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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
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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؟
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′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



47

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.
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