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مقدمه
طى سال های گذشته مطالب مختلفى را در کتاب های درسى خوانده اىد. آىا هىچ اندىشىده اىد که اىن مطالب در زندگى 

شما چه کاربردی دارد؟ 
بدون شک همهٔ علوم مفىدند. اما برخى از آنها در زندگى حال و آىندهٔ ما نقش بىشتری دارند. ىکى از آن علوم، علم 
جغرافىاست که در اىن کتاب مى خواهىم با آن بىشتر آشنا شوىم. مى خواهىم ببىنىم تا چه اندازه اىن علم در زندگى ما مؤثر است؟ 

پىش از آنکه به نقش و اهمىت دانش جغرافىا در زندگى پى ببرىم، الزم است تا با تعرىف اىن علم آشنا شوىم. 

درس اّول : جغرافىا، علمى برای زندگى

شکل 1ــ1 ــ چشم اندازى از ىک محىط جغرافىاىى ــ شهر بانه در استان کردستان

علم  تعرىف  زمان  علمى  مقتضىات  به  توجه  با  بنابراىن، 
تکامل  و  تحول  دستخوش  علمى  رشته هاى  ساىر  مانند  جغرافىا 
گردىد. از اىن رو، مى باىست به عملکرد انسان بر محىط نىز توجه 
شود. امروزه مى توان جغرافىا را »علم بررسى رابطٔه متقابل انسان 

و محىط« به منظور بهبود زندگى بشر دانست. 
رابطۀ متقابل انسان و محىط: همان طور که در تعرىف 
علم  در  اصلى  عامل  دو  محىط  و  انسان  خواندىد  جغرافىا  علم 
جغرافىا محسوب مى شوند. انسان تنها آفرىدٔه هوشمند خداوند 

فصل
1

جغرافىا چىست؟
تعارىف  به گستردگى شاخه هاى اىن رشتٔه علمى  با توجه 
و  ساده ترىن  از  ىکى  لىکن  و  است  گرفته  صورت  آن  از  زىادى 
قدىمى ترىن تعارىف جغرافىا »علم توصىف زمىن« است. به عبارت 
دىگر جغرافىا در گذشته، علمى بود که به وصف زمىن و پدىده هاى 

مختلف روى آن مى پرداخت. 
انسان با توسعٔه دانش، صنعت و فّناورى به طور دائم کرٔه 

زمىن را تغىىر مى دهد. 
1
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از  بتواند  تا  مى کند  او کمک  به  انسان  و خالقىت  است. هوش 
امکانات اطراف خود به بهترىن شکل استفاده کند. در اطراف ما 
بىابان  پدىده هاى مختلفى مانند کوه، دره، رود، درىاچه، جنگل، 
و  … وجود دارد. در طول زمان انسان فهمىد که مى تواند بسىارى 

زمىن  کرٔه  جاى  همه  در  محىط  با  انسان  رابطٔه  چگونگى 
ىکسان نىست. در بسىارى از مناطق )مانند مناطق قطبى( شراىط 
محىطى به گونه اى است که بهره بردارى و زندگى در آنجا براى انسان 
دشوار است. در گذشته انسان از وساىل ابتداىى و ساده استفاده 
مى کرد. بنابراىن، محىط کمتر تغىىر مى کرد، اما با پىشرفت علوم  و 
فنّاورى انسان از محىط بىشتر استفاده کرد و تغىىرات زىادترى اىجاد 
کرده است؛ به عنوان مثال، انسان در گذشته با استفاده از مواد و 
براى خود مسکن  مصالحى که طبىعت در اختىارش مى گذاشت 
مى ساخت. اما امروزه منابع معدنى مختلف را از اعماق زمىن بىرون 
مى کشد. با تغىىر اىن مواد اولىه در کارخانه ها، محصوالت جدىدى 
در محىط،  بـا دخالت هـاى خود  انسان  نتىجه  مـى کند.در  تولىد 
تغىىراتى را به وجود آورده و آن را از حالت تعادل خارج کرده است. 

از نىازهاىش را از محىط طبىعى بدون هىچ تغىىرى به دست آورد، اما 
اگر بخواهد از محىط اطراف خود استفادٔه بىشترى ببرد الزم است 
تا در اىن محىط تغىىراتى اىجاد کند. به اىن ترتىب، محىط طبىعى به 

محىط جغرافىاىى تبدىل شد.

شکل 2 ــ1ــ تصوىرى از پدىده هاى انسانى و پدىده هاى طبىعى 

شکل 3 ــ1ــ وساىل کشاورزى سّنتی

شکل 4ــ1ــ وساىل کشاورزى امروز
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شکل  5 ــ 1ــ بهره بردارى از منابع طبىعى در شراىط و محىط هاى مختلف

درىا  بستر  زىر  از  نفت 
هم استخراج مى شود.

از انرژى هسته اى الکترىسىته 
به دست مى آىد.

در کشورهاى فقىر از 
چوب جنگل براى سوخت 

استفاده مى شود.

زغال سنگ از دل کوه ها 
استخراج مى شود.

از اعماق زمىن گاز استخراج مى شود وانرژى  مورد 
نىاز صناىع در مخازن ذخىره مى گردد.

فّعالّىت گروهى : 1ـ1 
به نقشهٔ جهان نمای زىر توجه کنىد. مناطقى که رابطهٔ انسان با محىط، رابطه ساده ای است را با مناطقى که شراىط 
زندگى در آن دشوار است مقاىسه کنىد و با مشورت همکالسى های خود، به سرزمىن های مساعد و نامساعد تقسىم بندی 

نماىىد.

 ژاپن

اقىانوس هند 

اقىانوس اطلس
اقىانوس آرام 

6ــ صحراى بزرگ آفرىقا
)           (

استوا 3ــ جنوب شرقى آسىا)      ( 

1ــ نواحى قطبى  )         (

4ــ جلگۀ آمرىکاى شمالى ) مساعد(

ـ جلگۀ مى سى سى پى 5 ـ
    )          (

 استرالىا

2ــ فالت تبت  )             (

آسىا 
اروپا 

آمرىکاى
جنوبى 
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چرا انسان در ارتباط با طبىعت، دچار مشکل شده است؟
محىط طبىعى در کل، ىک مجموعٔه متعادل شامل هوا کره 
)آتمسفر(، سنگ کره )لىتوسفر( و آب کره )هىدروسفر( است در 
هر سه محىط انسان با دخالت هاى خود تغىىراتى را به وجود آورده 

است و اىن سه محىط را از حالت تعادل خارج کرده است. 
به مثال زىر توجه کنىد: 

قطع درختان جنگلى )سنگ کره( سبب افزاىش گازکربنىک 
)هواکره( و آلودگى هوا مى شود. پىامد اىن تغىىرات، سبب افزاىش 
دماى کرٔه زمىن و ذوب شدن ىخچال هاى قطبى و باال آمدن سطح 

آب درىاها و اقىانوس ها مى شود )آب کره(.  
درىا،  محىط  مانند  طبىعى  محىط  در  توازن  هرحال  به 
محىط جوّ  )آتمسفر( جنگل، نواحى قطبى نباىد با زىاده روى در 
به هم بخورد. امروزه  بهره بردارى و غارت طبىعت توسط انسان 
برخى از کشورهاى پىشرفتٔه صنعتى با دانش و فّنا ورى جدىد در 
هر گوشه از جهان، دست به بهره بردارى شدىد زده و سودجوىانه 
در حال برهم زدن تعادل محىط زىست انسان هستند بدىن ترتىب، 
رابطه سالم و متعادل انسان با طبىعت به رابطه اى نامتعادل که به 

ضرر محىط و انسان است تبدىل شده است. 

ـ 1364( ـ 1ــ افزاىش مصرف نفت در جهان )74 ـ شکل 7 ـ

شکل 6 ــ1ــ تخرىب جنگل ها به منظور بهره بردارى اقتصادى
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جغرافىدانان در بهبود زندگى انسان چه نقشى دارند؟
ما در زندگى روز مرٔه خود از علم جغرافىا استفادٔه فراوان 
مى کنىم. لباسى که مى پوشىم معموالً متناسب با شراىط آب و هواىى 
به  توجه  با  اغلب  نوع غذاىى که مى خورىم  محل زندگى ماست، 

شده  فراهم  ما  اطراف  جغرافىاىى  محىط  کشاورزى  محصوالت 
است. پنجرٔه اغلب خانه ها براساس جهت هاى جغرافىاىى ساخته 
شده است. بنابراىن، علم جغرافىا مانند ساىر علوم در بهبود زندگى 

انسان نقش دارد. 
مثالً جغرافىدان براى شناساىى و تعىىن منطقٔه مناسب کشت 
چاى، همٔه وىژگى هاى الزم براى کشت اىن محصول از جمله نوع 
آب و هوا، نوع خاک، نوع ناهموارى، بازار فروش، نىروى انسانى 
مناسب براى کشت را بررسى مى کند و با توجه به همٔه اىن موارد 

مکان مناسب را انتخاب مى نماىد. 
جمعىت،  تـراکم  شهر  در  فـروشگاه  ىک  اىجاد  براى 
قىمت مغازه ها و زمىن، نـزدىکـى به اىستگاه هاى حمل و نقل 
مطالعه  مورد  را  بازار  و  مسکونى  منطقٔه  به  نزدىکى  شهرى، 

مى دهد.  قرار 
بدىن ترتىب، جغرافىا با دىد »ترکىبى« ىا »کل نگرى« به مطالعه 
و بررسى موضوعات مى پردازد، زىرا اجزا و عوامل محىطى در 

ارتباط با ىکدىگر عمل مى کنند. 
مطالعٔه همه جانبه و جامع تمام پدىده ها با وىژگى هاى آن در 
ىک مکان، همان به کارگىرى دىد ترکىبى است که جغرافىدان از 
آن استفاده مى کند و به حل مشکل مى پردازد و ىا طرح مناسبى 

ارائه مى کند.

فّعالّىت گروهى : 2ـ1
٭ برداشت های خود را از اىن تصوىر بنوىسىد.           
..........................................
..........................................

ـ 1ــ مزرعۀ کشت چاى ــ استان گىالن شکل 8 ـ
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جغرافىدانان اطالعات خود را از چه منابعى به  دست 
مى آورند؟

هرگاه جغرافىدانان با مسئله اى روبه رو شوند، براى پاسخ  ــ 
گوىى به آن و انجام مطالعات خود به اطالعات نىاز دارند.اىن اطالعات 

را مى توان از منابع و روش هاى مختلفى به دست آورد مانند: 
کتابخانه اى  روش  در  کتابخانه اى:  روش هاى  الف( 

به  کتابخانه  در  موجود  منابع  از  استفاده  با  جغرافىدان  و  محقق 
بىشتر  تقرىباً  روش،  اىن  در  مى کند.  اقدام  اطالعات  گردآورى 
تالش جغرافىدان در کتابخانه صورت مى گىرد. کتاب ها، مقاله ها، 
تصاوىر  هواىى،  عکس هاى  راىانه اى،  نرم افزارهاى  نقشه ها، 
گرد آورى  منابع  از  نامه ها  آمار  و  مطبوعات  اسناد،  ماهواره اى، 

اطالعات محسوب مى شود. 

فّعالّىت گروهى  : 3ـ1
در اىن دشت پاىکوهى شهرکى در حال احداث است. جغرافىدان در تعىىن مکان اىن شهرک با دىد ترکىبى 

مطالعه کرده و پرسش هاىى را مطرح نموده است. شما پرسش های او را تکمىل کنىد. 
ـ آىا محل احداث شهرک در مسىر سىل قرار دارد ىا نه؟

ـ ...............................................................................؟
ـ آىا منابع آب کافى براى مصرف ساکنان شهرک وجود دارد؟

ـ ...............................................................................؟
ـ ...............................................................................؟

ـ 1ــ گنجىنۀ جهانى کتب خطى اسالمى کتابخانۀ بزرگ حضرت آىت الله العظمى مرعشى نجفى)ره( در قم شکل 9 ـ
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ـ ىکى از راه هاى کسب اطالعات، مراجعه به سازمان ها  1ـ
و استفاده از کتاب ها و آمارنامه ها است. 

مثالً براى شناخت وضعىت آب و هواى ىک ناحىه و تهىٔه 
آمار و اطالعات چندىن ساله، به سازمان هواشناسى مراجعه مى کند. 

اىن اطالعات شامل:
روزهاى  تعداد  ساالنه(،  و  )ماهانه  بارش  و  دما  مىزان 
ىخبندان، ساعات آفتابى، سرعت و جهت وزش باد و … مى باشد.
برخى جغرافىدانان اىن اطالعات را به صورت نمودارهاى مختلف 

نماىش مى دهند.
استفاده  مختلف  نقشه هاى  از  مى توانند  2ــ جغرافىدانان 

کنند. نقشه ها پراکندگى پدىده هاى انسانى٭ و طبىعى را نماىش 
مى دهند.

جغرافىدانان براساس اهداف خود از نقشه ها در مقىاس هاى 
مختلف استفاده مى کنند. نقشه هاى بزرگ  مقىاس، جزئىات را بهتر 
نماىش مى دهند. مانند نقشه هاى شهرى که در آنها حتى خىابان هاى 
فرعى هم مشخص است )شکل 12ــ1(. برخى نقشه ها در مقىاس٭ 
کوچک تهىه مى شوند و پهنه هاى وسىعى از سطح زمىن )کشور ها  ــ 
آنها دقىق و مشخص  نماىش می دهند که جزئىات در  قاره ها( را 
نىست. جغرافىدانان مى توانند با مقاىسٔه چند نقشه به ىک ىا چند 

نتىجه جدىد برسند.
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شکل 10ــ1ــ نمودار مىزان بارندگى و دما در اىستگاه شىراز
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شکل 12ــ1ــ نقشۀ شهرى همدان
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3ــ جغرافىدانان، از عکس هاى هواىى که به وسىلٔه هواپىما 
به  که  همه جانبه اى  دىد  دلىل  به  و  مى کنند  استفاده  مى شود  تهىه 
بىن  احداث جاده هاى  در  امروزه  مفىدند.  بسىار  مى دهد،  دست 
شهرى، حفر تونل ها، جنگل کارى هاى مصنوعى، تعىىن محدودٔه 
پارک هاى وحش، تأسىس سدها و قبل از هرکار عمرانى دىگرى 

در سطح وسىع، از عکس هاى هواىى استفاده مى کنند.
بررسى  براى  را  هواىى  عکس هاى  مستقىماً  جغرافىدانان 
وضعىت پدىده هاى موجود، با ىک دىد کلى به کار مى گىرد. کاراىى 
عکس هاى هواىى زمانى بهتر معلوم مى شود که از ىک ناحىه به 
فاصلٔه زمانى معىن مثالً چند ماه ىا چند سال تصاوىرمتعدد گرفته 
باشند. مقاىسٔه عکس ها، نشان دهندٔه تغىىرات پدىده هاى مختلف 

در سطح زمىن است.
منابع  بررسى  به منظور  نىز  ماهواره ها  پرتاب  بـا  امروزه   

شکل 13ــ1 ــ  نقشۀ پراکندگى جغرافىاىى نقاط شهرى اىران در سال 1365

فّعالّىت گروهى : 4ـ1

شکل12ـ1 و 13ـ1 را با هم مقاىسه کنىد.

شکل 14ــ1ــ  عکس  هواىى از پل فجر تهران)تقاطع بزرگراه هاى مدرس و همت(

درىاى عمان

خلىج فارس

عالئم
باالى 2000 متر

شهرهاى کمتر از 25 هزار نفر
شهرهاى 50-25 هزار نفر

شهرهاى 100-50 هزار نفر
شهرهاى 500-100 هزار نفر

شهرهاى 500 تا ىک مىلىون نفر
شهرهاى باالى ىک مىلىون نفر

کىلومتر 200           100                0

درىاى خزر

زمىنى و ثبت تصاوىر از ارتفاعات مختلف، مىدان دىد گسترده اى 
براى مطالعٔه پدىده ها به وجود آمده است.
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شىرىن رود

کوه هاى هرمز

کوه گنبد

گنبد نمکى

شکل 16ــ1ــ تصوىر ماهواره اى بخشى از سواحل جنوب اىران
جزىره هنگام

جنگل هاى حرا

جزىره قشم

جزىره هرمز
گنبد نمکى

تنگه خور

رود شور

جزىره الرک

قشم

داده هاى درىافتى از ماهواره ها مى تواند  بر  روى کاغذ و ىا 
بر صفحه نماىش ىک راىانه نقش ببندد. بازتاب نور هر پدىده ، در 
تصاوىر ماهواره اى بىانگر وضعىت خاصى است. به عنوان مثال، 
منابع آب هاى سطحى، گىاهان، جنس سنگ ها، شکل ناهموارى 
و گسترٔه بىابان ها و کشت زارها و … با رنگ هاى خاصى مشخص 

مى شوند.

مى دهند؛  به  دست  ترکىبى  دىد  نىز  ماهواره اى  تصاوىر 
زىرا اجزاى گوناگون ىک محىط را ىکجا و به  هم پىوسته به نماىش 

مى گذارند.
مقاىسٔه تصاوىر ماهواره اى که در زمان هاى مختلف تهىه 
در  انسانى  و  پدىده هاى طبىعى  تغىىر  روند  شده است، چگونگى 

سطح زمىن را به خوبى نشان مى دهد. 

شکل 15 ــ1ــ عکس  هواىى از توزىع مکانى آتش سوزى در جنگل هاى استان گلستان

0    7،000  14،000    28،000    42،000    56،000
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خالصه 
 انسان برای ادامهٔ حىات و رفع نىازمندی های خود به محىط طبىعى پىرامون خود نىازمند است. 

 محىطى که ما در آن زندگى مى کنىم نظم و قاعدهٔ خاصى دارد. 
 انسان با محىط های گوناگون در ارتباط است. 

 شکل رابطهٔ انسان با محىط در مکان های مختلف و همچنىن در طول زمان تغىىر نموده است. 
 جغرافىا به چگونگى رابطهٔ انسان در مکان های مختلف مى پردازد و سعى در ارائهٔ راهکارهای مناسب 

برای حفظ تعادل محىطى دارد. 
 جغرافىدان با دىد کلى نگری و با استفاده از منابع مختلف به بهبود زندگى انسان ها کمک مى کند. 

که  به روش هاىى گفته مى شود  ب( روش هاى مىدانى: 
ناگزىر است از محىط هاى  براى گردآورى اطالعات  جغرافىدان 
مختلف بازدىد کند و از طرىق ارتباط مستقىم، اطالعات مورد نظر 
را گرد آورى کند؛ به عنوان مثال، تخرىب جنگل  و ىا آلودگى هوا 

و درىا را از نزدىک ببىند.
روش هاى گردآورى مىدانى شامل پرسش نامه ها، مصاحبه ها 

و مشاهده است.
پرسش کتبى  تعدادى  از  پرسش نامه  پرسش نامه :  1ــ 
ىا  حضورى  صورت  به  مى تواند  پاسخ دهنده  که  شده  تشکىل 
به  مربوط  پرسش هاى  گاهى  دهد.  پاسخ  آنها  به  غىرحضورى 
موضوع مورد تحقىق به شکل مستقىم ىا غىرمستقىم مطرح مى شود.

2ــ مصاحبه: روشى است که اطالعات مورد نىاز تحقىق 
از طرىق ارتباط مستقىم بىن جغرافىدان با پاسخگو )مصاحبه شونده( 

به دست مى آىد؛ مثالً در مورد وقوع مخاطرات طبىعى در گذشته ىا 
تغىىر سىماى شهر ىا روستا، اطالعات افراد کهنسال ىا متخصصان 

مربوطه مى تواند منبعى قابل اطمىنان باشد. 
3ــ مشاهده: گاهى امکان استفاده از پرسش نامه ىا انجام 
مرتبطى  نىز مطلب  کتابخانه اى  منابع  در  و  ندارد  مصاحبه وجود 
ىافت نمى شود. از آن  گذشته مشاهدٔه بسىارى از پدىده ها و روابط 
بىن آنها براى پژوهشگر واقعىت هاى زىادى را روشن مى کند، در 
چنىن وضعىتى جغرافىدان با مراجعه به مکان مورد مطالعه و مشاهدٔه 
مستقىم، اندازه گىرى و ثبت ىافته هاى خود را به شکل ىادداشت، 
نقاشى و کروکى در مى آورد و از آن استفاده مى کند. بدىهى است 
هر چه دانش و تجربٔه جغرافىدان بىشتر باشد، اطالعات به دست 

آمده از طرىق مشاهدٔه مستقىم غنى تر خواهد بود. 



شکل 1ــ2ــ موقع جغرافىایی ایران در بىن کشورهای خاورمىانه
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شکل 2ــ2ــ موقع جغرافىایى ایران
مدار رأس السرطان

موقع  جغرافىاىى
منطقٔه  در  آسیا  قارٔه  غربی  جنوب  در  ایران  ما  کشور 
خاورمىانه٭  قرار دارد و یکی از مهم ترین کشورهای این منطقه 

است )موقعیت نسبی(.
ایران در منطقـٔه معتدل  نیمکـرٔه شمالـى بین 25 تـا حـدود 
40 درجٔه عـرض شمالى و 44 تا 63 درجـٔه طول شرقى واقع شده 

است )موقعیت ریاضى(. 
دریاى عمان

خلىج فارس

دریاى خزر

12

درس دوم  : نگاهی به جغرافىای طبىعی اىران
فصل
2



63



25



44

23 17′

39°



13

با توجه به موقعیت ایران و مجاورت آن با مدار رأس السرطان 
کشور ما در یک نوار بیابانى واقع شده که آن را در امتداد صحراى 
آفریقا، بیابان عربستان و مناطق خشک آسیاى مرکزى قرار مى دهد. 
بیابان لوت و دشت کویر، از خشک ترین نواحى فالت ایران هستند.

تحوالت فالت اىران
زمین شناسان معتقدند فالت ایران همانند دیگر خشکى هاى 
زمین، در طول دوره هاى زمین شناسى دستخوش تغییرات فراوان 

بوده است.
زمین هاى  ناهموارى ها،  و  کوه ها  گرفتن  ارتفاع  با  همزمان 
و  دشت ها  یعنى  بسته٭  حوضه هاى  به صورت  هموار  و  پست 
چاله هاى٭ کوچک و بزرگ شکل گرفتند. فعالىت هاى  کوهزایى٭ 
در اواخر دورۀ ترشىارى٭، شکل نهایى کوه هاى البرز)شمالى( و 
زاگرس )غربى( را به وجود آورده است. در آغاز کواترنر٭ فعالیت 
آتشفشانى شدت بیشترى پیدا کرد و ارتفاعات مخروطى شکل و بلند 
هم چون دماوند، سبالن، سهند و تفتان را به وجود آوردند. از آن زمان 

تا کنون، عامل مهم تغییر چهرهٔ زمین، عامل فرسایش بوده است.
به وسیلٔه آب هاى روان مهم ترین عامل خارجى  فرسایش، 
نواحى  بر  آبرفت هاى جدید  بوده است.  ناهموارى ها  تغییر شکل 
پست و چاله ها و پایکوه ها انباشته شده که گاه قطر آنها به حدود 
به تغییرات  بـا تـوجـه  نیز مى رسد. در طول زمـان و  1000 متر 

آب و هوایى، برخى از دریاچه ها به خشکى گراییده و به خصوص 
در نواحى پست مرکزى ایران، بیابان ها و کویرها ظاهر شده اند.

شکل 5 ــ2ــ عملکرد فرسایش در ناهموارى ها

شکل 4 ــ2ــ نوار بىابانى در نىمکرۀ شمالى

شکل 3ــ2ــ نقشۀ پراکندگى ناهموارى هاى ایران

4000 متر
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پایىن تر از سطح اقىانوس ها

200متر
100 متر

دریاى خزر

خلىج فارس
دریاى عمان
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شکل 6 ــ2ــ نقشۀ زمىن شناسى ایران

جدول 7 ــ2ــ مشخصات دوران هاى مختلف زمىن شناسى
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ناهمواری های اىران

فالت اىران
بر  بلند و کوهستانى است که عالوه  ایران سرزمین  فالت 
ایران، افغانستان و بخشى از پاکستان را نیز دربرگرفته و از اطراف 

به سرزمین هاى پستى منتهى مى شود.
ضلع شمالى فالت ایران از کوه هاى آرارات در ترکیه شروع 
شده و در شمال شرق به ارتفاعات هندوکش افغانستان مى رسد. 
کوه  رشته  آن را  شرق  و  زاگرس  کوه  رشته  را  ایران  فالت  غرب 

سلیمان محدود کرده اند.

فّعالّىت گروهى : 1ـ2
با استفاده از نقشهٔ فالت اىران، در جاهای خالى کلمات مناسب بگذارىد.

جلگه …… و …… در شرق فالت اىران قرار دارند.
جلگه دجله و …… در سمت …… فالت اىران هستند.

سواحل پست درىاهای …… و …… در جنوب فالت قرار دارد.
درىای …… و بىابان ترکمنستان در سمت …… فالت قرار دارد.

  عراق

    تفتان

پاکستان 

 دشت کویر    افغانستان 

جمهورى 
  ترکىه  دریاى خزر ترکمنستان

شکل 8 ــ2ــ فالت ایران

آمودریا )رود جیحون( 

  رشته کوه البرز   

لىمان
ته کوه س

رش

د وپنجاب 
 جلگهٔ سن

  خلىج فارس 

ٔ دجله وفرات     جلگه

  رشتــــه کوه زاگـــرس 

4042

3441  4409

  4227    

 5143
3211متر 

  دشت لوت 

هندو کش 

جمهورى آذربایجان
 آراراترودکورا

 دریاى عمان

بیابان
ترکمنستان

 دنا

 سبالن

٥٦١٠ متر دماوند بىنالود

 کوه بزمان

زردکوه

  4814
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شکل های ناهمواری در اىران
و  مرتفع  دو شکل سرزمین هاى  به  ایران  در  ناهموارى ها 

هموار دیده مى شود.
1 ــ سرزمىن هاى مرتفع: رشته کوه هاى شمالى، غربى 
و جنوبى، کوه هاى شرقى و مرکزى بخش وسیعى از سرزمین ما 
به  که  است  زاگرس  و  البرز  آنها  مهم ترین  و  مى دهند  تشکیل  را 
طول صدها کیلومتر مانند دیوارى بلند کشیده شده اند که تنها از 
راه دره هاى پرپیچ  و خم رودها که در طول صدها هزار سال حفر 

شده اند مى توان از آنها عبور کرد.
2 ــ سرزمىن هاى هموار: با وجود کوهستان هاى بلند 
با دره هاى گود، پهنه هاى کم وبیش وسیع و هموار نیز در داخل یا 
در حاشیٔه فالت ایران گسترده شده اند. این سرزمین ها با وسعت 
و ارتفاع متفاوت، در میان رشته کوه ها و یا در محل کوهپایه ها و 
مجاور دریاها و دریاچه ها دیده مى شوند. جلگه هاى ساحلى شمال 
و جنوب، دشت  لوت و دشت کویر، نمونه هایى از سرزمین هاى 

هموار به شمار مى رود ) شکل 9  ــ2(.

نواحى  بىن  در  هموار  و  پست  زمىن هاى  9ــ2ــ   شکل 
و  خشک  نواحى  به صورت  بىش تر  ما  کشور  کوهستانى 

 جمهورى آذربایجانبىابانى ظاهر شده اند. 

جمهورى ترکمنستان

افغانستان

پاکستان

عراق

ترکىه

عربستان

کویت

بحرینقطر

امارت 
متحدۀ عربى

ارمنستان

عمان

شکل 10 ــ2 ــ نقشۀ پراکندگى ناهموارى هاى ایران
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ناهمواری ها چه نقشى در زندگى ما دارند؟
این  ساکنان  زندگى  در  مهمى  بسیار  نقش  مرتفع  نواحى 

مرزوبوم دارد.
قسمت وسیعى از کشور ما را کوهستان ها احاطه کرده اند. 
ارتفاع  به طور میانگین3500 متر از سطح دریا  این کوهستان ها 
دارند، مى دانیم ارتفاع با دما رابطه دارد.به طور میانگین به ازاى 
هر هزار متر ارتفاع، 6 درجه دماى هوا کاهش مى یابد. بنابراین، در 
کوهپایه هاى زاگرس و البرز دما  پایین تر از مناطق پست و هموار 
مجاور آن است. از طرف دیگر با کاهش دما، رطوبت و بخار آب 
موجود در هوا متراکم شده و مساعد بودن سایر شرایط باعث ریزش 

باران و برف در ارتفاعات مى گردد.
و  رودها٭  جارى شدن  ارتفاعات،  در  جوى  ریزش هاى 
نیز حرکت سیالب را به دنبال دارد و دامنه ها را به شدت فرسایش 

مى دهد، در نتیجه دره هاى کوچک و بزرگى را در مناطق کوهستانى 
به وجود مى آورد. با ادامٔه فرسایش، رسوبگذارى و ته نشین شدن 
مى آید،   به وجود  افکنه٭  مخروط  کوه ها  پاى  در  آبرفتى  مواد 
مخروط افکنه ها  بهترین مکان براى کشاورزى و ایجاد روستاها 

و شهرهاست.

شکل 11 ــ2ــ کوه گرین حومۀ نهاوند در رشته کوه زاگرس    

فّعالّىت گروهى : 2 ـ ٢
 با توجه به مطالبى که دربارهٔ نقش ارتفاعات در شکل گىری سکونتگاه ها آموختىد کلمات زىر را به دقت بخوانىد و 

از نظر زمان وقوع با ىکدىگر مقاىسه نموده و در خانه های زىر به ترتىب زمانى بنوىسىد. )از ىک تا 7(
بارش ـ مخروط افکنه ـ جوىبارها ـ رود ـ توسعهٔ کشاورزی ـ  جابه جاىى مواد آبرفتى ـ اسکان جمعىت 

شکل 12ــ2ــ در این تصویر 
1   چگونگى شکل گىرى رودخانه 

2   تشکىل مخروط افکنه  
2 3     زمىن هاى کشاورزى مشخص شده  است.

1

7  6  5  4  3  2  1  
رود   

3
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20 آذر روز جهانى کوهستان
رشته کوه البرز 

رشته کـوه البرز بـه طول صدها کیلومتر در شمال کشور   ما 
دریاى  خـزر  جنوبى  لبٔه  در  کـوه  رشته  این  است.  شده  کشیده 

قد   برافراشته است.
شمالى  دامنٔه  بر  باران  و  برف  شکل  به  خزر  دریاى  رطوبت 
این قسمت،  مى آورد.  به وجود  را  فراوانى  رودهاى  و  مى بارد  البرز 

از جنگل هاى انبوه پوشیده شده است، در حالى که دامنهٔ جنوبى البرز 
رطوبت کمى دارد و تنها در فصول سرد سال میزان ناچیزى برف و 
باران مى بارد و پوشش گیاهى آن  کم و ناچیز است. بنابراین، بین دامنٔه 
نواحى  به  مشرف  البرز  جنوبى  دامنٔه  و  دریا  به  مشرف  و  شمالى 

خشک داخلى دو دنیاى متفاوت به وجود آمده است.

فّعالّىت گروهى : 3ـ2
1ـ با توجه به اطالعات قبلى خود به طور گروهى جدول زىر را کامل کنىد. )از عالمت ٭ استفاده کنىد(

بارش دامنه
  بىشتر

فرسایش
  کمتر

رودهاى
بىشتر

کشاورزى
 کمتر              

پوشش گىاهى   
 کمتر

 شىب
 زیادتر

جمعىت 
روستایی بىشتر

اختالف دماى 
کمتر

البرز 
٭شمالی

البرز 
جنوبی

 البرز 

شکل 13ــ2ــ نىم رخ دامنه  هاى شمالى و جنوبى البرزدریاى خزر

دامنۀ جنوبى 
البرز

2ـ آىا در استان محل زندگى شما ارتفاعاتى وجود دارد؟ کدام ارتفاعات؟ کدام سکونتگاه های شهری ىا روستاىى 
در مجاورت آن ارتفاعات به  وجود آمده اند؟ نام ببرىد. 

دامنۀ شمالى البرز
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در این تصویر ماهواره اى قسمت هاى قرمز رنگ، پوشش 
گیاهى را نمایش مى دهد.

لکه هاى سفیدرنگ، ابرهاى پراکنده هستند و آب دریاى 
خزر به رنگ سیاه درآمده است.

شکل 15ــ 2ــ نقشۀ پراکندگى ناهموارى هاى زاگرس 

فّعالّىت گروهى : 4ـ2
        1ـ با دقت به تصوىر ماهواره ای14ـ2 نگاه کنىد و 

به پرسش های زىر پاسخ دهىد :
 البرز است؟ مکان های زىر مربوط به کدام دامنهٔ
گرمسار، فىروزکوه،  فرىدونکنار،  محمودآباد، 

ورامىن 
  2ـ در دامنهٔ جنوبى شىارهاى قرمزرنگ نشانهٔ

چىست؟
          3ـ سواحل درىای خزر هوا صاف و آفتابى است ىا 

ابری؟              

شکل 14ــ 2ــ تصویر ماهواره اى بخشى از البرز شمالى و جنوبى

ورامىن

0       100     200 کىلومتر

 همدان 

 اصفهان 

چالۀ سىرجان  

 جىرفت

  چالۀ ابرقو

تاالب گاوخونى

و بىش تر100

کوه الوند

مریوان

و بىش تر
4000
3000
2000
1500
1000
500

پایىن تر از سطح دریا
0
100
200

متر
 به 

فاع
ارت

برفى کامالً سفید  با پوشش  قلٔه دماوند  در تصویر14ــ2، 
مشخص است.

البرز  در  گیاهى  پوشش  از  خالى  زمین هاى  و  نمکزارها 
جنوبى به رنگ روشن دیده مى شود.

}

ناحىۀ کوهستانى زاگرس چه وىژگى هاىى دارد؟
این ناحیٔه کوهستانى لبٔه غربى فالت ایران را تشکیل مى دهد.
چین خوردگى زاگرس در امتداد شمال غربى، )از مریوان( 
به سمت جنوب شرقى )شمال تنگٔه هرمز( بخش وسیعى را به خود 

اختصاص داده است.
چین خوردگى هاى زاگرس اغلب منظم و محور آنها موازى 
است. در زاگرس سنگ ها عموماً از نوع سنگ هاى رسوبى و 
بیشتر آهکى است. در برخى نقاط مانند اطراف همدان و بروجرد، 

توده هاى آذرین درونى٭ نیز به چشم مى خورد. 

     بندرعباس

 تنگۀ هرمز 

دریــــاى عــــمـــان

خــلـــىـــج فــــارس

بوشهر

جلگۀ 
خوزستان

 زرد کوه

 دنا
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دامنۀ شرقى
دامنۀ غربى

ـ جنوب شرقى  در رشته کوه زاگرس و در امتداد شمال غربىـ 
در  زاگرس  الیه هاى چین خورده  که  دارد  وجود  گسل سراسرى 
محل این گسل شکسته و جابه جا شده اند. به نىمرخ٭ شکل 16ــ2 

توجه کنید.

رشته کوه زاگرس
به تصویر ماهواره اى زاگرس توجه کنید )شکل17ــ2(. 
کوه هاى زاگرس تا نزدیکى خلیج فارس گسترش یافته اند و جزایر 
کیش و الوان نیز در خلیج فارس دیده مى شود. رشته کوه زاگرس 
را مى توان در امتداد عرض  به دو نیمه تقسیم کرد، زاگرس جنوب 
شرقى و زاگرس شمال    غربى. زاگرس جنوب شرقى داراى دره هاى 
باز و دشت هاى وسیع در میان رشته کوه هاست. مانند مرودشت 
و دشت ابراهیم آباد در این قسمت زاگرس قرار دارد. زاگرس 
شمال غربى مانند دیوارى در مقابل نفوذ توده هاى هواى مرطوب 
دریاى مدیترانه و اقیانوس اطلس قرار گرفته است. این رطوبت 
در برخورد با کوه هاى زاگرس و دامنه هاى غربى آن، افزایش یافته 
و در ارتفاع زیاد متراکم مى شود و به شکل باران و برف بر قلل و 

دامنه ها فرو مى ریزد.
قله هاى بلند زاگرس مثل زردکوه و دنا بیشتر ایام سال پوشیده 
از برف است. جریان رودها در دره ها و دشت هاى آبرفتى بین کوه ها، 
زمینه را براى کار کشاورزى فراهم نموده است. عالوه بر این، وجود 
عشایر  براى  را  مناسبى  ییالقى  مراتع  زاگرس،  سرسبز  ارتفاعات 
کوچ نشین )کوچرو( فراهم کرده است. این کوه ها در فصل تابستان 
محل چراى دام هاى عشایر است، در نواحى پست و جلگه اى و یا 

چاله هاى مجاور داخلى در فصل زمستان محل قشالق است.
بیشتر رودهاى مهم و پر  آبى که از کوه هاى زاگرس سرچشمه 
مى گیرند، به سمت جلگٔه خوزستان جارى مى شوند و این جلگه از 
آب رودهاى کارون، جراحى، کرخه، زهره و ... در کشاورزى 

خود بهره مى برد.

شکل 19ــ 2ــ کوه ها و دامنه هاى سرسبز زاگرس ــ یىالق عشایر

شکل 18 ــ2 ــ کوه هاى زاگرس و تفاوت بارش در دامنۀ غربى و شرقى آن

شکل 16ــ2 ــ برش ناحىۀ کوهستانى زاگرس  در اطراف بروجرد 

+
+
++

+
+
++
+
+

+ +
سنگ هاى خارا  سنگ هاى رسوبى  سنگ هاى دگرگونى+

  پىش کوه هاى داخلى

 گسل سراسرى 

 زاگرس 

 جنوب شمال

شکل 17 ــ 2ــ تصویر ماهواره اى زاگرس و بخشى از خلىج فارس

زاگرس

خلىج فارس
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مناطق پست و هموار اىران
با چین خوردن و باال آمدن کوه ها، سرزمین هایى  همزمان 
فرونشسته ، چاله هایى   را به وجود آورده اند. برخى از این چاله ها 
تحت تأثیر عامل فرسایش به صورت سرزمین هاى هموار درآمده اند.
الف( دشت ها: دشت، سرزمین هموار یا نسبتاً هموارى 
است که حصارى کوهستانى آن را فرا گرفته و ممکن است یک 

یا چند رود به آن وارد شود.
 وسعت دشت ها در سطح فالت ایران یکسان نیست لیکن 
وسیع ترین دشت ها در کشور ما، دشت کویر و دشت لوت است.

از روى نقشٔه ناهموارى هاى ایران )شکل10ــ2( به موقعیت 
جغرافیایى و شرایط دشت لوت و دشت کویر توجه کنید.

 میزان بارش در این چاله ها بسیار کم و میزان تبخیر بسیار 
تبخیر زیاد، امالح موجود در خاک در طول  اثر  بر  زیاد است. 
در  به   ویژه  را  وسیعى  و شوره زارهاى  آمده  زمین  به سطح  زمان 
دشت کویر ظاهر ساخته است. اختالف دماى تابستان و زمستان 
به  شدت ضعیف و  بوده و رویش گیاه  باال  بیابان ها بسیار  این  در 

فرسایش باد شدید است.

و  رطوبت  سبب  به  کشور،  غرب  مانند  نواحى  برخى  در 
دشت هاى  خاک  مناسب  جنس  و  هوایى  و  آب  مناسب  شرایط 

حاصلخیزى مانند ماهى دشت به  وجود آمده اند.
ب( جلگه ها: به سرزمین هاى پست و هموارى که از یک 
طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهى مى شود، 
جلگه مى گویند. به نقشٔه پراکندگى جلگه هاى ایران توجه کنید. 
جلگه هاى ساحلى، نتیجٔه رسوبگذارى رودخانه هایى است که به 
دریا منتهى مى شوند و عواملى چون آب وهوا و جنس خاک نیز 

در وسعت جلگه ها تأثیر دارد.
تقریبى  طول  به  عمان  دریاى  و  خلیج فارس  ساحلى  جلگٔه 
1500کیلومتر از مصب٭ اروند رود تا مرز پاکستان امتداد دارد. 
این جلگه ها کم عرض و باریک اند، اّما جلگٔه خوزستان با وسعت 
چشمگیر و حاصلخیزى فراوان خاک، در جنوب غرب کشور ما و 
در ادامٔه جلگٔه ساحلى خلیج فارس قرار گرفته است. به جز جلگٔه 
خوزستان، در طول سواحل دریاى عمان و خلیج فارس با توجه به 
اقلیم خشک، خاک هاى نامناسب، رودهاى فصلى و کم آب، زمینٔه  
فعالیت چشمگیر کشاورزى براى ساحل نشینان فراهم نشده است.

فّعالّىت :    5    ـ2

کوه های زاگرس چه نقشى در زندگى ساکنان اىن نواحى دارد؟ به دو مورد اشاره کنىد.

شکل20ــ2ــ ارتفاعات خشک در مناطق بىابانى کشور 
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سواحـل دریـــــاى خــــزر   بــرخــالف 
جلگه هاى جنوبى کشور، از شرایط مطلوب ترى 
آبرفتى  خـاک هاى  کـافى،  بارش  برخوردارند. 
و دماى مناسب در طول سال عوامل مهمى اند 
که زمینٔه فّعالّیت کشاورزى را براى ساکنان این 

جلگه ها فراهم کرده است.
با توجه به آب و هواى مرطوب در حوضٔه 
رودهـاى البرز شمالـى، نسبت بــه آب و هــواى 
جلگه ها  توسعٔه  کشور،  جنوبى  سواحل  خشک 
است،  بوده  و سریع تر  بیشتر  در سواحل شمالى 
کشور،  شمالى  رودهاى  محل  در  که  به طورى 
به وضوح پیشرفتگى جلگه هاى ساحلى در دریا به 
چشم مى خورد. جلگٔه گیالن یکى از نمونه هاى 

این رسوبگذارى است.
بـه تصویر مـاهـواره اى22ــ2 دقت کنید 
و بگویید کدام رود در توسعٔه جلگٔه گیالن نقش 

داشته است؟

رشت

تاالب انزلى
بندر انزلى

سفىدرود
دلتاى سفىدرود

شکل 22ــ2ــ تصویر ماهواره اى از دریاى خزر، جلگۀ گىالن و پىشرفتگى دلتاى 
سفىدرود در داخل دریا 

شکل 21ــ2ــ نقشۀ پراکندگى جلگه  هاى ساحلى در ایران 
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خلىج فارس

کىلومتر
جلگۀ کناره دریاى عمان

جلگۀ باهوکالت
جلگۀ ساحلى

دریاى عمان

خلىج فارس

جلگۀ مىناب

جلگۀ گىالن
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فّعالّىت : 6 ـ2
ـ با توجه به نقشهٔ پراکندگى دشت ها به اىن سؤاالت پاسخ دهىد.

1ـ نام دو دشت را بنوىسىد.
2ـ چرا دشت ها در نواحى مرکزی فالت اىران بىشتر به صورت بىابان و کوىر درآمده اند؟
3ـ جلگه های کنارهٔ درىای خزر و کنارهٔ درىای عمان و خلىج فارس چه تفاوتى با ىکدىگر دارند؟

4ـ نقش ارتفاعات البرز و زاگرس در اىجاد بىابان های داخلى اىران چىست؟
5 ـ جلگه و دشت چه تفاوتى دارند؟

 نقشۀ پراکندگى دشت هاى ایران

0 200

 دامغانسبزوار

اراک

گاوخونى

ابرقو

مرودشت

مهارلو
بختگان

ابراهىم آباد
فهرج
جازموریان

کلوت

بم

سىرجان

سىستان

طبس
بجستان

دشت کویر
کویرگرمسار

رفسنجان
بافق

مسىله

کىلومتر

شورگز 

دریــاى خــزر

خلىج فارس
دریاى عمان
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آب وهوای کشور ما چگونه است؟
بارش و دما دو عنصر اصلى آب وهوا هستند که میزان آنها 
در نواحى مختلف کشور ما متفاوت است، به همین جهت انواع 

گوناگون آب    و    هوا در ایران وجود دارد.
منطقٔه  این  در  برف  وجود  کنید،  نگاه  الف  تصویر  به  ٭ 
کوهستانى نشان مى دهد که در بخشى از ایام سال هوا سرد است و برف 
و یخبندان آن منطقه را دربر   مى گیرد. در این شرایط به سبب کاهش 
دما میزان تبخیر هم بسیار کم است. در چنین منطقه اى تابستان ها از 
دماى مالیم و معتدلى نیز برخوردار است. بارش برف و باران مناسب، 

موجب پیدایش رودهایى مى شود که آب کافى دارند.
٭ حال به تصویر ب نگاه کنید. سرسبزى منطقه، حاکى از 
آن است که در این نواحى بیشتر ایام سال باران کافى و از دماى 
معتدلى بهره مند است. در چنین مناطقى، از کشور ما یخبندان هاى 
سخت و طوالنى و یا روزهاى تابستانى گرم و طاقت فرسا بسیار 

کم اتفاق مى افتد.
 به تصویر ج دقت کنید، علت خشکى خاک چیست؟

در برخى از مناطق کشور چنین شرایطى وجود دارد. در 
این مناطق به نظر شما میزان دما و بارش در طول سال چگونه است؟
توضیح   دهید.................................
............................................

  ج ــ یک منطقۀ خشک مرکزى

 ب ــ یک منطقۀ مرطوب در شمال ایران    

الف ــ  یک منطقۀ کوهستانى

3 فروردىن
 روز جهانى هواشناسى

شکل 23ــ2
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به این نمودارها توجه کنید، ستون هاى آبى رنگ مربوط به 
میزان باران و خط منحنى قرمز رنگ  میزان دما در هر ماه از  سال 

را نشان مى دهد.

نمودار2

ین
ورد

فر
ت 

هش
دیب

ار
داد

خر تىر داد
مر

ور
هری

ش مهر بان
آ آذر دى من

به
فند

اس

فّعالّىت : 7 ـ2
با مقاىسهٔ نمودارها و تصاوىر قبلى، مشخص کنىد که هرىک از نمودارها مربوط به کدام تصوىر است؟

پاسخ : نمودار 1 مربوط به تصوىر ........ و دارای آب و هوای ........ است.
نمودار 2 مربوط به تصوىر ........ و دارای آب و هوای........ است.
نمودار 3 مربوط به تصوىر ........ و دارای آب و هوای........ است.

درجه حرارت
مىزان بارندگى

نمودار 1
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به
فند

اس

بارندگى
به مىلى متر

نمودار 3

شکل24ــ2ــ نمودار بارش و دما در سه منطقۀ کشور
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چه عواملى در تنوع آب وهواىى کشور ما مؤثرند؟
 تا کنون توجه کرده اید که چرا در میوه فروشى ها میوه هاى 

گوناگون تابستانى و زمستانى کنار هم دیده مى شود؟
مانند  کنار محصولى  در  نارنگى  و  پرتقال  مثال،  به عنوان 

هندوانه که میؤه تابستانى است به چشم مى خورد.
اگر به اخبار هواشناسى در رادیو یا تلویزیون توجه کرده 
باشید متوجه مى شوید که تفاوت دماى سردترین و گرم ترین نقاط 

کشور ما بسیار زیاد است.
بسیار سرد  هوا  و غرب کشور  هنگامى که در شمال غرب 
و یخبندان است، در جنوب کشور، هواى نسبتاً گرم و مطلوبى 

دیده مى شود.
گوناگونى  سبب  که  هوایى  و  آب   تفاوت  و  تنوع  چنین 
از جهان  نیز مى شود، در کمتر کشورى  محصوالت کشاورزى 

دیده مى شود. علت آن چیست؟
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در اینجا به تعدادى از این علل اشاره مى کنیم:
 اختالف در زاویۀ تابش آفتاب ) عرض جغرافىایى(: 
کشور ما بین مدار 25 تا 40 درجٔه عرض شمالى قرار گرفته است، 
نزدیک  استوا  و خط  رأس السرطان  مدار  به  ایران  جنوبى  مناطق 
است و تابش آفتاب در هنگام ظهر مستقیم و نزدیک به عمود است، 
اما مناطق شمال و شمال غرب ایران چون در عرض هاى جغرافیایى 
باالترى قرار دارد تابش آفتاب مایل تر بوده و زمین از گرماى کمترى 

برخوردار است. به شکل زیر توجه کنید.
شىد

ور
خ

شکل 27ــ2ــ موقع جغرافىایى ایران و 
زاویۀ تابش در شمال و جنوب آن

 استوا

شکل 26ــ2ــ کشتزارهاى جنوب کشور در اواخر زمستان شکل 25ــ2ــ  تنوع مىوه ها در یک مىوه فروشى

مدار رأس الجدى

مدار رأس السرطان

  عالوه بر تأثیر عرض جغرافیایى، کوهستان ها و جهت 
آنها نیز در تغییر دما و بارش در مناطق مختلف کشور اثر مى گذارد. 
دما در مناطق کوهپایه اى و کوهستانى معتدل تر از مناطق پست و 

کم ارتفاع و میزان بارش نیز بیشتر است، به طورى که در برخى از 
بنابراین،  ماه هاى سال، نواحى کوهستانى پوشیده از برف است. 
لیکن  بیابانى جهان قرار گرفته  و  ایران در منطقٔه خشک  هرچند 

کوه ها در تعدیل دما و افزایش بارش نقش مهمى دارند. 
 فاصله از دریا بر آب و هواى نواحى اثر متفاوت دارد. 
مثالً نواحى داخلى ایران به سبب دور بودن از دریاها، خشک و 
اختالف دماى شبانه روز در این نواحى زیاد است؛ ولى جلگه هاى 
کنارهٔ دریاى خزر به سبب وجود رطوبت دریا داراى زمستان ها 
دریاهاى  است.  زیاد  نسبتاً  بارش  و  بوده  معتدل  تابستان هاى  و 
جنوب ایران به سبب نزدیکى به مدار رأس السرطان تأثیر چندانى 
بادهاى  گرم،  ماه هاى  برخى  در  تنها  ندارند،  خود  کناره هاى  بر 
موسمى اقیانوس هند به سمت سواحل جنوب شرقى ایران مى وزند 

و رگبارهایى را ایجاد مى کنند.

کدام توده های هوا کشور ما را در طول سال تحت 
تأثىر قرار مى دهند؟

عالوه بر سه عامل ذکر شده که سبب تنوع اقلیمى در ایران 
هستند، پیشروى و نفوذ توده هاى هوا،   هواى سرزمین ما را تحت 

تأثیر قرار  مى دهد. به نقشٔه صفحٔه بعد توجه کنید.
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دریــــاى خـــزر

عــمـان دریـــاى   

ز لبر ا ه  کو شته  ر

تودۀ 
هواى 

گرم وخشک

سمت  از  را  گرم  هواى  تابستان   فصل  در 
بادهاى  به داخل کشور مى آورد و  عربستان 

گرم و سوزان تولىد مى کند.

از  تابستان  در  سال ها،  از  برخى  در 
اقىانوس هند به جنوب شرقى ایران نفوذ 
مى کند و موجب ریزش بارش مى شود. 

در فصل زمستان رطوبت را 
از دریاى مدیترانه و اقىانوس 
اطلس به داخل کشور انتقال 
مى دهد و باعث برف و باران 

مى شود.

در فصل سرد از نواحى سىبرى 
را  ما  کشور  مرکزى  آسىاى  و 
تحت تأثىر هواى سرد و خشک 

قرار مى دهد.

شکل 28ــ2ــ انواع توده هاى هواى ورودى به کشور

تودۀ هواى سرد جنب قطبى

تودۀ هواى مرطوب موسمى 

فّعالّىت :  8  ـ2
1ـ آب و هوای استان محل زندگى خود را با وضعىت آب و هوای شکل های الف، ب، ج )صفحهٔ 24( مقاىسه کنىد.

2ـ جدول را کامل کنىد. مشخصات سه نوع از توده های هوا را در جدول بنوىسىد.

دریاى  در فصل زمستان، رطوبت  گاهى 
باعث  و  مى آورد  کشور  به  را  سرخ 

بارندگى مى شود.

 خــلىج فــــارس

تودۀ 
هواى 
سودانى

تودۀ هواى 
مرطوب 

مدیترانه اى

س
گر ا ز ى  ها ه  کو شته  ر

منشأاثرات آب وهوایىسمت نفوذ   زمان نفوذ به کشورنام تودۀ هوا
شمال و شمال شرق کشور

 تودۀ هواى مرطوب مدیترانه اى
تابستان

)الف( )ب(
شکل 29ــ2
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نقشه های هواشناسى
امروزه سازمان هواشناسى کشور با استفاده از اطالعات 
روزانٔه دما، رطوبت و باد، نقشه هاى هواشناسى تهیه مى کند و با 
کمک تصاویر متوالى ماهواره اى عبور توده هاى هوا را پس از 

پیگیرى  روز  چند  طى  پرفشار1  یا  و  کم فشار  مراکز  شکل گیرى 
مى کنند. با توجه به حرکت توده هاى هوا، سرعت و جهت آنها، 
را  آن  تغییرات  و  هوا  مى توانند وضعیت  هواشناسى  کارشناسان 

براى روزهاى آینده پیش بینى نمایند.

نقشه هاى هواشناسى 1 و 2 و 3 عبور یک مرکز کم فشار را طى دو 
روز از فراز کشور ترکیه و ایران و از سمت غرب به شرق نشان مى دهند )اعداد 

منحنى فشارحقیقى نیستند(.
)1( یک روز قبل از ورود مرکز کم فشار به ایران. هوا تقریباً صاف 
و خشک است، ولى با پیش آمدن جبهٔه هواى گرم کم کم ابرها از سمت غرب 

ظاهر مى شوند و از جنوب غرب نیز بادها شروع به وزیدن مى نمایند.
)2( روز بعد هواى کشور ابرى شده و بارندگى صورت مى گیرد و جهت 
باد نیز اندکى تغییر مى نماید، پیش آمدن جبهٔه هواى گرم سبب ناپایدارى و صعود 

هوا شده است.
)3( پس از عبور مرکز کم فشار و جبهٔه هواى گرم از ایران از سمت 
شرق، طوفان هاى رگبارى متوقف شده و کم کم هوا صاف مى شود. و جهت 
هواى  تأثیر جبهٔه  تحت  هواى کشور  این حالت  مى کند.در  تغییر  نیز  بادها 

سرد، آرام و پایدار مى شود.
به  همراه  را  بارانى  و  ابرى  هواى  معموالً  کم فشار  مراکز  عبور  ٭ 
در  مى آورند.  به  وجود  را  پایدار  و  آرام  هواى  پرفشار،  مراکز  و  مى آورند 
نقشه هاى هواشناسى مراکز پرفشار را با H و مراکز کم فشار را با  L  نمایش 

مى دهند )فشار هواى روى خطوط منحنى یکسان است(.

1015
1010

1005
1000

منطقۀ ابرى

خطوط هم فشار

مرکز کم فشار

جبهۀ هواى گرم

جبهۀ هواى سرد

راهنماى نقشۀ هواشناسى

یا  1ــ مراکز کم فشارــ پرفشار توده هاى عظیمى از هوا هستند که پس از تشکیل در مسیرهاى خاّصى شروع به حرکت مى کنند. این توده هاى هوا ممکن است داراى رطوبت و 
هواى خشک باشند و هواى مناطق تحت نفوذ را موقتاً  تحت تأثیر قرار  دهند. براى دریافت تصاویر هواشناسى ماهواره اى مى توانید به سایت www.accv weather.com  مراجعه کنید.

شکل30 ــ 2ــ نقشه ها ى هواشناسى 3روز متوالى

L

1020

1015

1010
1005

1000

دریاى خزر

دریاى سىاه

دریاى  مدیترانه تهران
ایران

عربستان

کم فشار

اقىانوس هند

ترکىه

1020

1015
1010

1005
1000

ترکىه

دریاى سىاه

دریاى مدیترانه

تهران

ایران

عربستان

کم فشار

اقىانوس هند

1015

1010
1005

1000

ترکىه

دریاى سىاه

تهران

ایران

عربستان

اقىانوس هند

کم فشار

٢٧آذر

٢٨ آذر

٢٩آذر

دریاى مدیترانه

L

L

L

دریاى خزر
دریاى خزر

دریاى عمان

خلىج فارس

دریاى عمان

خلىج فارس

خلىج فارس دریاى عمان

برای مطالعه
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خالصه
 اىران در منطقهٔ خاورمىانه و ناحىهٔ خشک جهان واقع شده است. 

 رشته  کوه های البرز و زاگرس سبب تعدىل دما و جذب رطوبت در اىران مى شوند. 
 جرىان سطحى آب ها در پای کوه ها، مخروط افکنه و در نزدىکى سواحل جلگه ها را به  وجود مى آورند. 
 در مىان ارتفاعات و حاشىهٔ کوه ها، زمىن های هموار وکم ارتفاع به نام »  دشت  « پدىدآمده اند که اغلب 

خشک اند. 
 به سبب تفاوت در زاوىهٔ تابش، فاصله از درىا، مىزان ارتفاع کوه ها، ورود توده های هوا، آب و هوای 

گوناگونى در اىران به وجود آمده است. 
 توده های هواىى که با دما و رطوبت  متفاوت از فراز اىران عبور مى کنند و هوای کشور اىران را 

به   مدت چند روز تحت تأثىر قرار مى دهند. 
 اطالعات هواشناسى تهىه مى شوند ، مى توان وضعىت   به کمک نقشه های هواشناسى که از مجموعهٔ

هوای کشور را پىش بىنى کرد. 



30

اقوام  توجه  مورد  پىش  هزار سال  اىران حدود سه  فالت 
کوچ نشىن آرىاىى قرار گرفت.

آرىاىى ها دامپرورانى بودند که از آسىاى مرکزى و جنوب 
اىران  فالت  از  بخش هاىى  در  به تدرىج  و  کردند  حرکت  سىبرى 
ساکن شدند. گروهى از آنان در نواحى مرکزى و گروهى در دره ها 
آرىاىى ها  اغلب  شدند.  ساکن  زاگرس  کوه  رشته  دشت هاى  و 

کشاورزى و عده اى از آنها زندگى کوچ  رو را برگزىدند.
اشکال  فنّاورى،  پىشرفت  و  جمعىت  افزاىش  با  به تدرىج 
مختلف بهره بردارى از محىط به وجود آمد. امروزه سه نوع شىؤه 
زندگى کوچ رو، روستاىى و  شهرى در اىران وجـود دارد که به طور 

مختصر به اشکال سکونت در اىران مى پردازىم.

شکل 31 ــ 2ــ آرىاىى ها پس از ورود به اىران همچون ساىر اىرانىان در فالت اىران اغلب به کشت و زرع  مشغول شدند. 

زندگى عشاىری 
عالوه بر زندگى روستاىى و شهرى، در کشور ما نوع دىگرى 
از زندگى وجود دارد که به آن زندگى عشاىرى گفته مى شود. اىن 
شىوهٔ زندگى که سکونت و ىکجانشىنى دائمى در آن دىده نمى شود، 
زاىىدهٔ استفاده مستقىم انسان از منابع طبىعت است. وجود کوه هاى 
بلند با دامنه هاى سرسبز )مراتع ىىالقى( در مجاور دشت هاى وسىع 
)مراتع قشالقى( زمىنٔه مناسبى را براى شکل گىرى زندگى عشاىرى 

فراهم کرده است.
در اىران وجود کوه هاى البرز و زاگرس و نىز دشت هاى 

را  پىش شراىط مساعدى  قرن ها  از  آنها،  پست و هموار مجاور 
براى دامپرورى فراهم کرده است.

و  اىل  از  و  دارند  قبىله اى  ــ  اجتماعى  زندگى  عشاىر، 
طاىفه تشکىل شده اند. افراد ىک طاىفه غالباً با هم خوىشاوندند. 
مردمانى  ما،  کشور  عشاىر  است.  دام  به  مّتکى  عشاىر  اقتصاد 
سلحشور، مىهمان نواز و سختکوش اند که با فّعالّىت خود بخشى 
از مواد   پروتئىنى و لبنى کشور را تأمىن مى کنند و از اىن جهت در 

اقتصاد کشور ما نقش قابل توّجهی دارند. 

درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی اىران
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شکل 32 ــ2ــ مراتع سرسبز ارتفاعات زاگرس و دشت هاى مجاور آن

شکل 33    ــ2ــ مراتع ىىالقى دامنه هاى جنوبى البرز 

اىالت مهم کشور
سه اىـل پرجمعىت کشور مـا اىــل بـخـتىارى، قشقـاىى و 

اىل  سون )شاهسون( است.
اىالت بختىارى ىىالق خود را در اطراف شهرکرد )زاگرس 

شمال غرب( و قشالق خود را در جلگٔه خوزستان مى گذرانند.
اىالت قشقاىى در زاگرس بىن شمال و جنوب استان فارس 
ارتفاعات  و  سبالن  دامنه هاى  و  مغان  جلگٔه  بىن  اىل سون ها  و 

آذرباىجان جا به جا مى شوند.

شکل 34ــ2ــ قشالق هاى اطراف اندىمشک در جلگۀ خوزستان
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بندر عباس

 زاهدان

شکل 35   ــ2ــ نقشۀ مسىرهاى ىىالق و قشالق عشاىر در اىران

 همدان

تهران

اصفهان 

 تبرىز 

 ىزد اهواز 

 مسىرهاى قشالقى

  مسىرهاى ىىالقى

شىراز

شهر کرد

 مشهد
 سارى 

 سمنان 

درىــــاى خـــزر
 

عـــــــمــــان  درىـــــــاى 

خــلـــىـــج فــــــــارس 

 مغان  
جلگه

اردبىل

فّعالّیت : 9ـ2
به  متکى  کوچ نشینان  زندگى  شیوهٔ  و  اقتصاد 
دام است. از دام در چه زمینه هاىى استفاده مى شود؟ 

نام ببرىد. 

شکل 36   ــ2ــ همکارى زنان در زندگى عشاىرى

گفتنى است، زنان عشاىر در اىران، همدوش با مردان در 
امور دامدارى، تهىٔه شىر و مشتقات لبنى و صناىع دستى مشارکت 
دارند. امروزه به دلىل سختى اىن نوع زندگى و تحوالت اجتماعى، 
زندگى  شىؤه  به  عشاىر  و  است  کاهش  روبه   کوچ نشىنان  تعداد 

ىکجانشىنى تماىل پىدا کرده اند. 

گرگان بجنورد

بىرجند

کرمان

بوشهر

خرم آباد اراک
قم

اىالم

کرمانشاه

سنندج

زنجان

ارومىه

زوىن
ق

رشت

ىاسوج

کرج
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زندگى روستاىى

عوامل مؤثر در پیداىش سکونتگاه های روستاىى
 شکل گىرى سکونتگاه ها در اىران بىش از هر چىز به مىزان 
دسترسى به آب بستگى داشته است، به طورى که روستاهاى اولىه 
در کنار چشمه ها و رودها داىر شده اند و شکل استقرار خود را از 

مسىر آب ها کسب کرده اند.
در اىران امکان دسترسى به آب، در پاىکوه ها و در دامنه هاى 
نخستىن روستاهـاى  است.  دىگر  هر جاى  از  بىش  کوهستان ها 
داخل فالت اىران نىز در همىن مناطق به وجـود آمدند. عالوه بر آب، 
جنس خاک نىز در اىجاد و توسعٔه روستاهاى اىن سرزمىن نقش 
مهمى داشته است؛ مثالً مخروطه افکنه ها بهترىن و حاصلخىزترىن 

خاک ها را براى کشت و زرع فراهم نمودند.
در حاشىٔه بىابان ها هم چنان که آب هاى زىرزمىنى به سطح 
زمىن نزدىک شده باشند، با احداث چاه و قنات، امکان کشاورزى 
و زندگى روستاىى به   وجود مى آىد به چنىن آبادى هاىى در نواحى 

بىابانى واحه گفته مى شود.

شکل سکونتگاه های روستاىى
 اگر عامل آب را در شکل گىرى روستاها ىک عامل اساسى 
بدانىم، بنابراىن، طبىعى ترىن نوع شکل گىرى روستاها در پىرامون 
منابع آب، )مانند چشمه و چاه( را به صورت متمرکز درمى ىابىم. 
در نواحى خشک و نىمه خشک کشور ما هر جا آب به صورت 
قنات ىا چاه در سطح زمىن پىدا شده است، خانه هاى روستاىى در 
اىن گونه سکونت گاه هاى روستاىى  ىافته اند.  آن گسترش  اطراف 
از  فاصلٔه روستاها  نواحى  اىن  در  گوىند.  روستاى متمرکز  را 
هم بسىار زىاد است و زمىن هاى کشاورزى در بخش حاصلخىزتر 
و دورتر از خانه ها قرار گرفته اند. در نواحى مرطوب و جلگه اى 
شمال اىران، به دلىل آن که آب و خاک حاصلخىز همه جا در دسترس 
است و امکان کار کشاورزى در همه جا فراهم شده است، روستاها 
در ىک مکان متمرکز نىستند و مرز روستاها به  خوبى از ىکدىگر 
مشخص نىست، خانه هاى روستاىى در همه جا مشاهده مى شود. 

در اطراف هر خانه روستاىى زمىن هاى کشاورزى و شالىزارهاى 
بزرگ شکل گرفته است. اىن شکل بندى روستاىى را روستاهاى 

پراکنده مى گوىند.
به  گرفته اند  شکل  رود  ىک  امتداد  در  روستاهاىى که 
روستاهاى طولى معروف اند. در مناطق کوهستانى کشور ممکن 

شکل 37 ــ2ــ روستاى متمرکز   

شکل 39 ــ2ــ شکل گىرى روستاهاى طولى در امتداد رودخانه  

 شکل 38 ــ2ــ روستاى پراکنده ــ گىالن
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باشد،  ىافته  استقرار  کوه  ىک  دامنٔه  بر  روستاىى  خانه هاى  است 
معموالً در دامنه هاى رو به آفتاب ساختمان ها به صورت پلکانى در 
باال دست ساختمان هاى دىگر قرار مى گىرد. اىن گونه روستاها، به 

روستاهاى پلکانى معروف اند.

خانه های روستاىى
که  مى رود  به  کار  مصالحى  روستاىى،  ساختمان هاى  در   
معموالً در محىط اطراف وجود دارد و به اىن جهت روستاها با 

محىط جغرافىاىى خود پىوند زىادى دارند.
 در مناطق گرم و خشک، روستاىىان، سقف خانه هاى خود 
را گنبدى شکل مى سازند؛ زىرا در اىن حالت معموالً روزها به نىمى 
از سقف خانه آفتاب مستقىم نمى تابد و اىن امر در خنک نگهداشتن 
داخل خانه ها مؤثر است و از شّدت گرماى تابش آفتاب مى کاهد.

در مورد سقف خانه هاى مناطق جنگلى که در تصوىر زىر 
آمده است چه مى دانىد؟ توضىح دهىد.

امروزه به علت گسترش امکانات و مصالح شهرى به نواحى 
روستاىى، مصالح مورد استفاده در ساختمان هاى روستاىى تغىىر 
کرده است، و مصالح بهتر با استحکام بىشتر مانند آجر، سىمان و 

آهن به کار گرفته مى شود.

         

شکل 41 ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق گرم ــ سمنان   

 شکل 42 ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق جنگلى ــ گىالن

شکل 40 ــ2 ــ روستاى پلکانى هجىج در منطقۀ پاوۀ کرمانشاه

فّعالّیت گروهى : 10ـ2
خانه های روستاىى در مناطق جنگلى، کوهستانى، خشک و بیابانى بیشتر از چه موادی ساخته مى شود؟ 

)جدول را کامل کنید(
مناطق جنگلى

مناطق کوهستانى
مناطق خشک
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 منابع درآمد روستاىیان
در برخى از تعارىف در مورد روستا، آمده است: روستا 
باشد،  زمىن  به  وابسته  آن  ساکنان  اغلب  فعالىت  که  است  محلى 
مانند کشت و زرع، اکثر روستاىىان ما به کشاورزى اشتغال دارند.

معموالً روستاىىان عالوه بر کار زراعت و باغدارى تعدادى 
دام نىز پرورش مى دهند، و از فراورده هاى آن استفاده مى کنند. 
پرورش  به  باشد  فراهم  محىطى  روستاىىان چنانچه شراىط  برخى 

زنبور عسل نىز مى پردازند.
روستاىىان  اقتصادى  فعالىت هاى  دىگر  از  دستى  صناىع 
کشور ماست. فعالىت دامپرورى زمىنٔه صنعت قالى بافى را اىجاد 
از چوب  بهره گىرى  با  نواحى شمالى کشور  روستاىىان  مى کند. 
و چوبى  گوناگون حصىرى  به ساخت وساىل  درختان  و  شکل 43ــ2ــ کشت و زرعگىاهان 

شکل45  ــ2ــ زنبوردارى ــ استان زنجانشکل 44ــ2ــ دامدارى

ـ 2 ــ نمونه اى از صناىع دستى روستاىىان ــ گىالن شکل 47ــ2 ــ صىد ماهى در کنار درىا     شکل 46 ـ

مى پردازند. در روستاهاى مناطق نىمه خشک که خاک فراوان 
است ساخت ظروف و اشىاى سفالى رواج دارد.

روستاىىان سواحل شمالى و جنوبى کشور به صىد ماهى هم 
اشتغال دارند. اىن شغل در سواحل جنوبى کشورکه کشاورزى و 

دامپرورى کمتر امکان پذىر است، رواج بىشترى دارد.
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عوامل مؤثر در شکل گىری سکونتگاه های شهری اىران
1ــ آب: هستٔه اولىٔه بسىارى از شهرهاى اىران در جاىى 
بوده که به آب دسترسى داشته اند. در نواحى مرکزى و شرقى اىران، 
تعداد جوامع شهرى محدود است. برخى از شهرهاى اىن نواحى 

نواحى  از  آب  انتقال  با  دورند  آب  منابع  از  که  کرمان  و  ىزد  مثل 
کوهستانى به دشت هاى مزروعى و ىا با حفر کانال هاى زىرزمىنى 

به شکل قنات به حىات خود ادامه داده اند.
در اىران، گاهى به شهرهاى بزرگى برخورد مى کنىم که در 

فّعالّىت گروهى :11ـ2

1ـ چند نمونه از صناىع دستى روستاىىان مناطق مختلف کشور را نام ببرىد. 
2ـ چرا در کناره های درىای خزر روستاهای متمرکز شکل نگرفته اند؟ 

3ـ منابع عمدهٔ درآمد روستاىىان استان محل زندگى خود را ذکر کنىد.

ـ  2   ــ ارگ بم ــ قبل از زلزله  شکل 49  ـ
سال 1382

شکل 48ــ2ــ جرىان زاىنده رود از مىان 
شهر تارىخى اصفهان

زندگى شهری
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کنار رودهاى پرآب تأسىس شده و توسعه ىافته اند؛ مانند اصفهان.
2ــ ناهموارى: وىژگى هاى طبىعى از جمله ناهموارى و 
ارتفاع از عوامل مهم در استقرار و توسعٔه شهرهاى اىران بوده اند. 

ـ 2 توجه کنىد. به جدول 51  ـ

فّعالّىت :  12ـ2
1ـ آىا غىر از اصفهان شهر مهم دىگری در اىران مى شناسىد که رود بزرگى از مىان آن بگذرد؟ کدام  شهرها در 

استان محل زندگى شما وجود دارند که در کنار رودی قرار گرفته باشند؟
ـ 2 دقت کنىد. در کدام نواحى شهرهای بىشتری اىجاد شده است؟ چرا؟ 2ـ به جدول 51   

3ـ در نواحى بسىار مرتفع کوهستانى، تعداد شهرها کم و محدود است، چگونه عامل ارتفاع از شکل گىری شهرها 
در اىن ناحىه جلوگىری کرده است؟ توضىح دهىد. 

شکل 52  ــ2ــ مىدان شهداى تبرىز در منطقۀ کوهستانى 

ـ 2 ــ  گسترش شهر کرمانشاه به سبب موقعىت ارتباطى  شکل 50 ـ

جدول 51 ــ 2

مشخصات ارتفاع شهرها در اىران

نواحى جلگه اى و پست تا ارتفاع حداکثر 300 متر

نواحى دشتى با ارتفاع 300 تا 900 مترى

نواحى پاىکوهى با ارتفاع 900 تا 2150 مترى

نواحى مرتفع کوهستانى باالى 2150 مترى

113

51

308

24

تعدادشهرها
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مدار 40 درجۀ شمالى

مدار 25 درجه

شکل 53ــ2ــ نقشۀ پراکندگى جغرافىاىى نقاط شهرى

همچون  نىز  جغرافىاىى  عرض  جغرافىاىى:  عرض  3ــ 
دو عامل دىگر در اىجاد و توسعٔه شهرى در اىران دخالت دارد. 
با توجه به نقشٔه 48ــ2 در نواحى جنوبى کشور على رغم هموار 
بودن زمىن ها تعداد مراکز شهرى کم است و برعکس در نىمٔه  شمالى 
را  شهرها  از  بىشترى  تراکم  باال(  جغرافىاىى  )عرض هاى  کشور 

مالحظه مى کنىم. چرا؟ به جدول توجه کنىد.

مدار 30 درجه

مدار 35 درجه

مشهد    

    اهواز

  اصفهان

همدان

   تبرىز 

 تهران

  خــلىـج فــــارس

     درىاى عمان 

 درىـــاى خـــزر

0          100      

عالئم
باالى 2000 متر

شهرهاى کمتر از 25 هزار نفر
ـ   25 هزار نفر شهرهاى50 ـ

شهرهاى100  ــ50 هزار نفر
ـ  100 هزار نفر شهرهاى500   ـ

شهرهاى500 تا ىک مىلىون  نفر
شهرهاى باالى ىک مىلىون نفر

   بندر عباس 

  زاهدان  

200 کىلومتر

عرض هاى جغرافىاىىتعداد شهر

35 تا 40 درجه223 شهر

30 تا 35 درجه193 شهر

25 تا 30 درجه68 شهر

برای مطالعه

پراکندگى شهرهاى اىران بر حسب عرض جغرافىاىى

نابرابرى در پراکندگى شهرهاى اىران در عرض هاى مختلف 
شراىط  و  اقلىمى  وىژگى هاى  در  تفاوت  نشان دهندٔه  جغرافىاىى 

محىطى و زىستى است.
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4ــ راه هاى ارتباطى و عامل دفاعى: عامل دىگرى که 
ارتباطى  راه هاى  دارد  دخالت  اىران  شهرهاى  توسعٔه  و  اىجاد  در 
است، اىن عامل در طول تارىخ به بعضى از شهرها ارج و اعتبارى 
بخشىده است.بزرگ ترىن شهرهاى اىران در گذشته در مسىر راه هاى 
نىز  کرمانشاه.امروزه  مانند  گرفته اند؛  شکل  بازرگانى  و  کاروان رو 
توسعٔه راه هاى ارتباطى و وضعىت مناسب گذرگاهى، موجب گسترش 

برخى از شهرها شده است. بنادر نىز از اىن نظر حائز اهمىت اند.
 عامل دفاعى هم درگذشته از اهمىت بسىارى برخوردار 
بوده است، بسىارى از سکونتگاه ها در گذشته بر اثر ناامنى از بىن 
رفته اند؛ مانند شهرهاى تارىخى و بزرگ نىشابور و رى که بر اثر 

حملٔه مغول ها از بىن رفتند و مجددًا بازسازى  شدند.

نقش شهرها 
وىژگى خاصى  از شهرها  برخى  امروز  و حتى  در گذشته 

داشته و کاراىى خاّصى را از خود نشان مى دهند که به آن نقش 
شهر مى گوىند؛ به عنوان مثال، تهران به   عنوان پاىتخت کشور ما 
ىک نقش سىاسى دارد، گرچه کاراىى هاى دىگرى نىز در آن مشهود 
امروزه  اّما  بوده،  تارىخى  آنکه ىک شهر  با  است. شهر اصفهان 
بىشتر به صورت ىک شهر صنعتى و خدماتى نىز نقش خود را اىفا 
مى کند. شهرهاى مشهد و قم از دىرباز به دلىل وجود مرقد 
امام هشتم علىه السالم و حضرت معصومه  سالم الله علىها چهرٔه 
ىک شهر مذهبى را داشته اند و نقش مذهبى از عوامل مهم توسعه 
اىران از  بندرى در  و گسترش اىن شهرها بوده است. شهرهاى 
گذشته تاکنون نقش بازرگانى و ارتباطى داشته اند. بنابراىن، نقش 
شهر ممکن است، سىاسى، مذهبى، صنعتى  ــ فرهنگى، بازرگانى، 

نظامى، تورىستى، گذرگاهى و حتى دانشگاهى باشد.

برنامۀ توسعۀ شهری 
ـ سه دهٔه اخىر رشد شهرها در کشور ما سرعت گرفته  در دوـ 
است. از ىک سو بر تعداد جمعىت شهرها افزوده مى شود و از سوى 
دىگر با تبدىل نقاط روستاىى به شهر و تأسىس شهردارى، تعداد نقاط 
شهرى افزاىش مى ىابد. پىداىش بافت جدىد و حومه اى در اطراف 
براى مسئوالن شهرى  را  پىداىش شهرک ها مشکالتى  و  شهرها 
به   وجود آورده است. به همىن دلىل سازمان ها و وزارتخانه هاى 
مسئول براى کنترل رشد شهرها، برنامه هاى توسعٔه شهرى را تدوىن 
و  ماهواره اى  عکس هاى  از  طرح ها،  و  برنامه  اىن  در  نموده اند. 

نقشه هاى کاربرى زمىن٭ استفاده مى شود.

شکل 54  ــ2ــ بندرعباس، شهرى در منطقۀ گرم  وخشک 

فّعالّىت گروهى : 13ـ2

1ـ نقش شهرهاى زىر را مشخص کنىد. 
الف( آبادان                         ب( انزلى 

پ( شىراز                              ت( قم
2ـ نقش ىک شهر را در استان محل زندگى خود به دلخواه بنوىسىد. 
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شکل 55 ــ2ــ نقشۀ کاربرى اراضى بخشى از منطقۀ فىروزکوه ـ دماوند

تقسىمات سىاسى کشور
تاکنون با پراکندگى سکونتگاه هاى شهرى و روستاىى در 
اىران آشنا شدىد.در سال 1389 حدود 1127 نقطٔه شهرى و 964 
بخش و 2475 دهستان در اىران وجود دارد. براى ادارٔه هرچه 
است.  ادارى  و  سىاسى  تقسىمات  به  نىاز  اىن سکونتگاه ها  بهتر 
نخستىن تقسىمات سىاسى استانى در سال 1316 شمسى انجام 

شد. به نقشٔه 56 ــ2 توجه کنىد. کشور اىران 31 استان دارد. 

خـــلــىــــج فـــــــارس
درىــاى عـمــان

خــــزر درىــــاى 

فّعالّىت گروهى : 14ـ2
چرا تعداد استان ها در غرب کشور بىشتر از شرق 

کشور است؟ 

1ــ آذرباىجان غربى       2ــ آذرباىجان شرقى     
4ــ اصفهان    3ــ اردبىل      
6    ــ اىالم       5ــ البرز  

8ــ تهران    7  ــ بوشهر    
9       ــ چهارمحال     و بختىارى  

11ــ خراسان رضوى 10ــ خراسان جنوبى 
13 ــ خوزستان   12ــ خراسان شمالى 

15ــ سمنان   14 ــ زنجان    
16ــ سىستان و بلوچستان    

18 ــ قزوىن    17ــ فارس    
20ــ کردستان    19ــ قم      
22 ــ کرمانشاه    21 ــ کرمان   

23 ــ کهگىلوىه و بوىراحمد    
25ــ گىالن    24ــ گلستان     

27ــ مازندران   26ــ لرستان   
29ــ هرمزگان    28ــ مرکزى   

31ــ ىزد  30ــ همدان   

شکل 56 ــ2ــ نقشۀ تقسىمات سىاسى اىران 
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شکل 57 ــ 2ــ استان سمنان به تفکىک شهرستان

خالصه
 زندگى عشاىری : بخشى از مردم کشور ما، در فصول مختلف بىن کوهپاىه ها و دشت های مجاور به 

همراه دام های خود جابه جا مى شوند و به پرورش دام مشغول اند. 
 زندگى روستاىى : وجود آب در پىداىش و شکل روستا در اىران نقش مهمى داشته است. اغلب روستا ها 

در کوهپاىه ها و جلگه های ساحلى اىران پراکنده شده اند. 
 زندگى شهری : با گسترش روستاها و افزاىش جمعىت، شهرها شکل گرفتند. پراکندگى شهرها با عامل 

آب، ناهمواری و آب و هوا رابطه دارد. 
 تقسىمات سىاسى : اىران به بخش های بزرگى به نام استان تقسىم شده است و هر بخش برای ادارهٔ بهتر 

به قسمت های کوچک تری نىز تقسىم گردىده است. 

تقسىمات داخلى در ىک استان چگونه است؟
بزرگ ترىن تقسىمات کشور، استان است، اما در داخل هر 

استان تقسىمات کوچک ترى نىز وجود دارد.
از   مى شود.استانداران  اداره  استاندار  وسىلٔه  بـه  استان 

سوى وزىر کشور تعىىن مى شوند و به حل مشکالت استان و توسعه 
و پىشرفت آن مى پردازند. 

امروزه به سکونتگاه هاىى که شهردارى داشته باشد، شهر 
گفته مى شود. 

مرکز استان
مرکز شهرستان
مرز استان
محدودۀ شهرستان

راهنما

گرمسار

مهدى شهر

سمنان

 شاهرود

دامغان

استان از چند شهرستان تشکىل شده است و استاندار آن را اداره مى کند.    استان:
هر شهرستان از چند بخش تشکىل شده است که فرماندار آن را اداره مى کند.شهرستان: 

 هر بخش از چند دهستان تشکىل شده است که بخشدار آن را اداره مى کند.  بخش:
در محدودهٔ ىک بخش، ىک ىا چند نقطٔه شهرى قرار دارد که شهردار آن را اداره مى کند.  شهر: 

از مجموع چند روستا ىک دهستان تشکىل مى شود که دهدار آن را اداره مى کند.  دهستان: 
کوچک ترىن واحد سکونت و مبدأ تقسىمات کشورى، روستاست.   روستا ىا ده: 

شمال
غرب شرق

جنوب

000/176  200/13   000/88   000/44    0کىلومتر
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آىا مى توانىد بگوىىد با مشاهده اىن چشم انداز جغرافىاىى به 
ىاد کدام محىط مى افتىد؟ آىا تا به حال از خود پرسىده اىد که چرا 

بىابان ها به وجود آمده اند و چه وىژگى هاىى دارند؟
براى آشناىى  مناطق خشک اند که  از  بىابان ها بخش هاىى 
بىشتر با آنها بهتر است ابتدا با وىژگى هاى مناطق خشک آشنا شوىد.

وىژگى هاى آب و هواىى مناطق خشک:
 بارندگى در مناطق خشک کم و نامنظم است.

 مىزان بارش در سال هاى مختلف متفاوت است و ممکن 
است حتى چندىن سال هىچ گونه بارشى در آنجا صورت نگىرد.

 بارش اغلب شدىد و به صورت رگبار است.
 به علت گرما، خشکى هوا و وزش باد هاى شدىد، مىزان 

تبخىر و تعرق بىشتر از بارندگى ساالنه است.
دانشمندان براى تقسىم بندى مناطق خشک از معىارهاى 
مختلفى مانند مىزان بارش، تبخىر، درجه حرارت و پوشش گىاهى 
مختلفى  تقسىم بندى هاى  بنابراىن،  و  کرده اند  استفاده  غىره  و 
اىن  از  ىکى  زىر،  جدول  در  دارد.  وجود  خشک  مناطق  براى 

تقسىم بندى ها ذکر مى شود.

تعرىف و پراکندگى بىابان
براى بىابان تعارىف متعددى بىان شده است. در همٔه اىن 
تعارىف به دو وىژگى اغلب بىابان ها ىعنى کمبود بارش و تبخىر زىاد 

تأکىد مى شود.

شکل 1ــ 3ــ چشم اندازى از ىک بىابان

0

23°

23°

27

27

′

′

شکل 2  ــ3ــ موقع جغرافىاىى منطقۀ بىن المدارىن

مدار رأس الجدى

مدار رأس السرطان

27 خرداد

 روز جهانى بىابان زداىى

خط استوا

درس چهارم : بىابان ها

فصل
3

سازمـــان  تــعــرىف  طبـق 
هواشناسى جهانى بىابان به سرزمىنى 
گفته مى شود که توان حىات و زىست 
بــه  دلىل کمى  آن  در  مـوجــودات 

بارندگى بسىار محدود باشد. 

برای مطالعه
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فّعالّىت : 1ـ3
٭ به نقشهٔ زىر توجه کنىد و به پرسش ها پاسخ دهىد :

تمام عرض هاى جغرافىاىى ىکسان نىست. وقتى در جاىى فشار هوا 
کم باشد، هوا به علت سبکى باال رفته، سرد مى شود، و پس از سرد 
شدن در صورت وجود رطوبت کافى و ساىر شراىط الزم موجب 
بارندگى مى شود. هواى گرم و مرطوب استواىى پس از صعود و 

همان طورکه در نقشه مشاهده مى کنىد در سطح زمىن چند 
کمربند عمدٔه بىابانى وجود دارد که مهم ترىن آنها در نىمکرٔه شمالى 
از مجاورت اقىانوس اطلس تا حدود چىن کشىده شده که شامل 

بسىار خشک     نىمه خشکساىر نواحى  خشک  
راهنما

′27°23 شمالی

علل اىجاد بىابان ها
بىابانى  و  خشک  مناطق  پىداىش  موجب  مختلفى  عوامل 

مى شود. که سه عامل مهم و مؤثر در اىجاد آنها عبارت اند از:
ُپر فشار جنب حاره اى )فشار زىاد(: فشار هوا در  ٭ 

اقىانوس هند

اقىانوس اطلس
اقىانوس آرام

جدول 3ــ3ــ تقسىم بندى مناطق خشک از نظر مىزان بارش و تأثىر آن در پوشش گىاهى

پوشش گىاهىبارندگى ساالنهمناطق

 پوشش گىاهى فقىر 100ــ50 مىلى متر بسىار خشک  

پوشش گىاهى تنک و کم250ــ100 مىلى متر خشک 

پوشش گىاهى نسبتًا زىاد با بارندگى تابستانه450 ــ 250 مىلى متر نىمه خشک

صحراى بزرگ آفرىقا، بىابان عربستان، اىران، ترکستان، گبى و تار 
است. در نىمکرٔه جنوبى کدام بىابان ها وجود دارند؟

استوا طان
سر

س ال
 رأ

دار
م

دى
الج

س 
 رأ

دار
م

′27°23 جنوبی

1ـ بىشتر بىابان ها تقرىبًا در کدام عرض های جغرافىاىى واقع شده اند؟
2ـ کدام قاره ها دارای بىابان هستند؟ در کدام قاره، بىابان وجود ندارد؟

3ـ وسىع ترىن بىابان جهان در قارهٔ ..... است و ...... نام دارد.
ـ  ُگبى  و صحرای آفرىقا را پىدا کنىد و بنوىسىد. ـ  اىران   4ـ روی نقشه، محل بىابان عربستان 
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به علت سردى و  اىجاد بارش به سمت قطب هاحرکت مى کند و 
و رأس الجدى  مدارهاى رأس السرطان  سنگىنى هوا در حوالى 
فرو می نشىند و مناطق پرفشار جنب حاره را به  وجود می آورد. 
نتىجٔه اىن امر کم شدن رطوبت، عدم بارش، گرمى هوا و صاف 

بودن آسمان در اىن مناطق است.
٭ جرىان هاى آب سرد ساحلى اقىانوسى:  جرىان هاى  
سرد اقىانوسى که از قطب ها به سمت استوا حرکت مى کنند، در 
برخى سواحل با اىجاد هواى سرد و نشست هوا، مانع اىجاد بارش 
در اىن نواحى مى شوند؛ مانند بىابان آتاکاما و ارىکا در آمرىکاى 

جنوبى و بىابان نامىب در آفرىقا.
٭ دورى از منابع رطوبت و وجود کوهستان در مقابل 
ورود توده هاى هوا: با توجه به شکل 5    ــ3 و آنچه که در درس دوم 

شکل4 ــ3ــ تصوىرى از بىابان آتاکاما در شىلى

شکل 5  ــ3ــ اثر کوه هاى مرتفع در اىجاد بىابان و مناطق خشک     

خوانده اىد بگوىىد علت به  وجود آمدن بىابان در اىن منطقه چىست؟

مناطق خشک و بىابانى اىران
مناطق  از  اىران  آىا  بگوىىد  قبلى  آموخته هاى  به  توجه  با 
خشک جهان محسوب مى شود؟ مىانگىن بارندگى در اىران چقدر 
اىران  در  آىا  کنىد،  توجه  اىران  ناهموارى هاى  نقشٔه  به  است؟ 
بىابان هاى وسىع وجود دارند؟ کدام بىابان ها؟ در خشکى سرزمىن 

اىران و پىداىش بىابان ها عوامل زىر دخالت دارند:
به سبب  اىران در منطقه اى از جهان قرار گرفته که   ٭ 
نزدىکى به مدار رأس السرطان تحت تأثىر فشار زىاد جنب حاره 
قرار دارد، اىن عامل مهم ترىن علت خشکى آب و هواى اىران 

است.

 ارتفاعات  

هواى خشک 

منطقۀ خشک و بىابانى

 جبهۀ پشت به باد 

  بارش  

 هواى گرم و مرطوب

 درىا
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به  مانع ورود هواى مرطوب  البرز  ٭ کوه هاى زاگرس و 
نواحى خشک داخلى و تشدىد شراىط بىابانى مى شود.

و  درىاها  رطوبتى  منابع  از  اىران  از  وسىعى  بخش  ٭ 
اقىانوس ها دور است.

شکل 7  ــ3ــ بىابان لوت ىکى از گرم ترىن و خشک ترىن بىابان هاى جهان

بىابان لوت
در کشور ما »بىابان واقعى« بىابان لوت است که ىکى از خشک ترىن و 
گرم ترىن نقاط جهان مى باشد. وسعت اىن بىابان  حدود 80000 کىلومتر مربع 
بىش از 59 درجه سانتى گراد  است حداکثر مطلق درجه حرارت در ساىه، 
مى باشد. سطح وسىعى از اىن بىابان فاقد پوشش گىاهى است و ماسه هاى روان 
سراسر آن را پوشانده اند. در بخش جنوبى آن نزدىک به برخى از ارتفاعات 
پراکنده، با استفاده از آب هاى زىرزمىنى کشت خرما و بعضى محصوالت دىگر 

انجام مى شود و آبادى هاىى نىز در اىن ناحىه وجود دارد.

جدول 6   ــ3ــ علل اىجاد انواع بىابان

مثالعلل اىجاد بىاباننوع بىابان

جنب حاره
مـدار  اطـراف  در  زىـاد  گرمـاى  و  خشک  هـواى  نشست 

رأس السرطان و رأس الجدى مانع از اىجاد بارش مى شود.
صحراى آفرىقا، دشت لوت و بىابان عربستان

بىابان ساحلى
عبور جرىان آب سرد از کنار سواحل در برخى نقاط موجب 

سرد شدن و نشست هوا و جلوگىرى از بارش مى شود.
بىابان آتاکاما، ارىکا و نامىب

داخلى در عرض ها ى متوسط
دورى از منابع رطوبتى و قرار گرفتن در پشت کوه ها که مانع از 

رسىدن توده هواى مرطوب به اىن بىابان ها مى شود.
گبى، تکله ماکان

برای مطالعه
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فّعالّىت :2ــ3

1ـ الف( علل پىداىش بىابان ها را نام ببرىد.
           ب( مهم ترىن علت خشکى اىران را توضىح دهىد.

2ـ سه مورد از مهم ترىن وىژگى های مناطق خشک را بىان کنىد.
3ـ آىا در استان محل زندگى شما بىابان وجود دارد؟ در کدام نواحى؟ محدودهٔ تقرىبى آن را روی نقشهٔ کتاب 

جغرافىای استان مشخص کنىد.

خالصه
 بىابان ها بخشى از مناطق خشک جهان هستند.

 بارندگى کم و نامنظم، وزش بادهای شدىد، تبخىر زىاد و تعرق از جمله وىژگى های مناطق خشک است.
 در سطح زمىن چند کمربند عمدهٔ بىابانى وجود دارد.

از مهم ترىن علل اىجاد  از منابع رطوبتى   فشار زىاد جنب حاره، جرىان آب های سرد ساحلى و دوری 
بىابان ها هستند.

 بىابان لوت اىران از خشک ترىن و گرم ترىن نقاط جهان است.

کوىر
کوىر بخشى از بىابان است که خاک هاى رىز 
و تحت تأثىر نمک زىاد دارد سطح آب زىرزمىنى در 

آنجا باالست.
 ممکن است در بىابانى کوىر وجود داشته باشد 

ىا اصالً کوىر در آنجا تشکىل نشده باشد.

برای مطالعه
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ىکى از زىباىى ها و شگفتى هاى جهان آفرىنش آن است که 
منابع  از زمىن  بى فاىده اى خلق نشده است. هر بخشى  هىچ چىز 

و تواناىى هاىى دارد که انسان به تدرىج با پىشرفت علوم و فنون به 
اهمىت آن ها پى مى برد.

فّعالّىت : 3ـ3

مطالب داخل کادر های باال را که در ارتباط با بىابان است، بخوانىد و به سؤال های زىر پاسخ دهىد.
1ـ توان های محىطى و مشکالت زندگى در بىابان ها چىست؟ به چند مورد اشاره کنىد.

2ـ کدام فعالىت های اقتصادی در قرن اخىر شىوه های زندگى در بىابان ها را دگرگون کرده است؟ توضىح دهىد.

زندگى انسان در بىابان
قسمت هاىى  است.  بىابان  در  انسان  مشکالت  بزرگ ترىن  از  ىکى  آب،  کردن  پىدا 

ىا رودخانه دارای آب شىرىن همراه با خاک خوب  از بىابان ها که چشمه هاى آب و 

وجود داشته باشد، مردم به دور آنها جمع مى شوند. جاهاىى در بىابان که خاک خوب 

و مناسب و آب کافى دارند، واحه ها را به وجود مى آورند.گاهى اوقات واحه ها بزرگ 

هستند و روستاهای کوچک و بزرگى اىجاد مى کنند، کشاورزان در آن ها انواع گىاهان 

و مىوه ها را مى کارند و دامپروری هم از رونق برخوردار است. در گذشته اىرانىان و ىا 

مردم ساىر کشورها با حفر قنات آب را از باال دست به جاهای کم آب مى رسانىدند و 

از آن برای کشاورزی و ساىر مصارف استفاده مى کردند. امروزه هم با ساختن سد در 

اىن بخش ها مى آورند.کوه هاى نزدىک به مناطق خشک و اىجاد کانال هاى آبىاری ، آب را از مناطق دور به 

ىکى از قدىمى ترىن شىوه هاى زندگى مردم در مناطق گرم و خشک، کوچ نشىنى است. 

کار اکثرىت مردم کوچ نشىن، دامپرورى است. آن ها ناچارند براى پىدا کردن علوفه و 

آب دام های خود از جاىى به جای دىگر کوچ کرده و به طور مداوم در حرکت باشند.

زىباىى بىابان

به علت کمبود رطوبت و آلودگى، در بىشتر بىابان ها، آفتاب، زىباىى و 

درخشندگى خاصى دارد و کم تر ابری درآسمان دىده مى شود. ستارگان با 

درخشش و تأللؤ خود، شکوه زىادی به شب های بىابان مى دهند. وجود اىن 

شراىط، سکوت و آرامش اىن مناطق، دلخواه کسانى است که مى خواهند 

تعطىالت و اوقات فراغت خود را دور از سر و صدا و دود شهرها بگذرانند 

و جلوه های زىبای طبىعت را ببىنند.

منابع بىابان

در بىابان ها عالوه بر تابش زىاد آفتاب منابع مهم و با ارزشى وجود 

دارد. ىکى از مهم ترىن آنها نفت است. وقتى کشورهای صنعتى و 

استعمارگر فهمىدند در خاورمىانه و بىابان هاىى مانند عربستان و 

صحرای بزرگ آفرىقا نفت وجود دارد، به بهانه کمک به اکتشاف و 

استخراج آن به اىن سرزمىن ها آمدند و نفت آنها را استخراج کردند. 

متأسفانه چون اىن کشورها، دانش و فن و سرماىهٔ الزم برای حفاری 

و استخراج اىن مادهٔ با ارزش را نداشتند، مقدار زىادی از نفت آنها 

با قىمت ارزان در اختىار استعمارگران قرار گرفت و کمتر توانستند 

از درآمد نفت برای آبادی و پىشرفت کشور خود استفاده کنند.

در بىابان ها معادن مهم دىگری مانند فسفات، نىترات  ، مس  ، آهن 

و الماس وجود دارد.

اقتصاد بىابان ساحلى
 صىد ماهى و فروش آن  ، منبع درآمد مهمى 
در برخى کشورهای دارای بىابان ساحلى مانند 

پرو مى باشد.

تغىىر شىوۀ زندگى در بىابان

شىوهٔ زندگى در بىابان تغىىر مى کند: کشف نفت در اطراف خلىج 
فارس و صحرای آفرىقا تغىىرات زىادی در زندگى مردم به وجود 
و  کرده  رها  را  دامپروری  کوچ نشىن ها،  برخى  جمله  از  آورد، 
به  عنوان کارگر در زمىنه های مربوط به استخراج، پاالىش و … 
نفت به کار مشغول شدند و ىا برای ىافتن شغلى در کارخانه، 
مغازه و … به شهرها روى آوردند. بسىاری از ساکنان بىابان 
برای حمل و نقل کاال از کامىون استفاده مى کنند، کشاورزان با 
تراکتور، زمىن را شخم مى زنند و با استفاده از موتور پمپ، آب 

چاه ها را استخراج مى کنند.

درس پنجم : انسان و بىابان 
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 انسان چگونه موجب گسترش بىابان ها مى شود؟
هر سرزمىنى توان و ظرفىت معىنى دارد. حال اگر مىزان 
بهره بردارى بىشتر از توان آن سرزمىن باشد، تعادل محىط به هم 
خطر  معرض  در  انسان  و  جانوران  گىاهان،  زندگى  و  مى خورد 
قرار مى گىرد. نواحى خشک و نىمه خشک از نظر توان طبىعى 

بسىارضعىف اند. فعالىت هاى انسانى نابخردانه، توان اىن نواحى را 
به سرعت کاهش مى دهد و موجب گسترش بىابان ها )بىابان زاىى٭( 
مى شود.بنابراىن، بىابان زاىى عمدتاً ناشى از فعالىت هاى انسانى 

است که موجب کاهش توان خاک براى رشد گىاه مى شود.

شکل 8   ــ3ــ فرساىش خاک و از بىن رفتن آن در هر سال برحسب واحد هکتار در زمىن هاى مختلف    

٭ خاک الىٔه نازکى است که سطح زمىن را پوشانده است و 
معموالً کمتر از ىک متر ضخامت دارد. براى تشکىل ىک سانتى متر 
خاک، بىش از هزار سال زمان الزم است. اىن منبع باارزش حىاتى 
باىد به طور صحىح مورد استفاده قرار گىرد. هرساله مىلىون ها تن 
خاک در جهان از بىن مى رود و دچار فرساىش مى شود. فرساىش 
به محل دىگر  افقى خاک از محلى  ىعنى جابه جاىى  خاک، 
توسط آب ىا باد. فرساىش خاک ىک فراىند طبىعى است، ولى 
وقتى انسان با اعمال بى روىٔه خود به خصوص در مناطق خشک 

که بسىار حساس است موجب فرساىش خاک مى شود، در اىن 
صورت، فرساىش غىرطبىعى را به   وجود مى آورد.

 چراى بى روىه دام ها: وقتى پوشش گىاهى ىک ناحىه 
در اثر چراى تعداد زىاد  دام از بىن مى رود، ذرات خاک به آسانى 

به  وسىلٔه باد و آب پراکنده مى شود.
 شخم زدن نامناسب خاک: شخم زدن در جهت شىب 
خاک، حرکت آب و شست وشوى الىٔه سطحى خاک را سرىع تر 

مى کند.

زمىن باىر چراگاه   زمىن کشاورزى   جنگل 

 1    0/7 0/0118  

و  گىاهان  رشد  براى  خاک 
اهمىت  کشاورزى  محصوالت 

اساسى دارد. 
بدون خاک زندگى انسان ها 
نخواهد  امکان پذىر  حىوانات  و 
تأمىن  براى  موجودات  زىرا  بود؛ 
غذاى خود به آن وابسته هستند.

 از بىن رفتن پوشش گىاهى 
  فرساىش خاک

زمـىـن هــــا  شـورشـدن   
)کوىرزاىى(

کدام عوامل در گسترش 
تأثىر  )بىابان زاىى(  بىابان ها 

بىشتری دارند؟

فرساىش خاک٭ چىست؟

فاىدٔه خاک چىست؟
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  تخرىب جنگل ها: وقتى جنگل ها را براى اىجاد مزارع 
کشاورزى، ساختن جاده ها، کارخانه ها و خانه هاى مسکونى از 
بىن مى برند، خاک به  راحتى بر اثر بارندگى و وزش باد شسته و 
پراکنده مى شود و فرساىش مى ىابد؛ زىرا درختان و بوته ها خاک 

را از فرساىش بر اثر باران و باد محافظت مى کنند.
  بهره بردارى بىش از حد از خاک: استفادٔه بىش از 
توان خاک براى کشاورزى، موجب از بىن رفتن مواد الزم خاک 

و فرساىش آن مى شود.
٭ شور شدن خاک: انسان به طرق مختلف موجب افزاىش 

نمک در خاک مى شود، از جمله آبىارى زمىن کشاورزى با آب 
شور، دادن کود شىمىاىى شور به زمىن، از بىن بردن پوشش گىاهى، 
آتش زدن گىاهان و بقاىاى محصوالت کشاورزى در زمىن و ... .

برای مبارزه با بىابان زاىى چه کارهاىى انجام مى شود؟
با گسترش بىابان ها و حرکت ماسه هاى روان مزارع، شهرها 
و روستاهاى اطراف بىابان ها در معرض خطر قرار مى گىرند و آسىب 
برنامه هاى  از جمله  بىابان زاىى  با  مبارزه  مى بىنند.به همىن جهت 

اغلب کشورهاىى است که با گسترش بىابان مواجه اند.

شکل 10ــ3ــ روستاىى در معرض حرکت ماسه هاى روان 

با ازبىن رفتن زمىن هاى کشاورزى براثر 
ساخت کارخانه، شهر، راه، خاک در معرض 

فرساىش قرار مى گىرد. 

ت  آال ماشىن 
ذرات  سنگىن 
خاک را فشرده 

مى کند. 

مواد  بى روىه،  کشت 
را  خاک  در  موجود 

کاهش مى دهد.

استخراج معدن محدودۀ وسىعى 
را تخرىب مى کند.

رادر  خاک  درختان  قطع 
معرض فرساىش باد و باران 

قرار مى دهد.  

چراى بى روىۀ پوشش گىاهى خاک را ازبىن مى برد 
و خاک براثر باد و باران فرساىش مى ىابد. 

 شکل 9ــ3ــ علل فرساىش خاک
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٭ تثبىت ماسه هاى روان از طرىق کاشتن گىاهان و اىجاد 
بادشکن با دىواره هاىى از بوته ها و گىاهان خشک و سرشاخه ها 
به صورت نوارى ىا شطرنجى روى تپه هاى ماسه اى انجام مى گىرد.

براى  روان،  ماسه هاى  روى  نفتى     1 مالچ  پاشىدن  ٭ 
خاک،  رطوبت  حفظ  اىنها  بر  آنها.عالوه  حرکت  از  جلوگىرى 

استفاده صحىح از خاک، فرهنگ سازى و توجىه ساکنان منطقه 
نسبت به استفاده از روش هاى مناسب کشت و دامدارى و کاربرى 
اراضى سعى مى شود پوشش گىاهى در اراضى وسىعى احىا گردد 

و شراىط تجدىد حىات طبىعى فراهم شود.

فرساىش  انواع  براثر 
ىش  فرسا به خصوص 
مىلىارد  ساالنه 1/5  آبى 
ما  کشور  در  خاک  تن 

ازبىن مى رود.

طبىعت،  معتقدند  برخى 
بــه وجـود  را  بـىـابـان 
انسان  ولــى  مــى آورد 
و  گسترش  مـــوجب 
پىشروى بىابان مى شود. 

 شکل 11ــ3ــ پاشىدن مالچ نفتى بر روى ماسه هاى روان

شکل 12ــ3ــ کشت ردىفى گىاهان و احداث بادشکن

1ــ مالچ ماده اى است که از تصفىٔه نفت به  دست مى آىد.
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فّعالّىت : 4ـ3
1ـ فرساىش خاک چىست و چه تأثىری در زندگى انسان دارد؟

2ـ راه های مقابله با حرکت ماسه های روان را پىشنهاد کنىد.
3ـ خاک چه اهمىتى در زندگى انسان و ساىر موجودات دارد؟

4ـ علت فرساىش خاک در هرىک از تصاوىر زىر را توضىح دهىد.

خالصه
 در بىابان ها منابع با ارزشى چون نفت و فسفات و تابش زىاد آفتاب و ...وجود دارد.

 شىوهٔ زندگى در بىابان ها در حال تغىىر است.
 انسان با تخرىب و فرساىش خاک و از بىن بردن پوشش گىاهى مهم ترىن عامل بىابان زاىى است.

 چرای بى روىهٔ دام ها، شخم زدن نامناسب خاک و تخرىب جنگل ها موجب فرساىش خاک مى شود.

1 2
3
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از فراورده هاى جنگلى براى تهىٔه دارو و 
مصارف پزشکى استفاده مى شود.

درختان دى اکسىد کربن هوا که مهم ترىن گاز 
گلخانه اى است را جذب مى کنند.

تهىٔه  ساختمان سازى،  در  درختان  چوب 
قرار  استفاده  مورد  کاغذ  و  منزل  وساىل 

مى گىرد.

برخى فراورده هاى جنگلى مانند کائوچو 
مصرف صنعتى دارند.

مىوه، رىشٔه درختان و قارچ ها غذاى عدٔه زىادى 
از انسان ها را تشکىل مى دهد.

جنگل ها مکان هاى مناسبى براى تفرىح و 
گذراندن اوقات فراغت و گردش هستند.

و  اتومبىل ها  صداى  و  سر  از  درختان 
کارخانه ها و هواپىماها مى کاهند.

ـ 4 شکل  1ـ

فّعالّىت :1 ـ4

به تصوىر باال توجه کنىد و دربارهٔ فواىد و اهمىت های جنگل با توجه به اىن 
کلمات، توضىح دهىد.

جنگل از بروز سىالب جلوگىرى مى کند؛  زىرا با رىزش باران بر روى شاخ و برگ هاى درختان از 
سرعت و شدت باران کاسته مى شود و خاک جنگل هم پوشىده از شاخ و برگ گىاهان پوسىده است 

آب باران را جذب کرده و جوىبارهاىى با آب هاى زالل به  وجود مى آورد.

از گرماى شدىد  را  انسان  ساىٔه درختان، 
محافظت مى کند.

تنفس  براى  که  اکسىژن  گاز  جنگل ها 
تولىد  را  است  الزم  جانوران  و  انسان ها 

مى کنند.

جنگل،پناهگاه و  زىستگاه جانوران است.

15 اسفند

 درخـتـکـاری
 روز

غذا

     آب و هوا

خاک    

آساىش و فراغت

فعالىت های اقتصادی

درس ششم : اهمىت و نقش جنگل ها
فصل
4
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 زىست بوم ها )بىوم های( اصلى کرۀ زمىن کدام اند؟
ـ 4 توجه کنىد. آىا پوشش گىاهى سطح کرٔه زمىن  به نقشهٔ 2ـ

از استوا تا قطب ىکسان است؟
مناطق مختلف کرٔه زمىن انرژى تابشى خورشىد را به طور 
ىکسان درىافت نمى کنند که ىکى از عوامل مهم پدىد آمدن آب و 
هواهاى گوناگون در عرض هاى جغرافىاىى مختلف است. به دلىل 
تنوع آب و هوا و نوع خاک، اختالف ارتفاع، ناهموارى ها و… 

زىست بوم گوناگونى در سطح زمىن به   وجود آمده است.

زىست بوم ها، مناطق عمده و وسىع محىطى اند که با پوشش 
گىاهى و جانورى خاصى مشخص مى شوند.

برخى از جغرافىدانان سطح کرٔه زمىن را به نُه منطقه محىطى 
اصلى ىا زىست بوم تقسىم کرده اند. البته مرز زىست بوم ها تقرىبى است 
و ممکن است در برخى نواحى نامنظم و ىا با دخالت انسان تغىىر ىافته 
باشد. آب و هواى هر زىست بوم مشخص مى کند که چه نوع جاندارانى 
به طور دائم در آن زندگى مى کنند. هر ىک از زىست بوم ها معموالً 

بخش هاىى از چند قاره را در بر گرفته است.

زىست بوم هاست.
نواحى  در  هم  نوزدهم  قرن  آغاز  از  اروپاىى  استعمارگران 
صدور  زىرا  کرده اند؛  اىجاد  و…  کائوچو  قهوه،  مزارع  استواىى 
اىن محصوالت سود زىادى داشت، اىن امر سبب شد که بخشى از 
جنگل هاى استواىى از بىن برود و به مزارع استعمارى تبدىل شود. 
امروزه نىز بعضى از قباىلى که در اىن ناحىه زندگى مى کنند بخشى از 
جنگل را با سوزاندن ىا قطع درختان به زمىن هاى کشاورزى تبدىل 
مى کنند و پس از چند سال استفاده، به علت روىش سرىع درختان 
اىن  به جاى دىگرى مى روند.  و  آن را رها کرده  و کم قّوتى زمىن 

کشاورزى به کشاورزى گذرا )نوبتى( معروف است.

علل و پىامدهای تخرىب زىست بوم ها )بىوم ها( چىست؟
در زىست بوم هاى قطبى و توندرا مىزان دخالت و دستکارى 
انسان ناچىز است؛ زىرا به دلىل شراىط آب و هواىى نامناسب جمعىت 
اندکى در اىن نواحى زندگى مى کنند. اما فعالىت هاى انسان در ساىر 
نواحى کرهٔ زمىن موجب تغىىر شدىد و تخرىب زىست بوم ها شده 
است. در نواحى متراکم از جمعىت، جنگل ها و پوشش گىاهى براى 
گسترش زمىن هاى کشاورزى و تأمىن غذا از بىن مى روند. سوزاندن 
و قطع درختان به منظور تهىٔه زغال و هىزم براى سوخت منازل و 
پخت غذا، قطع درختان براى تولىد الوار و مصالح ساختمانى و 
صنعتى، گسترش بى روىه شهرها و کارخانه ها همه از علل انهدام 

ـ 4 ــ نقشۀ زىست بوم هاى اصلى دنىا شکل 2 ـ
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خشک 
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برای مطالعه

حىات  بدون  ىخى  کالهک هاى 
گىاهى

و  خزه ها  کوتاه،  علفى  گىاهان 
گلسنگ ها

)مانند  برگ  سوزنى  جنگل هاى 
صنوبر، کاج و سرو( و تاىگا

جنگل پهن برگ خزان دار

تـا  )پـرىـرى(  بلنـد  عـلـف هــاى 
علف هاى کوتاه )استپ(

برابر  در  که  درختان همىشه سبز 
خشکى مقاوم اند و چوب سختى 

دارند.
بــا تک  بلند تــوأم  علـف هــاى 
درخت هــا محـل زنـدگــى تعداد 

زىادى جانوران علفخوار

 ، فقىر هى  گىا شش  پو نظر  ز  ا
هى  گا و  نى  با بىا ى  ها ستپ  ا
بر  برا در  مقاوم  درختچه هاى 
خشکسالى، پهنه هاى ماسه، نمک، 

سنگ و بدون پوشش گىاهى

با  سر سبز  همىشه  جنگـل هــاى 
تنوع  گونه ها  برگ  پهن  درختان 

بسىار زىادى دارند.

مىزان بارش  بسىارکم
سرما فوق العاده زىاد در همٔه اىام سال 

و ىخبندان

بىن)400ــ100  و  کم  بارش  مىزان 
اواخر  در  بىشتر  و  در سال  مىلى متر( 
زمستان،  در  برف  و  مى بارد  تابستان 
سرماى شدىد، تابستان کوتاه و خنک

مىلى متر  ــ 250  بارش 500  مىزان 
تابستان هاى  تابستان،  در  عمدتاً  که 
دما  زىاد  تغىىرات  با  خنک  و  کوتاه 

در طول سال
ـ 750 مىلـى متر  مىزان بارش بىن1000ـ
با  گرم  معتدل  تا  سرد  سال،  سراسر  در 

تغىىرات زىاد دما در فصول مختلف
تا  تا متوسط )300  بارش کم  مىزان 
فصل  در  بىشتر  که  مىلى متر(   600
بهار و تابستان مى بارد. زمستان هاى 

سرد و تغىىرات دماى فصلى زىاد
ـ 500  مىزان بارش کم تا متوسط )750 ـ
مىلى متر( خشکى هوا در تابستان، درجه 

حرارت  معتدل  و  در تابستان گرم

بارش زىاد در بهار ىا تابستان 
در  کم  تغىىرات  با  زىاد  هوا  دماى 

طى سال 

بىن        اغــلب  و  کـم  بسىار  بـــارش 
درجــه  مىلــى متر  250ــ0 خشک 
حرارت تابستانى خىلى باال، اختالف 

دما در فصول گرم و سرد زىاد

 1000 از  بىش  و  زىاد  بارش  مىزان 
مىلى متر در سراسر سال، درجه حرارت 

باال و ىکنواخت )°27 ــ26(

  قطب شمال و قطب جنوب

شمال کانادا
شمال آالسکا
شمال روسىه

شمال اسکاندىناوى
شمال روسىه
اسکاندىناوى

کانادا
آالسکا
اروپا

شرق چىن
شرق اىاالت متحدٔه  امرىکا

آسىاى مرکزى،
شرق اروپا و استرالىا

امرىکاى  مرکزى  بخش  و   
شمالى

مــدىترانــه  درىــاى  اطراف 
استرالىاى جنوبى

درآفرىقا،  مدارى  نواحى 
جنوب  و  جنوبى  امرىکاى 

شرقى آسىا

آسىاى مرکزى
جنوب غربى آسىا

مغرب و مرکز استرالىا
شمال آفرىقا

امرىکاى  آمازون،  حوضٔه 
جنوبى، جنوب شرقى آسىا و 

حوضٔه کنگو در آفرىقا

قطبى

توندرا

جنب
    قطبى   

    )تاىگا(

 جنگل هاى 
معتدله

)عرض متوسط(

علفزار
)عرض متوسط(

مدىترانه اى
    

ساوانا

  
خشک و 
  نىمه خشک

مرطوب 
استواىی

جدول3ــ4 ــ زىست بوم هاى اصلى دنىا

چشم انداز زىست بوم ها)بىوم ها(          اسم منطقه                پوشش گىاهى غالب                       نواحى عمده                  وىژگى هاى عمدۀ دما وبارش
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چرا جنگل های آمازون را ذخاىر حىاتى جهان مى نامند؟
نوع  کدام  جزء  آمازون  جنگل هاى  بگوىىد  مى توانىد  آىا 
دارند؟  وىژگى هاىى  چه  بىوم ها  اىن  هستند؟  زىست بوم ها)بىوم ها( 
جنگل هاى آمازون در کدام ىک از کشورهاى امرىکاى جنوبى 

دىده مى شوند؟
جهان اند  جنگل هاى  وسىع ترىن  آمازون  جنگل هاى 
)2/500/000 کىلومتر مربع( که هزاران گونه درخت و گىاه در آن 
زندگى مى کنند. درختان باارزشى مانند هوِآ٭، نخل روغنى و… 
و   همچنىن برخى از گونه هاى جانورى و گىاهى بسىار کمىاب در 
جهان در اىن جنگل ها دىده مى شوند. عالوه بر مواردى که در 
تخرىب زىست بوم ها )بىوم ها( به آن اشاره شد، عوامل دىگرى چون 
احداث ىک بزرگراه سراسرى، پرورش گاو، قطع درختان براى 
بهره بردارى از منابع معدنى چون بوکسىت و منگنز و سنگ آهن 
و ساىر معادن و دادن زمىن جنگلى به افراد فقىر و بدون مسکن از 

عوامل تخرىب اىن جنگل ها بوده است.
بزرگراه بىش از 12 درصد از جنگل ها  از زمان ساخت 

نابود شده اند.
جنگل هاى آمازون ىکى از منابع مهم تأمىن کننده اکسىژن 
جهان است و به همىن دلىل هم به اىن جنگل ها رىه هاى تنفسى 
جهان گفته مى شود. وقتى درختان انبوه اىن جنگل ها سوزانىده 
مى شود، )براى تهىٔه هىزم ىا اىجاد زمىن کشاورزى( دى اکسىدکربن 
افزاىش ىافته و مىزان اکسىژن کاهش مى ىابد. همىن امر مى تواند به 
گرم شدن کرهٔ زمىن و تغىىر الگوى آب و هواى جهان کمک کند. با 
از بىن رفتن جنگل هاى آمازون تعداد بى شمارى از انواع گونه هاى 
باارزش گىاهى و جانورى که در اىن مناطق زندگى مى کردند نىز 
نابود خواهند شد و انسان هاىى که در داخل اىن جنگل ها ساکن 
بودند و با فروش مىوه ها و فراورده هاى جنگلى روزگار خود را 

مى گذرانىدند، منابع مهم درآمد خود را از دست مى دهند.

شکل 4 ــ4 ــ احداث بزرگراه سراسرى عامل نابودى بسىارى از درختان آمازون 

٭ تهران ـ واحد مرکزى خبر
براساس ىک پژوهش دولت برزىل که اخىرًا منتشر شد، روند تخرىب جنگل هاى استواىى 

آمازون با نرخ نگران کننده 20 هزار کىلومترمربع در سال همچنان ادامه دارد.

برىده  از  نمونه  چند  به  ٭ 
با  ارتباط  در  روزنامه ها 
توجه  آمازون  جنگل هاى 

کنىد.

آمازون درخت 1400 ساله دارد

را  برزىل  شرقى  ساحل  از  کىلومتر   3300 حدود 

اما  بود،  پوشانده  استواىى  جنگل هاى  گذشته  در 

امروزه فقط 5درصد اىن جنگل ها باقى مانده است. 

روند تخرىب جنگل طى سى سال گذشته بسىار زىاد 

بوده است.
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فّعالّىت :2 ـ 4
1ـ چگونه از جنگل های آمازون باىد حفاظت 

کرد؟
2ـ دربارهٔ عوامل مختلفى که ممکن است 
بـاعث کـاهش مساحت جنگل هـای جهان شوند 
بـه صورت گـروهى بحث کنىد و نتىجه را بـه کالس 

ارائه دهىد.

خالصه
 جنگل ها با جذب دی اکسىدکربن و تولىد اکسىژن، هوا را تصفىه مى کنند.

 در سطح زمىن زىست بوم ها ی )بىوم های( گوناگونى وجود دارد.
و  گىاهى  گونه های  زىستگاه  جنگل ها  اىن  تنفسى جهان مى گوىند.  رىه های  آمازون  به جنگل های   

جانوری کمىاب است.
 احداث بزرگراه سراسری، پرورش گاو و بهره برداری از منابع معدنى، موجب تخرىب جنگل های آمازون 

شده است.
 فعالىت های اقتصادی و صنعتى انسان موجب تخرىب زىست بوم ها )بىوم ها( شده است.

شکل 5 ــ4 ــ تخرىب جنگل بر اثر آتش سوزى
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 به نمودار زىر توجه کنىد. چند درصد اىران را جنگل 
پوشانده است؟ چند درصد اراضى کشور کوىرى و بىابانى است؟ 

از اىن نمودار چه مى فهمىد؟

به سبب  نامنظم بودن و کمى بارش، در بخش هاى وسىعى 
از کشور ما روىش درخت با دشوارى روبه رو است.

٭ به دلىل گسترش اىران در عرض هاى جغرافىاىى مختلف 
اىران  در  گىاهان  و  درختى  گونه هاى  تنوع  ناهموارى ها  تنوع  و 

زىاد است.
پوشش جنگلى اىران را از جنبه هاى گوناگون تقسىم بندى 

کرده اند و مهم ترىن آنها عبارت اند از:

جنگل های هىرکانى ) کنارۀ درىای خزر (
به سبب بارش زىاد )بارش ساالنه 2000 ــ 800 مىلى متر( و 
اعتدال هوا و خاک مساعد در کرانه هاى درىاى خزر و دامنه هاى 
شمالى البرز جنگل هاى انبوهى در اىن ناحىه روىىده است. در اىن 
توسکا  و  بلوط  افرا،  ممرز،  راش،  مانند  درختانى  انواع  جنگل ها 

رشد مى کنند.
بىش از نىمى از درختان اىن جنگل ها راش و ممرز است. 

جنگل ا ند،  داراى  جهان  در  کشور   56
و خشک  گرم  هواى  آب و  به سبب  اىران 
در رتبه چهل و   پنجم قرار دارد. اىن رتبه، 
است.  اىران  در  جنگل  کمى  نشان دهندٔه 
اىران  در  جنگل  حفظ  به  توجه  بنابراىن، 

توصىه مى شود.

برای مطالعه

درس هفتم : پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در اىران

ـ 4 ــ درصد وسعت انواع اراضى در اىران شکل 6 ـ

%62/2

%7/4
%11/4

مراتع%55
اراضى کوىرى و بىابانى
زمىن هاى پوشىده از جنگل
 اراضى کشاورزى و مناطق مسکونى

و  گردشگرى  تفرىحى،  صنعتى،  تجارتى،  نظر  از  جنگل ها  اىن 
زىستى اهمىت دارند.

جنگل های نواحى نىمه مرطوب )ارسباران(
اىن جنگل ها در شمال غرب اىران که شامل حوضٔه آبخىز 
مىلى متر(  1000ــ600  ساالنه  )بارش  است،  ارس  رودخانٔه 
و  بلوط  درختان  از  مخلوطى  عمدتاً  جنگل ها  اىن  روىىده اند. 
راش سفىد تشکىل شده اند و شبىه جنگل هاى کوهستانى نواحى 

خزرى اند.

جنگل های نواحى نىمه خشک
 جنگل ها را بر اساس معىارهاى مختلفى تقسىم بندى  کرده اند. 
قسمت هاى عمده اى از آنها را جنگل هاى زاگرس تشکىل مى دهد. 
جامعٔه جنگلى بلوط اىران وسىع ترىن پوشش گىاهى مغرب و جنوب غربى 
اىران است. درخت بلوط به علت داشتن رىشه هاى قوى و عمىق به 

خوبى در برابر بادهاى شدىد و خشکسالى مقاومت مى کند.
اىن جنگل ها از نظر تجارى اهمىت زىادى ندارند، اما از 
نظر حفاظت خاک و آب هاى جارى و اعتدال آب و هوا و گذران 

اوقات فراغت و گردشگرى نقش مهمى دارند.
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شکل 7ــ 4 ــ جنگل بلوط )اىالم(

ـ  4 ــ استفاده از چوب براى مصارف سوختى در مناطق خشک و بىابانى شکل 8 ـ

در  خلىج فارس  عمق  کم  سواحل  در  حرا:  جنگل هاى 
محدودٔه بندرعباس، جزىرهٔ قشم، ساحل بندر خمىر، جنوب غرب 
ىا حرا قرار  مىناب و خلىج گواتر جنگل هاى گرمسىرى مانگرو 
و  زىر آب مى روند  به  نىمه  تا  مد  هنگام  اىن جنگل ها در  دارند. 
در هنگام جزر سر از آب بىرون مى آورند. از آب شور درىا تغذىه 

مى کنند و از نظر داروسازى و تغذىٔه دام ها اهمىت دارند.
گىاهى  پوشش  داراى  زمىنى  چراگاه  ىا  مرتع  مرتع:  ٭ 

خودرو است و دام مى تواند مدتى در آن چرا کند. 
اهمىت مراتع اىران

مهم ترىن نقش مراتع اىران عبارت اند از:
 جلوگىرى از فرساىش خاک
 تأمىن علوفه مورد نىاز دام ها

 تولىد محصوالت داروىى و صنعتى
 تأمىن غذا و زىستگاه جانوران

 و …
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درىاى خزر          ترکمنستان   
 ترکىه 

عراق   
 اىالم    

   اراک 
 خرم آباد 

 اهواز

 پاکستان

    خــلىـج فــارس 

  بندرعباس

 افغانستان

 تبرىز

سنندج   

     کوىت 

مشهد 

گرگان

 تهران    سمنان

   کرمان

 زاهدان

جنگل هاى  از  چشم اندازى 
هىرکانى )شمال(

 شىراز

  اصفهان 

 درىاى عمان 

شکل ٩ــ٤ ــ نقشۀ پراکندگى انواع جنگل هاى اىران 

جنگل هاى بلوط ــ زاگرس

 کرمانشاه     

 همدان    

  قم    

قزوىن
   زنجان

  رشت

 ارمنستان   
   ارومىه   سارى

  ىزد  

  ىاسوج

  بوشهر  

 آذرباىجان    

جنگل حّرا ــ سواحل خلىج فارس

عالئم 

جنگل هاى غىرتجارتى )ارس و بلوط(

جنگل هاى مانگرو)حّرا( 

  اردبىل  
 شهرکرد 

جنگل هاى تجارتى شمال

بجنورد 

بىرجند 

 کرج
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ـ 4 ــ نوع و وسعت مراتع کشور  جدول 10ـ

وسعت مراتع کشور به هکتارنوع مراتع بر حسب کىفىت و تولىد

14 مىلىوننسبتاً خوب تا متوسط

60 مىلىونمتوسط تا ضعىف

16 مىلىون خىلى ضعىف و فقىر

90 مىلىون کل وسعت اراضى مرتعى کشور

بهره برداری از جنگل ها و مراتع
بهره بردارى صحىح و منطقى از جنگل ها و مراتع زمانى 
امکان پذىر است که به اندازٔه مىزان تولىد و توان آنها مورد استفاده 

قرار گىرند و روىش مجدد آنها مىّسر شود. 

ملى اند.  منابع  ارزش ترىن  با  از  کشور  مراتع  و  جنگل ها 
در گذشته حدود 11 تا 18 درصد خاک کشور، پوشىده از جنگل 

بود که در حال حاضر اىن رقم به 7/4 درصد کاهش ىافته است.

ـ  4      ــ قطع درختان شکل 11ـ

فّعالّىت :3 ـ4
1 ـ مرتع را تعرىف کنىد. بىشتر مراتع اىران از چه نوعى هستند؟

2 ـ جنگل های نواحى مرطوب )شمال اىران( را با جنگل های زاگرس مقاىسه کنىد.
 اهمىت ىا  3 ـ در شهر ىا روستای محل زندگى شما بىشتر چه نوع پوشش گىاهى وجود دارد؟ نام ببرىد و دربارهٔ

کاربرد آنها از افراد محل پرس وجو کنىد.



61

کشور  مراتع  و  جنگل ها  تخرىب  عوامل  مهم ترىن   
عبارت اند از: چراى بىش از حد دام ها، کندن بوته ها براى مصارف 
به منظور  سوخت روستاىىان، قطع درختان و از بىن بردن مراتع 
تبدىل به زمىن کشاورزى، خانه هاى مسکونى، کارخانه ها و غىره.

مىزان  کاهش  مراتع،  رفتن  بىن  از  مهم  آثار  از  ىکى   

دام هاست که با توجه به افزاىش جمعىت کشور و نىاز به محصوالت 
دامى، مشکالت زىادى براى تأمىن گوشت فراهم مى کند. آىا شما 
مراتع  و  تخرىب جنگل ها  پىامدهاى  و  آثار  از  فهرستى  مى توانىد 

کشور تهىه کنىد؟

شکل 12 ــ4 ــ تخرىب مراتع بر اثر چراى بى روىۀ دام ها

شکل 13 ــ4 ــ به موازات بهره بردارى از جنگل  باىد 
فراهم  گىاهان  مجدد  روىش  براى  زمىنه  تا  کاشت  نهال 

شود.

ب( ىزد

الف( سىستان و بلوچستان
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فّعالّىت :4 ـ4
الف، ب، ج  ـ موضوع مشترک عکس های   1

چىست؟ دربارهٔ اىن عکس ها توضىح دهىد.
و  جنگل ها  بهبود وضع  و  بازسازی  برای  ـ   2
اىن  بگىرد؟ در  باىد صورت  مراتع کشور چه کارهاىى 
زمىنه به طور گروهى تحقىق و گزارشى به کالس ارائه 

کنىد.
3 ـ آىا مى دانىد :

الف( چرا کنـار جـاده ها، کارخانـه ها و اطراف 
فرودگاه ها، جنگل کاری ىا بوته کاری مى کنند؟

ب( روز درختکاری چه روزی است؟ با استفاده 
از تقوىم خود اىن روز را پىدا کرده و ىادداشت کنىد.
فعالىتى  درختکاری  زمىنهٔ  در  تاکنون  آىا  ـ   4
داشته اىد؟ در اىن   بــاره  برای همکالسى هـای خود 

توضىح دهىد.

 ب  

      ج

الف 

خالصه
 تنها 7/4 درصد مساحت اىران از جنگل پوشىده شده است.

 در شمال اىران به دلىل رطوبت زىاد و اعتدال هوا و خاک مساعد، جنگل های انبوهى دىده مى شود.
 مرتع زمىنى است که پوشش گىاهى خودرو داشته باشد و دام بتواند مدتى در آن چرا کند.

 مراتع در زمىنهٔ حفظ خاک از فرساىش، تأمىن علوفه دام ها و زىستگاه جانوران نقش مهمى دارند.
 چرای بىش از حد دام ها، کندن بوته ها، قطع درختان و تبدىل جنگل به زمىن کشاورزی از علل تخرىب 

جنگل ها و مراتع اند.



63

اخبار آلودگى هواى شهر تهران را بخوانىد.
آلودگى هوا چه مشکالتى براى مردم اىن شهر اىجاد کرده 

است؟ براى رفع اىن مشکالت چه باىد کرد؟

شکل 2 ــ 5 ــ منابع آلوده کنندۀ هوا

شکل 1 ــ 5 ــ فعالىت ىک آتشفشان در فىلىپىن و ورود مقادىر زىادى گرد و غبار 
و دى اکسىد سولفور به جو

درس هشتم : آلودگی هوا

29 دی
 روز هوای پاک

فصل
5

وساىل گرمازاى منزل کارخانه ها و نىروگاه ها وساىل نقلىه

قبل از ارائٔه راه حل براى مشکالت بهتر است با تعرىف و 
علل آلودگى هوا بىشتر آشنا شوىم.

هرگونه مادٔه اضافى که وارد هوا شود و خواص فىزىکى، 
شىمىاىى و زىستى آن را تغىىر دهد، آلودگى هوا نامىده مى شود.

علل آلودگى هوا
آلودگى هوا ممکن است بر اثر عوامل طبىعى ىا در نتىجه 
و وزش  آتشفشان  فوران هاى شدىد  اىجاد شود.  انسان  فعالىت 
طوفان و باد هاى شدىد، گازها و ذرات رىزى را وارد هوا مى کند 
آلودگى   به عنوان  امروزه  آنچه  اّما  آن مى شود.  آلودگى  باعث  و 
صنعت،  مانند  انسانى  فعالىت هاى  از  ناشى  مى شود،  مطرح  هوا 

کشاورزى، شهرسازى  و … است.
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آىا مىزان گازهاى گلخانه اى افزاىش ىافته است؟
هر چند فرضىٔه گرم شدن کرهٔ زمىن هنوز به طور کامل اثبات 
نشده است اما افزاىش مىزان دى اکسىدکربن و اثر گلخانه اى امرى 

غىرقابل انکار است.
و  کارخانه ها  افزاىش  با  که  معتقدند  دانشمندان  از  برخى 
فعالىت هاى صنعتى و استفاده بىش از حد از سوخت هاى فسىلى، 
افزاىش استفاده از وساىل نقلىه، از بىن رفتن جنگل ها و مراتع مىزان 
گازهاى گلخانه اى چون دى اکسىدکربن افزاىش ىافته است که اىن 
امر مى تواند موجب گرم شدن زمىن شود. استفاده از انرژى هاى نو 
مانند انرژى هسته اى وسوخت هىدروژنى و انرژى  زمىن گرماىى 

مى تواند در کاهش گازهاى گلخانه اى مؤثر باشد.

افزاىش گازهای گلخانه ای وآلودگى هوا
آىا تا به حال به گلخانه رفته اىد؟ مى دانىد چرا در بعضى از 
خانه ها گلخانه درست مى کنند؟ شاىد بگوىىد براى نگهدارى گىاه 
از سرما و ىخبندان اىن کار را انجام مى دهند. سقف اکثر گلخانه ها 
را از شىشه ىا ناىلون مى سازند. علت اىن امر آن است که تابش 
نور خورشىد از شىشه ىا ناىلون عبور کرده و آن محوطه را گرم 
ناىلون  ىا  تابش نمى تواند از شىشه  از  ناشى  اما گرماى  مى کند. 
بىرون مى شود.  از  گرم تر  درنتىجه داخل محوطه  خارج شود. 
اىن عمل شىشه ىا ناىلون را خاصىت گلخانه اى مى گوىند. بعضى 
مى کند.  اىجاد  را  حالت  همىن  نىز  جو  در  موجود  گازهاى  از 
همان طورکه در شکل مى بىنىد کرهٔ زمىن با تابش خورشىد گرم 
بازتابى زمىن به علت وجود گازهاىى مانند  مى شود، اما گرماى 
بخار آب، دى اکسىدکربن، متان، دى اکسىد نىتروژن و غىره از 
جو زمىن خارج نمى شود )گازهاى گلخانه اى(. بدىن ترتىب، اثر 
مثبت پدىدٔه گلخانه اى آن است که از سرد شدن زىاد زمىن در 
هنگام شب جلوگىرى مى کند و در عىن حال مانع گرم شدن بىش 
از حد زمىن در هنگام روز مى شود. به اىن عمل اثر »گلخانه اى 
جو« مى گوىند که درواقع مثل پتو و پوششى براى سىارٔه زمىن 

محسوب مى شود.

ـ  5  ــ تأثىرگازهاى گلخانه اى مانند دى اکسىد کربن شکل 4 ـ

اشعۀ خورشىد، 
زمىن را گرم 

مى کند

جو بعضى از گرماى 
را  افتاده  دام  به 

متوقف مى کند

نىروگاه حرارتىگرماى خورشىد

از  که  گازهاىى 
زباله ها متصاعد 
موجب  مى شود 
هوا  شدن  گرم 

مى شود

فسىلى  سوخت  ماشىن ها 
موجب  و  کرده  مصرف 

گرمى هوا مى شوند

ـ  5   ــ درصد گازهاى مهم گلخانه اى )درصد بخار آب به علت  کم و ناچىز  شکل 3 ـ
بودن در محاسبه منظور نشده است.(

متان 

دى اکسىد کربن 

 دى اکسىد نىتروژن 
 گازهاى سرد کننده 

72 درصد

10 درصد

صد
5 در

 c
.f.

cد
رص

1 د
3
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مهم ترىن پىامدهاى گرم شدن کرۀ زمىن چىست؟
در  ىخ  توده هاى  باعث ذوب شدن  هوا  زىاد  گرم شدن   

قطب شمال و جنوب مى شود.
 سطح آب اقىانوس ها و درىاها باال مى آىد و اىن امر باعث 
به زىر آب رفتن سواحل پست و دلتاها و برخى جزاىر و اىجاد سىل 

خواهد شد. 
 طول دوره هاى خشکسالى افزاىش مى ىابد و در برخى 
مناطق مىزان محصوالت کشاورزى کم مى شود.در بخشى دىگر 
از کرٔه زمىن مىزان بخار آب و مىزان بارش افزاىش ىافته و خطر 

سىل آن مناطق را تهدىد خواهد کرد.

ـ 5 فّعالّىت :1
1 ـ منابع عمدهٔ آلوده کنندهٔ هوا را نام ببرىد.

و  مىزان  در  تغىىری  انسانى  فعالىت های  آىا  ـ   2
اىجاد کرده است؟ چگونه؟ در  اتمسفر  ترکىب گازهای 

اىن باره توضىح دهىد.
3 ـ به نظر شما کدام کشورها در افزاىش گازهای 
ىا  صنعتى  کشورهای  دارند؟  بىشتری  تأثىر  گلخانه ای 

کشورهای در حال توسعه؟ چرا؟

 وارونگى دما
افرادى که در شهرهاى بزرگى مانند تهران زندگى مى کنند 
به  تلوىزىون مطلع مى شوند که  و  از رادىو  گاهى در فصل زمستان 
علت پدىدهٔ وارونگى دما، آلودگى هوا بىشتر خواهد شد و بهتر است 
بىماران قلبى و کودکان از خانه خارج نشوند. وارونگى دما چىست؟
با  )تروپوسفر(٭،  جّو  اولىٔه  درالىه هاى  عادى  حالت  در 
افزاىش ارتفاع از سطح زمىن، دماى هوا کاهش مى ىابد و بنابراىن، 
در شراىط عادى، هواى مجاور سطح زمىن گرم تر و سبک تر از 
الىه هاى باالىى است و مى تواند به راحتى به سمت باال صعود کند 

الف( وضعىت هوا در شراىط عادى 

هواى سرد 

هوا با تابش نور خورشىد و هداىت حرارتى، گرم مى شود

ب( وضعىت هوا در شراىط وارونگى دماىى

 سرپوش گرماىى هوا
هواى سرد 

وارونگى دماىى

آلوده کننده ها  هواى سرد هواى سرد  

ـ 5 شکل 6 ـ

شراىط عادى

شکل 5 ــ5 ــ به نمودار تغىىرات درجه حرارت زمىن و مىزان تراکم دى اکسىد 
کربن در جّو توجه کنىد. آىا بىن اىن دو رابطه اى وجود دارد؟
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و جابه  جا شود. اما در بعضى مواقع به  خصوص در فصل زمستان 
و  سردتر  هواى  شراىط  اىن  در  زىرا  مى شود؛  برعکس  وضعىت 
سنگىن تر در مجاورت زمىن ساکن است و الىٔه هواى گرمى در باالى 
آن قرار مى گىرد. در چنىن شراىطى حرکت صعودى و جابه  جاىى 

ـ 5 ــ رابطۀ درجه حرارت و ارتفاع در شراىط عادى و در حالت  شکل 7 ـ
وارونگى دما

پدىدۀ  با  آلوده  روز  ىک  ــ  ب 
وارونگى دما

درجه حرارت

ارتفاع  

 سرد
 گرم

درجه حرارت با افزاىش ارتفاع ابتدا 
کاهش و سپس افزاىش مى ىابد.

شراىط وارونگى دما سرد

 وارونگى
الىۀ واژگون

ارتفاع  با  درجه  حرارت 
کاهش مى ىابد.

ارتفاع

 درجه حرارت   
شراىط عادى گرم

 سرد

هوا صورت نمى گىرد.
وارونگى دما معموالً در شب هاى آرام و بدون ابر زمستان 
اتفاق مى افتد. اىن پدىده ممکن است در داخل ىا خارج از شهرها 
رخ دهد. اما در شهرهاى بزرگ و صنعتى مشکالت زىادى را به 

همراه مى آورد. مى دانىد چرا؟

آلودگى هوا و باران اسىدی
آىا تا به حال اصطالح باران اسىدى را شنىده بودىد؟ شاىد 
تاکنون کنجکاو شده باشىد که دربارهٔ اىن موضوع اطالعات بىشترى 

کسب کنىد.
باران اسىدى چىست؟ ىکى از آثار و نتاىج آلودگى هوا باران 
اسىدى است. در دو دهٔه اخىر )در برخى نواحـى صنعتى( بر اثر 
فعالىت هاى کارخانه ها مىزان دى اکسىد گوگرد و دى اکسىد ازت در 
هوا افزاىش ىافته است. اىن دو ماده در اتمسفر با اکسىژن و بخار 
آب واکنش شىمىاىى اىجاد مى کند و به صورت اسىدسولفورىک و 
نىترىک درمـى آىد. اىن ذرات اسىدى مسافت هاى طوالنى  اسىد 
را به  وسىلٔه باد طـى مى کنند و به صورت باران اسىدى بر سطح 
زمىن فرومى رىزند. چنىن بارش هاىى ممکن است به صورت برف، 

باران ىا مه نىز دربىاىد.

ـ 5 ــ شهر لس آنجلس،  شکل 8 ـ
کالىفرنىا.

الف ــ ىک روز صاف.
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پىامدهاى باران اسىدى چىست؟
تارىخى  آثار  و  بناها  رفتن  بىن  از  باعث  اسىدى  باران   
به خصوص در ساختمان هاىى که از سنگ مرمر ىا آهک ساخته 

شده باشند، مى شود.

 باران اسىدى مىزان حاصلخىزى خاک را کاهش مى دهد 
و حتى ممکن است مواد سمى را وارد خاک   کند.

 باران اسىدى موجب نابودى درختان و کاهش مقاومت 
آنها به  خصوص در برابر سرما مى شود.

غربى  به   اروپاى  صنعتى  مناطق   از  سولفور  دى اکسىد  ورود  ــ  ـ 5  شکل10ـ
شبه جزىرۀ اسکاندىناوى و رىزش باران اسىدى

اسکاندىناوى

0 500

N

ـ 5 ــ تصوىر چگونگى تشکىل و آثار ناشى از  باران اسىدى  شکل 9 ـ

جرىان آب هاى سطحى   

  محىط زىست رودخانه 

اسىد سولفورىک، 
اسىد نىترىک

محىط زىست درىاچه  

محدوده شهرى  
کارخانه ها، نىروگاه ها  

 محىط زىست جنگل 

  ذرات خشک  

انتقال، تغىىر و تشکىل و 
ترکىب واکنش هاى اکسىدى   

ابر  

 باران، برف و مه اسىدى  باران، برف و مه اسىدى

  جهت جرىان باد و مسىر باران اسىدى
منابع آلوده کننده  

محدوده شهرى  

ساختمان ها و 
بناهاى تارىخى 

محصوالت کشاورزى رودخانه

 NO2 ذرات آلوده کنندۀ هوا  
باران  تشکىل  در  که   SO2 و 

اسىدى مؤثرند

جهت وزش باد

سوئد فنالند
نروژ

کىلو متر

2000 کىلو متر
مکعب =

کىلو متر

SO2
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شکل 13ــ5ــ سوراخ شدن )نازک شدن( 
الىۀ اُُزن

مناطق آلوده به باران اسىدى

مناطقى کـه در آىنده احتمال 
آلوده شدن دارند ـ 5 ــ نقشۀ محدوده هاى متأثراز باران اسىدى  شکل 11 ـ

از جملٔه مهم ترىن روش ها براى جلوگىرى از گرم شدن کرٔه 
از  بشر  که  است  اىن  دما،  وارونگى  و  اسىدى  باران هاى  و  زمىن 
انرژى  هاى جاىگزىن مانند انرژى هسته اى، هىدروژن و پىل سوختى، 
باد و زمىن گرماىى استفاده کند. انرژى خورشىدى و هىدروژنى در 
طبىعت بسىار فراوان است. امروزه بىشتر شهرهاى جهان از مشکل 
آلودگى رنج مى برند. تنها راه باقى مانده براى بشر، حرکت به سمت 

شکل 12 ــ 5

الىۀ ازن 
بقاى جانداران  فىلتر طبىعى، عامل  مانند ىک  ازن موجود در جو، 
بر روى کرٔه زمىن است. ازن طول موج پرتوهاى آسىب  رسان فرابنفش 
خورشىدى که براى جانداران بسىار زىان بار است را جذب مى کند. حرکت 
قائم هوا، به وىژه در استراتوسفر )ارتفاع حدود 10 تا 50 کىلومترى(، 
بسىار کند و آرام است و به اىن ترتىب، آمىختگى قائم هوا به آرامى صورت 
مى شود.  انجام  سرعت  به  افقى  سطوح  در  هوا  حرکت  اما  مى گىرد، 
درنتىجه، زمانى که ىک بار آالىنده اى زىان آور، به جو زمىن نفوذ مى کند، 
اطراف زمىن و سطوح  اغلب در  بماند و  باقى  آنجا  مى تواند سال ها در 
اقىانوس ها پخش شده و مشکلى جهانى را به وجود مى آورند. مهم ترىن 
توان مندى  و  کارآىى  افزاىش  جّو،  در  ازن  حفاظتى  سپر  کاهش  نتىجه 
پرتوهاى خطرآفرىن فرابنفش در سطح زمىن و پىامدهاى زىان بار آن همچون 

افزاىش سرطان پوست و آب مروارىد چشم است. 

برای مطالعه

انرژى هاى پاک است که اثرات مفىدى بر محىط زىست دارد. در 
حال حاضر در  کشور ما استفاده از سوخت ها و انرژى هاى نو مانند 

باد، هسته اى، هىدروژن آغاز شده است. 
نازک شدن  ىا  تخرىب  آلودگى هوا  نامطلوب  آثار  از  ىکى 

الىهٔ   ُازن است.

الىۀ ُاُزن را حفظ کنىم
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ـ  5 فّعالّىت :2 
1 ـ چند مورد از پىامدهای باران اسىدی را بىان کنىد.

ـ 5 بگوىىد کدام مناطق جهان هم اکنون از نظر آلودگى ناشى از رىزش باران های اسىدی  2 ـ با توجه به شکل 11 
بىشتر مشکل دارند.

3 ـ چرا وارونگى دما در شهر تهران باعث افزاىش بىماری های تنفسى قلبى مى شود؟
4 ـ چنانچه دربارهٔ محافظت از الىهٔ ازن در جراىد و روزنامه ها مطالبى ىافتىد آنها را به دىوار کالس نصب کنىد.

خالصه
 امروزه آلودگى هوا را تنها ناشى از فعالىت های انسانى مى دانند.

 گازهای گلخانه ای مانع از سرد شدن زىاد زمىن هنگام شب و گرم شدن بىش از حد آن هنگام روز 
مى شوند.

از سوخت های فسىلى درصد گازهای گلخانه ای زىاد  افزاىش فعالىت های صنعتى و استفاده زىاد  با   
شده است.

 گرم شدن زمىن بر اثر افزاىش گازهای گلخانه موجب  ذوب ىخ های قطبى  و باال آمدن سطح درىا و به 
زىر آب رفتن سواحل پست شده است.

 وارونگى دما باعث باقى ماندن و عدم خروج هوای آلوده از مناطق شهری و صنعتى مى شود.
 باران اسىدی باعث از بىن رفتن آثار و بناهای تارىخى و کاهش حاصلخىزی خاک مى شود.

بىشتر بدانىم 
در محدوده های  مرور  و  عبور  از  آلودگی هوا  بحرانی  روزهای  در 
پرترافىک خودداری کنىم. بىشتر تالش کنىم تا از وساىل نقلىۀ عمومی 
استفاده کنىم. هنگامی که هوا آلوده است، از بازی کودکان در محىط های 
باز و از خروج افراد مسن و مبتالىان به بىماری قلبی از خانه جلوگىری 

کنىم. 
در بعضی از استان های غرب و جنوب غربی کشورمان نفوذ گرد و غبار 
به حدی است که کاهش دىد به کمتر از ٥٠ متر می رسد و باعث تعطىلی 

ادارات و لغو پروازها می شود. 
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اىن مواد کىفىت آب رود را به شدت آلوده نموده است  و بحرانى 
جدى براى محىط زىست حوضٔه اطراف آن به وجود آورده است.

 راه حل ها
راه حل  سه  رودها  آلـودگى  با  مقابله  بـراى  طورکلى  بـه 

وجود دارد: 
1ــ کاهش ورود مواد آالىنده به داخل آب 
2ــ انتقال منابع آلوده کننده به نقاط دورتر 

3 ــ پاکسازى رودها از آالىنده ها.
نىز  راىن  رود  آلودگى  از  ناشى  مشکالت  با  مقابله  براى 

ـ  5  توجه کنىد آىا مى توانىد علل  به شکل 15 ـ
آلودگى رودها را نام ببرىد؟ 

راىن نمونۀ ىک رود آلوده در جهان
رود راىن ىکى از طوالنى ترىن و مهم ترىن رودهاى اروپا 
سرچشمه  سوئىس  از  طول   کىلومتر   1300 با  رود  اىن  است. 
مى گىرد و از کشورهاى فرانسه، آلمان و هلند عبور مى کند و به 
ـ 5(. بسىارى از کارخانه ها در  درىاى شمال مى رىزد )شکل 14ـ
مواد  شىمىاىى  و  فلزى  صناىع  شده اند.  مستقر  رود  اىن  اطراف 
مى کنند.  رود  وارد  را  جىوه  و  سرب  کادمىوم،  چون  مضرى 
اىن رود  به  مواد شوىنده هم فاضالب هاىى  و  صناىع کاغذسازى 
وارد مى کنند. فاضالب هاى خانگى، زباله ها و مواد زاىدى چون 
قطعات کاغذ، وساىل کهنه و … به داخل رود رىخته مى شود. ورود 

ـ 5 ــ نقشۀ حوضۀ رود راىن و محدوده هاى صنعتى اطراف رود شکل 14ـ

مانهاىم 

 کلن  

فرانکفورت 

 بن     

درىاى
 شمال  

کارلسروهه 

 درىاچۀ کنستانتس

محدوده هاى صنعتى ــ شهرى  
حوضۀ رود

استراسبورگ

فرانسه

آلمان

سوئىس

رتردام هلند

درس نهم : آلودگی درىاها و رودها
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چه عواملى موجب آلودگى درىاها مى شود؟
در گذشته چنىن تصور مى شد که درىاها آن قدر وسىع و 
عمىق اند که انسان نمى تواند به آنها آسىب برساند. اما امروزه درىاها 
به محل دفن ضاىعات و زباله هاى ناشى از فعالىت هاى انسانى مبدل 
شده است. دو مشکل آلودگى درىاها و صىد بى روىٔه ماهى ها حىات 
درىاها را به خطر انداخته است؛ به عنوان مثال، 45 درصد آلودگى 
درىاى شمال )انگلستان( ناشى از موادى است که رود راىن در مسىر 
خود از کشورهاى اروپاىى جمع آورى مى کند و به درىا مى رىزد.

امروزه فعالىت هاى مربوط به استخراج نفت از کف درىاها 
نىز آلودگى آنها را تشدىد کرده است.

اقداماتى به عمل آمده است:
٭ در سطح بىن المللى

با  مقابله  براى  راىن  رود  اطراف  کشورهاى  مشارکت   
آلودگى از طرىق گردهماىى ها و جلسات بحث و گفت وگو.

 در نظر گرفتن طرح هاىى براى مراقبت و پاکسازى رود 

ـ 5  فّعالّىت : 3 
1 ـ فرض کنىد از شما دربارهٔ مقابله با آلودگى ىک رود نظرخواهى شده است. مختصرًا نظرات خود را بنوىسىد.

2 ـ رودهای مهم استان محل زندگى خود را نام ببرىد. کدام  ىک در معرض آلودگى هستند؟ چرا؟

ـ 5   ــ پاکسازى آلودگى نفتى ــ ساحل آالسکا شکل 16ـ

و چشم اندازهاى طبىعى اطراف آن.
٭ در سطح ملى

براى  مقررات  و  قوانىن  تصوىب  با  کشورها  از  ىک  هر   
صاحبان صناىع سعى کرده است تا تخلىٔه مواد مضر را به رود راىن 

کاهش دهد.

ـ 5 ــ انواع آلوده کننده هاى آب رودها شکل 15 ـ

 ورود فاضالب هاى خانگى  

ورود فاضالب هاى صنعتى

درىـــا

ورود کود شىمىاىى و آفت کش به رود

کارخانه  
رىختن زباله و مواد زاىد به آب

تردد کشتى ها

به  گرم  آب  ورود 
رود از نىروگاه برق
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به  وىژه ماهى هاى خاوىاردار اهمىت فراوان دارد.
در سال هاى اخىر اکتشاف و استخراج نفت بر اهمىت اىن 
درىا افزوده است. به شکل17ــ5 توجه کنىد، منابع آلوده کنندٔه 
درىاى خزر در کدام ىک از کشورها خطرى جدى اىجاد مى کند.

اىران به پىمان جلوگىرى از آلودگى 
درىاها پىوست.

کـاهش آلـودگى آب هاى خزرتنها با 
همکارى کشورهاى اطراف اىن درىا 

امکان پذىر است.

آلودگى درىای خزر و خلىج فارس
درىاى خزر بزرگ ترىن درىاچٔه جهان است. مساحت آن 
بىش از 360،000 کىلومتر مربع و سطح آب آن   27متر پاىىن تر از 
و  ماهى ها  انواع  نظر  از  درىاى خزر  اقىانوس هاست.  آب  سطح 

ـ 5    ــ آلودگى درىاها بر اثر تصادف کشتى ها شکل 18ـ

شکل 17ــ5  ــ درىاى خزر و منابع آلوده کنندۀ آن

  ارس

  گرگان 

 اىران  

اترک  

ترکمنستان 

ال  
ور

 ا

گا  
ول

قزاقستان  

جمهورى آذرباىجان 

داراى  فاضالب هاى  ورود  کشاورزى:  سموم 
کودهاى شىمىاىى و سموم کشاورزى از طرىق رودها. 
اىن سموم وارد درىا شده و به وسىلٔه آبزىان وارد زنجىرٔه 

غذاىى شده و سالمتى انسان را به خطر
مى اندازد.

رودها: قسمت عمدٔه آلودگى 
درىاى خزر ناشى از رودخانه ولگا 

است که فاضالب هاى شهرى و 
صنعتى کارخانجات را به اىن درىا

 وارد مى کند.

افزاىش جمعىت: با افزاىش جمعىت و 
محىط  سواحل،  ساکنان  زباله هاى  دفع 

زىست درىا را به خطر مى اندازد.

اکتشاف  و  استخراج  نفت: 
نفت از بستر درىاى خزر به   وىژه 
آذرباىجان  آلودگى                جمهورى 

نفتى اىجاد کرده است.

کورا

روسىه

سفىد رود 

 درىاى خزر

آستراخان

باکو

  

خلىج قره بغاز
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ـ 5 ــ مرگ ماهى ها در خلىج فارس بر اثر آلودگى آب ـ 5 ــ آلودگى نفتى خلىج فارس بر اثر حملۀ عراق به چاه هاى نفت کوىت شکل 20ـ شکل 21ـ
)جنگ خلىج فارس1991مىالدى(

ـ 5 فّعالّىت : 4 
1 ـ چند مورد از پىامدهای آلودگى آب های درىای خزر و خلىج فارس را نام ببرىد.

2 ـ به طور گروهى دربارهٔ مسائل مربوط به خلىج فارس و درىای خزر تحقىق کنىد و در اىن زمىنه گزارشى بنوىسىد.

خلىج فارس ىکى از مراکز مهم صىد مروارىد و ماهى است 
و در عىن حال به  دلىل وجود جزاىرى که از نظر اقتصادى و نظامى 
به  فارس  مهم محسوب مى شود.خلىج  منطقه اى  دارند،  اهمىت 
علت عمق کم، شورى آب، گرمى هوا و ارتباط محدود با آب هاى 
آزاد جهان، محىط زىست وىژه اى را تشکىل مى دهد که در  برابر 
منابع آلوده کننده  بسىار  آسىب پذىر است.اىن بخش از جهان از نظر 
حمل ونقل کاال به وىژه نفت اهمىت زىادى دارد. خلىج فارس منابع 
نفت فـراوان دارد. بهره بـردارى از منابع نفتى و انتقال آن به ساىر 

نقاط جهان موجب آلودگى شدىد اىن درىا شده است.
تأثىرات ناشى از آلودگى  آب خلىج فارس

 نابودى و ىا مهاجرت هزاران پرنده از اىن ناحىه.
 تغىىر رنگ و کىفىت آب و کاهش آب آشامىدنى در قطر 

و کوىت.
 تشکىل الىه اى از مواد نفتى بر روى سطح آب که مانع 
از رسىدن نور خورشىد و اکسىژن به ماهى ها و ساىر آبزىان شده و 

موجب مرگ آنها مى شود.

کوىت
خارک

 عربستان 

قطر

خلىج فارس

بصره 

 بندرعباس

تنگۀ هرمز

 امارات

بحرىن

اىران

 عراق

شکل 19ــ5  ــ نقشۀ خلىج فارس و کشورهاى اطراف آن

 روز ملى خلىج فارس10 اردىبهشت
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خالصه
 بىشتر رودهای جهان به علت  ورود فاضالب های صنعتى، کشاورزی و خانگى در معرض آلودگى قرار 

گرفته اند.
 برای مقابله با آلودگى رودها باىد ورود مواد آالىنده را به داخل آب کاهش داد ىا اىن منابع را به 

نقاط دور دست انتقال داد و رودهای آلوده را از مواد مضر پاکسازی کرد.
 عالوه بر فاضالب های صنعتى، کشاورزی و خانگى، استخراج نفت و انتقال آن به ساىر مناطق در آلودگى 

خلىج فارس و درىای خزر نقش مهمى داشته است.
 نابودی و مهاجرت هزاران پرنده ،  مرگ آبزىان،  تشکىل الىهٔ نفتى بر روی سطح آب و تغىىر رنگ و 

کىفىت آب از پىامدهای مهم آلودگى نفتى در خلىج فارس بوده است.
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بامداد روز جمعه وقوع ىک زمىن لرزٔه عظىم موجب بروز فاجعه اى ملى در کشور شد؛ اما اىن اتفاق از مدت ها قبل 
شروع به شکل گىرى کرده بود.

آزاد شدن انرژى از گسلى که براى چند سده خاموش مانده بود، عامل پدىدآمدن اىن لرزه عظىم بود، اىن گسل به دلىل 
حرکت دو صفحٔه عربستان )که در حال حرکت به سمت شمال است( و صفحٔه اوراسىا )که در حال حرکت به سمت جنوب 
است( شکل گرفته و فعال شده بود. اىن صفحات با سرعت 3 سانتى متر در سال حرکت مى کنند و اىن گسل خاموش را شکل 

داده اند؛ گسلى که تا ترکمنستان ادامه دارد.
ساعت 5 و 26 دقىقه و 52 ثانىه بامداد روز جمعه امواج لرزه اى که در عمق 10 کىلومترى سطح زمىن رخ داد، باعث وقوع 
زلزله اى با قدرت 6/5 درجه در مقىاس رىشتر در شهر بم شد. اگرچه دو بار پىش از اىن نىز در سال هاى 1981 در فاصله اى حدود 
100 کىلومترى اىن منطقه زلزله هاىى با قدرت 6/6 و 7/3 رىشتر رخ داده بود، اما اىن زلزله بزرگ ترىن زلزله ثبت شده در اىن ناحىه 
است،  پس از پاىان زلزله اصلى، پس لرزه بزرگى از آن با قدرت 5/4 رىشتر به وقوع پىوست. کانون اىن پس لرزه نىز تقرىباً در همان 

نقطه قبلى و در همان عمق وجود داشت.

شرقى′٢٠°٥٨

18 مهر روز جهانى 

کاهش بالىای طبىعى

برای مطالعه
درس دهم :مـخـاطرات طبىعـی

فصل
6

آىا تاکنون با خود اندىشىده اىد که مخاطرات طبىعى چند نوع 
است؟ ىا چگونه رخ مى دهند؟ آىا فکر کرده اىد که اگر زمىن لرزه 
در ىک ناحىٔه کوهستانى خالى از جمعىت رخ دهد، باز هم ىک 
خطر طبىعى است؟ آىا مى دانىد که حوادث طبىعى جزو وىژگى هاى 
طبىعت اند و هىچ چىز طبىعت بد نىست؟ اىن حوادث زمانى زىان بار 

خواهند بود که انسان با راه هاى مقابله با آنها آشنا نباشد.

برای مطالعه

شمالی′١٠°٢٩

شمال
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مخاطرات طبىعى چىست؟

براى اىنکه با مخاطرات طبىعى بىشتر آشنا شوىم. ابتدا الزم 
است که اسامى آنها را بىان کنىم. بنابراىن، زلزله، آتشفشان، سىل، 
بهمن برف ىا سنگ، صاعقه٭، خشکسالى، طوفان، تگرگ، امواج 
شدىد درىاىى )سونامى(٭، هجوم ملخ و بسىارى از اىن قبىل را 

مى توانىم نام ببرىم. گاهى انواع مخاطرات طبىعى را تا حدود 40 
مورد نىز ذکر مى کنند که بسىارى از آنها در اىران نىز اتفاق مى افتد. 
ىکى از راه هاى دسته بندى مخاطرات طبىعى از نظر علمى، آن است 

که منشأ شکل گىرى اىن حوادث را درنظر بگىرىم.

انواع مخاطرات طبىعى  

شکل 1ــ6  ــ طبقه بندى مخاطرات طبىعى براساس منشأ

در  انسان  که  است  نقشى  براساس  طبقه بندى  دىگر،  راه 
مخاطرات طبىعى اىفا مى کند.

نقشى  آنها  اىجاد  در  انسان  که  طبىعى  مخاطرات  در  البته 
ندارد؛ مانند آتشفشان، دخالت انسان مى تواند در کاهش ىا افزاىش 

شدت خسارت ها مؤثر باشد. 
از آنجا که در کشور ما بعضى از مخـاطرات طبىعى مانند 
زلزله و سىل و … بىش از دىگر حوادث خسـارت اىجاد مى کنند 
ما در اىن درس به مبحث زلزله، سىل، خشکسالى و بهمن خواهىم 

پرداخت.
شکل 2ــ6  ــ طبقه بندى مخاطرات طبىعى براساس نقش انسان

با منشأ برون زمىنى   با منشأ درون زمىنى

طوفان  سىل  صاعقه 
امواج بلند اقىانوسى ناشى 
از زلزله زىر درىا )سونامى( آتشفشان    زلزله  

مخاطرات طبىعى

انسان در اىجاد آن نقش دارد   انسان در اىجاد آن نقش ندارد 
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علت وقوع زلزله چىست؟ 
درون زمىن، مواد به صورت مذاب قرار دارند و دماى آنها 
بسىار زىاد است. مى دانىد که پوستٔه زمىن ىکپارچه نىست؛ بلکه در 
محل هاى معىنى گسستگى دارد.در زىر اىن صفحات ناپىوسته، مادٔه 
سازندٔه پوستٔه زمىن، حالت پالستىک داشته و تا اندازه اى خمىر 
مانند است. صفحات مزبور ساکن نىستند؛ بلکه روى مادٔه خمىر 
مانند زىرىن حرکت مى کنند. اىن صفحات سه نوع حرکت دارند. 

همان طور که در شکل 4ــ6 مى بىنىد اىن صفحات 
ىا از هم دور مى شوند؛

ىا به هم نزدىک مى شوند و
ىا در امتداد هم مى لغزند.

پوستٔه قاره ها  ىکپارچه نىستند؛ بلکه در بخش هاى مختلف 

شکل 5 ــ6ــ نقشۀ صفحات پوستۀ زمىن 

شکل 3 ــ6  ــ برش مقطع زمىن و صفحات پوسته اى آن

پوسته 

جبه 
مرز صفحات 

تشکىل دهنده پوستۀ 
زمىن

صفحات هسته

صفحۀ اوراسىا 

 صفحۀ
 اقىانوس هند 

 صفحۀ 
اقىانوس آرام 

صفحۀآمرىکاى
 شمالى

صفحۀ افرىقا 

 صفحۀ آمرىکاى
جنوبى

صفحۀ جنوبگان

صفحات دور  شونده
صفحات نزدىک  شونده

شکل 4 ــ6  ــ انواع حرکات پوستۀ زمىن 

صفحات لغزنده  صفحات دور شونده   صفحات نزدىک شونده 

 صفحۀ اقىانوس 
آرام 

صفحۀ جنوبگان

دچار شکستگى هستند که محل آنها را گسل مى نامند. زلزله زمانى 
اتفاق مى افتد که سنگ هاى ناحىه اى از پوستٔه زمىن، مقاومت خود 
را در برابر نىروهاىى که از درون زمىن به آنها وارد مى آىد، از دست 
مى دهند و به طور ناگهانى مى شکنند و  انرژى   زىادى آزاد مى شود.
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از طرف دىگر تجزىٔه مواد پرتوزا٭ مانند اورانىوم در داخل 
زمىن سبب تجمع انرژى در زمىن مى شود که گاهى در محل تماس 
دو پوسته ىا گسل ها٭، انرژى جمع شده، امکان آزاد شدن مى ىابد. 
در اثر اىن واقعه، پوستٔه زمىن به صورت موجى شکل باال و پاىىن 
مى رود. هرچه سرعت و شدت اىن امواج بىشتر باشد خرابى و وىرانى 
ناشى از آن نىز بىشتر خواهد بود. عمق اىن انفجار زىرزمىنى نىز به 
مىزان وىرانى حاصله تأثىر مى گذارد؛ ىعنى هرچه عمق کانونى زلزله 
کمتر باشد، شدت وىرانى بىشتر مى شود و هرچه از مرکز زلزله دورتر 

شوىم از قدرت تخرىب آن کاسته مى شود. 
به جدول زىر نگاه کنىد همٔه زلزله ها خطرناک نىستند و بعضى 
از آنها اصالً احساس نمى شوند، بلکه فقط دستگاه هاى حساس آنها 
را ثبت مى کنند. براى اندازه گىرى مىزان خسارت زلزله )شدت( و 
همچنىن مقدار انرژىى که زلزله آزاد مى کند )بزرگى( از دو مقىاس 

تخمىن  انرژى آزاد  شده 
ىا معادل انفجار آن

T.N.T ىک پوند

ىک بمب کوچک اتمى، 

   T.N.T 20000تن

   

6000 بمب 
ىک مگاتنى٭

شکل 6 ــ6  ــ تخرىب خط آهن براثر وقوع زلزله

مقىاس مرکالى 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

فقط به  وسىلٔه لرزه نگارها ثبت مى شود.

بعضى از مردم آن را حس مى کنند.

 افراد درحال استراحت آن را حس مى کنند. شبىه لرزش ناشى از حرکت کامىون است. 

به   وسىلٔه افرادى که در حال قدم زدن هستند احساس مى شود. اشىاى غىرثابت به هم 
مى خورند. 

افراد از خواب بىدار مى شوند. زنگ هاى کلىسا به صدا درمى آىند.

 درختان حرکت موجى پىدا مى کنند. اشىاى آوىزان مى چرخند.)لوستر(
دىوارها شکاف برمى دارد، گچ دىوارها مى رىزد. 

ماشىن هاى در حال حرکت غىرقابل کنترل مى شوند. دودکش ها مى افتند. ساختمان هاى 
ضعىف وىران مى شوند.

بعضى از خانه ها فرومى رىزند. زمىن مى شکافد. لوله ها مى ترکند. 

زمىن شکاف هاى فراوان پىدا مى کند. تعدادى از ساختمان ها وىران مى شوند. لغزش 
گسترش پىدا مى کند.

بىشتر ساختمان ها و پل ها فرو مى رىزند، جاده ها و خط آهن ها، لوله ها و کابل ها وىران 
مى شوند. بالىاى ثانوىه بروز مى کنند. 

وىرانى کامل، درختان از زمىن بىرون مى آىند، زمىن مانند موج به حرکت درمى آىد. 

>4/2

>4/2

>4/2

>4/2

>4/8

>5/4

>6/1

<6/1

>6/9

>7/3

>8/1

 <8/1

ثبت با وساىل حساس 

احساس مى شود 

خفىف 

مالىم

نسبتًا قوى 
قوى

خىلى قوى 

وىران کننده 

خانمان برانداز 

فجىع

بسىار فجىع

بنىان کن

شکل 7 ــ6ــ مقاىسۀ شدت  زلزله و بزرگى آن در دو مقىاس رىشتر و مرکالى

استفاده مى کنند، که به نام  مرکالى٭ و رىشتر٭  معروف است. در 
جدول زىر، تأثىر زلزله هاى مختلف در هر دو مقىاس آمده است. 

مطابقت با مقىاس رىشترشدت  شرح تأثىر

برای مطالعه
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زمان وقوع زلزله )هجرى شمسى(

1081
1116
1134
1281
1287
1299
1302
1314
1318
1318
1319
1341
1347
1349
1351
1355
1357
1360
1369
1375
1376
1382
1388

      محل وقوع زلزله

ژاپن )توکىو فعلى( 
هندوستان)کلکته(

پرتغال 
جزاىر آنتىل 

اىتالىا )سىسىل(
چىن )کانو( 

ژاپن )ىوکوهاما(
هندوستان )کوىته(

شىلى 
شمال ترکىه 
هند )آسام( 

اىران )بوئىن زهرا( قزوىن
اىران )دشت بىاض( خراسان

پرو 
اىران )قىر و کارزىن( فارس

چىن )پکن( 
اىران)طبس( ىزد
اىران )کرمان(

اىران )رودبار( گىالن
اىران )اردبىل(

اىران )قائن( خراسان
اىران، )بـم(کرمان
هائىتى )پرتوپرنس(

مىزان تلفات

200000 نفر 
300000 نفر 
60000 نفر 
40000 نفر 
85000 نفر 

100000 نفر 
95000 نفر 
50000 نفر 
30000 نفر 

100000 نفر 
20000 نفر
12000 نفر 
20000 نفر 
70000 نفر 
40000 نفر 

242000 نفر 
25000 نفر 
8000 نفر 
هزاران نفر 
صدها نفر 
صدها نفر 

ده ها هزار نفر
صدها هزار نفر

چارلز فرانسىس رىشتر )Charles Francis Richter( دانشمند امرىکاىى که مطالعات زىادى در زمىنٔه لرزه شناسى و زلزله 
دارد جدولى را در مورد طبقه بندى زلزله ارائه داده است که در آن  بزرگى  زلزله با عددهاىى از 1 تا 9 مشخص شده است. 
زمىن لرزه ها را بر مبناى آن به واحد رىشتر بىان مى کنند. براساس اىن جدول، زمىن لرزه اى به بزرگى 1 در مقىاس رىشتر برابر 
است با انرژى حاصل از انفجار 170 گرم تى ان تى که فقط به  وسىله لرزه نگارهاى حساس ثبت مى شود. در مقىاس رىشتر 
به     ازاى افزاىش هر عدد، شدت زلزله 31 بار بىشتر از رتبٔه قبلى آن خواهد بود. براى مثال، زمىن لرزه اى به بزرگى 3 در مقىاس 
رىشتر 31*31 بار شدىدتر از زلزله اى با بزرگى 1 رىشتر است. به اىن ترتىب، وقتى بزرگى زلزله اى 9 رىشتر باشد قدرت آن 
برابر با انرژى حاصل از انفجار 150 مىلىون  تن تى ان تى است. البته تاکنون زلزله اى به اىن شدت در طول حىات انسان اتفاق 

نىفتاده است. زمىن لرزٔه شهرىور1357در شهر طبس حدود 7/4 رىشتر بود.
 )C7H5N3O6( با فرمول )Trinitro toluoene(نشانٔه اختصارى مادهٔ منفجره اى به نام ترى نىتروتولوئن :)T.N.T(تى ان تى

ماده اى متبلور زرد رنگ است که در انفجارهاى بزرگ از آن استفاده مى شود. 

شکل 9 ــ6 ــ نوعى لرزه نگار و نمودار وقوع زلزله در زىر آنشکل 8 ــ6 ــ برخى از زلزله هاى مخرب در اىران و جهان

برای مطالعه

برای مطالعه
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پراکندگى زلزله  در سطح کرۀ زمىن
به نقشٔه 10 ــ 6 مناطق عمدٔه زلزله خىز جهان نگاه کنىد. 
در محل حاشىه صفحات پوستٔه زمىن قرار دارند. مهم ترىن مناطق 

زلزله خىز در جهان عبارت اند از: 
1 ــ کمربند کوهستانى آلپ ــ هىمالىا، جاىى که پوستٔه 
ـ اروپا به پوستٔه تشکىل دهندٔه قارٔه آفرىقا  تشکىل دهندٔه قار  ٔه آسىاـ 

و هند برخورد مى کند. 
که  محلى  ىعنى  آرام؛  اقىانوس  اطراف  کمربند  ــ   2
آمرىکاى  اروپا،  ــ  آسىا  قارٔه  پوستٔه  به  آرام  اقىانوس  پوسته کف 

جنوبى، استرالىا و آمرىکاى شمالى برخورد مى کند. 
ـ کمربند مىانى اقىانوس اطلس؛ ىعنى جاىى که پوستٔه  3ـ 

اقىانوس اطلس در حال گسترش است. 
از  اگر  شاىد  مى افتد؟  اتفاقى  چه  زلزله  وقوع  از  قبل   
بزرگ ترها اىن سؤال را بپرسىد، پاسخ مى دهند که در چنىن زمانى 
حىوانات متوّحش مى شوند. علت اىن امر نىز تفاوت در حساسىت 
از  استفاده  با  امروز  اّما  است.  انسان  به  نسبت  حواس جانوران 
وساىل پىشرفته، انسان نىز مى تواند بسىارى از عالئم را در هنگام 

وقوع احتمالى زلزله درىافت کند. 

2001هند 

1985مکزىکوسىتى 

      کمربندهاى زمىن لرزه 
برخى از زمىن لرزه هاى مهم

                       اخىر 
      مناطق آتشفشانى فعال

            آتشفشان هاى منفرد

1997 اىران 

1976 فىلى پىن 

1923 توکىو 
1996  کوبه 

شکل 11 ــ6 ــ نقشۀ پراکندگى زلزله و آتشفشان در جهان

فوران 
آتشفشان 

 گودال عمىق پروشىلى کوه هاى آند

 اقىانوس آرام
سطح درىا  

پوستۀ اقىانوس 
صفحه نازاکا 

 جبه 

ىک حاشىۀ وىرانگر 
کانون زلزله، با 

تخرىب صفحات، 
فشار زىاد مى شود 

اثر  بر  اقىانوس  پوستۀ 
اصطکاک و گرماى جبه، 

مذاب مى شود.

 )پوسته قاره اى(

صفحۀ 
امرىکاى 

باال آمدن جنوبى
روانه

شکل10ــ6    ــ محل برخورد صفحۀ نازاکا در اقىانوس آرام با صفحه امرىکاى جنوبى

ساقىانوس آرام
س اطل

اقىانو

اقىانوس آرام

 عالئم پىش بىنى زلزله
1 ــ کاهش لرزش هاى کوچک زمىن در محل هاى مستعد 
زلزله: زمىن دائماً در حال لرزش است اىن لرزش ها فقط توسط 
دستگاه هاى حساس لرزه نگار ثبت مى شود. در زمانى که اىن لرزه ها 

متوقف شود، امکان تجمع انرژى بىشتر شده و ممکن است در اثر 
تخلىه ىکبارٔه اىن انرژى، لرزش شدىدترى، رخ دهد.

2 ــ تغىىر در سطح آب هاى زىرزمىنى : در اثر تغىىر 
دما و فشار الىه هاى زىرىن، ممکن است سطح آب زىرزمىنى )شامل 
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چاه ها،چشمه ها و قنات ها( باال ىا پاىىن برود که نشانه اى از وقوع 
احتمالى زلزله است.

محـل  در  زمىن  پـوستۀ  فـاصلۀ  شدن  بىشتر  3 ــ 
شکستگى ها و گسل ها: اندازه گىرى فاصلٔه بىن شکستگى هاى 
ىا کنترل محل گسل ها  به وسىلٔه دستگاه هاى دقىق و  پوستٔه زمىن 
با استفاده از عکس هاى هواىى و ماهواره اى، راه دىگرى براى 

پىش بىنى احتمالى وقوع زلزله است.
 بعد از وقوع زلزله چه اتفاقى مى افتد؟ آنچه که در اغلب 

ب( ارگ بم بعد از وقوع زلزلهالف( ارگ بم قبل از وقوع زلزله

شکل 12 ــ6  ــ آثار و پىامدهاى وقوع ىک زلزله

بىشتر بدانىم 
راه های مقابله با زلزله

١ـ اىمن سازی ساختمانی که در آن زندگی می کنىم، از طراحی تا اجرای آن باىد تابع اصول مهندسی باشد و در 
تمام مراحل آن از نىروهای متخصص استفاده شود و در ساخت آن باىد از مواد و مصالح سبک و با کىفىت استفاده شود. 
٢ـ مهندسان باىد از ساختن شهرها، شهرک ها و ساختمان ها برروی مناطقی که گسل های فّعال دارند پرهىز کنند. 

٣ـ هر منطقه پناهگاه های اضطراری داشته باشد تا هنگام لزوم از آن استفاده کرد. 
افتادن  و  رىختن کمدها  اشىا، شکستن شىشه ها،  پرت شدن  از  که  به گونه ای طراحی شود  داخل ساختمان ها  ٤ـ 

لوسترها جلوگىری شود.
٥  ـ امن ترىن نقاط منزل را جهت پناه گرفتن بىابىم و در صورت امکان با کمک اعضای خانواده ىک بار مانور پناه 

گرفتن را برگزار کنىم. 
از سر خود  با دستان گره خورده  و  تکان خورد  از جای خود  نباىد  پناه گرفتن  از  بعد  ٦  ـ هنگام وقوع زمىن لرزه، 

مواظبت کنىم. 
٧  ـ پس از تمام شدن زمىن لرزه، از آسانسور و پله ها استفاده کنىم. 

٨ـ پس از وقوع زلزله، مواظب پس لرزه ها باشىم ممکن است آنها هم خطرناک باشند. 
٩ـ در صورت نىاز به نىروهای امدادی کمک کنىم. 

١٠ـ همواره ُکنج اتاق ها و کنار ستون های ضخىم، محل مناسبی برای پناه گرفتن هستند.

زلزله ها سبب خسارت مى شود و تلفات انسانى را بىشتر مى کند، تنها 
وىرانى ناشى از خود زلزله نىست؛ بلکه مشکالتى است که پس از 
لوله هاى  انفجار  آتش سوزى ها،  مانند  مى دهد؛  رخ  زلزله  وقوع 
گاز، لغزش هاى زمىن، پس لرزه ها٭ اتصال کابل هاى برق و … 
گاهى تلفات بىشترى به بار مى آورند. براى اىمنى در مقابل اىن خطر 
ىا  طبىعى بهتـر است، ىکبار دىگر تمرىنـات کتاب آمادگى دفاعى 

حرفه و فـن را مرور کنىد. 
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سىل چىست؟  
رودها عالوه بر تأمىن نىاز ما به آب، ىعنى مهم ترىن عنصر 
آبرفت ها، خاک هاى حاصلخىز  با حمل و رسوبگذارى  حىاتى، 
کشاورزى را براى مردم فراهم مى آورند و از سوى دىگر حمل و نقل 
را رونق مى بخشند، اّما چرا ممکن است رودها سبب اىجاد سىل 

شوند و ىک مخاطرٔه طبىعى را اىجاد کنند. 

شکل 14 ــ6 ــ وساىل ارتباطى متفاوت در زمان وقوع سىلشکل 13 ــ6  ــ منازل وىران شده بر اثر وقوع سىل

فّعالّىت : 1ـ6 
با مطالعهٔ بـرىدهٔ روزنامه به 6 سؤال اساسى در 

جغرافىا پاسخ دهىد. اىن سؤال ها عبارت اند از :
کجا؟

چه چىز؟
کى )چه وقت(؟

چگونه؟
چرا؟

چه کسانى؟

17 خرداد 73

سىل رودخانه اى جرىان بسىار شدىد آب را گوىند که خارج 
از بستر اصلى رودخانه با سرعت حرکت مى کند و به دلىل نىروى 
فراوان هر آنچه در مسىرش قرار دارد را با خود مى برد. بنابراىن، 
وقتى سىل جارى مى شود و گل و الى آن همه چىز را مدفون مى کند 

هر چه در سر راه دارد، وىران مى سازد. 

زىانهای سىل در استان آذرباىجان شرقی

سىل جان ٤نفر را در روستای » آند آب « اهر گرفت

بارندگىهای شدىد و جاری  پی  تبرىز،در  از  به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی 

اىن  روستای  و  و چند شهر  کشاورزی  و  مسکونی  آذرباىجان شرقی،مناطق  در  سىل  شدن 

استان دچار آبگرفتگی شد.

به گزارش منابع محلی،تاکنون ٤نفر در روستای آندآب از توابع اهر در اىن حادثه جان 
باخته اند.

مسؤول حوادث غىرمترقبه استانداری آذرباىجان شرقی،گفت:بر اثر اىن بارندگی،شهرهای 

بستان آباد و مرند،روستای اىوانق اثر توابع بستان آباد روستاهای اطراف مرند و روستای آندآب 

از توابع شهرستان اهر دچار سىل گرفتگی شد.

به گفته وی،بىش از 60 واحد مسکونی در اىن مناطق تخرىب و بىش از 200 واحد  

مسکونی به شدت آسىب دىد .

وی افزود: بر اثر جرىان سىل و آب گرفتگی،زىانهای فراوانی به اراضی کشاورزی و 

مسکونی وارد آمد و نىز باعث تلف شدن تعداد زىادی از احشام منطقه شد.

وی گفت: ستاد حوادث غىر مترقبه استانداری آذرباىجان شرقی،در حال بررسی مىزان 

دقىق زىانهای وارده به آسىب دىدگان و مناطق سىل زده است.
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پراکندگى جغرافىاىى سىل و علل وقوع آن 
سىل در تمام نقاط کرهٔ زمىن ممکن است رخ دهد، به خصوص 
در مسىر رودها و مجارى موقتى عبور آب. اّما آنچه اهمىت دارد آن 
است که در سال هاى اخىر احتمال وقوع سىل بىشتر شده است. علل 
اصلى وقوع سىل رىزش باران هاى شدىد و طوالنى، ذوب ناگهانى 
برف ارتفاعات در اثر گرماى زودرس هواست. تخلىه آب ذخىره شده 
در پشت سد در اثر خراب شدن آن نىز مى تواند سىل به  وجود آورد. 
جغرافىدانان ىکى از علل مهم وقوع سىل را قطع درختان و نابودى 
جنگل ها مى دانند. همچنىن کندن بوته ها و چراى بى روىه دام ها در 
مراتع مى تواند از علل وقوع سىل باشد. البته اىنها عللى هستند که 

وقوع سىل را تشدىد مى کنند.
 کشور بنگالدش از جمله مناطقى است که همه ساله شاهد 
وقوع سىل مى باشد و بسته به شدت سىل، با خسارت هاى جانى و 
مالى زىادى رو به  رو مى شود. علت وقوع سىل در بنگالدش نىز 
رىزش باران هاى موسمى و قرار گرفتن اىن کشور بر روى دلتاى 

رودهاى گنگ و براهماپوتراست.   
در صورتى که بخواهىم ىک منطقه را از نظر امکان وقوع 

ىا عدم وقوع سىل بررسى کنىم باىد به اىن نکات توجه نماىىم: 
1 ــ وضعىت پوشش گىاهى در حوضه آبخىز٭: پوشش 
گىاهى باعث حفاظت خاک و مانع از حرکت سرىع آب در زمىن 

مى شود و آب را به داخل زمىن نفوذ مى دهد.
2 ــ جنس خاک ها   در حوضۀ آبخىز: جنس خاک ها 
از نظر سرعت نفوذ آب در آنها و مقدار آبى که مى توانند نگهدارى 

کنند. 
3 ــ شىب دامنه ها٭ در حوضه آبخىز: شىب دامنه در 
سرعت حرکت آب اهمىت دارد. هر چه شىب کمتر باشد، سرعت 

حرکت آب نىز کمتر است.
4 ــ وضعىت شبکۀ آبراهه٭ در حوضۀ آبخىز: شبکٔه 
آبراهه پرتراکم امکان انتقال آب بىشترى را فراهم مى کند در حالى 

که شبکٔه کم  تراکم بىشتر آب ها را در زمىن نفوذ مى دهد. 

ـ    6     ــ بى خانمانى انسان ها براثر وقوع سىل در بنگالدش شکل 16ـ

ـ 6 ــ رابطۀ قطع درختان با وقوع سىل شکل 15 ـ

ـ 6   ــ تخرىب ىک پل ارتباطى بر اثر سىل شکل 17ـ

ذوب برف درىاچۀ آرام و طوالنىشدىد و کوتاه
قلل آتشفشانى در 
اثر شروع فعالىت

بارندگى  ذوب برف 

گرماى زودرس 

در مناطق مرطوب و عرض هاى در مناطق خشک
جغرافىاىى باال٭

علل وقوع سىل  

خراب شدن 
سد مصنوعى

قطع 
درختان

 بوته کنى 

تخلىۀ درىاچه

خراب شدن سد 
طبىعى

چراى بى روىه 
دام 

 نابودى پوشش گىاهى
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فّعالّىت : 2  ـ 6 
1 ـ ىک گروه پژوهش گر قصد دارند امکان وقوع سىل را در محل زندگى خود بررسى و پىش بىنى کنند 

کدام موارد را باىد مورد مطالعه قرار دهند؟
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

2ـ  آىا تاکنون در استان محل زندگى شما سىلى رخ داده است؟ در کدام ناحىه؟ علل وقوع آن را ذکر کنىد.

ـ 6     ــ سىل در امرىکاى جنوبى شکل 18 ـ

بهمن چىست؟ 
بهمن، سقوط ناگهانى مواد از روى دامنه ها به سمت پاىىن 
است و ممکن است اىن مواد برف ىا قطعات سنگ و ىا مخلوطى 

از هر دو باشد.

        نىروى جاذبهٔ زمىن       وزن مواد روى دامنه             استفاده نادرست از 
            محىط طبىعى 

علل سقوط بهمن 

در چه مناطقى خطر سقوط بهمن وجود دارد؟
شىب  که  مناطقى  به  خصوص  کوهستانى  مناطق  تمام  در 
گىاهى  پوشش  فاقد  که  دامنه هاىى  همچنىن  و  باشد  زىاد  دامنه ها 
باشند، احتمال سقوط بهمن وجود دارد. در کشور ما، جاده هاىى که 
کوهستان ها را قطع مى کنند مانند جادٔه هراز و چالوس در رشته 
کوه البرز و چهارمحال و بختىارى در زاگرس، محل هاىى هستند 
که همىشه احتمال سقوط بهمن وجود دارد. در زمستان ها، سقوط 
بهمن برف و در فصل بهار و پاىىز رىزش خرده سنگ موجب بسته 
شدن جاده هاى ارتباطى مى شود. گاهى به هنگام زمستان برخى از 
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رانندگان بى اطالع با به صدا درآوردن بوق اتومبىل در کوهستان ها 
باعث مى شوند که در دامنه هاى حساس، امکان سقوط بهمن فراهم 
شود؛ زىرا انعکاس صدا در کوهستان ها باعث تحرىک مواد روى 

دامنه ها مى شود. 

خشکسالى چىست؟ 
نسبت  ىکسال  در  انتظار  مورد  جوى  رىزش هاى  کاهش 
خشکسالى  را  منطقه  ىک  در  درازمدت  در  بارندگى  مىانگىن  به 
مى گوىند. خشکسالى در هر نوع اقلىمى اعم از خشک تا مرطوب 

حاره اى و حتى مناطق نزدىک قطب نىز ممکن است رخ بدهد.

با گذشتن هرىک ساعت شانس زنده ماندن زىر بهمن نصف 
می شود. در ساعت اّول شانس زنده ماندن شخص بهمن زده حدود 
٤5درصد است. در ساعت چهارم به ده درصد می رسد. الزم به 
ذکر است از همان لحظات اّول دراثر ضربه و فشار بهمن و اصابت 
به صخره، جان خود را از دست می دهند. هنگام گرفتار شدن در 
بهمن با پرش کردن و شنا سعی کنىم روی سطح بهمن باقی بمانىم. 

شکل 19ــ6  ــ حرکت بهمن روى دامنه ها

 جاده

ـ 6  ــ نقشۀ پراکندگى مناطق در معرض خشکسالى در جهان  شکل20 ـ

 غرب مىانه امرىکا

ساحل

            شمال شرقى برزىل
مناطقى که احتمال خشکسالى وجود 

دارد
مناطقى که در سال هاى اخىر با مشکل 

کمبود مواد غذاىى روبه  رو هستند

 سومالى

 آنگوال و نامىبىا
موزامبىک

شمال شرقى چىن

اتىوپى و سودان 

شمال هند 
طان

سر
س  ال

 رأ
دار

م
دى

الج
س  

 رأ
دار

م

استوا
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پىامد های خشکسالى
خشکسالى اثرات قابل مالحظه اى بر زندگى موجودات ىک 
ناحىه دارد. اىن اثرات به خصوص در مناطق خشک و نىمه خشک، 
ىعنى مناطقى که افزاىش خشکى هوا منجر به افزاىش تبخىر از خاک 
زىادى روبه رو  با مشکالت  گىاهان  زىادتر است، و رشد  مى شود 
مى گردد. از بىن رفتن پوشش گىاهى باعث شدت فرساىش خاک 
مى شود و خاک فرساىش ىافته به  وسىلٔه باد باعث آلودگى آب هاى 
باقى مانده مى شود که حىات موجودات زنده   را به خطر مى اندازد. 

خشکسالى همچنىن مشکالتى از اىن قبىل را به  وجود مى آورد:
 مردم براى مصرف آب و بهداشت و شست وشو دچار 

مشکل مى شوند.
خاک  از  بخشى  و  برمى دارند  ترک  رسى  خاک هاى   

مرغوب به  وسىلٔه باد از دست مى رود.
 مىزان تولىد محصوالت کشاورزى و در نتىجه غذا به 

شدت کاهش مى ىابد.
 ذخاىر آب سدها و در نتىجه تولىد برق کاهش مى ىابد و 

ممکن است آب جىره بندى شود.
 خشکى زىاد ممکن است موجب بروز آتش سوزى در 

جنگل ها شود.

فّعالّىت : 3  ـ 6 
١ ـ کدام سورۀ قرآن کرىم به موضوع خشکسالی 

اشاره می کند؟
وقوع  بىن  ارتباط  20ـ6  نقشۀ  از  استفاده  با  ٢ـ 
خشکسالی و قحطی را با عرض جغرافىاىی توضىح دهىد؟

ترک برداشتن خاک هاى رسى و حمل ذرات به  وسىلۀ باد   

 کاهش رطوبت خاک براثر کاهش بارش و تبخىر زىاد

 از بىن رفتن گىاه 

افزاىش شورى آب  و به خطر افتادن زندگى گىاهان و جانوران

شکل 21 ــ6  ــ اثر خشکسالى بر محىط

 فرساىش بىشتر خاک

طوفان های  شکل گىری  خشکسالی،  پىامدهای  از  ىکی 
پىامدهای  از  گلو  خشکی  و  چشم  سوزش  است.  گرد و غبار 
گرد  و  غبار است. افراد مبتال به آسم، کودکان و سالمندان در چنىن 
شراىطی نباىد از خانه بىرون بىاىند. استفاده از ماسک، پرهىز از 
فعالىت های ورزشی و شست وشوی دست و صورت کمک زىادی 

به سالمتی ما خواهد کرد.
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خالصه
 مخاطرات طبىعى انواع گوناگونى دارد که مى توان آنها را بر مبنای محل وقوع و نقش انسان دسته بندی نمود.

 علت اصلى وقوع زلزله، حرکت صفحات پوستهٔ زمىن و آزاد شدن انرژی در محل گسل هاست.
 رىزش باران های شدىد و طوالنى، ذوب ناگهانى برف  ، تخلىهٔ سرىع آب ذخىره شده در پشت سدها و از بىن بردن 

درختان و پوشش گىاهى موجب بروز سىل مى شود.
 سقوط ناگهانى برف ىا قطعات سنگ از روی دامنه ها در نواحى کوهستانى را بهمن مى گوىند.

 خشکسالى، ىعنى کمبود رىزش های جوّی در ىک سال نسبت با مىانگىن بارندگى ساالنه دراز مدت در آن ناحىه. 
 خشکسالى اثرات زىان باری  در زندگى انسان ها و ساىر موجودات بر جای مى گذارد.

فّعالّىت : 4 ـ 6 
1 ـ با ىکى از افراد مسن فامىل خود که ىکى از مخاطرات طبىعى را مشاهده کرده اند مصاحبه ای انجام دهىد و 

به کالس گزارش کنىد. 
2 ـ به اىن پرسش ها پاسخ دهىد: 
الف( مخاطرات طبىعى ىعنى چه؟ 

ب( زلزله بىشتر در چه مناطقى اتفاق مى افتد؟ 
پ( علل وقوع زلزله چىست؟ 

ت( چه رابطه ای بىن عمق کانونى زلزله و مىزان وىرانى آن وجود دارد؟
ث( کدام ىک از مخاطرات طبىعى در استان محل زندگى شما بىشتر اتفاق مى افتد؟ چرا؟ 

ج( آىا سىل در مناطق غىرمسکونى مضر است ىا مفىد؟ توضىح دهىد. 
چ( علل وقوع سىل و بهمن را در جدول بنوىسىد.

علل وقوع سىل                                   علل وقوع بهمن

 ..................................   ...........................
 ..................................   ...........................
 ..................................   ...........................

ح( خشکسالى چه تأثىری بر زندگى مردم برجا مى گذارد؟
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در درس قبل با چگونگى وقوع بعضى از مخاطرات طبىعى 
آشنا شدىد. ممکن است اىن سؤال براى شما پىش آىد که آىا همىشه 
حوادث طبىعى منجر به بالىاى طبىعى مى شوند؟ پاسخ اىن سؤال 
نىاز به توضىح بىشترى دارد. دقت کنىد اگر زلزله در ىک شهر با 
جمعىت چند مىلىونى رخ بدهد، خطر بىشترى دارد ىا در ىک منطقٔه 
کوهستانى خالى از جمعىت؟ طبىعى است چون در مناطق بدون 
جمعىت خسارتى به جان و مال انسان ها وارد نمى آىد، نمى توان آن 
را خطر طبىعى به حساب آورد. برعکس وقوع حوادث در مناطق 
مسکونى مثل شهرها و روستاها سبب مى شود که به آن نام خطر 

ىا بالى طبىعى بدهىم. 

چه موقع حوادث طبىعى اثرات مفىد برجای مى گذارند؟ 
ممکن است حوادث طبىعى موجب بهبود زندگى انسان ها 

شود؟  اگر بدانىم که بهترىن زمىن هاى کشاورزى، زمىن هاىى اند 
که داراى رسوبات سىالبى رودخانه ها هستند ىا بهترىن ماده براى 
مطمئن  است،  آتشفشانى  خاکستر  کشاورزى  زمىن هاى  تقوىت 
کمک  انسان  زندگى  بهبود  به  گاه  طبىعى  حوادث  که  مى شوىم 

مى کنند! 
زمىن هاى  تقوىت  سبب  مذاب٭  مواد  فوران  گاهى 
کشاورزى مى شود. گاهى نفوذ زبانه هاىى از مواد مذاب به مسىر 
ىک رود، باعث اىجاد ىک سد طبىعى شده و درىاچٔه پشت آن، 
محىط جدىدى را براى موجودات زنده فراهم مى آورد. لغزش دامنٔه 
ىک کوه به مسىر ىک رود ممکن است همىن نقش را اىفا نماىد. 
به بهبود شراىط زندگى  در اىن صورت، مخاطرات طبىعى گاهى 

انسان ها کمک کرده است. 

درس ىازدهم :انسان ومخاطرات طبىعی

شکل 22 ــ6   ــ وقوع آتشفشان در نزدىکى ىک شهر 
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ـ 6 ــ تشکىل درىاچه به  وسىلۀ سد طبىعى از لغزش دامنه ها در منطقۀ  شکل 23ـ
آب اسک جادۀ هراز

شکل 26ــ6  ــ تشکىل درىاچه به  وسىلۀ سد طبىعى از مواد مذاب شکل 25ــ6  ــ حاصلخىزى زمىن هاى کشاورزى با رسوبات سىالبى 

نامىده  طبىعى  مخاطرات  طبىعى،  حوادث  موقع  چه 
مى شوند؟

طبىعى  خطر  عنوان  به  نمى توانىم  را  طبىعى  حوادث  همٔه 
بشناسىم. فقط زمانى مى توان آنها را خطر محسوب نمود که موجب 
خسارت هاى جانى و مالى به انسان هاى ساکن در آن محل شوند. 
انسان در تشدىد حوادث طبىعى دخالت دارد. اگرچه در اىجاد پاره اى 
از حوادث طبىعى نظىر آتشفشان دخالت چندانى ندارد، اّما ممکن 

شکل 24 ــ6    ــ خاکستر آتشفشانى بهترىن مادۀ تقوىت کنندۀ زمىن هاى کشاورزى

است با دستکارى طبىعت موجب بروز آن شود. 
انسان ممکن است با به زىرکشت بردن مراتع، قطع ىکسره 
از  بىش  دام  و چراى  دامنه ها  روى  از  بوته کنى  درختان جنگل، 
ظرفىت مراتع، پوشش گىاهى دامنه ها را در ىک حوضٔه آبرىز ازبىن 
آن است که احتمال  فواىد پوشش گىاهى  از مهم ترىن  ىکى  ببرد. 
وقوع سىل را کاهش مى دهد. آب هاى جارى بر روى دامنه ها در 
برخورد با بوته ها و گىاهان مختلف، سرعت اولىٔه خود را از دست 
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مى دهند و با نفوذ بىشتر به درون خاک، عالوه بر تقوىت سفره هاى 
آب زىرزمىنى، مانع از بروز سىل مى شوند. خطر بروز سىل ىک خطر 
دائمى براى انسان هاست؛ زىرا در بسىارى از روستاها و شهرها 
به  خصوص در مناطق خشک نظىر کشورمان مردم در کنار رودها 
سکونت مى کنند. گاهى رودها از مىان ىک شهر عبور مى کنند مانند 
زاىنده رود که از شهر اصفهان مى گذرد ىا کارون که از شهر اهواز 
عبور مى کند. در اىن صورت غفلت انسان در ىک منطقه باعث به 

خطر افتادن جان انسان ها در مناطق دىگر مى شود. 
براى کنترل خطرات طبىعى وجود دارد؟ انسان  آىا راهى 
باهوش ترىن موجود آفرىده پروردگار است که بىشترىن تغىىر را در 
سطح سىارٔه زمىن به  وجود آورده است. بنابراىن، هرگاه با خطرى 

مواجه شود به سرعت راهى براى آن خواهد ىافت. 
امروزه با توسعٔه دانش و فّناورى، انسان توانسته است بر 

بسىارى از مشکالت طبىعى محىط زندگى خود غلبه کند.

پىش بىنى سىل 
 امروزه با اندازه گىرى جرىان آب ىک رود و اندازه گىرى 
مقدار رىزش باران در حوضٔه آن رود، احتمال وقوع سىل٭ را 

با دقت زىادى پىش بىنى مى کنند. 
براى پىش بىنى خطر سىل از دو راه معموالً استفاده  مى کنند: 
ىعنى  رودخانه ها؛  آب  سطح  آمدن  باال  خطر  اعالم  1ــ 
اگر سطح آب رودخانه به نقطٔه بحرانى برسد احتمال وقوع سىل 

افزاىش مى ىابد. 
در حوضٔه  دورٔه طوالنى  ىک  در  باران  اندازه گىرى  ــ   2
ىک رود؛ در اىن روش، دورهٔ بازگشت٭ باران هاى شدىد را در 
وقوع  احتمال  آن  براساس  و  مى کنند  پىش بىنى  معىنى  زمان هاى 

سىل را اعالم مى نماىند. 
البته راه دوم مؤثرتر است؛ زىرا بىن زمان بارندگى و وقوع 
سىل نسبت به باال آمدن آب رود و وقوع سىل، فرصت بىشترى 
انتقال مردم به جاى  وجود دارد و مى توان از اىن فرصت براى 

امن استفاده نمود. 
حرىم  در  معموالً  سىل  سىل:  با   خطر  راه هاى  مقابله 
ىا در کف دره هاىى که دامنه هاى آن  اتفاق مى افتد و  رودخانه ها 

پوشش گىاهى مناسبى نداشته باشند. مخروط افکنه ها٭ و دلتاها٭ 
محل هاىى اند که اغلب در معرض خطر سىل اند. نواحى نزدىک به 
خط ساحلى نىز چنىن وضعىتى دارند که تا حد امکان باىد از سکونت 
به دلىل وجود خاک هاى  اّما  در چنىن مناطقى خوددارى کرد. 
حاصلخىز و آب فراوان اغلب اىن نقاط براى سکونت و کشت و 

زرع مورد توجه انسان است. 
رسانه هاى  در  هوا  وضعىت  اعالم  به  توجه  وجود،  اىن  با 
گروهى مى تواند راهى براى اعالم خطر وقوع سىل باشد. سىل ها 
معموالً در پاىىن دست رودها با صداى مهىبى به راه مى افتند. در اىن 
صورت پناه بردن به نقاط مرتفع از بهترىن روش هاى در امان ماندن 
است. آمادگى قبلى براى مقابله با وضعىت غىرعادى در هنگام وقوع 
بالىاى طبىعى، اهمىت زىادى دارد و ممکن است جان انسان ها را 
نجات دهد. در هنگام وقوع مخاطرات طبىعى کمک به افراد مسن 

و ىا خردساالن وظىفٔه هر فرد توانمندى است. 
به  ارتباطى  خطوط  عظىم،  سىالب هاى  وقوع  زمان  در   
حداقل کاراىى خود مى رسند و امکان حمل و نقل براى همه ازبىن 
مى رود. در چنىن شراىطى به علت آلوده شدن آب هاى آشامىدنى 
و قطع کمک هـاى پزشکى، بىمارى هاى واگىردار نظىر وبا و ىرقان 

بىش از خود سىل قربانى مى گىرد. 
در  گاهى  نىست.  محدود  رودخانه ها  طغىان  به  تنها  سىل 
سواحل نىز شراىطى اىجاد مى شود که امواجى به ارتفاع 20 متر با 
شدت به ساحل برخورد مى کند و تا صدها متر دورتر از خط ساحلى 
همٔه تأسىسات و ساختمان ها را ازبىن مى برد. در چند سال گذشته 
به دالىل مختلف از جمله گرم تر شدن کرٔه زمىن و ذوب ىخ هاى 
قطبى سطح آب درىاها و اقىانوس ها باال آمده است که ىک نمونٔه 
از کشورهاى ساحلى  برخى  درىاى خزر است.  آن، سواحل 
از جمله هلند به علت هم سطح بودن با درىا دائماً در معرض خطر 
سىالب هاى ساحلى اند. در اىن کشور، سدهاىى با ارتفاع چندىن 
امواج  و  درىاىى  طوفان هاى  تا  مى سازند  ساحل  امتداد  در  متر 

سهمگىن را مهار نماىند. 
در بسىارى از کشورها با تهىهٔ نقشه هاى خطر٭ بروز زلزله 

و سىل، نقاط ناامن کشور را مشخص کرده اند.
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بىشتر بدانىم
١ـ از ساخت و ساز در حرىم سىل خودداری کنىم و دىوار اطراف ساختمان ها را محکم بسازىم. 

٢ـ درىچه های اصلی آب و گاز را ببندىم. 
٣ـ وساىل برقی را قطع کنىم و در صورت خىس بودن به آنها دست نزنىم. 

٤ـ از رودخانه ها فاصله بگىرىم و اگر ارتفاع آب، از نىم متر باالتر باشد، از آن عبور نکنىم؛ چون تعادل خود را از دست می دهىم. 
٥ ـ با مناطق سىل خىز استان آشنا باشىم. 

٦  ـ به اخبار استان گوش کنىم. 
٧ـ به ساختمانی که درون سىل محاصره شده برنگردىم. 

٨ـ موادغذاىی و مىوه ها و خوراکی های مانده بعد از سىل، باىد دور رىخته شوند. 
٩ـ هنگام وقوع سىل به کودکان و سالخوردگان کمک کنىم. 

١٠ـ از نزدىک شدن به محل سدها و آب بندها و تردد در سطح شهر و معابر خودداری کنىم. 

راه های مقابله با خطر بهمن چىست؟
مقابل  در  دىواره ها  احداث  و  بهمن خىز  مناطق  شناساىى   
رىزش و لغزش دامنه ها از جمله راه هاى کنترل اىن خطر به حساب 
عمدى  سقوط  و  مصنوعى  لرزش هاى  اىجاد  با  گاهى  مى آىد. 
بر  روى ىک دامنه جلوگىرى شده  ىا سنگ  برف  از تجمع  بهمن، 
و خطر وقوع بهمن کاهش مى ىابد. اىن کار با به پرواز درآوردن 
هواپىماهاى نظامى و شکستن دىوار صوتى ىا شلىک گلولٔه توپ 
ـ 6  و خمپاره غىر جنگى امکان پذىر است. بـه نمودار و شکل 27 ـ
نگـاه کنىد و بگـوىىد بـراى مقابله با خطر بهمن چه راه حل هاىى 

دىگرى پىشنهاد شده است؟

چگونه مى توان خطر خشکسالى را پىش بىنى کرد؟
داستان  شاىد  است.  پىش بىنى  قابل  نىز  خطر خشکسالى 
پىشگوىى خشکسالى مصر را از زبان حضرت ىوسف علىه السالم 
در قرآن مجىد به ىاد داشته باشىد. تعىىن محل هاى مناسب براى 
احداث سد و اىجاد درىاچه هاى مصنوعى از جمله اقدامات دىگرى 

است که خطر خشکسالى را کاهش مى دهد. 
تغىىرات وضع آب و   دانشمندان علت خشکسالى را در 
هواى هر منطقه مى دانند. آنها معتقدند که با پىش بىنى و علت ىابى 
تغىىرات آب و هواىى مى توان دوره هاى خشکسالى را تا  حدودى 
پىش بىنى نمود. برخى پدىد آمدن لکه هاى خورشىدى٭ را علت 
که دخالت  معتقدند  دىگر هم  بعضى  وقوع خشکسالى مى دانند. 

شکل 27 ــ6 ــ دو نوع بهمن گىر در جادۀ هراز، راهى براى مقابله با خطر بهمن نابه  جاى انسان در طبىعت سبب بروز خشکسالى مى شود.

ــ شناساىى نقاط بهمن خىز
ــ ساختن مانع منحرف کننده بهمن   

ــ ساختن بهمنگىر  
ــ جلوگىرى از قطع درختان و نابودى پوشش گىاهى 

روى دامنه ها 

راه هاى مقابله 
با

خطر بهمن 
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نقش انسان در کاهش مخاطرات طبىعى 
حوادث  شدىد  خسارت هاى  از  مى تواند  چگونه  انسان 
انسان در تشدىد خطرات طبىعى داراى  طبىعى بکاهد؟ دىدىم که 
در  مهم  عامل  ىک  عنوان  به  انسان  اساساً  و  است  زىادى  نقش 
بررسى مخاطرات طبىعى مطرح است. در مورد کاهش خسارت هاى 
بالىاى طبىعى نىز انسان عامل بسىار مؤثر است. انسان با افزاىش 
دانش خود در محىط طبىعى قادر خواهد بود که قدرت طبىعت را 
به درستى ارزىابى کند و متناسب با آن اقدام نماىد؛ مثالً در ژاپن 
به دلىل آنکه ساالنه بىش از 500 بار زلزله رخ مى دهد، مهندسىن، 
با  زلزله هاى  که  مى سازند  طورى  را  مرتفع  بسىار  ساختمان هاى 
شدت 5 تا 6 در مقىاس رىشتر هم به آنها آسىبى نمى رساند. آنها 
با قرار دادن ورقه هاى فلزى در پى ساختمان ها و ىا با قرار دادن 

بلبرىنگ هاى غول آسا در زىر ساختمان ها، اثر زلزله ها را بر اىن 
ساختمان ها خنثى کرده اند. اّما مهم ترىن آن، تهىٔه نقشٔه مناطق مستعد 
زلزله است و مقررات بسىار مهمى که براى ساختن هر بناىى الزاماً 
باىد رعاىت شود. در مناطق مستعد زلزله، هر ساختمانى که ساخته 
مى شود حتماً باىد قوانىن مربوط به ساختمان سازى را رعاىت نماىد 
و نکات اىمنى را براى جلوگىرى از تلفات انسانى مراعات نماىد. 

 دانشمندان تــوانسته اند بــا مطالعه و بـررسى مــداوم 
عکس هاى ماهواره اى و تغىىر دماى سطح زمىن و هواى اطراف 
ىخ و  نماىند. ذوب  پىش بىنى  تا حدودى  را  آتشفشان  آن، وقوع 
دىگرى  عالئم  از  نىز  آتشفشان ها  دهانه اى  درىاچه هاى  در  برف 
به پىش بىنى  تا حدودى  اىن کار  براساس زمان  است که مى توان 

آتشفشان پرداخت.  

شکل 28 ــ6  ــ احداث سد روشى براى کاهش خطر خشک سالى 

بىشتر بدانىم 
آتشفشان، طوفان و رعد و برق ، صاعقه ،گردباد ، زمىن لغزش ، سونامی ، حرکت شن های روان از جمله ساىر مخاطرات طبىعی اند که روی 

می دهند. برای مقابله با هرىک از آنها الزم است مطالبی بدانىم. 
زمىن لغزش : از زندگی در محدوده هاىی که احتمال زمىن لغزش دارند بپرهىزىم. ساختمان ها را در دامنه های با شىب تند و دره های 
فرساىشی نسازىم. سطوح شىب دار نزدىک خانه را درخت کاری کنىم. هنگام رانش باىد از منطقه دور شد. باىد مراقب خطرات بعدی مانند قطع 

خطوط برق ، آب و گاز و آسىب دىدگی جاده ها و راه آهن بود. 
سونامی : امواج قدرتمندی است که در اثر زمىن لرزه اىجاد می شود. اگر در ساحل بودىد و لرزشی را احساس کردىد بالفاصله به مناطق 
مرتفع بروىد. از ساحل دور شوىد و به تماشای امواج نروىد. در صورت مشاهدهٔ عقب نشىنی آب در ساحل، بدانىد اىن نشانهٔ سونامی است فوری 

باىد منطقه را ترک کرد. 
آتشفشان : هنگام فعال شدن آتشفشان خاکسترها و گاز و گردو خاک بدبو از دهانهٔ آتشفشان بىرون می رىزد اىن خاکسترها برای همه ضرر 
دارد، ولی برای کودکان و سالمندان ضرر بىشتری دارد. در صورت امکان از احداث منزل در نزدىکی آتشفشان های نىمه خاموش باىد پرهىز کرد. 

هنگام فوران آتشفشان باىد سرىع منطقه را ترک کرد. از ماسک و پارچۀ مناسب و عىنک استفاده شود. 
صاعقه : از ساىر حوادثی که مارا تهدىد می کند پدىدۀ رعد و برق است که می تواند جان انسان ىا حىوان را بگىرد. در هنگام رعد و برق و 
صاعقه ، بهتر است کارهای بىرون از خانه را به تعوىق انداخت. در هنگام رعد و برق های شدىد وساىل برقی خانه را قطع کنىم. از رفتن به نقاط مرتفع 
و زىر درختان بپرهىزىم. سوار شدن بر وساىل نقلىه ای که سقف ندارند، مانند دوچرخه، موتور سىکلت و تراکتور خطرناک است. اگر کسی داخل آب 

است باىد به سرعت به خشکی پناه ببرد. 
ىکی دىگر از حوادثی که ما را تهدىد می کند، غرق شدگی است. تالش کنىم در مکان های ناامن و سواحلی که از عمق آنها اطالع ندارىم و 
غرىق نجاتی ندارند شنا نکنىم. در صورت امکان از جلىقهٔ نجات استفاده کنىم. در هنگام شنا از شوخی های خطرناک بپرهىزىم. داشتن طناب در نجات 
ساىر افراد، کمک فراوانی می کند. برای خروج آب از رىۀ فرد غرق شده سرش را پاىىن تر از ساىر قسمت بدن قرار دهىد و قفسۀ سىنه را ماساژ دهىد. 
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فّعالّىت : 5 ـ 6 
1 ـ در نقش ىک مسئول محلى، برای مقابله با حادثهٔ طبىعى )سىل ىا زلزله و …( شراىط کار و مراحل آن را 

طراحى کنىد. 
2 ـ با استفاده از اطالعات کتاب استان شناسی خود مناطق مستعد به مخاطرات طبىعى را معرفى و دسته بندی کنىد. 
3 ـ در صورتى که در محىط اطراف شما حادثه ای طبىعى رخ داده است با طراحى پرسشنامه ای ساده، مصاحبه ای 

با چند حادثه  دىده انجام دهىد. 
4ـ ىک گروه 5 نفرى تشکىل دهىد و با مطالعهٔ محىط زندگى خود، اثرات بروز ىک بالی طبىعى فرضى را بررسى کنىد. 
5   ـ با استفاده از کتاب های علمى ىا مجالت و روزنامه ها ىک گزارش ىک صفحه ای در مورد مخاطرات طبىعى 

بنوىسىد. 
6 ـ ىک گروه ده نفری تشکىل دهىد و هرىک نقش ىکى از مسئوالن را برعهده بگىرىد. سپس وظاىف خود را در پست 
مورد    نظر در زمان وقوع زلزله ىا سىل روى کاغذ بنوىسىد. آن گاه جهت اطمىنان بىشتر وظاىف خود را با هم مقاىسه کنىد 
)در صورت لزوم مسئولىت خود را باهم عوض کنىد( و توضىح دهىد در چه صورت، بىشتر مى توانىد به دىگران کمک کنىد: 

ب( مسئول بىمارستان هاى شهر آسىب دىده  الف( مسئول سازمان آتش نشانى شهر آسىب دىده  
د( مسئول شبکهٔ گازرسانى شهر آسىب دىده  ج( مسئول شبکهٔ آبرسانى شهر آسىب دىده   

و( مسئول تغذىه و انبارهای گندم شهر آسىب دىده  هـ( مسئول مخابرات و تلفن شهر آسىب دىده   
ح( مسئول بانک های شهر آسىب دىده  ز( مسئول نىروهای انتظامى شهر آسىب دىده   

ی( مسئول آموزش و پرورش شهر آسىب دىده  ط( مسئول امور مذهبى شهر آسىب دىده   
7 ــ ىک روزنامهٔ   دىواری برای مدرسه تهىه کنىد که در آن به ساىر دانش آموزان سفارش های الزم برای مقابله 

با بالىای طبىعى درج شده باشد. 

خالصه
 انسان در وقوع و شدت ىا کاهش مخاطرات طبىعى ىک عامل مهم به حساب مى آىد.

 شناساىى مخاطرات طبىعى و پراکندگى جغرافىاىى آن، اولىن اقدام براى مقابله با مخاطرات طبىعى است.
با مخاطرات طبىعى فراهم شده باشند،   در جوامعى که آمادگى کافى و تجهىزات الزم برای مقابله 

خسارت کمتری را تحمل خواهند کرد.
 اّما مهم تر از هر مطلبى، آن است که در هنگام وقوع حوادث مى باىست عاقالنه با آن روبه رو شوىم و از کمک 
به دىگران غفلت نکنىم. سرودهٔ  سعدی شاعر اىرانى در سازمان ملل متحد نىز به همىن دلىل نوشته شده است که: 

که در آفـرىنش زىک گـوهـرند                                    بـنـى آدم اعـضای ىـکدىـگـرند  
                  چو عـضوی بـدرد آورد روزگار                 دگـر عـضـوها را نـمانـد قـرار 
نـشاىـد که نامـت نهند آدمـى                   توکز محنت دىـگران بـى غمـى  
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اوقات فراغت ىعنى آن بخش از زمان بىدارى که انسان از 
تعهدات شغلى و کار تولىدى آزاد است و به طور دلخواه به استراحت 
و رفع خستگى جسمى و روحى مى  پردازد. نىاز به فراغت ازجمله 
نىازهاى اساسى انسان همانند کار کردن، غذاخوردن و خوابىدن 

است که امروزه مورد توجه زىادى قرار گرفته است.
در قرآن کرىم، به سىر و سفر در زمىن )ِسُىروا  ِفـى  األرض …( 
به منظور تفکر و تدبر در آىات و نعمت هاى الهى و همچنىن مطالعٔه 
سرگذشت اقوام و ملل گوناگون سفارش شده است. همچنىن در 
رواىات پىامبرصلى الله علىه و آله و ائمٔه معصومىن علىهم السالم آداب 

ىکى از منابع بسىار ارزشمند براى گردشگرى مطالعٔه سفرنامه هاست. طى قرن هاى طوالنى برخى از مسلمانان  بعد از سفر به مناطق مختلف دنىا، 
سفر نامه  مى نوشتند. ىکى از معروف ترىن سفرنامه نوىسان مسلمان ابن بطوطه است. 

ابن بطوطه در سال 703 هجرى قمرى در کشور مغرب به دنىا آمد. وى از سن 22 سالگى مسافرت هاى خود را به مناطق مختلف کشور خود 
آغاز کرد. کتاب »رحله« ىا سفرنامٔه ابن بطوطه، شرح مسافرت هاى وى در قالب داستان است که از دو نظر بر ساىر سفرنامه ها برترى دارد. 

1ــ گسترٔه مسىر سفرهاى او از غرب آفرىقا تا خاورمىانه از جمله اىران و افغانستان و هند تا چىن در شرق آسىا، اندلس )اسپانىاى کنونى( در 
جنوب اروپا و نىجرىه در مرکز آفرىقاست. 

2ــ درستى و صداقت وى در ذکر اوضاع و احوال سرزمىن هاىى که به آنها مسافرت مى کرد. »رحله« شاهدى بر نفوذ فرهنگ اىران و زبان 
فارسى به سراسر سرزمىن هاى اسالمى آن روزگار بود. بازرگانان، فقىهان، کارکنان ادارى به هر کجا که رفته بودند، دىن اسالم و فرهنگ خود را 

در آنجا تبلىغ کرده بودند. متن کامل رحله، نخستىن بار در سال 1853 مىالدى به چاپ رسىد.

5 مهر روز جهانى 

جهانگردی

مقدمه
آىا تاکنون در تعطىالت آخر هفته به کوه، دشت، کنار درىا ىا رودخانه و مناطق زىبای خارج از شهر ىا محل زندگى خود رفته اىد؟

آىا مى توانىد چند مورد از مکان هاىى را که در تعطىالت آخر هفته، اىام عىد و ىا تعطىالت تابستان به آنها سفر کرده اىد نام ببرىد؟
در اىن مکان ها چه جاذبه هاىى وجود داشته که شما را به سفر به آنجا تشوىق کرده است؟

آىا اىن سفرها سبب رفع خستگى شما شده است؟
در بازدىد از اىن مکان ها با چه پدىده هاىى آشنا شده اىد و چه چىزهای تازه و جالبى را ىاد گرفته اىد؟

پاسخ خود را با پاسخ  ساىر همکالسى هاى خود مقاىسه کنىد. آىا در پاسخ های شما نکات مشترک و ىکسانى وجود دارد؟

جهانگردی و اىرانگردی
فصل

7

خاصى براى سفر معىن گردىده است تا انسان ها را متوجه مقصد 
نهاىى و کمال انسانى بگرداند و انجام سفر به انگىزٔه بىرون آمدن از 

رکود و کوردلى و غفلت توصىه شده است.
از آنجاىى که در گذران اوقات فراغت از ىک سو انسان 
و از سوى دىگر محىطى که انسان  اوقات فراغت خود را در آن 
سپرى مى کند، وجود دارد و دانش جغرافىا هم به مطالعٔه رابطه و 
تأثىرات متقابل انسان و محىط مى پردازد. بنابراىن، گذران اوقات 
فراغت ازجمله مباحثى است که در دانش جغرافىا مورد مطالعه 

قرار مى گىرد.

برای مطالعه
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تا صد سال قبل تعداد کسانى که براى سرگرمى و استراحت 
به ىک کشور خارجى سفر مى کردند بسىار کم و محدود بود؛ زىرا 
مسافرت ها اغلب طوالنى و ناراحت کننده بودند و وساىل حمل ونقل 

سرىع و راحت وجود نداشت و مسافرت بسىار گران تمام مى شد.
افراد  از  به گروه خاصى  دنىاى قدىم فقط  گردشگرى در 
اختصاص داشت. مسافرت هاى ماجراجوىان و ىا سفرهاى علمى 
بعضى از افراد براى کشف سرزمىن هاى ناشناخته و ىا با انگىزه هاى 

تجارى و مذهبى اشکال عمدهٔ گردشگرى را تشکىل مى داد.
در کشور اىران در گذشته کلمٔه سّىاح به کسانى گفته مى شد 
که با هدف و منظور خاصى دست به سفر مى زدند؛ مانند ناصرخسرو 

که شرح مسافرت هاى خود را در سفرنامه اى گرد آورده است.
اصطالح تورىست٭ )گردشگر( از قرن نوزدهم معمول شد. 

با  گردشگرى  فعالىت هاى  حجم  بىستم  قرن  ابتداى  از 
صنعتى شدن جوامع افزاىش ىافته است تا آنجا که پدىده اى به نام  

گردشگرى1 را به وجود آورده است.

در  گردشگری  تکامل  و  گسترش  موجب  عواملى  چه 
قرن بىستم شده است؟

 ظهور و توسعۀ وساىل نقلىۀ موتورى: در قرن نوزدهم 
به  وجود آورد. پس  ظهور راه آهن تحول عظىمى در حمل و نقل 
از آن با اختراع اتومبىل و گسترش و آسفالته شدن راه ها و پىداىش 
و  آسان تر گردىد.  و  نقل و جابه  جاىى سرىع تر  و  بزرگراه ها، حمل 
راه هاى آبى نىز توسعه ىافت و باالخره با ظهور هواپىما در قرن بىستم 

امکان مسافرت به نواحى دوردست براى بشر مىسّر شد.

1ــ فّعالّىت گردشگرى در گروه فعالىت هاى نوع سوم، ىعنى خدمات طبقه بندى مى شود و جزِء فّعالّىت هاى نوع دوم، ىعنى صنعتى و کارخانه اى نىست، اما به علت اشتباهى که در 
ترجمٔه اىن لغت از زبان انگلىسى صورت گرفته، اصطالح گردشگرى در کشور ما متداول شده است.

َاشکال عمدۀ گردشگرى

درمانى
معالجۀ پزشکى با تغىىر آب و هوا، استفاده از 

آب هاى گرم معدنى و …
ورزشى

شرکت در مسابقات ورزشى، کوهنوردى، 
اسکى، شکار، قاىقرانى، شنا و …

تفرىحى
گذراندن تعطىالت، استفاده از آب و 

هواى دلپذىر، گشت وگذار در طبىعت و…

سىاسى
شرکت در اجالس هاى بىن المللى، 

جشن هاى ملى و مذهبى کشورها و…

مذهبى
زىارت اماکن مقدسۀ مذهبى و 

اجتماعىزىارتگاه ها و…
آشناىى با آداب و رسوم مکان هاى مختلف، 

مردم شناسى، دىدار اقوام و دوستان و…

فرهنگى 
آشناىى با بناهاى تارىخى، مىراث هاى فرهنگى و هنرى و …

بازرگانى
شرکت دربازارهاى مختلف، نماىشگاه هاى 

کاال، بازدىد از کارخانه هاو …

 از آنجاىى که انگىزه و هدف گردشگران، مکان مسافرت،مدت زمان اقامت و وضعىت شغلى، اقتصادى و فرهنگى 
افراد متفاوت است. بنابراىن، َاشکال مختلفى از گردشگرى وجود دارد که در نمودار  زىر با آنها آشنا مى شوىد.

نظامى و فضاىى
 براى آشناىى با علوم وفنون نظامى و فضاىى

طبىعت گردى
 استفاده از جاذبه هاى طبىعى مانند کوىر، 

جنگل، درىا و …

آموزشى و علمى 
براى کسب علم و دانش، معلومات و اطالعات 

ومبادله آن

درس دوازدهم  : گردشگری چىست؟گردشگر کىست؟

برای مطالعه
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  د

فّعالّىت : 1 ـ7
1 ـ اصطالح تورىست از چه زمانى متداول شد؟

2 ـ عواملى را که موجب گسترش و رشد گردشگری 
در قرن حاضر شده است نام ببرىد.

تحول  موجب  که  نقلىه ای  وسىلهٔ  اولىن  3 ـ 
بود.   .......... شد  گردشگری  رونق  و  حمل ونقل 
دور  نواحى  به  سرىع  مسافرت  امکان   .......... اختراع 

دست را فراهم کرده است.
4 ـ چرا نىاز انسان های شهرنشىن به گذران اوقات 

فراغت در خارج از شهر بىشتر شده است؟
5ـ  توسعهٔ ارتباطات و رسانه های گروهى چه نقشى 

در رونق گردشگری داشته است؟
6 ـ گردشگران به چند دسته تقسىم مى شوند؟ توضىح 

دهىد.
7 ـ در تصاوىر روبه رو دقت کنىد. در هر ىک از اىن 
تصاوىر چه جاذبه ىا جاذبه هاىى براى جلب گردشگر وجود 

دارد؟ از نمودار اشکال عمدهٔ گردشگری استفاده کنىد.

ج    

الف  

  ب  

 توسعۀ شهرنشىنى: شهرنشىنى خستگى ها و فشارهاى 
جسمى و روحى زىادى براى شهرنشىنان اىجاد کرده است. آلودگى 
تراکم خودرو و  تراکم جمعىت، ازدحام و  آلودگى صوتى،  هوا، 
بلند، کمبود فضاى سبز و  ترافىک، کارخانه ها و ساختمان هاى 
زمىن هاى ورزشى و مشکالت عصبى و روانى ناشى از آنها نىاز 
انسان هاى شهرنشىن را به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر 

بىشتر کرده است.
 بهبود شراىط کار: با بهبود شراىط کار و کم شدن مدت 
انجام کار و اختصاص ىافتن روزهاىى به تعطىالت رسمى، امکان 

گذران اوقات فراغت بىشتر شده است.
تغىىر  و  مردم  درآمد  افزاىش  مردم:  درآمد  بهبود   

شىوه هاى زندگى نىز در گسترش گردشگرى مؤثر بوده است.
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 توسعۀ ارتباطات و افزاىش سطح فرهنگ و آگاهى 
رادىو،  مثل  گروهى  رسانه هاى  روزافزون  پىشرفت  با  مردم: 
تلوىزىون، کامپىوتر و اىنترنت، کتاب و روزنامه، سطح آگاهى مردم 
از امکانات اوقات فراغت و شناساىى محىط هاى دور و نزدىک 

بىشتر شده و فرهنگ سىر و سفر گسترش ىافته است.
 پىداىش مؤسسات و دفاتر گردشگرى: اىن مؤسسات 
با ارائٔه خدماتى براى گردشگران نقش عمده اى در تکامل بخش 

گردشگرى داشته اند.
گردشگران به دو گروه تقسىم مى شوند:

ـ گروه اول)گردشگران خارجى( کسانى اند که از خارج  ٭ـ 
به کشور دىگرى  از کشور خود  ىا  و  وارد ىک کشور مى شوند 

مسافرت مى کنند.
ـ گروه دوم)گردشگران داخلى( افرادى اند که در داخل  ٭ـ 

کشور خودشان به مسافرت مى روند.

اهمىت   گردشگری چىست؟
بسىارى  امروزه  تجارى:  و  اقتصادى  اهمىت  الف( 
توسعٔه  و  رشد  جهت  الزم  امکانات  تا  مى کنند  سعى  کشورها  از 
فعالىت  زىرا  بىاورند؛  به  وجود  خود  کشور  در  را  گردشگرى 
در  مى باشد.  درآمد  کسب  عمدٔه  راه هاى  از  ىکى  گردشگرى 
کشورهاى در حال توسعه گردشگرى باالترىن منبع درآمد مهم حتى  
پس از درآمدهاى نفتى مى باشد؛ به عنوان مثال، در کشورهاىى نظىر 
مکزىک و مصر منافع حاصل از گردشگرى پس از صدور نفت رقم 

باالىى را به خود اختصاص داده است.
گردشگرى از دو راه مى تواند به توسعٔه اقتصادى کشورها 

به  وىژه کشورهاى کم درآمد کمک کند.
1 ــ افزاىش درآمد

ـ   اىجاد  اشتغال  2ـ
الزاماً  مى شوند،  وارد  کشورى  به  گردشگران  وقتى  1 ــ 
باىد هزىنه هاىى را در آن کشور بپردازند؛ مثل هزىنٔه غذا و هزىنٔه 
محل اقامت در هتل و مهمانخانه ها، هزىنٔه تفرىحات، هزىنٔه حمل 
و  داخلى  تورهاى  و  هزىنٔه گشت ها  آن کشور،  داخل  در  نقل  و 
همچنىن پولى که بابت خرىد سوغاتى و کاالهاى بومى آن کشور 
و ىا بابت ورودىه به موزه ها و بناهاى تارىخى و ساىر وساىل مورد 
با ارزى که  نىاز خود خرج مى کنند. اىن هزىنه ها را گردشگران 
همراه آورده اند مى پردازند و در واقع مثل اىن است که خدمات و 
کاالهاى داخل کشور به کشور گردشگر صادر شده باشد. به اىن 
جرىان اقتصادى که از طرىق گردشگرى حاصل مى شود »صادرات 

نامرئى٭« مى گوىند.
اىجاد  براى  زمىنه  گردشگرى  فعالىت هاى  توسعٔه  با  2 ــ 
اشتغال فراهم مى شود و اىن امر به  خصوص براى کشورهاىى که 
با جمعىت جوان و متقاضى اشتغال روبه  رو هستند مفىد است. با 
جلب گردشگر به ىک کشور، بخش هاى ساختمانى در زمىنٔه ساختن 
قاىق هاى  ساخت  صناىع  مى شوند.  فعال  رستوران ها  و  هتل ها 
تفرىحى، تولىد انواع لوازم چادر و اردوگاه و لوازم ورزشى بىشتر 
مى شود. تعداد بىشترى از افراد به عنوان کارگر و کارمند در هتل ها، 
نقل  و  دفاتر مسافرتى، گمرک و حمل  و  رستوران ها، مؤسسات 
مشغول به کار مى شوند. راهنماىان گردشگرى، مراکز تهىه نقشه ها 
و بروشورهاى مختلف، مراکز تولىد صناىع دستى و فروشگاه هاى 
عرضه کنندهٔ آن، تولىد و بسته بندى فراورده هاى غذاىى و … افزاىش 
مى ىابند. در بعضى از مناطق که در فصل هاى معىنى مثالً تابستان ىا 
زمستان تعداد زىادى گردشگر را به خود جلب مى کنند، افراد محلى 
با ارائٔه خدماتى به گردشگران نظىر اجارٔه اتاق، فروش مواد  غذاىى، 

صناىع دستى و نظاىر آن، شغل دومى براى خود مى ىابند.

● گردشگر: طبق تعرىف سازمان جهانى گردشگرى )W.T.O( گردشگر )تورىست ىا سىاح( شخصى است که به کشور 
ىا شهرى غىر از محىط زىست عادى خود براى مدتى که کمتر از 24 ساعت و بىشتر از ىک سال نباشد سفر کند و قصد او از 
سفر تفرىح، استراحت، ورزش، دىدار اقوام و دوستان، کسب و کار، مأمورىت، شرکت در سمىنار ىا کنفرانس، معالجه، مطالعه، 

تحقىق ىا فعالىت هاى مذهبى باشد.

برای مطالعه
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گردشگران   تعداد  نقشۀ  ـ 7 ــ  2 ـ شکل 
ورودى و خروجى در قارۀ اروپا

گردشگران وارد شده     

گردشگران خارج شده 

آلمان 

هلند 

 دانمارک
نروژ 

درىاى مدىترانه 
 افرىقا 

جزاىر قنارى 
)اسپانىا( 

غال
پرت

 انگلستان 

 اىرلند

 اسپانىا 
 جزاىر بالئار )اسپانىا(

ساردنى

 سىسىل

بلژىک 

فرانسه

ىونان

 اىتالىا

سوئىس  اترىش 

 سوئد

اهمىت  بر  عالوه  وفرهنگى:  اجتماعى  اهمىت  ب( 
اقتصادى، توسعٔه  گردشگرى به تبادل فرهنگى مىان کشورها کمک 

مى کند و بىنش اجتماعى و تفاهم بىن المللى افزاىش مى ىابد.

نواحى عمدۀ گردشگری در جهان
کانون هاى گردشگرى جهان آن چنان زىاد، متنوع و پراکنده 
است که توصىف همٔه آنها به آسانى مىسر نىست. در اىنجا شما با 

برخى از کانون هاى مهم گردشگرپذىر آشنا مى شوىد.
از مهم ترىن  اروپا و حوزۀ درىاى مدىترانه: ىکى     
از  دالر  مىلىاردها  سالىانه  و  است.  جهان  گردشگرى  قطب هاى 
راه  گردشگرى عاىد کشورهاى اىن ناحىه مى شود. آب و هوا ىکى 
از مهم ترىن عوامل جذب گردشگرى تفرىحى در اىن ناحىه است. 
اعتدال هوا و سواحل آفتابى مدىترانه انواع تفرىحات و ورزش ها 
نظىر شنا، تنىس، مسابقات اتومبىل رانى و اسب سوارى را در فصل 
نقاشى،  و  تمبر  نماىشگاه هاى  سىنماها،  مى سازد.  مىسر  تابستان 
و  لندن  نظىر  موزه اى  و  هنرى  موسىقى، شهرهاى  جشنواره هاى 
پارىس و بناهاى تارىخى و باستانى گردشگران فراوانى را از سراسر 
دنىا جلب مى کند. البته کشورهاى اروپاىى نه تنها گردشگران زىادى 
را مى پذىرند؛ بلکه در ردىف کشورهاى تورىست فرست نىز هستند. 
به شکل )2 ــ7( توجه کنىد و چند کشور اروپاىى که بىشترىن مىزان 

گردشگرپذىرى را دارند نام ببرىد.
اترىش و سوئىس به علت اىجاد امکانات خدماتى و رفاهى 
مراکز  مهم ترىن  از  آلپ  کوهستان هاى  در  زمستانى  ورزش هاى 

تورىسم زمستانى اروپا هستند.
 آسىا به عنوان مهد تمدن ها و ادىان بزرگ از جاذبه هاى 
گردشگرى فراوانى برخوردار است. خاورمىانه ىکى از بزرگ ترىن 
کانون هاى گردشگرى مذهبى است. مکّۀ معظمه در هنگام مراسم 
عبادى ــ سىاسى حج زائران فراوانى را به سوى خود مى خواند. 
تمام  از  زىرا  دارد؛  جهانى  مقىاس  در  نفوذى  حوزٔه  مکه  شهر 

ـ 7 ــ ورزش هاى زمستانى در اروپا شکل 1 ـ

مىلىون نفر
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کشورهاى مسلمان زائران را به خود جلب مى کند. جمعىت اىن 
شهر به هنگام حج به بىش از پنج برابر افزاىش مى ىابد. جذب اىن همه 
نىروى عظىم انسانى تأسىسات وسىع شهرى در زمىنٔه پارکىنگ، 
و  نجف  زىارتگاهى  شهرهاى  مى طلبد.  شهرى  فرودگاه  و  پاىانه 
کربال در عراق، مشهد و قم در اىران نىز حوزٔه نفوذ گسترده اى 
دارند. در سورىه شهر دمشق با وجود مزار متبرکه اى مانند حرم 
مطهر حضرت زىنب سالم الله علىها و حضرت رقىه سالم الله علىها 
به خود جلب مى کند.  اىران  از کشور  به وىژه  فراوانى را  زائران 
نىز از اهمىت خاصى برخوردار  بازرگانى شهرهاى مذهبى  نقش 
در  خاور مىانه  بازارهاى  بزرگ ترىن  از  مکه  و  جده  بندر  است. 

کشور عربستان مى باشند.
با تنوع چشم اندازهاى زىبا و شگفت انگىز و  هند  کشور 

جاذبه هاى فرهنگى و هنرى کانون جلب گردشگران است. 

ـ 7  ــ ونىز ــ اىتالىا ـ 7  ــ قصرالحمرا ــ بناى فرهنگى در اسپانىاشکل 3 ـ شکل 4 ـ

ـ 7 ــ آکروپولىس ــ ىونان شکل 6 ـ ـ 7 ــ آمفى تئاتر ــ ىونان شکل 5 ـ

ترکىه سالىانه مىلىون ها گردشگر را مى پذىرد و تصمىم دارد 
گردشگرى را هر چه بىشتر گسترش بدهد.

قدىمى  شهر  الهور  پادشاهى  مسجد  چىن ،  بزرگ  دىوار 
پاکستان مجموعٔه معابد بانکوک در تاىلند که از دوران مغول ها 
از جاذبه هاى  )تبت(  لهاسا  در  داالىى الما  و قصر  مانده  به جاى 

گردشگرى آسىا به شمار مى روند.
و  طبىعى  چشم اندازهاى  انواع  با  کانادا،  و  آمرىکا   
پارک هاى ملى، موزه هاى حىات وحش و امکانات تفرىحى گسترده 
گردشگرى  مهم  کانون هاى  ازجمله  گردشگران  براى  متنوع  و 

محسوب مى شوند.
و  طبىعى  جاذبه هاى  فلورىدا  اىالت  در  آمرىکا  کشور  در 
جاذبه هاى ساختٔه دست انسان در هم آمىخته اند و اىن ناحىه را به 
عنوان ىکى از مهم ترىن کانون هاى جلب گردشگر دنىا در آورده اند. 
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با  همراه  مناسب  رطوبت  آفتابى،  سواحل  و  معتدل  تابستان هاى 
نسىم، زمستان هاى مالىم )ژانوىه C°16( و هتل ها و آپارتمان هاى 
لوکس، امکانات وسىع قاىقرانى، مجموعٔه باغ وحش ها، آکوارىم ها، 
فرودگاه هاى بىن المللى و بزرگراه ها از جاذبه هاى اىن ناحىه است.

ـ 7ــ خانه کعبه ، مّکۀ معظمه شکل 7 ـ

ـ 7 ــ مسجد اىاصوفىه، ترکىه شکل 10 ـ ـ 7 ــ دىوار چىن ـ 7 ــ تاج محل ــ آگرا، هندشکل8 ـ شکل 9 ـ

ـ 7ــ نقشۀ جاذبه هاى تورىستى  شکل11 ـ
فلورىدا

جکسون وىل

  مرکز فضاىى کندى

جزاىر مرجانى

سواحل ماسه اى   
مرز اىالت   

شهر   
جاذبه هاى عمدۀ تورىستى

جنگل هاى ملى ىا دولتى
خط ساحلى ملى   

پناهگاه ملى حىات وحش
جادۀ اصلى   

پارک ملى

آکوارىم 
مدارى 

پارک 
گلف 

استرىم 
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آثار و پىامدهای   گردشگری بر روی محىط چىست؟
تغىىر چشم اندازهاى طبىعى: گسترش فعالىت هاى   
مربوط به گذران اوقات فراغت وگردشگرى در ىک ناحىه موجب 
با  مثال،  براى  مى شود؛  ناحىه  آن  طبىعى  چشم اندازهاى  تغىىر 
گسترش فعالىت هاى گردشگرى در ىک ناحىٔه خوش آب وهوا 
و زىبا، مشاغل گوناگونى اىجاد مى شود و بازار کار فصلى در 
ممکن  درنتىجه  مى آىد.  پدىد  ناحىه  آن  در  تابستان  ىا  زمستان 
است عدهٔ زىادى به روستاهاى اطراف آن ناحىه مهاجرت کنند و 
جمعىت ناحىه افزاىش بىابد. به دنبال آن تعداد خانه هاى کوچک 
اجاره اى، تعمىرگاه هاى اتومبىل، رستوران ها و مغازه ها افزاىش 
فرعى  و  اصلى  راه هاى  و  مى رود  باال  زمىن  قىمت  مى ىابد. 
وسعت  بناها،  و  سکونتگاه ها  اىن  افزاىش  با  مى ىابند.  توسعه 
چشم اندازهاى طبىعى روزبروز کمتر و چشم اندازهاى ساختٔه 

دست انسان بىشتر مى شود.
  تخرىب محىط زىست و ابنىۀ تارىخى: هجوم زىاد 
و استفادٔه بىش از حّد گردشگر ممکن است باعث نابودى تدرىجى 
سواحل، آلودگى درىاها و از بىن رفتن پوشش گىاهى و زمىن هاى 

کشاورزى شود؛ براى مثال، هم اکنون درىاى مدىترانه با آلودگى 
روزافزونى روبه  روست. 

ابنىهٔ   تارىخى و آلودگى  بازدىد مکرر گردشگران از آثار و 
و  شدن  ساىىده  به  بناها  اىن  اطراف  در  اتومبىل ها  دود  از  ناشى 
تماس  موارد  بعضى  و در  منجر مى شود  تارىخى  بناهاى  تخرىب 
دست ها با اشىاى بناها و ىا باال رفتن مکرر جمعىت انبوه از پله ها 
به آنها آسىب مى رساند. تخلىٔه زباله هاى هتل ها و رستوران ها در 
محىط هاى طبىعى، سالمت افراد و محىط را به خطر مى اندازد.

انبوه  وقتى  اجتماعى:  و  فرهنگى  نامطلوب  آثار   
گردشگران به کشورى مى آىند،  شىوه هاى رفتارى، لباس پوشىدن، 
غذا خوردن و فرهنگ خاص خود را به آن جامعه وارد مى کنند و 
چون ممکن است اىن رفتارها با معىارهاى فرهنگى آن جامعه فرق 
مىزبان  نظم اخالقى و سالمت جامعٔه کشور  اساس  باشد،  داشته 
ىا  سنتى  کشورهاى  از  که  هم  گردشگرانى  البته  مى افتد.  به خطر 
مذهبى به کشورهاىى که قىد و بندهاى اخالقى و اجتماعى ندارند 

وارد مى شوند، در معرض خطرات جدى قرار مى گىرند.

فّعالّىت : 2 ـ 7
1 ـ چرا به گردشگری »صادرات نامرئى« مى گوىند؟

2 ـ چرا امروزه توسعهٔ فّعالّىت گردشگری در کشورهای در  حال توسعه مورد توجه قرار گرفته  است؟
3  ـ گردشگری چگونه به اىجاد اشتغال کمک مى کند؟ توضىح دهىد.

4 ـ کشورهای ........ و ....... از مهم ترىن مراکز گردشگری زمستانى در اروپا هستند.
5  ـ کدام شهرهای منطقهٔ خاورمىانه مراکز گردشگرى مذهبى هستند؟ نام ببرىد.

6 ـ بر روی ىک نقشهٔ جهان نما موقعىت شبه جزىرهٔ فلورىدا را پىدا کنىد. اىن ناحىهٔ تورىستى از اطراف به کدام 
آب ها مربوط مى شود؟

7 ـ چنان که دربارهٔ جاذبه های گردشگری هر ىک از مکان هاىى که نام آنها در اىن درس ذکر شده مطلب خواندنى 
و ىا عکس هاىى در اختىار دارىد برای اطالع همکالسى هاىتان به دىوار کالس نصب کنىد.
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سوخت قاىق هاى
موتورى

ترافىک سنگىن
آلودگى هوا

شکل 12 ــ 7 ــ آثار نامطلوب گذران اوقات فراغت در محىط زىست

ساختن هتل ها و جاده ها

آلودگى درىاچه

پخش زباله ها در محىط

شدن  ناپدىد 
حىات وحش

از بىن رفتن زمىن هاى 
کشاورزى و پوشش گىاهى

قطع درختان

رىختن فاضالب 
اقامتگاه ها به درىاچه

بسىارى  در  امروزه  مّلى:  پارک هاى   
عنوان  به  را  محدوده هاىى  دولت ها  کشورها،  از 
به  شبىه  پارک ها  اىن  مى کنند.  اعالم  ملى«  »پارک 
پارک هاى شهرى نىستند. در اىن محدوده ها به منظور 
حفاظت از اراضى مستعد، حىات وحش، جنگل ها، 
چمنزارها و مراتع و چشم اندازهاى طبىعى، مقرراتى 
حىوانات،  شکار  بوته کنى،  مثالً  حکمفرماست؛ 
بخشى  است.  ممنوع  دام  چراى  و  چوب  سوزاندن 
اختصاص  گردشگاهى  منطقۀ  به  پارک ها  اىن  از 
مى ىابد و با حفظ مقررات مورد بازدىد گردشگران 

سر و صداقرار مى گىرد.
آلودگى هوا
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ـ 7 فّعالّىت : 3 
1 ـ پارک های ملى به چه منظوری تأسىس مى شوند و چه مقرراتى در آنها حکمفرماست؟

2 ـ جدولى مانند شکل زىر ترسىم کنىد و عبارت های زىر را در ستون مناسب قرار دهىد.

 استفاده از مواهب طبىعى نظىر درىا، آفتاب، جنگل و … . 
 افزاىش درآمدی بىشتر از صادرات مواد خام    

  افزاىش آلودگى هوا، خاک، آب
کشاورزی در ناحىهٔ تورىستى تضعىف مى شود و کارگران کشاورز برای کسب درآمد و اشتغال به سوی هتل ها و رستوران ها 

و ساىر خدمات مى روند
   آشناىى با مىراث فرهنگى و تارىخى کشور ها و تفاهم بىن ملت ها 

 اىجاد اشتغال برای جوانان
 افزاىش و بهبود جاده ها، وساىل حمل و نقل و فرودگاه ها ممکن است سبب بىکاری فصلى بشود

  اىجاد بازارهای محلى برای فروش صناىع دستى و کاالهای بومى ىک منطقه
 مردم روستاهای ناحىهٔ تورىستى مهاجرت نمى کنند و جمعىت روستاها در اثر مهاجرت کاهش نمى ىابد.

معاىب گردشگرى                  محاسن گردشگرى

خالصه
  از ابتدای قرن بىستم مىزان تقاضا برای گذران اوقات فراغت افزاىش ىافته است.

  گردشگری به اشکال گوناگون با مقاصد تفرىحى، بازرگانى، اجتماعى، مذهبى، سىاسى، درمانى و … 
وجود دارد.

  توسعهٔ گردشگری به دلىل افزاىش درآمد ارزی و اىجاد شغل، اهمىت اقتصادی زىادی دارد.
گردشگری ممکن است موجب تغىىر چشم اندازهای طبىعى، خسارت به محىط زىست و برهم    توسعهٔ  

خوردن نظم اجتماعى شود.
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کشور ما اىران از لحاظ آثار تارىخى و جغرافىاىى جاذبه هاى 
متنوع و فراوانى براى گردشگرى و اىرانگردى دارد. اىن جاذبه ها 
را به طورکلى مى توان به دو گروه جاذبه هاى طبىعى و جاذبه هاى 

تارىخى و فرهنگى تقسىم کرد.
گسترش اىران در عرض هاى جغرافىاىى، موجب شده است 
که آب و هوا  هاى متنوع، سواحل طوالنى در شمال و جنوب کشور، 
بىابانى،  درىاچه هاى  ناهموارى هاى کوهستانى، جلگه اى و  انواع 
بزرگ و کوچک، چشمه هاى آبگرم و غارهاى طبىعى و محىط هاى 

گوناگون با جاذبه هاى طبىعى فراوان براى اىران به  وجود بىاىد. 
از سوى دىگر کشور اىران داراى قدمت تارىخى طوالنى 
مانند  بسىارى  ىادگارهاى  و  اسالم  از  پىش  باستانى  آثار  است. 
بناها، مساجد و زىارتگاه هاى دورهٔ اسالمى با بهره گىرى از فرهنگ 
اسالمى و هنر و نبوغ اىرانى به صورت عالى ترىن جلوه هاى هنر و 
معمارى در کشور ما پراکنده شده است و دىدار آنها مورد عالقٔه 

گردشگران خارجى و داخلى مى باشد.

شکل 13ــ 7 ــ جاذبه هاى  اىرانگردى

درس سىزدهم  : اىرانگردی

جاذبه های گردشگری اىران

الف( جاذبه هاى طبىعى
 درىاها، سواحل، جنگل ها: سواحل درىاى  خزر ىکى 
از مهم ترىن قطب هاى گردشگرى اىران است که هرساله مشتاقان 

به سوى خود جلب  فراغت  اوقات  گذران  براى  را  بسىارى 
مى کند. جلگٔه بارىک و ممتد به طول 700 کىلومتر از آستارا 
تا گرگان، آب و هواى معتدل، آب درىا با امالح کم و عمق مناسب، 
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اىن ناحىه را محل مساعدى براى شنا و تفرىح و استراحت ساخته 
است. در ناحىٔه خزرى جنگل هاى انبوه و پىوسته روى دامنه هاى 
البرز روىىده است و مسافرانى که در جاده هاى کناره اى سفر مى کنند 
در ىک سمت چشم انداز درىاى آبى و سمت دىگر جنگل سرسبز و 

طراوت و دلپذىرى آن را بر دامنٔه کوه ها مشاهده مى کنند.
شهرهاى عمدٔه تورىستى کرانه هاى جنوبى درىاى خزر را 

ـ  7 مشاهده کنىد. در شکل 14 ـ

مناطق ىىالقى و سرسبز کالردشت، درىاچۀ ولشت، تاالب 
منطقٔه کوهستانى  ناحىه اند.  اىن  دىدنى هاى  از  ماسوله  انزلى   و  
ماسوله  در  استان گىالن که حدود 30 آبادى کوچک و بزرگ را 
در  بردارد   خانه ها با استفاده از چوب و پنجره هاى مشبک چوبى 

به صورت مشرف بر ىکدىگر  در دامنٔه کوه بنا شده اند.
جنگلى  پارک  ناحىه،  اىن  طبىعى  جاذبه هاى  جمله  از   

سى َسنگان است که در شرق شهرستان نوشهر قرار دارد. 

ـ 7ــ ماسوله ــ گىالن    شکل 16ــ7ــ رامسر ــ مازندرانشکل 15ـ

شکل 14ــ7ــ نقشۀ موقعىت جغرافىاىى برخى از جاذبه هاى گردشگرى درشمال اىران
250 50 75 10025
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در اىن ناحىٔه جنگلى امکاناتى نظىر مىز و نىمکت هاى چوبى، 
و  آتش  اجاق هاى  چوبى،  آالچىق هاى  بهداشتى،  سروىس هاى 
به  البته  که  است  شده  ساخته  مسافران  اسکان  جهت  چادرهاىى 
نسبت انبوه مسافران ناکافى است. متأسفانه در اىن ناحىه به  دلىل 
عدم فرهنگ صحىح استفاده از پارک و کارهاىى نظىر روشن کردن 
آتش زىر درختان، کندن پوست درختان با چاقو، رىختن زباله و 
استفاده از تفنگ هاى ساچمه اى محىط زىست تخرىب مى شود و 

به زىباىى ناحىه آسىب مى رسد.
 ىکى دىگر از جاذبه هاى برجستٔه طبىعى در شمال اىران 
پارک ملى گلستان است که بىن گنبد کاووس و بجنورد قرار دارد. 
و براساس مصوبٔه شوراى عالى حفاظت محىط زىست در سال 
1361 به عنوان پارک ملى اعالم شد. جادٔه اصلى تهران ــ مشهد 
از بخشى از اىن پارک عبور مى کند و اىن پارک ىکى از مهم ترىن 

پارک هاى ملى خاورمىانه محسوب مى شود.
در اىن پارک ملى همانند پارک هاى ملى دىگر کشورها، 
صدها  سالىانه  که  ىافته  اختصاص  تفرجگاه  بخش  به  منطقه اى 
هزار نفر به آن وارد مى شوند. تجمع بىش از اندازٔه تورىست در 
گىاهى  پوشش  به  آسىب رساندن  ناحىه سبب،  اىن  تفرجى  مراکز 
و فرار و جابه  جاىى غىرعادى حىوانات مى گردد و آلودگى هاىى 
نظىر تعوىض روغن اتومبىل، رىختن زباله و آتش افروختن و از 
از  که  جاده اى  اطراف  در  به  خصوص  گىاهى  پوشش  بردن  بىن 
اىن پارک عبور مى کند از مشکالتى است که در اىن ناحىه اىجاد 

شده است.

 سواحل جنوبى اىران: کناره هاى خلىج فارس و تنگٔه 
هرمز به  دلىل آب و هواى گرم براى گذراندن اوقات فراغت به  وىژه در 
فصل زمستان، مناسب است. در اىن ناحىه بنادر فعال بازرگانى مانند 
بندرعباس و جزاىرى چون قشم و کىش با دارا بودن بازارهاى 
بزرگ خرىد و امکانات قاىقرانى و تفرىحى مسافران زىادى را به خود 
جلب مى کند. جنگل هاى سحرآمىز حرا در سواحل بندرعباس که 
به هنگام مد درىا تا نىمه به زىر آب مى روند و هنگام جزر سر از آب 

بىرون مى آورند از دىدنى هاى اىن ناحىه است.
در سال هاى اخىر تأسىسات زىادى به منظور جلب گردشگر 
در کىش داىر گردىده و اىن جزىره از گردشگر   پذىرترىن مراکز جنوبى 

اىران بوده است.
 نواحى کوهستانى: ارتفاعات البرز و زاگرس در هنگام 
را  برف است حوزه هاى ورزش زمستانى  از  زمستان که پوشىده 
تشکىل مى دهند. در فصل تابستان دامنه هاى اىن ارتفاعات با آب  و 
هواى معتدل، چشم اندازهاى طبىعى زىبا، آبشارها و چشمه سارها و 
غارهاى طبىعى به نواحى تفرىحى جاذب تبدىل مى شوند. دامنه  هاى 
سبالن و سهند در آذرباىجان و اردبىل، منطقه دماوند در البرز و 
استان هاى واقع در قلمرو کوه هاى زاگرس از نواحى عمدٔه جذب 

مسافر در فصل تابستان هستند.
مى توان  اىران  در  زمستانى  ورزش  مهم  حوزه هاى  از 
نام  البرز  ارتفاعات  در  را  توچال  و  شمشک  دىزىن،  آبعلى، 
برد. اىن حوزه ها داراى هتل و تأسىسات و امکانات رفاهى براى 

اسکى بازان است.

ـ  7 ــ غارها از جاذبه هاى طبىعى و دىدنى کشور شکل 18 ـ شکل 17 ــ 7 ــ پارک ملى گلستان ــ استان گلستان  
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 آب هاى معدنى: آب هاى معدنى ىکى از عوامل توسعٔه 

گردشگرى در هر ناحىه محسوب مى شود. آب هاى معدنى داراى 
امالح معدنى است و معموالً از چشمه ىا نقاط حفرشده در طبقات 
خواص  داراى  آب ها  اىن  از  برخى  مى آىد.  به  دست  زىرزمىنى 
بهداشتى و درمانى اند و در معالجٔه امراض پوستى و ساىر بىمارى ها 
مؤثر مى افتد و از اىن رو، به آنها آب هاى درمانى هم گفته مى شود؛ 
آنها را  از چشمه هاى معدنى گرم است، عده اى  برخى  چون آب 
آب هاى گرم نامىده اند. چشمه هاى آب معدنى و تأسىسات گوناگون 
و  داخلى  آن موجب جذب گردشگران  اطراف  تفرىحى  و  درمانى 
خارجى مى شود و خوشبختانه کشور ما از اىن موهبت خدادادى 

بهره مند است.
با نگاهى به نقشٔه پراکندگى چشمه هاى آب معدنى مالحظه 
مى کنىم که اکثر اىن چشمه ها در مناطق فعال زمىن شناسى تمرکز 

ىافته اند؛ مانند آب گرم سرعىن،الرىجان،آوج و...
 آىا در استان محل زندگى شما چشمٔه آبگرم معدنى وجود 
مسافران  جذب  براى  رفاهى  تأسىسات  نواحى  اىن  در  آىا  دارد؟ 
به وجود آمده است؟ وجود اىن تأسىسات چه تأثىرى بر اشتغال، مىزان 

جمعىت و ىا چشم اندازهاى طبىعى ناحىه گذاشته است؟

ـ 7 ــ کىش ــ هرمزگان شکل 19ـ

شکل 21 ــ7ــ آبشار بىشه ــ لرستانشکل 20ــ7ــ تله کابىن توچال ــ تهران
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 جاذبه های فرهنگى و تارىخى
 اماکن مقدس مذهبى: در اىران مراکز و اماکن مقدس 
مذهبى مهم ترىن قطب هاى جاذبٔه گردشگرى را تشکىل مى دهد.  
شهر مشهد به دلىل وجود بارگاه امام رضا علىه السالم مهم ترىن 
زائران  از  زىادى  تعداد  ساله  همه  است.  کشور  مذهبى  قطب 
شهر  اىن  به  مسلمان  و  همساىه  کشورهاى  از  خارجى  و  اىرانى 
متعددى، چون  بناهاى  نىز  مطهر  اطراف حرم  در  مى کنند.  سفر 
صحن مسجد گوهرشاد، صحن عتىق و جدىد وجود دارد که از 
نظر کاشى کارى، معمارى و هنرهاى تزئىنى از جالب ترىن بناهاى 
مذهبى اسالمى به شمار مى رود. بارگاه حضرت معصومه سالم الله 
علىها در شهر مذهبى قم،   حضرت عبدالعظىم حسنى در شهر رى 
و حضرت احمدبن موسی )شاهچراغ( فرزند امام هفتم علىه السالم 

در شهر شىراز نىز از جمله مراکز مهم گردشگرى مذهبى اىران به 
شمار مى روند.

مکان  به  که  خىابان هاىى  و  راه ها  زىارتگاهى  شهرهاى  در 
بازرگانى،  کاالهاى  انواع  عرضٔه  محل  مى شود  منتهى  مقّدس 
و  بانک ها  مسافرتى،  دفاتر  غذاخورى،  سالن هاى  غذاىى،  مواد 
مهمان سراها و هتل هاست و هجوم مسافران به اىن شهرها در اىجاد 

اشتغال و توسعٔه بازرگانى ساکنان شهر نقش مهمى اىفا مى کند.
ابنىه و آثار تارىخى: در اىران به  دلىل قدمت تارىخى، 
آثار و ابنىٔه متعددى وجود دارد که در اىنجا به معرفى دو مرکز مهم 

آثار تارىخى اکتفا مى کنىم:
عمارت  جهان،  نقش  مىدان  وجود  با  اصفهان  شهر 
عالى قاپو، مسجد امام خمىنى )ره(، مسجد شىخ لطف الله، بازار 
قىصرىه، سى و   سه پل، پل خواجو و کاخ چهلستون گنجىنه اى از 
را  مىنىاتور، کاشى کارى و حجارى  معمارى،  گوناگون  هنرهاى 

به  وجود آورده است.
 استان فارس نىز با بناهاى باستانى چون تخت جمشىد، نقش 
رستم و خرابه هاى استخر، تخت سلىمان، پاسارگاد )مقبرٔه کوروش( 
و آثار تارىخى پس از اسالم چون مسجد و حمام وکىل شىراز، بازار 
از قطب هاى عمده  و سعدى  آرامگاه حافظ  و  قرآن  دروازه  وکىل، 

گردشگرى فرهنگى و تارىخى کشور محسوب مى شود. 
  کتاب خانه ها و موزه ها، نىز از جمله مراکزى است که 

بازدىد کنندگان داخلى و خارجى را به سوى خود جلب مى کند. آىا 
مى توانىد موزه ها و آثار تارىخى استان محل زندگى خود را نام ببرىد؟

 شکل 22 ــ 7ــ نقشۀ پراکندگى چشمه هاى آب معدنى کشور

علىه السالم  رضا  امام  حضرت  بارگاه  23ــ7  ــ  شکل 
مهم ترىن قطب جذب گردشگر در اىران

درىاى خزر

درىاى عمان

خلىج فارس
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شکل 25ــ7ــ قلعۀ فلک االفالک ــ خرم آبادشکل 24ــ7 ــ  مىدان نقش جهان ــ اصفهان

شکل 26ــ7ــ تخت جمشىد ــ فارس  

شکل 29ــ7ــ موزۀ اىران باستان ــ تهران     شکل 28 ــ7ــ طاق بستان ــ کرمانشاه

شکل 27 ــ7   ــ عمارت اىل گلی ــ تبرىز
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سىمای کنونى گردشگری اىران
در نقشـٔه 30 ــ7 محدودهٔ  تقرىبى قطب هاى مهم گردشگرى 

را مالحظه مى کنىد. 
در واقع بسىارى از نواحى شرقى و مرکزى حتى بىابان ها 
و کوىرها و همچنىن نواحى غربى کشور نىز داراى امکانات بالقؤه 

ـ 7 فّعالّىت : 4
1ـ مسافران از چه راه هاىى ممکن است به جنگل سى سنگان و پارک ملى گلستان آسىب برسانند؟

2ـ الف( چرا سواحل جنوبى اىران برای گذراندن اوقات فراغت در فصل زمستان مناسب است؟ 
         ب( در سال های اخىر بىشترىن گردشگران به کدام بخش سواحل جنوبى اىران رفته اند؟

3ـ الف( چرا چشمه های آب معدنى از جاذبه های مهم تورىستى است؟
        ب( با توجه به نقشهٔ 22ـ 7کدام استان ها بىشترىن چشمه های آب معدنى را دارند؟ 

         ج( آىا مى توانىد چند ناحىهٔ مهم دارای چشمه های آب گرم در اىران را   نام ببرىد؟
4ـ مهم ترىن حوزه های ورزش زمستانى اىران عبارت اند از :.....  و .....  و  .....  و ..... 

5 ـ دو مرکز مهم گردشگری تارىخى در اىران عبارت اند از : ..... و ..... . 
6 ـ الف( مهم ترىن مراکز گردشگری مذهبى کشور را نام ببرىد.

        ب( مسافرت به اىن شهرهای مذهبى چه اثری بر اقتصاد آن ها گذاشته است؟

٭ فّعالّىت گروهى : با استفاده از برىده های روزنامه ها و نشرىات و ىا جمع آوری عکس، مطالب و عکس هاىى از جاذبه های مختلف گردشگری در اىران، 
گردآوری و آنها را دسته بندی کنىد و سپس به صورت ىک روزنامهٔ دىواری در مدرسه نصب کنىد.

توجه  صورت  در  که  فرهنگى اند  و  تارىخى  جاذبه هاى  و  طبىعى 
کافى به اىن جاذبه ها و با اىجاد امکانات و تأسىسات رفاهى مناسب 

مى توانند به کانون ها و قطب هاى گردشگرى تبدىل شوند. 
غربى  مرزهاى  در  تحمىلى  جنگ  که  سال هاىى  در  البته 
کشور ما جرىان داشت در استان هاى غربى و جنوب غربى کشور، 

درىــاى خــــزر

چاه بهار    

زاهدان

 کرمان 

بوشهر

 ىزد 
ىاسوج 

شهرکرد

 همدان
 قزوىن 

 اردبىل 
 تبرىز 

 زنجان 

اىالم 
 کرمانشاه  

 سنندج سمنان 

رشت

اصفهان 

سارىمشهد  

بندرعباس

 اهواز 

 شىراز

قم  

خــلـىج فـــارس 

خرم آباد

 ارومىه 
بجنورد

بىرجند

گرگان

 کرج تهران 

ـ 7 ــ نقشۀ محدودۀ تقرىبى  شکل 30ـ
مناطق عمدۀ گردشگرى در اىران

درىاى عمان 

محدودۀ مناطق 
عمدۀ گردشگرى اىران
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گردشگرى رکود پىدا کرد و از حجم مسافران به اىن مناطق کاسته 
شد اما در دوران بازسازى پس از جنگ اىن استان ها به  تدرىج 

اهمىت گردشگرى خود را باز مى ىابند.
 در درس گذشته خواندىد که فّعالّىت گردشگرى در باالبردن 
درآمد ارزى کشور و اىجاد اشتغال نقش مهمى دارد. به نمودارهاى 
کنىد. در سال هاى 68 ــ1360  توجه  ـ 7  ـ 7 و 32ـ شکلهای 31 ـ
به  نسبت  شده اند  وارد  کشور  به  که  خارجى  گردشگران  تعداد 
گذشته افزاىش ىافته است ىا کاهش؟ مىزان درآمد ارزى که از ورود 

گردشگران خارجى به  دست مى آىد چطور؟
پس از پىروزى انقالب اسالمى و با شروع جنگ تحمىلى 
گردشگرى در اىران رکود پىدا کرد. عالوه بر مسائل مربوط به جنگ، 
تبلىغات استکبار جهانى بر علىه کشور اىران و ارزش هاى انقالب 
اسالمى نىز موجب کاهش ورود گردشگران خارجى به کشور شد. 
اما در سال هاى اخىر به دلىل اهمىتى که فّعالّىت گردشگرى در افزاىش 
درآمد، اىجاد اشتغال و تبادل فرهنگى مىان ملت ها دارد وکشور ما نىز 
داراى جاذبه هاى فراوانى است توجه به توسعهٔ  اىن بخش روزبه روز 
بىشتر مى شود. آىا مى توانىد بگوىىد تعداد گردشگران خارجى در 

سال 1373 چند نفر بوده است؟ 
را  اىران  گردشگرى٭  عمدۀ  بازارهاى  33ــ7  نمودار 
گردشگرى  بازارهاى  از  منظور  مى دهد.  نشان   1373 سال  در 
اىران  آنها کشور  کشورهاىى است که مقصد حرکت گردشگران 
مى باشد. بىشترىن گردشگران خارجى وارد شده به کشور ما از 

کدام کشورها بوده اند؟ نام ببرىد.
 در داخل کشور ما نىز همواره تعداد کسانى که ترجىح 
مى دهند در تعطىالت آخر هفته، اىام عىد ىا تابستان به نقاط مختلف 
دور و نزدىک کشور سفر کنند بىشتر مى شود. شهرنشىنى در کشور 
ما روزبه روز گسترش بىشترى پىدا مى کند و با زندگى شهرى نىاز 
بىشترى به گذران اوقات فراغت در دامن طبىعت احساس مى شود. 
بنابراىن، با افزاىش تقاضا اىرانگردى نىز باىد توسعه ىابد و امکانات 
بالقّوهٔ مناطق مختلف کشور شناساىى و براى آنها برنامه رىزى شود.

 توسعٔه گردشگرى خارجى و داخلى کشور باىد به گونه اى 
باشد که به ارزش هاى اسالمى و فرهنگى جامعه لطمه وارد نکند و 

همچنىن موجب خسارت به محىط هاى طبىعى نشود.
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شکل 31 ــ 7ــ  تعداد گردشگران خارجى وارد شده به کشور
 طى سال هاى 73ــ1350
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شکل 32 ــ 7 ــ  درآمد ارزى حاصل از ورود گردشگران خارجى به اىران
 طى سال هاى 70ــ1350
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ـ 7ــ  گردشگران وارد شده به اىران از  کشورهاى مختلف نمودار 33 ـ
 در سال 1373

 پاکستان 
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جمهورى ارمنستان

جمهورى آذرباىجان
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خالصه
 کشور اىران دارای جاذبه های طبىعى و جاذبه های فرهنگى و تارىخى بسىاری برای توسعهٔ گردشگری است.

  توسعهٔ گردشگری در کشور ما روز به روز بىشترمورد توجه قرار مى گىرد.

 توسعهٔ گردشگری خارجى و داخلى باىد به گونه ای باشد که به ارزش های فرهنگى و محىط زىست لطمه 

وارد نکند.

فّعالّىت : 5ـ7
1ـ با توجه به نقشهٔ 30ـ7 کانون ها و قطب های عمدهٔ گردشگری کشور، کدام نواحى اند؟

2ـ درصورتى که بخواهىم با توجه به امکانات بالقّوه و جاذبه های ىک ناحىه، گردشگری را در آن ناحىه توسعه دهىم 
و آنجا را به مکانى مناسب و جذاب برای گذران اوقات فراغت مبدل کنىم، چه اقداماتى باىد انجام دهىم؟ پىشنهادات 

شما چىست؟
3ـ با استفاده از واژه های زىر جمله ای دربارهٔ توسعهٔ گردشگری بنوىسىد.

محىط زىست              سالمت فرهنگى

4ـ با استفاده از کتاب استان شناسی )و در صورت  امکان ساىر منابع( انواع جاذبه های طبىعى، فرهنگى و تارىخى استان 
محل زندگى خود را با ذکر نام محل در جدولى بنوىسىد. کدام  ىک از اىن مکان ها مورد بازدىد مسافران قرار مى گىرند؟ در 

کدام  ىک از مکان ها باىد امکانات و تأسىساتى فراهم شود تا مسافران را جذب نماىد؟

٭ بازدىد علمى : با راهنماىى دبىر خود مکانى را برای بازدىد انتخاب کنىد و با نظارت و راهنماىى وى و به اتفاق ساىر همکالسى هاىتان از آنجا 
بازدىد و گزارش تهىه کنىد. در گزارش خود به انواع جاذبه های گردشگری و فراغتى اعم از طبىعى، فرهنگى و تارىخى، چگونگى امکانات و تأسىساتى که برای 

بازدىدکنندگان ىا مسافران وجود دارد و اثرات گردشگری بر محىط آنجا و وضعىت اقتصادی ساکنان آن ناحىه اشاره کنىد.
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١١ آبان روز

آمار و برنامه ریزی

درس چهاردهم :پراکندگی و رشد جمعیت

فصل
8

مى بىنىد،  نقشه  روى  که  نقاطى  کنىد.  توجه  زىر  نقشٔه  به 
پراکندگى جمعىت را در سطح زمىن نشان مى دهد. همان طورکه 
مشاهده مى کنىد در بعضى نواحى جمعىت بسىار انبوهى متراکم 
شده است در حالى که بعضى از مکان ها تراکم جمعىت کمترى دارند 

و نواحى وسىعى از جهان نىز خالى از سکنه است.
آىا گروه هاى انسانى به طور تصادفى در بخش هاى معىنى از 

چرا جمعیت جهان به طور نامساوی پراکنده شده است؟

جهان گرد هم آمده اند؟ و ىا دالىلى براى تراکم ىا پراکندگى )تفرق( 
جمعىت وجود دارد؟ عوامل بسىارى در اىن امر دخالت دارند. 
بعضى از عوامل مانع از زندگى انسان در ىک ناحىه مى شود. به 
اىن عوامل، عوامل دافع جمعىت گفته مى شود که نتىجٔه آن تراکم 

پاىىن ىا کم جمعىت در ىک ناحىه است.

 جمعىت پراکندۀ صحراى
 بزرگ افرىقا

خشک،  و  گرم  بسىار  آب وهواى  ٭ 
نامناسب براى سکونت

براى  مناسب  آب وخاک  کمبود  ٭ 
کشاورزى

ارتباطات  ٭ ماسه زارها حمل ونقل و 
را مشکل مى سازند.

جمعىت متراکم بنگالدش
٭ پست و هموار

و  گرما  حاصلخىز،  و  غنى  خاک  ٭ 
رطوبت

شکل 1ــ 8 ــ نقشۀ پراکندگى جمعىت جهان ٭ شراىط مناسب براى کشاورزى

جنگل هاى استواىى آمازون کوه هاى هىمالىا  اروپاى غربى 

؟ ؟؟
؟

؟
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برخى عوامل دىگر، جمعىت را به زندگى در ىک ناحىه تشوىق 
مى کند. به اىن عوامل، عوامل جذب جمعىت مى گوىند که تراکم 

زىاد را به  وجود مى آورد.

 عوامل دافعه، موجب تفرق و پراکندگى جمعیت مى شوند  :
عوامل طبىعى:

داراى  نواحى  به  طبىعى  به طور  انسان ها  هوا:  و  آب   
آب وهواى بسىار سرد ىا بسىار گرم جذب نمى شوند. آب وهواى 

بسىار مرطوب ىا بسىار خشک نىز براى انسان خوشاىند نىست.
تند که در  ىا شىب هاى  بلند  نواحى بسىار  ناهموارى :    
جذب  مانع  نىز  لرزه اند  زمىن  ىا  آتشفشانى  فوران هاى  معرض 

جمعىت مى باشند.
مساکن  به ندرت،  انبوه  جنگل هاى  در  گىاهى:  پوشش 
دائمى دىده مى شود. در مناطقى که ضخامت قشر خاک کم است 
و ىا گىاخاک کافى براى کشت وجود ندارد و ىا فرساىش شدىد 
خاک به سبب تخرىب جنگل ها و چراى بىش از حد دام ها پدىد 

آمده است، جمعىت اندکى زندگى مى کنند.
منابع: همچنىن جمعىت به مناطقى که منابع طبىعى، ذخاىر 
آب، ذخاىر انرژى و معادن آن کم و بنابراىن، احتمال توسعٔه صناىع 

و اىجاد مشاغل نىز در آنها کم است، جذب نمى شود.
وساىل  به  چون  افتاده  دور  نواحى  انسانى:  شکل 2 ــ 8 ــ از 30% سطح خشکى ها،تنها 10درصد قابل سکونت است.عوامل 

ىا  پراکنده  ندارند، جمعىت هاى  ارتباطات دسترسى  حمل ونقل و 
متفرق را به  وجود مى آورند. نواحى داخلى قاره ها که از درىاها و 
اقىانوس ها دورند نسبت به سواحل جمعىت کمترى دارند؛ زىرا 

امکانات تجارت، بازرگانى و درىانوردى ندارند.
از جمله دالىل اقتصادى براى کمى تراکم جمعىت در ىک 

ناحىه، فقدان ثروت و سرماىه ىا سطح پاىىن تکنولوژى است.
اشاره  تصمىمات حکومت ها  به  مى توان  از عوامل سىاسى 
کرد.  اگر دولت ها در برنامه رىزى هاى خود به سرماىه گذارى و اىجاد 
ىا امکانات خدماتى و رفاهى در برخى نواحى ىک کشور  مشاغل 

توجه الزم نداشته باشند، بر نوع پراکندگى جمعىت اثر مى گذارند.

فّعالّیت :1 ـ 8
جمعیت کالس شما بخشى از جمعیت مدرسه است.

1 ـ جمعیت کالس شما چند نفر است؟
2 ـ تراکم جمعیت در کالس شما چقدر است؟ )چند نفر در مترمربع( محاسبه کنید.

3 ـ تحقیق کنید پرتراکم ترین کالس مدرسهٔ شما کدام کالس است؟ تراکم دانش آموزان در این کالس چقدر است؟

تراکم جمعىت٭: تراکم جمعىت رابطه و نسبت بىن انسان 
و زمىن را بىان مى کند و تعداد افراد ساکن در ىک واحد 
سطح را به طور متوسط نشان مى دهد. در اىن نمودار هر 
مربع نشان دهندهٔ ناحىه اى به وسعت 1 کىلومتر * 1 کىلومتر 

1 نقطه = 10 نفرىا 1 کىلومترمربع است.
تراکم جمعىت = 30 نفر در کىلومترمربع  

1 نقطه = 10 نفر    
تراکم جمعىت = 100 نفر در کىلومتر مربع

  1km برای مطالعه

70% سطح آب ها  10% بسىار خشک

کوه هاى بسىار بلند سرد %5
خىلى 

 %5

کونت
ل س

قاب
%1

0
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عللشماره هاى داخل نقشهمکانتراکم جمعىت

جمعىت متراکم
درٔه نىل )مصر(

اروپاى شمال غربى
شرق اىاالت متحدٔه امرىکا

جمعىت پراکنده 
)متفرق(

هىمالىا
جنگل هاى آمازون

گرىنلند

ـ  8 ــ نقشۀ تراکم جمعىت جهان  شکل 4ـ

1

2

3

4

5

6

عوامل جاذبه موجب تراکم زیاد جمعیت مى شوند :
اىن عوامل درست برعکس عوامل دافعه که در صفحه قبل 

کم تر از ىک نفر در هر کىلومترمربع    
 بىش از 100 نفر در هر کىلومترمربع

تراکم جمعىت  

شرح داده شد عمل مى کنند و در شکل 3 ــ 8 خالصه شده است.

فّعالّیت : 2 ـ 8
1ـ در نقشهٔ 1 ـ 8 در مورد ناحیه ای که با عالمت ؟ مشخص شده است ، معین کنید تراکم جمعیت زیاد 

است یا کم؟ دالیل مربوط به این نوع تراکم را بنویسید.
2ـ با توجه به نقشهٔ 4 ـ 8 جدول را کامل کنید. برای توضیح عللى که موجب تراکم یا تفرق جمعیت در 

هر ناحیه مى شود از متن درس و عواملى که در شکل 3 ـ 8 آمده است، کمک بگیرید.
3ـ با توجه به راهنمای نقشه، معنای جمعیت متراکم و متفرق چیست؟

ـ    8 ــ نمودار عوامل طبىعى و انسانى تراکم جمعىت شکل 3ـ

منابع طبىعى
 وجود معادن، ذخاىر انرژى   و

 ذخاىر آب

عوامل طبىعى 

 خاک ها
 داراى  هوموس کافى و 

حاصلخىز

پوشش گىاهى
 مناسب 

آب وهوا 
آب وهواى مناسب که خىلى
 سرد، خىلى گرم، بىش از حد

 خشک ىا خىلى مرطوب
  عوامل جاذبه موجب تراکم زىاد جمعىت در ىک ناحىه مى شود نباشد  

عوامل انسانى

  حمل ونقل
 وساىل حمل و نقل و ارتباطى 

مناسب بىن مکان ها 

شکل ناهموارى 

سىاسى
 سرماىه گذارى دولت ها، برنامه رىزى 
براى اىجاد شهرهاى جدىد، اىجاد      

مراکزخدماتى و 
رفاهى 

اقتصادى 
وجود سرماىه و تکنولوژى براى 

اىجاد صناىع و مشاغل
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رشد جمعیت
 جمعىت جهان به سرعت رشد مى کند زىرا تعداد کودکانى 
که متولد مى شوند بسىار بىشتر از رقم افرادى است که مى مىرند. 
مىزان رشد سالىانه جمعىت جهان در ىک دورهٔ طوالنى در زمان هاى 
گذشته ثابت بوده است. مردم براثر عواملى چون قحطى و کمبود 
غذا، جنگ ها و بىمارى هاى واگىردار چون آبله، طاعون، حصبه 

و وبا جان خود را از دست مى دادند و بسىارى از کودکان نىز پس 
از تولد مى مردند. اما پس از انقالب صنعتى با پىشرفت چشمگىر 
پزشکى و بهداشتی، توسعٔه ابزار و آالت و شىوه هاى کشاورزى 
و افزاىش تولىد غذا و پىشرفت امکانات حمل ونقل و ارتباطات، 
مىزان مرگ ومىر به شدت کاهش ىافت و جمعىت جهان چند برابر 

گردىد. فعالىت 3 ــ 8 را در کالس انجام دهىد.

فّعالّیت در کالس : 3 ـ 8
نمودار رشد جمعیت جهان را مطالعه کنید و به این پرسش ها پاسخ دهید:

1 ـ جمعیت جهان تا چه سالى کمتر از 1 میلیارد نفر بوده است؟
2 ـ چند سال طول کشید تا جمعیت جهان از 1 میلیارد نفر به 2/5 میلیارد نفر افزایش بیابد؟

3 ـ جمعیت جهان از سال 1950 تا سال 2010 میالدى )در مدت 50 سال( از … میلیارد نفر به … میلیارد 
نفر افزایش یافته است.

این  یافته است.  افزایش  برابر  ناگهان به دو    همان طورکه مالحظه مى کنید در مدت 50 سال جمعیت جهان 
افزایش سریع درمدت کوتاه همان انفجار جمعیت است.

4 ـ جمعیت جهان در سال2010 میالدی چند نفر بوده است؟
5 ـ در پنجاهمین سال تولد شما جمعیت جهان چقدر خواهد شد؟            

مىلىارد نفر

ـ   8 ــ نمودار  روند رشد جمعىت جهان    شکل 5 ـ

10

9

1

2

3

8

4

5

6

7

0

1
6

0
0

1
6

5
0

1
7

0
0

1
7

5
0

1
8

0
0

1
8

5
0

1
9

0
0

1
9

5
0

2
0

0
0

2
0

5
0

2
0

2
5

+

سال مىالدى

رقم تخمىنى

ـ  8 توجه کنىد. آىا رشد جمعىت در همٔه کشورهاى  به نقشهٔ 6 ـ
جهان ىکسان است؟

ىکسان  جهان  نواحى  همٔه  در  جمعىت  سرىع  رشد  امروزه 
بر  عالوه  صنعتى  ىافتٔه  توسعه  کشورهاى  در  به طورى که  نىست، 

بعضى  در  است.حتى  ىافته  کاهش  نىز  موالىد  مىزان  مرگ ومىر، 
از کشورهاى صنعتى اروپا نظىر آلمان، فنالند، سوئد، اسپانىا و 
دانمارک نرخ رشد به صفر ىا پاىىن تر از آن رسىده است. اّما 97 
درصد افزاىش جمعىت امروزه مربوط به سه قاّرهٔ در حال توسعه، 
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ىعنى آسىا، آفرىقا و امرىکاى التىن است. در سال 1990 اىن سه 
قاره 84 درصد سکنه زمىن را در خود جاى داده اند. طبق آمار 
سازمان ملل در سال 2000 مىالدى 39 درصد جمعىت جهان فقط 

در دو کشور چىن و هند زندگى مى کردند.

نرخ موالید و نرخ مرگ ومیر چگونه بر رشد جمعیت 
اثر مى گذارد؟

 آنچه که موجب رشد جمعىت در ىک کشور ىا کل جهان 
مى شود تغىىرات مربوط به نرخ  موالىد٭ و نرخ مرگ ومىر٭ است. 
رشد طبىعى٭ جمعىت تفاوت بىن نرخ موالىد و مرگ ومىر است. 
اگر نرخ موالىد بىشتر باشد جمعىت کل افزاىش خواهد ىافت و اگر 
نرخ مرگ ومىر بىشتر باشد جمعىت کل کاهش خواهد ىافت. تفاوت 

کمتر از 1درصد  
2 ــ 1 درصد   
3 ــ 2 درصد   
4 ــ 3 درصد

ـ    8    ــ نقشۀ رشد جمعىت در کشورهاى مختلف جهان شکل 6   ـ

اىن دو نرخ معموالً برحسب درصد بىان مى شود:
براى مثال، در کشور تانزانىا در سال 1990 مىالدى نرخ 
موالىد 51 در هزار و نرخ مرگ ومىر 14 درهزار بوده است که در 
اىن صورت رشد طبىعى جمعىت 37 در هزار و به صورت درصد 

3/7 درصد در سال خواهد بود.
 امروزه در کشورهاى در حال توسعه با پىشرفت بهداشت 
و بهبود وضعىت اقتصادى نرخ  مرگ ومىر به طور سرىع کاهش ىافته 
است، اما نرخ موالىد همچنان باالست و به همىن دلىل جمعىت 

همچنان در حال افزاىش است.
در اىن کشورها هر چند نرخ مرگ ومىر  کودکان٭ درحال 
کاهش و امىد به زندگى٭ در حال افزاىش است، اما هنوز اىن دو 
نرخ، تفاوت قابل مالحظه اى با کشورهاى توسعه ىافتٔه صنعتى دارد.

 کاهش جمعىت

نرخ مرگ ومىر بىشتر از نرخ موالىد است.

 ثبات جمعىت

نرخ موالىد مساوى با نرخ مرگ ومىر است.

 افزاىش جمعىت

نرخ موالىد بىشتر از نرخ مرگ ومىر است.

  نرخ مرگ ومىر -   نرخ موالىد = نرخ رشد طبىعى جمعىت
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 شاخص هاى حىاتى
 نرخ موالىد: تعداد متولدىن در ىکسال به ازاى هر 1000 نفر.

 نرخ مرگ ومىر: تعداد مرگ ومىرها در ىکسال به ازاى هر 1000 نفر.
 نرخ مرگ ومىر کودکان: تعداد کودکان زنده اى که هر سال متولد مى شوند و قبل از رسىدن به ىکسالگى مى مىرند 

به ازاى هر 1000 نوزاد زنده.
 امىد به زندگى: مىانگىن تعداد سال هاىى که مى توان انتظار زندگى براى ىک فرد متولد شده، داشت.

برای مطالعه

نرخ رشد جمعىت
 نرخ رشد جمعىت به صورت تغىىرات درصدى سالىانه اندازه گىرى مى شود و مى توان آنها را به چهار دسته تقسىم نمود:

 کمتر از 1درصد در سال نرخ رشد کم
 2درصد ــ 1درصد در سال نرخ رشد متوسط
 بىن 3درصد ــ 2درصد در سال نرخ رشد زىاد
 بىشتر از 3درصد در سال نرخ رشد خىلى زىاد

دو برابر شدن جمعىت ىعنى تعداد سال هاىى که طول مى کشد تا مىزان جمعىت دو برابر شود؛ مثالً از 100 نفر به 200 نفر 
ىا از 1000 نفر به 2000 نفر افزاىش ىابد.



119

فّعالّیت :4 ـ 8
1 ـ در سال 1990 چند درصد جمعیت جهان در سه قارهٔ در حال توسعه زندگى مى کردند؟ چند درصد جمعیت در 

سه قارهٔ توسعه یافته صنعتى ساکن بودند؟ انفجار جمعیت در کدام بخش از جهان رخ داده است؟ 
2 ـ یک نقشهٔ گنگ جهان بدون مرزهای سیاسى تهیه کنید. روی نقشه نام این بخش ها را بنویسید : آمریکای شمالى، 
آفریقا، اروپا، خاورمیانه، جنوب شرقى آسیا، چین، اقیانوسیه، آمریکای جنوبى و روسیه. حال با استفاده از اطالعات نقشهٔ 

6 ـ 8 نقشهٔ خود را رنگ آمیزی کنید. از سه رنگ به منظور نشان دادن رشد زیاد، رشد متوسط و رشد کم استفاده کنید.
 در کدام بخش های دنیا رشد جمعیت سریع تر است؟ نام ببرید.

3 ـ با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

تراکم نفر در نام کشور
کىلومتر مربع

موالىد 
رشد طبىعى مرگ ومىر در1000 در1000

در1000
مرگ ومىر کودکان 

امىد به زندگى )سال(در1000

ژاپن
عربستان

آلمان
کنىا

اىاالت متحده آمرىکا
برزىل
اتىوپى

انگلستان
فرانسه

بنگالدش

330
8

229
47

239
18
47

239
106
791

12
36
11
43
14
26
49
14
13
41

8
5

12
10
9
8

19
12
10
14

4

33

18

2
3

5
32
8

64
8

57
130

8
7

108

79
70
75
61
76
66
46
76
77
53

الف( میزان رشد طبیعى جمعیت را در کشورهایى که روبه روی آنها دایره ترسیم شده است محاسبه کنید و در دایره 
مربوط به آن بنویسید.

ب( میزان رشد طبیعى همهٔ کشورهای جدول را برحسب درصد بنویسید.
ج( روی یک کاغذ جداگانه کشورها را برحسب نرخ رشد طبیعى از کم به زیاد مرتب کنید. آیا مى توانید این کشورها 

را به دو گروه رشد کم و رشد زیاد تقسیم کنید؟ چگونه؟
د( سه کشور که کمترین میزان امید به زندگى را دارند نام ببرید. 
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چه  جهان  مختلف  نواحى  در  جمعیت  سنى  ساختمان 
تفاوتى دارد؟

ساختمان  بر  همه  طبىعى  رشد  و  مرگ ومىر  موالىد،  نرخ   
سنى  هرم  با  را  جمعىت  سنى  ساختمان  مى گذارند.  اثر  جمعىت 
جمعىت نشان مى دهند. در هرم سنى روى ىک محور تعداد ىا درصد 
جمعىت و روى محور دىگر زنان و مردان در گروه هاى مختلف سنى 
نشان داده مى شود. کودکان و نوجوانان )14 ــ0 سال( و کهنساالن 
تولىدکننده نىستند و از نظر اقتصادى  )بىشتر از 65 سال( معموالً 
ــ 15 سال( گروه  بزرگساالن )65  بزرگساالن وابسته اند.  به گروه 
اصلى تولىدکننده و فعاالن اقتصادى اند و بار اصلى اقتصاد را به 

دوش مى کشند.
 هرم هاى سنى در بخش هاى مختلف جهان متفاوت است. 

نقشۀ 7 ــ 8 ــ موقعىت مکانى و هرم سنى کشورهاى سوئد و مکزىک
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درصد

سوئد

مکزىک

در کشورهاى در حال توسعه نظىر مکزىک قاعدٔه هرم پهن است؛ 
ىعنى درصد زىادى از جمعىت کمتر از 15 سال سن دارند. به اىن 
مسئله  »جوانى جمعىت٭« گفته مى شود. کشورهاىى که با جوانى 
جمعىت روبه رو هستند باىد براى تأمىن نىازهاى جوانان به  خصوص 

در آموزش   و پرورش و اىجاد شغل سرماىه گذارى کنند.
تأثىر  آىنده  در  جمعىت  رشد  بر  جمعىت  جوانى  همچنىن 

خواهد گذاشت. چرا؟ 
 در کشورهاى پىشرفته صنعتى، مثل سوئد که نرخ موالىد 
و مرگ  ومىر هر دو پاىىن است و امىد به زندگى هم باالست؛ قاعدٔه 
هرم بارىک و هرم به شکل ىک زنگ درآمده است. در اىن کشورها 
به  رو  به تدرىج  ولى جمعىت  است،  زىاد  اقتصادى  فعاالن  تعداد 

پىرى مى رود.
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فّعالّیت : 5 ـ 8
       1 ـ جدول را کامل کنید :

خواندن نمودار:

تفسیر نمودار:
2 ـ نرخ موالید در کدام کشور بیشتر است؟ در کدام 

کشور رشد طبیعى جمعیت بیشتر است؟
3 ـ امید به زندگى در کدام کشور کمتر است ؟ چگونه 

پى بردید ؟
اقتصادی  فعال  جمعیت  درصد  کشور  کدام  در  ـ   4

بیشتر است؟ چرا ؟

فرانسهبرزىل

6/82/3 درصد مردان 4 ــ 0 سال 

 درصد زنان 4 ــ 0 سال

 درصد کل جمعىت 4 ــ 0 سال

 درصد مردان 14 ــ 0 سال

 درصد مردان 74 ــ 70 سال

+85
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 درصد از کل جمعىت 

فرانسه  سن

مردان  زنان 

 درصد از کل جمعىت 

برزىل  سن
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5ـ  کشورهایى که با جوانى جمعیت روبه  رو هستند، 
چه مشکالتى خواهند داشت؟

به  رو  نظر شما در کشورهایى که جمعیت  به  ـ   6
پیری مى رود چه مشکالتى پدید مى آید؟

مردان زنان 
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تراکم   1390 سال  در  است.  پهناورى  سرزمىن  اىران 
که  است  شده  برآورد  مربع  کىلومتر  در  نفر   46/1 اىران  جمعىت 
در مقاىسه با  بسىارى از کشورهاى دىگر )جدول فعالىت 4ــ  8(  
کم   تراکم است. امـا همان  طورکـه در نقشه پراکندگى جمعىت 
ـ 8( مشاهده مى کنىد، پراکندگى جمعىت در اىران  اىران )شکل 8ـ 
بسىار ناهمگون است. بعضى از مناطق داراى تراکم زىاد و برخى 

نواحى دىگر خالى از جمعىت ىا کم تراکم است.
 ازجمله عوامل طبىعى مؤثر بر پراکندگى جمعىت در اىران 
تأثىر  تحت  اىران  از  پهناورى  قسمت  به طورکلى  آب   و هواست. 
به  و دسترسى  بارش  بنابراىن،  است.  و خشک  گرم  آب   و هواى 
آب نقش مهمى در تراکم جمعىت و پىداىش کانون هاى روستاىى و 
شهرى داشته است. آىا مى توانىد تأثىر ساىر عوامل نظىر خاک هاى 
مساعد، دسترسى به درىاها، نوع ناهموارى ها و … را در پراکندگى 

جمعىت اىران بررسى کنىد و شرح دهىد؟

حد  از  بىش  تراکم  در  مهمى  نقش  نىز  انسانى  عوامل   
سىاسى  مرکزىت  مثالً  است؛  داشته  نواحى  برخى  در  جمعىت 
و  دولتى  سازمان هاى  و  وزارتخانه ها  تمرکز  و  کشور(  )پاىتخت 
امکانات زىرساختى نظىر راه ها و امکانات برتر آموزشى و خدماتى، 
مهاجران زىادى را از سراسر کشور به تهران جذب نموده است. 
به  کشور  مصرفى  بزرگ  صناىع  درصد   37 بودن  دارا  با  تهران 
اولىن قطب صنعتى تبدىل شده است. اىن مادرشهر٭ منظومه اى 
از شهرهاى بزرگ و کوچک را در اطراف خود به وجود آورده 
و منطقۀ شهرى٭ وسىعى را که بىش از 10 مىلىون نفر جمعىت 

دارد شکل داده است.
کدام قطب هاى بزرگ صنعتى دىگر در کشور ما موجب 
تراکم زىاد جمعىت در ىک ناحىه شده اند؟ در کدام ناحىه منابع و 

معادن موجب جذب جمعىت شده است؟

جمعیت در کشور ما چگونه پراکنده شده است؟

ـ   8 ــ نقشۀ  پراکندگى جمعىت در اىران شکل 8  ـ

درىــــاى خــــــزر

خلىج  فارس

عمان قطردرىاى عمان
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فّعالّیت : 6 ـ 8
1 ـ تراکم جمعیت در هر یک از نواحى زیر چگونه است؟ علل مربوط به این نوع تراکم را مختصرًا توضیح دهید.

 جلگهٔ گىالن ،  دشت کوىر و دشت لوت ،  منطقهٔ شهرى تهران ، جلگهٔ خوزستان

2ـ یک نقشهٔ گنگ استان ها تهیه کنید. نام مراکز استان ها را بر روی هر استان بنویسید. سپس به منظور نمایش 
تراکم جمعیت در استان های کشور با استفاده از اطالعات جدول زیر و رنگ هایى که در راهنما برای این نقشه پیشنهاد 

شده است، آن را رنگ آمیزی کنید.

نام استان

تراکم
)نفر در
کىلومتر
مربع(

نام استان

تراکم
)نفر در
کىلومتر
مربع(

نام استان

تراکم
)نفر در
کىلومتر
مربع(

راهنما

آذرباىجان شرقى
آذرباىجان غربى

اردبىل
اصفهان

البرز
اىالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختىارى
خراسان جنوبى
خراسان رضوى

82
82
70
46

471
28
45

890
55
7

50

خراسان شمالى
خوزستان

زنجان
سمنان

سىستان و بلوچستان
فارس
قزوىن

قم
کردستان

کرمان

31
71
47
6

14
37
77

100
51
16

کرمانشاه
کهگىلوىه و بوىراحمد

گلستان
گىالن
لرستان

مازندران
مرکزى

هرمزگان
همدان

ىزد

78
  42
87

   177
 62
129
49
22
91
8

نفر در کىلومتر مربع

ـ 5  12ـ
33ــ12
57  ــ33
85  ــ57

ـ 85 140ـ
380 ــ140
900ــ380 

ـ در زیر نقشه ای که فراهم کرده اید به این سؤاالت پاسخ دهید :
٭ تراکم جمعیت در نیمهٔ شرقى کشور بیشتر است یا نیمه غربى؟

٭ تراکم جمعیت در استان محل زندگى شما نسبت به تراکم جمعیت در کل کشور و استان های همسایه چگونه است؟ 
مقایسه کنید.

3ـ در کدام نواحى یا شهرستان های استان محل زندگى شما تراکم جمعیت بیشتر و در کدام بخش ها کمتر است؟ علل 
طبیعى و انسانى مربوط به آن را توضیح دهید. )از کتاب استان شناسی استفاده کنید.(
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ویژگى های جمعیتى ایران
کشور  در  چرا  که  باشىد  پرسىده  خود  از  تاکنون  شاىد 
به  کشورها  همٔه  چرا  اصوالً  و  مى گىرد؟  انجام  سرشمارى٭  ما 

گردآورى اطالعات جمعىتى مى پردازند؟
سرشمارى، آمار و اطالعات مربوط به جمعىت و خانوارها 
را در کل کشور و هم چنىن بخش هاى مختلف در ىک زمان معىن 

فراهم مى آورد.
اىن اطالعات به  وسىلٔه وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى 
و همچنىن مؤسسات تحقىقاتى ىا خصوصى به منظور برنامه رىزى 

حمل ونقل،  مسکن،  آموزش،  بهداشت،  زمىنه هاى  در  مناسب 
اشتغال، کشاورزى و… به  کار مى رود. بنابراىن، ما به سرشمارى 
نىاز دارىم و هر چه اطالعات حاصل از سرشمارى ها دقىق تر و 
همه جانبه تر باشد برنامه رىزى ها نىز کامل تر و صحىح تر خواهد بود. 
اولىن سرشمارى رسمى در سال 1335 و آخرىن سرشمارى در 
سال 1390 انجام گرفته است. سرشمارى رسمى بعدى در چه 

سالى خواهد بود؟
 روند افزاىش جمعىت در اىران: جمعىت اىران براساس 

آخرىن سرشمارى سال 1390 ، 75/149/669 نفر بوده است.
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اول هجرى شمسىسال

فّعالّیت : 7 ـ 8
1 ـ چرا باید با افرادی که مأمور سرشماری هستند همکاری کرد و اطالعات صحیح در اختیار آنها گذاشت؟

2ـ با کمک و راهنمایى دبیر خود یک یا دو نمونه از نشریات و سالنامه های آماری را بررسى کنید و چند مورد از 
اطالعات مربوط به استان یا شهرستان محل زندگى خود را استخراج و یادداشت نمایید.

نمودار 9 ــ 8 ــ روند افزاىش جمعىت در اىران

جمعىت تخمىنى
جمعىت فعلى

راهنما

به سؤاالت زىر دربارٔه نمودار پاسخ دهىد:

ىا  بوده و  ثابت  تقرىباً  اىران  تا چه سالى تعداد جمعىت  ٭ 
افزاىش بسىار کمى داشته است؟ چرا؟

٭ از سال اول هجرى شمسى تا سال 1250 هجرى شمسى 
)ىعنى مدت 1250 سال( تعداد جمعىت اىران چه تغىىرى کرده است؟ 

تقرىباً چند برابر شده است؟
٭ از سال 1305 تا سال 1385 )ىعنى مدت 80 سال( تعداد 

جمعىت اىران چه تغىىرى کرده است؟ چند برابر؟
٭ مىزان جمعىت اىران در بىست سال آىنده چقدر تخمىن 

زده شده است؟



125

نشان می دهد قاعدٔه هرم سنی کشور ما مانند بسىاری از کشورهای 
درحال توسعه، پهن است، اّما سىاست های کنترل جمعىت سبب 
شد که تعداد موالىد و نرخ رشد جمعىت کاهش ىابد. همان طور که 
در اىن شکل می بىنىد تعداد افراد 14ــ0 ساله در مقاىسه با گروه 
سنی 24ــ15 ساله کمتر شده است؛ هرچند درحال حاضر، ساختار 
سّنی اىران جوان است، اّما اگر اىن روند ادامه ىابد به تدرىج با کاهش 
جوانان و کم شدن نىروی فّعال کشور در سال های آىنده و با پىری 
جمعىت مواجه خواهىم بود که ىکی از آثار آن کاهش نىروی فعال 
کشور است. به نظر شما پىری جمعىت چه پىامدهای منفی برای 

وضعىت اقتصادی و اجتماعی کشور درپی خواهد داشت. 

 در 80 سال اخىر و به  خصوص از سال 1335 به بعد با 
گسترش بهداشت و واکسىناسىون، لوله کشى و بهبود آب آشامىدنى، 
رونق صادرات نفت و واردات مواد غذاىى، مىزان مرگ و مىر کاهش 
ىافت در حالى که مىزان موالىد هم  چنان باال باقى ماند و جمعىت 

خىلى سرىع رشد کرد.
 در سال 1365 مىزان رشد مطلق جمعىت در کشور ما 
به 3/9 درصد رسىد که جزء نرخ رشدهاى بسىار باال بود. »از اىن 
مىزان 3/2 درصد مربوط به رشد طبىعى و 0/7 درصد مربوط به 

مهاجرپذىرى پناهندگان اختصاص داشت.«
درپی سىاست های کاهش جمعىت در حال حاضر نرخ رشد 
جمعىت کشور کاهش ىافته است )در سال 1390، 1/29درصد( 
که اىن مسأله در آىنده مشکالتی را به دنبال خواهد داشت از جمله 
می توان به برهم خوردن تعادل جمعىتی و تضعىف نىروی دفاعی 

کشور اشاره کرد. 
اگر سىاست کنترل جمعىت در ابعاد شدىد ادامه پىدا کند، 
جمعىت کشور به تدرىج دچار پىری و در نهاىت مشکالت دىگری 
دربرخواهد داشت. اساساً نباىد سىاست کنترل جمعىت به گونه ای 
به سمت سالمندی و کهنسالی حرکت  باشد که هرم سنی کشور 
کند. زىرا اىن پدىده مانعی اصلی برسر راه توسعه اقتصادی جامعه 

خواهد بود. 

ساختمان سنی جمعیت
ـ  8 ــ هرم سنى جمعىت اىران در سال  1385شکل 10ــ 8 هرم سنی جمعىت اىران در سال 1385 را  شکل10ـ
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دلىل  به  اول  دلىل مهاجرت مى کنند:  دو  به  مردم  اصوالً 
دور شدن از شراىط ىا عوامل نامساعد. به اىنها عوامل دورکننده 
ىا  شراىط  به  مردم  اىنکه  دوم  مى شود؛  گفته  دافعه«  »عوامل  ىا 
چىزهاىى که دوست دارند جذب مى شوند و اىنها »عوامل جاذبه« 

در مهاجرت اند.
در شکل11 ــ 8 بعضى از اىن عوامل را مشاهده مى کنىد.

شکل 11 ــ 8 ــ عوامل جاذبه و دافعه جمعىت

علل و آثار مهاجرت چیست؟
مردم همىشه در ىک مکان ساکن نىستند و گاهى از مکانى 
به مکان دىگر جابه  جا مى شوند.اىن نقل مکان ممکن است براى 

مدتى کوتاه ىا به طور دائم صورت بگىرد.
به  عبارت است از جابه  جاىى مردم از مکانى  مهاجرت : 

مکان دىگر به منظور کار ىا زندگى.

عوامل جاذبه

جنگمسکن بهتر 

عوامل دافعه

بىکارىوابستگى هاى فامىلى

 مبدأ  →                        مقصد 

درآمد بىشتر

امکانات
 بهداشتى بىشتر

کمبود غذا

 مخاطرات
طبىعى

آموزش بهتر 
 فقر

شکل 12 ــ 8 ــ ىک اردوگاه  پناهندگان در روآندا

درس پانزدهم :جمعیت و مهاجرت،جمعیت و منابع طبیعی
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روستا به شهر
شهر به روستا٭

    

روزانه

    

  
   فصلى

علل:
٭ دستىابى به منابع طبىعى و ثروت ساىر قاره ها

٭ نىاز آلمان غربى به نىروى کار براى بازسازى صناىع و 
نىاز کارگران ترکىه به دستمزد و رفاه بىشتر

٭ مشکالت اقتصادى در اىن کشورها و کسب دستمزد 
بىشتر

علل:
٭ تشکىل دولت غاصب صهىونىستى و کشتار فلسطىنى ها 

به  وسىلٔه ىهودىان
٭ حملٔه شوروى سابق به افغانستان، جنگ هاى داخلى

٭ خشکسالى، قحطى، جنگ هاى داخلى

علل:
٭ رفتن به محل کار ىا استفاده از خدمات داخل شهرها

٭ ىافتن چراگاه براى دام ها
٭ کسب درآمد بىشتر

مثال:
٭ مهاجرت اروپاىىان به آمرىکا، استرالىا، کانادا و آفرىقا از قرن نوزدهم به بعد.

به کشور آلمان غربى )کارگران مهمان( پس از  ٭ مهاجرت کارگران ترکىه 
جنگ جهانى دوم.

٭ مهاجرت برخى از مردم اترىش، مجارستان و ىوگسالوى و آلمان  شرقى سابق 
پس از سال 1989 به آلمان )پس از اتحاد دو آلمان و بى اعتبار شدن دىوار 

برلىن٭(

مثال:
٭ پناهنده شدن فلسطىنى ها به اردن، مصر، سورىه و لبنان

٭ پناهنده شدن افغان ها به اىران و پاکستان
٭ پناهنده شدن سکنٔه اتىوپى و سودان و سومالى به کشورهاى مجاور

مثال:
٭ حرکت روزانه مردم از حومه ها و شهرک هاى اطراف به داخل شهرهاى 

بزرگ )مثل تهران و اصفهان( و بازگشت آن ها در شب به محل سکونت.
٭ حرکت کوچ نشىنان )مثل ىىالق و قشالق اىل بختىارى(

نواحى کشاورزى در فصل  به روستاها و  ٭ مهاجرت کارگران از شهرها 
مىوه چىنى و جمع آورى محصوالت کشاورزى

انواع مهاجرت
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مها
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تىا

 اخ
رت

هاج
م    

   
      

 
 

 

مى گىرد. صورت  کشور  ىک  نواحى  بىن  داخلى  مهاجرت  ٭ 
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جى 
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ت 
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٭ مردم مجبور به نقل مکان به جاى دىگر شده اند. عوامل دافعه در مبدأ موجب مهاجرت مى شود: )بالىاى طبىعى، فشارهاى سىاسى و ...(

٭ مهاجرت خارجى بىن کشورها صورت مى گىرد و مهاجران از کشورى به کشور دىگر مهاجرت مى کنند.
٭ مردم به اختىار و ارادٔه خود تصمىم به مهاجرت مى گىرند. عوامل جاذبه در مقصد موجب مهاجرت مى شود ) کسب درآمد                                                                

بىشتر، آب و هواى بهتر و ...(

ـ  8( به اصطالحات آخر کتاب توجه کنىد. )شکل15ـ

                   

اثرات مهاجرت از روستاها چىست؟ به شکل 13ــ 8 
توجه کنىد. در اىن شکل برخى از مهم ترىن عوامل دافعٔه روستاىى 
و عوامل جاذبٔه شهرى را که موجب مهاجرت از روستاها به شهرها 

مى شود مشاهده مى کنىد. 
وقتى روستاىىان به شهرها مهاجرت مى کنند شغل خود را از 
ىک کار کشاورزى به شغل غىرکشاورزى تغىىرمى دهند. بنابراىن، 
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اغلب  چون  مى آىد؛  به  وجود  کشور  اشتغال  ساختار  در  تحولى 
بنابراىن،  فعالىت مى باشند  از روستاها در سنىن کار و  مهاجرىن 
نىروى کار در روستاها کم مى شود و جمعىت سالخورده و ىا درصد 
تولىد محصوالت  به طورکلى  و  مى شود  بىشتر  روستاها  در  زنان 
کشاورزى در روستاها کاهش مى ىابد و کشورها مجبور به وارد 

کردن مواد غذاىى مى شوند.
که  است  چىزهاىى  تصوىر  اىن  در  شهرى  جاذبٔه  عوامل 
خانواده هاى روستاىى قبل از حرکت به سوى شهرها در ذهن و 
ـ  8(. اما در واقع چنىن نىست در  تصورات خود دارند )شکل 14 ـ
شهرها هزىنٔه زندگى به خصوص در زمىنٔه مسکن و حمل ونقل زىاد 
است و هوا آلوده است و از طرفى درآمد مشاغلى که روستاىىان 
در شهرها به دست مى آورند ناکافى است؛ زىرا آنها اغلب به دلىل 
در  کارگرى  دستفروشى،  مانند  کاذب،  مشاغل  به  بودن  غىرماهر 

مى شوند.  مشغول   ... و  ساختمانى  فعالىت هاى  رستوران ها، 
شهرها نىز نمى توانند به سرعت تأسىسات و تجهىزات الزم را براى 
کافى،  سبز  فضاى  مسکن،  تأمىن  بىاورند.  فراهم  مهاجران  انبوه 
آب لوله کشى، گاز ، برق و ساىر خدمات شهرى براى اىن جمعىت 
مهاجر مشکل است. درنتىجٔه گرانى زمىن و کمبود مسکن، مناظر 
زشت زاغه   نشىنى٭ و حلبى آبادها در اطراف شهرها و به خصوص 
از  مهاجرت  نتاىج  و  آثار  از  ىکى  که  مى آىد  پدىد  بزرگ  شهرهاى 

روستاها به شهرهاست )شکل 15 ــ 8(.
مکان  در  هم  مهاجرت ها  که  درمى ىابىم  گفته شد  آنچه  از 
مبدأ و هم در مکان مقصد مى توانند بر افزاىش ىا کاهش جمعىت، 
ساختمان سنى جمعىت، نىروى کار، بىکارى، مىزان دستمزدها و 

همچنىن فرهنگ، نژاد و زبان اثر بگذارند.

 حقوق بىشتر 
 کارخانه ها  

مسکن راحت  

خشکسالى 

 ابزار سنتى  

 فرساىش خاک
چراى بىش از حد دام ها  

بىمارستان ها و مدارس بهتر

استفاده از ماشىن آالت به جاى انسان
بىکارى 

 مغازه ها  

سىالب  

کمبود کودشىمىاىى
بازده کم محصول  

خانواده هاى پرجمعىت
زمىن کم 

 کمبود خدمات رفاهى آموزش و بهداشت

شهر مانند ىک آهن ربا جمعىت را جذب مى کند 

ـ  8   ــ زاغه نشىنى در اطراف ىک شهر شکل 15ـ

شکل 14 ــ 8 ــ رشد شهرى در آمرىکاى جنوبى

شکل 13 ــ 8 ــ عوامل جاذبۀ شهرى، عوامل دافعۀ روستاىى
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درصد جمعىت روستاىى

درصدمأخذ: مرکز آمار اىران

فّعالّیت : 10 ـ 8
1 ـ مهاجرت داخلى چه فرقى با مهاجرت خارجى دارد؟

2 ـ هر یک از موارد زیر کدام نوع مهاجرت هاست؟

داخلی  ، خارجى  ،  اجباری  ،  اختىاری  ،  فصلی  ،  روزانه
  

٭ مهاجرت ترک ها به آلمان ٭ مهاجرت فلسطینى ها به اردن و لبنان ٭ مهاجرت اروپایى ها به قارهٔ آمریکا و استرالیا
٭ مهاجرت مردم از حومه ها به شهرهای بزرگ ٭ مهاجرت ایل بختیاری به قشالق خوزستان ٭ مهاجرت مکزیکى ها 

برای بسته بندی محصوالت غذایى و میوه چینى به ایالت کالیفرنیا در آمریکا 
مثال : مهاجرت ترک ها به آلمان )خارجى، اختیاری(

3ـ با توجه به شکل )13 ـ 8( عوامل جاذبه و دافعه را در مهاجرت از روستا به شهر در جدولى دسته بندی کنید.
4 ـ اگر مهاجرت از روستاها به شهرها در کشور ما ادامه یابد چه مشکالتى برای روستاها و شهرها به  وجود مى آید؟ 

شما چه راه حل هایى برای کاهش مهاجرت پیشنهاد مى کنید؟

درصد  تغىىرات  نمودار  ــ  ـ  8   16ـ شکل 
جمعىت شهرنشىن و روستانشىن در اىران

درصد جمعىت شهرى 

 مهاجرت و شهرنشىنى در اىران: مهاجرت از روستاها 
به شهرها بىشترىن و پر حجم ترىن نوع مهاجرت در دهه هاى اخىر 
در کشور ما بوده است. شکل 16 ــ 8 را مطالعه کنىد و به اىن 

سؤال پاسخ دهىد:
 در سال 1300 چند درصد جمعىت اىران شهرنشىن و 

چند درصد روستانشىن بوده اند؟ در سال 1385 چطور؟

مهاجرت و رشد مطلق جمعىت
رشد طبىعى جمعىت حاصل تفاوت نرخ موالىد و مرگ ومىر است. اما وقتى عده اى از مردم به مکانى مهاجرت 
مى کنند جمعىت آنجا افزاىش مى ىابد و برعکس وقتى مردم از جاىى به جاى دىگر مهاجرت مى کنند جمعىت آن مکان 

کاهش مى ىابد. بنابراىن، در رشد مطلق جمعىت عالوه بر نرخ موالىد و مرگ ومىر، مهاجرت نىز محاسبه مى شود.
تعداد  مهاجران ± نرخ   مرگ ومىر - نرخ  موالىد =  رشد  مطلق جمعىت

برای مطالعه
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جمعیت و منابع طبیعى
انسان ها براى ادامٔه زندگى به آب، زمىن و هوا نىازمندند، 
آنها به غذا، سوخت، مسکن و همچنىن انرژى براى تولىد انواع 
به  دست  از محىط طبىعى  اىن موارد را  نىاز دارند و همٔه  کاالها 
و  منابع  بر  مى شوند  متولد  که  افرادى  تعداد  بنابراىن،  مى آورند. 

محىط طبىعى اثر مى گذارند.
اىن منابع هم اکنون با سرعت زىاد استفاده مى شود و هرچه 
مصرف منابع بىشتر باشد فشار بىشترى بر سىارٔه ما وارد مى شود 

و آن را براى سکونت غىرقابل زىست مى سازد.
منابع طبىعى را به دو گروه اصلى مى توان تقسىم کرد: منابع 

ـ 8(. تجدىد شدنى و منابع غىرقابل تجدىد )شکل 17ـ
ىکبار  فقط  که  هستند  منابعى  تجدىد،  غىرقابل  منابع 
مى توانند مورد استفاده قرار بگىرند؛ براى مثال، زغال سنگ و نفت 
فقط ىکبار سوزانده و پس از استفاده تمام مى شوند و علت اىنکه 
اىن منابع را غىرقابل تجدىد مى نامند اىن است که مىلىون ها سال 

طول مى کشد تا امکان تشکىل مجدد آنها فراهم شود.
اىن منابع هم اکنون با سرعت زىاد، هم در کشورهاى توسعه 
ىافته و هم در کشورهاى در حال توسعه مصرف مى شود و استفاده 

از انرژى حاصل از آنها ارزان تر است.
63 درصد انرژى از سوخت هاى فسىلى، 18 درصد از 
انرژى برق آبى، 17 درصد از انرژى هسته اى و ىک درصد از 

انرژى خورشىدى و باد تأمىن مى شود.
به طور  مى توانند  که  هستند  منابعى  تجدىدشدنى،  منابع 

مداوم مورد استفاده قرار بگىرند.
 بعضى از اىن منابع هرگز به پاىان نمى رسند؛ مانند انرژى 

حاصل از باد و خورشىد.
)جنگل ها،  زىستى  منابع  مانند  منابع  اىن  از  برخى    

ماهى ها، خاک و …( هر چند قابل تجدىد و قابل استفادٔه مجددند 
اما شىؤه مدىرىت و بهره بردارى صحىح از آنها مهم است و در 
قابل  بگىرند  قرار  نادرست  و  بى روىه  استفادٔه  مورد  صورتى که 
بى روىه  از حد خاک، صىد  بىش  فرساىش  مثالً  نىستند؛  تجدىد 
منابع  اىن  نابودى  به  جنگلى  درختان  بى روىٔه  قطع  و  ماهى ها 

منتهى مى شود.

 

الف ــ منابع تجدىد شدنى

انرژى باد 

 انرژى جزرومد٭

انرژى حاصل ازگرماى 
داخل زمىن)زمىن گرماىى٭(

  انرژى آب ذخىره در پشت 
سدها )هىدروالکترىک(

انرژى خورشىدى

انرژى امواج 

گاز طبىعى

ب ــ منابع غىرقابل تجدىد

  انرژى هسته اى 
)اورانىوم(  

زغال سنگ 

نفت

سوخت هاى چوبى

ـ   8   ــ منابع طبىعى شکل 17ـ

حد متناسب جمعىت: تعىىن مناسب ترىن تعداد جمعىت 
براى ىک ناحىه ىا کشور در زمانى معىن به عوامل مختلف اقتصادى 
و اجتماعى بستگى دارد، اما عامل منابع ىکى از عوامل اساسى در 
تعىىن حّد متناسب جمعىت است. بنابراىن، مى توان گفت: »حّد 
متناسب جمعىت عبارت است از بهترىن تعادل ممکن بىن منابع و 

تعداد جمعىت ىک سرزمىن«.
کشور  در  موجود  منابع  صحىح  مدىرىت  صورت  در 
مشکلی برای جمعىت بىشتر وجود نخواهد داشت. ضمن آنکه 

جمعىت بىشتر، مزاىاىی نىز دارد از جمله: 
1ــ وجود نىروی کار برای توسعٔه اقتصادی

2ــ وجود نىروی دفاعی و حفظ استقالل کشور 
3ــ خانواده عاطفی  براثر وجود خواهران و برادران
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فّعالّیت :11 ـ 8
1 ـ جدولى مانند شکل زیر تهیه کنید و هر عبارت را در ستون مربوط به آن بنویسید: ٭ فقط یکبار مورد استفاده 
قرار مى گیرد ٭ آلودگى کمتری ایجاد مى کنند ٭ هزینهٔ استفاده از آنها زیاد است ٭ استفاده از آنها ارزان تر تمام مى شود 

٭ مى توانند به طور مداوم مورد استفاده قرار بگیرند ٭ آلودگى بیشتری ایجاد مى کنند.

                منابع تجدىد شدنى                                   منابع غىرقابل تجدىد      

برای مطالعه
تأثىر شىوۀ زندگى بر مصرف منابع

تولد ىک کودک در اىاالت متحدٔه آمرىکا 100 برابر بىشتر از تولد ىک کودک در بنگالدش بر منابع زمىن و محىط 
طبىعى فشار وارد مى کند؛ زىرا زندگى ىک فرد آمرىکاىى با مصرف بىشتر غذا و لباس، داشتن اتومبىل شخصى، ارتباطات و 
حمل ونقل بىشتر و تولىد بىشتر زباله و آلودگى توأم است. اما شىؤه زندگى در بنگالدش به گونه اى است که به مقادىر عظىم 

منابع معدنى و انرژى نىاز ندارد.
ىک خانوادٔه آمرىکاىى 40 برابر بىشتر از ىک خانوادٔه هندى و 100 برابر بىشتر از ىک خانوادٔه کنىاىى بر محىط طبىعى 

اثر مى گذارد.

2ــ با توجه به شکل 17 ـ 8 جمالت زیر را کامل کنید:
الف ـ سه نوع انرژی حاصل از آب عبارت اند از : …… و …… و …… .

ب ـ اورانیوم انرژی …… تولید مى کند. از گرمای داخل زمین انرژی …… به دست مى آید.
ج ـ سه نوع سوخت فسیلى که برای ما انرژی فراهم مى کنند عبارت اند از : …… و ……و…….

3 ـ چرا به منابعى مانند نفت، گاز و زغال سنگ منابع غیرقابل تجدید مى گویند؟
4 ـ حد متناسب جمعیت را تعریف کنید. 

5ـ  کاغذ یکى از کاالهایى است که پس از مصرف مى توان آن را دوباره به صورت خمیر درآورد و مجددًا مورد استفاده 
قرار داد. چند مورد از کاالهایى را که در زندگى روزمره از آنها استفاده مى کنید و مى توان دوباره از آنها استفاده کرد 

نام ببرید.
6 ـ در استان محل زندگى شما کدام منابع تجدید شدنى ـ که با ایجاد تأسیسات الزم مى توانند مورد استفاده قرار 
بگیرند ـ و کدام منابع غیرقابل تجدید وجود دارند؟ فهرستى از آنها تهیه کنید و جلوی هر منبع نام ناحیهٔ مربوط به آن 

را ذکر کنید. از کتاب )جغرافیای استان( استفاده کنید.
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کشورهاى جهان با کمبود غذا مواجه اند.
هرچند مىزان کالرى موردنىاز براى ىک فرد سالم عادى و 
معمولى برحسب سن، ساختمان بدن و نوع اشتغال و محىط زندگى 
او فرق مى کند، ولى به طور معمول مىزان حداقل کالرى روزانه براى 

هر فرد به منظور ىک زندگى سالم 2300 کالرى است.
بىشتر  مــى کنىد  8  مشاهده  ـ  نقشه19ـ در  همان طورکـه 
کشورهاىى که سرانه مصرف کالرى روزانٔه آن ها از 2300 کالرى 
کم تر است در قارٔه آفرىقا واقع شده اند. در قارٔه آسىا نىز کشورهاى 
پرجمعىتى چون هند با مشکل گرسنگى و سوء تغذىه شدىد دست به 
گرىبان اند. سوِء تغذىه توان افراد را براى کار و فعالىت اقتصادى 
کاهش مى دهد و بدن انسان را براى بىمارى ها مستعد مى سازد و 

سوِء  تغذىه شدىد به مرگ منجر مى شود.
کشورهاى  از  بسىارى  اىن که  با  است  کرده  اعالم  »فائو« 
جهان در دهه هاى اخىر براى تولىد غذا تالش کرده اند، اما امروزه 

بىش از ىک مىلىارد نفر در جهان از سوِء تغذىه رنج مى برند.
ـ  8 توجه کنىد. کاهش بارندگى ها و خشکسالى  به شکل 23ـ

در جنوب صحراى آفرىقا منجر به قحطى و گرسنگى شده است.
در سال هاى 1990 ــ 1980 هزاران نفر از سکنه اتىوپى، 
سودان، سومالى در جست وجوى غذا، خانه و کاشانٔه خود را ترک 
کردند و کىلومترها در بىابان هاى گرم به سمت اردوگاه هاى پناهندگان 

حرکت کردند و بسىارى از آن ها نىز در بىن راه جان سپردند.
آىا علت گرسنگى تنها عوامل طبىعى مانند خشکسالى است 

ىا عوامل دىگرى نىز مؤثرند.

به غذا در همه  کنىد. مسئلٔه دسترسى  زىر دقت  نقشٔه  در 
جای جهان به عنوان ىک مشکل مشاهده نمى شود. در حالى که در 
اروپاى غربى و آمرىکاى شمالى مازاد غذا وجود دارد، بسىارى از 

نقشۀ19ــ 8 ــ مصرف روزانۀ  کالرى براى هر فرد در کشورهاى مختلف جهان

دسترسی به غذا
بر مبناى برآورد سازمان کشاورزى و خواربار جهانى )فائو( 
روزانه 40 هزار کودک زىر 5 سال از گرسنگى و امراض ناشى از 

آن مى مىرند. )ىعنى 15 مىلىون کودک در ىک سال(. 

کىلو کالرى بىش از 2900     
2899 ــ 2600 
  مىانگىن نىاز   2599 ــ 2300   
کم تر از 2300 

  شکل 18ــ 8  ــ کودکان گرسنۀ سومالى در انتظار کمک هاى غذاىى
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باىد بگوىىم خىر. عوامل اقتصادى و اجتماعى نىز شدىدًا 
توزىع غىرعادالنٔه  مثالً  مى گذارند؛  اثر  به غذا  مسئلٔه دسترسى  بر 
نامناسب، احتکار  نقل  ارتباطات و حمل و  غذا در ىک کشور، 
غذاىى،  مواد  قىمت  افزاىش  ثروتمند،  کشورهاى  توسط  غذا 
ناآرامى هاى سىاسى و جنگ همه براىن مسئله تأثىر دارند. از طرفى 
در دهه هاى اخىر همٔه کشورهاى در حال توسعه به سمت صنعتى 
کشاورزى  زمىن هاى  روز  هر  بنابراىن،  و  کرده اند  حرکت  شدن 
بىشترى به کارخانه ها، جاده ها، انبارها و خانه هاى مسکونى تبدىل 

فّعالّیت : 12 ـ 8
1 ـ چرا جنوب صحرای آفریقا از نظر دسترسى به غذا دچار مشکل گردیده است؟

2 ـ کدام عوامل طبیعى و انسانى بر مسئلهٔ دسترسى به غذا و گرسنگى اثر مى گذارند؟ نام ببرید.
3 ـ با استفاده از نقشهٔ 19 ـ 8 و یک نقشهٔ جهان نما، چند کشور دارای مصرف کالری روزانهٔ کم را نام ببرید.

مى شود. رشد جمعىت جهان نىز مانع از آن است که بىن غذا و 
جمعىت تعادل مناسب برقرار شود. کشورهاى واردکنندٔه غالت 
و مواد غذاىى که معموالً کم درآمداند و به محصوالت کشاورزى 
مناطق عمدهٔ تولىدکنندٔه غالت نىاز دارند با خطر جدى ترى روبه  رو 
هستند و به همىن دلىل امنىت غذاىى ندارند، پس باىد با کنترل رشد 
اىن  افزاىش محصوالت کشاورزى  براى  برنامه رىزى  و  جمعىت 

مشکل را حل کنند.

خالصه
 مهاجرت به دو عامل جاذبه در مقصد و دافعه در مبدأ بستگى دارد.

 مهاجرت انواع مختلفى دارد : داخلى، خارجى، اجباری، اختیاری، فصلى، روزانه، شهر به روستا، روستا به شهر
 مهاجرت ها هم در مبدأ و هم در مقصد بر ترکیب جمعیت، اقتصاد و فرهنگ ناحیه اثر مى گذارد.

 منابع طبیعى به دو گروه تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید تقسیم مى شوند.
 باید بین تعداد جمعیت و میزان منابع یک کشور تعادل برقرار شود.

اتىوپى و سودان

غرب مىانه 
آمرىکا 

ست  ا ممکن  که  طقى  منا
خشک سالى شدىد رخ بدهد 

سوِء  آن  مردم  که  مناطقى 
تغذىه شدىد دارند.

 شمال شرق چىن
شمال هند 

ساحل  

 آنگوال موزامبىک

شمال شرق برزىل  
سومالى

شکل  20 ــ 8 ــ نقشۀ مناطق در معرض خطر خشک سالى و سوِء تغذىه
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اّما  است،  وابسته  آب  به  انسان  و  گىاهان، جانوران  زندگى 
محدود  روزمره  کارهاى  و  آشامىدن  مصارف  به  آب،  از  استفاده 
نمى شود. آب براى گذران اوقات فراغت و صناىع نىز مورد استفاده 
قرار مى گىرد، آب ها حتى الهام بخش هنرمندان بوده اند )شکل 1ــ9(.
انسان مى تواند بدون غذا، چند روزى زنده بماند. اّما بدون 
آب به زودى از پاى درمى آىد. آىا مى توانىد ىک روز بدون آب را 
مجسم کنىد؟ وضعىت کنونى آب هاى جهان چگونه است؟ آب براى 
چه مصارفى مورد نىاز است؟ آىا آب به اندازٔه کافى و در همه جا 
در دسترس بشر است؟ براى استفادٔه مطلوب از آب چه کارهاىى 
مى توان انجام داد؟ ما سعى دارىم در اىن درس، به برخى از اىن 

سؤال ها پاسخ دهىم.

وضعىت کنونى آب های جهان
ثابت  همواره  تقرىباً  زمىن  سىارٔه  در  موجود  آب  مقدار 

اکسىژن  و  ماىع  آب  دىگر  سىاره های  از  کدام  هىچ  است.  بوده 
کافی ندارند.

کره اى  شکل  به  آن را  بنگرىد  باال  از  را  زمىن  کرٔه  اگر   
آبى رنگ خواهىد دىد؛ زىرا بخش اعظم سطح آن را اقىانوس ها و 
درىاها فراگرفته اند و وسعت خشکى ها بسىار کمتر از آب ها ست 

)شکل 2ــ9(.

شکل 1ــ9ــ  توجه خاص نقاشان معروف به آب وجلوۀ هنرى آن، تابلوى ُپل آرل 
)Arles( اثر ونسان ون گوگ )1888 مىالدى(، نقاش هلندى

شکل 2ــ9 ــ بىشتر وسعت کرۀ زمىن را آب ها فراگرفته اند.

ً
 َحّى 

ً
َو َجَعلْنا ِمن الْماِء کُلَّ َشْىء

و هر چىز زنده اى را از آب پدىد آوردىم
                                       سورۀ انبىاء ـ آىۀ 30

٢فروردین

 روز جهانی آب

درس شانزدهم : آب ها

فصل
9

در  دارد.  آن  عناصر  و  طبىعت  به  ویژه ای  توجه  کریم  قرآن 
پرداخته  گوناگون  مشتقات  با  آب  مفهوم  این  به  بار   ٦٣ قرآن کریم 
شده است. آب به عنوان برکت خداوندی است که حىات می بخشد. 
در قرآن کریم آب، رزق الهی است. خداوند بزرگ، انسان را به موضوع 

آب متذکر شده است. 
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بىشتر بدانىم 
زمىن 4/5 مىلىارد سال قبل دارای سطحی داغ بود. پس از مىلىون ها سال با کاهش فعالىت آتشفشان ها سطح زمىن سرد 
شد. گازهای داغ از دهانه های آتشفشان ها بىرون آمدند. کم کم بخار آب متراکم شده و قطرات آب به وجود آمد. این قطرات به 

شکل باران شدید اقىانوس ها و دریاها را به وجود آوردند. 

از نظر مقدار و حجم، 97/2 درصد از آب هاى موجود در 
سىارهٔ زمىن در اقىانوس ها ٭ و درىاها انباشته شده اند و فقط 2/8درصد 
از آب ها شىرىن هستند که در رودها، ىخچال ها، درىاچه ها، آِب موجود 
در آتمسفر وآِب موجود در خاک ها و آب هاى زىرزمىنى موجودند.

انسان براى انجام فعالىت هاى خود به آب هاى شىرىن نىاز 
کم  بسىار  آن  نمک هاى  مىزان  آبى که،  ىعنى  آب شىرىن٭  دارد. 
باشد. آب هاى اقىانوس ها و درىاها شور هستند و استفادٔه از آنها 
مستلزم تصفىه کردن است که اىن امر نىازمند سرماىه گذارى براى 
احداث تأسىسات آب شىرىن کُن است. پس انسان به ناچار باىد به 
آب هاى شىرىن موجود در خشکى ها و آتمسفر زمىن بسنده کند. 
متأسفانه براى مصرف اىن مقدار آب نىز محدودىت هاىى است؛ زىرا 
مقدار زىادى از آب هاى شىرىن جهان به شکل ىخ در ىخچال هاى 
به آسانى قابل بهره بردارى  کوهستانى٭ قرار دارد که  قطبى٭ و 
نىست، ولى انسان به آب هاى شىرىن موجود در رودها، درىاچه ها 
و آب هاى زىرزمىنى دسترسى دارد ) شکل3 ــ9  (. البته بهره بردارى 
از آب هــاى زىرزمىنى هم که در درون الىه هاى زمىن قرار دارد، به 
اکتشاف، حفرچاه، کانال کشى و به کاربردن دستگاه هاى پمپ آب 

و اىجاد تأسىسات و لوله کشى نىازمند است.

گردش آب در طبىعت
آب هاى موجود در کرهٔ زمىن همواره در حال تغىىر  شکل اند. 
اىن آب ها، حالت هاى ماىع، گاز و جامد به خود مى گىرند. به شکل 4ــ9 
دقـت کنىد. در اىن شکل آب را در حالت هاى مختلف مى بىنىد. آىا 

مى توانىد اىن حالت ها را تشخىص دهىد؟ اندکى فکر کنىد و حالت هاى 
مختلف آب را با دقت در روى اىن شکل جست وجو کنىد. توجه 
داشته باشىد، مقدارى از آب نىز در زمىن نفوذ مى کند که آب هاى 
زىرزمىنى را تشکىل مى دهد. قدرى از آب هم در درون شاخه ها، 
برگ ها، ساقه و رىشٔه درختان ذخىره مى شود. آىا وجود آب را در 

همه جاى اىن شکل مى توان تشخىص داد؟

شکل 4ــ9ــ حاالت مختلف آب در طبىعت

شکل 3ــ9ــ نمودار حجم آب هاى جهان به َاشکال مختلف

آب
اقىانوس ها97/2 2/80 0/03

آب درون خاک0/005 
درىاچه هاى شىرىن 0/009

درىاچه هاى شور و تاالب ها 0/008 

آتمسفر0/001   
 رودها0/0001

 آب هاى زىر زمىنى 0/62
  پهنه هاى ىخى و ىخچال ها 2/15
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حال بىاىىد چرخٔه آب در اىن محىط طبىعى را قدرى دقىق تر 
ـ 9 توجه کنىد! بررسى کنىم. به شکل 5  ـ

شکل 5 ــ9 ــ نمودار چرخۀ آب در طبىعت

حجم آبى که در هر سال به وسىلٔه چرخٔه آب در طبىعت فراهم 
مى شود 40 هزار کىلومتر مکعب است. انسان با علم و فن امروزى 
خود مى تواند 25 هزار کىلومتر مکعب از اىن آب را مورد استفاده 
قرار دهد و بقىه از دسترس وى خارج مى شود. بارندگى  در همه 
جاى سىارٔه زمىن ىکسان نىست )شکل7 ــ9(. به نقشٔه پراکندگى 
بارش ساالنه توجه کرده و مىزان بارندگى را در نقاطى که با شماره 

مشخص شده است معّىن کنىد.

فّعالّىت : 1ـ9
نشان  را  طبىعت  در  آب  چرخهٔ   9 5 ـ شکل 
را  آنچه  کنىد. سپس  بررسى  دقت  با  را  آن  مى دهد. 

که از آن مى فهمىد بر روی یک برگ کاغذ بنویسىد.

فّعالّىت  : 2ـ9
از 40 هزارکىلومترمکعب آبى که هر سال چرخهٔ 
فقط  مى تواند  انسان  مى کند،  فراهم  طبىعت  در  آب 
نمودار  کند.  استفاده  آن  کىلومترمکعب  هزار   25 از 
در  درصد  برحسب  را  نسبت ها  این  و  بکشىد  دایره ای 

آن نشان دهىد.

 بارندگى 

 تبخىر
جرىان سطحى

تشکىل ابرها 

آب هاى زىرزمىنى

  بارندگى ساالنه به نام قاره
مىلى متر

تبخىرواقعى ساالنه 
به مىلى متر

734415 اروپا

726433 آسىا

686547آفرىقا

1159724 آمرىکا

734510 استرالىا

800485 کل جهان

240180 اىران

     آب موجود
           در آتمسفر زمىن بر اثر 

     چرخٔه آب در طبىعت هر 9 روز
    ىکبار بىن آسمان و زمىن جابه جا 
       مى شود.در هر سال اىن عمل 

          چند مرتبه تکرار مى شود؟

وضعىت آب های ایران
و  خشک  نواحى  در  اىران  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
نىمه خشک، مقدار بارندگى و حجم آب هاى اىران به اندازٔه کافى 
نىست و رىزش هاى جّوى٭ در همه جا به ىک اندازه فرونمى رىزد.

اکنون به جدول 6ــ9  توجه نماىىد. مىانگىن بارندگى ساالنه 
در جهان  چقدر است؟ مىانگىن بارندگى ساالنه اىران چقدر است؟ 
اىران  بارندگى  مىانگىن  برابر  چند  تقرىباً  بارندگى جهانى  مىانگىن 

است؟
جدول 6 ــ9 ــ  مىزان بارندگى و تبخىر ساالنه در قاره هاى

 مختلف جهان

مشکل آب در کشور ما عالوه  بر کمبود رىزش هاى جّوى، 
باالبودن مىزان تبخىر٭ است؛ ىعنى بخش اعظم آب هاى ناشى از 
بارندگى طى فراىند تبخىر، بخار شده و از دسترس انسان خارج 
مى شود که آن را تبخىر واقعى٭ مى نامند. عالوه بر تبخىر واقعى 
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تبخىر بالقوّه٭ هم توجه کرد؛ ىعنى مقدار آبى که اگر در  به  باىد 
دسترس باشد به وسىلٔه خورشىد تبخىر مى گردد. 

به جدول 8 ــ9 توجه کنىد. مقدار مىانگىن ساالنٔه بارندگى 
با هم  اىران و جهان  در  را  بالقّوه  تبخىر  و  واقعى  تبخىر  مىزان  و 

مقاىسه کنىد.

مىزان تبخىر بالقوه بىشتر از تبخىر واقعى است؛ زىرا معموالً 
آبى که براى تبخىر در محىط وجود دارد،کمتر از تواناىى آن محىط 

براى تبخىر است.

جدول 8 ــ9 ــ  مقاىسۀ بارندگى و تبخىر ساالنۀ جهان و اىران

شکل 7 ــ9ــ نقشۀ پراکندگى بارندگى ساالنه در جهان

مىانگىن ساالنه بارندگى

مىلى متر و بىشتر          
1500
1000                 
500                   
250                   0

مدار رأس السرطان

مدار رأس  الجدى

استوا

پهنۀ ىخى گرىنلند

مدار′33   و66°

    مقدار     مىانگىن ساالنۀ       مىانگىن ساالنۀ       مىانگىن ساالنۀ
        بارندگى               تبخىر واقعى            تبخىر بالقوّه
مکان        )مىلى متر(               )مىلى متر(                 )مىلى متر(

کل جهان         800                   485                          1132

   اىران         240                 180                       حدود 900

به نقشٔه پراکندگى بارندگى ساالنه در اىران )شکل  اکنون 
9ــ9( توجه کنىد.

در اىن نقشه، مىزان بارندگى در نواحى مختلف آب و هواىى 
اىران نشان داده شده است. مىزان بارندگى ساالنه در سه نقطٔه الف، 

ب، ج چقدر است؟

محدودیت منابع آب ایران
کشور اىران، با اىنکه 1/1 درصد از وسعت خشکى هاى جهان 
از آب هاى موجود  داده، فقط 0/34 درصد  به خود اختصاص  را 
در خشکى هاى جهان را در اختىار دارد.از سوى دىگر در اغلب 
مناطق اىران، رىزش هاى جوّى اکثرًا در فصل هاىى صورت مى گىرد 
و  )پاىىز  نىست  کشاورزى  فعالىت هاى  براى  آب  به  چندانى  نىاز  که 
زمستان(. همچنىن مىزان رىزش هاى جوّى به طور ىکسان در کشور 
فرو نمى بارند و برخى مکان ها بارندگى بىشتر و برخى بارندگى کمترى 

درىافت مى کنند. 
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کمتر از 100 مىلى متر
200ــ100 مىلى متر
300ــ200 مىلى متر
400ــ300 مىلى متر
600ــ400 مىلى متر
800ــ600 مىلى متر
1000ــ800 مىلى متر
1200ــ1000 مىلى متر
1400ــ1200 مىلى متر
1600ــ1400 مىلى متر
2000ــ1600 مىلى متر
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ج( پوشش گىاهى نواحى خشک اىران ــ اطراف شاهرود

ب( پوشش گىاهى نواحى کوهستانى زاگرس ــ نهاوند

شکل 9 ــ 9 ــ  نقشۀ پراکندگى بارندگى ساالنه در اىران

الف( پوشش گىاهى خزرى ــ سوادکوه
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بارندگى  نامناسب  فصلى  توزىع  و  آب  منابع  محدودىت 
نشان مى دهد که ابتدا باىد ظرفىت منابع آب هاى موجود سطحى و 
زىرزمىنى کشور را به خوبى شناساىى و مطالعه کرد تا برنامه رىزى 

جامعى براى بهره بردارى صحىح از آنها صورت گىرد. 
خوشبختانه مردم اىران زمىن، از دىرباز متوجه اهمىت منابع 
آب و کمبود آنها در کشور بوده اند و همواره در فکر بهره بردارى 
صحىح از اىن منابع بوده و شىوه هاى جالبى مثل قنات٭ىا  کارىز٭ 
اىن  از  کرده اند.  ابداع  زىرزمىنى  آب هاى  از  بهره بردارى  براى 

شکل 10 ــ9ــ بنـد بهمن در استان فارس از ابداعات اىرانىان براى بهره گىرى از آب هاى سطحى )زمان تقرىبى ساخت 2000 سال قبل(

شکل 11ــ9ــ قنات در نواحى خشک از ابداعات قدىمى اىرانىان براى 
بهره بردارى از آب هاى زىرزمىنى.

شکل 12ــ9ــ  سد و نىروگاه آبى کرخه شىوه اى نو براى بهره بردارى از
 آب هاى سطحى

شىوه، به وىژه در پنج استان خراسان رضوى، جنوبى، ىزد، کرمان 
و اصفهان، بىش از ساىر استان هاى کشور استفاده شده است.

استفاده  قنات  از  بىشتر  استا ن ها  اىن  چرا  شما  نظر  به 
کرده اند؟ آىا در استان محل زندگى شما هم قنات  وجود دارد؟ در 

کدام نواحى؟
بهره گىرى درست از آب هاى  براى  اىران  بر قنات ، مردم  عالوه 

سطحى، سدها و بندهاى متعددى ساخته اند )شکل10 ــ9 (.
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مصارف گوناگون آب در ایران
مىزان مصرف ساالنٔه آب را در کشور ما، حدود 90 مىلىارد 
متر مکعب برآورد و توزىع آن در بخش هاى مختلف به شکل نمودار 
13ــ9 محاسبه شده است. کدام بخش بىشترىن مصرف کنندٔه آب 

کشور است؟

انواع بهره بردارى کىفىت آبمنابع آب
 شىرىن          شور

فّعالّىت : 3ـ9
1ـ با استفاده از کتاب جغرافىای استان خود، انواع منابع آب استان را شناسایى و دسته بندی کنىد. برای انجام این 
تمرین، جدولى مانند شکل زیر بکشىد. در ستون مربوط به منبع آب، نام دریاها، دریاچه ها، رودها، تاالب ها و ... را 
ذکر کنىد و در ستون دوم کىفىت آب را با شىرینى یا شوری آن بىان کنىد. در ستون سوم بنویسىد که از این منابع چه 

استفاده ای مى شود.

2ـ با راهنمایى دبىر خود و با استفاده از داده های جدول 6 ـ9، یک نمودار خطى یا ستونى ترسىم کنىد. برای این کار 
روی محور افقى نام قاره ها را بنویسىد و محور عمودی را برای مقادیر بارندگى و تبخىر ساالنه در نظر بگىرید. بنابراین، 
هر قاره دو نمودار ستونى بارندگى و تبخىر خواهد داشت. نمودارهای ترسىم شده را رنگ آمىزی کنىد. از مقایسهٔ آنها 

چه نتىجه ای مى گىرید؟

شکل 13 ــ 9 ــ نمودار توزىع مصرف آب در اىران

خالصه
 حجم آب های شىرین قابل استفاده توسط بشر بسىار محدود است.

 مىزان بارندگى ساالنه ایران بسىار کمتر از مىانگىن بارندگى جهانى است.
 پراکندگى بارش در همه جای ایران یکسان نىست و نىز بىشتر بارندگى در زمان نامناسب برای کشاورزی فرو 

مى ریزد.
 برای بهره برداری صحىح از منابع آب باید ابتدا این منابع را به خوبى شناسایى و مطالعه  کرده و سپس برنامه ریزی کرد.

%89
%4

/4%6
/6

کشاورزى)80 مىلىارد متر مکعب(
آب آشامىدنى شهرى و روستاىى 

)6 مىلىارد متر مکعب(
معادن  و  ىع  صنا مصرفى  آب 

)4 مىلىارد متر مکعب(
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به صفحٔه بعد نگاه کنىد! در اىن صفحه برىدهٔ  روزنامه ها  را 
مى بىنىد. موضوع مشترک همٔه آنها آب است. برىدٔه روزنامه ها را 

با دقت مطالعه کنىد و به اىن سؤاالت پاسخ دهىد:
٭ آىا مطالبى دربارٔه استان محل زندگى شما در اىن صفحه 

وجود دارد؟.................................
٭ در کدام استان هاى اىران مطالبى دربارٔه وضعىت آب ها 

دىده مى شود؟.................................
٭ در مىان اىن برىدٔه روزنامه ها، کدام کشور مجاور اىران 

مشکل تأمىن آب شىرىن دارد؟ .........................
٭ در کدام کشورهاى دور دست نىز مطالبى دربارٔه کمبود 

آب وجود دارد؟....................................
. از طرح وسط اىن صفحه چه مى فهمىد؟............

بهره برداری نادرست از آب ها
متأسفانه بسىارى از جوامع ىا افراد قدر نعمت هاى موجود 
را به خوبى نمى دانند و اىن قدرناشناسى را با بهره بردارى غلط از 
اىن نعمت ها نشان مى دهند. ىکى از مهم ترىن نعمت هاى خداوند 

فّعالّىت : 4ـ9
به نظر مى رسد که مى توان موارد دیگری را به فهرست باال اضافه کرد. شما چه فکر مى کنىد؟ با دانش آموزان 
دیگر در کالس مشورت کنىد  و این فهرست را کامل تر کنىد.به نظر شما چه کارهایى مى توان انجام داد تا از هدر رفتن 

آب در بخش کشاورزی جلوگىری شود؟ در این زمىنه گزارشى به دبىر خود بدهىد.

درس هفدهم : بهره برداری از منابع آب

آب است. مى دانىد که منابع آب در جهان و اىران محدودند. اىن 
امر نشان مى دهد که در استفاده از اىن منابع باىد دقت عمل بىشترى 
بهره بردارى  از  نمونه هاىى  مى توانىد  آىا  دهىم.  نشان  خود  از 
نادرست از آب ها را بىان کنىد؟ فـراموش نکنىد که براساس شکل 
13ــ9، مىزان مصرف آب در کشور، در بخش کشاورزى بىش 

از ساىر بخش هاست.
 در بخش کشاورزى، عوامل زىادى سبب  به هدر رفتن 
مقدار زىادى آب در سال مى شود. برخى از اىن عوامل عبارت اند 

از:
آبىارى به   آبىارى٭ مزارع در زمان نامناسب: مثالً 
هنگام ظهر که هوا گرم است سبب افزاىش تبخىر شده و مقدارى 

از آب را هدر مى دهد.
به  نفوذ دادن آب  زراعى و   غرقابى کردن زمىن٭ 
اعماق زىاد: ىعنى آب زىاد دادن به خاک سبب شود که خاک تا 

عمق زىادى از آب پر شده و فضاهاى خالى آن پر شود.
ىا  و  گىاهى  آفات  دفع  اثر سموم  بر  آلودگى٭ آب ها:   

رىختن کودهاى شىمىاىى در آن.

 تأمىن آب آشامىدنى شهرها و روستاها
به آب سالم براى آشامىدن و رعاىت موارد بهداشتى  مردم 
نىاز دارند. تأمىن اىن آب با صرف هزىنه و سرماىه گذارى زىاد انجام 
مى شود. براى تأمىن آب سالم و مناسب کارهاى زىر انجام مى شود:

 1ــ کشف و ىافتن منابع مناسب آب براى آشامىدن و ساىر 

مصارف مردم
2ــ جمع آورى آب هاى سطحى ىا بهره بردارى از آب هاى 

زىرزمىنى
3ــ تصفىه آب ها براى از بىن بردن آلودگى هاى احتمالى 

)شکل 14ــ9(.
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4ــ انتقال آب از محل تصفىه خانه به محل هاى مصرف 
)شهرها و روستاها(

5 ــ مراقبت از تأسىسات، کانال ها و لوله هاى انتقال آب.
همٔه اىن عملىات به تخصص، هزىنه و زمان نىازمندند. 
آشامىدنى  آب هاى  روستاىى  و  شهرى  نواحى  در  بنابراىن، 
لوله کشى   شده ىا تصفىه شده با صرف مخارج زىاد فراهم مى شود 

و باىد در استفاده از آنها دقت کافى به عمل آىد.
مهاجرت  و  شهرها  جمعىت  افزاىش  اخىر  سال هاى  در 

روستاىىان به شهرها، افزاىش جمعىت روستاها و توجه بىشتر به امر 
بهداشت در آنها سبب شده است که نىاز بىشترى به آب آشامىدنى 
سالم احساس شود. تأمىن آب نواحى شهرى و روستاىى، گاهى 
مى شود؛  کشاورزى  نىاز  مورد  آب  محدودىت  ىا  کاهش  سبب 
مثالً گسترش شهر تهران سبب شده است که مقدار زىادى از آب 
رودهاى کرج و جاجرود به جاى مصرف در کشاورزى، به مصرف 

آب مورد نىاز جمعىت تهران و شهرک هاى اطراف آن برسد. 

فّعالّىت : 5 ـ 9
1ـ  مصرف یک هفته آب لوله کشى را در دبىرستان و یا در خانه یا محل کار پدر خود در نظر بگىرید. چه استفاده های 
نامطلوبى از آب های مذکور مى شود؟ برای حل مشکل بهره برداری غلط از این آب ها چه پىشنهاداتى ارائه مى کنىد؟ 

در این مورد گزارشى از اندازه گىری ها، مشاهدات و پىشنهادات خود، به دبىر جغرافىا ارائه کنىد.
2 ـ مىزان مىانگىن مصرف آب در خانهٔ شما در هر 24 ساعت چقدر است؟ تعداد افراد خانواده چند نفر است؟ 

مى توانىد جدولى مثل 15 ـ9 برای خانهٔ خود تنظىم کنىد؟

آب و تأثىر آن در کشاورزی
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شکل 14ــ9ــ تصفىه خانۀ شمارۀ 2 آب تهران ــ جاللىه

اکنون به موارد استفاده از آب هاىى که با هزىنه و زحمت 
زىاد فراهم مى شود توجه کنىد )جدول 15ــ9(.

بحران آب
با توجه به مطالبى که تاکنون بىان شد، بىشتر متوجه ارزش 
و اهمىت و محدودىت آب شدىد. اىن را هم اضافه کنىم که آب 

استحمام       43 لىتر
نظافت خانه وآبىارى باغچه 8/5 لىتر

دستشوىى      26 لىتر

کولر و تهوىه          4/5 لىترلباسشوىى      17/5 لىتر 

آشامىدن و غىره     4/5 لىترپخت وپز       13 لىتر

جمع کل                  130 لىترظرفشوىى         13 لىتر 

ـ  9  ــ الگوى مصرف آب مورد نىاز براى هر جدول 15ـ
 فرد در هر 24 ساعت

به وىژه در کشورهاى خشک و کم آب، در سال هاى اخىر مورد 
توجه بىشترى قرار گرفته است. تغىىرات آب و هوا در سال هاى 
اخىر سبب شده  است که حتى کشورهاى نواحى معتدل هم به منابع 

آب خود، با دقت بىشترى توجه کنند.
روند افزاىش جمعىت و گسترش صناىع و نىاز به آب براى 
تأمىن غذاى بشر سبب شده است که آب به عنوان ىک عامل حىاتى 
به  پى بردن  براى  کافى است  تلقى شود.  بحران  آورندٔه  به وجود  و 
ارزش آب و نقش آن در اىجاد تنش هاى سىاسى، به برىدٔه روزنامٔه  

صفحٔه بعد دقت کنىد و به اىن سؤاالت پاسخ دهىد:
1ــ کارشناسان شرکت کننده در اجالس والنسىاى اسپانىا، 

در چه موردى به توافق رسىده اند؟
2ــ براساس نوشتٔه روزنامه، استفاده از آب چند رودخانه 

باىد تحت ضوابط مشخص و دقىق قرار گىرد. چرا؟
آب  مسئله  سر  بر  اختالف  مورد  چند  دنىا  در  اکنون  3ــ 
وجود دارد و  براى حل اىن اختالفات چه کارى باىد انجام شود؟
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عالوه بر موارد فوق، اگر با دقت بىشترى 
مسائل مربوط به آب هاى مرزى را در نظر بگىرىم 
مى بىنىم که اىن آب ها از گذشته هاى دور تاکنون 
سبب اىجاد بحران هاى سىاسى و بروز جنگ بىن 
طى  آبى  کم  تشدىد  با  مسلماً  و  شده اند  کشورها 
سال هاى اخىر، ممکن است باز هم اختالفات قبلى 

بر سر آب بىن کشور ها تکرار شود.

فّعالّىت : 6ـ9
1ـ بریدهٔ روزنامهٔ زیر را بخوانىد. با استفاده از نقشهٔ آسىا یا خاورمىانه، سرچشمهٔ رود فرات را پىدا کرده و مسىر آن 

را دنبال کنىد. این رود از چه کشورهایى مى گذرد و به کجا مى ریزد؟
2ـ اجالس ذکر شده در بریدهٔ روزنامه در 

تاریخ مقّرر در کجا تشکىل شد؟
اجالس  در  شرکت کننده  طرف های  3ـ 

قصد بررسى چه مسئله ای را داشتند؟
4ـ ترکىه در مورد آب های دجله و فرات 

چه نظری دارد؟
5 ـ آیا مى توانىد یک رود دیگر را مثال بزنىد 
که سبب بروز بحران بىن کشورها شده باشد؟
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مصرف بهىنۀ آب
محاسبات نشان مى دهند که مىانگىن مصرف سرانٔه آب در 
مکعب  متر  آشامىدنى( حدود 580  و  )صنعتى، کشاورزى  جهان 
براى هر نفر در سال است. اّما متأسفانه اىن رقم در اىران که کشور 
کم آبى به حساب مى آىد، 1300 متر مکعب در سال است!! اىن امر 
نشان دهندهٔ اتالف منابع آب و اسراف بىش از حد اىن منبع حىاتى 

است.
مقدار مصرف سرانۀ آب٭ لوله کشى آشامىدنى در شهرهاى 
اىران حدود 142 متر مکعب در سال است که از  مصرف سرانٔه برخى 
کشورهاى اروپاىى پرآب مثل اترىش )108 متر مکعب در سال( و 
بلژىک )105 متر مکعب در سال( بىشتر است. شاىد ىکى از علل 
استفاده از آب آشامىدنى تصفىه شده براى شست و شوى اتومبىل 
و حىاط، آبىارى باغچه ها، استحمام، لباسشوىى و ظرفشوىى است 
در حالى که در بسىارى از کشورها، آب آشامىدنى از ساىر آب هاى 

مصرفى جداست.
 براى بهره بردارى درست از آب هاى آشامىدنى بهداشتى، 
شاىد بهترىن راه،جدا کردن آب آشامىدنى از آب هاى مصرفى دىگر 

است. 
با  آبىارى متناسب  باىد از روش هاى   در کشاورزى هم 
محىط و ىا از روش هاى جدىد آبىارى بهره برد که اتالف آب در 

آنها کم است )شکل 16 ــ9(.
تهىٔه آب هاى آشامىدنى بهداشتى شهرها و روستاها به علت 
پرهزىنه تر از آب هاى کشاورزى و  اىنکه تصفىه مى شوند، بسىار 
صنعتى است. بنابراىن، باىد در مصرف اىن آب ها دقت بىشترى 

به کار برد. ىکى از کارشناسان آب در اىن مورد مى گوىد:
براى  آنها  موجود  آب  سرانٔه  مقدار  کشورهاىى که  در   …
مردم بىشتر از اىران است، مردم در مصرف آب به نکات زىر توجه 

دقىق و مسئوالنه ای دارند:

فّعالّىت : 7ـ9
بریدهٔ روزنامهٔ باال را بخوانىد و به این پرسش ها  پاسخ دهىد:
1ـ کدام یک از توصىه های نویسندهٔ مطلب را اجرا مى کنىد؟

2ـ به نظر شما کدام پىشنهادات نویسنده سبب صرفه جویى بىشتری در مصرف آب مى شود؟
3ـ آیا در مورد 14، با نویسنده موافقىد یا مخالف؟ چرا؟

4ـ آیا تاکنون مورد 13 را انجام داده اید؟
5 ـ مورد 15 را خودتان به این فهرست اضافه کنىد!



146

شکل 16 ــ9ــ آبىارى بارانى ىکى از راه هاى بهره بردارى از آب ها در کشاورزى 

روند مصرف آب در صنایع
در ابتداى قرن حاضر، از کل مصارف 
آب در جهان، فقط حدود 6 درصد در بخش 
چهار  رقم  اىن  اکنون  مى شد.  مصرف  صناىع 
تنها 5  ما، صناىع  در کشور  برابر شده است. 
درصد از کل مصرف آب را مصرف مى کنند.

آبى که به مصرف صناىع مى رسد معموالً 
خىلى زود کىفىت خود را از دست مى دهد، ىا 
آلودگى شىمىاىى  ىا  و  مى شود  زىاد  آن  گرماى 
و مىکروبى پىدا مى کند. گرماى آب مورد نىاز 
صناىع را مى توان با برج هاى خنک کننده گرفت 
و آب را دوباره ىا چندباره استفاده کرد )شکل 
17ــ9(. اّما رفع آلودگى شىمىاىى ىا مىکروبى، 
نىازمند تخصص و هزىنٔه زىاد است. متأسفانه 
آب هاى آلودٔه صنعتى به مدت زىادى در طبىعت 
باقى مى مانند و سبب آلودگى محىط زىست ىــا 
مـحـل  اکـوسىستم هــا ى  خــوردن  هم  بـر 
مى شوند.  مختلف  گىاهان  و  جانوران  زندگى 
در  تغىىر  باعث  تدرىج  به  است  ممکن  امر  اىن 

اکوسىستم ها و موجودات زندٔه آنها شود.

شکل 17ــ9ــ استفادۀ مجدد از آب مصرفى در نىروگاه ها)نىروگاه شهىد  رجاىى  ــ قزوىن (

راستى!
آىا مى دانىد
براى تولىد

 هر کىلو از 
محصوالت زىر چه مقدار آب نىاز 

دارىم؟
نگاهى به اىن ارقام بىندازىد:

ىک کىلو کاغذ 250 لىتر
ىک کىلو فوالد 300 لىتر

ىک کىلو کود شىمىاىى 600 لىتر
ىک کىلو گندم 1500 لىتر
ىک کىلو برنج 5000 لىتر

تعجب مى کنىد؟!
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آلودگى آب ها
مشکالت و مسائل بهره بردارى از منابع آب جهان به استفادٔه 
نادرست از آب محدود نمى شود. گاه انسان با اعمال نسنجىدهٔ خود، 
سبب تغىىر آب مى شود که به آن آلودگى آب٭ گوىند. آلودگى آب 
شامل تغىىرات فىزىکى، شىمىاىى و زىستى )مىکروبى( آب است. در 
اىن صورت انسان دىگر نمى تواند به صورت صحىح و بهداشتى از 

اىن آب ها استفاده کند:
 رىختن زباله هاى صنعتى ىا خانگى به داخل آب ها )شکل 

18ــ9(. 
 رىختن فاضالب هاى صنعتى، خانگى ىا بىمارستانى به آب.
 آلودگى حرارتى آب که از طرىق فعالىت هاى صنعتى بر 
آب رودها تحمىل مى شود.  نىروگاه هاى تولىد برق را در اىن زمىنه 
مى توان مثال زد. تولىد فلزات و برخى کاالهاى صنعتى دىگر نىز 
سبب افزاىش دماى آب شده و آلودگى حرارتى را باعث مى شوند. 
نظر  اگر در  اما  نباشد،  نظر شما، گرم شدن آب زىاد مهم  به  شاىد 
بگىرىد که برخى انواع گىاهان، ماهى ها و جانداران آبزى در رودها و 
درىاچه ها فقط قادر به تحمل دماى خاصى هستند و دماى کمتر ىا بىش 
از آن را تحمل نمى کنند، به اثرات آلودگى حرارتى بىشتر پى مى برىد.

شکل 18  ــ9ــ آلودگى آب به وسىلۀ زباله ها
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شکل 19ــ9ــ آلودگى آب به وسىلۀ صناىع

خالصه
 مىزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشور ما بىش از سایر بخش هاست.

 تأمىن آب آشامىدنى شهرها و روستاها با صرف هزینه و سرمایه گذاری زیاد انجام مى شود.
 بحران آب منجر به بروز اختالف مىان کشورها شده است.

 یکى از راه های مصرف بهىنهٔ آب جدا کردن آب آشامىدنى از سایر آب های مصرفى است.
 انسان با فعالىت های خود باعث آلودگى آب به روش های گوناگون مى شود.

 وارد کردن سموم دفع آفات گىاهى و کودهاى شىمىاىى. 
ورود مواد شىمىاىى و عناصر نامطلوب به آب هم، آن  را آلوده مى کند 
و چون آب ها در طبىعت در حال گردش و حرکت اند، آلودگى ها 
به نواحى دوردست منتقل مى شود. جىوه، سرب و مواد شىمىاىى 

سمى، از خطرناک ترىن آلوده کننده هاى آب هستند و بعضى از اىن 
عناصر، سال ها در محىط باقى مى مانند و حىات جانداران و گىاهان 
را به خطر مى اندازند. دربارٔه آلودگى آب ، مطالب بىشترى را در 

فصل ششم مى خوانىد.



توضیحکلمه / مفهوم

آتمسفر
الىٔه شفاف گازى شکل اطراف زمىن به قطر حدود 1000 کىلومتر را اتمسفر گوىند که ازنظر فىزىکى و شىمىاىى به الىه هاى 

مختلف از پاىىن به باال تقسىم مى شود.

آبى که مقدار امالح و رسوبات آن به قدرى کم باشد که براى نوشىدن ىا آبىارى مزارع مناسب باشد.آب شیرىن

رسانىدن آب به مزارع به شىوه هاى مختلف در زمان مورد نىاز گىاه.آبیارى

آبیارى تحت فشار
نوعى روش آبىارى است که درآن به منظور صرفه جوىى در مصرف، آب را بر اساس برنامه رىزى و زمان بندى خاص به صورت 

پودر و تحت فشار به گىاهان مى رسانند. معموالً در اىن روش، آبىارى در زمان هاى گرم و آفتابى روز انجام نمى گىرد.

آذرخش / صاعقه
تخلىٔه  الکترىکى بىن دو تودٔه ابر ىا بىن ابرهاى باردار و زمىن است که به شکل جرقه ىا درخششى در آسمان دىده مى شود. 
آذرخش معموالً با سر وصداىى شدىد همراه است که »رعد« نامىده مى شود. به هنگام اصابت آذرخش به زمىن، ترکىب گازهاى 

موجود در اتمسفر تغىىر مى کند؛ ىعنى اکسىژن مى سوزد و مقدار آن کاهش مى ىابد و اما مىزان ازت هوا بىشتر مى شود.

آلودگى آب
تغىىر کىفىت آب به شکل آلودگى فىزىکى، شىمىاىى ىا مىکروبى که باعث مى شود آب غىر قابل استفاده، خارج گردد. تغىىر رنگ، 

بو، دما و شکل ظاهرى آب نشانگر آلودگى آن است.

افزاىش دماى آب به نحوى که قابل استفاده نبوده و الزم است تا براى استفاده مجدد آب را خنک کنند.آلودگى حرارتى

ابرهاىى به شکل توده اى ىا شبىه به گل کلم را گوىند که نشانگر گسترش عمودى ابرهاست.ابر کومولوس

اثر گلخانه اى
ممانعت از برگشت انرژى حرارتى زمىن به وسىلٔه گازهاى موجود در آتمسفر زمىن را اثر گلخانه اى مى گوىند که باعث افزاىش 

دماى زمىن مى شود.

شراىط جوّى حاکم بر ىک منطقه در مدت زمان طوالنى را آب و هوا ىا اقلىم آن منطقه مى گوىند.اقلیم / آب و هوا

مفاهىم و اصطالحات به  کار رفته در کتاب
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اهمیت و فواىد 
اقیانوس ها

اقىانوس ها بزرگ ترىن و پاىدارترىن بوم سامانه ها بر روی زمىن اند. درواقع کرٔه زمىن، ىک اقىانوس عظىم است و قاره های مختلف به صورت 
جزاىری در درون آن قرار گرفته اند. درون اقىانوس ها جهان شگرفی وجود دارد که نمونه های آن در سطح خشکی کمتر دىده می شود. 
نقش اقىانوس ها در تعادل آب و هوای کرٔه زمىن، بارش باران و برف، وزش بادها، تعادل درجه حرارت زمىن و غذای انسان ها انکارناپذىر 
است. اقتصاد بسىاری از کشورهای جهان به اقىانوس ها و درىاها وابسته است. اقىانوس ها مانند گنجىنه ای بزرگ، محل ذخىرٔه منابع 
و معادن مختلف است. امروزه درىاها و اقىانوس ها مهم ترىن راه ارتباطی مىان قاره ها و کشورها هستند. عالوه بر آن نقش اقىانوس ها از 
نظر نظامی و سىاسی، گردشگری، صناىع بزرگ و تحقىقات علمی بر کسی پوشىده نىست. در درون اقىانوس ها جرىان هاىی وجود دارند که 
به آنها جرىان های درىاىی می گوىند. اگرچه عوامل مختلفی در اىجاد جرىان های درىاىی نقش دارند، ولی سهم بادهای غالب بىشتر است. 
اختالف چگالی آب درىاها سبب حرکت آن می شود و جرىان های اقىانوسی را به وجود می آورد. در درىای مدىترانه مىزان تبخىر بىشتر از 
آبی است که به وسىله رودها و باران وارد اىن درىا می شود. در نتىجه برای جبران اىن کمبود آب اقىانوس اطلس در سطح به طرف درىای 
مدىترانه حرکت می کند. جاىی که دو جرىان اقىانوسی از هم دور می شوند آب های اعماق به سطح می آىند. بدون جرىان های اقىانوسی، 
جرىان حىات موجودات از حرکت می افتد. جرىان هاىی که از سمت استوا به سمت قطب حرکت می کنند جرىان های گرم اقىانوسی مانند 
گلف استرىم هستند. اما جرىان اىاشىو و هومبولت سردند. خواص فىزىکی آب اقىانوس ها متفاوت است. از جمله آنها می توان به چگالی، 
صوت عبور نور و نقطٔه ذوب اشاره کرد. مىزان شوری آب درىاها ٣٥ گرم بر هر لىتر است. مقدار امالح آب اقىانوس ها و درىاها از نقطه ای 
به نقطه دىگر متفاوت است. در آب درىا بىش از ٧٠ نوع عنصر مختلف وجود دارد. کلراىد، سولفات، کلسىم، سدىم، منىزىم و پتاسىم حدود 

99 درصد امالح آب درىاها را تشکىل می دهند. 
در سطح سىارٔه زمىن پنج اقىانوس بزرگ وجود دارد. نزدىک ترىن آنها به کشور ما، اقىانوس هند است. اقىانوس هند از شمال با آسىا 
و از جنوب به قارٔه جنوبگان و از غرب با آفرىقا و از شرق با استرالىا محدود می شود. بىشتر وسعت اىن اقىانوس در منطقۀ حاّره است. 
ماداگاسکار، مالدىو و سری النکا، مهم ترىن کشورهای جزىره ای اند که درون اىن اقىانوس قرار دارند. اقىانوس هند، ٢٠ درصد از سطح 
کرهٔ    زمىن را فراگرفته است و گرم ترىن اقىانوس جهان است. خلىج فارس و درىای عمان در حاشىه اىن اقىانوس قرار دارند. بادهای باران آور 

موسمی که تمام شبه قارهٔ هند را تحت تأثىر قرار می دهند در اىن اقىانوس شکل می گىرند. 
دومىن اقىانوس بزرگ جهان اطلس نام دارد. اىن اقىانوس قاره های افرىقا و اروپا را به قارۀ امرىکا وصل می کند. درازای اىن اقىانوس 
از جنوبگان تا اقىانوس منجمد شمالی است. اقىانوس اطلس از طرىق تنگٔه جبل الطارق با درىای مدىترانه ارتباط دارد. همچنىن از طرىق 
تنگٔه پاناما به اقىانوس آرام مّتصل می شود. گرم ترىن نواحی اىن اقىانوس درمنطقۀ استوا و سردترىن بخش های آن در عرض های جغرافىاىی 
باالست. کشورهای زىادی در قاره های امرىکا، اروپا و افرىقا و منطقٔه کارائىب در کنار اىن اقىانوس قرار دارند. اىن اقىانوس نسبت 
به ساىر اقىانوس ها جوان تر است. اىن اقىانوس از ٦٥ مىلىون سال پىش شروع به پىداىش کرده و پهنای آن در هر سال ٢ تا 4 سانتی متر 

افزاىش می ىابد. درون اىن اقىانوس رشته کوه های بسىار بزرگ و طوالنی وجود دارد که ارتفاع برخی از آنها به ٣٠٠ متر هم می رسد. 
اقىانوس آرام بزرگ ترىن پهنۀ آبی جهان است. نام های دىگر آن کبىر ىا پاسىفىک است. عمىق ترىن نقطۀ اىن اقىانوس گودال مارىانا با عمق 
1٠911 متر در نزدىکی کشور فىلىپىن قرار دارد. اقىانوس آرام به عنوان بزرگ ترىن اقىانوس جهان نىمی از سطح کرهٔ زمىن را فراگرفته 
است. نام اىن اقىانوس را فردىناندماژالن به آن داد. در اىن اقىانوس منطقه ای به نام حلقۀ آتش وجود دارد که 9٠ درصد زمىن لرزه های 
جهان در آنجا اتفاق می افتد. اىن منطقه در سواحل غربی امرىکای شمالی و سواحل شرقی آسىا امتداد دارد. بىشتر جزاىر جهان در 
جنوب اىن اقىانوس قرار دارند. اىن اقىانوس از طرىق تنگٔه برىنگ به اقىانوس اطلس وصل می شود. مشهورترىن پدىده های درىاىی اىن 
اقىانوس شامل زلزله های درىاىی، آتشفشان ها و سونامی است. سواحل اىن اقىانوس محل سکونت جمعىت فراوان و فعالىت های صنعتی، 

بازرگانی و انرژی است.  
کوچک ترىن اقىانوس جهان، منجمد شمالی است. اىن اقىانوس ژرفاىی به عمق ٥٥٢٧متر دارد. اىن اقىانوس در منطقۀ قطب شمال کرهٔ    زمىن 
قرار دارد. قله های ىخی منطقۀ گروئنلند در صورت ذوب شدن می توانند سطح آب اقىانوس ها را تا ٦ متر باال ببرند. نام دىگر اىن اقىانوس، 
دنىای کوچک است. به طور کلی اىن اقىانوس بر آب و هوای ساىر مناطق جهان تأثىر زىادی دارد. ضخامت ىخ های آن از ٢٥ سانتی متر تا 
ىک کىلومتر متفاوت است. پالنکتون های فراوان اىن اقىانوس. نهنگ ها را به سوی خود جلب می کند. انواع موجودات اىن اقىانوس ىک 
بىوم واحدی را تشکىل داده است. اقىانوس منجمد جنوبی از نظر وسعت با منجمد شمالی برابر است. به عبارتی جنوبی ترىن اقىانوس هاست. 
به دلىل نزدىکی به قطب جنوب بسىار سرد است. عمق آن تا ٥٠٠٠ متر هم می رسد. نهنگ، پنگوئن، خوک درىاىی از مهم ترىن موجودات 
آن هستند. انباشت عظىم ىخ در اىن اقىانوس به ىکسان شدن سطح آب درىاهای جهان کمک فراوانی می کند، ىخ کوه های شناور درون اىن 
اقىانوس از قطب جنوب جدا شده اند که منابع آب شىرىن محسوب می شوند. وسعت آن ها چند برابر آن چىزی است که در سطح آب دىده 

می شود. اکثر جزاىر اىن اقىانوس آتشفشانی هستند.
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اکوسیستم
مجموعٔه گىاهان و جانورانى را که با ىکدىگر در ىک محدودٔه مشخص زندگى مى کنند؛ برهم اثر مى گذارند و از هم تأثىر مى پذىرند 

را اکوسىستم آن محل گوىند. 

انرژى جزر و مد
نىروى حاصل از جزر )پاىىن رفتن آب درىا( و مد )باال آمدن آب درىا( در نواحى ساحلى گوىند. براى بهره بردارى از اىن نىرو 

توربىن هاىى در نواحى ساحلى مستقر مى کنند که با قدرت آب مى چرخند و انرژى تولىد مى کنند.

انرژى زمین گرماىى
)ژئوترمال(

انرژى حاصل از گرماى زمىن را گوىند. به طور طبىعى، دماى زمىن در هر صدمتر عمق، 3 درجه سانتى گراد افزاىش مى ىابد. با 
تزرىق آب به درون زمىن و گرم شدن آن در درون الىه ها مى توان اىن آب را باال کشىد و از گرماى آن استفاده کرد. در کشورهاى 

اىسلند، زالندنو و اىاالت متحده آمرىکا از اىن انرژى استفاده مى کنند.

انرژى فسیلى
انرژى حاصل از سوختن نفت، گاز و زغال سنگ را گوىند.اىن مواد سوختى بر اثر تحول گىاهان و جانوران در درون الىه هاى 

زمىن به مدت طوالنى حاصل مى شوند و جزِء انرژى هاى تجدىد ناپذىر محسوب مى شوند.

انرژى موجود در هستٔه اتم رادىو اکتىو است که با شکستن ىا پىوند دادن هستٔه اىن اتم ها مقدار بسىار زىادى انرژى آزاد مى شود.انرژى  هسته اى

انفجار جمعیت
افزاىش بسىار سرىع تعداد جمعىت را در هر مکان، انفجار جمعىت گوىند. انفجار جمعىت در قاره هاى آسىا، آفرىقا و آمرىکاى 

جنوبى در چند دهٔه اخىر بىشتر از ساىر نواحى جهان بوده است.

بالىاى ثانوىه
بالهاىى را گوىند که پس از بالهاى طبىعى اولىه به وقوع مى پىوندند؛ مثل زمىن لغزه که پس از زمىن لرزه ممکن است حادث شود 

ىا شىوع بىمارى هاى واگىردار پس از وقوع سىالب ها.

بیابان /
 بیابان زاىى

به سرزمىنى بىابان گوىند که شراىط محىطى آن براى گسترش زندگى جانورى و گىاهى مساعد نىست و فعالىت هاى زىستى در 
نواحى بىابانى به علت خشکى به شدت محدود و شکننده است. گسترش شراىط بىابانى و محدودتر شدن فعالىت هاى زىستى را 

بىابان زاىى مى گوىند.

در جغرافىا به ساخته هاى دست بشر، مثل جاده ها، شهرها، مزارع و ساختمان ها، پدىدٔه انسانى گوىند.پدىده انسانى

پدىده طبیعى
در جغرافىا به پدىده هاىى مانند پوشش گىاهى، رودها، جنگل ها، درىاچه ها و همانند آنها که انسان در پىداىش آنها نقشى نداشته 

است، پدىدٔه طبىعى گوىند.

لرزش هاى خفىف زمىن را که پس از زلزلٔه اصلى به وقوع مى پىوندند، پس لرزه گوىند.پس لرزه

بوته ها، درختچه ها و درخت هاى ىک منطقه را که به صورت طبىعى و خودرو در آن محل وجود داشته باشند، پوشش گىاهى گوىند.پوشش گیاهى

تبدىل شدن ماىع از حالت جامد ىا ماىع را به گاز تبخىر گوىند.تبخیر

مقدار ماىعى که مى تواند در صورت وجود آب در ىک محل به بخار تبدىل شود.تبخیر بالقّوه

مقدار ماىعى که طى زمان مشخص )ىک سال( به بخار تبدىل مى شود.تبخیر واقعى

برىدن ىا سوزاندن درختان جنگلى و بهره بردارى بى روىه از آنها توسط انسان.تخرىب جنگل

تراکم جمعیت
تعداد افراد ساکن در ىک واحد سطح. براى محاسبٔه تراکم جمعىت در ىک مکان، باىد تعداد جمعىت را بر مساحت آن مکان 

تقسىم کرد.

ترسالى
بارندگى بىش از حّد متوسط ساالنه را در ىک مکان، ترسالى گوىند. در مقابل، خشکسالى به بارش کمتر از حّد متوسط ساالنه 

در ىک مکان گفته مى شود.

دوره اى از دوران سنوزوئىک زمىن شناسى است که حدود 63/5 مىلىون سال به طول انجامىده است.ترشیارى )ترشیرى(
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سونامى
امواج بلند حاصل از فعالىت هاى زلزله ىا آتشفشان هاى زىردرىاىى که اغلب در ژاپن بىشتر از ساىر جاها اتفاق مى افتد. ارتفاع 

اىن امواج گاه به بىش از 20 متر مى رسد و خساراتى را در نواحى ساحلى به بار مى آورد.

تعادل محیطى
حالت تقرىباً متعادل و پاىدار در ىک محىط طبىعى بىن همٔه اجزاى تشکىل دهندٔه محىط را تعادل محىطى گوىند. در اىن حالت 

برترى ىک جزء سبب نابودى اجزاى دىگر محىط نمى گردد.

مجموعٔه علوم و فنون و مهارت هاىى که انسان در ىک رشتٔه علمى کسب کرده است. تکنولوژى/فّناورى

توان بالقّوه
توان بالقّوه ىا تواناىى بالقّوه عبارت است از توان موجود در هر ماده ىا پدىده براى تغىىر وضعىت در آىنده، مثالً در ىک دانه گندم، 

توان بالقّوهٔ روىش و تولىد ىک بوته و خوشه گندم را دارد.

تودۀ هوا
حجم بزرگى از هوا که در آن خصوصىات دما و رطوبت ىکنواخت باشد. توده هاى هوا با استقرار بر روى مناطق، خصوصىات 

خود  را به آن مناطق مى دهند.

گردشگرى
مى گفتند.  گردشگر  مى رفتند،  به سفر  زندگى  تجربىات  براى تحصىل وکسب  که  فرانسوى  زادگان  اشراف  به  تارىخى  ازنظر 
اصطالح گردشگر از قرن نوزدهم معمول شد. بعدها در فرانسه اىن اصطالح را براى کسانى به کار بردند که برای سرگرمى و 

گذران اوقات فراغت به فرانسه سفر مى کردند. به اىن گونه سفرها بعدًا گردشگرى اطالق شد و در سطح جهانى به کار رفت.

پدىدهٔ گرم شدن زمىن، تغىىر دماى زمىن در اثر فعالىت صنعتى بشرى است.گرم شدن کرۀ زمین

توجه به عملکرد و ارتباط همٔه اجزاى تشکىل دهنده ىک محىط را نگرش ىا دىد ترکىبى )کل نگرى( اطالق مى شود.دىد ترکیبى

ىکى از مراحل فرساىش که در آن مواد حاصل از تخرىب به وسىلٔه عوامل طبىعى حمل شده و از جاىى به جاى دىگر برده مى شوند.جابه جاىى مواد

جارى شدن رودها
حرکت آب هاى ناشى از بارندگى ىا ذوب ىخچال ها و برف ها و چشمه ها بر روى سطح زمىن که به شکل جوىبارها و رودها بوده 

و شبکه اى از آب هاى روان را پدىد مى آورند. 

جلگه
به زمىن هاى هموارى که از ىکسو به کوه ها و از سوى دىگر به پهنه هاى آب )درىاها، درىاچه ها و …( محدود مى شوند جلگه 

گوىند؛ مثل جلگٔه خوزستان، جلگٔه خزر

جنگل
روىش متراکم درختان در ىک محدوده را جنگل گوىند. در جنگل معموالً فاصلٔه درختان از ىکدىگر کم است و اکوسىستم 

خاصى درآنجا وجود دارد.

جنگل هاى استواىى 
)حاّره اى(

جنگل هاى متراکمى که در نزدىکى خط استوا و مجاورت آن اىجاد شده اند و در آنها شراىط گرم و مرطوب حکمفرماست. اىن 
جنگل ها را جنگل  حاّره اى نىز گوىند.

جوانى جمعیت
هنگامى که درصد زىادى از جمعىت کمتر از 15 سال سن داشته باشند، جمعىت جوان است. کشورهاىى که جمعىت جوان 

دارند داراى هرم سنى با قاعدٔه پهن مى باشند.

از ارتفاع 16 کىلومترى به بعد را در اتمسفر زمىن، جّو فوقانى گوىند. از اىن ارتفاع به بعد تغىىرات جّوى به سرعت رخ نمى دهند.جّو فوقانى

توده هاى هوا در برخورد با ىکدىگر در ىک مرز مشترک ىک جبهٔه هوا را تشکىل مى دهند.جبهۀ هوا

گردشگر
به کسى که به کشور ىا شهر ىا محىطى غىراز محىط زىست عادى خود براى مدتى که کمتر از 24 ساعت و بىش از ىکسال نباشد 
سفر کند و قصد او از اىن سفر استراحت، تفرىح، ورزش، دىدار فامىل، کسب و کار، مأمورىت، شرکت در گردهماىى هاى 

علمى، معالجه، تحقىق ىا فعالىت هاى مذهبى باشد، گردشگر گوىند.

چاله
سرزمىن پست و فرونشسته اى که آب هاى اطراف را به سوى خود مى کشد. اغلب چاله ها منشأ زمىن ساختى دارند و ىا فرو رفتن 
قسمتى از زمىن ها بر اثر انحالل وىا شکست در قسمت هاى درونى سبب اىجاد چاله ها مى شوند. ابعاد چاله ها متفاوت است.
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بخشى از سطح زمىن که شکل خاصى از ناهموارى ها، آب ها، پوشش گىاهى و زندگى انسانى را به نماىش مى گذارد.چشم انداز

حوضه ىا چاله اى با ابعاد متفاوت که آب هاى اطراف را به سوى خود مى کشد و در نهاىت به ىک درىاچه، درىا، اقىانوس تبدىل حوضۀ آبرىز
مى شود. مثل حوضٔه آبرىز درىاى خزر، حوضٔه آبرىز درىاچٔه ارومىه ىا حوضٔه آبرىز خلىج فارس.

حوضۀ  آبگیر
منطقه ىا حوضه  اى که آب هاى آن جمع شده و به هم مى پىوندد و به وسىلٔه ىک شبکه از جرىان هاى سطحى از آن منطقه خارج 

مى شود. مثل حوضٔه آبگىر ارس، حوضٔه آبگىر گاماسىاب.

حوضۀ بسته
حوضه ىا چاله اى که آب هاى اطراف به آن وارد مى شود، اما از آن جرىانى خارج نمى گردد. آب حوضه هاى بسته ممکن است 

بر اثر مصرف کشاورزى ىا صنعتى ىا تبخىر و امثال آنها کم شود.

خشکى هوا
کمبود بخار آب در اتمسفر به مقدار پاىىن تر از حد معمول و ىا کمبود رىزش هاى جوى را در ىک دورٔه معىن در ىک مکان، 

خشکى هوا گوىند. 

خطوط هم فشار
فشار هوا در امتداد عرضى ىک تودٔه هوا از ىک مرکز به اطراف تغىىر مى کند. از به  هم پىوستن نقاط هم فشار، خطوط بسته اى 

حاصل مى شود که به خطوط هم فشار معروف است.

به مجموعٔه کشورهاىى که در جنوب غرب آسىا و شمال شرق آفرىقا )مصر( قرار دارند گفته مى شود.خاورمیانه

مجموعٔه اطالعات ىا ارقامى که بر روى آنها پردازش صورت نگرفته و به حالت خام باشند.داده

سرزمىنى نسبتاً هموار و کم شىب که اطراف آن را کوه ها محاصره کرده باشند.دشت

دلتا
محلى که در آن مواد حمل شده توسط رود درمحل تقاطع با درىا بر جاى گذاشته مى شود. اىن محل ها اغلب به شکل ىک مثلث 

در مى آىند که در زبان ىونانى دلتا Δ گفته مى شود.

مدت زمانى که طول مى کشد تا ىک پدىده مجددًا تکرار شود.دورۀ بازگشت

دورۀ زمانی
شراىط ىا وضعىت مشابهى که طى ىک وقفه زمانى مجددًا دىده مى شود؛ مثالً در هر 24 ساعت که ىک دورٔه زمانى به نام شبانه روز 

است، زمىن ىک بار به دور خود حرکت وضعى را انجام مى دهد.

دىوار برلین
دىوارى که بىن دو قسمت شرقى و غربى شهر برلىن در آلمان کشىده شده بود و قلمرو نىروهاى بلوک شرق )کمونىست( و بلوک 
غرب )سرماىه دارى( را از نظر سىاسى مشخص مى کرد. اىن دىوار پس از وقوع تحوالت سىاسى در اواىل دهٔه 1990 و اتحاد 

دو آلمان برچىده شد.

رشد طبیعى جمعیت
رشد طبىعى جمعىت حاصل تفاضل مىزان موالىد از مىزان مرگ و مىر است. اگر مىزان تولدها بىش از مرگ و مىرها باشد، 

جمعىت رشد مى کند.

رابطۀ متقابل انسان 
و محیط

حضور انسان در محىط طبىعى همواره با دخالت هاى انسان در آن محىط و اثرات محىط طبىعى بر زندگى  انسان همراه بوده 
است. به مجموعه اىن کنش ها و واکنش ها، رابطٔه متقابل انسان و محىط گفته مى شود.

رىزش هاى جّوى/ 
بارندگى

رىزش برف، باران، تگرگ ىا شبنم و هرنوع رطوبت جّوى دىگر از آسمان به زمىن را بارندگى ىا رىزش هاى جّوى گوىند.

زاغه نشینى
زندگى در خانه هاى موقتى ىا دائمى که ازچوب، ورقه هاى آهن، حلبى، حصىر و همانند آنها در پىرامون شهرهاى بزرگ ساخته 

شده را زاغه نشىنى گوىند. کىفىت زندگى در اىن خانه ها معموالً پاىىن و فاقد امکانات بهداشتى اند.

زبالۀ صنعتى
ضاىعات ناشى از صناىع که پس از تبدىل مواد اولىه به کاالهاى ساخته شده حاصل مى گردد و چون مورد استفادٔه دىگرى 

ندارد، دور رىخته مى شود.
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انجام عملىات جمع آورى، تنظىم و انتشار اطالعات جمعىتى در ىک زمان معىن و در مورد همٔه افراد ساکن در ىک قلمرو خاص، سرشمارى جمعیت
مثالً ىک کشور را سرشمارى جمعىت گوىند.

سموم دفع آفات 
موادى که کشاورزان براى مبارزه با آفات ىا امراض گىاهى به کار مى برند.گیاهى

فن بهره بردارى از داده هـاى ماهواره اى   و تفسىر آنها در بررسى وىژگى هاى بهره بردارى   از منابع زمىنسنجش از دور

مجموعه سنگ هاىى که براثر سرد شدن مواد آذرىن در درون الىه هاى زمىن تشکىل شده باشند. اىن سنگ ها معموالً بلورهاى سنگ آذرىن درونى
درشت دارند.

پاىىن آمدن تدرىجى وآرام توده هوا به طرف سطح زمىن که باعث افزاىش فشار جّوى در ىک منطقه مى شود.سوبسیدانس

مجموعٔه اصول، تدابىر و تصمىمات مدّونى که از سوى دولت ها در زمىنٔه مسائل مربوط به جمعىت )مثل کاهش، افزاىش، تغىىر سیاست هاى جمعیتى
ساختمان جمعىت، جابه جاىى و …( اتخاذ مى شود.

مجموعٔه آبراهه ها و شاخابه ها و رودهاىى که در ىک حوضٔه آبگىر وجود دارند و آب هاى آن حوضه را به   خارج از آن )حوضه شبکۀ آبراهه
آبرىز ( هداىت مى کنند.

گىاهانى که در نواحى خشک و نىمه خشک که در آنها مقدار امالح درون خاک زىاد است، رشد  مى کنند. اىن گىاهان به گىاهان گیاهان شورى پسند
خشکى پسند نىز معروف اند.

شهرهاى کوچکى که به فاصلٔه کم در پىرامون شهرهاى بزرگ احداث مى شوند تا جمعىت اضافه شهرهاى بزرگ در آنها سکونت شهرک اقمارى
کنند. اىن شهرک ها ازنظر اقتصادى و اجتماعى به شهرهاى بزرگ وابسته اند.

مىزان اختالف ارتفاع بىن دو نقطه و فاصلٔه افقى بىن آنها در روى ىک دامنه را گوىند. مىزان شىب دامنه را به درصد ىا درجه شیب دامنه
بىان مى کنند.

صادرات نامرئى
به درآمدهاى حاصل از گردشگرى در ىک کشور صادرات نامرئى گوىند. گردشگران در کشور مىزبان بابت خدمات و کاالهاى 
مختلف هزىنه هاىى مى پردازند که در واقع مثل اىن است که خدمات و کاالهاى داخل کشور به کشور محل زندگى گردشگر 

صادر شده باشد.

محىط ىا فضاىى که در آن موجودات زنده مثل گىاهان و جانداران زندگى مى کنند، همانند محىط جنگلى.عرصۀ   زىستى

عرض هاى جغرافىاىى نزدىک به مدار 60 درجٔه شمالى و جنوبى درکرٔه زمىن و باالتر از آن.عرض جغرافیاىى باال

ىکى از روش هاى آبىارى زمىن هاى زراعى که در آن براى مدت طوالنى به زمىن آب داده مى شود به طورى که تمام فضاهاى غرقابى کردن
خالى خاک پر شده و آب اضافى تا مدتى روى خاک باقى مى ماند. اىن روش براى آبىارى گىاهان مناسب نىست.

فراىند تغىىر چهره ظاهرى زمىن براثر فعالىت آب، باد، امواج و عوامل دىگر که شامل مراحل تخرىب، حمل و انباشتن مواد است.فرساىش

فراىند تخرىب خاک و انتقال مواد حاصل از آن از جاىى به جاى دىگر توسط عوامل طبىعى ىا انسانى.فرساىش    خاک

کنده شدن و حمل مواد به وسىلٔه آب هاى جارى ىا بادها که سبب کاهش حجم و مقدار مواد در ىک قسمت از ناهموارى ها فرساىش کاوشى
مى شود. رودها در مسىر خود، در قسمت هاى پرشىب عمل فرساىش کاوشى را انجام مى دهند.

به ماهواره هاىى قطب آهنگ گوىند که برداشت اطالعات را در مسىر قطبىن )از ىک قطب به قطب دىگر زمىن( انجام مى دهند.قطب آهنگ
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قنات )کارىز(
روشى براى انتقال آب از درون سفره هاى آبدار زىرزمىنى به مزارع و روستاهاى دوردست. در اىن روش ىک مجراى زىرزمىنى 
به وسىلٔه چاه هاى متعدد به ىکدىگر متصل شده و باألخره آب حاصل از زىرزمىن خارج و در محل مظهر قنات مورد استفاده 

قرار مى گىرد.

کواترنر
دو عصر  داراى  دربرگرفته  را  زمىن شناسى  تارىخ  اخىر  سال  مىلىون   2 که  زمىن شناسى  سنوزوئىک  دوران  از  دورٔه حاضر 

پلى اىستوسن و هولوسن )معاصر( است.

چىن خوردگى پوستٔه زمىن و مواد رسوبى آن بر اثر فعالىت هاى نىروهاى درونى زمىن که سبب اىجاد ناهموارى ها مى شود.کوهزاىى

به  کارگىرى زمىن براى مقاصد خاص مثل شهرسازى، زراعت، مسکن، تجارت ىا صنعتکاربرى زمین

گازهاى گلخانه اى
به گازکربنىک، متان و دى اکسىدکربن که در اتمسفر زمىن مانع بازگشت انرژى حاصل از تابش خورشىد مى شود و گرماى زمىن 

را سبب مى شوند، گازهاى گلخانه اى مى گوىند.

گردش آب درطبیعت
فراىند چرخش آب بىن اتمسفر زمىن، خشکى ها و درىاها را گردش آب در طبىعت گوىند. طى اىن فراىند، رطوبت موجود در 
زمىن به شکل ماىع، جامد ىا گاز در بخش هاى مختلف زمىن گردش مى کند و عامل اساسى اىن گردش، انرژى حاصل از تابش 

خورشىد مى باشد.

گسل / گسله
اىجاد شکستگى و اختالف ارتفاع در درون سنگ ها و الىه هاى زمىن بر اثر نىروهاى درونى را گسل ىا گسله گوىند. مىزان 

جابه جاىى در گسله ها ممکن است از چند سانتى متر تا چند کىلومتر باشد.

لکۀ خورشیدى
مناطق نسبتاً تارىک در سطح خورشىد که نشانگر دماى پاىىن تر نسبت به نواحى اطراف خود است. تعداد اىن لکه ها متفاوت 
بوده و به شکل دوره اى ظاهر مى شوند. براى آنها دورٔه 11 ساله اى درنظر گرفته شده است. افزاىش تعداد اىن لکه ها بر شدت 

مىدان مغناطىسى زمىن تأثىر مى گذارد.

لیتوسفر
سنگ کره، بخشى از قشر کرٔه زمىن است که به صورت جامد بر روى بخش ماگما )مواد مذاب درونى( قرار گرفته است. قطر 

اىن قشر جامد حدود 100 کىلومتر است.

پهنه اى از سطح زمىن که زىستگاه موجودات زنده اعم از گىاه ، انسان و جانوران باشد.محیط زىست

مخروط افکنه
محلى که در آنجا مواد حاصل از فرساىش رودخانه اى بر جاى گذاشته مى شوند و معموالً شکل مخروطى داشته و در محل 

خروج رودها از کوهستان ها؛ ىعنى کوهپاىه ها تشکىل مى شوند. مخروط افکنه ها ممکن است ابعاد مختلف داشته باشند.

مدار رأس السرطان
عرض جغرافىاىى 23درجه و 27 دقىقٔه شمالى را گوىند. در روز اول تىرماه، انوار خورشىد به شکل عمودى به اىن مدار ىا 
عرض جغرافىاىى مى تابند. در مقابل، مدار رأس الجدى قرار دارد که در همان عرض اما در نىمکرٔه جنوبى قرار دارد و در روز 

اول دى ماه انوار خورشىد بدان عمودى مى تابند. 

مراتعى که به علت سىل ىا چراى بى روىه دام ها و دىگر اقدامات انسانى به صورت غىر قابل اصالح درآمده باشند.مراتع مخروبه

محل ورود  رود به درىا ىا درىاچه را مصب گوىند. نام دىگر آن دهانٔه رود است.مصب

مقدار آبى که هر فرد در واحد زمان )روز، ماه ىا سال( براى آشامىدن ىا دىگر امور روزمرٔه خود مصرف مى کند.مصرف سرانه آب

مقاومت الکترىکى
اختالف پتانسىل الکترىکى بىن دو سر ىک جسم ىا ماده که از آن جرىان الکترىکى عبور کرده باشد. معموالً مقدارى از جرىان 
الکترىکى که از مواد مى گذرد کاسته مى شود که به مصرف گرماىش آن جسم مى رسد. الىه هاى زمىن مقاومت هاى الکترىکى 

متفاوت دارند.

مقدار انرژى معادل 106 تن ىا 9 10 کىلوگرم.مگاتن
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منطقۀ شهرى
منطقه اى که شامل ىک کالن شهر و تعداد  شهرک اقمارى است و معموالً آنها با ىکدىگر ارتباط کارکردى روزانه دارند )در 

زمىنٔه اقتصادى، اجتماعى، شغلى، خدماتى و …(.

مناطقى از زمىن که در نىمکرهٔ شمالى بىن مدار رأس السرطان تا مدار قطبى )66 درجٔه شمالى( واقع شده اند.منطقۀ معتدل شمالى

مواد پرتوزا

برخى از مواد در طبىعت خاصىت ناپاىدار دارند، مانند مواد رادىواکتىوىته و با گذشت زمان هستٔه آنها به هستٔه سبک تر تبدىل 
مى شود. اىن واپاشى هسته اى همراه با گسل پرتوهاىى همراه است. اىن خاصىت هسته ها را پرتوزاىى و هسته هاى ناپاىدار را 

که تواناىى ارسال پرتو دارند هسته هاى پرتوزا مى نامند. 
)نگاه کنىد به کتاب فىزىک 1 و 2 پىش دانشگاهى رشتٔه رىاضى صفحٔه 247 نىروى هسته اى(

مواد مذاب
موادى که در اعماق زمىن براثر فشار و گرما به شکل مذاب درمى آىند و در صورت بروز آتشفشان ها به سطح زمىن راه مى ىابند. 

اىن مواد حالت خمىرى و روان دارند.

مهاجرت از شهر به 
روستا

نوعى مهاجرت که در کشورهاى پىشرفته صنعتى مشاهده مى شود و مردم ساکن شهرها ترجىح مى دهند محل زندگى خود را به 
روستاها منتقل نماىند. نام دىگر آن شهرگرىزى است. اىن نوع مهاجرت اغلب به  خاطر فرار از سر و صدا و هواى آلوده شهرها 

ىا ناهنجارى هاى اجتماعى شهرها صورت مى گىرد.

مهاجرت خارجى
نوعى مهاجرت که در آن افراد از ىک کشور به کشور دىگر مى روند تا از شراىط کارى ىا زمىنه هاى  فعالىت هاى اجتماعى 

کشور مقصد بهره گىرند.

مهاجرتى که به شکل دائمى، فصلى ىا موقتى بىن قسمت هاى داخلى ىک کشور صورت مى گىرد.مهاجرت داخلى

مهاجرت روزانه
نوعى مهاجرت که اغلب در پىرامون شهرهاى بزرگ به  وقوع پىوسته و مردمى که در شهرها کار مى کنند شب ها براى استراحت 
و سکونت به نواحى پىرامون شهرها سفر مى کنند. به عبارت دىگر محل کار و محل زندگى افراد با ىکدىگر فاصله دارد و اىن 

فاصله هر روز طى مى شود.

نوعى از نقشه هاى جغرافىاىى که در آنها احتمال وقوع ىک پدىده مثل زمىن  لرزه ىا سىل و مانند آنها نماىش داده مى شود.نقشۀ پهنه بندى

نقشۀ کوچک مقیاس
نوعى نقشه که در روى آن ابعاد عوارض محىطى به مقدار بسىار زىاد کوچک شده اند. مثل نقشه هاىى که در آنها عوارض تا 

حدود 1 مىلىون برابر کوچک شده اند.

1٥٦



شراىط جوى ناآرام به صورت وزش باد ــ بارش را حالت هواى ناپاىدار ىا ناپاىدارى هوا گوىند.ناپاىدارى  هوا

نماىش شىب ها ىا ناهموارى ها ىا وىژگى هاى زمىن شناسى در ىک امتداد خاص.نیمرخ / برش

نیروگاه هسته اى
نىروگاه هسته اى کارخانه تولىد برق است و انرژى هسته اى را به جرىان برق تبدىل مى کند و شامل ىک ىا چند راکتور، سىستم 

تولىد برق و واحدهاى تولىد سرما است.

نقشۀ توپوگرافى
نوعى نقشٔه طبىعى که نماىشگر وضعىت ناهموارى هاى زمىن است. در اىن نقشه ها پراکندگى شهرها و جاده ها ممکن است 

ترسىم شده باشند.

واحه
جاىى در بىابان که به علت وجود آب هاى زىرزمىنى و بهره بردارى از آنها زندگى رونق داشته باشد.معموالً در چنىن جاهاىى 

روستاهاى بزرگ و کوچک گسترش مى ىابند.

وارونگى دما
)اىنورژن(

به طور معمول هرچه از سطح زمىن به باال بروىم، دماى هوا کاهش مى ىابد. اگر اىن موضوع بر عکس باشد؛ ىعنى با افزاىش 
ارتفاع از دماى هوا کاسته نشود گوىند که وارونگى دما )اىنورژن( به وقوع پىوسته است. وارونگى دما در زمستان سبب استقرار 

آلودگى هوا در سطح شهر مى شود.

هرم سّنى جمعیت
نمودارى که با آن ساختمان سنى جمعىت نشان داده مى شود و بر روى ىک محور آن تعداد ىا درصد جمعىت و در روى محور 

دىگر، تعداد زنان و مردان با گروه هاى سنى مختلف نشان داده مى شود.

نوعى درخت که از شىرهٔ آن در تولىد کائوچو ) الستىک طبىعى ( استفاده مى شود.ِهِوآ

)کرٔه آب( به مجموعٔه آب هاى سطح زمىن شامل درىاچه ها و اقىانوس ها اطالق مى شود.هیدروسفر

پهنه هاى عظىم ىخى در نواحى قطبى )شمالى و جنوبى( که به علت سرماى محىط گسترده شده و ممکن است تا مدت ها پاىدار بمانند.ىخچال قطبی

ىخچال کوهستانی
توده هاى بزرگ و قابل توجهى از برف و ىخ فشرده شده که در نواحى مرتفع کوهستانى از سالى به سال دىگر ىا چند سال پاىدار 

مى مانند و ذوب نمى شوند.
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تقدىر و تشکر
تألىف کتب درسى مراتب سپاس و قدردانى خود را  برنامه رىزى گروه جغرافىاى دفتربرنامه رىزى و  شوراى 
از اساتىد محترم گروه جغرافىاى دانشگاه هاى تربىت معلم، تهران، تربىت مدرس و شهىد بهشتى، همچنىن گروه هاى 
آموزشى جغرافىا در استان ها که با ارائه نظرات و پىشنهادهاى سازنده خود در بازنگرى اىن کتاب نقش مؤثرى بر عهده 

داشتند تقدىم مى دارد.
همچنىن از همکارى ها و مساعدت صمىمانٔه نهادها و ارگان هاىى که در ارائٔه اطالعات مورد نىاز، مؤلفان را 

ىارى نموده اند سپاسگزارى مى شود:
 سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزى

 سازمان حفاظت محىط زىست
 روابط عمومى سازمان آب منطقه اى تهران

 روابط عمومى وزارت نىرو
 مؤسسٔه بىن المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

 کمىتٔه ملى کاهش اثرات بالىاى طبىعى
 ستاد حوادث غىرمترقبه وزارت کشور

 سازمان هواشناسى کشور
 سازمان نقشه بردارى کشور

 شوراى پژوهش هاى علمى و صنعتى کشور
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 سازمان فضاىى اىران
 سازمان مىراث فرهنگى، صناىع دستى و گردشگرى
 مرکز سىستم هاى اطالعات جغرافىاىى شهر تهران

 سازمان جغرافىاىى نىروهاى مسلح
 جمعىت هالل احمر جمهورى اسالمى اىران

 مرکز آمار اىران
 سازمان انرژى اتمى اىران

شوراى برنامه رىزى گروه جغرافىاى دفتر برنامه رىزى و تألىف کتب درسى موفقىت همٔه اىن عزىزان را در خدمت 
به گسترش علم و فرهنگ کشور، از خداوند متعال خواستار است.
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