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 معنا و مفهوم ناحیه :6درس 

 
 

 :با هم مرور کنیم فرا گرفتیم  که در سال قبل  ،قبل از اینکه وارد اصل مطلب شویم لازم است که مطالب پایه از جغرافیا

 ر است.مکان و موقعیت جغرافیایی استوا بر اساس علم جغرافیا  -9

و ویژگی های انسانی مانند  ...بر اساس موقعیت جغرافیایی هر مکان دارای ویژگی های خاصی از نظر ویژگی های طبیعی مانند آب و هوا و  -2

  .نوع فعالیت اقتصادی و مانند آن است

نواحی شمال ایران در کناره دریای خزر به خاطر عرض جغرافیایی و موقعیت نسبی نسبت به کوههای البرز دارای شرایط آب و هوایی مثلاً

 متفاوت اند.خاصی هستند که بر اساس آن نوع فعالیت اقتصادی مردم هم شکل گرفته است به نحوی که با نواحی مجاور شان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ن بر اساس نواحی آب و هواییتقسیم بندی ایرا-1شکل

 

 ناحیه
 :یکی از مفاهیم اساسی در دانش جغرافیا ناحیه است برای درک مفهوم ناحیه ابتدا لازم است نکاتی چند را بیاموزیم  

دارد  هر مکان در روی زمین دارای ویژگی های خاصی است و میان اجزاء هر پدیده یا مکان جغرافیایی نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود -9

 . که آن را از مکان های دیگر متمایز می سازد

 

 های مختلف یکی از کارهای جغرافیدانان است .های مکانها و شباهتدر این راستا مطالعه تفاوت -2

 های مشابه همان نواحی هستند.مکان های دارای ویژگی-9
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 های طبیعی و انسانی خاص خودمیناب در ناحیه گرم و شرجی با ویژگی -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کاشت برنج در شمال ایران،جلوه ای از هماهنگی و همگونی بین محیط و فعالیت های انسانی -3شکل

 

 

 ؛ براین مبنا که هر ناحیه از کره زمین دارای ویژگی های خاص خود است ،پس می توان ناحیه را چنین تعریف کرد 
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بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی )از نظر طبیعی و انسانی( همگون  و خاصی دارد به طوری که با  ناحیه

 .بخش های مجاور خود متفاوت است
 بر این اساس دو نکته اصلی در تعریف ناحیه عبارتند از: 

 استویژگی  اصلی هر ناحیه وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن  -9

شود و با آنها تفاوت های پیرامون خود متمایز میناحیه جغرافیایی به درجه ای از همگونی و یکپارچگی رسیده بطوری که از سایر بخشهر  -2

 دارد.

مثلا در شکل زیر بر اساس بارش مناطقی که از نظر بارش شرایط مشابهی داشته اند در یک گروه طبقه بندی شده اند که بر همین اساس 

 نواحی بارشی ایران بر روی نقشه ترسیم شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نواحی بارشی ایران-4شکل

 

 ناحیه بندی

همگونی و وحدت هستند تقسیم  دارای با توجه به وسعت کره زمین جغرافیدانان سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی که در آنها پدیده ها

 کرده و سپس مورد مطالعه قرار می دهند .

 تعریف ناحیه بندی:

وقتی ما یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحدهای کوچکتر تقسیم کنیم به طوری که هر واحد با واحد مجاورش تفاوت داشته  

 .باشد در واقع ناحیه بندی کرده ایم 

ریزی صحیح های مختلف و علمی کردن مطالعات درباره این مکان ها به منظور طراحی برنامهشناخت بهتر مکان،هدف از ناحیه بندی درواقع 

 هاستتر برای مکان 
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 ناحیه بندی سیاسی؛تقسیم بندی ایالتی کشور ایالات متحده آمریکا-5شکل

 
 

 معیارهای ناحیه بندی
 

 معیارهای ناحیه بندی بپردازیم لازم است به چند نکته توجه کنیم :قبل از اینکه به 

گیرند و بر اساس این معیار ها حدود و مرزهای نواحی را روی جغرافیدانان برای تعیین حدود یک ناحیه یک یا چند معیار را در نظر می -9

 کنند نقشه مشخص می

شود و انتخاب معیارها برای تعیین طرز تفکر یک جغرافیدان و شیوه کار و انجام میناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است و بر اساس  -2

 .حدود یک ناحیه به هدف مطالعه و تحقیق جغرافیدان بستگی دارد

   
 :کلی برای ناحیه بندی از دو نوع معیار استفاده می شود طور به 

 معیارهای ناحیه بندی بر اساس عوامل طبیعی -9

 ه بندی بر اساس عوامل انسانی معیارهای ناحی -2

  

 معیار های ناحیه بندی بر اساس عوامل  طبیعی -الف
 برای ناحیه بندی براساس معیارهای طبیعی از مالک های مختلفی استفاده می شود که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

 
و...(ناحیه بندی بر اساس ناهمواری ها)مثل ناحیه کوهستانی،ناحیه جلگه ای  -9  

 شکل زیر ناحیه بندی ایران را بر اساس ناهمواریها نشان می دهد
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:ناحیه بندی ایران براساس معیار های طبیعی؛ناهمواری ها6شکل  

 

 ،ناحیه آب و هوای سرد و خشک و...(شرجیآب و هوا)مثل ناحیه آب و هوای گرم و  ناحیه بندی بر اساس --2

 ایران را بر اساس معیار آب وهوا )دما و بارش (نشان داده است. شکل زیر ناحیه بندی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

:ناحیه بندی ایران براساس معیار های طبیعی؛آب و هوا7شکل  
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ناحیه بندی براساس پوشش گیاهی و زندگی جانوری:زیست بوم ها جز نواحی طبیعی هستند که هریک با توجه به پوشش گیاهی و زندگی  -9

خاصی که دارند از سایر زیست بومها جدا می شوند)مثل زیست بوم توندرا،زیست بوم تایگا و...(جانوری   

 

 

:ناحیه بندی  جهان براساس معیار های طبیعی؛انواع زیست بو ها8شکل  

ناحیه بندی براساس نوع خاک)مثل ناحیه خاک های رسی،ناحیه خاک های شنی و...(-4  

دیگر بوجود می آوردو بر نوع پوشش گیاهی و نوع کشت و... اثر می گذاردنوع خاک ناحیه هایی متمایز از یک  

 

:ناحیه بندی براساس معیار های طبیعی؛نواحی خاک کانادا9شکل  

 

معیار های ناحیه بندی بر اساس عوامل انسانی -ب  
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مهم ترین آنها عبارتند از:برای ناحیه بندی براساس معیارهای انسانی، از ملاک های مختلفی استفاده می شود که برخی از   

جمعیت:)مانند نواحی پرجمعیت،نواحی کم جمعیت و...(-9  

ه چنانکه نقشه زیر نشان می دهد در آسیا جمعیت در همه جا بطور یکسان پراکنده نشده است، بنابراین بر همین اساس ما می توانیم ابتدا قار

هر بخش را مورد مطالعه قرار دهیمآسیا را از نظر جمعیت ناحیه بندی کرده و سپس ویژگی های   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ناحیه بندی براساس معیار های انسانی؛پراکندگی  جمعیت در جهان11شکل  

 

ناحیه بندی براساس قومیت: ) مثل ناحیه قوم هزاره،ناحیه قوم پشتون در افغانستان(-2  

 شکل زیر نشان می دهد که اقوام مختلف هر یک در بخش خاصی از کشور افغانستان زندگی می کنند 
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:ناحیه بندی براساس معیار های انسانی؛پراکندگی اقوام در افغانستان11شکل  

ناحیه بندی بر اساس زبان:)مثل ناحیه انگلیسی زبان،ناحیه عرب زبان و...(-9  

شکل زیر ملاحظه می فرماییددر کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد مثلا  چنانکه در  

 

:ناحیه بندی براساس معیار های انسانی؛پراکندگی نواحی زبانی اصلی در سوئیس12شکل  
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ناحیه بندی بر اساس دین:)مثل ناحیه پیروان دین اسالم،ناحیه پیروان دین مسیحیت و ...( -4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس معیار های انسانی؛پراکندگی ادیان در جهان :ناحیه بندی13شکل  

ناحیه بندی براساس فرهنگ:)مثل ناحیه فرهنگ آنگلوساکسون،ناحیه فرهنگ لاتینی و.... در جهان(-5  

 فرهنگ را رفتار جمعی مشترک افراد یک جامعه تعریف کرده اند.بر این اساس ما می توانیم جهان را براساس محدوده های جغرافیایی که

 فرهنگ مشترک دارند تقسیم بندی کنیم

 شکل زیر ناحیه بندی مناطق مختلف جهان را براساس فرهنگ غالب نشان می دهد

:ناحیه بندی براساس معیار های انسانی؛پراکندگی  انواع فرهنگ در جهان14شکل  
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و....( ناحیه بندی بر اساس نوع فعالیت های اقتصادی غالب:)مثل ناحیه صنعتی،ناحیه کشاورزی-6  

 

:ناحیه بندی براساس معیار های انسانی؛پراکندگی  نواحی صنعتی در اروپا15شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در یک جمع بندی کلی معیار های ناحیه بندی را می توان به شکل زیر بیان نمود
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 معیارهای

 ناحیه بندی

 ناحیه بندی براساس

 عوامل طبیعی 

 ناحیه بندی براساس

 انسانی عوامل  

) مثل ناحیه آب و هوای :آب و هوا-2

 گرم،ناحیه آب و هوای سرد و...(

ناهمواری ها)مثل ناحیه -1

 کوهستانی،ناحیه جلگه ای و...(

پوشش گیاهی)ناحیه ساوان،ناحیه -3

 جنگل های انبوه و..(

نوع خاک)مثل ناحیه خاک های رسی، -4

 ناحیه خاک های سردسیری و..(

جمعیت،نواحی جمعیت)مثل نواحی کم -1

 پر جمعیت و...(

اقوام:) مثل ناحیه قوم هزاره،ناحیه -2

 قوم پشتون در افغانستان(

زبان)مثل ناحیه انگلیسی زبان،ناحیه -3

 عرب زبان و...(

دین)مثل ناحیه پیروان دین -4

 اسالم،ناحیه پیروان دین مسیحیت و...(

فرهنگ)مانند ناحیه فرهنگ -5

 هنگ التینی و...(آنگلوساکسون ،ناحیه فر

نوع فعالیت اقتصادی)مثل ناحیه -6

 کشاورزی،ناحیه صنعتی و...(
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 سوالات مهم درس

از نظر ویژگی های جغرافیایی هر  محیط جغرافیایی دارای دونوع ویژگی است.آنها کدامند؟نام ببرید با یک -1

 مثال برای هر کدام

ناحیه را تعریف کنید-2  

دونکته اصلی در تعریف ناحیه کدامند؟ -3  

منظور از ناحیه بندی کردن یک محیط جغرافیایی چیست؟-4  

هدف از ناحیه بندی کردن در جغرافیا چیست؟-5    

معیار های ناحیه بندی در جغرافیا به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید-6  

براساس عوامل طبیعی کدامند؟با ذکر یک مثال برای هرکداممهم ترین معیارهای ناحیه بندی جغرافیایی -7  

مهم ترین معیارهای ناحیه بندی جغرافیایی براساس عوامل  انسانی کدامند؟با ذکر یک مثال برای هرکدام-8  

مشخص کنید که کدامیک از مواردزیر بر مبنای عوامل طبیعی و کدامیک براساس عوامل انسانی طبقه بندی -9

 شده اند؟

-ناحیه آب و هوای معتدل)         (د-ناحیه توندرا)                (ج-ناحیه شیعه نشین)                    (ب-الف

ناحیه کرد نشین)       (-ناحیه کوههای جنوب شرق)                  (ه  

برای هریک از معیار های انسانی و طبیعی زیردومثال ذکر کنید-11   

آب و هوا)       ( -ناهمواری ها)                    (ج-(ب                     قومیت)         -الف  

فرهنگ)                       (-جمعیت)                      (  و-زبان)                     (ه-د  

وجود دارد.---------و------------میان اجزاء هر پدیده یا مکان جغرافیایی نوعی-11  

بین مکان هاست.----------ی از کار های جغرافیدانان مطالعه تفاوت ها و یک-12  

بستگی دارد.-------------انتخاب معیار ها برای تعیین حدود یک ناحیه به -13  

چهار زبان رسمی وجود دارد.-------درکشور-14  

               جغرافیدانان برای تعیین حدود یک ناحیه یک معیار را در نظر می گیرند) ص/غ( -15
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 انسان و ناحیه:4درس 

ناحیه بندی می شود و انسان ها با نواحی ارتباط متقابل معیار طبیعی یا انسانی سطح زمین بر مبنای 

 برقرار می کنند .

را مطالعه کرده ، سپس فعالیت را انجام دهید و درباره پرسش و پاسخ با هم گفت و گو  4تا  9متن های 

 کنید.

 نواحی را به وجود می اورندانسان ها . 1

انسان ها برای زندگی و بهره برداری از محیط طبیعی با استفاده از شیوه ها و ابزار های متفاوتی تغییراتی 

 را در محیط طبیعی بوجود می آورند.

 مثال :

  بازار های شناور در بانکوک پایتخت تایلند از دیدنی های جالب اسیای جنوب شرقی دست

ق های چوبی روی رودخانه اجناس خود را به فروش می رسانند .این نوع شیوه فروشان در قای

 تجارت باعث جذب گردشگر خارجی شده است.

  در چهل سال اخیر در تهران احداث کارخانه ها ی بزرگ و کوچک در امتداد محورهای ارتباطی

 وان مهمنواحی صنعتی این شهر شکل گرفته است .همین امر باعث شکل گیری تهران به عن

 ترین قطب صنعتی کشور شده است.

 

 نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند. 2

انسان ها با پیشرفت در فناوری توانسته اند بر محیط های طبیعی غلبه کنندو این محیط ها همواره 

 زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده اند.
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ها برای کنترل محیط و غلبه بر آن چاره اندیشی  محدودیت ها و موانع محیطی باعث شده که انسان

 کنند و از روش های متفاوتی برای کنترل محیط استفاده کنند.

 

 

برای مثال راه آهن در کشوری که نواحی کوهستانی و مرتفع دارد دشوارتر و پرهزینه تر از کشوری که 

 بیشتر زمین های آن پست و جلگه ای هستند.

 

 

 

 

 

 

 

3 .
 یکدیگر رایطه و کنش متقابل دارندنواحی با 

هر ناحیه کره زمین با دیگر نواحی مبادلات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دارند. نواحی بر 

 روی یکدیگر تأثیر می گذارند.
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 مثال: بریده های روزنامه ها را بخوانید.

 

 .نواحی تحت تأثیر تصمیم های سیاسی حکومت ها هستند4

تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه حکومت ها و تصمیم گیری نواحی فقط تحت 

 سیاسی نیز به شدت بر نواحی تأثیر می گذارد.

برای مثال ، برنامه ریزی ها یا تصمیم های یک دولت برای ایجاد یک ناحیه گردشگری و پارک های ملی 

حیه دیگر و وقوع جنگ بین حکومت ها نیز یا صنعتی باعث انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به نا

 موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی می شود.

دولت امارات متحده با ساختن جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس ، نواحی جدیدی در مثال: 

 منطقه ایجاد کرده است.کاربری این جزایر تفریحی و تجاری است.

برای ساختن این جزایر مقدار زیادی سنگ و خاک از بستر خلیج فارس بالا کشیده شده که این خاک 

بوم سازگان دریایی و آب سنگ های مرجانی برداری و گل آلود شدن وسیع باعث آسیب رساندن به 

 .شده است
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ی بنگلادش کشتار مردم مسلمان میانمار و آتش کشیدن خانه هایشان باعث مهاجرت آن ها به مرزها

 شده و در نتیجه ناحیه مسلمان نشین میانمار تخریب شده است.

 کانون ناحیه ، مرزهای ناحیه

در آن وجود وحدت و همگونی است که بیشترین عوامل کانون یا مرکزی هر ناحیه جغرافیایی دارای 

 دارد .

آن حرکت می کنیم به معمولا هر چه از کانون یک ناحیه جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهای 

 تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود و سرانجام این عوامل ناپدید می گردند.

  برای مثال در کانون یک ناحیه صنعتی تجمع زیاد کارخانه ها دیده می شود هر چه از کانون

انه ها کاسته دور و به مرزها ی ناحیه مجاور نزدیک شویم از تمرکز و تعداد  کارگاه ها و کارخ

 می شود تا اینکه سرانجام در ناحیه مجاور دیگر اثری از آنها دیده نمی شود.

  بارانی استوایی و صحرای بزرگ مثال دیگر ناحیه ساوان یک ناحیه انتقالی بین جنگل های

بارندگی کمتر و علف های ساوان کوتاه تر هر چه به سمت بیابان صحرا پیش برویم آفریقاست.

و کم کم به مراتع مداری که از علفزارهای کوتاه قد تشکیل شده تبدیل می ی شوند و تنگ تر م

 تبدیل می شوند.استپ های بیابانی گردند.این مراتع در حاشیه صحرا به علت خشکی هوا یه 
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 تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است.

دشوارتر از نواحی طبیعی مثل البته در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی تعیین مرز نواحی 

 ؟ زیرا نواحی انسانی دائما در حال حرکت و جابجایی هستند.نواحی خاک یا زیست بوم هاست. چرا

گاه یک ناحیه بخشی از یک روستا ، یک شهر یا استان یا .قلمرو و وسعت نواحی ، متفاوت است

 انی دارد.یک کشور است و گاه چند کشور و قاره را در برمی گیرد و مقیاس جه

در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های .مرزهای نواحی قابل تغییرند

 خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا زیاد شود.

مثلا مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی وسعت یک ناحیه کشاورزی را کاهش و یا از 

 بین می برد.
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مرزهای سیاسی و مرزهای سیاسی و اداری معمولا بر مرزهای نواحی انسانی و طبیعی منطبق نیستند. 

اداری بر مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند. در این مرزبندی گاهی یک ناحیه آب 

 گیرد. و هوایی ، ناحیه زبانی و قومی و نظایر آن بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می

 

 فعالیت

( ، استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و خراسان جنوبی چگونه از 9الف( در نقشه ی شماره )-9

 هم جدا شده اند؟ 

بر اساس عوامل اداری و سیاسی از هم جدا شده اند و معیار های طبیعی و انسانی در تعیین مرز جواب : 

 این نواحی مورد توجه قرار نگرفته است.

 ب( کدام ناحیه ی طبیعی در این سه استان گسترده شده است؟   

 بیابان لوت ) ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی (جواب : 

 ( ، کشورهای افغانستان و پاکستان چگونه از هم جدا شده اند؟2الف( در نقشه شماره)-2

تعیین 9199در سال توسط عوامل اداری و سیاسی دیورند مرز مشترک افغانستان و پاکستان جواب : 

 شد.

 ب( کدام ناحیه انسانی در هر دو کشور گسترده شده است؟ 

 قوم پشتونجواب: 

آیا لزوما مرزهای نواحی طبیعی و انسانی با مرزهای اداری و سیاسی منطبق اند؟ خیر .مرزهای اداری -9

ق جغرافیا یی منطب و سیاسی بر اساس انتخاب انسان ها و حکومت ها تعیین شده و معمولا بر مرز نواحی

 نیستند.

https://konkur.info



22 
 

 

در سراسر کره زمین گسترده شده اند این نواحی دارای ویژگی های طبیعی هستند و  نواحی طبیعی

بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند که جوامع انسانی برای ادامه حیات به نواحی 

 طبیعی وابسته هستند.

فرهنگی ، اجتماعی ........... در بستر نواحی طبیعی شکل می شامل نواحی جمعیتی ،  نواحی انسانی

 گیرند و بوجود می آیند.

قرار نهادهای سیاسی یا اداری بطور کلی امروزه همه نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت 

 دارند.

ریت زیرا یک نهاد آنها را اداره و مدیشهرها ، استان ها و کشورها نواحی سیاسی محسوب می شوند 

 این نواحی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور متمایز می شوند.می کند. 
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 متن سؤالات درس دوم

 بازار های شناور در بانکوک از دیدنی های جالب توجه در .................... است.-1

 ( شرق آسیا4         ( غرب آسیا     3( جنوب شرقی آسیا                2( جنوب غربی آسیا           1

 احداث راه آهن در کدام کشور دشوارتر و پر هزینه تر است؟ -2

 ( هندوستان4( تایلند               3( بنگلادش                 2( سوئیس            1

 هدف دولت امارات متحده عربی از ساختن جزیره های مصنوعی در آبهای خلیج فارس چیست؟ -3

 مردم میانمار به مرزهای بنگلادس را ذکر کنید.علت مهاجرت  -4

 کانون ناحیه چه ویزگی هایی دارد؟ با ذکر یک مثال؟-5

 ناحیه جنگلی ساوان در کجا قرار دارد؟-6

 هر چه از ناحیه جنگلی ساوان به سمت بیابان صحرا پش برویم چه تغییری در پوشش گیاهی بوجود می اید؟-7

 می کنند؟چگونه مرزهای نواحی تغییر  -8

 چرا امروزه نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند؟-9

 چرا شهر ها ، استان ها و کشورها نواحی سیاسی محسوب می شوند؟ -11
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 نواحی آب و هواییدرس سوم: 

 

 آب و هوا و ناحیه:

است. ایجاد بخش های مختلف در سیاره زمین نتیجه وجود نواحی  ناحیه آب و هوا یکی از عوامل مهم پدید آمدن 

 متفاوت است.   آب و هوای

هوای امروز : وضعیت گذرا و موقتی هواکره )اتمسفر( در محل را بیان می کند. مثال هواتفاوت هوا و آب و هوا: 

، شرایط و هواآب و . در حالی که ممکن است هوا در ظهر همان روز گرم باشد. صبح کمی خنک بود

را نشان می دهد. به عنوان مثال آب و هوای شهر میناب بیشتر گرم و وضعیت هوای یک ناحیه در دراز مدت 

خشک است. جهت پی بردن به نوع آب و هوای هر منطقه یا ناحیه می بایست، داده های آماری مربوط به عناصر 

را جمع آوری و میانگین آن محاسبه شود، تا نوع سی سال و ... حدود بارش، دما، رطوبت آب و هوایی همچون، 

 آب و هوای منطقه مشخص شود. 

 

 ایستگاه هواشناسی

 .است( شناسی اقلیم)هواشناسی و آب طبیعی، جغرافیای های شاخه از یکی*
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 اهمیت هوا کره:

( و )هیدروسفرآب کره)لیتوسفر(، سنگ کره)اتمسفر(، هوا کرهمحیط زندگی ما از چهار بخش تشکیل شده است: 

 )بیوسفر(.زیست کره

 

 

کیلومتری اطراف زمین را فرا گرفته است. هواکره یا  3111*هوا مخلوطی از گازهای مختلف است، که تا حدود 

 اتمسفر دارای لایه مختلفی همچون، تروپسفر، استراتوسفر، مزوسفر، یونوسفر، اگزوسفر و ماگزوسفر.

 

*وجود هواکره یکی از ویژگی های مهم سیاره زمین است، و این سیاره را از سیارات دیگر متمایز نموده است؛ زیرا 

 به واسطه هواکره، زیست کره قادر به حیات است. هواکره بر روی آب کره و سنگ کره نیز تأثیر می گذارد. 

 چرا نواحی آب و هوایی به وجود می آید؟

 واحی مختلف آب و هوایی:عوامل به وجود آمدن ن
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 تابش خورشید: 

مهمترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین 

است. تابش خورشید بر روی عناصر آب و هوایی چون دما، فشار ، رطوبت و بارش تأثیر می گذارد. نور خورشید 

 پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت نیست.زاویه تابش خورشید و میزان 

 

مایل بودن محور زمین موجب می شود، اشعه ی خورشید به مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویه 

تابش به سمت قطب مایل و مایل تر شود. مقدار انرژی خورشیدی که هر سانتی متر مربع از زمین در بخش های 

وی انرژی خورشید را دریافت نمی کنند. مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی زمین در مدت زمان مسا

آن به دور خورشید موجب می شود، طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقه روشن و تاریک و طول روز و شب 

 و فصل های مختلف سال در نواحی مختلف و در نیم کره شمالی و جنوبی متفاوت باشد. 

ی کمترین انرژی را دریافت می کنند. این مناطق حتی در زمستان چند ماه در تاریکی کامل فرو می *نواحی قطب

 روند و انرژی جذب شده از سطح خود را از دست می دهند، بدون آن که دوباره انرژی بدست بیاورند. 

 :دما 

 خورشیدی به آن می باشد.*مناطق گرم، معتدل و سرد بر روی سطح زمین نتیجه دریافت نامساوی انرژی 

 .هر چه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر حرکت می کنیم، دمای هوا کاهش می یابد 

*تابش اشعه خورشید در مناطق استوایی در طول سال، عمود و نزدیک به عمود می باشد. به همین دلیل 

ریایی آب گرم در اقیانوس ها نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیره ی گرما و سرچشمه ی جریان های د

 هستند.*

  6متر  1111علاوه بر عرض جغرافیایی، عواملی همچون ارتفاع از سطح زمین)به طور متوسط به ازای هر 

درجه کاهش دما در لایه ی ورد سپهر(، دوری و نزدیکی به دریاها و اقیانوس ها، عبور جریان های دریایی 

 ر دمای یک مکان تأثیر می گذارند.گرم و سرد و جهت و شیب ناهمواری ها ب
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   :فشار 

فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می کند و مقدار آن در سطح دریای آزاد برابر با 

سانتی متر است. در واقع، هوا دارای وزن است و بر هکه چیز فشار وارد می کند؛  76وزن ستونی از جیوه به ارتفاع 

 است ما فشار هوا را احساس نکنیم. هر چند ممکن

 است. هکتوپاسکال*فشار هوا با فشار سنج اندازه گرفته می شود، و واحد اندازه گیری آن نیز 

 :مراکز کم فشار و پرفشار 

 *فشار هوا در یک مکان متغیر است و کم یا زیاد می شود.*

 در هوا فشار و وزن نتیجه در گیرند، می فاصله هم از و کنند می حرکت تر سریع آن های ملکول گرم هوای در

در نتیحه بر روی یک منطقه . کند می صعود بالا سوی به و شود می سبک گرم هوای شود؛ می کم حجم واحد

 ناحیه کم می شود. مرکزگرم، مرکز کم فشار ایجاد می شود. در کم فشار)سیکلون(، فشار هوا به سمت 

 

 مرکز پرفشار                    مرکز کم فشار                                 

 

وقتی هوا سرد می شود، ملکول های آن به هم نزدیکتر می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود؛ به 

رد، وی منطقه سدلیل اینکه هوای سرد سنگین است، به سمت پایین یا سطح زمین فرود می آید، در نتیجه بر ر

 یک مرکز پرفشار)آنتی سیکلون(پدید می آید. در پرفشار، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.
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 ، جریانی را بوجود می آورد که به آنکم فشاربه سمت مراکز  پرفشارجابجا شدن هوا از مراکز نحوه تشکیل باد: 

 سبک به بالا و نزول هوای سرد و سنگین به زیر آن. می گویند. به عبارتی دیگر، صعود هوای گرم و باد

  :توده هوا 

به حجم وسیعی از  هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته 

 گفته می شود.توده ی هوا باشد، 

 توده ی هوای سرد و خشک ،توده ی هوای گرم و مرطوب مثال:  

  :جبهه ی هوا 

 (و جبهه سردجبهه گرم ها مرز بین دو توده ی هوای مجاورند و آن ها را از هم جدا می کنند.) جبهه

  استوایی در  گرمقطب و هوای سرد  است که بین هوایجبهه ی قطبی مهمترین جبهه های هوا

 منطقه معتدله تشکیل می شود. این جبهه در تغییرات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد.
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 :کمربندهای فشار و گردش عمومی جو 

پراکندگی کانون های فشار بر روی کره ی زمبن، از عوامل مهم گردش عمومی هوا و تغییرات آب و هوای 

 همدیگر هستند. قرینهنواحی است. در واقع کمربندهای فشار در دو نیم کره شمالی و جنوبی 

  همیشگی، یک کانون کم فشار ایجاد می شود.  در ناحیه استوا دلیل زاویه ی مستقیم تابش و گرمای

قطب ها برعکس، به دلیل سردی فوق العاده ی هوا مراکز پرفشار هستند. در بین این دو ناحیه، دو 

 مرکز کم فشار و پرفشار مشاهده می شود که بر اثر صعود و نزول هوا ایجاد شده اند.

  دقیقه شمالی و جنوبی، هوای گرم به  27ه و درج 23در ناحیه استوایی)حاره ای( از استوا تا مدارات

سمت بالا صعود می کند، با بالا رفتن سرد می شود، در این هنگام رطوبت خود را به صورت باران فرو 

 می ریزد. این باران های تند و رگباری، همراه با رعد و برق، هر  روز  عصر مشاهده می شود.

 ت عرض های بالاتر حرکت می کند و تحت تأثیر نیروی هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا به سم

کوریولیس دچار انحراف می شود. در منطقه جنب حاره )اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی تا 

درجه شمالی و جنوبی( سرد و سنگین می شود و فرو  33درجه تا  5/66مرز منطقه معتدله یعنی 

 به وجود می آورد.می نشیند، و مراکز پرفشار جنب استوایی را 

  درجه، دوباره بر اثر صعود هوا منطقه ی فشار کم ایجاد  61در ناحیه معتدله حوالی عرض جغرافیایی

می شود. البته این صعود تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند، 

 و هوای نسبتا گرم تر را به سمت بالا می راند.

 ه دلیل وسعت خشکی در نیم کره ی شمالی و وسعت آب ها در نیم کره ی هرچند در این منطقه ب

 جنوبی تغییراتی در فشار مناطق بروز می کند.

  این جا به جایی توده های هوا بین کمربندهای فشار، موجب وزش بادهای مختلف در سطح کره ی

 زمین و تغییرات آب و هوایی می شود.
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 :بارش 

  :می باشد. تگرگو  برف، بارانبارش شامل 

 به طور کلی، وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل بستگی دارد:

وجود هوای مرطوب: اقیانوس ها، دریاها و دریاچه ها منبع عمده ی رطوبت هوا هستند؛  _1

نواحی هر چه از اقیانوس ها و دریاها دورتر باشند، رطوبت آنها کمتر و خشکی هوایشان بیشتر 

 است.

توده ی هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا برود و سرد شود، تا به نقطه ی عامل صعود:  _2

اشباع برسد، و پس از تشکیل ابر، ببارد. اگر در یک ناحیه هر یک از دو عامل رطوبت یا صعود 

 هوای مرطوب شکل نگیرد، بارندگی ایجاد نمی شود.

فارس و تایش خورشید بر آن  به واسطه خلیجبیشترین رطوبت دارای بندر عباس مثال: شهر 

به واسطه پرفشار جنب حاره امکان بارش در این منطقه عدم صعود می باشد؛ ولی به دلیل 

 .   نداردوجود 
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   میلی متر در سال بارندگی دارند، اما  1511آسیای موسمی، بسیار پرباران اند و بیش از

رندگی دارند، بارش آن ها کمتر از برخی از نواحی داخلی قاره ها و بیابان ها مقدلر ناچیزی با

 میلی متر در سال است؛ حتی ممکن است، سال ها در این نواحی باران نبارد. 111یا  51

 :انواع بارش 

در این نوع بارندگی، توده ی هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود؛ همراه با بالا بارندگی همرفتی:  _1

ر از بیشتبارش های بهاری می شود و بارندگی صورت می گیرد.  رفتن، دمای آن پایین می آید، ابر تشکیل

 این نوع هستند.   

به وچود می آید؛ جایی که توده جبهه ها این نوع بارندگی بیشتر در محل  بارندگی جبهه ای)سیکلونی(: _2

 های هوا با یکدیگر برخورد می کنند.

 

نواحی مرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و  در این نوع بارندگی،بارندگی کوهستانی)ناهمواری(:  _3

جهتی که دارند، مانع حرکت افقی توده ی هوای مرطوب می شوند. در نتیجه، توده ی هوا در امتداد دامنه 

کوه بالا می رود و هنگام صعود، دمای آن کاسته شده و نمی تواند رطوبت را در خود نگه دارد؛ بنابراین، 

 موجب بارش می شود.

https://konkur.info



32 
 

 

 ه بندی نواحی آب و هواییطبق: 

اقلیم شناسان با استفاده از معیارهای مختلف، نواحی اقلیمی جهان را بررسی و تقسیم بندی کرده اند. 

می باشد. این طبقه بندی بر مبنای سه « کوپن»یکی از معروف ترین این تقسیم بندی ها، طبقه بندی 

 انجام شده است. پوشش گیاهی و دما ، بارشمعیار 

  این طبقه بندی، کوپن ابتدا پنج گروه اصلی آب و هوایی را از یکدیگر تفکیک، سپس هر طبق

 گروه اصلی به آب و هوایی به گروه های فرعی تقسیم شده اند.

 

 پوشش کیاهی بارش دما نام آب و هوا علامت آب و هوا

A )هیچ ماهی سردتر از  استوایی)گرم و مرطوب

 درجه سلسیوس نیست.18

تمام بارش در 

 سال

مناسب برای جنگل های 

 بارانی استوایی

B نامناسب برای رویش  کمبود بارش اخلاف دما زیاد است. خشک

 گیاه

C میانگین سردترین ماه بین  معتدل

درجه  -3+ تا 18

 .سلسیوس است

بارش در دوره 

سرد سال بیشتر از 

 دوره گرم

مناسب برای جنگل های 

 خزان دار

D ماه سردترین میانگین سرد 

 سانتی درجه -3 از کمتر

 .است گراد

بارش تابستان 

 بیشتر از زمستان

مناسب برای جنگل های 

 مخروطی سردسیری

E 11هیچ ماهی بیش از بسیار سرد قطبی +

 درجه سانتی گراد نیست.

نامناسب برای رویش  کمبود بارش

 گیاه

 *جدول طبقه بندی آب و هوایی کوپن*

 :بیابان ها 

 یکی از نواحی آب و هوایی، اقلیم گروه در تقسیم بندی کوپنB   یا نواحی خشک است. مناطق

است؛ به طوری نامنظم در این مناطق  بارندگیدارند. کمبود بارش خشک مناطقی هستند که 
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 رگبارهای؛ یا منطقه به طور ناگهانی با نگیردصورت بارشی  گه ممکن است چند سال هیچ

 کوتاه مدت مواجه شود.

 .دهد می تشکیل بیابانی و خشک مناطق را ما کشور از ایی عمده بخش

 

 

 450mm 100 - 250mm 50 - 100mm -50mm - 250 میزان بارندگی سالانه

بسیار خشک)نیمه  خشک نیمه خشک منطقه

 بیابانی(

 بیابانی

 *نمونه جدول تقسیم بندی مناطق خشک بر اساس بارش*

 .به طور کلی، بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک هستند 

 .دو ویژگی معمول بیابان ها: کمبود بارش و تبخیر زیاد 

  است؛ حتی ممکن است، چند سال بارندگی نداشته میلی متر  51بارندگی سالانه بیابان ها کمتر از

 باشند.

 .میزان تبخیر در بیابان ها شدید و پوشش گیاهی ضعیف است 

 بیابان ها بر اساس دما به دو گروه تقسیم می شوند: 

 این بیابان ها معمولا در نواحی مجاور راس السرطان و راس الجدی واقع شده اند. بیابان های گرم:  -1
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 این بیابان ها عمدتا در عرض جغرافیایی بالا یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند. های سرد:بیابان  -2
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 علل ایجاد بیابان ها:

 استقرار مرکز پرفشار:الف( 

در نواحی پرفشار، فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه، بارش می شود. در منطقه جنب حاره ای، توده 

راس السرطان و راس الجدی فرو می نشینند و منطقه پرفشار را به وجود می های هوا در حوالی مدارهای 

آورند. در نتیجه، کمربند بیابانی کره ی زمین در اطراف این دو مدار در سه قاره گسترده شده است. در مناطق 

 قطبی نیز به دلیل پرفشار بودن، امکان صعود هوا وجود ندرد.

حی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و یا شکل و جهت ناهمواری برخی نوا دوری از منابع رطوبتی:ب( 

ها و قرار گرفتن در پشت کوه ها که از رسیدن توده هوای مرطوب به آن ها جلوگیری می کند، با خشکی هوا 

 مواجه می شوند؛ مانند بیابان گبی یا تکله ماکان  
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 نمونه سوالات درس سوم:

 ناحیه آب و هوایی چیست؟ یکی از عوامل مهم پدید آمدن .1

 جهت پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه کدام داده های آماری مورد نیاز است؟ .2

 چه عاملی سیاره زمین را از دیگر سیارات متمایز نموده است؟ .3

 کمترین میزان انرژی دریافتی یر روی سطح زمین، کجاست؟ .4

 واحد اندازه گیری فشار هوا چست؟ .5

 شود؟باد چگونه تشکیل می  .6

 توده هوا را تعریف کنید؟ .7

 مهمترین جبهه هوا را نام ببرید؟ .8

 انواع بارش را بنویسید؟ .9

 سه معیار اصلی کوپن جهت طبقه بندی آب و هوایی را بنویسید؟ .11

 دو ویژگی اصلی همه بیابان ها چیست؟ .11
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و اشکال زمین هایناهموار درس چهارم:  

 توانیم؛ که بر اساس آن اندکردهایجاد  ی را در سکطح کره زمیناژهیوهای اندازچشکم ،هایناهموارشککل و نوع 

ی بندمیتقس... و ی بیابانینواح ی ساحلی،نواح سکطح کره زمین را به نواحی مختلفی همچون نواحی کوهسکتانی،

 (1کرد.)شکل 

 

 

 

هایناهموار: تصاویری از 1شکل   

( وسککفریب ،سککفر درویککه ،توسککفریل اتمسککفر،از چهککار محککیط ) میکنککیمککزمککین کککه در آن زنککدگی  هسککیار

سککطح زمککین  و در پوسککته( تشکککیل) توسککفریلاسککت؛ اشکککال نککاهمواری بککر روی بخشککی از  شککدهلیتشک

 .اندشدهنمایان 

 ( کجاست؟کرهسنگلیتوسفر)

 شدهلیتشک هستهو جبه( گوشته ) ،پوستهی کلی از سه قسمت بندمیتقسکدر یک  سکاختمان درونی کره زمین 

ست را در ا و سخت( که مانند پوسته، سرد گوشته فوقانیفوقانی گوشته ) و بخش پوستهاست. زمین شناسان 

و بخش خارجی زمین است که از سنگ  کرهسنگیا  توسفریل (2. )شکل انددهینام( کرهسنگ) توسفریلاصطلاح 

درصد سطح لیتوسفر توسط آب  71است.  هاانوسیو اقدریاها  و بستر و کف هایخشک و شامل شدهلیتشک خاک

 .است (هایخشک) هاقاره آن شاملدرصد  29و پوشیده شده  اهایو در هاانوسیاق

 بررسی نماییدکتاب را  93دانش آموزان عزیر؛ لطفا فعالیت صفحه 

https://konkur.info



38 
 

 

درونی کره زمین و لیتوسفر یهابخش: 2شکل  

 

اصلی سطح زمین یهایناهموار  

( 3. در شکل )تپه ،جلگه ،دشت فلات،: شوندیمسطح زمین به چهار دسته تقسیم  و عمدهناهمواری اصلی 

است. شدهدادهی زمین نشان کرهدر سطح  هایناهموارپراکندگی برخی از این   

 
کره زمین یهایناهموار:3شکل  

 

 

ی آن با شیب تند به نواحی هاو کنارهی مرتفع ونسبتا همواری هستند که در کوهستان محصور بوده هانیسرزم

ی کم وسعت هستند.و برخوسیع  هافلات. برخی شودیمپست متصل   

 

 فلات
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. 

یی از کشورهای پاکستان و هابخشی مهم آسکیا فلات ایران اسکت که قسمت اعظم کشور ایران و هافلاتیکی از 

که محدوده  تقریبی فلات ایران را نشان داده است  4. با توجه به شککل اسکت  شکدهواقعافغانسکتان  بر روی آن 

 هاکوهرشتههموار بودن،محصور بودن در  نسبتاًی فلات مانند مرتفع و هایژگیو وتعریف فلات را مجدد مرور کنید 

فلات ایران را محصور  هاکوهرشتهکدام ی پست در اطراف را ببینید. هانیمسکرزو متصکل شکدن با شکیب تند به 

 ؟اندکرده

 

 
پست اطراف یهانیو سرزم رانیا: موقعیت تقریبی فلات 4شکل  

 

که به شکل  هاکوهی از امجموعه برجسته دارد. و قلهی تند هادامنه معمولاًناهمواری برجسته و مرتفعی است که 

 ،یراک ،آندها ی عظیم هیمالیا،هاکوهرشککته مانند .آورندیمرا به وجود  کوهرشککته ،اندقرارگرفتهنواری در کنار هم 

 .و زاگرس البرز ،آلپ

 
هاکوهو رشته هاکوه:5شکل   

 

 کوه

 یک توضیح
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خود  رامونیپ یدارند اما از نواح یهکا ارتفکاع کمترنسکککبکت بکه کوه هسکککتنکد ککه ییهکایبرجسکککتگ؛ هکاتپکه

 (6.)شکلبلندترند

 
: تپه6شکل  

آزاد( محاسبه  یهاآبدریا)سطح متوسط  سطحرا بر اساس  هاو کوه هاتپه ازجملهارتفاع نقاط مختلف کره زمین؛ 

 دریا ارتفاع دارد؟ از سطحکنید چند متر  و مشخصنقطه را بیابید  نیبلندتردر شکل زیر ( 7.)شکلکنندیم

 
 )جهت تداعی مفهوم(هایناهموارارتفاع  و سنجشآزاد  یهاآب: سطح 7شکل 

  

 و کف هافلاتدر میان  ایو در کنار سواحل  ای ،هاکوهیی پسکت ونسبتا هموارند که در میان هانیسکرزم هادشکت

تا به امروزه یکی از  هااز گذشته انددادهتشکیل  را نیزم سطح سکومککه بیش از ی هادشکت .اندقرارگرفته هادره

 (8.)شکلاندبوده و شهرهای انسان در تشکیل روستاها سکونتگاهی هامکان نیتریاصل

 
 در دشت روستاها یریگاز شکلتصویری :8شکل 

 دشت

 تپه
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؟دیآیمچرا اشکال مختلف ناهمواری در سطح زمین پدید   

از:   اندعبارت هایناهموار یریگشکلدر پیدایش و  مؤثرعوامل   

 

 

مانند کف کلاس شککما که از اتصککال چندین ) اسککت. شککدهلیتشکککقطعاتی  و از سککتین کپارچهی نیزم لیتوسککفر

دیده  کییموزااسککت و وقتی موکت یا فرشککی در کف کلاس پهن شککود قطعات مجزای  شککدهسککاخته کییموزا

مرز  میتوانینم و ما اندقرارگرفتهبر روی سطح لیتوسفر  و رسوبات هااز سنگزیادی  حجمهمدر زمین  شوندینم

 نیا (9.)شکلندیگویم( Plateپلیت) ایو  ورقه صکفحه، اصکطلاح( این قطعات را در بین این صکفحات را ببینیم 

خمیری به  و بخشاین مواد مذاب  هرگاه قرار دارند. ترنییپای در مذابمواد  و صکککفحکات بر روی مکاده خمیری 

 ییهادهیپدکه این رویداد باعث ایجاد  دهندیمصفحات که از هم مجزا هستند را با خود حرکت  ندیایدربحرکت 

 نیاایجاد گسکل و بالا آمدن مواد مذاب شده که هر یک رسکوبی، یهاهیلا،چین خوردن  فشکانآتشمانند: فوران 

ما اگر از شدهید که  شنهادیو پبیندیشید  لطفاًدانش آموزان   .شوندیمسبب پیدایش اشکال ناهمواری  رخدادها

حرکات  و علت و نحوهخانواده خود مبحث وجود صفحات  یاعضا ریساو  و مادرخواستته شود به پدر 

  وسایلی استفاده خواهید کرد؟ ایو آن را توضیح دهید از چه مثال 

 

 هاآن و مرز:صفحات 9شکل

 

،بالا آمدن مواد مذاب و...( عوامل گسل ی،خوردگنیچ ،فشان)آتش یدرون توسط عوامل هایناهموارپس از تشکیل 

ی هایناهمواربر روی  ماهر تراشکرهیپو  ستتازمجستتمهمانند یک  شیو فرستتاهوازدگی بیرونی شککامل 

ی جدیدی را ایجاد ناهموار اشکککال هاآنشکککل  رییتغبا  و کنندیم، در طی هزاران سککال فعالیت شککدهلیتشککک

 .کنندیم

 بیرونیعوامل  عوامل درونی

 عوامل درونی

 عوامل بیرونی

 .کنید ومبحث بیشتر بدانیم را مطالعه بررسیرا  کتاب44دانش آموزان عزیر؛ لطفا فعالیت صفحه
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 هوازدگی-6

 :ردیگیمعمل هوازدگی به سه شکل صورت 

 

 : انواع هوازدگی11شکل

 جدول: مشخصات انواع هوازدگی

 نتیجه هوازدگی عامل هوازدگی هوازدگینوع 

 تغییر ترکیب کانی بدون هاسنگتخریب  یخ شکافتگی-تغییرات دما فیزیکی

 هایکان بیو ترکهمراه تغییر ساختمان  هاسنگتخریب   آب و اکسیژن شیمیایی

 تغییرات شیمیایی-تخریب سنگ ها گیاهان وجانواران زیستی

 

  

  

 یعیرطبیو غهوازدگی شیمیایی در تخریب عوارض طبیعی  یوبرتر ریتأثبسکیار جالب در مورد  یهامثالیکی از 

و از  هانمخاداسکتان سکرگذشت یکی از آثار باستانی مصر تحت عنوان سوزن کلپوپاترا است.)کلپوپاترا از شاهزاده 

یک گرانیت بود؛  نزد و مقاوماز جنس سنگ سخت  اتفاقاًفرمانروایان مصر در دوره باستان بود( این اثر تاریخی که 

بود.اما  و خواناروی آن مشخص  یهاو نوشته و نقوشسالم مانده  آنجاخشک  یوهواآبقرن در مصر و در  35به 

 75مدتی بعد و در زمان حاضر این اثر تاریخی به آمریکا برده و در پارک ملی نیویورک نصب شد.پس از گذشت 

محو آن  و خطوط و نقوش شککدهبیتخر سککرعتبهاثر تاریخی ارزشککمند سککوزن کلپوپاترا  سککال از این اقدام، 

 واقعاً.)هوازدگی شککیمیایی بود و غلبهرخداد  جهیدرنتمرطوب آمریکا و  یوهواآب( علت آن وجود 11.)شکککلشککد

 ددانستنیمخشک و مرطوب را  یوهواآبتفاوت هوازدگی در  دهندگانانتقال و اگراین انتقال خیلی اشتباه بوده 

ما اگر ش هابچه!! نظر شکما چیست؟( راستی کردندینمظلم را به تاریخ تحمیل  نیو ا زدندینمدسکت به این کار 

 موضوع هوازدگی را در نظر بگیرید. حتماًطراحی کنید  یامنطقهرا برای  یو ساختمانروزی خواستید بنا 

 یک توضیح
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 کلپوپاترا:نقش هوازدگی در تخریب سوزن 11شکل 

 فرسایش-4

 عوامل فرسایش

 انستتانی عاملو جاری،یخچال،باد،امواج(  یهاآبعوام طبیعی)به دودسککته:  توانیمرا  شیفرسککا عوامل

  تقسیم کرد.

 عمل فرسایش

 :ردیگیم انجامعمل فرسایش در سه مرحله 

مرحله را مرحله  نیا .دنکنیم: در این مرحله عوامل فرسایش بخشی از یک ناهمواری را تخریب مرحله اول

 .اندنهادهنام  کاوش ایو  حفر ،کندن ،بیتخر ،برداشت

ی هامسکککافتمناطقی با  و بهکرده  جاجابهعوامل فرسکککایش مواد تخریبی را با خود  مرحله نیا: در مرحله دوم

 .ندیگویم انتقال  یاحمل  مرحلهمرحله را  نیا .دنبریممختلف 

و یا  تراکم مرحله نیا. دنسازیمیی رها درجامرحله سوم: در این مرحله عوامل فرسایش، مواد حمل شده را 

 نام دارد. یگذاررسوب

 

؛ شوندیم،به موادی که توسط باد حمل آبرفت؛ شوندیمبه موادی که طی عمل فرسایش توسط آب حمل 

 .شودیمگفته  یخرفت؛ شوندیمموادی که توسط یخچال حمل  و به بادرفت

 یک توضیح

 .نیدکومبحث بیشتر بدانیم را مطالعه بررسی نموده کتاب را  43دانش آموزان عزیر؛ لطفا فعالیت صفحه 
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 یکوهستان ینواحفرسایش در 

عمل  .شککوندیممحسککوب  هاکوهسککتانشکککل  رییو تغ شیفرسککاعوامل  نیترمهم هاخچالیو  ی جاریهاآب

، شدهآماده؛مواد تخریبی شودیمی جاری،  باعث تخریب بخشی از کوهستان هاآبهوازدگی و قدرت فرسکایشی  

ط توس محلول وط معلق لوخم ،یجهش ،غلتان بارکفبه اشکال  ذرات اندازهبه، و بسته ربوده توسکط رودخانه

 (12. )شکل شوندیمرودخانه حمل و از محیط کوهستان خارج 

 
 جاری یهاآب:اشکال حمل رسوبات توسط 12شکل

مهم استان  یهارودخانهکه از بستر یکی از  دهدیمرا نشان  ییهاسنگ( 13دانش آموزان عزیز تصکویر زیر)شکل

است. به نظر شما  شدهیآورجمع یسازساختمانهرمزگان)رودخانه میناب( توسط بومیان محلی برای استفاده در 

؟اگر انددهیرسکک یآورجمعمحل  و تااز اشکککال بالا توسککط رودخانه میناب حمل شککده  کیکدامبه  هاسککنگاین 

در نزدیکی محل زندگی شکما وجود دارد در اولین فرصکت مراجعه به آن، رسوبات موجود در بستر را  یارودخانه

کنید که این رسوبات به کدام شکل، توسط  و مشخص کردههیتهمشاهده کنید با گوشی موبایل از رسوبات عکس 

 کار تحقیقی میدانی خوبی جهت ارائه برای دبیرتان باشد. تواندیم؟ اندشدهحمل  مبدأرودخانه از 

 
 توسط بومیان محلی یسازساختماناز بستر رودخانه جهت استفاده در  شدهیآورجمع یهاسنگ:  13شکل
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ن و حاشیه استکوهسال در  از هزارانی جاری پس هاآبتوسط  هاآن و تراکمو رسوبات  هاسنگ و حملتخریب 

دیده  V شکلجوانی است که به  یهاآندره نیترمهمکه یکی از  کندیمآن، اشککال ناهمواری متعددی را ایجاد 

 جاری را مثال بزنید. یهاآبناشی از فرسایش  تراکمیدانش آموزان عزیز چند شکل . )شکل کاوشی( شوندیم

 
 شکل در اثر فرسایش آبی V: ایجاد دره14شکل

 هاخچالی

 ( تشکیلیادره) یکوهستانی هاخچالی بالا یهاعرضدر نواحی کوهستانی  نیو همچندر نواحی کوهستان بلند 

متر( از بالای کوه به  111تا  61افزایش ضککخامت) ازجملهپس از تشکککیل بنا به دلایلی  هاخچالی نیا .شککودیم

ی را از ادیو مواد زعمل کرده  بولدوزر کمانند ی هاخچالحرکت، ی ریمسکک نیا در .کنندیمسککمت پایین حرکت 

در نواحی کوهستانی باعث تشکیل اشکالی  هاخچالتوسط ی مواد کندن .آورندیم نییبه پاخود  و همراهکوه کنده 

. به موادی شوندیمدیده  Uشکل تشکل درهایی است که به  هاآن نیترمهمکه یکی از  دوشیمکاوشی یخچالی 

. یخرفت ها ندیگویم( مورن) خرفتدر اصطلاح ی دهدیمتراکم  تیو درنها خود حمل و باکنده  از کوهکه یخچال 

خود  ( بهیسکککطح ی،انیم ی،کنار یخرفت های زیرین ،) یمختلفدر یخچال، اسکککامی  تشکککانیموقعبسکککته به 

 (15.)شکلرندیگیم

 

 :دره یخچالی ویخرفت ها15شکل
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دائمی ایران در  ناحیه  یهاخچالیفصلی در برخی ارتفاعات وجود دارد اما تنهاترین  یهاخچالیدر کشکور ایران 

متر دومین قلکه مرتفع ایران بعکد از دمکاوند 4851بکا ارتفکاع   کوهعلمالبرز قرار دارنکد.  کوهرشکککتکه، در کوهعلم

علت نابودی  دربارهدر حال ذوب و نابود شککدن هسککتند. دانش آموزان عزیز  کوهعلم یهاخچالی متأسککفانهاسککت.

 .دیجو کندائمی ایران پرس و  یهاخچالی، تنهاترین کوهعلم یهاخچالی

 

 و یخرفت های بسیار بزرگ کوهعلم:16شکل

 فرسایش انحلالی

به  بانفوذی جاری هاآب گچ و سنگ نمک موجود باشد، سنگ ،آهکسنگیی مانند هاسکنگدر برخی نواحی که 

 هاسککنگباعث ایجاد اشکککال متنوعی در این نوع  یزمانمدتو انجام عمل انحلال ، پس از گذشککت  هاآندرون 

 هایغار نیترطولانییکی از  قشم )جزیره  یغار نمکهمدان(  صدریغار عل) یآهک. مانند غارهای شکوندیم

 .نامندیم اشکال کارستیاشکال ناشی از فرسایش انحلالی را  نیا .نمکی دنیا(

 
 :اشکال مختلف کارستی17شکل 

 

 منطقه به وجود یهاسنگدر کشور اسلونی است. در این ناحیه اشکال انحلالی فراوانی در  یامنطقهکارسکت نام 

ز ا یاشکال ناشو  هاسنگاگر این  مثلاًاسکت.حال  شکدهگرفتهاسکم این اشککال از آن منطقه  نیبنابراآمده اسکت.

 یک توضیح

 یک توضیح
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 اشکال هاآناشکال کارستی به  یجابه قطعاًاستان هرمزگان قرار داشت،  شهرستان بستکدر  هاآنفرسایش 

 است. جادشدهیاآهکی آن  یهاسنگستی فراوانی در ایران هم اشکال کار در زاگرس.!!!! گفتندیم بستکی

 

 

 فرسایش طبیعی در نواحی بیابانی

 است. بادعامل اصلی و مسلط فرسایش در نواحی بیابانی 

 :شوندیمتقسیم  دودستهاشکال ناشی از فرآیند فرسایشی باد در نواحی بیابانی به 

 اشکال تراکمی -2اشکال کاوشی -9

 
 کاوشی)کلوت( و تراکمی)ریگ لوت( ناشی از فرسایش بادی در بیابان لوت دو شکل یریقرارگ:کنار هم 18شکل 

این  نیترمهم. برخی از شوندیم: این اشکال در اثر عمل کندن ،برداشت و کاوش باد ایجاد اشکال کاوشی-9

 از: اندعبارتاشکال 

 بیابان فرشسنگیا  رگ دشت ریگی،الف( 

است. هنگام وزش باد، ذرات کوچک توسط باد  خردشدهی هاسنگ و درشتکوچک  از ذراتسطح بیابان پوشیده 

در این صککورت سککطوحی پر از  که ماندیمبر جای  تربزرگو قطعات سککنگ  شککوندیم و بردهاز محل برداشککت 

رگ( و به ) یگیر، را در اصکطلاح دشت قرارگرفتهی کنار هم هاسکنگسکطوح  نیا .دیآیمبه وجود  هاسکنگقلوه

اقع در منطقه مرنجاب ایران)و.نامندیمبیابان نیز  فرشسنگ،  ابانیخکنار  یهافرشسنگدلیل شباهت نسبی با 

 بسیار زیبایی سنگفرش بیابان وجود دارد. یهانمونهدر استان اصفهان(

 بررسی نمایید.کتاب را 46دانش آموزان عزیر؛ لطفا فعالیت صفحه 
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 اردن(:سنگفرش بیابان)کشور 19شکل 

 ی بادیها( چالهب

 رزمانمروبهپوشش گیاهی  و فاقد زیردانهی هاماسهدر نواحی دارای  ژهیوبهبرداشت زیاد ماسه در بیابان توسط باد 

کند به دلیل  برخورد ینیرزمیز. اگر هنگام حفر چاله، باد به آب شکککودیمیی در این مناطق هاچالهبکاعث ایجاد 

باد برگی کند و متوقف  و عملنخواهد بود  هاماسهذرات ، باد دیگر قادر به برداشکت  یچسکبندگخیس شکدن و 

که  اندحفرشدهیی توسط باد هاچاله. در بیابان لوت شودیمنیز متوقف  ترنییپادرنهایت عمل حفر چاله به اعماق 

 . کندیمتر نیز تجاوز م 111از  هاچاله. در بیابان بزرگ آفریقا عمق این رسدیم متر 41به  هاآنعمق 

 
 : چاله بادی)کشور الجزایر(21شکل 

 ( کلوتج

هسکتند. کلوت نام فارسی این  یاردانگ یا کلوت هازیبای فرسکایش بادی  اریو بسک العادهخارقیکی از اشککال 

است( ویاردانگ نام  کوه لوتاسکت کلوت همان  شکدهگفتهبلوچی به معنای تپه اسکت و  یاواژهکلوت عارضکه )

است که:  بیترتنیابهبادی بوده -ترکسکتانی آن است. نحوه تشکیل این عوارض که حاصل فرسایش مشترک آبی

در  هالابیستخلیه  یهامحلیی پوشانده شده بود.)یا هااچهیدربیابان توسط  از مناطق یهابخشدر ادوار گذشته 

باقی ماند.  هاآنهای تجمع آب( رسوبات بسیار ریزی در محل  یهامکان)یا هااچهیدرزمان حاضر( پس از نابودی 

مانند یک کشککاورز مسککلح به یک خیش بزرگ، این رسککوبات نرم را شککخم زده  بادی-آبی فعالیت فرسککایشککی 
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سککسککت مسککیر فرسککایش بوده را کنده و دو طرف را بالا  بر رسککوباتبرخی از رسککوبات که منطبق  کهینحوبه

( 21.)شکککلشککوندیمشکککل موازی دیده Uی ارهایشکک)مانند شککخم زدن زمین(. کلوت ها به شکککل اندآورده

دارای  سککاننیبدو  منطقه شتتهداد استتتان کرمان( قرار دارندلوت )کلوت های دنیا در بیان  نیترلیطو

. انددهشثبتبخشی از بیابان لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو  عنوانبهاین کلوت ها شهرت جهانی هستند. 

 های کلوت ها ظرفیت خوبی برای گردشگری نیست؟ "ترین"به نظر شما این 

 

 
 : کلوت21شکل 

 به زبان انگلیسی هودو() یسنگ ستون جن، دودکش دیو، ( گرزد

 یهابخشو  بردیمو با خود  کندیم بیتخر اندقرارگرفته هاسککنگتختهگاهی باد مواد نرمی را که در زیر یا لبه 

که به  دنیآیمبه وجود  اشکال ریسا ایبه شکل قارچ  یسنگ ییهاستون ،جهیدرنت. گذاردیمی سخت و مقاوم را باق

 .ندیگویم( و... Hodoo هودو یسیدودکش جن، )به انگل ،ویگرز د هاآن

 

 جاسک(-:گرز دیو )استان هرمزگان.محدوده سیریک22شکل 

.این دهدیمرا در مکانی دیگر تراکم  هاماسهمواد سکرانجام  حملو : باد پس از عمل کاوش اشتکال تراکمی-2

 یاهماس یهاتپهآن انواع  نیترمهمعمل باعث تشککیل اشککال فرسکایش تراکمی بادی در بیابان شده است؛که 

 است. 
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 یاماسهی هاتپه

 هاماسه جا شدنجا بهوزش باد و  براثر)دون( مشهورند،  Duneبه  یسکیتلماسکه که در انگل ای یاماسکه یهاتپه

 یهاتهبوو  اهانیمثل گ ی، اگر به موانعکنندیمحرکت  نیباد در سطح زم  لهیوسبهکه  ییهاماسه ،ندیآیم دیپد

 همیرو ابد،یسککرعت باد در منطقه کاهش   ای ندآن برخورد کنند و متوقف شککو ریقطعات سککنگ و نظا ایخار 

فاع متر ارت نیچند یاماسه یهاتپه. دهندیم لیرا تشک یاماسه یهاتپه ای هاتلماسهو سرانجام  شوندیمانباشته 

 .رسکککدیم زین متر 511 از شیتا ب رانیمتر و در لوت ا 311تا  یبیدر ل یاماسکککه یهاتپه یدارند و ارتفاع برخ

  ؟دیدانستیمشما این را ( در بیابان لوت قرار دارند. یاماسه یهاهرمدنیا ) یاماسه یهاتپه نیترمرتفع نیبنابرا

 
 یاماسه یهاتپه: 23شکل 

فته می گ"برخان" هاآنمنفرد هلالی شکلی هستند که به  یهاتپه، یاماسه یهاتپهیکی از اشکال بسیار زیبای 

 .شودیمگفته  "پیکرا" هاآنهلالی شکل است؛در ایران به   یهاتپهشود. برخان نام ترکستانی این 

 

 

 هلالی شکل)برخان( یهاتپه: 24شکل 

در طکول سکال  موجتود زنتدهماننکد یکک  هکاآن، حرککت یاماسکه یهاتپکه دربکاره توجکهجالباز موضوعات 

بعکد مجکدد  و سکالدر بیابکان یکک میلکه آهنکی در زمکین فروکنیکد  یاماسکهاست. اگر شما در کنار یک تپکه 

چنکدین متکر از  یاماسکهککه تپکه  دیکنیبیمکبه آن مکان مراجعه کنید، میلکه آهنکی را تنهکا خواهیکد یافکت و 

 جاجابکهمتکر در سکال  21تکا  11بکین  هاتپکهمتفکاوت اسکت.برخی  هاتپکهمیله دور شده است.سرعت حرککت 
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هتم بستیار  شتتپلاکاز سترعت  هاتلماستهگفتت سترعت  حرکتت  تتوانیمت نیبنابرا. شکوندیم

 است!!! ترنییپا

 

 یاماسه یهاتپه: نحوه حرکت 25شکل 

 فرسایش طبیعی در نواحی ساحلی

کرد. سواحل  میتقس یاصخرهسواحل و  یاماسهستواحل پست و به دو نوع  توانیمسکواحل را  ،یطورکلبه

 .شوند لیبه سواحل پست تبد شیفرسا براثردراز ممکن است  انیسال یط یاصخره

 
 : دو نوع ساحل26شکل 

 

عوامل فرسایش در نواحی ساحلی  نیتریاصکل شتدید یهاطوفان، عمل انحلالی آب دریا، و مدامواج، جزر 

 .شوندیممحسوب 

 

 اشکال کاوشی در نواحی ساحلی
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(،طاق دریایی و هاحفرهغارها) توانیمانحلالی آب دریا؛  و عملاز اشککککال جالب فرسکککایش کاوشکککی امواج 

اصی را خ ییبایو زبوده  ساحلی یباندهیدبرج سنگی که شبیه یک  یهاستونرا نام برد.  سنگی یهاستتون

 (26.)شکلندیآیمگانه ای به وجود 5، طی مراحل کنندیمدر سواحل ایجاد 

 
 : مراحل تشکیل ستون سنگی در سواحل26شکل

 اشکال تراکمی

اشکال تراکمی در نواحی  نیترمهماز  هاباتلاقو  یاماسه یهاکانیپزبانه یا ،  مرجانی ریو جزا هاآبستنگ

 .شوندیمساحلی محسوب 

 

 
 :اشکال فرسایشی تراکمی نواحی ساحلی27شکل

 

 

 

 

وجود دارد. که  و امواججاری باد  یهاآبدر استان هرمزگان ما نیز اشکال زیبایی، ناشی از فرآیندهای فرسایشی 

ر د خانوادهجهت بازدید این اشکال را برای خودتان در کنار  یابرنامهدر آینده  حتماًهستند. رینظکمدر نوع خود 

 نظر داشته باشید.

 یک توضیح

 بررسی نمایید.کتاب را 51دانش آموزان عزیر؛ لطفا فعالیت صفحه 
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 :اشکال فرسایشی در محدوده استان هرمزگان28شکل

 ی توپوگرافی(ها)نقشه ییایجغرافی هامهارت

است. در برخی منابع،  شدهلیتشک( Graphy( و گرافی)Toposواژه  توپوس) از دوتوپوگرافی اصطلاحی یونانی و 

 "آمده است. بنابراین توپوگرافی  و نوشتنمعنای ترسکیم  به یو گرافتوپوس به معنای پسکتی وبلندی )عارضکه( 

 است. معنا شده "ینگارعارضهیا  یوبلندیپست،نوشتن  یوبلندیپستترسیم 

 

 اطراف یو نواحاز  نقشه توپوگرافی محدوده شهرستان رودان  یادهیبر: 29شکل 

)ناهمواری( سککطح زمین در آن نمایش داده  یهایوبلندیپسککتیی هسککتند که هانقشککه ی توپوگرافی،هانقشککه 

هاشور زدن،  ی مختلفی مانند روشهاروش تاکنونبر روی نقشکه از گذشکته  هایناهموار. برای نمایش شکوندیم

ی هاروشی از کی است. شدهاسکتفاده و...( یاقهوهزرد،کوه  :دشت سبز، :جلگهی)رنگ روش روش سکایه روش،

اسکککت.  ی ترازهایمنحناسکککتفاده از روش  یتوپوگرافی هانقشکککه هیو ته هایناهموارمناسکککب جهت نمایش 

هسککتند(  ارتفاعهم یهایمنحن، هایمنحندرس سککوم. این  فشککارهمی هایمنحنشککبیه به تراز )ی هایمنحن

 .کنندیمرا به هم وصل  ارتفاعهمخطوطی هستند که نقاط 
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 ( تبدیل یک کوه به منحنی میزان در نقشه توپوگرافی2)-( نحوه تبدیل یک قله به منحنی میزان1: )31شکل 

از منحنی بیرونی به داخل  هایمنحناگر اعداد مندرج بر روی : یامحدوده دردریتک نقشتته توپوگرافی و  

از بیرون به داخل کاهش پیدا  هایمنحناعداد  و اگر دهندیمیک برجسکتگی را نشان  هایمنحنافزایش پیدا کند،

از هم کم باشد به معنای آن  هایمنحنکه فاصله   ییدرجا،همچنین دندهیمیک گودی را نشکان  هایمنحنکرد 

از هم فاصله داشته باشد به این معنی است که شیب کم  هایمنحنکه  ییو درجااسکت که در آنجا شکیب زیاد ؛ 

 است.

 

 
 میزان یهایمنحنکم در  بیو ش: گودی،برجستگی،شیب زیاد 31شکل 

 ترسیم نیمرخ توپوگرافی

،  نمیرخ توپوگرافی یک عارضه را هاآنبا استفاده از  توانیممیزان این اسکت که  یهایمنحن یهاتیقابلیکی از 

ترسیم نیمرخ توپوگرافی به ترتیب  مراحل مشکاهده کرد. ( رادامنه کوه طرفکیکوه )، نیمرخ جهیدرنتترسکیم و 

 زیر است:

خص را مش میراداری میزانی که قصد ترسیم نیمرخ توپوگرافی هایمنحنو زاویه دید را بر روی  جهتکیابتدا  -1

.سپس با توجه به دهدیم( زاویه دید مکان ایستادن ما نسبت به ناهمواری نظر را نشان A-B. ) امتداد میکنیم

 (32.)شکلمیکنیمدرجه را ترسیم  91یک زاویه  A-Bامتداد 
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 :ترسیم نیمرخ توپوگرافی32شکل

و عدد ارتفاعی هر  میکنیمدرجه ترسکککیم  91در مرحلکه بعکد به ازای هر منحنی یک خط در محدوده زاویه -2

خط به حالت  کی A-Bامتداد میزان با  یهایمنحن.از محل برخورد میکنیممنحنی را در کنار خط مربوطه درج 

در سککمت چپ و  411تا  111. در مثال حاضککر ابتدا از میکنیمتا خط مربوط به آن منحنی ترسککیم  دهیبردهیبر

با خطی مربوط به منحنی را با زدن  دهیبردهیبرخط  برخورددر سمت راست. محل  111تا  411سپس بلعکس از 

صککورت نیمرخ   نیدر ااین نقاط را به هم متصککل که  و سککپسنقاطی مشککخص کرده)در شکککل زیر نقاط قرمز( 

 (33.)شکل شودیمتوپوگرافی عارضه کامل 

 

 
 :ترسیم نیمرخ توپوگرافی33شکل
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 درس یبندو جمعبرای مرور  یسؤالات

 ؟اندکدمسطح کره زمین  عمده واصلی ناهمواری در چهار شکل -1

 ببرید. ؟ با ذکر نمونه نامشوندیمبه چند دسته تقسیم  هایناهموار یریگشکلعوامل پیدایش و  -2

 ببرید. انواع هوازدگی را نام -3

 ؟ بیان کنید.شودیمعمل فرسایش در چند مرحله انجام  -4

 ؟اندکدمعوامل مهم فرسایش در نواحی کوهستانی  -5

 .دیذکر کن؟کنندیمجاری مواد تخریبی را به چه اشکالی با خود حمل  یهاآب -6

 مورن چیست؟ -7

 دارند؟ باهمظاهری چه تفاوتی  ازنظر یخچالیو  یارودخانهحاصل از فرسایش  یهادره -8

 .دیدهمنظور از اشکال کارستی را توضیح -9

 ل بزنید.چند نمونه از اشکال ناهمواری حاصل از فرسایش کارستی را مثا -11

ثال م هرکدام؟برای شوندیم  اشکال ناشی از فرسایش بادی در نواحی بیابانی به چند دسته تقسیم– 11

 ذکر کنید.

 ؟اندکدمعوامل اصلی فرسایش در نواحی ساحلی – 12

 چند نمونه ذکر کنید. اهایدرحاصل از عمل فرسایش در ساحل  یو تراکمبرای اشکال کاوشی – 13

سپس نیمرخ توپوگرافی آن را ترسیم  و ترسیم کنید شدهخواستهمیزان با توجه به موارد  یچهار منحن– 14

 نمایید.

 یک برجستگی را نشان دهند. هایمنحنالف (

 قسمت شرق کم باشد.  و درب( شیب در قسمت غربی زیاد 
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 نواحی زیستی: 5درس

 بوم سازگان:

)اکوسیستم( یعنی مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن بوم سازگان

 .دریاچه آب شیرین ، یکچمن زار ، یک جنگلزندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند. مثال: یک 

 

یج تدر*دانشمندان حدس می زنند، آفرینش حیات روی سیاره زمین، میلیون ها سال پیش آغاز و زیست کره به 

 ره های مختلف زمین شناسی تغییراتی کرده است.وروی سیاره ی زمین گسترش یافته و در د

 

 هستند؛ زیرا با عمل  گیاهان تنها موجودات زنده ی تولید کننده در یک بوم سازگان

 نورساخت)فتوسنتز، غذا می سازند و حیات دیگر موجودات زنده به آن ها وابسته است. 
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 زیست بوم)بیوم(:

یست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند، که در آن ها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی ز

می کنند؛ به همین سبب، یک ناحیه را به وجود می آورند که از سایر نواحی متمایز می شود؛ مانند: زیست بوم 

 .تندرا، زیست بوم جنگل های بارانی استوایی

  شرایط آب و ، موقعیت جغرافیاییو ویژگی های آن به عوامل مختلفی همچون: زیست بوم هر

 بستگی دارد.جنس خاک ها و  ناهمواری ها و ارتفاع از سطح زمین، شکل هوایی)دما، تبخیر، بارش(

 است.«جغرافیای زیستی»مطالعه ی زیست بوم ها، یکی از موضوعات رشته ی 

 ن:تقسیم بندی و پراکندگی زیست بوم های جها

  به طور کلی، بین متخصصان جغرافیای زیستی توافقی بر سر تعداد زیست بوم و تقسیم بندی آن ها

 وجود ندارد.

 دریایی تقسیم کرده  های بوم برخی، زیست بوم ها را به دو دسته کلی زیست بوم های خشکی و زیست

 اند.

  کرده اند. بیوم دریایی نیز در طبقه بندی خود ارائه 5بیوم خشکی و  16برخی تا 
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 *گودی که یک جغرافی دان زیستی است، زیست بوم ها را به هشت زیست بوم تقسیم کرده است.

 

 

 طبقه بندی زیست بوم ها: گودی

  ،و « میزان تولید مواد آلی»یکی از روش های جدید جهت تمایز زیست بوم ها از یکدیگر

 سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم است. 

 باشد، میزان تولید مواد آلی در آنجا شد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر هرچه سرعت ر

 بیشتر است.

  هر زیست بوم از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و توده ی زیستی حاصل شده از آن با زیست

 بوم دیگر تفاوت دارد.
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 رابطۀ پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع:

ع ناهمواری ها و ارتفاعات نیز بر پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری نوعلاوه بر عوامل آب و هوایی و خاک، 

می  افزایش ارتفاع؛ زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاع معینی قادر به زیستن هستند. هر چه نواحی تأثیر می گذارند

یابد، تعداد گونه ها، قد یا بلندی گیاهان، انبوهی و درجه ی رشد گیاهان و همچنین فصل رویش آن ها کمتر و 

 کوتاه تر می شود.

 شیب دامنه ها بر عمق خاک و زهکشی آن اثر می گذارد. 
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 حفاظت از نواحی بیابانی:

  : پوشانده اند. صحرای بزرگ آفریقا به درصد سطح زمین را  33بیابان ها حدود نواحی بیابانی

میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. با این حال بیابان ها معمولا خالی از جمعیت یا  9تنهایی 

 کم جمعیت اند.
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 روز جهانی بیابان زداییژوئن(17خرداد ) 27                                                محدودیت ها

 کشاورزی کمبود آب و خاک برای .1

 شرایط نامناسب محیطی برای سکونت و فعالیت انسان .2

 حرکت ماسه های روان .3

 حفاظت از نواحی بیابانی

 کاشت گیاهان سازگار با محیط و مقاوم در برابر کم آبی .1

 مقابله با برداشت بی رویه آب های زیرزمینی و چرای بی رویکۀ دام .2

 

 نواحی ساحلی

درصد جمعیت جهان را با توجه 41درصد سطح زمین را شامل می شوند؛ اما 15با این که نواحی ساحلی کمتر از 

 به قابلیت های فراوانی که دارند، در خود جای داده اند. 
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 قابلیت ها

 محدودیت ها

 مهمترین عوامل تهدید کننده سواحل:

 شدن کره ی زمین، توفان ها، هاریکن، سونامیبالا آمدن سطح آب دریا: تغییرات آب و هوایی و گرم  .1

عبور و مرور کشتی ها و آلودگی های ناشی از آن، تخلیه پساب های صنعتی و فاضلاب های شهری  آلودگی: .2

 و...

 حفاظت از نواحی ساحلی

گفته می شود. این ناحیه دارای تنوع بسیار بالای زندگی ناحیه ساحلی محل تلاقی زیست بوم خشکی و دریایی 

 گیاهی و جانوری می باشد؛ که به دلیل فعالیت های انسانی حال حاضر در سواحل، در معرض خطر افتاده است.

 :برخی راه کارهای حفاظت از نواحی ساحلی 

حفاظت از سواحل در مقابل بالا آمدن آب و کاهش انرژی امواج با نصب و احداث انواع حفاظ های عمودی،  -

 موج شکن و دیواره های دریایی.

 حفاظت از تپه های ماسه ای، تثبیت تپه های ماسه ای با کشت گیاهان سازگار با محیط و ... -

 پاک سازی سواحل  -
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 زهکشی اراضی ساحلی -

 
 

 

 نواحی کوهستانی

دامنه های کوه های درصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند.  11تخمین زده می شود، حدود 

 دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است. آلپ

 قابلیت ها
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 محدودیت ها

 شملات تنفسی؛شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید به ویژه در شب ها، کاهش اکسیژن و م 

 مشکلات حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و یخبندان؛ 

 ان های فعال و لغزش دامنه،منطبق بودن بر گسل های فعال، خطر زلزله، آتشفش 

 شیب زمین و محدود خاک جهت خانه سازی و فعالیت های کشاورزی. 

 حفاظت از کوهستان 

 .کوهستان ها پناهگاه حیات وحش اند و تنوع زیستی گیاهی و جانوری خاص خود را دارند 

  ساخت و سازهای تغییرات آب و هوایی و ذوب یخچال ها، از بین رفتن پوشش گیاهی دامنه ها به سبب

 غیر اصولی، چرای بی رویه دام ها، حفر تونل و...مشکلاتی برای ناحیه کوهستانی پدید آورده است.

 :برخی راه کارهای حفاظت از محیط های کوهستانی عبارت اند از 

کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک، حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش،  -

چه های ذخیره و سیل بند، جمع آوری آب، پاکسازی کوهستان ها از آلودگی ها، تدوین قوانین ایجاد حوض

 و مقررات برای فعالیت های گردشگری و  افزایش آگاهی عمومی در زمینه ی مراقبت از کوهستان.
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 :پنجمنمونه سوالات درس 

 بوم سازگان چیست؟ با ذکر مثال. .1

 آن به چه عواملی یستگی دارد؟هر زیست بوم و ویژگی های  .2

 از روش های جدید تمایز زیست بوم ها از یکدیگر می باشد؟ .3

 رابطه پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع را توضیح دهید؟ .4

 مناطق بیابانی چه قابلیت هایی دارند؟ .5

 نواحی ساحلی چه محدودیت هایی دارند؟ .6

 می باشد؟ دامنه های کدام کوه در جهان، دارای بیشترین تراکم جمعیت .7

 کوهستانی را بنویسید؟ های محیط از حفاظت کار چند راه .8
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 نواحی فرهنگی:1درس

بخشی از سطح زمین که در آن فرهنگ ویژه ای ) زبان، دین، عقاید، سبک زندگی  ناحیه فرهنگی:

 روزانه و .......( غالب می باشد و به سبب همان فرهنگ ویژه از سایر نواحی جدا می باشد.

از مهمترین شاخص های فرهنگی که برای افرادی که با آن تکلم می کنند هویت مشترکی می :  زبان

 دهد و معنی الفاظ را فقط گروهی که در ان مشترک اند درک می کنند و می فهمند.

چون انسان ها از طریق آن ،اطلاعات، تجربه ها، ارزش ها  زبان عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است

 و آداب و رسوم را به نسل بعد منتقل می کنند.

 گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشه اصلی دارند.:  خانواده زبانی

مثلا مردم انگلستان ، اسپانیا، روسیه ، هند و ایران با اینکه با زبان های مختلف صحبت می کنند چون 

 ریشه مشترک دارند جزء خانواده زبانی هند و اروپایی محسوب می شود.یک 

 به حساب آورد.یک ناحیه زبانی کشورهایی که از نظر زبانی هم خانواده اند را می توان 

 سه خانواده زبانی مهم و پر تکلم در جهان :

 -طبری -بلوچی -کردی -دری -تاجیکی -پشتو -: فارسیزبان ایرانی خانواده هند و اروپایی :  -9

 تالشی -گیلکی 

 نکته: بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست که یکی از زیر شاخه های آن ایرانی است.

 آن ماندارین چینیدر آسیای شرقی مهم ترین شاخه خانواده چینی تبتی :  -2

                   و یهود: زبان مردم عرب  سامیایی                                                 

   آسیایی -خانواده آفرو -9

 : مردم شمال آفریقا حامیایی                                                  
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: مهم ترین و معروف ترین شاخه آن عربی که در بین مردم شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا نکته  

 رواج دارد.

                      

 کشور و یکی از زبان رسمی سازمان ملل متحد است. 24زبان رسمی  -9                                            

       : علت اهمیت زبان عربی

 زبان قرآن است. -2                                          

 فعالیت 

ترین زبان های جهان محسوب می چرا سه زبان چینی ، انگلیسی و اسپانیایی از پر متکلم  -9

 شوند؟برای هر مورد دلیل بیاورید.

زبان چینی ، زبان بیش از یک ملیارد نفر از مردم زرد پوست ناحیه آسیای شرقی است و دومین خانواده 

 بزرگ زبانی از نظر تعداد سخن گو است.

نگلیسی در اغلب نرم کشور جهان است. همچنین زبان ا54زبان انگلیسی، زبان رسمی و اداری بی از 

 افزار ها ی رایانه ای و متون علمی و تحقیقاتی بین المللی استفاده می شود.

درصد آمریکایی ها با این زبان تکلم  91میلیون نفر است و  959زبان اسپانیایی نیز زبان مادری بیش از 

 می کنند و این زبان ، زبان دوم ایالت متحده آمریکاست.

 ندگی زبان هاتغییر در الگوی پراک

موجب گسترش برخی زبان ها و تغییر  مهاجرت مردمو  تجارت -فتح سرزمین ها – جنگعواملی چون 

 در نواحی زبانی شده است.

عصر اکتشافات میلادی معروف به  91و  95یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی در قرن 

 آغاز شد.جغرافیایی 
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اسر در سر انگلیسیبا پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات برخی زبان ها مانند  29و 24 در قرن

 جهان به کار گرفته شد.

 تنوع زبانی 

 برخی کشورها با حفظ زبان های ملی و بومی و محلی خود سعی دارند هویت فرهنگی شان پابرجا بماند.

زبان رسمی آن فرانسوی می باشد که کانادا با اینکه کشوری انگلیسی زبان است در ایالت کبک مثلا 

مسؤلان این ایالت برای حفظ و ترویج این زبان بیشتر تابلوهای راهنمایی و رانندگی و نام فروشگاه ها 

 زبان فرانسوی نوشته اند. را با

صحبت می کنند .این ها نیز با اقداماتی از جمله ایجاد کانال  ولزیبه زبان ولز  مردم ناحیه انگلستاندر 

 یزیونی و نوشتن و نشر کتاب های ادب و قصه برای ترویج این زبان  تلاش می کنند.تلو

 ارزش ها و رفتارها تأثیر زیادی دارد. -عقاید –دین بر قوانین اجتماعی :  دین

 :به طور کلی ادیان به دو گروه تقسیم می شوند 
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 چشم انداز فرهنگی

چشم انداز یعنی منظره قابل رویت از یک مکان ، ساختمان ، بناها ، سبک معماری و ...............که در 

م چشیک چشم انداز مشاهده می شود. انسان ها با تغییراتی که در محیط های طبیعی بوجود می آورند 

 شکل می دهند.انداز های فرهنگی 

 دین و چشم اندازهای فرهنگی

فرهنگی دین نقش مهمی در خلق چشم انداز های فرهنگی دارد.پیروان یک دین با توجه در بین عناصر 

به اعتقادات و باورهایی که دارند چشم اندازهای خاصی در قالب معماری و مجسمه سازی و اماکن 

 مقدس بوجود می آورند.

 نواحی فرهنگی عمده جهان

ن را به نواحی فرهنگی تقسیم کرده اند. جغرافیدانان برای مطالعه و شناخت تنوع فرهنگی سطح زمی

شباهت در یک یا چند عامل، هر ناحیه را از نواحی دیگر متمایز می کند .در نقشه زیر جهان به شش 

 ناحیه فرهنگی تقسیم شده است.
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 پخش فرهنگی 

پخش فرهنگی از زمان های قدیم وجود داشته بطوری که بسیاری از ابداعات که در تمدن های اولیه 

تولید سلاح جنگی . ......... کم کم از ناحیه مبدأ به سایر  –کل گرفته مانند شیوه کشاورزی و خط ش

 نواحی اطراف گسترش یافته است.

نقش مهمی در پدیده پخش فرهنگی داشته است.برای مثال  جنگ و داد و ستد میان نواحیدر گذشته 

 می توان به آمد و شد کاروان ها در جاده ابریشم اشاره کرد.

، استفاده از انواع رسانه ها و در دنیای امروز علاوه بر مهاجرت ، دادو ستد، گردشگری و جهان گردی 

 نگی دارد.نقش مهمی در پخش فره انقلاب در فناوری و اطلاعات و ارتباطات
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گاهی دو ناحیه فرهنگی به هم خیلی نزدیک اند و پدیده فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم از ناحیه 

 ای به ناحیه دیگر منتقل می شود.

و نواحی مرزی آن ایالات متحده امریکا اما در بین مردم کانادا ست مثلا ورزش هاکی که مبدأ آن کشور 

 کشور با کانادا رواج دارد.

فرایند یکسان سازی فرهنگ ها و توسعه فرهنگ کشورهای سلطه گر خطری بزرگ برای  امروزه

 فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان می باشد.

 

 سؤالات درس ششم

 ناحیه فرهنگی چیست؟-1

 منظور از خانواده زبانی چیست؟-2

 سه خانواده زبانی مهم و پر تکلم جهان را نام ببرید.-3

 ای زبان خانواده هند و اروپایی چه نام دارد؟یکی از زیر شاخه ه-4

 مهم ترین و پرگویش ترین زبان های ایرانی را نام ببرید.-5

 دومین خانواده بزرگ زبانی چه نام دارد؟ بیشتر در کجا رواج دارد و معروفترین شاخه آن چه نام دارد؟-6

 زبان قوم سامی و حامی بیشتر در کدام مناطق رواج دارد؟-7

 آسیایی چه نام داردودر کجا قرار دارد؟ –رین و مهم ترین  زبان خانواده آفرو معروفت-8

 چرا زبان عربی اهمیت ویژه ای دارد؟-9

 چه عواملی موجب گسترش برخی زبان ها و تغییر در نواحی زبانی شده است؟-11

 بطور کلی ادیان به چند دسته تقسیم می شوند؟ با ذکر مثال.-11

https://konkur.info



74 
 

در قاره های ............... و .................... پراکنده شده و ............... و ....................... دین اسلام بیشتر -92

 دو مذهب بزرگ این دین می باشد.

و شمار پیروانش در کدام مناطق بیشتر است و سه مذهب بزرگ این  دین مسیح در کجا ظهور کرد-99

 دین را نام ببرید.

 ع یهودیان سرزمین ................... است.از مراکز تجم-94

 در گذشته چه عاملی نقش مهمی در پدیده پخش فرهنگی داشته است با ذکر مثال.؟-95

 در دنیای امروزی چه عواملی نقش مهمی در پخش فرهنگی دارند؟-91

 آیند؟امروزه کدام عوامل خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت مل و بومی نواحی جهان به شمار می -93

 پایان درس ششم
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