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د ر س چهارم
بیابان ها

مشاهده این چشم انداز جغرافیایی به
آیا می توانید بگویید با
ٔ
یاد کدام محیط می افتید؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا
بیابان ها به وجود آمده اند و چه ویژگی هایی دارند؟
بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک اند که برای آشنایی
بیشتر با آنها بهتر است ابتدا با ویژگی های مناطق خشک آشنا شوید.
ویژگی های آب و هوایی مناطق خشک:
بارندگی در مناطق خشک کم و نامنظم است.
میزان بارش در سال های مختلف متفاوت است و ممکن
است حتی چندین سال هیچ گونه بارشی در آنجا صورت نگیرد.
بارش اغلب شدید و به صورت رگبار است.
به علت گرما ،خشکی هوا و وزش باد های شدید ،میزان
تبخیر و تعرق بیشتر از بارندگی سالیانه است.
دانشمندان برای تقسیم بندی مناطق خشک از معیارهای
درجه حرارت و پوشش
مختلفی مانند میزان بارش ،تبخیر،
ٔ
گیاهی و غیره استفاده کرده اند و بنابراین تقسیم بندی های مختلفی

شکل 1ــ3ــ چشم اندازی از یک بیابان

برای مناطق خشک وجود دارد .در جدول زیر ،یکی از این
تقسیم بندی ها آمده است.
تعریف و پراکندگی بیابان

همه این
برای بیابان تعاریف متعددی بیان شده است .در ٔ
تعاریف به دو ویژگی اغلب ِ بیابان ها ،یعنی کمبود بارش و تبخیر
زیاد ،تأکید می شود.

جدول 1ــ3ــ تقسیم بندی مناطق خشک از نظر میزان بارش و تأثیر آن در پوشش گیاهی
مناطق

بارندگی ساالنه

پوشش گیاهی

بسیار خشک

100ــ 50میلی متر

پوشش گیاهی فقیر

مناطق خشک

250ــ 100میلی متر

پوشش گیاهی تنک

مناطق نیمه خشک

 450ــ  250میلی متر

پوشش گیاهی نسبت ًا زیاد با بارندگی تابستانه
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لیت    1ـ     3
ف ّعا ّ

٭ به نقشۀ زیر توجه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید:

مدار رأس السرطان

´ 23° / 27شمالی

 0°استوا

´ 23° / 27جنوبی
مدار رأس الجدی

1ــ بیشتر بیابان ها تقریبا ً درکدام عرض های جغرافیایی واقع شده اند؟
2ــ کدام قاره ها دارای بیابان اند؟ در کدام قاره بیابان وجود ندارد؟
3ــ وسیع ترین بیابان جهان در قارۀ ……… است و ……… نام دارد.
4ــ روی نقشه محلّ بیابان عربستان   ،ایران   ،گبی و صحرای آفریقا را پیدا کنید و بنویسید.

همان طورکه در نقشه مشاهده می کنید در سطح زمین چند
نیمکره شمالی
عمده بیابانی وجود دارد که مهم ترین آنها در
ٔ
کمربند ٔ
از مجاورت اقیانوس اطلس تا حدود چین کشیده شده که شامل

بسیار خشک
خشک
نیمه خشک
سایر نواحی

راهنما

صحرای بزرگ آفریقا ،بیابان عربستان ،ایران ،ترکستان ،گبی و تار
نیمکره جنوبی کدام بیابان ها وجود دارند؟
است .در
ٔ

برای مطالعه
طبق تعریف سازمان هواشناسی جهانی ،بیابان به سرزمینی گفته می شود که توان حیات و زیست موجودات
در آن به دلیل کمی بارندگی بسیار محدود باشد.

علل ایجاد بیابان ها

عوامل مختلفی موجب پیدایش مناطق خشک و بیابانی
می شود که سه عامل مهم و مؤثر در ایجاد آنها عبارت اند از:
همه
٭ ُپر فشار جنب حاره ای (فشار زیاد) :فشار هوا در ٔ
عرض های جغرافیایی یکسان نیست .وقتی در جایی فشار هوا کم
باشد ،هوا به علت سبکی باال می رود و پس از سرد شدن ،در صورت
وجود رطوبت کافی و سایر شرایط الزم موجب بارندگی می شود.
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مدار رأس السرطان
خط استوا
مدار رأس الجدی

شکل 2ــ3ــ موقع جغرافیایی منطقۀ بین المدارین

درس چهارم :بیابان ها

شکل   3ــ3ــ تصویری از بیابان آتاکاما ،در شیلی

هوای گرم و مرطوب استوایی پس از صعود و ایجاد بارش به سمت
قطب ها حرکت می کند و به علت سردی و سنگینی هوا در حوالی
مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی فرو می نشیند و مناطق
نتیجه این امر ،خشکی و
پُرفشار جنب حاره را به وجود می آوردٔ .
گرمی هوا و صاف بودن آسمان در این مناطق است.
٭ جریان های آب سرد ساحلی اقیانوسی  :جریان های
آب سرد اقیانوسی که از قطب جنوب به سمت استوا حرکت
می کنند ،در برخی نقاط ساحلی به علت ایجاد هوای سرد و نشت
هوا مانع از ایجاد بارش در این نواحی می شوند؛ مانند بیابان آتاکاما
و اریکا در آمریکای جنوبی و بیابان نامیب در آفریقا.
٭ دوری از منابع رطوبتی و وجود کوهستان در مقابل

ورود توده های هوا :با توجه به شکل 4ــ 3و آنچه در درس دوم
خوانده اید ،بگویید علت به وجود آمدن بیابان در این ناحیه چیست؟
مناطق خشک و بیابانی ایران

با توجه به آموخته های قبلی بگویید آیا ایران از مناطق
خشک جهان محسوب می شود؟ میانگین بارندگی در ایران چقدر
نقشه ناهمواری های ایران بگویید آیا در ایران
است؟ با دقت در ٔ
بیابان های وسیع وجود دارند؟ کدام بیابان ها؟ عوامل زیر در خشکی
سرزمین ایران و پیدایش بیابان ها دخالت دارند:
٭ ایران در منطقه ای از جهان قرار گرفته که به سبب نزدیکی
به مدار رأس السرطان و تحت تأثیر فشار زیاد جنب حاره قرار

هوای خشک
بارش

جبهۀ پشت به باد

منطقۀ خشک و بیابانی

هوای گرم و مرطوب
دریا

ارتفاعات
شکل 4ــ3ــ اثر کوه های مرتفع در ایجاد بیابان و مناطق خشک
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دارد؛ این عامل ،مهم ترین علت خشکی آب و هوای ایران است.
٭ کوه های زاگرس و البرز مانع ورود هوای مرطوب به
نواحی خشک داخلی می شود.

٭ بخش های وسیعی از ایران از منابع رطوبتی دریاها و
اقیانوس ها دور است.

جدول 2ــ3ــ علل ایجاد انواع بیابان
نوع بیابان

مثال

علل ایجاد بیابان

جنب حاره

نشت هوای خشک و گرمای زیاد در اطراف مدار
رأس السرطان و رأس الجدی مانع از ایجاد بارش می شود.

صحرای آفریقا،دشت لوت
بیابان عربستان

ساحلی

عبور جریان آب سرد از کنار سواحل در برخی نقاط موجب
سرد شدن و نشت هوا و جلوگیری از بارش می شود.

بیابان آتاکاما ،اریکا
نامیب

داخلی عرض ها ی
متوسط

دوری از منابع رطوبتی و قرار گرفتن در پشت کوه ها مانع
از رسیدن توده هوای مرطوب به این بیابان ها می شود.

گبی ،تکله ماکان

شکل     5ــ3ــ بیابان لوت یکی از گرم ترین و خشک ترین بیابان های جهان

برای مطالعه

بیابان لوت
در کشور ما «بیابان واقعی» بیابان لوت است که یکی از خشک ترین و گرم ترین نقاط جهان است .وسعت این
بیابان حدود  80000کیلومترمربع است .حداکثر مطلق درجۀ حرارت در سایه بیش از  59درجۀ سانتی گراد است.
سطح وسیعی از این بیابان فاقد پوشش گیاهی است و ماسه های روان سراسر آن را پوشانده اند .در بخش جنوبی
آن ،نزدیک به برخی از ارتفاعات پراکنده ،با استفاده از آب های زیرزمینی کشت خرما و بعضی محصوالت دیگر انجام
می شود و آبادی هایی نیز در این ناحیه وجود دارد.
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  لیت    2ـ     3
ف ّعا ّ

1ــ الف ــ علل پیدایش بیابان ها را نام ببرید .ب ــ مهم ترین علت خشکی ایران را توضیح دهید.
2ــ سه مورد از مهم ترین ویژگی های مناطق خشک را بیان کنید.
3ــ آیا در استان محلّ زندگی شما بیابان وجود دارد؟ در کدام نواحی؟ محدودۀ تقریبی آن را روی نقشۀ
کتاب جغرافیای استان مشخص کنید.

برای مطالعه

کویر
کویر بخشی از بیابان است که خاک های آن ریز و تحت تأثیر نمک زیاد است ،سطح آب زیرزمینی در آنجا
باالست.
ممکن است در بیابانی کویر وجود داشته باشد یا اصالً کویر در آنجا تشکیل نشده باشد.

خالصه

بیابان ها بخشی از مناطق خشک جهان اند.
بارندگی کم و نامنظم ،وزش بادهای شدید و تبخیر زیاد ،از جمله ویژگی های مناطق خشک است.
عمده بیابانی وجود دارد.
در سطح زمین چند کمربند ٔ
فشار زیاد جنب حاره ،جریان آب های سرد ساحلی و دوری از منابع رطوبتی از مهم ترین علل ایجاد بیابان هایند.
بیابان لوت ایران از خشک ترین و گرم ترین نقاط جهان است.
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د ر س پنجم
انسان و بیابان
یکی از زیبایی ها و شگفتی های جهان آفرینش آن است که
هیچ چیز بی فایده ای خلق نشده است .هر بخشی از زمین منابع
ن

و توانایی هایی دارد که انسان به تدریج با پیشرفت علوم و فنون به
اهمیت آنها پی می برد.
منابع بیابان

زیبایی بیابا
ت و آلودگی،
کمبود رطوب
به علت
ب ،ز یبایی و
با ن ها ،آفتا
ر بیشتر بیا
و کمتر ابری
د
خاصی دارد
درخشندگی
ستا ر گا ن با
ده می شو د .
رآ سما ن دی
کوه زیادی
د
اقتصا
أللؤ خود ،ش
د بیابان
ت
درخشش و
س
ا
ح
 .وجود این
ل
ی
بان می دهند
مه صید ماهی
شب های بیا
و فروش
این مناطق،
آ
ن
به
م
می در
نب
ع
ت و آرامش
برخی ک
درآمد
ش
و
شرایط ،سکو
ر
ها
می خوا هند
ی دا
ساحلی ما
ی ا ست که
رای بیابا
نند پرو ا
ن
س
ان
ت
س
.
ک
دلخو اه
خود را دور
قات فراغت
طیالت و او
بگذرانند و
تع
دود شهرها
سر و صدا و
از
ت را ببینند.
زیبای طبیع
جلوه های
انسان در بیابان
الت انسان در بیابان است .در
ب ،یکی از بزرگ ترین مشک
پیدا کردن آ
رای آب شیرین همراه با خاک
ها که چشمه های آب یا رود دا
ابان
قسمت هایی از بی
می شوند .جاهایی در بیابان که
باشد ،مردم به دور آنها جمع
شته
خوب وجود دا
به وجود می آورند.گاهی اوقات
سب و آب کافی دارند ،واحه ها را
ت
غ
ی
ی
خاک خوب و منا
جاد می کنند ،کشاورزان در آنها
ر شی
روستاهای کوچک و بزرگی ای
اطر شیو ٔه زند وۀ زن
و
د
اند
واحه ها بزرگ
گ
از رونق برخوردار است .در
گ
ا
ی
ها را می کارند و دامپروری هم
زن ف خلیج ف ی در بیابان در ب
ی
ا
ب
یوه
ا
م
و
انواع گیاهان
ا
د
ن
ر
آب را از باال دست به جاهای
گی
تغیی
ردم سایر کشورها با حفر قنات
دامپ مردم به و س و صحر ر می
ک
ن
م
یا
د
یان
گذشته ،ایران
سایر مصارف استفاده می کردند.
م روری را جود آور ای آفریقا  :کش
دند و از آن برای کشاورزی و
ف نف
ت
د؛
رب
ر
و
سانی
ه
کم آب می ر
ا
ط
از جمله غییرات زی ت در
ب
های
ک
مناطق خشک و ایجاد کانال
ه
ختن سد در کوه های نزدیک به
رده و
بر
اد
یا برای استخ
سا
با
امروزه هم
راج ،پاالی به عنوان خی کوچ ن ی در
ی
اف
دور به این بخش ها می آورند.
کا
آو
شی
ش
تن ش
طق
منا
از
ردند .بس غلی در کا و … نف رگر در ز ن ها،
را
آب
آبیاری،
ردم در مناطق گرم و خشک،
ر
مین
از
یار
ت به
می ترین شیوه های زندگی م
کامیون ا ی از سا خانه ،مغازه کار مشغ ه های
قدی
از
یکی
دام پروری است .آنها ناچارند
کنا
و
ول
ست
را
کار اکثریت مردم کوچ نشین،
فاده می ک ن بیابان بر … به شه شدند
شخم
ت.
اس
م
ینی
کوچ نش
ی
ر
ن
ا
و
ن
رده
از جایی به جای دیگر کوچ ک
ها
ی
د،
را ا
زنند
ردن علوفه و آب دام های خود
حمل و ن روی
ستخراج م و با است کشاو
ر
ک
پیدا
ز
برای
ق
ا
ل
ن با
ی کنند .فاده
کاال
طور مداوم در حرکت باشند.
از م
تراکت
و
و
ت
ر
و
،
به
ر
زمین
پمپ
 ،آب
چ
ا
ه
ها

دربیابان
ها عالوه بر تابش زیاد آفت
اب منابع مهم و با ارزشی
وجود دارد .ی
کی از مهم ترین آنها ،نفت
است .وقتی کشورهای
صنعتی و است
عمارگر فهمیدند در خا
ورمیانه و بیابان هایی مانند
ص
عربستان و حرای ب
زرگ آفریقا نفت وجود
هانه
دارد ،به ب ٔ
کمک به اکتش
اف و استخراج آن به این
سرزمین ها آمدند و نفت
آنها را استخراج
کردند .متأسفانه چون
این کشورها ،دانش و
مایه الزم بر
فن و سر ٔ
ای حفاری و استخراج
اده باارزش را
این م ٔ
نداشتند ،مق
دار
زیادی از نفت آنها با
قیمت ارزان در اختیار
استعمارگران ق
رار گرفت و کمتر توانس
تند از درآمد نفت برای
آبادی و پیشرفت کش
ور خود استفاده کنند.
در بیابان ها معا
هم دیگری ما
دن م ّ
نند فسفات ،نیترات ،مس،
آ
هن و الماس وجود دارد.

لیت    3ـ     3
ف ّعا ّ

مطالب داخل کادر های باال را که دربارۀ بیابان است ،بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ توان های محیطی و مشکالت زندگی در بیابان ها چیست؟ به چند مورد اشاره کنید.
2ــ کدام فعالیت های اقتصادی در قرن اخیر شیوه های زندگی در بیابان ها را دگرگون کرده است؟ توضیح دهید.
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بسیارضعیف و حساس اند .فعالیت های انسانی نابخردانه ،توان
این نواحی را به سرعت کاهش می دهد و موجب گسترش بیابان ها
(بیابان زایی٭) می شود .بنابراین بیابان زایی عمدتاً ناشی از
فعالیت های انسانی است که موجب کاهش توان خاک برای رشد
گیاه می شود.

انسان چگونه موجب گسترش بیابان ها می شود؟

هر سرزمینی توان و ظرفیت معینی دارد .حال اگر میزان
بهره برداری بیشتر از توان آن سرزمین باشد ،تعادل طبیعی به هم
می خورد و زندگی گیاهان ،جانوران و انسان درمعرض خطر
قرار می گیرد .نواحی خشک و نیمه خشک از نظر توان طبیعی

خاک برای رشد گیاهان و محصوالت
کشاورزی اهمیت اساسی دارد.

بدون خاک زندگی انسان ها و

فایدۀ خاک چیست؟

حیوانات امکان پذیر نخواهد بود؛
زیرا موجودات برای تأمین غذای
خود به آن وابسته اند.

کدام عوامل در گسترش

از بین رفتن پوشش گیاهی

بیابان ها (بیابان زایی)

فرسایش خاک

تأثیر بیشتری دارند؟

شورشدن زمین ها (کویرزایی).

الیه نازکی است که سطح زمین را پوشانده است و
٭ خاک ٔ
معموال ً کمتر از یک متر ضخامت دارد .برای تشکیل یک سانتی متر
خاک ،بیش از هزار سال زمان الزم است .این منبع باارزش حیاتی
باید به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد .هرساله میلیون ها تن
خاک در جهان از بین می رود و دچار فرسایش می شود .فرسایش
خاک یعنی جابه جایی افقی خاک از محلی به محل دیگر توسط
آب یا باد .فرسایش خاک ،فرایندی طبیعی است ولی وقتی انسان

رویه خود به خصوص در مناطق خشک ــ که بسیار
با اعمال بی ٔ
حساس است ــ موجب فرسایش خاک می شود ،در این صورت
فرسایش غیرطبیعی را به وجود می آورد.
چرای بی رویۀ دام ها :وقتی پوشش گیاهی یک ناحیه
در اثر چرای تعداد زیاد ی دام از بین می رود ،ذرات خاک به آسانی
وسیله باد و آب پراکنده می شود و خاک کافی و مناسب برای
به ٔ
رشد گیاهان مختلف وجود نخواهد داشت.

زمین کشاورزی

جنگل

0/01

0/7

1

چراگاه

زمین بایر

18
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شخم زدن نامناسب خاک :شخم زدن در جهت شیب خاک،
الیه سطحی خاک را سریع تر می کند.
حرکت آب و شست  و شوی ٔ
تخریب جنگل ها :وقتی جنگل ها را برای ایجاد مزارع
کشاورزی ،ساختن جاده ها ،کارخانه ها و خانه های مسکونی از
بین می برند ،خاک به راحتی در اثر بارندگی و وزش باد ،شسته و
پراکنده می شود و فرسایش می یابد؛ زیرا درختان و بوته ها خاک
را از فرسایش در اثر باران و باد محافظت می کند.
استفاده بیش از
بهره برداری بیش از حد از خاک:
ٔ
توان خاک برای کشاورزی ،موجب از بین رفتن مواد الزم خاک
و فرسایش آن می شود.

٭ شور شدن خاک :انسان به طرق مختلف موجب افزایش
نمک در خاک می شود ،از جمله آبیاری زمین کشاورزی با آب
شور ،دادن کود شیمیایی شور به زمین ،از بین بردن پوشش گیاهی،
آتش زدن گیاهان و بقایای محصوالت کشاورزی در زمین و . ...
برای مبارزه با بیابان زایی چه کارهایی انجام می شود؟

با گسترش بیابان ها و حرکت ماسه های روان مزارع ،شهرها
و روستاهای اطراف بیابان ها در معرض خطر قرار می گیرند و آسیب
می بینند؛ از این رو ،مبارزه با بیابان زایی از جمله برنامه های اغلب
کشورهایی است که با گسترش بیابان مواجه هستند.
استخراج معدن محدودۀ
وسیعی را تخریب می کند.

با ازبین رفتن زمین های کشاورزی براثر
ساخت کارخانه ،شهر ،راه ،خاک در معرض
فرسایش قرار می گیرد.

قطع درختان خاک را
در معرض فرسایش باد
و باران قرار می دهد.

ماشین آالت سنگین ذرات
خاک را فشرده می کند.

کشت بی رویه ،مواد موجود
در خاک را کاهش می دهد.

چرای بی رویه  ،پوشش گیاهی خاک
را ازبین می برد و خاک براثر باد و
باران فرسایش می یابد.
شکل 7ــ3ــ علل فرسایش خاک

شکل   8ــ3ــ روستایی در معرض
حرکت ماسه های روان
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٭ تثبیت ماسه های روان از طریق کاشتن گیاهان مقاوم
به خشکی و ایجاد بادشکن با دیواره هایی از بوته ها و گیاهان خشک
و سرشاخه ها به صورت نواری یا شطرنجی روی تپه های ماسه ای
انجام می گیرد.
٭ پاشیدن مالچ 1نفتی روی ماسه های روان برای جلوگیری
از حرکت آنها.

عالوه بر اینها حفظ رطوبت خاک،استفاده صحیح از خاک
و فرهنگ سازی و توجیه مردم ساکن در منطقه نسبت به استفاده
روش های مناسب کشت و دامداری در این مناطق سعی می شود
پوشش گیاهی در اراضی وسیعی احیا شده و شرایط تجدید حیات
طبیعی فراهم شود.

شکل 9ــ3ــ پاشیدن مالچ نفتی بر روی ماسه های روان
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شکل 10ــ3ــ کشت ردیفی گیاهان و ایجاد بادشکن
تصفیه نفت در پاالیشگاه به دست می آید.
1ــ مالچ ماده ای است که از
ٔ
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لیت   4ـ     3
ف ّعا ّ

1ــ فرسایش خاک چیست و چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟
2ــ راه های مقابله با حرکت ماسه های روان را پیشنهاد کنید.
3ــ خاک چه اهمیتی در زندگی انسان و سایر موجودات دارد؟
4ــ علت فرسایش خاک را در هریک از تصاویر زیر توضیح دهید.
1

خالصه

2

3

در بیابان ها منابع با ارزشی چون نفت ،فسفات ،تابش زیاد آفتاب و  ...وجود دارد.
شیوه زندگی در بیابان ها در حال تغییر است.
ٔ
انسان با تخریب و فرسایش خاک و از بین بردن پوشش گیاهی مهم ترین عامل بیابان زایی است.
رویه دام ها ،شخم زدن نامناسب خاک و تخریب جنگل ها موجب فرسایش خاک می شود.
چرای بی ٔ
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