
تصویر ماهواره ای استان فارس
تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای ٧- Landsat استان فارس است که در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری شمسی گرفته شده 
است. در این تصویر که با عنوان تصویر گویا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سیاه رنگ جاده ها و خطوط 
قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد. همچنین زمین های زراعی دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و 

اراضی جنگلی به رنگ سبز تیره و اراضی بایر و زراعت نشده به رنگ سفید دیده می شوند.
(عکس از سازمان فضایی ایران)
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فصل اّول

جغرافیای طبیعی استان فارس



استان ما در کجا واقع شده است؟درس اّول

جغرافیای طبیعی استان

٣

موقعیت جغرافیایی و وسعت
استان زیبای فارس به عنوان پلی حد فاصل جنوب و مرکز کشور محسوب می شود و از گذشته های دور از راه های مهم و حلقٔه 
دست یابی به فالت مرکزی ایران بوده است. این استان حدودًا بین مدارهای °٢٧ و °٣١ عرض شمالی و نصف النهار های °٥٠ و °٥٥ 

طول شرقی قرارگرفته است. 
استان فارس به مساحت تقریبی ١٢٢ هزار  کیلومتر مربع ٧/4 درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است. 

نرگس زارهای منطقۀ مهر
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باتوجه به نقشٔه ١ــ١ به سؤال زیر پاسخ دهید:
ــ استان های همسایٔه فارس را نام ببرید.

پرسش 

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

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

الوانقشم

خارک

کیش تنب بزرگ

ابوموسی
تنب کوچک

سیری
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٥
 با توجه به نقشٔه ناهمواری های استان می توان فارس را ازنظر شکل ناهمواری ها به دو بخش کوهستان و دشت تقسیم کرد. 

ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گیری آندرس دوم

شکل 2ــ١ ــ منظره ای از یک دشت   

شکل 3ــ١ ــ منظره ای از یک ارتفاع
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١ـ منطقۀ کوهستانی
آیا می دانید حدود ٧٠ درصد از وسعت استان فارس در ناحیٔه کوهستانی قرار دارد؟ 

دورٔه  در  فارس  ارتفاعات  است.  فارس  در  زاگرس  پهنای  بیشترین  و  دارد  قرار  زاگرس  کوهستانی  ناحیٔه  در  فارس  استان 
ترشیاری به وجود آمده اند. در پیدایش و تغییر شکل کوه ها دو دسته عوامل درونی و بیرونی یکی در پیدایش و دیگری در تغییر آنها 

نقش دارند. 
عوامل درونی همان حرکت و فشار آوردن صفحٔه زمین ساخت عربستان به ایران است و منظور از عوامل بیرونی همان نیروی 

فرسایش است که در تعیین شکل نهایی زاگرس فارس مؤثر بوده اند. 
ویژگی های مهم زاگرس فارس:

ــ کوه های فارس با گذشت میلیون ها سال از پیدایش آنها  )دورهٔ ترشیاری( جزء کوه های جوان محسوب می شوند. 
ــ به علت فشار آوردن صفحٔه عربستان، منطقٔه فارس از نظر زمین ساختی فعال است، این فشار یا حرکت کوه زایی نه تنها باعث 

چین خوردگی می گردد؛ بلکه باعث ایجاد گسل های متعددی شده که نقش مهمی در لرزه خیزی استان دارند. 
ــ جنس ساختمان کوه های فارس اغلب سنگ های آهکی )کلسیم کربنات( می باشد. این سنگ ها دارای درز و شکاف های 
فراوان اند و موجب تشکیل سفرٔه آب های زیر زمینی غنی شده است، همچنین در این کوه ها انواع اشکال فرسایش آهکی یا )کارستیک( 

که بر اثر انحالل و رسوب گذاری شکل گرفته اند دیده می شود. 

ــ در شکل 4ــ١ و ٥ ــ١ کدام یک از پدیده های کارستی را می توانید نام ببرید؟ 
ـ  در محل زندگی شما کدام پدیده های کارستی وجود دارد؟  ـ

شکل ٥ ــ١شکل ٤ــ١   

پرسش 
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ــ زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب استان، به علت مرتفع بودن کوه ها و فشردگی چین ها اگر چه محدودیت هایی را در توسعٔه 
راه های ارتباطی و حمل و نقل ایجاد کرده است؛ اما به سمت نواحی مرکزی و جنوب و شرق، ارتفاعات پراکنده تر و کم ارتفاع تر می شود. 

ــ زاگرس در مناطق مختلف استان با اسامی خاص شناخته می شود. در محل زندگی شما به کدام نام معروف است؟
از مرتفع ترین نقاط کوه ها استفاده های متعددی می توان به عمل آورد، به عنوان نمونه نصب آنتن های تقویت کننده امواج رادیو و 

تلویزیونی. شما نیز چند مورد به آن اضافه کنید.

ـ  نقشۀ ناهمواری ها و مناظری از توانمندی های ناحیۀ زاگرس شکل ٦ ــ١ ـ

نام کوه
١ــ کوه سفید

2ــ رنج
3ــ ساری خانی
٤ــ موسی خان

٥ــ سفیدار
٦ــ قالت

٧ــ گاو بست
٨ــ کهدان

ارتفاع به متر
3٩٥٠
3٧2٠
333٠
32٨3
3١٧٠
2٩٩٠
2١٧٠
2١٠٠



٨

ـ  دشت ها   ٢
دشت های وسیع فارس از رسوبات آبرفتی رودها تشکیل شده اند که وضعیت شان، برحسب اینکه در چه موقعیت جغرافیایی قرار 
داشته باشند متفاوت است. در نواحی مرکزی و غربی فارس، دشت های حاصل خیزی وجود دارد که به زیر کشت انواع محصوالت 

کشاورزی رفته است؛ در حالی که در برخی نواحی دیگر، به خصوص جنوب و شرق استان بیشتر بیابان و کویر دیده می شود. 

ــ آیا در محل زندگی شما گنبد نمکی وجود دارد؟ در مورد ویژگی ها و اثرات آن در منطقه توضیح دهید. 

شکل ٧ــ١ ــ گنبد نمکی شاه علمدار ــ زرین دشت 

 برای مطالعه 

گنبد نمکی: با شنیدن اصطالح گنبد نمکی چه ویژگی هایی در ذهن خود تصور می کنید؟ 
نظرات دانش آموزان: .................................................................
تکمیل نظرات با مدیریت دبیر: ...........................................................

آیا می دانید استان فارس از نظر تعداد گنبد نمکی، مقام اّول را در کشور دارد؟ این پدیدٔه طبیعی بیشتر در نواحی 
جنوبی و شرقی استان به خصوص در منطقٔه الرستان وجود دارد. گنبد های نمکی، ساخت های زمین شناسی گنبدی 
شکلی اند که هستٔه مرکزی آنها  از نمک تشکیل شده است و اهمیت اقتصادی آنها به واسطٔه داشتن مخازن نفتی و 

منابعی مانند پتاسیم، آهن و نمک است. 

پرسش 
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بیابان
حدود ١/٨4 میلیون هکتار، یعنی تقریباً ١٥ درصد مساحت استان را بیابان و مناطق درحال بیابان شدن در برمی گیرد. 

      شکل ٨ ــ١ــ درصد وسعت انواع اراضی در استان

 در مناطق کم بارش استان در شمال، بیابان های بوانات و آباده و در جنوب، بیابان های الرستان و المرد را می توان نام برد. در 
برخی از مناطق بیابانی بر اثر تبخیر شدید، نمک روی سطح زمین را پوشانده و کویر به وجود آمده است؛ مانند: کویر قطرویه در شرق 

استان در محدودٔه شهرستان نی ریز. 

وسعت نواحی بیابانی استان فارس

جنگل
مرتع
بیابان
کویر
اراضی در حال بیابان شدن
اراضی کشاورزی و مسکونی

شکل ٩ــ١ــ کویر در بخشی از بیابان های استان فارس 



١٠

همان طور که در نمودار شکل ٨ ــ١ مالحظه کردید مساحت زیادی از استان در حال بیابانی شدن است. به نظر شما چه عواملی 
در بیابانی شدن استان نقش دارد؟ 

برای جلوگیری از گسترش بیابان ها چه فعالیت هایی انجام شده است؟ 

شکل ١٠ــ١ ــ طرح بیابان زدایی ــ نهال کاری

مخاطرات طبیعی با منشأ درونی 
فعالیت های کوه زایی و زمین  ساخت در استان اگرچه منشأ برکات و توانمندی های بسیار از جمله پیدایش نا همواری ها شده است 

اما زمینه بروز برخی مخاطرات طبیعی مانند زلزله را فراهم کرده است. 
زلزله: استان فارس در ناحیٔه چین خوردگی های زاگرس، جایی که هنوز از نظر تحوالت زمین ساخت به آرامش نرسیده قرار 

دارد. آیا می دانید علت زلزله خیز بودن استان فارس چیست؟ 
در مورد وضعیت لرزه خیزی استان ذکر چند نکته ضروری است. 

 زلزله در استان از نظر فراوانی وقوع زیاد و از جهت بزرگی به ندرت به ٧ ریشتر رسیده است. 
 زلزله های زاگرس عموماً کم  عمق اند. مقاطع زمین لرزه ها در عمق نشان می دهد؛ اگرچه عمق برخی زمین لرزه ها تا حدود 
6٠ کیلومتر می رسد، ولی بیشتر آنها در ژرفای حدود ٣٠ کیلومتری زمین متمرکز است. هر قدر عمق کانون زلزله کمتر باشد شدت 

خرابی ها بیشتر خواهد بود.
 در تمام مناطق استان، خطر نسبی زلزله وجود دارد؛ اما به علت وجود گسل های اصلی، بیشتر زلزله ها در نیمٔه غربی و جنوبی 

استان اتفاق می افتد. برای کاهش خسارات و خطرات ناشی از زلزله چه راهکارهایی وجود دارد؟ 
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و شیب دار  کوهستانی  مناطق  در  است.  افتاده  اتفاق  زمین  رانش  منطقه  این  در  کنید  توجه  به شکل ١٢ــ١  زمین:  رانش 
در  صورتی که الیٔه نفوذ ناپذیر )به خصوص الیٔه رسی( زیر الیٔه نفوذ پذیر قرار داشته باشد، بر اثر جذب آب ناشی از بارندگی لغزنده شده و 
باعث حرکت الیه های سطحی و ایجاد این پدیده می شود. این پدیده بیشتر در بخش غربی استان مثل نور آباد، سپیدان و کازرون اتفاق 

می افتد. غیر از رانش زمین در مناطق کوهستانی، آیا خطرات دیگری وجود دارد؟!

شکل ١١ ــ١ ــ عدم رعایت شرایط مناسب خانه سازی، عامل اصلی خسارات ناشی از زمین لرزه است.

شکل ١2ــ١ــ تخریب ناشی از رانش زمین
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»َو أنَزَل ِمَن الَسماِء ماًء َفاَخَرَج بِه ِمَن الثََّمراِت ِرزقًا لَکُۡم«
و از آسمان آبی فروفرستاد و به وسیلٔه آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد.

»سورۀ بقره، آیۀ 22«

وضعیت آب و هوایی فارس و تأثیر آن بر زیست بوم استاندرس سوم

شکل ١3ــ١ــ نمودار آثار ناشی از تنوع آب  و هوایی استان 

تنوع پوشش گیاهی

تنوع آب و هوایی استان فارس

؟

تنوع چشم اندازهای طبیعی

تنوع سکونتگاه ها

تنوع محصوالت کشاورزی

تنوع زندگی جانوری

عرض  و  ارتفاع  اختالف  است.  شده  گسترده  جغرافیایی  عرض  جهت  در  و  کوهستانی  فارس،  استان  گفتیم  این  از  پیش 
جغرافیایی و ورود توده های هوا سبب تنوع آب و هوا در استان فارس شده است. تنوع آب و هوایی، باعث تنوع در سایر اجزای 

محیطی شده است.
تفاوت دما و بارش بین مناطق مختلف استان زیاد است. تفاوت میانگین دمای ساالنٔه استان حدود ١٠ درجٔه سانتی گراد و تفاوت 
میانگین بارش از کم بارش ترین مناطق مانند آباده، الر و المرد تا پربارش ترین مناطق مانند سپیدان، نور آباد و کازرون بیش از 4 برابر 

__ ١ میانگین جهانی است.  
است و میانگین بارش ساالنه استان حدود ٣٠٠ میلی متر است که تقریباً  ٣
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دما و بارش
به نقشٔه هم دما و هم بارش شکل ١4ــ١ و ١٥ــ١ توجه کنید. 

شکل ١٤ــ١ــ نقشۀ هم دمای استان فارس   

١2/٨  ــ 2/١١
١٤/3  ــ ٩/١2
١٥/٠  ــ ١٤/٤
١٧/٥  ــ ١٥/٠
١٨/٠  ــ ١٧/٦
2٠/٦  ــ ١٨/١
22/2  ــ 2٠/٧
22/٧  ــ 22/3
2٥/3  ــ ٨/22

کیلومتر
٠ 2٠ ٤٠ ٨٠ ١2٠ ١٦٠

سانتی گراد



١4

به شکل ١6ــ١ نگاه کنید. قسمت عمدٔه بارش در فصولی صورت می گیرد که با فصل کشت و نیاز آبی کشتزارها مطابقت ندارد. 
شدت بارش )مقدار بارندگی در واحد زمان( نیز باعث جریان یافتن آب در بستر رودها و خروج سریع آن از منطقه می شود. به نظر شما 

راهکار مقابله با این مشکالت چیست؟ 

شکل ١٥ــ١ــ نقشۀ هم بارش  ــ استان فارس

٠کیلومتر 2٠ ٤٠ ٨٠ ١2٠ ١٦٠

١٨2/٧  ــ ١٠٩/١
2٥٦/2  ــ ٨/١٨2
32٩/٨  ــ 3/2٥٦
٤٠3/3  ــ 32٩/٩
٤٧٦/٩  ــ ٤/٤٠3
٥٥٠/٤  ــ ٤٧٧/٠
٦2٤/٠  ــ ٥٥٠/٥
٦٩٧/٥  ــ ٦2٤/١
٧٧١/٠  ــ ٦٩٧/٦
٩١٨/١  ــ ٧٧١/١
٩٩١/٧  ــ 2/٩١٨
١٠٥٥/2  ــ ٩٩١/٨

میلی متر
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ش
بار

صد 
در

شکل ١٦ــ١ ــ نمودار میانگین درصد بارش در استان فارس

55/2

2٦/5

١٦/2

بهارتابستانپاییززمستان

٦٠

5٠

٤٠

٣٠

2٠

١٠

٠

2/١

با توجه به نقشهٔ هم دما و هم بارش:
ــ مرطوب ترین و خشک ترین ــ گرم ترین و سردترین مناطق استان در چه بخش هایی قرار دارد؟

ــ شهرستان محل زندگی شما در کدام محدوده دمایی و بارشی قرار دارد؟  

توده های هوایی مؤثر بر استان
توده های هوا نقش مهمی در تنوع آب و هوایی استان دارند. پیش از این با تأثیر توده های موسمی، مدیترانه ای و سرد قطبی 

در کشور آشنا شده اید، آیا می دانید تأثیر این توده های هوا بر استان فارس چیست؟

شکل ١٧ــ١ــ نقشۀ مسیر ورود توده های هوا به استان

پرسش 
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 ــ در روی نقشٔه ١٧ــ١ توده های هوای مؤثر بر استان را نام گذاری کنید. 
ــ عامل بارش در استان ناشی از فعالیت کدام توده های هوایی است؟

تودۀ هوای سودانی: در فصل زمستان از مرکز کم فشار سودان این تودٔه هوا شکل گرفته با کشیده شدن به روی دریای سرخ 
فعال شده و استان فارس را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث بارش در بیشتر نقاط استان می شود. 

تودۀ هوای گرم عربستان: این توده هوا در فصل تابستان از سمت شبه جزیرٔه عربستان به سمت استان حرکت می کند و نتیجٔه 
آن گرما، کوتاه شدن دورهٔ فصل بهار و ورود ذرات گرد و خاک به استان است.

تأثیر آب و هوا بر زیست بوم ها   
تنوع آب و هوایی استان باعث تنوع زیست بوم ها شده است. در نواحی شمال غرب استان، اگر چه منطقه کوهستانی است 
و از نظر سکونت و جذب جمعیت اهمیت زیادی ندارد، ولی از جهت تأمین منابع آب و تعدیل درجٔه حرارت برای مناطق پایکوهی و 

دشت های استان اهمیت فراوان دارد. 

شکل ١٨ــ١ــ تأثیر آب و هوا بر پوشش گیاهی

پرسش 
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شکل ١٩ــ١ــ نقش  آب و هوا در شکل گیری سکونتگاه ها

در این مناطق، پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع مناسب شکل گرفته است. در بخش مرکزی فارس دشت های وسیعی قرار دارد؛ 
وجود رسوبات دانه درشت و ریز در مخروط افکنه ها موجب نفوذ آب  به داخل زمین و تشکیل سفره های زیر زمینی آب شده است و آب 

مورد نیاز کشاورزی مردم این نواحی را تأمین می کند و محل اصلی تجمع فعالیت های انسانی است. 
در نواحی جنوبی و شرقی استان به علت بارش کم و گرمای شدید، شوری و غیرحاصلخیز بودن خاک، امکانات کشاورزی 

محدود است و فاصلٔه روستاها و شهرها از یکدیگر زیاد است. 

شکل 2٠ــ١ــ رابطۀ آب و هوا و نوع مصالح ساختمانی
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با توجه به نقشٔه زیر مهم ترین مخاطرات طبیعی را در محل زندگی خود به ترتیب اولویت نام ببرید. 

مخاطرات طبیعی با منشأ آب و هوایی  
پیش از این گفتیم بارندگی کم، بی نظمی آن و شدت زیاد از ویژگی های آب و هوایی استان است که در ارتباط با عوامل دیگر 

باعث بروز مخاطرات طبیعی با منشأ آب و هوایی می گردد. 

شکل 2١ــ١ــ نقشۀ مهم ترین مخاطرات طبیعی استان فارس

خشکسالی

زمین لغزش
زلزله خیز ترین مناطق در سه دهۀ اخیر

راهنمای نقشه

سیل خیزی

قرار نداشتن برخی از مناطق استان در نقشٔه مخاطرات طبیعی نشان از آسیب پذیر نبودن آنها نیست. 
سیل: استان فارس در مقابل خطر سیل، آسیب پذیر است؛ دالیل آن عبارت اند از: 

١ ــ بی نظمی و شدت بارش ناشی از تأثیر توده های هوای موسمی، سودانی، مدیترانه ای در ایام سال شرایط بروز سیالب را 
فراهم کرده است. 

٢ ــ ضعف پوشش گیاهی که در اثر تخریب گونه های جنگلی و مراتع شدت یافته است. 
٣ ــ وجود کوهستان و شیب زیاد باعث سرعت یافتن روان آب های سطحی و بروز سیالب می شود. 

پرسش 
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خشکسالی 
به تصاویر نگاه کنید خشکسالی استان ما را تهدید می کند.

ـ  اثرات کمبود آب   ـ  اثرات خشکسالیشکل 22ــ١ ـ شکل 23ــ١ـ

کاهش میزان بارش نسبت به میانگین آن در یک منطقه به ویژه در استان فارس که جزء اقلیم خشک و نیمه خشک است، صدمات 
بیشتری برجای گذاشته است. 

تغییرات اقلیمی در مقیاس جهانی، کمی بارش، بی نظمی آن، تبخیر شدید و زمان تأثیر توده های هوا خارج از کنترل انسان ها 
است؛ این عوامل می توانند بر استان تأثیر گذاشته و موجب بروز خشکسالی شود. اما به نظر می رسد عوامل انسانی و بهره برداری بیش 

از حد از آب های زیرزمینی نقش مؤثری در تشدید خشکسالی داشته است و خشکسالی را تشدید می نمایند. 
با توجه به آسیب پذیری شدید استان در برابر خشکسالی، باید به دنبال راه حل کاهش مشکالت ناشی از آن باشیم. 



٢٠

از میان اجزای فعال و مؤثر در طبیعت، آب، خاک و گیاه به عنوان عناصر اصلی حیات قلمداد می شوند. آیا می دانید این سه 
عنصر اساسی حیات به گونه ای اعجاب آمیز به یکدیگر وابسته اند و وجود یا عدم وجود هر یک باعث وجود یا نابودی دو عنصر دیگر 

و تقویت یا تضعیف حیات روی کرٔه زمین خواهد شد. 

»  »َو َجَعۡلٰنا ِمَن اۡلٰماِء ُکلَّ َشۡیٍء َحيٌّ
»و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم«.

»سورۀ انبیاء، آیۀ 3٠«  

منابع طبیعی استان )آب، خاک، پوشش گیاهی (درس چهارم

ــ اگر بخواهند در منطقه ای از استان، فعالیت های زیر را انجام دهند، کدام مورد در اولویت است؟ دلیل شما 
چیست؟ 

شهرک توسعۀ صنعتیتأمین منابع آبتوسعۀ راه هاتوسعۀ کشاورزی توسعۀ 
مسکونی

جنگل کاری

آب های استان 
آب های سطحی: به شکل ٢4ــ١ نقشٔه منابع آب های سطحی استان دقت کنید، به جز رود کُر که از کوه های شمال غرب استان 
سرچشمه می گیرد و پس از پیوستن رود سیوند به آن ، به دریاچٔه بختگان می ریزد، بقیٔه رودها مانند قره آقاج، فهلیان، رود فیروز آباد، 

رودبال، شاپور، دالکی و ... از استان خارج شده و در نهایت به خلیج فارس می ریزند؛ کُر پر آب ترین رود استان است. 

پرسش 
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رودهای مهم
 سایر رودها

١ــ ایزدخواست 2ــ سیوند 3ــ درودزن
٤ــ مالصدرا ٥ــ میرزای شیرازی ٦  ــ تنگاب

٧ــ سلمان فارسی ٨   ــ خسویه ٩ــ رودبال

دریاچه

١٥    ٠   3١       ٩٠          ٦٠      ٠2٠
کیلومتر

شکل 2٤ــ١ــ نقشۀ پراکندگی منابع آب سطحی استان فارس

سد

نقاط شهری

راهنما

با توجه به فصل بارش در استان فارس و وقوع خشکسالی های متعدد، کنترل و بهره وری از آب های سطحی امری ضروری 
است. اگر چه سابقٔه سد سازی در این استان به زمان هخامنشیان می رسد؛ اما تنها سد مهم استان قبل از انقالب اسالمی، سد درود زن 
بود که ضمن تولید برق نقش مهمی در کشاورزی نواحی اطراف خود داشته است. هم اکنون بعد از گذشت ٣٠ سال، طرح های بزرگ 

سد سازی در استان انجام شده است. 
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ــ با توجه به نقشهٔ 24ــ1 سدهای مهم استان را نام ببرید. 
ــ رود کُر از کدام شهر می گذرد و چه سدی روی آن احداث شده است؟ 

شکل 2٦ــ١ــ سد سلمان فارسی به روی رود قره آقاج 

اهداف کلی و اثرات مثبت سد سازی را در استان فارس تشریح کنید.   

شکل 25ــ١ــ احداث سد سیوند بر روی رود سیوند

پرسش 

 برای مطالعه 
امروزه روش های تصفیهٔ مختلفی برحسب نوع فاضالب و شرایط محل و استفاده مجدد از پساب در کشور 
گسترش پیدا کرده است که از میان آنها سه روش لجن فعال، الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در کشور توسعه داده 
شده اند. روش تصفیه فاضالب غالب در شهرهای استان لجن فعال در شهر شیراز و الگون هوادهی در شهرهای 
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مرودشت، اقلید و جهرم می باشد. روش لجن فعال یکی از متداول ترین روش های تصفیه فاضالب در دنیا می باشد که 
برای تصفیه فاضالب از میکروارگانیسم های هوازی استفاده می شود. 

دریاچه ها
ــ آیا می دانید بیشترین تعداد دریاچه های دائمی کشور در استان 

فارس قرار دارد. نحؤه تشکیل و ویژگی دریاچه ها عبارت اند  از:  
به وجود آمدن   وجود گسل و شیب طبقاتی زمین عامل 

بیشتر دریاچه های استان است. 
و  اطراف  رودخانه های  طریق  از  دریاچه ها  تغذیٔه   

چشمه های زیر زمینی صورت می گیرد. 
سال  ایام  ــــ     ٢ 

٣     
حداقل  که  استان  دریاچه های  برخی  به   

آب دارند و میزان حجم آب آنها در ماه های متفاوت تغییر می کند، 
دریاچٔه دائمی گویند؛ مثل دریاچٔه مهارلو و پریشان. 

 اغلب دریاچه ها آب شور دارند؛  مثل بختگان، طشک، 
تاالب  و  کافتر  ــ  )فامور(  پریشان  مثل  دریاچه ها  برخی  و  مهارلو 

ارژن آب شیرین دارند. 

ــ از دریاچه های آب شور و آب شیرین در استان چه بهره برداری هایی می توان کرد؟

حدود 9٥ درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف 
می شود که از یک سو استان را به پایگاه تولیدات کشاورزی تبدیل 
کرده و از سوی دیگر باعث تخلیٔه منابع آب شده است. عالوه بر 
آن خشکسالی های اخیر نیز موجب خشک شدن بسیاری از منابع 

آبی استان مانند دریاچه ها و رودها شده است. 

شکل 2٧ــ١ــ دریاچۀ پریشان مهم ترین دریاچۀ آب شیرین کشور

پرسش 

شکل 2٨ ــ١ ــ گسترش زمین های کشاورزی و محدودیت منابع آب (دشت جهرم) 
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راه نجات استان از بحران آب به خصوص در بخش کشاورزی اقدام هم زمان در موارد زیر است: 
ــ توسعٔه مهار آب های سطحی با ایجاد سدها و شبکه های مربوط ــ حفاظت از منابع آب های زیر زمینی و جلوگیری از برداشت 
آبیاری ــ حفظ،  تغییر روش های  بهینٔه آب و  ــ توسعٔه روش های مصرف  ــ تغذیٔه سفره های آب زیر زمینی  بی رویه و غیر اصولی آن 

اصالح و احیای جنگل ها و مراتع استان. 

شکل 2٩ ــ١ــ طرح آبخوان داری ــ تغذیۀ سفره های آب زیر زمینی

مشکالت خاک در استان 
ــ شوری خاک: وجود خاک های قلیایی و آهکی، شرایط جذب مواد و امالح را در گیاه کاهش داده و تولید محصول را پایین 

می آورد. این شرایط بیشتر در جنوب و شرق استان وجود دارد. 
ـ  فرسایش خاک: استان فارس بیشترین میزان فرسایش  ـ
)حدود ٢٠ تن در هکتار، در سال( در کشور را به خود اختصاص 
داده است. طغیانی بودن رودها که ناشی از کوهستانی بودن استان 
نرم و دارای  بارندگی های شدید، خاک های  به ویژه هنگام  است، 
قابلیت زراعی را در بستر و کناره ها شسته و به نواحی دور دست 
مثل المرد،  برخی دشت ها  دلیل، چهرٔه  همین  به  می کند.  منتقل 
عالمرودشت و دشمن زیاری که در معرض فرسایش شدید قرار 
گرفته اند، در حال تغییر است. فرسایش بادی نیز در شمال فارس 

ـ    سد رسوب گیر (قیر و کارزین) و شرق آباده قابل مشاهده است.  شکل 3٠ ــ١ ـ
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شکل 32ــ١ــ احداث بانکت جهت حفاظت خاک (منطقۀ فسا)

برای حل مشکالت خاک در استان، راهکارهایی پیشنهاد می شود: 
ــ آبشویی و زه کشی خاک، کاشت گیاهان مقاوم به شوری، مخلوط کردن آب شیرین با آب شور و استفاده از گوگرد برای کاهش 

میزان قلیا در خاک و جذب بهتر امالح توسط گیاه برای اصالح شوری و امالح خاک؛ 
ـ تقویت پوشش گیاهی، بهبود ساختمان خاک، تراس بندی و ایجاد بادشکن برای جلوگیری از فرسایش. ـ

شکل 3١ ــ١ ــ حفاظت خاک و کنترل رسوب دراطراف سد سلمان فارسی
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شکل 3٤ــ١شکل 33ــ١ 

شکل 3٦ــ١ شکل 3٥ــ١ 

پوشش گیاهی 

ــ با دقت به شکل ها نگاه کنید. پوشش گیاهی محل زندگی شما به کدام تصویر شبیه است؟

انواع پوشش گیاهی استان عبارت اند از: جنگل و مرتع  
١ ــ جنگل: جنگل در حدود ١٨ درصد سطح استان را در برگرفته است. 

گونه های غالب جنگل شامل بلوط، بنه، زالزالک، گالبی وحشی، ُارس )سرو کوهی( بادام کوهی و انجیر وحشی است. مساحت 

چشم اندازهایی از پوشش گیاهی استان

پرسش 
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شکل 3٧ ــ١ــ نقشه کاربری اراضی استان فارس

راهنما
جنگل
مرتع

اراضی زراعی دیم
اراضی بایر

شوره زار

اراضی زراعی آبی

رخنمون سنگی
نقاط شهری

زیادی از نواحی جنوبی استان را جنگل های کنار )سدر( در برگرفته است. امروزه خطرات زیادی جنگل های فارس را تهدید می کند.

2 ــ مرتع: مرتع، رویشگاه گیاهان 
سال  از  مدتی  حداقل  که  است  علوفه ای 
دارای پوشش گیاهی خودرو بوده و جهت 
است.  مناسب  حیوانات  و  دام  چرای 
استان  جنوب  و  شرق  در  مراتع  محدودٔه 
گز،  درمنه،  مانند:  گیاهانی  رویش  محل 
گون، اسپند و اسفناج وحشی است. البته 
این  استان  غربی  و  مرکزی  بخش های  در 
پوشش گیاهی انبوه تر و گیاهان آن شامل: 
کنگر، جاشیر، شیرین بیان، خارشتر، شاتره 

و چوبک است.
شکل 3٨ ــ١ــ چشم اندازی از یک مرتع در استان
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مراتع استان طی سالیان دراز، به علت چرای بی رویه دام ها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی همچنین تأمین سوخت، پوشش 
گیاهی خود را از دست داده اند. 

شکل ٣9ــ١ــ نمودار مراتع استان فارس از نظر کیفیت

استان فارس از لحاظ وسعت مراتع مقام چهارم کشور را دارد. یکی از علل اهمیت مراتع، استفادهٔ دارویی از گیاهان مرتعی 
است، به طوری که استان فارس مقام اّول تولید گیاهان دارویی )مانند شیرین بیان، کتیرا و ...( را در کشور دارد. 

به ادارهٔ منابع طبیعی محل زندگی خود مراجعه کنید و از طریق اطالعات موجود، مصاحبه، سایت و… اطالعاتی 
راجع به وضعیت منابع طبیعی شهرستان خود )عوامل تهدید کننده و راهکارهای حفاظت( جمع آوری نموده و به کالس 

ارائه کنید.
 www.FARS.FRw.ORG.IR               اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس   

حیات جانوری 
استان پهناور فارس با دارا بودن گیاهان متنوع، اقلیم و پستی و بلندی متنوعی که دارد زیستگاه مجموعهٔ گوناگونی از جانوران 

به شمار می رود که معروف ترین جانوران آن عبارت اند از: 
خرس قهوه ای، پلنگ، گراز، گوزن، قوچ، گربهٔ وحشی، سنجاب، گور ایرانی، آهو، کفتار، گرگ و ...

 فعالیت گروهی 
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ـ نقشۀ پارک های ملی و مناطق حفاظت شده استان فارس شکل ٤٠ ــ١ـ

همان طور که در نقشٔه 4٠ ــ١ مشاهده می کنید 
استان  جانوری  و  گیاهی  گونه های  نسل  حفظ  برای 
مناطقی تحت عنوان پارک ملی و منطقٔه حفاظت شده 
است.  شده  گرفته  نظر  در  استان  مختلف  نقاط  در 
به محل زندگی شما نزدیک تر  کدام یک از این مناطق 

است؟

ـ  پارک ملی بختگان ــ فالمینگو شکل ٤١  ــ١ـ



٣٠

 شکل ٤3  ــ١ــ منطقۀ حفاظت شدۀ ارژن ــ پلیکان

شکل ٤2  ــ١ــ منطقۀ حفاظت شدۀ تنگ بستانک



مسائل زیست محیطی استاندرس پنجم
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مسائل زیست محیطی، یکی از مشکالت بزرگ بشر امروزی است که اگر در رفع آنها اقدام به موقع صورت نگیرد، خسارات 
دارای  عوامل  دیگر  و  توسعٔه صنعت  افزایش جمعیت، رشد شهر نشینی،  دلیل  به  فارس  استان  آورد.  بار خواهد  به  جبران ناپذیری 

مشکالت زیست محیطی است. برخی از این مشکالت عبارت اند از:
 

آلودگی هوا 
آلودگی هوا در استان بیشتر مربوط به دو قطب جمعیتی و صنعتی نزدیک به هم یعنی شیراز و مرودشت است. 

و  از سمت جنوب  آن  بادهای غالب  اکثر  و  از سمت شمال و جنوب شهر شیراز را احاطه کرده اند  بلند  نسبتاً  دو رشته کوه 
جنوب غربی به طرف شمال و شمال شرقی می وزند ولی به علت وجود کوه ها جریان هوا منحرف می شود. 

منابع آلوده کنندٔه شهرها دو دسته اند: منابع ساکن و منابع متحرک 

شکل ٤٤ــ١ــ منابع آلوده کنندۀ هوای شهر شیراز

شیراز

دی اکسید کربن

هیدروکربورها

مواد معلق
مونواکسید کربن

اکسیدهای گوگرد

اکسیدهای ازت
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بیشتر بدانیم  

شکل ٤٥ــ١ــ آلودگی هوای ناشی از تردد وسایل نقلیه

ارتفاع حدود ١4٨٠ متری شهر شیراز باعث شده که غلظت اکسیژن هوا کاهش یابد و در نتیجه، عمل احتراق در   وسایل نقلیه 
به خوبی صورت نگیرد و بر شدت مواد مضر آلوده افزوده شود. همچنین به دلیل موقعیت ویژٔه جغرافیایی در فصول سرد سال  هوای 
شهر شیراز ساکن می شود که در اصطالح هواشناسی به آن وارونگی دما می گویند. این پدیده موجب شده که گازهای سمی و آالینده 
برای مدتی در هوای باالی شهر حبس شود و برشدت آلودگی هوا اضافه شود و مشکالت زیادی برای بیماران قلبی، ریوی، کودکان 

و کهنساالن ایجاد کند. عالوه بر این، تعداد خودرو در این شهر زیاد است. شیراز جزِء ٨ شهر کشور از نظر آلودگی هوا می باشد.

روز هوای پاک: از سال ١٣٧4 روز ٢9 دی ماه را به عنوان روز ملی هوای پاک نام گذاری کرده اند. هر سال 
موضوعی به عنوان محور فعالیت های روز پاک اعالم شده است؛ مانند: 

معاینٔه فّنی خودرو، سوخت پاک  )CNG(، عزم ملی برای جایگزینی خودرو های فرسوده، آگاه کردن مردم از 
خطرات آلودگی هوا و نحوهٔ مقابله با آن، کاهش آلودگی هوا و ... .
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آلودگی آب و خاک در استان 
شهری،  کشاورزی،  بخش  در  آب  مصرف  بیشترین 

خانگی، صنعتی و موارد تفریحی است. 
به ویژه در  حوضٔه  آب های سطحی و زیر زمینی استان، 
در  همواره  شیراز  دشت  و  سیوند  و  کر  رودخانه های  آبریز 
و  مهارلو  بختگان،  دریاچه های  هستند.  آلوده شدن  معرض 
عمدٔه  عوامل  آالینده هاست.  انواع  ورود  نهایی  محل  طشک 

آلوده کننده های آب و خاک در استان عبارت اند از: 
ـ آلوده کننده های شهری و خانگی  ١ ـ

٢ ــ آلودگی توسط فعالیت های کشاورزی 
٣ ــ پساب های صنعتی 

شکل ٤٦ــ١ــ عوامل آلوده کنندۀ محیط

ــ در محل زندگی شما مهم ترین منابع آلوده کنندٔه آب چیست؟

خاک صبور 
از این خاک آرام و صبور  از این خاک در شگفتم 

این همه شیرین می رویاند خاکی که از میان تباهی ها 
و هر سال از نو می رویاند  بر این همه تباهکاری بی اعتنا می گذرد 

اما سرانجام این چنین پاداش می گیرد  خاکی که برای آدمی ارمغان های بهشتی می آورد 

آلودگی ناشی از پسماند 
انسان انواع مواد را به سختی از طبیعت به دست می آورد و به آسانی تبدیل به پسماند کرده و به طبیعت باز می گرداند، افزایش 
پسماندها و روش های نادرست جمع آوری و دفن آنها  در شهرها و نواحی روستایی  استان باعث آلودگی هوا، آب و خاک می شود. 
قبیل  از  از خواص خطرناک  یکی  )حداقل  ویژه  پسماند  و  )بیمارستانی(، صنعتی، کشاورزی  پزشکی  گروه عادی،  پنج  به  پسماند ها 

سمی بودن، قابلیت اشتعال، بیماری زایی و ... دارد( تقسیم بندی می شود. 

پرسش 
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جهت دفن بهداشتی پسماند باید از تخلیٔه آن در دّره ها و اراضی مسطح خودداری کرد و مکان مناسب در نظر گرفت. در شهر 
شیراز جمع آوری پسماندها به صورت مکانیزه و نیمه مکانیزه صورت می گیرد. اجرای طرح تفکیک از مبدأ همگام با )فرهنگ سازی، 
توزیع نایلکس تفکیک، جمع آوری، تفکیک ثانویه، ارسال به مراکز بازیافت( صورت می گیرد. پسماندهای شهر شیراز در ١٨ کیلومتری 

جنوب شرق شیراز در محل برمشور پس از پردازش دفن می شود. 

شکل ٤٨ ــ١ ــ آلودگی آب بر اثر ریختن پسماندهاشکل ٤٧ ــ١ــ سوزاندن پسماندها و تخریب محیط زیست 

بیولوژیکی  و  به صورت مکانیکی، شیمیایی  را  بازیافت  بازیافت کشور است عملیات  این مجتمع صنعتی که مجهزترین مرکز 
انجام می دهد و از آنها بیوگاز تولید می کند که می توان برای نیروگاه برقی از آن استفاده کرد. عالوه بر این از آلودگی محیط زیست نیز 
جلوگیری می کند. ٧٠ درصد پسماندهای شهر شیراز مواد آلی فساد پذیر است که قابلیت تبدیل به کود کمپوست ) compost( دارد، 

این کود در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان غنی ترین کود آلی بیولوژیک در دنیا شناخته می شود. 
با توجه به افزایش جمعیت، ضروری است که در کلیٔه نقاط شهری استان مکان های مناسب برای دفن بهداشتی پسماند در نظر 

گرفته شود. 

پرسش 

ــ سیستم های جمع آوری و دفن پسماند در محل زندگی شما چگونه صورت می گیرد؟ 
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ـ سرند پسماند شکل ٤٩  ــ١ـ

شکل ٥٠  ــ١ــ تولید ورمی کمپوست


