار خود بلندتر می  باشد.

تصویر 3ــ1ــ فسیل ماهی ایرانیپلکتوس بختیاری 
)ماهی آرواره تابیدۀ ایرانی، گونه بختیاری یافت شده در رسوبات دوران سوم زمین  شناسی حوالی باباحیدر(

تصویر 4ــ1ــ حرکت صفحۀ عربستان به طرف صفحه ایران وتشکیل چین خوردگی  های زاگرس

دورۀ  پایان  در 
ترشیاری

خلیج فارس گنبد نمکی

نمک

چین خوردگی های نمک
زاگرس

فشار صفحه 
عربستان

فشار صفحه 
عربستان

گسل های رورانده 

حدود 6۰ میلیون 
صفحۀ عربستاندریای تتیسصفحۀ اوراسیاسال قبل

پوستۀ اقیانوسی
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به  که  می  باشد  آذرین  و  دگرگونی  است. شامل سنگ  های  واقع  ــ سیرجان  در محدودٔه سنندج  که  استان  بخش شمال شرقی 
صورت مالیم چین خورده  اند و از ارتفاع کمتری برخوردارند.

 مرز جداکنندٔه این دو واحد ساختاری )زاگرس و سنندج ــ سیرجان(، گسل زاگرس است. این دو بخش در اوایل دوران دوم 
از هم جدا شده اند و رسوب گذاری اقیانوسی و نشست مداوم در آن صورت پذیرفته است. در اواخر دوران دوم، این خشکی  ها شروع 

به نزدیک شدن نمودند.
 در زاگرس عالوه بر رسوبات متعدد از جنس آهک، گچ، ماسه، شیل، مارن  های رنگارنگ، کنگلومرا، دولومیت، گنبدهای 
نمکی نیز وجود دارد که عبور آب بعضی چشمه ها از روی آنها سبب شور شدن آن شده و بعضی عشایر منطقه با بهره برداری از این 

نمک، امرار معاش می کنند.
جنس اغلب سنگ  ها در این استان، رسوبی است و سنگ  های آذرین و دگرگونی بسیار کمیاب می  باشند، به همین دلیل مهم ترین 

شکل استفاده از سنگ  ها در امور ساختمانی و تزئینی است.

تصویر 5  ــ1ــ تنگ درکش ورکش و عبور رود جونقان از میان آن

عرض زاگرس مرتفع در شمال غربی استان )زردکوه( حدود 15 کیلومتر و در مرکز استان بیش از 30 کیلومتر است. در این 
بخش، دره  های باریک فرو افتاده و تاالب  های کوچک میان کوهستانی به چشم می خورد. از دره های کشیده می توان درٔه بازفت، 
کوهرنگ، منج، ونک، سبزکوه و از فرونشست ها می توان دشت  های جونقان، فارسان، چغاخور، شلمزار و سولقان را نام برد. اغلب 

این سرزمین ها در اثر عملکرد گسل ها به وجود آمده اند.
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 فعالیت 

به شکل شمارٔه 2 و راهنمای آن نگاه کنید. آیا تمامی سرزمین استان چهارمحال و بختیاری از لحاظ ناهمواری یکسان است؟ 
بیشتر دشت های استان در کدام سمت قرار دارند؟ فشردگی کوه ها در کدام سمت بیشتر است؟

در این درس، شما با انواع ناهمواری ها و هم چنین مخاطرات طبیعی استان آشنا می شوید.

ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گیری آن ها  درس2

تصویر 1ــ2ــ چشم اندازی از ارتفاعات استان

1ــ با توجه به نقشٔه طبقات ارتفاعی )شکل شمارٔه 2ــ2(، محل زندگی شما در کدام طبقٔه ارتفاعی قرار دارد؟
2ــ کدام کوه ها در محل زندگی شما واقع شده اند؟ اسامی آنها را بنویسید.

3ــ کوه ها چه نقشی در زندگی مردم استان داشته  اند؟
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نقشۀ شمارۀ 2ــ2ــ نقشۀ طبقات ارتفاعی استان چهارمحال و بختیاری

از  می  توان  چگونه  نظرشما  به  4ــ 
توسعه  راه  در  استان  جغرافیایی  موقعیت 
کرد؟  استفاده  اقتصادی  اهداف  پیشبرد  و 
نظرات  همکالسی هایتان  با  مشورت  ضمن 
خود را دسته بندی کرده و در پوشه ای به 

دبیرتان ارائه دهید.

تصویر3ــ2ــ غار یخی چما درکوه های زردکوه از 
سرچشمه  های رودکوهرنگ و زاینده رود ــ شهرستان کوهرنگ

ــ آیا می دانید، چرا به استان ما بام ایران می گویند؟
استان چهارمحال و بختیاری با میانگین ارتفاع 2153 متر از نظر 
اساس حدود  این  بر  است.  مرتفع کوهستانی  توپوگرافی یک سرزمین 
85 درصد از مساحت استان را کوه ها و تپه ها و 15 درصد را دشت  ها 
و تاالب  ها در بر می گیرد. بلندترین نقطٔه استان در شمال غربی، زردکوه  
با 4221 متر و کم ارتفاع  ترین نقاط آن در بخش  های جنوب غربی، محل 

خروج کارون با ارتفاع حدود 800 متر است.
 ناهمواری  های استان در نتیجٔه حرکات کوه زایی به ویژه برخورد 
صفحٔه عربستان به ایران مرکزی در اواخر دورٔه ترشیاری به وجود آمده 
و به صورت قطعی تثبیت شد و سپس در طول دورٔه کواترنر تحت تأثیر 

کیلومتر5۰     4۰     3۰    2۰     1۰  5  ۰

دریاچه سد زاینده رود
       طبقات ارتفاعی ـ متر

راهنما

42۰۰ــ38۰۰
38۰۰ــ34۰۰
34۰۰ــ3۰۰۰
3۰۰۰ــ26۰۰
26۰۰ــ22۰۰
22۰۰ــ18۰۰
18۰۰ــ14۰۰
14۰۰ــ1۰۰۰

1۰۰۰ــ8٠۰
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در  بنابراین،  است.  درآمده  کنونی  به صورت  فرسایش  عوامل 
عوامل  دسته  دو  استان  ناهمواری های  شکل  تغییر  و  پیدایش 
نقش داشته اند؛ عوامل درونی )گسل، چین خوردگی، روراندگی 
و …( و عوامل بیرونی )عوامل فرسایش مانند تغییر دما، آب های 

جاری، یخبندان، پوشش گیاهی و …(

تصویر 4ــ2ــ فرسایش و تخریب مکانیکی به 
وسیلۀ درختان در استان

ناهمواری های استان به دو دسته تقسیم می شوند:کوه ها و دشت ها

الف( کوه ها
ـ 2( نگاه کنید. همان طور که می  بینید تراکم و ارتفاع کوه ها از شرق به غرب  به نقشٔه طبقات ارتفاعی استان)تصویر شمارٔه 2ـ

افزایش می یابد. در این منطقه بیش از 19 قلٔه مهم با ارتفاع بیش از 3500 متر وجود دارد.
مرتفع  ترین قله، زردکوه بختیاری است که 4221 متر ارتفاع دارد. کوه  های استان از نظر زمان پیدایش و شکل ظاهری به دو 

دسته تقسیم می  شوند: 
بــه جز  1ــ کـوه هـای زاگـرس: تمام استان 
جهت  با  زاگرس  کوه  رشته  محدودٔه  در  شرقی  شمال 
از  کوه ها  این  دارد.  قرار  شرقی  جنوب  غربی،  شمال 
دره های  با  تیز،  نوک  جوان ،  مرتفع ،  زمین شناسی  نظر 
تنگ و کشیده می باشند. در نتیجه سرزمین میان آنها نیز 
کم وسعت بوده و دشت پهناور در آنها دیده نمی شود. 
نوع آهک  از  این کوه ها اغلب رسوبی و  جنس سنگ 
است. این کوه  ها جزء کانون های آبگیر دائمی می باشند 
که رودخانه  های بزرگ ایران شامل زاینده رود، کارون 

و دز از آنها سرچشمه می گیرند.
تصویر 5  ــ2ــ کوه کالر در جوار تاالب چغاخور؛ یکی از قلل مرتفع استان
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2ــ کوه های واحد ساختاری سنندج ــ سیرجان )ایران مرکزی(: کوه های شمال شرقی دارای قدمت بیشتری اند، به همین 
دلیل شکل ظاهری آنها نیز با زاگرس متفاوت است. این کوه ها کم ارتفاع، گنبدی شکل، فرسایش یافته با دامنه های مالیم و دره های 

باز می باشند و از سنگ های دگرگونی و آذرین و رسوبی تشکیل شده اند.

ب( دشت ها
واریزه های  و  آبرفتی  مواد  از  ما  استان  دشت های 
قدیمی تشکیل شده اند. اغلب این دشت ها به دلیل شیب کم، 
منابع آب و خاک نسبتاً حاصل خیز، محل فعالیت های زراعی 

و استقرار روستاها و شهرها بوده اند. 
از  بیش  استان،  زراعت  قابل  دشت های  مجموع 
3500 کیلومتر مربع است. ویژگی غالب این دشت ها، ارتفاع 
زیاد آنهاست؛ مثل دشت شهرکرد که در ارتفاع 2060 متری 
دشت های  متوسط  ارتفاع  است.  گرفته  قرار  دریا  سطح  از 

استان حدود 2000 متر می باشد.

تصویر 6  ــ2ــ درۀ کم وسعت بازفت  در میان رشته کوه ها 

نقشۀ شمارۀ 7ــ2ــ نقشۀ پراکندگی دشت های استان

کیلومتر5۰    4۰    3۰    2۰     1۰  5  ۰
دریاچه سد زاینده رود 
مرکز شهرستان
دشت

راهنما
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بیشتر بدانیم  
جدول شمارۀ ١ــ2ــ وسعت دشت های استان

وسعت به کیلومترمربعنام دشتردیفوسعت به کیلومترمربعنام دشتردیف

200دشت لردگان12206دشت شهرکرد1

127دشت شلمزار5517دشت بروجن ــ فرادنبه2

326دشت فارسان7028دشت گندمان3

229سفید دشت1479دشت خانمیرزا4

88دشت فالرد12110دشت کیار5

با نگاهی به نقشٔه پراکندگی دشت  های استان )نقشٔه شمارٔه 7ــ2(، متوجه می شوید که بیشتر دشت های استان در سمت شرق تا 
جنوب قرار گرفته اند. دشت های بخش شرقی بر اثر تراکم آبرفت ها که توسط آب  های جاری از ارتفاعات اطراف حمل شده اند تشکیل 
شده و پهنه های آبرفتی را به وجود آورده اند. در بخش غربی نیز به دلیل فعالیت های شدید کوهزایی، کوه های فشرده و دره های باریک 

و کشیده به وجود آمده اند.
در استان ما به علت وجود سنگ های آهکی و انجام عمل فرسایش )انحالل آهک(، غارهایی به وجود آمده اند که منشأ چشمه های 
آهکی فراوانی اند. از جمله معروف  ترین غارهای استان پیرغار، غار سید عیسی در بیدکل و غار سراب امیدآباد می باشند. غارهای 

آهکی همواره مورد توجه گردشگران زیادی بوده اند.

تصویر 9ــ2ــ پیر غار  ــ روستای ده چشمه ــ شهرستان فارسانتصویر 8   ــ2ــ چکنده  های آهکی غار سراب ــ شهرستان فارسان 
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1ــ به نقشٔه دشت های استان )نقشٔه شمارٔه 7ــ2( نگاه کنید. موقعیت جغرافیایی هر یک از دشت های زیر را بر 
روی نقشٔه گنگ مشخص کنید. 

دشت  سفیددشت،  شهرکرد،  دشت 
دشت  میزدج،  دشت  فالرد،  دشت  آلونی، 

کیار، دشت بروجن و دشت گندمان
بر  را  خود  زندگی  محل  دشت  2ــ 
روی نقشه نشان داده و آن را از لحاظ شکل 
ظاهری و وضعیت زمین  شناسی تشریح کنید.

نقشٔه شمارٔه 2ــ2 در  به  با توجه  3ــ 
نقشٔه روبه رو جای هر یک از کوه  های زیر را 

مشخص کنید. 
کالرــ  ــ  هزاره  ــ  میلی  ــ  زردکوه 
کینوــ ریگ ــ سالداران ــ چروــ سبزکوه  ــ 

جهان بین
نقشۀ شمارۀ 1۰ــ2

دریاچه سد زاینده رود کیلومتر5۰    4۰    3۰    2۰     1۰  5  ۰
مرکز شهرستان

راهنما

 فعالیت 

نقش ناهمواری  ها
ناهمواری ها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم منطقه تأثیر می گذارند. مهم ترین نقش و اهمیت آنها عبارت اند از:

1ــ تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و شرب
2ــ ایجاد مراتع ییالقی برای زندگی عشایری 

3ــ استقرار سکونت گاه های شهری و روستایی
4ــ ایجاد خاک حاصلخیز جهت زراعت و باغداری

5ــ ایجاد جاذبه های گردشگری در فصول مختلف سال
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مخاطرات طبیعی و راه های مقابله با آنها
مهم ترین مخاطرات طبیعی استان عبارتند از: زمین  لرزه، لغزش، سیل، خشکسالی، سرمازدگی و بهمن

1ــ زمین  لرزه

تصویر 12ــ2ــ آسیب های ناشی از زلزله در استان

تصویر11ــ2ــ نقش کوه ها در ایجاد جاذبه های گردشگری
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جغرافیای طبیعی استان

ــ به نقشٔه زیر نگاه کنید و بگویید محل زندگی شما جزء کدام ناحیٔه زلزله خیز استان است؟

با توجه به اینکه روراندگـی اصلی زاگرس تقریباً از میان استان می گذرد، در این منطقه گسل های بزرگی به موازات گسل بزرگ 
زاگرس وجود دارد. همچنین پیامد حرکت صفحٔه عربستان به سمت ایران که سبب شکسته شدن الیه ها و به وجود آمدن کوه  های مرتفع 

شده، استان را به یکی از پهنه  های لرزه خیز کشور تبدیل کرده است.
در این استان دو منطقٔه لرزه خیز مشخص وجود دارد که عبارت اند از:

1ــ منطقٔه لرزه خیز زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده
2ــ منطقٔه لرزه خیز ایران مرکزی؛ شامل بخش هایی از سنندج ــ سیرجان و ایران مرکزی

این دو منطقه به وسیلٔه گسل زاگرس از یکدیگر جدا می شوند.
بیشتر گسل های استان متعلق به دورهٔ کواترنر بوده و درازای برخی بیش از 120 کیلومتر است.

اغلب چشمه ها در محل گسل  هـای استان قـرار دارند کــه سبب ایجاد سکونتگاه هایی در این مناطق شده است. بنابراین، ایجاد 
خانه های امن و محکم در استان بسیار ضروری به نظر می رسد. 

2ــ لغزش و رانش: پدیدٔه لغزش، از جمله حرکات توده ای بر روی دامنه هاست که برخی نقاط استان را تهدید کرده و آثار 
مخرب آن بر روی زمین های زراعی، راه های ارتباطی، سدها و مناطق مسکونی، بارها مشاهده شده است. رانش در روستای چلو )از 
توابع اردل( با 3 نفر کشته در سال 1371 و روستای آبکار علیا )از توابع کوهرنگ( با 55 نفر کشته در سال 1377 از حادثه خیزترین 

سوانح در سال  های اخیر بوده است.

نقشۀ شمارۀ 13  ــ2ــ نقشۀ پهنه بندی زلزله به روش احتمالی با دورۀ بازگشت 5۰ سال

خطر زیاد 
خطر متوسط
خطر کم

دریاچه سد زاینده رود 
مرکز شهرستان

کیلومتر

راهنما

۰  5  1۰    2۰    3۰    4۰    5۰
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رانش بیشتر در مناطق کوهستانی با شیب زیاد رخ می دهد. دالیل رانش عبارت اند از: 
ــ کندن زمین ها برای جاده سازی یا استخراج برخی از سنگ ها و مواد معدنی و ایجاد دیواره های تند که موجب سقوط بخش 

فوقانی می شود.
ــ پس از بارندگی های شدید، آب به درون زمین نفوذ کرده و اصطکاک بین توده های سنگ و خاک کاهش یافته و الیه های 
صابون مانند ایجاد می گردد. سپس در اثر نیروی جاذبٔه زمین، سنگ و خاک به پایین می لغزند. وجود یک الیٔه رسی یا مارن )مخلوط 

رس و آهک( در زیر قطعات و توده های سنگ، لغزش آنها را آسان تر می کند.
3ــ سیل: همانطور که می دانید در تمام استان شبکٔه آبراهه قرار داشته و با توجه به شیب منطقه احتمال وقوع سیل نیز افزایش 

می یابد.

تصویر 1٤ــ2ــ آثار لغزش در کوه های استان

تصویر 15ــ2ــ آثار و پیامدهای سیالب در استان
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جغرافیای طبیعی استان

در استان ما به دلیل کوهستانی بودن منطقه، بارش های شدید، جریان داشتن رودها در بسترهای پرشیب و تخریب پوشش گیاهی و 
جنگل ها، همه ساله و به ویژه با گرم شدن زمین در آغاز فصل بهار و ذوب شدن برف ها، شرایط برای ایجاد سیل فراهم می گردد. در اثر این 
پدیده بخشی از خاک های استان معادل 40 میلیون تن در سال از بین رفته و به شهرها، روستاها و زیست گاه های عشایری خسارت می رسد.
تکرار وقوع سیل در دهه های اخیر به اوج خود رسیده که از نمونه های آن می توان به سیالب های سال 1373 در منطقٔه بازفت 
و سبزکوه و نیز سیالب های سال 1384 در سراسر استان اشاره کرد که بیش از 50 نفر جان باختند. این پدیدٔه مخرب، در نیمه غربی 
استان، به دلیل شیب دامنه ها وارتفاعات و تخریب پوشش گیاهی، خسارت های زیادی به بخش های کشاورزی، پل ها و روستاها وارد 

کرده و در نیمه شرقی استان باعث آب گرفتگی معابر می شود.
4ــ خشکسالی: در سال  های اخیر به دلیل شرایط اقلیمی از قبیل کمبود بارش، تغییر زمان بارش، تغییر نوع بارش که عمدتاً 
بلند مدت،  بارندگی در سطح استان ما در  یافته است. کاهش  به طور محسوسی کاهش  بارش  )باران( می  باشد، میزان  به صورت مایع 
بیش از 35 درصد بوده که پدیدٔه خشکسالی را طی سال  های اخیر حاکم کرده است. بدین ترتیب استان ما تا سال 1390جزء سه استان 

دارای باالترین شدت خشکسالی در سطح کشور می باشد. 
اثر این پدیده، در نیمٔه شرقی استان که متکی به آب  های زیرزمینی است، از شدت بیش تری برخوردار بوده  است که به صورت 
خشک شدن یا کم شدن آب قنات ها، چشمه ها، رودها و چاه ها و نیز کاهش سطح مراتع، مشاهده می شود. در نتیجه در سال های اخیر 

بخش های وسیعی از استان با کمبود آب مواجه  شده اند. 
خشکسالی مهم  ترین عامل بروز کم آبی محسوب می شود، ولی علل دیگری هم برای ایجاد کم آبی در استان ما وجود دارند که 

عبارت اند از:
 افزایش سطح زیر کشت، توسعٔه بی رویٔه مناطق شهری و روستایی، کمی سهم استان از آب سدهای موجود، افزایش فضای 

سبز شهری، استفادٔه بی رویٔه آب، افزایش تعداد کارخانه ها، افزایش جمعیت و …

تصویر 16ــ2ــ اثرات خشکسالی در استان

دشت خانمیرزا با بحران کم آبی مواجه است 

با بروز پدیده خشکسالی در این استان بخش خانمیرزا 

از توابع شهرستان لردگان بیشترین آسیب و خسارت 

ناشی از خشکسالی را متحمل شده است.
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 فعالیت 
1ــ با توجه به طرح های انتقال آب از استان به مناطق دیگر کشور مانند تونل کوهرنگ 3 و احداث سدهای متعدد 
بر روی رودخانه  های استان، مانند سد کارون 4 و سد خرسان، با مشورت هم کالسی های خود بگویید آیا احداث این 
طرح ها را مثبت ارزیابی می کنید یا منفی؟ آیا این طرح  ها می توانند سبب توسعٔه استان شوند؟ دالیل و پیشنهادهای خود 

را به صورت مکتوب به دبیر خود ارائه دهید.
2ــ با مشورت هم کالسی  هایتان بگویید چرا آثار خشکسالی در بخش شرقی استان محسوس تر است؟ 

3ــ محل زندگی خود را از نظر احتمال وقوع سیل و خشکسالی تجزیه و تحلیل کنید. 

 
5 ــ سرمازدگی، بهمن و تگرگ: با توجه به کوهستانی بودن استان و ارتفاع نسبتاً زیاد، هر ساله شاهد بروز بهمن، سرمازدگی، 
ریزش برف سنگین و تگرگ هستیم. این مخاطرات اغلب در نواحی کوهستانی و جاده های ارتباطی و بعضی روستاها سبب قطع ارتباط 

شده و شرایط سختی برای مردم ایجاد می کنند. 
همچنین این پدیده ها اغلب در فصل بهار باعث خسارت به باغ ها و مزارع می شوند. سرما زدگی در نیمٔه شرقی استان به دلیل 

خشکی هوا و وسعت زیاد باغ ها، اثرات شدید و مخربی دارد. 

تصویر 17ــ2ــ اثرات ریزش برف سنگین در استان

راه های مقابله با مخاطرات طبیعی
اگرچه اقدامات انسان در تشدید برخی مخاطرات طبیعی مؤثر است، لیکن با اقدامات اساسی می تواند در کاهش آثار آن ها نیز 

تأثیرگذار باشد.
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بیشتر بدانیم  

 فعالیت 
ــ برای هر یک از موارد زیر با مشورت هم کالسی های خود راه حل مناسب ارائه دهید.

1ــ ساخت و ساز بر روی گسل های فعال استان
2ــ چرای بیش از حد دام، تخریب جنگل ها و مراتع و افزایش خسارت ناشی از سیل

3ــ افزایش سطح زیر کشت، افزایش فعالیت های صنعتی، افزایش جمعیت شهری و روستایی و کاهش منابع 
آب و پایداری روند خشکسالی

4ــ نابودی جنگل ها و مراتع بر روی دامنه های پرشیب، جاده سازی در مناطق کوهستانی و برف گیر و افزایش 
خطر سقوط بهمن

5  ــ افزایش باغ ها بدون در نظر گرفتن خطر سرمازدگی و تگرگ
6  ــ افزایش روند سدسازی، بدون در نظر گرفتن اثرات فرسایش خاک در اثر وقوع مکرر سیالب و کاهش عمر 

مفید سدها

با توجه به روند تخریب جنگل ها و مراتع در استان ما، میزان فرسایش خاک نیز رو به افزایش است. فرسایش 
متوسط سالیانٔه خاک در ایران 15 تن در هکتار است، اما متأسفانه این رقم در استان ما 25 تن در هکتار، معادل 

40 میلیون تن در سال برآورد شده است.
در اثر فرسایش خاک، سالیانه حداقل 22 میلیون متر مکعب گل و الی در مخازن سدهای کارون، زاینده رود 

و دز رسوب می کند و سبب کاهش عمر آنها می گردد. 

در سال های اخیر اقدامات مناسبی جهت مقابله با سیل، خشکسالی و لغزش در استان انجام شده است. از آن جمله می توان 
به موارد زیر اشاره نمود:

 نهال کاری، اصالح روش های شخم، قرق مراتع، بذرپاشی، تولید نهال، توزیع سوخت فسیلی برای جلوگیری از قطع و تخریب 
جنگل ها و مراتع، عملیات آبخیزداری و...

برای مقابله با خطر زلزله، می توان اقدامات زیر را انجام داد:
1ــ شناسایی دقیق موقعیت جغرافیایی گسل های استان

2ــ جلوگیری از ساخت و ساز در اطراف گسل های فعال
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3ــ مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در مقابل زلزله 

تصویر 18ــ2ــ راه  های مقابله با فرسایش خاک
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ــ  هر یک از تصاویر باال نشان دهندٔه کدام فصل اند؟
ــ آیا می دانید دومین کانون پر بارش کشور در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد؟ این کانون بارش در کدام شهرستان 

است؟
استان چهارمحال و بختیاری با اینکه از وسعت کمی برخوردار است، ولی دارای تنوع آب و هوایی است، به طوری که در 
نیمٔه شرقی، آب و هوای نیمه خشک، در قسمت هایی از غرب و جنوب غربی آب و هوای گرم و نیمه مرطوب و در نواحی شمال غربی 

آب   و هوای سرد و معتدل است.
ــ محل زندگی شما در قلمرو کدام آب و هوا قرار دارد؟

ــ علت تنوع آب و هوای استان چیست؟
در این درس به بررسی برخی عناصر اقلیمی، از جمله بارش، دما و باد می پردازیم و چهار ایستگاه سینوپتیک استان که از سابقٔه 
آماری باالتری برخوردارند مقایسه می شوند. دو ایستگاه کوهرنگ و لردگان، در نیمه غربی و ایستگاه های شهرکرد و بروجن، در نیمٔه 

شرقی استان.

وضعیت آب و هوای استان  درس٣
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توزیع بارش در استان
با توجه به نقشٔه بارش )نقشٔه شمارٔه 3ــ3(، در استان ما میزان بارش از غرب به شرق کاهش می یابد؛ به طوری که میانگین بارش 
در غرب و شمال غرب استان بین 1600ــ700 میلی متر و در نواحی مرکزی بین 700ــ500 میلی متر و در شرق استان به 300 میلی متر 

می رسد. به نمودار بارندگی در ایستگاه های مختلف نگاه کنید  )نمودار شمارٔه ١ــ3(.

نمودار شکل 1ــ3ــ مقایسۀ بارش در ایستگاه  های نیمۀ شرقی و غربی استان

ایستگاه کوهرنگ                                                                                    ایستگاه لردگان 

ایستگاه شهرکرد                                         ایستگاه بروجن 

نقشۀ شمارۀ 3ــ3ــ نقشۀ خطوط هم بارش استاننمودار شمارۀ 2ــ3ــ نمودار درصد بارش استان در فصول مختلف

زمستان

پاییز

بهار

تابستان

دریاچه سد زاینده رود
مرکز شهرستان

بیش از 1100
1100 ــ 900
900 ــ 700
700 ــ 500
کمتر از 500 کیلومتر

راهنما

0  5  10       20     30      40     50

میانگین بارش سالیانه 
)میلی متر در سال(

بروجن

شهرکرد

فارسان

چلگرد

اردلشلمزار

لردگان

ساالنهمیانگین بلند مدت
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بارندگی در استان از اوایل آبان تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد و فصل زمستان پر بارش ترین فصل در استان می باشد هر چند 
در برخی از سال ها این روند، تغییرکرده است.

منشأ بارش ها در استان
به نقشه شمارٔه 3ــ3 نگاه کنید. در منطقٔه شمال غرب استان، بارش بیشتر است. به نظر شما علت این امر چیست؟ 

منشأ بارش ها در استان عبارت اند از:
الف( بارش جبهه ای؛ که ناشی از سیستم های جّوی است و عمده ترین نقش را در استان دارد.

ب( بارش کوهستانی )اروگرافیک(

وضعیت دما
به جدول شمارٔه )1ــ3( و نقشٔه میانگین دما )نقشٔه شمارٔه 4ــ3( نگاه کنید. نوسانات شدید دمایی و اختالف زیادی بین حداقل های 
مطلق و حداکثر های مطلق به خصوص در شمال غربی و شرق استان وجود دارد. به طوری که در برخی سال  ها این اختالف دمایی به 

بیش از 70 درجه سانتی گراد می رسد. 
ــ به نظر شما این تفاوت زیاد ناشی از چه عواملی است؟

نقشۀ شمارۀ 4ــ3ــ نقشۀ میانگین دمای ساالنۀ استان

بروجن

شهرکرد
فارسان

چلگرد

شلمزار

اردل

لردگان

دریاچه سد زاینده رود
مرکز شهرستان

بیش از 17
17 ــ 14
14 ــ 11
11 ــ 8
8 ــ 5
کمتر از 5

کیلومتر

راهنما

۰    5  1۰           2۰      3۰       4۰      5۰

دمای میانگین
 )درجه(

سانتی گراد
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جدول شمارۀ 1ــ٣ــ مقادیر جّوی ومیانگین بلندمدت برخی عناصر هواشناسی در چند ایستگاه استان منتهی به سال 1389

دمای ساالنهساعات آفتابیروزهای یخبندانحداکثر مطلقحداقل مطلقمتوسط بارشارتفاع ایستگاهنام شهر

شهرکرد
بروجن

کوهرنگ
لردگان

2050
2260
2365
1611

325
255

1400
553

32/4ــ
26/8ــ
30/6ــ
21ــ

42
36/6
35/8
47/5

124
121
124
77

3124
3377
2897
3171

11/7
10/7
9/4

15/4

بررسی وضعیت باد
برخوردار  ثابت تری  شرایط  از  تقریباً  باد  اقلیمی،  عناصر  بین  در 

است و تغییرات شدید سالیانه ندارد. 
نشان  استان  هواشناسی  ایستگاه های  در  مدت  بلند  بررسی های 

می دهد که باد غالب در استان جنوب غربی و غربی است. 

دالیل تنوع آب و هوای استان
در تنوع آب و هوایی استان، دو دسته عوامل نقش دارند که عبارت اند از:

نمودار شمارۀ 5  ــ3ــ گلباد ایستگاه هواشناسی شهرکرد

     

دالیل تنوع آب و هوای استان

عوامل محلی )ثابت(عوامل فرا منطقه ای

و پرفشار جنب حاره ای غربی  هوای  تودۀ 
جنوب غربی

سطح  پوشش 
زمینی

جهت  و  ارتفاعات 
آنها

عرض جغرافیایی
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جغرافیای طبیعی استان

برخی از این عوامل تقریباً ثابت بوده و طی سال های طوالنی اثر یکسانی داشته و یا تغییرات آنها خیلی کند است. برخی دیگر از 
این عوامل مثل توده های هوا از نوسانات زیاد برخوردارند به طوری که هر سال که جریان های غربی و جنوب غربی قوی باشند میزان 
نزوالت جّوی در استان در حّد عادی و بیشتر بوده و هر سال که این جریانات، ضعیف باشند دریافت بارش بسیار کم شده و خشکسالی 

را در پی خواهد داشت.
در فصل گرم، به دلیل حاکمیت پر فشار جنب حاره و عقب نشینی جریان های غربی فصل خشک استان آغاز می گردد. در 
فصول پاییز و زمستان، جریان های سرد به استان وارد شده و سرمای بسیار شدیدی حاکم می شود. مدت دوام سرما در استان طوالنی 
است؛ به طوری که معموالً در رسانه ها شهرکرد به عنوان سردترین مرکز استان معرفی می گردد. تیر و مرداد گرم ترین ماه ها و دی و بهمن 

سردترین ماه های استان اند. گرم ترین ایستگاه، لردگان و سردترین ایستگاه، شهرکرد است. )جدول شمارٔه 1ــ3(

 فعالیت 
به نمودارهای بارش در ایستگاه های مناطق شرقی و غربی استان )نمودار شمارٔه 1ــ 3( نگاه کنید و به سؤال  ها 

پاسخ دهید.
1ــ چرا میزان بارش در نیمٔه شرقی استان کمتر از نیمٔه غربی است؟

2ــ آیا ارتباطی میان نمودار شمارٔه 1ــ 3 و نقشٔه شمارٔه 3ــ 3 وجود دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.


