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مقدمه
کتاب های  در  را  مختلفی  مطالب  گذشته،  سال های  طّی 
درسی خوانده اید. آیا هیچ اندیشیده اید که این مطالب در زندگی 

شما چه کاربردی دارد؟
بی تردید، همٔه علوم مفیدند اما برخی از آنها در زندگی حال 
و آیندٔه ما نقش بیشتری دارند. یکی از آن علوم، علم جغرافیاست 
که در این کتاب با آن بیشتر آشنا می شویم. آیا می دانید این علم تا 
چه اندازه در زندگی ما مؤثر است؟ پیش از آنکه به نقش و اهمیت 
دانش جغرافیا در زندگی پی ببریم، الزم است با تعریف این علم 

آشنا شویم.

جغرافیا چیست؟
تعاریف  علمی  رشتٔه  این  شاخه های  گستردگی  به  توجه  با 
و  از ساده ترین  یکی  ولی  است  گرفته  از جغرافیا صورت  زیادی 

قدیمی ترین تعاریف جغرافیا، »علم توصیف زمین« است؛ به عبارت 
دیگر، جغرافیا در گذشته علمی بود که به وصف زمین و پدیده های 

مختلف روی آن می پرداخت.
انسان با توسعٔه دانش، صنعت و فّناوری به طور دائم کرٔه 
زمین را تغییر می دهد؛ بنابراین، با توجه به مقتضیات علمی زمان 
تعریف علم جغرافیا نیز مانند سایر رشته های علمی دستخوش تحول 
و تکامل شد؛ از این رو به عملکرد انسان بر محیط نیز توجه شد. 
امروزه می توان جغرافیا را »علم بررسی رابطٔه متقابل انسان و محیط 

به منظور بهبود زندگی بشر« دانست.

رابطۀ متقابل انسان و محیط
همان طور که در تعریف جغرافیا خواندید، انسان و محیط دو 
عامل اصلی در علم جغرافیا محسوب می شوند. انسان تنها آفریدٔه 
هوشمند خداوند است. هوش و خالقیت انسان به او کمک می کند 

شکل 1ــ1 ــ چشم اندازی از یک محیط جغرافیایی ــ شهر بانه در استان کردستان
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تا بتواند از امکانات اطراف خود به بهترین شکل استفاده کند. در 
اطراف ما، پدیده های مختلفی مانند کوه، دره، رود، دریاچه، جنگل، 
بیابان و… وجود دارد. در طول زمان، انسان دریافت که می تواند 
بسیاری از نیازهایش را از محیط طبیعی بدون هیچ تغییری به دست 

آورد اما اگر بخواهد از محیط اطراف خود استفادٔه بیشتری ببرد، 
الزم است در این محیط تغییراتی ایجاد کند؛ به این ترتیب، محیط 

طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل شد.

زمین  کرٔه  همه جای  در  محیط  با  انسان  رابطٔه  چگونگی 
یکسان نیست. در بسیاری از مناطق )مانند مناطق قطبی( شرایط 
برای  آنجا  در  زندگی  و  بهره برداری  که  به گونه ای است  محیطی 

انسان دشوار است.
در گذشته، چون انسان از وسایل ابتدایی و ساده استفاده 
با پیشرفت علوم و  اما  تغییر می شد  می کرد، محیط کمتر دچار 
فنّاوری، انسان از محیط بیشتر استفاده کرد و تغییرات زیادتری 

شکل 2ــ1ــ تصویری از پدیده های انسانی و پدیده های طبیعی

شکل 4ــ1ــ وسایل کشاورزی امروزشکل 3 ــ1ــ وسایل کشاورزی سنتی                                                                               

و  مواد  از  استفاده  با  در گذشته  انسان  مثال،  برای  کرد؛  ایجاد 
مصالحی که طبیعت در اختیارش می گذاشت، برای خود مسکن 
زمین  اعماق  از  را  معدنی مختلف  منابع  امروزه،  اما  می ساخت 
بیرون می کشد و با تغییر این مواد اولیه در کارخانه ها، محصوالت 
جدیدی تولید می کند؛ از این رو، انسان با دخالت های خود در 
محیط، تغییراتی را به وجود آورده و آن را از حالت تعادل خارج 

کرده است.
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شکل 5  ــ1ــ بهره برداری از منابع طبیعی در شرایط و محیط های مختلف

دریا  بستر  زیر  از  نفت 
هم استخراج می شود.

به نقشۀ جهان نمای زیر توجه کنید. مناطقی را که در آن، رابطۀ انسان با محیط رابطه ای  ساده است با مناطقی 

که شرایط زندگی در آن دشوار است، مقایسه کرده و آن مناطق را با مشورت همکالسی های خود، به سرزمین های 

مساعد و نامساعد تقسیم بندی کنید.

 ژاپن

آسیا 

اقیانوس هند 

اروپا 

اقیانوس اطلس
اقیانوس آرام 

 آمریکای 
جنوبی 

 استرالیا

 2ــ فالت تبت 
5 ــ جلگۀ   )           (

می سی سی پی
)          (

4ــ جلگۀ 
آمریکای شمالی 

)          (

6ــ صحرای 
بزرگ آفریقا

)           (

استوا شرقی  جنوب  3ــ   
آسیا  )           ( 

1ــ نواحی قطبی
 )           (  

ـ     1 فّعا لّیت 1   

از انرژی هسته ای 
الکتریسیته به دست می آید.

وانرژی   شده  استخراج  گاز  زمین  اعماق  از 
مورد نیاز صنایع در مخازن ذخیره می شود.

از  فقیر  کشورهای  در 
برای سوخت  چوب جنگل 

استفاده می شود.
زغال سنگ از دل کوه ها 

استخراج می شود.
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 چرا انسان در ارتباط با طبیعت، دچار مشکل شده است؟
محیط طبیعی، یک مجموعٔه متعادل شامل هواکره )آتمسفر(، 

سنگ کره )لیتوسفر( و آب کره )هیدروسفر( است.
تغییراتی را در این سه محیط  با دخالت های خود  انسان 

به وجود آورده و آنها را از حالت تعادل خارج کرده است.
برای مثال، قطع درختان جنگلی )سنگ کره( سبب افزایش 
گازکربنیک )هواکره( و آلودگی هوا شده است. این تغییرات باعث 
افزایش دمای کرٔه زمین و ذوب شدن یخچال های قطبی و باال آمدن 

سطح آب دریاها و اقیانوس ها می شود )آب کره(.

دریا،  محیط  مانند  طبیعی  محیط  در  توازن  است  گفتنی 
زیاده روی در  با  نباید  نواحی قطبی  )آتمسفر( جنگل،  محیط جوّ 
بهره برداری و غارت طبیعت توسط انسان به هم بخورد. امروزه 
جدید  فّناوری  و  دانش  با  پیشرفتٔه صنعتی  کشورهای  از  برخی 
در هر گوشه از جهان، دست به بهره برداری شدید از محیط زده 
انسان اند؛  تعادل محیط زیست  برهم زدن  و سودجویانه در حال 
رابطه ای  به  طبیعت  با  انسان  متعادل  و  سالم  رابطٔه  بدین ترتیب، 

نامتعادل که به ضرر محیط و انسان است، تبدیل شده است. 
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ـ 1364( ـ 1ــ افزایش مصرف نفت در جهان )74 ـ شکل 7ـ

شکل 6 ــ1ــ تخریب جنگل ها به منظور بهره برداری اقتصادی
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ـ     1 فّعا لّیت 2   

٭ برداشت های خود را از این تصویر بنویسید.                                        

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

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

 جغرافیدانان در بهبود زندگی انسان چه نقشی دارند؟
ما در زندگی روزمرٔه خود از علم جغرافیا استفادٔه فراوان 
می کنیم؛ مثالً، لباسی که می پوشیم معموالً متناسب با شرایط آب 
با  و هوایی محّل زندگی ماست؛ نوع غذایی که می خوریم اغلب 
توجه به محصوالت کشاورزی محیط جغرافیایی اطراف ما فراهم 
و پنجرٔه اغلب خانه ها براساس جهت های جغرافیایی ساخته شده 
است؛ بنابراین، علم جغرافیا مانند سایر علوم در بهبود زندگی انسان 

نقش بسیاری دارد.
منطقٔه  تعیین  و  شناسایی  برای  جغرافیدانان  مثال،  برای 
مناسب کشت چای، همٔه ویژگی های الزم برای کشت این محصول 
از جمله نوع آب و هوا، نوع خاک، نوع ناهمواری، بازار فروش، 
نیروی انسانی مناسب برای کشت را بررسی و با توجه به همٔه این 

موارد، مکان مناسب را انتخاب می کنند.

ـ 1ــ مزرعۀ کشت چای ــ استان گیالن شکل 8     ـ



فصل اّول

6

ـ     1 فّعا لّیت 3   

در شهر  فروشگاه  یک  ایجاد  برای  همچنین، جغرافیدان 
محّل  نزدیکی  و  زمین،  و  مغازه ها  قیمت  تراکم جمعیت،  معموالً 
فروشگاه به ایستگاه های حمل و نقل شهری، منطقٔه مسکونی و 

بازار را مورد مطالعه قرار می دهد.
یا  »ترکیبی«  دید  با  جغرافیا  گفت،  می توان  این رو  از 
»کل نگری« موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؛ زیرا اجزا و 

در این دشت پایکوهی، شهرکی در حال احداث است. جغرافیدان در تعیین مکان این شهرک با دید ترکیبی 

مطالعه و پرسش هایی را مطرح کرده است. شما پرسش های او را تکمیل کنید. 

ــ آیا محل احداث شهرک در مسیر سیل قرار دارد یا نه؟
ــ ...............................................................................؟

ــ آیا منابع آب کافی برای مصرف ساکنان شهرک وجود دارد؟
ــ ...............................................................................؟
ــ ...............................................................................؟

جغرافیدانان اطالعات خود را از چه منابعی به دست   
می آورند؟

برای  شوند،  روبه رو  مسئله ای  با  جغرافیدانان  هرگاه 
پاسخ گویی به آن و انجام مطالعات خود به اطالعات نیاز دارند. این 
اطالعات را می توان از منابع و روش های مختلفی به دست آورد؛ 
از جمله: )الف( روش های کتابخانه ای و )ب( روش های میدانی.

عوامل محیطی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.
مطالعٔه همه جانبه و جامع تمام پدیده ها با ویژگی های آن در 
یک مکان، همان به کارگیری دید ترکیبی است که جغرافیدانان از 
مناسبی  یا طرح  به حّل مشکل می پردازند  و  آن استفاده می کنند 

ارائه می کنند.

محقق  روش،  این  در  کتابخانه ای:  روش های  ــ  الف 
را  اطالعات  کتابخانه،  در  موجود  منابع  از  استفاده  با  و جغرافیدان 
گردآوری می کند. در این روش، جغرافیدان بیشتر اطالعات خود را 
از کتابخانه به دست می آورد. کتاب ها، مقاله ها، نقشه ها، نرم افزارهای 
رایانه ای، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، اسناد، مطبوعات و 

آمارنامه ها از منابع گردآوری اطالعات محسوب می شوند.
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شکل 9ــ1ــ گنجینۀ جهانی کتب خّطی اسالمی؛ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره( در قم

1ــ یکی از راه هـای کسب اطالعات، مراجعه به سازمان ها 
برای  جغرافیدان  مثالً  آمار نامه هاست؛  و  کتاب ها  از  استفاده  و 
شناخت وضعیت آب و هوای یک ناحیه و تهیٔه آمار و اطالعات 
چندین ساله، به سازمان هواشناسی مراجعه می کند. این اطالعات 

روزهای  تعداد  سالیانه(،  و  )ماهانه  بارش  و  دما  میزان  شامل 
یخبندان، ساعات آفتابی، سرعت و جهت وزش باد و … است. 
برخی جغرافیدانان این اطالعات را به صورت نمودارهای مختلف 

نمایش می دهند.

شکل 10ــ1ــ نمودار بارندگی و دما در ایستگاه شیراز

NW

N

NE

E

SE

S

SW

W

شکل 11ــ1ــ گلباد؛ ابزاری برای تعیین جهت و مدت زمان وزش باد 

درصد هوای
 آرام

2ــ جغرافیدانان می توانند از نقشه های مختلف استفاده کنند؛ 
زیرا نقشه ها پراکندگی پدیده های انسانی٭ و طبیعی را نمایش می دهند.
در  نقشه ها  از  خود،  اهداف  براساس  جغرافیدانان 
بزرگ  نقشه های  مثالً،  می کنند؛  استفاده  مختلف  مقیاس های 
مقیاس، جزئیات را بهتر نمایش می دهند؛ مانند نقشه های شهری که 

در آنها حتی خیابان های فرعی هم مشخص است )شکل 12ــ1(. 
پهنه های  و  می شوند  تهیه  کوچک٭  مقیاس  در  نقشه ها  برخی 
وسیعی از سطح زمین )کشور ها و قاره ها( را نمایش می دهند که 
جزئیات در آنها دقیق و مشخص نیست )شکل 13ــ1(. جغرافیدان 

می تواند با مقایسٔه چند نقشه به نتایجی جدید برسد.

4

8

12

16

20

24

28

2

6

10

14

18

22

26

30

10

20

30

40

50

60

70

80

5

15

25

35

45

55

65

75

دما، سانتی گراد بارش، میلی متر

من
آذربه

 

دادمهر
مر  

داد
خر

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد تیر

ور
هری

ش بان
آ

دی فند
اس



فصل اّول

8

ـ    1 فّعا لّیت 4 

دریای عمان

خلیج فارس

شکل 12ــ1ــ نقشۀ شهری همدان

نقشۀ 12ــ1 و 13ــ1 را با هم مقایسه کنید.

شکل 13ــ1ــ نقشۀ پراکندگی جغرافیایی نقاط شهری ایران در سال 1365

عالئم
باالی 2000 متر

شهرهای کمتر  25 هز نفر
25 هز نفر شهرهای 50

50 هز نفر شهرهای 100
100 هز نفر شهرهای 500

شهرهای 500 تا یک میلیون نفر
شهرهای باالی یک میلیون نفر

0 100 کیلومتر 200

دریای خزر
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وسیلٔه  به  که  هوایی  عکس های  از  جغرافیدانان  3ــ 
هواپیما تهیه می شود، استفاده می کنند. این تصاویر به دلیل دید 
همه جانبه ای که به دست می دهد، بسیار مفیدند. امروزه در احداث 
جاده های بین شهری، حفر تونل ها، جنگل کاری های مصنوعی، 
تعیین محدودٔه پارک های وحش، تأسیس سد ها و قبل از هرکار 
عمرانی دیگری در سطح وسیع، از تصاویر هوایی استفاده می کنند.

یک جغرافیدان عکس های هوایی را برای بررسی وضعیت 
کارآیی  می گیرد.  به کار  کلی  دید  یک  با  موجود،  پدیده های 

شکل 14ــ1ــ  عکس  هوایی از پل فجر تهران )تقاطع بزرگراه های مدرس و همت(

شکل 15ــ1ــ عکس  هوایی از توزیع مکانی آتش سوزی در جنگل های استان گلستان

به  عکس های هوایی زمانی بهتر معلوم می شود که از یک ناحیه 
فاصلٔه زمانی معین مثالً چند ماه یا چند سال تصاویرمتعدد گرفته 
باشند. با مقایسٔه عکس ها، می توان تغییرات پدیده های مختلف در 

سطح زمین را بررسی کرد.
 امروزه با پرتاب ماهواره ها، به منظور بررسی منابع زمینی 
و ثبت تصاویر از ارتفاعات مختلف، میدان دید گسترده ای برای 

مطالعٔه پدیده ها به وجود آمده است.

0    7 000  4 000       20 000         42 000        80 0000
M t r
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شکل 16ــ1ــ  تصویر ماهواره ای از بخشی از سواحل جنوب ایران

شیرین رود

کوه های هرمز

کوه گنبد

گنبد نمکی
جنگل های حرا

جزیرۀ قشم

جزیرۀ هرمز
گنبد نمکی

تنگۀ خور

رود شور

جزیرۀ الرک

قشم

یا  بر  روی کاغذ  داده های دریافتی از ماهواره ها می تواند  
بر صفحٔه نمایش یک رایانه نقش ببندد. بازتاب نور هر پدیده در 
تصاویر ماهواره ای بیانگر وضعیت خاصی است؛ برای مثال، منابع 
آب های سطحی، گیاهان، جنس سنگ ها، شکل ناهمواری و گسترٔه 
بیابان ها و کشتزارها و … با رنگ های خاصی مشخص می شوند.

تصاویر ماهواره ای نیز دید ترکیبی به دست می دهند؛ زیرا اجزای 
گوناگون یک محیط را یک جا و به هم پیوسته به نمایش می گذارند.

با مقایسٔه تصاویر ماهواره ای که در زمان های مختلف تهیه 
شده است، می توان چگونگی روند تغییر پدیده های طبیعی و انسانی 

را در سطح زمین به خوبی نشان داد. 

این روش ها، جغرافیدان  در  ب ــ روش های میدانی: 
برای گردآوری اطالعات ناگزیر است از محیط های مختلف بازدید 
و از طریق ارتباط مستقیم، اطالعات موردنظر را گردآوری کند؛ 

مانند مشاهدهٔ تخریب جنگل ها یا آلودگی هوا و دریا.
روش های گردآوری میدانی شامل پرسش نامه ها، مصاحبه ها 

و مشاهده است. 
کتبی  پرسش  تعدادی  از  پرسش نامه  پرسش نامه:  1ــ 
تشکیل شده است که پاسخ دهنده می تواند به صورت حضوری یا 
غیرحضوری به آنها پاسخ دهد. گاهی پرسش های مربوط به موضوع 

مورد تحقیق، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح می شود. 
2ــ مصاحبه: روشی است که اطالعات موردنیاز تحقیق 
با پاسخگو )مصاحبه شونده(  ارتباط مستقیم جغرافیدان  از طریق 

وقوع  مورد  در  کهن سال  افراد  اطالعات  مثالً  می آید؛  به دست 
مخاطرات طبیعی در گذشته یا تغییر سیمای شهر یا روستا، می تواند 

منبعی قابل اطمینان باشد.
3ــ مشاهده: گاهی امکان استفاده از پرسش نامه یا انجام 
مصاحبه وجود ندارد و در منابع کتابخانه ای نیز مطلب مرتبطی یافت 
نمی شود. در این صورت، مشاهدٔه بسیاری از پدیده ها و روابط 
می کند؛  روشن  را  زیادی  واقعیت های  پژوهشگر  برای  آنها  بین 
مطالعه، مشاهدٔه  به مکان مورد  مراجعه  با  این رو، جغرافیدان  از 
مستقیم و اندازه گیری، یافته های خود را به شکل یادداشت، نقاشی 
و کروکی درمی آورد و از آن استفاده می کند. بدیهی است هرچه 
دانش و تجربٔه جغرافیدان بیشتر باشد، اطالعات به دست آمده از 

طریق مشاهدٔه مستقیم غنی تر خواهد بود.
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خالصه 
 انسان برای ادامٔه حیات و رفع نیازمندی های خود به محیط طبیعی پیرامون خود نیازمند است. 

 محیطی که ما در آن زندگی می کنیم دارای نظم و قاعدٔه خاصی است. 
 انسان با محیط های گوناگون در ارتباط است. 

 شکل رابطٔه انسان با محیط در مکان های مختلف و همچنین در طول زمان تغییر کرده است. 
 جغرافیا به چگونگی رابطٔه انسان در مکان های مختلف می پردازد و سعی در ارائٔه راهکارهای مناسب برای 

حفظ تعادل محیطی دارد. 
 جغرافیدان با دید کلی نگری و با استفاده از منابع مختلف به بهبود زندگی انسان ها کمک می کند. 

 جغرافیدان سعی می کند رابطٔه انسان با محیط یک رابطٔه سالم و منطقی باشد.
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شکل2ــ2ــ نقشۀ پراکندگی ناهمواری های ایران 

4 متر
3 متر
2 متر
15 متر
1 متر
5 متر
 متر
قیانوس ها ز سطح  پایین تر 
2 متر
1 متر

 موقع  جغرافیایی
کشور ما ایران در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه قرار دارد و یکی از مهم ترین کشورهای این منطقه است.

دریای خزر

خلیج فارس

دریای عمان

فصل دوم

د ر س د  و  م

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران 

دریای مدیترانهسوریه

تـرکیه ارمنستان جمهوری
ذربایجان

دریای خزر ترکمنستان

افغانستان

ــاکستان
پ

دریای عمان

خلیج فارس

کویت

نخجوان

عربستان سعودی

دریای ســـرخ

ن اردن سط ف

ی    اشغ

قطر
بحرین

عراق
جمهوری اسالمی ایران

ـــان
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یمن

امارات   متحده عربی

شمال

لبنان

دریای سیاه

اقیانوس هند

مصر

شکل 1ــ2ــ موقع جغرافیایی ایران در بین کشورهای خاورمیانه
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درس دوم: نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

تحوالت فالت ایران
دیگر  همانند  ایران  فالت  که  معتقدند  زمین شناسان 
دستخوش  زمین شناسی  دوره های  طول  در  زمین،  خشکی های 

تغییرات فراوان بوده است.
ناهمواری ها، زمین های  ارتفاع گرفتن کوه ها و  با  همزمان 
دشت ها  یعنی  بسته٭  حوضه های  به صورت  هموار  و  پست 
فعالیت های   گرفتند.  شکل  بزرگ  و  کوچک  چاله های٭  و 
کوه های  نهایی  ترشیاری٭، شکل  دورۀ  اواخر  در  کوهزایی٭ 
البرز)شمالی( و زاگرس )غربی( را به وجود آورده است. در آغاز 
کواترنر٭ فعالیت آتش فشانی شدت بیشتری پیدا کرد و ارتفاعات 
را  تفتان  و  بلند همچون دماوند، سبالن، سهند  و  مخروطی شکل 
به وجود آورد. از آن زمان تا کنون، فرسایش، عامل مهم تغییر چهرٔه 

زمین بوده است.
به وسیلٔه آب های روان، مهم ترین عامل خارجی  فرسایش 
نواحی  بر  آبرفت های جدید  بوده است.  ناهمواری ها  تغییر شکل 
پست، چاله ها و پایکوه ها انباشته می شود که گاه قطر آنها به حدود 
1000 متر نیز می رسد. در طول زمان و با توجه به تغییرات آب 
و هوایی، برخی از دریاچه ها به خشکی گراییده و به خصوص در 

نواحی پست مرکزی ایران، بیابان ها و کویرها ظاهر شده اند.

       

شکل 5 ــ2ــ عملکرد فرسایش در ناهمواری ها شکل 4 ــ2ــ نوار بیابانی در نیم کرۀ شمالی

نوار بیابانی در نیم کرۀ شمالی 

استوا 

ایران در منطقٔه معتدل نیم کرٔه شمالی بین 25 تا حدود 40 
درجٔه عرض شمالی و 44 تا 63 درجٔه طول شرقی واقع شده است 

)موقعیت ریاضی(.

با توجه به موقعیت ایران و مجاورت آن با مدار رأس السرطان، 
کشور ما در یک نوار بیابانی واقع شده است که آن را در امتداد 
صحرای آفریقا، بیابان عربستان و مناطق خشک آسیای مرکزی 
نواحی  از خشک ترین  و دشت کویر،  لوت  بیابان  قرار می دهد. 

فالت ایران اند.

شکل 3 ــ2ــ موقع جغرافیایی ایران
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شکل 7 ــ2ــ مشخصات دوران های مختلف زمین شناسی
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                 سیلورین

 اردوویسین 

     کامبرین

                          پرکامبرین

عهد حاضر 
پلئیستوسن

پلیوسن
میوسن

الیگوسن
ائوسن

پالئوسن

دوراندورهدور

شکل 6 ــ2ــ نقشۀ زمین شناسی ایران

برای مطالعه
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ـ     ٢ فّعا لّیت ١  

 ناهمواری های ایران
فالت ایران

بر  بلند و کوهستانی است که عالوه  ایران سرزمین  فالت 
ایران، افغانستان و بخشی از پاکستان را نیز دربرگرفته است و از 

اطراف به سرزمین های پستی منتهی می شود.

ضلع شمالی فالت ایران از کوه های آرارات در ترکیه شروع 
می شود و در شمال شرق به ارتفاعات هندوکش افغانستان می رسد. 
غرب فالت ایران را رشته کوه زاگرس و شرق آن را رشته کوه سلیمان 

محدود کرده اند.

با استفاده از نقشۀ فالت ایران، در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید.

جلگۀ ……و…… در شرق فالت ایران قرار دارند.

جلگۀ دجله و …… در سمت…… فالت ایران اند.

نواحی پست دریاهای …… و …… در جنوب فالت قرار دارند.

دریای…… و بیابان ترکمنستان در سمت …… فالت قرار دارند.

  عراق

    تفتان

پاکستان 

 افغانستان 
 دشت کویر   

جمهوری 

  ترکیه  دریای خزر ترکمنستان

شکل 8 ــ2ــ فالت ایران

آمودریا )رود جیحون( 

  رشته کوه البرز   

لیمان
ته کوه س

رش

سند وپنجاب
گۀ 

 جل

  خلیج فارس 

    جلگۀ دجله وفرات

  رشتــــه کوه زاگـــرس 

4042متر

3441 متر

4811 متر 

4409 متر 

    4227 متر

5143 متر 

3211متر 

  دشت لوت 

هندو کش 

جمهوری آذربایجان
رودکورا

 آرارات

 دریای عمان

بیابان
ترکمنستان

 دنا

 سبالن

5610 متر دماوند

بینالود

 زردکوه 
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  شکل های ناهمواری در ایران

و  مرتفع  دو شکل سرزمین های  به  ایران  در  ناهمواری ها 
هموار دیده می شوند.

1 ــ سرزمین های مرتفع:رشته کوه های شمالی، غربی 
از سرزمین  مرکزی بخش وسیعی  و  کوه های شرقی  و  و جنوبی 
ما را تشکیل می دهند. مهم ترین آنها البرز و زاگرس است که به 
طول صدها کیلومتر مانند دیواری بلند کشیده شده اند و فقط از 
راه دره های پرپیچ  و خم رودها که در طول صدها هزار سال حفر 

شده اند، می توان از آنها عبور کرد.
2 ــ سرزمین های هموار: با وجود کوهستان های بلند 
با دره های گود، پهنه های 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 یا در محّل کوهپایه ها و 
مجاور دریاها و دریاچه ها دیده می شوند. جلگه های ساحلی شمال 
و جنوب، دشت  لوت و دشت کویر، نمونه هایی از سرزمین های 

هموار به شمار می روند ) شکل 9  ــ2(.

شکل 9ــ2ــ  زمین های پست و هموار در بین نواحی کوهستانی کشور ما بیشتر به صورت نواحی خشک و بیابانی ظاهر شده اند. 

شکل 10 ــ2 ــ نقشۀ پراکندگی ناهمواری های ایران
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شکل 12ــ2ــ در این تصویر چگونگی شکل گیری رودخانه    1  ، تشکیل مخروط افکنه 
   2   و زمین های کشاورزی   3    مشخص شده  است.

ـ     ٢ فّعا لّیت ٢ 

2
3

1

 ناهمواری ها چه نقشی در زندگی ما دارند؟
این  ساکنان  زندگی  در  مهمی  بسیار  نقش  مرتفع  نواحی 

مرزوبوم دارد.
قسمت وسیعی از کشور ما را کوهستان ها احاطه کرده اند. 
این کوهستان ها به طور میانگین3500 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. 
به طور  دارد.  رابطه  دما  با  ارتفاع  می دانیم  همان طور که 
میانگین به ازای هر هزار متر ارتفاع، 6 درجه دمای هوا کاهش 
می یابد؛ بنابراین، در کوهپایه های 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 می شود.
جاری شدن رودها٭ و  ارتفاعات،  ریزش های جوی در 
نیز حرکت سیالب را به دنبال دارد و دامنه ها را به شدت فرسایش 
مناطق  در  را  بزرگی  و  کوچک  دره های  نتیجه،  در  می دهد؛ 
کوهستانی به وجود می آورد. با ادامٔه فرسایش، رسوب گذاری و 
ته نشین شدن مواد آبرفتی در پای کوه ها، مخروط افکنه٭ به وجود 
می آید؛ مخروط افکنه ها یکی از بهترین مکان ها برای کشاورزی و 

ایجاد روستاها و شهرهاست.

شکل 11 ــ2ــ کوه گرین حومۀ نهاوند در رشته کوه زاگرس    

7  6  5  4  3  2  1  

رود

با توجه به مطالبی که دربارۀ نقش ارتفاعات در شکل گیری سکونتگاه ها آموختید، کلمات زیر را به دقت بخوانید 

و از نظر زمان وقوع با یکدیگر مقایسه کنید و در خانه های زیر به ترتیب زمانی بنویسید )از 1 تا 7(.

بارش ــ مخروط افکنه ــ جویبارها ــ رود ــ توسعۀ کشاورزی ــ  جابه جایی مواّد آبرفتی ــ تمرکز جمعیت 
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 رشته کوه البرز
رشته کوه البرز به طول صدها کیلومتر در شمال کشور ما 
لبٔه جنوبی دریای خزر قد  کشیده شده است. این رشته کوه در 

برافراشته است. 

 البرز 

دریای خزر
شکل 13 ــ 2 ــ نیم رخ دامنه های شمالی و جنوبی البرز

 نواحی پست
 داخلی

رطوبت دریای خزر به شکل برف و باران بر دامنٔه شمالی 
البرز می بارد و رودهای فراوانی را به وجود می آورد. این قسمت، از 
جنگل های انبوه پوشیده شده است، در حالی که دامنٔه جنوبی البرز 
رطوبت کمی دارد و فقط در فصول سرد سال میزان ناچیزی برف و 
باران می بارد و نیز پوشش گیاهی آن کم و ناچیز است؛ بنابراین، بین 
دامنٔه شمالی و مشرف به دریا و دامنٔه جنوبی البرز مشرف به نواحی 

خشک داخلی دو دنیای متفاوت به وجود آمده است.

دامنۀ جنوبی

دامنۀ شمالی

20 آذر

 روز جهانی کوهستان

ـ     ٢ فّعا لّیت ٣ 

 1ــ با توجه به اطالعات قبلی خود به طور گروهی، جدول زیر را کامل کنید. )از عالمت ٭ استفاده کنید(

  دامنه
بارش
  بیشتر

فرسایش
  کمتر

رودهای
بیشتر

کشاورزی
 کمتر              

پوشش گیاهی   
کمتر

 شیب
 زیادتر          

جمعیت 
روستایی بیشتر

اختالف دمای 
کمتر

  البرز
٭ شمالی

  البرز
 جنوبی

یا  ارتفاعات؟ کدام سکونتگاه های شهری  ارتفاعاتی وجود دارد؟ کدام  آیا در استان محّل زندگی شما  2ــ 

روستایی در مجاورت آن ارتفاعات به وجود آمده اند؟ نام ببرید.
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ـ     ٢ فّعا لّیت ٤ 

}

در این تصویر ماهواره ای قسمت های قرمز رنگ، پوشش 
گیاهی را نمایش می دهد.

لکه های سفیدرنگ، ابرهای پراکنده اند و آب دریای خزر  
به رنگ سیاه درآمده است.

سفید  کامالً  برفی  پوشش  با  دماوند  قلٔه  تصویر  این  در 
مشخص است.

البرز  در  گیاهی  پوشش  از  خالی  زمین های  و  نمکزارها 
جنوبی به رنگ روشن دیده می شود.

شکل 14ــ 2ــ تصویر ماهواره ای بخشی از البرز شمالی و جنوبی

دریای خزر

1ــ به تصویر ماهواره ای  14 ــ2 با دقت نگاه کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

مکان های زیر مربوط به کدام دامنۀ البرز است؟

گرمسار، فیروزکوه، قائم شهر، رودهراز، محمودآباد و ورامین

2ــ در دامنۀ جنوبی شیارهای قرمزرنگ نشانۀ چیست؟

3ــ در سواحل دریای خزر، هوا صاف و آفتابی است یا ابری؟                                                                                                           

              100         200 کیلومتر

خلیج فارس

دریای عمان

 همدان 

 اصفهان 

چالۀ سیرجان  

 جیرفت

     بندرعباس

  چالۀ ابرقو

بوشهر

تاالب گاوخونی زرد  کوه

کوه الوند

 دنا
جلگۀ 

خوزستان

 تنگۀ هرمز 

و بیشتر
4
٣
٢
15
 1
5

ز سطح دریا پایین تر 

1
٢
1 و بیشتر 
 باتالق

شکل 15ــ 2ــ نقشۀ پراکندگی ناهمواری های زاگرس 

0

متر
 به 

فاع
ارت

مریوان

ناحیۀ کوهستانی زاگرس چه ویژگی هایی دارد؟
این ناحیٔه کوهستانی لبٔه غربی فالت ایران را تشکیل می دهد.
به  مریوان(  )از  شمال غربی،  امتداد  در  زاگرس  چین خوردگی 

به خود  تنگٔه هرمز( بخش وسیعی را  سمت جنوب شرقی )شمال 
اختصاص داده است.

محور  و  منظم  اغلب  زاگرس  چین خوردگی های 
در زاگرس جنس سنگ ها رسوبی  موازی است.  آنها 

مانند  نقاط  برخی  بیشتر آهکی است. در  و 
اطراف همدان و بروجرد، توده های 

آذرین درونی٭ نیز به چشم 
می خورد. 
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ـ جنوب شرقی  در رشته کوه زاگرس و در امتداد شمال غربیـ 
زاگرس  چین خوردگی  الیه های  که  دارد  وجود  سراسری  گسل 
نیمرخ٭ شکل  به  جابه جا شده اند.  و  این گسل شکسته  درمحل 

16ــ2 توجه کنید.

دامنۀ شرقی
دامنۀ غربی

شکل 17 ــ 2ــ تصویر ماهواره ای  زاگرس و بخشی از خلیج فارس

شکل 19ــ 2ــ کوه ها و دامنه های سرسبز زاگرس ــ ییالق عشایر 

شکل 18 ــ2 ــ کوه های زاگرس و تفاوت بارش در دامنۀ غربی و شرقی آن

شکل 16ــ2 ــ برش ناحیۀ کوهستانی زاگرس  در اطراف بروجرد 

+
+
++

+
+
++
+
+

+ +
سنگ های خارا سنگ های رسوبی    سنگ های دگرگونی+

  پیش کوه های داخلی

گسل سراسری 

 زاگرس 

 جنوب شمال
زاگرس

خلیج فارس

 رشته کوه زاگرس
به تصویر ماهواره ای  زاگرس توجه کنید. کوه های زاگرس 
تا نزدیکی خلیج فارس گسترش یافته اند )شکل 17 ــ2( و جزایر 
کیش و الوان نیز در خلیج فارس دیده می شود. رشته کوه زاگرس 
را می توان در امتداد عرض  به دو نیمه، زاگرس جنوب شرقی و 
دارای  تقسیم کرد. زاگرس جنوب شرقی  زاگرس شمال غربی، 
برای  باز و دشت های وسیع در میان رشته کوه هاست؛  دره های 
مثال، مرودشت و دشت ابراهیم آباد در این قسمت زاگرس قرار 
دارند. زاگرس شمال غربی مانند دیواری در مقابل نفوذ توده های 
هوای مرطوب دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس قرار گرفته است. 
این رطوبت در برخورد با کوه های زاگرس و دامنه های غربی آن،  
افزایش می یابد و در ارتفاع زیاد متراکم می شود و به شکل باران 

و برف بر قله ها و دامنه ها فرو می ریزد.
ایام سال  بیشتر  بلند زاگرس مثل زردکوه و دنا، در  قله های 
پوشیده از برف است. جریان رودها در دره ها و دشت های آبرفتی بین 
کوه ها، زمینه را برای کار کشاورزی فراهم کرده است. عالوه بر این، 
وجود ارتفاعات سرسبز زاگرس، مراتع ییالقی مناسبی را برای عشایر 

کوچ نشین )کوچ رو( فراهم کرده است. این کوه ها در فصل تابستان 
محل چرای دام های عشایر است، در نواحی پست و جلگه ای و یا 

چاله های مجاور داخلی در فصل زمستان محل قشالق است.

بیشتر رودهای مهم و پرآبی که از کوه های زاگرس سرچشمه 
می گیرند، به سمت جلگٔه خوزستان جاری می شوند و این جلگه از 
آب رودهای کارون، جراحی، کرخه، زهره و ... در کشاورزی 

خود بهره می برد.
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ـ     ٢ فّعا    لّیت 5   

کوه های زاگرس چه نقشی در زندگی ساکنان این نواحی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.

 مناطق پست و هموار ایران
با چین خوردن و باال آمدن کوه ها، سرزمین هایی  همزمان 
فرونشسته ، چاله هایی   را به وجود آورده اند. برخی از این چاله ها 
تحت تأثیر عامل فرسایش به صورت سرزمین های هموار درآمده اند.
الف ــ دشت ها: سرزمین هموار یا نسبتاً همواری است 
که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته و ممکن است یک یا چند 

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

لوت است.
از روی نقشٔه ناهمواری های ایران )شکل 10ــ2(، می توانید 

موقعیت جغرافیایی و شرایط دشت لوت و دشت کویر را ببینید.
 میزان بارش در این چاله ها بسیار کم و میزان تبخیر بسیار 
زیاد است. در اثر تبخیر زیاد، امالح موجود در خاک در طول 
زمان به سطح زمین آمده و شوره زارهای وسیعی را به ویژه در دشت 
کویر ظاهر ساخته است. اختالف دمای تابستان و زمستان در این 
بیابان ها بسیار باال بوده و رویش گیاه به  شدت ضعیف و فرسایش 

باد شدید است.

در برخی نواحی دیگر مانند غرب کشور، به سبب رطوبت 
و شرایط مناسب آب و هوایی و جنس مناسب خاک، دشت های 

حاصلخیزی مانند ماهی دشت به وجود آمده اند.
ب ــ جلگه ها: به سرزمین های پست و همواری که از 
یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه  ها منتهی 
می شود، جلگه می گویند. به نقشٔه پراکندگی جلگه های ایران توجه 
کنید. جلگه های ساحلی، نتیجٔه رسوب گذاری رودخانه هایی است 
که به دریا منتهی می شوند و عواملی چون آب و هوا و جنس خاک 

نیز در وسعت جلگه ها تأثیر دارد.
جلگهٔ  ساحلی خلیج فارس و دریای عمان به طول تقریبی 
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 حاصل خیزی فراوان خاک، در جنوب غرب کشور 
ما و در ادامٔه جلگٔه ساحلی خلیج فارس قرار گرفته است. به جز 
جلگٔه خوزستان، در طول سواحل دریای عمان و خلیج فارس با 
توجه به اقلیم خشک، خاک های نامناسب، رودهای فصلی و کم 
آب، زمینٔه  فعالیت چشمگیر کشاورزی برای ساحل نشینان فراهم 

نشده است.

       شکل20ــ2ــ ارتفاعات خشک در مناطق بیابانی کشور
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سواحل دریای خزر برخالف جلگه های جنوبی کشور، از 
شرایط مطلوب تری برخوردارند. بارش کافی، خاک های آبرفتی 
و دمای مناسب در طول سال عوامل مهمی اند که زمینٔه فعالیت 

کشاورزی را برای ساکنان این جلگه ها فراهم کرده است.
با توجه به آب و هوای مرطوب در حوضٔه رودهای البرز 
شمالی، نسبت به آب و هوای خشک سواحل جنوبی کشور، توسعٔه 
جلگه ها در سواحل شمالی بیشتر و سریع تر بوده است؛ به طوری که 
در محّل رودهای شمالی کشور، به وضوح پیش رفتگی جلگه های 
ساحلی در دریا به چشم می خورد. جلگٔه گیالن یکی از نمونه های 

این رسوب گذاری است.
به تصویر ماهواره ای 22ــ2 دقت کنید و بگویید کدام رود 

در توسعٔه جلگٔه گیالن نقش داشته است؟

رشت

تاالب انزلی

بندر انزلی
سفیدرود

دلتای سفیدرود

شکل 22ــ2ــ تصویر ماهواره ای از دریای خزر، جلگۀ گیالن و پیش رفتگی دلتای سفیدرود در داخل دریا

شکل 21ــ2ــ نقشۀ پراکندگی جلگه  های ساحلی در ایران 
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با توجه به نقشۀ پراکندگی دشت ها به این سؤاالت پاسخ دهید.

1ــ نام دو دشت را بنویسید.

2ــ چرا دشت ها در نواحی مرکزی فالت ایران بیشتر به صورت بیابان و کویر درآمده اند؟

3ــ جلگه های کنارۀ دریای خزر و کنارۀ دریای عمان و خلیج فارس چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

4ــ جلگه و دشت چه تفاوتی دارند؟

0 200

 دامغانسبزوار

اراک

گاوخونی

ابرقو

مرودشت
مهارلو

بختگان
ابراهیم آباد

فهرج
جازموریان

کلوت

بم

سیرجان

سیستان

طبس
بجستان

دشت کویر
کویرگرمسار

رفسنجان
بافق

مسیله

کیلومتر

شورگز 

نقشۀ پراکندگی دشت های ایران

دریای خزر

خلیج فارس
دریای عمان

ـ     ٢ فّعا    لّیت ٦   
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٭ حال به تصویر »ب« نگاه کنید. سرسبزی منطقه، حاکی 
از آن است که در این نواحی بیشتر ایام سال باران کافی می بارد و 
دمای هوا معتدل است. در چنین مناطقی از کشور ما، یخبندان هایی 
سخت و طوالنی یا روزهای تابستانی گرم و طاقت فرسا بسیار کم 

اتفاق می افتد.
 به تصویر »پ« دقت کنید. علت خشکی خاک چیست؟

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

 آب وهوای کشور ما چگونه است؟
بارش و دما دو عنصر اصلی آب وهوایند که میزان آنها در 
نواحی مختلف کشور ما متفاوت است؛ از این رو، انواع گوناگون 

آب    و    هوا در ایران وجود دارد.
٭ تصویر »الف«، وجود برف در منطقه ای کوهستانی را که 
در بخشی از ایام سال هوا سرد است و برف و یخبندان آن منطقه را 
دربر   می گیرد، نشان می دهد. در این شرایط به سبب کاهش دما، میزان 
تبخیر هم بسیار کم است در چنین منطقه ای دمای هوا در تابستان، 
مالیم و معتدل است.همچنین در این مناطق، بارش برف و باران مناسب 

موجب پیدایش رودهایی می شود که آب کافی دراختیار می گذارد. 

پ ــ یک منطقۀ خشک مرکزی  ب ــ یک منطقۀ مرطوب شمال ایران    

الف ــ  یک منطقۀ کوهستانی

شکل ٢٣ــ٢

3 فروردین

 روز جهانی هواشناسی
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ـ     ٢ فّعا لّیت ٧   

به این نمودارها توجه کنید. ستون های آبی رنگ، میزان 
باران و خّط منحنی قرمز رنگ،  میزان دما را در هر ماه از سال 

نشان می دهد.
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شکل ٢4 ــ٢ــ نمودار بارش و دما در سه منطقۀ کشور
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با مقایسۀ نمودارها و تصاویر قبلی، مشخص کنید که هریک از نمودارها مربوط به کدام تصویر است؟

پاسخ: نمودار 1 مربوط به تصویر ........ و دارای آب و هوای ............است.

نمودار 2 مربوط به تصویر ....... و دارای آب و هوای.............است.

نمودار 3 مربوط به تصویر ....... و دارای آب و هوای.............است.
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چه عواملی در تنوع آب وهوایی کشور ما مؤثرند؟
تا کنون توجه کرده اید که چرا در میوه فروشی ها میوه های 

گوناگون تابستانی و زمستانی کنار هم دیده می شود؟
برای مثال، پرتقال و نارنگی در کنار محصولی مانند هندوانه 

که میوه ای تابستانی است، به چشم می خورد.
یا تلویزیون توجه کنید  اگر به اخبار هواشناسی در رادیو 
متوجه می شوید که تفاوت دمای سردترین و گرم ترین نقاط کشور 

ما بسیار زیاد است.
هنگامی که در شمال غرب و غرب کشور هوا بسیار سرد و یخبندان 

است، در جنوب کشور، هوای نسبتاً گرم و مطلوبی دیده می شود.
گوناگونی  سبب  که  هوایی  و  آب   تفاوت  و  تنوع  چنین 
از جهان  نیز می شود، در کمتر کشوری  محصوالت کشاورزی 

دیده می شود. آیا می دانید علت آن چیست؟

در اینجا به چند علت مهم اشاره می کنیم:
 اختالف در زاویۀ تابش آفتاب ) عرض جغرافیایی(: 
کشور ما بین مدار 25 تا 40 درجٔه عرض شمالی قرار گرفته است. 
نزدیک  به مدار رأس السرطان و خّط استوا  ایران  مناطق جنوبی 
است و تابش آفتاب در هنگام ظهر مستقیم و نزدیک به عمود است 
اما مناطق شمال و شمال غرب ایران چون در عرض های جغرافیایی 
باالتری قرار دارد، تابش آفتاب مایل تر بوده و زمین دارای گرمای 

کمتری است. به شکل زیر توجه کنید.

شکل 26ــ2ــ کشتزارهای جنوب کشور در اواخر زمستان

شکل 25ــ2ــ تنوع میوه ها در یک میوه فروشی

 عالوه بر تأثیر عرض جغرافیایی، کوهستان ها و جهت آنها 
نیز در تغییر دما و بارش در مناطق مختلف کشور اثر می گذارد. 
دما در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی معتدل تر از مناطق پست و 
کم ارتفاع و میزان بارش نیز بیشتر است؛ به طوری که در برخی از 
ماه های سال، نواحی کوهستانی پوشیده از برف است. گفتنی است 
هرچند ایران در منطقٔه خشک و بیابانی جهان قرار گرفته است ولی 

کوه ها در تعدیل دما و افزایش  بارش نقش مهمی دارند. 
 فاصله از دریا بر آب و هوای نواحی اثر متفاوت دارد؛ 
نواحی داخلی ایران به دلیل دور بودن از دریاها، خشک  مثالً 
بوده و اختالف دمای شبانه روز در آنها زیاد است. ولی جلگه های 
کنارٔه دریای خزر به علت وجود رطوبت دریا، دارای زمستان ها 
است.  زیاد  نسبتاً  آنجا  در  بارش  و  بوده  معتدل  تابستان های  و 
دریاهای جنوب ایران به دلیل نزدیکی به مدار رأس السرطان، بر 
کناره های خود تأثیر چندانی ندارند و فقط در برخی ماه های گرم، 
بادهای موسمی اقیانوس هند به سمت سواحل جنوب شرقی ایران 

می وزند و رگبارهایی را ایجاد می کنند.

شید
ور

خ

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

مدار رأس الجدی

مدار رأس السرطان
خط استوا
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ـ     ٢ فّعا لّیت 8   

دریای خزر

 دریـای عـمـان

رشـتـه کـوه الـبـرز

شکل 28ــ2ــ انواع توده های هوای ورودی به کشور

1ــ آب و هوای استان محّل زندگی خود را با وضعیت آب و هوای شکل های »الف«، »ب« و »پ« 23ــ2 مقایسه 

کنید.

2ــ جدول را کامل کنید. مشخصات سه  نوع از توده های هوا را در جدول بنویسید.

 خـلـیـج فـارس

رشـتـه کـوه هـای زاگـرس

)ب()الف(

 کدام توده های هوا کشور ما را در طول سال تحت تأثیر 
قرار می دهند؟

عالوه بر سه عامل ذکر شده که تنوع اقلیمی را در ایران 

سبب می شوند، پیشروی و نفوذ توده های هوا،  هوای سرزمین ما 
را تحت تأثیر قرار می  دهد. به نقشٔه زیر توجه کنید.

توده هوای سرد جنب قطبی

در فصل سرد از نواحی سیبری 
را  ما  کشور  مرکزی  آسیای  و 
تحت تأثیر هوای سرد و خشک 

قرار می دهد

توده هوای مرطوب موسمی

در برخی از سال ها، در تابستان 
از اقیانوس هند به جنوب شرقی 
موجب  و  می کند  نفوذ  ایران 

ریزش باران می شود 

توده هوای 
گرم وخشک

در فصل تابستان هوای گرم را از سمت 
و  می آورد  کشور  داخل  به  عربستان 

بادهای گرم و سوزان تولید می کند

توده هوای 
سودانی

گاهی در فصل زمستان، رطوبت 
دریای سرخ را به کشور می آورد 

و باعث بارندگی می شود

توده هوای 
مرطوب 

مدیترانه ای 

در فصل زمستان رطوبت دریای 
مدیترانه و اقیانوس اطلس را به 
و  می دهد  انتقال  کشور  داخل 

باعث برف و باران می شود

منشأاثر آب و هواییسمت نفوذ زمان نفوذ به کشور نام تودۀ هوا
شمال و شمال شرق کشور

تودٔه هوای مرطوب مدیترانه ای
تابستان
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نقشه های هواشناسی 1 ، 2 و 3 عبور یک مرکز کم فشار را طّی دو 

روز از فراز کشور ترکیه و ایران و از سمت غرب به شرق نشان می دهند 

)اعداد منحنی فشارحقیقی نیستند(.

)1( یک روز قبل از ورود مرکز کم فشار به ایران را نشان می دهد؛ 

هوا تقریبًا صاف و خشک است ولی با پیش آمدن جبهه هوای گرم، کم کم 

ابرها از سمت غرب ظاهر می شوند و از جنوب غرب نیز بادها شروع به 

وزیدن می کنند.

)2( در روز بعد، هوای کشور ابری شده و موجب بارندگی می شود 

و جهت باد نیز اندکی تغییر می کند؛ پیش آمدن جبهه هوای گرم سبب 

ناپایداری و صعود هوا شده است.

)3( پس از عبور مرکز کم فشار و جبهه هوای گرم از ایران از سمت 

شرق، طوفان های رگباری متوقف شده و هوا کم کم صاف می شود و جهت 

بادها نیز تغییر می کند.در این حالت، هوای کشور تحت تأثیر جبهه هوای 

سرد، آرام و پایدار می شود.

٭ عبور مراکز کم فشار معمواًل هوای ابری و بارانی را به  همراه 

در  می آورند.  به وجود  را  پایدار  و  آرام  هوای  پرفشار،  مراکز  و  آورده 

L با  را  H و مراکز کم فشار  با  را  نقشه های هواشناسی مراکز پرفشار 

نمایش می دهند.)فشار هوای روی خطوط منحنی یکسان است(

1ــ مراکز کم فشارــ پرفشار توده های عظیمی از هوایند که پس از تشکیل در مسیرهای خاّصی شروع به حرکت می کنند. این توده های هوا ممکن است دارای رطوبت یا هوای 
خشک باشند و هوای مناطق تحت نفوذ را موقتاً  تحت تأثیر قرار  دهند.

 نقشه های هواشناسی
امروزه سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطالعات 
و  می کند  تهیه  هواشناسی  نقشه های  باد،  و  رطوبت  دما،  روزانٔه 
با کمک تصاویر متوالی ماهواره ای، عبور توده های هوا را پس 
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شکل 29ــ2
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راهنمای نقشۀ هواشناسی

شکل 30ــ2

L

پیگیری  پرفشار1 طّی چند روز  یا  مراکز کم فشار  از شکل گیری 
می کنند. با توجه به حرکت توده های هوا، سرعت و جهت آنها، 
را  آن  تغییرات  و  هوا  می توانند وضعیت  هواشناسی  کارشناسان 

برای روزهای آینده پیش بینی کنند.

ن دریای عم

خلیج فارس

ی عمان دری
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خالصه
 ایران در منطقٔه خاورمیانه در ناحیٔه خشک جهان واقع شده است. 

 رشته کوه های البرز و زاگرس سبب تعدیل دما و جذب رطوبت در ایران می شوند. 
 جریان سطحی آب ها در پایکوه ها، مخروط افکنه و در نزدیکی سواحل، جلگه ها را به وجود می آورند. 
پدیدآمده اند که غالباً  نام »دشت«  به  ارتفاعات و حاشیٔه کوه ها، زمین های هموار وکم ارتفاع  میان   در 

خشک اند. 
 به سبب تفاوت در زاویٔه تابش، فاصله از دریا ، میزان ارتفاع کوه ها، و ورود توده های هوا، ایران دارای 

آب و هوای گوناگونی است. 
 توده های هوایی که با دما و رطوبت  متفاوت از فراز ایران عبور می کنند،  هوای کشور را به مدت چند 

روز تحت تأثیر قرار می دهند. 
تهیه می شوند، می توان وضعیت  از مجموعه اطالعات هواشناسی  که  نقشه های هواشناسی  به کمک   

هوای کشور را پیش بینی کرد. 



)مراتع قشالقی(، زمینٔه مناسبی را برای شکل گیری زندگی عشایری 
فراهم کرده است.

در ایران وجود کوه های البرز و زاگرس و نیز دشت های 
پست و هموار مجاور آنها، شرایط مساعدی را برای دامپروری 

فراهم کرده است.
عشایر، زندگی اجتماعی ــ قبیله ای دارند و از ایل و طایفه 
تشکیل شده اند. افراد یک طایفه غالباً با هم خویشاوندند. اقتصاد 
عشایر مّتکی به دام است. عشایر کشور ما، مردمانی سلحشور، 
از  بخشی  خود  فعالیت  با  که  سخت کوش اند  و  میهمان نواز 
مواد   پروتئینی و لبنی کشور را تأمین می کنند و از این جهت در 

اقتصاد کشور ما نقش قابل توّجهی دارند. 

د ر س سوم

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران 

اقوام  توجه  مورد  پیش  هزار سال  ایران حدود سه  فالت 
کوچ نشین آریایی قرار گرفت.

آریایی ها دامپرورانی بودند که از آسیای مرکزی و جنوب 
ایران  فالت  از  بخش هایی  در  به تدریج  و  کردند  حرکت  سیبری 
ساکن شدند. گروهی از آنان در نواحی مرکزی و گروهی در دره ها 
آریایی ها  اکثر  گزیدند.  زاگرس سکونت  کوه  رشته  دشت های  و 

کشاورزی و عده ای زندگی کوچ رو را برگزیدند.
به تدریج با افزایش جمعیت و پیشرفت فّناوری، شکل های 
گوناگون بهره برداری از محیط به وجود آمد. امروزه سه نوع شیؤه 
زندگی عشایری، روستایی و  شهری در ایران وجـود دارد که به طور 

مختصر به آنها می پردازیم.

 زندگی عشایری 

عالوه بر زندگی روستایی و شهری، در کشور ما نوع دیگری 
از زندگی وجود دارد که به آن زندگی عشایری گفته می شود. این 
شیؤه زندگی که سکونت و یکجانشینی دائمی در آن دیده نمی شود، 
زاییدهٔ استفاده مستقیم انسان از منابع طبیعت است. وجود کوه های 
شکل 31ــ2ــ مراتع سرسبز ارتفاعات زاگرس و دشت های مجاور آن بلند با دامنه های سرسبز )مراتع ییالقی( در مجاور دشت های وسیع 

شکل 32    ــ2ــ مراتع ییالقی دامنه های جنوبی البرز



31

درس سوم: نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

 ایالت مهّم کشور
و  قشقایی  بختیاری،  ایل  ما  کشور  پرجمعیت  ایل  سه 

ایل  سون )شاهسون( است.
ایالت بختیاری ییالق خود را در اطراف شهرکرد )زاگرس 

شمال غرب( و قشالق خود را در جلگٔه خوزستان می گذرانند.
ایالت قشقایی در زاگرس فارس و بین شمال و جنوب استان 
فارس و ایل سون ها از جلگٔه مغان به سمت دامنه های سبالن و سایر 

ارتفاعات آذربایجان جا به جا می شوند.

شکل 33ــ2ــ قشالق های اطراف اندیمشک  در جلگۀ خوزستان

بندر عباس

 زاهدان

شکل 34  ــ2ــ نقشۀ مسیرهای ییالق و قشالق عشایر در ایران

تهران همدان

اصفهان 

 تبریز 

 اهواز 
 یزد

مسیرهای قشالقی

مسیرهای ییالقی

شیراز

شهر کرد

 مشهد
 ساری 

 سمنان 

ر خز ی  یا ر د
 

دریـای عـمـان 

خـلـیـج فـارس 

  مغان  
جلگه

کرمان

بیرجند

گرگانبجنورد
زنجان

ارومیه

سنندج

کرمانشاه

ایالم خرم آباد
اراک

قم

قزوین

اردبیل

یاسوج

بوشهر

 رشت

کرج



فصل دوم

32

ـ     ٢ فّعا لّیت 9   

گفتنی است زنان عشایر در ایران، همدوش با مردان در امور 
دامداری، تهیٔه شیر و مشتقات لبنی و صنایع دستی مشارکت دارند. 
امروزه به دلیل سختی این نوع زندگی و تحوالت اجتماعی، تعداد 
کوچ نشینان رو به  کاهش است و عشایر به شیؤه زندگی یکجانشینی 

تمایل پیدا کرده اند. 

اقتصاد و شیوهٔ زندگی کوچ نشینان متکی به دام است. از دام در چه زمینه هایی استفاده می شود؟ نام ببرید. 

شکل 35ــ2ــ همکاری زنان در زندگی عشایری

 زندگی روستایی

 عوامل مؤثر در پیدایش سکونتگاه های روستایی
 شکل گیری سکونتگاه ها در ایران بیش از هر چیز به میزان 
دسترسی به آب بستگی داشته است؛ به طوری که روستاهای اولیه 
در کنار چشمه ها و رودها دایر شده و شکل استقرار خود را از 

مسیر آب ها کسب کرده اند.
در ایران امکان دسترسی به آب، در پایکوه ها و در دامنه های 
نخستین روستاهـای  است.  دیگر  هر جای  از  بیش  کوهستان ها 

داخل فالت ایران نیز در همین مناطق به وجـود آمدند. عالوه بر آب، 
جنس خاک نیز در ایجاد و توسعٔه روستاهای این سرزمین نقش 
مهمی داشته است. مثالً مخروطه افکنه ها بهترین و حاصلخیزترین 

خاک ها را برای کشت و زرع فراهم کردند.
در حاشیٔه بیابان ها هم چنانچه آب های زیرزمینی به سطح 
زمین نزدیک شده باشند، با احداث چاه و قنات، امکان کشاورزی 
و زندگی روستایی به وجود می آید؛ به چنین آبادی هایی در نواحی 

بیابانی واحه گفته می شود.

شکل 36 ــ 2ــ آریایی ها پس از ورود به ایران، مانند سایر ایرانیان در فالت ایران غالبًا به کشت و زرع  مشغول شدند. 



درس سوم: نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

 شکل سکونتگاه های روستایی
یک  روستاها  برپایی  در  آب  عامل  می دانیم،  که  همان طور 
عامل اساسی است؛ از این رو، طبیعی ترین نوع شکل گیری روستاها 
در اطراف منابع آب )مانند چشمه و چاه(، به صورت متمرکز است. 
در نواحی خشک و نیمه خشک، هر جا آب به صورت قنات یا چاه 
در سطح زمین پیدا شده است، خانه های روستایی در اطراف آن 
روستای  را  روستایی  این گونه سکونتگاه های  یافته اند.  گسترش 
متمرکز گویند. در این نواحی، فاصلٔه روستاها از هم بسیار زیاد 
از  دورتر  و  حاصلخیزتر  بخش  در  کشاورزی  زمین های  و  است 
خانه ها قرار گرفته اند. در نواحی مرطوب و جلگه ای شمال ایران، به 
دلیل آن که آب و خاک حاصلخیز همه جا در دسترس است و امکان 

کار کشاورزی در همه جا فراهم شده است، روستاها در یک مکان، 
متمرکز نیستند و مرز روستاها به خوبی از یکدیگر مشخص نیست و 
خانه های روستایی در همه جا مشاهده می شوند. در اطراف هر خانٔه 
گرفته  بزرگ شکل  شالیزارهای  و  زمین های کشاورزی  روستایی 
است. این شکل بندی روستایی را روستاهای پراکنده می گویند.
به  گرفته اند،  شکل  رود  یک  امتداد  در  روستاهایی که 
روستاهای طولی معروف اند. در مناطق کوهستانی کشور ممکن 
باشد؛  یافته  استقرار  کوه  یک  دامنٔه  بر  روستایی  خانه های  است 
معموالً در دامنه های رو به آفتاب ساختمان ها به صورت پلکانی در 
باال دست ساختمان های دیگر قرار می گیرد. این گونه روستاها، به 

روستاهای پلکانی معروف اند.

شکل 37 ــ2ــ یک روستای متمرکز   

شکل 39 ــ2ــ شکل گیری روستاهای طولی در امتداد رود ها

 شکل 38 ــ2ــ روستای پراکنده ــ گیالن

شکل 40 ــ2ــ روستای پلکانی هجیج در منطقۀ پاوۀ کرمانشاه
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داخل خانه ها مؤثر است و از شدت گرمای تابش آفتاب می کاهد.
در مورد سقف خانه های مناطق جنگلی که در تصویر زیر 

آمده است چه می دانید؟ توضیح دهید.
امروزه به علت گسترش امکانات و مصالح شهری به نواحی 
روستایی، مصالح مورد استفاده در ساختمان های روستایی تغییر 
کرده است و مصالحی بهتر با استحکام بیشتر مانند آجر، سیمان و 

آهن به کار گرفته می شود.

 خانه های روستایی
که  می رود  به کار  مصالحی  روستایی،  ساختمان های  در   
معموالً در محیط اطراف وجود دارد و به این جهت روستاها با 

محیط جغرافیایی خود پیوند زیادی دارند.
 در مناطق گرم و خشک، روستائیان، سقف خانه های خود 
را گنبدی شکل می سازند؛ زیرا در این حالت، معموالً روزها به نیمی 
از سقف خانه آفتاب مستقیم نمی تابد که این امر در خنک نگهداشتن 

 شکل 42 ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق جنگلی ــ گیالنشکل 41 ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق گرم ــ سمنان   

 منابع درآمد روستائیان
در برخی از تعاریف در مورد روستا، آمده است: روستا 
محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن وابسته به زمین باشد، مانند 
کشت و زرع. اکثر روستائیان کشور ما به کشاورزی اشتغال دارند.

شکل 43ــ2ــ کشت و زرع

ـ     ٢ فّعا لّیت 10   

خانه های روستایی در مناطق جنگلی، کوهستانی، خشک و بیابانی بیشتر از چه موادی ساخته می شود؟ 

جدول زیر را کامل کنید.

مناطق جنگلی

مناطق کوهستانی

مناطق خشک
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شکل 45  ــ2ــ زنبورداری ــ استان زنجانشکل 44ــ2ــ دامداری 

ـ 2 ــ نمونه ای از صنایع دستی روستائیان  شکل 47ــ2 ــ صید ماهی در کنار دریا     شکل 46ـ

معموالً روستائیان عالوه بر کار زراعت و باغداری، تعدادی 
نیز پرورش می دهند و از فرآورده های آن استفاده می کنند.  دام 
برخی روستائیان چنانچه شرایط محیطی فراهم باشد، به پرورش 

زنبور عسل نیز می پردازند.
روستائیان  اقتصادی  فعالیت های  دیگر  از  دستی  صنایع 
کشور ماست. فعالیت دام پروری زمینٔه صنعت قالی بافی را ایجاد 
از چوب  بهره گیری  با  نواحی شمالی کشور  روستائیان  می کند. 

و چوبی  گوناگون حصیری  وسایل  به ساخت  درختان  و  گیاهان 
نیمه خشک که خاک فراوان  می پردازند. در روستاهای مناطق 

است، ساخت ظروف و اشیای سفالی رواج دارد.
روستائیان سواحل شمالی و جنوبی کشور به صید ماهی هم 
اشتغال دارند. این شغل در سواحل جنوبی کشورکه کشاورزی و 

دامپروری کمتر امکان پذیر است، رواج بیشتری دارد.

1ــ چند نمونه از صنایع دستی روستائیان مناطق مختلف کشور را نام ببرید. 

2ــ چرا در کنارۀ دریای خزر روستاهای متمرکز شکل نگرفته است؟

3ــ منابع عمدۀ درآمد روستائیان استان محّل زندگی خود را ذکر کنید.

ـ     ٢ فّعا لّیت 11   
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زندگی شهری

 عوامل مؤثر در شکل گیری سکونتگاه های شهری ایران
1ــ آب: هستٔه اولیٔه بسیاری از شهرهای ایران در جایی 
بوده که به آب دسترسی داشته اند. در نواحی مرکزی و شرقی ایران، 

تعداد جوامع شهری محدود است. برخی از شهرهای این نواحی 
انتقال آب از نواحی  با  مثل یزد و کرمان که از منابع آب دورند، 
زیرزمینی  کانال های  حفر  با  یا  مزروعی  دشت های  به  کوهستانی 

به شکل قنات به حیات خود ادامه داده اند.

شکل 48ــ2ــ جریان زاینده رود از میان شهر تاریخی اصفهان

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

ـ 2 ــ  گسترش شهر کرمانشاه به سبب موقعیت ارتباطی  شکل 50   ـ
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ـ     ٢ فّعا لّیت 1٢   

پراکندگی شهرهای ایران بر حسب عرض جغرافیایی

      جدول 1ــ2
تعداد شهرهامشخصات ارتفاع شهرها در ایران

3 متر               113نواحی جلگه ای و پست تا ارتفاع حداکثر 

9 متری                          3 تا  51نواحی دشتی با ارتفاع 

215 متری                    9 تا  3نواحی پایکوهی با ارتفاع  8

215 متری                         24نواحی مرتفع کوهستانی باالی 

شکل 51  ــ2ــ میدان شهدای تبریز در منطقۀ کوهستانی

در ایران، گاهی به شهرهای بزرگی برخورد می کنیم که در 
کنار رودهای پرآب تأسیس شده و توسعه یافته اند؛ مانند اصفهان.
2ــ ناهمواری: ویژگی های طبیعی از جمله ناهمواری و 

ارتفاع از عوامل مهم در استقرار و توسعٔه شهرهای ایران بوده اند. 
ـ 2 توجه کنید. به جدول 1   ـ

1ــ آیا غیر از اصفهان شهر مهّم دیگری در ایران می شناسید که رود بزرگی از میان آن بگذرد؟ کدام شهرها 

در استان محّل زندگی شما وجود دارد که در کنار رودی قرار گرفته باشد؟

2ــ به جدول 1  ــ 2 دقت کنید.در کدام نواحی شهرهای بیشتری ایجاد شده است؟چرا؟

3ــ در نواحی بسیار مرتفع کوهستانی، تعداد شهرها کم و محدود است. چگونه عامل ارتفاع از شکل گیری 

شهرها در این ناحیه جلوگیری کرده است؟ توضیح دهید. 

همچون  نیز  جغرافیایی  عرض  جغرافیایی:  عرض  3ــ 
دو عامل قبل در ایجاد و توسعٔه شهری در ایران دخالت دارد. با 
توجه به نقشٔه 52  ــ2 در نواحی جنوبی کشور به رغم هموار بودن 

زمین ها، تعداد مراکز شهری کم است و برعکس در نیمٔه شمالی 
کشور )عرض های جغرافیایی باال(، تراکم بیشتری از شهرها را 

می بینیم. چرا؟ به جدول پایین نیز توجه کنید.

عرض های جغرافیاییتعداد

4 درجه223 35 تا 

3 تا 35 درجه193

3 درجه68 25 تا 

برای مطالعه
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مدار 25 درجه

شکل 52  ــ2ــ نقشۀ پراکندگی جغرافیایی نقاط شهری

    اهواز

  اصفهان

   همدان

   تبریز 

 تهران

  خلیج فارس

     دریای عمان 

 دریای خزر

0          100      

عالئم

باالی 2000 متر
شهرهای کمتر از 25 هزار نفر

ـ        25 هزار نفر شهرهای 50      ـ
ـ      50 هزار نفر شهرهای 100      ـ

ـ        100 هزار نفر شهرهای 500      ـ
شهرهای 500 تا یک میلیون  نفر

شهرهای باالی یک میلیون نفر

س     بندر عب

200
کیلومتر

شکل 53  ــ2ــ بندرعباس شهری در منطقۀ گرم و خشک

مدار 30 درجه

مدار 35 درجه

مدار 40 درجۀ شمالی

   مشهد

زاهدان 
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ـ     ٢ فّعا لّیت 13   

نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرض های مختلف 
شرایط  و  اقلیمی  ویژگی های  در  تفاوت  نشان دهندٔه  جغرافیایی 

محیطی و زیستی است.
4ــ راه های ارتباطی و عامل دفاعی: عامل دیگری 
راه های  دارد،  دخالت  ایران  شهرهای  توسعٔه  و  ایجاد  در  که 
ارتباطی است. این عامل در طول تاریخ به بعضی از شهرها ارج 
و اعتباری بخشیده است. در گذشته، بزرگ ترین شهرهای ایران 
ــ مانند کرمانشاه ــ در مسیر راه های کاروان رو و بازرگانی شکل 
گرفته اند. امروزه نیز توسعٔه راه های ارتباطی و وضعیت مناسب 

گذرگاهی، موجب گسترش برخی از شهرها شده است.
هم  دفاعی  عامل  اهمیت اند.  حائز  نظر  این  از  نیز  بنادر 
در  گذشته از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. بسیاری از 
سکونتگاه ها در گذشته در اثر ناامنی از بین رفته اند، مانند شهرهای 
تاریخی و بزرگ نیشابور و ری که در اثر حملٔه مغول ها از بین رفتند 

و مجددًا بازسازی  شدند.

 نقش شهرها 
ویژگی خاصی  از شهرها  برخی  امروز  و حتی  گذشته  در 
داشته و کارایی خاّصی را از خود نشان می دهند که به آن نقش 
شهر می گویند؛ برای مثال، تهران به عنوان پایتخت کشور ما یک 
نقش سیاسی دارد، گرچه کارایی های دیگری نیز در آن مشهود 
امروزه  اّما  بوده  تاریخی  آن که یک شهر  با  است. شهر اصفهان 
را  خود  نقش  نیز  خدماتی  و  صنعتی  شهر  یک  به صورت  بیشتر 
به دلیل وجود مرقد  ایفا می کند. شهرهای مشهد و قم از دیرباز 
امام هشتم )ع( و حضرت معصومه )س( چهرٔه یک شهر مذهبی 
را داشته اند و نقش مذهبی از عوامل مهّم توسعه و گسترش این 
شهرها بوده است. شهرهای بندری در ایران از گذشته تاکنون نقش 

است  ممکن  شهر  نقش  بنابراین،  داشته اند؛  ارتباطی  و  بازرگانی 
سیاسی، مذهبی، صنعتی ــ فرهنگی، بازرگانی، نظامی، توریستی، 

گذرگاهی و حتی دانشگاهی باشد.

 برنامۀ  توسعۀ شهری 
ـ سه دهٔه اخیر، رشد شهرها در کشور ما سرعت گرفته  در دوـ 
است. از طرفی، بر تعداد جمعیت شهرها افزوده می شود و از سوی 
دیگر با تبدیل نقاط روستایی به شهر و تأسیس شهرداری، تعداد نقاط 
شهری افزایش می یابد. پیدایش بافت جدید و حومه ای در اطراف 
شهری  مسئوالن  برای  را  مشکالتی  شهرک ها  پیدایش  و  شهرها 
به همین دلیل، سازمان ها و وزارت خانه های  به وجود آورده است؛ 
مسئول برای کنترل رشد شهرها، برنامه های توسعٔه شهری را تدوین 
و  ماهواره ای  عکس های  از  طرح ها،  و  برنامه  این  در  کرده اند.  

نقشه های کاربری زمین٭ استفاده می شود.

1ــ نقش شهرهای زیر را مشخص کنید. 

الف ــ آبادان     ب ــ بندرانزلی    پ ــ شیراز    ت ــ قم    

2ــ نقش یک شهر استان محل زندگی خود را به دلخواه بنویسید. 

شکل 54 ــ2ــ نقشۀ کاربری اراضی بخشی از منطقۀ فیروزکوه ـ دماوند

راهنمای نقشه
مراتع متراکم
اراضی دیم
مناطق صنعتی
اراضی کشاورزی
مراتع کم تراکم
باغات
کشاورزی باغ
برونزده سنگی
مراتع مشجر
بستر رود
مراتع نیمه متراکم
مراکز روستایی
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ـ     ٢ فّعا لّیت 14   

 تقسیمات سیاسی کشور
تاکنون با پراکندگی سکونتگاه های شهری و روستایی در 
شهری،  نقطٔه   1127 حدود   1389 درسال  شدید.  آشنا  ایران 
964   بخش و 2475 دهستان در ایران وجود داشته است. برای 

و  سیاسی  تقسیمات  به  نیاز  سکونتگاه ها  این  بهتر  هرچه  ادارٔه 
تقسیمات سیاسی استان در سال 1316  اداری است. نخستین 
ـ2 توجه کنید. کشور ایران دارای  شمسی انجام شد. به نقشٔه 55ـ 

31  استان است. 

چرا تعداد استان ها در غرب کشور بیشتر از شرق کشور است؟ 

1ــ آذربایجان غربی       
2ــ آذربایجان شرقی     

3ــ اردبیل     
4ــ اصفهان   

5 ــ البرز
6    ــ ایالم      

7  ــ بوشهر  
8ــ تهران   

9       ــ چهارمحال     و بختیاری
10ــ خراسان جنوبی

11ــ خراسان رضوی
12ــ خراسان شمالی

13 ــ خوزستان  
14 ــ زنجان   

15ــ سمنان  
16ــ سیستان و بلوچستان    

17ــ فارس     
18 ــ قزوین   

19ــ قم    
20ــ کردستان   

21 ــ کرمان  
22 ــ کرمانشاه   

23 ــ کهگیلویه و بویراحمد    
24ــ گلستان    

25ــ گیالن   
26ــ لرستان  

27ــ مازندران  
28ــ مرکزی  

29ــ هرمزگان   
30ــ همدان  

31ــ یزد 

1

2

3

20

22

6

25

14

18

30

26

28
19

8

27

24

12

11

10

16

21

31

4

9

13

7

29

17

15

23

5

خـلـیـج فـارس

دریـای عـمـان

دریـای خـزر
 

شکل 55 ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی ایران 
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تقسیمات داخلی در یک استان چگونه است؟
بزرگ ترین تقسیمات کشور، استان است اما در داخل هر 

استان تقسیمات کوچک تری نیز وجود دارد.
از   می شود.استانداران  اداره  استاندار  وسیلٔه  بـه  استان 

سوی وزیر کشور تعیین می شوند و به حل مشکالت استان و توسعه 
و پیشرفت آن می پردازند. 

امروزه به سکونتگاه هایی که شهرداری داشته باشد، شهر 
گفته می شود. 

محدودۀ شهرستان

مرز استان

مرکز شهرستان

مرکز استان

غرب

شمال

شرق

جنوب
راهنما

0 44/000 88/000 132/000 176/000 کیلومتر

سمنان

شاهرود

گرمسار

دامغان

مهدی شهر

استان از چند شهرستان تشکیل شده است و استاندار، آن را اداره می کنداستان:   

هر شهرستان از چند بخش تشکیل شده است که فرماندار، آن را اداره می کند شهرستان: 

هر بخش از چند دهستان تشکیل شده است و بخشدار، آن را اداره می کند بخش:

در محدوده یک بخش، یک یا چند نقطٔه شهری قرار دارد که شهردار، آن را اداره می کند شهر: 

از مجموع چند روستا یک دهستان تشکیل می شود که دهدار، آن را اداره می کند دهستان: 

کوچک ترین واحد سکونت و مبدأ تقسیمات کشوری، روستاست روستا یا ده: 

ـ 2 ــ استان سمنان به تفکیک شهرستان شکل 56 ـ
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خالصه
 زندگی عشایری: بخشی از مردم کشور ما، در فصول مختلف بین کوهپایه ها و دشت های مجاور به 

همراه دام های خود جابه جا می شوند و به پرورش دام مشغول اند. 
اغلب  نقش مهمی داشته است.  ایران  پیدایش و شکل روستا در  زندگی روستایی: وجود آب در   

روستا ها در کوهپایه ها و جلگه های ساحلی ایران پراکنده شده اند. 
 زندگی شهری: با گسترش روستاها و افزایش جمعیت، شهرها شکل گرفتند.پراکندگی شهرها با عامل 

آب، ناهمواری و آب و هوا رابطه دارد. 
 تقسیمات سیاسی: ایران به بخش های بزرگی به نام »استان« و نیز هر بخش برای ادارهٔ بهتر به قسمت های 

کوچک تری تقسیم شده است. 



43

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

شکل 1ــ3ــ چشم اندازی از یک بیابان

پوشش گیاهی بارندگی ساالنهمناطق

5 میلی متربسیار خشک پوشش گیاهی فقیر 1ــ

1 میلی مترمناطق خشک پوشش گیاهی تنک 25ــ

25 میلی مترمناطق نیمه خشک پوشش گیاهی نسبتًا زیاد با بارندگی تابستانه45 ــ 

آیا می توانید بگویید با مشاهدٔه این چشم انداز جغرافیایی به 
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؟
برای آشنایی  از مناطق خشک اند که  بیابان ها بخش هایی 
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 
پوشش  و  حرارت  درجٔه  تبخیر،  بارش،  میزان  مانند  مختلفی 
گیاهی و غیره استفاده کرده اند و بنابراین تقسیم بندی های مختلفی 

فصل سوم

د ر س چهارم

بیابان ها 

27 خرداد

 روز جهانی بیابان زدایی

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

 تعریف و پراکندگی بیابان
برای بیابان تعاریف متعددی بیان شده است. در همٔه این 
بیابان ها، یعنی کمبود بارش و تبخیر  به دو ویژگی اغلب ِ  تعاریف 

زیاد، تأکید می شود.
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ـ     3 فّعا لّیت 1   

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

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

بسیار خشک  
  خشک  

سایر نواحی
  نیمه خشک

راهنما

شمالی 

 علل ایجاد بیابان ها
بیابانی  و  خشک  مناطق  پیدایش  موجب  مختلفی  عوامل 

می شود که سه عامل مهم و مؤثر در ایجاد آنها عبارت اند از:
٭ ُپر فشار جنب حاره ای )فشار زیاد(: فشار هوا در همٔه 
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. 

استوا 

جنوبی

0

′23 27

′23 27

شکل 2ــ3ــ موقع جغرافیایی منطقۀ بین المدارین    

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

مدار رأس السرطان

مدار رأس الجدی

مدار رأس السرطان

مدار رأس الجدی

خط استوا

1ــ بیشتر بیابان ها تقریباً 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 محّل بیابان عربستان،   ایران ،  گبی  و صحرای آفریقا را پیدا کنید و بنویسید.

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. 

برای مطالعه

23° / 27

23° / 27

0°   
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 ارتفاعات  

هوای خشک  

منطقۀ خشک و بیابانی

 جبهۀ پشت به باد 
  بارش  

 هوای گرم و مرطوب

 دریا

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 
مناطق  و  می نشیند  فرو  رأس الجدی  و  رأس السرطان  مدارهای 
پُرفشار جنب حاره را به وجود می آورد. نتیجٔه این امر، خشکی و 

گرمی هوا و صاف بودن آسمان در این مناطق است.
٭ جریان های آب سرد ساحلی اقیانوسی:  جریان های 
حرکت  استوا  سمت  به  جنوب  قطب  از  که  اقیانوسی  سرد  آب 
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 

شکل3   ــ3ــ تصویری از بیابان آتاکاما، در شیلی

شکل 4ــ3ــ اثر کوه های مرتفع در ایجاد بیابان و مناطق خشک     

ورود توده های هوا: با توجه به شکل 4ــ3 و آنچه در درس دوم 
خوانده اید، بگویید علت به وجود آمدن بیابان در این ناحیه چیست؟

مناطق خشک و بیابانی ایران
مناطق  از  ایران  آیا  بگویید  قبلی  آموخته های  به  توجه  با 
خشک جهان محسوب می شود؟ میانگین بارندگی در ایران چقدر 
است؟ با دقت در نقشٔه ناهمواری های ایران بگویید آیا در ایران 
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 
تأثیر فشار زیاد جنب حاره قرار  به مدار رأس السرطان  و تحت 
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برای مطالعه

جدول 2ــ3ــ علل ایجاد انواع بیابان

مثالعلل ایجاد بیاباننوع بیابان

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

صحرای آفریقا،دشت لوت
بیابان عربستان

عبور جریان آب سرد از کنار سواحل در برخی نقاط موجبساحلی
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 

 

دارد؛ این عامل، مهم ترین علت خشکی آب و هوای ایران است.
به  مانع ورود هوای مرطوب  البرز  ٭ کوه های زاگرس و 

نواحی خشک داخلی می شود.

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

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

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 80000 کیلومترمربع است. حداکثر مطلق درجۀ حرارت در سایه بیش از 59 درجۀ 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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برای مطالعه

ـ     3 فّعا  لّیت  2   

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 محّل زندگی شما بیابان وجود دارد؟ در کدام نواحی؟ محدودۀ تقریبی آن را روی نقشۀ 

کتاب جغرافیای استان مشخص کنید.

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.
 در سطح زمین چند کمربند عمدٔه بیابانی وجود دارد.

 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.

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.
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ـ     3 فّعا لّیت  3   

یکی از زیبایی ها و شگفتی های جهان آفرینش آن است که 
منابع  از زمین  بی فایده ای خلق نشده است. هر بخشی  هیچ چیز 

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

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.

 منابع بیابان

دربیابان ها عالوه بر تابش زیاد آفتاب منابع  مهم و با ارزشی 

وجود دارد. یکی از مهم ترین آنها، نفت است. وقتی کشورهای 

بیابان هایی مانند  صنعتی و استعمارگر فهمیدند در خاورمیانه و 

بهانٔه  به  دارد،  وجود  نفت  آفریقا  بزرگ  صحرای  و  عربستان 

کمک به اکتشاف و استخراج آن به این سرزمین ها آمدند و نفت 

آنها را استخراج کردند. متأسفانه چون این کشورها، دانش و 

فن و سرمایٔه الزم برای حفاری و استخراج این مادٔه باارزش را 

اختیار  در  ارزان  قیمت  با  آنها  نفت  از  زیادی  مقدار  نداشتند، 

استعمارگران قرار گرفت و کمتر توانستند از درآمد نفت برای 

آبادی و پیشرفت کشور خود استفاده کنند.

در بیابان ها معادن مهّم دیگری مانند فسفات، نیترات، مس، 

آهن و الماس وجود دارد.

و به علت کمبود رطوبت و آلودگی،  زیبایی بیابان زیبایی  آفتاب،  بیابان ها،  بیشتر  ابری در  با درخشندگی خاصی دارد و کمتر  ستارگان  می شود.  دیده  زیادی درآسمان  شکوه  خود،  تأللؤ  و  این درخشش  بیابان می دهند. وجود  مناطق، به شب های  این  آرامش  و  می خواهند شرایط، سکوت  که  است  کسانی  جلوه های زیبای طبیعت را ببینند.از سر و صدا و دود شهرها بگذرانند و تعطیالت و اوقات فراغت خود را دور دلخواه  در  انسان در بیابان  است.  ن  ب بی در  انسان  بزرگ ترین مشکالت  از  یکی  آب،  کردن  ک پیدا  هایی در بیابان که قسمت هایی از بیابان ها که چشم های آب یا رود دارای آب شیرین همراه با خ فی دارند، واحه ها را ب وجود می آورند.گاهی اوقات خوب وجود داشت باشد، مردم به دور آنها جمع می شوند. ج ک خوب و مناسب و آب ک های کوچک و بزرگی ایجاد می کنند، کشاورزان در آنها خ هان و میوه ه را می کارند و دامپروری هم از رونق برخوردار است. در واحه ها بزرگ اند  و روست ی انواع گی ، ایرانیان یا مردم سایر کشوره با حفر قنات آب را از باال دست به جاه رف استفاده می کردند. گذشت ورزی و سایر مص ری، آب را از مناطق دور ب این بخش ها می آورند.امروزه هم با ساختن سد در کوه های نزدیک ب مناطق خشک و ایجاد کانال های کم آب می رسانیدند و از آن برای کش خشک، آبی و  گرم  مناطق  در  مردم  زندگی  شیوه های  قدیمی ترین  از  رند یکی  ی خود از جایی به جای دیگر کوچ کرده و کوچ نشینی است. کار اکثریت مردم کوچ نشین، دام پروری است. آنها ناچ برای پیدا کردن علوفه و آب دام ه
شند. ب طور مداوم در حرکت ب

 اقتصاد بیابان ساحلی

 صید ماهی و فروش آن منبع درآمد 

مهمی در برخی کشورهای دارای بیابان 

ساحلی مانند پرو است

ر بیابان
    تغییر شیوۀ زندگی د

شیؤه زندگی در بیابان تغییر می کند کشف نفت در 

یقا تغییرات زیادی در 
اطراف خلیج فارس و صحرای آفر

زندگی مردم به وجود آورد؛ از جمله برخی کوچ نشین ها، 

زمینه های  در  کارگر  به عنوان  و  کرده  رها  را  دامپروری 

ت به کار مشغول شدند 
مربوط به استخراج، پاالیش و  نف

انه، مغازه و  به شهرها روی 
یا برای یافتن شغلی در کارخ

آوردند بسیاری از ساکنان بیابان برای حمل و نقل کاال 

از کامیون استفاده می کنند، کشاورزان با تراکتور، زمین 

را شخم می زنند و با استفاده از موتور پمپ، آب چاه ها 

را استخراج می کنند

د ر س پنجم

انسان و بیابان 
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 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 
خطر  درمعرض  انسان  و  جانوران  گیاهان،  زندگی  و  می خورد 
قرار می گیرد. نواحی خشک و نیمه خشک از نظر توان طبیعی 

توان  نابخردانه،  انسانی  فعالیت های  بسیارضعیف و حساس اند. 
این نواحی را به سرعت کاهش می دهد و موجب گسترش بیابان ها 
از  ناشی  عمدتاً  بیابان زایی  بنابراین  می شود.  )بیابان زایی٭( 
فعالیت های انسانی است که موجب کاهش توان خاک برای رشد 

گیاه می شود.

شکل 6  ــ3ــ فرسایش خاک و از بین رفتن آن در هر سال برحسب واحد در هکتار در زمین های مختلف    

 جنگل     چراگاه       زمین بایر
 زمین کشاورزی  

٭ خاک الیٔه نازکی است که سطح زمین را پوشانده  است و 
معموالً 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 

با اعمال بی رویٔه خود به خصوص در مناطق خشک ــ که بسیار 
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 
به وسیلٔه باد و آب پراکنده می شود و خاک کافی و مناسب برای 

رشد گیاهان مختلف وجود نخواهد داشت.

 1    0/7 0/0118  

خاک برای رشد گیاهان و محصوالت 
کشاورزی اهمیت اساسی دارد. 

و  انسان ها  زندگی  خاک  بدون 
بود؛  نخواهد  امکان پذیر  حیوانات 
غذای  تأمین  برای  موجودات  زیرا 

خود به آن وابسته اند.
کدام عوامل در گسترش 

بیابان ها )بیابان زایی( 
تأثیر بیشتری دارند؟

فایدۀ خاک چیست؟

 از بین رفتن پوشش گیاهی 
  فرسایش خاک

 شورشدن زمین ها )کویرزایی(.
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 شخم زدن نامناسب خاک: شخم زدن در جهت شیب خاک، 
حرکت آب و شست  و شوی الیٔه سطحی خاک را سریع تر می کند.

 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.
 بهره برداری بیش از حد از خاک: استفادٔه بیش از 
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 
با آب  آبیاری زمین کشاورزی  از جمله  نمک در خاک می شود، 
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 
برنامه های اغلب  از جمله  بیابان زایی  با  مبارزه  این رو،  از  می بینند؛ 

کشورهایی است که با گسترش بیابان مواجه  هستند.

شکل 8  ــ3ــ روستایی در معرض 
حرکت ماسه های روان

با ازبین رفتن زمین های کشاورزی براثر 
ساخت کارخانه، شهر، راه، خاک در معرض 

فرسایش قرار می گیرد. 

ماشین آالت سنگین ذرات 
خاک را فشرده می کند. 

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

استخراج معدن محدودۀ  
وسیعی را تخریب می کند. 

قطع درختان خاک را 
در معرض فرسایش باد 
و باران  قرار 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
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مقاوم  گیاهان  کاشتن  طریق  از  روان  ماسه های  تثبیت  ٭ 
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 مالچ1  نفتی 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.

سالیانه 
دراثر انواع فرسایش به خصوص فرسایش آبی 

1/5 میلیارد تن خاک در کشور ما ازبین می رود.

، بیابان را به وجود می آورد ولی 
برخی معتقدند طبیعت

ی بیابان می شود. 
انسان موجب گسترش و پیشرو

 شکل 9ــ3ــ پاشیدن مالچ نفتی بر روی ماسه های روان

شکل 10ــ3ــ کشت ردیفی گیاهان و ایجاد بادشکن   

1ــ مالچ ماده ای است که از تصفیٔه نفت در پاالیشگاه به دست می آید.
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ـ     3 فّعا لّیت  4  

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.

خالصه
 در بیابان ها منابع با ارزشی چون نفت، فسفات، تابش زیاد آفتاب و ... وجود دارد.

 شیؤه 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.

 چرای بی رویٔه دام ها، شخم زدن نامناسب خاک و تخریب جنگل ها موجب فرسایش خاک می شود.

1
23
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ـ     ٤ فّعا لّیت  ١   

تهیٔه  برای  جنگلی  فراورده های  از 
دارو و مصارف پزشکی استفاده می شود

چوب درختان در ساختمان سازی، 
تهیٔه وسایل منزل و کاغذ مورد استفاده قرار 

می گیرد

جنگل پناهگاه و زیستگاه 
جانوران است

میوه، ریشٔه درختان و قارچ ها غذای عدهٔ زیادی 
از انسان ها را تشکیل می دهد

جنگل ها مکان های مناسبی برای تفریح و 
گذراندن اوقات فراغت و گردش اند

اتومبیل ها،  صدای  و  سر  از  درختان 
کارخانه ها و هواپیماها می کاهند

شکل 1 ــ 4

با توجه به تصویر باال و کلمات زیر، دربارۀ فواید و اهمیت های جنگل توضیح دهید.                                                 

جنگل از بروز سیالب جلوگیری می کند؛  زیرا با ریزش باران بر روی شاخ و برگ های درختان 
از سرعت و شدت باران کاسته می شود خاک جنگل چون پوشیده از شاخ و برگ گیاهان پوسیده 

است، آب باران را جذب می کند و جویبارهایی با آب های زالل به وجود می آورد

سایٔه درختان، انسان را از گرمای 
شدید محافظت می کند

فصل چهارم

د ر س ششم

اهمیت و نقش جنگل ها 

که  را  هوا  کربن  دی اکسید  درختان 
مهم ترین گاز گلخانه ای است، جذب می کنند

جنگل ها گاز اکسیژن را که برای تنفس 
انسان ها و جانوران الزم است، تولید می کنند

جنگلی  فراورده های  برخی 
مانند کائوچو مصرف صنعتی دارند

فعالیت های اقتصادیآسایش و فراغتخاکآب و هواغذا

15 اسفند

 روز درخت کاری
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 زیست بوم های اصلی کرۀ زمین کدام اند؟
به شکل 2ــ4 توجه کنید. آیا پوشش گیاهی سطح کرهٔ زمین 

از استوا تا قطب یکسان است؟
مناطق مختلف کرٔه زمین انرژی تابشی خورشید را به طور 
یکسان دریافت نمی کنند که این، یکی از عوامل مهّم پدید آمدن آب 
و هوای گوناگون در عرض های جغرافیایی مختلف است. به دلیل 
تنوع آب و هوا و نوع خاک، اختالف ارتفاع، ناهمواری ها و… 

زیست بوم های گوناگونی در سطح زمین به وجود آمده است.

زیست بوم ها، مناطق عمده و وسیع محیطی اند که با پوشش 
گیاهی و جانوری خاصی مشخص می شوند.

برخی از جغرافیدانان سطح کرهٔ زمین را به نُه منطقٔه محیطی 
اصلی یا زیست بوم تقسیم کرده اند. البته مرز زیست بوم ها تقریبی 
بوده و ممکن است در برخی نواحی نامنظم یا با دخالت انسان تغییر 
که چه  می کند  بوم مشخص  هر زیست  و هوای  آب  باشد.  یافته 
نوع جاندارانی به طور دائم در آن زندگـی مـی کنند. هر زیست بوم 

معموالً بخش هایی از چند قاره را در برگرفته است.

شکل 2ــ 4 ــ نقشۀ زیست بوم های اصلی دنیا

همه از علل انهدام زیست بوم هاست.
نواحی  در  نوزدهم  قرن  آغاز  از  اروپایی  استعمارگران 
این  صدور  چون  کردند.  ایجاد  کائوچو  و  قهوه  استوایی، مزارع 
از  بخشی  که  شد  سبب  امر  این  داشت،  زیادی  سود  محصوالت 
جنگل های استوایی از بین برود و به مزارع استعماری تبدیل شود.
امروزه نیز بعضی از قبایلی که در این ناحیه زندگی می کنند، بخشی از 
جنگل را با سوزاندن یا قطع درختان به زمین های کشاورزی تبدیل 
می کنند و پس از چند سال استفاده، به علت رویش سریع درختان 
و کم قوتی زمین، آن را رها می کنند و به جای دیگری می روند. این 

کشاورزی به کشاورزی گذرا )نوبتی( معروف است.

 علل و پیامد های تخریب زیست بوم ها چیست؟
و  دخالت  میزان  توندرا  و  قطبی  بوم های  زیست  در 
دست کاری انسان ناچیز است؛ زیرا به دلیل شرایط آب و هوایی 
سرد، جمعیت اندکی در این نواحی زندگی می کنند اما فعالیت های 
تخریب  و  شدید  تغییر  موجب  زمین  کرٔه  نواحی  سایر  در  انسان 
زیست بوم ها شده است. در نواحی متراکم از جمعیت، جنگل ها و 
پوشش گیاهی برای گسترش زمین های کشاورزی و تأمین غذا از 
بین می روند. سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیٔه زغال و هیزم 
برای سوخت منازل و پخت غذا، قطع درختان برای تولید الوار و 
مصالح ساختمانی و صنعتی، گسترش بی رویٔه شهرها و کارخانه ها 

اقیانوس هند

سرزمین های نیمه خشک
خشک

جنگل های معتدله
جنگل های استوایی

اقیانوس آرام

اقیانوس اطلس

اقیانوس آرام

سرزمین های قطبی
توندرا
تایگا
استپ

ساوان ها
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ویژگی های عمدۀ دما وبارش نواحی عمده پوشش گیاهی غالباسم منطقهچشم انداز زیست بوم ها

حیات قطبی بدون  یخی  کالهک های 
گیاهی

میزان بارش بسیارکم  قطب شمال و قطب جنوب
سال  ایام  همٔه  در  زیاد  فوق العاده  سرما   

و یخبندان

و توندرا خزه ها  کوتاه،  علفی  گیاهان 
گل سنگ ها

شمال کانادا
شمال آالسکا
شمال روسیه

شمال اسکاندیناوی

1 میلی متر( در  ـ  4ـ  میزان بارش کم)
سال و بیشتر در اواخر تابستان می بارد و 
برف در زمستان، سرمای شدید، تابستان 

کوتاه و خنک

جنب قطبی
)تایگا(

جنگل های سوزنی برگ )مانند 
صنوبر، کاج و سرو(

شمال روسیه
اسکاندیناوی

کانادا
آالسکا

که  میلی متر   25 ــ   5 بارش  میزان 
و  کوتاه  تابستان های  تابستان،  در  عمدتاً 

خنک با تغییرات زیاد دما در طول سال

جنگل های معتدله
)عرض متوسط(

اروپاجنگل پهن برگ خزان دار
شرق چین

شرق ایاالت متحدٔه آمریکا

75 میلـی متر در  ـ  1ـ میزان بارش بین
سراسر سال، سرد تا معتدل گرم با تغییرات 

زیاد دما در فصول مختلف

علفزار
)عرض متوسط(

علف های بلند )پریری( تا 
علف های کوتاه )استپ(

آسیای مرکزی،
شرق اروپا و استرالیا و بخش

مرکزی آمریکای شمالی

 3 ــ   6 ( متوسط  تا  کم  بارش 
میلی متر( که بیشتر در فصل بهار و تابستان 
تغییرات  و  سرد  زمستان های  می بارد 

دمای فصلی زیاد

درختان همیشه سبز که در برابر مدیترانه ای
خشکی مقاوم اند و چوب سختی 

دارند

نه  ا یتر مد ی  یا ر د ف  ا طر ا
استرالیای جنوبی

 5 ـ  75 ـ میزان بارش کم تا متوسط )
میلی متر( خشکی هوا در تابستان، درجٔه 

حرارت معتدل و در تابستان گرم

علف های بلند توأم با تک  ساوانا
درخت ها، محّل زندگی تعداد 

زیادی جانوران علفخوار

نواحی مداری در
و  جنوبی  آمریکای  آفریقا، 

جنوب شرقی آسیا

بارش زیاد در بهار یا تابستان 
دمای هوا زیاد با تغییرات کم در طی سال

  خشک و 
  نیمه خشک

از نظر پوشش گیاهی فقیر، 
استپ های بیابانی و گاهی 

درختچه های مقاوم در برابر 
خشک سالی، پهنه های ماسه، 

نمک، سنگ و بدون پوشش گیاهی

آسیای مرکزی
جنوب غربی آسیا

مغرب و مرکز استرالیا
شمال آفریقا

25ــ  بین اغلب  و  کم  بسیار  بارش 
خیلی  تابستانی  حرارت  درجٔه  میلی متر، 
باال، اختالف دما در فصول گرم و سرد 

زیاد

مرطوب   
 استوایی

جنگل های همیشه سرسبز با 
درختان پهن برگ گونه ها تنوع 

بسیار زیادی دارند

آمریکای  آمازون،  حوضٔه 
جنوبی، جنوب شرقی آسیا و 

حوضٔه کنگو در آفریقا

1 میلی متر  میزان بارش زیاد و بیش از 
و  باال  حرارت  درجٔه  سال،  سراسر  در 

27ــ26( یکنواخت )

برای مطالعه

جدول1ــ4ــ زیست بوم های اصلی دنیا 
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 چرا جنگل های آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟
کدام  جزء  آمازون  جنگل های  بگویید  می توانید  آیا 
دارند؟  ویژگی هایی  چه  زیست بوم ها  این  زیست بوم هایند؟  نوع 
آمریکای جنوبی  از کشورهای  کدام یک  در  آمازون  جنگل های 

دیده می شوند؟
جهان اند  جنگل های  وسیع ترین  آمازون  جنگل های 
)500/000 /2) کیلومتر مربع که هزاران گونه درخت و گیاه در آن 
زندگی می کنند. درختان باارزشی مانند هوِآ٭، نخل روغنی و… 
و   همچنین برخی از گونه های جانوری و گیاهی بسیار کمیاب در 
جهان، در این جنگل ها دیده می شوند. عالوه بر مواردی که در 
تخریب زیست بوم ها به آن اشاره شد، عوامل دیگری چون احداث 
یک بزرگراه سراسری، پرورش گاو، قطع درختان برای بهره برداری 
از منابع معدنی چون بوکسیت، منگنز و سنگ آهن و سایر معادن و 
دادن زمین جنگلی به افراد فقیر و بدون مسکن از عوامل تخریب 

این جنگل ها بوده است.
از زمان ساخت بزرگراهی که از داخل جنگل های آمازون 
 1990 سال  تا  آن،  به  مربوط  فرعی  جاده های  و  می کند  عبور 
میالدی حدود 10 تا 12 درصد جنگل های با ارزش این منطقه 
نابود شدند. پرورش دام در سطحی بسیار گسترده که با سرمایه و 
حمایت کشورهای خارجی در این ناحیه صورت می گیرد، باعث 

نابودی پوشش گیاهی و حتی فرسایش شدید خاک شده است.
جنگل های آمازون یکی از منابع مهّم تأمین کنندٔه اکسیژن 
جهان است و به همین دلیل، به این جنگل ها ریه های تنفسی جهان 
گفته می شود. وقتی درختان انبوه این جنگل ها سوزانیده می شود، 
)برای تهیٔه هیزم یا ایجاد زمین کشاورزی) دی اکسیدکربن افزایش 

شکل 3ــ4ــ احداث بزرگراه سراسری عامل نابودی بسیاری 
از درختان آمازون.

به گرم  یافته و میزان اکسیژن کاهش می یابد. همین امر می تواند 
شدن کرٔه زمین و تغییر الگوی آب و هوای جهان کمک کند. با از 
بین رفتن جنگل های آمازون تعداد بی شماری از انواع گونه های 
با ارزش گیاهی و جانوری که در این مناطق زندگی می کردند نیز 
نابود خواهند شد و انسان هایی که در این جنگل ها ساکن بودند و با 
فروش میوه ها و فرآورده های جنگلی روزگار خود را می گذرانیدند، 

منابع مهم درآمد خود را از دست می دهند.

٭ تهران ــ واحد مرکزی خبر
براساس یک پژوهش دولت برزیل که اخیرًا منتشر شد، روند تخریب جنگل های استوایی 

آمازون با نرخ نگران کنندهٔ 20 هزار کیلومترمربع در سال همچنان ادامه دارد.

بریده  از  نمونه  چند  به  ٭ 
دربارٔه جنگل های  روزنامه ها 

آمازون توجه کنید

آمازون درخت 1400 ساله دارد

شرقی  ساحل  از  کیلومتر   33 حدود 

برزیل را در گذشته جنگل های استوایی پوشانده 

بود، اما امروزه فقط 5درصد این جنگل ها باقی 

مانده است. روند تخریب جنگل طی سی سال 

گذشته بسیار زیاد بوده است.

شکل 4ــ4
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ـ     ٤ فّعا لّیت  ٢   

1ــ چگونه از جنگل های آمازون باید حفاظت کرد؟

2ــ در مورد عوامل مختلفی که باعث کاهش مساحت جنگل های جهان می شود، به صورت گروهی بحث 

کنید و نتیجه را به کالس ارائه دهید.

شکل 5     ــ4ــ تخریب جنگل در اثر آتش سوزی

خالصه
 جنگل ها با جذب دی اکسیدکربن و تولید اکسیژن، هوا را تصفیه می کنند.

 در سطح زمین زیست بوم های گوناگونی وجود دارد.
 به جنگل های آمازون ریه های تنفسی جهان می گویند. این جنگل ها زیستگاه گونه های گیاهی و جانوری 

کمیاب است.
 احداث بزرگراه سراسری، پرورش گاو و بهره برداری از منابع معدنی، موجب تخریب جنگل های آمازون شده 

است.
 فعالیت های اقتصادی و صنعتی انسان موجب تخریب زیست بوم ها شده است.
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 به نمودار روبه رو توجه کنید. چند درصد خاک ایران 
را جنگل ها پوشانده است؟ چند درصد اراضی کشور کویری و 

بیابانی است؟ از این نمودار چه می فهمید؟
به سبب  نامنظم بودن و کمی بارش، در بخش های وسیعی 

از کشور ما رویش درخت با دشواری روبه روست.
٭ به علت گسترش ایران در عرض های جغرافیایی مختلف 
ایران  تنوع گونه های درختی و گیاهان در  ناهمواری ها،  تنوع  و 

زیاد است.
پوشش جنگلی ایران را از جنبه های گوناگون تقسیم بندی 

کرده اند و مهم ترین آنها عبارت اند از:

 جنگل های هیرکانی ) کنارۀ دریای خزر(
ـ 800 میلی متر( و  به سبب بارش زیاد )بارش سالیانه 2000ـ 
اعتدال هوا و خاک مساعد در کرانه های دریای خزر و دامنه های 
شمالی البرز جنگل های انبوهی در این ناحیه روییده است. در این 
جنگل ها انواع درختانی مانند راش، ممرز، افرا، بلوط و توسکا 

رشد می کنند.

56 کشور در جهان دارای جنگل اند. ایران به سبب آب و هوای گرم و خشک در رتبهٔ چهل و   پنجم قرار دارد. 

این رتبه نشان دهندهٔ کمی جنگل در ایران است، بنابراین توجه به حفظ جنگل در ایران توصیه می شود.

شکل 6 ــ 4 ــ نمودار درصد وسعت انواع اراضی در ایران

%26/2

%7/4

%11/4

%55

بیش از نیمی از درختان این جنگل ها راش و ممرز است. 
این جنگل ها از نظر تجـارتی، صنعتی، تفریحی، گردشگری و زیستی 

اهمیت دارند.

 جنگل های نواحی نیمه مرطوب ارسباران
این جنگل ها در شمال غرب ایران که شامل حوضٔه آبخیز 
میلی متـر(،  ــ 600  )بـارش سالیانه 1000  رودخانٔه ارس است 
روییده اند. این جنگل ها عمدتاً از مخلوطی از درختان  بلوط و 
راش سفید تشکیل شده اند و شبیه جنگل های کوهستانی نواحی 

خزری اند.

 جنگل های نواحی نیمه خشک
جنگل ها را براساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی کرده اند. 
قسمت های عمده ای از آنها را جنگل های زاگرس تشکیل می دهد. 
و  مغرب  گیاهی  پوشش  وسیع ترین  ایران  بلوط  جنگلی  جامعٔه 
جنوب غربی ایران است. درخت بلوط به علت داشتن ریشه های قوی 
و عمیق به خوبی در برابر بادهای شدید و خشک سالی مقاومت می کند.

د ر س هفتم

پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران   

مراتع
اراضی کویری و بیابانی

زمین های پوشیده از جنگل
 اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی
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شکل 7ــ4ــ جنگل بلوط )ایالم(

شکل 8   ــ4ــ استفاده از چوب برای مصارف سوختی در مناطق خشک و بیابانی

گیاهی   پوشش  دارای  زمینی  چراگاه  یا  مرتع  مرتع:  ٭ 
خودروست و دام می تواند مدتی در آن چرا کند. 

اهمیت مراتع ایران
مهم ترین نقش مراتع ایران عبارت اند از:

 جلوگیری از فرسایش خاک
 تأمین علوفٔه مورد نیاز دام ها

 تولید محصوالت دارویی و صنعتی
 تأمین غذا و زیستگاه جانوران.

از  اما  ندارند  زیادی  اهمیت  نظرتجاری  از  جنگل ها  این 
نظر حفاظت خاک و آب های جاری و اعتدال آب و هوا و گذران 

اوقات فراغت و گردشگری نقش مهمی دارند.
عمق  کم  سواحل  در  حرا  جنگل های  حرا:  جنگل های 
خلیج فارس در محدودهٔ بندرعباس،ساحل بندرخمیر  ،  جنوب غرب 
میناب  ، خلیج گواتر و جزیرٔه قشم جنگل های گرمسیری مانگرو یا 
حرا قرار دارند. این جنگل ها در هنگام مد تا نیمه به زیر آب می روند 
و هنگام جزر، سر از آب بیرون می آورند. از آب شور دریا تغذیه 

می کنند و از نظر داروسازی و تغذیٔه دام ها اهمیت دارند.
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دریای خزر         
ترکمنستان   

 ترکیه 

عراق   

 ایالم    

اراک 
د  خرم آب

 اهواز

 پاکستان

خلیج فارس 

بندرعباس

 افغانستان

 تبریز

سنندج   

     کویت 

مشهد 

گرگان

تهران    سمنان

کرمان

 زاهدان

چشم اندازی از جنگل های 
هیرکانی )شمال(

 شیراز

اصفهان 

 دریای عمان 
شکل 9ــ4ــ نقشۀ پراکندگی انواع جنگل های ایران 

جنگل های بلوط ــ زاگرس

 کرمانشاه     
 همدان    

قم    

زنجانقزوین
رشت

 ارمنستان   

   ارومیه  

ساری

یزد  

یاسوج

  بوشهر  

آذربایجان    

جنگل حّرا در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

عالئم  

جنگل های غیرتجارتی )ارس و بلوط(

جنگل های حّرا )جنگل های گرمسیری(

  اردبیل  

 شهرکرد 

جنگل های تجارتی شمال

بجنورد

بیرجند

کرج
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ـ     ٤ فّعا لّیت  ٣  

جدول 2ــ4ــ نوع و وسعت مراتع کشور 

ـ  4   ــ قطع درختان شکل 10ـ

1ــ مرتع را تعریف کنید و بگویید بیشتر مراتع ایران از چه نوعی اند؟

2ــ جنگل های نواحی مرطوب )شمال ایران( را با جنگل های زاگرس مقایسه کنید.

3ــ در شهر یا روستای محّل زندگی شما بیشتر چه نوع پوشش گیاهی وجود دارد؟ نام ببرید و دربارۀ اهمیت 

یا کاربرد آنها از افراد محل پرس وجو کنید.

وسعت مراتع کشور به هکتارنوع مرتع برحسب کیفیت و تولید

14 میلیوننسبتاً خوب تا متوسط

6 میلیون متوسط تا ضعیف

16 میلیون خیلی ضعیف و فقیر

9 میلیون کل وسعت اراضی مرتعی کشور

بهره برداری از جنگل ها و مراتع
زمانی  مرتع  و  جنگل  از  منطقی  و  صحیح  بهره برداری 
امکان پذیر است که به اندازٔه میزان تولید و توان آنها مورد استفاده 

قرار گیرند و رویش مجدد آنها میّسر شود. 

جنگل ها و مراتع کشور از با ارزش ترین منابع ملی اند. در 
گذشته، حدود 11 تا 18 درصد خاک کشور، پوشیده از جنگل 
بود که در حال حاضر این رقم به 7/4 درصد کاهش یافته است.
 مـهـم تـریـن عـوامـل تـخریب جـنـگل ها و مـراتـع کـشور
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شکل 11ــ4ــ تخریب مراتع در اثر چرای بی رویۀ دام ها

شکل 12ــ4ــ به موازات بهره برداری از جنگل باید نهال کاشت تا زمینه برای رویش مجدد گیاهان فراهم شود.

 

 عبارت اند از: چرای بیش از حّد دام ها، کندن بوته ها برای مصارف 
سوخت روستائیان، قطع درختان و از بین بردن مراتع به منظور 
تبدیل به زمین کشاورزی، خانه های مسکونی، کارخانه ها و غیره.
میزان  کاهش  مراتع،  رفتن  بین  از  مهم  آثار  از  یکی   

دام هاست که با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز به محصوالت 
دامی، مشکالت زیادی برای تأمین گوشت فراهم می کند. آیا شما 
مراتع  و  تخریب جنگل ها  پیامدهای  و  آثار  از  فهرستی  می توانید 

کشور تهیه کنید؟

ب: سیستان و بلوچستان

الف: یزد
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 ب  

     پ

الف 

ــ موضوع مشترک تصاویر »الف«، »ب« و »پ«   1

چیست؟ دربارهٔ این تصاویر توضیح دهید.

و  جنگل ها  وضع  بهبود  و  بازسازی  برای  ــ   2

این  در  بگیرد؟  صورت  باید  کارهایی  چه  کشور  مراتع 

زمینه به طور گروهی تحقیق کرده و گزارشی به کالس 

ارائه کنید.

3 ــ آیا می دانید:

اطراف  و  کارخانـه ها  جـاده ها،  کنـار  ــ چرا  الف 

فرودگاه ها، جنگل کاری یا بوته کاری می کنند؟

ب ــ روز درختکاری چه روزی است؟ با استفاده 

از تقویم، این روز را پیدا و یادداشت کنید.

فعالیتی  درختکاری  زمینهٔ  در  تاکنون  آیا  ــ   4

داشته اید؟ دراین  باره برای همکالسی های خود توضیح 

دهید.

خالصه
 تنها 7/4 درصد از مساحت ایران از جنگل پوشیده شده است.

 در شمال ایران به دلیل رطوبت زیاد و اعتدال هوا و خاک مساعد، جنگل های انبوهی دیده می شود.
 مرتع زمینی است که دارای پوشش گیاهی خودرو باشد و دام بتواند مدتی در آن چرا کند.

 مراتع در زمینٔه حفظ خاک از فرسایش، تأمین علوفٔه دام ها و زیستگاه جانوران نقش مهمی دارند.
از علل تخریب  به زمین کشاورزی  تبدیل جنگل  و  بوته ها، قطع درختان  از حّد دام ها، کندن  بیش  چرای   

جنگل ها و مراتع اند.

ـ     ٤ فّعا لّیت  ٤  
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بریده  روی  از  را  تهران  شهر  آلودگی  اخبار 
روزنامه های زیر بخوانید.

آلودگی هوا چه مشکالتی برای مردم این شهر ایجاد کرده 
است؟ برای رفع این مشکالت چه باید کرد؟

قبل از ارائٔه راه حل برای مشکالت، بهتر است با تعریف و 
علل آلودگی هوا بیشتر آشنا شویم.

»هرگونه مادٔه اضافی که وارد هوا شود و خواص فیزیکی، 
شیمیایی و زیستی آن را تغییر دهد، آلودگی هوا نامیده می شود.

ـ  5   ــ منابع آلوده کنندۀ هوا شکل 2ـ

علل آلودگی هوا
آلودگی هوا ممکن است در اثر عوامل طبیعی یا در نتیجٔه 
فعالیت انسان ایجاد شود. فوران های شدید آتش فشان و وزش 
طوفان و بادهای شدید، گازها و ذرات ریزی را وارد هوا می کند 
و باعث آلودگی آن می شود؛ اّما آن چه امروزه به عنوان آلودگی  
صنعت،  مانند  انسانی  فعالیت های  از  ناشی  می شود،  مطرح  هوا 

کشاورزی، شهرسازی  و … است.

وسایل گرمازای منزل کارخانه ها و نیروگاه ها وسایل نقلیه

ورود  و  فیلیپین  در  آتش فشان  یک  فعالیت  ـ  5  ــ  1ـ شکل 
مقادیر زیادی گرد و غبار و دی اکسید سولفور به جو

فصل پنجم

د ر س هشتم

آلودگی هوا 
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سرد شدن زیاد زمین در هنگام شب جلوگیری می کند و در عین 
حال مانع گرم شدن بیش از حد زمین در هنگام روز می شود. 
به این پدیده، اثر »گلخانه ای جو« می گویند که درواقع مثل پتو 

و پوششی برای سیارٔه زمین محسوب می شود.
آیا میزان گازهای گلخانه ای افزایش یافته است؟

به طور کامل  هر چند فرضیٔه گرم شدن کرٔه زمین هنوز 
اثبات نشده است اما افزایش میزان دی اکسیدکربن و اثر گلخانه ای 

امری انکار نشدنی است.
افزایش کارخانه ها و  با  برخی از دانشمندان معتقدند که 
فعالیت های صنعتی، استفادٔه بیش از حد از سوخت های فسیلی، 
افزایش استفاده از وسایل نقلیه و از بین رفتن جنگل ها و مراتع، 
میزان گازهای گلخانه ای چون دی اکسیدکربن افزایش یافته است 
استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای، سوخت هیدروژنی 
و انرژی زمین گرمایی می تواند در کاهش گازهای گلخانه ای مؤثر 

باشد که این امر می تواند موجب گرم شدن زمین شود.

 افزایش گازهای گلخانه ای وآلودگی هوا
آیا تا به حال به گلخانه رفته اید؟ می دانید چرا در بعضی 
را  کار  این  بگویید  شاید  می کنند؟  درست  گلخانه  خانه  ها  از 
برای نگهداری گیاه از سرما و یخبندان انجام می دهند. سقف 
اکثر گلخانه ها را از شیشه یا نایلون می سازند. علت این امر آن 
است که تابش نور خورشید از شیشه یا نایلون عبور کرده و آن 
محوطه را گرم می کند؛ اما گرمای ناشی از تابش نمی تواند از 
شیشه یا نایلون خارج شود؛ درنتیجه، داخل محوطه گرم تر از 
بیرون می شود. این عمل شیشه یا نایلون را خاصیت گلخانه ای 
نیز همین حالت  می گویند. بعضی از گازهای موجود در جو 
زمین  کرٔه  می بینید،  شکل  در  همان طورکه  می کند.  ایجاد  را 
به  زمین  بازتابی  گرمای  اما  می شود  گرم  خورشید  تابش  با 
متان،  دی اکسیدکربن،  آب،  بخار  مانند  گازهایی  وجود  علت 
دی اکسید نیتروژن و غیره از جو زمین خارج نمی شود )گازهای 
گلخانه ای(؛ از این رو، اثر مثبت پدیدٔه گلخانه ای آن است که از 

اشعۀ خورشید زمین را 
گرم می کند

جو بعضی از گرمای 
به دام افتاده را 

متوقف می کند

گرمای خورشید

نیروگاه حرارتی

گازهایی که از 
زباله ها متصاعد 
می شود موجب 

گرم شدن هوا 
می شود

ماشین ها سوخت فسیلی 
مصرف می کنند و موجب 

گلخانه ای گرمی هوا می شوند تأثیر  ــ  ــ5   4 شکل 
گازهایی مانند دی اکسید کربن 

دی اکسید کربن 

متان 

 دی اکسید نیتروژن 

)درصد  گلخانه ای  مهم  گازهای  درصد  ــ  ــ5     3 شکل 
منظور  محاسبه  در  بودن  ناچیز  و  کم  علت   به  آب  بخار 

نشده است(.

 گازهای سرد کننده
  c.f.c

% 72

% 10

% 5
%13
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ـ    5 فّعا لّیت 1 

مهم ترین پیامدهای گرم شدن کرۀ زمین چیست؟
 گرم شدن زیاد هوا باعث ذوب شدن توده های یخ در قطب 

شمال و جنوب می شود.
 سطح آب اقیانوس ها و دریاها باال می آید و این امر باعث 
به زیر آب رفتن سواحل پست و دلتاها و برخی جزایر و ایجاد سیل 

ـ  5  ــ به نمودار تغییرات درجۀ حرارت زمین و میزان تراکم دی اکسید کربن در جو توجه کنید. آیا بین این دو رابطه ای وجود دارد؟ شکل 5 ـ
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نوسان میزان دی اکسید کربن هوا در دو قرن اخیر
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ی گ
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نوسان میزان دمای هوا در دو قرن اخیر

ون
یلی

ر م
ت د

سم
ق

 وارونگی دما
می کنند،  زندگی  تهران  مانند  بزرگی  در شهرهای  که  افرادی 
گاهی در فصل زمستان از رادیو و تلویزیون مطلع می شوند که به علت 
پدیدٔه وارونگی دما، آلودگی هوا بیشتر خواهد شد و بهتر است بیماران 
قلبی و کودکان از خانه خارج نشوند. آیا می دانید وارونگی دما چیست؟
با  تروپوسفر٭،  جو،  اولیٔه  درالیه های  عادی  حالت  در 
افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد؛ از این رو، 
در شرایط عادی، هوای مجاور سطح زمین گرم تر و سبک تر از 
الیه های باالیی است و می تواند به راحتی به سمت باال صعود کند 
و جابه جا شود. اما در بعضی مواقع به خصوص در فصل زمستان، 

خواهد شد. 
 طول دوره های خشک سالی افزایش می یابد و در برخی 
مناطق، میزان محصوالت کشاورزی کم می شود.در بخش دیگری 
از کرٔه زمین میزان بخار آب و میزان بارش افزایش می یابد و خطر 

سیل آن  مناطق را تهدید خواهد کرد.

1 ــ منابع عمدٔه آلوده کنندٔه هوا را نام ببرید.

ـ آیا فعالیت های انسانی تغییری در میزان و ترکیب گازهای اتمسفر ایجاد کرده است؟ چگونه؟ در این باره توضیح دهید. 2ـ 

یا  ــ به نظر شما، کدام کشورها در افزایش گازهای گلخانه ای تأثیر بیشتری دارند؟ کشورهای صنعتی   3

کشورهای در حال توسعه؟ چرا؟

الف ــ وضعیت هوا در شرایط عادی 

هوای سرد 

هوا با تابش نور خورشید و هدایت حرارتی، گرم می شود

ب ــ وضعیت هوا در شرایط وارونگی دمایی

 سرپوش گرمایی هوا
هوای سرد 

وارونگی دمایی

هوای سرد  هوای سرد   آلوده کننده ها 

ـ  5 شکل 6 ـ

شرایط عادی
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ـ  5  ــ شهر لس آنجلس، کالیفرنیا؛ )الف( یک روز صاف و )ب( یک روز آلوده با پدیدۀ وارونگی دما. شکل 8 ـ
بالف

درجۀ حرارت

ارتفاع  

شکل 7 ــ5 ــ رابطۀ درجۀ حرارت و ارتفاع در شرایط عادی و در حالت وارونگی دما

 وارونگی سرد
الیۀ واژگون گرم

ارتفاع  با  حرارت  درجۀ 
سرد کاهش می یابد.

ارتفاع

 درجۀ حرارت   

ابتدا  ارتفاع  افزایش  با  حرارت  درجۀ 
کاهش و سپس افزایش می یابد.

شرایط وارونگی دما
شرایط عادی گرم

سرد

و  سردتر  هوای  شرایط  این  در  زیرا  می شود؛  برعکس  وضعیت 
سنگین تر در مجاورت زمین ساکن است و الیه هوای گرمی در 
و  شرایطی، حرکت صعودی  در چنین  می گیرد.  قرار  آن  باالی 

جابه جایی هوا صورت نمی گیرد.

وارونگی دما معموالً در شب های آرام و بدون ابر زمستان 
اتفاق می افتد. این پدیده ممکن است در داخل یا خارج از شهرها 
رخ دهد، اما در شهرهای بزرگ و صنعتی مشکالت زیادی را به 

همراه می آورد. آیا می دانید چرا؟

 آلودگی هوا و باران اسیدی
شاید  شنیده اید؟  را  اسیدی  باران  اصطالح  حال  به  تا  آیا 
تاکنون کنجکاو شده باشید که دربارهٔ این موضوع اطالعات بیشتری 

به دست آورید.
هوا  آلودگی  نتایج  و  آثار  از  یکی  چیست؟  اسیدی  باران 
باران اسیدی است. در دو دهٔه اخیر )در برخی نواحی صنعتی( بر اثر 

فعالیت های کارخانه ها، میزان دی اکسید گوگرد و دی اکسید ازت در 
هوا افزایش یافته است. این دو ماده در اتمسفر با اکسیژن و بخار آب 
واکنش شیمیایی ایجاد می کند و به صورت اسید سولفوریک و اسید 
نیتریک درمی آید. این ذرات اسیدی مسافت های طوالنی را به وسیلٔه 
باد طـی می کنند و به صورت باران اسیدی بر سطح زمین فرومی ریزند. 
چنین بارش هایی ممکن است به صورت برف، باران یا مه نیز دربیاید.

پیامدهای باران اسیدی چیست؟
تاریخی  آثار  و  بناها  رفتن  بین  از  باعث  اسیدی  باران   
به خصوص در ساختمان هایی که از سنگ مرمر یا آهک ساخته 

شده باشند، می شود.

 باران اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می دهد 
و حتی ممکن است مواد سمی را وارد آن کند.

 باران اسیدی موجب نابودی درختان و کاهش مقاومت 
آنها به خصوص در برابر سرما می شود.
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جریان آب های سطحی   

  محیط زیست رودخانه 

اسید سولفوریک،
اسید نیتریک  

محیط زیست دریاچه  

محدودۀ شهری  
کارخانه ها، نیروگاه ها  

 محیط زیست جنگل 

  ذرات خشک  

و  تشکیل  و  تغییر  انتقال،   
ترکیب واکنش های اکسیدی   

ابر  

 باران، برف و مه اسیدی  باران، برف و مه اسیدی

منابع آلوده کننده    جهت جریان باد و مسیر باران اسیدی

محدودۀ شهری  

ساختمان ها و 
بناهای تاریخی 

محصوالت کشاورزی رودخانه

شکل 9 ــ5 ــ تصویر چگونگی تشکیل و آثار ناشی از  باران اسیدی

 NO2 ذرات آلوده کنندۀ هوا  
باران  تشکیل  در  که   SO2 و 

اسیدی مؤثرند

جهت وزش باد

سوئد فنالند
نروژ

کیلومترکیلومتر

2000 کیلو مترمکعب=
SO2

از جمله مهم ترین روش ها برای جلوگیری از گرم شدن 
کره زمین و باران های اسیدی، و وارونگی دما، این است که بشر 
از انرژی های جایگزین مانند انرژی هسته ای، هیدروژن و پیل 
سوختی، باد و زمین گرمایی استفاده کند. انرژی خورشیدی و 
هیدروژنی در طبیعت بسیار فراوان است.امروزه بیشتر شهرهای 

باقی مانده برای  تنها راه  جهان از مشکل آلودگی رنج می برند. 
بر   مفیدی  آثار  که  است  پاک  انرژی های  به سمت  بشر حرکت 
از  استفاده  ما  کشور  در  حاضر  حال  در  دارد.  محیط زیست 
سوخت ها و انرژی های نو مانند باد، هسته ای و هیدروژن آغاز 

شده است.

شکل 10 ــ5 ــ ورود دی اکسید سولفور از مناطق  صنعتی اروپا  به  شبه جزیرۀ اسکاندیناوی و ریزش باران اسیدی
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سوراخ شدن )نازک شدن( الیۀ اُُزن

مناطق آلوده به باران اسیدی

مناطقی که در آینده احتمال 
آلوده شدن دارند شکل 11 ــ 5 ــ نقشه محدوده های متأثر از باران اسیدی 

یکی از آثار نامطلوب آلودگی هوا تخریب یا نازک شدن الیٔه ُازن است.

الیۀ ازن 

وجود ازن در جو مانند یک فیلتر طبیعی، عامل بقای جانداران برروی کرۀ زمین است 

ازن طول موج پرتوهای آسیب رسان فرابنفش خورشیدی را که برای جانداران بسیار 

زیان بارند، جذب می کند حرکت قائم هوا، به ویژه در استراتوسفر )ارتفاع تا حدود 10 

تا 50 کیلومتری(، بسیار کند و آرام است و به این ترتیب آمیختگی قائم هوا به آرامی 

صورت می گیرد، اما حرکت هوا در سطوح افقی به سرعت انجام می شود در نتیجه، 

زمانی که یک بار آالینده ای زیان آور، به جو زمین نفوذ می کند، می تواند سال ها در آن جا 

باقی بماند و اغلب در اطراف زمین و سطوح اقیانوس ها پخش شده و مشکلی جهانی را 

بوجود می آورند مهمترین نتیجه کاهش مسیر حفاظتی ازن در جو، افزایش کارآیی و 

توان مندی پرتوهای خطرآفرین فرابنفش در سطح زمین و پیامدهای زیان بار آن همچون 

افزایش سرطان پوست و آب مروارید چشم است 

الیۀ ُاُزن را حفظ کنیم

د  که  ست   O3 طبیعی  گا  ساسی   محافظ  الیٔه  ن  ُ ُ الیۀ 
مین( یافت می شود.  لی ٣٠ کیلومتری سطح  نوسفر )حدود ٢5  ستر
ء  ج ماو مو ت مخرب  ثر ین گا نجات بخش با جذب و کاهش 
ج  مو ت تخریبی  ثر مین    شید همانند صافی کره  بنفش خو

د. سیب  مصون و محفوظ نگاه د



فصل پنجم

7٠

خالصه
 در روزهای بحرانی آلودگی هوا، از عبور و مرور در محدوده های پر ترافیک خودداری کنیم. تالش کنیم تا 
از وسایل نقلیٔه عمومی استفاده کنیم. هنگامی که هوا آلوده است، از بازی کودکان در محیط های باز و از خروج افراد 

مسن و مبتالیان به بیماری های قلبی جلوگیری کنیم.
 امروزه آلودگی هوا را فقط ناشی از فعالیت های انسانی می دانند.

 گازهای گلخانه ای مانع از سرد شدن زیاد زمین هنگام شب و گرم شدن بیش از حد آن هنگام روز می شوند.
 با افزایش فعالیت های صنعتی و استفاده زیاد از سوخت های فسیلی درصد گازهای گلخانه ای زیاد شده است.
 گرم شدن زمین در اثر افزایش گازهای گلخانه موجب  ذوب یخ های قطبی  و باال آمدن سطح دریا و به زیر آب 

رفتن سواحل پست شده است.
 وارونگی دما باعث باقی ماندن و عدم خروج هوای آلوده از مناطق شهری و صنعتی می شود.
 باران اسیدی باعث از بین رفتن آثار و بناهای تاریخی ــ کاهش حاصلخیزی خاک می شود.

در بعضی از استان های غربی و جنوب غربی 

کشورمان نفوذ گرد و غبار به حدی است که کاهش 

تعطیلی  باعث  و  می رسد  متر   50 از  کمتر  به  دید 

ادارات و لغو پروازها می شود.

ـ    5 فّعا لّیت 2 

1 ــ چند مورد از پیامدهای باران اسیدی را بیان کنید.

2 ــ با توجه به شکل 11ــ  5 بگویید کدام مناطق جهان هم اکنون از نظر آلودگی ناشی از ریزش باران های 

اسیدی بیشتر مشکل دارند.

3 ــ چرا وارونگی دما در شهر تهران باعث افزایش بیماری های تنفسی قلبی می شود؟

4 ــ چنانچه دربارهٔ محافظت از الیهٔ ازن در روزنامه ها مطالبی یافتید، آنها را به دیوار کالس نصب کنید.

بیشتر بدانیم
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ـ  5 توجه کنید. آیا می توانید علل آلودگی رودها را نام ببرید؟  به شکل 13ـ

 »راین« نمونۀ یک رود آلوده در جهان
رود »راین« یکی از طوالنی ترین و مهم ترین رودهای اروپا 
سرچشمه  سوئیس  از  طول   کیلومتر   1300 با  رود  این  است. 
می گیرد و از کشورهای فرانسه، آلمان و هلند عبور می کند)شکل 
12ــ5(. بسیاری از کارخانه ها در اطراف این رود مستقر شده اند. 
و  سرب  کادمیوم،  چون  مضری  مواد  شیمیایی  و  فلزی  صنایع 
جیوه را وارد رود می کنند. صنایع کاغذسازی و مواد شوینده هم 
خانگی،  فاضالب های  می کنند.  وارد  رود  این  به  فاضالب هایی 
به  و …  کهنه  کاغذ، وسایل  قطعات  زایدی چون  مواد  و  زباله ها 

شکل 12ــ5 ــ نقشۀ حوضۀ رود »راین« و محدوده های صنعتی اطراف رود

مانهایم 

 کلن  

فرانکفورت 
 بن     

دریای
 شمال  

کارلسروهه 

چۀ  یا ر د  
کنستانتس

محدوده های 
صنعتی ــ شهری  

حوضۀ رود

استراسبورگ

فرانسه

آلمان

سوئیس 

هلند رتردام

داخل رود ریخته می شود. ورود این مواد، آب رود را به شدت 
آلوده کرده  و بحرانی جدی برای محیط زیست حوضٔه اطراف آن 

به وجود آورده است.

 راه حل ها
راه حل  سه  رودها  آلـودگی  با  مقابله  بـرای  طورکلی  بـه 

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

د ر س نهم

آلودگی دریاها و رودها   
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ـ    5 فّعا لّیت 3

 چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟
و  وسیع  آن قدر  دریاها  که  می شد  تصور  چنین  گذشته  در 
عمیق اند که انسان نمی تواند به آنها آسیب برساند، اما امروزه دریاها 
به محل دفن ضایعات و زباله های ناشی از فعالیت های انسانی مبدل 
شده است. دو مشکل آلودگی دریاها و صید بی رویٔه ماهی ها حیات 
دریاها را به خطر انداخته است؛ برای مثال، 45 درصد آلودگی دریای 
شمال )انگلستان( ناشی از موادی است که رود راین در مسیر خود از 

کشورهای اروپایی جمع آوری می کند و به دریا می ریزد.
امروزه فعالیت های مربوط به استخراج نفت از کف دریاها 

شکل 14ــ5  ــ پاک سازی آلودگی نفتی ــ ساحل آالسکانیز آلودگی آنها را تشدید کرده است.

3 ــ پاک سازی رودها از آالینده ها.
نیز  راین  رود  آلودگی  از  ناشی  مشکالت  با  مقابله  برای 

اقداماتی به عمل آمده است؛ از جمله:
٭ در سطح بین المللی

با  مقابله  برای  راین  رود  اطراف  کشورهای  مشارکت   
آلودگی از طریق گردهمایی ها و جلسات بحث و گفت   وگو.

ـ فرض کنید از شما دربارهٔ مقابله با آلودگی یک رود نظرخواهی شده است. نظر خود را به اختصار بنویسید. 1ـ 

2 ــ رودهای مهم استان محل زندگی خود را نام ببرید. کدام یک در معرض آلودگی اند؟ چرا؟

شکل 13ــ5 ــ انواع آلوده کننده های آب رودها

 ورود فاضالب های خانگی  

ورود فاضالب های صنعتی

دریا
به  گرم  آب  ورود 
رود از نیروگاه برق

ورود کود شیمیایی و آفت کش به رود

کارخانه  

ریختن زباله و مواد زاید به آب

تردد کشتی ها

 در نظر گرفتن طرح هایی برای مراقبت و پاک سازی رود 
و چشم اندازهای طبیعی اطراف آن.

٭ در سطح ملی
برای  مقررات  و  قوانین  تصویب  با  کشورها  از  یک  هر   
صاحبان صنایع سعی کرده است تا تخلیٔه مواّد مضر را به رود راین 

کاهش دهد.
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درس نهم: آلودگی دریاها و رودها

و به ویژه ماهی های خاویاری اهمیت فراوان دارد.
در سال های اخیر اکتشاف و استخراج نفت بر اهمیت این دریا 
افزوده است. به شکل15ــ5 توجه کنید و بگویید منابع آلوده کنندٔه 

دریای خزر در کدام یک از کشورها خطری جدی ایجاد می کند.

ایران به پیمان جلوگیری از آلودگی دریاها 
پیوست.

کاهش آلودگی آب های خزر تنها با همکاری 
کشورهای اطراف این دریا امکان پذیر است.

 آلودگی دریای خزر و خلیج فارس
آن  دریاچٔه جهان است. مساحت  بزرگ ترین  دریای خزر 
بیش از 360,000 کیلومتر مربع و سطح آب آن   27متر پایین تر از 
سطح آب اقیانوس ها است. دریای خزر از نظر وجود انواع ماهی ها 

شکل 16ــ5  ــ آلودگی دریاها در اثر تصادف کشتی ها 

  ارس

  گرگان 

 جمهوری اسالمی ایران

اترک  

ترکمنستان 

ل  
ورا

 ا

گا  
ول

قزاقستان  

جمهوری آذربایجان 

ـ 5 ــ منابع آلوده کنندۀ آب دریای خزر شکل 15ـ

 سموم کشاورزی: ورود فاضالب های 
از  کشاورزی  سموم  و  شیمیایی  کودهای  دارای 
طریق رودها این سموم وارد دریا شده و به وسیلٔه 
آبزیان وارد زنجیرهٔ غذایی می شود و سالمتی انسان 

را به خطر می اندازد

فعالیت های  جمعیت:  افزایش   
سواحل،  ساکنان  زباله های  دفع  و  توریستی 

محیط زیست دریا را به خطر می اندازد

 نفت: استخراج و اکتشاف 
نفت از بستر دریای خزر به ویژه 
جمهوری آذربایجان  آلودگی 

نفتی ایجاد کرده است.
کورا

روسیه

سفید رود 

 دریای خزر

آستراخان

باکو

 رودها: قسمت عمدٔه آلودگی 
ولگا  رودخانٔه  از  ناشی  خزر  دریای 
است که فاضالب های شهری و صنعتی 

کارخانه ها را به این دریا وارد می کند
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ـ    5 فّعا لّیت 4

خلیج فارس یکی از مراکز مهّم صید مروارید و ماهی است. 
همچنین، آن جا به دلیل وجود جزایری که از نظر اقتصادی و نظامی 
اهمیت دارند، منطقه ای مهم محسوب می شود.خلیج فارس به علت 
عمق کم، شوری آب، گرمی هوا و ارتباط محدود با آب های آزاد 
جهان، محیط زیست ویژه ای را تشکیل می دهد، از جمله این که در  
برابر منابع آلوده کننده  بسیار  آسیب پذیر است.این بخش از جهان از 
نظر حمل ونقل کاال به ویژه نفت اهمیت زیادی دارد؛ خلیج فارس 
دارای منابع نفت فـراوان است. بهره بـرداری از منابع نفتی و انتقال 
آن به سایر نقاط جهان موجب آلودگی شدید این دریا شده است.

شکل 18ــ5 ــ مرگ ماهی ها در خلیج فارس بر اثر آلودگی آب

ـ آلودگـی نفتی خلیج فـارس در اثر حملۀ عراق به چاه های نفت )جنگ  شکل 19ــ5ـ 
خلیج فارس، 1991میالدی(

تأثیرات ناشی از آلودگی آب خلیج فارس
 نابودی یا مهاجرت هزاران پرنده از این ناحیه.

 تغییر رنگ و کیفیت آب و کاهش آب آشامیدنی در قطر 
و کویت.

 تشکیل الیه ای از مواد نفتی بر روی سطح آب که مانع 
از رسیدن نور خورشید و اکسیژن به ماهی ها و سایر آبزیان شده و 

موجب مرگ آنها می شود.
کویت

خارک

 عربستان 

قطر

خلیج فارس

بصره 

 بندرعباس

تنگه هرمز

 امارات

بحرین

جمهوری اسالمی ایران

 عراق

1ــ چند مورد از پیامدهای آلودگی آب های دریای خزر و خلیج فارس را نام ببرید.

2ــ به طور گروهی دربارهٔ مسائل مربوط به خلیج فارس و دریای خزر تحقیق کنید و در این زمینه گزارشی بنویسید.

شکل 17ــ5 ــ نقشۀ خلیج فارس و کشورهای اطراف آن

10 اردیبهشت

 روز ملی خلیج فارس
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خالصه
قرار  آلودگی  معرض  در  و خانگی  فاضالب های صنعتی، کشاورزی  به علت  ورود  بیشتر رودهای جهان   

گرفته اند.
 برای مقابله با آلودگی رودها باید ورود مواد آالینده را به داخل آب کاهش داد، این منابع را به نقاط دور دست 

انتقال داد و رودهای آلوده را از مواد مضر پاک سازی کرد.
 عالوه بر فاضالب های صنعتی، کشاورزی و خانگی، استخراج نفت و انتقال آن به سایر مناطق در آلودگی 

خلیج فارس و دریای خزر نقش مهمی داشته است.
 نابودی و مهاجرت هزاران پرنده ،  مرگ آبزیان،  تشکیل الیٔه نفتی بر روی سطح آب و تغییر رنگ و کیفیت آب 

از پیامدهای مهّم آلودگی نفتی در خلیج فارس بوده است.
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که مخاطرات طبیعی چند  اندیشیده اید  با خود  تاکنون  آیا 
نوع اند؟ یا چگونه رخ می دهند؟ آیا فکر کرده اید که اگر زمین لرزه 
در یک ناحیٔه کوهستانی خالی از جمعیت رخ دهد، باز هم یک 
خطر طبیعی است؟ آیا می دانید که حوادث طبیعی جزِء ویژگی های 
زمانی  حوادث  این  نیست؟  بد  طبیعت  چیز  هیچ  و  است  طبیعت 
زیان بار خواهند بود که انسان با راه های مقابله با آنها آشنا نباشد.

بامداد روز جمعه وقوع یک زمین لرزه عظیم موجب بروز فاجعه ای ملی 
در کشور شد؛ اما این اتفاق از مدت ها قبل شروع به شکل گیری کرده بود.

آزاد شدن انرژی از گسلی که برای چند سده خاموش مانده بود، عامل 
پدیدآمدن این لرزه عظیم بود، این گسل به دلیل حرکت دو صفحه عربستان )که در 

حال حرکت به سمت شمال است( و صفحه اوراسیا )که در حال حرکت به سمت 
جنوب است( شکل گرفته و فعال شده بود. این صفحات با سرعت 3 سانتی متر در 

سال حرکت می کنند و این گسل خاموش را شکل داده اند؛ گسلی که تا ترکمنستان 
ادامه دارد.

ساعت 5 و 26 دقیقه و 52 ثانیه بامداد روز جمعه امواج لرزه ای که در 
1 کیلومتری سطح زمین رخ داد، باعث وقوع زلزله ای با قدرت 6/5 درجه  عمق 

در مقیاس ریشتر در شهر بم شد. اگرچه دو بار پیش از این نیز در سال های 1981 
1 کیلومتری این منطقه زلزله هایی با قدرت 6/6 و 7/3 ریشتر  در فاصله ای حدود 

رخ داده بود، اما این زلزله بزرگ ترین زلزله ثبت شده در این ناحیه است،  پس از 
پایان زلزله اصلی، پس لرزه بزرگی از آن با قدرت 5/4 ریشتر به وقوع پیوست. 
کانون این پس لرزه نیز تقریباً در همان نقطه قبلی و در همان عمق وجود داشت.

شمال

29°  10 شمالی 

58°  20 شرقی 

فصل ششم

د ر س دهم

مخاطرات طبیعی

18 مهر

 روز جهانی کاهش بالیای طبیعی

تهران ـ واحد مرکزی خبر:

 سازمان ملل متحد به مناسبت روز پیشگیری از بالیای طبیعی اعالم کرد که سیل و 

بر جای  مالی  تلفات جانی و خسارت های  بالیا در جهان  انواع دیگر  از  بیش  خشک سالی 

به گزارش خبر گزاری فرانسه، بخش امور بشردوستانه سازمان ملل متحد به مناسبت  می گذارد

دهه بین  المللی پیشگیری از بالیای طبیعی، خاطرنشان کرد خشک سالی با برجای گذاشتن 

ساالنه هفتاد و چهار هزار کشته در جهان به عنوان خطرناک ترین بلیه و فاجعه شماره یک 

به حساب می آید

سازمان ملل متحد می افزاید: از سوی دیگر یک چهارم اراضی کره زمین در معرض 

بیابان زایی قرار دارند و این امر سالیانه 42 میلیارد دالر خسارت به بار می آورد

گرم شدن هوا در منطقه استوایی اقیانوس آرام موسوم به پدیده »ال نینو تا حدی منشأ 

دود های  انتشار  به خصوص  و  آتش سوزی جنگل ها  ایجاد  در  که خود  است  خشک سالی 

خفقان آور در آسیای جنوب شرقی نقش دارد

از دیگر انواع بالیای طبیعی عمده می توان به سیل اشاره کرد که روزبه روز در حال 
افزایش است

2 میلیارد دالر خسارت بر جای  وقوع سیل طی سال های 1991 تا 1995 حدود 3

گذاشته است که این میزان معادل نیمی از خسارت های اقتصادی است که از طریق بالیای طبیعی 

بر جای مانده است طی سال های 1996 ـ 1987 خسارت های اقتصادی ایجاد شده توسط 

بالیای طبیعی عظیم به بیش از چهارصد میلیارد دالر رسیده است و این در حالی است که در 

7، یکصد میلیارد دالر گزارش شده است  دهه قبل میزان خسارت ها 147 میلیارد  و در دهه 

سـیـل و خـشـک سـالـی: 

بـدتـریـن بـالیـای طـبـیـعـی
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ابتدا  شویم،  آشنا  بیشتر  طبیعی  مخاطرات  با  اینکه  برای 
الزم است نام آنها را بدانیم؛ زلزله، آتش فشان، سیل، بهمن برف 
یا سنگ، صاعقه٭، خشک سالی، طوفان، تگرگ، امواج شدید 
دریایی )سونامی(٭، هجوم ملخ و بسیاری از این قبیل از انواع 

در  انسان  که  است  نقشی  براساس  طبقه بندی  دیگر،  راه 
مخاطرات طبیعی ایفا می کند )شکل 2 ــ6(.

نقشی  آنها  ایجاد  در  انسان  که  در مخاطرات طبیعی  البته 
ندارد، مانند آتش فشان، دخالت انسان می تواند در کاهش یا افزایش 

شدت خسارت ها مؤثر باشد. 
از آن جا که در کشور ما بعضی از مخاطرات طبیعی مانند 
زلزله، سیل و …، بیش از دیگر حوادث خسارت ایجاد می کنند ما 
در این درس به مبحث زلزله، سیل، خشک سالی و بهمن خواهیم 

 شکل 2ــ6  ــ طبقه بندی مخاطرات طبیعی براساس نقش انسانپرداخت. 

نیز  مورد  تا حدود 40  کارشناسان  گاهی  که  مخاطرات طبیعی اند 
نام می برند که بسیاری از آنها در ایران نیز اتفاق می افتد. یکی از 
راه های دسته بندی مخاطرات طبیعی از نظر علمی، آن است که منشأ 

شکل گیری این حوادث را درنظر بگیریم )شکل 1ــ6(.

مخاطرات طبیعی چیست؟

شکل 1ــ6  ــ طبقه بندی مخاطرات طبیعی براساس منشأ

با منشأ برون زمینی   با منشأ درون زمینی

طوفان  سیل  صاعقه 

مخاطرات طبیعی  

امواج بلند اقیانوسی ناشی از 
زلزله های زیر دریا )سونامی(

آتش فشان    زلزله  

مخاطرات طبیعی

انسان در ایجاد آن نقش دارد   انسان در ایجاد آن نقش ندارد 
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علت وقوع زلزله چیست؟ 
درون زمین، مواد به صورت مذاب قرار دارند و دمای آنها 
بلکه  نیست  بسیار زیاد است. می دانید که پوستٔه زمین یکپارچه 
در محل های معینی دارای گسستگی است.در زیر این صفحات 
تا  ناپیوسته، مادٔه سازندٔه پوستٔه زمین، حالت پالستیک داشته و 
اندازه ای خمیر مانند است. صفحات مزبور ساکن نیستند بلکه روی 
مادهٔ خمیر مانند زیرین حرکت می کنند. این صفحات سه نوع حرکت 
دارند. همان طور که درشکل 4ــ6 می بینید این صفحات، یا از هم 

دور می شوند یا به هم نزدیک می شوند یا در امتداد هم می لغزند.
بلکه در بخش های مختلف  نیستند  قاره ها  یکپارچه  پوستٔه 
دارای  شکستگی اند؛ محل این شکستگی ها را گسل می نامند. زلزله 

زمانی اتفاق می افتد که سنگ های ناحیه ای از پوستٔه زمین، مقاومت 
خود را در برابر نیروهایی که از درون زمین به آنها وارد می آید، از 

دست بدهند و به طور ناگهانی بشکنند و  انرژی   زیادی آزاد  شود.

شکل 5 ــ6ــ نقشۀ صفحات پوستۀ زمین

شکل 3 ــ6ــ برش مقطع زمین و صفحات پوسته ای آن

پوسته 

مرز صفحات جبه 
تشکیل دهندۀ پوستۀ 

زمین
صفحات هسته

صفحۀ اوراسیا 

 صفحۀ
اقیانوس آرام 

      صفحۀ
    آمریکای
       شمالی

صفحۀ افریقا 
    صفحۀ
 آمریکای
     جنوبی

شکل 4 ــ6  ــ انواع حرکات پوستۀ زمین 

صفحات لغزنده  صفحات دور شونده   صفحات نزدیک شونده 

صفحۀ جنوبگان

 صفحۀ
اقیانوس آرام 

 صفحۀ
 اقیانوس هند

صفحۀ جنوبگان

صفحات دور  شونده
صفحات نزدیک  شونده
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برای مطالعه

از طرف دیگر تجزیٔه مواد پرتوزا٭ مانند اورانیوم در داخل 
زمین سبب تجمع انرژی در زمین می شود که گاهی در محل تماس 
دو پوسته یا گسل ها٭، انرژی جمع شده، امکان آزاد شدن می یابد. 
در اثر این واقعه، پوستٔه زمین به صورت موجی شکل باال و پایین 
می رود. هرچه سرعت و شدت این امواج بیشتر باشد؛ خرابی و ویرانی 
ناشی از آن نیز بیشتر خواهد بود. عمق این انفجار زیرزمینی نیز بر 
میزان ویرانی حاصله تأثیر می گذارد؛ یعنی، هرچه عمق کانونی زلزله 
کمتر باشد، شدت ویرانی بیشتر می شود و هرچه از مرکز زلزله دورتر 

شویم، از قدرت تخریب آن کاسته می شود. 
و  نیستند  زلزله ها خطرناک  همٔه  کنید.  نگاه  زیر  به جدول 
دستگاه های  فقط  بلکه  نمی شوند  احساس  اصالً  آنها  از  بعضی 
حساس آنها را ثبت می کنند. برای اندازه گیری میزان خسارت زلزله 

شکل 6 ــ6  ــ تخریب خط آهن بر اثر وقوع زلزله

)شدت( و همچنین مقدار انرژی ای که زلزله آزاد می کند )بزرگی( از 
دو مقیاس استفاده می کنند که به نام ریشتر٭ و مرکالی٭ معروف 
تأثیر زلزله های مختلف در هر دو مقیاس  است. در جدول زیر، 

آمده است. 

جدول 1ــ6   ــ مقایسۀ شدت زلزله و بزرگی آن در دو مقیاس ریشتر و مرکالی

مقیاس 
مرکالی

تأثیرشدت زلزله
بزرگی زلزله

 در مقیاس ریشتر
تخمین  انرژی آزاد  شده یا 

معادل انفجار آن

I4/2<فقط به وسیلٔه لرزه نگارها ثبت می شود.ثبت با وسایل حساس

یک پوند 
T.N.T

II4/2<بعضی از مردم آن را حس می کنند.احساس می شود

III4/2<افراد درحال استراحت آن را حس می کنند. شبیه لرزش ناشی از حرکت کامیون است. خفیف

IV4/2<به وسیلٔه افرادی که در حال قدم زدن اند، احساس می شود. اشیای غیرثابت به هم می خورند.مالیم

V4/8<افراد از خواب بیدار می شوند. زنگ های کلیسا به صدا درمی آیند.نسبتاً قوی

اتمی،  کوچک  بمب  یک 
T.N.T 20000تن

VIن مانند المپ و لوستر می چرخند.قوی شیای آویز 5/4<درختان حرکت موجی پید می کنند. 

VII6/1< دیوارها شکاف برمی دارد، گچ دیوارها می ریزد.خیلی قوی

VIIIماشین های در حال حرکت غیرقابل کنترل می شوند. دودکش ها می افتند. ساختمان های ویران کننده
ضعیف ویران می شوند.

<6/1

IX6/9<بعضی از خانه ها فرومی ریزند. زمین می شکافد. لوله ها می ترکند. خانمان برانداز

Xلغزش فجیع می شوند.  ویران  ساختمان ها  از  تعدادی  می کند.  پیدا  فراوان  زمین شکاف های 
گسترش پیدا می کند.

>7/3

XIویران بسیار فجیع کابل ها  و  لوله ها  خّط آهن ها،  و  جاده ها  فرومی ریزند،  پل ها  و  ساختمان ها  بیشتر 
می شوند. بالیای ثانویه بروز می کنند. 

>8/1
6000 بمب 

       یک مگاتنی٭
XII8/1>ویرانی کامل، درختان از زمین بیرون می آیند، زمین مانند موج به حرکت درمی آید. بنیان کن
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برای مطالعه

 Charles Francis Richter چارلز فرانسیس ریشتر

دانشمند آمریکایی که مطالعات زیادی در زمینهٔ لرزه شناسی 

و زلزله دارد، جدولی را در مورد طبقه بندی زلزله ارائه داده 

است که در آن،  بزرگی  زلزله با عددهایی از 1 تا 9 مشخص 

شده است. زمین لرزه ها را بر مبنای آن به واحد ریشتر بیان 

می کنند. براساس این جدول، زمین لرزه ای به بزرگی 1 در 

انفجار 170  از  انرژی حاصل  با  برابر است  مقیاس ریشتر 

حساس  لرزه نگارهای  به وسیلهٔ  فقط  که  تی. ان. تی  گرم 

ثبت می شود. در مقیاس ریشتر به ازای افزایش هر عدد، 

شدت زلزله 31 بار بیشتر از رتبهٔ قبلی آن خواهد بود؛ برای 

مثال، زمین لرزه ای به بزرگی 3 در مقیاس ریشتر 31*31 

بار شدیدتر از زلزله ای با بزرگی 1 ریشتر است؛ به این ترتیب، 

وقتی بزرگی زلزله ای 9 ریشتر باشد، قدرت آن برابر با انرژی 

البته  است.  تی. ان. تی  میلیون  تن  انفجار 150  از  حاصل 

تاکنون زلزله ای به این شدت در طول حیات انسان اتفاق 

نیفتاده است. زمین لرزهٔ شهریور ماه  1357در شهر طبس، 

حدود 7/4 ریشتر بود.

مادهٔ  اختصاری  نشانهٔ   :)T.N.T ) تی. ان. تی 

 )Trinitro tolouene) منفجره ای به نام تری نیتروتولوئن

با فرمول C7H5N3O6، ماده ای متبلور زرد رنگ است که 

در انفجارهای بزرگ از آن استفاده می شود. 

شکل 7ــ6  ــ نوعی لرزه نگار و نمودار وقوع زلزله در کنار آن

جدول 2ــ6   ــ برخی از زلزله های مخرب در ایران و جهان

زمان وقوع زلزله 

هجری شمسی
میزان تلفاتمحل وقوع زلزله

1081

1116

1134

1281

1287

1299

1302

1314

1318

1318

1319

1341

1347

1349

1351

1355

1357

1360

1369

1375

1376
1382

1388

ژاپن )توکیو فعلی( 

هندوستان)کلکته(

پرتغال 

جزایر آنتیل 

ایتالیا )سیسیل(

چین )کانو( 

ژاپن )یوکوهاما(

هندوستان )کویته(

شیلی 

شمال ترکیه 

هند )آسام( 

ایران )بوئین زهرا( قزوین

ایران )دشت بیاض( خراسان

پرو 

ایران )قیر و کارزین( فارس

چین )پکن( 

ایران)طبس( خراسان

ایران )کرمان(

ایران )رودبار( گیالن

ایران )اردبیل(

ایران )قائن( خراسان
ایران )بم( کرمان

هائیتی )پرتوپرنس(

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

برای مطالعه
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پراکندگی زلزله ها در سطح کرۀ زمین
به شکل 9ــ6، مناطق عمدٔه زلزله خیز جهان، نگاه کنید. در 
محل حاشیه، صفحات پوستٔه زمین قرار دارند. مهم ترین مناطق 

زلزله خیز جهان عبارت اند از: 
1ــ کمربند کوهستانی آلپ ــ هیمالیا؛ جایی که پوستٔه 
ـ اروپا به پوستٔه تشکیل دهندٔه قارٔه آفریقا  تشکیل دهندٔه قارٔه آسیاـ 

و هند برخورد می کند. 
که  یعنی، محلی  اقیانوس آرام؛  ــ کمربند اطراف   2
آمریکای  اروپا،  ــ  آسیا  قارٔه  پوستٔه  به  آرام  اقیانوس  پوستٔه کف 

جنوبی، استرالیا و آمریکای شمالی برخورد می کند. 
ـ کمربند میانی اقیانوس اطلس؛ یعنی، جایی که پوستٔه  3ـ 

اقیانوس اطلس در حال گسترش است. 
از  اگر  شاید  می افتد؟  اتفاقی  چه  زلزله  وقوع  از  قبل   
چنین  در  که  می دهند  پاسخ  بپرسید،  را  موضوع  این  بزرگ ترها 
تفاوت در  نیز  امر  این  زمانی، حیوانات متوحش می شوند. علت 
حساسیت حواس جانوران نسبت به انسان است اّما امروز با استفاده 
از وسایل پیشرفته، انسان نیز می تواند بسیاری از عالئم را هنگام 

وقوع احتمالی زلزله دریافت کند. 

 عالئم پیش بینی زلزله
محل های  در  زمین  کوچک  لرزش های  کاهش  ــ   1

مستعد زلزله: زمین دائماً در حال لرزش است. این لرزش ها فقط 
توسط دستگاه های حساس لرزه نگار ثبت می شود. در زمانی که 
این لرزه ها متوقف شود، امکان تجمع انرژی بیشتر شده و ممکن 
است در اثر تخلیٔه یکبارهٔ این انرژی، لرزش شدیدتری، رخ دهد.

2 ــ تغییر در سطح آب های زیرزمینی : در اثر تغییر 
دما و فشار الیه های زیرین، ممکن است سطح آب زیرزمینی شامل 
چاه ها، چشمه ها و قنات ها باال یا پایین برود که این، نشانه ای از 

وقوع احتمالی زلزله است.
در محـّل  پـوستۀ زمین  فـاصلـۀ  بیشتر شدن  ــ   3
شکستگی ها و گسل ها: اندازه گیری فاصلٔه بین شکستگی های 

 گودال عمیق پروشیلی کوه های آندفوران آتش فشان 

 اقیانوس آرام

سطح دریا  

پوستۀ اقیانوس 

صفحۀ نازاکا 

 جبه 

یک حاشیه ویرانگر 

کانون زلزله، با 
تخریب صفحات، 

فشار زیاد می شود .
پوستۀ اقیانوس بر اثر اصطکاک 

و گرمای جبه، مذاب می شود.

 )پوستۀ قاره ای(

صفحۀ 
آمریکای 

جنوبی
باال آمدن 

روانه

2001  هند 

1985  مکزیکوسیتی 

                      کمربندهای زمین لرزه 
                 برخی از زمین لرزه های مهم اخیر 

                    مناطق آتش فشانی فعال
                           آتش فشان های منفرد

1997 ایران 

1976 فیلی پین 

1923 توکیو 
1996  کوبه 

شکل 9ــ6  ــ نقشۀ  پراکندگی زلزله و آتش فشان در جهان

شکل 8  ــ6     ــ محل برخورد صفحۀ نازاکا در اقیانوس آرام با صفحۀ 
آمریکای جنوبی
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گسل ها  محل  کنترل  یا  دقیق  دستگاه های  به وسیلٔه  زمین  پوستٔه 
با استفاده از عکس های هوایی و ماهواره ای، راه دیگری برای 

پیش بینی احتمالی وقوع زلزله است.
 بعد از وقوع زلزله چه اتفاقی می افتد؟ آنچه در اغلب زلزله ها 
سبب خسارت می شود و تلفات انسانی را بیشتر می کند، ویرانی ناشی 

از خود زلزله نیست بلکه مشکالتی است که پس از وقوع زلزله رخ 
می دهد؛ برای مثال، آتش سوزی ها، انفجار لوله های گاز، لغزش های 
زمین، پس لرزه ها٭، اتصال کابل های برق و… گاهی تلفات بیشتری 
بهتـر است،  این خطر طبیعی  مقابل  ایمنی در  برای  به بار می آورند. 
یکبار دیگر تمرین های کتاب آمادگی دفاعی یا حرفه و فـن را مرور کنید.

ب ــ ارگ بم بعد از وقوع زلزلهالف ــ ارگ بم قبل از وقوع زلزله
شکل 10ــ6  ــ آثار و پیامدهای وقوع یک زلزله

راه های مقابله با زلزله

1ــ ایمن سازی ساختمانی که در آن زندگی می کنیم، از طراحی تا اجرای آن باید تابع اصول مهندسی باشد 

و در تمام مراحل آن از نیروهای متخصص استفاده شود و در ساخت آن باید از مواد و مصالح سبک و با کیفیت 

استفاده شود.

2ــ مهندسان باید از ساختن شهرها، شهرک ها و ساختمان ها روی مناطقی که گسل های فعّال دارند، پرهیز 

کنند.

3ــ هر منطقه باید دارای پناهگاه های اضطراری باشد تا هنگام لزوم بتوان از آن استفاده کرد.

4ــ وسایل داخل ساختمان ها گونه ای چیده شود که از پرت شدن اشیاء، شکستن شیشه ها، ریختن کمدها 

و افتادن لوسترها جلوگیری شود.

5ــ امن ترین نقاط منزل را جهت پناه گرفتن بیابیم. در صورت امکان با کمک اعضای خانواده یک بار مانور 

پناه گرفتن را برگزار کنیم.

6ــ هنگام وقوع زمین لرزه بعد از پناه گرفتن نباید از جای خود تکان بخوریم و با دستان گره خورده از سر 

خود مواظبت کنیم.

7ــ پس از تمام شدن زمین لرزه از آسانسور و پله ها استفاده کنیم.

8  ــ پس از وقوع زلزله مواظب پس لرزه ها باشیم، ممکن است آنها هم خطرناک باشند.

9ــ در صورت نیاز، به نیروهای امدادی کمک کنیم.

10ــ همواره کُنج اتاق ها و کنار ستون های ضخیم محل مناسبی برای پناه گرفتن هستند.

بیشتر بدانیم
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 سیل چیست؟  
رودها عالوه بر تأمین نیاز ما به آب، یعنی مهم ترین عنصر 
حیاتی، با حمل و رسوب گذاری آبرفت ها، خاک های حاصلخیز 
دیگر،  سوی  از  و  می آورند  فراهم  مردم  برای  را  کشاورزی 
حمل و نقل را رونق می بخشند اّما چرا ممکن است رودها سبب 

ایجاد سیل شوند و یک مخاطره طبیعی را ایجاد کنند؟ 

سیل رودخانه ای جریان بسیار شدید آب را گویند که خارج 
از بستر اصلی رودخانه با سرعت حرکت می کند و به دلیل نیروی 
فراوان هر آنچه را در مسیرش قرار دارد، با خود می برد. بنابراین، 
وقتی سیل جاری می شود، گل و الی آن همه چیز را مدفون می کند 

و هر چه در سر راه دارد، ویران می سازد. 

شکل 12ــ6  ــ وسایل ارتباطی متفاوت در زمان وقوع سیلشکل 11ــ6  ــ منازل ویران شده در اثر وقوع سیل

با مطالعۀ بریدۀ روزنامه به 6 سؤال اساسی 

در جغرافیا پاسخ دهید. این سؤال ها عبارت اند از:

کجا؟

چه چیز؟

کی (چه وقت(؟

چگونه؟

چرا؟

چه کسانی؟

زیان های سیل در استان
 آذربایجان شرقی

سیل جان ٤ نفر را در روستای »آندآب« اهر گرفت
جمهوری  خبرگزاری  گزارش  به 
اسالمی از تبریز، در پی بارندگی های شدید 
و جاری شدن سیل در آذربایجان شرقی، 
مناطق مسکونی و کشاورزی و چند شهر 
و روستای این استان دچار آبگرفتگی شد.
 ٤ کنون  تا  محلی،  منابع  گزارش  به 
نفر در روستای آندآب از توابع اهر در این 

حادثه جان باخته اند.
مسئول حوادث غیر مترقبه استانداری 
آذربایجان شرقی گفت: در اثر این بارندگی، 
شهرهای بستان آباد و مرند، روستای ایوانق 
از توابع بستان آباد، روستاهای اطراف مرند 
و روستای آندآب از توابع شهرستـان اهـر

دچار سیل گرفتگی شد.
واحد   60 از  بیش  وی،  گفته  به 
مسکونی در این مناطق تخریب و بیش از 
200 واحد مسکونی به شدت آسیب دید.
و  سیل  جریان  اثر  بر  افزود:  وی 
اراضی  به  فراوانی  زیان های  آبگرفتگی، 
نیز  و  آمد  وارد  مسکونی  و  کشاورزی 
احشام  از  زیادی  تعداد  شدن  تلف  باعث 

منطقه شد.
 وی گفت: ستاد حوادث غیر مترقبه 
استانداری آذربایجان شرقی، در حال بررسی 
میزان دقیق زیان های وارده به آسیب دیدگان 

و مناطق سیل زده است.

17 خرداد 73
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 پراکندگی جغرافیایی سیل و علل وقوع آن 
دهد،  رخ  است  ممکن  زمین  کرٔه  نقاط  تمام  در  سیل 
به خصوص در مسیر رودها و مجاری موقتی عبور آب، اّما آنچه 
وقوع سیل  احتمال  اخیر  در سال های  که  آن است  دارد  اهمیت 
بیشتر شده است. علل اصلی وقوع سیل ریزش باران های شدید 
زودرس  گرمای  اثر  در  ارتفاعات  برف  ناگهانی  ذوب  طوالنی،  و 
اثر خراب شدن  بر  تخلیٔه آب ذخیره شده در پشت سد  هواست. 
آن نیز می تواند سیل به وجود آورد. جغرافیدانان یکی از علل مهّم 
وقوع سیل را قطع درختان و نابودی جنگل ها می دانند. همچنین، 
کندن بوته ها و چرای بی رویٔه دام ها در مراتع می تواند از علل وقوع 
سیل باشد. البته این ها عللی اند که وقوع سیل را تشدید می کنند.

 کشور بنگالدش از جمله مناطقی است که همه ساله شاهد 
وقوع سیل است و بسته به شدت سیل، با خسارت های جانی و 
مالی زیادی روبه رو می شود. علت وقوع سیل در بنگالدش نیز 
ریزش باران های موسمی و قرار گرفتن این کشور بر روی دلتای 

رودهای »گنگ« و »براهماپوترا« است.   
در صورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع 

یا عدم وقوع سیل بررسی کنیم باید به این نکات توجه کنیم: 
1ــ وضعیت پوشش گیاهی در حوضۀ آبخیز٭: پوشش 
گیاهی باعث حفاظت خاک و مانع از حرکت سریع آب در زمین 

می شود و آب را به داخل زمین نفوذ می دهد.
2ــ جنس خاک   در حوضۀ آبخیز: جنس خاک ها از نظر 

سرعت نفوذ آب در آنها و مقدار آبی که می توانند نگهداری کنند. 
3ــ شیب دامنه ها٭ در حوضۀ آبخیز: شیب دامنه در 
سرعت حرکت آب اهمیت دارد. هر چه شیب کمتر باشد، سرعت 

حرکت آب نیز کمتر است.
4ــ وضعیت شبکۀ آبراهه٭ در حوضۀ آبخیز: شبکٔه 
آبراهٔه پرتراکم امکان انتقال آب بیشتری را فراهم می کند، در حالی 

که شبکٔه کم تراکم، بیشتر آب ها را در زمین نفوذ می دهد. 

شکل 14ــ6  ــ بی خانمانی انسان ها بر اثر وقوع سیل در بنگالدش

شکل 13ــ6  ــ رابطۀ قطع درختان با وقوع سیل

شکل 15ــ6   ــ تخریب یک پل ارتباطی بر اثر سیل

آرام و شدید و کوتاه
طوالنی

برف دریاچۀ 
قلل آتش فشانی بر اثر 

شروع فعالیت

خراب شدن 
سد مصنوعی

قطع 
درختان

بوته کنی 

بارندگی  ذوب برف 

گرمای 
زودرس 

در مناطق مرطوب و در مناطق خشک
عرض های جغرافیایی باال٭

تخلیۀ دریاچه

خراب شدن
 سد طبیعی

چرای بی رویه
 دام 

 نابودی پوشش گیاهی

علل وقوع سیل  
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شکل 16ــ6  ــ سیل در آمریکای جنوبی

در چه مناطقی خطر سقوط بهمن وجود دارد؟
شیب  که  مناطقی  به خصوص  کوهستانی  مناطق  تمام  در 

           محیط طبیعی               نیروی جاذبۀ زمین         وزن مواد روی دامنه             استفادۀ نادرست  

علل سقوط بهمن 

بهمن چیست؟ 
بهمن، سقوط ناگهانی مواد از روی دامنه ها به سمت پایین 

است و ممکن است این مواد، برف یا قطعات سنگ یا مخلوطی 
از هر دو باشد. 

گیاهی  فاقد پوشش  که  دامنه هایی  باشد و همچنین  زیاد  دامنه ها 
ما،  کشور  در  دارد.  وجود  بهمن  سقوط  احتمال  باشند، 

1ــ یک گروه پژوهشگر قصد دارند امکان وقوع سیل را در محل زندگی خود بررسی و پیش بینی کنند. کدام 

موارد را باید مورد مطالعه قرار دهند؟ پاسخ را در جای خالی بنویسید.

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ــ آیا تاکنون در استان محل زندگی شما سیلی رخ داده است؟ در کدام ناحیه؟ علل وقوع آن را ذ کر کنید.
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و  هراز  جادٔه  مانند  می کنند،  قطع  را  کوهستان ها  جاده هایی که 
چالوس در رشته کوه البرز و چهارمحال و بختیاری در زاگرس، 
محل هایی اند که همیشه احتمال سقوط بهمن در آنجا وجود دارد. 
در زمستان ها، سقوط بهمن برف و در فصل بهار و پاییز ریزش 
خرده سنگ موجب بسته شدن جاده های ارتباطی می شود. گاهی 

به هنگام زمستان برخی از رانندگان ناآگاه، با به صدا درآوردن بوق 
اتومبیل در کوهستان ها باعث می شوند که در دامنه های حساس، 
امکان سقوط بهمن فراهم شود؛ زیرا انعکاس صدا در کوهستان ها 

باعث تحریک مواد روی دامنه ها می شود. 
با گذشتن هر یک ساعت، شانس زنده ماندن یک انسان در 
ماندن 45  زنده  اّول شانس  بهمن نصف می شود. در ساعت  زیر 
درصد است و در ساعت چهارم به ده درصد می رسد. گفتنی است 
از همان لحظات اّول در اثر ضربه و فشار بهمن و اصابت صخره 
برخی جان خود را از دست می دهند. هنگام گرفتار شدن در بهمن با 
پرش کردن یا شنا سعی کنیم خودمان را به سطح بهمن نزدیک کنیم.

 خشک سالی چیست؟ 
نسبت  انتظار در یک سال  کاهش ریزش های جوی مورد 
به میانگین بارندگی در دراز مدت در یک منطقه را خشک سالی 
از  اعم  اقلیمی  نوع  هر  در  است  ممکن  خشک سالی  می گویند. 
خشک تا مرطوب حاره ای و حتی مناطق نزدیک قطب نیز رخ بدهد. 

شکل 17ــ6  ــ حرکت بهمن روی دامنه ها

 جاده

شکل 18 ــ 6ــ نقشۀ پراکندگی مناطق در معرض خشک سالی در جهان 

 غرب میانه آمریکا

ساحل

 شمال شرقی برزیل

مناطقی که در سال های اخیر با مشکل 
کمبود مواد غذایی روبه رویند. 

ل  حتما ا که  طقی  منا  
خشک سالی وجود دارد

 سومالی

موزامبیک آنگوال و نامیبیا

شمال شرقی چین

اتیوپی و سودان 

شمال هند 

مدار رأس  السرطان

مدار رأس  الجدی

استوا
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ـ    6 فّعا لّیت 3

 پیامد های خشک سالی
موجودات  زندگی  بر  مالحظه ای  قابل  آثار  خشک سالی 
و  خشک  مناطق  در  به خصوص  آثار  این  دارد.  ناحیه  یک 
نیمه خشک، یعنی مناطقی که افزایش خشکی هوا منجر به افزایش 
تبخیر از خاک می شود، زیادتر است و رشد گیاهان با مشکالت 
زیادی روبه رو می شود. از بین رفتن پوشش گیاهی باعث شدت 
فرسایش خاک می شود و خاک فرسایش یافته به وسیلٔه باد باعث 
آلودگی آب های باقی مانده می شود و حیات موجودات   را به خطر 
به وجود  را  بسیاری  می اندازد. خشک سالی همچنین مشکالت 

می آورد؛ از جمله:

 مردم برای مصرف آب و بهداشت و شست   و شو دچار 
مشکل می شوند.

خاک  از  بخشی  و  برمی دارند  ترک  رسی  خاک های   
مرغوب به وسیلٔه باد از دست می رود.

به  نتیجه غذا  در  و  تولید محصوالت کشاورزی  میزان   
شدت کاهش می یابد.

 ذخایر آب سدها و در نتیجه تولید برق کاهش می یابد و 
ممکن است آب جیره بندی شود.

بروز آتش سوزی در   خشکی زیاد ممکن است موجب 
جنگل ها شود.

1ــ کدام سورهٔ قرآن کریم به موضوع خشک سالی اشاره می کند؟ 

2ــ با استفاده از شکل 18ــ6 ارتباط بین وقوع خشک سالی و قحطی را با عرض جغرافیایی، توضیح دهید. 

 از بین رفتن گیاه  کاهش رطوبت خاک براثر کاهش بارش و تبخیر زیادترک برداشتن خاک های رسی و حمل ذرات به وسیلۀ باد   

افزایش شوری آب و به خطر افتادن زندگی گیاهان و جانوران        

شکل 19ــ6  ــ اثر خشک سالی بر محیط
 فرسایش بیشتر خاک

یکی از پیامدهای خشک سالی، شکل گیری طوفان های گرد و غبار است. سوزش چشم و خشکی گلو از پیامدهای گرد و غبار 
است. افراد مبتال به آسم و کودکان و سالمندان در چنین شرایطی نباید از خانه بیرون بیایند. استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیت های 

ورزشی و شستشوی دست و صورت کمک زیادی به سالمتی ما خواهد کرد.
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ـ    6 فّعا لّیت 4

خالصه
 مخاطرات طبیعی انواع گوناگونی دارد که می توان آنها را بر مبنای محل وقوع و نقش انسان دسته بندی کرد.

 علت اصلی وقوع زلزله حرکت صفحات پوستٔه زمین و آزاد شدن انرژی در محل گسل هاست.
 ریزش باران های شدید و طوالنی، ذوب ناگهانی برف، تخلیٔه سریع آب ذخیره شده در پشت سدها و از بین بردن 

درختان و پوشش گیاهی موجب بروز سیل می شود.
 سقوط ناگهانی برف یا قطعات سنگ از روی دامنه ها در نواحی کوهستانی را بهمن می گویند.

 خشک سالی یعنی کمبود ریزش های جّوی در یک سال نسبت به میانگین بارندگی ساالنه دراز مدت در آن ناحیه  
خشک سالی آثار زیان باری  بر زندگی انسان ها و سایر موجودات بر جای می گذارد.

1ــ با یکی از افراد مسن فامیل خود که یکی از مخاطرات طبیعی را مشاهده کرده است، مصاحبه ای انجام 

دهید و به کالس گزارش کنید. 

2ــ به این پرسش ها پاسخ دهید: 

الف ــ مخاطرات طبیعی یعنی چه؟ 

ب ــ زلزله بیشتر در چه مناطقی اتفاق می افتد؟ 

پ ــ علل وقوع زلزله چیست؟

ت ــ چه رابطه ای بین عمق کانونی زلزله و میزان ویرانی آن وجود دارد؟ 

ث ــ کدام یک از مخاطرات طبیعی در استان محل زندگی شما بیشتر اتفاق می افتد؟ چرا؟ 

ج ــ آیا سیل در مناطق غیرمسکونی مضر است یا مفید؟ توضیح دهید. 

چ ــ علل وقوع سیل و بهمن را در جدول بنویسید.

علل وقوع بهمنعلل وقوع سیل

……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………

ح ــ خشک سالی چه تأثیری بر زندگی مردم بر جای می گذارد؟
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در درس قبل با چگونگی وقوع بعضی از مخاطرات طبیعی 
آشنا شدید. ممکن است این سؤال برای شما پیش آید که آیا همیشه 
حوادث طبیعی به بالیای طبیعی منجر می شوند؟ پاسخ این سؤال به 
توضیح بیشتری نیاز دارد. به نظر شما، اگر زلزله در یک شهر با جمعیت 
چند میلیونی رخ بدهد، خطر بیشتری دارد یا در یک منطقٔه کوهستانی 
خالی از جمعیت؟ طبیعی است چون در مناطق بدون جمعیت خسارتی 
به جان و مال انسان ها وارد نمی آید، نمی توان آن را خطر طبیعی به 
حساب آورد؛ برعکس، وقوع حوادث در مناطق مسکونی مثل شهرها 

و روستاها سبب می شود که به آن، ناِم خطر یا بالی طبیعی بدهیم. 

 چه موقع حوادث طبیعی آثار مفید برجای می گذارند؟ 
زندگی  بهبود  موجب  طبیعی  حوادث  است  ممکن  آیا 

شکل 20ــ6  ــ وقوع آتش فشان در نزدیکی یک شهر

انسان ها شود؟ خوب است بدانیم که بهترین زمین های کشاورزی، 
و  رودخانه هایند  سیالبی  رسوبات  دارای  که  زمین هایی اند 
خاکستر  کشاورزی،  زمین های  تقویت  برای  ماده  بهترین  نیز 
زندگی  بهبود  به  طبیعی  حوادث  گاهی  پس،  است؛  آتش فشانی 

انسان کمک می کنند. 
زمین های  تقویت  سبب  مذاب٭  مواد  فوران  گاهی 
کشاورزی می شود. گاهی نفوذ زبانه هایی از مواد مذاب به مسیر 
یک رود، باعث ایجاد یک سد طبیعی شده و دریاچٔه پشت آن، 
محیط جدیدی را برای موجودات زنده فراهم می آورد. لغزش دامنٔه 
یک کوه به مسیر یک رود ممکن است همین نقش را ایفا کند. 
به بهبود شرایط زندگی  در این صورت، مخاطرات طبیعی گاهی 

انسان ها کمک کرده است. 

د ر س یازدهم

انسان و مخاطرات طبیعی   
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شکل 21ــ6  ــ تشکیل دریاچه به وسیلۀ سد طبیعی از لغزش دامنه ها ــ منطقۀ آب اسک جادۀ هراز

شکل 24ــ6  ــ تشکیل دریاچه به وسیلۀ سد طبیعی از مواد مذاب

شکل 23ــ6  ــ حاصلخیزی زمین های کشاورزی با رسوبات سیالبی

نامیده  موقع حوادث طبیعی، مخاطرات طبیعی  چه   
می شوند؟

طبیعی  خطر  عنوان  به  نمی توانیم  را  طبیعی  حوادث  همٔه 
بشناسیم. فقط زمانی می توان آنها را خطر محسوب کرد که موجب 
خسارت های جانی و مالی به انسان های ساکن در آن محل شوند. 
انسان در تشدید حوادث طبیعی دخالت دارد. اگرچه در ایجاد 

شکل 22ــ6  ــ خاکستر آتش فشانی بهترین مادۀ  تقویت کنندۀ زمین های کشاورزی

پاره ای از حوادث طبیعی مانند آتش فشان دخالت چندانی ندارد 
اّما ممکن است با دست کاری طبیعت موجب بروز آن شود. 

بردن مراتع، قطع درختان  به زیرکشت  با  انسان ممکن است 
جنگل، بوته کنی از روی دامنه ها و چرای دام بیش از ظرفیت مراتع، 
ببرد. یکی از  ازبین  آبریز  پوشش گیاهی دامنه ها را در یک حوضٔه 
مهم ترین فواید پوشش گیاهی آن است که احتمال وقوع سیل را کاهش 
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می دهد. آب های جاری بر روی دامنه ها در برخورد با بوته ها و گیاهان 
مختلف سرعت اولیٔه خود را از دست می دهند و با نفوذ بیشتر به درون 
بر تقویت سفره های آب زیرزمینی، مانع از بروز سیل  خاک، عالوه 
می شوند. سیل یک خطر دائمی برای انسان هاست؛ زیرا در بسیاری 
از روستاها و شهرها به خصوص در مناطق خشک نظیر کشورمان 
مردم در کنار رودها سکونت می کنند. گاهی رودها از میان یک شهر 
عبور می کنند؛ مانند زاینده رود که از شهر اصفهان می گذرد یا کارون 
که از شهر اهواز عبور می کند. در این صورت، غفلت انسان در یک 

منطقه باعث به خطر افتادن جان انسان ها در مناطق دیگر می شود. 
برای کنترل خطرات طبیعی وجود دارد؟ انسان  آیا راهی 
باهوش ترین موجود آفریدٔه پروردگار است که بیشترین تغییر را در 
سطح سیارٔه زمین به وجود آورده است؛ بنابراین، هرگاه با خطری 

مواجه شود، به سرعت راهی برای آن خواهد یافت. 
امروزه با توسعٔه دانش و فّناوری، انسان توانسته است بر 

بسیاری از مشکالت طبیعی محیط زندگی خود غلبه کند.

پیش بینی سیل 
 امروزه با اندازه گیری جریان آب یک رود و اندازه گیری 
مقدار ریزش باران در حوضٔه آن رود، احتمال وقوع سیل٭ را 

با دقت زیادی پیش بینی می کنند. 
استفاده  معموالً  راه  دو  از  سیل  خطر  پیش بینی  برای 

می کنند: 
یعنی،  رودخانه ها؛  آب  سطح  آمدن  باال  خطر  اعالم  1ــ 
اگر سطح آب رودخانه به نقطٔه بحرانی برسد، احتمال وقوع سیل 

افزایش می یابد. 
باران در یک دورٔه طوالنی در حوضٔه  اندازه گیری  ــ   2
یک رود؛ در این روش دورۀ بازگشت٭ باران های شدید را در 
زمان های معینی پیش بینی کرده و براساس آن، احتمال وقوع سیل 

را اعالم می کنند. 
البته راه دوم مؤثرتر است؛ زیرا بین زمان بارندگی و وقوع 
سیل نسبت به باال آمدن آب رود و وقوع سیل، فرصت بیشتری 
انتقال مردم به جای  وجود دارد و می توان از این فرصت برای 

امن استفاده کرد. 

حریم  در  معموالً  سیل  سیل:  با   خطر  راه های  مقابله 
گیاهی  پوشش  آن  دامنه های  که  دره هایی  کف  در  یا  رودخانه ها 
و  افکنه ها٭  مخروط  می افتد.  اتفاق  باشند،  نداشته  مناسبی 
دلتاها٭ محل هایی اند که اغلب در معرض خطر سیل اند. نواحی 
نزدیک به خّط ساحلی نیز چنین وضعیتی دارند که تا حّد امکان 
باید از سکونت در چنین مناطقی خودداری کرد؛ اّما به دلیل وجود 
خاک های حاصلخیز و آب فراوان اغلب این نقاط برای سکونت 

و کشت و زرع مورد توجه انسان است. 
به اعالم وضعیت هوا در رسانه های  این وجود، توجه  با 
گروهی می تواند راهی برای اعالم خطر وقوع سیل باشد. سیل ها 
معموالً در پایین دست رودها با صدای مهیبی به راه می افتند. در 
این صورت پناه بردن به نقاط مرتفع از بهترین روش های در امان 
در  غیرعادی  با وضعیت  مقابله  برای  قبلی  آمادگی  است.  ماندن 
هنگام وقوع بالیای طبیعی، اهمیت زیادی دارد و ممکن است جان 
انسان ها را نجات دهد. هنگام وقوع مخاطرات طبیعی، کمک به 

افراد مسن یا خردساالن وظیفٔه هر فرد توانمندی است. 
به  ارتباطی  خطوط  عظیم،  سیالب های  وقوع  زمان  در   
حداقل کارایی خود می رسند و امکان حمل و نقل برای همه ازبین 
می رود. در چنین شرایطی، به علت آلوده شدن آب های آشامیدنی 
و قطع کمک هـای پزشکی، بیماری های واگیردار نظیر وبا و یرقان 

بیش از خود سیل قربانی می گیرد. 
در  گاهی  نیست،  محدود  رودخانه ها  طغیان  به  فقط  سیل 
سواحل نیز شرایطی ایجاد می شود که امواجی به ارتفاع 20 متر با 
شدت به ساحل برخورد می کند و تا صدها متر دورتر از خط ساحلی، 
همٔه تأسیسات و ساختمان ها را ازبین می برد. در چند سال گذشته، به 
دالیل مختلف از جمله گرم تر شدن کرٔه زمین و ذوب یخ های قطبی، 
سطح آب دریاها و اقیانوس ها باال آمده است که یک نمونٔه آن، سواحل 
دریای خزر است. برخی از کشورهای ساحلی از جمله هلند به علت 
هم سطح بودن با دریا دائماً در معرض خطر سیالب های ساحلی اند. در 
این کشور، سدهایی با ارتفاع چندین متر در امتداد ساحل می سازند 

تا طوفان های دریایی و امواج سهمگین را مهار کنند. 
در بسیاری از کشورها با تهیۀ نقشه های خطر٭ بروز زلزله 

و سیل، نقاط ناامن کشور را مشخص کرده اند. 
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راه های مقابله با خطر بهمن 

راه های مقابله با خطر بهمن چیست؟
مقابل  دیواره ها در  و احداث  بهمن خیز  مناطق  شناسایی 
ریزش و لغزش دامنه ها از جمله راه های کنترل این خطر به حساب 
می آید. گاهی با ایجاد لرزش های مصنوعی و سقوط عمدی بهمن، 
و  دامنه جلوگیری می شود  بر روی یک  یا سنگ  برف  از تجمع 
درآوردن  پرواز  به  با  کار  این  می یابد.  کاهش  بهمن  وقوع  خطر 
هواپیماهای نظامی و شکستن دیوار صوتی یا شلیک گلولٔه توپ 

وخمپارٔه غیرجنگی امکان پذیر است.  
به نمودار زیر و شکل 25 ــ6 نگاه کنید و بگویید برای مقابله 

با خطر بهمن چه راه حل های دیگری پیشنهاد شده است؟ 

چگونه می توان خطر خشک سالی را پیش بینی کرد؟
با هر خطری شناخت جزئیات دقیق و  اولین شرط مقابله 

بیشتر بدانیم
1ــ از ساخت و ساز در حریم سیل خودداری کنیم و دیوار اطراف ساختمان ها را محکم بسازیم.

2ــ دریچه های اصلی آب و گاز را ببندیم.

3ــ وسایل برقی را از جریان برق جدا کنیم و در صورت خیس بودن به آنها دست نزنیم.

4ــ از رودخانه ها فاصله بگیریم و اگر ارتفاع آب باالتر از نیم متر باشد، از آن عبور نکنیم چون تعادل خود را 

از دست می دهیم.

5  ــ مناطق سیل خیز استان را شناسایی کنیم.

6  ــ به اخبار استان گوش کنیم.

7ــ به ساختمانی که درون سیل محاصره شده برنگردیم.

8  ــ مواد غذایی جامانده در مناطق سیل زده قابل استفاده نیستند.

9ــ هنگام سیل به کودکان و پیران کمک کنیم.

10ــ از نزدیک شدن به محّل سدها و آب بندها و تردد در سطح شهر و معابر خودداری کنیم.

پیش بینی رفتار آن خطر است. 
خطر خشک سالی نیز قابل پیش بینی است. شاید داستان 
پیشگویی خشک سالی مصر را از زبان حضرت یوسف )ع( در 
قرآن مجید به یاد داشته باشید. تعیین محل های مناسب برای احداث 
سد و ایجاد دریاچه های مصنوعی از جمله اقدامات دیگری است 

که خطر خشک سالی را کاهش می دهد. 
وضع  تغییرات  در  را  خشک سالی  علت  دانشمندان   
با پیش بینی و  آنها معتقدند که  آب و هوای هر منطقه می دانند. 
علت یابی تغییرات آب و هوایی می توان دوره های خشک سالی 
لکه های  آمدن  پدید  برخی  کرد.  پیش بینی  تا  حدودی  را 
خورشیدی٭ را علت وقوع خشک سالی می دانند. بعضی دیگر 
بروز  در طبیعت سبب  انسان  نابه  جای  که دخالت  معتقدند  هم 

خشک سالی می شود.

جلوگیری از قطع درختان و نابودی 
پوشش گیاهی روی دامنه ها

شناسایی نقاط 
بهمن خیز

ساختن مانع 
منحرف کنندۀ بهمن

ساختن بهمن گیر
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شکل 25ــ6  ــ بهمن گیر راهی برای مقابله با خطر بهمن ــ جادۀ هراز

شکل 26ــ6  ــ احداث سد روشی برای کاهش خطر خشک سالی

نقش انسان در کاهش مخاطرات طبیعی 
حوادث  شدید  خسارت های  از  می تواند  چگونه  انسان 
طبیعی بکاهد؟ دیدیم که انسان در تشدید خطرات طبیعی دارای 
نقش بسیاری است و اساساً انسان، در بررسی مخاطرات طبیعی، 
خسارت های  کاهش  مورد  در  می شود.  محسوب  مهم  عامل 
بالیای طبیعی نیز انسان عامل بسیار مؤثر است. انسان با افزایش 
به  را  طبیعت  قدرت  می تواند  طبیعی،  محیط  در  خود  دانش 
درستی ارزیابی کرده و متناسب با آن اقدام کند، مثالً در ژاپن به 
دلیل آنکه سالیانه بیش از 500 بار زلزله رخ می دهد، مهندسان، 
ساختمان های بسیار مرتفع را طوری می سازند که زلزله های با 
شدت 5 تا 6 در مقیاس ریشتر هم به آنها آسیبی نرساند. آنها با 
دادن  قرار  با  یا  ساختمان ها  پی  در  فلزی  ورقه های  دادن  قرار 

بلبرینگ های غول آسا در زیر ساختمان ها، اثر زلزله ها را خنثی 
می کنند. اّما مهم ترین آن، تهیٔه نقشٔه مناطق مستعد زلزله و قرار 
دادن مقررات بسیار مهم برای ساختن ساختمان هاست. در مناطق 
مستعد زلزله، هر ساختمانی که ساخته می شود باید قوانین مربوط 
تلفات  از  برای جلوگیری  را  ایمنی  نکات  و  به ساختمان سازی 

انسانی رعایت کند. 
مداوم  بررسی  و  مطالعه  با  توانسته اند  دانشمندان   
عکس های ماهواره ای و تغییر دمای سطح زمین و هوای اطراف 
و  یخ  کنند. ذوب  پیش بینی  تا حدودی  را  آتش فشان  وقوع  آن، 
از عالئم دیگری  نیز  آتش فشان ها  برف در دریاچه های دهانه ای 
آتش فشان  تا حدودی  این کار،  براساس زمان  است که می توان 

را پیش بینی کرد. 



فصل ششم

9٤

1ــ در نقش یک مسئول محلی، برای مقابله با حادثهٔ طبیعی (سیل یا زلزله یا …( شرایط کار و مراحل آن را 

طراحی کنید. 

ـ با استفاده از اطالعات کتاب استان شناسی خود، مناطق مستعد به مخاطرات طبیعی را معرفی و دسته بندی  2ـ 

کنید. 

3 ــ در صورتی که در محیط اطراف شما حادثه ای طبیعی رخ داده است، با طراحی پرسش نامه ای ساده، 

مصاحبه ای با چند حادثه دیده انجام دهید. 

4 ــ یک گروه 5 نفری تشکیل دهید و با مطالعهٔ محیط زندگی خود، اثرات بروز یک بالی طبیعی فرضی را 

بررسی کنید. 

ـ با استفاده از کتاب های علمی یا مجالت و روزنامه ها یک گزارش یک صفحه ای در مورد مخاطرات طبیعی  5ـ 

بنویسید. 

6 ــ یک گروه ده نفری تشکیل دهید و هریک نقش یکی از مسئوالن را برعهده بگیرید. سپس وظایف خود را 

در پست موردنظر در زمان وقوع زلزله یا سیل روی کاغذ بنویسید. آنگاه برای اطمینان بیشتر، وظایف خود را با هم 

مقایسه کنید (در صورت لزوم مسئولیت خود را باهم عوض کنید( و توضیح دهید در چه صورت، بیشتر می توانید 

به دیگران کمک کنید: 

الف ــ مسئول سازمان آتش نشانی شهر آسیب دیده 

ب ــ مسئول بیمارستان های شهر آسیب دیده 

پ ــ مسئول شبکهٔ آبرسانی شهر آسیب دیده 

ت ــ مسئول شبکهٔ گازرسانی شهر آسیب دیده 

ث ــ مسئول مخابرات و تلفن شهر آسیب دیده 

ج ــ مسئول تغذیه و انبارهای گندم شهر آسیب دیده 

چ ــ مسئول نیروهای انتظامی شهر آسیب دیده 

ح ــ مسئول بانک های شهر آسیب دیده 

خ ــ مسئول امور مذهبی شهر آسیب دیده 

د ــ مسئول آموزش و پرورش شهر آسیب دیده 

ـ یک روزنامهٔ دیواری برای مدرسه تهیه کنید و در آن سفارش های الزم برای مقابله با بالیای طبیعی را برای  7ـ 

دانش آموزان بنویسید. 

ـ    6 فّعا لّیت 5 
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بیشتر بدانیم
آتشفشان، طوفان و رعد و برق، صاعقه، گرد باد، زمین لغزش، سونامی و حرکت شن های روان از جمله سایر 

مخاطرات طبیعی اند. الزم است برای مقابله با هر کدام از آنها مطالبی را بدانیم.

زمین لغزش: از زندگی در محدوده هایی که احتمال زمین لغزش دارند، بپرهیزیم. ساختمان ها را در دامنه های 

با شیب تند و دره های فرسایشی  نسازیم. سطوح شیب دار نزدیک خانه را درخت کاری کنیم. هنگام رانش باید از 

منطقه دور شد. باید مراقب خطرات بعدی مانند قطع خطوط برق، آب و گاز و آسیب دیدگی جاده ها و راه آهن بود.

سونامی: سونامی امواج قدرتمندی است که در اثر زمین لرزه ایجاد می شود.  اگر در ساحل بودید و لرزشی 

را احساس کردید، بالفاصله به مناطق مرتفع بروید. از ساحل دور شوید و به تماشای امواج نروید. در صورت مشاهده 

عقب نشینی آب در ساحل بدانید این نشانۀ سونامی است، فوراً باید منطقه را ترک کنید.

آتشفشان: هنگام فعال شدن آتشفشان خاکسترها و گاز و گرد و خاک بدبو از دهانۀ آتشفشان بیرون می ریزد. 

این خاکسترها برای همه ضرر دارد ولی برای کودکان و سالمندان ضرر بیشتری دارد. در صورت امکان از احداث 

منزل در نزدیکی آتشفشان های نیمه خاموش باید پرهیز کرد. هنگام فوران آتشفشان باید سریعاً منطقه را ترک کرد. 

از ماسک و پارچۀ مناسب و عینک استفاده شود.

صاعقه: از سایر حوادثی که ما را تهدید می کند، پدیدۀ رعد و برق است که می تواند جان انسان یا حیوان را بگیرد. 

در هنگام رعد و برق و صاعقه بهتر است کارهای بیرون از خانه را به تعویق بیندازیم. اگر رعد و برق ها شدید بود وسایل 

برقی خانه را قطع کنیم. از رفتن به نقاط مرتفع و زیر درختان بپرهیزیم. سوار شدن روی وسایل نقلیه ای که سقف ندارند 

مانند دوچرخه، موتورسیکلت و تراکتور خطرناک است. اگر کسی داخل آب است، باید به سرعت به خشکی پناه ببرد.

یکی دیگر از حوادثی که ما را تهدید می کند غرق شدگی است. تالش کنیم در مکان های نا امن و سواحلی 

که از عمق آنها اطالع نداریم و غریق نجاتی ندارند، شنا نکنیم. در صورت امکان از جلیقۀ نجات استفاده کنیم. در 

هنگام شنا از شوخی های خطرناک بپرهیزیم. داشتن طناب در نجات سایر افراد کمک فراوانی می کند. برای خروج 

آب از ریۀ فرد غرق شده سرش را پایین تر از سایر قسمت های بدن قرار دهید و قفسه سینه را ماساژ دهید.

خالصه
 انسان در وقوع و شدت یا کاهش مخاطرات طبیعی یک عامل مهم به حساب می آید.

 شناسایی مخاطرات طبیعی و پراکندگی جغرافیایی آن، اولین اقدام برای مقابله با مخاطرات طبیعی است.
کافی  آمادگی  کار  این  برای  و  آورند  فراهم  با مخاطرات طبیعی  مقابله  برای  را  تجهیزات الزم  اگر جوامع،   

داشته باشند، خسارت کمتری خواهند دید.
 نکتٔه مهم این است که هنگام وقوع حوادث باید عاقالنه با آن روبه رو شویم و از کمک به دیگران غفلت نکنیم. 

شعر سعدی، شاعر ایرانی، در سازمان ملل متحد نیز به همین دلیل نوشته شده است که: 
که در آفـرینش زیک گـوهـرند بـنـی آدم اعـضـای یکدیگـرند   

دگـر عـضـوها را نـمانـد قـرار  چو عضوی به درد آورد روزگار  
نـشـاید که نـامـت نهـند آدمـی توکز محنت دیگـران بـی غمـی  
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مقدمه

یا  دریا  کنار  دشت،  کوه،  به  هفته  آخر  تعطیالت  در  تاکنون  آیا 
رودخانه و مناطق زیبای خارج از شهر یا محل زندگی خود رفته اید؟

آیا می توانید چند مورد از مکان هایی را که در تعطیالت آخر هفته، 
ایام عید یا تعطیالت تابستان به آنها سفر کرده اید، نام ببرید؟

در این مکان ها چه جاذبه هایی وجود داشته که شما را به سفر به 
آن جا تشویق کرده است؟

آیا این سفرها سبب رفع خستگی شما شده است؟
در بازدید از این مکان ها با چه پدیده هایی آشنا شده  و چه چیزهای 

تازه و جالبی را یاد گرفته اید؟
پاسخ خود را با پاسخ سایر همکالسی های خود مقایسه کنید. آیا 

در پاسخ های شما نکات مشترک و یکسانی وجود دارد؟

اوقات فراغت یعنی آن بخش از زمان بیداری که انسان از 
تعهدات شغلی و کار تولیدی آزاد است و به طور دلخواه به استراحت 
و رفع خستگی جسمی و روحی می  پردازد. نیاز به فراغت ازجمله 

فصل هفتم

جهانگردی و ایرانگردی
5 مهر

 روز جهانی جهانگردی

انسان همانند کار کردن، غذاخوردن و خوابیدن  نیازهای اساسی 
است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

در قرآن کریم، به سیر و سفر در زمین )سیروا فی  االرض …( 
به منظور تفکر و تدبر در آیات و نعمت های الهی و همچنین مطالعٔه 
سرگذشت اقوام و ملل گوناگون سفارش شده است. همچنین در 
روایات پیامبر)ص( و ائمٔه معصومین)ع( آداب خاصی برای سفر 
معین شده است تا انسان ها را متوجه مقصد نهایی و کمال انسانی 
بگرداند و انجام سفر به انگیزٔه بیرون آمدن از رکود و کوردلی و 

غفلت توصیه شده است.
از آنجا که در گذران اوقات فراغت، از یک سو انسان و از 
سوی دیگر محیطی که انسان  اوقات فراغت خود را در آن سپری 
می کند، وجود دارد و دانش جغرافیا هم به مطالعٔه رابطه و تأثیرات 
فراغت  اوقات  گذران  بنابراین  می پردازد،  محیط  و  انسان  متقابل 
ازجمله مباحثی است که در دانش جغرافیا مورد مطالعه قرار می گیرد.

برای مطالعه

یکی از منابع بسیار ارزشمند برای گردشگری مطالعهٔ سفرنامه هاست. طیّ قرن های طوالنی برخی از مسلمانان 

بعد از سفر به مناطق مختلف دنیا سفرنامه  می نوشتند. یکی از معروف ترین سفرنامه نویسان مسلمان »ابن بطوطه« است.

ابن بطوطه درسال 703 هجری قمری در کشور مغرب به دنیا آمد. وی از سن 22 سالگی مسافرت های خود 

را به مناطق مختلف آغاز کرد. کتاب »رحله« یا »سفرنامهٔ ابن بطوطه«، شرح مسافرت های وی در قالب داستان است 

که از دو نظر به سایر سفرنامه ها برتری دارد.

1ــ گسترهٔ مسیر سفر او از غرب آفریقا تا خاورمیانه از جمله ایران و افغانستان و هند تا چین در شرق آسیا، 

اندلس )اسپانیای کنونی( در جنوب اروپا و نیجریه در مرکز آفریقاست.

2ــ درستی و صداقت وی در بیان اوضاع و احوال سرزمین هایی که به آنها مسافرت می کرد. رحله شاهدی بر نفوذ فرهنگ 

ایران و زبان فارسی به سراسر سرزمین های اسالمی آن روزگار بود. بازرگانان، فقیهان، کارکنان اداری به هر کجا که رفته بودند، 

دین اسالم و فرهنگ خود را در آن جا تبلیغ کرده اند. متن کامل رحله، نخستین بار در سال 1853 میالدی به چاپ رسید.
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برای مطالعه

تا صد سال قبل، تعداد کسانی که برای سرگرمی و استراحت 
به یک کشور خارجی سفر می کردند، بسیار کم و محدود بود؛ زیرا 
مسافرت ها اغلب طوالنی و ناراحت کننده بودند و وسایل حمل ونقل 
سریع و راحت وجود نداشت و مسافرت بسیار گران تمام می شد.

افراد  از  خاصی  گروه  به  فقط  قدیم  دنیای  در  گردشگری 
اختصاص داشت. مسافرت های ماجراجویان یا سفرهای علمی بعضی 
از افراد برای کشف سرزمین های ناشناخته یا با انگیزه های تجاری و 

مذهبی اشکال عمدٔه گردشگری را تشکیل می داد.
در کشور ایران در گذشته کلمٔه سّیاح به کسانی گفته می شد 
که با هدف و منظور خاصی دست به سفر می زدند؛ مانند ناصرخسرو 

که شرح مسافرت های خود را در سفرنامه ای گرد آورده است.
اصطالح توریست٭ )گردشگر( از قرن نوزدهم معمول شد. 

1ــ فعالیت گردشگری در گروه فعالیت های نوع سوم، یعنی خدمات، طبقه بندی می شود و جزِء فعالیت های نوع دوم، یعنی صنعتی و کارخانه ای نیست اما به علت اشتباهی که در 
ترجمٔه این لغت از زبان انگلیسی صورت گرفته، اصطالح گردشگری در کشور ما متداول شده است.

 از آنجا که انگیزه و هدف 

گردشگران،  مکان مسافرت،مدت 

شغلی،  وضعیت  و  اقامت  زمان 

اقتصادی و فرهنگی افراد متفاوت 

مختلفی  اَشکال  بنابراین  است، 

که  دارد  وجود  گردشگری  از 

آشنا  آنها  با  روبه رو  نمودار  در 

می شوید:

د ر س دوازدهم

گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟   

با  گردشگری  فعالیت های  حجم  بیستم  قرن  ابتدای  از 
صنعتی شدن جوامع افزایش یافته است تا آنجا که پدیده ای به نام  

گردشگری1 را به وجود آورده است.

چه عواملی موجب گسترش و تکامل گردشگری در قرن 
بیستم شده است؟

 ظهور و توسعۀ وسایل نقلیۀ موتوری: در قرن نوزدهم، 
ظهور راه آهن تحول عظیمی در حمل و نقل به وجود آورد. پس از 
آن، با اختراع اتومبیل و گسترش راه ها و آسفالته شدن آنها و پیدایش 
بزرگراه ها، حمل و نقل و جابه جایی سریع تر و آسان تر شد و راه های 
آبی نیز توسعه یافت و باالخره با ظهور هواپیما در قرن بیستم، امکان 

مسافرت به نواحی دوردست را میسر ساخت.

ورزشی
دی شی کوهنو شرکت د مسابقات و

نی شنا و  سکی شکا قایقر        

سیاسی
لمللی  جالس های بین  شرکت د 

ها و جشن های ملی و مذهبی کشو

اجتماعی
سوم مکان های مختلف  ب و  د شنایی با 

م و دوستان و قو مردم شناسی دید 

بازرگانی
های مختلف  با شرکت د

نمایشگاه های کاال
خانه هاو  دید  کا  با

آموزشی و علمی
ن نش معلومات و مبادلٔه  ی کسب علم و د بر

طبیعت گردی
ستفاده  جاذبه های طبیعی مانند 

یا و  کویر جنگل د

                     نظامی و فضایی
شنایی با علوم و فنون نظامی و فضایی ی  بر

تفریحی
ی  ب و هو ستفاده   ندن تعطیالت  گذ

دلپذیر گشت وگذ د طبیعت و

مذهبی
ماکن مقدسٔه مذهبی  ت  یا

تگاه ها و یا و 

          فرهنگی و آموزشی
ث های  یخی میر شنایی با بناهای تا

فرهنگی و هنری و 

درمانی
ب و هو  معالجٔه پزشکی با تغییر 

ب های گرم معدنی و  ستفاده  

َاشکال عمدۀ 
گردشگری
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ـ    7 فّعا لّیت 1

  ت

1ــ اصطالح توریست از چه زمانی متداول شد؟

2ــ عواملی را که موجب گسترش و رشد گردشگری در قرن حاضر شده است، نام ببرید.

3ــ اولین وسیلهٔ نقلیه ای که موجب تحول حمل ونقل و رونق گردشگری شد .......... بود. اختراع .......... 

امکان مسافرت سریع به نواحی دور دست را فراهم کرده است.

4ــ چرا نیاز انسان های شهرنشین به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر شده است؟

5  ــ توسعهٔ ارتباطات و رسانه های گروهی چه نقشی در رونق گردشگری داشته است؟

6  ــ گردشگران به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید.

7ــ در تصاویر زیر دقت کنید. در هر یک از این تصاویر چه جاذبه یا جاذبه هایی برای جلب گردشگر وجود 

دارد؟ از نمودار اَشکال عمدهٔ گردشگری استفاده کنید.

  بالف  

 توسعۀ شهرنشینی: شهرنشینی خستگی ها و فشارهای 
جسمی و روحی زیادی برای شهرنشینان ایجاد کرده است. آلودگی 
خودرو،  تراکم  و  ازدحام  جمعیت،  تراکم  صوتی،  آلودگی  هوا، 
بلند، کمبود فضای سبز و  ترافیک، کارخانه ها و ساختمان های 
زمین های ورزشی و مشکالت عصبی و روانی ناشی از آنها نیاز 
انسان های شهرنشین را به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر 

بیشتر کرده است.
 بهبود شرایط کار: با بهبود شرایط کار و کم شدن مدت 
انجام کار و اختصاص یافتن روزهایی به تعطیالت رسمی، امکان 

گذران اوقات فراغت بیشتر شده است.
تغییر  و  مردم  درآمد  افزایش  مردم:  درآمد  بهبود   

شیوه های زندگی نیز در گسترش گردشگری مؤثر بوده است.

 پ
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برای مطالعه

 توسعۀ ارتباطات و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی 
رادیو،  مثل  گروهی  رسانه های  روزافزون  پیشرفت  با  مردم: 
تلویزیون، رایانه و اینترنت، کتاب و روزنامه، سطح آگاهی مردم از 
امکانات اوقات فراغت و شناسایی محیط های دور و نزدیک بیشتر 

شده و فرهنگ سیر و سفر گسترش یافته است.
 پیدایش مؤسسات و دفاتر گردشگری: این مؤسسات 
با ارائٔه خدماتی برای گردشگران نقش عمده ای در تکامل بخش 

گردشگری داشته اند.
گردشگران به دو گروه تقسیم می شوند:

از  که  کسانی اند  خارجی(  )گردشگران  اول  گروه  ــ  ٭ 
خارج وارد یک کشور می شوند یا از کشور خود به کشور دیگری 

مسافرت می کنند.
ـ گروه دوم )گردشگران داخلی( افرادی اند که در داخل  ٭ـ 

کشور خودشان به مسافرت می روند.

اهمیت   گردشگری چیست؟
ـ اهمیت اقتصادی: امروزه بسیاری از کشورها سعی  الفـ 
می کنند تا امکانات الزم برای رشد و توسعٔه گردشگری را در کشور 
خود به وجود بیاورند؛ زیرا فعالیت گردشگری یکی از راه های عمدٔه 
کسب درآمد است. در کشورهای در حال توسعه، گردشگری باالترین 
منبع درآمد مهم حتی  پس از درآمدهای نفتی است؛ برای مثال در 
کشورهایی نظیر مکزیک و مصر منافع حاصل از گردشگری پس از 

صدور نفت رقم باالیی را به خود اختصاص داده است.
گردشگری از دو راه می تواند به توسعٔه اقتصادی کشورها 
و  درآمد  افزایش  1ــ  کند؛  کمک  کم درآمد  کشورهای   به ویژه 

2ــ ایجاد اشتغال.
1 ــ وقتی گردشگران به کشوری وارد می شوند، الزاماً باید 

هزینه هایی را در آن کشور بپردازند؛ مثل هزینٔه غذا، محل اقامت 
)هتل و مهمان خانه ها(، تفریحات، حمل و نقل در داخل آن کشور، 
گشت ها و تورهای داخلی و همچنین پولی که بابت خرید سوغاتی 
بناهای  و  موزه ها  به  ورودیه  بابت  یا  کشور  آن  بومی  کاالهای  و 
تاریخی و سایر وسایل مورد نیاز خود خرج می کنند. این هزینه ها 
را گردشگران با ارزی که همراه آورده اند، می پردازند و در واقع 
مثل این است که خدمات و کاالهای داخل کشور به کشور گردشگر 
صادر شده باشد. به این جریان اقتصادی که از طریق گردشگری 

حاصل می شود، صادرات نامرئی٭ می گویند.
ایجاد  برای  زمینه  گردشگری  فعالیت های  توسعٔه  با  2 ــ 
اشتغال فراهم می شود و این امر به خصوص برای کشورهایی که با 
جمعیت جوان و متقاضی اشتغال روبرویند، مفید است. با جلب 
ساختن  زمینٔه  در  ساختمانی  بخش های  کشور،  یک  به  گردشگر 
قایق های  ساخت  صنایع  می شوند.  فعال  رستوران ها  و  هتل ها 
تفریحی، تولید انواع لوازم چادر و اردوگاه و لوازم ورزشی بیشتر 
می شود. تعداد بیشتری از افراد به عنوان کارگر و کارمند در هتل ها، 
نقل  و  دفاتر مسافرتی، گمرک و حمل  و  رستوران ها، مؤسسات 
مشغول به کار می شوند. راهنمایان گردشگری، مراکز تهیٔه نقشه ها 
و بروشورهای مختلف، مراکز تولید صنایع دستی و فروشگاه های 
عرضه کنندهٔ آن، تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی و … افزایش 
ـ مثالً تابستان  می یابند. در بعضی از مناطق که در فصل های معینیـ 
یا زمستان ــ تعداد زیادی گردشگر را به خود جلب می کنند، افراد 
محلی با ارائٔه خدماتی به گردشگران نظیر اجارٔه اتاق، فروش مواد 

غذایی، صنایع دستی و نظایر آن، شغل دّومی برای خود می یابند.
اهمیت  بر  عالوه  فرهنگی:  و  اجتماعی  اهمیت  ــ  ب 
اقتصادی، توسعٔه   گردشگری به تبادل فرهنگی میان کشورها کمک 

می کند و بینش اجتماعی و تفاهم بین المللی افزایش می یابد.

 گردشگر: طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری )W.T.O( گردشگر )توریست یا سیاح( شخصی است که 

به کشور یا شهری غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از 24 ساعت و بیشتر از یک سال نباشد، سفر 

کند و قصد او از سفر تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، کسب و کار، مأموریت، شرکت در سمینار یا 

کنفرانس، معالجه، مطالعه، تحقیق یا فعالیت های مذهبی باشد.
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شکل 2ــ7ــ نقشۀ میزان ورود و خروج گردشگران در قارۀ اروپا

نواحی عمدۀ گردشگری در جهان
کانون های گردشگری جهان آن چنان زیاد، متنوع و پراکنده 
است که توصیف همٔه آنها به آسانی میسر نیست. در این جا شما با 

برخی از کانون های مهم گردشگرپذیر آشنا می شوید.
مهم ترین  از  یکی  مدیترانه:  دریای  و حوزۀ  اروپا    
از  دالر  میلیاردها  سالیانه  و  است  جهان  گردشگری  قطب های 
راه گردشگری عاید کشورهای این ناحیه می شود. آب و هوا یکی 
از مهم ترین عوامل جذب گردشگری تفریحی در این ناحیه است. 
اعتدال هوا و سواحل آفتابی مدیترانه انواع تفریحات و ورزش ها 
نظیر شنا، تنیس، مسابقات اتومبیلرانی و اسب سواری را در فصل 
نقاشی،  و  تمبر  نمایشگاه های  سینماها،  می سازد.  میسر  تابستان 
جشنواره های موسیقی، شهرهای هنری و موزه ای نظیر لندن و 
پاریس و بناهای تاریخی و باستانی گردشگران فراوانی را از سراسر 
دنیا جلب می کند. البته کشورهای اروپایی نه تنها گردشگران زیادی 
را می پذیرند، بلکه در ردیف کشورهای توریست فرست نیز هستند. 
به شکل 2ــ7 توجه کنید و چند کشور اروپایی را که بیشترین میزان 

گردشگرپذیری را دارند، نام ببرید.
اتریش و سوئیس به علت ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی 

مراکز  مهم ترین  از  آلپ  کوهستان های  در  زمستانی  ورزش های 
توریسم زمستانی اروپایند.

 آسیا به عنوان مهد تمدن ها و ادیان بزرگ از جاذبه های 
گردشگری فراوانی برخوردار است. خاورمیانه یکی از بزرگ ترین 
کانون های گردشگری مذهبی است. مکّۀ معظمه در هنگام مراسم 
عبادی ــ سیاسی حج زائران فراوانی را به سوی خود می خواند. 
تمام  از  زیرا  دارد؛  جهانی  مقیاس  در  نفوذی  حوزٔه  مکه  شهر 
کشورهای مسلمان زائران را به خود جلب می کند. جمعیت این 

شکل 1ــ7ــ ورزش های زمستانی در اروپا

N
20

10

0

0 1800km

گردشگران وارد شده     

گردشگران خارج شده 

آلمان 

هلند 

 دانمارک
نروژ 

دریای مدیترانه 
 افریقا 

جزایرقناری )اسپانیا( 

رتغال
پ

 انگلستان 

 ایرلند

 اسپانیا 
جزایر بالئار )اسپانیا( 

ساردنی

 سیسیل

بلژیک 

فرانسه

یونان

 ایتالیا

سوئیس  اتریش 

 سوئد

میلیون نفر
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شهر به هنگام حج به بیش از 5 برابر افزایش می یابد. جذب این همه 
نیروی عظیم انسانی تأسیسات وسیع شهری در زمینٔه پارکینگ، 
پایانه و فرودگاه شهری می طلبد. شهرهای زیارتگاهی نجف و کربال 
در عراق، مشهد و قم در ایران نیز حوزٔه نفوذ گسترده ای دارند. 
در سوریه شهر دمشق با وجود مزار متبرکه ای مانند حرم مطهر 
حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( زائران فراوانی را به ویژه 
شهرهای  بازرگانی  نقش  می کند.  جلب  خود  به  ایران  کشور  از 
مذهبی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بندر جده و مکه از 

بزرگ ترین بازارهای خاورمیانه در کشور عربستان اند.
با تنوع چشم اندازهای زیبا و شگفت انگیز و  هند  کشور 

جاذبه های فرهنگی و هنری کانون جلب گردشگران است. 
ترکیه سالیانه میلیون ها گردشگر را می پذیرد و تصمیم دارد 

گردشگری را هر چه بیشتر گسترش بدهد.
قدیمی  شهر  الهور  پادشاهی  مسجد  چین ،  بزرگ  دیوار 
پاکستان مجموعٔه معابد بانکوک در تایلند که از دوران مغول ها 
از جاذبه های  )تبت(  لهاسا  در  داالیی الما  و قصر  مانده   به جای 

گردشگری آسیا به شمار می روند.
و  طبیعی  چشم اندازهای  انواع  با  کانادا،  و  آمریکا   
پارک های ملی، موزه های حیات وحش و امکانات تفریحی گسترده 
گردشگری  مهم  کانون های  ازجمله  گردشگران  برای  متنوع  و 

محسوب می شوند.
و جاذبه های  امریکا جاذبه های طبیعی  فلوریدای  ایالت  در 
ساختٔه دست انسان در هم آمیخته اند و این ناحیه را به عنوان یکی 

شکل 4 ــ7ــ ونیز ــ ایتالیا

شکل 5 ــ7ــ قصرالحمرا ــ بنای فرهنگی در اسپانیا

شکل 6 ــ7ــ آکروپولیس ــ یونان شکل3 ــ7ــ آمفی تئاتر ــ یونان
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شکل 8 ــ7ــ مسجد ایاصوفیه ــ ترکیهشکل 7 ــ7ــ خانۀ کعبه ــ مکّۀ معظمه

شکل10ــ7ــ دیوار چین شکل 9ــ7ــ تاج محل ــ آگرا، هند

شکل 11ــ7ــ جاذبه های توریستی در فلوریدا

جکسون ویل

  مرکز فضایی
 کندی

جزایر مرجانی

سواحل ماسه ای   
مرز ایالت   

شهر   
جاذبه های عمدۀ توریستی

جنگل های ملی یا دولتی
خط ساحلی ملی   

پناهگاه ملی حیات وحش
جادۀ اصلی   

پارک ملی

 آکواریم
 مداری 

پارک گلف 
استریم 

در  دنیا  گردشگر  جلب  کانون های  مهم ترین  از 
آورده اند. تابستان های معتدل و سواحل آفتابی، 
رطوبت مناسب همراه با نسیم، زمستان های مالیم 
)ژانویه C°16( و هتل ها و آپارتمان های لوکس، 
امکانات وسیع قایقرانی، مجموعٔه باغ وحش ها، 
آکواریم ها، فرودگاه های بین المللی و بزرگراه ها 

از جاذبه های این ناحیه است.
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ـ    7 فّعا لّیت 2

آثار و پیامدهای   گردشگری بر روی محیط چیست؟
فعالیت های  تغییر چشم اندازهای طبیعی: گسترش   
مربوط به گذران اوقات فراغت و گردشگری در یک ناحیه موجب 
با  مثال،  برای  می شود؛  ناحیه  آن  طبیعی  چشم اندازهای  تغییر 
گسترش فعالیت های گردشگری در یک ناحیٔه خوش آب وهوا 
و زیبا، مشاغل گوناگونی ایجاد می شود و بازار کار فصلی در 
ممکن  درنتیجه،  می آید؛  پدید  ناحیه  آن  در  تابستان  یا  زمستان 
است عدهٔ زیادی به روستاهای اطراف آن ناحیه مهاجرت کنند 
خانه های  تعداد  آن،  دنبال  به  بیابد.  افزایش  ناحیه  جمعیت  و 
کوچک اجاره ای، تعمیرگاه های اتومبیل، رستوران ها و مغازه ها 
و  اصلی  راه های  و  می رود  باال  زمین  قیمت  می یابد.  افزایش 
فرعی توسعه می یابند. با افزایش این سکونتگاه ها و بناها، وسعت 
چشم اندازهای طبیعی روزبه روز کمتر و چشم اندازهای ساختٔه 

دست انسان بیشتر می شود.
 تخریب محیط زیست و ابنیۀ تاریخی: هجوم زیاد و 
استفادهٔ بیش از حد گردشگران ممکن است باعث نابودی تدریجی 
سواحل، آلودگی دریاها و از بین رفتن پوشش گیاهی و زمین های 

کشاورزی شود؛ برای مثال، هم اکنون دریای مدیترانه با آلودگی 
روزافزونی روبه روست. 

آلودگی  ابنیهٔ تاریخی و  و  آثار  از  بازدید مکرر گردشگران 
ناشی از دود اتومبیل ها در اطراف این بناها به ساییده شدن و تخریب 
بناهای تاریخی منجر می شود و در بعضی موارد، تماس دست ها با 
اشیای بناها یا باال رفتن مکرر جمعیت انبوه از پله ها به آنها آسیب 
زباله های هتل ها و رستوران ها در محیط های  تخلیٔه  می رساند. 

طبیعی، سالمت افراد و محیط را به خطر می اندازد.
انبوه  وقتی  اجتماعی:  و  فرهنگی  نامطلوب  آثار   
گردشگران به کشوری می آیند،  شیوه های رفتاری، لباس پوشیدن، 
غذا خوردن و فرهنگ خاص خود را به آن جامعه وارد می کنند و 
چون ممکن است این رفتارها با معیارهای فرهنگی آن جامعه فرق 
باشد، اساس نظم اخالقی و سالمت جامعٔه کشور میزبان  داشته 
یا  از کشورهای سنتی  که  هم  البته گردشگرانی  می افتد.  به خطر 
مذهبی به کشورهایی که دارای قید و بندهای اخالقی و اجتماعی 

نیستند وارد می شوند، در معرض خطرات جدی قرار می گیرند.

1ــ چرا به گردشگری »صادرات نامرئی« می گویند؟

2ــ چرا امروزه توسعهٔ فعالیت گردشگری در کشورهای در  حال توسعه مورد توجه قرار گرفته  است؟

3ــ گردشگری چگونه به ایجاد اشتغال کمک می کند؟ توضیح دهید.

4ــ کشورهای ........ و ....... از مهم ترین مراکز گردشگری زمستانی در اروپایند.

5  ــ کدام شهرهای منطقهٔ خاورمیانه مراکز گردشگری مذهبی اند؟ نام ببرید.

6  ــ بر روی یک نقشهٔ جهان نما موقعیت شبه جزیرهٔ فلوریدا را پیدا کنید. این ناحیهٔ توریستی از اطراف به 

کدام آب ها مربوط می شود؟

7ــ چنانچه دربارهٔ جاذبه های گردشگری هر یک از مکان هایی که نام آنها در این درس ذکر شده است، مطلب 

خواندنی یا عکس هایی در اختیار دارید، برای اطالع همکالسی هایتان به دیوار کالس نصب کنید.
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سوخت قایق های 
موتوری

ترافیک سنگین
آلودگی هوا

شکل 12ــ7ــ آثار نامطلوب گذران اوقات فراغت در محیط زیست

ساختن هتل ها و جاده ها

ناپدید شدن 
سرو صداحیات وحش

آلودگی هوا

از بین رفتن زمین های 
کشاورزی و پوشش گیاهی

قطع درختان

در  امروزه  ملی:  پارک های   
محدوده هایی  دولت ها  کشورها،  از  بسیاری 
را به عنوان »پارک ملی« اعالم می کنند. این 
پارک ها شبیه به پارک های شهری نیستند. در 
این محدوده ها به منظور حفاظت از زمین های 
مستعد، حیات وحش، جنگل ها، چمنزارها و 
مقرراتی  طبیعی،  چشم اندازهای  و  مراتع 
حکمفرماست؛ مثالً بوته کنی، شکار حیوانات، 
است.  ممنوع  دام  چرای  و  چوب  سوزاندن 
بخشی از این پارک ها به منطقۀ گردشگاهی 
با حفظ مقررات مورد  و  اختصاص می یابد 

بازدید گردشگران قرار می گیرد.

ریختن فاضالب 
اقامتگاه ها به 

دریاچه
در  زباله ها  پخش 

محیط

آلودگی دریاچه

ـ    7 فّعا لّیت 3

1 ــ پارک های ملی به چه منظوری تأسیس می شوند و چه مقرراتی در آنها حکم فرماست؟

2 ــ جدولی مانند شکل زیر ترسیم کنید و عبارت های زیر را در ستون مناسب قرار دهید.

معایب گردشگری

 استفاده از مواهب طبیعی نظیر دریا، آفتاب، جنگل و … . افزایش درآمدی بیشتر از صادرات مواد خام 

افزایش آلودگی هوا، خاک، آب  کشاورزی در ناحیٔه توریستی تضعیف می شود و کارگران کشاورز برای کسب درآمد و 

اشتغال به سوی هتل ها و رستوران ها و سایر خدمات می روند    آشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی کشورها و تفاهم 

بین ملت ها  ایجاد اشتغال برای جوانان  افزایش و بهبود جاده ها، وسایل حمل و نقل و فرودگاه ها  ممکن است 

سبب بیکاری فصلی بشود  ایجاد بازارهای محلی برای فروش صنایع دستی و کاالهای بومی یک منطقه  مردم 

روستاهای ناحیٔه توریستی مهاجرت نمی کنند و جمعیت روستاها در اثر مهاجرت کاهش نمی یابد.

محاسن گردشگری
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خالصه
 از ابتدای قرن بیستم میزان تقاضا برای گذران اوقات فراغت افزایش یافته است.

 گردشگری به اشکال گوناگون با مقاصد تفریحی، بازرگانی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، درمانی و … وجود دارد.
 توسعٔه گردشگری به دلیل افزایش درآمد ارزی و ایجاد شغل، اهمیت اقتصادی زیادی دارد.

 توسعهٔ  گردشگری ممکن است موجب تغییر چشم اندازهای طبیعی، خسارت به محیط زیست و برهم خوردن 
نظم اجتماعی شود.
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کشور ما ایران از لحاظ آثار تاریخی و جغرافیایی جاذبه های 
متنوع و فراوانی برای گردشگری و ایرانگردی دارد. این جاذبه ها 
را به طورکلی می توان به دو گروه جاذبه های طبیعی و جاذبه های 

تاریخی و فرهنگی تقسیم کرد.
گسترش ایران در عرض های جغرافیایی، موجب شده است 
که آب و هوا های متنوع، سواحل طوالنی در شمال و جنوب کشور، 
انواع ناهمواری های کوهستانی، جلگه ای و بیابانی،  دریاچه های 
بزرگ و کوچک، چشمه های آبگرم و غارهای طبیعی و محیط های 

گوناگون با جاذبه های طبیعی فراوان برای ایران به وجود بیاید. 
از سوی دیگر، کشور ایران دارای قدمت تاریخی طوالنی 
مانند  بسیاری  یادگارهای  و  اسالم  از  پیش  باستانی  آثار  است. 
بناها، مساجد و زیارتگاه های دورٔه اسالمی با بهره گیری از فرهنگ 

اسالمی و هنر و نبوغ ایرانی به صورت عالی ترین جلوه های هنر و 
معماری در کشور ما پراکنده شده است و دیدار آنها مورد عالقٔه 

گردشگران خارجی و داخلی است.

جاذبه های گردشگری ایران

الف ـ جاذبه های طبیعی
 دریاها، سواحل، جنگل ها: سواحل دریای خزر یکی 
از مهم ترین قطب های گردشگری ایران است که هرساله مشتاقان 
بسیاری را برای گذران اوقات فراغت به سوی خود جلب می کند. 
جلگٔه باریک و ممتد به طول 700 کیلومتر از آستارا تا گرگان، آب 

شکل 13ــ7ــ  ایرانگردی

د ر س سیزدهم

ایرانگردی   
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و هوای معتدل، آب دریا با امالح کم و عمق مناسب، این ناحیه 
را محل مساعدی برای شنا و تفریح و استراحت ساخته است. 
در ناحیٔه خزری، جنگل های انبوه و پیوسته روی دامنه های البرز 
روییده است و مسافرانی که در جاده های کناره ای سفر می کنند، 
در یک سمت چشم انداز دریای آبی و سمت دیگر، جنگل سرسبز 

و طراوت و دلپذیری آن را بر دامنٔه کوه ها مشاهده می کنند.
شهرهای عمدٔه توریستی کرانه های جنوبی دریای خزر را 

ـ  7 مشاهده کنید. در شکل 14 ـ
مناطق ییالقی و سرسبز کالردشت، تاالب انزلی، دریاچۀ 
ولشت   و  ماسوله از دیدنی های این ناحیه اند. ماسوله  در منطقٔه 
را  بزرگ  و  کوچک  آبادی   30 حدود  گیالن  استان  کوهستانی    
در  بردارد .  خانه های این منطقه  با استفاده از چوب و پنجره های 
مشبک چوبی به صورت مشرف بر یکدیگر و به حالت پلکانی  در 

دامنٔه کوه بنا شده اند.

 

ـ 7ــ ماسوله ــ گیالن شکل 15ـ

ـ 7ــ رامسر ــ مازندران  شکل 16ـ

شکل 14ــ7ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی برخی از جاذبه های گردشگری درشمال ایران
250 50 75 10025
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جنگلی  پارک  ناحیه  این  طبیعی  جاذبه های  جمله  از   
سی َسنگاناست که در شرق شهرستان نوشهر قرار دارد. 

نیمکت های  و  میز  نظیر  امکاناتی  جنگلی،  ناحیٔه  این  در 
چوبی، سرویس های بهداشتی، آالچیق های چوبی، اجاق های آتش 
و چادرهایی جهت اسکان مسافران ساخته شده است که البته به 
نسبت انبوه مسافران، ناکافی است. متأسفانه در این ناحیه به دلیل 
عدم فرهنگ صحیح استفاده از پارک و کارهایی نظیر روشن کردن 
آتش زیر درختان، کندن پوست درختان با چاقو، ریختن زباله و 
استفاده از تفنگ های ساچمه ای محیط زیست تخریب می شود و 

به زیبایی ناحیه آسیب می رسد.
 یکی دیگر از جاذبه های برجستٔه طبیعی در شمال ایران، 
پارک ملی گلستان است که بین گنبد کاووس و بجنورد قرار دارد. 
سال  در  زیست  محیط  حفاظت  عالی  شورای  مصوبٔه  براساس 
1361 به عنوان پارک ملی اعالم شد. جادٔه اصلی تهران ــ مشهد 
از بخشی از این پارک عبور می کند و این پارک یکی از مهم ترین 

پارک های ملی خاورمیانه محسوب می شود.
در این پارک ملی همانند پارک های ملی دیگر کشورها، 
منطقه ای به بخش تفرجگاه اختصاص یافته که سالیانه صدها هزار 
نفر به آن وارد می شوند. تجمع بیش از اندازٔه توریست در مراکز 
تفرجی این ناحیه سبب آسیب رساندن به پوشش گیاهی و فرار و 
جابه جایی غیرعادی حیوانات می شود و ایجاد آلودگی هایی نظیر 
تعویض روغن اتومبیل، ریختن زباله و آتش افروختن و از بین بردن 

پوشش گیاهی به خصوص در اطراف جاده ای که از این پارک 
عبور می کند، از مشکالتی است که در این ناحیه ایجاد شده است.

و  فارس  خلیج  کناره های  ایران:  جنوبی  سواحل   
تنگٔه هرمز به دلیل آب و هوای گرم برای گذراندن اوقات فراغت 
بنادر  ناحیه،  این  در  است.  مناسب  زمستان،  فصل  در  به ویژه 
فعال بازرگانی چون بندرعباس و جزایری چون قشم و کیش با 
دارا بودن بازارهای بزرگ خرید و امکانات قایقرانی و تفریحی 
مسافران زیادی را به خود جلب می کند. جنگل های سحرآمیز 
حرا در سواحل بندرعباس که به هنگام مّد دریا تا نیمه به زیر آب 
می روند و هنگام جزر، سر از آب بیرون می آورند از دیدنی های 

این ناحیه است.
در سال های اخیر، تأسیسات زیادی به منظور جلب گردشگر 
در کیش دایر شده و این جزیره از گردشگرپذیرترین مراکز جنوبی 

ایران بوده است.
 نواحی کوهستانی: ارتفاعات البرز و زاگرس در هنگام 
زمستان که پوشیده از برف است، حوزه های ورزش زمستانی را 
تشکیل می دهند. در فصل تابستان دامنه های این ارتفاعات با آب  و 
هوای معتدل، چشم اندازهای طبیعی زیبا، آبشارها و چشمه سارها و 
غارهای طبیعی به نواحی تفریحی جاذب تبدیل می شوند. دامنه  های 
سبالن و سهند در آذربایجان و اردبیل، منطقٔه دماوند در البرز و 
استان های واقع در قلمرو کوه های زاگرس از نواحی عمدٔه جذب 

مسافر در فصل تابستان اند.

ـ  7ــ غارها از جاذبه های طبیعی و دیدنی کشور ایران اند. شکل 18ـ شکل 17 ــ7ــ پارک ملی گلستان
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می توان  ایران  در  زمستانی  ورزش  مهّم  حوزه های  از 
نام  البرز  ارتفاعات  در  را  توچال  و  شمشک  دیزین،  آبعلی، 
برد. این حوزه ها دارای هتل و تأسیسات و امکانات رفاهی برای 

اسکی بازان است.
توسعٔه   از عوامل  یکی  معدنی  آب های  آب های معدنی:   
دارای  معدنی  آب های  می شود.  ناحیه محسوب  هر  در  گردشگری 
امالح معدنی است و معموالً از چشمه یا نقاط حفرشده در طبقات 
زیرزمینی به دست می آید. برخی از این آب ها دارای خواص بهداشتی 
و درمانی اند و در معالجٔه امراض پوستی و سایر بیماری ها مؤثر می افتد 
و از این رو به آنها آب های درمانی هم گفته می شود. چون آب برخی از 

ـ 7ــ کیش ــ هرمزگان شکل 19ـ

چشمه های معدنی گرم است، عده ای آنها را آب های گرم نامیده اند. 
چشمه های آب معدنی و تأسیسات گوناگون درمانی و تفریحی اطراف 
آن موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی می شود و خوش بختانه 

کشور ما از این موهبت خدادادی بهره مند است.
با نگاهی به نقشٔه پراکندگی چشمه های آب معدنی می بینیم 
که اکثر این چشمه ها در مناطق فعال زمین شناسی تمرکز یافته اند.
 آیا در استان محّل زندگی شما چشمٔه آبگرم معدنی وجود 
مسافران  جذب  برای  رفاهی  تأسیسات  نواحی  این  در  آیا  دارد؟ 
به وجود آمده است؟ وجود این تأسیسات چه تأثیری بر اشتغال، میزان 

جمعیت یا چشم اندازهای طبیعی ناحیه گذاشته است؟

شکل 20ــ7ــ تله کابین توچال ــ تهران  شکل 21 ــ7ــ آبشار بیشه ــ لرستان 
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ایران به شمار می روند.
مکان  به  که  خیابان هایی  و  راه ها  زیارتگاهی  در شهرهای 
بازرگانی،  کاالهای  انواع  عرضٔه  محل  می شود،  منتهی  مقدس 
و  بانک ها  مسافرتی،  دفاتر  غذاخوری،  سالن های  غذایی،  مواد 
مهمان سراها و هتل هاست و هجوم مسافران به این شهرها در ایجاد 

اشتغال و توسعٔه بازرگانی ساکنان شهر نقش مهمی ایفا می کند.
 ابنیه و آثار تاریخی: در ایران به دلیل قدمت تاریخی، 
آثار و ابنیٔه متعددی وجود دارد که در این جا به معرفی دو مرکز 

مهم آثار تاریخی اکتفا می کنیم:
عمارت  جهان،  نقش  میدان  وجود  با  اصفهان  شهر 
عالی قاپو، مسجد امام خمینی )ره(، مسجد شیخ لطف الله، بازار 
قیصریه، سی و   سه پل، پل خواجو و کاخ چهلستون گنجینه ای از 
را  مینیاتور، کاشی کاری و حجاری  معماری،  گوناگون  هنرهای 

به وجود آورده است.
 استان فارس نیز با بناهای باستانی چون تخت جمشید، نقش 
رستم و خرابه های استخر، تخت سلیمان، پاسارگاد )مقبرٔه کوروش( 
و آثار تاریخی پس از اسالم چون مسجد و حمام وکیل شیراز، بازار 
عمدٔه  از قطب های  و سعدی  آرامگاه حافظ  و  قرآن  دروازه  وکیل، 

گردشگری فرهنگی و تاریخی کشور محسوب می شود. 
که  مراکزی اند  جمله  از  نیز  موزه ها  و    کتابخانه ها 

بازدید کنندگان داخلی و خارجی را به سوی خود جلب می کنند. 
را  استان محل زندگی خود  تاریخی  آثار  و  آیا می توانید موزه ها 

نام ببرید؟

 شکل 22ــ7ــ نقشۀ پراکندگی چشمه های آب معدنی کشور

دریای خزر

دریای عمان

شکل 23ــ7  ــ بارگاه حضرت امام رضا )علیه السالم( مهم ترین قطب جذب گردشگر در ایران

خلیج فارس

ب ـ جاذبه های فرهنگی و تاریخی
 اماکن مقدس مذهبی: در ایران مراکز و اماکن مقدس 
مذهبی مهم ترین قطب های جاذبٔه گردشگری را تشکیل می دهد.  
قطب  مهم ترین  )ع(  امام رضا  بارگاه  وجود  به دلیل  مشهد  شهر 
ایرانی و  تعداد زیادی از زائران  مذهبی کشور است. همه ساله 
خارجی از کشورهای همسایه و مسلمان به این شهر سفر می کنند. 
مسجد  صحن  چون  متعددی  بناهای  نیز  مطهر  حرم  اطراف  در 
گوهرشاد، صحن عتیق و جدید وجود دارد که از نظر کاشی کاری، 
بناهای مذهبی اسالمی  تزئینی از جالب ترین  معماری و هنرهای 
بارگاه حضرت معصومه )س(   در شهر مذهبی  به شمار می رود. 
ری و شاهچراغ فرزند امام  شاهزاده عبدالعظیم حسنی در  قم، 
هفتم )ع( در شهر شیراز نیز از جمله مراکز مهم گردشگری مذهبی 
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شکل 24ــ7 ــ  میدان نقش جهان ــ اصفهان

شکل 26ــ7ــ تخت جمشید ــ فارس

شکل 2٥ ــ7ــ قلعۀ فلک االفالک ــ خرم آباد
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شکل 27ــ7ــ عمارت ایل گلی ــ تبریز

شکل 28 ــ7ــ طاق بستان ــ کرمانشاه

شکل 29ــ7ــ موزۀ ایران باستان ــ تهران    
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ـ    7 فّعا لّیت 4

1ــ مسافران از چه راه هایی ممکن است به جنگل سی سنگان و پارک ملی گلستان آسیب برسانند؟

2ــ الف ــ چرا سواحل جنوبی ایران برای گذراندن اوقات فراغت در فصل زمستان مناسب است؟ ب   ــ در 

سال های اخیر بیشترین گردشگران به کدام بخش سواحل جنوبی ایران رفته اند؟

3ــ الف ــ چرا چشمه های آب معدنی از جاذبه های مهم توریستی است؟ ب ــ با توجه به شکل 22ــ 7 کدام 

استان ها بیشترین چشمه های آب معدنی را دارنـد؟ پ ــ آیا می توانید چند ناحیهٔ مهم دارای چشمه های آب گرم 

در ایران نام ببرید؟

4ــ مهم ترین حوزه های ورزش زمستانی ایران عبارت اند از:.....، .....، ..... و ..... 

5 ــ دو مرکز مهم گردشگری تاریخی در ایران عبارت اند از .....و ..... . 

6 ــ الف ــ مهم ترین مراکز گردشگری مذهبی کشور را نام ببرید. ب ــ مسافرت به این شهرهای مذهبی چه 

اثری بر اقتصاد آنها گذاشته است؟

٭ فعالیت گروهی: با استفاده از بریده های روزنامه ها و نشریات یا جمع آوری عکس، مطالب و عکس هایی از 

جاذبه های مختلف گردشگری در ایران، گردآوری و آنها را دسته بندی کنید و سپس به صورت یک روزنامهٔ دیواری 

در مدرسه نصب کنید.

دریای خزر

چاه بهار    

زاهدان

 کرمان 

بوشهر

 یزد 
یاسوج 

شهرکرد

 قزوین  همدان

 اردبیل 

 تبریز 

 زنجان 

  ایالم 
 کرمانشاه  

 سنندج سمنان 

رشت

اصفهان 

مشهد  
ساری

بندرعباس

 اهواز 

 شیراز

قم  

خلیج فارس 

دریای عمان 

خرم آباد

 ارومیه 

 شکل 30ــ7ــ نقشۀ  محدودۀ تقریبی مناطق عمدۀ گردشگری در ایران

بجنورد

بیرجند

گرگان

تهران

کرج

سیمای کنونی گردشگری ایران
در شکل 30 ــ7، محدودٔه تقریبی قطب های مهم 

گردشگری را می بینید.
در واقع بسیاری از نواحی شرقی و مرکزی 
غربی  نواحی  همچنین  و  کویرها  و  بیابان ها  حتی 

کشور نیز دارای امکانات بالقؤه طبیعی و جاذبه های 
کافی  توجه  در صورت  که  فرهنگی اند  و  تاریخی 

با ایجاد امکانات و تأسیسات  به این جاذبه ها و 
رفاهی مناسب می توانند به کانون ها و قطب های 

گردشگری تبدیل شوند. 
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غربی  مرزهای  در  تحمیلی  جنگ  که  سال هایی  در  البته 
کشور ما جریان داشت در استان های غربی و جنوب غربی کشور، 
گردشگری رکود پیدا کرد و از حجم مسافران به این مناطق کاسته 
به تدریج  بازسازی پس از جنگ این استان ها  شد اما در دوران 

اهمیت گردشگری خود را باز می یابند.
در  گردشگری  فعالیت  که  خواندید  گذشته  درس  در   
باالبردن درآمد ارزی کشور و ایجاد اشتغال نقش مهمی دارد. به 
ـ 7 توجه کنید. در سال های 68 ــ1360  ـ 7 و 32ـ شکل های 31 ـ
به  نسبت  شده اند،  وارد  کشور  به  که  خارجی  گردشگران  تعداد 
گذشته افزایش یافته است یا کاهش؟ میزان درآمد ارزی که از ورود 

گردشگران خارجی به دست می آید چطور؟

پس از پیروزی انقالب اسالمی و با شروع جنگ تحمیلی 
به  مربوط  بر مسائل  پیدا کرد. عالوه  ایران رکود  در  گردشگری 
ایران و ارزش های  تبلیغات استکبار جهانی علیه کشور  جنگ، 
خارجی  گردشگران  ورود  کاهش  موجب  نیز  اسالمی  انقالب 
صنعت  که  اهمیتی  به دلیل  اخیر  سال های  در  اما  شد؛  کشور  به 
گردشگری در افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و تبادل فرهنگی میان 
ملت ها دارد وکشور ما نیز جاذبه های فراوانی دارد، توجه به توسعهٔ  
تعداد  بگویید  می توانید  آیا  می شود.  بیشتر  روزبه روز  بخش  این 

گردشگران خارجی در سال 1373 چند نفر بوده است؟ 
را  ایران  گردشگری٭  عمدۀ  بازارهای  33ــ7  شکل 
گردشگری  بازارهای  از  منظور  می دهد.  نشان   1373 سال  در 
ایران  آنها کشور  کشورهایی است که مقصد حرکت گردشگران 
است. بیشترین گردشگران خارجی وارد شده به کشور ما از کدام 

کشورها بوده اند؟ نام ببرید.
 در داخل کشور ما نیز همواره تعداد کسانی که ترجیح 
می دهند در تعطیالت آخر هفته، ایام عید یا تابستان به نقاط مختلف 
در  بیشتر می شود. شهرنشینی  کنند،  نزدیک کشور سفر  و  دور 
کشور ما روزبه روز گسترش بیشتری پیدا می کند و با زندگی شهری 

نفر
ار 

 هز

شکل 31ــ7ــ تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور طی سال های 
73ــ1350

شکل 32ــ7ــ درآمد ارزی حاصل از ورود گردشگران خارجی به ایران طی 
سال های 70ــ1350
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نمودار 33ــ7ــ  گردشگران وارد شده به ایران از  کشورهای مختلف در سال 1373
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خالصه
 کشور ایران دارای جاذبه های طبیعی و جاذبه های فرهنگی و تاریخی بسیاری برای توسعٔه گردشگری است.

  توسعٔه گردشگری در کشور ما روز به روز بیشترمورد توجه قرار می گیرد.
  توسعٔه گردشگری خارجی و داخلی باید به گونه ای باشد که به ارزش های فرهنگی و محیط زیست لطمه وارد نکند.

دامن طبیعت احساس  فراغت در  اوقات  به گذران  بیشتری  نیاز 
توسعه  باید  نیز  ایرانگردی  تقاضا،  افزایش  با  بنابراین  می شود؛ 
یابد و امکانات بالقؤه مناطق مختلف کشور شناسایی و برای آنها 

برنامه ریزی شود.

 توسعٔه گردشگری خارجی و داخلی کشور باید به گونه ای 
باشد که به ارزش های اسالمی و فرهنگی جامعه لطمه وارد نکند و 

همچنین موجب خسارت به محیط های طبیعی نشود.

1ــ با توجه به شکل30ــ7 کانون ها و قطب های عمدهٔ گردشگری کشور، کدام نواحی اند؟

2ــ درصورتی که بخواهیم با توجه به امکانات بالقوه و جاذبه های یک ناحیه، گردشگری را در آن ناحیه توسعه 

دهیم و آنجا را به مکانی مناسب و جذاب برای گذران اوقات فراغت مبدل کنیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ 

پیشنهادات شما چیست؟

3ــ با استفاده از واژه های زیر جمله ای دربارهٔ توسعهٔ گردشگری بنویسید.

محیط زیست       سالمت فرهنگی

4ــ با استفاده از کتاب استان شناسی )و در صورت امکان، به کمک سایر منابع( انواع جاذبه های طبیعی، 

فرهنگی و تاریخی استان محل زندگی خود را با ذکر نام محل در جدولی بنویسید. کدام یک از این مکان ها مورد 

بازدید مسافران قرار می گیرند؟ در کدام یک از مکان ها باید امکانات و تأسیساتی فراهم شود تا مسافران را جذب کند؟

٭ بازدید علمی: با راهنمایی دبیر خود مکانی را برای بازدید انتخاب کنید و با نظارت و راهنمایی وی و به اتفاق 
سایر همکالسی هایتان از آنجا بازدید و گزارش تهیه کنید. در گزارش خود به انواع جاذبه های گردشگری و فراغتی 
اعم از طبیعی، فرهنگی و تاریخی، چگونگی امکانات و تأسیساتی که برای بازدیدکنندگان یا مسافران وجود دارد و آثار 

گردشگری بر محیط آنجا و وضعیت اقتصادی ساکنان آن ناحیه اشاره کنید.
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بر روی نقشه مشاهده  نقاطی که  به نقشٔه زیر توجه کنید. 
می دهد.  نشان  زمین  سطح  در  را  جمعیت  پراکندگی  می کنید، 
بسیار  جمعیت  نواحی  بعضی  در  می کنید،  مشاهده  همان طورکه 

چرا جمعیت جهان به طور نامساوی پراکنده شده است؟

تراکم  مکان ها  از  بعضی  حالی که  در  است،  شده  متراکم  انبوهی 
از  خالی  نیز  جهان  از  وسیعی  نواحی  و  دارند  کمتری  جمعیت 

سکنه است.

جمعیت پراکنده   
صحرای بزرگ آفریقا 

خشک،  و  گرم  بسیار  آب وهوای  ٭ 
نامناسب برای سکونت

برای  مناسب  آب وخاک  کمبود  ٭ 
کشاورزی

٭ ماسه زارها حمل ونقل و ارتباطات را 
مشکل می سازند.

   جمعیت متراکم  
   بنگالدش  

٭ پست و هموار
گرما  حاصلخیز،  و  غنی  خاک  ٭ 

و رطوبت
٭ شرایط مناسب برای کشاورزی

شکل 1ــ 8  ــ نقشۀ پراکندگی جمعیت جهان

جنگل های استوایی آمازون کوه های هیمالیا  اروپای غربی 

؟؟

؟
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1 آبان 

 روز آمار و برنامه ریزی
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تراکم جمعیت٭: تراکم جمعیت رابطه و نسبت بین انسان و زمین را بیان می کند و تعداد افراد ساکن در یک 

 × واحد سطح را به طور متوسط نشان می دهد. در این نمودار هر مربع نشان دهندۀ ناحیه ای به وسعت 1 کیلومتر 

1 کیلومتر یا 1 کیلومترمربع است.

1 نقطه = 10 نفر
تراکم جمعیت = 30 نفر در کیلومترمربع  

1 نقطه = 10 نفر    
تراکم جمعیت = 100 نفر در کیلومتر مربع

70% سطح آب ها 

نت
کو

ل س
قاب

سرد 
خیلی 

کوه های بسیار بلند

 بسیار خشک
%10

%5

 %5

%1
0

شکل 2 ــ 8 ــ از 30 درصد سطح خشکی ها فقط 
10 درصد قابل سکونت است.

آیا گروه های انسانی به طور تصادفی در بخش های معینی 
از جهان گرد هم آمده اند؟ یا دالیلی برای تراکم یا پراکندگی )تفرق( 
جمعیت وجود دارد؟ عوامل بسیاری در این امر دخالت دارند. 
بعضی از عوامل، مانع از زندگی انسان در یک ناحیه می شود. به 
آنها، عوامل دافع جمعیت گفته می شود که نتیجٔه آن تراکم پایین 

یا کم جمعیت در یک ناحیه است.
برخی عوامل دیگر جمعیت را به زندگی در یک ناحیه تشویق 
می کند؛ به این عوامل، عوامل جذب جمعیت می گویند که تراکم 

زیاد را به وجود می آورد.

 عوامل دافعه موجب تفرق و پراکندگی جمعیت می شوند:
عوامل طبیعی:

 آب و هوا : انسان ها به طور طبیعی به نواحی دارای آب  و 
هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جذب نمی شوند. آب  و هوای بسیار 

مرطوب یا بسیار خشک نیز برای انسان خوشایند نیست.
در  که  تند  شیب های  یا  بلند  بسیار  نواحی  ناهمواری: 

جذب  مانع  نیز  لرزه اند  زمین  یا  آتش فشانی  فوران های  معرض 
جمعیت می شوند.

مساکن  به ندرت  انبوه  جنگل های  در  گیاهی:   پوشش 
دائمی دیده می شود. در مناطقی که ضخامت قشر خاک کم است 
یا گیاخاک کافی برای کشت وجود ندارد یا فرسایش شدید خاک 
ــ به سبب تخریب جنگل ها و چرای بیش از حد دام ها ــ پدید 

آمده است، جمعیت اندکی زندگی می کنند.

ـ    8 فّعا لّیت 1

جمعیت کالس شما بخشی از جمعیت مدرسه است.

1ــ جمعیت کالس شما چند نفر است؟

2ــ تراکم جمعیت در کالس شما چقدر است)چند نفر در مترمربع(؟ محاسبه کنید.

3ــ تحقیق کنید پرتراکم ترین کالس مدرسٔه شما کدام کالس است؟ تراکم دانش آموزان در این کالس چقدر است؟

1km
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ـ    8 فّعا لّیت 2

منابع: معموالً مردم در مناطقی که منابع طبیعی، ذخایر 
آب، ذخایر انرژی و معادن آن کم بوده و بنابراین، احتمال توسعٔه 

صنایع و ایجاد مشاغل نیز در آنها کم است، جذب نمی شود.
وسایل  به  چون  افتاده  دور  نواحی  انسانی:  عوامل 
یا  پراکنده  جمعیت های  ندارند،  دسترسی  ارتباطات  و  حمل ونقل 
متفرق را به وجود می آورند. نواحی داخلی قاره ها که از دریاها و 
اقیانوس ها دورند، نسبت به سواحل، جمعیت کمتری دارند؛ زیرا 

امکانات تجارت، بازرگانی و دریانوردی ندارند.
از جمله دالیل اقتصادی برای کمی تراکم جمعیت در یک 

ناحیه، نبود ثروت و سرمایه یا سطح پایین فّناوری است.
از عوامل سیاسی می توان به تصمیمات حکومت ها اشاره 
و  سرمایه گذاری  به  خود  برنامه ریزی های  در  دولت ها  اگر  کرد؛ 
ایجاد مشاغل یا امکانات خدماتی و رفاهی در برخی نواحی یک 
کشور توجه الزم نداشته باشند، بر نوع پراکندگی جمعیت در نواحی 

مختلف اثر می گذارند.
 عوامل جاذبه موجب تراکم زیاد جمعیت می شوند:

 این عوامل درست برعکس عوامل دافعه که در صفحٔه قبل شرح 
ـ  8 خالصه شده است. داده شد، عمل می کنند و در شکل 3ـ

منابع طبیعی
 وجود معادن، ذخایر 

انرژی   و ذخایر آب

عوامل طبیعی 

 خاک ها
 دارای  هوموس کافی و 

حاصلخیز

پوشش گیاهی
 مناسب 

آب وهوا 
آب وهوای مناسب که خیلی
 سرد، خیلی گرم، بیش از حد

 خشک یا خیلی مرطوب
  عوامل جاذبه موجب تراکم زیاد جمعیت در یک ناحیه می شود نباشد  

عوامل انسانی

  حمل ونقل
 وسایل حمل و نقل و ارتباطی 

مناسب بین مکان ها 

ـ    8   ــ نمودار عوامل طبیعی و انسانی تراکم جمعیت شکل 3ـ

شکل ناهمواری

سیاسی
 سرمایه گذاری دولت ها، برنامه ریزی 

ی جدید، ایجاد  برای ایجاد شهره
مراکزخدماتی و 

رفاهی 

اقتصادی 
وجود سرمایه و تکنولوژی برای 

ایجاد صنایع و مشاغل

1

2

3

4

5

6

کمتر از یک نفر در هر کیلومترمربع    
 بیش از 100 نفر در هر کیلومترمربع

تراکم جمعیت  

1ــ به قسمت هایی از شکل 1ــ 8 که با عالمت ؟ مشخص شده است نگاه کنید و بگویید در آن نواحی تراکم 

جمعیت زیاد است یا کم؟ دالیل مربوط به این نوع تراکم را بنویسید.

2ــ با توجه به شکل 4ــ 8، جدول صفحهٔ بعد را کامل کنید. برای توضیح علل تراکم یا تفرق جمعیت در هر 

ناحیه می توانید از متن درس و شکل 3ــ 8 کمک بگیرید.

3ــ با توجه به راهنمای نقشه، معنای جمعیت متراکم و متفرق چیست؟

ـ    8ــ نقشۀ تراکم جمعیت جهان شکل 4ـ
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ـ    8 فّعا لّیت 3

عللشماره  های داخل نقشهمکانتراکم جمعیت

درهٔ نیل )مصر(جمعیت متراکم

اروپای شمال غربی

شرق ایاالت متحدهٔ آمریکا

جمعیت پراکنده

)متفرق(

هیمالیا

جنگل های آمازون

گرینلند

نمودار رشد جمعیت جهان رامطالعه کنید و به این پرسش ها پاسخ دهید:

1ــ جمعیت جهان تا چه سالی کمتر از 1 میلیارد نفر بوده است؟

2ــ چند سال طول کشید تا جمعیت جهان از 1 میلیارد نفر به 2/5 میلیارد نفر افزایش بیابد؟

3ــ جمعیت جهان از سال 1950 تا سال 2010 میالدی )در مدت 60 سال( از … میلیارد نفر به … میلیارد نفر 

افزایش یافته است.

   همان طورکه می بینید، در مدت 60 سال، جمعیت جهان ناگهان به دو برابر افزایش یافته است. این افزایش 

سریع درمدت کوتاه همان انفجار جمعیت است.

4 ــ جمعیت جهان در سال 2010 میالدی چند نفر است؟

5 ــ در پنجاهمین سال تولّد شما جمعیت جهان چقدر خواهد شد؟            

انفجار جمعیت چیست؟
امروزه اغلب چنین گفته می شود که جهان و به ویژه بعضی 
می دانید  آیا  تجربه می کنند.  را  »انفجار جمعیت٭«  از کشورها 
معنای این عبارت چیست؟ جمعیت جهان به سرعت رشد می کند؛ 
زیرا تعداد کودکانی که هر ساله متولد می شوند، بسیار بیشتر از رقم 
افرادی است که هرساله می میرند. میزان رشد سالیانٔه جمعیت جهان 
در یک دورٔه طوالنی در زمان های گذشته ثابت بوده است. مردم 
در اثر عواملی چون قحطی و کمبود غذا، جنگ ها و بیماری های 

واگیردار چون آبله، طاعون، حصبه و وبا جان خود را از دست 
می دادند و بسیاری از کودکان نیز پس از تولد می مردند؛ اما پس 
از انقالب صنعتی با پیشرفت چشمگیر پزشکی و بهداشت، توسعٔه 
ابزار و آالت و شیوه های کشاورزی و افزایش تولید غذا و پیشرفت 
امکانات حمل ونقل و ارتباطات، میزان مرگ ومیر به شدت کاهش 
یافت و جمعیت جهان چند برابر شد. فعالیت 3ــ 8 را در کالس 

انجام دهید.
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کمتر از %1  
2 ــ 1 درصد   
3 ــ 2 درصد   
4 ــ 3 درصد

ـ    8  ــ نقشۀ رشد جمعیت در کشورهای مختلف جهان شکل 6 ـ
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سال میالدی

  رقم تخمینی

همٔه  در  جمعیت  رشد  آیا  کنید.  توجه  ـ   8  6 ـ شکل  به 
کشورهای جهان یکسان است؟

یکسان  نواحی جهان  همٔه  در  سریع جمعیت  رشد  امروزه 
بر  عالوه  صنعتی  یافتٔه  توسعه  کشورهای  در  به طوری که  نیست؛ 
بعضی  در  است.حتی  یافته  کاهش  نیز  موالید  میزان  مرگ ومیر، 
از کشورهای صنعتی اروپا نظیر آلمان، فنالند، سوئد، اسپانیا و 

دانمارک نرخ رشد به صفر یا پایین تر از آن رسیده است؛ اّما 97 
درصد افزایش جمعیت امروزه مربوط به سه قاّرٔه در حال توسعه 
ـ یعنی آسیا، آفریقا و آمریکای التین ــ است. در سال 1990، این  ـ
سه قاره 84 درصد سکنٔه زمین را در خود جای داده اند. طبق آمار 
سازمان ملل در سال 2000 میالدی 39 درصد جمعیت جهان فقط 

در دو کشور چین و هند زندگی می کردند.

نرخ موالید و نرخ مرگ ومیر چگونه بر رشد جمعیت اثر 
می گذارد؟

یا کل جهان  آنچه موجب رشد جمعیت در یک کشور   

نرخ مرگ ومیر٭  و  نرخ  موالید٭  به  مربوط  تغییرات  می شود، 
است. رشد طبیعی٭ جمعیت تفاوت بین نرخ موالید و مرگ ومیر 
باشد، جمعیت کل افزایش خواهد  بیشتر  نرخ موالید  است. اگر 

ـ    8   ــ نمودار روند رشد جمعیت جهان    شکل 5 ـ
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نرخ رشد جمعیت
 نرخ رشد جمعیت به صورت تغییرات درصدی سالیانه اندازه گیری می شود و می توان آنها را به چهار دسته 

تقسیم کرد:

 کمتر از 1% در سال نرخ رشد کم

 2% ــ 1% در سال نرخ رشد متوسط

 بین 3% ــ 2% در سال نرخ رشد زیاد

 بیشتر از 3% در سال نرخ رشد خیلی زیاد

دو برابر شدن جمعیت یعنی تعداد سال هایی که طول می کشد تا میزان جمعیت دو برابر شود؛ مثالً از 100 نفر 

به 200 نفر یا از 1000 نفر به 2000 نفر افزایش یابد.

یافت و اگر نرخ مرگ ومیر بیشتر باشد، جمعیت کل کاهش خواهد 
یافت. تفاوت این دو نرخ معموالً برحسب درصد بیان می شود:

نرخ  تانزانیا در سال 1990 میالدی  برای مثال در کشور 
موالید 51 در هزار و نرخ مرگ ومیر 14 درهزار بوده است که در 
این صورت رشد طبیعی جمعیت 37 درهزار و به صورت درصد 

3/7 درصد در سال خواهد بود.
 امروزه در کشورهای در حال توسعه با پیشرفت بهداشت 

 افزایش جمعیت

نرخ موالید بیشتر از نرخ مرگ ومیر است.

 کاهش جمعیت

نرخ مرگ ومیر بیشتر از نرخ موالید است.

 ثبات جمعیت

نرخ موالید مساوی با نرخ مرگ ومیر است.

نرخ مرگ ومیر   نرخ موالید  نرخ رشد طبیعی جمعیت

و بهبود وضعیت اقتصادی نرخ مرگ ومیر به طور سریع کاهش یافته 
است اما نرخ موالید همچنان باالست و به همین دلیل، جمعیت در 

حال افزایش است.
در این کشورها هر چند نرخ مرگ ومیر  کودکان٭ درحال 
کاهش و امید به زندگی٭ در حال افزایش است، اما هنوز این 

دو نرخ تفاوت بسیاری با کشورهای توسعه یافتٔه صنعتی دارد.

شاخص های حیاتی
 نرخ موالید: تعداد متولدین در یک سال به ازای هر 1000 نفر.

 نرخ مرگ ومیر: تعداد مرگ ومیرها در یک سال به ازای هر 1000 نفر.
 نرخ مرگ ومیر کودکان: تعداد کودکان زنده ای که هر سال متولد می شوند و قبل از رسیدن به یک سالگی 

می میرند به ازای هر 1000 نوزاد زنده.
 امید به زندگی: میانگین تعداد سال هایی که می توان انتظار زندگی برای یک فرد متولد شده، داشت.



فصل هشتم

122

ـ    8 فّعا لّیت 4

1ــ در سال 1990 چند درصد جمعیت جهان در سه قارهٔ در حال توسعه زندگی می کردند؟ چند درصد جمعیت 

در سه قارهٔ توسعه یافتهٔ صنعتی ساکن بودند؟ انفجار جمعیت در کدام بخش از جهان رخ داده است؟ 

2ــ یک نقشه گنگ جهان بدون مرزهای سیاسی تهیه کنید. روی نقشه، نام این بخش ها را بنویسید: آمریکای 

شمالی، آفریقا، اروپا، خاورمیانه، جنوب شرقی آسیا، چین، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی و روسیه. حال با استفاده از 

اطالعات شکل 6 ــ 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 ــ با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

       

تراکم نفر درنام کشور
کیلومتر مربع

موالید 
در1000

مرگ ومیر
در1000

رشد طبیعی 
در1000        

مرگ ومیر
کودکان در1000

زندگی  به  امید 
)سال(

ژاپن
عربستان

آملان
کنیا

ایاالت  متحدهٔ آمریکا
برزیل

اتیوپی
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 ــ میزان رشد طبیعی جمعیت را در کشورهایی که روبه روی آنها دایره ترسیم شده است، محاسبه کنید و 

در دایرهٔ مربوط به آن بنویسید.

ب ــ میزان رشد طبیعی همهٔ کشورهای جدول را برحسب درصد بنویسید.

پ ــ روی یک کاغذ جداگانه کشورها را برحسب نرخ رشد طبیعی از کم به زیاد مرتب کنید. آیا می توانید این 

کشورها را به دو گروه رشد کم و رشد زیاد تقسیم کنید؟ چگونه؟

ت ــ سه کشور را که کمترین میزان امید به زندگی را دارند، نام ببرید. 
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شکل 7ــ 8 ــ نقشۀ موقعیت مکانی و هرم سنی کشورهای سوئد و مکزیک
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 مردان  زنان

درصد

مکزیک

 ساختمان سنی جمعیت در نواحی مختلف جهان چه تفاوتی دارد؟
 عواملی چون نرخ موالید، مرگ ومیر و رشد طبیعی، بر 
با  را  می گذارند. ساختمان سنی جمعیت  اثر  ساختمان جمعیت 
هرم سنی جمعیت نشان می دهند. در هرم سنی روی یک محور 
در  مردان  و  زنان  دیگر  محور  روی  و  جمعیت  درصد  یا  تعداد 
گروه های مختلف سنی نشان داده می شود. کودکان و نوجوانان 
ـ0 سال( و کهن ساالن )بیشتر از 65 سال( معموالً تولیدکننده  )14ـ 
وابسته اند.  بزرگ ساالن  گروه  به  اقتصادی  نظر  از  و  نیستند 
فعاالن  و  تولیدکننده  اصلی  گروه  سال(  ـ 15  )65 ـ بزرگ ساالن 

اقتصادی اند و بار اصلی اقتصاد را به دوش می کشند.
 هرم های سنی در بخش های مختلف جهان متفاوت اند. 
در کشورهای در حال توسعه نظیر مکزیک قاعدٔه هرم پهن است؛ 

یعنی، درصد زیادی از جمعیت کمتر از 15 سال سن دارند. به این 
»جوانی جمعیت٭« گفته می شود. کشورهایی که با جوانی جمعیت 
روبه رویند باید برای تأمین نیازهای جوانان به خصوص در آموزش   

و پرورش و ایجاد شغل سرمایه گذاری کنند.
تأثیر  آینده  در  جمعیت  رشد  بر  جمعیت  جوانی  همچنین 

خواهد گذاشت. چرا؟ 
 در کشورهای پیشرفتٔه صنعتی مثل سوئد که نرخ موالید 
باالست،  هم  زندگی  به  امید  و  است  پایین  دو  هر  مرگ  ومیر  و 
قاعدٔه هرم باریک و هرم به شکل یک زنگ درآمده است. در این 
کشورها تعداد فعاالن اقتصادی زیاد است ولی جمعیت به تدریج 

رو به پیری می رود.
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ـ    8 فّعا لّیت 5

1ــ جدول را به کمک نمودارهای زیر کامل کنید.

 درصد از کل جمعیت  درصد از کل جمعیت 

 سن
 سن

فرانسه برزیل 

فرانسه  برزیل

2/3 6/8 درصد مردان 4 ــ  سال

 درصد زنان 4 ــ  سال

 درصد کل جمعیت 4 ــ  سال

 درصد مردان 14 ــ  سال

7 سال  درصد مردان 74 ــ 

سؤال های زیر را به کمک تفسیر نمودار پاسخ دهید.

2 ــ نرخ موالید در کدام کشور بیشتر است؟ در کدام کشور رشد طبیعی جمعیت بیشتر است؟

3 ــ امید به زندگی در کدام کشور کمتر است؟ چگونه پی بردید؟

4 ــ در کدام کشور درصد جمعیت فعال اقتصادی بیشتر است؟ چرا؟

5 ــ کشورهایی که با جوانی جمعیت روبرویند چه مشکالتی خواهند داشت؟

6 ــ به نظر شما در کشورهایی که جمعیت رو به پیری می رود، چه مشکالتی پدید می آید؟
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ایران سرزمینی پهناور است. در سال 1390، تراکم جمعیت 
ایران 46/1 نفر در کیلومتر مربع برآورد شده است؛ پس ایران در 
مقایسه با  بسیاری از کشورهای دیگر )جدول فعالیت 4ــ  8(  کم 
تراکم است. اما همان طورکه در نقشٔه پراکندگی جمعیت ایران 
)شکل 8 ــ 8( مشاهده می کنید، توزیع جمعیت در ایران بسیار 
ناهمگون است. بعضی از مناطق دارای تراکم زیاد و برخی نواحی 

دیگر خالی از جمعیت یا کم تراکم است.
  ازجمله عوامل طبیعی مؤثر بر توزیع جمعیت در ایران 

آب و هواست. به طورکلی، قسمت پهناوری از ایران تحت تأثیر 
آب  و هوای گرم و خشک است؛ بنابراین بارش و دسترسی به آب 
و  روستایی  کانون های  پیدایش  و  تراکم جمعیت  در  مهمی  نقش 
شهری داشته است. آیا می توانید تأثیر سایر عوامل نظیر خاک های 
ناهمواری ها و… را در توزیع  به دریاها، نوع  مساعد، دسترسی 

جمعیت ایران بررسی کنید و شرح دهید؟

حد  از  بیش  تراکم  در  مهمی  نقش  نیز  انسانی  عوامل   
سیاسی  مرکزیت  مثالً،  است؛  داشته  نواحی  برخی  در  جمعیت 
)پایتخت کشور( و تمرکز وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و 
امکانات زیرساختی نظیر راه ها و امکانات برتر آموزشی و خدماتی، 
مهاجران زیادی را از سراسر کشور به تهران جذب کرده است. 
به  بزرگ مصرفی کشور،  بودن 37 درصد صنایع  دارا  با  تهران 
اولین قطب صنعتی تبدیل شده است. این مادرشهر٭ منظومه ای 
از شهرهای بزرگ و کوچک را در اطراف خود به وجود آورده 
و منطقۀ شهری٭ وسیعی را که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت 

دارد، شکل داده است.
کدام قطب های بزرگ صنعتی دیگر در کشور ما موجب 
تراکم شدید جمعیت در یک ناحیه شده اند؟ در کدام ناحیه منابع و 

معادن موجب جذب جمعیت شده است؟

جمعیت در کشور ما چگونه پراکنده شده است؟

ـ   8  ــ نقشۀ پراکندگی جمعیت در ایران شکل 8   ـ

دریای خزر

خلیج  فارس

عمان قطردریای عمان
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نام استان
تراکم)نفردر

کیلومترمربع(
نام استان

تراکم)نفردر
کیلومترمربع(

نام 
استان

تراکم)نفردر
کیلومترمربع(

 راهنما

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان

82
82
70
46

471
28
45

890
55

7
50
31
71

زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

47
6

14
37
77
100
51
16
78
42

گلستان
گیالن

لرستان
مازندران

مرکزی
هرمزگان

همدان
یزد

87
177

62
129

49
22
91

8

نفر در کیلومتر مربع
 12ــ 5 
33ــ12 
57ــ33 
85 ــ57 
140ــ 85 
380ــ140 
900ــ380 

   

1ــ تراکم جمعیت در هر یک از نواحی زیر چگونه است؟ علل مربوط به این نوع تراکم را به اختصار توضیح دهید.

جلگهٔ گیالن              دشت کویر و دشت لوت                منطقهٔ شهری تهران                جلگهٔ خوزستان

2ــ یک نقشهٔ گنگ از 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 هایی که در راهنما برای این 

نقشه پیشنهاد شده است، آن را رنگ آمیزی کنید.

ــ در زیر نقشه ای که تهیه کرده اید، به این سؤاالت پاسخ دهید:

٭ تراکم جمعیت در نیمهٔ شرقی کشور بیشتر است یا نیمهٔ غربی؟

٭ تراکم جمعیت در استان محل زندگی شما نسبت به تراکم جمعیت در کل کشور و استان های همسایه 

چگونه است؟ مقایسه کنید.

3ــ در کدام نواحی یا شهرستان های استان محل زندگی شما تراکم جمعیت بیشتر و در کدام بخش ها کمتر 

است؟ علل طبیعی و انسانی مربوط به آن را توضیح دهید. )از کتاب استان شناسی استفاده کنید.(
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ـ    8 فّعا  لّیت 7

ویژگی های جمعیتی ایران
کشور  در  چرا  که  باشید  پرسیده  خود  از  تاکنون  شاید 
به  کشورها  همٔه  چرا  اصوالً  و  می گیرد؟  انجام  سرشماری٭  ما 

گردآوری اطالعات جمعیتی می پردازند؟
سرشماری، آمار و اطالعات مربوط به جمعیت و خانوارها 
را در کل کشور و همچنین بخش های مختلف، در یک زمان معین 

فراهم می آورد.
این اطالعات به وسیلٔه وزارت خانه ها و سازمان های دولتی 
و همچنین مؤسسات تحقیقاتی یا خصوصی به منظور برنامه ریزی 
حمل ونقل،  مسکن،  آموزش،  بهداشت،  زمینه های  در  مناسب 

اشتغال، کشاورزی و… به کار می رود؛ بنابراین، ما به سرشماری 
نیاز داریم و هر چه اطالعات حاصل از سرشماری ها دقیق تر و 
کامل تر و صحیح تر خواهد  نیز  برنامه ریزی ها  باشد،  همه جانبه تر 
بود. اولین سرشماری رسمی در سال 1335 و آخرین سرشماری 
در سال 1390 انجام گرفته است. سرشماری رسمی بعدی در چه 

سالی خواهد بود؟
 روند افزایش جمعیت در ایران: جمعیت ایران براساس 

آخرین سرشماری سال 75/149/669 نفر بوده است.
ـ  8 می بینید، رشد جمعیت  همان طور که در نمودار شکل 10ـ

در دهه های اخیر سرعت گرفته است.

اول هجری سال 1390
شمسی

 

1 ــ چرا باید با افرادی که مأمور سرشماری اند، همکاری کرد و اطالعات صحیح در اختیار آنها گذاشت؟

2ــ با کمک و راهنمایی دبیر خود یک یا دو نمونه از نشریات و سال نامه های آماری را بررسی کرده و چند مورد 

از اطالعات مربوط به استان یا شهرستان محل زندگی خود را استخراج و یادداشت کنید.

شکل 9ــ 8 ــ نمودار روند افزایش جمعیت در ایران

نفر
ون 
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جمعیت فعلی

راهنما

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
600 1390 139513851375136513551345133513251315130512501200

60

70

90

49/5

32/5

25/5

4 5 6
7/5 10 11 14

19

 در 80 سال اخیر و به خصوص از سال 1335 به بعد با 
گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، 
رونق صادرات نفت و واردات مواد غذایی، میزان مرگ و میر کاهش 

یافت، در حالی که میزان موالید هم چنان باال باقی ماند و جمعیت 
خیلی سریع رشد کرد.

 در سال 1365 میزان رشد مطلق جمعیت در کشور ما 



فصل هشتم

128

به 3/9درصد رسید که جزِء نرخ رشدهای بسیار باالست. »از این 
میزان 3/2 درصد مربوط به رشد طبیعی و 0/7درصد مربوط به 

مهاجرپذیری پناهندگان افغانی است.«
در پی سیاست های کاهش جمعیت در حال حاضر نرخ رشد 
جمعیت کشور کاهش یافته است )در سال 1390، 1/29 درصد( 
که این مسئله در آینده مشکالتی را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله 
می توان به برهم خوردن تعادل جمعیتی و تضعیف نیروی دفاعی 

ـ  8 ــ هرم سنی جمعیت ایران در سال 1385 شکل 10ـ

میلیون نفر میلیون نفر
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_ زنان مردان 

کشور اشاره کرد.
اگر سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید ادامه پیدا کند، 
جمعیت کشور ما به تدریج دچار پیری و در نهایت گرفتار مشکالت 
دیگری خواهد شد. اساساً نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای 
باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندی و کهن سالی حرکت 
کند؛ زیرا این پدیده مانعی اصلی بر سر راه توسعٔه اقتصادی جامعه 

خواهد بود.
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دلیل  به  اول  مهاجرت می کنند:  دلیل  دو  به  مردم  اصوالً 
دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد؛ به این ها عوامل دورکننده 
یا  شرایط  به  مردم  این که  دوم  می شود.  گفته  دافعه  عوامل  یا 
چیزهایی که دوست دارند، جذب می شوند و این ها عوامل جاذبه 

در مهاجرت اند.
ـ   8  بعضی از این عوامل را مشاهده می کنید. در شکل 11ـ

علل و آثار مهاجرت چیست؟
مردم همیشه در یک مکان ساکن نیستند و گاهی از مکانی 
به مکان دیگر جابه جا می شوند.این نقل مکان ممکن است برای 

مدتی کوتاه یا به طور دائم صورت بگیرد.
مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکان 

دیگر به منظور کار یا زندگی.

شکل 12 ــ 8 ــ یک اردوگاه پناهندگان در روآندا

عوامل جاذبه

مسکن
جنگمقصد  بهتر 

عوامل دافعه

وابستگی های
 فامیلی

بیکاری

ـ   8   ــ عوامل جاذبه دافعۀ جمعیت    شکل 11 ـ

                     →     مبدأ 

درآمد
 بیشتر

امکانات
 بهداشتی بیشتر

 کمبود
 غذا

مخاطرات 
طبیعی

آموزش 
بهتر 

 فقر

د ر س پانزدهم

جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی 
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انواع مهاجرت

٭ مهاجرت خارجی بین کشورها صورت می گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می کنند

ی(
ملل

ن ال
)بی

جی 
خار

ت 
جر

مها
 

ری
تیا

 اخ
رت

هاج
درآمد                                                                 م کسب   ( می شود  مهاجرت  موجب  مقصد  در  جاذبه  عوامل  می گیرند  مهاجرت  به  تصمیم  خود  ارادٔه  و  اختیار  به  مردم  ٭ 

) بیشتر، آب و هوای بهتر و 

مثال:
٭ مهاجرت اروپائیان به امریکا، استرالیا، کانادا و آفریقا از قرن نوزدهم به بعد

٭ مهاجرت کارگران ترکیه به کشور آلمان غربی )کارگران مهمان( پس از جنگ جهانی دوم
٭ مهاجرت برخی از مردم اتریش، مجارستان، یوگسالوی و آلمان  شرقی سابق پس از سال 

1989 به آلمان )پس از اتحاد دو آلمان و بی اعتبار شدن دیوار برلین٭(

علل:
٭ دستیابی به منابع طبیعی و ثروت سایر قاره ها

٭ نیاز آلمان غربی به نیروی کار برای بازسازی 
به دستمزد و رفاه  ترکیه  نیاز کارگران  صنایع و 

بیشتر
٭ مشکالت اقتصادی در این کشورها و کسب 

دستمزد بیشتر

ری
جبا

ت ا
جر

(مها ٭ مردم مجبور به نقل مکان به جای دیگر شده اند عوامل دافعه در مبدأ موجب مهاجرت می شود: )بالیای طبیعی، فشارهای سیاسی و 

مثال
٭ پناهنده شدن فلسطینی ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان

٭ پناهنده شدن افغان ها به ایران و پاکستان
٭ پناهنده شدن سکنٔه اتیوپی، سودان و سومالی به کشورهای مجاور

علل
و  صهیونیستی  غاصب  دولت  تشکیل  ٭ 

کشتار فلسطینی ها به وسیلٔه یهودیان
افغانستان،  به  سابق  شوروی  حملٔه  ٭ 

جنگ های داخلی
٭ خشک سالی، قحطی، جنگ های داخلی

لی
داخ

ت 
جر

مها
٭ مهاجرت داخلی بین نواحی یک کشور صورت می گیرد 

روستا به شهر
شهر به روستا٭

ـ  8( به اصطالحات آخر کتاب توجه کنید شکل )13ـ

مثالروزانه
٭ حرکت روزانه مردم از حومه ها و شهرک های اطراف به داخل شهرهای 

بزرگ )مثل تهران و اصفهان( و بازگشت آنها در شب به محل سکونت

علل
٭ رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات 

داخل شهرها

٭ حرکت کوچ نشینان )مثل ییالق و قشالق ایل بختیاری(فصلی
فصل  در  کشاورزی  نواحی  و  روستاها  به  شهرها  از  کارگران  مهاجرت  ٭ 

میوه چینی و جمع آوری محصوالت کشاورزی

٭ یافتن چراگاه برای دام ها
٭ کسب درآمد بیشتر
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ـ  8 توجه  آثار مهاجرت از روستاها چیست؟ به شکل 13ـ
کنید. در این شکل برخی از مهم ترین عوامل دافعٔه روستایی و 
عوامل جاذبٔه شهری را که موجب مهاجرت از روستاها به شهرها 

می شود، مشاهده می کنید. 
را  خود  شغل  می کنند،  مهاجرت  شهرها  به  روستائیان  وقتی 
از یک کار کشاورزی به شغل غیرکشاورزی تغییرمی دهند؛ بنابراین، 
تحولی در ساختار اشتغال کشور به وجود می آید. چون اغلب مهاجران 
از روستاها در سنین کار و فعالیت اند، بنابراین نیروی کار در روستاها کم 
می شود و جمعیت سالخورده یا درصد زنان در روستاها بیشتر می شود 
و به طورکلی، تولید محصوالت کشاورزی در روستاها کاهش می یابد 

و کشورها مجبور به وارد کردن مواد غذایی می شوند.
که  است  چیزهایی  تصویر  این  در  شهری  جاذبٔه  عوامل 
و  در ذهن  به سوی شهرها  از حرکت  قبل  خانواده های روستایی 
ـ  8( اما در واقع چنین نیست؛ در  تصورات خود دارند )شکل 14 ـ
شهرها هزینٔه زندگی به خصوص در زمینٔه مسکن و حمل ونقل زیاد 

است و هوا آلوده است و از طرفی درآمد مشاغلی که روستائیان 
در شهرها به دست می آورند، ناکافی است؛ زیرا آنها اغلب به دلیل 
در  کارگری  دست فروشی،  مانند  کاذب  مشاغل  به  بودن  غیرماهر 
می شوند.  مشغول  و  ...  ساختمانی  فعالیت های  رستوران ها، 
شهرها نیز نمی توانند به سرعت تأسیسات و تجهیزات الزم را برای 
کافی،  سبز  فضای  مسکن،  تأمین  بیاورند.  فراهم  مهاجران  انبوه 
آب لوله کشی، گاز ، برق و سایر خدمات شهری برای این جمعیت 
مهاجر مشکل است. درنتیجٔه گرانی زمین و کمبود مسکن، مناظر 
زشت زاغه   نشینی٭ و حلبی آبادها در اطراف شهرها و به خصوص 
از  مهاجرت  نتایج  و  آثار  از  یکی  که  می آید  پدید  بزرگ  شهرهای 

روستاها به شهرهاست )شکل 15ــ 8(.
از آنچه گفتیم، درمی یابیم که مهاجرت ها هم در مکان مبدأ و 
هم در مکان مقصد می توانند بر افزایش یا کاهش جمعیت، ساختمان 
سنی جمعیت، نیروی کار، بیکاری، میزان دست مزدها و همچنین 

فرهنگ، نژاد و زبان اثر بگذارند.

 حقوق بیشتر 
 کارخانه ها  

مسکن راحت  

 خشک سالی 

 ابزار سنتی  

 فرسایش خاک
 چرای بیش از حد دام ها  

بیمارستان ها و مدارس بهتر

 استفاده از ماشین آالت به جای انسان

بیکاری 

 مغازه ها  

سیالب  

 کمبود کودشیمیایی
 بازده کم محصول  

خانواده های پرجمعیت
   زمین کم 

 کمبود خدمات رفاهی آموزش و بهداشت

شهر مانند یک آهن ربا جمعیت را جذب می کند 

ـ  8   ــ زاغه نشینی در اطراف یک شهر شکل 15ـ شکل 14 ــ 8 ــ رشد شهری در آمریکای جنوبی

شکل 13 ــ 8 ــ عوامل جاذبۀ شهری، عوامل دافعۀ روستایی
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برای مطالعه
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درصد جمعیت روستایی

درصدمأخذ: مرکز آمار ایران

1ــ مهاجرت داخلی چه فرقی با مهاجرت خارجی دارد؟

2ــ هر یک از موارد زیر کدام نوع مهاجرت هاست؟

٭ مهاجرت ترک ها به آلمان ٭ مهاجرت فلسطینی ها به اردن و لبنان ٭ مهاجرت اروپایی ها به قارهٔ آمریکا 

و استرالیا ٭ مهاجرت مردم از حومه ها به شهرهای بزرگ ٭ مهاجرت ایل بختیاری به قشالق خوزستان ٭ مهاجرت 

مکزیکی ها برای بسته بندی محصوالت غذایی و میوه چینی به ایالت کالیفرنیا در آمریکا 

مثال: مهاجرت ترک ها به آلمان )خارجی، اختیاری(

3ــ با توجه به شکل 13ــ 8، عوامل جاذبه و دافعه را در مهاجرت از روستا به شهر در جدولی دسته بندی کنید.

4 ــ اگر مهاجرت از روستاها به شهرها در کشور ما ادامه یابد، چه مشکالتی برای روستاها و شهرها به وجود 

می آید؟ شما چه راه حل هایی برای کاهش مهاجرت پیشنهاد می کنید؟

ـ نمودار تغییرات درصد جمعیت  ـ  8 ـ  شکل 16ـ
شهرنشین و روستانشین در ایران

درصد جمعیت شهری 

داخلی

 مهاجرت و شهرنشینی در ایران: مهاجرت از روستاها 
به شهرها بیشترین و پر حجم ترین نوع مهاجرت در دهه های اخیر 
در کشور ما بوده است. شکل 16 ــ 8 را مطالعه کنید و به این 

سؤال پاسخ دهید:
 در سال 1300 چند درصد جمعیت ایران شهرنشین و 

چند درصد روستانشین بوده اند؟ در سال 1385 چطور؟

مهاجرت و رشد مطلق جمعیت
رشد طبیعی جمعیت حاصل تفاوت نرخ موالید و مرگ ومیر است؛ اما وقتی عده ای از مردم به مکانی مهاجرت 

می کنند، جمعیت آنجا افزایش می یابد و برعکس، وقتی مردم از جایی به جای دیگر مهاجرت می کنند، جمعیت آن 

مکان کاهش می یابد؛ بنابراین در رشد مطلق جمعیت عالوه بر نرخ موالید و مرگ ومیر، مهاجرت نیز محاسبه می شود.

تعداد  مهاجران ± نرخ   مرگ ومیر - نرخ  موالید =  رشد  مطلق جمعیت

روزانهفصلیاختیاریاجباریخارجی
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جمعیت و منابع طبیعی
انسان ها برای ادامٔه زندگی به آب، زمین و هوا نیازمندند. 
آنها به غذا، سوخت، مسکن و همچنین انرژی برای تولید انواع 
به دست  از محیط طبیعی  را  موارد  این  همٔه  و  دارند  نیاز  کاالها 
و  منابع  بر  متولد می شوند،  که  افرادی  تعداد  بنابراین،  می آورند؛ 

محیط طبیعی اثر می گذارند.
این منابع هم اکنون با سرعت زیاد استفاده می شود و هرچه 
مصرف منابع بیشتر باشد، فشار بیشتری بر سیارٔه ما وارد می شود 

و آن را برای سکونت غیرقابل زیست می سازد.
منابع طبیعی را به دو گروه اصلی می توان تقسیم کرد: منابع 

ـ 8(. تجدید شدنی و منابع غیرقابل تجدید )شکل 17ـ
منابع غیرقابل تجدید، منابعی اند که فقط یکبار می توانند 
برای مثال، زغال سنگ و نفت فقط  مورد استفاده قرار بگیرند؛ 
یک بار سوزانده و پس از استفاده تمام می شوند و علت این که این 
منابع را غیرقابل تجدید می نامند، این است که میلیون ها سال طول 

می کشد تا امکان تشکیل مجدد آنها فراهم شود.

کشورهای  در  هم  زیاد،  سرعت  با  اکنون  هم  منابع  این 
توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه مصرف می شود 
آنها ارزان تر است. 63 درصد  از  انرژی حاصل  از  و استفاده 
آبی،  برق  انرژی  از  درصد   18 فسیلی،  سوخت های  از  انرژی 
17 درصد از انرژی هسته ای و یک درصد از انرژی خورشیدی 

و باد تأمین می شود.
منابع تجدیدشدنی، منابعی اند که می توانند به طور مداوم 

مورد استفاده قرار بگیرند.
 بعضی از این منابع هرگز به پایان نمی رسند؛ مانند: انرژی 

حاصل از باد و خورشید.
  برخی از این منابع مانند منابع زیستی )جنگل ها، ماهی ها، 
اما شیؤه  استفادٔه مجددند  قابل  و  قابل تجدید  خاک و …( هر چند 
صورتی که  در  و  است  مهم  آنها  از  صحیح  بهره برداری  و  مدیریت 
نیستند؛  تجدید  قابل  بگیرند،  قرار  نادرست  و  بی رویه  استفادٔه  مورد 
مثالً فرسایش بیش از حّد خاک، صید بی رویٔه ماهی ها و قطع بی رویٔه 

درختان جنگلی به نابودی این منابع منتهی می شود.

گاز طبیعی

ب: منابع غیرقابل تجدید

 

الف: منابع تجدید شدنی

 انرژی باد 

 انرژی جزرومد٭

  انرژی هسته ای 
)اورانیوم(  

زغال سنگ 

 انرژی خورشیدی

انرژی امواج 

نفت

 چوب  

شکل 17 ــ  8ــ منابع طبیعی

  انرژی آب ذخیره 
در پشت سدها

انرژی حاصل از  )هیدروالکتریک(
گرمای داخل زمین 

)زمین گرمایی٭(
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حّد متناسب جمعیت: تعیین مناسب ترین تعداد جمعیت 
برای یک ناحیه یا کشور در زمانی معین به عوامل مختلف اقتصادی 
و اجتماعی بستگی دارد اما عامل منابع، یکی از عوامل اساسی 
در تعیین حد متناسب جمعیت است؛ بنابراین می توان گفت: »حد 
متناسب جمعیت عبارت است از بهترین تعادل ممکن بین منابع و 

تعداد جمعیت یک سرزمین«.
در صورت مدیریت صحیح منابع موجود در کشور مشکلی 
آنکه جمعیت  نخواهد  داشت ضمن  بیشتر وجود  برای جمعیت 

بیشتر مزایایی نیز دارد، از جمله:
1ــ وجود نیروی کار برای توسعٔه اقتصادی

2ــ وجود نیروی دفاعی و حفظ استقالل کشور
3ــ خانوادٔه عاطفی در اثر وجود خواهران و برادران

تأثیر شیوۀ زندگی بر مصرف منابع
تولد یک کودک در ایاالت متحدهٔ آمریکا 100 برابر 

و  زمین  منابع  بر  بنگالدش  در  تولد یک کودک  از  بیشتر 

فرد  یک  زندگی  زیرا  می کند؛  وارد  فشار  طبیعی  محیط 

اتومبیل  داشتن  لباس،  و  غذا  بیشتر  با مصرف  آمریکایی 

شخصی، ارتباطات و حمل ونقل بیشتر و تولید بیشتر زباله و 

آلودگی توأم است؛ اما شیوهٔ زندگی در بنگالدش به گونه ای 

است که به مقادیر عظیم منابع معدنی و انرژی نیاز ندارد.

یک  از  بیشتر  برابر   40 آمریکایی  خانوادهٔ  یک 

خانوادهٔ هندی و 100 برابر بیشتر از یک خانوادهٔ کنیایی 

بر محیط طبیعی اثر می گذارد.

1ــ جدولی مانند شکل زیر تهیه کنید و هر عبارت را در ستون مربوط به آن بنویسید: ٭ فقط یکبار مورد استفاده 

قرار می گیرد ٭ آلودگی کمتری ایجاد می کنند ٭ هزینهٔ استفاده از آنها زیاد است ٭ استفاده از آنها ارزان تر تمام 

می شود ٭ می توانند به طور مداوم مورد استفاده قرار بگیرند ٭ آلودگی بیشتری ایجاد می کنند.

                    منابع تجدید شدنی                           منابع غیرقابل تجدید      

برای مطالعه

2ــ با توجه به شکل 17ــ 8 جمالت زیر را کامل کنید:

الف ــ سه نوع انرژی حاصل از آب عبارت اند از ……، …… و …… .

ب ــ اورانیوم انرژی …… تولید می کند. از گرمای داخل زمین انرژی …… به دست می آید.

پ ــ سه نوع سوخت فسیلی که برای ما انرژی فراهم می کنند، عبارت اند از ……، ……و…….

3ــ چرا به منابعی مانند نفت، گاز و زغال سنگ منابع غیرقابل تجدید می گویند؟

4ــ حّد متناسب جمعیت را تعریف کنید. 

5  ــ کاغذ یکی از کاالهایی است که پس از مصرف می توان آن را دوباره به صورت خمیر درآورد و مورد استفاده قرار 

داد. چند مورد از کاالهایی را که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید و می توان دوباره از آنها استفاده کرد، نام ببرید.

ـ که با ایجاد تأسیسات الزم می توانند مورد استفاده  6  ــ در استان محل زندگی شما، کدام منابع تجدید شدنیـ 

ـ و کدام منابع غیرقابل تجدید وجود دارند؟ فهرستی از آنها تهیه کنید و جلوی هر منبع، نام ناحیهٔ مربوط  قرار بگیرندـ 

به آن را ذکر کنید. از کتاب جغرافیای استان استفاده کنید.
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جهان با کمبود غذا مواجه اند.
هرچند میزان کالری موردنیاز برای یک فرد سالم عادی و 
معمولی برحسب سن، ساختمان بدن و نوع اشتغال و محیط زندگی 
او فرق می کند ولی به طور معمول، میزان حداقل کالری روزانه برای 

هر فرد به منظور یک زندگی سالم 2300 کالری است.
همان طورکه در نقشه مشاهده می کنید، بیشتر کشورهایی 
که سرانٔه مصرف کالری روزانٔه آنها از 2300 کالری کمتر است، 
در قارٔه آفریقا واقع شده اند. در قارٔه آسیا نیز کشورهای پرجمعیتی 
چون هند با مشکل گرسنگی و سوِء تغذیٔه شدید دست به گریبان اند. 
سوِء تغذیه توان افراد را برای کار و فعالیت اقتصادی کاهش می دهد 
و بدن انسان را برای بیماری ها مستعد می سازد و سوِء تغذیٔه شدید 

به مرگ منجر می شود.
از کشورهای  بسیاری  این که  با  است  کرده  اعالم  »فائو« 
جهان در دهه های اخیر برای تولید غذا تالش کرده اند اما امروزه 

بیش از یک میلیارد نفر در جهان از سوِء تغذیه رنج می برند.
و  بارندگی ها  کاهش  کنید.  توجه   8 ـ   20ـ شکل  به 
گرسنگی  و  قحطی  به  آفریقا،  صحرای  جنوب  در  خشک سالی 

منجر شده است.
در سال های 1990 ــ 1980 هزاران نفر از سکنٔه اتیوپی، 
سودان، سومالی در جست  و جوی غذا، خانه و کاشانٔه خود را ترک 
کردند و کیلومترها در بیابان های گرم به سمت اردوگاه های پناهندگان 

حرکت کردند و بسیاری از آنها نیز در بین راه جان سپردند.

در نقشٔه زیر دقت کنید. مسئلٔه دسترسی به غذا در همه جای 
جهان، مشکل محسوب نمی شود؛ در حالی که در اروپای غربی 
و آمریکای شمالی مازاد غذا وجود دارد، بسیاری از کشورهای 

شکل 19ــ 8 ــ نقشۀ مصرف روزانۀ کالری برای هر فرد در کشورهای مختلف جهان

دسترسی به غذا
خواربار  و  کشاورزی  سازمان  برآورد  مبنای  بر 
از  سال   5 زیر  کودک  هزار   40 روزانه  )فائو(  جهانی 
گرسنگی و امراض ناشی از آن می میرند )یعنی 15 میلیون 

کودک در یک سال(. 

  شکل 18ــ 8  ــ کودکان گرسنۀ سومالی در انتظار کمک های غذایی

کیلو کالری بیش از 2900     
2899 ــ 2600 
  میانگین نیاز   2599 ــ 2300   
کمتر از 2300 
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ـ    8 فّعا لّیت 10

مانند خشک سالی  آیا علت گرسنگی فقط عوامل طبیعی 
است یا عوامل دیگری نیز مؤثرند؟ 

باید بگوییم خیر. عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز به شدت بر 
مسئلٔه دسترسی به غذا اثر می گذارند؛ مثالً توزیع غیر عادالنٔه غذا در 
یک کشور، ارتباطات و حمل و نقل نامناسب، احتکار غذا توسط 
کشورهای ثروتمند، افزایش قیمت مواد غذایی، ناآرامی های سیاسی 
و جنگ، همه براین مسئله تأثیر دارند. از طرفی، در دهه های اخیر 
همٔه کشورهای در حال توسعه به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند 

اتیوپی و سودان

غرب میانه 
آمریکا 

است  ممکن  که  مناطقی   
خشک سالی شدید رخ بدهد 
آن سوء  مردم  که  مناطقی 

تغذیۀ شدید دارند.

شمال شرق   
چین

شمال هند 

ساحل  

 آنگوال موزامبیک

شمال شرق برزیل  
سومالی

شکل  20ــ 8 ــ نقشۀ مناطق در معرض خطر خشکسالی و سوءِ تغذیه

کارخانه ها،  به  بیشتری  کشاورزی  زمین های  روز  هر  بنابراین،  و 
جاده ها، انبارها و خانه های مسکونی تبدیل می شود. رشد جمعیت 
جهان نیز مانع از آن است که بین غذا و جمعیت تعادل مناسب برقرار 
کم  معموالً  که  مواد غذایی  و  واردکنندٔه غالت  شود. کشورهای 
درآمدند و به محصوالت کشاورزی مناطق عمدٔه تولیدکنندٔه غالت 
نیاز دارند، با خطر جدی تری روبه رویند و به همین دلیل، امنیت 
غذایی ندارند؛ پس باید با کنترل رشد جمعیت و برنامه ریزی برای 

افزایش محصوالت کشاورزی، این مشکل را حل کنند.

خالصه
 مهاجرت به دو عامل جاذبه در مقصد و دافعه در مبدأ بستگی دارد.

 مهاجرت انواع مختلفی دارد: داخلی، خارجی، اجباری، اختیاری، فصلی، روزانه، شهر به روستا، و روستا به شهر
 مهاجرت ها هم در مبدأ و هم در مقصد بر ترکیب جمعیت، اقتصاد و فرهنگ ناحیه اثر می گذارد.

 منابع طبیعی به دو گروه تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید تقسیم می شوند.
 باید بین تعداد جمعیت و میزان منابع یک کشور تعادل برقرار شود.

1ــ چرا جنوب صحرای آفریقا از نظر دسترسی به غذا دچار مشکل شده است؟

2ــ کدام عوامل طبیعی و انسانی بر مسئلهٔ دسترسی به غذا و گرسنگی اثر می گذارند؟ نام ببرید.

3ــ با استفاده از شکل 19ــ 8 و یک نقشهٔ جهان نما، چند کشور را که میزان مصرف کالری روزانهٔ آنها کمتر 

از حد الزم است، نام ببرید.
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دارد. در  آن  و عناصر  به طبیعت  ویژه ای  توجه  کریم  قرآن 
بر واژٔه آب اشاره شده است.  انعام؛ انفال و رعد  سوره های بقره، 
این  به  بار  به معنی آب است. قرآن کریم 63  به  ماء  در سورٔه رعد 
مفهوم پرداخته است. آب به عنوان برکت خداوندی است که حیات 
می بخشد. در قرآن کریم آب رزق الهی است. خداوند بزرگ انسان 

را به تفکر دربارٔه آب و شکرگزاری آن یادآوری کرده است.
زندگی گیاهان، جانوران و انسان به آب وابسته است. استفاده 
از آب، به مصارف آشامیدن و کارهای روزمره محدود نمی شود. آب 
برای گذران اوقات فراغت و صنایع نیز مورد استفاده قرار می گیرد، 

آب ها حتی الهام بخش هنرمندان بوده اند )شکل 1ــ9(.
انسان می تواند بدون غذا، چند روزی زنده بماند اّما بدون آب 
به سرعت از پای درمی آید. آیا می توانید یک روز بدون آب را مجسم 
چه  برای  آب  است؟  چگونه  جهان  آب های  کنونی  وضعیت  کنید؟ 
مصارفی مورد نیاز است؟ آیا آب به اندازهٔ کافی و در همه جا در دسترس 
بشر است؟ برای استفادٔه مطلوب از آب چه کارهایی می توان انجام 
داد؟ ما سعی داریم در این درس، به برخی از این سؤال ها پاسخ دهیم.

وضعیت کنونی آب های جهان
مقدار آب موجود در سیارٔه زمین تقریباً همواره ثابت بوده 
است. هیچ کدام از سیاره های دیگر آب مایع و اکسیژن کافی ندارند.

کره ای  شکل  به  آن را  بنگرید،  باال  از  را  زمین  کرٔه  اگر 

شکل 1ــ9ــ  نقاشان معروف، به آب وجلوۀ هنری آن توجه خاص داشته اند؛ 
تابلوی ُپل آرل )Arles(، اثر ونسان ون گوگ )1888 میالدی(،نقاش هلندی

شکل 2ــ9ــ بیشتر وسعت کرۀ زمین 
را آب ها فراگرفته اند.

َو َجَعْلنا ِمن اْلماِء ُکل َشْیِء َحْی
و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم

سورۀ انبیاء ـ آیۀ 30
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آبی رنگ خواهید دید؛ زیرا بخش اعظم سطح آن را اقیانوس ها و 
دریاها فراگرفته اند و وسعت خشکی های آن بسیار کمتر از وسعت 
آب هاست )شکل 2ــ9(. زمین 4/5 میلیارد سال قبل دارای سطح 
داغ بود پس از میلیون ها سال با کاهش آتشفشان سطح زمین سرد 
شد. گازهای داغ از دهانه های آتشفشان ها بیرون آمدند. کم کم بخار 
آب متراکم شده و قطرات آب به وجود آمد. این قطرات به شکل 

باران شدید اقیانوس ها و دریاها را به وجود آورند.
از نظر مقدار و حجم، 97/2 درصد از آب های موجود در 
سیارٔه زمین در اقیانوس٭ ها و دریاها انباشته شده اند و فقط 2/8 
یخچال ها،  رودها،  در  و  شیرین اند  زمین  کره  آب های  از  درصد 

دریاچه ها، آتمسفر و زیرزمین موجودند.
انسان برای انجام فعالیت های خود به آب های شیرین نیاز 
آبی که، میزان نمک های آن بسیار کم  یعنی  آب شیرین٭  دارد. 

شکل 4ــ9ــ حاالت مختلف آب در طبیعت

شکل 3ــ9ــ نمودار حجم آب های جهان به َاشکال مختلف

آب درون 
خاک0/005

دریاچه های شیرین 0/009 
دریاچه های شور و
 مانداب ها 0/008

 آب های زیر زمینی   0/62
آب اقیانوس ها 97/2پهنه های یخی و یخچال ها 2/15   0/03

 رودها 
0/0001

آتمسفر0/001   

2/80

باشد. آب های اقیانوس ها و دریاها شور بوده و استفاده از آنها 
برای  سرمایه گذاری  به  امر  این  که  است  کردن  تصفیه  مستلزم 
انسان  این رو،  از  دارد؛  نیاز  آب شیرین کُن  تأسیسات  احداث 
ناچار است به آب های شیرین موجود در خشکی ها و آتمسفر 
نیز  آب  مقدار  این  مصرف  برای  متأسفانه  کند.  بسنده  زمین 
محدودیت هایی وجود دارد؛ زیرا مقدار زیادی از آب های شیرین 
جهان به شکل یخ در یخچال های قطبی٭ و کوهستانی٭ قرار 
دارد که به آسانی قابل بهره برداری نیست ولی انسان به آب های 
شیرین موجود در رودها، دریاچه ها و آب های زیرزمینی دسترسی 
دارد ) شکل3 ــ9  (. البته بهره برداری از آب های زیرزمینی هم 
اکتشاف، حفرچاه،  به  دارد،  قرار  که در درون الیه های زمین 
کانال کشی و به کاربردن دستگاه های پمپ آب و ایجاد تأسیسات 

و لوله کشی نیازمند است.

گردش آب در طبیعت
آب های موجود در کرهٔ زمین همواره در حال تغییر  شکل اند. 
این آب ها، حالت مایع، گاز و جامد به خود می گیرند. به شکل 4ــ9 
دقـت کنید. در این شکل، آب را در حالت های مختلف می بینید. 
و  کنید  اندکی فکر  را تشخیص دهید؟  این حالت ها  آیا می توانید 
حالت های مختلف آب را با دقت در روی این شکل جست  وجو 
کنید. توجه داشته باشید، مقداری از آب نیز در زمین نفوذ می کند 
که آب های زیرزمینی را تشکیل می دهد. قدری از آب هم در درون 
شاخه ها، برگ ها، ساقه و ریشٔه درختان ذخیره می شود. آیا وجود 

آب را در همه جای این شکل می توان تشخیص داد؟
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ـ    9 فّعا لّیت 2

ـ    9 فّعا لّیت 1

حال بیایید چرخٔه آب در این محیط طبیعی را قدری دقیق تر 
بررسی کنیم. به شکل 5 ــ9 توجه کنید.

 بارندگی 

 تبخیر
جریان سطحی

تشکیل ابرها 

شکل 5 ــ9 ــ نمودار چرخۀ آب در طبیعت

شکل 5 ــ9 چرخهٔ آب در طبیعت را نشان می دهد. آن را با دقت بررسی کنید. سپس آنچه را که از آن درمی یابید 

بر روی یک برگه کاغذ بنویسید.

آب های زیرزمینی

آب موجود در آتمسفر 
زمین در اثر چرخٔه آب در طبیعت هر 9 

روز یک بار بین آسمان و زمین جابه جا می شود. 
در هر سال این عمل چند مرتبه تکرار می شود؟

از 40 هزارکیلومترمکعب آبی که هر سال چرخهٔ آب در طبیعت فراهم می کند، انسان می تواند فقط از 25 

هزار کیلومترمکعب آن استفاده کند. نموداردایره ای بکشید و این نسبت ها را برحسب درصد در آن نشان دهید.

حجم آبی که در هر سال به وسیلٔه چرخٔه آب در طبیعت فراهم 
می شود، 40 هزار کیلومتر مکعب است. انسان با علم و فّن امروزی 
خود می تواند 25 هزار کیلومتر مکعب از این آب را مورد استفاده 
قرار دهد و بقیه از دسترس وی خارج می شود. بارندگی در همه 
جای سیارٔه زمین یکسان نیست )شکل7 ــ9(. به نقشٔه پراکندگی 
بارش ساالنه توجه کرده و میزان بارندگی را در نقاطی که با شماره 

مشخص شده است، معّین کنید.
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میانگین سالیانه
میلی متر و بیشتر
1500
                   1000                 
500
250

مدار رأس السرطان

مدار رأس  الجدی

استوا

شکل 6  ــ9ــ نقشۀ پراکندگی بارندگی ساالنه در جهان

پهنۀ یخی گرینلند

وضعیت آب های ایران
با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و نیمه خشک، 
و  نیست  کافی  اندازٔه  به  ایران  آب های  حجم  و  بارندگی  مقدار 

ریزش های جّوی٭ در همه جا به یک اندازه فرونمی ریزد.
اکنون به جدول 1ــ9 توجه کنید. میانگین بارندگی ساالنه در 
جهان چقدر است؟ میانگین بارندگی ساالنٔه ایران چقدر است؟ میانگین 

بارندگی جهانی تقریباً چند برابر میانگین بارندگی ایران است؟

 تبخیر واقعی ساالنه به میلی متر  بارندگی ساالنه به میلی متر  نام قاره

734415 اروپا

726433 آسیا

686547آفریقا

1159724 آمریکا

73451 استرالیا

8485کل جهان

2418 ایران

جدول 1ــ9ــ  بارندگی و تبخیر ساالنه در قاره های مختلف جهان

مشکل آب در کشور ما عالوه  بر کمبود ریزش های جّوی، 
باالبودن میزان تبخیر٭ است؛ یعنی، بخش اعظم آب های ناشی از 
بارندگی طّی فرایند تبخیر، بخار شده و از دسترس انسان خارج 
می شود که آن را تبخیر واقعی٭ می نامند. عالوه بر تبخیر واقعی 
باید به تبخیر بالقوه٭ هم توجه کرد؛ یعنی، مقدار آبی که اگر در 

دسترس باشد، به وسیلٔه خورشید تبخیر می شود. 
به جدول 2ــ9 توجه کنید. مقدار میانگین ساالنٔه بارندگی و 
میزان تبخیر واقعی و تبخیر بالقوه را در ایران و جهان با هم مقایسه کنید.

    مقدار

مکان 

ساالنه  میانگین 
بارندگی

)میلی متر(

میانگین ساالنه
تبخیر واقعی

)میلی متر(

میانگین ساالنه 
تبخیر بالقوه
)میلی متر(

4851132 8 کل جهان

189 255 ایران حدود 

جدول 2ــ9ــ  مقایسه بارندگی و تبخیر ساالنه جهان و ایران
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شکل 7ــ9ــ  نقشۀ پراکندگی بارندگی ساالنه در ایران

الف پ

الف ــ پوشش گیاهی خزری ــ   سوادکوهپ ــ پوشش گیاهی نواحی خشک ایران ــ اطراف شاهرود

ب

ب ــ پوشش گیاهی نواحی کوهستانی زاگرس ــ نهاوند

میزان تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است؛ زیرا معموالً 
آبی که برای تبخیر در محیط وجود دارد، کمتر از توانایی آن محیط 

برای تبخیر است.
به نقشٔه پراکندگی بارندگی ساالنه در ایران )شکل  اکنون 

2000ــ1600 میلیمتر
1600ــ1400 میلیمتر
1400ــ1200 میلیمتر
1200ــ1000 میلیمتر
1000ــ800 میلیمتر
800ــ600 میلیمتر
600ــ400 میلیمتر
400ــ300 میلیمتر
300ــ200 میلیمتر
200ــ100 میلیمتر
کمتر  100 میلیمتر

7ــ9( توجه کنید.
در این نقشه میزان بارندگی در نواحی مختلف آب و هوایی 
نقطٔه  در سه  بارندگی ساالنه  میزان  است.  داده شده  نشان  ایران 

»الف«، »ب« و »پ« چقدر است؟
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جامعی برای بهره برداری صحیح از آنها صورت گیرد. 
خوش بختانه مردم ایران زمین، از دیرباز متوجه اهمیت منابع 
آب و کمبود آنها در کشور بوده اند و همواره در فکر بهره برداری 
صحیح از این منابع بوده و شیوه های جالبی مثل قنات٭یا  کاریز٭ 
برای بهره برداری از آب های زیرزمینی ابداع کرده اند. از این شیوه، 
به ویژه در پنج استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان 

و اصفهان، بیش از سایر استان های کشور استفاده شده است.
به نظر شما، چرا این استان ها بیشتر از قنات استفاده کرده اند؟ 
آیا در استان محّل زندگی شما هم قنات وجود دارد؟ در کدام نواحی؟

عالوه بر قنات، مردم ایران برای بهره گیری درست از آب های 
سطحی سدها و بندهای متعددی ساخته اند )شکل8    ــ9(.

شکل 8   ــ9ــ بنـد بهمن در استان فارس از ابداعات ایرانیان برای 
بهره گیری از آب های سطحی )زمان تقریبی ساخت 2000 سال قبل(

شکل 9ــ9ــ قنات در نواحی خشک از ابداعات قدیمی ایرانیان برای 
بهره برداری از آب های زیرزمینی

شکل 10ــ9ــ  سد و نیروگاه آبی کرخه، شیوه ای نو برای بهره برداری 
از آب های سطحی

محدودیت منابع آب ایران
کشور ایران، با این که 1/1 درصد از وسعت خشکی های جهان 
را به خود اختصاص داده است، فقط 0/34 درصد از آب های موجود 
در خشکی های جهان را در اختیار دارد.از سوی دیگر، در اغلب 
مناطق ایران، ریزش های جّوی اکثرًا در فصل هایی صورت می گیرد که 
نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست )پاییز و زمستان(. 
همچنین، میزان ریزش های جّوی به طور یکسان در کشور فرو نمی بارند 

و برخی مکان ها بارندگی بیشتر و برخی بارندگی کمتری دارند. 
بارندگی  نامناسب  فصلی  توزیع  و  آب  منابع  محدودیت 
نشان می دهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آب های موجود سطحی و 
زیرزمینی کشور را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا برنامه ریزی 
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مصارف گوناگون آب در ایران
میزان مصرف ساالنٔه آب را در کشور ما، حدود 90 میلیارد 
متر مکعب برآورد و توزیع آن در بخش های مختلف به شکل نمودار 

11ــ9 محاسبه شده است. کدام بخش بیشترین مصرف کنندٔه آب 
کشور است؟

انواع بهره برداری کیفیت آبمنابع آب
 شیرین          شور

استان  کتاب جغرافیای  از  استفاده  با  1ــ 

و  شناسایی  را  استان  آب  منابع  انواع  خود، 

دسته بندی کنید. برای انجام این تمرین، جدولی 

مانند شکل زیر بکشید. در ستون مربوط به منبع 

آب، نام دریاها، دریاچه ها، رودها، تاالب ها و ... را 

ذکر کنید و در ستون دوم کیفیت آب را با شیرینی 

یا شوری آن بیان کنید. در ستون سوم بنویسید که از این منابع چه استفاده هایی می شود.

2ــ با راهنمایی دبیر خود و با استفاده از داده های جدول 1ــ9، یک نمودار خطی یا ستونی ترسیم کنید. برای 

این کار، روی محور افقی نام قاره ها را بنویسید و محور عمودی را برای مقادیر بارندگی و تبخیر ساالنه در نظر بگیرید؛ 

بنابراین، هر قاره دو نمودار ستونی بارندگی و تبخیر خواهد داشت. نمودارهای ترسیم شده را رنگ آمیزی کنید. از 

مقایسهٔ آنها چه نتیجه ای می گیرید؟

کشاورزی)80 میلیارد متر مکعب(
آب مصرفی شهری و روستایی )6 میلیارد متر مکعب(

آب مصرفی صنایع و معادن )4 میلیارد متر مکعب(

%89

شکل 11ــ9ــ نمودار توزیع مصرف آب در ایران

خالصه
 حجم آب های شیرین که برای بشر قابل استفاده بوده، بسیار محدود است.

 میزان بارندگی ساالنٔه ایران بسیار کمتر از میانگین بارندگی جهانی است.
 پراکندگی بارش در همه جای ایران یکسان نیست و نیز بیشتر بارندگی در زمان نامناسب برای کشاورزی فرو می ریزد.
 برای بهره برداری صحیح از منابع آب باید ابتدا این منابع را به خوبی شناسایی و مطالعه  و سپس برنامه ریزی کرد.

%4
/4%6

/6
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از  بریده هایی  صفحه،  این  در  کنید.  نگاه  بعد  صفحٔه  به 
روزنامه ها را می بینید. موضوع مشترک همٔه آنها آب است. بریدٔه 

روزنامه ها را با دقت مطالعه کنید و به این سؤاالت پاسخ دهید:
٭ آیا مطالبی دربارٔه استان محّل زندگی شما در این صفحه 

وجود دارد؟ .................................
٭ از کدام استان های ایران مطالبی دربارٔه وضعیت آب ها 

دیده می شود؟...................................
٭ در میان این بریده روزنامه ها، کدام کشور مجاور ایران 
مشکل تأمین آب شیرین دارد؟ ...........................

٭ از کدام کشورهای دور دست نیز مطالبی دربارٔه کمبود 
آب وجود دارد؟ ................................

از طرحی که در میان این بریده روزنامه ها وجود دارد، چه 
........................................ می فهمید؟

بهره برداری نادرست از آب ها
متأسفانه بسیاری از جوامع یا افراد قدر نعمت های موجود 
را به خوبی نمی دانند و این قدرنشناسی را با بهره برداری غلط از 

به نظر می رسد که می توان موارد دیگری را به فهرست باال اضافه کرد. شما چه فکر می کنید؟ با دانش آموزان 

دیگر در کالس مشورت کنید  و این فهرست را کامل تر کنید.به نظر شما چه کارهایی می توان انجام داد تا از هدر 

رفتن آب در بخش کشاورزی جلوگیری شود؟

گزارشی در این زمینه بنویسید و به دبیر خود ارائه بدهید.

این نعمت ها نشان می دهند. یکی از مهم ترین نعمت های خداوند 
محدودند.  ایران  و  جهان  در  آب  منابع  که  می دانید  است.  آب 
این امر نشان می دهد که در استفاده از این منابع باید دقت عمل 
بیشتری از خود نشان دهیم. آیا می توانید نمونه هایی از بهره برداری 
نادرست از آب ها را نام ببرید؟ فـراموش نکنید که براساس شکل 
11ــ9، میزان مصرف آب در کشور، در بخش کشاورزی بیش 

از سایر بخش هاست.
 در بخش کشاورزی، عوامل زیادی سبب  به هدر رفتن 
مقدار زیادی آب در سال می شود. برخی از این عوامل عبارت اند از:
به  آبیاری   آبیاری٭ مزارع در زمان نامناسب: مثالً 
هنگام ظهر که هوا گرم است سبب افزایش تبخیر شده و مقداری 

از آب را هدر می دهد.
 غرقابی کردن زمین٭ زراعی و نفوذ آب به اعماق 
زیاد: یعنی آب زیاد دادن به خاک سبب می شود که خاک تا عمق 

زیاد از آب پر شده و فضاهای خالی آن پر شود.
 آلودگی٭ آب ها: در اثر سموم دفع آفات گیاهی یا ریختن 

کودهای شیمیایی در آن.

 تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاها
مردم به آب سالم برای آشامیدن و رعایت موارد بهداشتی 
نیاز دارند. تأمین این آب با صرف هزینه و سرمایه گذاری زیاد انجام 

می شود. برای تأمین آب سالم و مناسب کارهای زیر انجام می شود:
 1ــ کشف و یافتن منابع مناسب آب برای آشامیدن و 

سایر مصارف مردم

د ر س هفدهم

بهره برداری از منابع آب 
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2ــ جمع آوری آب های سطحی یا بهره برداری از آب های 
زیرزمینی

3ــ تصفیۀ آب ها برای از بین بردن آلودگی های احتمالی 
)شکل 12ــ9(

4ــ انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل های مصرف 
)شهرها و روستاها(

5 ــ مراقبت از تأسیسات، کانال ها و لوله های انتقال آب.

نیازمندند؛  زمان  هزینه و  تخصص،  به  این عملیات  همٔه 
بنابراین در نواحی شهری و روستایی آب های آشامیدنی لوله کشی 
شده یا تصفیه شده با صرف مخارج زیاد فراهم می شود و باید در 

استفاده از آنها دقت کافی به عمل آید.
مهاجرت  و  شهرها  جمعیت  افزایش  اخیر  سال های  در 
روستائیان به شهرها، افزایش جمعیت روستاها و توجه بیشتر به امر 
بهداشت در آنها سبب شده است که نیاز بیشتری به آب آشامیدنی 

چه  بگیرید.  نظر  در  خود  پدر  کار  محّل  یا  خانه  در  یا  دبیرستان  در  را  لوله کشی  آب  هفته  یک  مصرف  1ــ 

استفاده های نامطلوبی از آب های مذکور می شود؟ برای حّل مشکل بهره برداری غلط از این آب ها چه پیشنهادهایی 

ارائه می کنید؟ در این مورد گزارشی از اندازه گیری ها، مشاهدات و پیشنهادهای خود، به دبیر جغرافیا ارائه دهید.

2ــ میزان میانگین مصرف آب در خانهٔ شما در هر 24 ساعت چقدر است؟ تعداد افراد خانواده چند نفر است؟ 

آیا می توانید جدولی مانند جدول 3ــ9 برای خانهٔ خود تنظیم کنید؟
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شکل 12ــ9ــ تصفیه خانۀ شماره 2 آب تهران ــ جاللیه

سالم احساس شود. تأمین آب نواحی شهری و روستایی، گاهی 
می شود؛  کشاورزی  نیاز  مورد  آب  محدودیت  یا  کاهش  سبب 
مثالً گسترش شهر تهران سبب شده است که مقدار زیادی از آب 
رودهای کرج و جاجرود به جای مصرف در کشاورزی، به مصرف 

آب موردنیاز جمعیت تهران و شهرک های اطراف آن برسد. 
اکنون به موارد استفاده از آب هایی که با هزینه و زحمت 

زیاد فراهم می شود توجه کنید )جدول 3ــ9(.

جدول 3ــ9ــ الگوی مصرف آب موردنیاز برای هر فرد در هر 
24 ساعت

بحران آب
با توجه به مطالبی که تاکنون گفتیم، به ارزش و اهمیت و 
محدودیت آب کم و بیش پی بردید. این را هم اضافه کنیم که آب 
به ویژه در کشورهای خشک و کم آب، در سال های اخیر مورد 
توجه بیشتری قرار گرفته است. تغییرات آب و هوا در سال های 
اخیر سبب شده است که حتی کشورهای نواحی معتدل هم به منابع 

آب خود، با دقت بیشتری توجه کنند.
روند افزایش جمعیت و گسترش صنایع و نیاز به آب برای 
تأمین غذای بشر سبب شده است که آب به عنوان یک عامل حیاتی و 
به وجود آورندٔه بحران تلقی شود. کافی است برای پی بردن به ارزش 
آب و نقش آن در ایجاد تنش های سیاسی، به بریده روزنامٔه صفحٔه 

بعد دقت کنید و به این سؤاالت پاسخ دهید:
1ــ کارشناسان شرکت کننده در اجالس والنسیای اسپانیا، 

در چه موردی به توافق رسیده اند؟
2ــ براساس نوشتٔه روزنامه، استفاده از آب چند رودخانه 

باید تحت ضوابط مشخص و دقیق قرار گیرد؟ چرا؟
آب  مسئلٔه  سر  بر  اختالف  مورد  چند  دنیا  در  اکنون  3ــ 
وجود دارد و  برای حّل این اختالفات چه کاری باید انجام شود؟

43 لیتر         نظافت خانه واستحمام 
8/5لیتر آبیاری باغچه 

26 لیتر             دست شویی 

17/5 لیتر  4/5 لیترلباس شویی  کولر و تهویه 

13 لیتر             4/5 لیترپخت وپز   آشامیدن و غیره 

13 لیتر             130 لیترظرف شویی  جمع کل 
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عالوه بر موارد فوق، اگر با دقت بیشتری مسائل مربوط 
به آب های مرزی را در نظر بگیریم، می بینیم که این آب ها از 
و  سیاسی  بحران های  ایجاد  سبب  تاکنون  دور  گذشته های 
بروز جنگ بین کشورها شده اند و مسلماً با تشدید کم آبی طی 
سال های اخیر، ممکن است باز هم اختالفات قبلی بر سر آب 

بین کشورها تکرار شود.

1ــ بریده روزنامهٔ زیر را بخوانید. با استفاده از نقشهٔ آسیا یا خاورمیانه، سرچشمهٔ رود فرات را پیدا کرده، مسیر 

آن را دنبال کنید. این رود از چه کشورهایی می گذرد و به کجا می ریزد؟

2ــ اجالس ذکر شده در بریدهٔ روزنامه در تاریخ مقرر در کجا تشکیل شد؟

3ــ طرف های شرکت کننده در اجالس قصد بررسی چه مسئله ای را داشتند؟

4ــ ترکیه در مورد آب های دجله و فرات چه نظری دارد؟

5 ــ آیا می توانید یک رود دیگر را مثال بزنید که سبب بروز بحران بین کشورها شده باشد؟
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مصرف بهینۀ آب
محاسبات نشان می دهند که میانگین مصرف سرانٔه آب در 
جهان )صنعتی، کشاورزی و آشامیدنی( حدود 580 متر مکعب 
که  ایران  در  رقم  این  متأسفانه  اّما  است.  سال  در  نفر  هر  برای 
کشور کم آبی به حساب می آید، 1300 متر مکعب در سال است! 
این امر نشان دهندٔه اتالف منابع آب و اسراف بیش از حد این منبع 

حیاتی است.
مقدار مصرف سرانۀ آب٭ لوله کشی آشامیدنی در شهرهای 
ایران حدود 142 متر مکعب در سال است که از  مصرف سرانٔه برخی 
و  سال(  در  مکعب  متر   108( اتریش  مثل  پرآب  اروپایی  کشورهای 
بلژیک )105 متر مکعب در سال( بیشتر است. شاید چند علت آن، 
استفاده از آب آشامیدنی تصفیه شده برای شست   و شوی اتومبیل و 
حیاط، آبیاری باغچه ها، استحمام، لباس شویی و ظرف شویی است؛ 
در حالی که در بسیاری از کشورها، آب آشامیدنی از سایر آب های 

مصرفی جداست.
 برای بهره برداری درست از آب های آشامیدنی بهداشتی، 
از آب های مصرفی  بهترین راه، جدا کردن آب آشامیدنی  شاید 

دیگر است. 
با  آبیاری متناسب  از روش های  باید   در کشاورزی هم 
محیط یا از روش های جدید آبیاری بهره برد که اتالف آب در آنها 

کم است )شکل 13 ــ9(.
تهیٔه آب های آشامیدنی بهداشتی شهرها و روستاها به علت 
تصفیه شدن، بسیار پرهزینه تر از آب های کشاورزی و صنعتی است؛ 
بنابراین، باید در مصرف این آب ها دقت بیشتری به کار برد. یکی 

از کارشناسان آب در این مورد می گوید:
بیشتر  موجودشان  آب  مقدار سرانٔه  در کشورهایی که   …
دقیق و  توجه  زیر  نکات  به  آب  مردم در مصرف  ایران است،  از 

مسئوالنه ای دارند:

بریده روزنامهٔ باال را بخوانید و به این پرسش ها پاسخ دهید:

1ــ شما کدام یک از توصیه های نویسندهٔ مطلب را اجرا می کنید؟

2ــ به نظر شما کدام پیشنهادهای نویسنده سبب صرفه جویی بیشتری در مصرف آب می شود؟

3ــ آیا در مورد 14، با نویسنده موافق اید یا مخالف؟ چرا؟

4ــ آیا تاکنون مورد 13 را انجام داده اید؟

5 ــ شما نیز یک مورد به موارد باال اضافه کنید.
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شکل 13 ــ9ــ آبیاری بارانی یکی از راه های بهره برداری از آب در کشاورزی

روند مصرف آب در صنایع
در ابتدای قرن حاضر، از کّل مصارف آب در جهان، فقط 
حدود 6 درصد به وسیلٔه صنایع مصرف می شد ولی اکنون این رقم 
چهاربرابر شده است. در کشور ما، صنایع فقط 5 درصد از کّل 

مصرف آب را مصرف می کنند.
آبی که به مصرف صنایع می رسد، معموالً خیلی زود کیفیت 
آلودگی  یا  زیاد می شود  آن  یا گرمای  از دست می دهد،  را  خود 
شیمیایی و میکروبی پیدا می کند. گرمای آب مورد نیاز صنایع را 
می توان با برج های خنک کننده، گرفت و آب را دوباره یا چندباره 
استفاده کرد )شکل 14ــ9(. اّما رفع آلودگی شیمیایی یا میکروبی، 
نیازمند تخصص و هزینٔه زیاد است. متأسفانه، آب های آلودهٔ صنعتی 

شکل 14ــ9ــ استفاده مجدد از آب مصرفی در نیروگاه ها
 ) نیروگاه شهید رجایی  ــ قزوین (

آلودگی محیط  و سبب  می مانند  باقی  طبیعت  در  زیادی  مدت  به 
زیست یا بر هم خوردن اکوسیستم های محّل زندگی جانوران و 
گیاهان مختلف می شوند.این امر ممکن است به تدریج باعث تغییر 

در اکوسیستم ها و موجودات زندٔه آنها شود.

راستی،
آیا می دانید
برای تولید

 هر کیلو از 
محصوالت گوناگون چه مقدار آب نیاز 

داریم؟
نگاهی به این ارقام بیندازید:

یک کیلو کاغذ: 250 لیتر
یک کیلو فوالد: 300 لیتر

یک کیلو کود شیمیایی: 600 لیتر
یک کیلو گندم: 1500 لیتر
یک کیلو برنج: 5000 لیتر
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آلودگی آب ها
مشکالت و مسائل بهره برداری از منابع آب جهان به استفادٔه 
نادرست از آب محدود نمی شود. گاه انسان با اعمال نسنجیدهٔ خود، 
سبب تغییر آب می شود که به آن آلودگی آب٭ گویند. آلودگی آب 
شامل تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی )میکروبی( آب است. در 
صورت آلوده بودن آب، دیگر نمی توان به طور صحیح و بهداشتی 

از آب استفاده کرد:
 ریختن زباله های صنعتی یا خانگی به داخل آب ها )شکل 

15ــ9(؛
 ریختن فاضالب های صنعتی، خانگی یا بیمارستانی به آب؛
 آلودگی حرارتی آب که از طریق فعالیت های صنعتی بر 
آب رودها تحمیل می شود؛ برای مثال می توان به نیروگاه های تولید 
برق اشاره کرد. تولید فلزات و برخی کاالهای صنعتی دیگر نیز سبب 
افزایش دمای آب شده و آلودگی حرارتی را باعث می شوند. شاید به 
نظر شما، گرم شدن آب زیاد مهم نباشد اما اگر در نظر بگیرید که برخی 
انواع گیاهان، ماهی ها و جانداران آبزی در رودها و دریاچه ها فقط 
قادر به تحمل دمای خاصی اند و دمای کمتر یا بیش از آن را تحمل 

نمی کنند، به آثار آلودگی حرارتی بیشتر پی می برید.
 وارد کردن سموم دفع آفات گیاهی و کودهای شیمیایی؛ 
ورود مواد شیمیایی و عناصر نامطلوب به آب هم، آنها را آلوده 
می کند و چون آب ها در طبیعت در حال گردش و حرکت اند، 
آلودگی آنها به نواحی دوردست منتقل می شود. جیوه، سرب و 
مواد شیمیایی سمی، از خطرناک ترین آلوده کننده های آب اند و 
بعضی از این عناصر، سال ها در محیط باقی می مانند و حیات 
جانداران و گیاهان را به خطر می اندازند. دربارٔه آلودگی آب ها، 

مطالب بیشتری را در فصل ششم می خوانید.
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شکل 15  ــ9ــ آلودگی آب  به وسیلۀ زباله ها

خالصه
 میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشور ما بیش از سایر بخش هاست.

 تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاها با صرف هزینه و سرمایه گذاری زیاد انجام می شود.
 بحران آب به بروز اختالف میان کشورها منجر شده است.

 یکی از راه های مصرف بهینٔه آب، جدا کردن آب آشامیدنی از سایر آب های مصرفی است.
 انسان با فعالیت های خود باعث آلودگی آب به روش های گوناگون می شود.

شکل 16ــ9ــ آلودگی آب به وسیلۀ صنایع

شکل17  ــ9ــ از این تصویر چه برداشتی دارید؟
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استدالل جغرافیایی
اسامی  کردن  حفظ  یعنی  جغرافیا  می کنند  گمان  برخی 
مکان های مختلف یا پدیده های گوناگون در روی زمین. آنها مثالً 
دانستن نام استان های کشور و مراکز آنها یا موقعیت کوه ها و رودها 
واقع،  در  اّما  )شکل1ــ10(،  می کنند  فرض  جغرافیا  را  بنادر  و 

دانستن نام مکان ها و پدیده ها تنها بخشی از دانش جغرافیاست. 
درست مثل محاسبه کردن که بخشی از دانش ریاضیات است یا 
خواندن که مقدمٔه مطالعهٔ  ادبیات به حساب می آید و در مجموع، 

همگی ابزار مطالعٔه علوم مختلف اند.

فصل دهم

د ر س هجدهم

جغرافیا، جغرافی دانان و توسعۀ پایدار

شکل 1 ــ10 
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ـ    10 فّعا لّیت 1

جمعیت،  ایرانگردی و  جهانگردی،     به دست آورده بودیم، با نگرش 
خاص جغرافیایی مطرح کردیم. همٔه اطالعاتی که در این فصول 
مورد استفاده قرار گرفتند، حاصل پژوهش های جغرافیایی نبودند. 
جغرافیا نیز همانند دیگر رشته های علوم، به  جمع آوری اطالعات 
مورد نیاز می پردازد. گاه خود، آنها را جمع آوری می کند و گاه از 
یافته های دیگر علوم استفاده می کند و با آنها استدالل جغرافیایی 

را انجام می دهد.

مسلماً می دانید که ابزار به تنهایی کاری انجام نمی دهد؛ مثالً 
یک چکش به تنهایی یک ابزار است که آن را برای انجام دادن 
کارهایی مثل کوبیدن آهن یا شکستن سنگ به کار می برند. حفظ 
کردن اسامی جغرافیایی مکان ها یا پدیده ها نیز فقط ابزاری برای 

مطالعه و استدالل جغرافیایی محسوب می شود.
ویژگی های طبیعی و  از  که  را  اطالعاتی  ما  در این کتاب، 
انسانی ایران، آب ها، جنگل ها و مراتع، بیابان ها، مخاطرات طبیعی، 

تجزیه و تحلیل پراکندگی ها
بسیاری از مباحث مطرح شده در سایر فصول این کتاب نیز 
حاصل علومی چون گیاه شناسی، زمین شناسی، هواشناسی و اقتصاد 

است اّما به شکل مسائل جغرافیایی به شما عرضه شده است.
برخی جغرافیا را پُلی بین رشته های مختلف علوم می دانند 

که علوم طبیعی را با علوم انسانی پیوند می دهد.
مباحثی که در فصل آب ها یا فصل جمعیت مطرح شد، در 
آب شناسی و جمعیت شناسی هم مطرح می شوند اّما در جغرافیا به 
پراکندگی آب ها در جهان یا پراکندگی جمعیت در روی کرٔه زمین 

و بررسی علل آن می پردازند.
جغرافیا بیش از هر چیز بر پراکندگی فضایی تأکید می کند. 
پراکندگی فضایی یعنی این که پدیده ها در چه مکان هایی به  وقوع 
می پیوندند و چرا؛ مثالً چرا سیل در کشور بنگالدش بیشتر به  وقوع 
می پیوندد. بررسی علل پیدایش سیالب و منطقٔه وقوع آن در واقع 
بررسی پراکندگی فضایی آن است. همچنین یک گیاه شناس بیشتر 
به چگونگی رشد درخت بلوط، ساختمان داخلی و چگونگی ازدیاد 
آن می پردازد یا رده بندی گیاهان را انجام می دهد اّما جغرافیدان 
به پراکندگی جنگل های بلوط در جهان یا مثالً ایران و علل رشد 
شکل 2 ــ10 ــ تجزیه و تحلیل علل وجود جنگل های بلوط در غرب ایران از این گیاه در آن مناطق توجه کرده، آن را تجزیه و تحلیل می کند 

وظایف جغرافیدانان است.

)شکل 2 ــ10(.
اقتصاد دانان  کنید.  توجه  زمینه  این  در  دیگری  مثال  به 
تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام های اقتصادی و 
اّما جغرافیدانان به چگونگی  عرضه و تقاضا را مطالعه می کنند، 
معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط 
زندگی شان پرداخته و به تجزیه و تحلیل این امر همت می گمارند؛ 
ایجاد  بندر  خاص،  مکان  یک  در  چرا  می پرسند  آنها  مثالً، 
می شود یا چگونه منابع معدنی در یک ناحیه ایجاد و شهرک های 

مطالبی را که در درس دهم )مخاطرات طبیعی چیست؟( ارائه شده است،  یک بار دیگر مرور کنید. ضمن 

مطالعه، بگویید که اطالعات این درس، از کدام علوم حاصل شده اند.
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صنعتی گسترده شده اند  یا چرا بخش های عمده ای از 
تولید  به  آسیا  اقتصادی در جنوب شرقی  فعالیت های 
است.  یافته  اختصاص  الکترونیکی  وسایل  و  ابزارها 
آنان همچنین به تشابهات و تفاوت های مکان ها با یکدیگر 

توجه دارند )شکل 3 ــ10(.

شکل 3  ــ10 ــ چه عواملی سبب رونق فعالیت ها در این بندر شده است؟

با توجه به شکل 4 ــ10 به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1 ــ از هندسه بیشتر در چه شاخه ای از جغرافیا استفاده می شود؟

2 ــ اقلیم شناسی )آب و هوا شناسی( و ژئومورفولوژی یافته های کدام یک از علوم علم را در اختیار جغرافیا 

قرار می دهند؟

3 ــ جغرافیای رفتاری، از داده های کدام علوم استفاده می شود؟

4 ــ فکر می کنید جغرافیای تاریخی یعنی چه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.

ک ها
  جغرافیای خا

ک شناسی
 خا

ی رفتاری
جغرافیا

ن  شناسی، 
انسا

ن شناسی و
روا

معه شناسی
  جا

 اقتصادیجغرافیای

علوم سیاسی 

 جغرافیای سیاسی

 جغرافیای تاریخی 

تاریخ

   زمین شناسی  
  ژئومورفولوژی  هواشناسی 

  جغرافیای طبیعی

وم 
وعل

مار 
آ

 ای
یانه

را
 فیزیک

 جغرافیای زیستی 
  زیست شناسی 

سه 
هند

اییجغــرافیا 
افی
جغر

ون 
 فن

شکل 4  ــ10 ــ ارتباط بین علوم مختلف و جغرافیا و شاخه های آن

ز دور    اقلیم شناسی 
سنجش ا

مّی 
ی ک

ش ها
 رو

فیا 
غرا
ر ج
د

فی
گرا

رتو
  کا

جغرافیای انسانی

اسی
ت شن

جمعی
 

یت 
 جمع

فیای
جغرا

  اقتصاد 

  جغرافیای آب ها
هیدرولوژی

ارتباط بین جغرافیا و علوم دیگر
در دو مثالی که در باال ارائه کردیم )گیاه شناسی و اقتصاد(، 
وجود  ارتباطی  اقتصاد  و  جغرافیا  و  گیاه شناسی  و  جغرافیا  بین 
داشت. بین جغرافیا و سایر رشته ها نیز ارتباط هایی وجود دارد. 

به شکل 4 ــ10 توجه کنید.

چنان که در شکل 4 ــ10 می بینید، جغرافیا از یافته های علوم 
دیگر هم استفاده می کند و با دید ترکیبی بررسی ها و مطالعات خود 
را در مورد پراکندگی پدیده ، روابط بین آنها انجام می دهد. برای 
رسیدن به نتایج مطلوب جغرافیدان از ابزار و فنون جدید و پیشرفته ای 
مانند سنجش از دور٭، رایانه، کارتوگرافی و آمار نیز بهره می گیرد.



155

درس هجدهم: جغرافیا، جغرافیدانان و توسعۀ پایدار

جغرافیا، علم ترکیبی
هنگامی که جغرافیدان، اسامی مکان ها و چگونگی وقوع 
پدیده ها را شناخت، به طرح پرسش های تازه ای می پردازد؛ مثالً، 
اگر با پدیدٔه تراکم جمعیت در جنوب شرقی آسیا روبه رو شود، این 

سؤال ها را مطرح می کند:
٭ چرا در این ناحیه از جهان، تراکم جمعیت زیاد است؟ 
چه عواملی سبب جذب جمعیت به این قسمت از جهان شده است؟

٭ چگونه پدیده های محیطی بر جمعیت جنوب شرقی آسیا 
تأثیر می گذارند و این مکان خاص را به وجود می آورند؟

٭ چه ارتباطی بین کشورهای جنوب شرقی آسیا و دیگر 
نواحی جهان وجود دارد )سرمایه ها، جمعیت، فّناوری و …(؟

٭ چه عواملی سبب رونق فعالیت های اقتصادی مردم در 
این ناحیه از جهان شده است؟

٭  چشم اندازهای کشورهای جنوب شرقی آسیا چگونه 
تغییر می کنند؟ )شکل 5 ــ10( 

٭ تغییر در این کشورها چه تأثیراتی بر زندگی مردم دارد؟
پاسخ گویی به این پرسش ها نیازمند ترکیب کردن اطالعات 
حاصل از علوم مختلف است و جغرافیا با ترکیب این اطالعات، 
به سؤاالت اساسی جغرافیایی پاسخ می گوید و در نهایت، دیدگاه 

جغرافیایی را در بررسی یک مکان، ارائه می دهد.

شاخه های علم جغرافیا
در شکل 4 ــ10 دقت کنید. همان طور  که در این شکل 
طبیعی  جغرافیای  جغرافیا،  علم  شاخه های  از  یکی  می بینید، 
و  آب  چون  موضوعاتی  جغرافیا،  علم  از  شاخه  این  است. 
هواشناسی، آب ها، ناهمواری ها، خاک ها، پوشش های گیاهی و 
زندگی جانوری را در کرهٔ زمین بررسی می کند. جغرافیای طبیعی 
موضوعات  کاربرد  می دهند.  قرار  طبیعی  علوم  قلمرو  در  را 
جغرافیای طبیعی یافتن راه هـایی برای حـّل مشکالت محیطی نظیر 

مخـاطرات طبیعی است. 
و  ویژگی ها  و  انسانی  گروه های  انسانی،  جغرافیای 
مطالعه  و  بررسی  مکان های مختلف جهان  در  را  فعالیت هایشان 

روستانشینی،  شهرنشینی،  صنعت،  مذهب،  زبان،  مثل  می کند؛ 
رفتارهای اجتماعی و فعالیت های اقتصادی. این شاخه از جغرافیا 
کاربرد  می دهند.  قرار  اجتماعی  یا  انسانی  علوم  قلمرو  در  را 
موضوعات جغرافیای انسانی نیز یافتن راه هایی برای حّل مشکالت 

محیطی نظیر مهاجرت روستائیان به شهرهاست.
جغرافیدانان طبیعی و انسانی با یکدیگر بیگانه نیستند. آنان 

ـ      چشم انداز مکان ها  براثر تغییرات  اقتصادی دچار  شکل 5 ــ10 ـ
تحول     ودگرگونی می شود.

)الف( 

 ) ب(
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به همراه کلمٔه اقتصاد به شکل توسعۀ اقتصادی به کار می برند.
برنامه ریزی  و  زندگی  محیط  شناسایی  به  نیاز  علت  به 
وارد  هم  جغرافیدانان  آن،  ساکن  مردم  و  محیط  این  آیندهٔ   برای 
میدان مطالعات اقتصادی، اجتماعی شده اند. به همین علت، از 
گذشته های دور تاکنون، بین جغرافیا و مطالعات توسعه، ارتباطی 

قوی وجود داشته است.

برداشت های متفاوت از توسعه 
با توجه به درآمد کشورها و معیارهای اقتصادی، کشورهای 
جهان به دو گروه عمده یعنی کشورهای توسعه یافتۀ اقتصادی 

و کشورهای در حال توسعۀ اقتصادی تقسیم شده اند.
بعد از جنگ  جهانی دوم کشورها به دو گروه کشورهای 
شدۀ  برنامه ریزی  نظام  دارای  کشورهای  و  سرمایه داری، 
متمرکز، تقسیم شدند و کشورهای فقیر را جهان سوم نام نهادند. 
با فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهٔه 1990 و از بین رفتن نظام 
برنامه ریزی شده در این کشور و در بسیاری از کشورهای تحت 
سلطه اش در اروپای شرقی ،کشورهای جهان سوم مفهوم خود 
را از دست دادند. اکنون کشورها را به دو گروه عمدٔه کشورهای 

توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم می کنند.

توسعۀ پایدار
بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال 1992 که در مورد 
محیط زیست بود و به اجالس زمین معروف شد،   عنوان تازه ای 
سال  در  زمین  اجالس  در  که  مطرح شد،  پایدار  توسعۀ  نام  به 
قرار  تأکید  مورد  نیز  آفریقای جنوبی  دوربان  در  میالدی   2002
گرفت. همان طور که گفتیم، استفاده از منابع محیطی مثل معادن، 
جنگل ها، مراتع، آب ها، نفت و زغال سنگ و دیگر مواد انرژی زا 
الزمٔه توسعٔه اقتصادی است و کشورها برای پاسخ گویی به نیازهای 
مردم خود، به ناچار از منابع محیطی استفاده می کنند؛ مثالً کشور 
هند با جمعیت زیاد و رو به رشد باید از منابع خود استفاده کند تا 

به توسعٔه اقتصادی دست یابد )شکل 8 ــ10(.

شکل 6  ــ10 ــ درک چشم اندازها کار چندان آسانی نیست و نیازمند اطالعات 
بسیاری از علوم دیگر است.

یافته های خود را با هم در میان می گذارند و آنها را با هم ترکیب 
تا  می کنند  تحلیل  و  تجزیه  را  حاصل  یافته های  آن گاه  می کنند؛ 
بتوانند چشم اندازها را تفسیر کنند و به درک روابط متقابل انسان 

و محیط زندگی اش بپردازند )شکل 6ــ10(.

جغرافیا و توسعه
و  گستردن  معنای  به  لغت  در  توسعه  توسعه:  معنای 
فراخ کردن و در اصطالح به مفهوم حرکت به جلو برای رسیدن 
به کار  جوامع  دربارٔه  لغت  این  هنگامی که  است.  بهتر  شرایط  به 
برای  اجتماعی  و  امکانات محیطی  از  استفاده  به معنای  می رود، 
بهبود بخشیدن به شرایط زندگی در آن جامعه است و از این نظر، 
توسعه یک مفهوم اقتصادی پیدا می کند. اغلب کلمٔه توسعه را 
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شکل 8      ــ10 ــ کشور پرجمعیت هند بر منابع طبیعی این کشور فشار وارد می کند.

شکل 7 ــ10 ــ نقشۀ کشورهای جهان بر اساس تولید ناخالص ملی سرانه

بیش از5500 دالر
1800 تا5500 دالر
500 تا 1799دالر
کمتر از 500 دالر
بدون اطالعات

جنوب
شمال

مدار رأس الجدی

مدار رأس السرطان

استوا

مدار  قطبی

جنوب
شمال

0کیلومتر 5000

شکل 9 ــ10 
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اگر بهره برداری از منابع بدون در نظر گرفتن ظرفیت های محیطی 
و  جدی  خسارت  باشد،  کنونی  جمعیت  نیازهای  رفع  برای  فقط  و 
جبران ناپذیری به محیط وارد می شود و نسل های آینده دچار ضرر و زیان 
خواهند شد؛ بنابراین، چنین   توسعه ای دوام نمی آورد و پایدار نیست.
همچنین دربارٔه توسعٔه پایدار گفته اند که این نوع توسعه به 

ابعاد چهار  گانه زیر توجه دارد:

توسعٔه پایدار به معنای تأمین نیازهای امروز، بدون 
کاستن از توانمندی های نسل های آینده است. البته منظور 
ما این است که آیندگان هم از منابع و ذخایر سهمی داشته 
به  پایدار، توسعه ای همه جانبه است وفقط  باشند. توسعٔه 

تأمین نیازهای مادی انسان امروز از محیط نمی اندیشد.

خالصه
 جغرافیا بر پراکندگی فضایی پدیده ها تأکید می کند و با نگرشی خاص، دستاوردهای علوم دیگر را با هم ترکیب 

می کند.
 برداشت ها از توسعه و مفهوم آن متفاوت بوده و کشورهای مختلف براساس این برداشت ها تقسیم بندی شده اند.

 توسعٔه پایدار یعنی توسعه ای که تداوم داشته باشد و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در 
آن در نظر گرفته شود.

1ــ ُبعد اقتصادی: مدیریت منابع مالی به نفع عموم مردم؛ 
به طوری که عامٔه مردم از آن سود برند.توزیع عادالنه در  آمد و ثروت  

و جلوگیری از ایجاد فاصلٔه زیاد سطح زندگی بین فقیر وغنی. 
2ــ ُبعد زیست  محیطی )اکولوژیکی(: توجه به امکانات 
محیطی و بهره برداری صحیح از آن   و بر هم نزدن توازن در طبیعت 

و جلوگیری از بهره برداری بی رویه از منابع آن.
و  و شهرها  بین روستاها  تعادل  ایجاد  ُبعد مکانی:  3ــ 
یک  مختلف  بخش های  همٔه  ساکنان  که  توسعه  ای  کردن  عملی 

کشور را در  بر  گیرد.
ویژگی های  به  توجه   : اجتماعی  ــ  فرهنگی  ُبعد  4  ــ 
با  که  توسعه  برای  مناسب  راه های  یافتن  و  جوامع  فرهنگی 
خصوصیات فکری، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه مطابق باشد. 
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توسعه و وابستگی انسان ها و مکان ها به یکدیگر 
می گویند دنیا در حال کوچک شدن است؛ شاید این عبارت 
چندان هم دور از واقع نباشد. ما همواره اخباری را دربارٔه دیگر 
مکان ها و کشورها دریافت می کنیم. رسانه های گروهی به ما امکان 
می دهند که از دیگر مکان ها با خبر باشیم. اتفاقاتی که در یک کشور 
یا منطقه رخ می دهد، بر دیگر نواحی جهان تأثیر می گذارد؛ مثالً 
یک  در  برنج  یا  گندم  نابودی کشتزارهای  باعث  که  وقوع سیلی 
کشور می شود، ممکن است بر قیمت این کاالها در این کشور و 
مناطق دورتر تأثیر بگذارد و ارزش آنها را در نواحی دور دست 
افزایش دهد )شکل 9 ــ10( یا نوسان قیمت نفت، تأثیر زیادی بر 

ـ که مصرف کننده یا تولید کننده  اقتصاد کشورهای دور و نزدیکـ 
این مادٔه انرژی زایند ــ دارد. حتی، کشف یک داروی جدید در 
نواحی  در  بیماران  مداوای  ناحیٔه جهان ممکن است سبب  یک 
دور و نزدیک جهان امروز شود. این مثال ها، وابستگی انسان ها 
را به یکدیگر در جهان امروز نشان می دهد؛ بنابراین، ما به کسب 
اطالعاتی از سایر کشورها و نواحی جغرافیایی جهان نیازمندیم. 
به همین علت، کارشناسان توسعه معتقدند که امر توسعه را باید در 
همه جای کرهٔ زمین در نظر گرفت و یک ناحیه یا کشور را نمی توان 
از سایر کشورها جدا کرد. بسیاری از پدیده هایی که در امر توسعه  

تأثیر می گذارند، جهانی اند و گسترٔه وسیعی دارند.

1ــ با توجه به درس هشتم و  نهم، توضیح دهید که چگونه آلودگی های محیطی یک کشور بر سایر کشورها 

تأثیر می گذارد؟

و  سیاسی  تصمیم گیری های  یا  طبیعی  رویدادهای  تأثیر  دهندهٔ  نشان  که  کنید  ذکر  دیگری  مثال های  2ــ 

اقتصادی در یک کشور بر کل جهان یا نواحی دیگر آن کشور  باشد.

شکل 10 ــ10 ــ آیا وقوع سیل در یک کشور، در سایر نواحی جهان  تأثیر دارد؟
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٭ مقدار مصرف سرانٔه آهن یا سیمان
٭ نرخ زاد و ولد

٭ شاخص های دیگر …   .
از  برخی  جدول،  این  در  کنید.  توجه  زیر  جدول  به 
شاخص هایی که در محاسبٔه میزان توسعٔه اقتصادی کشورها مورد 

توجه قرار می گیرند، ذکر شده است.

توسعه را چگونه اندازه گیری می کنند؟
شاخص های  از  کشورها،  توسعٔه  میزان  محاسبٔه  برای 

مختلفی استفاده می کنند مثل:
٭ میزان درآمد سرانٔه مردم یک کشور

٭ مقدار مصرف سرانٔه انرژی
٭ طول عمر مورد انتظار در بدو تولد )امید به زندگی(

نام کشور        
                    

امید به زندگی
زنان )سال( مردان

درآمد سرانه
)دالر(

رتبۀ درآمد
سرانه

مصرف سرانۀ انرژی بر  حسب
کیلوگرم زغال سنگ٭

رتبه
نرخ زاد وولد

)درصد(
     رتبه

جمعیت
)میلیون نفر( 

رتبه

سوئیس
نروژ

فرانسه
ژاپن

مجارستان
مصر

کلمبیا
کویت

زالندنو
زامبیا

کنیا
هند

84
83
85
86
77
74
76
79
82
37
53
66

79
78
78
79
69
7
69
77
78
38
53
65

43 /8
53/69
33/47
34/6
17/43
5/4
6/64

49/97
26/34
1/22
1/54
2/74

3629
5318
4 42
3856
2383
6
622

8622
4245
149
11
248

    1
1/2
1/3

/9
    - /3    

2/7
2

            2/1    
     1/5
     4/3
     4

       2/4

7/6
4/8

6/26
 127/7

9/9
78/1
45/7
2/8
4/4

12/7
4 /2

1186/4

٭ معادل زغال سنگ محسوب شده است وگرنه همٔه این کشورها فقط زغال سنگ مصرف نمی کنند.

 G oba  Geography.Harmj.DEBL j.Petero.Mu er2010 : منبع اطالعات جدول

جدول 1 ــ10 ــ جدول شاخص های توسعۀ اقتصادی در برخی از کشورها )2010( 

1 ــ با توجه به ارقام جدول 1 ــ10، رتبهٔ کشورها را در ستون مربوط به آنها بنویسید.

2 ــ آیا می توان از ارقام جدول نتیجه گرفت که کشورهایی که از نظر درآمد رتبهٔ پایینی دارند، رشد جمعیت 

زیادی دارند؟

3 ــ آیا به نظر شما، می توان فقط با توجه به شاخص هایی که در جدول آمده اند، میزان توسعه یافتگی کشورها 

را مشخص کرد؟ چرا؟
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البته گاهی برای مشخص کردن میزان توسعه در کشورها، 
شاخص های دیگری هم مورد محاسبه قرار می گیرند؛ مثل:

٭ درصد باسوادی 
راه آهن ،     ) طول  راه ها  شبکٔه  به   دسترسی  میزان  ٭ 

بزرگراه ها و...(

٭ میزان اشتغال زنان در مشاغل علمی و فنی 
٭ نرخ مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال )شکل 11 ــ10(

٭ میزان ثبت نام دختران در مدارس
٭ درصد نیروی انسانی شاغل در فعالیت های صنعتی و خدماتی. 

شکل 11 ــ10 ــ واکسینه کردن کودکان که سبب کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می شود، از 
نشانه های توسعه در یک کشور است.

اندازۀ نسبی اقتصادی کشورها 
به  می کنند،  بررسی  را  توسعه  موضوع  جغرافیدانانی که 
جای  آن که با توجه به وسعت واقعی کشورها به تهیٔه نقشٔه جهان نما 

بپردازند، نقشٔه جالب دیگری را ابداع کرده ا ند. در این نقشه وسعت 
کشورها براساس میزان تولید ناخالص ملّی   آنها )معیار اقتصادی( 

در نظر گرفته می شود )شکل 12 ــ10(.

1 ــ  در شکل 12 ــ10 به وسعت کشورهای ژاپن، روسیه و برزیل در روی نقشهٔ صفحهٔ بعد توجه کرده و وسعت 

ایران را با بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا و منطقهٔ خاور میانه مقایسه کنید.

2 ــ اندازهٔ کشورهای ایران، بلژیک، ایتالیا، ژاپن و استرالیا را با اندازهٔ واقعی آنها در روی یک نقشه جهان نما 

مقایسه کنید.

3 ــ به نظر شما چرا کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی این قدر کوچک شده اند؟
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ـ    10 فّعا لّیت 5

شکل 12 ــ10 ــ اندازۀ نسبی اقتصادی کشورها براساس تولید ناخالص ملی در سال 1995 میالدی   

شاخص توسعۀ انسانی
توسعٔه اقتصادی تا چندی پیش یک مفهوم گسترده و گاه 
نامشخص بود که هر ملتی از آن برداشت خاصی می کرد. در آن 
زمان، برای تعیین توسعٔه اقتصادی در یک کشور، اغلب از محاسبٔه 
اقتصادی یک کشور  میزان رشد  یا  مردم کشورها  درآمد سرانٔه 

نتیجه گیری می شد؛ مثالً، کشور کم وسعت کویت با درآمدهای نفتی 
زیاد و جمعیت کم، در آمد سرانٔه زیادی داشت که سبب می شد این 

کشور، توسعه یافته تلقی شود.
 اگر تنها عوامل اقتصادی در نظر گرفته شود، دسته بندی 
بود. کشورهای  ترتیب خاصی خواهد  به  نظر توسعه  از  کشورها 

در شکل 13 ــ10 دقت کنید   و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1 ــ میزان شاخص توسعهٔ انسانی برای ایران چه مقداری را نشان می دهد؟

2 ــ میزان شاخص مذکور برای استرالیا چه مقداری را نشان می دهد؟

3 ــ میزان شاخص مذکور برای هند چه قدر است؟

4 ــ چرا مقدار این شاخص برای دو کشور هند و چین کم است؟

نروژ

سوئد
فنالند 

لهستان
دانمارک

چین

کرۀ جنوبی
نپال
بنگالدش  ژاپن 

 ایاالت متحده

برزیل

آرژانتین 

 پرتغال 
 اتریش

فرانسه آلمان 

انگلستان

ایتالیا 

 آفریقای جنوبی

  مصر

 نیجریه

 اندونزی

تایوان 

ایرلند

کانادا

استرالیا

 زالندنو

بلژیک هلند

 روسیه

سنگاپور

ترکیه ایران

تایلند
سویس

یونان 
 عربستان

اوکراین

 هند

مکزیک  اسپانیا

فیلیپین 

 تولید ناخالص ملی میلیارد دالر

500

100 

ونزوئال
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درس هجدهم: جغرافیا، جغرافیدانان و توسعۀ پایدار

ثروتمند در باالی جدول و کشورهای فقیر در پایین جدول توسعه 
قرار می گیرند اّما چنان که می دانیم، پول و ثروت نشانگر همه چیز 
نیست؛ به همین دلیل، کارشناسان توسعه در سازمان های بین المللی 
)مثل سازمان ملل متحد یا بانک جهانی٭( سعی کرده اند با استفاده 
از آمارها کیفیت زندگی را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه 
کنند. آنان شاخص جدیدی را به نام شاخص توسعۀ انسانی مطرح 
کرده اند که در آن  ، سه عامل قدرت خرید مردم، امید به زندگی 
و میزان باسوادی  مورد توجه قرار می گیرد که اولی اقتصادی، 
دومی بهداشتی ــ درمانی و سومی از جملٔه مسائل فرهنگی است. 
باالترین حد را  یاد شده  در صورتی که کشوری در هر سه زمینٔه 

داشته باشد، به عنوان شاخص، نمرهٔ یک را دریافت می کند و هرچه 
شاخص کشوری به عدد یک نزدیک تر باشد،  نشانهٔ  باال بودن توسعٔه 
انسانی درآن کشور است و بر عکس؛ مثالً در سال 2010 کشور 
سوئد    باالترین و کشور زیمبابوه کمترین رتبه  را بین کشورهای 
جهان داشته اند و کشور ایران رتبه 70 را در میان 194 کشور جهان 
به دست آورده است. هم چنین این شاخص در طول  زمان  یعنی 
سال های مختلف ، متغیر است   و  ممکن است کشوری از شاخص 
محاسبٔه  نتیجٔه  بر عکس  !    یا  کند  حرکت  باال  سمت  به  پایین  رتبه 
شاخص توسعٔه انسانی برای کشورهای مختلف جهان، مشخص 

شده و بر روی نقشه ای نشان داده شده است )شکل 13 ــ10(.

شکل 13 ــ10 ــ نقشۀ جهانی مقدار شاخص توسعۀ انسانی برای کشورها )2010(

وظایف جغرافیدانان در مطالعۀ توسعه
البته باید یادآوری کرد که بسیاری از کشورها با شاخص های 
مختلفی که نشان دهندهٔ توسعه است، موافق نیستند. به عقیدٔه آنان 
این شاخص ها و تعاریف سبب تقسیم کشورهای جهان به کشورهای 
ثروتمند و فقیر می شود. ریشه های این ثروت و فقر باید دقیقاً مورد 
مطالعه  قرار گیرد و به عوامل تاریخی و اجتماعی در این امر توجه 
شود. همچنین باید دید که آیا واقعاً با بهبود شاخص های توسعه، 
را  مردم  شادی  چیزی  چه  می کند؟  تغییری  مردم  واقعی  زندگی 

اندازه گیری می کند؟ با چه معیارهایی می توان میزان پای بندی مردم 
را به اعتقادات ملی و   مذهبی اندازه گیری کرد؟ مقدار توجه آنان را 
به محیط زیست و حفظ تعادل آن چگونه باید اندازه گرفت؟ وظیفٔه 
جغرافیا و جغرافیدانان توجه به همٔه عوامل دخیل در محیط طبیعی و 
انسانی و بررسی روابط پیچیدهٔ آنها با یکدیگر است. تجزیه و تحلیل 
داده های محیطی و انسانی و ارائٔه چهرٔه واقعی از جهان امروز، 
از وظایف جغرافیدانان است. چنین مطالعاتی، ارزش جغرافیا را 

مشخص کرده و مطالعات جغرافیایی را لذت بخش می کند.

شاخص توسعۀ 
انسانی ــ گزارش

بدون اطالعات
>0/45
0/5ــ 0/45
0/55ــ 0/5
0/6ــ 0/55
0/65ــ 0/6
0/7ــ 0/65
0/75ــ 0/7
0/8 ــ 0/75

<0/8
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خالصه
 برای اندازه گیری میزان توسعه و نمایش توسعه یافتگی، معیارها و ابزارهای گوناگون   مورد استفاده قرار 

می گیرند.
 در شاخص توسعٔه انسانی سه عامل قدرت خرید مردم، امید به زندگی وبا سوادی در نظر گرفته می شود.

 جغرافیدانان در مطالعات توسعه می توانند نقش عمده ای را بر عهده گیرند.

شکل 14 ــ10 ــ یک چشم انداز جغرافیایی
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مفاهیم و اصطالحات به کار رفته در کتاب

توضیحکلمه / مفهوم

1 کیلومتر را اتمسفر گویند که ازنظر فیزیکی و شیمیایی به الیه های اتمسفر الیٔه شفاف گازی شکل اطراف زمین به قطر حدود 
مختلف از پایین به باال تقسیم می شود

آبی که مقدار امالح و رسوبات آن به قدری کم باشد که برای نوشیدن یا آبیاری مزارع مناسب باشدآب شیرین

رسانیدن آب به مزارع به شیوه های مختلف در زمان مورد نیاز گیاه را گویندآبیاری

آبیاری تحت فشار
نوعی روش آبیاری است که درآن، به منظور صرفه جویی در مصرف، آب را بر اساس برنامه ریزی و زمان بندی خاص 
به صورت پودر و تحت فشار به گیاهان می رسانند معموالً در این روش، آبیاری در زمان های گرم و آفتابی روز انجام 

نمی گیرد

آذرخش / صاعقه

تخلیٔه الکتریکی بین دو تودٔه ابر یا بین ابرهای باردار و زمین است که به شکل جرقه یا درخششی در آسمان دیده می شود 
آذرخش معموالً با سر و صدایی شدید همراه است که »رعد« نامیده می شود به هنگام اصابت آذرخش به زمین، ترکیب 
گازهای موجود در اتمسفر تغییر می کند؛ یعنی، اکسیژن می سوزد و مقدار آن کاهش می یابد اما میزان ازت هوا بیشتر 

می شود

آلودگی آب
تغییر کیفیت آب به شکل آلودگی فیزیکی، شیمیایی یا میکروبی که باعث می شود آب غیرقابل استفاده شود تغییر رنگ، 

بو، دما و شکل ظاهری آب نشانگر آلودگی آن است

افزایش دمای آب به نحوی که آن را برای استفاده نامناسب سازد و الزم شود که برای استفادٔه مجدد آب را خنک کنندآلودگی حرارتی

 ابرهایی به شکل توده ای یا شبیه به گل کلم را گویند که نشانگر گسترش عمودی ابرها است.ابر کومولوس

ممانعت از برگشت انرژی حرارتی زمین به وسیلٔه گازهای موجود در آتمسفر زمین را اثر گلخانه ای می گویند که باعث اثر گلخانه ای
افزایش دمای زمین می شود

شرایط جّوی حاکم بر یک منطقه در مدت زمان طوالنی را آب و هوا یا اقلیم آن منطقه می گوینداقلیم / آب و هوا

اهمیت و فواید اقیانوس ها

اقیانوس ها بزرگ ترین و پایدارترین بوم سامانه ها بر روی زمین هستند در واقع کره زمین یک اقیانوس عظیم است و 
قاره های مختلف به صورت 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 نقش اقیانوس ها در تعادل آب و هوای کره زمین، بارش باران و برف، وزش 
بادها، تعادل درجه حرارت زمین و غذای انسان ها انکارناپذیر است اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به اقیانوس ها 
و دریاها وابسته است اقیانوس ها مانند گنجینه ای بزرگ، محل ذخیرٔه  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 سطح سیاره زمین 5 اقیانوس بزرگ وجود دارد اقیانوس های هند، آرام، اطلس، منجمد شمالی و منجمد جنوبی،  

نزدیک ترین آنها به کشور ما اقیانوس هند است

مجموعٔه گیاهان و جانورانی را که با یکدیگر در یک محدودٔه مشخص زندگی می کنند، برهم اثر می گذارند و از هم تأثیر اکوسیستم
می پذیرند، اکوسیستم آن محل گویند 

نیروی حاصل از جزر )پایین رفتن آب دریا( و مد )باال آمدن آب دریا( در نواحی ساحلی گویند برای بهره برداری از این انرژی جزر و مد
نیرو، توربین هایی در نواحی ساحلی مستقر می کنند که با قدرت آب می چرخند و انرژی تولید می کنند
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انرژی زمین گرمایی
)ژئوترمال(

انرژی حاصل از گرمای زمین را گویند به طور طبیعی، دمای زمین در هر صدمتر عمق، 3 درجٔه سانتی گراد افزایش 
می یابد با تزریق آب به درون زمین و گرم شدن آن در درون الیه ها می توان این آب را باال کشید و از گرمای آن استفاده 

کرد در کشورهای ایسلند، زالندنو و ایاالت متحدٔه آمریکا از این انرژی استفاده می کنند

این مواد سوختی در اثر تحول گیاهان و جانوران در درون انرژی فسیلی انرژی حاصل از سوختن نفت، گاز و زغال سنگ را گویند
الیه های زمین به مدت طوالنی حاصل می شوند و جزء انرژی های تجدیدناپذیر محسوب می شوند

انرژی موجود در هستٔه اتم رادیواکتیو است که با شکستن یا پیوند دادن هسته های این اتم ها مقدار بسیار زیادی انرژی انرژی هسته ای
آزاد می شود

آفریقا و انفجار جمعیت انفجار جمعیت در قاره های آسیا،  انفجار جمعیت گویند  تعداد جمعیت را در هر مکان،  افزایش بسیار سریع 
آمریکای جنوبی در چند دهٔه اخیر بیشتر از سایر نواحی جهان بوده است

بالهایی را گویند که پس از بالهای طبیعی اولیه به وقوع می پیوندند مثل زمین لغزه که پس از زمین لرزه ممکن است حادث بالیای ثانویه
شود یا شیوع بیماری های واگیردار پس از وقوع سیالب ها

بیابان /
 بیابان زایی

به سرزمینی بیابان گویند که شرایط محیطی آن برای گسترش زندگی جانوری و گیاهی مساعد نیست و فعالیت های زیستی 
در نواحی بیابانی به علت خشکی به شدت محدود و شکننده است گسترش شرایط بیابانی و محدودتر شدن فعالیت های 

زیستی را بیابان زایی می گویند

در جغرافیا به ساخته های دست بشر، مثل جاده ها، شهرها، مزارع و ساختمان ها، پدیدٔه انسانی گویندپدیدۀ انسانی

در جغرافیا به پدیده هایی مانند پوشش گیاهی، رودها، جنگل ها، دریاچه ها و همانند آنها که انسان در پیدایش آنها نقشی پدیدۀ طبیعی
نداشته است، پدیدٔه طبیعی گویند

لرزش های خفیف زمین را که پس از زلزلٔه اصلی به وقوع می پیوندند، پس لرزه گویندپس لرزه

بوته ها، درختچه ها و درخت های یک منطقه را که به صورت طبیعی و خودرو در آن محل وجود داشته باشند، پوشش پوشش گیاهی
گیاهی گویند

تبدیل شدن مایع از حالت جامد یا مایع را به گاز تبخیر گویندتبخیر

مقدار مایعی که می تواند در صورت وجود آب در یک محل به بخار تبدیل شودتبخیر بالقوه

مقدار مایعی که طی زمان مشخص )یک سال( به بخار تبدیل می شودتبخیر واقعی

بریدن یا سوزاندن درختان جنگلی و بهره برداری بی رویه از آنها توسط انسانتخریب جنگل

تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح برای محاسبٔه تراکم جمعیت در یک مکان، باید تعداد جمعیت را بر مساحت آن تراکم جمعیت
مکان تقسیم کرد

بارندگی بیش از حد متوسط سالیانه را در یک مکان، ترسالی گویند در مقابل، خشک سالی به بارش کمتر از حد متوسط ترسالی
سالیانه در یک مکان گفته می شود

دوره ای از دوران سنوزوئیک زمین شناسی است که حدود 63/5 میلیون سال به طول انجامیده استترشیاری )ترشیری(

امواج بلند حاصل از فعالیت های زلزله یا آتش فشان های زیردریایی که اغلب در ژاپن بیشتر از سایر جاها اتفاق می افتد سونامی
2 متر می رسد و خساراتی را درنواحی ساحلی به بار می آورد ارتفاع این امواج گاه به بیش از 

حالت تقریباً متعادل و پایدار در یک محیط طبیعی بین همٔه اجزای تشکیل دهندٔه محیط را تعادل محیطی گویند در این تعادل محیطی
حالت برتری یک جزء سبب نابودی اجزای دیگر محیط نمی گردد
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مجموعٔه علوم و فنون و مهارت هایی که انسان در یک رشته علمی کسب کرده استتکنولوژی/فّناوری

توان بالقوه یا توانایی بالقوه عبارت است از توان موجود در هر ماده یا پدیده برای تغییر وضعیت در آینده؛ مثالً در یک توان بالقوه
دانه گندم، توان بالقوهٔ رویش و تولید یک بوته و خوشه گندم را دارد

بر روی مناطق، تودۀ هوا با استقرار  توده های هوا  باشد  از هوا که در آن خصوصیات دما و رطوبت یکنواخت  بزرگی  حجم 
خصوصیات خود  را به آن مناطق می دهند

 گردشگری
ازنظر تاریخی به اشراف زادگان فرانسوی که برای تحصیل وکسب تجربیات زندگی به سفر می رفتند، گردشگر می گفتند 
اصطالح گردشگر از قرن نوزدهم معمول شد بعدها در فرانسه این اصطالح را برای کسانی به کار بردند که برای سرگرمی و 

گذران اوقات فراغت به فرانسه سفر می کردند به این گونه سفرها بعدًا گردشگری اطالق شد و در سطح جهانی به کار رفت

پدیدهٔ گرم شدن زمین، تغییر دمای زمین در اثر فعالیت های صنعتی بشری استگرم شدن کرۀ زمین

توجه به عملکرد و ارتباط همه اجزای تشکیل دهندهٔ یک محیط را نگرش یا دید ترکیبی )کل نگری( اطالق می شوددید ترکیبی

یکی از مراحل فرسایش که در آن، مواد حاصل از تخریب به وسیلٔه عوامل طبیعی حمل شده و از جایی به جای دیگر جابه جایی مواد
برده می شوند

حرکت آب های ناشی از بارندگی یا ذوب یخچال ها و برف ها و چشمه ها بر روی سطح زمین که به شکل جویبارها و رودها جاری شدن رودها
بوده و شبکه ای از آب های روان را پدید می آورند

به زمین های همواری که از یک سو به کوه ها و از سوی دیگر به پهنه های آب )دریاها، دریاچه ها و …( محدود می شوند، جلگه
جلگه گویند؛ مثل جلگٔه خوزستان و جلگٔه خزر

رویش متراکم درختان در یک محدوده را جنگل گویند در جنگل معموالً فاصلٔه درختان از یکدیگر کم است و اکوسیستم جنگل
خاصی در آن جا وجود دارد

جنگل های استوایی 
)حاّره ای(

جنگل های متراکمی که در نزدیکی خط استوا و مجاورت آن ایجاد شده اند و در آنها شرایط گرم و مرطوب حکم فرماست 
این جنگل ها را جنگل  حاّره ای نیز گویند

هنگامی که درصد زیادی از جمعیت کمتر از 15 سال سن داشته باشند، جمعیت جوان است کشورهایی که دارای جوانی جمعیت
جمعیت جوان اند، دارای هرم سنی با قاعدٔه پهن اند

از ارتفاع 16 کیلومتری به بعد را در اتمسفر زمین، جّو فوقانی گویند از این ارتفاع به بعد تغییرات جّوی به سرعت جوّ فوقانی
رخ نمی دهند

توده های هوا در برخورد با یکدیگر در یک مرز مشترک یک جبهٔه هوا را تشکیل می دهندجبهۀ هوا

چاله
سرزمین پست و فرونشسته ای که آب های اطراف را به سوی خود می کشد اغلب چاله ها منشأ زمین ساختی دارند و یا 
فرو رفتن قسمتی از زمین ها بر اثر انحالل ویا شکست در قسمت های درونی سبب ایجاد چاله ها می شوند ابعاد چاله ها 

متفاوت است

بخشی از سطح زمین که شکل خاصی از ناهمواری ها، آب ها، پوشش گیاهی و زندگی انسانی را به نمایش می گذاردچشم انداز

حوضه یا چاله ای با ابعاد متفاوت که آب های اطراف را به سوی خود می کشد و در نهایت، به یک دریاچه، دریا، اقیانوس حوضۀ آبریز
تبدیل می شود؛ مثل حوضٔه آبریز دریای خزر، حوضٔه آبریز دریاچٔه ارومیه یا حوضٔه آبریز خلیج فارس

منطقه یا حوضه  ای که آب های آن جمع شده و به هم می پیوندد و به وسیلٔه یک شبکه از جریان های سطحی از آن منطقه حوضۀ  آبگیر
خارج می شود؛ مثل حوضٔه آبگیر ارس و حوضٔه آبگیر گاماسیاب
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حوضه یا چاله ای که آب های اطراف به آن وارد شده اما از آن جریانی خارج نمی شود آب حوضه های بسته ممکن است حوضۀ بسته
در اثر مصرف کشاورزی یا صنعتی یا تبخیر و امثال آنها کم   شود

کمبود بخار آب در اتمسفر به مقدار پایین تر از حد معمول یا کمبود ریزش های جوی را در یک دورٔه معین در یک مکان، خشکی هوا
خشکی هوا گویند 

فشار هوا در امتداد عرضی یک تودٔه هوا از یک مرکز به اطراف تغییر می کند از به هم پیوستن نقاط هم فشار، خطوط خطوط هم فشار
بسته ای حاصل می شود که به خطوط هم فشار معروف است

به مجموعه کشورهایی که در جنوب غرب آسیا و شمال شرق آفریقا )مصر( قرار دارند، گفته می شودخاورمیانه

مجموعٔه اطالعات یا ارقامی که بر روی آنها پردازش صورت نگیرد و به حالت خام باشندداده

سرزمینی نسبتاً هموار و کم شیب که اطراف آن را کوه ها محاصره کرده باشنددشت

محلی که در آن مواد حمل شده توسط رود درمحل تقاطع با دریا بر جای گذاشته می شود این محل ها اغلب به شکل دلتا
∆ گفته می شود یک مثلث در می آیند که در زبان یونانی دلتا 

مدت زمانی که طول می کشد تا یک پدیده دوباره تکرار شوددورۀ بازگشت

شرایط یا وضعیت مشابهی که طّی یک وقفٔه زمانی دوباره دیده می شود؛ مثالً در هر 24 ساعت که یک دورهٔ زمانی به نام دورۀ زمانی
شبانه روز است، زمین یک بار به دور خود حرکت وضعی را انجام می دهد

دیوار برلین
دیواری که بین دو قسمت شرقی و غربی شهر برلین در آلمان کشیده شده بود و قلمرو نیروهای بلوک شرق )کمونیست( 
و بلوک غرب )سرمایه داری ( را از نظر سیاسی مشخص می کرد این دیوار پس از وقوع تحوالت سیاسی در اوایل دهٔه 

199 و اتحاد دو آلمان برچیده شد

رشد طبیعی جمعیت حاصل تفاضل میزان موالید از میزان مرگ و میر است اگر میزان تولدها بیش از مرگ و میرها رشد طبیعی جمعیت
باشد، جمعیت رشد می کند

رابطۀ متقابل انسان و 
محیط

حضور انسان در محیط طبیعی همواره با دخالت های انسان در آن محیط و اثرات محیط طبیعی بر زندگی  انسان همراه 
بوده است به مجموعٔه این کنش ها و واکنش ها، رابطٔه متقابل انسان و محیط گفته می شود

ریزش های جّوی/ 
بارندگی

ریزش برف، باران، تگرگ یا شبنم و هرنوع رطوبت جوی دیگر از آسمان به زمین را بارندگی یا ریزش های جّوی گویند

زندگی در خانه های موقتی یا دائمی را که ازچوب، ورقه های آهن، حلبی، حصیر و همانند آنها در پیرامون شهرهای زاغه نشینی
بزرگ ساخته شده است، زاغه نشینی گویند کیفیت زندگی در این خانه ها معموالً پایین و فاقد امکانات بهداشتی اند

ضایعات ناشی از صنایع که پس از تبدیل مواد اولیه به کاالهای ساخته شده حاصل می شود و چون مورد استفادٔه دیگری زبالۀ صنعتی
ندارد، دور ریخته می شود

انجام عملیات جمع آوری، تنظیم و انتشار اطالعات جمعیتی در یک زمان معین و در مورد همٔه افراد ساکن در یک قلمرو سرشماری جمعیت
خاص، مثالً یک کشور را سرشماری جمعیت گویند

موادی که کشاورزان برای مبارزه با آفات یا امراض گیاهی به کار می برندسموم دفع آفات گیاهی

فّن بهره برداری از داده هـای ماهواره ای   و تفسیر آنها در بررسی ویژگی های بهره برداری   از منابع زمینسنجش از دور

مجموعه سنگ هایی که براثر سرد شدن مواد آذرین در درون الیه های زمین تشکیل شده باشند این سنگ ها معموالً سنگ آذرین درونی
دارای بلورهای درشت اند
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پایین آمدن تدریجی وآرام تودٔه هوا به طرف سطح زمین که باعث افزایش فشار جّوی در یک منطقه می شودسوبسیدانس

مجموعٔه اصول، تدابیر و تصمیمات مدّونی که از سوی دولت ها در زمینٔه مسائل مربوط به جمعیت )مثل کاهش، افزایش، سیاست های جمعیتی
تغییر ساختمان جمعیت، جابه جایی و …( اتخاذ می شود

مجموعٔه آبراهه ها، شاخابه ها و رودهایی که در یک حوضٔه آبگیر وجود دارند و آب های آن حوضه را به   خارج از آن شبکۀ آبراهه
)حوضٔه آبریز ( هدایت می کنند

گیاهانی که در نواحی خشک و نیمه خشک که در آنها مقدار امالح درون خاک زیاد است، رشد  می کنند این گیاهان گیاهان شوری پسند
به گیاهان خشکی پسند نیز معروف اند

شهرهای کوچکی که به فاصلٔه کم در پیرامون شهرهای بزرگ احداث می شوند تا جمعیت اضافه شهرهای بزرگ در آنها شهرک اقماری
سکونت کنند این شهرک ها ازنظر اقتصادی و اجتماعی به شهرهای بزرگ وابسته اند 

میزان اختالف ارتفاع بین دو نقطه و فاصلٔه افقی بین آنها در روی یک دامنه را گویند میزان شیب دامنه را به درصد شیب دامنه
یا درجه بیان می کنند

صادرات نامرئی
به درآمدهای حاصل از گردشگری در یک کشور صادرات نامرئی گویند گردشگران در کشور میزبان بابت خدمات 
و کاالهای مختلف هزینه هایی می پردازند که در واقع مثل این است که خدمات و کاالهای داخل کشور به کشور محل 

زندگی گردشگر صادر شده باشد

محیط یا فضایی که در آن موجودات زنده مثل گیاهان و جانداران زندگی می کنند، همانند محیط جنگلیعرصۀ زیستی

6 درجٔه شمالی و جنوبی درکرٔه زمین و باالتر از آنعرض جغرافیایی باال عرض های جغرافیایی نزدیک به مدار 

یکی از روش های آبیاری زمین های زراعی که در آن برای مدت طوالنی به زمین آب داده می شود؛ به طوری که تمام فضاهای غرقابی کردن
خالی خاک پر می شود و آب اضافی تا مدتی روی خاک باقی می ماند این روش برای آبیاری گیاهان مناسب نیست

فرایند تغییر چهرٔه ظاهری زمین براثر فعالیت آب، باد، امواج و عوامل دیگر که شامل مراحل تخریب، حمل و انباشتن فرسایش
مواد است

فرایند تخریب خاک و انتقال مواد حاصل از آن از جایی به جای دیگر توسط عوامل طبیعی یا انسانیفرسایش خاک

کنده شدن و حمل مواد به وسیلٔه آب های جاری یا بادها که سبب کاهش حجم و مقدار مواد در یک قسمت از ناهمواری ها فرسایش کاوشی
می شود رودها در مسیر خود، در قسمت های پرشیب عمل فرسایش کاوشی را انجام می دهند

به ماهواره هایی قطب آهنگ گویند که برداشت اطالعات را در مسیر قطبین )از یک قطب به قطب دیگر زمین( انجام می دهندقطب آهنگ

قنات )کاریز(
روشی برای انتقال آب از درون سفره های آبدار زیرزمینی به مزارع و روستاهای دوردست در این روش یک مجرای 
زیرزمینی به وسیلٔه چاه های متعدد به یکدیگر متصل می شود و سرانجام آب حاصل از زیرزمین خارج و در محل مظهر 

قنات مورد استفاده قرار می گیرد

گردشگر
به کسی که به کشور یا شهر یا محیطی غیراز محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از 24 ساعت و بیش از 
یک سال نباشد، سفر کند و قصد او از این سفر استراحت، تفریح، ورزش، دیدار فامیل، کسب و کار، مأموریت، شرکت 

در گردهمایی های علمی، معالجه، تحقیق یا فعالیت های مذهبی باشد، گردشگر گویند

دورٔه حاضر از دوران سنوزوئیک زمین شناسی که 2 میلیون سال اخیر تاریخ زمین شناسی را دربرگرفته و دارای دو کواترنر
عصر پلی ایستوسن و هولوسن )معاصر( است

چین خوردگی پوستٔه زمین و مواد رسوبی آن بر اثر فعالیت های نیروهای درونی زمین که سبب ایجاد ناهمواری ها می شودکوهزایی
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به کارگیری زمین برای مقاصد خاص مثل شهرسازی، زراعت، مسکن، تجارت یا صنعتکاربری زمین

به گازکربنیک، متان و دی اکسیدکربن که در اتمسفر زمین مانع بازگشت انرژی حاصل از تابش خورشید می شود و گرمای گازهای گلخانه ای
زمین را سبب می شوند، گازهای گلخانه ای می گویند

گردش آب درطبیعت
فرایند چرخش آب بین اتمسفر زمین، خشکی ها و دریاها را گردش آب در طبیعت گویند طی این فرایند، رطوبت موجود 
در زمین به شکل مایع، جامد یا گاز در بخش های مختلف زمین گردش می کند و عامل اساسی این گردش، انرژی حاصل 

از تابش خورشید است

ایجاد شکستگی و اختالف ارتفاع در درون سنگ ها و الیه های زمین در اثر نیروهای درونی را گسل یا گسله گویند گسل / گسله
میزان جابه جایی در گسله ها ممکن است از چند سانتی متر تا چند کیلومتر باشد

لکۀ خورشیدی
مناطق نسبتاً تاریک در سطح خورشید که نشانگر دمای پایین تر نسبت به نواحی اطراف خود است تعداد این لکه ها 
متفاوت بوده و به شکل دوره ای ظاهر می شوند برای آنها دورٔه 11 ساله ای درنظر گرفته شده است افزایش تعداد این 

لکه ها بر شدت میدان مغناطیسی زمین تأثیر می گذارد

سنگ کره، بخشی از قشر کرٔه زمین است که به صورت جامد بر روی بخش ماگما )مواد مذاب درونی( قرار گرفته است لیتوسفر
1 کیلومتر است قطر این قشر جامد حدود 

پهنه ای از سطح زمین که زیستگاه موجودات زنده اعم از گیاه ، انسان و جانوران باشدمحیط زیست

محلی که در آن جا مواد حاصل از فرسایش رودخانه ای بر جای گذاشته می شوند و معموالً شکل مخروطی داشته و در محل مخروط افکنه
خروج رودها از کوهستان ها، یعنی کوهپایه ها تشکیل می شوند مخروط افکنه ها ممکن است ابعاد مختلف داشته باشند

مدار رأس السرطان
عرض جغرافیایی 23 درجه و 27 دقیقٔه شمالی را گویند در روز اول تیرماه، انوار خورشید به شکل عمودی به این مدار 
یا عرض جغرافیایی می تابند در مقابل، مدار رأس الجدی قرار دارد که در همان عرض اما در نیم کرٔه جنوبی قرار دارد 

و در روز اول دی ماه انوار خورشید بدان عمودی می تابند 

مراتعی که به علت سیل یا چرای بی رویٔه دام ها و دیگر اقدامات انسانی به صورت غیر قابل اصالح درآمده باشندمراتع مخروبه

محل ورود  رود به دریا یا دریاچه را مصب گویند نام دیگر آن، دهانٔه رود استمصب

مقدار آبی که هر فرد در واحد زمان )روز، ماه یا سال( برای آشامیدن یا دیگر امور روزمره خود مصرف می کندمصرف سرانۀ آب

مقاومت الکتریکی
اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو سر یک جسم یا ماده که از آن جریان الکتریکی عبور کرده باشد معموالً مقداری 
از جریان الکتریکی که از مّواد می گذرد کاسته می شود که به مصرف گرمایش آن جسم می رسد الیه های زمین دارای 

مقاومت های الکتریکی متفاوت اند

1 کیلوگرممگاتن 1 تن یا 9 مقدار انرژی معادل 6

منطقه ای که شامل یک کالن شهر و تعداد ی  شهرک اقماری است و معموالً آنها با یکدیگر ارتباط کارکردی روزانه منطقۀ شهری
دارند )در زمینٔه اقتصادی، اجتماعی، شغلی، خدماتی و …(

مناطقی از زمین که در نیم کرهٔ شمالی بین مدار رأس السرطان تا مدار قطبی )66 درجٔه شمالی( واقع شده اندمنطقۀ معتدل شمالی

مواد پرتوزا

برخی از مواد در طبیعت خاصیت ناپایدار دارند ــ مانند مواد رادیواکتیویته ــ و با گذشت زمان هستٔه آنها به هسته های 
سبک تر تبدیل می شود این واپاشی هسته ای همراه با گسل پرتوهایی همراه است این خاصیت هسته ها را پرتوزایی و 

هسته های ناپایدار را که توانایی ارسال پرتو دارند، هسته های پرتوزا می نامند
برای کسب اطالعات بیشتر، به کتاب فیزیک 1 و 2 پیش دانشگاهی رشتٔه ریاضی، صفحٔه 247 نیروی هسته ای نگاه کنید
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موادی که در اعماق زمین براثر فشار و گرما به شکل مذاب درمی آیند و در صورت بروز آتش فشان ها به سطح زمین راه مواد مذاب
می یابند این مواد حالت خمیری و روان دارند

مهاجرت از شهر به روستا
نوعی مهاجرت که در کشورهای پیشرفتٔه صنعتی مشاهده می شود و مردم ساکن شهرها ترجیح می دهند محل زندگی خود 
را به روستاها منتقل کنند نام دیگر آن شهرگریزی است این نوع مهاجرت اغلب به دلیل فرار از سر و صدا و هوای آلوده 

شهرها یا ناهنجاری های اجتماعی شهرها صورت می گیرد

نوعی مهاجرت که در آن افراد از یک کشور به کشور دیگر می روند تا از شرایط اقتصادی یا  اجتماعی کشور مقصد مهاجرت خارجی
بهره گیرند

مهاجرتی که به شکل دائمی، فصلی یا موقتی بین قسمت های داخلی یک کشور صورت می گیردمهاجرت داخلی

مهاجرت روزانه
نوعی مهاجرت که اغلب در پیرامون شهرهای بزرگ به وقوع می پیوندد و مردمی که در شهرها کار می کنند، شب ها برای 
استراحت و سکونت به نواحی پیرامون شهرها سفر می کنند؛ به عبارت دیگر، محل کار و محل زندگی افراد با یکدیگر 

پیشرفت وسایل حمل ونقل موجب افزایش این نوع مهاجرت شده است فاصله دارد و این فاصله هر روز طی می شود

نوعی از نقشه های جغرافیایی که در آنها احتمال وقوع یک پدیده مثل زمین  لرزه یا سیل و مانند آنها نمایش داده می شودنقشۀ پهنه بندی

نوعی نقشه که روی آن ابعاد عوارض محیطی به مقدار بسیار زیاد کوچک شده اند مثل نقشه هایی که در آنها عوارض نقشۀ کوچک مقیاس
تا حدود 1 میلیون برابر کوچک شده اند

شرایط جوی ناآرام به صورت وزش باد ــ بارش را حالت هوای ناپایدار یا ناپایداری هوا گویندناپایداری هوا

نمایش شیب ها یا ناهمواری ها یا ویژگی های زمین شناسی در یک امتداد خاصنیمرخ / برش

نوعی نقشٔه طبیعی که نمایشگر وضعیت ناهمواری های زمین است در این نقشه ها، پراکندگی شهرها و جاده ها ممکن نقشۀ توپوگرافی
است ترسیم شده باشند

نیروگاه هسته ای کارخانٔه تولید برق است و انرژی هسته ای را به جریان برق تبدیل می کند و شامل یک یا چند راکتور، نیروگاه هسته ای
سیستم تولید برق و واحدهای تولید سرماست

معموالً در چنین جاهایی واحه جایی در بیابان که به علت وجود آب های زیرزمینی و بهره برداری از آنها زندگی رونق داشته باشد
روستاهای بزرگ و کوچک گسترش می یابند

وارونگی دما
)اینورژن(

با  به طور معمول هرچه از سطح زمین به باال برویم، دمای هوا کاهش می یابد اگر این موضوع بر عکس باشد، یعنی 
افزایش ارتفاع از دمای هوا کاسته نشود، وارونگی دما )اینورژن( به وقوع می پیوندد وارونگی دما در زمستان سبب 

آلودگی هوا می شود

نموداری که با آن ساختمان سنی جمعیت نشان داده می شود و بر روی یک محور آن تعداد یا درصد جمعیت و در روی هرم سنی جمعیت
محور دیگر، تعداد زنان و مردان با گروه های سنی مختلف نشان داده می شود

نوعی درخت که از شیرهٔ آن در تولید کائوچو ) الستیک طبیعی ( استفاده می شود ِهِوآ

)کرٔه آب( به مجموعٔه آب های سطح زمین شامل دریاچه ها و اقیانوس ها اطالق می شودهیدروسفر

پهنه های عظیم یخی در نواحی قطبی )شمالی و جنوبی( که به علت سرمای محیط گسترده شده و ممکن است تا مدت ها یخچال قطبی
پایدار بمانند

توده های بزرگ و قابل توجهی از برف و یخ فشرده شده که در نواحی مرتفع کوهستانی از سالی به سال دیگر یا چند سال یخچال کوهستانی
پایدار می مانند و ذوب نمی شوند
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تقدیر و تشکر
شورای برنامه ریزی گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی مراتب سپاس و قدردانی خود را 
از استادان محترم گروه جغرافیای دانشگاه های تربیت معلم، تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی، همچنین گروه های 
آموزشی جغرافیا در استان ها که با ارائٔه نظر و پیشنهادهای سازندٔه خود در بازنگری این کتاب نقش مؤثری بر عهده 

داشتند، تقدیم می دارد.
همچنین از همکاری ها و مساعدت صمیمانٔه نهادها و ارگان هایی که در ارائٔه اطالعات مورد نیاز، مؤلفان را 

یاری نموده اند سپاسگزاری می شود:
 سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفاظت محیط زیست
 روابط عمومی سازمان آب منطقه ای تهران

 روابط عمومی وزارت نیرو
 مؤسسٔه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 کمیتٔه ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی
 ستاد حوادث غیرمترقبٔه وزارت کشور

 سازمان هواشناسی کشور
 سازمان نقشه برداری کشور

 شورای پژوهش های علمی و صنعتی کشور
 سازمان فضایی ایران

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 مرکز سیستم های اطالعات جغرافیایی شهر تهران

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 سازمان انرژی اتمی ایران
شورای برنامه ریزی گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی موفقیت همٔه این عزیزان را در 

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