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 » دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ی ما را ترسیم می کند. «

 » مقام معظم رهبری «                                                                           

 مقدمه:

در سال تحصیلی گذشته ، در پی شیوع کرونا ، آموزش های مجازی جایگزین آموزش  

معلمان  برخی  نیز  بین  این  شد.در  مدارس  حضوری   های 

بیشتر   چه  هر  ارتباط  برقراری  و  امرآموزش  تداوم  در  سعی   ، خالقیت  و  ابتکار  با   ،

 مجازی با دانش آموزان داشتند.  

است تعدادی از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمند گفتنی  

به   آموزشی  عدالت  تحقق  برای  شدندکه  محروم  مجازی  های  آموزش  از  اینترنت  یا 

تالیف   و  تولید   ، ها  این شیوه  از  یکی  مند شدند.  بهره  آموزش  از   ، دیگر  های  شیوه 

 درسنامه برای این دسته از دانش آموزان بود. 

ا دوم در  و  اول  دوره  دروس  درسنامه  تولید  با  تا  شدیم  مصمم  کرونایی  روزهای  ین 

متوسطه برای سال تحصیلی جدید ، گوشه ای از دلواپسی خانواده ها را برای آموزش  

ادامه نیز در کنار آموزش های حضوری  و امیدواریم که در  فرزندانشان کاهش دهیم 

یادگیر برای  نوع درسنامه ها  این   ، به دانش آموزان کمک  در مدارس  بهتر مطالب  ی 

 کند . 

ویروس  کردن  گیر  زمین  برای  را  عزممان  ، همگی  متعال  خداوند  یاری  با  است  امید 

 کرونا جزم کرده و در عین حال از وظایف شغلی خود غافل نشویم.

 به امید روزهای بهتر و سرشار از سالمتی  

 « 1399» تابستان 
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 1 فصل
چیست؟  جغرافیا  

محیط   و   انسان   متقابل روابط  بررسی  علم   جغرافیا   

.است  بشر  زندگی  بهبود   برای   طبیعی  
آشنا آن در مطالعه روش و جغرافیا چرایی با درس این در شما   

شوید   می  
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1 درس  

بهتر  زندگی برای علمی  جغرافیا،  
 

 اطالعات. اید خوانده ها مکان  سایر  و خود پیرامون  محیط دربارۀ مطالبی گذشته،  های  سال  طی
  مربوط مسائل حتی و ها  کوه و  رودها  وهوا،   آب مختلف،  های  زیستگاه مانند زمین، کرۀ به  مربوط

  ها مکان سایر  و پیرامون محیط از ما دانش که کند کمک می  ما به ها سنت  و رسوم  و آداب به
است؟  داشته نقشی  زندگی انسان کیفیت بهبود جهت  در محیط شناخت آیا. یابد افزایش  

 
 

 
 سازه های آبی شوشتر )خوزستان( 

 

 از  استفاده  با  و   معلوم   را  هستی  جهان   های  ناشناخته که  است   کرده  تالش   تاریخ   طول   در   انسان 

بخشد   بهبود  را   خود  زندگی  وضع   مختلف،  علوم  . 

 

«   ا »جغرافی     

  رود  می  شمار  به بشری های  دانش  ترین   قدیمی  از  یکی

توسط :  بار اولین برای که  جغرافیا،   واژۀ.    

شد   ارائه یونانی  دانشمند  اراتوستن   

و   (زمین GRAPHY )   است،      توصیف(  و ترسیم  ( GEO کلمات   شامل  معنی لغوی جغرافیا  :    

تعریف جغرافیا از نظر اراتوستن:        

.  کند  می  تعریف  انسان  جایگاه   عنوان  به زمین  مطالعۀ  علماوجغرافیا را       

:  که   دارند  اعتقاد  دانان  جغرافی   از   بسیاری  امروزه  

 انسانی  و   طبیعی  های  ویژگی  با  کند  می   کمک انسان   به   که   است بشری  دانش   از   قسمت  آن جغرافیا 

کند   استفاده خویش  زندگی  بهبود  جهت  در آنها از  و   شود   آشنا   محیط   در   آنها  بین روابط  و  
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: ارتباط بین جغرافیا وسایر رشته ها  

  می پاسخ خود سؤاالت  به علوم سایر از  گرفتن کمک با جغرافیا. دارد وجود ارتباط ها رشته  سایر و جغرافیا بین

 دهد 

 

 برای درک بهتر شکل باال  چند مثال در رابطه جفرافیا با دیگر علوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت هواشناسی و آب وهواشناسی:      

                                               است    هواشناسییک اصل  «  می یابد »با افزایش ارتفاع دما کاهش  اینکه 

انسان  ولی   وزندگی  مکان  بر  رابطه  این  تأثیر  فعالیت بررسی  آب،  منابع  ساختمانی،  مصالح  نوع  نظیر: 

 .استآب وهواشناسی اقتصادی، جاذبه های گردشگری و ... در حوزه 

 
 تفاوت اقتصاد و جغرافیای اقتصادی: 

تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می   علم اقتصاد 

اقتصادی کند   با   وجغرافیای  رابطه  در  مختلف  های  مکان  در  انسانی  های  گروه  معیشت  چگونگی  به 

مثال برای  پردازد  می  شان  زندگی  گیری شهرهای    محیط  در شکل  ناحیه  یک  معدنی  منابع  چگونه 

 صنعتی تأثیر دارد؟

 

 ارتباط جغرافیا با علم آمار:

مورد نیاز خود از علم آمار و فناوری اطالعات و   جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعاتجغرافیدان جهت 

به  با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای متعدد در زمان کوتاه و با دقت زیاد  ارتباط کمک گرفته و 

 سؤاالت تحقیق خودپاسخ می دهد.

 

 ارتباط جغرافیا با دیگرعلوم:)نتیچه گیری(

علوم   های  یافته  از  جغرافیا  علم  و بنابراین  ها  بررسی  جانبه  همه  دید  یک  با  و  کرده  استفاده  دیگر 

دهد می  انجام  آنها  بین  روابط  و  ها  پدیده  پراکندگی  درمورد  را  خود  این  مطالعات  البته  بین .  رابطه 

جغرافیا با سایر علوم دو سویه بوده ودر یک جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده 

 می نمایند.
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. 

مکان -1             جغرافیا دانش  اساسی   مفاهیم  

-2     روابط متقابل انسان ومحیط                                                 
. 

  مهم از برخی با دلیل همین به ؛است  ضروری  و   الزم  آن  درک  برای   علم   هر   ای  پایه  مفاهیم   از   اطالع

شویم می آشنا مفاهیم جغرافیا ترین  

 

: مکان-1    

بسیاری از فعالیت های انسان وطبیعت در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و ریف مکان  عت

 می نامند؛   محل را مکان

 خانه،کوهستان،دریا، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.    :  مثال

 تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مکان بامثال:

در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر 

 ؛ می پذیرند

یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن :   مثال

به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد   تأثیرگذاری و تأثیرپذیریتأثیر می گذارد. این روند 

 تغییر شکل مکان ها می شود.  و سبب 

  
   6513 تهران  آزادی  میدان                                                                      1395تهران   آزادی  میدان 
 :محیط   با  انسان متقابل  روابط   - 2

 محیط وان انسدوعامل مهم در علم جغرافیا :  

.است  متعادل   ای  طبیعی، مجموعه  محیط  

 بهرمندی انسان از محیط : 

 در جهت او  به انسان   استعداد  و   هوش.  شود می   فراهم  محیط   تغییر در  های   زمینه   انسان،   ورود  با 

شود   مند   بهره خود  محیط  از تا  کند  می  کمک   تغییر   

 

 



9 
 

انسان در محیط:   وتاثیر   عوامل گسترش دسترسی   

 تأثیر   محیط،   در   انسان   که   است سبب شده  و   آمده  انسان   کمک   به  فناوری اخیر، های دهه  در

بگذارد   بسیاری   

 را  انسان  دسترسی میزان  و  کرده اعماق زمین  از  برداری   بهره  به  قادر  را انسان  جدید،  های   فناوری

 . داده است گسترش

 محیط جغرافیایی:  تبدیل محیط طبیعی به

نیازهای  برای  انسان محیط  در  و  زند  می  دست   محیط  تغییر  به  خود  رفع    محیط   به  طبیعی  نتیجه 

 .شود می تبدیل جغرافیایی

 
استان یزد   –دگیر دوطبقه ابرکوه  با  

 
 
 

 

  کوشی  سخت  و دوراندیشی  خالقیت،  عالی  های   نمونه از یکی  که است  جهان  قوسی   سد  ترین  بزرگ و  ترین  قدیمی) جنوبی  خراسان  طبس،(  عباسی   شاه  سد

 است  ایرانیان

 

 آید می وجود به انسانی محیط و طبیعی محیط بین تعامل از جغرافیایی محیط
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است:  گونه دو به طبیعی  محیط با ارتباط در انسان عملکرد  

نیازها  رفع  برای  منابع  از   استفاده  و   ها  توان  درک    

 ها  خواسته  به رسیدن  برای  سودجویانه  نگاه

 

 گیالن      الهیجان   چای  برداشت   نیازها  رفع و کشاورزی                مازندران                                    جنگل درختان  رویه بی  قطع 

کند؟ می  حفظ طوالنی مدت در را  محیط تعادل ها  عملکرد این از یک کدام شما نظر به  
 ........................................................................................................... 

 
  توان شناخت بنابراین کند،  می بررسی  و مطالعه ،   محیط با را  انسان متقابل  روابط جغرافیا  که آنجا  از

  بهتر زندگی  برای علمی جغرافیا  پس  نیست؛  ممکن جغرافیا دانش بدون محیطی های  ظرفیت و ها

 است 

یید نما  کامل   را  جدول   و   کنید  بررسی زیر  نواحی از یک  هر   در   را   انسان   منفی  و   مثبت  عملکرد   

 

 
 
                                       
 

 گلستان  استان   گلستان  جنگل  بختیاری  و چهارمحال   زردكوه

 گیالن   انزلي بندر  ساحل سمنان   جن  ریگ کویر
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. 

انسان   منفی   عملکرد  انسان   مثبت  عملکرد    ناحیه  

دام  رویه  بی  چرای   

 نقاط در مسکونی  مناطق   گسترش 

 مرتفع 

محیط   آلودگی   

خاک   فرسایش  از جلوگیری  

آبی  برق  تولید   

مناسب   های ورزش ایجاد   

 کوهستانی

  

 

 

 جنگلی 

  

 

 

 بیابانی 

  

 

 

 ساحلی 

 

جغرافیا   در ترکیبی  دید یا  نگری کل  
 

 روش مطالعه جغرافی دانان :  
 دید ترکیبی یاکل نگری 

: جغرافیداناناستفاده از دید ترکیبی بوسیله  وچرایی  عامل    

 

 سبب   است،   محیط   و   انسان   متقابل  روابط  حاصل  که   جغرافیایی،  های  محیط   گیری  شکل   چگونگی

کند؛   بررسی  و   مطالعه  را   موضوعات  ،نگری کل  یا   ترکیبی دید  دان با  جغرافی  شود  می  

.کند  می  عمل   با یکدیگر  ارتباط   در   جغرافیایی   محیط  عوامل  و اجزا  زیرا     

 

ترکیبی :تعریف دید    

 

 

 
 

 مسائل   این  و   پردازد  می   جانبه  همه  به مطالعۀ  ،شهر  یک  توسعۀ  هدف   با  دان  جغرافی   مثال   طور   به

کند.  می   مطالعه  و طرح  را  

مکان یک در آن های ویژگی تمام با ها پدیده جامع و جانبه همه مطالعه: یعنی ترکیبی دید  
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را شهر   فیزیکی گسترش امکان شهر،   نقشۀ تهیۀ با ( 1   بررسی می کند .) نقشه خوانی(  
مهاجرپذیری آن را حدس می زند   امکان و  آن رشد میزان  شهر،   جمعیت بافت مطالعۀ ( 2

 )جغرافیای جمعیت( 
راپیش بینی می کند.)جغرافیای آب ها (  شهر  توسعۀ امکان شهر،   آب منابع میزان مطالعۀ با -3  
4- .................................  
 

 
  

بویراحمد  و  کهگیلویه   سخت  سی  ای  کوهپایه  شهر  

 فعالیت 

  سؤاالتی  چه  شکل،  به توجه  با دهید قرار مطالعه مورد  را زیر روستای  ترکیبی،  دید با بخواهید اگر
کنید؟ می  طرح   آن برای  

است؟   چگونه روستا قرارگیری شیب-1     

است؟  پذیر امکان روستا این در سیل  وقوع آیا -2    

3- ....................................................  
4- ....................................................  
5- .................................................  
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جغرافیا را تعریف کنید؟ -1  

واژه جغرافیا برای اولین بار توسط ................................... ارائه شد.  -2  

بنویسید؟   را   تعریف جغرافیا از نظر اراتوستن -3  

مکان را تعریف کنید ومثال برنید؟  -4  

جغرافیا کدامند؟   علم  د.وعامل مهم در  -5  

عملکرد انسان در ارتباط بامحیط طبیعی به چند گونه است مثال بزنید -6  

چگونه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود؟   -7  

دید ترکیبی چیست؟   -8  

چرا جغرافیدان با دید ترکیبی موضوعات را مطالعه وبررسی می کند؟   -9  

را در اطراف محل زندگی خودمورد   (شهرکی  ا ) روستا یاگر بخواهید با دید ترکیبی  -10

سوال طرح کنید( 3مطالعه قراردهید چه سواالتی برای آن طرح می کنید ؟  )  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : سئواالت زیر پاسخ دهید دانش آموزان عزیز بعد ازمطالعه مطالب درس اول به  
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2درس   

جغرافیا  در پژوهش  و مطالعه روش  

که  دانستیم گذشته درس در  

  همین دلیل به کنند؛ی م   عمل یکدیگر،  با ارتباط در  محیطی عوامل   و اجزا جغرافیایی،  محیط در 

ی  م اقدام آن،  مسائل حل  به و  پردازندی م محیط مطالعۀ به ترکیبی  دید کارگیری به با دانان جغرافی

.کنند  

  را الزم  بررسی های تا می کند کمک دانان جغرافی به  که ه هایی شیو  و ابزارها است این اما سؤال

  چیست؟ دهند پیشنهاد حل هایی مناسب ه و را داده انجام

. روسته روب  آن با خود هایسی برر  در دان  جغرافی  که دارد وجود   اساسی سؤال  شش جغرافیا در  
 

جغرافیا در کلیدی سؤاالت  
 

کجا ؟ -1                                                       

  چیزی؟  چه   -2                                                    

  چرا؟-3سئواالت جغرافیا عبارتند از :       

  موقع؟  چه-4                                                     

  کسانی؟  چه-5                                                     

چطور؟-6                                                     

 
 

بار)ریزگردها( غمثال گردو به   به کار گیری سئواالت جغرافیا باتوجه و  نحوه  تفهیم   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                    ی   ا مس   ئله، دالل   ت دارد؛  ماهی   ت ه   ر پدی   ده  ، ب   ر  چ   ه چی   زال  ئوس    

 از حد مجاز در هوا(. مثال: چه اتفاقی رخ داده است؟ )وجود ریزگردهای بیش

 

             س  روکار دارد.   مک  ان وق  وع پدی  ده ه  ابا رکن اساس  ی جغرافی  ا یعن  ی   ، کجاال  ئوس

 (و غرب کشور این اتفاق در کجا رخ داده است؟ )جنوب
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خوزستان  استان   اهواز  شهر  در وغبار گرد  ایالم                                                   استان  دهلران   وغبار گرد  توفان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می پردازد. چرا این پدیده به وجود آمده است؟ )تداوم    علت وقوع پدیده، به  چراال  ئوس

 خشکسالی در سال های اخیر(.

 

می پردازد. چه زمانی این پدیده، ش  دت م  ی   روند زمانی موضوعات، بر چه موقعال ئوس

 یابد؟ )فصل گرم سال(.

، مورد توجه قرار م  ی  انسان و روابط متقابل او را با محیط، چه کسانییا چه کسی ال  ئوس

داش  ته اس  ت؟  فعالیت ها و برنامه های انسانی در این پدیده اثر   دهد. چه کسانی یا کدام

 .)توجهی به تثبیت خاک )بی

 

ه  ای ب  ه   پ  ردازد. زمین  ه پدی  ده م  ی  و تح  ولس  یر تک  وین  ، به بررسی  چطورال  ئوس

 ه  ا، واح  ه ها، باتالق درختان، از بین رفتن دریاچه وجودآورنده این پدیده چیست؟ )قطع

 (…ها و
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: فعالیت  

1394 تیرماه وهشتم بیست  یکشنبه عصر توفان ؟کجا    

این  اثر بر. است گذاشته جا بر کشته 20 تاکنون سولقان و کن در توفان  جه چیز؟  

کرده  ریزش داوود زاده امام سمت های  کوه از  مقداری سیل، و بارندگی  چرا؟   

حرکت  سنگ،  مقداری همراه   به و شده شکسته درختان از  تعدادی است؛  کی )چه وقت( 

این  در که  شهروندان  از تعدادی  که گرفته قرار کیگا پل  مسیر در  و کرده  چه کسانی؟ 

شاغل  چینی  دوکارگر. اند داده  دست از را خود جان اند،  گرفته قرار مسیر  چطور؟ 

هستند حادثه شدگان کشته بین  هم شمال  تهران آزادراه  سنگان پل در  

 

 

........................................................................................................... کجا؟  

....................................................................................................  چه چیز؟     

.......................................................................... ................................ چرا؟  

 کی) چه وقت(  .............................................................................................. 

؟.................................................................................................. چه کسانی   

 چطور؟...................................................................................................... 
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جغرافیا  در پژوهش مراحل  

 دلیل کشف ناشناخته توسط انسان  

 ها، ناشناخته کشف برای او  تالش  سبب   آن   گوناگون   مسائل  و  جهان   دربارۀ  انسان   کنجکاوی  حس

.است  شده  

 علمی   شهای   رو  آید  می   وجود  به   انسان  برای  که  سؤاالتی   و نیازها  به   پاسخگویی   امروزه برای   

دارد وجود  مختلفی . 

 و   تحقیق  به   است   رو   روبه   آن  با  که   مسائلی  پاسخ   به   رسیدن   برای   علوم   سایر  همانند   جغرافیا   علم

.پردازدی  م  پژوهش   

مسئله  بیان و سؤال  طرح  -1                                   

فرضیه  تدوین  -2                                 

اطالعات   آوری  جمع  -3پژوهش              مراحل    

اطالعات   پردازش  -4                                    

پیشنهادها  ارائۀ  و   نتیجه گیری -5                                        

مسئله:  بیان و سؤال طرح: اوّل گام  

: نکات مهم در مورد طرح سئوال وبیان مسئله توسط پژوهشگر   

 باید ابتدا است،  آمده پدید ذهنش در  که ای مسئله از آگاهی و شناخت  به دستیابی برای پژوهشگر
را  خود  مسئلۀ  

. کند بیان روشن و  واضح  صورت به -1  
  نامعلوم و کلی  جمالت  یا خبری عبارات  از و نوشته سؤالی  شکل به  را مسئله صورت است بهتر -2

. شود  جلوگیری  
   دارد؟ اهمیتی چه  پژوهش این انجام پرسد  می خود  از پژوهشگر مرحله، این در -3

نکتۀ مورد  توجه در این  مرحله این  است که پژوهشگر باید پژوهش دیگران  را مورد بررسی قرار  
 دهد؛

  این با او . است پژوهشگر نیاز مورد دیگران،  پژوهش  نتایج و پیشینۀ مسئله سابقه،   مطالعۀ -4 
. کند می پیدا بیشتری اطالعات موضوع،  به نسبت کار  

 
؟خیر یا است شده داده پاسخ  قبالا  آمده پیش برایش که  سؤالی برد  می پی  همه،  از تر  مهم و  
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 مثالی درمورد طرح سوال و بیان مسئله 

 

 

البرز  استان  شهرکرج  

فرضیه تدوین: دوم مگا  

؟است پژوهش حساس  مراحل از یکی سازی فرضیهجرا  
  شود انجام است قرار هایی که فعالیت به و  دارد را راهنما  نقش پژوهش،  هر  در ها فرضیه زیرا 

. دهد می  جهت  
 

.است تحقیق سؤال  به محقق اندیشمندانه حدس و  پیشنهادی پاسخ :   فرضیه  تعریف  
 

  خود  پژوهش  مسئلۀ چارچوب   در را اّولیه خبرهای  و پیشنهادها خود، مسئلۀ  به توجه با پژوهشگر
کند می ارائه  

 
دانش -1   میزان به بستگی  پژوهشگر های فرضیه  

  تجربیات -2                                                  

او  دسترس در پژوهشی    سوابق -3                                                    

 مثالی درمورد تدوین فرضیه 
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اطالعات  آوری جمع: سوم گام  

  می کنند تالش  آنها. دارند نیاز اطالعات به خود  سؤاالت  به پاسخگویی و مطالعه برای دانان جغرافی

. آورند دست به  مختلفی های  روش و  منابع را از الزم اطالعات  

روش کتابخانه ای -1روش های جمع آوری اطالعات       

روش میدانی   -2                                            

:  ای کتابخانه روش ( لفا  

 تمام تالش   آنها از  برخی  در.  گیردی  م  قرار   استفاده  مورد   ،علمی  های   وهش پژ  تمامی  در روش  این

           انجام  آنجا  در  پژوهش   از بخشی  دیگر، برخی در و گیردی م  صورت  کتابخانه  در   پژوهشگر 

 می شود 

 
 مورد   که   دهد س  م  نشان  را  ای کتابخانه اطالعات  گردآوری   منابع  از برخی شده،  داده تصاویر

.می گیرد  قرار  دان  جغرافی  استفادۀ  

 
شرقی  آذربایجان   جهان  قاضی روستای  هوایی عکس نقشه استان اردبیل                                                     

. 

کشور   آماری   سالنامه                                                ای  ماهواره  تصویرمرکزی  استان   تفرش شهر  
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:  میدانی ب( روش  
است   ناگزیر اطالعات گردآوری برای  روش این در  پژوهشگر  

  مکان با مستقیم ارتباط برقراری -3 محیط یا افراد به مراجعه با -2 برود  تحقیق مورد مکان به -1 
  به را خود اطالعاتی   و  ابزار اسنجش باید واقع،او در. بپردازد اطالعات گردآوری به مطالعه مورد
ببرد  نظر مورد مکان  
      
نامه پرسش -1اطالعات میدانی     ردآوریابزارهای گ     

  مصاحبه   -2                                                 
مشاهده       -3                                                   

 

 

 

اطالعات  پردازش: چهارم  گام   

است   پردازش  مرحلۀ  اطالعات،  بندی ه طبق  و استخراج  آوری، جمع از پس  
 

 تعریف پردازش اطالعات : 
  اطالعات تحلیل و تجزیه و  پژوهش با مرتبط حفظ اطالعات  و غیرضروری  اطالعات حذف یعنی 

. شود  می آغاز  

 

پیشنهادها  ارائۀ و گیری نتیجه: پنجم گام   

 نحوه نتیجه گیری: 

 او. یابد می  را پژوهش مسئلۀ پاسخ ،اطالعات تحلیل و  تجزیه از حاصل نتایج با پژوهشگر آخر،  مرحلۀ  در

.پردازد می خود های فرضیه یا فرضیه رد یا تأیید به منطقی و  علمی رائۀ دالیلا ضمن  

 صورتی که فرضیه یک پژوهشگر ردّ شود چرا نباید دلسردشود؟در 
 خود پژوهش و شود دلسرد نباید پژوهشگر شود،  رد یک پژوهشگر فرضیه های یا فرضیه که  صورتی در 

،پندارد بیهوده را  
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 آن  دوبارۀ طرح  از   و   دهد می  پاسخ  اند  شده   مواجه این سؤال  با   که به کسانی پژوهش این زیرا 

کند   می جلوگیری  

فعالیت    

 باشد؟ کرده جلب را شما  کنجکاوی حس که است بوده  شما اطراف در  جغرافیایی موضوعی تاکنون آیا

    کنید تکمیل   را شده داده موارد و خود نظر  مورد مسئلۀ زیر،  جدول در

 مراحل  نمونه
 

 
 
 
 

پژوهش  سؤال  

 
 
 

پژوهش   فرضیۀ   

 
 
 
 

اطالعات   آوری   جمع  

 
 
 

اطالعات   پردازش  

 
 
 
 
 

و   گیری   نتیجه   

پیشنهادها   ارائۀ   
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از بین شش سوال اساسی جغرافیا  کدامیک به علت وقوع پدیده می پردازد؟  -1  

در طرح سوال وبیان مسئله باید به چه نکاتی توجه داشت ؟   -2  

الف ( فرضیه را تعریف کنید ؟ ب( فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟   -3  

روش های جمع آوری اطالعات توسط جغرافیدان  کدامند ؟   -4  

ابزارهای گردآوری اطالعات مبدانی را نام ببرید وبنویسید مراجعه به روستا وبررسی سیل   به   -5

؟مربوط می شودکدامیک از ابزارهای گردآوری اطالعات میدانی    

پردازش اطالعات  را تعریف کنید وبنویسید مربوط به کدام گام پژوهش است؟  -6  

 در صورتی که فرضیه یک پژوهشگر ردّ شود چرا نباید دلسردشود؟ -7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموزان عزیز بعد ازمطالعه مطالب درس دوم به سئواالت زیر پاسخ دهید: 
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2فصل   

ن جغرافیا ی طبیعی ایرا  
 پی  در   و   پرداخته  زمین   سطح   های طبیعی  پدیده  پراکندگی  و   ساختار   مطالعه  به طبیعی  جغرافیای

   .است محیطی  مشکالت   رفع  هایی جهت  حل  راه  یافتن

 آب منابع  و  هوا   و آب ها،  ناهمواری  های  ویژگی  و   شرایط  جغرافیایی،  موقعیت  با  شما  فصل  این  در

شوید   می  آشنا ایران  
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3 درس  

         ایران  جغرافیایی موقعیت

                                                             :تعریف موقعیت جغرافیایی 

است.  پدیده آن جغرافیایی موقعیت زمین،  کرۀ سطح در پدیده هر گرفتن قرار محل  

  ریاضی   موقعیت   -1        :است مطالعه  قابل  نظر دو  از   کشور  هر  جغرافیایی  موقعیت

نسبی   موقعیت   -2                                                                                      

 

. 

مطلق   یا ریاضی موقعیت  -1     

 نشسته  کالس  ستون  و   ردیف  کدام  در شما  دارد؟  ستون   چند  دارد؟  نیمکت  ردیف  چند  شما   کالس

 دهندۀ   نشان  پاسخ،  این .  باشد کالس   ( دوم)  وسط  ستون   سوم  ردیف  شما  پاسخ  کنید   فرض  اید؟

کالستان است.  در شما  ریاضی  موقعیت  

 

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

 تعریف موقعیت ریاضی: 

 

 موقعیت ریاضی ایران : 
  در همچنین  و شمالی  نیمکرۀ معتدله منطقه جنوب   در درجه 40 تا 25 جغرافیایی عرض  در ایران
   .است شده واقع شرقی   درجۀ طول 63 تا 44

 

. است شده  منجر آن در هوا و  آب تنوع به  ها عرض  این در ما  کشور گستردگی  

 است مکان آن ریاضی یا مطلق موقعیت جغرافیایی، عرض و طول به توجه با مکان، یا پدیده هر دقیق محل
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کشاورزی  تولیدات نوع -1ایران       هوایی و تنوع آب  تاثیرات  

زیست محیط -2                                               
کشور  پیشرفت -3                                               

 

 
 

 
    فعالیت 

 

 

 

 فعالیت 

 

 

 

 

 

 . باال مشخص کنیدبا استفاده از کتاب استان شناسی حدود تقریبی موقعیت ریاضی استان خود را در نقشه  

موقعیت ریاضی مدرسه و منزل خود را مشخص  GoogleEarthنرم افزار  ـ در صورت امکان با استفاده از 2

 نمایید

 کنید پیدا زیر  نقشۀ در را ایران جغرافیایی مختصات شده،  یاد مطالب به توّجه با
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نسبی  موقعیت -2   

  کالستان های پنجره و ورودی  در کالس،   تختۀ معلم، میز  به شما نشستن  محل قرارگیری نسبت
  در شما  نشستن محل دارد؟ تأثیر شما بر شود  جا  جابه موارد،  این از کدام اگر هر  است؟ چگونه 
 شما های کالسی هم  سایر با که کرده ایجاد شما برای  ها موقعیت خاصی پدیده سایر به نسبت کالس
است متفاوت  

 
. است کالس در  شما نسبی موقعیت کالس، های پدیده سایر به نسبت شما نشستن  مکان  

 
 تعریف موقعیت نسبی : 

 
 
. 

 

.دارند نسبی موقعیت  ها   پدیده   همۀ  

: کشور    هر  نسبی  موقعیت   از منظور    

 منابع   ها، *   خلیج  ها،  کانال  ها، * تنگه  کشورها، دریاها، سایر  به   نسبت   آن،   قرارگیری   محلّ

.است  …و   اقتصادی   

 ریاضی  های  موقعیت  به   توجه   با . دهیم  تغییر  را   ایران   جغرافیایی   موقعیت   بتوانیم  کنید   فرض -

. کنید  مقایسه   یکدیگر   با  را  موارد  و  بررسی،  حالت   دو  این  در   را  وهوایی ...آب    شرایط   جدید،

کنید   مقایسه  ایران  واقعی موقعیت  با  را  های فرضی   موقعیت  از  یکی گروه  هر  در  

 

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

 است
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 فعالیت 
 

 

 

ایران  نسبی  موقعیت  

   ممتاز بودن موقعیت نسبی ایران : بل دال
   خزر   دریای نیز و  هرمز تنگه عمان،   دریای فارس،  خلیج  مجاورت در گرفتن قرار

 

:     فارس دالیل اهمیت خلیج    

 اکنون   و   داشته  اهمیت  گذشته   در که  آسیا  و  اروپا   افریقا،  قارۀ  سه   بین  ارتباطی   نقش و ارزش-1  

.است کرده  حفظ   خود را  اهمیت  نفت، و   کاال  نقل  و   حمل   زنجیرۀ  از   ای  عنوان حلقه   به   نیز   
 

. 
 

 نتایج  و  بررسی، را   ایران  نسبی موقعیت.  کنید  توجّه   زیر   نقشۀ  به   مفهوم   این  بهتر  درک  برای

 کنید   ارائه  کالس  در را  آن
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  دارد، ارزشی  با  ذخایر جهان،  انرژی منبع  ترین بزرگ -2  

ذخایر   درصد  28  و جهان  نفت  ذخایر   درصد  66  حدود  زیرا  

است   داده   جای   خود   در   را   طبیعی  گاز  

.آ . 

 از   یکی  صورت   به   را   فارس  خلیج   منطقۀ  ،نفت خام فروش  و   صدور  از   ناشی  دالرهای   و   درآمدها-3  

 صادر   توجه  کانون  به   را   ن آ  بزرگ   مصرف  بازار  این  و است آورده در جهان  های ثروتمند کانون

تاس  کرده  تبدیل و غیرصنعتی  صنعتی  الهایکا  کنندگان   

 

                                                                                دارد  سیاسی   و   فرهنگی  ارزش منطقه،  ین ا-4 

د دار قرار اسالم  جهان سیاسی  و   جغرافیایی  ناحیۀ قلب  و   مرکز  در   فارس  زیرا خلیج                     

 

 کرده  فارس  خلیج  متوجه   امروز   و گذشته  در را  جهانی   های  قدرت  که هاست  ارزش   این  مجموعۀ    

 است

.دهد  می تغییر  جهان   در   را *  قدرت  موازنۀ   موارد،  این  از  یک   هر  یا   بر تمام  تسلط زیرا  
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  برای خاّصی  شرایط  ، انسانی  و طبیعی  عوامل.  است فارس خلیج  منطقۀ در همم  کشورهای از ایران
. است پدید آورده ایران کشور  

 
بشناسید منطقه  در را  کشور این های  ویژگی  و موقعیت تا کنید توجه شده داده اطالعات به . 

 

:  فعالیت  

  فارس خلیج منطقۀ در ایران با موقعیت تا کنید کامل  را زیر جدول   مقابل،   جدول  اطالعات   به توّجه با

شوید  آشنا بیشتر  

  

 

 

   هرمز    تنگه  ایران اسالمی  جمهوری   ارتش کشتی 4 شکل هرمز                               تنگه   اسالمی  انقالب  پاسداران سپاه قایق های تندرو   
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سیاسی   مرزهای  

 تعریف مرز : 

دهد   می  نشان  و   است همسایه کشور  از کشور  هر   جدایی   و  تشخیص   عامل   ترین   مهم  مرز  

دارد   امتداد   کجا   تا   کشور  یک  سرزمین  

 با  و   دارد   همسایگانش  با سیاسی  مشترک   مرز کیلومتر، 8755  حدود   که  است   وسیعی  کشور  ایران   

. دارد آبی یا  خشکی  مرز  کشور  15  

.دارد ارمنستان با  را   مرز   ترین   و کوتاه  عراق   با  را  مرز  ترین   طوالنی  ایران  

 هرمز، تنگۀ

 اقیانوس*  های آزاد  آب   که   است   شکلی  هاللی آبراهۀ  

. کند  می متصلفارس    خلیج   به  را  عمان   دریای   و   هند 

 خلیج   تنفخروجی    دروازۀ  اینکه   سبب   به   تنگه  این

) * استراتژیک راهبردی   آبراهۀ  ترین   مهم  است، فارس

 ( جهان است  مهم   جاری ت  های گذرگاه  از   یکی  و

 
 

 
 
) 

 است

 هرمز  تنگه جغرافیایی موقعیت نقشه

 

: عمان  دریای   

  و) هند اقیانوس  آزاد  های   آب  با  مجاورت  واسطۀ  به

  نظر از  مناسب( دفاعی  های   قابلیت  با سواحل  وجود

دارد ایران برای بسیاری اهمیت نظامی و اقتصادی  

 

  عمان دریای ای ماهواره تصویر

: خزر  دریای    

 به واسطۀ  خشکی  در محصور  آبی  پهنۀ   ترین  بزرگ  

و   جهان  خاویار  از %  90  تأمین   ،گاز و  نفت  منابع

 نفری یلیون م  300     مصرف   بازار به دسترسی

 باالیی     نسبی   موقعیت   از * میانه  آسیای  کشورهای 

است  برخوردار  

 

  خزر دریای ای ماهواره تصویر
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  زیر نمودار در دقت با. ببرید نام را ایران همسایه کشورهای آسیا غربی جنوب نقشۀ از استفاده با

کند؟ می جلب ایران  مرزی خطوط به را شما مهمی توجه نکتۀ  چه  

 
ایران  مرزهای  انواع  مرزی                                                                                                     درصد  پاسگاه   

 

 فعالیت 

 

 

 

  هم دریایی خطوط  به  دسترسی امکان  ها،   دریاچه و دریا با مجاورت علت به کشورها از تعدادی
.دارند  
جمله   از ما کشور  

. است ارتباط در جهان کشورهای با آبی های  راه طریق  از که است کشورهایی  

. کند می فراهم را بیشتری بازرگانی  روابط  امکان ، آبی  های راه   

 

   جهان   نقاط سایر با ارتباط امکان 1      کشوری هر  برای آزاد های آب به دسترسیمزیت 

غذایی  منابع به دستیابی -2                                                                  

معدنی  منابع   -3                                                                  

فسیلی   های سوخت  -4                                                                  

 

 

 مقدس  دفاع  شهدای  از یکی  نامه زندگی  مورد  در شناسی  استان  کتاب  یازدهم   درس  به توجه  با 

 .دهید ارائه  کالس   در و  کرده   تحقیق  اند   نموده  دفاع  اسالمیاز   که

 

  

 ایران  مرزهای 
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  عمان                  دریای و  فارس خلیج  در دریانوردی های  رجایی               فعالیت  شهید اسکله  در کاال جایی جابه               

                                          

 سازد،  می  پذیر   امکان  را  جهان  کشورهای  سایر  به دسترسی امکان که  مرزهایی   از   دیگر  یکی

شود   می  فراهم  جهان  نقاط  سایر   با  ارتباط   آن،  طریق  که از  است  هوایی  خطوط  

 فعالیت 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه است نام ببرید ؟   ل موقعیت جغرافیایی هرکشور از چند نظر قاب -1  

موقعیت ریاضی ایران را بنویسید ؟   -2  

......................................... منجر شده است.گستردگی کشورما در عرض های مختلف به  -3  

منظور از موقعیت نسبی چیست ؟-4  

  با است؟ آورده وجود   به ما کشور برای هایی  مزیت چه ایران جنوب  و شمال  آبی  مرزهای 1

 .کنید ارائه به دبیر در را  آن نتایج و  وگو  گفت یکدیگر

 شوند؟ می محسوب استراتژیک و مهم های  آبراهه ها،   تنگه چرا 2

 : به سئواالت زیر پاسخ دهید سومدانش آموزان عزیز بعد ازمطالعه مطالب درس 
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دومورد از دالیل اهمیت خلیج فارس را بنویسید ؟ -5  

چرا خلیج فارس ارزش  فرهنگی ، سیاسی دارد ؟   -6  

متصل می کند.تنگه هرمز اقیانوس ............................ را به دریای عمان وخلیج فارس    -7  

اهمیت دریای عمان را بنویسید؟   -8  

الف ( مرز را تعریف کنید ؟ ب( کشور ایران با کدام کشورها کوتاه ترین وطوالنی ترین مرز را   -9

 دارد؟ 

دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری چه مزیتی دارد؟   -10  
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4 درس  

رانای های ناهمواری  

 

 

 

  

یَ  ااْلْرض    فی   َوألْقی   مْ  تَمیدَ  أنْ  َرواس  ا بک   تَهدتَُدونَ  لعَلکَّمْ  َوسُباُلا  َوأنَهارا

 نیفکند و اضطراب و لرزه  به) مستمر حرکت علت به( را شما  ، )زمین( تا داد قرار محکم و استوار های  کوه زمین در خداوند

 15 آیۀ نحل،  سورۀ(. برسید مقصد  به و یافته هدایت اینکه امید به ساخت پدیدار  ها  راه و کرد جاری را  نهرها و ها رودخانه

  شهرهای  و روستاها ،   ما سرزمین در
دارد   وجود  

  جای کشور   همه در آنها پراکندگی اما 
.  نیست یکسان  

 تا داخلی  نسبتاا هموار های دشت از

  خزر،  سواحل دریای   سرسبز  های  جلگه
  های زاگرس، جلگه  تا البرز های کوه از

عمان،  دریای و  فارس خلیج  ساحلی  
  و شهر   شکل به متعدد  های سکونتگاه

است یافته روستا استقرار  
 

  مناطق ها در سکونتگاه این تعداد
آنها   در جمعیت و  ، بیشتر  پایکوهی
. است تر متراکم  

 
 

 
مختلف  نواحی  در جمعیت پراکندگی چرا  
   است؟ متفاوت کشور
  استقرار موقعیت،   رو روبه  های نقشه در

 با پراکندگی را ها  جلگه  و ها  کوهستان
  هم شهری با  نواحی در کشور جمعیت
کنید. مقایسه  

  تراکم و  ها بین ناهمواری رسد  می نظر به

 چرا؟ ارتباط نزدیکی هست؛  جمعیت، 
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ها  ناهمواری اهمیت   

که  دهد می نشان ایران های ناهمواری نقشه به دقیق نگاهی  

 
   کوهستانی و مرتفع نواحی   تشکیل شده از :ما سرزمین  اعظم بخش 

است  بیشتر مناطق  برخی  در و  کمتر جاها بعضی  در کوهها ارتفاع اگرچه  
 

اجتماعات انسانی -1      تشکیل بر ها ناهمواری تاثیر  
مردم معیشت  نوع -2                                          
تاریخ کشورما  -3                                          
تاریخی  های  ناکامی و  پیروزی -4                                           

 
 مثال های از تاثیرات ناهمواریها درکشور: 

  ارتفاعات در تکاب تنگه از استفاده با ایرانی دالور  سردار آریوبرزن  -1 نمونه  عنوان به        
  دفاع ایران از مقدونی اسکندر حمله برابر در  کنونی بویراحمد و کهگیلویه استان  در جایی(  زاگرس

  کرد
 
ند و  غرب آباد اسالم منطقه  در اسالم رزمندگان مقدس،  دفاع پایانی سال در یا -2 ر    تنگه) غرب  ک 

  منطقه، طبیعی  عوارض  و کوهستانی موقعیت از استفاده با (کرمانشاه استان در واقع  چهارزبر
.کردند اجرا موفقیت با مرصاد را عملیات . 

ایران  های ناهمواری پیدایش  

است.  آمده وجود به ها ناهمواری شناسی،ین  زم های  ن دورا طی   
 

زمین شناسی پدیدآمده است  سوم   تا   اوّل   نهای  دورا  طی  بیشتر   ایران   یهای  ناهموار  

  ( سنوزوئیک)  شناسین زمی  سوم   دوران  اواخر    ناهمواریها :پیدایش نهایی 

 
کواترنر شکل نهایی ناهمواریها مربوط به دوره :   

تغییر می یابند فرسایشناهمواریها تحت تاثیر عامل   
 

 عوامل تغییر شکل ناهمواریها:  
یخچال ها  -4اختالف دما   -3باد   -2آب های روان -1  

گوناگون خوداز محیط   های   برداری  بهره  با   که   انسان،  عملکرد -5  

 

ایران های ناهمواری تقسیمات  
: داد تشخیص آن در  را تقسیماتی یتوان م  ایران،  یهای  ناهموار پراکندگی نقشۀ به باتوجه  

 
. دارند ارتفاع آزاد دریاهای سطح از هزارمتر از بیش اغلب که  کوهستانی نهای سرزمی (الف  

 
  در  ارتفاع کم های جلگه و  داخلی نواحی در  هات دش شامل  که هموار و  پست نهای سرزمی ب(

. شوند  می دریاها سواحل  
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کوهستانی   های سرزمین  الف(  

تقسیم بندی کوهستان های ایران با توجه به عوامل :      
پراکندگی و  شکل -3ا   یه ناهموار تحوالت -2  شناسی    ینزم  تاریخچۀ -1  

            
الف(منطقه کوهستانی آذربایجان                                                                                              

ب( منطقه کوهستانی  تالش             منطقه کوهستانی شمال کشور-1                                 

ج( منطقه کوهستانی  البرز                                                                                                
د( کوه های شمال خراسان                                                                                                

                                                                                            
                                     

   

منطقه کوهستانی غربی ) زاکرس( -2      سرزمین های کوهستانی    
 

رشته کوه های مرکزی           منطقه کوهستانی مرکزی-3                                    
رشته کوه های منفردمرکزی                                                                                

                                                                                                                     
                                                                                                 

کو ه های بشاگرد          شرق وجنوب شرقکوه های -4                                     
کوه های مریخی                                                                                    

                                                                         

کشور  شمال کوهستانی منطقۀ  
الف(منطقه کوهستانی آذربایجان                                                               

ب( منطقه کوهستانی  تالش             شاملمنطقه کوهستانی شمال کشور -1     
ج( منطقه کوهستانی  البرز                                                                

    د( کوه های شمال خراسان                                                              

آذربایجان کوهستانی منطقۀ(  لفا  
شمال  در داغ(  ) قره ارسباران   -1   : در برگرفته عبارتند ازرارشته کوه که منطقه کوهستانی آذربایحان   دو  

ترکیه  و ایران مرزی  رشته کوه -2                                                                            
. است دربرگرفته را منطقه  این غرب و  شمال   
 

 تودهُ های کوهستانی مهم منطقه آدربایجان وعلت ایجاد آن: 

ایحاد شدند فشانی   آتش   های  فعالیت  اثر بر     سبالن-2 سهند  -1         
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: تالش کوهستانی منطقۀ(  ب  
خزر   دریای ههای کنار از را آذربایجان منطقۀ  ، جنوبی   شمالی جهت  با تالش های ن  کوهستا  

.است  کرده   جدا  

 با  آنها  از   جاری   بهای  آ و است آذربایجان  منطقۀ  از بیش خزر  سمت   به هها  کو   این  عمومی   شیب  

.شودی  م  وارد  ،خزر  دریای   به سرعت    

های  کوه  شدن   جدا   محل  آیا. کنید  پیدا   را  کوهستان   این  قلۀّ  ترین  مهم   نام  نقشه،  به   مراجعه   با   

کنید؟   توانید پیدا   می  را   البرز های کوه  از   تالش  

 
 

: البرز کوهستانی منطقۀ) پ  

کوهستانی البرز  همحدوده منطق  
در  کوه  شاه   های  کوه  تا   شرقی   غربی  امتداد  در و شده  شروع   منجیل   تنگۀ  از   البرز های  کوه

 و   شمال  سمت   به معموال  ها  کوه   این  های   دامنه.  دارند  ادامه ییالق  خوش   ردنهگ   و شاهرود  نزدیکی

هست عمیقی  و   وسیع   های  دره آن  در و است جنوب  یا  

چالوس وهراز   رودهای که  در منطقه کوهستانی البرز جریان دارند عبارتند از:   
 

وسیع البرز  خوردگی  چین   اعظم بخش  
.است سال  ها میلیون طی  رسوبی مواد  زایی کوه حاصل  

 عامل شکل گیری قله دماوند : 
. است  شده کوه رشته این در  دماوند ۀ  قل گیری  شکل  سبب کواترنر دورۀ در فشانی آتش های  عالیتف   

 قله های البرز : 
   توچال-5  سلیمان  -4  تخت  -3 کوه علم -2 دماوند -1    

است  کرده جلب  خود به را  نوردی کوه به مندان عالقه   توجه کوه رشته  این در  
. 

  عمدۀ  های کانون از یکی و است شده  مستقرالبرز های کوهستان امتداد در بسیاری  جمعیتی  مراکز 
رود  می  شمار  به کشور اقتصادی های فعالیت  

 

:البرز فعال گسترۀ  
 

کرج   تهران،  مثل   اقتصادی پررونق  شهرهای  گسترش  -1         علل ناپایدار شدن البرز    

آهن  راه و شوسه ( ارتباطی های  جاده احداث -2                                        
سدها احداث -  3                                     

کشاورزی گوناگون   های  فعالیت   گسترش   -4                                                
های البرز  کوه  فراوان معادن از  برداری بهره  -5                                       

 
 



38 
 

 
 پیامدهای ناپایدار شدن البرز 

  منطقۀ  این های  رودخانه  و ها دشت  ها،  دره و  ها دامنه شده است  سبب ها فعالیت این مجموعۀ
خود بگیرد  به  دیگری چهرۀ ها، دهه طی  کوهستانی  

 
  گسترده، و خفیف  های  لرزش  ، ها دامنه و ها جاده در * لغزش و   *ریزش        همچون  مخاطراتی

شود  حادث آنها همانند  وسیالب  بروز و رودها طغیان  
 

 
 
 

 فعالیت :
 بر  دهد می  ارتباط   آن  شمالی  های   دامنه  به را  البرز   جنوبی  های   دامنه   شهرهای   که  هایی  جاده

کنید   پیدا   نقشه  روی  

کند؟  می   عبور  ها  دره و  ها   کوه کدام کنار  از ها  جاده   ین     

 انفجار  ها، گذاری برجای و حمل  مواد، برداشت(   ساختمانی  عملیات  با   نواحی  این  در ها  جاده  عبور

 بر  را  عملیات  این  تأثیر.  است همراه) …و  تونل   احداث  ها،  آب   در مجاری  تغییر  ها،   سنگ 

کنید   ارائه  و   تهیه   گزارشی  و بگذارید  بحث خود به  های  گروه  هم با  منطقه،  این   های   ناهمواری  . 

 
: خراسان  شمال   های  کوه(ت  

ویژگی کوه های شمال خراسان :     
.دارند قرار ایران  شرقی  شمال  در موازی و منظم  شکل  به ها کوه   
 
مسجد  هزار -1      :خراسان شمال  های  کوه مهم های  کوه رشته از   

آالداغ   -2                                                                 
نیشابور ، بینالود  اطراف در -3                                                                 
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(زاگرس )  غربی کوهستانی منطقۀ (     2  

: موقعیت زاگرس  
  نواحی اندازم چش  کیلومتر،  صدها طول به و  موازی های  ه در با مانندی دیواره های  خوردگی  ینچ

  تنگۀ شمال تا شرقی  جنوب   غربی  شمال جهت  با درکردستان مریوان از  کشور غربی  کوهستانی

. است داده تشکیل  را هرمز  
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آمد؟  وجود  به   چگونه   زاگرس  

. است  آمده  وجود  به اوراسیا صفحۀ  و عربستان  جزیره   شبه  صفحۀ   دو  برخورد از  زاگرس   کوه  رشته

 علت  به   سال   نها  میلیو  طی  و   نمانده  باقی اولیه  حالت   به تشکیل،  از چین خوردگی ها پس  این

است.  یافته شکل  تغییر   فرسایش  

  نمکی گنبدهای  زاگرس:    کوه   فعالترین پدیده های رشته و  زیباترین 

 

* مخصوص  وزن   و   درونی  عوامل  اثر  بر   که  گنبدی  تقریبا  شکل  به   نمک  از ای توده:  نمکی  گنبد 

آید  می   باال خود   اطراف   به رسوبات  نسبت نمک کمتر . 

 

 
 

 

حاضر  حال  در  زاگرس تغییردهندۀ  عوامل  

      طبیعی:   عوامل (الف

جریان وطغیان رودها   -1     عوامل طبیعی تغییردهنده زاگرس:  

توفان های گردوغبار  -2                                             

گیرند  می  سرچشمه  زاگرس  از بسیاری رودهای  
 

رودها : علت طغیانی شدن   
  حالت به منظم  حالت از و  شده نوساناتی دچار ، اقلیمی تغییرات علت به رودها این در  آب جریان 

. است داده شکل  تغییر طغیانی و نامنظم  
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 تاثیر ریزش های جوی درمنطقه زاگرس: 

 
  می  قرار رودها این دسترس در  آن مواد و   دهد می فرسایش را ها کوه شدید،  جوی های ریزش
  و شده  گذشته از  بیش زاگرس  حوضۀ  در رودهای طغیان اخیر،  دهۀ سه  طی  رسد می نظر  به. گیرد
. است شده  منجر ناهمواری از جدیدی های  شکل   تشکیل به رودها توسط رسوب  حمل  آن،  پی در  

 
 

زاگرس  منطقۀ  در  انسان هم و طبیعت هم  که است عواملی دیگر  از غبار  و گرد  های توفان  
. است مؤثر آنها گسترش و ایجاد در  

 های   استان   در  رود  می انتظار و  است شده بیشتر منطقه  این در ها  توفان وقوع اخیر،  سال  سی  طی 

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

 

:  انسانی عوامل (ب  
 

احداث سدهای متعدد   -1     عوامل انسانی تغییردهنده زاگرس:   
گسترش شهرهای متعدددرکنار رودها -2                                               
احداث جاده ها  -3                                               
از بین بردن جنگل ها  -4     
کشاورزی  اراضی از نامناسب استفادۀ-5                                               

 
سدهای متعدد در منطقه زاگرس:  حداثدلیل ا   
این سدها برای  .است شده احداث متعدد سدهای زاگرس، حوضۀ رودهای روی  بر  
رودها طغیان  از جلوگیری -1   
آبی برق تولید -2  
صنعتی  های کشاورزی و استفاده اراضی آبیاری برای نیاز مورد  آب تنظیم -3  
   روستاها و شهرها نیاز مورد  آب تأمین -4

 
 

برهم خوردن تعادل جریان رودها       پیامد گسترش شهرها در کنار رودها :  
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 عوامل بهم خوردن تعادل رودها : 

 
  پوشاندن -4سازی  پل -3مجراسازی  -2 بندی  دیواره -1 : براثر دستکاری های انسانی مانند  

شهری   های فاضالب ورود   -5 رودها  روی  
 

  را سیالب  یا طغیان و  کنند تجاوز شده تعیین بستر از شهری مناطق  در که است  کرده وادار را رودها
نمایند.  تحمیل شهرها به  

 
ایالم  و لرستان   استان های در معرض سیبالب شدید در سال های اخیر :  

 
. کند می تغییر دچار را رودها "ومجاری  دشت سیالبگسترش  " :     سبب افزایش رسوبات،   

 عوامل ضرر دیدن دامنه ها ،دره ها ودشت ها در زاگرس : 

   و شهری  نواحی در کشاورزی اراضی از نامناسب ستفادۀا و ها  جنگل  بردن بین زا ،ها جاده حداثا
   روستایی زاگرس همراه با گسترش شهرها و  روستاها به ضرر دامنه ها، دره ها و  دشت  ها 

.  است بوده  

فعالیت     

 

 

 

. 

    مرکزی :  کوهستانی  منطقۀ  -3

 موقعیت حغرافیایی کوه های مرکزی :

  کوه قلۀّ  و      قزوین استان در آوج گردنه ،      رضوی  خراسان  در جغتای  کوه    نقطۀ  سه اگر

  شود که   می تشکیل  مثلثی کنید،  وصل  یکدیگر به را و بلوچستان سیستان  در زنده  خضر یا بزمان

. شود می نامیده مرکزی کوهستانی منطقه  

 انواع ناهمواری های منطقه کوهستانی مرکزی: 

. شود  می  گفته مرکزی  های کوه  آنها به که خورده  چین  های  کوه بخشی  -1  

.گویند می  مرکزی  منفرد های کوه آنها به  که آذرین های نفوذی توده -2  

 

 

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

 
 ها  شکل
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شرقی   جنوب   و   شرق   های کوه  -4  

 محدوده کوه های مکران: 

  شده واقع مکران منطقۀ کرمان،  در چالۀ جازموریان اطراف و بلوچستان و سیستان استان جنوب  در
. دارد وجود  های فرسود و کم نسبتا ارتفاع با  آن اطراف و  بشاگرد ه های  کو رشته  آن که در است  

 

:  ناهمواری های مریخی   

 
               عمیق و  های  ل گودا و ها چاله ها،  ه در با زیبایی های شکل  ، فرسایش ها،   ه کو این در

نامند می هم ( مینیاتوری های کوهرا ) آنها که  است کرده "ایجادمریخی  ی های  ناهموار  "     . 
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  عمان،   دریای تا یها ناهموار این فاصلۀ در بلوچستان و  سیستان استان جنوب  و  هرمزگان استان در
ل چندین لی  های  چشمه همانند که دارد فشان وجود  گ  . جوشد می گ   

 

:فشان گل  
 شکل وعلت ایجاد گل فشان ها :

های   حوضچه  صورت به جاها  برخی در و  شکل  مخروطییا  گنبدی شکل  به معموالا  ها  فشان گل
. شوند  می مشاهده  گل و بآ از مملو  

. آیند می  باال به زمین اعماق از آب بخار یا گاز خروج علت   به ها  فشان گل   
 

 
 
 

کوهستانی  نواحی  اقتصادی   های   ارزش  

 

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

 
کنید؟ اضافه آن  به میتوانید چیزی آیا  

دامداری -  3      طبیعی  ذخایر   و   معدن   -    2        بآ  ذخایر   -1  

4-     ........................5-     ...................6- .........................  
 
 

باید  کوهستانی نواحی های قابلیت از استفاده  
  این  غیر  گیرد، در صورت کارشناسانه مطالعات -2 زیستی محیط اصول  گرفتن نظر  در با  -1

. آورد خواهد  همراه  به انسان برای هم و  محیط برای هم مشکالتی صورت  
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هموار   های  سرزمین  ب(  

 
دشت ها  -1 :           شامل  هموار های  سرزمین  

جلگه ها   -2                                                           

 

: ها دشت  

  فرا را آنها کوهستانی حصاری که هستند همواری نسبتاا  یا هموار  های  سرزمین :تعریف دشت  

.است گرفته  

:   ها  دشت   پیدایش   علل  

 میان  در یا  و *  ها  تاقدیس  فاصل   حد  در   و   ها  خوردگی   چین   هنگام  در ها  دشت   برخی   -1

فارس(    در   )دشت کاکان  اند  شده   ایجاد   ،*ها  ناودیس  

 آمده  وجود  به پست  نواحی  در   فرسایش   از   حاصل   مواد   انباشت   اثر  بر  ها  دشت از  بعضی   -2

( همدان   استان  در نهاوند  )دشت      اند   

 )مثل   هستند   ها  زمین  شدن  هموار    آهکی  مواد  انحالل   حاصل   ها  دشت   ز   ا ای  پاره  -3

( فارس  در   رژن   ا دشت و دشت کرمانشاه ماهی  

 روی   در   اما  اند،  مانده   برجای   قدیم   بسیار  شناسی  زمین   های   دوران   از   ها   دشت  از  برخی  -4

(.  لوت   دشت   مثل ) است  شده ایجاد   بادی  فرسایشبراثر    جدید   های ناهمواری  آنها   
. 

 
 

ها   دشت   دهنده  تغییر   عوامل  

طبیعی  عوامل    الف (          ها  دشت   دهنده  عوامل تغییر   

انسانی  ب( عوامل                                                          
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 الف [ عوامل طبیعی:

 

تغییرات اقلیمی   -1            :عوامل طبیعی تغییردهنده دشت ها    

توفان وبادهای شدید  -  2                                                              

طغیان دوره ای رودها   -3                                                                       

 

:   اقلیمی غییراتنشانه های ت   
   ها خشکسالی و  ها توفان بروز -2 جوی های  ریزش پراکندگی الگوی در تغییر -1

         
  شکل تغییر مشغول داخلی پست  مناطق در و ما  کشور در بلکه جهان مناطق از  بسیاری در تنها نه  

. است کنونی های ناهمواری  

 عملکرد توفان وبادهای شدید: 
  ماسه های  تپه و  است مشغول ها  دشت در مواد  جایی جابه  و فرسایش به شدید  بادهای و ها توفان
  وسعت  نظر از را* ریگی های  دشت و رودها  بستر  زارها،  شوره مثل طبیعی  های پدیده دیگر و ای
. دهد می مکان تغییر و  
 
  جای  در  و دارد برمی  جایی  از را مواد خود،   ای دوره های  طغیان با :  نیز مناطق این رودهای  

. شود می ایجاد آنها اثر بر ای  تازه های  شکل که نهد می  برجای دیگری  
 

 
 ب( عوامل انسانی : 

انسانی    برداری   بهره -1:        تغییردهنده دشت ها   انسانی  عوامل   

اراضی      کاربری   تغییرات   -2                                                                    

کنی  بوته  -3                                                                   

گیاهی  های پوشش  بردن   بین  ز  -4                                                                    

رودها   مجاری   و ها*  مسیل  در   نابخردانه کاری    دست -5                                                                   

حساس   مناطق در ها جاده  احداث -  6                                                                   

طبیعی  منابع و از معادن وسیع برداری  بهره -7                                                          

 
 

ها  دشت اقتصادی های  ارزش  

                    باد   و   خورشید   انرژی  مانند  پاک، انرژی از استفاده  -2   ی    گردشگر   های   جاذبه   -1

  برگزاری و کویرنوردی  ستارگان  رصد  برای  بودن   مناسب   دلیل به فراغت  اوقات   گذران   -3

ورزشی  مسابقات  
کشاورزی های  فعالیت 5          ساختمانی  مصالح و نمک   گچ، معادن -4  

                                                بگویید؟ ها دشت برای دیگری  میتوانید ارزش آیا
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فعالیت                       
 

                                          

 
 

   

 

 

: جلگه ها  -2  
ریف جلگه : عت  

  و  دریاها به دیگر طرف  از و ها  کوه به طرف  از یک که  هستند همواری  های  سرزمین ها  جلگه
شوند   می منتهی  ها دریاچه  

 

زمین   ساختمان   -1:      ها     جلگه   پیدایش   لل مهم ترین ع  

مقاومت سنگ   -2                                                            

آب  عمق  -3                                                             

آبرفت  تراکم   -4                                                             

 

خاک  بودن  حاصلخیز      دلیل جمعیت زیاد در جلگه ها :  

                         

  

  مجاور دشت اقتصادی ارزشهای  کنید،  می  زندگی  ایران داخلی های  دشت از یکی پیرامون اگر-1

 .کنید ارائه کالس به و  تهیه،   گزارشی آنها از یکی  مورد  در  و کنید فهرست را خود

 دارند؟ اهمیتی  چه  نظامی و  دفاعی نظر از ایران داخلی های دشت  شما  نظر به- 2
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ها  جلگه  تغییردهندۀ  عوامل  

 

طبیعی  عوامل  الف(ها            جلگه  تغییردهندۀ  عوامل  

ب( عوامل انسانی                                                         

 

 

لف ( عوامل طبیعی ا   
  

( مد  و   جزر)  دریا حرکات  -1      عوامل طبیعی تغییردهنده جلگه ها    

دریایی سونامی   های   توفان  -2                                                              

دریایی   های  جریان   -3                                                               

عمومی آب دریاها   نوسانات  -4                                                              

رودهای طغیانی -5                                                               

                                                                
 

انسانی   ب( عوامل   
 

سازی   اسکله  -1       ها جلگهمل انسانی تغییردهنده عوا  

بندرسازی  -2                                                    

سازی   دیواره  -  3                                                       

ها   جلگه روی  جاده  احداث  -4                                                     

زبین رفتن اراضی کشاورزی وجنگلی( گسترش شهرها وروستا )ا-5                                                      

 

هستند   اقتصادی   های  فعالیت  انجام  برای   ها   مکان  بهترین   از   یکی  ها   جلگه  

. 
بنویسید؟  را زیر  تصاویر  اقتصادی های ارزش از یک هر توانید می یاآ  
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شناسید  می  اگر دارد؟ ای وجود جلگه مناطق در دیگری  اقتصادی های ارزش  آیا شما،   نظر هب  
؟ ببرید نام  

 فعالیت 

 

 

 

 

 

 

  ارتباطی شهای   ارز یکنید،  م زندگی کشور جنوبی  یا شمالی  ساحلی  ههای  جلگ از  یکی در اگر

       با آنها،  در دریانوردی و اقتصادی تهای  فعالی و  بندرها نظر از را زندگی خود  محل جلگۀ

 .کنید  ارائه  کالس   به   را   آن  نتایج  و   تهیهگزارشی  بحث بگذارید؛ به خود  ههای گرومه
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  تر آنها متراکم در جمعیت  و بیشتر،  ...........  در شهری وروستاییی   ها سکونتگاه این تعداد -1

.است  

شکل نهایی ناهمواریها مربوط به دوره .................... است   -2  

مل تغییر شکل ناهمواری ها را نام ببرید ؟اعو-3  

ب( دماوند:         ج( آالداغ :        :الف ( سبالن  موارد ذیل مربوط به کدام مناطق کوهستانی است ؟  -4  

عوامل ناپایدارشدن البرز را نام ببرید؟ -5  

زاگرس چگونه ایجاد شده است ؟  -6  

یکی از زیباترین وفعال ترین پدیده رشته کوه زاگرس چیست ؟  -7  

دو مورد از عوامل طبیعی تغییردهنده زاگرس را بنویسید؟   -8  

کدام شهرهای منطقه زاگرس در معرض توفان های گردوغبار قراردارند ؟   -9  

؟ مشخض کنید  یثموقعیت جغرافیای کوههای مرگزی را با رسم مثل   -10  

علت ایجاذ گل فشان ها چیست ؟ -11-  

برای هریک از نواحی کوهستانی   ودشت ها دو ارزش اقتصادی بنویسید؟   -12  

علل پیدایش دشت های زیر را بنویسید ؟-13  

:الف ( ماهی دشت کرمانشاه :                ب( دشت لوت :              ج( دشت نهاوند درهمدان  

انسانی تغییردهنده دشت ها را نام ببرید ؟عوامل    -14  

مورد 3الف (چلگه را تعریف کنید ؟ ب( علل پیدایش آن را نام ببرید  -15  

برای هریک ازعوامل طبیعی وانسانی تغییردهنده جلگه ها دو مورد نام ببرید؟ -16  

 : به سئواالت زیر پاسخ دهید چهاردانش آموزان عزیز بعد ازمطالعه مطالب درس 
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5 درس  

 

هوا وضع بینی پیش و هواشناسی  

ست. ا هوا و  آب دارد،  زیادی بسیار تأثیر انسان،  های فعالیت و  زندگی  شیوۀ که بر  عواملی  از یکی  

: هوا   و آب به نقش مهم توجه     

. دارد  مهمی نقش ، منطقه  یا و کشور  هر  توسعه های برنامه  در آب وهوا   

 تعریف هوا ومثال آن: 

شود  می گفته جوّ   زودگذر و آنی حالت  به هوا اصطالح  

 در.  است  گراد   سانتی  درجه  13  صبح، 8  ساعت  1394  سال  بهمن  26در یاسوج  شهر   دمای    المث

شناسایی   …و دما  بارش،  مانند  هوا  آورندۀ وجود  به عوامل  و   عناصر  شود  می  هواشناسی سعی

.کرد  بینی  پیش مدت  کوتاه در  را   هوا  وضع بتوان شناخت،  این   تادر نتیجۀ   شود  

 تعریف آب وهوا ومثال آن :

  شود؛  گفته می  درازمدت در  منطقه  یک   در غالب  جوی   عناصر   مجموعۀ به هوا  و   آب

.است خشک  و گرم  جنوبی،  خراسان   استان   هوای   و   آب المثً  

کنید؟   را بیان   هوا  و آب و  هوا  تفاوت  اصلی  های معیار  توانید  می  آیا  شده،  ذکر  مثال  دو  توجه به   با    
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  توجه هوا بینی وضع پیش به مسافرت به رفتن مانند مختلف های فعالیت برای مردم همۀ امروزه
. کنند می زیادی  

 
سازمان هواشناسی: کارشناسان پیش بینی وضع هوا توسط   

 
  های  نقشه ، دما  و رطوبت ،فشار مانند اطالعات روزانه،  از استفاده با کشور  هواشناسی سازمان

  از پس را هوا های توده عبور   ، ای ماهواره  درپی پی تصاویرکمک  با و  کند می تهیه  هواشناسی

،واه  تودۀ   نوع  به توجه  با . کند  می پیگیری روز،  چند  طی  ،  پرفشار  و فشار  کم   مراکز  گیری شکل   

 

  روزهای  برای را  آن تغییرات و هوا وضعیت توانند  می  هواشناسی کارشناسان ، آنها جهت و  سرعت
.کنند بینی پیش آینده  

 
 

 

 
 

  ری در پیش بینی وضع هوا ونقش پیشرفت فنا 

 

  نرم و  هواشناسی سازمان درگاه طریق از توانیم می  فنّاوری و ارتباطات پیشرفت با امروزه
  پیش مورد در اطالعاتی به دارند را همراه رایانۀ  و رایانه روی امکان نصب که مختلف، افزارهای

.یابیم دست جهان مختلف مناطق دیگر و شهرها، روستاها هوای وضع بینی  
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ایران   هوای و  برآب مؤثر  عوامل  

 
  دمای تفاوت که شوید  می  متوجه باشید کرده توجه  تلویزیون یا و  رادیو در هواشناسی اخبار به اگر

  سرد  هوا  کشور غرب  و غرب شمال در که  هنگامی. است زیاد کشور نقاط ترین گرم و  سردترین
شود  می گرم دیده هوای کشور  جنوب در است  

ایران  هوای و آب تنوع  مورد در زیر مثال دو   
  عمان دریای و فارس خلیج نشینان ساحل  شده،  آمیخته سرما  و برف با اردبیل مردم  زندگی -1

نبینند  خود  زندگی  محل در را برف  بارش ها سال  است ممکن  
  شهر   مردم دارند، سال یک  در را بارش متر میلی 1800 از بیش بندرانزلی مردم  که زمانی در -2

دارند  متر میلی 50 از کمتر بارشی بلوچستان و سیستان استان در میرجاوه  
 

  که است شده  ایران فرهنگی و  طبیعی اندازهای چشم  در تنّوع  سبب هوایی،  و گوناگونی آب این
است  معروف فصل چهار کشور به ما ایران که  ای گونه به شود  می  دیده جهان از کشوری  درکمتر  
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       جغرافیایی موقعیت -1

جغرافیایی                                 الف( عرض                                                              

کمربند            در ایران  قرارگرفتنب(                                           کشور  آب وهوایی علت های تنوع

جنب حاره ای   پرقشار                                                                                   

دریاها   و   رطوبتی  منابع   از   فاصله   پ(                                                                                                  

                                                                                                   
ها                          کوهستان  جهت  و ارتفاع میزان-2                                                

            کشور به هوا های توده  ورود -3                                               
 

موقعیت جغرافیایی: -1  

اثرگذار برآب وهوای کشور:  جغرافیایی موقعیت از ناشی عوامل   ترین مهم  

 الف ( عرض جعرافیایی     ب ( قرار گرفتن ایران در کمربند پرفشار جنب حاره 

 

 الف ( عرض جغرافیایی : 

کدام  است؟ یکسان  آباد پارس  شهر  با عباس  بندر دمای میانگین  آیا. کنید نگاه 9 شکل به

  پایین های عرض  در  که کشور،  جنوبی مناطق در است؟ تر گرم کدام و  سردتر  شهر

توا خط دارند) به قرار جغرافیایی   ظهر،  هنگام خورشید تابش زاویۀ ترند(، نزدیک اس 

  گرم هوا و بیشتر تابش خورشید مقدار  نواحی،  در این  دلیل همین به و  است عمود به نزدیک

  شمالی مناطق در  ولی.  بلوچستان و سیستان جنوب و  هرمزگان های استان مانند است؛  تر

  است، تر مایل خورشید تابش زاویۀ و دارند قرار جغرافیایی  باالی های عرض  در  که کشور

  کشور در. شرقی  و غربی آذربایجان های  استان مانند است سردتر  هوا  و کمتر تابش مقدار

شود  می بیشتر جنوب به شمال  از دما میزان  میانگین،  طور  به ما  
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:ی   ا حارّه  جنب   پرفشار  کمربند  در ایران  قرارگرفتن ب(       

  دارد،  قرار عمان   و دریای فارس  خلیج  های آب نزدیک  کشور،که جنوبی  مناطق در چرا

است؟ بسیارکم بارش  

 
. دهد می  نشان را  هوا عمومی  گردش شکل  این. کنید نگاه 10 شکل به  
توا خط اطراف در   و  شود می تشکیل ای حاّره  فشار کم کمربند  ، هوا صعود و بودن گرم دلیل به  اس 

. است مرطوب و  گرم هوای و آب دارای  
 کمربند ، هوا فرونشینی و سنگینی  دلیل به ، الَجدی  و رأس السّرطان رأس  مدار اطراف در 

  از  مانع که است خشک   و گرم  هوای  و آب دارای و شود می تشکیلای  حاّره جنب پرفشار

شود   می  بارندگی و ابر تشکیل و  هوا صعود  

 

پرفشار جنب حاره ای برکشور: تاثیر   

  آمده وجود  به ای حاّره  جنب پرفشار عامل اثر در  زمین کرۀ بیابانی و  خشک های  کمربند ترین مهم
  است

که کشور  ما هم در داخل این  کمربند  خشک قرار  دارد. عامل پرفشار  جنب  حاّره ای درتابستان به   
  گردش. شود  می  درکشور سال  گرم دورۀ  در بارش مانع ریزش و  کند می  پیشروی کشور داخل

دکنی بررسی  10 درشکل  توانید می را  هوا عمومی  
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:دریاها و  رطوبتی   منابع از  فاصله   پ(          

عبارتند از : دارد متفاوت اثر دو کشور هوای و  آب در آن از دوری و دریاها به نزدیکی  

   دارد مهمی نقش  ، بارش افزایش در خزر دریای  : کشور  شمالی درسواحل
  جنوبی  سواحل   بارش در  ، مرطوب هوای صعود عدم امکان  دلیل به:   عمان  دریای و  فارس خلیج

شوند می  هوا شدن شرجی موجب و ندارند چندانی  نقش کشور،   
     است زیاد دما اختالف  ،رطوبت کمبود و دریاها از  بودن ور د دلیل به :  کشور داخلی  نواحی در

است  کمتر دما اختالف کشور جنوب  و شمال  ساحلی  نواحی در ولی  

  ها      کوهستان  جهت  و ارتفاع  میزان  -2        

 ارتباط میزان دما وارتفاع:

 6  حدود  میانگین   طور   به هوا  دمای   زمین   جوّ *  تروپوسفر  الیه   در   ارتفاع، متر  1000  هر  افزایش  با 

یابد   می گراد کاهش  سانتی  درجۀ  

وهوای کشور: تاثیر میزان ارتفاع در آب   
  کمتری ارتفاع کشور،که داخلی های دشت در و سردتر  هوا و آب کشور، کوهستانی نواحی در پس

.  است تر  گرم هوا و دارند آب  
 

 تاثیر رشته کوه البرز وزاگرس در پراگندگی بارش کشور: 
 

دارد   اثر کشور جغرافیایی بارش پراکندگی در  نیز زاگرس  و البرز مانند بلند های  کوه رشته جهت
  شده زاگرس  غربی های دامنه و البرز شمالی  های  دامنه در بیشتر های  بارش موجب عامل این

 .است
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  فعالیت
 

 

 

 

:کشور به هوا های  توده  ورود -3   

 تعریف توده هوا: 

  در  رطوبت،  و  دما نظر از خصوص  به آن فیزیکی  ویژگی که است هوا از بزرگی  حجم  هوا،  تودۀ

باشد  همسان  کیلومتر تقریباا  صدها در افقی سطح  

 قرار تأثیر را تحت  ایران هوای و  آب و شوند  می ما  کشور وارد هوا  های  توده انواع سال،  درطول 

. دهند می  

   :   شامل ها توده این 

  هوای توده  و  خشک  و  گرم هوای توده سودانی،  هوای توده سیبری،  هوای  توده  غربی،   هوای توده

موسمی  مرطوب  

:  ایران در بارشی سامانۀ  ترین مهم  
  و  باران برف و ریزش موجب و  شده وارد سال  سرد دورۀ در که است غربی  مرطوب هوای  توده 

شود  می آب تأمین . 
 

  می قرار خود  تأثیر تحت را کشور هوای  و آب  ترکیبی  صورت به  مذکور  عوامل  که است ذکر  به الزم

 دهند

 

؟ بود چگونه  خزری  ناحیۀ در بارش وضعیت  نبود،  خزر  دریای جنوب در البرز، کوه رشته  اگر-1  

کنید مقایسه بارش میزان  نظر از را زاگرس غربی و  شرقی  های  دامنه ،  11 شکل   به توجه با . 2-  

  شهرگرم کدام و سردتر  شهر  کنیدکدام بررسی. دارند قرار جغرافیایی  عرض  یک در دزفول  و  کرد شهر-3
چرا؟ . است تر  

 .کنید تحقیق دارند؟ اثر کشور هوای و  آب بر نینو ال مانند دیگری عوامل  آیا شما نظر به- 4
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 فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت 

 

 

 

ایران هوای و آب انواع  

 مهم ترین داده های هواشناسی در ایستگاه سینوبتیک هواشناسی 

هستند   هواشناسی های داده  ترین  مهم  از فشارهوا  و   بارش دما،  

 با زمان  هم کشور،  مختلف  نقاط  دیدبانی در  هم   ٭سینوپتیک  هواشناسی های ایستگاه  در که  

 دست   های به   داده. شوند  می  گیری   اندازه فشارسنج  و سنج  باران  ،دماسنج  مانند   هایی  دستگاه 

 به کار  نتیجۀ شناسان،  اقلیم  توسط   تحلیل   و   تجزیه   با   سپس   و   شود   می   ذخیره  رایانه   در   آمده،

آید   درمی نمایش به  مختلف  موضوعات بانقشه   انواع   صورت . 

 
 

  بیشتری  نقش  شما زندگی  محل استان و  شهر در هوا های  توده ،کدام 12 شکل   به توجه با

 دارد؟

 کنید  تکمیل 12 شکل  به توجه با را زیر  جدول

 به نفوذ جهت نام توده هوا 

 کشور 

 به ورود   زمان 

 کشور 

 هوایی   و   آب اثر منشأ 

 وشمال  غرب 

 ایران   غرب

   

     موسمی

  عربستان    
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: دلیل تقسیم اقلیم کشور به چها رناحیه آ وهوایی توسط کارشناسان   
 

نیست  یکسان کشور  مختلف نقاط در  هوا رطوبت و  دما ، بارش  ساالنۀ  میانگین چون   
 

آنها   اصلی های  ویژگی و  کشور هوای و  آب انواع  شکل،  
 

 

 

 

 فعالیت

 

 

 

  

 

 کنید  مشخص را خود  زندگی  محل استان هوای   و آب انواع یا نوع ،  14 شکل   به توجه با
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ایران در ها بیابان وجودآمدن به علل  

. قراردارد بیابانی و خشک نواحی ما،   کشور شرقی  و جنوبی  داخلی، مناطق در  
 

بارندگی کم ونامنطم   -1       بیابانی و  خشک مناطق اصلی های ویژگی  
تعّرق   و تبخیر توان بودن زیاد -2                                                               

گیاهی پوشش کمبود -3                                                           
 

دارند  نقش ایران  های بیابان ایجاد در زیر عوامل  
 

    ای حاّره جنب  پرفشار -1   
زاگرس  و  البرز های  کوه رشته جهت  -2     
    رطوبتی منابع و دریاها از بودن ورد-3  
 

 فعالیت 
 

 

 

 

  

 در بیابانی شرایط  ایجاد در را فوق عوامل از هریک نقش خود،  های آموخته به باتوجه

 .دهید توضیح مکان  یک
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 دشت کویر : 

  های کویر ترین بزرگ از یکی که است ای  گونه ایران به  مرکزی نواحی  در هوایی و آب موقعیت

است آورده وجود  به را جهان  

 تعریف کویر: 

  شدید، عامل  تبخیر که شود  می  گفته ای کرده پف های  به نمکزار و است بیابان از بخشی  کویر، 
.  است آن گیری شکل اصلی  
  متر میلی 50 آن از ساالنۀ  بارش میانگین  یعنی  است؛  واقعی بیابان دشت کویر،  از بزرگی بخش
است  کمتر  

 

 
 

 بیابان لوت: 
 بیابان لوت ویژگی های آن 

   کرۀ  مناطق ترین گرم از یکی حال،  عین  در  که ستاایران   های بیابان ترین خشک  از کیلوت ی 
آید  می شمار  به زمین نیز  

. 
  فشار  منطقۀ در قرارگیری دلیل به بیابان از این زیادی  بخش. دارد قرار ایران شرق  جنوب در لوت
دارد باران متر میلی 30 از کمتر  ، ای  جنب حاّره زیاد . 

 

 جهانی  میراث  فهرست   در   ایران   اثر طبیعی  اولین   عنوان   به 1395  تیرماه  27  روز  در لوت بیابان

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

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

 
نوع کشاورزی  -1:        ها انسان زندگی  د ر هوا و آبتاثیرات    

گردشگری  -2                                                        
معماری    -3                                                        
نقل  و حمل   های سیستم  -4                                                        
تراکم جمعیت -5                                                        
سالمتی انسان   -6                                                        
نوع لباس پوشیدن  -7                                                        

نوع مسکن  -8                                                        
 
 

     

معماری   و هوا  و   آب  

 

  های  هوا، معماری  و آب گوناگونی دلیل به ما  درکشور. دارد تأثیرات زیادی معماری بر هوا و بآ
سازی   ساختمان بر اقلیم تأثیر به مردم  گذشته،  در. شود دیده می کشور مختلف نقاط در گوناگونی  

  کمتری انرژی و کردند می آرامش  حساسا هایشان  خانه  داخل در دلیل همین به و  کردند می توجه
می شد.   مصرف هم  

 

باشد؟  می  هماهنگ منطقه،  بااقلیم شود  می ساخته که هایی ساختمان امروزه آیا نظرشما به  
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ونقل   حمل   های سامانه  و هوا  و   آب  

 راهکار کاهش سوانح جاده ای :

.  است مناسبی بسیار راهکار  ، هوا  وضع بینی پیش و اقلیم به توجه ای، جاده  سوانح  کاهش برای  
 

:  منطقه جوی  وضع  به توجه  
. است مهم  بسیار    نقل و  حمل های  سامانه طراحی  -2 سازی راه های  پروژه در  -1  
: هوایی  و آب وضعیت از آگاهی  درصورت   
داد  کاهش را ای جاده  سوانح  های خسارت  توان می   
 

عبارتند از:  درکشور ای  جاده سوانح  عوامل   ترین مهم  
   مه   پدیدآمدن و بندان یخ    سیل،  وقوع  بهمن،  سقوط سنگین،    برف    

 

 
سالمت   و   وهوا   آب  

استجغرافیای پزشکی   جغرافیا،   دانش های  شاخه  از یکی   
کند  می مطالعه انسان  سالمت بر عوامل محیطی  تأثیرات پراکندگی زمینۀ در  پزشکی جغرافیای  

  های استان آلودگی هوای  یا   و  کشور صنعتی مناطق و شهرها  کالن هوای آلودگی تشدید :   مثال
  خطر  به را هموطنان  از زیادی عدۀ  روحی و  سالمت جسمی ریزگردها،  وسیلۀ به کشور  غربی نیمۀ

است انداخته  

 
کنید؟  بیان انسان های فعالیت بر را هوا و آب تأثیرات دیگر توانید می آیا  
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ظامی ن  های فعالیت  و   وهوا   آب  

 امور  در  دارد، بلکه   فراوانی  اهمیت  انسان   زیست  و   حیات   با  ارتباط   در   تنها   نه  ،هوایی و  آب  شرایط

است   برخوردار  ای   ویژه  اهمیت   از   نیز نظامی  دفاعی،  

 تاثیر آب وهوا بر فعالیت های نظامی 

  نظامی،  تجهیزات و ها تاکتیک نظامی،  های  طرح  که  است عواملی  از باال رطوبت دارای هوای  و آب
دهد می قرار تأثیر تحت را نیروها پشتیبانی از و البسه  

   رطوبت و دما کشور جنوب  و غرب جنوب های استان در  مهرماه،  تا اردیبهشت ز :  امثال   
. شود  می  ساز  مشکل  نظامی نیروهای  برای باال  

  برای شرایط  و کردستان  آذربایجان مثل  غربی،  و  شمالی مناطق  در دوره همین  در که درصورتی 

است  مطلوب نظامی نیروهای فعالیت  

وهوایی   آب   وضعیت  تغییر  از   ناشی  زیستی  محیط   مشکالت  

 

هوا آلودگی-1         مشکالت محیط زیستی  مربوط به آب وهوا:  

زایی بیابان  -2                                                                              

خشکسالی   -3                                                            
دما افزایش -4                                                            

 

  نشان  مشکالت این. اند شده  رو  روبه آن  با جهان دیگرکشورهای و ما اخیر،کشور های  درسال
آب وهوا است . بر انسان های فعالیت منفی تأثیر دهندۀ  

 
 

: وارونگی دما  

 و   رادیو   از سال  سرد   های   ماه  در   گاهی  کنند،  می   زندگی تهران مانند بزرگی شهرهای  در که فرادیا

 بهتر و   خواهد شد  بیشتر  هوا  آلودگی دما، وارونگی پدیدۀ  علت   به که  شوند   مطلع می  تلویزیون 

. نشوند  خارج  خانه  از   کودکان   و   قلبی  بیماران  است  

 

چیست؟   دما  وارونگی   

  می  کاهش هوا دمای  زمین،   سطح از ارتفاع  افزایش   با ( تروپوسفر)جوّ  اوّلیه  الیه در عادی   حالت  در

   باالیی های الیه  از تر سبک  و تر گرم  زمین  سطح  مجاور عادی، هوای شرایط  در  رو این از یابد؛ 
 

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

 

 

ریزگردها   بحران  

شود   می  هوا وارد  که است غباری  و گرد  شامل  بیشتر ها ریزگرد  تعریف ریزگرد :  

 
: پدیده این بحرانی جغرافیایی  محدودۀ  

هستند عربستان   و کویت ترکیه،  عراق، ایران، کشورهای  
 

 عوامل شکل گیری ریزگردها : 
  این در آب منابع ضعیف  مدیریت قها و باتال شدن خشک   جّوی،   های  ریزش کاهش چون  عواملی
است شده پدیده این  گیری شکل  باعث مناطق،  . 

 

 پیامدهای ریزگردها : 
   موجب ها ریزگرد

  های جنگل   به رساندن آسیب -3. شوند می   انسان در تنفسی  اختالالت-2 ریوی های  عفونت-1
   کشاورزی محصوالت تولید میزان کاهش  -4 (بلوط جنگل) زاگرس

دهند  می  کاهش را دید میدان -5   
 

ریزگردها:  با مقابله های راه  

ها  تاالب  احیای   -1       ریزگردها: با مقابله های راه  

های منطقه  رودخانه*  حقابۀ   تأمین  -2                                                           

بیابان   مهار   های  طرح  اجرای -3                                                           

کشت   شیوۀ  در   تغییر   -4                                                         

مختلف   های   بخش  در آب صحیح  مدیریت  -5                                                         
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کشور  زیست   محیط  مشکالت  حل   برای  

 و  کنند   جدّی   خود توجه  های  گیری   تصمیم  مکانی  بعد  به باید  مسئوالن   و ریزان  برنامه  مدیران،  

.کنند  کشورشان تالش   ملی   و   طبیعی  منابع  حفظدر  

 
 

 ارائه  کشور  زیستی  محیط   مشکالت   با  مقابله  برای راهکار  چند   خود،   های   کالسی  هم  با   مشورت   با 

 .کنید 

 
 

 فعالیت :

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنید بیان  معماری در را اقلیم تأثیر به توجه عدم منفی  پیامدهای از چندمورد-1    . 
  و  آب نوع کدام در زیر،  معماری های  ویژگی  ایران،  هوایی و آب تقسیمات به توجه با-2 

؟  شود رعایت باید هوا  

(     )            ساختمان   برای چوبی های پایه از استفاده الف(  
)                   (سایبان  با کوچک های  پنجره ب(    

(    )                   شیروانی یا دار شیب  های پ( بام  
)              (دریا و  ساحل  نسیم با ساختمان جهت انطباق ت(   

 بنا )            ( در آفتاب جهت از گیری  ج( بهره(    )          بنا به گنبدی شکل ث(دادن

 (  )        بادگیر از استفاده(چ 

ل و خاک  از استفاده (ح    )              ( دارند زیادی حرارتی  ظرفیت  که گ 

 است؟ روزی  چه  تقویم در زدایی بیابان جهانی روز 3
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   دارد،............ زیادی  بسیار تأثیر   انسان،  های  فعالیت  و  زندگی   شیوۀ  که بر  عواملی  از  یکی  -1

 است.

هوا وآب وهوا را باهم مقایسه کنید؟ با مثال -2  

جغرافیایی اثرگذار برآب وهوای کشور را نام ببرید   موقعیت  از ناشی عوامل  ترین   مهم  -3  

آمده  وجود  به  ..............    عامل   اثر  در  زمین   کرۀ  بیابانی  و خشک  های   کمربند   ترین   مهم  -4

 است.

 از فاصلهنواحی ساحلی خلیج فارس  ، دریای خزر ونواحی داخلی کشوررا از نظر     -5

دریاها مقایسه کنید؟  و   رطوبتی  منابع  

انواع توده ای هوا را نام ببرید کدامیک عامل برف وبارش وتامین آب کشور است ؟-6  

مهم ترین داده های هواشناسی کدامند ؟   -7  

به چهار ناحیه مختلف آب وهوایی تقسیم کردند ؟چرا کارشناسان ، اقلیم کشور را  -8  

؟  را بنویسید به وجود آمدن بیابان ها   دالیل-9  

شک کوهستانی را بنویسید؟خویزگی آب وهوای گرم و  -10  

کویر را تعریف کنید عامل شکل گیری آن چیست ؟ -11  

مورد4تاثیرات آب وهوابرزندگی انسان را نام ببرید  -12  

مشکالت محیط زیستی  مربوط به آب وهواکدامند ؟   -13  

       

ریز گرد چیست محدوده جغرافیایی آن شامل کدام کشورهاست ؟   -14  

راه های مقابله با ریزگردها را نام ببرید؟ -15  

 

 به سئواالت زیر پاسخ دهید: پنچمدانش آموزان عزیز بعد ازمطالعه مطالب درس  

 

 


