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     پیامدها و انتظارهای آموزشی )بخشی( از آموزش فعال این فصل  

 پیامد کلی
آشنایی با مفاهیم مرتبط به زمین شناسی ایران

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس و انجام فعالیت های آن بتوانند:
  مختصری با تاریخچٔه زمین شناسی ایران آشنا شوند.

  تا حدی از سیر تکاملی ایران زمین اطالع یابند.
  از اینکه محل زندگی شان دارای چه منابعی )معادنی( هستند، آگاه شوند.

پیامدها و انتظارهای عملکردی
دانش آموزان با درک مفاهیم این فصل می توانند:

چین خوردگی،  یا  )گسل  کنند  شناسایی  را  خود  زندگی  محل  زمین شناسی  عوارض  نقشه  روی    
آتشفشان و ...(

     توصیه ها و پیشنهادهای آموزشی   

توصیه می شود در آموزش این فصل از ابزارهای آموزشی مناسب مانند موارد زیر استفاده شود:
  استفاده از نقشه های ایران )سنگ شناسی، منابع و ...( فیلم ها، نرم افزارهای تعاملی، پاورپوینت ها 

و... حتماً مورد توجه قرار گیرد.
 بازدید از هر جایی که می توان پدیده های زمین شناسی را مطرح کرد )کوه، دشت، رودخانه، معدن و...(

  منابع نفت و گاز را روی نقشه ایران مشخص کنند و علت تجمع آنها را در محل خاص بدانند.
  اطالعاتی از آتشفشان های ایران و کاربرد هر یک در منطقه خود را جمع آوری کنند.

  تفاوت های پهنه های زمین شناسی را تشخیص دهند.
  ایجاد عالقه به ژئوتوریسم استان خود را داشته باشند.

     بودجه بندی : سه جلسه  

 پیش دانسته ها: در علوم تجربی نهم مطالبی راجع به اشتقاق قاره ها می خوانند.
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     دانستنی های معلم   

ایران  قارٔه  اعظم  بخش  قبل  سال  میلیون   500 حدود  تا  الاقل  دارند،  عقیده  محققان  از  بسیاری 
تشکیل  را  »گندوانا«  قارٔه  و حاشیه شمال شرق  بوده اند  متصل  هم  به  پاکستان  و  عربستان  و سرزمین های 

می دادند.
» اقیانوس  بزرگ  قارٔه  دو  این  بین  نیم کرٔه شمالی وجود داشت.  در  نیز  » اوراسیا«  قارٔه  در همین زمان 
تتیس« که بهتر است به آن »پالئوتتیس« )تتیس قدیمی( بگوییم، موجود بود. حدود 350 میلیون سال قبل، 
از  زاگرس  بزرگ  در محل گسل  )کافت(،  قاره ای  پیدایش شکاف عظیم  اثر  بر  افغانستان«  و  »  ایران  قارٔه 

گندوانا جدا شد و به صورت خرده قارهٔ »ایران و افغانستان« به سمت اوراسیا حرکت کرد.

     مراحل تکوین پوستۀ قاره ای ایران    

در اواخر پرکامبرین، پوستٔه ایران دچار چین خوردگی و فرایندهای دگرگونی )گرانیت زایی ناحیٔه ساغند، 
تکاب، ارومیه( به شرح زیر شد:

1  درپرکامبرین: قسمت اعظم خرده قارٔه ایران )شامل البرز و ایران مرکزی( به عربستان و مجموعاً 
به گندوانا متصل بود. بین گندوانا و اوراسیا پالئوتتیس وجود داشت و دو ابرقاره را از هم جدا کرده بود.

گسل های قدیمی ایران تجدید فعالیت کردند و تشکیل »  هورست« و »  گرابن« دادند.
فعالیت های شدید آتشفشانی صورت گرفتند که آثار آنها در جزیرهٔ هرمز، بافق، کرمان، کاشمر و آذربایجان 

مشاهده می شود.

NESW
البرز و

 ایران مرکزی
 عربستانزاگرس

دریای پرکامبرین

پالئوتتیس
اوراسیا )توران(

 گندوانالورازیا

2 از اوایل کربونیفر، پالئوتتیس به زیر اوراسیا فرورانش کرد و در اواخر پالئوزوئیک بین ایران مرکزی 
و عربستان شکستگی های عمیق به وجود آمد. به این ترتیب مقدمه جدایی ایران مرکزی و عربستان فراهم شد 

و اقیانوس »نئوتتیس« به وجود آمد.

محل پالئوتتیس بین دو َابر قاره
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3  در اواخر تریاس، البرز و ایران مرکزی به اوراسیا متصل شدند و اقیانوس پالئوتتیس به طور کامل بسته 
شد؛ به نحوی که گیاهان ایران شبیه گیاهان آسیایی شدند.

4   در اواخر کرتاسه، اقیانوس نئوتتیس ضمن فرورانش کامالً ناپدید شد. ولی آثار پوستٔه اقیانوسی آن 
در برخی نقاط مانند حوالی کرمانشاه، نیریز و عمان مالحظه می شود.

نئوتتیس
زاگرس ـ عربستان  البرز، ایران مرکزی

 اوراسیا

بسته شدن پالئوتتیس

پالئوتتیس

زاگرس ـ عربستان البرز، ایران مرکزی  اوراسیا

تشکیل نئوتتیس

نئوتتیس

البرز جنوبی، مقدمٔه تشکیل دریای دیگر فراهم شد  ـ  45 میلیون سال قبل، در محل  5   حدود 60   ـ
و فوران های آتشفشانی در آن به وقوع پیوست. ولی از آنجا که حرکت گندوانا به سمت شمال با حرکت 
عربستان به سوی ایران همراه بود، این دریا نیز بسته شد. به این ترتیب مقدمٔه بازشدگی دریای سرخ نیز فراهم 

آمد.

زاگرس ـ عربستان
نئوتتیس ناپدید شد

اوراسیا البرز، ایران مرکزی

بسته شدن نئوتتیس

دریای مازندران جنوبی            

زاگرس ـ عربستان اوراسیا البرز، ایران مرکزی

دریای سرخ

باز شدن دریای البرز جنوبی
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6  در پنج میلیون سال قبل، دریای سرخ وارد مرحلٔه اقیانوسی شد و در نتیجه با سرعت حدود 7/2 
سانتی متر در سال گسترش یافت. با باز شدن این اقیانوس، زاگرس چین خوردگی پیدا کرد و از آب بیرون 

آمد و همراه با زاگرس مرتفع، در محل گسل زاگرس به ایران مرکزی متصل شد.

     چگونگی تشکیل رشته کوه های البرز و زاگرس  

الف( البرز: رشته کوه البرز به سن پالئوزوئیک باالیی، از غرب تا شرق ایران گسترش دارد.
این رشته کوه از چین خوردن رسوبات اقیانوس پالئوتتیس تشکیل شده است. با حرکت قارٔه گندوانا به 

سمت شمال، اقیانوس پالئوتتیس بسته شد و در تریاس میانی ایران به افغانستان متصل شد.

البرز از نظر شکل ظاهری پیچ وخم هایی دارد که عوامل آن عبارت اند از:
به سمت شمال  اثر گسل های محدودکننده، رشته کوه  ناحیٔه تکاب و سلطانیه، در  در   البرز غربی: 

حرکت کرده است.

بازشدن دریای سرخ و اتصال زاگرس به ایران مرکزی

البرز
زاگرس ـ عربستانایران مرکزی

دریای سرخ

آفریقاتوران

تغییرات از کرتاسه تا  نئوژن
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به  به دلیل وجود هستٔه مقاوم از پوستٔه اقیانوسی، در خزر جنوبی یک انحنای رو   البرز مرکزی: 
جنوب وجود دارد.

 البرز شرقی: روند به سمت شمال شرق تغییر می کند و احتماالً در نتیجٔه جابه جایی و حرکت، قطعه 
لوت به سمت شمال است.

پوستۀ اقیانوس در جنوب دریای خزر

پوستۀ نازک قاره ای

پوستۀ اقیانوس دریای سیاه
آتشفشانی کلکوآلکالن
مناطق زیر رانده 
گسل ترانسفورم

حوضۀ غربی
دریای سیاه

حوضۀ شرقی
دریای
سیاه

البرز

ش
طال

دره الگز

قفقاز کوچک

حوضۀ
خزرجنوبی

عربستان

وضعیت پوسته قاره ای و اقیانوسی بخش البرز
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وضعیت پوستۀ قاره ای و اقیانوسی زاگرس
ب( زاگرس: زاگرس در اواسط میوسن و اواخر پلیوسن دچار چین خوردگی شد. این رشته کوه جوان 
دارای روند اصلی شمال غرب ــ جنوب شرق در شمال غرب ایران تا شمال بندرعباس است. با بسته شدن 
پالئوتتیس در شمال ایران، در حاشیٔه جنوب و جنوب غربی ایران )تقریباً در محل گسل زاگرس( نئوتتیس 

تشکیل می شود.
 در اواسط کرتاسه، در اثر فرورانش پوستٔه اقیانوسی نئوتتیس، ارتفاعات مهم »زاگرس مرتفع« تشکیل 
می شوند. از سوی دیگر رسوبات موجود بین ایران و عربستان، در اثر نیروی فشاری دچار چین خوردگی 

می شوند و کوه های »زاگرس چین خورده« را به وجود می آورند.

گسل های مهم ایران
)A( ــ گسل البرز

)M( ــ گسل میناب
)My( ــ گسل میامی
)R( ــ گسل ارومیه

)AF( ــ گسل آبیک ــ فیروزکوه
)H(ــ گسل هریرود
)N( ــ گسل نای بند
)S( ــ گسل سمنان

)AS( ــ گسل آستارا
)K( ــ گسل کازرون

)Nb( ــ گسل نهبندان
)T( ــ گسل تبریز

)D( ــ گسل درونه
)Km( ــ گسل کلمرد

)P( ــ گسل پشت بادام
)Td( ــ گسل ترود

)Db( ــ گسل دهشیر ـــ بافت
)B( ــ گسل بشاگرد

)Qz( ــ گسل قم ــ زفره
)Z( ــ گسل زاگرس

تبریز
دریاچه خزر

گرگان
مشهد

زاهدان

بندرعباس

خلیج عمان

خلیج فارس

اصفهان

تهران

یزد

محل استقرار گسل های مهم ایران
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واحدهای زمین شناسی و ساختمانی ایران از نظر وضعیت ساختمانی و چینه شناسی ایران به 
زون های زیر تقسیم می شوند:

 زون  زاگرس که شامل بخش های زیر است:
1  دشت خوزستان؛

2   زاگرس چین خورده؛

3   زاگرس مرتفع؛
 زون سنندج سیرجان؛

 زون ایران مرکزی؛
 زون البرز که شامل این موارد است:

1  زون کپه داغ؛

2  زون البرز مرکزی؛
 زون البرز غربی و آذربایجان؛

 زون شرق و جنوب شرقی که شامل موارد زیر است:
1  فلیش شرق ایران )زون نهبندان خاش(؛

2  بلوک لوت؛

3  زون مکران؛

برخی از انواع معدن های ایران
زغال سنگ: معدن های زغال سنگ شمال ایران از آذربایجان تا خراسان گسترده است. مرغوب ترین جنس 
زغال سنگ منطقهٔ البرز از معادن  »زیراب« به دست می آید که به کارخانه های ذوب آهن اصفهان حمل می شود 
و بقیه آن در کارخانه های نساجى مازندران )قائم شهر و بهشهر( یا در واحدهاى صنعتى اطراف تهران و کرج 
استفاده می شود. از جمله  معدن های دیگر منطقٔه البرز می توان از شمشک، گاجره، نساء، اللون، گرمابدر، الیکا 
و گلندرود نام برد. افزون بر زغال سنگ های شمال، در پهنه ایران مرکزی و در محدودٔه شهرستان طبس، معدن 

زغال سنگ پروده به عنوان یکی از ذخایر عظیم زغال سنگ خاورمیانه وجود دارد. 
در گل گهر سیرجان، سنگان  از جمله  نقاط کشور،  از  ارى  بسی در  کنون  تا آهن  سنگ آهن: سنگ 
خواف )خراسان رضوی(، بافق )یزد(، سمنان، شمس آباد )اراک(، زنجان و محالت شناسایى شده و درحال 
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با ترکیبات  یا لیموتیت و اندکى  بهره بردارى است. سنگ آهن در ایران عمدتًا از نوع مانیتیت، هماتیت و 
سولفورى است و درجٔه خلوص باالیى )60%( دارد. ذخایر احتمالی آهن ایران را 1/7 میلیارد تن و ذخایر 

قطعی آن را بیش از 500 میلیون تن برآورد کرده اند.
مس: استخراج مس در ایران سابقه اى کهن دارد و  معدن های آن در سراسر فالت ایران پراکنده اند. 
میزان ذخایر مس ایران را تا صدها میلیون تن برآورد کرده اند که مهم ترین  معدن  فعال آن در »سرچشمه« 
کرمان واقع است. افزون بر این،  معدن های مس فراوانى در نواحى قلعه زری بیرجند، انارک )یزد(، زنجان 

)بایچه باغ(، آذربایجان )سرنگون، مزرعه و هرواباد( وجود دارند.
سرب و روى: ذخایر  معدن های سرب و روى کشور را بیش از ده ها میلیون تن برآورد کرده اند. بیشتر 
آنها در حواشى کویر لوت و ایران مرکزى )حوالى انارک، یزد، اصفهان و اراک( و نواحى پیرامونى البرز 

قرار دارند. معدن سرب و روی انگوران زنجان نیز یکی از معادن مهم سرب و روی کشور است.
انجام شده، در اطراف »محالت« رگه هایى از طال کشف شده اند  براساس اکتشافات  فلزات قیمتى: 
که مقدار آنها قابل توجه است. معدن دیگرى نیز میان »دلیجان« و »میمه« شناسایى شده است که به علت 
کمی عیار، استخراج آن مقرون به صرفه نیست. در استان اصفهان نیز در چندین نقطه، از جمله در »موته« 
گلپایگان، معدن طال کشف شده است. در ایران نشانه هایى که دال بر وجود  معدن نقره باشد، به دست نیامده 
است، ولى چون این فلز غالبًا همراه سرب، نیکل و مس به دست می آید، احتمال وجود آن در کانال های 

مناطقی در بیرجند و بلوچستان بسیار است.
انواع سنگ های ساختمانى  ایران  پربهاى  و  فراوان  معدنى  از جمله ذخایر  فلزى:  مواد معدنى غیر 
)به صورت سنگ الشه، تزئینى و یا سنگ آهک و گچ ( و خاک های معدنى، و همچنین نمک را می توان نام 

برد.
نمک: نمک که در حاشیٔه کویرهاى مرکزى به مقدار بسیار به دست می آید و بزرگ ترین  معدن های آن 
در جزیره های خلیج فارس و مخصوصًا در جزیرٔه قشم ) درٔه نمکدان ( وجود دارد که ذخایر آن را صدها 

میلیون تن برآورد کرده اند.
خاک سرخ: این خاک در بیشتر نقاط ایران به دست می آید و مهم ترین  معادن  آن در جزیرٔه هرمز در استان 
هرمزگان و در 30 کیلومترى غرب »بجستان« از استان خراسان مشاهده می شود. خاک سرخ یکى از اقالم 

صادراتى کشور است.
خاک نسوز: این خاک در نواحى خراسان، سمنان، اصفهان، فارس و آذربایجان غربى به دست می آید. 
ذخیرٔه احتمالى آن را تنها در ناحیٔه سمنان 1،060،000 تن تخمین زده اند و ذخایر احتمالى ناحیٔه اصفهان 

نیز در »سمیرم« 4،600،000 و در »دویالن« 8،000،000 تن برآورد شده است.
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فیروزه: از جمله محصوالت معدنى مشهور ایران است که بیشتر آن در فاصلٔه حدود 20 کیلومتری 
از  نیز  را  آن  ذخایر  آید.  می  به دست  آندزیتی  میزبان  سنگ  از  نیشابور،  شهرستان  توابع  از  فیروزه  شهر 
نیز  کرمان  و  شاهرود  نواحى  از  »باغون«  در  قیمتى  کانی  این  کرده اند.  برآورد  تن  هزار   20 تا  10  هزار 

استخراج می شود.
ایران از نظر مواد معدنى غیر فلزى، بسیار غنى است. به جز آنچه نام برده شد، معادن  فراوانى از سیلیس، 
دولومیت، فلدسپات، بنتونیت، تالک، زاج، فلورین، تراورتن، مرمر و انواع سنگ های ساختمانى و تزئینى 
در بیشتر استان هاى کشور وجود دارند. ایران سومین تولید کنندٔه بزرگ »گچ« در جهان است و تولید آن 

ساالنه حدود پنج میلیون تن است.

 معدن های بزرگ ایران
ایران با دارا بودن 37 میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی، یکی از غنی ترین کشورهای معدنی دنیاست. به طوری 
که وجود  معدن هایی چون مس سرچشمه و سنگ آهن سنگان و چادرملو سبب شده است، ایران سه معدن از 
پرعیارترین و منحصر به فردترین  معدن های دنیا را به نام خود ثبت کند. ایران با دارا بودن ذخایر غنی معدنی 
خود، به بهشت  معدن های دنیا معروف شده و توانسته است نظر بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه را طی 
دهه های گذشته به خود جلب کند. در فصل 11 معدن مهم و بزرگ ایران را معرفی می کنیم تا بدانیم جایگاه واقعی 

کشورمان از این لحاظ در دنیا به چه شکلی است.
معدن مس سرچشمه: در 160 کیلومتری جنوب غربی کرمان قرارگرفته و بزرگ ترین تولیدکنندٔه مس 
ایران است. یکی از بزرگ ترین  معدن های روباز مس دنیا و بزرگ ترین معدن روباز خاورمیانه محسوب 

می شود.
از یک  بیش  ایران است که  بزرگ ترین معادن مس  از  معدن مس سونگون ــ ورزقان: یکی دیگر 
میلیارد تن ذخیرٔه کانسنگ مس دارد. عناصر همراه کانسنگ این معدن مولیبدن، طال، نقره، رینیوم و ... 

هستند. سابقٔه معدن کاری در سونگون به دو قرن پیش )دورٔه قاجاریه( برمی گردد. 
معدن مس میدوک کرمان: یکی از بزرگ ترین  معدن های مس ایران است که در فاصلٔه 132 کیلومتری 
شمال غرب معدن مس سرچشمه قرار گرفته  است. نام قدیمی آن »مس الچاه« بوده  که به سبب نزدیکی به 

روستای میدوک به این نام تغییر یافته  است. 
معدن زغال سنگ پابدانا: با عمقی در حدود 600 متر، عمیق ترین معدن زیرزمینی زغال سنگ ایران 
است که در شهرستان »کوهبنان« و در فاصله 170 کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد. محصول این 

معدن »زغال کک شو« است که پس از استخراج به »کارخانٔه زغال شویی زرند« ارسال می شود. 
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معدن سنگ آهن چغارت )بافق یزد(: اولین معدن سنگ آهن ایران، که هنگام تأسیس »شرکت ذوب آهن 
اصفهان« تغذیه کنندٔه آن محسوب می شده است. بلوک معدنى بافق، با ذخیرٔه بیش از یک سوم سنگ آهن 

کشور، مهم ترین منطقٔه آهن دار ایران شناخته شده است.
معدن سنگ آهن چادرملو: درحال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده کنسانترٔه سنگ آهن کشور است. با 
ذخیرٔه قابل استخراج به مقدار 320 میلیون تن در قلب کویر مرکزی ایران واقع شده و در 180 کیلومتری 
شمال شرقی شهرستان یزد قرار گرفته است. عمر ذخایر سنگ آهن معدن چادرملو 10 سال دیگر به پایان 

می رسد.
معدن سنگ آهن گل گهر: با ذخیرٔه احتمالی یک میلیارد تن و ذخیرٔه قطعی 219 میلیون تن بزرگ ترین 
معدن شناخته شدٔه سنگ  آهن خاورمیانه شناخته می شود. درحال حاضر تولیدات حاصل از سنگ  استخراجی 

این معدن، گندلٔه سنگ آهن، کنسانترٔه سنگ آهن و سنگ دانه بندی شده است.
معدن طالی زرشوران: بزرگ ترین معدن طالی ایران است که در سال های اخیر کار خود را به صورت 
رسمی آغاز کرده است. در 35 کیلومتری شهرستان »تکاب« و 15 کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و 
گردشگری »تخت سلیمان« واقع است. این معدن 150 تن ذخیرٔه طالی خالص دارد و قرار است با تولید 

کارخانٔه زرشوران میزان تولید شمش طالی کشور دو برابر و به 5 /5 تن برسد. 
معدن فیروزۀ نیشابور: این معدن نه تنها در کشور، بلکه در سطح جهان بزرگ ترین معدن فیروزه است 
و مرغوب ترین فیروزه را دارد. تا جایی که تمام کشورها ارزش فیروزٔه خود را با فیروزٔه نیشابور ایران مقایسه 
می  کنند. این معدن با ذخیرٔه 9 هزار تن و ظرفیت تولید ساالنٔه 19 تن در 55 کیلومتری شمال غربی نیشابور، 
در محدودٔه 20 کیلومتری شهر فیروزه، در جادٔه قدیم سبزوار و در روستای »معدن« قرار دارد. محاسبات 
نشان داده اند از هر تن سنگ فیروزٔه خام این معدن 8 تا 10 کیلوگرم فیروزه به دست می آید.فیروزه از سنگ 

میزبان آندزیتی استخراج می شود.
در 135 کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده و بزرگ ترین معدن  معدن سرب و روی انگوران: 
آینده خوراک  تا 12 سال  قرار است  تن،  میلیون  با ذخیرٔه 9  و روی خاورمیانه محسوب می شود.  سرب 
کارخانه ها را تأمین کند. اما با توجه به اینکه ذخایر این معدن رو به پایان است، مقرر شده معدن  »مهدی آباد 
یزد« جایگزین آن شود. انگوران به دلیل خلوص باالی روی آن، یکی از استثنایی ترین  معدن های روی دنیا 

به شمار می آید.
معدن سرب و روی  مهدی آباد: پس از انگوران دارای بزرگ ترین ذخایر سرب و روی جهان است که 
هم اکنون باالترین میزان استخراج باریت کشور را هم به خود اختصاص داده است. با به پایان رسیدن ذخایر 
معدن انگوران، معدن مهدی آباد جایگزین آن می شود. احداث کارخانه های 100 هزار تنی شمش روی و 

100 هزار تنی کنستانترٔه روی از برنامه های آیندٔه این معدن است.
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نقشه توزیع منابع معدنی در ایران

نقشه محدوده زغال دار ایران

دریای خزر



161فصل هفتم :  زمین شناسی ایران 160

     پاسخ فعالیت ها   

  قدیمی ترین سنگ های ایران در کدام مناطق یافت می شوند؟
پاسخ:

در روستای ساغند در اردکان استان یزد که از نوع سنگ های دگرگونی و به سن پرکامبرین 
هستند.

در انارک، جندق، نائین استان اصفهان که از نوع پوستٔه اقیانوسی و سنگ دگرگونی اند.

   دو دلیل ذکر کنید که چرا عمده ذخایر نفت ایران در منطقه زاگرس است؟
پاسخ:اوالً ذخایر نفت و گاز در سنگ های رسوبی تشکیل می شود که منطقه زاگرس عمدتاً 

سنگ های رسوبی آهکی است.
ثانیاً باید شکل هندسی مناسب برای نفت گیر را داشته باشد که منطقه زاگرس دارای تاقدیس های 

متوالی می باشد.

تحقیق کنید 
ص 104

فکر کنید 
ص112

میدان های مهم نفتی ایران
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سل هلیل رود
گ

گسل کپه داغ

گسل خزر

گسل شمال البرز

گسل ترود

ل درونه
گس

گسل مشا

گسل آستارا

گسل تبریز

س
گسل جوان اصلی زاگر

س
گسل اصلی زاگر

گسل راندگی اصلی
گسل راستالغز اصلی

گسل فرعی

گسل کازرون

خلیج فارس

دریای خزر

ت
گسل ده شیرـ  باف

گسل انار
گسل کوه بنان

سل تایبند
گ

سل باختر نه
گ

سل خاور نه
گ

گسل نصرت آباد

گسل سبزواران

گسل ارس

در نزدیکی محل سکونت شما کدام گسل/گسل ها وجود دارد؟  
با تطبیق این نقشه با نقشه استان خود گسل یا گسل ها را نام ببرند.

آیا در سال های اخیر این گسل/ گسل ها باعث زمین لرزه شده است؟
تاریخچه ای از فعالیت گسل های استان تهیه و در کالس ارائه دهند.

جمع آوری 
اطالعات 

ص114

1 زمین گردشگری چگونه در رونق اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و شما در زمینه حفاظت 
از آن چه نقشی می توانید داشته باشید؟

2  یکی از جاذبه های زمین گردشگری در اطراف محل سکونت خود را به کالس معرفی کنید.
پاسخ:

1 هر گردشگری با ورود به کشورمان با استفاده از خدمات و خرید مقداری ارز وارد کشور 
می کند و موجب ایجاد کارهای جدید و رونق کارها می شود.

ــ ما می توانیم با ایجاد گردشگری مناسب مثالً  آلوده نکردن طبیعت و... نقش داشته باشیم.
2 در هر استان ها بخش های تاریخی، طبیعی و... وجود دارد که مورد عالقه گردشگران 

است و دانش آموزان می توانند تعدادی از آنها را نام ببرند.

تحقیق کنید 
ص 115
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