
 

 

                                                                  
 

 
 

 

پَس للی پشٍاًِ  

آتاد خشم 2 ًاحیِ هطالؼات دتیش  

لشػتاى اػتاى  
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.ٌّذخٌَتی، هٌدوذ ،ؿوالی هٌدوذ، اطلغ، آسام:خْاى ّای الیاًَع  

.اػت آسام الیاًَع خْاى الیاًَع تشیي ٍػویك پٌْاٍستشیي  

 

 
 

 فـاسصیاد ٍ تِ دلیل داسد فشاٍاى ّای ًاّوَاسی ّا خـىی ػطح ّواًٌذ دسیاّا ٍ ّا الیاًَع وف

.اػت دؿَاسی ّا تؼتشآى ٍ ّا الیاًَع دستاسُ هطالؼِ، اػواق دس ون دهایٍ تاسیىی، ب آ  

  

                                                  .لاسُ فالت. 1

                                                   .لاسُ ؿیة. 2

                                                                                              .الیاًَع دؿت. 3 

                                       .الیاًَػی گَدال. 4

                                

 فالت لاسُ تِ خاطش  ٍخَدهٌاتغ ػشؿاساصًفت ٍگاص ٍخضایشهاّیگیشی اّویت صیادی داسد.

 الؤ، پاػخ فؼالیت ّا، ًوًَِ ػدسػٌاهِ

4دسع  

 ًاّوَاسّای

الیاًَع وف  



 

 

                          

 هی تأثیش وٌٌذ هی ػثَس آًْا هداٍست اص وِ هٌاطمی َّای ٍ آب تش ػشد ٍ گشم دسیایی ّای خشیاى

 هاًٌذ .اػت خْاى هاّی صیذ هٌاطك تشیي هْن اص ػشد ٍ گشم ّای آب تاللی هحل، ٍ گزاسًذ

.      طاپي ؿشق ٍ دسآهشیىا ًیَفًَذلٌذ

  

 

 هَج

جریان 
های 
 دریایی

جزر و 
 مد

ها
س 

نو
یا
اق
ت 

می
اه

ل 
الی

 د

 هٌاتغ هْن تاهیي غزاتشای اًؼاى

 حول ًٍمل ون ّضیٌِ

 هٌثغ آب ؿیشیي

 سٍیِ صیذتی، ًـذًی تدضیِ هَاد ٍ پالػتیه، ّا واسخاًِ ػوی ّای صتالِ سیختي

  ّا هی تاؿٌذ. الیاًَع تخشیة ػَاهل اص اتوی ّای صتالِ دفيٍ ّا هاّی ٍاًثَُ

 



 

 

 
 

 

 

 ػَاهل هَثشتشآب ٍَّای خْاى:

ٍدسیاّا؛   الیاًَع تِ ًٍضدیىی دٍسی. 2خغشافیایی؛  ػشض ٍ خَسؿیذ تاتؾ . صاٍیۀ1

.تاد .فـاسٍخشیاى4صهیي؛  ػطح اص .استفاع3  

 

 1. صاٍیۀ تاتؾ خَسؿیذ ٍ ػشض خغشافیایی

 اػت. ٍخَدآٍسدُ ساتِ ػشدٍ هؼتذل ،گشم ٍَّایی آب هٌطمِ ػِ صهیي تِ خَسؿیذ ًتاتیذى یىؼاى 

 وٌین، حشوت تاالتش خغشافیایی ّای ػشض ػوت تِ (دسخِ صفش) اِػتَا هذاس اص ّشچِ ،ٌاتشایيت

 .ؿَد هی دیذُ ػاالًِ دهای هیاًگیي ووتشیي ّا لطة هداٍس ًَاحی دس ٍ یاتذ هی واّؾ َّا دهای

  

   2. دٍسی ًٍضدیىی تِ الیاًَع ٍدسیاّا                                      

ػثة ّویي تِ .ذٌدّ هی دػت اص سا خَد تشگشهای ٍػشیغ ؿًَذ هی گشمّا آب صٍدتشاص ّا خـىی  

هی تاتؼتاى ٍ صهؼتاى دس خَد هداٍس ًَاحی ًَاحی دهای اػتذال هَخة ٍدسیاّا ّا الیاًَع  

دٌّذ. هی واّؾ سا هٌاطك ٍػشهای گشها ٍ ؿًَذ  

 تـىیل وِ صهیي ػطح ًضدیه الیِ تشیي پاییي :ٍسدػپْش

.گیشد هی صَست الیِ دسایي ٍَّایی آب تغییشات ٍ اتش  

 تا صهیي اصػطح وِ اػت اصگاص ای الیِ َّاوشُ یا خَّ

 سا صهیي ػیاسُ اطشاف ویلَهتشی 3000 حذٍد استفاع

 هختلف ّای گاص اص هخلَطی خَ.اػت دستشگشفتِ

 وشتي اوؼیذ دی هاًٌذ ٍػایشگاصّا اوؼیظى ،ًیتشٍطى

اػت. تخاسآب ٍ  



 

 

 3.استفاع اص ػطح صهیي

 
 

 4.فـاسٍخشیاى تاد

ّای دػتگاُ تا سا فـاسَّا .وٌذ هی ٍاسد چیضفـاس تشّوِ ٍ داسد ػٌگیٌی، گاصّا ّوِ َّاهاًٌذ  

.ؿَد هی ون یا صیاد ٍ اػت هتغیش هىاى یه دس َّا فـاس ،وٌٌذ هی گیشی اًذاصُ فـاسػٌح  

 

 

 

ؿذُ اػت.صهیي  وشُ دهای افضایؾ تاػث صٌؼتی فؼالیت ٍ افضایؾ خَدسٍّا صیادؿذى  

اػت. ای ّؼتِ اًشطی تِ تَخِ ا، اص دالیلَّ آلَدگی واّؾ تِ ووهٍ  پضؿىی واستشد  

  

 

.داسد ووتشی فـاس وِ خایی تِ داسد فـاستیـتشی وِ اصخایی َّا خاتدایی :تاد  

 دهای سٍین هی تاالتش صهیي ػطح اص ّشچٍِسدػپْش دسالیِ

 اص تَاًٌذ هی وَُ ّا استفاػات ّوچٌیي .ؿَد هی ون َّا

 ٍ وٌٌذ خلَگیشی خَد ػَی آى تِ هشطَب ّای تَدُ ًفَر

. دٌّذ تغییش سا تادّا ٍصؽ خْت ای  

:صهیي وشُ ؿذى م گش پیاهذّای  

 ٍخضایش؛ ػَاحل سفتي . صیشآب2 لطثی؛ ّای یخ ؿذى . رٍب1 

ػالی. خـه دٍسُ ؿذى . طَالًی4 دسیاّا؛ آب آهذى . تاال3  

 



 

 

 

          

هاّیگیشی هْن هٌاطك اص وِ طاپي ؿشق ٍ ًیَفًَذلٌذ تگَییذ ، 21 صفحِ ًمـِ تِ تَخِ تا .1  

 ، اػتشین گلف ٍ التشادٍس .داسًذ لشاس دسیایی ّای خشیاى وذام تاللی هحل دس ّؼتٌذ، خْاى

وشٍؿیَ. ٍ ایاؿیَ  

 

 صیاد فـاس .وٌیذ روش دلیل چٌذ ّاػت؟ للِ تِ صؼَد اص دؿَاستش ّا الیاًَع اػواق تِ ػفش چشا .2

  ٍ ... غزا ووثَد آب، اػواق دس ون دهای ٍ تاسیىی آب،

  

(3 ) ؿواسُ واستشگِ .3  

 
 

                                         

 پاػخ فؼالیت ّا

لاسُ فالت لاسُ ؿیة  یآتـفـاً یشُ خض   
 خضیشُ

الیاًَػی گَدال  

یخَسدگ چیي  

یسػَتات خَسدگی چیي گؼل ؿىؼتگی   

یآهذگ تاال دسُ  



 

 

ػىغ تش ًؼثتی چٌیي اگش تگَییذ ٍ وٌیذ فىش صهیي وشُ ّای آب ٍ ّا خـىی ًؼثت دستاسُ. 4  

دسصَست تدذیذًاپزیشاػت خضءهٌاتغ هؼوَلی دسحالت آب؟ افتاد هی ّایی اتفاق چِ ؿذ، هی  

صهیي وشُ دس حیات تٌاتشایي ؿذ هی تدذیذ غیشلاتل هٌاتغ تِ تثذیل آب ،ًؼثت ایي تَدى هؼىَع  

.ؿذ هی ًاتَد    

 

.ِ ػْذُ داًؾ آهَصتالف( . 5  

 ّا الیاًَع ٍاپایؾ ٍ حفاظت تشای الوللی تیي تَافك یه دستشاتش لذستوٌذ وـَسّای صا تشخی ب(

 تِ تَخِ تا وـَسّا ایي چَى چشا؟ ؿوا ًظش تِ. ًیؼتٌذ هَافك چٌذاى واس ایي تا ٍ وٌٌذ هی هماٍهت

.وٌٌذ وَتاُ تغ اصهٌا سا ضؼیف ّای هلت دػت خَاٌّذ هی فمط داسًذ وِ ٍالتصادی ًظاهی لذست  

  

 ػشض دس صیشا اػت، سُم اص ػشدتش اػتىْلن چشا؟ ؟ اػتىْلن یا اػت ػشدتش سُم هاُ دی دسالف( .6

.اػت تش ًضدیه لطة تِ ٍ گشفتِ لشاس تاالتشی خغشافیایی  

 

 اها داسًذ لشاس خغشافیایی ػشض یه دس تمشیثا پطشصتَسي ػي ٍ اػتىْلن تشگِي، ؿْش ػِ ب(

 دس تمشیثا دٍ ّش اػتىْلن ٍ تشگِي ؿْشّای چشا؟. اػت هتفاٍت هاُ دی دس ؿْشّا ایي دهای هیاًگیي

 هؼتذلی صهؼتاى اص گيتش وِ حالی دس. داسًذ لشاس دسیا وٌاسُ دس دٍ ّش ٍ خغشافیایی ػشض یه

 اص وِ اػت اطلغ الیاًَع گشم بآ ّای ىخشیا ٍاػطِ تِ آى اػتذال ٍ (+22 )اػت تشخَسداس

 تِ پطشصتَسي يػ اها ،(- 6 )داسد ػختی ٍ ػشد صهؼتاى ػىغ، تِ اػتىْلن. گزسد یه ًشٍط وٌاسُ

داسد. تشیت ػخ صهؼتاى ،تشگي ٍ اػتىْلن تِ ًؼثت الیاًَع اص تَدى دٍس دلیل  

 

 هیاًگیي اها داسًذ لشاس خغشافیایی ػشض یه سٍی تش یِف وی ٍ فشاًؼِ وـَس دس آهیي دٍؿْشج( 

 سا آهیي ٍَّای آبالیاًَع، تِ ًضدیىی صیشا، چشا؟.اػت هتفاٍت هاُ دی دس ؿْش دٍ ایي دهای



 

 

 خـىیٍ ػشد ٍَّای آبالیاًَع،اص دٍسی ٍ تَدى ای ُلاس دلیل تِ یف یو اها، وٌذ یه تؼذیل

.داسد  

 صهؼتاى ػشهای سٍین، هی الیاًَع هداٍس ؿْشّای ػوت تِ داخلی ًَاحی ؿْشّای اص ّشچِد( 

.ؿَد هی ووتش  

  

.داسد لشاس اػتشاتَػفش، دس اصُى الیِ داسد؟ لشاس َّاوشُ تخؾ وذام دس اُصُى یِالالف(  .7  

خَسؿیذ آٍس صیاى پشتَّای ػثَس اص سا صهیي ػایثاًی هاًٌذ  چیؼت؟ اُصُى الیِ فایذُ ب(  

.وٌذ هی حفظ(هاٍساءتٌفؾ اؿؼِ)   

 

 دس ؿًَذ؟ سٍ سٍتِ تٌفؼی هـىالت تا اػت هوىي تلٌذ تؼیاس استفاػات دس ًَسداى وَُ چشا (الف .8

تؼیاس َّای اًذاصُ تِ سلیك َّای .ؿَد هی سلیك َّا وٌذ، تغییشهی َّا تشاون تاال استفاػات  

.تاؿذ ًوی اوؼیظى اص غٌی دسیا ػطح هتشاونِ ٍ فـشدُ  

 

 دادُ آهَصؽ هؼافشاى تِ اوؼیظى هاػه اص اػتفادُ ًحَُ پشٍاص، ؿشٍع اص لثل َّاپیوا، دس چشا (ب

  .تاال استفاػات دس فـاسَّا تغییش ػلت تِ ؿَد؟ هی

 

 َّا آلَدگی هَخة ّایی فؼّالیت ٍ واسّا چِ تگَییذ خَد صًذگی هحیط دلیك هـاّذُا تالف(  .9

.(وَلش)ػشهاصایی یا (تخاسی ) گشهاصایی ّای فؼالیت ،خَدسٍّا ،ٍواسخاًدات صٌایغ .ؿَد هی  

  

 تمَیت تا داد؟ اًدام تَاى هی واسّایی چِ ًمل، ٍ حول دس هخصَصاً َّا، آلَدگی واّؾ تشای ب(

 خای تِ ػوَهی خَدسٍ اص وشد تـَیك سا ؿْشًٍذاى تَاى هی ؿْشی ًٍمل حول ًاٍگاى استمای ٍ

  .وٌٌذ اػتفادُ ؿخصی خَدسٍ


