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 ی پیشنهادی به فعالیت های کتاب  جغرافیای ایرانهاپاسخ 

 تهیه و تنظیم:محسن یوسفی

 پایه دهم

 1درس

 1:تیفعـالـ

 دییو جدول را کامل نما دیکن یبررس ریز یاز نواح کیانسان را در هر  یعملکرد مثبت و منف

 

 انسان یعملکرد منف عملکرد مثبت انسان هیناح

 خاک شیاز فرسا یریجلوگ- یکوهستان

 یبرق آب دیتول ــ

 مناسب یورزشها جادیا ــ

 دام هیرویب یــ چرا

در  یگسترش مناطق مسکون ــ

 نقاط مرتفع

 طیمح یآلودگ -

 توسعه منطقی گردشگری)طبیعت کردی(- یجنگل

 حفظ و احیای جنگل ها-

 تولید محصوالت دارویی و خوراکی از جنگل ها-

شمال به  یبایز یجنگل ها بیتخر -

وسعه روستاها ،شهرها ،راه منظورت

 الهای،صنعت و و یساز

 توسعه منطقی گردشگری)طبیعت گردی( یابانیب

 احداث نیروگاه های خورشیدی و تولید برق 

 صنعت هیرو یتوسعه ب -

 یکشاورز هیرو یتوسعه ب -

 منابع محدود آب هدردادان-

 ی،گردشگریفوالد،بازرگان عیصنا یتوسعه منطق - یساحل

نصب -عمان یایفارس ودر جیدرکنارخل تیجمع شیوافزا

 آب شیرین کن های صنعتی برای تامین آب شرب مردم

 

 رکشتیسطح ز هیرو یب شیافزا -

 یمحصوالت کشاورز

 ریختن فاضالب های صنعتی به دریا-

 آلودگی سواحل به وسیله زباله-
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 :2تیفعـالـ

را مورد مطالعه  ریز یروستا ،یبیترک دیبا د دیاگر بخواه

ی آن طرح م یبرا یبا توجه به شکل، چه سؤاالت دیر دهقرا

 د؟یکن

 روستا چگونه است؟ یریقرارگ بیش-1

 است؟ ریپذ روستا امکان نیدر ا لیوقوع س ایآ-2 

آیا راه های روستایی مناسب این روستا را به شهرها و -3

 روستاهای اطراف متصل می کند؟

 ست؟مناسب ا یکشاورز یبرا ییخاک منطقه روستا ایآ-3

 وجوددارد؟ ییدرمنطقه روستا یاب کاف ایآ-4

 روستا مناسب است؟ یآب وهوا ایآ-5

 کوه وجوددارد؟ زشیامکان ر ایآ-6

 روستا گسل فعال وجوددارد؟ کیدرنزد ایآ-7

 

 2درس
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 درکجا اتفاق افتاد؟ 1394 رماهیت28 کشنبهیتوفان عصر-

 کن و سولقان

 نفر درکن وسولقان کشته شوند؟20تاموجب شد یزیچه چ-

 سمت امام زاده داوود یکوه ها زشیور لیوس یبارندگ

 نفردر کن و سولقان کشته شدند؟20چرا-

 وقوع توفان درکن و سولقان

 چه وقت  درکن و سولقان توفان اتفاق افتاده است؟-

 1394 رماهیت28 کشنبهیعصرروز

 دروقوع توفان کشته شدند؟ یچه کسان-

 حادثه کشته شدند. نیدرا ینیقرار گرفته بودند و دوکارگرچ کایپل ک ریکه درمس یشهروندان

 درکن و سولقان رخ داد؟ لیچطور توفان و س ایچگونه و -

 یازدرختان شکسته شده و به همراه مقدار یکرده ،تعداد زشیسمت امامزاده داود ر یاز کوه ها یل،مقداریو س یبراثربارندگ

 ازهم وطنان جان خودراازدست داده اند. یرتعدادیمس نیو درا گاقرارگرفتهیک پلریسنگ،حرکت کرده و درمس
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 3درس
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به نقشه باال نگاه کنید.دراین نقشه طول و عرض جغرافیایی ایران مشخص شده است.استان و شهرمحل زندگی خودرا درنقشه 

درجه شرقی و عرض جغرافیایی 60درطول جغرافیایی  تقریبا  مثال مشهد.مشخص کرده و طول و عرض حغرفایی آن را محاسبه کنید

 درجه شمالی قرار دارد.37
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است و با حرکت به طرف جنوب  ارسردیبود وشمال کشوربس یسرد قطب یآب وهوا یقرار داشت دارا یشمال یکایدرشمال آمر رانیاگرا

 و......... ابدی یم شیدما افزا زانیکشور م

بود و درشمال  ادیز یلیخ رانیا یبود و بارندگ یمرطوب حارّه ا یآب وهوا یقرار داشت دارا یجنوب یکایدرجنوب آمر رانیاگرا

 است و... ارپربارانیکند که بس یکشورخط استوا عبورم

 

 .قراردارد ایآس یدرجنوب غرب رانیا-1

 .عمان قراردارد یایفارس و در جیتنگه هرمز و خل رانیدرجنوب ا-2

 .و ترکمنستان قراردارد جان،ارمنستانیآذربا یه،جمهوریافغانستان،پاکستان،عراق،ترک یکشورها نیدرب رانیا-3

 .خزرقراردارد یایدر رانیدرشمال ا-4

 .است کیهند نزد انوسیبه اق رانیا-5

6-.......... 
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 .......شود و یو قزاقستان م جان،ترکمنستانیباه،آذریروس یبا کشورها رانیا یوتجار ییایشمال کشورباعث ارتباط در یآب یمرزها

 کند و........ یآزاد جهان متصل م یاست و کشورما را به آب ها یاتیوح ارمهمیبس رانیا یبرا رانیجنوب ا یآب یومرزها

 شوند؟ یمحسوب م کیمهم و استراتژ یـ چرا تنگه ها، آبراهه ها2

  . کند یرا فراهم م یشتریب یامکان روابط بازرگان -1

 نقاط جهان ریامکان ارتباط با سا -2

 و ییبه منابع غذا یابیدست  -3

 یلیفس یو سوخت ها یمنابع معدن -4

 

 4درس

 1:تیفعـالـ

 .دیکن داینقشه پ یبر رو دهد یآن ارتباط م یشمال یها البرز را به دامنه یجنوب یها دامنه یکه شهرها ییها جاده

 

 کند؟ی ها عبور م و درهها  ها از کنار کدام کوه جاده نیا ـ
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تهران رشت و جاده هراز وجاده فیروزکوه  از دامنه های کوه های بلند البرز عبورمی -کرج چالوس-تهران شمال جاده هایی مانند جاده

کناراین کند و برای اتصال دامنه های جنوبی البرز به دامنه های شمالی البرز تونل های زیادی مانند تونل کندوان احداث شده است و در

 جاده ها دره رودهایی مانند رود کرج و چالوس و یا رود سفیررود وجود دارد.

آبها،  یمجار در رییها، تغ انفجار سنگ ها، یگذاری)برداشت مواد، حمل و برجا یساختمان اتیبا عمل ینواح نیها در ا عبور جاده ـ

 یو گزارش دیبحث بگذار به خود یها گروه منطقه، با هم نیا یها یرا بر ناهموار اتیعمل نیا رتأثی. است همراه( …احداث تونل و

 .دیو ارائه کن هیته

به نظرمی رسد جاده هایی مانند جاده چالوس و یا جاده هراز به دلیل عرض کم مشکل زیست محیطی ایجاد نکرده اند ولی بزرگراه 

های زیبای شمال و عدم توجه به محیط زیست مشکالت  تهران شمال که درحال احداث می باشد به دلیل پهنای زیاد و عبور از جنگل

 فراوان زیست محیطی برای منطقه ایجاد کند.

صورت نگرفت و  یگاه به خوب چیآزاد راه ه ریدر طول مس یطیمح ستیز یابیمطالعات جامع ارز ستیز طیبه گفته کارشناسان مح

حجم  زانیم یو بررس یجهت کاهش اثرات منف شنهادیرائه پو ا یراهساز اتیحاصل از عمل یطیمح ستیز یامدهایآثار و پ یبررس

 هیها، تصف داخل تونل هیتهو ،یصوت یها و ترانشه ها، کنترل ارتعاش وآلودگ بیش یداریارسوب، پ ش،یفرسا ،یزیو خاکر یخاکبردار

 .نشد یاتیگز عملبر خالف آنچه در برنامه گنجانده شده بود هر یعیطب یمناظر و چشم اندازها یساز بایآب فاضالب، ز

 2:تیفعـالـ

 یها یناهموار شکل رییمؤثر در تغ یزاگرس،( عوامل انسان ایالبرز و  جان،ی)آذربا دیکن یم یزندگ یکوهستانقه منط کیدر  اگر

 .دیکن حیرا تشر ها شکل رییتغ نیعامل ا نیتر . آنها را فهرست و مهمدیها مطرح کن گروه خود را با هم یمحل زندگ رامونیپ

تخراج معادن از کوه های زیبا و بریدن این کوه ها متاسفانه چشم اندازهای بسیارنازیبایی ایجاد کرده است و موجب ناراحتی شدید اس-

کسانی می شود که طرفدار محیط زیست هستند و طبیعت زیبای ایران را دوست دارند ولی متاسفانه این طبیعت زیبا دردست عده ای 

و به شدت  ست و طبیعت و ایران هیچ چیزی نمی دانند و فقط به فکر سودجویی و تامین منافع خود هستندقرار گرفته که از محیط زی

 درحال تخریب چشم اندازهای زیبای کوهستان های زیبا ی کشورمی باشند.

ردریاچه پشت درمناطق کوهستانی کشور موجب شده که وسعت زیادی از مناطق کوهستانی درزی ی بی رویه و غیراصولی احداث سدها-

 سد غرق شود و زیستگاه های حیات وحش و حتی روستاها و آثارباستانی نابود شوند.

د و درعوض آب زیادی منتقل می شود و به نشو یاجرای طرح های انتقال آب موجب می شود که مناطق کوهستانی دچارتنش آب-

 به شدت توسط مردم و ارگان های دولتی به هدرمی رود . گ در شهرهای بزر شهرهای بزرگ  انتقال می یابد و لی متاسفانه این آب 

توسعه باغداری ها در مناطق کوهستانی موجب تخریب محیط زیست درمناطق کوهستانی شده است و برای تامین آب باغ ها چاه های -

دها را نمی شنوید.امروزه زیادی حفرشده و رودها را خشک کرده است.امروزه دیگر درمناطق کوهستانی کشور صدای جاری شدن آب رو

 به دلیل مدیریت ناصحیح آب رودها و دریاچه ها و تاالب های کشورخشک شده اند.
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خشکسالی و گرما و عدم توجه مردم به طبیعت و یا نامهربانی های مردم نسبت به طبیعت کوهستان های زیبای کشورکوجب آتش -

شک هر انسانی را که طبیعت ایران را دوست دارد درمی آورد.بیایید با سوزی های وسیع درجنگل های نواحی کوهستانی می شود و ا

 طبیعت زیبای ایران و کوهستان های کشورقدری مهربان ترباشیم.

تخریب جنگل ها و مراتع نواحی کوهستانی توسط مردم و دولت چشم انداز زیبای نواحی کوهستانی کشور را نازیبا کرده است.بیایید -

 ه مناطق کوهستانی کشور کاری انجام دهیم.در زیبا کردن دوبار

خشک شدن رودها و دریاجه ها  و تاالب ها درایران و کشورهای همسایه موجب افزایش ریزگردها درمناطق کوهستانی غرب -

کشورشده است و این گرد و خاک آسیب زیادی به پوشش گیاهی و زندگی جانوری مناطق کوهستانی کشور وارد می کند.ای کاش 

و مسئولین کمی مهربان تر با طبیعت رفتارمی کردند و ای کاش مسئولین محترم به فکرطبیعت کوهستان باشند و دراجرای طرح  مردم

 های عمرانی به مقوله محیط زیست و زیبایی کوهستان توجه بیشتری داشته باشند و...

 3:تیفعـالـ

درمورد  د ویدشت مجاور خود را فهرست کن یاقتصاد یها ارزش د،یکن یم یزندگ رانیا یداخل یها از دشت یکی رامونیپ اگر

 .دیو به کالس ارائه کن ه،یته یاز آنها گزارش یکی

.دشت های پهناور لوت و دشت کویر و دیگر دشت های بیابانی کشور  به دلیل تمام دشت های ایران ارزش های خاص خودرا دارند-

ها برای تولید انرژی برق خورشیدی هستند.اگرکشورما درزمینه انرژی خورشیدی داشتن روزهای آفتابی زیاد درطول سال بهترین مکان 

دربیابان های کشورسرمایه گذاری می کرد امروزه یکی از صادرکنندگان برق به اروپا بود و البته هیچ کشوری توانایی تحریم ایران را 

داشتیم زیرا تولید برق از خورشید کم ترین آسیب را به مشکالت زیست محیطی ن چنیننداشت زیرا ایران انرژی تولید می کرد  و هم

 طبیعت وارد می کند.

دشت های ایران توان بالقوه ای از نظرتولید محصوالت کشاورزی دارند ولی به دلیل توسعه بی رویه کشاورزی و سنتی ماندن شیوه -

کشاورزی چاه های غیرمجاززیادی دردشت ها  کشاورزی درکشور مصرف آب بسیارزیاد شد و برای تامین آب مورد نیاز زمین های

حفرشد و سفره های آب زیرزمینی خالی شدو به مرحله ورشکستگی آب رسیدیم و درنتیجه  بسیاری از دشت های کشوربا مشکل 

فرونشست زمین و فروچاله ها مواجه شده اند و موجب از دست رفتن پهنه های وسیعی از زمین های کشاورزی در دشت ها شده 

 ت.ای کاش مردم و مسئولین رفتار بهتری با دشت ها می داشتند.اس

دشت هایی مانند دشت لوت توان بالقوه ای در مقوله طبیعت گردی دارند و می توان با کمی سرمایه گذاری درآمد زیادی برای اهالی -

 دشت لوت به دست آورد بدون آنکه به محیط زیت صدمه ای وارد شود.

مکان های مناسبی برای رصد ستارگان و آسمان می باشندو می توان با نصب تلسکوپ های مدرن در دشت دشت های بیابانی کشور-

 های بیابانی کشور فعالیت های علمی را  دراین دشت ها گسترش داد.
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 4:تیفعـالـ

را ازنظر  خود یمحل زندگگه جل یارتباط یها ارزش د،یکن یم یکشور زندگ یجنوب ای یشمال یساحل یها از جلگه یکیدر  اگر

آن را به کالس  جیو نتا ه،یته یگزارش د؛یخود به بحث بگذار یها گروه در آنها، با هم یانوردیو در یاقتصاد یها تیبندرها و فعال

 .دیارائه کن

لگه جلگه های ساحلی جنوب کشور دارای ارزش های زیادی هستند ولی متاسفانه از این ارزش ها به نحو مطلوب استفاده نمی شود.ج-

کیلومتر تقریبا بدون استفاده رها شده اند.این مناطق از نظر 1600های جنوبی کشور درکنارخلیج فارس و دریای عمان به طول بیش از

استقرار صنایع سنگین و ایجاد بنادر و ...مکان های مناسبی هستند. امروزه با توجه به مشکل تامین آب درکشور انتقال جمعیت نواحی 

واحی ساحلی جنوب امری اجتناب پذیراست.امروزه درکشوربرای حل مشکل آب درکشور سعی می شود منابع آب را به داخلی کشوربه ن

سوی  جمعیت )روستاها و شهر ها و...( منتقل کنیم و این کارغلطی است و مشکالت زیست محیطی فراوانی را در آینده درکشورایجاد 

باید به فکرانتقال مردم باشیم. یعنی باید تدابیری اندیشیده شود تا مردم از مناطق   می کند. به نظرم یرسد باید به جای انتقال آب

خشک و بی آب داخل فالت مرکزی به سوی نواحی ساحلی جنوب کشور بروند و در آنجا با نصب آب شیرین کن  های مدرن صنعتی  

ی مردمی که تازه به این مناطق مهاجرت کرده اند تامین آب مورد نیاز تامین می شود و سعی می شود همه امکانات در این مناطق برا

شود .البته مشکل آب وهوای شرجی هم می توان با روش های علمی حل کرد.با این شیوه کشورما تبدیل به یک کشوردریایی می شود 

مصیبت را باید درکالس ها واگر کشورما کشور خشکی بماند به زودی با تمام شدن اندک منابع آب زیرزمینی نابود خواهد شد و این 

 مطرح شود .

جلکه های شمالی و جنوبی کشوراز لحاظ گردشگری توان بالقوه زیادی دارند و با برنامه ریزی و مدیریت  درست می توان  از طریق -

 گردشگری اشتغال زایی کرد.

سعه باید با توجه به اصول آمایش جلگه های شمالی کشور و جلگه خورستان توان زیادی درتوسعه کشاورزی دارند ولی این تو-

 سرزمین باشد یعنی توسعه  هرمکانی باید با توجه به توان و استعداد آن مکان باشد.

 5درس

 1:تیفعـالـ

خود  یروستا ای شهر و یهواشناس ستگاهیا نیکتریخود از نزد لیآموزشگاه محل تحص تیریمد یو هماهنگ رتانیدب یبا همکار-1

 .دیکن یعلم دیبازد

 رت امکان بازدید علمی را انجام دهید.درصو
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 بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد علی اکبرقم از ایستگاه سینوپتیک شکوهیه قم

یسه مقا توان بایم ایآ کنند؟ یحرکت م یابرها در چه جهت دییو بگو دیکن سهیرا باهم مقا4)شکل (رانیا یرماهوارهایدو تصو -2

 کرد؟ ینیب شیهوا را پ تیوضع ر،یتصاو نیا

آورند  یباران زارا با خود به همراه م یمرطوب که ابرها یهوا یکنند وبا توجه به جهت حرکت توده ها یابرها به طرف شرق حرکت م

 کرد ینیب شیتوان وضع هواراپ یم

خود را  یزندگ استان محل ییهوا تیمراجعه، و وضعwww.irimo.ir  یکشور به نشان یسازمان هواشناس ینترنتیا تیبه سا -3

 .دیکن یبررس

 به سایت مراجعه کنید.

 شیرا پ هوا وضع ،یرماهوارهایو تصاو یهواشناس یو بدون استفاده از نقشهها یتجرب یها به روش توانیم ایآ دیکن قیتحق -4

 کرد؟ ینیب

 . است دیابر سرخ در هنگام شب نشانه بارش شد .1

 . دظهر را به دنبال دار دیصبح ، آفتاب شد دیبارش شد .2

 . ( است دیشد یچشمک زدن ستاره ها در شب و وجود غبار در هوا در ظهر نشانه شروع تندر ) بادها .3

 . نشانه شروع بارش باران است گریابر د کی ریابر ز کیحرکت  .4

 .برف زا هستند شتریدست ب کیو  دیسف یباران زا و ابرها شتریو قلمبه ب اهیس یابرها -5

آنها  ی. وقتکنند وضع هوا به ما کمک ینیب شیتوانند در پ یم زیحشرات اطراف ما هستند ن نیز باهوش ترا یکیکفشدوزک ها که -6

 سرد در راه است. ییهوا یعنیدر راه است. اما اگر آنها به دنبال سر پناه باشند  یروز گرم یعنیکنند ،  یکنار هم تجمع م

 خواهد شد. یفانهوا طو یعنیشوند  یگوسفندها در کنار هم جمع م یوقت-7

 ..بدون نقشه و مدل یتجرب یهواشناس یها ینیب شیپ
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 . نشانه شروع بارش باران است گریابر د کی ریابر ز کیحرکت  -1

 یو بدن احساس خستگ شوندیاحساس م شتریب طیمح یلذا صداها و بوها ابدی یاز شروع بارش باران ، فشار هوا کاهش م شیپ -2

 . رودیشدن م یرطوبت هوا مزاج بدن روبه بلغم شیشار هوا و افزابه هنگام کاهش ف رایز کندیم

 . شودیست باز م یکه هوا آفتاب یبسته و در هنگام یمرطوب و باران یدرخت کاج در هنگام هوا وهیم -3

 . کم بارش را به دنبال دارند یپر بارش ، زمستان ها یزهاییغالبا پا-4

 . برف زا هستند شتریب کدستیو  دیسف یابرها باران زا و شتریو قلمبه ب اهیس یابرها -5

 . و هوا سرد خواهد شد دیروز سوم در اواخر وقت تگرگ خواهد بار دیشد و دم کرد بدان یاگر در بهار دو روز پشت سر هم هوا ابر -6

 .معموالً بدون ابر و صاف خواهد بود یآسمان قرمز رنگ شود، روز بعد د،یاگر در لحظات غروب خورش-7

امر نشان  نیتر و سخت تر خواهد بود. ا یو کلفت تر باشد، زمستان طوالن ادتریز از،یه کرات مشاهده شده که هرچه پوست پب -8

 .دینما یاستفاده م ازیپوشاندن پ یبرا میضخ یسخت زمستان، از پوشش ها یاز سرما ازیپ اهیحفظ گ یبرا عتیاست که طب نیدهنده ا

 . باران زا هستند یآلتواستراتوس ( ابرها یهستند ) ابرها یپوست ماه هیکه شب ییابرها و کشاورزان معتقدند گرانیماه -9

خواهد  ینشوند زمستان سخت و طوالن دهیشوند زمستان خنک و اگر د دهید ادیز ینارنج یکفشدوزک ها زییچنانچه در فصل پا-10

 : !وضع هوا هستند ینیب شیکه قادر به پ یواناتیبود ) ح

 :کفشدوزک

آنها کنار  یوضع هوا به ما کمک کنند. وقت ینیب شیتوانند در پ یم زیحشرات اطراف ما هستند ن نیاز باهوش تر یکیها که  دوزککفش

 .سرد در راه است ییهوا یعنیدر راه است. اما اگر آنها به دنبال سر پناه باشند  یروز گرم یعنیکنند ،  یهم تجمع م

 :ها مورچه

 یپوشانند.پس اگر متوجه برآمدگ یآنها را م ایبرند  یخود پناه م یبه داخل پشته ها شتریحفاظت ب یبرا یگاه اهیقرمز وس یها مورچه

 .دیمنزل تان را بسته نگه دار یبهتر است پنجره ها یعنی،  دیمورچه ها باش یپشته ها ادیز

 ( .خواهد شد یهوا طوفان یعنیچسبند  یشوند وبه هم م یگوسفندها در کنار هم جمع م ی: وقتگوسفند

 . کندیم تیبودن هوا ابرها را تقو یبهنگام ابر نیکردن زم یآب پاش-11

 ی. ابر گرم و جوشش2 ی. ابر سرد و پوشش1:  مینوع ابر دار دو

 : یمحل ینیب شیپ -12

 نیو ستاره پرو نویالن
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ضاع ستارگان را زیر نظر می گیرند و کشاورزان کوههای آند در آمریکا جنوبی ، پیش از کاشت بوته های سیب زمینی ، او قرنهاست

براساس آن اقدام می کنند و همیشه هم موافق بوده اند .در آخر خرداد ماه هر سال جشنی به نام سان جوان برگزار می شود و طی آن ، 

آسمان چشم  اطراف دهکده صعود می کنند و به خوشه پروین ، مشهورترین و زیبا ترین خوشه ستاره های یکشاورزان از کوهستانها

ماه بعد باران های بسیار خوبی خواهد بارید و در  4می دوزند .براساس یک باور محلی ، اگر پروین به شکل عجیبی پرنور به نظر بیاید ، 

این صورت ، در آینده باران کمی خواهد بارید و بهتر است زودتر از موعد به زراعت  غیرنتیجه محصول خوبی نیز عاید خواهد شد . در 

 . قدام شود و عجیب اینجا است که این باور شکل عجیبی با واقعیت انطباق داردا

تازگی کشف کرده اند این کشاورزان در واقع رابطه نامحسوس میان شفافیت هوا و پدیده ال نینو یافته اند .ال نینو ، ه دانشمندان ب اما

ر می شود و موجب کاهش باران در رشته ـ کوههای آند ) در جریان گرم مشهودی است که هر چند سال یکبار در اقیانوس آرام ظاه

مجاورت اقیانوس آرام ( می شود .مطالعات ماهواره ای نشان داده است ال نینو موجب تشکیل ابرهایی در ارتفاع بسیار باال می شود که 

 بر شفافیت پروین تاثیر می گذارد و گرنه درخشندگی خوشه پروین تغییر نمی کند .

 2:تیفعـالـ

 چگونه بود؟ یخزریه بارش در ناح تیخزر نبود، وضع یایاگر رشته کوه البرز، در جنوب در -1

کوه های البرز موجب افزایش بارش درناحیه خزری می خزرکم باران  بود. یایدر یخزرنبود کناره ها یایاگررشته کوه البرزدرجنوب در

 شود.

 .دیکن سهیبارش مقا زانیگرس را از نظر مزا یو غرب یشرق یها دامنه11با توجه به شکل  ، -2

زاگرس که پشت به  یشرق یدامنه ها یدارد ول یقراردارند و بارش نسبتا خوب یمرطوب غرب یزاگرس به طرف بادها یغرب یدامنه ها

 دارد. یاست باران کم یمرطوب غرب یبادها

 تر است. چرا؟ هر سردتر و کدام شهرگرمش دکدامیکن یقرار دارند. بررس ییایعرض جغراف کیشهرکرد و دزفول در  -3

 یمتر143 یعنی یقرار دارد وشهردزفول گرم تراست چون درارتفاع کم تر یمتر2066 یعنی ادیشهرکرد سردتراست و درارتفاع ز

 قراردارد.

 .دیکن قیکشور اثر دارند؟ تحق یبر آب و هوا نویمانند ال ن یگریعوامل د ایبه نظر شما آ -4

 های تعیین کننده اقلیم ایران دارند موجب بروز نوسانهایی در هوای کشور می پیوند از دور از راه تأثیری که بر سامانهرخی از الگوهای ب

و از راه تغییر  سال رخ میدهد 2تا  7اقیانوسی است که هر  -یک رویداد جوی  (نوسان جنوبی -النینیو  )شوند. مثالً پدیدهی انسو 

گذارد. در طی رویداد گرم  ای بر اقلیم ایران، به ویژه بر بارش دریافتی کشور اندکی اثر می ریقای حارهالگوهای فشار، به ویژه در آف

درصد موارد ایران بیش از معمول بارش   5/27گرم از معمول است در  یعنی زمانی که آبهای سواحل غربی امریکای جنوبی ( النینیو)

های سواحل غربی امریکای جنوبی  یعنی زمانی که آب(النینیا)کس در طی رویداد سرد برد. بر ع دریافت میکند و در ترسالی به سر می

www.T
vy

a.
ir 

/ @
Tvy

a_
ir

Telegram : @Tvya_ir   |    Instagram : Tvya_ir

https://t.me/tvya_ir


14 
 

 چنین به نظر می  برد  درصد موارد ایران کمتر از معمول بارش دریافت میکند و در خشکسالی به سر می5/29سردتر از معمول است در 

 .و در طی فاز سرد احتمال بروز خشکسالی کمی بیشتر است تر رسد که در فاز گرم انسو احتمال بروز ترسالی در ایران اندکی قوی

3:تیفعـالـ  

 .دیکن لیتکم12را با توجه به شکل   ریـ جدول ز1

 

 4:تیفعـالـ

 دارد؟ یشتریشما نقش ب یهوا در شهر و استان محل زندگ یها کدام توده12ـ با توجه به شکل ،1

خودرا مشخص و سپس مشخص کنید کدام توده های هوا وارد استان محل با توجه به نقشه  استان و شهرو یا روستای محل زندگی 

 زندگی تان می شود.

www.T
vy

a.
ir 

/ @
Tvy

a_
ir

Telegram : @Tvya_ir   |    Instagram : Tvya_ir

https://t.me/tvya_ir


15 
 

 

 5:تیفعـالـ

 .دیخود را مشخص کن یاستان محل زندگ یانواع آب و هوا اینوع 14توجه به شکل  ، با

آب وهوای استان محل  اعانودرنقشه ابتدا استان محل زندگی خودتان را مشخص کنید و سپس با توجه به اطالعات موجوددرنقشه 

 زندگی خودرا مشخص کنید.
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از  یریجلوگ قیپرفشار، از طر مرکز .درجنوب کشوراست یابانیخشک و ب ینواح جادیعامل ا نیمهمتر ،یعامل پرفشار جنب حاره ا-

 نیو گرم تر نیشک تراز خ یکیلوت که  ابانیب مانند شود؛ یها درکشور م ابانیب جادیمرطوب، باعث کاهش باران و ا یصعود هوا

 است. نیکره زم ینواح

 مهیرا در ن  ییآب و هوا تیرشته کوه ها با جذب رطوبت، وضع نیطرف ا کیالبرز و زاگرس دو اثر متفاوت دارند. از  یرشته کوه ها-

 یور توده هوادرمقابل عب یالبرز و زاگرس همچون سد یکوهستان    ها گر،ید یاز طرف وکشور مناسب کرده اند،  یو غرب یشمال

 ابانیمانند ب یداردو مناطق خشک یکم اریکشورمان بارش بس یداخل ینواح ن،یبنابراکشور قرارگرفته اند،  یداخل یمرطوب به نواح

 را به وجود آورده است. ریدشت کو
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 طبس ابانیشده اند، مانند ب لیتبد یابانیبه مناطق خشک و ب ،یو منابع رطوبت اهایدور بودن از در لیکشور به دل یو شرق یمناطق داخل-

 7:تیفعـالـ

 .دیکن انیب یرا در معمار میاقل ریعدم توجه به تأث یمنف یامدهایچندمورد از پ-1

امروزه در ساختمان سازی هیچ توجهی به شرایط محیطی و اقلیم منطقه نمی شود و این عدم توجه به اقلبم منطقه مشکالت فراوانی را 

 ایجاد کرده است مانند:

زیرا درتابستان داخل خانه گرم و درزمستان سرد می شود و مجبوربه استفاده از وسایل گرمایش وسرمایشی  درخانه شیبودن آسان-1

 درخانه می شویم.

 خانه شیو سرما شیدرگرما یانرژ ادیمصرف ز-2

آبی و ورشکستگی آبی درکشور به وسیله کولرآبی.به نظر می رسد با توجه به مشکل بی ترآب درخنک نگه داشتن خانه  شیمصرف ب-3

 و مصرف زیاد آب توسط کولرهای آبی باید دراستفاده از کولرهای آبی دراین سرزمین خشک تجدید نظرشود.

 شود؟ تیرعا دیدر کدام نوع آب و هوا با ر،یز یمعمار یهایژگیو ران،یا ییآب و هوا ماتیبا توجه به تقس-2

 ان ) (ساختم یبرا یچوب یها هی( استفاده از پاالف

 ( ) بانیکوچک با سا یها ب( پنجره 

 ) (  یروانیش ای بداریش یها ( بامپ

 ( ) ایساحل و در میت( انطباق جهت ساختمان با نس

 به بنا ) ( ی( دادن شکل گنبدث

 ( ) از جهت آفتاب در بنا یریج( بهرهگ 

 ( ) ری( استفاده از بادگچ

 ( ) دارند یادیز یحرارت تیح( استفاده از خاک و گل که ظرف ِ
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 است؟ یچه روز میدر تقو ییزدا ابانیب یروز جهان -3

 

 

 

 6درس

 1فعـالـیت:

 در گروه کاری خود انجام دهید: -1

 الف( آب مورد نیاز محل زندگی شما از کجا تأمین می شود؟ 

 در استان محل زندگی خود با پرس و جو از افراد کارشناس مانند دبیرجغرافیای کالس تان به این سوال پاسخ دهید.

 .ِ ب( گزارشی تهیه کنید که موارد سوء مصرف آب را در منزلتان نشان دهد

شکل زیررا نگاه کنید و در آن می توانید سوء مصرف آب را به خوبی ببینید.متاسفانه درخانه ها، آب شرب که با قیمت بسیارزیادی تولید 

می شود به راحتی  توسط افرادی که اطالع زیادی از وضع آب کشورندارند به هدرمی رود.این افراد خبرندارند که آب شرب با دیگر آب 

باید مراحل مختلف را در انتقال و تصفیه طی کند تا به دست مصرف کنند برسد و همه این مراحل نیاز به هزینه و تخصص  ها فرق دارد و

 و زمان دارد.

 مهم ترین موارد هدررفتن آب توسط مردم که دیده ام دراینجا فهرست می کنم:

ود زحمت نمی دهد حداقل یک جارو هم بردارد تا کوچه را شستن کوچه با آب شرب و عدم استفاده از جارو .این شهروند ناآگاه به خ-

بشوید و فقط با فشار آبمی خواهد کوچه را که اصال الزم نیست شسته شود را بشوید.این افراد وسواس شدیدی دارند و به اصطالح 

 تمیزند ولی بااین کارخود تمام شهر و تمام سرزمین پاک ایران را با ریزگردها کثیف می کنند.

 خرداد27
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گرفتن طوالتی با هدررفت شدید آب.پدربزرگ من یک انسان مذهبی می باشد و وقتی وضو می گیرد در بین مراحل وضو شیر آب  وضو-

را نمی بندد و فقط ذکر می گوید ووقتی می گویم با با شیر آب را ببندید می گوید شیر آب خیس می باشد و وضوی مرا باطل می کند.باور 

 لیتر آب مصرف می کند.20تا 10گ من می گیرند حدود کنید درهرباروضو که پدربزر

یکی از اعضای خانواده من وقتی حمام می رود از وقتی که شیر آب را بازمی کند دیگرشیر آب را نمی بندد و صدای شرشر آب را می -

را می شویند و من با شنیدن شنوم وقتی که دارند سرشان را می شویند و یا صدای شرشر آب می آید وقتی که دارند با صابون بدنشان 

 صدای شرشرآب درحمام بسیارناراحت می شوم.البته تذکرداده ام و کمی بهترشده است.

همسایه ما یک ماشین داغون دارد و هفته ای یکبار آن را می شوید ووقتی می خواهد ماشین را بشوید با یک شلنگ آب می آید سراغ -

ی  می خواهد با اسفنج ماشین را تمیز کند به خود زحمت نمی دهد که شیر آب را ببندد ماشین و این شلنگ آب بسته نمی شود و وقت

بلکه بهترین کار و آسان ترین کار برای ایشان این است که شلنگ آب را که به شدت از آن آب خارج می شود دروسط کوچه رها کند تا 

 نادانی هستند که اگردراین سرزمین نباشند بهتراست. بعدا بتواند ماشین را آبکشی کند.این افراد درواقع افراد جاهل و

مادرمن وقتی طرف می شوید آب زیادی هدرمی دهد.ایشان مایع ظرفشویی زیادی استفاده می کنند و به مادرم می گویم مادرجان -

سودی  عزیزم کمترمایع ظرفشویی استفاده کن این مایع ظرفشویی موجب آلودگی آب های زیرزمین و سطحی می شود ولی

ندارد.موقعی که با اسفنج ظرف ها را تمیز می کند شیر آب را نمی بندد و یک سره شیرآب باز می باشد.دراین چند ماه آنقدر به مادرم از 

کم آبی گفته ام که موجب شده آب کمتری مصرف کند.البته من دراکثرموراد ظرف ها را می شویم تا آب کمتر و مایع ظرفشویی کمتری 

 مصرف شود.

 

 .مردم شهری را نشان بدهد که منابع آب خود را از دست داده اند ٔەپ( داستانی بنویسید که آیند

 داستان اول:
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در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست...چوب را روی شانه اش می گذاشت و 

کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. هربار که مرد مسیر خانه اش را می پیمود نصف آب برای خانه اش آب می برد. یکی از کوزه ها 

کوزه می ریخت. مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام آن خلق شده به 

ود که فقط می تواندنصف وظیفه اش را انجام دهد. هر چند می دانست طورکامل انجام می دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده ب

آن ترک ها حاصل سال ها کار است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد تصمیم گرفت با 

ط از نصف حجم من سود برده ای...فقط نصف از تو معذرت می خواهم. تمام مدتی که از من استفاده کرده ای فق "او حرف بزند : 

موقع  "وقتی برمی گردیم با دقت به مسیر نگاه کن.  "مرد خندید و گفت:  "تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند فرو نشانده ای. 

ی بینی که طبیعت در م "برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده...سمت خودش... گل ها و گیاهان زیبایی روییده اند. مرد گفت: 

سمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم. این طرف جاده بذر 

سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم همیشه و هر روز به آنها آب می دادی. به خانه ام گل برده ام و به بچه هایم کلم و کاهو داده ام. 

 گر تو ترک نداشتی چطور می توانستی این کار را بکنی؟ا

 دراین داستان شهرها را با گل مقایسه کنید.-داستان دوم

 یک روز  گل و آب با هم برخورد می کنن و دوست میشن

  آنها دوستی خوبی داشتن و البته با گذشت زمان می تونن همدیگر را بهتر بشناسن

  عاشق آب شده تا اینکه روزی گل احساس می کنه که

  گل که برای اولین بار عاشق شده عطر زیبای خود را به اطراف پراکنده میکنه و خیلی خوشحال و سرحاله

 بعد از مدتی زمانی می رسه که آب هم کم کم احساساتش نسبت به گل تغییر میکنه

 آب هم احساس می کنه که عاشق گل شده ، آب هم برای اولین باره که عاشق شده

 "آیا آب هم منو دوست داره؟"و هفته ها می گذرن و گل بارها از خودش می پرسه:  روزها 

  آب هیچ وقت احساسات خودش را به گل نشان نداده و همیشه بی تفاوت از کنار آن می گذره

 "من دوستت دارم"گل دیگر نمی تونه تحمل کنه و  به خودش جرات می ده و به آب می گوید :  

 "من هم همچنین"ه: آب هم بهش جواب مید

 جواب می ده "من هم همینطور"می گه و آب  با جمله  "تورو دوست دارم"گل صبر میکنه ، روزها می گذرن ، گل دوباره به آب 

 گل صبر میکنه و صبر میکنه

 "دوستت دارم"تا آنجا که دیگر عطری از گل پراکنده نمی شده و گل یه بار دیگه به آب می گه
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 "خوب من هم گفتم که من هم همینطور "ورد می کنه و به گل میگهآب خیلی معمولی برخ

  گل مریض میشه، دیگه رنگش پریده و زرد شده

 گل در بستر بیماریه و آب باالی سرش به انتظار نشسته

 "من تو رو واقعا دوست دارم"گل کم کم پرپر می شه ولی باز هم به سختی رو به آب میکنه و بهش میگه که 

 این صحنه خیلی ناراحت و غمگین سراغ دکتر میره و برای گل دکتر میارهآب در مقابل 

 "وضع گل نا امید کننده است و دیگه هیچ کاری نمی شه براش کرد "دکتر بعد از معاینه به آب میگه 

 "اره خشک میشه ، همیناون هیچ بیماریی  نداره، او فقط بی آب مونده و د "آب از دکتر علت بیماری گل رو میپرسه و دکتر جواب میده: 

 و آب می فهمه که فقط گفتن دوست دارم برای عشقت کافی نیست.

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

 چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

 و درشهرایجاد می شود مانند:با قطع آب مسلما مشکالت فراوانی در منزل 

 به وجود آمدن مشکل تشنگی دربین اعضای خانواده-

 مشکل پخت غذا و گرسنه ماندن اعضای خانواده-

 ایجاد مشکالت در زمینه بهداشت و کثیف شدن و چرک شدن اعضای خانواده-

 نبودن آب درخانه موجب افزایش تنش های عصبی دربین اعضای خانواده می شود -

 مشکالت درخنک کردن داخل خانه درجاهایی که از کولر آبی استفاده می شود و...ایجاد -

 2فعـالـیت:

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

بررسی کنید که دراستان محل زندگی تان  به نقشه طیرنگاه کنید و استان محل زندگی خود را درآن مشخص کنید و سپس می توانید

 بارش چه مقدارهست و همچنین عوامل موثر بربارش استان تان را پیداکنید.
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 3فعـالـیت:

 آبریز قرار دارد؟  مشخص کنید استان محل زندگی شما در کدام حوضه 

شه ببینید استان محل زندگی تان درکدام حوضه به نقشه زیر نگاه کنید استان محل زندگی خودرا پیدا کنید و با توجه به راهنمای نق
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 4فعـالـیت:

 در تصویر و مطالب زیر چه نکته ای توجه شما را جلب می کند؟-1

تصویر فک دریای خزر برای من خیلی جالب بود ولی بادیدن عوامل تهدید فک دریای خزر بسیارنارحت شدم.با خودم گفتم چرا باید 

زیبایی توسط ما ادم ها نابود شوند.چرا ما آدم ها باید آنقدرخودخواه باشیم که به خودمان اجازه دهیم محیط زیست  چنین موجودات

محل زندگی و کشورخودرا نابود کنیم.ما آدم ها بخشی از این محیط هستیم و جزئی از این فضای جغرافیایی هستیم.وقتی ما بخشی از 

نار دیگرموجودات زندگی کنیم نه این که آن را باشکار بی رویه و آلودگی محیط زیست شان نابود این فضای جغرافیایی هستیم باید درک

کنیم.ما آدم ها نمی توانیم اشرف مخلوقات باشیم چرا که لیاقت نداریم.اگرما آدم ها اشرف مخلوقات بودیم اجازه می دادیم همه اجزای 

.فک دریای خزر باید در دریای خزرزندگی کند .کاهی های خاویاری باید دردریای طبیعت سالم بمانند و همه موجودات زنده زندگی کنند
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خزرزندگی کند و ما باید با مدیریت درست و منطقی از این منابع طبیعی ارزشمند استفاده کنیم نه این که نابودشان کنیم.اگرنابود شوند 

 مطمئن باشید ما هم نابود خواهیم شد.

 

 یی برای حفظ حیات وحش این دریا وجود دارد؟ـ به نظر شما چه راه ها2

 راه های زیادی برای حفظ حیات وحش دریای خزروجوددارد.به نظرم راه های زیرمناسب می باشد:

 جلوگیری از آلودگی دریای خزر به وسیله نفت و فاضالب -

 پاکسازی سواحل دریای خزراز زباله-

 تخلفینجلوگیری از صید بی رویه آبزیان و مجازات شدید م-

 جلوگیری ازصید آبزیان درهنگان تخم ریزی -

 5فعـالـیت:

 در گروه خود جست وجو کنید، آیا خلیج فارس، نام دیگری داشته است؟ نتایج آن را در کالس ارائه کنید.

ردادها و از جمله نامهای قدیمی و باستانی است که در زمان های مختلف تاریخی در اسناد، قرا "خلیج فارس"یا  "دریای پارس"

یا  "پارسا درایا"نخستین بار ایرانیان در روزگار هخامنشیان، این دریا را  مکاتبات، مورد استفاده همه اقوام و ملل دنیا قرارگرفته است.

 درایا هچا پارسا"خواندند، طبق کتیبه ای که از داریوش پادشاه هخامنشی، در تنگه سوئز بدست آمده، از آن به عنوان  "دریای پارس"

یعنی دریایی که از پارس می آید یاد شده و این سند به عنوان نخستین مدرک تاریخی موجود است که حقانیت نام خلیج فارس  "آیتی

 .را به وضوح نشان می دهد

زار سال از طرفی در برخی از متون قدیمی از جمله کتاب حدود العالم به عنوان قدیمی ترین اثر جغرافیایی به زبان فارسی که در حدود ه

، عالوه بر این همچنین بسیاری از "خلیج پارس از حد پارس بر گیرد، با پهنای اندک تا به حدود سند"پیش تالیف شده، آمده است: 

مورخان، محققان و سیاحان اروپایی و غربی از جمله: فالویوس آریانوس، بطلمیوس، هرودت، استرابون و ... در آثار و نوشته های خود از 

 .یاد کرده اند "ماره پرسیکوم"و  "سینوس پرسیکوس"رس یا خلیج فارس به عنوان دریای پا
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در دوره های اسالمی نیز همه مورخان و جغرافیدانان مسلمان از جمله ابن فقیه در کتاب البلدان، اصطخری در کتاب المسالک الممالک، 

بحر "یم، ابن بطوطه در کتاب مشهور رحله و ... نام این دریا را ابن رسته در کتاب االعالق النفسیه، ابوریحان بیرونی در کتاب التفه

 ذکر کرده اند. "دریای پارس"و یا  "خلیج الفارسی"، "فارس

 6فعـالـیت:

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

 ه در کالس نصب شود.کنید.کار بهترین گرو

 با مراجعه به اینترنت و دانلود تصاویرمناسب و چاپ آن ها نمایشگاهی درکالس برپاکنید.

 7فعـالـیت:

 با دوستان هم گروه خود گفت وگو و راه حل هایی برای مبارزه با آلودگی دریاها ارائه کنید.

درصد کاهش روبرو شده اند. یک سوم  90هی های آن ها با اقیانوس ها با معضالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند. ذخایر ما

صخره های مرجانی نیز در چند دهه اخیر، نابود شده اند. صدها ناحیه مرده در آب های آزاد شکل گرفته اند. اما با وجود همه این 

و برنامه های پیشنهاد شده از سوی مشکالت، همچنان دالیلی برای امیدواری باقی مانده است. چرا که راه حل های مشترک بین المللی 

 .کارشناسان، می تواند دریاها و البته سرنوشت ما را که با سرنوشت دریاها پیوند خورده است، نجات دهد

راهکار اول: از سرازیر کردن مواد سمی به دریاها جلوگیری کنیم. آلودگی دریاها انواع مختلفی دارد. از میلیون ها بشکه بنزین و روغنی 

مه ساله روانه طبیعت می شود تا انبوهی از کیسه های پالستیکی که بر روی سطح آب اقیانوس ها شناور است. اما اصلی ترین مواد که ه

آالینده آب ها، فسفات ها و نیترات های استفاده شده در کودهای شیمیایی و فاضالب های روانه شده به رودها و دریاها هستند. سرازیر 

مواد به دریاهای آزاد، مناطق ساحلی را با انبوهی از مواد آالینده سمی، روبرو نموده است که عالوه بر مصرف شدن انبوهی از این 

ناحیه مرده در آب های آزاد  405اکسیژن آب، حیات موجودات ساکن در محدوده های ساحلی را تهدید می نماید. بدین ترتیب تاکنون 

کشورهای در حال توسعه، اصلی ترین منبع آلودگی به شمار می رود، اما در آمریکا، اروپا ساحلی پدیدار شده است. فاضالب انسانی در 

میلیارد  10و چین، پسماندهای حیوانی و کودهای شیمیایی، به عنوان منابع مهم آلودگی به شمار می روند. تنها در آمریکا همه ساله 

ادرار تولید می کنند که بر روی خاک مراتع و دامداری ها، ریخته می  میلیون تن 500میلیون خوک، حدود  149میلیون گاو و  80مرغ، 

میلیون تن کود شیمیایی در مزارع خود استفاده می کنند که بخش زیادی از آن روانه رودها و  55شود. کشاورزان نیز همه ساله از 

سی پی ما شاهد بزرگ ترین ناحیه مرده ایجاد  رودخانه های منتهی به دریاهای آزاد می شود. و به همین دلیل در دهانه رود می سی

شده در دنیا هستیم که در فصل تابستان هر سال که شاهد بیشترین حجم سرازیر شدن این پساب ها هستیم، یک ناحیه مرده به اندازه 

ی بوده ایم. لذا بهبود نیوجرسی در آن، پدیدار می شود. البته در دهه هشتاد و در دریای سیاه نیز ما شاهد شکل گیری پدیده مشابه

 .شرایط تصفیه فضوالت دامی و ایجاد سیستم های تصفیه فاضالب می تواند کمک زیادی به اصالح این شرایط بنماید

راهکاردوم: پیشنهاد گرفتن مالیات از تولیدکنندگان دی اکسیدکربن، اجرایی شود. در دو قرن گذشته و بگونه ای اسف بار و غیرقابل 

درصد اسیدی تر از گذشته  30ه زمین، ترکیب شیمیایی اقیانوس ها تغییر یافته است. مثال هم اینک آب دریاهای آزاد، مقایسه با گذشت
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اند. این تغییرات اگر چه در کوتاه مدت حیات انسان ها را نابود نمی کند، اما تاکنون به آثار اسفبار و نگران کننده ای نظیر فرسایش 

ایی منجر گردیده که کل سیستم زیست دریایی را در معرض تخریب قرار داده است. از سوی دیگر پوسته صدف ها و موجودات دری

دامنه تغییرات زیستی به آب های یخ زده قطبی نیز رسیده است و به زودی ما شاهد گسترش این تغییرات به خلیج ها و رودها و جلگه 

ی شدن آب ها بر زندگی موجودات دریاها بیش از گذشته آشکار شده است. ها خواهیم بود. امروزه و با آزمایش های علمی، تاثیر اسید

از آغاز عصر صنعتی شدن، آب های آزاد تاکنون یک چهارم دی اکسید کربن تولید شده بشر را جذب نموده اند. البته از گذشته این امر 

ش جهانی را کند می کند. اما این پدیده، هزینه های را یک پدیده مناسب می دانستیم، چراکه گمان می بردیم این پدیده فرآیند گرمای

گزافی برای ما دارد. با حل شدن دی اکسید کربن در آب دریاها، اسید کربنیک به وجود می آید. در آخرین باری که اقیانوس ها تا 

بودی بسیاری از گونه ها میلیون سال پیش و به دنبال فعال شدن آتشفشان ها(، دنیا شاهد نا 65باالترین حد ممکن اسیدی شدند)

گردید. حتی موجوداتی که باقی ماندند، صدها سال طول کشید تا خود را با شرایط جدید منطبق کنند. و اینک، هیچ راه حل ساده ای 

لفی همراه وجود ندارد. مهندسان علوم زمین اگر چه با چندین راه کار متفاوت روبرو بوده اند، اما هر کدام از آن ها با اثرات جانبی مخت

بوده است. اما بهترین و احتماال تنها راه حل موجود چیست؟ کاهش حجم تولید دی اکسید کربن. مطمئنا یکی از دالیل شکل گیری این 

بحران را باید در معافیت ها و مشوق های مالیاتی موجود در دنیا بویژه در ایاالت متحده دانست که سوزاندن سوخت های فسیلی 

را ارزان تر از استفاده از انرژی های پاک نموده است. لذا ما با سوزاندن سوخت های کثیف در حالی به اصطالح بخشی از  آالینده و کثیف

پول هایمان را پس انداز می کنیم که در حقیقت هزینه های تخریب محیط زیست ناشی از آلودگی حاصل از تولید کربن را نادیده می 

های واقعی سوزاندن سوخت های فسیلی را تعیین و پرداخت کرد؟ بهترین راه را باید در تعیین مالیات  گیریم. اما چگونه می توان هزینه

دالر مالیات در ازای تولید هر تن دی اکسید کربن، می  12.5سوزاندن سوخت های فسیلی جستجو کرد. پیش بینی می شود که با اخذ 

میلیون تن آلودگی کمتر، روانه دریاها کرد. البته این کار نمی تواند اسیدی  214درصد کاهش داد و  30توان حجم تولید این گاز را تا 

 .را تضمین کند –و ما انسان ها–شدن آب های اقیانوس ها را پایان دهد، اما می تواند تداوم زندگی دریاها 

بخیر، بارندگی و تبخیر مجدد( راهکار سوم: چرخه کنونی مصرف آب را بهبود دهیم. با گرم شدن اتمسفر، چرخه حرکت آب)شامل ت

سرعت می یابد. هم چنین غلظت نمک اقیانوس ها افزایش می یابد. هم چنین با افزایش بارش ها در مناطق استوایی و یا 

اسکاندیناوی، ما شاهد توفان ها و سیل های بیشتر در این مناطق بوده ایم. بدین ترتیب مناطق نیازمند به آب، گرمتر شده و با مشکل 

ور شدن خاک و آب، روبرو می شوند. و هم اینک هم ما شاهد بیابان زایی گسترده در مناطق مختلف دنیا هستیم که باعث ایجاد مناطق ش

 .متعدد بیابانی و فاقد حیات شده است. و باید راه حل اساسی را در بهبود مصرف آب و مبارزه با شور شدن خاک دانست

ه ها پایان دهیم. نگاهی به شرایط کنونی و گذشته ماهی ها و سایر موجودات آبزی در چند دهه اخیر راهکار چهارم: به روند نابودی گون

گونه آبزی،  4000به خوبی نشان می دهد که تا چه حد ، روند نابودی گونه ها، تسریع شده است. مثال در شصت سال گذشته، بیش از 

م آبی و بر هم خوردن تعادل گونه های دیگر، منجر شده است. مثال در منطقه منقرض شده اند. نابودی این گونه ها به تغییر اکوسیست

کاراییب، افزایش یک گونه ماهی ، باعث نابودی بسیاری از گونه های دیگر و برهم خوردن تعادل حیات دریایی در آن منطقه و فقیرتر 

نابودی گونه های دریایی را غیر قابل جبران و همانند  شدن ماهی گیران، شده است. همان طور که یکی از کارشناسان در مقاله خود ،

خارج شدن خمیردندان از یک بسته و غیرقابل برگشت می داند. از سوی دیگر، امروزه ناوگان اقیانوس پیمای صید صنعتی ماهی کشور 

بل از توده های انبوه ماهی در ژاپن با مشکالت زیادی برای یافتن ماهی در آب های آزاد روبروست، چرا که دیگر همانند چند دهه ق

www.T
vy

a.
ir 

/ @
Tvy

a_
ir

Telegram : @Tvya_ir   |    Instagram : Tvya_ir

https://t.me/tvya_ir


27 
 

کشتی غول پیکر تجاری استفاده می کنند که معضل تخلیه  100000اقیانوس ها، خبری نیست .از سوی دیگر هم اینک آمریکایی ها از 

 .آب تعادل و برهم خوردن تعادل زیستی ناشی از آن، هم چنان با وجود تالش های زیاد کشورها، الینحل مانده است

م: صخره های مرجانی را حفظ کنید. در بیست سال گذشته، بیش از یک سوم صخره های مرجانی نابود شده است. حدود راهکار پنج

 7درصد صخره های مرجانی سریالنکا تانزانیا و مالدیو در معرض نابودی قرار دارد. اگر در سه دهه آینده، دمای آب اقیانوس ها  90

پیش بینی می شود( بخش زیادی از این صخره ها برای همیشه از بین می روند. در دریای سرخ و درجه فارنهایت باال رود، )همانطور که 

خلیج فارس نیز ما شاهد تغییرات زیادی در حیات مرجان ها هستیم. و با وجود همه مطالعات و اقدامات انجام شده، هنوز هم تداوم 

 .حیات مرجان ها، با چالش های زیادی روبروست

وشمندانه صید کنیم. یکی از معضالت گریبانگیر ماهیگیری صنعتی در سراسر دنیا، صید ناخواسته گونه های مختلف راهکار ششم: ه

آبزیان در فرآیند صید صنعتی ماهی است. مرجان ها، نهنگ ها، الک پشت ها، ستاره ماهی ها، کوسه ها، الک پشت ها و حتی پرنده ها 

ند. یکی از کارشناسان حیات آبزیان می گوید: صنعت صیادی به یکی از عوامل مهم تهدید از قربانیان صیادی صنعتی به شمار می رو

حیات آبزیان تبدیل شده است. مثال دیگر دلفینی در رودخانه یانگ تسه چین وجود ندارد. و به دلیل بحران برهم خوردن تعادل در هرم 

ید هوشمندانه ماهی ها پیشنهاد نموده اند تا ماهیگیری صنعتی کمترین حیات آبزیان و لزوم حفظ گونه ها، کارشناسان راه هایی برای ص

 .آسیب را به دریاها و اقیانوس ها به عنوان منبع حیات، وارد کند

راهکار هفتم: دانش خویش را افزایش دهیم. همه می دانیم که ما اطالعات اندکی در مورد دنیای اطراف خویش داریم. مثال اطالعات 

ورد چگونگی تغییر دمای آب در بخش های میانی اقیانوس، بدلیل ناتوانی ماهواره ها در اندازه گیری دما در عمق کمتر از دانشمندان در م

درصد بستر اقیانوس ها و دریاها کامال بی اطالعیم. چندی  90متر ، هم چنان اندک است. به عالوه ما در مورد ویژگی های حیات در  7

گونه دریایی داد، اما ما می دانیم که در مورد یک میلیون  190000های دریایی سراسر دنیا، نشان از وجود  پیش نتایج آمارگیری از گونه

گونه دیگر، تقریبا هیچ چیزی نمی دانیم. ما به راحتی در هنگام مطالعه و بررسی دریاها، احساس گم شدن می کنیم. مثال گروهی از 

فاجعه نشت نفت خام در خلیج مکزیک در سال گذشته، اعالم کردند که به صورتی غیر قابل دانشمندان دانشگاه برکلی کالیفرنیا پس از 

مایل مربع از لکه نفتی شناور بر روی آب های منطقه را پاک سازی  22تصور، با یک میکروب خورنده نفت ناشناخته روبرو شده اند که 

مات و نظرات متضادی وجود دارد. یکی از کارشناسان بررسی محیط نموده است. هر چند در مورد درست بودن این نظریه هم چنان ابها

زیست خلیج مکزیک پس از این فاجعه می گوید: آن چه ما در حقیقت نمی دانیم، وابستگی متقابل زنجیره حیات و روابط کامال پیچیده 

حیات موجود در بستر خلیج؛ و یا تاثیر این  موجود در دریاهاست... مثال در هنگام بررسی تاثیر نفت موجود در الیه های میانی آب بر

نشت بر اتمسفر و یا تاثیر واقعی آن بر طبیعت، واقعا هیچ کس چیزی نمی داند. جیورا پروسکوورسکی، استاد اقیانوس شناسی در 

میلیون مایل  139درصد کره ما را به مساحت  71دانشگاه واشنگتن می گوید: مساله اصلی، ابعاد عظیم اقیانوس هاست. آب های شور 

ی مربع تشکیل داده اند. اما این موضوع تنها به سطح آب ها باز نمی گردد، چراکه اعماق آب ها را نیز باید در نظر بگیریم. ما با یک زندگ

ان امیدوار پویا در آب های آزاد روبرو هستیم. هم اینک با وجود سرمایه گذاری های گسترده در حوزه مطالعه دریاها و اقیانوس ها، می تو

برابر بودن بودجه اکتشافات فضایی ناسا در برابر بودجه  900بود که حیات دریاها در اولویت اقدامات دولت ها قرار گیرد. هر چند 

 .موسسه اقیانوس شناسی ایاالت متحده، یک مساله جدی برای بسیاری از کارشناسان است

 چه باید کرد؟
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ک، یک ضرورت است، چرا که می توان بدین وسیله فرایند اسیدی شدن آب اقیانوس ها را سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پا .1

متوقف نمود. افزایش آلودگی اتمسفر، باعث جذب بیشتر دی اکسیدکربن توسط آب های آزاد می شود که این وضعیت، حیات ماهی ها، 

 گیاهان و سایر موجودات دریایی را به خطر می اندازد.

تنفس خود، دو تای آن را مدیون پالنگتون ها هستیم. چرا که آن ها با تبدیل دی اکسید کربن به اکسیژن، به تداوم ما از هر سه  .2

حیات ما کمک می کنند. اما با اسیدی شدن آب های اقیانوس ها، ما در حال رقم زدن مرگ این موجودات در گستره ای وسیع هستیم. به 

زاندن سوخت های فسیلی پایان دهیم و استفاده گسترده تر از انرژی پاک خورشیدی، سرآغاز این هر ترتیب ما باید هر چه زودتر به سو

 راه است.

میالدی، ما شاهد پایان صنعت صیادی خواهیم بود. اما آیا تاکنون به ابعاد این  2048سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرده تا سال  .3

گی همه انسان ها گره خورده و فکر کردن به دنیایی بدون صید ماهی، ناممکن است. اما من گزارش فکر کرده ایم؟ صنعت صیادی با زند

 معتقدم که با یافتن راه حل هایی همه جانبه، این شرایط هرگز رخ نخواهد داد.

له های شناور بر همه ما باید به استفاده از کیسه های پالستیکی و ظرف های یک بار مصرف پالستیکی، پایان دهیم. بخش اعظم زبا .4

 .روی آب های آزاد از پالستیک ساخته شده اند و در بسیاری از موارد این زباله ها به اشتباه از سوی ماهی ها بلعیده می شوند

صنعت کشتی رانی ارتباط نزدیکی با دولت ها دارد. لذا استفاده از سوخت های فسیلی با درصد پایین گوگرد باید مورد توجه قانون  .5

ان قرار گیرد. هم چنین برای حل معضل آب تعادل کشتی ها، باید هر چه سریع تر اقدام شود. کنترل عملکرد موتورهای کشتی ها گذار

هم نیازمند توجه جدی دولت ها است. در ساخت کشتی ها نیز باید تالش شود که تولید دی اکسید کربن به حداقل برسد. هم چنین 

امر مهم و شایان توجه است. این نکات باید بیش از پیش در نواحی بحرانی مورد توجه قرار گیرد  بهره وری باالتر سوخت مصرفی، یک

 تا بیش از این شاهد خودکشی نهنگ ها و دلفین ها نباشیم.

اعظم بیش از یک میلیارد انسان، پروتئین مصرفی خود را از ماهی ها تامین می کنند. برای تامین این تقاضا، در قرن بیستم، بخش  .6

ذخایر ماهی های ارزشمند تجاری)بیش از دو سوم( نابود شده است. زنجیره غذایی ماهی ها به سرعت در حال نابودی است و صید 

ماهی های اعماق دریاها در اولویت ناوگان صیادی صنعتی قرارگرفته است. اما این کار به نابودی شبکه های در هم تنیده تامین غذای 

های شکننده و در حال نابودی دریاها، منجر خواهد شد. ما بیش از همیشه نیازمند تغییر در روش های صیادی و ماهی ها و زیست گاه 

یافتن یک منبع پایدار تامین ماهی هستیم. در کنار لزوم بهره گیری از مدیریت اثربخش و مسئولیت پذیر در صنعت ماهیگیری، ما راه 

خش غذا، تغییر جهت فرآیندهای نابود کننده اکوسیستم های دریایی و اعطای فرصت به ذخایر درازی تا ایجاد امنیت پایدار جهانی در ب

 ماهی ها برای بازگشت به شرایط گذشته شان در برابر خویش داریم.

ل راه برای حفاظت از اقیانوس ها ما نیازمند شناخت آن ها و برای این کار به جمع آوری اطالعات مورد نیاز، محتاجیم. ما در حا .7

اندازی یک شبکه بزرگ از روبات های کنترل شونده از سوی ماهواره ها هستیم که اطالعات زیادی را از اعماق دریاها دریافت و ارسال 

 می نمایند. این کار می تواند پیش بینی های ما را دقیق تر و ارزشمندتر نماید.

یست، مشابه این سوال است که بهترین روش برای حفظ سالمت قلب طرح این سوال که بهترین راه برای حفاظت از اقیانوس ها چ .8

هایمان چیست؟ ما باید از همه توانایی هایمان بهره ببریم و از همین حاال باید اقدامات مان شروع شود. در گام اول، صید صنعتی ماهی 

www.T
vy

a.
ir 

/ @
Tvy

a_
ir

Telegram : @Tvya_ir   |    Instagram : Tvya_ir

https://t.me/tvya_ir


29 
 

روی کره خاکی ما هستند. و به همین دلیل ما باید در با آثار ناگوار و مخرب باید متوقف گردد. اقیانوس ها مهم ترین عامل حفظ حیات بر 

 حفاظت از آن بکوشیم

فراتر از دیدگاه های یک جانبه در این حوزه نسبت به اثرات ماهیگیری، ما خواهان یک مدیریت اکوسیستم محور هستیم که ابعاد آن  .9

نیز مرتبط است. در فرایند مدیریت تاثیرات انسان ها به سایر عوامل نظیر حوزه های گردشگری و طرح های توسعه صنایع نفت و گاز 

 بر اقیانوس ها، باید همه عوامل موثر بهره گیرنده از آنها را در نظر گرفت. 

برای مدت هایی طوالنی و از گذشته، ما بیش از حد، از ماهی های راس هرم زنجیره غذایی دریاها نظیر ماهی های تن و شمشیر  .10

یم. بدین ترتیب، هم اینک بیش از همیشه باید به خوردن ماهی هایی نظیر ساردین عادت کنیم تا این زنجیره ماهی ها بهره برده ا

 دوباره متعادل گردد.

ما می توانیم بزرگ ترین تهدید فراروی اقیانوس ها را که صید فراتر از حد ماهی هاست، حل و فصل نماییم. راه حل آن این است:  .11

ای اعطایی به صیادان آسیب رسان به دریاها. دولت ها با حمایت از توسعه ناوگان ماهیگیری صنعتی شرایطی را محدود کردن یارانه ه

پدید آورده اند که ظرفیت صید این کشتی ها ،دو و نیم برابر ظرفیت پایدار صید در آب های آزاد است.)تد دانسون.عضو و از موسسان 

ویسنده کتاب اقیانوس های در معرض نابودی ما و آن چه که می توانیم برای نجات آن ها انجمن غیردولتی حفاظت از اقیانوس ها و ن

 انجام دهیم.

. من اگر تنها می توانستم یک اقدام در این راه انجام دهم، این بود: توقف استفاده از اقیانوس ها به عنوان یک فاضالب جهانی. ما 12

کنیم که این مواد به اقیانوس ها راه می یابند و در بدن ماهی هایی انباشته می شوند که همه ساله، صدها ماده شیمیایی جدید ابداع می 

 به سفره ما راه می یابند. بدین ترتیب ما نتایج اقدامات خود را نادیده گرفته ایم.

له و پهنه های آبی را با زبااقدامات عملی انجام دهند و می توان گفت که مردم و دولت باید به دور ازهرگونه دادن شعار وبطورخالصه 

.با پاکیزه نگهداشتن خلیج فارس بهتر می توانیم از آن درجهان دفاع فاضالب آلوده نکنند.بهتر است خلیج فارس را از آلودگی پاک کنیم 

 دفاع کنیم.باید احساسات را کناربگذاریم و با عمل خود از خلیج فارس حفاظت کنیم و... و بهترمی توانیم از نام خلیج فارس کنیم

 8فعـالـیت:

ار بهترین گروه در کالس نصب در گروه کاری خود، در مورد یکی از دریاچه های ایران گزارشی تهیه، و به کالس ارائه کنید.ک

 شود.

 اگردراستان محل زندگی تان دریاچه وتاالبی وجوددارد گزارشی از آن تهیه کنید و درکالس ارائه کنید
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 7درس

 1:تیفعـالـ

 .دیکن لیرا تکم ریباتوجه به اطالعات داده شده جدول ز

 تیجمع یر بر پراکندگاثرگذا یعوامل انسان تیجمع یاثرگذار بر پراکندگ یعیعوامل طب

 حمل و نقل خاک

 وجود اماکن مقدس مذهبی منابع آب مانند رودها و آب هاز زیرزمینی

 وجود زیرساخت های مورد نیاز برای زندگی  شیب مناسب زمین و زهکشی مناسب

 توجه ویژه دولت به یک مکان وجود منابع معدنی مانند نفت و گاز

 وجود رفاه  آب وهوای مناسب

 2:تیـالـفع

 و دیری( بگرانیا یمرکز آمار )درگاه آمار مل تیسا ای یخود را از کتاب استانشناس یرشد استان محل زندگ زانیم

 .دینظر مورد بحث و گفتوگو قرار ده نیاستان خود را از ا تی. وضعدیکن سهیرا با کشور مقا آن

 با توجه به استان محل زندگی تان این فعالیت را پاسخ دهید.

 3:تیالـفعـ

 گاهیجا کشورها به عنوان عضو خانواده، یو اجتماع یاقتصاد یهایزیر اطالعات و آمار در برنامه تیـ با توجه به نقش و اهم1

 .دیقرار ده لیو تحل هیو تجز یاطالعات را مورد بررس یو جمعآور یسرشمار

درباره ساختار  یو مسکن ، اطالعات مهمنفوس  یعموم یبلکه از سرشمار ستین تینفوس و مسکن فقط شمارش جمع یسرشمار

.  دیآ یبه دست م ییایسطوح جغراف نیتر نییمسکن تا پا یها یژگی، آموزش و و ی، بارور یاجتماع یها یژگی، مهاجرت ، و تیجمع

رین اهمیت مهم تردیگ یکاربران قرار م ری، پژوهشگران و سا رانیگ می، تصم زانیر امهمورد استفاده برن یحاصل از سرشمار جینتا

  سرشماری نفوس و مسکن عبارتست از :

 عادالنه منابع ، خدمات و امکانات در مناطق مختلف کشور عیتوز یبرا یزیبرنامه ر-

 یها استیمربوط به س یها یزیو برنامه ر یو ارائه خدمات آموزش التیمانند وضع سواد و تحص یو اقتصاد یاوضاع اجتماع ییشناسا-

 .یآموزش

 دراز مدت توسعه و عمران کشور یها یزیبرنامه ر یبرا یتیجمع یها ینیب شیها و پبرآورد هیته-
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،  ی، والدت و بارور ریمرگ و م یمانند محاسبات مربوط به شاخص ها یتیجمع یها یزیبرنامه ر یا هیو پا یاختصاص یآمارها دیتول-

 و...... تیجمع یها ییمهاجرت و جابه جا

 .دیتوجه کن1395و 1390در سال   رانیا یبه هرم سن -2

 .دیکن یآن را بررس راتییو تغ دیده انجام 1395و 1390  یدر سال ها رانیا یهرم سن نیب یا سهیمقا

سال افزایش داشته است و درمجموع 4تا 0کمی افزایش یافته است و درواقع جمعیت 1390نسبت به سال 1395میزان موالید درسال 

 می بینیم. 1390نسبت به سال 1395محسوس جمعیت را درسال  افزایشدر تمام گروه های سنی تقریبا 

 

 دهد که ساختمان هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است. های سنی جمعیت ایران در دو دهه اخیر نشان می مقایسه هرم

به بیانی دیگر، در حال  مندی متمایل خواهد شد. جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی است، در سال های آتی به سوی سال

هجری شمسی  1405در سال  حاضر هرم سنی جمعیت ایران در مراحل اولیه انتقال از مرحله جوانی به سالخوردگی جمعیت است.

 ساختمان سنی و جنسی جمعیت به شکل هرم سنی نامرتب خواهد بود. در این حالت رشد جمعیت آهسته خواهد شد.

 .دیقرار ده یمورد بررس1395را در سال  رانیا یسن یها گروه

میلیون نفر و درگروه بعدی جوانان هستند با 28بیشرین تعدادجمعیت درگروه بزرگساالن مشاهده می شود با رقم حدود 1395درسال 

 میلیون نفرمی6میلون نفر و کم ترین تعداد درگروه سالمندان حدود 19میلیون نفر و سپس درگروه جوان و نوجوان حدود 26رقم حدود 
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میلیون نفر بیشترخواهد شد و از تعداد گروه های 6باشد.در سال های آینده چنین ترکیبی کامال تغییر می کند و تعداد سالمندان از 

 دیگرجمعیتی کاسته می شود تا این که به روزی می رسیم که جمعیت کشور ماهش یافته و بیشترجمعیت سالمند می باشند.

 دارد؟ ییهای ژگیچه و یگروه سن نیا شود؟ی مشاهده م یدر کدام گروه سن تیجمع نیشتریب

تر از  شیبزرگساالن ب تیجمع ندهیدر آ یتراست ول شیب یسن یها گرگروهیازهمه دسال( 29تا 20)جوانان  یدرگروه سن تیتعدادجمع

افتد و اساسا پیربودن .البته پیرشدن جمعیت امری است که حتما درکشور اتفاق می کند  یحرکت م یریروبه پ تیجوانان شده و جمع

جمعیت مشکالت خاص خود را دارد و از طرفی دیگرجوانی جمعیت بدون توسعه کشور و عدم تامین امکانات الزم برای جوانان 

مشکالت زیادی را برای کشورایجاد می کند .بهتراست بین جمعیت و منابع  و امکانات فضای جغرافیایی کشور تعادل باشد . به دوراز 

ابزدگی و سردادن شعارهای نامناسب با برنامه ریزی درست اقدام کنیم.ولی کشورما با توجه به امکاناتی که دارد فقط می هرگونه شت

 میلیون باشد 30میلیون جمعیت داشته باشد و اگر بیشتر از 30تواند 

 کنند؟ی م جادیکشور ما ا یرا برا ییها تیو محدود ایمزا چه

 تیجمع یکشور و .... والبته اگردرکشور یکار درکشورو امکان دفاع از مرزها یرویرد مانند وجود ندا ییایکشورمزا تیجوان بودن جمع

جمعیت جوان شود. یم جادیجوانان ا یبرا گرمشکالتیکمبود شغل و مسکن و د لیاز قب یمشکالت ابدیباشد وکشورتوسعه ن ادیجوان ز

جمعیت بطورکلی باید همسو با پیشرفت و توسعه کشورباشد اگرتبلیغات باید همراه با توسعه و پیشرفت کشورباشد و اساسا افزایش 

افزایش جمعیت داشته باشیم ولی امکانات اولیه برای جمعیت مانند آب و محیط زندگی مناسب وجودنداشته باشد ازنظرامنیتی کشوربه 

 خطرمی افتد و مردم به سختی دراین سرزمین پاک زندگی می کنند.

 .دیبه سؤاالت پاسخ ده ر،یز یسن یبا کمک هرمها-3

 است؟ شتریدر کدام کشور ب دیرشد موال زانیم ـ

 رشد موالید درکشور اکوادر بیشتراست زیرا قاعده یا پایه هرم پهن تراز کشور آلمان می باشد.

 ست؟یآن چ یامدهایدارد؟ پ یشتریکدام کشور، افراد سالمند ب ـ

س هرم پهن تر از کشوراکوادرمی باشد.پیربودن جمعیت موجب کاهش نیروی کار کشورآلمان سالمند تراست زیرا باالی هرم یا را

درکشورشده و از نظدفاعی کشوررا ضعیف می کند و ورود نیروی کار از کشورهای دیگر نسبت جمعیت بومی را به غیربومی نامتعادل 

 یادی را به اطرافیان و دولت وارد می سازد.کرده و مشکالتی را برای کشورایجاد می کند و ضمنا نگهداری از سالمندان هزینه ز

 دارد؟ رو شیپ ییها تیو محدود ایو چه مزا شتر،یب یفعال اقتصاد تیکدام کشور درصد جمع ـ

که درصد  ییدرکشورها .باشد یهرم پهن تر از کشور اکوادور م انهیم رایتراس ز شیب یفعال اقتصاد تیدرکشورآلمان درصد جمع

  یدیو تول یاقتصاد یها تیندارد و امکان فعال یمشکل یکار و توان نظام یرویتراست کشور از نظرن شیب یفعال اقتصاد تیجمع
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 شیرا نداشته باشد موجب افزا ازیمورد ن یها رساختیباشد و کشورز ادیز یفعال اقتصاد تیاگر جمع البته کند یترم شیدرکشوررا ب

 شود. یو....درکشورم یکار یب

ال اقتصادی اگر با توسعه و رشد کشوردرهمه ابعاد همراه باشد مزایای زیادی برای کشوردارد و موجب  باال بودن درصد جمعیت فع

افزایش تولید و پیشرفت کشورمی شوند ولی اگر جمعیت فعال اقتصادی درکشورزیاد باشد و کشور توسعه و پیشرفت درهمه ابعاد را 

و یکی از پیامدهای آن افزایش بیکاری و افزایش بزهکاری های اجتماعی نداشته باشد مشکالت زیادی را برای کشورایجاد می کند 

 درجامعه است.

 .دیکن سهیقاعده هرم دو کشور را مقا ـ

 

قاعده هرم سنی جمعیت کشوراکوادر بزرگ تر از قاعده هرم سنی جمعیت کشورآلمان می باشد زیرا میزان زاد ولد در آلمان خیلی کمتر 

 از اکوادر می باشد.

 مناسب هرم ک،یصورت شمات دارد؟ به ی( چه شکلندهیحال و آ یمناسب برا تیمطلوب )جمع یهرم سن کیه نظر شما ب -4

 .دیارائه کن یرسم هرم سن یخود را از چگونگ لی. دالدیرسم کن یتیجمع

 :رایمناسب است ز یشکل ازهرم سن نیا

 .ستیپهن ن ادیهرم ز هیپا رایتعداد مناسب گروه کودکان ونوجوانان ز-1

 .هرم پهن است انهیم رایبزرگساالن ز تیباال بودن جمع-2

 .است کیهرم بار یباال رایکهنساالن ز تیکم بودن جمع-3

 تعدادمناسب جوانان وبرگساالن لیبه دل تینسبتا متعادل جمع شیافزا-4

 است و.... ارکمیبس تیجمع یریوپ یهرم مشکل جوان نیدرا-5

www.T
vy

a.
ir 

/ @
Tvy

a_
ir

Telegram : @Tvya_ir   |    Instagram : Tvya_ir

https://t.me/tvya_ir


34 
 

 

 4:تیفعـالـ

 دارد؟ یتیوضع چه یو جنس یسن بی. استان شما در مورد مهاجرت، ترکدیاستان خود، بحث و گفتوگو کن تیجمع یهایژگیو ٔەدربار

 این فعالیت را با راهنمایی های معلم خود و از طریق کتاب استان شناسی انجام دهید.  

 5:تیفعـالـ

. با توجه دهدی م چند دهه نشان یشهر را ط نیا یتیجمع راتییاطالعات، تغ نی. ادیاطالعات داده شده از شهر آبادان، توجه کن به

 .دیسپس پاسخ خود را ارائه کن د؛یوگو کن بحث و گفت گریکدیبه سؤاالت داده شده، با 

 باشد؟ی م ییها مربوط به چه سال یاریو اخت یمهاجرت اجبار ـ

 1359سال ،یلیآغاز جنگ تحم

 1392سالآبادان و خرمشهر، در اروند یآزاد اقتصادقه منط جادیا

 ؟ها، کدام است نوع مهاجرت نیاثرگذار بر ا یعیو طب یـ عوامل انسان ِ

 وقوع جنگ تحمیلی و عوامل اقتصادی.البته با توجه به مثال ها عوامل طبیعی وجودندارد.

 8درس

 1:تیفعـالـ

 اولحه جه به صفذکر شده را با تو ماتیو نام هر کدام از تقس دیشناسنامه را با مشخصات خود پر کن یخالحه صف

 .دیینما لیخودتان تکم شناسنامه
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 باتوجه به محل زندگی خود شکل را تکمیل کنید.

 2فعالیت 

 .دیآن را مشخص کن یها و شهرستان م،یاستان خود را ترسشه نق ،یبه طور گروه -1

شهر،  و ، بخش، روستادر شهرستان یریخود را از نظر قرارگ یمحل زندگ تیوضع ،یکشور ماتیبا مراجعه به بخش تقس -2

 .دیکن هیته یا هر کدام، نقشه یباال برا ریمشخص، و مانند تصاو

 در اینجا آدربایجان شرقی وشهرستان میانه آورده می شود.
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خود را  استان یکشور ماتیتقس راتییتغ نیدتریخود، جد یمحل زندگ یاسیس ٔەادار ای یاستاندار ینترنتیا تیبا مراجعه به سا -3

 .دیو به کالس گزارش کن ه،یته

 به آدرس زیرمراجعه کنید:

https://www.moi.ir 

 9درس

 1:تیفعـالـ

 .دیوارد کن ریها را در جدول ز سکونتگاه یریگ عوامل اثرگذار در شکل ٔەخود را دربار یها ـ پاسخ1
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 انسانی عوامل یعطبی عوامل

 تیو امن یعامل دفاع ها و آب های زرزمینیوجود آب مانند رود

 رونق تجارت و بازرگانی آب وهوای مساعد

 توسعه صنعت  نیزم مناسب  بیش

 یها در سال یاست؟ چه عوامل کسانیها در گذشته و اکنون  سکونتگاه یریگ نقش عوامل اثرگذار بر شکل ایآ -2

 دارد؟ یشتریها اثر ب سکونتگاه یریگ در شکل ریاخ

وامل اثرگذار برشکل گیری سکونتگاه ها درگذشته و اکنون یکسان نیست.مثال درسال های اخیرعوامل زیر درشکل گیری خیر.ع

 سکونتگاه ها اثربیشتری داشته است:

 افزایش مهاجرت از روستاها به دلیل خشکسالی و نشست زمین و....-1

 وزارت کشورتبدیل شدن سکونتگاه های روستایی به سکونتگاه های شهری توسط -2

 ایجاد شهرها درکنار راه های اصلی کشور-3

 2:تیفعـالـ

خود را  یزندگ محل یروستا ایشهر  یریگ علت شکل تان،ی های و کمک معلم و همکالس یشناس با استفاده از مطالب کتاب استان -

 .دیصورت گزارش به کالس ارائه کن و به ،یبررس

 با توجه به محل زندگی تان پاسخ  دهید.

 3:تیـالـفع

 نیا گسترش ٔەعامل بر نحو نیها اثر دارد؟ ا سکونتگاه نیبر گسترش ا ی. چه عاملدیمربوط به دو سکونتگاه توجه کن ریتصاو به

 داشته است؟ یریسکونتگاهها، چه تأث

 

نسبتا پرآب  یو رودها زیمساعد،مخروط افکنه ها با خاک حاصلخ یکوهستان شکل گرفته اند.وجود آب وهوا یهردوسکونتگاه درپا

 ؟ستیو شهرماکو موثربوده است.نظرشماچ ریه یو توسعه روستا یریدرشکل گ
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 (80.)صفحهدیسیبنو ریسه نوع سکونتگاه را با توجه به اطالعات داده شده، در جدول ز نیتفاوت ا

 

 4:تیفعـالـ

 ؟پراکنده وجود دارد؟ چرا یستاهامتمرکز و در کدام مناطق رو یروستاها رانیا ییایبه نظر شما، در کدام مناطق جغراف ـ

درسواحل شمالی کشور به دلیل فراوان بودن نسبی آب و خاک حاصلخیز،خانه های روستایی با فاصله از یکدیگرساخته شده و لذا 

 درمناطق شمالی کشور بیشترروستاها ازنوع روستاهای پراکنده می باشند.

قی و غربی کشور به دلیل کم بودن آب ومحدود بودن خاک حاصلخیز و نبودن دراغلب نواحی کشور مانند نواحی داخلی و جنوبی و شر

امنیت درگذشته مردم خانه های روستایی را نزدیک هم ساختند و لذا روستاهای متمرکز به وجود آمدند و دراطراف روستا زمین های 

 کشاورزی قرار دارد.

 5:تیفعـالـ

 لی. دالدیکن کالس دو ستون رسمته تخ ی. رودیده لیبزرگ را تشک یشهرها در یکالس خود دو گروه مخالف و موافق زندگ در

 .دیکن یبند نظرات خود را جمع ان،ی. در پادیسیموردنظر بنو یموافقت هر گروه را از نوع زندگ

 مخالفان زندگی درشهرهای بزرگ موافقان زندگی درشهرهای بزرگ

وجود آلودگی های زیسیت محیطی درشهرها مانند آلودگی  عی وجود امکانات مختلف درشهر و باال بودن رفاه اجتما

 هواو آلودگی نوری و آلودگی صوتی

وجود زیرساخت های مورد نیاز برای زندگی مانند بزرگراه 

 ها و فرودگاه ها و مترو و...

وجودمشکالت اجتماعی و افزایش جرم و جنایت 

 درشهرهای بزرگ

 د و تلف شدن وقت مردم در ترافیکترافیک زیا وجود جاذبه های متنوع شهری

وجود دانشگاه ها ، بازارها ، سینماها ، ساختمان های 

 مدرن و زیبا و...

 گران بودن مسکن و باال بودن هزینه های زندگی و...
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 6:تیفعـالـ

 .دیرا کامل کن رینقش سکونتگاه، جدول ز ایو  ییایتوجه به وضع جغراف با

 

 7:تیفعـالـ

چشم  به شما یدر محل زندگ یوضع ایچه امکان  ست؟یچ د،یکنی م یکه شما در آنجا زندگ ییروستا ایر و مردم شه شتریب شغل

 .دیده حیمشاغل شده است؟ توض نیمردم به ا یآور یکه سبب رو خوردیم

 با توجه به محل زندگی خود به این سوال پاسخ دهید.

 8:تیفعـالـ

 .دیقرار ده یاز مهاجرت معکوس را مورد بررس یناش یمثبت و منف یامدهایخود، پ یکالس یها گروه در

 پیامدهای منفی مهاجرت معکوس پیامدهای مثبت مهاجرت معکوس

هجوم به روستاهای اطراف شهر و تخریب منابع طبیعی  کاهش جمعیت درشهر

 روستاها و گران شدن قیمت مسکن و ملک درروستا

 های داخل و اطراف روستاهاو... تغییرکاربری زمین کاهش آلودگی هوا و ترافیک و...

 10درس

 1:تیفعـالـ

 .دیکن یرا در استان خود بررس یو زراع یمحصوالت باغ یعلت و تنوع پراکندگ-1

 تنوع آب وهوا و وجود انواع خاک های مناسب دراستان و...
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 شود؟ یدر آنجا کشت م یرواج دارد؟ چه نوع محصول یا شما کشت گلخانه یدر استان محل زندگ ایـ آ2

کشت گلخانه ای رواج دارد و انواع محصوالت در آن ها تولید می شود مانند خیار و گوجه.علت توسعه کشت گلخانه ای تولید محصول 

 کشاورزی درطول سال می باشد و مصرف آب کمتر و تولید محصوالت با کیفیت تر و....

 2:تیفعـالـ

 وجود دارد؟ ییغذا عیو صنا یدام داتیشما کدام گروه از تول یدر استان محل زندگ-1

 .دیتان پاسخ ده یبا توجه به محل زندگ

 وجود دارد؟ ها تیفعال نیشما با ا یمحل زندگ یطیتوان مح نیب یارتباط ایـ آ2

دربیشتر استان ها به نظرمی رسد بین توان های محیطی و فعالیت های کشاورزی ارتباط منقی وجودندارد و با توسعه بی رویه 

 ره های آب زیرزمینی را خالی کرده و مشکالت فراوانی مانند نشست زمین را ایجاد کرده است و...سفکشاورزی 

 3:تیفعـالـ

 شما پر رونق است؟ چرا؟ یدر محل زندگ یدست عیصنا کدام

 با توجه به محل زندگی تان پاسخ دهید.

 4:تیفعـالـ

 .دیکن انیحصوالت را بم نیا دیتول لیوجود دارد؟ دال ینیماش عیاستان شما کدام صنا در

 با توجه به محل زندگی تان پاسخ دهید.

 5:تیفعـالـ

 .دیرا کامل کن رینموده و جدول ز دایرا پ یکیو محاسن تجارت الکترون بیمعا ینترنتیا یها تیجستجو در سا با

 کیترونالک تجارت بیمعا کالکترونی تجارت محاسن

 گریکدیاز اصالت  نیطرف نانیعدم اطم ها نهیکاهش هز

 سرقت های اینترنتی کاهش ترافیک

  انجام سریع تر کارها

 6:تیفعـالـ

 .دیینما یگذار باال را شماره ریاز تصاو کیهر  ران،یا یگردشگر یها با توجه به جاذبه -1
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 .دییوجود دارد؟ آنها را در کالس ارائه نما یو فرهنگ یخیو تار یعیطب یها شما چه جاذبه یدر استان محل زندگ -2

 با توجه به ویژگی های محل زندگی تان به این سوال پاسخ دهید.

 توان انجام داد؟ یم یها چه اقدامات جاذبه نیا یـ به منظور حفظ و نگهدار3

از آن، همواره مورد  یبهره بردار نیدر ع ستیز طیحفاظت از مح یبرا داریپا یها یاز استراتژ یکیبه عنوان  یگردشگر داریپا توسعه

 داریدر عرصه حفاظت و توسعه پا یردولتیغ یسال ها تجربه دولت و بخش ها جهیحفاظت، نت یبرا یتوجه بوده است. گردشگر

 .ستا یعیطب یها ستگاهیدر ز یگردشگر

 دیبا یباشد. گردشگر یحفاظت یها تیانجام فعال یبرا یدرآمد کاف جادیا ستیز طیبه حفاظت از مح یگردشگر یکمک اصل دیشا

شده توسط آن ها را به  یداریخدمات خر گرید ایگردشگران  یپرداخت یها هیشده از محل ورود جادیا یبتواند بخش اعظم درآمدها

بر عهده بخش  یعیمنطقه طب کیدر  یگردشگر تیریمد فهیکه وظ یزمان ژهیموضوع به و نیها بازگرداند. ا ستگاهیز تیریمد ستمیس

 .همراه است یشتریب یاست با چالش ها یعه محلمجا ای یخصوص

 هیدرآمدها و سرما نیاز ا یبخش یجمع آور یبرا یزمیمکان جادیبه فکر ا دیدر سطح کالن کشور با یاندرکاران عرصه گردشگر دست

و  یگذار هیبه سرما یجامعه محل قیتشو یراه ها است. اگرچه اغلب دولت ها برا نیاز ا یکی اتیمال افتیمجدد آنها باشند. در یگذار

از  یافتیدر اتیکنند، اما مال یمعاف م اتیاز پرداخت مال هیاول یدر سال ها ژهیآن ها را به و ،یگردشگر یکسب و کارها یراه انداز

 اتیمال یجنوب یقایبوده است. در آفر یعیطب یها ستگاهیحفاظت از ز یدولت برا یاصل یاز درآمدها یکیهمواره  یبخش خصوص

و مناطق حفاظت شده  یمل یدرصد از پارک ها 40حفاظت از  یبرا را یوحش، بودجه کاف اتیح یاز محل توسعه گردشگر یافتیدر

 .کند یم نیتام یدولت
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و مشکالت آن باال ببرد و  ستیز طیصنعت را در رابطه با مح نیا یاصل گرانیگروه از باز 2 یقادر است آگاه یگردشگر گرید یسو از

منتفع خواهند  یاز محل گردشگر میهستند که به طور مستق یو افراد بوم یکند؛ نخست جامعه محل قیتشو عتیآنان را به حفاظت از طب

شوند.  یم لیتبد ستیز طیمح کیبه دشمن شماره  یگاه یاقتصاد یو تنگناها یزندگ یاه یدشوار لیبه دل یشد. افراد بوم

 لیافراد بگذارد و در عوض به دل نیا یپا شیپ یعیبرداشت از منابع طب یحال سودآور برا نیو در ع داریپا یقادر است راه یگردشگر

 .کند لیتبد یعیطب منابع کیآنها را به نگهبانان شماره  یاقتصاد یها زهیانگ جادیا

را کم  کند و آنان را از  عتیگردشگران و طب انیحفاظت در صدد است فاصله م یبرا یگردشگران هستند. گردشگر زیدوم ن گروه

افراد را به  نیا ک،یمشکالت از نزد نیاز ا یاست آشنا کند. لمس برخ بانیبا آن ها دست به گر ستیز طیکه مح یبا مشکالت کینزد

 طیحفاظت از مح یآنها را برا یو معنو یماد تیدوستانه بدل خواهد کرد و چه بسا حما ستیط زیمح یل با رفتارمسوو یگردشگران

 .زدیبرانگ ستیز

 یکنون طیرا در شرا ینو که گردشگر یمحور است؛ نگاه عتیطب یگردشگر تیریتازه در عرصه مد یحفاظت مفهوم یبرا یگردشگر

 داند. یم عتیحفاظت از طب یبرا یراه

 با تشکر

 محسن یوسفی

09127543391 

 شماره حساب بانکی جهت همیاری در آموزش جغرافیا

0377-8130-9972-6037  
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