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گرم و خشك   ،  گرم و مرطوبگرم و خشك   ،  گرم و مرطوب
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جلب  را  شما  نظر  پديده هايى  چه  کنيد.  نگاه   ۱ شکل  به 
مى کند؟ در بيابان ها شکل هاى فرسايشى گوناگون و زيبايى وجود 
دارد. براى پاسخ گويى به سؤاالت احتمالى که ممکن است پس 
از ديدن اين منظره ها در ذهن شما مطرح شود، به مطالبى دربارٔه 

اشکال فرسايش بادى در بيابان ها اشاره مى کنيم.

َاشکال فرسايش بادى در بيابان ها
است.  بيابانى  نواحى  در  مهم  خيلى  فرسايشى  باد،  عامل 
نواحى  در  آنها  شّدت  ولى  مى وزند  زمين  کرٔه  نقاط  همٔه  در  بادها 
بيابانى بيشتر است. شرايط آب و هوايى خشک، بادهاى شديد و 
خاک هاى نرم از جمله عوامل ايجاد فرسايش بادى است که به دو 

صورت کاوشى و تراکمى صورت مى گيرد.

انقباض  و  انبساط  نتيجٔه  در  سنگ ها  کاوشى:  اشکال 
طوالنى مّدت خرد و به   ذرات ريزتر تبديل مى شوند، به اين فرايند 
هوازدگى مى گويند. باد مى تواند اين ذرات ريز را با خود حمل 

کند. 
  بادبردگى: به جابه جايى و دور شدن اين ذّرات از محلّ 
پيدايش خود، عمل باد بردگى مى گويند. اين فرايند در نواحى فاقد 
پوشش گياهى بسيار اهميت دارد، زيرا گودال ها يا حوضه هاى باد 
بردگى را به وجود مى آورد. عمق بسيارى از اين گودال ها کم است 

اّما گاهى تا يکصد متر هم مى رسد. 
    سنگ فرش بيابانى: بسيارى از سطوح بيابانى از سنگ، 
قلوه سنگ و ريگ هايى که باد قادر به حمل آنها نيست، پوشيده شده اند. 

به اين سطوح سنگ فرش بيابانى يا رگ  مى گويند (شکل۲).

شکل ۱ــ بيابان غربى مصر؛ فرسايش سنگ ها و پراکنده شدن ماسه ها

درس هفتم  :  فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک



  ساييدگی: باد، ذرات ماسه همراه خود را مانند سمباده 
بر سنگ ها مى کشد و عمل سايش را انجام مى دهد. بيشترين تأثير 
سايش باد در قسمت پايين و نزديک به سطح زمين است. به همين 
دليل، زمين هاى مرتفعى که در معرض سايش باد قرار دارند، داراى 
به دليل  اغلب  کناره ها  اين  سطح  عمودى اند.  يا  پرشيب  حواشى 
است.  ناهموار  رسوبى،  مختلف  اليه هاى  مقاومت  بودن  متفاوت 
اگر موانع سنگى منفرد در معرض سايش باد قرار گيرند، به شکل 
سندان کّفاشى يا قارچ درمى آيند و ستونى را بر جاى مى گذارند 

شکل ۳ ــ يک ستون سنگى حاصل از فعاليت باد، يوتا، امريکا(شکل۳ ).

بيشتر بدانيم

محصول هوازدگى در نواحى بيابانى ذراتى در اندازه هاى مختلف شامل غبار نرم و ماسه ها تا قطعه سنگ ها 
است. ذرات درشت تر معموًال چندان جابه جا نمى شوند اّما ماسه ها توسط باد، روى زمين و در نزديکى سطح زمين 

جابه جا مى شوند. گرد   و   غبار نرم در هوا، گاهى در مسافت هاى بسيار طوالنى حمل مى شوند.

بيشتر بدانيم
يک ناحيه در صورتى در معرض شديد باد بردگى قرار مى گيرد، که کامالً خشک باشد. سرزمين هاى نيمه خشک 
که معموالً نوعى پوشش گياهى دارند، در دوره هاى خشک تحت تأثير شديد اين عمل قرار گرفته اند. براى مثال، ترکيبى 
از عمليات زراعى نادرست (که باعث حذف پوشش طبيعى زمين شد) و چندين سال خشک سالى در دهٔه ۱۹۳۰ و مجددًا 
در ۱۹۴۵ چاله هايى در بخش هايى از ايالت هاى تگزاس، اکالهما، کانزاس و کلرادو را به وجود آورد. باد مقادير عظيمى 
از خاک سطحى را از بين برد و موجب تخريب گستردٔه مزارع شد و خسارت هاى زيادى به اهالى وارد آورد. براى 

جلوگيرى از تکرار اين مصيبت، بايد خاک را با اقدامات حفاظتى در مقابل عمل باد حمايت کرد. 

شکل ۲ــ سنگ   فرش بيابانى در اردن ناشى از باد بردگى
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    در برخى نواحى بيابانى که آب قبالً شيارهايى را به وجود 
اين  مى کند.  ايجاد  را  شکل   U فرورفتگى هايى  باد  است،  آورده 
فرورفتگى ها با برجستگى هاى واقع در بين آنها از هم جدا شده اند. 
برجستگى ها  اين  رأس  مى گويند.  ياردانگ۱  برجستگى ها  اين  به 

مسطح، اّما طرف رو به باد آنها پرشيب و طرف ديگر آنها کم شيب 
است. ياردانگ ها اغلب در رسوبات نرم درياچه اى گذشته به وجود 
مى آيند و در برخى بيابان هاى دنيا از جمله بيابان غربى مصر و دشت 

لوت ايران وجود دارند.

۱ــ برای ايجاد فرسايش بادی چه شرايطی بايد وجود داشته باشد؟
٢ــ باد بردگى يعنى چه؟ چه آثاری در پی دارد؟

٣ــ ِرگ چگونه به وجود می آيد و نام ديگر آن چيست؟
۴ــ چرا بادها در نواحى مرطوب تر نمى توانند باعث فرسايش شوند؟

يا  زمين  سطح  در  را  ماسه ها  بادها  تراکمى:  اشکال 
نيز  شديد  بادهاى  مى کنند.  جابه جا  جلو  طرف  به  آن  نزديک 
از  پس  مى برند.  همراه  به  را  غبار)  و  (گرد  ريز  ذّرات  از  انبوهى 
صورت  به  آنها  همراه  ذرات  مى يابد،  کاهش  بادها  سرعت  آن که 
برجستگى هاى کوچک رسوب مى کنند يا اين که به شکل تپه هاى 
تپه هاى  نوع  متداول ترين  مى شوند.  انباشته  هم  روى  بر  ماسه اى 
دو  و  شکل اند  هاللى  تپه هاى  برخان ها  است.  بَْرخٰان۲  ماسه اى، 
زايدٔه طويل در جهت باد دارند. اندازٔه آنها بسيار متفاوت است 
در  برخان ها  بعضى  بلندى  دارند.  ارتفاع  متر  تا ۲۰   ۱۰ بين  و 
تپه هاى  تشکيل  براى  مى رسد.  نيز  ۴۰ متر  به  ايران  لوت  دشت 

ماسه اى عالوه بر مقدارى ماسه، يک مانع کوچک يا بزرگ مانند 
درختچه يا بوته نيز الزم است. تپه هاى ماسه اى ممکن است به 
و  کم شيب  دامنٔه  در  ماسه  حرکت  اّما  شوند  بزرگ تر  زمان  مرور 
طوالنى رو به باد با ريختن آن به پاى دامنٔه پرشيب پشت به باد، 
جلو  سمت  به  آهستگى  به  و  زمان  مرور  به  تپه  که  مى شود  باعث 

گردد. جابه جا 
شکل ديگرى از فرسايش، تپه هاى ماسه اى طولى يا ِسيف۳ 
است. اين تپه ها در جايى تشکيل مى شوند که بادهاى غالب از دو 
برجستگى ماسه اى کناره هاى برخان  بوزند و  جهت عمود بر هم 

را دچار کشيدگى کنند.

Seif ــ٣                                             Barkhan ــ٢                               Yardang ــ١

رشته هاى سنگى 
باريک ، طويل و موازى

باد غالب

شيارها يا فرورفتگى 

ارتفاع 
بين يک 

تا بيش از 
۱۰۰متر

شيارشيار

اشکال کاوشى توسط باد

شکل ۴ــ پيدايش ياردانگ
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شکل ۸    ــ تپه هاى ماسه اى، اشکال تراکمى ناشى از هوازدگى مکانيکى و باد

حمل  دورترى  مسافت هاى  به  باد  توسط  ريزتر  ذرات 
مى شوند. ريزترين مواد حمل شده توسط بادها به صورت اليه هايى 
اين  مى گويند.  ُلس  آنها  مجموع  به  که  مى شوند  انباشته  هم  روى 
خاک هاى ريزدانه و زرد رنگ را در شمال چين، اروپاى مرکزى 
ايران  در  صحرا  ترکمن  و  آمريکا  متحدٔه  اياالت  نواحى  برخى  و 
مى توان ديد. منشأ آنها گرد و خاک بيابان ها و رسوبات خشک    شدٔه 
کف رودها و درياچه هايى است که پس از محو يخچال هاى طبيعى 

خشک شده اند.

شکل ۵    ــ تپه هاى ماسه اى برخان، ناميبيا

شکل ۶    ــ تپه هاى ماسه اى سيف، ناميبيا شکل ۷ــ جهت باد، برخان و سيف

 جهت باد  سيف

برخان 
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توان هاى محيطى نواحى گرم و خشک
بارش  مثل  منفى  ويژگى هاى  با  را  بيابان ها  افراد،  بيشتر 
کم، دماى زياد و فرسايش شديد خاک مى شناسند، در حالى که 
انسان  براى  که  دارند  زيادى  مثبت  ويژگى هاى  محيط ها  اين 
بسيار مفيدند. از جملٔه اين ويژگى ها به موارد زير مى توان اشاره 

کرد:
نواحى  گردشگران  بيشتر  زياد:  آفتابى  ساعات  ۱ــ 
و  گرم  نواحى  در  را  خود  فراغت  اوقات  که  عالقه مندند  مرطوب 
مرطوب  نواحى  که  است  آن  امر  اين  علت  کنند.  سپرى  خشک 
اغلب آسمانى پوشيده از ابر دارند. در صورتى که ساعات آفتابى 
اقتصادى  پيشرفت  و  است  زياد  بسيار  خشک  و  گرم  نواحى  در 
و فنآوری ارتباطى، دست يابى سريع و آسان به محيط هاى گرم و 

بيشتر بدانيم
سرزمين هاى هموار وگستردٔه بيابانى و نيز دورى از مراکز جمعّيتى از شرايط بسيار ضرورى براى ايجاد 
برخى صنايع مثل ساخت اسلحه و مهّمات و صنايع هوا   فضا در نواحى گرم و خشک است. در اين نواحى به دليل 

طوالنى بودن فصل خشک، انبارسازى در فضاى بازکارخانه ها نيز امکان پذير است. 

نيز  محيط ها  اين  آرامش  و  سکون  است.  کرده  آسان  را  خشک 
براى گردشگران بسيار مطلوب است.

اغلب  و  صاف  آسمان  درخشان:  و  صاف  آسمان  ۲ــ 
بدون ابر اين محيط ها عالوه بر آن که در هنگام شب زيبايى خاّصى 
دارد، شرايط مناسبى را براى مطالعات و تحقيقات نجومى و مشاهدٔه 
اجرام فضايى فراهم مى کند. به همين دليل، صنايع هوا   فضا عمدتاً 

در اين نواحى تأسيس مى شوند.
و  وسيع  فضاهاى  کم:  جمعّيت  و  زياد  وسعت  ۳ــ 
اغلب خالى از جمعّيت يا کم جمعّيت نواحى گرم و خشک، براى 
آن دسته از فعاليت هاى انسان که به مکان هاى خلوت نياز دارند، 
مناسب است. مانند آموزش هاى نظامى، آزمايش هاى اتمى و برخى 

فعاليت هاى ورزشى نظير مسابقات اتومبيلرانى.

۴ــ معادن: در نواحى گرم و خشک دنيا ذخاير معدنى 
فراوان و با ارزش مثل نفت، گاز، طال، آهن، الماس و نمک هاى 
در  معدنى  ذخاير  اين  مى شوند.  يافت  گچ  نيترات و  مانند  مختلف 
دنياى صنعتى امروز کاربرد فراوانى دارند. به همين جهت شهرهاى 
متعّدد و جديدى در اين نواحى به وجودآمده اند؛ مثل شهر آغاجارى 
و مس سرچشمه در ايران که هر يک ده ها هزار نفر جمعّيت دارند که 
به دنبال استخراج نفت و مس شکل گرفته اند. در برخى کشورهاى 
ناحئه صحراى بزرگ آفريقا، استخراج نفت باعث رونق اقتصاد 
اين کشورها و هجوم جمعّيت به اين نواحى شده است. استخراج 
دريا  کردن آب  شيرين  با  خليج فارس،  ساحلى  بيابان هاى  در  نفت 
و ايجاد پااليشگاه ها و صنايع وابسته به نفت گسترده شده است. 

وجود معادن آهن در موريتانى و غرب استراليا و فسفات در   مراکش 
باعث توسعه و پيشرفت اين کشورها شده اند.

ـ انرژى: به دليل وزش بادهاى نسبتاً شديد و هميشگى  ۵ـ 
در نواحى گرم و خشک و تأسيس نيروگاه هاى بادى در اين نواحى 
نيروگاه هاى  ايجاد  با  هم چنين  کرد.  توليد  زيادى  برق  مى توان 
شديد و طوالنى مدت آفتاب نيز براى توليد  خورشيدى از تابش 

برق استفاده مى شود.
۶ ــ محيط دست نخورده: اغلب نواحى گرم و خشک 
دنيا به دليل آن که کمتر مورد دخل و تصرف انسان قرار گرفته اند، 
محيط مناسبى براى مطالعٔه برخى پديده هاى جغرافيايى هستند. با 

برخى از اين پديده ها در درس قبل آشنا شده ايد.



۱ــ کدام يک از توان هاى محيطى نواحى گرم و خشک در کشور ايران مورد استفاده قرار مى گيرند؟
۲ــ به نظر شما، عالوه بر اين توان ها، چه موارد ديگرى را مى توان نام برد؟

۳ــ بين نوع استفاده از اين توان ها و شرايط اقتصادى ــ اجتماعى کشورها چه رابطه اى وجود دارد؟ با 
کمک دبير خود در اين مورد گزارش تهّيه کنيد.

شکل ۱۰ــ مشکالت زندگى نواحى بيابانى

شکل ۹ــ  نيروگاه خورشيدى واقع در روستاى حسنيان (استان سمنان)
 بخش تحقيقاتى انرژى هاى نو وابسته به سازمان انرژى اتمى ايران

محدوديت ها و مشکالت زندگى
در نواحى گرم و خشک محدوديت ها و مشکالت زيادى 
براى زندگى انسان ها وجود دارد. به همين جهت، جمعيت کمترى 
دراين نواحى زندگى مى کنند. روستاها و شهرهاى اين نواحى بيشتر 
در حاشئه بيابان ها و با فاصله از يکديگر ديده مى شوند. مهمترين 

محدوديت هاى نواحى گرم و خشک به شرح زير است:
دنيا  خشک  و  گرم  نواحى  محيط:  بودن  شکننده  ۱ــ 
محيطى  شرايط  آنها  وسيع  نيمه خشک  حواشى  و  بيابان ها  شامل 
شکننده اى دارند. در واقع، تغييرى کوچک در يک يا چند جزء 
اين محيط مى تواند به سرعت به يک اختالل يا نابه سامانى محيطى 
منجر گردد. ويژگى کاهش پوشش گياهى، افزايش فرسايش خاک 
و حرکت ماسه هاى روان از نشانه هاى گسترش بيابان در نواحى گرم 
و خشک است که به  آن پيشروى بيابان يا بيابان زايى مى گويند. 
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علل متعّددى براى اين پديده ذکر شده است. چراى بيش از حّد 
تهّئه  خاک،  از  بين  رفتن  درنتيجه  و  غالت  متمرکز  کشت  دام ها، 
هيزم از گياهان چوبى، رشد زياد جمعّيت، کاهش سطح آب هاى 

زيرزمينى، از جملٔه اين داليل اند.
۲ــ خشک سالى: خشک سالى هاى دوره اى که هر چند 
سال يک بار پيش مى آيند، از جمله محدوديت هاى اين نواحى اند 
مثالً  مى آورند؛  به وجود  آنها  ساکنان  زندگى  براى  را  مشکالتى  و 
در بعضى مناطق آفريقا خشک سالى هايى به مدت دو تا پنج سال 
به وجود مى آيد. انسان نيز با اقدامات خود آثار اين خشک سالى ها 
چاه هاى  حفر  و  دام ها  حّد  از  بيش  افزايش  مى دهد.  افزايش  را 
جاى  به  محصوالت  کشت  آنها،  موردنياز  آب  تأمين  براى  متعدد 
دام پرورى، شخم زدن زمين ها و حذف پوشش گياهى از جملٔه اين 

اقدامات است.
فرسايش آن: وزش بادهاى دائمى و  ۳ــ فقر خاک و 
نسبتاً شديد در نواحى گرم و خشک پديده اى رايج است. لذا از 
بين بردن پوشش گياهى در اين نواحى باعث بادبردگى ذرات ريزتر 
خاک ها مى شود و در نتيجه  گودال هاى کوچک و بزرگ متعّددى 
در سطح زمين بر جاى مى ماند. اهميت اين مشکل زمانى بيشتر 
مى شود که بدانيم خاک هاى بيابانى يکى از فقيرترين خاک ها از نظر 
مواد آلى اند و فقط مقدار زيادى مواد معدنى مثل سديم، کلسيم و 
پتاسيم دارند. لذا تنها در صورت وجود آب شيرين کافى خاک هاى 
خوبى به حساب مى آيند. به همين دليل، اين خاک ها به راحتى دچار 

فرسايش مى شوند.
۴ــ حرکت ماسه هاى روان: در اين نواحى مخصوصاً 

در بيابان ها، باد ذرات ريز و درشت ماسه را با خود حمل مى کند. 
اگر در اين مورد اقدامات الزم صورت نگيرد، مزارع، روستاها و 

جاده هاى ارتباطى در معرض خطر قرار مى گيرند.
نواحى  اين  در  ارتباطى  راه هاى  ارتباط:  دشوارى  ــ   ۵
همواره با مشکالتى چون کمبود آب و مسدود شدن توسط ماسه هاى 
صرف  به  راه ها  اين  نگهدارى  بنابراين،  هستند.  روبه رو  روان 
مى افتد  اتفاق  اغلب  مناطق،  اين  در  دارد.  نياز  هنگفتى  هزينه هاى 
وقوع  هنگام  مى شود.  محو  کوتاهى  مدت  در  جاّده  يک  مسير  که 
طوفان هاى گرد و خاک، ديد بسيار کاهش مى يابد و نه تنها ارتباط 

زمينى بلکه ارتباطات هوايى نيز مختل مى شود.
۶ ــ کم آبى: يکى از مشکالت عظيم اين نواحى کمبود 
ساکنان  مختلف  نيازهاى  رفع  براى  مناسب  و  کافى  آب  منابع 
آنهاست. آب هاى سطحى در اين نواحى بسيار کم و اغلب به صورت 
هرزاب هاى موّقتى است که پس از هر رگبار ايجاد شده؛ سپس قطع 
مى شوند. گاه اين آب ها به صورت جريان هاى فصلى هستند که با 
تغييرات دوره اى آب و هوايى در اين نواحى، ميزان آنها نسبت به 
گذشته بسيار کمتر شده است. در مواردى نيز رودهايى جريان دارند 
که از نواحى مرطوب تر خارج از مناطق گرم    و خشک سرچشمه 

مى گيرند و فقط از بيابان عبور مى کنند؛ مثل رود نيل.
شکل ديگر منابع آب اين نواحى آب هاى زيرزمينى است. 
بعضى  در  و  ندارند  يکسانى  عمق  مختلف  نقاط  در  آب ها  اين 
نقاط بسيار شور و غيرقابل استفاده اند.سطح آب هاى زيرزمينى 
شده  شديد  نوسانات  دچار  انسانى  و  طبيعى  داليل  به  اخيرًا  نيز 

است.

شکل ۱۱ــ چشم اندازى از يک واحه٭در تونس



۱ــ مفهوم شکننده بودن محيط در نواحی گرم و خشک را توضيح دهيد.
٢ــ آيا خشک سالى خاص نواحى گرم و خشک دنياست؟ چرا؟

٣ــ به نظر شما  با انجام دادن چه کارهايى مى توان تا حدودى از مشکالت نواحى گرم و خشک کاست يا 
آنها را کامًال برطرف کرد؟

شکل ۱۲ــ آب شيرين کن خورشيدى ــ پژوهشکدۀ انرژى، ايران

به کارگيرى فنآوری جديد در نواحى گرم و خشک
درحال حاضر از فنآوری جديد در سطحى گسترده و در 
نقاط مختلف نواحى گرم و  خشک استفاده مى شود. فنآوری هــاى 
جـديد در ايـن نواحـى دو اثر متفاوت داشته اند؛ از يک سو بـه حلّ 
پاره اى از مشکالت کمک کرده اند و از سوى ديگر مشکالتى را به  

وجود آورده اند. لذا استفاده از  فنآوری جديد در اين نواحى بايد 
با دقت صورت گيرد تا زيان هاى محيطى حـاصل از آن بـه حداقـل 
بـرسد. در اين جا به شرح مواردى از کاربرد فنآوری جديد در نواحى 

گرم و خشک دنيا مى پردازيم.

ت ٣
عالي
ف

۱ــ احداث و تجهيزات آبـرسانـى: بـا احداث سد    روى 
رودهايى که از نواحى مرطوب تر دنيا سرچشمه مى گيرند (مثل سّد 
گسترش  و  آب  جمع آورى  به  مصر)،  در  نيل  رود  روى  بر  آسوان 

نيز  نيمه عميق  و  عميق  چاه هاى  حفر  با  مى شود.  اقدام  کشاورزى 
آب هاى زيرزمينى را استخراج مى کنند. با ساخت آب شيرين کن ها 
در نواحى خشک ساحلى (مثل سواحل خليج فارس) از دريا آب 
٧٣



٧٤

نواحى  از  لوله  خطوط  به وسيلٔه  را  آب  مى آورند.  دست  به  شيرين 
مرطوب تر مجاور به اين نواحى منتقل مى کنند (مثل انتقال آب از 
کانون هاى آبگير زاگرس به نواحى خشک داخلى ايران). همٔه اين 

اقدامات اوالً به سرمايه، تخّصص و  فنآوری نياز دارد، ثانياً، هدف 
آنها رفع يا کاهش مشکل آب و شکوفايى اقتصادى جوامع ساکن 

اين نواحى است.

باره  اين  در  مثال  يک  ذکر  با  مى شود؟  استفاده  ايران  وخشک  گرم  نواحى  در  جديد  فنآوری  از   آيا  ١ــ 
توضيح دهيد.

۲ــ چه نوع ارتباطى باعث توسعٔه برخى از نواحى گرم و خشک شده است؟
۳ــ استخراج معادن در نواحى گرم و خشک از نظر زيست محيطى چه پيامدهاى منفى دارد؟

شکل ۱۳ــ کشاورزى جديد يکى از شيوه هاى استفاده از فنآوری در مناطق خشک

از   استفاده  با  علمى  کشاورزى  علمى:  کشاورزى  ۲ــ 
فنآوری جديد در حال حاضر در برخى نواحى گرم و خشک به ويژه 
استراليا  چون  کشورهايى  مى شود.  اجرا  يافته  توسعه  کشورهاى 
کشاورزى،  روش  همين  از  استفاده  با  آمريکا  متحدٔه  اياالت  و 

محصوالتى چون مرکّبات و گل و پنبه توليد مى کنند.
مثل  جديد  ارتباطات  توسعٔه  هوايى:  ارتباطات  ۳ــ 
خدمات  که  استراليا  خشک  و  گرم  نواحى  در  هوايى  ارتباطات 
اين  پراکندٔه  کشاورزى  واحدهاى  و  مزارع  به  درمانى  و  پزشکى 

کشور ارائه مى دهد، باعث توسعٔه اقتصادى کشور شده است.

شيرين کن ها،  آب  تأسيس  با  گردشگرى:  توسعۀ  ۴ــ 
هتل ها، متل ها، بانک ها و مراکز تجارى در نواحى گرم و خشک 
به وجود  گردشگرى  کوچک  شهرهاى  و  مراکز  دنيا،  ساحلى 

آمده اند.
ـ استخراج معادن: با انتقال آب از نـواحى مجـاور  ۵ ـ
و ساخت ذخاير آب در نواحى گرم و خشک داخلى (مثل نواحى 
چون  معدنى  منابع  انواع  استخراج  براى  زمينه   استراليا)  داخلى 
فراهم  اقتصادى  شکوفايى  و  صنعت  ايجاد  و  آهن  و  گاز  و  نفت 

شده است.
ت ٤

عالي
ف



مطالعۀ موردی 
 (4)

عربستان سعودىعربستان سعودى

بيشتر زمين هـای عربستان سعودى را بيابان پوشانده است. در بيابان
 رَبع الخـالى کــه يکـى از گـرم ترين بيابان هـاى جهان است، فقط تعدادى
کوچ نشين بـدوى سکونت دارند. بيشتربيابان هـا از مـاسه تشکيل شده اند    ،
 بـه جز نهرهـا و وادى هـاى ناحئه عسير در بقّئه نقاط اين کشور رود دائمى

وجـود ندارد اّما منابع آب زيرزمينى آن فراوان است.
در شرق، واحه هايى به علت وجود آب زيرزمينى به وجود آمده اند.
ربع الخالى ناحيه اى بسيار گـرم و خشک است؛ بـه طورى کـه گاهى چندين

سال در آن باران نمى بارد.
 عربستان سعودى آب و هـواى گرم و خشک بيابانى دارد و حـدود
۹۰ درصد اين کشور ساليانه کمتر از ۱۰۰ ميلى متر بـاران دريافت مى کند. 

خشکى پسندند. و  شورپسند  عمدتاً  گياهان  مى شود.  محدود  گونه  چند  به  درعربستان  جانورى  و  گياهى  زندگى 
عربستان سعودى داراى جانوران مختلفى مثل شترمرغ، گورخر و آهو بود ولى درقرن اخير به علت رواج شکار به 
عنوان يک ورزش، نسل برخى از اين جانوران مثل شترمرغ منقرض شده و بقئه جانوران آن بسيار کاهش يافته اند. 
بسيارى از گونه ها در همان ابتدا با ورود ابزار پيشرفته و موتورى منقرض شدند. چادرنشينان عربستان سعودى 
بالغ بر يک ميليون نفرند که در سخت ترين شرايط زندگى مى کنند. معيشت آنها به طور سّنتى مبتنى بر پرورش شتر 
بوده و از شتر به عنوان وسيلٔه حمل و نقل براى حمل کاال و مسافر، غذا، سوخت و لباس استفاده مى کرده اند. 
بعدها با ورود وسايل موتورى و احداث جاده ها و خطوط آهن و تأسيس فرودگاه ها استفاده از شتر در حمل و نقل 

از رونق افتاد.
 امروزه مهمترين منبع درآمد عربستان، استخراج و صدور نفت است. بيشتر منابع نفتى اين کشور در بخش 
شرقى قرار دارند. عربستان عالوه بر نفت و گاز داراى ذخاير معدنى با ارزش ديگرى چون آهن، نقره، طال، مس، 
تا   ۳۰ بتواند  نهايت  در  غيرنفتى  منابع  اين  که  مى شود  پيش بينى  است.  نمک  و  منيزيم  اورانيم،  فسفات،  گوگرد، 
۴۰ درصد درآمد کشور را تأمين کند. حدود ۴۰۰۰۰۰ هکتار از اراضى عربستان زير کشت قرار دارند (۸۰ درصد 
آبى  و ۲۰ درصد ديم). در اين کشور محصوالتى چون خرما، گندم، قهوه، جو و ذّرت توليد مى شود که مهمترين 
پرورش  صورت  به  و  است  عربستان  کشور  کشاورزى  فعاليت هاى  مهمترين  از  يکى  دام  پرورش  خرماست.  آنها 
شتر،گوسفند  و بز اجرا مى شود. نکتٔه جالب توّجه اين که در اين کشور مشکالت ناشى از کشاورزى و تأمين آب حل 
شده است ولى تغيير روش زندگى مردم کارى دشوار به نظر مى رسد. راه هاى ارتباطى مختلف مثل راه هاى آسفالت، 
خطوط آهن    و فرودگاه ها در دهه هاى اخير ايجاد شده که توسعٔه اقتصادى نواحى داخلى و دوردست تر کشور را به 
همراه داشته است. حج، اين کنگرٔه عظيم ساالنٔه مسلمانان در مّکه ساالنه بيش از يک ميليون نفر را از سراسر دنياى 

اسالم به دور هم جمع مى کند و قبل از تبديل شدن نفت به منبع عمدٔه درآمد، مهمترين منبع درآمد اين کشور بود.

شکل ۱۴ــ عربستان سعودى

عربستان سعودى(۲۰۰۲  ميالدى)
جمعيت    :     ٢٣,۵۱۳,٣٣٠ نفر

مساحت : ۵۸۲  , ۹۶۰, ۱کيلومترمربع
پايتخت :  رياض

٧٥
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پراکندگى جنگل هاى استوايى
نام  با  استوايى  جنگل هاى  محلّ  کنيد.  نگاه   ۱ شکل  به   
جنگل هـاى بـارانى ياِ سلوا٭      روى آن مشخص شده است. نواحى 
مهمى که اين جنگل ها در آن جا قرار گرفته اند، شامل سرزمين هاى 
پست آمازون در آمريکاى جنوبى، سرزمين پست کنگو در آفريقا و 

يک ناحئه ساحلى است که از نيجريه به طرف غرب افريقا تا کشور 
گينه امتداد دارد. ناحئه هند شرقى از جزيرٔه سوماترا درغرب تا 
جنگل هاست.  از  اين گونه  داراى  نيز  آرام  اقيانوس  غربى  جزاير 
حاشئه شمالى و جنوبى جنگل هاى استوايى به تدريج به جنگل هاى 

مدارى تبديل مى شود.

۴۰ متر

سايبان (چتر) 
اصلى ۳۰ متر

سايبان (چتر) 
زيرين ۲۰ متر
بوته ها ۱۰ متر

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى جغرافيايى پوشش هاى گياهى در نواحى گرم

اوراسيا

گينۀ نو
مااليابرنئو

جاوه
سوماترا

استراليا

صحراى بزرگ 
آفريقا

رأس السرطان

رأس الجدى

استوا

اقيانوس اطلس

سلوا

آمريکاى جنوبى

آمريکاى شمالى

اقيانوس آرام

جنگل هاى موسمى
مدارى 

جنگل هاى استوايى ساوان  بيابان گرم
ساحلى  جنگل هاى 
جنب  و  مدارى 

مدارى شرقى

شکل ۲ــ درختان مطبق در جنگل هاى بارانى استوايى

درس هشتم  :  تنوع زيستی در نواحی گرم و مرطوب



تنوع گونه هاى زيستى در نواحى گرم و مرطوب
در نواحى گـرم و مـرطوب به دليل شرايط آب و هوايى مناسب 
انواع بى شمارى از گونه هاى گياهى و جانورى زندگى مى کنند. اين 

تنوع در جنگل هاى استوايى بيشتر از جنگل هاى مدارى است. 
  جنگل هاى استوايى بسيار انبوه اند. تاج آنها از سه الئه 
معّين  ارتفاع  با  درختانى  اليه  هر  در  و  است  شده  تشکيل  مختلف 
قرار دارد. يک اليه به نام الئه زمينى نيز در زير تاج يعنى در نزديکى 
خزنده  چسبنده،  گياهان  از  که  دارد  قرار  جنگل  کف  مجاورت  و 
پيچک ها  است.  شده  تشکيل  پوسيده  مواد  و  علوفه اى  گياهان  و 
درختانى باريک و چوبى اند که حدود ۲۰ سانتى متر ضخامت دارند 
و از گياهان معروف جنگل هاى استوايى به شمار مى آيند. برخى از 
آنها نرم و شبيه طناب اند و شاخه ها و ساقٔه درختان بلندتر جنگلى از 
آنها محافظت مى کنند. آنها آن قدر رشد مى کنند تا به سطح بيرونى 
تاج جنگل مى رسند و شاخ و برگ خود را روى آن پراکنده مى کنند. 
بسيارى از پيچک ها به درختان ديگر مى چسبند و برخى از آنها دور 

تنٔه درختان مى پيچند.
گياهان چسبنده در جنگل هاى استوايى بسيار زيادند. آنها به 
ساقه و شاخه هاى گياهان مى چسبند و از گياه ميزبان فقط به عنوان 
تکيه گاه استفاده مى کنند. گياهان بسيار زيادى از جمله سرخس ها، 
خزه ها و گلسنگ از اين دسته اند. برخى از گياهان اين گروه، ريشٔه 
خود را در خاک فرو مى برند و رشد آنها گاه به حدى مى رسد که 
درخت ميزبان را محصور مى کنند و جايگزين آن مى شوند (نظير 

انجير وحشى).
  يکى از ويژگى هاى بسيار مهم جنگل هاى استوايى وجود 
تعداد بسيار زياد گونه هاى درختى در آنهاست. گفته مى شود در 
هر کيلومتر مربع از جنگل هاى استوايى حدود ۱۰۰۰ گونه درخت 
زيادى  مساحت  در  اغلب  درختى  گونه هاى  انواع  دارد.  وجود 
پراکنده اند. در نتيجه، اگر بهره بردارى از يک گونٔه درخت خاص 
در اين جنگل ها موردنظر باشد، براى جست وجو و قطع و حمل 

آنها نيروى کار بسيار زيادى مورد نياز است.
  انسان بخش هايى از جنگل هاى استوايى را به زير کشت 
آورده و با اين کار، درگونه ها و ترکيب گياهان تغييراتى ايجاد کرده 

است. در اين نواحى، درختچه هاى بامبو، گياهان پيچ، نخل هاى 
تيغ دار و بوته هاى خاردار بسيار متراکم را مى توان ديد.

شکل ۴ــ جنگل بارانى استوايى در برنئو(اندونزى)

شکل ۳ــ ريشه هاى درختان در جنگل هاى بارانى
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۱ــ جمله هاى سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاى سمت چپ مربوط کنيد:
الف: اين جنگل ها در کشور مالزى و برزيل وجود دارند.

ب: در باالترين الئه تاج جنگل هاى استوايى زندگى مى کنند.
پ: گونه هايى از گياهان جنگل هاى استوايى که تا سطح بيرونى تاج جنگل  باال مى روند.

۱ــ جنگل استوايى
۲ــ خّفاش ها و پرندگان

۳ــ گياهان پيچ

   در جنگل هاى استوايى زندگى جانورى نيز بسيار غنى 
است؛ به طورى که در مساحتى معادل ۱۶ کيلومتر مربع از جنگل، 
در يکى از مناطق جنگل هاى استوايى حدود۰۰۰, ۲۰ گونه حشره 
وجود دارد، در حالى که در کل کشور فرانسه فقط چند صد گونه 

حشره ديده مى شود. زندگى جانورى در اليه هاى باالتر جنگل هاى 
استوايى متنوع تر است. عالوه بر حشرات، پرندگان  ، پستانداران 

و خزندگان زيادى در اين جنگل ها زندگى مى کنند.

۱ــ نام دو قارّه و سه کشور را که داراى جنگل هاى استوايى است، بنويسيد.
۲ــ گونه هاى گياهى در جنگل هاى استوايى و مدارى چه تفاوتى دارند؟

تغيير کاربرى جنگل هاى استوايى
تغيير در کاربری جنگل های استوايی را می توان ناشی از 

عوامل مختلف دانست؛ از جمله:
۱ــ افزايش جمعّيت: جمعّيت ساکن در کنار اين جنگل ها 
به مرور زمان و در سده هاى اخير افزايش يافته و به همان ميزان، 
در  است.  شده  زياد  نيز  اهلى  حيوانات  و  انسان  غذايى  نيازهاى 
نتيجه، ساکنان براى تأمين غذاى موردنياز خود، محيط هاى مختلف 
از جمله جنگل هاى استوايى را مورد تهاجم قرار مى دهند و آنها را 

به زير کشت مى برند و به زمين هاى زراعى تبديل مى کنند.

از بين رفتن جنگل ها در نواحى گرم و مرطوب
ت ١

عالي
ف

ت ٢
عالي
ف

۲ــ فنآوری جديد: با افزايش جمعّيت و در نتيجه ازدياد 
با  را  موردنياز  غذاى  نمى توان  ديگر  انسان،  مختلف  نيازهاى 
روش هاى سّنتى تأمين کرد. لذا شيوه ها و فنآوری هاى نوين مورد 
استفاده قرار گرفته اند که اين خود بيشتر باعث تغيير جنگل هاى 
استوايى شده است؛ مثل کشت گونه هاى انتخابى گياهان به جاى 

گونه هاى طبيعى.
۳ ــ توليد چـوب : تـوليد چـوب و الــوار از جنگل هـاى 
استوايى، با استفاده از اّره هاى برقى نيرومند و کاميون هاى قوى، 
اندونزى،  برزيل،  چون  کشورهايى  است.  يافته  افزايش  بسيار 



زمينه  اين  در  پيشتاز  کشورهاى  از  مالزى  و  فيليپين  نيجريه،  هند، 
بوده اند.

۴ــ گسترش راه هاى ارتباطى: احداث شبکٔه راه هاى 
به  و  پاک سازى  جنگل ها  از  زيادى  بخش  آمازون،  سراسرى 
چراگاه هاى کم ظرفيت تبديل کرده است که موجب افزايش فرسايش 

خاک در اين جنگل ها شده است.
ـ کشاورزى نوبتى: اين نوع فعاليت از چند هزار سال  ۵ـ 
انجام  استوايى  جنگل هاى  در  مختصر  و  محدود  صورت  به  قبل 
مى شده است که باعث نابودى اين جنگل ها نمى شد. به اين معنى 

شکل ۵       ــ سوزاندن جنگل براى کشاورزى نوبتى در جنگل هاى آمازون

که از کشاورزى نوبتى (متحّرک) استفاده مى شد؛ يعنى قطعه اى از 
جنگل را از هرگونه درخت پاک مى کردند و پس از آتش زدن، آن 
را به يک مزرعه تبديل مى کردند و پس از چند سال کشت، آن را 
از  پس  شده  ترک  زمين  مى رفتند.  جديدى  زمين  به  و  گفته  ترک 
مدتى خود به خود احيا مى شد اّما با پيشرفت کشاورزى و رواج 
شيؤه کشت متمرکز، وسعت زمين هاى مذکور افزايش يافت. اين 
زمين ها پس از متروک شدن، ديگر قادر به تبديل مجّدد به جنگل 
نبودند. به اين ترتيب، گونه هاى اّولئه جنگلى در اين قسمت ها از 

بين رفتند و گونه هاى جديدى به وجود آمدند.

محّل  افريقايى  چادرنشينان  بوميان:  زندگى  شيوۀ  ۶  ــ 
زدن  آتش  با  آنها  مى کنند.  روشن  آتش  به وسيلٔه  را  خود  سکونت 
بوته هاى جنگلى ستون هاى دود را به اطراف منتشر مى کنند که در 
تعقيب شکار براى بوميان بسيار مفيد است. با اين کار زمين براى 
چراى حيوانات آماده مى شود. فقط بعضى از درختان يا درختچه ها 

که تنه هايى ضخيم دارند، در مقابل حريق استقامت مى کنند.
طبيعى است که هر يک از موارد ياد شده به نوعى انحراف 
تنظيم  هوا،  و  آب  تعديل  يعنى  ــ  جنگل  اوّ لئه  و  اصلى  کاربرى  از 
ـ است و باعث تخريب جنگل هاى  آب ها و تأمين زيبايى براى انسانـ 

استوايى مى شود.

جنگل زدايى چه مشکالتى به وجود مى آورد؟
سطح  از  مرّبع  کيلومتر  ميليون   ۱۱ حدود  جنگلى  اراضى 
سيارهٔ ما را مى پوشانند که ۳۰ درصد آن در کشور برزيل، ۱۰ درصد 
در اندونزى و ۹ درصد در زئير قرار دارد. يکى از آثار عمدهٔ انسان 
بر پوشش گياهى کرٔه زمين، قطع بى روئه درختان اين جنگل ها و 
انهدام تدريجى آنهاست. نزديک به دو   ميليون کيلومترمربع از اين 
جنگل ها مورد استفاده قرار مى گيرند؛ بى آن که آسيبى به طبيعت وارد 
شود ولى بهره بردارى هاى بى رويه، سه ميليون کيلومتر مربع ديگر اين 
جنگل ها را تهديد مى کند. طبق مطالعات انجام شده ساالنه حدود 
۰۰۰ /۶۰کيلومتر مربع از بين می رود. اگر روند تخريب با همين 
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سرعت ادامه يابد، فقط بخش هايى از جنگل هاى استوايى نواحى 
دور  دست آمازون و افريقاى استوايى باقى خواهند ماند. حّتى بقيه 

جنگل  نيز در ۲۰  يا ۳۰ سال ديگر از بين خواهند رفت.
براى  مشکالتى  با  جنگل ها  وسيع  انهدام  که  است  بديهى 
محيط و انسان همراه است؛ زيرا درختان جنگلى نه تنها محافظ 
طبيعى خاک ها در مقابل فرسايش قطرات باران اند، بلکه از سرعت 
برخورد باران به زمين مى کاهند و باعث مى شوند تا آب ناشى از باران 
فرصت جذب در اليه هاى خاک را پيدا کند و جريان سطحى شديد 

آب ها به وجود نيايد زيرا خاک حالت اسفنجی پيدا کرده و درنتيجه 
روى  مخصوصاً  هرزاب ها  می شود.  باران  قطرات  جذب  موجب 
شيب ها و تپه ها، شيارها و خندق هايى ايجاد مى کنند و خاک سطحى 
و  مى يابند  توسعه  رودخانه ها  جنگل،  حذف  با  مى برند.  بين  از  را 
بر مقدار آبرفت آنها به شدت افزوده مى شود. منشأ اين آبرفت ها 
خاک هاى بدون محافظ است. اين آبرفت ها بر شکل رودخانه ها، 
بر  نتيجه  در  و  ساحلى  دريايى  اکوسيستم هاى  و  سدها  مفيد  عمر 

زندگى انسان آثار مهّمى به جا مى گذارند.

شکل ۶  ــ جنگل هاى بارانى آمازون ــ برزيل

۱ــ انهدام وسيع جنگل هاى استوايى با مشکالتى براى محيط و ........ همراه است.
۲ــ در مقابل هر عبارت کلمٔه صحيح يا غلط بنويسيد.

الف: آب و هواى يک ناحيه با جنگل زدايى تغيير نمى کند.(            )
ب: خاک هاى مزارع واقع در جنگل هاى استوايى به سرعت ضعيف مى شوند.(            )

۳ــ دربارٔه اين عبارت توضيح دهيد: «فرسايش خاک در جنگل هاى آمازون در کشور برزيل محسوس تر است».
۴ــ جمله هاى سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاى سمت چپ مربوط کنيد.

       الف: جنگل هاى فوق العاده متراکم و انبوه استوايى را گويند.
       ب: يکى از اقدامات مربوط به مديريت جنگل هاى استوايى است.

      پ: يکى از اعمال بوميان جنگل هاى استوايى است.
      ت: در نتيجٔه جنگل زدايى در محيط به وجود مى آيد.

      ث: به شيؤه ابتدايى در جنگل ها زندگى مى کنند و تعداد آنها کم  است.

ت ۳
عالي
ف

١ــ سم پاشی درختان
ـ  آتش زدن درختان و بوته ها ٢ـ

٣ــ فرسايش شديد خاک
٤ــ ِسلوا
٥ــ تايگا

ـ چادرنشينان ٦ـ



جنگـل هـاى  استوايى فـوق العـاده متراکم و انبوه بـه نـام ِسلوا بيشتر
 زمين هـاى اين کشور را پـوشانده است. تـاالب هـاى گسترده، آب       و    هـواى
 گرم و مرطوب و پشه ها (که برخى از آنها عامل بيمارى ماالريا و تب زردند)

 مـوانعى بر سر راه تـوسعٔه اقتصادى اين ناحيه از برزيل محسوب مى شوند. 
کلبه هاى بـوميان از مـواد مـوجود در محل از جمله تيرهاى چوبى و
 پوشال و شاخ و بـرگ درختان ساخته شده اند. گـاهـى تمام افراد يک قبيله
 در يک کلبٔه بـزرگ اشتراکى زنـدگـى مـى کنند. زمين هـاى اطراف   کلبه هـا 
بــه   قطعات مختلف تقسيم مى شود. بوميان زمين هاى زراعى را بـا ميله هـاى
 مختلف شخم مـى زنند.آنـهـا اين زمين هـاى کـوچک را پس از سه يا چهار

 سال تـرک مى کنند. آنگاه ساکنان کل دهکـده  براى ايجاد يک زمين ديگر در 
جنگل و ساخت کلبه هـا و مزارع جـديد جابه جا مى شوند. اين روش ــ يعنى
 کشاورزى متحرک يـا نــوبتى ــ در اين نــاحيه ضرورى است؛ زيــرا زمين

 تصرف شده با انجام فعاليت هاى زراعى به سرعت ضعيف مى شود. دليل اين امر آن است که هيچ مادٔه آلى يا کود 
در اين روش به خاک برنمى گردد و باران هاى متوالى استوايى نيز مواد مغذى خاک را مى شويند.

بوميان جنگل هاى آمازون در کشور برزيل عالوه بر زراعت، به شکار و ماهى گيرى نيز مى پردازند. صيد 
آنها عالوه بر انواع مختلف ماهى، شکار خوک وحشى، ميمون هاى کوچک، پرندگان و خزندگان نيز مى باشد. 
آنها با استفاده از تيرها و نيزه هاى سمى شکار خود را صيد مى کنند. برخى از آنها نيز گودال هايى را حفر مى کنند 
و تيرهاى نوک تيز  سّمى را در کف آنها قرار مى دهند. آنگاه سطح گودال را مى پوشانند و به اين وسيله حيوانات 

را شکار مى کنند.
صنايع رايج در اين ناحيه از درختان جنگلى استفاده می کند. لباس هاى مردم اين نواحى از مواد گياهى و 
برخى وسايل آنها مثل سبد از ساقٔه گياهان پيچ و چسبنده تهّيه مى شود. راه هاى  ارتباطى در روى خشکى پايدار 
نيستند و براى حمل و نقل انواع کاالها و مسافر از رودها استفاده مى کنند. بنادر مهمّ  آنها مانائوس و ِبِلم نام دارند.  
اين ناحيه يکى از عقب مانده ترين نواحى جهان است و حکومت برزيل برنامه هايى را براى توسعٔه آن اجرا کرده و 
يا در دست اجرا دارد. بخشی از زمين هاى جنگلى براى ايجاد مزارع مخصوص کشت متمرکز آماده شده اند که 
در آنها محصوالت تجارى با ارزش از جمله نيشکر، کاکائو و کائوچو توليد مى شود. محصوالت جنگلى به ويژه 

جوز برزيلى و کائوچو، به خارج از جنگل حمل مى شوند.

برزيلبرزيل

مطالعۀ موردی 
 (5)

شکل ۷ــ برزيل

برزيل (۲۰۰۲  ميالدى)
جمعيت : ۵۷۵،۴۶۸،۱۷۶نفر
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