
*کوه های ماه نشان ـ زنجان

جغرافیا ی طبیعی ایران
جغرافیای طبیعی به مطالعه ساختار و پراکندگی پدیده های 
طبیعی سطح زمین پرداخته و در پی یافتن راه حل هایی 

جهت رفع مشکالت محیطی است.
در این فصل شما با موقعیت جغرافیایی، شرایط و ویژگی های 

ناهمواری ها، آب و هوا و منابع آب ایران آشنا می شوید. 

فصــل2
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محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کرۀ زمین، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است.
موقعیت جغرافیایی هر کشور از دو نظر قابل مطالعه است: موقعیت ریاضی و موقعیت نسبی.

1ـ موقعیت ریاضی یا مطلق
کالس شما چند ردیف نیمکت دارد؟ چند ستون دارد؟ شما در کدام ردیف و ستون کالس نشسته اید؟ فرض کنید 
پاسخ شما ردیف سوم ستون وسط )دوم( کالس باشد. این پاسخ، نشان دهندۀ موقعیت ریاضی شما در کالستان است.

هر پدیده در روی زمین  دارای موقعیت ریاضی است که این موقعیت فقط به آن پدیده تعلّق دارد.

ایران در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه در جنوب منطقه معتدله نیمکرۀ شمالی و همچنین در 44 تا 63 درجۀ 
طول شرقی واقع شده است. گستردگی کشور ما در این عرض ها به تنوع آب و هوا در آن منجر شده است. این تنوع 
آب و هوایی در نوع تولیدات کشاورزی، محیط زیست و درنهایت پیشرفت کشور ما مؤثر است. این مطلب را به صورت 

کامل در بحث آب و هوای ایران خواهید خواند.

 شکل1ـ نقشۀ موقعیت جغرافیایی ایران

دریای خزر

خلیج فارس
دریای عمان

مدار رأس السرطان

40°

درس 3

موقعیت جغرافیایی ایران

    محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق یا ریاضی آن مکان است.

فعـالـیت:1
1ـ با استفاده از کتاب استان شناسی حدود تقریبی موقعیت ریاضی استان خود را در نقشه باال مشخص کنید.

2ـ در صورت امکان با استفاده از نرم افزار GoogleEarth موقعیت ریاضی مدرسه و منزل خود را مشخص نمایید.

شناخت محل زندگی خود
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فعـالـیت:2

2ـ فرض کنید بتوانیم موقعیت جغرافیایی ایران را تغییر دهیم. با توجه به موقعیت های ریاضی جدید، شرایط 
آب و هوایی و … را در این دو حالت بررسی، و موارد را با یکدیگر مقایسه کنید. در هر گروه یکی از موقعیت های 

فرضی را با موقعیت واقعی ایران مقایسه کنید.

1ـ با توّجه به مطالب یاد شده، مختصات جغرافیایی ایران را در نقشۀ زیر پیدا کنید.
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2ـ موقعیت نسبی   
نسبت قرارگیری محل نشستن شما به میز معلم، تختۀ کالس، در ورودی و پنجره های کالستان چگونه است؟ اگر 
هر کدام از این موارد، جابه جا شود بر شما تأثیر دارد؟ محل نشستن شما در کالس نسبت به سایر پدیده ها موقعیت 

خاصی برای شما ایجاد کرده که با سایر هم کالسی های شما متفاوت است.
مکان نشستن شما نسبت به سایر پدیده های کالس، موقعیت نسبی شما در کالس است.

 محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود، موقعیت نسبی آن مکان است.

همۀ پدیده ها موقعیت نسبی دارند. منظور از موقعیت نسبی هر کشور، محّل قرارگیری آن، نسبت به سایر کشورها، 
دریاها، تنگه* ها، کانال ها، خلیج *ها، منابع اقتصادی و… است.

فعـالـیت:3
برای درک بهتر این مفهوم به نقشۀ زیر توّجه کنید. موقعیت نسبی ایران را بررسی، و نتایج آن را در کالس ارائه کنید.

  شکل2ـ نقشۀ جنوب غربی آسیا
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موقعیت نسبی ایران
ایران به دلیل قرار گرفتن در مجاورت خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز و نیز دریای خزر از موقعیت نسبی 

ممتازی برخوردار است. 
خلیج فارس به دالیل زیر دارای اهمیت است:

زیرا  دارد  سیاسی  و  فرهنگی  ارزش  منطقه،  این   4
خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیۀ جغرافیایی و سیاسی 

جهان اسالم قرار دارد.

نفت  فروش  و  صدور  از  ناشی  دالرهای  و  درآمدها   3
خام، منطقۀ خلیج فارس را به صورت یکی از کانون های 
ثروتمند جهان در آورده است و این بازار مصرف بزرگ، 
آن را به کانون توجه صادر کنندگان کاالهای صنعتی و 

غیرصنعتی تبدیل کرده است.

2 بزرگ ترین منبع انرژی جهان، ذخایر با ارزشی دارد، 
زیرا حدود 66 درصد ذخایر نفت جهان و 28 درصد ذخایر 

گاز طبیعی را در خود جای داده است. 

اروپا و  افریقا،  قارۀ  ارتباطی بین سه  ارزش و نقش   1
آسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان 
حلقه ای از زنجیرۀ حمل و نقل کاال و نفت، اهمیت خود 

را حفظ کرده است.

مجموعۀ این ارزش هاست که قدرت های جهانی را در گذشته و امروز متوجه خلیج فارس کرده است؛ زیرا تسلط بر 
تمام یا هر یک از این موارد، موازنۀ قدرت* را در جهان تغییر می دهد. 

دریای خزر

دریای عمان

خلیج فارس

دریاچه ارومیه
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فعـالـیت:4
با  تا  را کامل کنید  زیر  مقابل، جدول  اطالعاِت جدول  به  توّجه  با 

موقعیت ایران در منطقۀ خلیج فارس بیشتر آشنا شوید.

.......... ـ ایران ـ .......... ـ .......... ـ .......... ـ .......... ـ ..........  ـ ..........  رتبه در وسعت

 رتبه در جمعیت .......... ـ ........ ـ .......... ـ .......... ـ .......... ـ .......... ـ .......... ـ بحرین

 رتبه در تولید نفت عربستان ـ .......... ـ .......... ـ .......... ـ .......... ـ ..........  ـ .......... ـ .........

نام کشور
وسعت 

)کیلومتر مربع(

جمعیت 
)میلیون نفر(

2018

تولید نفت
)به میلیون 
بشکه در 
روز( 2018

ذخایر ـ میلیارد 
بشکه 2018

1648195823/7157/8ایران

21500003311268/3عربستان

437072384/4144/2عراق

 امارات متحده
عربی

83600103/397/8

178204/52/71/5کویت

6651/50/40/1 بحرین

114932/70/625/4قطر

3134604/50/95/5 عمان

 جدول زیر فقط برای مطالعه و فعالیت در کالس است.

آب های  که  است  شکلی  هاللی  آبراهۀ  هرمز،  تنگۀ 
خلیج فارس  به  را  عمان  دریای  و  هند  اقیانوس  آزاد* 
متصل می کند. این تنگه به سبب اینکه دروازۀ خروجی 
راهبردی  آبراهۀ  مهم ترین  است،  خلیج فارس  نفت 
)استراتژیک*( و یکی از گذرگاه های تجاری مهم جهان 

است.

عمان

ایران از کشورهای مهم در منطقۀ خلیج فارس است. عوامل طبیعی و انسانی، شرایط خاّصی برای کشور ایران پدید 
آورده است. به اطالعات داده شده توجه کنید تا موقعیت و ویژگی های این کشور را در منطقه بشناسید.

شکل 5 ـ نقشه موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز

شکل 4ـ کشتی ارتش جمهوری اسالمی ایران ـ تنگه هرمز شکل 3ـ قایق های تندرو سپاه پاسداران انقالب اسالمیـ  تنگه هرمز
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دریای خزر: بزرگ ترین پهنۀ آبی محصور در خشکی به 
واسطۀ منابع نفت و گاز، تأمین 90% از خاویار جهان و 
دسترسی به بازار مصرف 300 میلیون نفری کشورهای 

آسیای میانه* از موقعیت نسبی باالیی برخوردار است.

آزاد  آب های  با  مجاورت  واسطۀ  به  عمان:  دریای 
دفاعی  قابلیت های  با  سواحل  وجود  و  هند(  )اقیانوس 
مناسب از نظر اقتصادی و نظامی اهمیت بسیاری برای 

ایران دارد.

 شکل 8  ـ پاسگاه مرزی1

1ـ منبع: فرماندهی مرزبانی جمهوری اسالمی ایران

شکل 7 ـ تصویر ماهواره ای دریای خزر

شکل 6 ـ تصویر ماهواره ای دریای عمان

 نمودار 1ـ درصد انواع مرزهای ایران

مرزهای سیاسی 
همان طور که می دانید، مرز مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است و نشان می دهد 
سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد. ایران کشور وسیعی است که حدود 8755 کیلومتر، مرز مشترک سیاسی 
با همسایگانش دارد و با 15 کشور مرز خشکی یا آبی دارد. ایران طوالنی ترین مرز را با عراق و کوتاه ترین مرز را با 

ارمنستان دارد.
با استفاده از نقشۀ جنوب غربی آسیا کشورهای همسایه ایران را نام ببرید. با دقت در نمودار زیر چه نکتۀ مهمی 

توجه شما را به خطوط مرزی ایران جلب می کند؟

مرز خشکی

مرز آبی )دریایی(

مرز رودخانه ای

47/3

30/8

21/9
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 شکل 10 ـ فعالیت های دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان شکل 9 ـ جابه جایی کاال در اسکله شهید رجایی

فعـالـیت:6
1ـ مرزهای آبی شمال و جنوب ایران چه مزیت هایی برای کشور ما به وجود آورده است؟ با یکدیگر گفت وگو و نتایج 

آن را در کالس ارائه کنید.
2ـ چرا تنگه ها، آبراهه های مهم و استراتژیک محسوب می شوند؟

تعدادی از کشورها به علت مجاورت با دریا و دریاچه ها، امکان دسترسی به خطوط دریایی هم دارند.کشور ما از جمله 
کشورهایی است که از طریق راه های آبی با کشورهای جهان در ارتباط است. راه های آبی، امکان روابط بازرگانی 

بیشتری را فراهم می کند. 
دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، عالوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غذایی و 

منابع معدنی و سوخت های فسیلی را نیز فراهم می کند.

با توجه به درس یازدهم کتاب استان شناسی در مورد زندگی نامه یکی از شهدای دفاع مقدس که از مرزهای ایران 
اسالمی دفاع نموده اند تحقیق کرده و در کالس ارائه دهید.

یکی دیگر از مرزهایی که امکان دسترسی به سایر کشورهای جهان را امکان پذیر می سازد، خطوط هوایی است که 
از طریق آن، ارتباط با سایر نقاط جهان فراهم می شود. 

شناخت محل زندگی خودفعـالـیت:5
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در سرزمین ما  ، روستاها و شهرهای بسیاری 
وجود دارد؛ اما پراکندگی آنها در همه جای 
نسبتاً  دشت های  از  نیست.  یکسان  کشور 
سواحل  سرسبز  جلگه های  تا  داخلی  هموار 
زاگرس،  تا  البرز  کوه های  از  خزر،  دریای 
جلگه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، 
سکونتگاه های متعدد به شکل شهر و روستا 
سکونتگاه ها  این  تعداد  است.  یافته  استقرار 
در مناطق پایکوهی بیشتر، و جمعیت در آنها 

متراکم تر است.

درس 4
ناهمواری های ایران

 شکل2ـ نقشۀ تراکم جمعیت ایران در نواحی شهری

 شکل1ـ نقشۀ ناهمواری های ایران

مختلف  نواحی  در  جمعیت  پراکندگی  چرا 
در  نقشه های روبه رو ،  است؟  متفاوت  کشور 
با  را  و جلگه ها  موقعیت استقرار کوهستان ها 
نواحی شهری  در  پراکندگی جمعیت کشور 
بین  می رسد  به نظر  کنید.  مقایسه  هم  با 
ناهمواری ها و تراکم جمعیت، ارتباط نزدیکی 

هست؛ چرا؟

َوألَْقٰی ِفی اْلْرِض َرواِسَی أْن تَِمیَد بُِکْم َوأنَهاًرا َوُسُباًل لََعَلَُّکْم تَْهَتُدوَن
و نیز کوه های بزرگ را در زمین بنهاد تا زمین شما را به لرزه و اضطراب نیفکند و نهرها جاری کرد و راه ها پدیدار 

ساخت تا مگر هدایت شوید )سورۀ نحل، آیه 15(
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اهمیت ناهمواری ها
نگاهی دقیق به نقشه ناهمواری های ایران نشان می دهد که بخش اعظم سرزمین ما را نواحی مرتفع و کوهستانی تشکیل 
می دهد. اگرچه ارتفاع کوه ها در بعضی جاها کمتر و در برخی مناطق بیشتر است؛ این ناهمواری ها بر تشکیل اجتماعات 
انسانی، نوع معیشت مردم و حتی بر تاریخ کشور ما، پیروزی و ناکامی های تاریخی نیز تأثیرگذار بوده است.)به عنوان 
نمونه آریوبرزن سردار دالور ایرانی با استفاده از تنگه تکاب در ارتفاعات زاگرس )جایی در استان کهگیلویه و بویراحمد کنونی( 
در برابر حمله اسکندر مقدونی از ایران دفاع کرد( و یا در سال پایانی دفاع مقدس، رزمندگان اسالم در منطقه اسالم آباد غرب و 
ِکِرند غرب )تنگه چهارزبر واقع در استان کرمانشاه( با استفاده از موقعیت کوهستانی و عوارض طبیعی منطقه، عملیات مرصاد 

را با موفقیت اجرا کردند.

دوراندورهعهدمیلیون سال قبل

سنوزوییککواترنرعهد حاضر 
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ترشیاریپلئیستوسن

پلیوسن

میوسن

الیگوسن

ائوسن

پالئوسن65

کرتاسه

مزوزوئیک ژوراسیک
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اردوویسین
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کامبرین

پروتروزوئیک



پرکامبرینآرکئنمیلیارد 4/600 

1ـ دورۀ کواترنر به دورۀ انتهایی زمان های زمین شناسی گفته می شود که تقریباً 2/5 میلیون سال اخیر را دربرمی گیرد و طی آن، دوره های یخچالی و بین یخچالی، 

دوره های بارانی و خشک به وقوع پیوسته و آثار زیادی بر ناهمواری ها بر جای گذاشته است. گسترش زندگی انسان و شهرنشینی هم باعث تغییرات زیادی در ناهمواری ها 

طی این دوره شده است.

 جدول 1ـ دوران های مختلف زمین شناسی

پیدایش ناهمواری های ایران
طی دوران های زمین شناسی، ناهمواری ها به وجود آمده  
تا  اّول  دوران های  بیشتر طی  ایران  ناهمواری های  است. 
سوم زمین شناسی پدید آمده است و پیدایش نهایی آنها 
مربوط  )سنوزوئیک(  زمین شناسی  سوم  دوران  اواخر  به 
دورۀ  دوران، طی  این  در  تحوالت  آخرین  از  پس  است. 
»کواترنر«1 ناهمواری های کشور ما شکل نهایی یافته و از 
آن پس تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند. 
این عوامل )آب های روان، باد، اختالف دما و یخچال ها( 
بهره برداری های گوناگون  با  انسان، که  به همراه عملکرد 
است،  داده  افزایش  را  تغییرات  سرعت  محیط،  از  خود 

موجب تغییر شکل ناهمواری های ایران شده است.
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تقسیمات ناهمواری های ایران
با توجه به نقشۀ پراکندگی ناهمواری های ایران، می توان تقسیماتی را در آن تشخیص داد:

الف( سرزمین های کوهستانی که اغلب بیش از هزارمتر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند. 
ب( سرزمین های پست و هموار که شامل دشت ها در نواحی داخلی و جلگه های کم ارتفاع در سواحل دریاها می شوند. 

الف( سرزمین های کوهستانی
با توجه به تاریخچۀ زمین شناسی، تحوالت ناهمواری ها، شکل و پراکندگی، کوهستان های ایران را می توان به صورت زیر 

تقسیم بندی کرد:
1ـ منطقۀ کوهستانی شمال کشور

منطقه کوهستانی شمال کشور شامل:
الف( منطقۀ کوهستانی آذربایجان: دو رشته کوه ارسباران )قره داغ( در شمال و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه، شمال و 
غرب این منطقه را دربرگرفته است. عالوه بر این کوه ها، دو تودۀ کوهستانی مهم دیگر، به نام های سهند و سبالن بر  اثر 

فعالیت های آتش فشانی، در این منطقه وجود دارند. 

 شکل3ـ نقشۀ پراکندگی ناهمواری های منطقۀ کوهستانی آذربایجان

جمهوری آذربایجان
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ب( منطقۀ کوهستانی تالش: کوهستان های تالش با جهت شمالیـ  جنوبی، منطقۀ آذربایجان را از کناره های دریای  خزر 
جدا کرده است. شیب عمومی این کوه ها به سمت خزر بیش از منطقۀ آذربایجان است و آب های جاری از آنها با سرعت 
به دریای خزر، وارد می شود. با مراجعه به نقشه، نام مهم ترین قلّۀ این کوهستان را پیدا کنید. آیا محل جدا شدن کوه های 

تالش از کوه های البرز را می  توانید پیدا کنید؟
پ( منطقۀ کوهستانی البرز: کوه های البرز از تنگۀ منجیل شروع شده و در امتداد غربیـ  شرقی تا کوه های شاه کوه در 
نزدیکی شاهرود و گردنه خوش ییالق ادامه دارند. دامنه های این کوه ها معموالً به سمت شمال و یا جنوب است و در آن 
دره های وسیع و عمیقی هست، که رودهایی چون چالوس و هراز در آنها جریان دارند. بخش اعظم این چین خوردگی 
وسیع، حاصل کوه زایی مواد رسوبی طی میلیون ها سال است. فعالیت های آتش فشانی در دورۀ کواترنر سبب شکل گیری 
قلّۀ دماوند در این رشته کوه شده است و قلّه های دیگری چون علم کوه، تخت سلیمان و توچال در این رشته کوه توجه 
عالقه مندان به کوه نوردی را به خود جلب کرده است. مراکز جمعیتی بسیاری در امتداد کوهستان های البرز مستقر 

شده است و یکی از کانون های عمدۀ فعالیت های اقتصادی کشور به شمار می رود.

گسترۀ فعال البرز
گسترش شهرهای پررونق اقتصادی مثل تهران، کرج، احداث جاده های ارتباطی )شوسه و راه آهن(، احداث سدها و 
هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها، گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون و بهره برداری از معادن فراوان کوه های 
فعالیت ها سبب شده  این  است. مجموعۀ  درآورده  ناپایدار  به شکلی  را  منطقۀ کوهستانی  این  ناهمواری های  البرز، 
است دامنه ها و دره ها، دشت ها و رودخانه های این منطقۀ کوهستانی طی دهه ها، چهرۀ دیگری به خود بگیرد و گاه، 
مخاطراتی همچون ریزش* و لغزش* در جاده ها و دامنه ها، لرزش های خفیف و گسترده، طغیان رودها و بروز سیالب 

و همانند آنها حادث شود.

  شکل4ـ نقشۀ پراکندگی ناهمواری های منطقۀ کوهستانی البرز و تالش
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ت(کوه های شمال خراسان: این کوه ها به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند. از رشته کوه های مهم 
کوه های شمال خراسان، می توان هزار مسجد، آالداغ و در اطراف نیشابور، بینالود را نام برد.

فعـالـیت:1
جاده هایی که شهرهای دامنه های جنوبی البرز را به دامنه های شمالی آن ارتباط می دهد بر روی نقشه پیدا کنید.

ـ این جاده ها از کنار کدام کوه ها و دره ها عبور می کند؟
ـ عبور جاده ها در این نواحی با عملیات ساختمانی )برداشت مواد، حمل و برجای گذاری ها، انفجار سنگ ها، تغییر در 
مجاری آب ها، احداث تونل و…( همراه است. تأثیر این عملیات را بر ناهمواری های این منطقه، با هم گروه های خود 

به بحث بگذارید و گزارشی تهیه و ارائه کنید.

  شکل5ـ نقشۀ کوه های شمال خراسان

2ـ منطقۀ کوهستانی غربی )زاگرس(
چین خوردگی های دیواره     مانندی با دره های موازی و به طول صدها کیلومتر، چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور از 
مریوان درکردستان با جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی تا شمال تنگۀ هرمز را تشکیل داده است. با مراجعه به نقشۀ 

صفحۀ بعد قلّه های بلند این رشته کوه را مشخص کنید.
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زاگرس چگونه به وجود آمد؟
رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحۀ شبه جزیره عربستان و صفحۀ اوراسیا به وجود آمده است. این چین خوردگی ها 

پس از تشکیل، به حالت اولیه باقی نمانده و طی میلیون ها سال به علت فرسایش تغییر شکل یافته است.
یکی از زیباترین و فعال  ترین پدیده  های رشته کوه زاگرس، گنبدهای نمکی است.

گنبد نمکی: توده ای از نمک به شکل تقریباً گنبدی که بر اثر عوامل درونی و وزن مخصوص* کمتر نمک نسبت به 
رسوبات اطراف خود باال می آید.

  شکل8 ـ گنبد نمکی جاشک ـ خور موج )استان بوشهر(   شکل7 ـ نقشه نحوه تشکیل رشته کوه زاگرس

  شکل6 ـ نقشۀ رشته کوه زاگرس 

منطقۀ بسته شدن
منطقۀ بازشدن

ورقۀ قطب جنوب

 ورقۀ افریقا

ورقۀ عربستان

 ورقۀ آسیا ـ اروپا 

ورقۀ هند

ورقۀ ایران

ورقۀ فیلیپین



27

جغرافیای ایران

عوامل تغییردهندۀ زاگرس در حال حاضر
الف( عوامل طبیعی: رودهای بسیاری از زاگرس سرچشمه می گیرند. جریان آب در این رودها به علت تغییرات 
اقلیمی، دچار نوساناتی شده و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی تغییر شکل داده است. ریزش های جوی شدید، 
کوه ها را فرسایش می دهد و مواد آن در دسترس این رودها قرار می گیرد. به نظر می رسد طی سه دهۀ اخیر، طغیان در 
رودهای حوضۀ زاگرس بیش از گذشته شده و در پی آن، حمل رسوب توسط رودها به تشکیل شکل های جدیدی از 
ناهمواری منجر شده است. توفان های گرد و غبار از دیگر عواملی است که هم طبیعت و هم انسان در منطقۀ زاگرس 
در ایجاد و گسترش آنها مؤثر است. طی سی سال اخیر، وقوع توفان ها در این منطقه بیشتر شده است و انتظار می رود 

در استان های زاگرسی )مثل خوزستان، لرستان و ایالم( افزایش یابد.

ب( عوامل انسانی: بر روی رودهای حوضۀ زاگرس، سدهای متعدد احداث شده است. این سدها برای جلوگیری از 
طغیان رودها، تولید برق آبی، تنظیم آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده های صنعتی و یا تأمین آب مورد 

نیاز شهرها و روستاها احداث شده است. 
همچنین شهرهای متعددی در کنارۀ رودها گسترش یافته است که باعث برهم خوردن تعادل جریان رودها بر   اثر دست کاری های 
انسانی )مثل دیواره بندی، مجراسازی، پل سازی، پوشاندن روی رودها و ورود فاضالب های شهری( در نواحی شهری شده و 
رودها را وادار کرده است که در مناطق شهری از بستر تعیین شده تجاوز کنند و طغیان یا سیالب را به شهرها تحمیل نمایند. 
نمونه های متعددی از این سیالب ها در زاگرس در استان های لرستان و ایالم طی سال های اخیر مشاهده شده است. افزایش 

رسوبات، سبب گسترش »سیالب دشت ها*« می شود،  و مجاری رودها را دچار تغییر می کند.
احداث جاده ها، از بین بردن جنگل ها و استفادۀ نامناسب از اراضی کشاورزی در نواحی شهری و روستایی زاگرس 
همراه با گسترش شهرها و روستاها به ضرر دامنه ها، دره ها و دشت ها بوده است و از دیگر عوامل انسانی تغییر شکل 

ناهمواری ها در زاگرس، طی پنجاه سال اخیر به شمار می آید.

  شکل9 ـ تغییردر مجرای رود خرم آباد ـ لرستان
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3ـ منطقۀ کوهستانی مرکزی
 اگر سه نقطۀ کوه جغتای در خراسان رضوی، گردنه آوج در استان قزوین و قلّۀ کوه بزمان یا خضر زنده در سیستان و 

بلوچستان را به یکدیگر وصل کنید، مثلثی تشکیل می  شود که منطقه کوهستانی مرکزی نامیده می شود.
ناهمواری های این منطقه دو نوع است: بخشی کوه های چین خورده که به آنها کوه های مرکزی گفته می  شود و  برخی 

توده  های نفوذی آذرین که به آنها کوه های منفرد مرکزی می  گویند.

فعـالـیت:2
اگر در یک منطقۀ کوهستانی زندگی می کنید )آذربایجان، البرز و یا زاگرس(، عوامل انسانی مؤثر در تغییر شکل 
ناهمواری های پیرامون محل زندگی خود را با هم گروه ها مطرح کنید. آنها را فهرست و مهم ترین عامل این تغییر 

شکل ها را تشریح کنید.

شناخت محل زندگی خود

  شکل10 ـ نقشۀ کوه های مرکزی
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4ـ کوه های شرق و جنوب شرقی
 در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چالۀ 
جازموریان در کرمان، منطقۀ مکران واقع شده است که 
در آن رشته کوه های بشاگرد و اطراف آن با  ارتفاع نسبتاً 
فرسایش،  کوه ها،  این  در  دارد.  وجود  فرسوده ای  و  کم 
عمیق  گودال های  و  چاله ها  دره ها،  با  زیبایی  شکل های 
ایجاد کرده است که آنها را »   ناهمواری های مریخی« و 

)کوه های مینیاتوری( هم می نامند.

  شکل13ـ ِگل فشان ـ سیستان و بلوچستان 

  شکل11 ـ کوه های مریخی ـ سیستان و بلوچستان  شکل12ـ نقشۀ کوه های شرق و جنوب شرق

در استان هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان 
در فاصلۀ این ناهمواری ها تا دریای عمان، چندین ِگل فشان 

وجود دارد که همانند چشمه های ِگلی می جوشد.

یا  گنبدی  شکل  به  معموالً  گل فشان ها  گل فشان: 
مخروطی  شکل و در برخی جاها به صورت حوضچه های 
مملو از آب و گل مشاهده می شوند. گل فشان ها  به علت 

خروج گاز یا بخار آب از اعماق زمین به باال می آیند.

ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی
نواحی کوهستانی در زندگی انسان های ساکن در آن مناطق، ارزش زیادی دارد. در فهرست زیر، برخی از این ارزش های 

نواحی کوهستانی را می  بینید. آیا می  توانید چیزی به آن اضافه کنید؟

3 دامداری 2 معدن و ذخایر طبیعی                     1 ذخایر آب                        

.................. 5                          ................. 4
استفاده از قابلیت های نواحی کوهستانی باید با در نظر گرفتن اصول محیط زیستی و مطالعات کارشناسانه صورت گیرد، 

در غیر این صورت مشکالتی هم برای محیط و هم برای انسان به همراه خواهد آورد.
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عوامل تغییر دهنده دشت ها 
الف( عوامل طبیعی: امروزه تغییرات اقلیمی که نشانه های آن را می توان تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی، بروز 
توفان ها و خشکسالی ها دانست، نه تنها در بسیاری از مناطق جهان بلکه در کشور ما و در مناطق پست داخلی مشغول 
تغییر شکل ناهمواری های کنونی است. توفان ها و بادهای شدید به فرسایش و جابه جایی مواد در دشت ها مشغول است 
و تپه های ماسه ای و دیگر پدیده های طبیعی مثل شوره زارها، بستر رودها و دشت های ریگی* را از نظر وسعت و مکان 
تغییر می دهد. رودهای این مناطق نیز با طغیان های دوره ای خود، مواد را از جایی برمی دارد و در جای دیگری برجای 

می نهد که شکل های تازه ای بر اثر آنها ایجاد می شود.
ب( عوامل انسانی: بهره برداری انسانی و تغییرات کاربری اراضی*، بوته کنی و از بین بردن پوشش های گیاهی، دست کاری 
نابخردانه در مسیل* ها و مجاری رودها، احداث جاده ها در مناطق حساس به دست کاری های انسانی و بهره برداری وسیع از 

معادن و منابع طبیعی، از دیگر عواملی است که می تواند فرسایش را در دشت ها گسترش دهد.

ب( سرزمین های هموار
سرزمین های هموار شامل:

1ـ دشت ها
سرزمین های هموار یا نسبتاً همواری هستند که حصاری کوهستانی آنها را فرا گرفته است.

علل پیدایش دشت ها
 برخی دشت ها در هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل تاقدیس ها* و یا در میان ناودیس ها*، ایجاد شده اند )دشت 

کاکان در فارس(.
 بعضی از دشت ها بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده اند ) دشت نهاوند در استان همدان(.
 پاره ای از دشت ها حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها هستند )مثل ماهی دشت کرمانشاه و دشت ارژن در فارس(.

 برخی از دشت ها از دوران های زمین شناسی بسیار قدیم برجای مانده اند، اما در روی آنها ناهمواری های جدید براثر 
فرسایش بادی ایجاد شده است )مثل دشت لوت(.

  شکل15ـ دشت نهاوند ـ استان همدان  شکل14 ـ دشت لوت
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ـ  استان اصفهان ـ  مرنجاب  ـ  بیابان گردی  روستای  شکل16 ـ  خورشیدی  انرژی  شکل17ـ   
معلمانـ  استان سمنان

 شکل18ـ دشت برم کازرون ـ فارس

ارزش های اقتصادی دشت ها
2 استفاده از انرژی پاک، مانند انرژی خورشید و باد 1 جاذبه های گردشگری                         

3 گذران اوقات فراغت به دلیل مناسب بودن برای رصد ستارگان، کویرنوردی و برگزاری مسابقات ورزشی
5 فعالیت های کشاورزی 4 معادن گچ، نمک و مصالح ساختمانی      

آیا می  توانید ارزش دیگری برای دشت ها بگویید؟

2ـ جلگه  ها
از  که  هستند  همواری  سرزمین های  جلگه ها 
یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و 

دریاچه ها منتهی می شوند.
علل پیدایش جلگه ها: ساختمان زمین، مقاومت 
سنگ،  عمق آب و تراکم آبرفت از مهم ترین علل 

پیدایش جلگه ها می باشند.
به نقشۀ جلگه  ها توجه کنید، در کنار همۀ دریاها 
و دریاچه  ها و رودهای پر آب کشور، جلگه  ها دیده 
می  شود. جلگه  ها به دلیل حاصلخیز بودن خاک، 
جمعیت زیادی را در خود جای می  دهد. آیا در 
نزدیکی محل زندگی شما جلگه  ای وجود دارد؟  

روی این نقشه با ترسیم خطی از غرب به شرق، 
نقشۀ جلگه  ها را به دو بخش مساوی تقسیم کنید. 
بیشتر جلگه  ها در کدام سمت ایران واقع است؟ 

چرا؟

فعـالـیت:3

1ـ اگر پیرامون یکی از دشت های داخلی ایران زندگی می کنید، ارزش های اقتصادی دشت مجاور خود را فهرست 
کنید و در  مورد یکی از آنها گزارشی تهیه، و به کالس ارائه کنید.

2ـ به نظر شما دشت های داخلی ایران از نظر دفاعی و نظامی چه اهمیتی دارند؟

شناخت محل زندگی خود

  شکل19 ـ نقشۀ پراکندگی جلگه ها در ایران



جغرافیای ایران

عوامل تغییردهندۀ جلگه ها
الف( عوامل طبیعی: حرکات دریا )جزر و مد*، توفان های دریایی، سونامی*، جریان های دریایی* و نوسانات عمومی آب 
دریاها( از جمله عوامل طبیعی است که خواه ناخواه، مرتباً مناطق ساحلی را تغییر می دهند. رودهای طغیانی که به 
دریاها می ریزد نیز نهشته ها و آبرفت های فراوانی را بر جلگه های ساحلی، تحمیل و مرتباً مکان و وسعت جلگه ها را 

دچار تغییر می کند.
ب( عوامل انسانی: در نواحی ساحلی انسان با اسکله سازی، بندرسازی، دیواره سازی، احداث جاده روی جلگه ها، تغییراتی 
ایجاد می کند. گسترش شهرها و روستاها باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی و جنگلی و تغییرات وسیعی در نواحی 

ساحلی ایران و باعث می شود که طی چند دهه، چهرۀ زمین در این مناطق تفاوت های اساسی پیدا کند.
ارزش اقتصادی جلگه  ها: جلگه  ها بهترین مکان های کشاورزی در کشورمان هستند. عالوه بر این، جلگه های ساحلی شمال و 
جنوب ایران از نظر گذران اوقات فراغت، ارزش ارتباطی، منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و صید آبزیان دارای اهمیت می باشند. 

به تصاویر زیر در جلگه  های مختلف توجه کنید. در مورد ارزش های اقتصادی هر یک جمله  ای بنویسید.

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

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

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

به نظر شما، آیا ارزش های اقتصادی دیگری در مناطق جلگه  ای وجود دارد؟ اگر می  شناسید نام ببرید.

فعـالـیت:4
اگر در یکی از جلگه های ساحلی شمالی یا جنوبی کشور زندگی می کنید، ارزش های ارتباطی جلگۀ محل زندگی 
خود را از   نظر بندرها و فعالیت های اقتصادی و دریانوردی در آنها، با هم گروه های خود به بحث بگذارید؛ گزارشی 

تهیه، و نتایج آن را به کالس ارائه کنید.

شناخت محل زندگی خود
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هواشناسی و پیش بینی وضع هوا
به شکل 1 دقت کنید. چه موضوعی را به یاد شما می آورد؟ یکی از عواملی که 
بر شیوۀ زندگی و فعالیت های انسان، تأثیر بسیار زیادی دارد، آب و هوا است. 
توجه به آب  و هوا در برنامه های توسعه هر کشور و یا منطقه، نقش مهمی دارد. 

در این درس، مطالبی در مورد آب   و   هوا با تأکید بر کشور ایران می آموزیم. 
اصطالح هوا به حالت آنی و زودگذر جّو گفته می شود؛ مثالً دمای شهر یاسوج در 
26 بهمن سال 1394ساعت 8 صبح، 13درجه سانتی گراد است. در هواشناسی 
سعی می شود عناصر و عوامل به وجود آورندۀ هوا مانند بارش، دما و… شناسایی 

شود تا در نتیجۀ این شناخت، بتوان وضع هوا را در کوتاه مدت پیش بینی کرد. 
آب و هوا به مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در درازمدت گفته 
می شود؛ مثاًل آب و هوای استان خراسان جنوبی، گرم و خشک است. با توجه 
به دو مثال ذکر شده، آیا می توانید معیار های اصلی تفاوت هوا و آب و هوا را 

بیان کنید؟ 
امروزه همۀ مردم برای فعالیت های مختلف مانند رفتن به مسافرت به پیش بینی 
وضع هوا توجه زیادی می کنند. سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطالعات 
روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه می کند و با کمک 
از شکل گیری مراکز  را پس  توده های هوا  تصاویر پی درپی ماهواره ای، عبور 
کم فشار و پرفشار1، طی چند روز، پیگیری می کند. با توجه به نوع تودۀ هوا، 
سرعت و جهت آنها، کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هوا و تغییرات 

 شکل 2ـ وضعیت هوای شهر یاسوج آن را برای روزهای آینده پیش بینی کنند )شکل های 3و4(.

 شکل ١ـ گزارش پیش بینی وضع هوا

١2°C ١2°C ١2°C
28°C 28°C 28°C 27°C

١١°C
26°C

%76

١4°C

11/2711/2811/2911/3012/0112/02

1ـ  مراکز کم فشارـ  پرفشار توده های بزرگی از هوا هستند که پس از تشکیل در مسیرهای خاصی شروع به حرکت می کنند. این توده های هوا ممکن است 

دارای رطوبت و یا هوای خشک باشند و مناطق تحت نفوذ را موقتاً تحت تأثیر قرار دهند.

درس 5

آب و هوای ایران

ماِء َکْیَف یَشاُء َویَجَعُلُه ِکَسًفا َفَتَری  یاَح َفُتِثیُر َسحابًا َفَیبُسُطُه ِفی الَسَّ اهلُل الَّذی یُرِسُل الِرّ
 َمْن یََشاُء ِمن ِعَباِدِه إَِذا ُهم یَسَتبِشُروَن

ٰ
الَودَق یَخُرُج ِمْن ِخاللِِه َفِإَذا أَصاَب بِه

خدا آن کسی است که بادها را می فرستد که ابر را در فضا برانگیزد پس به هرگونه که مشیّتش تعلق گیرد 
در اطراف آسمان متصل و منبسط کند و باز متفرق گرداند، آن گاه باران را بنگری که قطره قطره از درونش 
بیرون ریزد، و چون آن را به )کشتزار و صحرای( هر قومی از بندگانش که بخواهد فرو بارد به یک لحظه آن 

قوم مسرور و شادمان گردند. )سوره روم، آیه 48(
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 شکل3ـ نقشۀ شکل گیری مراکز فشار در جنوب غرب آسیا)مرداد1395( 

 شکل4ـ نمونه ای ازتصاویرماهواره ای ایران و پوشش ابری آن در چند ساعت پی درپی 

امروزه با پیشرفت ارتباطات و فّناوری می توانیم از طریق درگاه سازمان هواشناسی و نرم افزارهای مختلف، که امکان 
نصب روی رایانه و رایانۀ همراه را دارند به اطالعاتی در مورد پیش بینی وضع هوای شهرها، روستاها و دیگر مناطق 

مختلف جهان دست یابیم. 

الف

پرفشار ٭
کم فشار ٭

خط هم فشار

ب

٭ عبور مراکز کم فشار معموالً هوای ابری و بارانی را به همراه می آورد و مراکز پرفشار، هوای آرام و پایدار را به وجود می آورند. در نقشه های هواشناسی 

مراکز پرفشار با )H( و مراکز کم فشار با )L( نمایش داده می شود.
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عوامل مؤثر برآب و هوای ایران
اگر به اخبار هواشناسی در رادیو و یا تلویزیون توجه کرده باشید متوجه می شوید که تفاوت دمای سردترین و گرم ترین 
نقاط کشور زیاد است. هنگامی که در شمال غرب و غرب کشور هوا سرد است در جنوب کشور هوای گرم دیده می  شود. 
با مشاهدۀ دقیق شکل های 5 ، 6 ، 7 و 8 که از چهار ناحیۀ آب   و   هوایی انتخاب شده است، متوجه می شویم کشور ما از 

گوناگونی اقلیمی برخوردار است. به دو مثال زیر در مورد تنوع آب   و   هوای ایران توجه کنید.
درحالی که زندگی مردم اردبیل با برف و سرما آمیخته شده، ساحل نشینان خلیج فارس و دریای عمان ممکن است 
سال ها بارش برف را در محل زندگی خود نبینند. یا در زمانی که مردم بندرانزلی بیش از 1800  میلی متر بارش را در 
یک سال دارند، مردم شهر میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان بارشی کمتر از 50 میلی متر دارند. این گوناگونی 
آب و    هوایی، سبب تنّوع در چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی ایران شده است که درکمتر کشوری از جهان دیده می شود؛ 

به گونه ای که ایران ما به کشور چهار فصل معروف است. 
به طورکلی علت های تنوع آب و    هوایی کشور را می توان در سه عامل جغرافیایی مورد بررسی قرار داد: 

  شکل5  ـ دشت کویرـ استان قم                                                      شکل6 ـ ناحیۀ مرطوب خزری 

فعـالـیت:1
1ـ با همکاری دبیرتان و هماهنگی مدیریت آموزشگاه محل تحصیل خود از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی شهر و 

یا روستای خود بازدید علمی کنید. 
2ـ دو تصویرماهواره ای ایران)شکل4( را باهم مقایسه کنید و بگویید ابرها در چه جهتی حر کت می کنند؟ آیا می توان 

با مقایسۀ این تصاویر، وضعیت هوا را پیش بینی کرد؟
3ـ به سایت اینترنتی سازمان هواشناسی کشور به نشانی www.irimo.ir مراجعه، و وضعیت هوایی استان محل 

زندگی خود را بررسی کنید. 
4ـ تحقیق کنید آیا می توان به روش های تجربی و بدون استفاده از نقشه های هواشناسی و تصاویرماهواره ای، وضع 

هوا را پیش بینی کرد؟
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  شکل 9 ـ رابطۀ عرض جغرافیایی و دما درکشور 

  شکل 8 ـ هوای شرجی ـ جزیرٔه کیش   شکل7ـ کوه هشتاد پهلو ـ لرستان

1ـ موقعیت جغرافیایی 
عرض جغرافیایی، پرفشارجنب حاّره ای و دوری و نزدیکی به دریاها؛ مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی است 

که برآب و هوای کشور اثر دارد. 
الف( عرض جغرافیایی: به شکل 9 نگاه کنید. آیا میانگین دمای بندر عباس با شهر پارس آباد یکسان است؟ کدام 
شهر سردتر و کدام گرم تر است؟ در مناطق جنوبی کشور، که در عرض های پایین جغرافیایی قرار دارند )به خط اِستوا 
نزدیک ترند(، زاویۀ تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی، مقدار تابش 

کیلومتر
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خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ مانند استان های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان. ولی در مناطق شمالی کشور 
که در عرض های باالی جغرافیایی قرار دارند و زاویۀ تابش خورشید مایل تر است، مقدار تابش کمتر و هوا سردتر است؛ 

مانند استان های آذربایجان غربی و شرقی. در کشور ما به طور میانگین، میزان دما از شمال به جنوب بیشتر می شود.
ب( قرارگرفتن ایران در کمربند پرفشار جنب حاّره ای: چرا در مناطق جنوبی کشور،که نزدیک آب های خلیج فارس و 

دریای عمان قرار دارد، بارش بسیارکم است؟ 
به شکل 10 نگاه کنید. این شکل گردش عمومی هوا را نشان می دهد. در اطراف خط اِستوا به دلیل گرم بودن و صعود 
هوا، کمربند کم فشار حاّره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. در اطراف مدار رأس الّسرطان و 
رأس الَجدی، به   دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشار جنب حاّره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم   و 

خشک است که مانع از صعود هوا و تشکیل ابر و بارندگی می شود.
مهم ترین کمربند های خشک و بیابانی کرۀ زمین در اثر عامل پرفشار جنب حاّره ای به وجود آمده است که کشور ما هم 
در داخل این کمربند خشک قرار دارد. عامل پرفشار جنب حاّره ای درتابستان به داخل کشور پیشروی می کند و مانع 

ریزش بارش در دورۀ گرم سال درکشور می شود. گردش عمومی هوا را می توانید درشکل 10 بررسی کنید. 

   شکل 10ـ گردش عمومی هوا و مراکز فشار درکرۀ زمین

پ( فاصله از منابع رطوبتی و دریاها: نزدیکی به دریاها و دوری از آن در آب و هوای کشور دو اثر متفاوت دارد. 
درسواحل شمالی کشور، دریای خزر در افزایش بارش، نقش مهمی دارد ولی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم 
امکان صعود هوای مرطوب، در بارش سواحل جنوبی کشور، نقش چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا می شوند. 
در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختالف دما زیاد است ولی در نواحی ساحلی شمال 

و جنوب کشور اختالف دما کمتر است. 

اشعه های خورشید
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3ـ ورود توده های هوا به کشور
تودۀ هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی در صدها کیلومتر 
تقریباً همسان باشد. به شکل 12 نگاه کنید. درطول سال، انواع توده های هوا وارد کشور ما می شوند و آب و هوای ایران را 
تحت تأثیر قرار می دهند. این توده ها شامل توده هوای غربی، توده هوای سیبری، توده هوای سودانی، توده هوای گرم و خشک 

و توده هوای مرطوب موسمی است. 

2ـ میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها
با افزایش هر 1000 متر ارتفاع، در الیه تروپوسفر* جّو زمین دمای هوا به طور میانگین حدود 6 درجۀ سانتی گراد 
کاهش می یابد. پس در نواحی کوهستانی کشور، آب و هوا سردتر و در دشت های داخلی کشور،که ارتفاع کمتری دارند 
آب و هوا گرم تر است. جهت رشته کوه های بلند مانند البرز و زاگرس نیز در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد. 

این عامل موجب بارش های بیشتر در دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است )شکل 11(.

  شکل11ـ تفاوت دامنه های شرقی و غربی زاگرس از نظر میزان بارش

ناحیۀ خشک
ناحیۀ مرطوب

دامنۀ رو به باد

فعـالـیت:2
1ـ اگر رشته کوه البرز، در جنوب دریای خزر نبود، وضعیت بارش در ناحیۀ خزری چگونه بود؟
2ـ با توجه به شکل 11، دامنه های شرقی و غربی زاگرس را از نظر میزان بارش مقایسه کنید. 

3ـ شهر کرد و دزفول در یک عرض جغرافیایی قرار دارند. بررسی کنیدکدام شهر سردتر و کدام شهرگرم تر است. چرا؟
4ـ به نظر شما آیا عوامل دیگری مانند ال نینو بر آب و هوای کشور اثر دارند؟ تحقیق کنید.
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فعـالـیت:3
جدول زیر را با توجه به شکل 12 تکمیل کنید.

اثر آب و هواییمنشأزمان ورود به کشورجهت نفوذ به کشورنام تودۀ هوا

غرب وشمال غرب ایران

موسمی

عربستان

توده هوای سرد و خشک سیبری: در دوره سرد وارد 
ایران شده باعث سردی و خشکی هوا در ماه های سرد 

و موجب بارش در سواحل خزر می شود.

دوره  در  سال ها  برخی  موسمی:  مرطوب  هوای  توده 
گرم از اقیانوس هند به ایران نفوذ و موجب باران های 

سیالبی در جنوب شرق ایران می شود.

و  مدیترانه  دریای  رطوبت  غربی:  مرطوب  هوای  توده 
اقیانوس اطلس را در دوره سرما به داخل ایران منتقل 

و برف و باران به همراه دارد.

توده هوای سودانی: گاهی در دورۀ سرد سال رطوبت 
دریای سرخ را به کشور ما می آورد و باعث بارندگی 

می شود.

توده هوای گرم و خشک: در تابستان هوای گرم را از 
عربستان به ایران وارد می کند و باعث افزایش شدید 

دما می شود.

در  که  هوا  توده های  12ـ  شکل    
طول سال وارد کشور می شوند.

در شکل 12 ویژگی های توده های هوا را مطالعه کنید که در طول سال وارد کشور می شوند. 
مهم ترین سامانۀ بارشی در ایران، توده هوای مرطوب غربی است که در دورۀ سرد سال وارد شده و موجب ریزش برف 

و باران و تأمین آب می شود.
الزم به  ذکر است که عوامل مذکور به صورت ترکیبی آب و هوای کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهند.

فعـالـیت:4
با توجه به شکل 12،کدام توده های هوا در شهر و استان محل زندگی شما نقش بیشتری دارد؟ 

شناخت محل زندگی خود
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 شکل 13 ـ نقشۀ پراکندگی میانگین فشار بخار آب ساالنه کشور1

انواع آب و هوای ایران
دما، بارش و فشارهوا از مهم ترین داده های هواشناسی  هستند که در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک٭ )هم دیدبانی( 
در نقاط مختلف کشور، هم زمان با دستگاه هایی مانند دماسنج، باران سنج و فشارسنج اندازه گیری می شوند. داده های 
به دست آمده، در رایانه ذخیره می شود و سپس با تجزیه و تحلیل توسط اقلیم شناسان، نتیجۀ کار به صورت انواع نقشه 

با موضوعات مختلف به نمایش درمی آید.

چون میانگین ساالنۀ بارش، دما و رطوبت هوا در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، موجب شده است کارشناسان، اقلیم 
کشور را به چهار ناحیۀ مختلف آب و هوایی تقسیم کنند. 

1ـ هرچه فشار بخار آب بیشتر باشد، هوا مرطوب تر )شرجی( می شود.

دریاچه ارومیه
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 شکل14ـ نقشۀ تقسیم بندی آب و هوای ایران

به شکل14با دقت نگاه کنید. در این شکل، انواع آب و هوای کشور و ویژگی های اصلی آنها را می توانید مطالعه کنید. 

فعـالـیت:5
با توجه به شکل 14، نوع یا انواع آب و هوای استان محل زندگی خود را مشخص کنید. 

شناخت محل زندگی خود

٭

٭

یه
وم

 ار
چه

ریا
د
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علل به وجودآمدن بیابان ها در  ایران
به شکل  15نگاه کنید. در مناطق داخلی، جنوبی و شرقی کشور ما، نواحی خشک و بیابانی قراردارد. بارندگی کم و 

نامنظّم، زیاد بودن توان تبخیر و تعّرق و کمبود پوشش گیاهی، از ویژگی های اصلی مناطق خشک و بیابانی است.
  

عوامل زیر در ایجاد بیابان های ایران نقش دارند:
 پرفشار جنب حاّره ای

 جهت رشته کوه های البرز و زاگرس
 دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی 

 شکل 15ـ پراکندگی جغرافیایی انواع بیابان های ایران 

فعـالـیت:6
باتوجه به آموخته های خود، نقش هریک از عوامل فوق را در ایجاد شرایط بیابانی در یک مکان توضیح دهید.

دشت کویر

بیابان لوت

کیلومتر
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 شکل 16ـ دریاچۀ حوض سلطان در غرب دشت کویرـ استان قم

دشت کویر: موقعیت آب و هوایی در نواحی مرکزی ایران 
بزرگ ترین کویر های جهان  از  به گونه ای است که یکی 
را به وجود آورده است. کویر، بخشی از بیابان است و به 
نمکزار های پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید، 
عامل اصلی شکل گیری آن است. بخش بزرگی از دشت 
کویر، بیابان واقعی است؛ یعنی میانگین بارش ساالنۀ آن 

از50 میلی متر کمتر است.

ایران  بیابان های  خشک ترین  از  یکی  لوت  لوت:  بیابان 
است که در عین حال، یکی از گرم ترین مناطق کرۀ زمین 

نیز به شمار می آید. 
از  زیادی  بخش  دارد.  قرار  ایران  شرق  جنوب  در  لوت 
این بیابان به دلیل قرارگیری در منطقۀ فشار زیاد جنب 

حاّره ای، کمتر از 30 میلی متر باران دارد.
اثر  اولین  به عنوان  تیرماه 1395  روز 27  در  لوت  بیابان 
طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. 

آب  و  هوا چه تأثیری می تواند بر زندگی 
ما داشته باشد؟

هرچند پیشرفت فناوری تأثیر عوامل آب و هوایی بر شیوۀ زندگی انسان را کمتر کرده است؛ هنوز هم آب و هوا مهم ترین 
عوامل کنترل کنندۀ فعالیت های روزانه و همچنین طوالنی مدت زندگی انسان است. آب و هوا در زندگی انسان ها تأثیرات 

زیادی دارد. 
آب و   هوا بر نوع کشاورزی،گردشگری، معماری، سیستم های حمل و نقل، تراکم جمعیت و سالمتی انسان نیز تأثیر دارد. 

عالوه بر آن، بر نوع لباس پوشیدن و یا انتخاب نوِع مسکن ما 
نیز مؤثر است. 

تأثیرات  بر معماری  آب و هوا  معماری:  و  هوا  و  آب 
هوا،  و  آب  گوناگونی  دلیل  به  ما  درکشور  دارد.  زیادی 
دیده  کشور  مختلف  نقاط  در  گوناگونی  معماری های 
می شود. در گذشته، مردم به تأثیر اقلیم بر ساختمان سازی 
توجه می کردند و به همین دلیل در داخل خانه هایشان 
مصرف  هم  کمتری  انرژی  و  می کردند  آرامش  احساس 

می شد )شکل 18(.
به نظرشما آیا امروزه ساختمان هایی که ساخته می شود با 

اقلیم منطقه، هماهنگ می باشد؟ 

 شکل 17ـ کلوت 1 شهداد در بیابان لوت ـ استان کرمان

 شکل 18ـ عمارت مفخم ـ بجنورد ـ خراسان شمالي

1ـ در نواحی بیابانی، به برجستگی های بین شیارهای U شکل کلوت می گویند.
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آب و هوا و سامانه های حمل و نقل: برای کاهش سوانح 
بسیار  راهکار  هوا،  وضع  پیش بینی  و  اقلیم  به  توجه  جاده ای، 
مناسبی است. توجه به وضع جوی منطقه در پروژه های راه سازی و 
طراحی سامانه های حمل و نقل بسیار مهم است. درصورت آگاهی از 
وضعیت آب و     هوایی می توان خسارت های سوانح جاده ای را کاهش 
داد. برف سنگین، سقوط بهمن، وقوع سیل، یخ بندان و پدیدآمدن 

ِمه از مهم ترین عوامل سوانح جاده ای درکشور است )شکل 19(. 

آب وهوا و سالمت: یکی از شاخه های دانش جغرافیا، جغرافیای 
پزشکی است. جغرافیای پزشکی در زمینۀ پراکندگی تأثیرات عوامل 
محیطی بر سالمت انسان مطالعه می کند؛ به عنوان مثال، تشدید 
آلودگی هوای کالن شهرها و مناطق صنعتی کشور و یا آلودگی 
هوای استان های نیمۀ غربی کشور به وسیلۀ ریزگردها، سالمت 
جسمی و روحی عدۀ زیادی از هم وطنان را به خطر    انداخته است.  
آیا می توانید دیگر تأثیرات آب و هوا را بر فعالیت های انسان بیان 

کنید؟

آب وهوا و فعالیت های نظامی: شرایط آب و هوایی، نه تنها در ارتباط با حیات  و زیست انسان اهمیت فراوانی دارد، 
بلکه در امور دفاعی، نظامی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آب و هوای دارای رطوبت باال از عواملی است که طرح های نظامی، تاکتیک ها و تجهیزات نظامی، البسه و پشتیبانی 
از نیروها را تحت تأثیر قرار می دهد. از اردیبهشت تا مهرماه، در استان های جنوب غرب و جنوب کشور دما و رطوبت 
باال برای نیروهای نظامی مشکل ساز می شود. درصورتی که در همین دوره در مناطق شمالی و غربی، مثل آذربایجان و 

کردستان شرایط برای فعالیت نیروهای نظامی مطلوب است.

مشکالت محیط زیستی ناشی از تغییر وضعیت آب و هوایی
آلودگی هوا، بیابان زایی، خشکسالی و افزایش دما، مشکالت محیط زیستی مربوط به آب و  هوا است که درسال های 
اخیر،کشور ما و دیگرکشورهای جهان با آن روبه رو شده اند. این مشکالت نشان دهندۀ تأثیر منفی فعالیت های انسان بر 

آب و  هوا است.

وارونگی دما: افرادی که در شهرهای بزرگی مانند تهران زندگی 
می کنند، گاهی در ماه های سرد سال از رادیو و تلویزیون مطلع 
می شوند که به علت پدیدۀ وارونگی دما، آلودگی هوا بیشتر خواهد 
شد و بهتر است بیماران قلبی و کودکان از خانه خارج نشوند. آیا 

می دانید وارونگی دما چیست؟
در حالت عادی در الیه اّولیه جّو، )تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از 

 شکل 19ـ تخریب بخشی از جاده چالوس در اثر طغیان رود

 شکل 20ـ آلودگی هوا ـ تهران 1394

  شکل 21ـ شرایط عادی دما

درجه حرارت با ارتفاع کاهش می یابد.
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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 به راحتی می تواند به سمت باال صعود کند و جابه جا شود. اما در 
ماه های سرد سال، وضعیت برعکس می شود، در این شرایط هوای 
سرد و سنگین تر در مجاورت زمین ساکن است و الیۀ هوای گرمی 
در باالی آن قرار می گیرد. در چنین شرایطی، حرکت صعودی و 
جابه جایی هوا صورت نمی گیرد و موجب افزایش آلودگی هوا در 

شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی می شود.

درجه حرارت با افزایش ارتفاع، ابتدا 
کاهش و سپس افزایش می یابد.

  شکل 22ـ شرایط وارونگی دما

بحران ریزگردها: ریزگرد ها بیشتر شامل گرد و غباری است که وارد هوا می شود. محدودۀ جغرافیایی بحرانی این پدیده، 
کشورهای ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان هستند. عواملی چون کاهش ریزش های جّوی، خشک  شدن باتالق ها 
و مدیریت ضعیف منابع آب در این مناطق، باعث شکل گیری این پدیده شده است. به نظرشما آیا عوامل دیگری در 
وقوع پدیدۀ ریزگردها نقش دارد؟ ریزگرد ها موجب عفونت های ریوی و اختالالت تنفسی در انسان می شوند. ریزگردها 
همچنین موجب آسیب رساندن به جنگل های زاگرس )جنگل بلوط( و کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی شده 

و همچنین میدان دید را کاهش می دهند.
راه های  ریزگردها  با  مقابله  برای  ریزگرد ها:  با  مقابله  راه های 
رودخانه های  حقابۀ*  تأمین  و  تاالب ها*  احیای  است.  مختلفی 
تغییر در شیوۀ کشت و  بیابان،  اجرای طرح های مهار  منطقه، 
مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف، روش های مناسبی 
ریزگردها  با  مقابله  برای  دیگری  راه های  می توانید  آیا  است. 
پیشنهاد دهید؟ برای حل مشکالت محیط زیست کشور، مدیران، 
برنامه ریزان و مسئوالن باید به بعد مکانی تصمیم گیری های خود 
کشورشان  ملی  و  طبیعی  منابع  درحفظ  و  کنند  جّدی  توجه 
تالش کنند. با مشورت با هم کالسی های خود، چند راهکار برای 

مقابله با مشکالت محیط زیستی کشور ارائه کنید. 
 شکل 23ـ هجوم ریزگردها به شهر یاسوج 

فعـالـیت:7
1ـ چندمورد از پیامدهای منفی عدم توجه به تأثیر اقلیم را در معماری بیان کنید.  

2ـ با توجه به تقسیمات آب و هوایی ایران، ویژگی های معماری زیر، در کدام نوع آب و هوا باید رعایت شود؟ 
الف( استفاده از پایه های چوبی برای ساختمان )         (  ب( پنجره های کوچک با سایبان )          (  

ت( انطباق جهت ساختمان با نسیم ساحل و دریا )          (       پ( بام های شیب دار یا شیروانی )          (   
ج( بهره گیری از جهت آفتاب در بنا )          (                      ث( دادن شکل گنبدی به بنا )          (   

چ( استفاده از بادگیر )          (                      
ح( استفاده از خاک و ِگل که ظرفیت حرارتی زیادی دارند )          (

3ـ روز جهانی بیابان زدایی در تقویم چه روزی است؟  
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به تصاویر زیر نگاه کنید. در نمودار سمت چپ، میزان مصرف آب در کشور در بخش های مختلف نشان داده شده است. 
تصویر سمت راست به ما می گوید که در کشوری کم آب زندگی می کنیم. حال برای رفع مشکل کم آبی چه باید کرد؟

اگر متوجه شوید که دیگر آبی در اختیار ندارید چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ با توجه به اینکه سه چهارم کرۀ زمین را 
آب فرا گرفته است، آیا باز هم باید نگران کم آبی باشیم؟ آیا کم آبی در کشور ما واقعیت دارد یا فقط شایعه است؟ 
اولین کاری که هنگام تشنگی می کنید چه خواهد بود؟  لیوان را برمی دارید به سراغ شیر آب می روید و از اینکه آب 
به لیوان سرازیر می شود، خوشحال خواهید شد. اما آیا فکر کرده اید چگونه این آب در اختیار شما قرار گرفته است؟ 

در این درس می خواهیم با منابع آب در کشورمان آشنا شویم.

 پیش از شروع درس، بد نیست خود را بیازماییم و برای آموختن بهتر مطالب مربوط به منابع آب، آماده شویم.

 شکل2ـ نمودار توزیع مصرف آب در ایران شکل1ـ ایران کشوری کم آب است

%6 %2

%92

کشاورزی

صنایع و معادن

مصارف شهری، روستایی

درس 6

منابع آب ایران 

ِء ُکلَّ َشیٍء َحًیّ َوَجَعْلناٰ ِمَن الْماٰ
                  و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم )سوره انبیاِء، آیه 30(

فعـالـیت:1
1ـ در گروه کاری خود انجام دهید:  الف( آب مورد نیاز محل زندگی شما از کجا تأمین می شود؟

ب( گزارشی تهیه کنید که موارد سوءِ مصرف آب را در منزلتان نشان دهد.
پ( داستانی بنویسید که آیندۀ مردم شهری را نشان بدهد که منابع آب خود را از دست داده اند.

2ـ با کمک هم گروه های خود، گزارشی تهیه کنید که اگر آب منزل شما برای یک هفته قطع شود، چه مشکالتی 
خواهید داشت؟  چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

شناخت محل زندگی خود
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حال ببینیم که وضع آب در کشورمان چگونه است و برای حفظ این مایۀ حیات چه کارهایی باید انجام دهیم و 
همین طور می خواهیم ببینیم آیا راهی برای جلوگیری از هدر رفتن این مادۀ با   ارزش وجود دارد؟

به نقشۀ میانگین بارندگی ساالنۀ کشور نگاه کنید. اگر با رسم خطی عمودی از تهران به بوشهر، این نقشه را به دو 
قسمت تقسیم کنیم در کدام سمت بارش بیشتری داریم؟ به نظر شما چه عواملی سبب توزیع نامتعادل بارش در 

کشور ما می شود؟

در هر محیط جغرافیایی، چه عواملی بر میزان و نوع بارش تأثیر می گذارند؟ به درس آب و هوا مراجعه کنید و با 
استفاده از مطالب آن پاسخ دهید.

آب قابل دسترس 
باران   و  برف  تأمین می شود. در فصول سرد سال، ریزش  از ریزش های جوی  ما  گفتیم که آب موجود در کشور 
به صورت جریان آب رودها، منابع آب کشور را تغذیه می کند و در فصول گرم، آب های فرو رفته در زمین به صورت 
چشمه، چاه و قنات، آب مورد نیاز ساکنان بخش های مختلف را تأمین می نمایند. نیاکان ما در قرن های گذشته با 

خــلیــج فــارس
دریای عمان

دریای خزر

 شکل3ـ نقشۀ میانگین بارندگی ساالنۀ ایران

تهـــران

بوشهـــر
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توجه به کم آبی و خشک بودن سرزمین ایران برای دستیابی به آب، قنات را ابداع کرده اند تا در تمام سال، آب مورد 
نیاز را در اختیار داشته باشند.

ویژگی رودهای ایران
با توجه به عواملی که بر وضع آب کشورمان تأثیرگذار است، می توانیم ویژگی های زیر را در مورد رودهای ایران 

در نظر بگیریم.
1 در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار می بارد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره 

نزدیک تر می شویم، آبدهی رودها بیشتر می شود.
2 با توجه به ناهمواری ها و جهت آنها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود. 
3 رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند. اگر این رودها در نواحی مرطوب،  

جریان یابند مقدار آب آنها بیشتر خواهد بود.
4 رودهای مناطق نسبتاً خشک بیشتر طغیانی و اتفاقی، و مقدار آب آنها در سال های مختلف متفاوت است.

 شکل4ـ قدیمی ترین قنات ایران ـ قصبه گناباد ـ خراسان رضوی 

فعـالـیت:2
با توجه به موقعیت استان خود روی نقشه، عوامل مؤثر بر میزان و نوع بارش محل زندگی خود را مشخص کنید.

شناخت محل زندگی خود
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 شکل5ـ نقشه کانون های آبگیر ایران 

کانون های آبگیر
در مناطق مرتفع کوهستانی، مکان هایی وجود دارد که سرچشمه رودهای متعددی هستند. به این مکان ها کانون های 

آبگیر می گویند. رودهایی که از کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند ممکن است در جهات مختلف جریان یابند.

انواع کانون های آبگیر
با استفاده از نقشۀ زیر بگویید چند نوع کانون آبگیر داریم؟

ـ کانون های آبگیری که بیش از 500 میلی متر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال، این بارش ها اتفاق 
بیفتد، به آنها کانون های دائمی می گویند.کانون های آبگیر دائمی را روی نقشه مشخص کنید.

ـ اگر کانون های آبگیر در فصول سرد سال، ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کنند، بدون توجه به 
میزان بارش و زمان آن جزِء کانون های فصلی به شمار می روند. کانون های آبگیر فصلی را روی نقشه مشخص کنید.

ـ در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم وخشک، که گاهی بارش های کوتاه و اتفاقی رخ می دهد، نوعی کانون آبگیر 
موقت شکل می گیرد که آنها را کانون های اتفاقی می نامند. کانون های آبگیر اتفاقی را روی نقشه مشخص کنید.
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حوضۀ آبریز
به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت 

کند، حوضۀ آبریز می گویند.
به نقشۀ حوضه های آبریز ایران توجه کنید. آیا همۀ آب ها در کشور ما در قسمت مرکزی جمع می شود؟ براساس 

این نقشه، حوضه های آبریز در کشور ما دو نوع است:
الف( حوضۀ آبریز خارجی: یعنی مساحتی از کشور که آب رودهای آن به دریا های اطراف می ریزد؛ اما در طول 

مسیر، مورد استفاده قرار می گیرند.
ب( حوضۀ آبریز داخلی: یعنی مساحتی از کشور که تمام آب آنها در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود.

 شکل6 ـ نقشۀ حوضه های آبریز ایران

حوضه های آبریز داخلی حوضه های آبریز خارجی 

با توجه به نقشۀ باال، نام حوضه های آبریز خارجی و داخلی را بنویسید.

فعـالـیت:3
مشخص کنید استان محل زندگی شما در کدام حوضۀ آبریز قرار دارد؟ 

شناخت محل زندگی خود
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دریا ها و دریاچه های ایران
در شمال و جنوب کشورمان دریاهای مهمی قرار دارد. در شمال، دریای خزر و در جنوب، خلیج فارس و دریای عمان. 
دریا ها از این نظر، که ما را به سایر نقاط جهان متصل می کنند، بسیار اهمیت دارند، به گونه ای که ما در جنوب کشور 
از طریق دریای عمان با اقیانوس هند ارتباط داریم و در شمال، دریای خزر از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای سیاه 

ارتباط پیدا کرده است.
 دریایی مشترک با همسایگان

دریای خزر، پهنۀ آبی بزرگی است که در امتداد شمال به جنوب کشیده شده است. این دریا از بقایای دریای عظیم تتیس 
است که زمانی بخش اعظم نیمکرۀ شمالی را پوشانیده بود. از حدود 60 میلیون سال پیش این دریا از بقیۀ آب های 

قدیمی جدا ماند و به شکل بزرگ ترین دریاچۀ جهان درآمد؛ اما به دلیل همین وسعت زیاد، نام دریا را بر آن نهادند. 
این دریا را به نام های مختلفی می نامند؛ از جمله دریای مازندران، کاسپین، قزوین، گرگان، طبرستان، هیرکانی و دریای 

دیلم. در حال  حاضر نام آن، دریای خزر است و در نقشه های خارجی کاسپین نامیده می شود.
طول این دریا حدود 1200 کیلومتر و عرض متوسط آن 300 کیلومتر است. مساحت آن با توجه به تغییرات سطح آب، 
متفاوت است. سطح آب این دریا از سطح آب های آزاد حدود 28 متر پایین تر است. با توجه به نقشۀ دریای خزر، به این 

سؤاالت پاسخ دهید:
کشورهای همسایۀ این دریا کدامند؟ 

طوالنی ترین رودهایی که به این دریا می ریزند عبارت اند از رود ولگا و اورال از شمال، سفید رود و هراز از جنوب، رود اترک 
و گرگان از جنوب شرق و رود کورا و ارس از سمت جنوب غرب.

 شکل7 ـ نقشۀ حوزۀ آبریزدریای خزر

روسیه

قزاقستان

ترکمنستان
جمهوری آذربایجان

جمهوری اسالمی ایران

ولگا

ولگا

ولگا

ارس

گرگان رود

درود
سفی

کورا

اترک

راز
ه

ولگا

اورال
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فعـالـیت:4
1ـ در تصویر و مطالب زیر چه نکته ای توجه شما را جلب می کند؟

2ـ به نظر شما چه راه هایی برای حفظ حیات وحش این دریا وجود دارد؟

از پستانداران کمیاب آبزی است که فقط در دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن زندگی  فک خزری، یکی 
می کند. فک ها در آب زندگی می کنند و برای زادآوری و گاهی استراحت به ساحل می آیند.

فک ها با خوردن آبزیان بیمار و ایجاد تعادل در زیست بوم خزر، نقش مؤثری دارند.

بیشتـر بـدانیـم

عوامل تهدید

1 شکار برای پوست و گوشت

2 کمبود مکان استراحت

3 بیماری های عفونی

4 تغییرات اقلیمی

5 گرفتار شدن در تورهای صیادی

6 آالینده های شیمیایی

اهمیت دریای خزر
ویژگی های خاص  گاز،  و  نفت  منابع  از  بهره برداری  دریایی،  تجارت  به  می توان  دریا  این  اهمیت  دالیل  جمله  از 

محیط زیست، گردشگری و صید ماهی اشاره کرد. در سال های گذشته انواع ماهی های این دریا را شناخته اید.
انواع ماهیان خاویاری جهان فقط در این دریا زندگی می کنند. بعضی از تاالب های حاشیۀ این دریا، محل توقف 

پرندگان مهاجر است.
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خلیج فارس مسیر دریایی ایرانیان برای همکاری جهانی

اهمیت خلیج فارس 
از جمله دالیل اهمیت این خلیج، تجارت دریایی و وجود منابع عظیم نفت و گاز در بستر آن و انواع ماهی و میگو 
است.خلیج  فارس از مهم ترین مراکز صید و پرورش مروارید است. تنگۀ هرمز که محل اتصال این خلیج به دریای 

عمان است یکی از مهم ترین مکان های استراتژیک جهان است.

روز 10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و 
خلیج فارس است.

 شکل 8 ـ نقشۀ خلیج فارس

عراق

بحرین

قطر

آبادان
بندر  خرمشهر

زاگرس، خلیجی هاللی شکل در جهت  به دره های  تنگۀ هرمز  و  از طریق دریای عمان  اقیانوس هند  پیشروی آب 
شرقی ـ غربی به وجود آورده که صدها سال است به آن »خلیج فارس« یا »دریای پارس« می گویند.طول آن حدود 
900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. هشت کشور در اطراف خلیج فارس قرار دارند. با دقت در نقشه 

کشورهای اطراف آن را نام ببرید.
مهم ترین رودهایی که به خلیج فارس می ریزد عبارت اند از: کارون، کرخه و دالکی و ُمند. کارون پرآب ترین، طویل ترین 
و تنها رود قابل کشتیرانی ایران است. به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس »خور« می گویند؛ مثل خور موسی. 
در خلیج فارس، جزایر مهمی همچون خارک، کیش، فرور، ابوموسیـ  تنب بزرگ، تنب کوچک، الوان، هنگام، الرک، هرمز 
و ... وجود دارد که متعلق به ایران می باشند که برخی از آنها مسکونی هستند. قشم بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است.
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دریای عمان: ایران به اقیانوس راه دارد.
آنچه امروز دریای عمان نامیده می شود در گذشته دریای مکران نام داشت. این دریا بین ایران، عمان و پاکستان 

مشترک است. چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران در شمال دریای عمان  قرار دارد.
تنها دریای آزاد ایران، که از طریق آن می توان به آب های همۀ دریا های جهان دسترسی داشت، دریای عمان است. 
دریای عمان بخشی از آب های اقیانوس هند است که از طریق تنگۀ مهم هرمز از خلیج فارس جدا می شود. عمق 
این دریا گاهی تا 2000 متر هم می رسد، از این نظر برای عبور کشتی های تجاری و نفت کش های غول پیکر بسیار 
مناسب است. این منطقه دارای ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد بوده از جمله جنس ساحل، عمق مناسب دریا 
و عدم نیاز به استفاده از آبراه و کانال های دریانوردی در سواحل مکران، امکان ساخت و توسعه بدون محدودیت 

بنادر، به ویژه جهت پهلوگیری کشتی های اقیانوسی را فراهم ساخته است.

  شکل 11 ـ  نقشۀ دریای عمان

فعـالـیت:5
در گروه خود جست وجو کنید:

1ـ آیا خلیج فارس، نام دیگری داشته است؟ نتایج آن را در کالس ارائه کنید.
2ـ نقش و جایگاه تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس در دوران دفاع مقدس را بررسی کنید.

 )  شکل 10 ـ بازار ماهی ـ بندر خرمشهر شکل 9 ـ بندر امام خمینی )
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آلودگی دریاها
آلودگی دریاها عبارت است از ورود مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه ماده یا انرژی به محیط زیست دریایی که به کاهش 

تولید و رشد و نمو جانداران منجر شود و تأثیرات سوء، بر سالمت و بهداشت آبزیان و انسان داشته باشد.
آالینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند، عبارت اند از:

2 زباله های جامد مثل پالستیک 1 فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی                                   
4 استخراج و حمل و نقل نفت 3 آالینده های شیمیایی شامل مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو              

5 ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها

 شکل 13 ـ کشتی صیادی در دریای عمان

فعـالـیت:6
در گروه کاری، گزارشی از ویژگی های جغرافیایی و یا اقتصادی یکی از دریاهای ایران را با تصویر، تهیه و به کالس 

گزارش کنید.کار بهترین گروه در کالس نصب شود.

 شکل 12 ـ چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران

اهمیت دریای عمان
از جمله دالیل اهمیت این دریا، امکان دسترسی به همۀ آب های آزاد جهان، حمل و نقل کاال و مسافر از طریق 
راه های دریایی است. همچنین  این دریا بر زندگی مردم ساحل نشین تأثیر بسیاری دارد و مشاغل گوناگونی ازجمله 

صیادی و پرورش ماهی و میگو را به وجود آورده است.

فعـالـیت:7

با دوستان هم گروه خود گفت وگو و راه حل هایی برای مبارزه با آلودگی دریاها ارائه کنید.
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دریاچه های ایران
به لحاظ زمانی، دو نوع دریاچه وجود دارد: 

 دریاچه های دائمی: اغلب دریاچه های دائمی ایران در نیمه غربی کشور قرار دارند که از نظر شرایط آب وهوایی 

جزء نواحی مرطوب و نیمه مرطوب کشور هستند. آب بعضی از این دریاچه ها شور و برخی دیگر آب شیرین دارند. 
مهم ترین دریاچه های دائمی ایران عبارت اند از: دریاچه ارومیه، زریبار )زریوار( غرب مریوان در استان کردستان، پریشان 
)فامور(، مهارلو )استان فارس( و ...  . البته در قله بعضی از کوه های آتش فشانی مانند سبالن هم دریاچه های کوچکی 
وجود دارند که آب آنها از ذوب برف ها تأمین می شود اما به دلیل سرمای ناشی از ارتفاع اغلب مواقع سال یخ بسته است.
یا  پیدا می کنند ولی در ماه های گرم و  بیشتری  بارش وسعت  پر  این دریاچه ها در فصول  دریاچه های فصلی:   

مهم ترین  می آیند.  در  شوره زار  و  باتالق  به شکل  یا  شده  آنها خشک  آب  تبخیر  دلیل  به  بارش  کم  در سال های 
دریاچه های فصلی ایران دریاچه مسیله در قم، نیریز در فارس، هامون در سیستان و بلوچستان و جازموریان بین دو 

استان کرمان و سیستان و بلوچستان.
 دریاچۀ ارومیه: بزرگ ترین دریاچۀ داخلی ایران، دریاچۀ ارومیه است که در سال های اخیر به دالیل مختلف رو 

به خشک شدن گذاشته است؛ اما نشانه های بهبود آن دیده می شود. چه عواملی ممکن است این بهبود را سرعت 
ببخشد؟ این دریاچه را با نام های دیگری همچون چیچست و کبودان نیز می شناخته اند. آب این دریاچه عالوه بر 

 شکل 14 ـ نقشۀ دریاچه های ایران
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چشمه های کف و حاشیۀ آن، از طریق رودهای متعددی 
کنید،  نگاه  ارومیه  دریاچۀ  نقشۀ  به  می شود.  تأمین 
مهم ترین رودهایی که به این دریاچه می ریزند کدامند؟

است.  آن  غربی  شمال  در  دریاچه  این  نقطۀ  عمیق ترین 
کبودان  جزیرۀ  از  عبارت اند  دریاچه  این  جزایر  مهم ترین 

)قویون داغی(، اشک داغی،آرزو و اسپیر.
به علت عبور برخی از این رودها از الیه های نمکی، آب 
این دریاچه بسیار شور است، به حدی که هیچ موجود 
زنده ای نمی تواند در آب های آن زندگی کند. آرتمیا 1 زمانی 
که هنوز آب دریاچه فروکش نکرده بود در آن زندگی می کرد.

از جمله دالیل اهمیت این دریاچه، وجود جزایر متعدد 
در آن است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است و همچنین در اطراف دریاچه، امالح و رسوباتی است که برای 
درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار می گیرد. آب این دریاچه موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است.

بیشتـر بـدانیـم

 تغییرات سطح آب دریاچۀ ارومیه، طی سال های 1392ـ1350

1ـ جانداری سخت پوست است که در آب های شور زندگی می کند و در صنایع پرورش میگو و ماهی مورد استفاده قرار می گیرد.

 شکل 15 ـ حوزۀ آبریز دریاچه ارومیه
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مهم ترین دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه
سطح آب این دریاچه طی سال های پی درپی کاهش یافته  است؛ بنابراین حل مشکل آن، هم به زمان نیاز دارد و هم 

عوامل خشکی دریاچه را باید برطرف کرد.
برای خشک شدن این دریاچه، دالیل متعددی ذکر کرده اند؛ از جمله:

1 گرم شدن عمومی هوا 
2 کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه 

3 حفر بی رویه چاه ها 
4 تغییر کشت از محصوالتی که آب کمتری نیاز داشته اند، به محصوالتی که کشت آنها به آب زیادی احتیاج دارد. 

5 تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت )احداث سد های متعدد(.
6 وجود موانعی که چرخۀ آب را در دریاچه تغییر داده است.

در حال حاضر با مطالعات گسترده توسط متخصصان مختلف و همکاری بین المللی تالش می شود وضعیت بحرانی 
این دریاچه برطرف شود.

حال، با آنچه در این درس آموختید به سؤال ابتدای این درس بازگردیم. 
وضعیت منابع آب کشورمان چگونه است؟ چه راه هایی برای رفع کم آبی می شناسید؟

 شکل 16 ـ دریاچه ارومیه ـ فروردین 1395

فعـالـیت:8

الف( در گروه کاری خود، در مورد یکی از دریاچه های ایران گزارشی تهیه، و به کالس ارائه کنید.کار بهترین گروه 
در کالس نصب شود.

ب( با مراجعه به قرآن کریم، آیات مرتبط با موضوع آب را جست وجو کرده و در کالس ارائه دهید.


