مفاهىم و اصطالحات به  کار رفته در کتاب
کلمه  /مفهوم

توضیح

آتمسفر

الىه شفاف گازى شکل اطراف زمىن به قطر حدود  1000کىلومتر را اتمسفر گوىند که ازنظر فىزىکى و شىمىاىى به الىه هاى
ٔ
مختلف از پاىىن به باال تقسىم مى شود.

آب شىرىن
آبىارى

آبى که مقدار امالح و رسوبات آن به قدرى کم باشد که براى نوشىدن ىا آبىارى مزارع مناسب باشد.
رسانىدن آب به مزارع به شىوه هاى مختلف در زمان مورد نىاز گىاه.

نوعى روش آبىارى است که درآن به منظور صرفه جوىى در مصرف ،آب را بر اساس برنامه رىزى و زمان بندى خاص به صورت
آبىارى تحت فشار
پودر و تحت فشار به گىاهان مى رسانند .معموال ً در اىن روش ،آبىارى در زمان هاى گرم و آفتابى روز انجام نمى گىرد.
آذرخش  /صاعقه

آلودگى آب
آلودگى حرارتى

توده ابر ىا بىن ابرهاى باردار و زمىن است که به شکل جرقه ىا درخششى در آسمان دىده مى شود.
ٔ
تخلىه الکترىکى بىن دو ٔ

آذرخش معموال ً 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.

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.

ابر کومولوس

ابرهاىى به شکل توده اى ىا شبىه به گل کلم را گوىند که نشانگر گسترش عمودى ابرهاست.

اثر گلخانه اى

وسىله گازهاى موجود در آتمسفر زمىن را اثر گلخانه اى مى گوىند که باعث افزاىش
ممانعت از برگشت انرژى حرارتى زمىن به
ٔ
دماى زمىن مى شود.

اقلىم  /آب و هوا

جوى حاکم بر ىک منطقه در مدت زمان طوالنى را آب و هوا ىا اقلىم آن منطقه مى گوىند.
شراىط ّ
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اهمیت و فواید
اقیانوس ها
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کره زمین ،یک اقیانوس عظیم است و قاره های مختلف به صورت
اقیانوس ها بزرگ ترین و پایدارترین بوم سامانه ها بر روی زمین اند .درواقع ٔ
جزایری در درون آن قرار گرفته اند .درون اقیانوس ها جهان شگرفی وجود دارد که نمونه های آن در سطح خشکی کمتر دیده می شود.
کره زمین ،بارش باران و برف ،وزش بادها ،تعادل درجه حرارت زمین و غذای انسان ها انکارناپذیر
نقش اقیانوس ها در تعادل آب و هوای ٔ
است .اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به اقیانوس ها و دریاها وابسته است .اقیانوس ها مانند گنجینه ای بزرگ ،محل
ذخیره منابع
ٔ
و معادن مختلف است .امروزه دریاها و اقیانوس ها مهم ترین راه ارتباطی میان قاره ها و کشورها هستند .عالوه بر آن نقش اقیانوس ها از
نظر نظامی و سیاسی ،گردشگری ،صنایع بزرگ و تحقیقات علمی بر کسی پوشیده نیست .در درون اقیانوس ها جریان هایی وجود دارند که
به آنها جریان های دریایی می گویند .اگرچه عوامل مختلفی در ایجاد جریان های دریایی نقش دارند ،ولی سهم بادهای غالب بیشتر است.
اختالف چگالی آب دریاها سبب حرکت آن می شود و جریان های اقیانوسی را به وجود می آورد .در دریای مدیترانه میزان تبخیر بیشتر از
آبی است که به وسیله رودها و باران وارد این دریا می شود .در نتیجه برای جبران این کمبود آب اقیانوس اطلس در سطح به طرف دریای
مدیترانه حرکت می کند .جایی که دو جریان اقیانوسی از هم دور می شوند آب های اعماق به سطح می آیند .بدون جریان های اقیانوسی،
جریان حیات موجودات از حرکت می افتد .جریان هایی که از سمت استوا به سمت قطب حرکت می کنند جریان های گرم اقیانوسی مانند
گلف استریم هستند .اما جریان ایاشیو و هومبولت سردند .خواص فیزیکی آب اقیانوس ها متفاوت است .از جمله آنها می توان به چگالی،
نقطه ذوب اشاره کرد .میزان شوری آب دریاها  ٣٥گرم بر هر لیتر است .مقدار امالح آب اقیانوس ها و دریاها از نقطه ای
صوت عبور نور و ٔ
به نقطه دیگر متفاوت است .در آب دریا بیش از  ٧٠نوع عنصر مختلف وجود دارد .کلراید ،سولفات ،کلسیم ،سدیم ،منیزیم و پتاسیم حدود
 ٩٩درصد امالح آب دریاها را تشکیل می دهند.
در سطح
سیاره زمین پنج اقیانوس بزرگ وجود دارد .نزدیک ترین آنها به کشور ما ،اقیانوس هند است .اقیانوس هند از شمال با آسیا
ٔ
حاره است.
منطقۀ
در
اقیانوس
این
وسعت
بیشتر
شود.
محدود
استرالیا
با
شرق
از
و
آفریقا
با
غرب
از
و
جنوبگان
قاره
به
جنوب
و از
می
ّ
ٔ
ماداگاسکار ،مالدیو و سری النکا ،مهم ترین کشورهای جزیره ای اند که درون این اقیانوس قرار دارند .اقیانوس هند ٢٠ ،درصد از سطح
کره    زمین را فراگرفته است و گرم ترین اقیانوس جهان است .خلیج فارس و دریای عمان در حاشیه این اقیانوس قرار دارند .بادهای باران آور
ٔ
قاره هند را تحت تأثیر قرار می دهند در این اقیانوس شکل می گیرند.
شبه
تمام
که
موسمی
ٔ
دومین اقیانوس بزرگ جهان اطلس نام دارد .این اقیانوس قاره های افریقا و اروپا را به قارۀ امریکا وصل می کند .درازای این اقیانوس
از جنوبگان تا اقیانوس منجمد شمالی است .اقیانوس اطلس از طریق تنگ ٔه جبل الطارق با دریای مدیترانه ارتباط دارد .همچنین از طریق
تنگ ٔه پاناما به اقیانوس آرام م ّتصل می شود .گرم ترین نواحی این اقیانوس درمنطقۀ استوا و سردترین بخش های آن در عرض های جغرافیایی
باالست .کشورهای زیادی در قاره های امریکا ،اروپا و افریقا و منطق ٔه کارائیب در کنار این اقیانوس قرار دارند .این اقیانوس نسبت
به سایر اقیانوس ها جوان تر است .این اقیانوس از  ٦٥میلیون سال پیش شروع به پیدایش کرده و پهنای آن در هر سال  ٢تا  ٤سانتی متر
افزایش می یابد .درون این اقیانوس رشته کوه های بسیار بزرگ و طوالنی وجود دارد که ارتفاع برخی از آنها به  ٣٠٠متر هم می رسد.
اقیانوس آرام بزرگ ترین پهنۀ آبی جهان است .نام های دیگر آن کبیر یا پاسیفیک است .عمیق ترین نقطۀ این اقیانوس گودال ماریانا با عمق
کره زمین را فراگرفته
 ١٠٩١١متر در نزدیکی کشور فیلیپین قرار دارد .اقیانوس آرام به عنوان بزرگ ترین اقیانوس جهان نیمی از سطح ٔ
است .نام این اقیانوس را فردیناندماژالن به آن داد .در این اقیانوس منطقه ای به نام حلقۀ آتش وجود دارد که  ٩٠درصد زمین لرزه های
جهان در آنجا اتفاق می افتد .این منطقه در سواحل غربی امریکای شمالی و سواحل شرقی آسیا امتداد دارد .بیشتر جزایر جهان در
تنگه برینگ به اقیانوس اطلس وصل می شود .مشهورترین پدیده های دریایی این
جنوب این اقیانوس قرار دارند .این اقیانوس از طریق ٔ
اقیانوس شامل زلزله های دریایی ،آتشفشان ها و سونامی است .سواحل این اقیانوس محل سکونت جمعیت فراوان و فعالیت های صنعتی،
بازرگانی و انرژی است.
کره    زمین
کوچکترین اقیانوس جهان ،منجمد شمالی است .این اقیانوس ژرفایی به عمق ٥٥٢٧متر دارد .این اقیانوس در منطقۀ قطب شمال ٔ
قرار دارد .قله های یخی منطقۀ گروئنلند در صورت ذوب شدن می توانند سطح آب اقیانوس ها را تا  ٦متر باال ببرند .نام دیگر این اقیانوس،
دنیای کوچک است .به طور کلی این اقیانوس بر آب و هوای سایر مناطق جهان تأثیر زیادی دارد .ضخامت یخ های آن از  ٢٥سانتی متر تا
یک کیلومتر متفاوت است .پالنکتون های فراوان این اقیانوس .نهنگ ها را به سوی خود جلب می کند .انواع موجودات این اقیانوس یک
بیوم واحدی را تشکیل داده است .اقیانوس منجمد جنوبی از نظر وسعت با منجمد شمالی برابر است .به عبارتی جنوبیترین اقیانوسهاست.
به دلیل نزدیکی به قطب جنوب بسیار سرد است .عمق آن تا  ٥٠٠٠متر هم می رسد .نهنگ ،پنگوئن ،خوک دریایی از مهم ترین موجودات
آن هستند .انباشت عظیم یخ در این اقیانوس به یکسان شدن سطح آب دریاهای جهان کمک فراوانی می کند ،یخ کوه های شناور درون این
اقیانوس از قطب جنوب جدا شده اند که منابع آب شیرین محسوب می شوند .وسعت آن ها چند برابر آن چیزی است که در سطح آب دیده
می شود .اکثر جزایر این اقیانوس آتشفشانی هستند.

اکوسىستم

محدوده مشخص زندگى مى کنند؛ برهم اثر مى گذارند و از هم تأثىر مى پذىرند
مجموعه گىاهان و جانورانى را که با ىکدىگر در ىک
ٔ
ٔ
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 حاصل از گرماى زمىن را گوىند .به طور طبىعى ،دماى زمىن در هر صدمتر عمق 3 ،درجه سانتى گراد افزاىش مى ىابد .با
انرژى زمىن گرماىى
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
(ژئوترمال)
اىسلند ،زالندنو و اىاالت متحده آمرىکا از اىن انرژى استفاده مى کنند.
انرژى فسىلى

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 ِ
جزء انرژى هاى تجدىد ناپذىر محسوب مى شوند.

انرژى هسته اى

هسته اىن اتم ها مقدار بسىار زىادى انرژى آزاد مى شود.
هسته اتم رادىو اکتىو است که با شکستن ىا پىوند دادن ٔ
انرژى موجود در ٔ

انفجار جمعىت
بالىاى ثانوىه
بىابان /
بىابان زاىى
پدىده انسانى

افزاىش بسىار سرىع تعداد جمعىت را در هر مکان ،انفجار جمعىت گوىند .انفجار جمعىت در قاره هاى آسىا ،آفرىقا و آمرىکاى
دهه اخىر بىشتر از ساىر نواحى جهان بوده است.
جنوبى در چند ٔ

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.
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.
پدىده انسانى گوىند.
در جغرافىا به ساخته هاى دست بشر ،مثل جاده ها ،شهرها ،مزارع و ساختمان هأ ،

پدىده طبىعى

در جغرافىا به پدىده هاىى مانند پوشش گىاهى ،رودها ،جنگل ها ،درىاچه ها و همانند آنها که انسان در پىداىش آنها نقشى نداشته
پدىده طبىعى گوىند.
استٔ ،

پوشش گىاهى

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.

پس لرزه
تبخىر
بالقوه
تبخىر ّ

زلزله اصلى به وقوع مى پىوندند ،پس لرزه گوىند.
لرزش هاى خفىف زمىن را که پس از ٔ

تبدىل شدن ماىع از حالت جامد ىا ماىع را به گاز تبخىر گوىند.
مقدار ماىعى که مى تواند در صورت وجود آب در ىک محل به بخار تبدىل شود.

تبخىر واقعى

مقدار ماىعى که طى زمان مشخص (ىک سال) به بخار تبدىل مى شود.

تخریب جنگل

برىدن ىا سوزاندن درختان جنگلى و بهره بردارى بى روىه از آنها توسط انسان.

تراکم جمعیت

محاسبه تراکم جمعىت در ىک مکان ،باىد تعداد جمعىت را بر مساحت آن مکان
تعداد افراد ساکن در ىک واحد سطح .براى
ٔ
تقسىم کرد.

ترسالى

حد متوسط ساالنه
حد متوسط ساالنه را در ىک مکان ،ترسالى گوىند .در مقابل ،خشکسالى به بارش کمتر از ّ
بارندگى بىش از ّ
در ىک مکان گفته مى شود.

ترشىارى (ترشىرى) دوره اى از دوران سنوزوئىک زمىن شناسى است که حدود  63/5مىلىون سال به طول انجامىده است.
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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  20متر مى رسد و خساراتى را در نواحى ساحلى به بار مى آورد.

تعادل محىطى

دهنده محىط را تعادل محىطى گوىند .در اىن حالت
حالت تقرىباً متعادل و پاىدار در ىک محىط طبىعى بىن ٔ
همه اجزاى تشکىل ٔ
برترى ىک جزء سبب نابودى اجزاى دىگر محىط نمى گردد.

رشته علمى کسب کرده است.
تکنولوژى/ف ّناورى
مجموعه علوم و فنون و مهارت هاىى که انسان در ىک ٔ
ٔ
بالقوه
توان ّ
تودۀ هوا
گردشگرى

بالقوه عبارت است از توان موجود در هر ماده ىا پدىده براى تغىىر وضعىت در آىنده ،مثال ً در ىک دانه گندم،
بالقوه ىا تواناىى ّ
توان ّ
بالقو ٔه روىش و تولىد ىک بوته و خوشه گندم را دارد.
توان ّ

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.
ازنظر تارىخى به اشراف زادگان فرانسوى که براى تحصىل وکسب تجربىات زندگى به سفر مى رفتند ،گردشگر مى گفتند.

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 بعد ًا گردشگرى اطالق شد و در سطح جهانى به کار رفت.

پدىده گرم شدن زمىن ،تغىىر دماى زمىن در اثر فعالىت صنعتى بشرى است.
گرم شدن کرۀ زمىن
ٔ
دىد ترکىبى

جابه جاىى مواد

همه اجزاى تشکىل دهنده ىک محىط را نگرش ىا دىد ترکىبى (کل نگرى) اطالق مى شود.
توجه به عملکرد و ارتباط ٔ

وسىله عوامل طبىعى حمل شده و از جاىى به جاى دىگر برده مى شوند.
ىکى از مراحل فرساىش که در آن مواد حاصل از تخرىب به
ٔ

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
جلگه خزر
جلگه خوزستان،
گوىند؛ مثل
ٔ
ٔ

جنگل

فاصله درختان از ىکدىگر کم است و اکوسىستم
روىش متراکم درختان در ىک محدوده را جنگل گوىند .در جنگل معموال ً
ٔ

خاصى درآنجا وجود دارد.

جنگل هاى استواىى جنگل هاى متراکمى که در نزدىکى خط استوا و مجاورت آن اىجاد شده اند و در آنها شراىط گرم و مرطوب حکمفرماست .اىن
حاره اى نىز گوىند.
(حاره اى)
جنگل ها را جنگل ّ
ّ
جوانى جمعىت
جو فوقانى
ّ
جبهۀ هوا
گردشگر
چاله
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هنگامى که درصد زىادى از جمعىت کمتر از  15سال سن داشته باشند ،جمعىت جوان است .کشورهاىى که جمعىت جوان
دارند داراى هرم سنى با
قاعده پهن مى باشند.
ٔ
جوى به سرعت رخ نمى دهند.
جو فوقانى گوىند .از اىن ارتفاع به بعد تغىىرات ّ
از ارتفاع  16کىلومترى به بعد را در اتمسفر زمىنّ ،

جبهه هوا را تشکىل مى دهند.
توده هاى هوا در برخورد با ىکدىگر در ىک مرز مشترک ىک ٔ

به کسى که به کشور ىا شهر ىا محىطى غىراز محىط زىست عادى خود براى مدتى که کمتر از  24ساعت 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.
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.

چشم انداز

بخشى از سطح زمىن که شکل خاصى از ناهموارى ها ،آب ها ،پوشش گىاهى و زندگى انسانى را به نماىش مى گذارد.

حوضۀ آبرىز

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
درىاچه ارومىه ىا
حوضه آبرىز
حوضه آبرىز درىاى خزر،
مى شود .مثل
حوضه آبرىز خلىج فارس.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ

حوضۀ آبگىر

وسىله ىک شبکه از جرىان هاى سطحى از آن منطقه خارج
منطقه ىا حوضه  اى که آب هاى آن جمع شده و به هم مى پىوندد و به
ٔ
حوضه آبگىر گاماسىاب.
حوضه آبگىر ارس،
مى شود .مثل
ٔ
ٔ

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

دوره معىن در ىک مکان،
کمبود بخار آب در اتمسفر به مقدار پاىىن تر از حد معمول و ىا کمبود رىزش هاى جوى را در ىک ٔ
خشکى هوا گوىند.

خطوط هم فشار

توده هوا از ىک مرکز به اطراف تغىىر مى کند .از به  هم پىوستن نقاط هم فشار ،خطوط بسته اى
فشار هوا در امتداد عرضى ىک ٔ
حاصل مى شود که به خطوط هم فشار معروف است.

خاورمىانه
داده

مجموعه کشورهاىى که در جنوب غرب آسىا و شمال شرق آفرىقا (مصر) قرار دارند گفته مى شود.
به
ٔ
مجموعه اطالعات ىا ارقامى که بر روى آنها پردازش صورت نگرفته و به حالت خام باشند.
ٔ

دشت

سرزمىنى نسبتاً هموار و کم شىب که اطراف آن را کوه ها محاصره کرده باشند.

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  Δگفته مى شود.

دورۀ بازگشت
دورۀ زمانی
دیوار برلین

مدت زمانى که طول مى کشد تا ىک پدىده مجدد ًا تکرار شود.
دوره زمانى به نام شبانه روز
شراىط ىا وضعىت مشابهى که طى ىک وقفه زمانى مجدد ًا دىده مى شود؛ مثال ً در هر  24ساعت که ىک ٔ

است ،زمىن ىک بار به دور خود حرکت وضعى را انجام مى دهد.

دىوارى که بىن دو قسمت شرقى و غربى شهر برلىن در آلمان کشىده شده بود و قلمرو نىروهاى بلوک شرق (کمونىست) و بلوک
دهه  1990و اتحاد
غرب (سرماىه دارى) را از نظر سىاسى مشخص مى کرد .اىن دىوار پس از وقوع تحوالت سىاسى در اواىل ٔ
دو آلمان برچىده شد.

رشد طبىعى جمعىت حاصل تفاضل مىزان موالىد از مىزان مرگ و مىر است .اگر مىزان تولدها بىش از مرگ و مىرها باشد،
رشد طبىعى جمعىت
جمعىت رشد مى کند.
رابطۀ متقابل انسان حضور انسان در محىط طبىعى همواره با دخالت هاى انسان در آن محىط و اثرات محىط طبىعى بر زندگى انسان همراه بوده
رابطه متقابل انسان و محىط گفته مى شود.
و محىط
است .به مجموعه اىن کنش ها و واکنش هأ ،
جوى/
رىزش هاى ّ
بارندگى

جوى گوىند.
جوى دىگر از آسمان به زمىن را بارندگى ىا رىزش هاى ّ
رىزش برف ،باران ،تگرگ ىا شبنم و هرنوع رطوبت ّ

زاغه نشىنى

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 معموال ً پاىىن و فاقد امکانات بهداشتى اند.

زبالۀ صنعتى

استفاده دىگرى
ضاىعات ناشى از صناىع که پس از تبدىل مواد اولىه به کاالهاى ساخته شده حاصل مى گردد و چون مورد
ٔ
ندارد ،دور رىخته مى شود.
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سرشمارى جمعىت

همه افراد ساکن در ىک قلمرو خاص،
انجام عملىات جمع آورى ،تنظىم و انتشار اطالعات جمعىتى در ىک زمان معىن و در مورد ٔ
مثال ً ىک کشور را سرشمارى جمعىت گوىند.

سموم دفع آفات
گىاهى

موادى که کشاورزان براى مبارزه با آفات ىا امراض گىاهى به کار مى برند.

سنجش از دور

فن بهره بردارى از داده هـاى ماهواره اى   و تفسىر آنها در بررسى وىژگى هاى بهره بردارى   از منابع زمىن

مجموعه سنگ هاىى که براثر سرد شدن مواد آذرىن در درون الىه هاى زمىن تشکىل شده باشند .اىن سنگ ها معموال ً بلورهاى
سنگ آذرىن درونى
درشت دارند.
سوبسىدانس

جوى در ىک منطقه مى شود.
پاىىن آمدن تدرىجى وآرام توده هوا به طرف سطح زمىن که باعث افزاىش فشار ّ

زمىنه مسائل مربوط به جمعىت (مثل کاهش ،افزاىش ،تغىىر
مدونى که از سوى دولت ها در ٔ
ٔ
مجموعه اصول ،تدابىر و تصمىمات ّ
سىاست هاى جمعىتى
ساختمان جمعىت ،جابه جاىى و …) اتخاذ مى شود.
شبکۀ آبراهه

حوضه آبگىر وجود دارند و آب هاى آن حوضه را به   خارج از آن (حوضه
مجموعه آبراهه ها و شاخابه ها و رودهاىى که در ىک
ٔ
ٔ
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
گىاهان شورى پسند
خشکى پسند نىز معروف اند.
شهرک اقمارى

شهرهاى کوچکى که به
فاصله کم در پىرامون شهرهاى بزرگ احداث مى شوند تا جمعىت اضافه شهرهاى بزرگ در آنها سکونت
ٔ
کنند .اىن شهرک ها ازنظر اقتصادى و اجتماعى به شهرهاى بزرگ وابسته اند.

شىب دامنه

فاصله افقى بىن آنها در روى ىک دامنه را گوىند .مىزان شىب دامنه را به درصد ىا درجه
مىزان اختالف ارتفاع بىن دو نقطه و
ٔ
بىان مى کنند.

صادرات نامرئى
عرصۀ   زىستى

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.

درکره زمىن و باالتر از آن.
درجه شمالى و جنوبى
عرض جغرافىاىى باال عرض هاى جغرافىاىى نزدىک به مدار 60
ٔ
ٔ
غرقابى کردن

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
خالى خاک پر شده و آب اضافى تا مدتى روى خاک باقى مى ماند .اىن روش براى آبىارى گىاهان مناسب نىست.

فرسایش

فراىند تغىىر چهره ظاهرى زمىن براثر فعالىت آب ،باد ،امواج و عوامل دىگر که شامل مراحل تخرىب ،حمل و انباشتن مواد است.

فرسایش    خاک

فراىند تخرىب خاک و انتقال مواد حاصل از آن از جاىى به جاى دىگر توسط عوامل طبىعى ىا انسانى.

فرساىش کاوشى

وسىله آب هاى جارى ىا بادها که سبب کاهش حجم و مقدار مواد در ىک قسمت از ناهموارى ها
کنده شدن و حمل مواد به
ٔ
مى شود .رودها در مسىر خود ،در قسمت هاى پرشىب عمل فرساىش کاوشى را انجام مى دهند.

قطب آهنگ

به ماهواره هاىى قطب آهنگ گوىند که برداشت اطالعات را در مسىر قطبىن (از ىک قطب به قطب دىگر زمىن) انجام مى دهند.
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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
وسىله چاه هاى متعدد به ىکدىگر متصل شده و باألخره آب حاصل از زىرزمىن خارج و در محل مظهر قنات مورد استفاده
به ٔ
قرار مى گىرد.

کواترنر

دوره حاضر از دوران سنوزوئىک زمىن شناسى که  2مىلىون سال اخىر تارىخ زمىن شناسى را دربرگرفته داراى دو عصر
ٔ
پلى اىستوسن و هولوسن (معاصر) است.

کوهزاىى

چىن خوردگى
پوسته زمىن و مواد رسوبى آن بر اثر فعالىت هاى نىروهاى درونى زمىن که سبب اىجاد ناهموارى ها مى شود.
ٔ

کاربرى زمىن
گازهاى گلخانه اى

به  کارگىرى زمىن براى مقاصد خاص مثل شهرسازى ،زراعت ،مسکن ،تجارت ىا صنعت

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.

فراىند چرخش آب بىن اتمسفر زمىن ،خشکى ها و درىاها را گردش آب در طبىعت گوىند .طى اىن فراىند ،رطوبت موجود در
گردش آب درطبىعت 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 خورشىدى

مناطق نسبتاً تارىک در سطح خورشىد که نشانگر دماى پاىىن تر نسبت به نواحى اطراف خود است .تعداد اىن لکه ها متفاوت
دوره  11ساله اى درنظر گرفته شده است .افزاىش تعداد اىن لکه ها بر شدت
بوده و به شکل دوره اى ظاهر مى شوند .براى آنها ٔ
مىدان مغناطىسى زمىن تأثىر مى گذارد.

لىتوسفر

کره زمىن است که به صورت جامد بر روى بخش ماگما (مواد مذاب درونى) قرار گرفته است .قطر
سنگ کره ،بخشى از قشر ٔ

اىن قشر جامد حدود  100کىلومتر است.

محىط زىست

پهنه اى از سطح زمىن که زىستگاه موجودات زنده اعم از گىاه  ،انسان و جانوران باشد.

مخروط افکنه

محلى که در آنجا مواد حاصل از فرساىش رودخانه اى بر جاى گذاشته مى شوند و معموال ً 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.

عرض جغرافىاىى 23درجه و 27
دقىقه شمالى را گوىند .در روز اول تىرماه ،انوار خورشىد به شکل عمودى به اىن مدار ىا
ٔ
نىمکره جنوبى قرار دارد و در روز
مدار رأس السرطان عرض جغرافىاىى مى تابند .در مقابل ،مدار رأس الجدى قرار دارد که در همان عرض اما در
ٔ
اول دى ماه انوار خورشىد بدان عمودى مى تابند.
مراتع مخروبه
مصب

مراتعى که به علت سىل ىا چراى بى روىه دام ها و دىگر اقدامات انسانى به صورت غىر قابل اصالح درآمده باشند.
دهانه رود است.
محل ورود رود به درىا ىا درىاچه را مصب گوىند .نام دىگر آن ٔ

روزمره خود مصرف مى کند.
مصرف سرانه آب مقدار آبى که هر فرد در واحد زمان (روز ،ماه ىا سال) براى آشامىدن ىا دىگر امور
ٔ

اختالف پتانسىل الکترىکى بىن دو سر ىک جسم ىا ماده که از آن جرىان الکترىکى عبور کرده باشد .معموال ً مقدارى از جرىان
مقاومت الکترىکى 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.
مگاتن

مقدار انرژى معادل  106تن یا  10 9کىلوگرم.
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منطقۀ شهرى

منطقه اى که شامل ىک کالن شهر و تعداد شهرک اقمارى است و معموال ً آنها با ىکدىگر ارتباط کارکردى روزانه دارند (در
زمىنه اقتصادى ،اجتماعى ،شغلى ،خدماتى و …).
ٔ

مواد پرتوزا

هسته سبک تر تبدىل
هسته آنها به ٔ
برخى از مواد در طبىعت خاصىت ناپاىدار دارند ،مانند مواد رادىواکتىوىته و با گذشت زمان ٔ
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.
صفحه  247نىروى هسته اى)
رشته رىاضى
ٔ
(نگاه کنىد به کتاب فىزىک  1و  2پىش دانشگاهى ٔ

درجه شمالى) واقع شده اند.
نىمکره شمالى بىن مدار رأس السرطان تا مدار قطبى (66
منطقۀ معتدل شمالى مناطقى از زمىن که در
ٔ
ٔ

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.

نوعى مهاجرت که در کشورهاى پىشرفته صنعتى مشاهده مى شود و مردم ساکن شهرها ترجىح مى دهند محل زندگى خود را به
مهاجرت از شهر به
روستاها منتقل نماىند .نام دىگر آن شهرگرىزى است .اىن نوع مهاجرت اغلب به  خاطر فرار از سر و صدا و هواى آلوده شهرها
روستا
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.

مهاجرت داخلى

مهاجرتى که به شکل دائمى ،فصلى ىا موقتى بىن قسمت هاى داخلى ىک کشور صورت مى گىرد.
نوعى مهاجرت که اغلب در پىرامون شهرهاى بزرگ به  وقوع پىوسته و مردمى که در شهرها کار مى کنند شب ها براى استراحت

مهاجرت روزانه

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.

نقشۀ پهنه بندى

نوعى از نقشه هاى جغرافىاىى که در آنها احتمال وقوع ىک پدىده مثل زمىن لرزه ىا سىل و مانند آنها نماىش داده مى شود.

نوعى نقشه که در روى آن ابعاد عوارض محىطى به مقدار بسىار زىاد کوچک شده اند .مثل نقشه هاىى که در آنها عوارض تا
نقشۀ کوچک مقىاس
حدود  1مىلىون برابر کوچک شده اند.
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ناپاىدارى  هوا

شراىط جوى ناآرام به صورت وزش باد ــ بارش را حالت هواى ناپاىدار ىا ناپاىدارى هوا گوىند.

نىمرخ  /برش

نماىش شىب ها ىا ناهموارى ها ىا وىژگى هاى زمىن شناسى در ىک امتداد خاص.

نىروگاه هسته اى
نقشۀ توپوگرافى
واحه
وارونگى دما
(اىنورژن)

هرم س ّنى جمعىت
ِهوِ آ
هیدروسفر

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.
نقشه طبىعى که نماىشگر وضعىت ناهموارى هاى زمىن است .در اىن نقشه ها پراکندگى شهرها و جاده ها ممکن است
نوعى ٔ

ترسىم شده باشند.

جاىى در بىابان که به علت وجود آب هاى زىرزمىنى و بهره بردارى از آنها زندگى رونق داشته باشد.معموال ً در چنىن جاهاىى
روستاهاى بزرگ و کوچک گسترش مى ىابند.
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.
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.
شىره آن در تولىد کائوچو ( الستىک طبىعى ) استفاده مى شود.
نوعى درخت که از ٔ
مجموعه آب هاى سطح زمىن شامل درىاچه ها و اقىانوس ها اطالق مى شود.
(کره آب) به
ٔ
ٔ

یخچال قطبی

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.

یخچال 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
شوراى برنامه رىزى گروه جغرافىاى دفتربرنامه رىزى و تألىف کتب درسى مراتب سپاس و قدردانى خود را
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
ارائه اطالعات مورد نىاز ،مؤلفان را
صمىمانه نهادها و ارگان هاىى که در ٔ
ٔ

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
مؤسسه بىن المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله
ٔ

کمىته ملى کاهش اثرات بالىاى طبىعى
ٔ

ستاد حوادث غىرمترقبه وزارت کشور
سازمان هواشناسى کشور
سازمان نقشه بردارى کشور
شوراى پژوهش هاى علمى و صنعتى کشور

158

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
همه اىن عزىزان را در خدمت
شوراى برنامه رىزى گروه جغرافىاى دفتر برنامه رىزى و تألىف کتب درسى موفقىت ٔ

به گسترش علم و فرهنگ کشور ،از خداوند متعال خواستار است.
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