ارت اط پراکنادگی
شهرها و روستاهای
ایران ا نااهمواری
ها

در سرزمین ما ،روستاها و شهرهای سیاری هست؛ اما پراکندگی آنها در هماه جاای
کشور یکسان نیست .از دشت های نس تاً هموار داخلی تا جلگه های سرسا ز ساواح
دریای خزر و از کوه های ال رز تا زاگرس و جلگه های ساحلی خلیج فارس و دریاای
عمان ،شهرها و روستا های زیادی استقرار یافته است .تعداد این آ ادی ها در منااق
پایکوهی یشتر ،و جمعیت در آنها متراکم تر است.

چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف
کشور متفاوت است؟

در نقشه های زیر ،پراکندگی کوهستان ها و جلگه هاا را اا
پراکندگی جمعیت کشور در نواحی شهری ا هم مقایسه کنید.
ه نظر میرسد ین ناهمواری ها و تاراکم جمعیات ،ارت ااط
نزدیکی هست؛ چرا؟

ااورنواحی
درمجاا
اتانی
کوهسااااا
کشاااااورمانند
ال رزوزاگرس اه
دلی وجود شرایط
مناسااط ق یعاای
جمعیت یش تاری
زندگی می کنند.

اهمیت ناهمواری ها

اهمیت مطالعاه
ناهمواری ها

ا شناسایی و مطالعه ناهمواری های کنونی کشور و سرگذشت
تغییرات آنها میتوانیم رای آینده ،رنامه ریزی دقیا تاری
داشته اشیم.

ادگی
پراکنااااا
جغرافیایی نواحی
کوهستانی کشور

خش زیادی از سرزمین ما را ناواحی مرتفاو و کوهساتانی
تشکی می دهد .اگرچه ارتفاع کوه ها در عضی جاها کم تر و
در رخی مناق یشتر است؛ ه نظر می رسد کوه ها ،نواحی
شمالی ،شمال غر ی ،غر ی ،شرق و ناواحی پراکناده ای از
مرکز کشور را در رگرفته است.

تاااثیر ناااهمواری
هاااااااااای
کشاااور رزندگی
مردم

این ناهمواری ها گاه در قول تاریخ ،مانو ورود مهاجمان اه
سرزمین ما شده ،و عالوه ر آن درتشکی اجتماعات انسانی و
نوع زندگی مردم سیار تأثیرگذار وده است.

اهمیت جلگه ها

اهمیت دشت ها

در حد فاص مناق کوهستانی و گاه در درون کوهستان ها ،دشات هاا
واقو شده است .دشت ها مح های مناس ی رای فعالیت های کشاورزی
و دیگر فعالیت های اقتصادی است .رخی از این دشت ها مرتفو و رخی
پست و کم ارتفاع است .وجود آب در دشت ها از عوام مهم فعالیت های
زندگی آنجا است.

در جلگه ها ،رودهایی که از کوه ها سرازیر می شوند ه سوی دریاهاا و
دریاچه ها جریان می یا ند و منا و آب قا توجهی ایجاد می کنند کاه
شهرها و روستاها در کناره های آنها مستقر می شاود .در جلگاه هاای
سواح دریای خزر ،صدها رود زرگ و کوچک از دامنه هاای شامالی
ال رز و دامنه های شرقی کوههای تالش ه دریای خزر جریان می یا د و
در جلگه های خلیج فارس و دریای عمان نیز رودهای فصلی یا دائمای،
آب را ه سوی این دریاها هدایت میکند .سکونت گاه های سایاری ار
این جلگه ها و کناره رودها ،استقرار یافته است.

پیدایش ناهمواریهای ایران

شک امروزی ناهمواری
های ایران مر وط ه
کدام دوران زمین
شناسی است؟

قی دوران های زمین شناسی ،ناهمواری ها ه وجود آماده اسات.
ناهمواری های ایران یشتر قی دوران های اول تا سوم زمین شناسی
پدید آمده است و شک امروزی آنها ه اواخار دوران ساوم زماین
شناسی (سنوزوئیک) مر وط است.

درکدام دوران زمین
شناسی ناهمواری های
ایران شک نهایی
یافت؟

پس از آخرین تحوالت دراین دوران ،قی دوره«کواترنر» نااهمواری
های کشورما شک نهایی یافته است.

عوام تغییرشک
ناهمواری های ایران
عد از کواترنر

عد از کواترنرناهمواری ها تحت تأثیر
عوام فرسایش تغییر شک می یا ند.
این عواما (آب هاای روان ،ااد،
اختالف دما) ه همراه عملکرد انسان،
که ا هره رداری های گوناگون خود
از محیط ،سرعت تغییرات را افازایش
داده اساات ،موجااط تغییاار شااک
ناهمواری های ایران شده است.

1ا سرزمین های کوهستانی که اغلط ایش از
هزارمتر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند.
تقسیمات ناهمواری های ایران
2ا سرزمین های هموار که شام دشت هاا و
جلگه های کم ارتفاع در ناواحی داخلای یاا
ساااواح دریاهاااا مااای شاااوند.

الف) منطقه کوهستانی آذر ایجان
ب) منطقه کوهستانی تالش
1ا منطقه کوهستانی شمال کشور

ا سرزمین های کوهستانی

ج) منطقه کوهستانی ال رز

د)کوه های شمال خراسان

2ا منطقه کوهستانی غر ی (زاگرس)

رشته کوههای مرکزی
کوههای منفردمرکزی
3ا سایر مناق کوهستانی
رشته کوه شاگرد

آرارات

تالش
جلگه های شمالی

البرز

دشت کویر

کوه های بشاگرد

گل فشان

سبالن

سهند

نقشه تقسیمات ساختمانی ایران

الف) منطقه کوهستانی آذر ایجان

دو رشته کوه ارس اران (قره اغ) در شمال و رشته کاوه
مرزی ایران و ترکیه (مانندقله آرارات) شمال و غارب
این منطقه را در رگرفته است .عالوه ر این کوه هاا ،دو
توده کوهستانی مهم دیگر ،ه نامهای سهند و س الن ار
اثر فوران آتشفشانی در این منطقه وجود دارند.

آرارات کوهی است واقو در شمال شرقی کشور ترکیه (استان آغری) در مرز ایران ،جمهوری خودمختار
نخجوان و ارمنستان.
آرارات دارای دو قله آتشفشانی آرارات زرگ ( ۵٬13۷متر) و آرارات کوچک ( 3٬۸۹۶متر) است.

مخروط کوچکتر این کوهستان ،معروف ه آرارات کوچک یا ماسیس  3٬۸۹۶متر لندا دارد و در
جنوب شرقی قله اصلی واقو شدهاست .فالت میان دو قله پوشیده از گدازهها و سنگ آتشفشانی
است.
زمینلرزه تا ستان 1۸۴۰م ا شدت  ۶/3ریشتر س ط ریزش کوه ،مدفون شدن یک دهکده ،یک
کلیسا و اقامتگاه کاهنان در زیر آوار ناشی از ریزش کوه و کاهش  1۸۰۰متر از ارتفاع قله آرارات
شد و در حال حاضر کوه زرگ آرارات ا ارتفاع  ۵13۷متر از سطح دریا دارای ۴2۰۰متر لندی
است.
فاصله قله آرارات زرگ ،که در تمام قول سال از رف و یخی ه عم صد متر و ه وسعت 3۷
کیلومتر مر و پوشیده شده ،از قله آرارات کوچک شرقی یازده کیلومتر است.
در کتاب آفرینش در عهد عتی از آرارات ه عنوان مح ه خاک نشستن کشتی نوح پس از قوفان
ذکر شدهاست.از دیگر نامهای این کوه «کوه جودی» است که در قرآن ذکر شدهاست.
هیچ انفجاری در قله این آتشفشانها گزارش نشده ولی احتمال اینکه در خالل دههزار سال گذشته
انفجاری ر روی آن رخ داده اشد زیاد است.

ب) منطقه کوهستانی تالش

کوهستان تالش ا جهت شمالی ا جنو ی ،منطقه
آذر ایجان را از کناره های دریای خازر جادا
کرده است .شیط عمومی این کوه ها ه سامت
خزر یش از منطقه آذر ایجان است و آب های
جاری از آنها ا سرعت ه دریای خزر ،وارد می
شود .لندترین قله آن آق داغ نام دارد.

جنگ درکوههای تالش

ج) منطقه کوهستانی ال رز

-1کوه های ال رز از تنگ منجی شروع شده و در امتداد غر ی ا
شرقی تا کوه های شاهکوه در نزدیکی شاهرود و دره خوش ییالق
ادامه دارند.
-2دامنه های این کوه ها معموالً ه سمت شمال و یا جنوب است و
در آن دره های وسیو و عمیقی هست ،که رودهایی چون چالوس
و هراز در آنها جریان دارد.
 -3خش زرگی از این چین خاوردگی وسایو ،حاصا کاوه
زایی(چین خوردگی) مواد رسو ی قی میلیون ها سال است.
 -۴فعالیت های آتش فشانی در دوره کواترنر س ط شک گیاری
قلّه دماوند در این رشته کوه شده است.
 -۵مراکز جمعیتی سیاری در امتداد کوهستان های ال رز مستقر
شده است و یکی از کانون های عمده فعالیت های اقتصادی کشور
ه شمار می رود.

البرز

مرز البرز جنوبی و شمالی
مرز جنگل و بیابان

گستره فعال ال رز

عل ناپایدارشدن منطقه
کوهستانی وپیامدهای آن

-1گسترش شهرهای پررون اقتصادی مث تهران ،کرج،
-2احداث جاده های ارت اقی (شوسه و راه آهن)،
-3احداث سدها وهدایت رودخانه ها و هره رداری از
آنها،
 -۴گسترش فعالیت های کشاورزی گونااگون و هاره
رداری از معادن فراوان کوههای ال رز ،ناهمواریهاای
این منطقه کوهستانی را ه شاکلی ناپایادار درآورده
است.
مجموع این فعالیت ها س ط شده است دامنه هاا و دره
ها ،دشت ها و رودخانه های این منطقه کوهستانی قی
چند دهه ،چهره دیگری ه خود گیرد و گاه ،مخاقراتی
همچون ریزش و لغزش در جاده ها و دامنه ها ،لارزش
های خفیف و گسترده ،قغیان رودهاا و اروز سایالب
وهمانند آنها حادث شود.

منطق ٔه تخت سلیمان ،ناحیهای کوهستانی است که در استان مازندران قرار دارد .این منطقه بخشی از رشتهکوه البرز
است که مشتمل بر  ۴۵قله اصلی است که مرتفع ترین آنها با ارتفاع « ،۴۶۴۳تخت سلیمان» نام دارد .علمکوه (دومین
قل ٔه بلند ایران) در این منطقه واقع شدهاست.

د)کوههای شمال خراسان

-1این کوه ها ه شک منظم و موازی در شمال شرقی ایران قارار
دارند.
-2از رشته کوه های مهم کوههای شمال خراسان ،می توان هازار
مسجد ،آالداغ و در اقراف نیشا ور ،ینالود را نام رد.

کوه بینالود

-2منطقه کوهستانی غر ی (زاگرس)

-1چین خوردگی های دیواره ماننادی اا دره
های موازی و ه قول صدها کیلومتر

اوه
اته کا
اای رشا
ای ها
ویژگا
زاگرس

-2چشم انداز نواحی کوهستانی غر ی کشاور
ازکردستان ا جهت شمال غر ی ا جنوب شرقی
تا تنگه هرمزرا تشکی داده است.
ا مراجعه ه نقشه مقا
کوه را مشخص کنید.
قله دنا
قله زردکوه
فله الوند

زاگرس چگونه اه وجاود
آمد؟

گن دهای نمکی
زاگرس

قلّه های لند این رشاته

-1رشته کوه زاگرس از رخورد دو صفحه ش ه جزیره عر ستان و
صفحه اوراسیا ه وجود آمده است.
 -2این چین خوردگی ها پس از تشکی  ،ه حالت اولیاه ااقی
نماند و قی میلیونها سال ه علت فرسایش تغییر شک یافته است.

یکی از زی اترین و فعال ترین پدیده ها درجنوب رشته کاوه زاگارس،
گن دهای نمکی است که الیه های نمک ه شک گن دهایی ین الیه های
رسو ی قرار گرفته است.

سد گتوند علیا یکی از زرگترین سدهای ایران است که ر روی رودخانه کارون در جنوب غر ی ایران در
دست ساخت می اشد .این سد ،در فاصله  3۸۰کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون ،در فاصله 2۵
کیلومتری شمال شهرستان شوشترو در  1۰کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد.

گنبد نمکی نزدیک سد گتوند

کوه های نمکی

(گن د های نمکی) رای مطالعه
سازند های ت خیری قدیمی در ایران عوارض و چشم انداز مورفولوژیکی قا
توجهی ایجاد کرده اند از جمله این عوارض گن د های نمکی هستند.در ایران گن د
های نمکی ه دو زمان خیلی دور از هم مر وط می اشند.از,نظر پراکندگی
جغرافیایی یکی در خش جنوب شرقی زاگرس ودیگری در مرکز وشمال غرب
کشور قرار دارند در مورد نحوه تشکی گن د های نمکی میتوان ه این سه عام
توجه نمود _1：اال آمدن گن د های نمکی در اثر نیروهای تکتونیکی  _2اال آمدن
نمک در اثر اختالف چگالی ین نمک وسنگ های مجاور _3اال آمدن نمک ر اثر هر
دو عام فوق.در مورد گن د های نمکی ایران نظر سوم یعنی نیروهای تکتونیکی و
اختالف چگالی را اهم دخی میدانند
رگرفته از کتاب ژمورفولوژی ایران.دکتر عیوضی

نمایی از زاگرس

عوام تغییردهنده زاگرس در حال حاضر

الف) عوام ق یعی

ب) عوام انسانی

امه
ارس سرچشا
ایاری از زاگا
اای سا
-1رودها
میگیرد .جریان آب در این رودهاا اه علات
تغییرات اقلیمی ،دچار نوساناتی شده و از حالت
منظم ه حالت نامنظم و قغیانی تغییر شک داده
است .ریزش هاای جاوی شادید ،کاوه هاا
رامیفرساید و مواد آن در دسترس این رودهاا
قرار میگیرد .ه نظر میرسد قی سه دهه اخیار،
قغیان در رودهای حوضاه زاگارس ایش از
گذشته شده و در پی آن ،حم رساوب توساط
رودها ه تشکی شک های جدیدی از ناهمواری
منجرشده است.
 -2گرد و غ ار از دیگر عواملی است کاه هام
ق یعت و هم انسان در منطقه زاگرس در ایجاد و
گسترش آنها مؤثر است .قی سی ساال اخیار،
وقوع توفان ها در این منطقه یشتر شده است و
انتظار می رود در اساتانهای زاگرسای (مثا
خوزستان ،لرستان و ایالم) افزایش یا د.

ب) عوام انسانی

 -1ر روی رودهای حوضه زاگرس ،سدهای متعدد احداث شده است.
این سدها رای جلوگیری از قغیان ،تولید رق آ ی ،تنظیم آب مورد نیاز
رای آ یاری اراضی کشاورزی ،استفاده های صنعتی و یا تأمین آب مورد
نیاز شهرها و روستاها احداث شده است .ه نظر می رسد رخی از این
سدها در مح های مناس ی احداث نشده است (مث سد گُتوند که در
مح گن دهای نمکی احداث شده است ).این امر اعث تغییرکیفیت آب
رودها شده است.
-2همچنین شهرهای متعددی در کناره رودها گسترش یافته است که
اعث رهم خوردن تعادل جریان رودها راثر دستکاریهای انسانی (مث
دیواره ندی ،مجراسازی ،پ سازی ،پوشاندن روی رودها وورود
فاضال های شهری) در نواحی شهری شده و رود ها را وادار کرده است که
در مناق شهری از ستر تعیین شده تجاوز کند و قغیان یا سیالب را ه
شهرها تحمی نماید .نمونه های متعددی از این سیالب ها در زاگرس
دراستانهای لرستان و ایالم قی سالهای اخیر مشاهده شده است.
-3افزایش رسو ات ،س ط گسترش «سیالب دشت ها» می شود ،و مجاری
رودها را دچار تغییر میکند.
-۴احداث جاده ها ،از ین ردن جنگ ها و استفاده نامناسط از اراضی
کشاورزی در نواحی شهری و روستایی زاگرس همراه ا گسترش شهرها و
روستاها ه ضرر دامنه ها ،دره ها و دشت ها وده است و از دیگر عوام
انسانی تغییر شک ناهمواری ها در زاگرس ،قی پنجاه سال اخیر ه شمار
می آید.

3ا سایر مناق کوهستانی(کوه های مرکزی و شاگرد)

موقعیت
جغرافیایی
کوه های
مرکزی ایران

انواع ناهمواری های مناق
مرکزی ایران

اگر سه نقطه کوه جُغَتای در خراسان رضوی ،گردنه آوج در استان
همدان و قله کوه َزمان یا خضر زنده درسیستان و لوچستان را ه
یکدیگر وص کنید ،مثلثی تشکی میشود که سایر ناهمواری هاای
کشور در آن قراردارد.

ناهمواریهای این منطقه دو نوع است:
 -1خشی ه شک رشاته کاوه کاه اه آن هاا کاوه هاای
مرکزی(رشته کوه مرکزی) گفته میشود .
 -2رخی توده های نفوذی آذرین که ه آنها کوه های منفارد
مرکزی می گویند.

کوه
جغتای

کوه
زمان

گردنه
آوج

شیرکوه
یزد

کرکس

کوه بزمان

شیرکوه

کوه هزار

کوه جوپار

کوه الله زار

رشته کوه های
شاگرد

گ فشان های
منطقه

در جنوب استان سیستان و لوچستان و اقراف چاله جازموریاان در کرماان واساتان
هرمزگان (سواح دریای عمان)منطقه مکران واقو شده است که در آن رشته کوه های
شاگَرد ا ارتفاع نس تاً کم و فرسوده ای وجود دارد.
در شرق چا هار ،فرسایش ،شک های زی ایی ا دره ها ،چاله ها و گاودال هاای عمیا
ایجاد کرده است که آن ها را «کوه های مریخی» هم گفته اند.

در استان های هرمزگان و لوچستان جنو ی در فاصله این ناهمواری ها تا دریای عمان،
چندین گ فشان وجود دارد که همانند چشمه های ِ گلی می جوشد ،اما فعالیت آنها کم و
زیاد می شود .علت فعالیت این چشمه های جوشان ،فعالیت های زمین ساختی است.

کوههای مریخی رشته کوهی هستند که تقریباً از  ۳۵کیلومتری شرق چابهار آغاز میشوند و دهها کیلومتر به سمت شرق امتداد
مییابند.
این کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد بدبوم نامیده میشوند که عبارتند از
زمین ها و بلندیهایی که در برابر فرسایش بدین شکل درآمدهاند.

گ فشان ها ( رای مطالعه)
علت تشکی گ فشانها؟؟
کال در دنیا گ فشانها یا حاص فعالیت های تکتونیکی است یا حاص
فعالیتهای آتشفشانی است که در این صورت گ فشان های سرد یا
گرم نام دارند.در ایران که تقری ا نیمی از ک گ فشانهای دنیا را
دارد گ فشانها از نوع سرد وده و یشتر در ارت اط ا حرکت صفحه
دریای عمان مرت ط است هرچند ساختار ونحوه فعالیت گ فشانها را
نمی نوان در ارت اط ا یک عام ه شک قطعی یان کرد ولی رس
موجود در زیر زمین که این گونه عوارض نادر را وجود می آورد
اید حاص رسوب گذاری در فعالیت های گذشته حوضه های رسو ی
در الیه های غیر قا نفوذ در اعماق زمین رشمرد که ه دالی
تکتونیکی یا گازهایا خار آب موجود در اعماق زمین ه سطح زمین
راه پیدا میکنند.

گل فشان

گ فشان های معروف ایران( رای مطالعه)
معروف ترین گ فشان ایران در منطقه تَنگ در استان سیستان و لوچستان و در
شهرستان کنارک قرار دارد .این گ افشان مجموعهای از چند تپه ا ارتفاع متفاوت
است که هم اکنون فقط یکی از آنها فعالیت گ فِشانی دارد .ه علت نزدیکی زیاد
این منطقه ه اقیانوس هند و همچنین شک خاص پوسته زمین در این ناحیه ،پوسته
اقیانوس ا شیط سیار تندی در زیر این منطقه ه داخ زمین فرو میرود که اعث
ه وجود آمدن فشارهای زیادی ه پوسته زمین میگردد .فشار ه وجود آمده اعث
خروج آب و ه همراه آن گ و الی میشود .این عام یکی از علتهای وجود
آمدن گ افشانها و چشمههای آب معدنی فراوان در این منطقه ه شمار میآید.
گ افشانهایی ا ساختار حوض مانند در منطقه گمیشانتپه در استان گلستان قرار
دارد .گ افشانهای حوض مانندی نیز در منطقه میناب گزارش شدهاند.

کوه گلفشان چابهار

نواحی کوهستانی در زندگی انسان های ساکن در آن مناق ،
ارزش زیادی دارد .در فهرست زیر ،رخی از این ارزش هاای
نواحی کوهستانی را می ینید .آیا می توانید چیازی اه آن
اضافه کنید؟
ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی

-1ذخایر آب
-2معدن و ذخایر ق یعی
-3دامپروری
-۴تعدی آب وهوا
-۵مح سرچشمه رودها
.........................-۶
...................-۷
...........-۸

ب) سرزمین های هموار

انواع سرزمین های هموار

عوام پیدایش دشت ها

در ین نواحی کوهستانی مناققی دیده میشود که ارتفااع
آنها کم است .این نواحی دشت ها و جلگه ها است.

دشت ها ه دو صورت شک گرفته است؛
یکی اینکه عوام فرسایشی مانند اد و ااران نااهمواری را
هموار کرده است و
دیگر اینکه مواد حاص از فرسایش ین کوهها ،رسوب کرده و
سطح همواری را ه وجود آورده است.

منشاچالههایایران

-1عواملساختمانی

-2عواملفرسایشیمانند
دشتارژناستانفارس

عوام تغییرشک
وفرسایش دشت
های ایران

-1تغییرات اقلیمی ،که نشانه های آن را می تاوان تغییار در الگاوی
پراکندگی ریزش های جوی ،روز توفان ها و خشک سالی ها دانست ،نه
تنها در سیاری از مناق جهان لکه در کشور ماا و در منااق پسات
داخلی مشغول تغییر شک ناهمواری های کنونی است.
-2توفان ها و ادهای شدید ه فرسایش و جا ه جایی مواد در دشت ها
مشغول است و تپه های ماسه ای و دیگرپدیده های ق یعی مثا شاوره
زارها ،ستر رودها و دشت های ریگی را از نظر وسعت و مکان تغییر می
دهد.
-3رودهای این مناق نیز ا قغیان های دوره ای خاود ،ماواد را از
جایی رمی دارد و در جای دیگری رجای می نهد که شک های تاازه
ای ر اثر آن ها ایجاد میشود.
 -۴هره رداری انسانی و تغییرات کار ری اراضی ،وته کنی و از این
ردن پوشش های گیاهی ،دست کاری نا خردانه در مسی ها و مجااری
رودها ،احداث جاده ها در مناق حساس ه دست کاری های انسانی و
هره رداری وسیو از معادن و منا و ق یعی ،از دیگر عواملی است کاه
می تواند فرسایش انسانی را در نواحی یا انی ودشت ها گسترش دهد.

ارزش های اقتصادی دشت ها

-1جاذ ه های گردشگری
-2استفاده از انرژی پاک ،مانند انرژی خورشید و اد
-3گذران اوقات فراغت ه دلی مناسط ودن رای رصد ستارگان،
کویرنوردی و رگزاری مسا قات ورزشی
-۴معادن گچ ،نمک و مصالح ساختمانی
آیا می توانید ارزش دیگری رای دشت ها گویید؟

جلگه ها

ه نقشه جلگه ها توجه کنید،
در کنار همه دریاها و دریاچه ها و رودهای پر آب کشور ،جلگاه هاا
دیده می شود.
جلگه ها ه دلی حاصلخیز ودن خاک ،جمعیت زیاادی را در خاود
جای می دهد.
آیا در نزدیکی مح زندگی شما جلگه ای وجود دارد؟
ا خطی از شمال ه جنوب ،نقشه جلگه ها را اه دو خاش مسااوی
تقسیم کنید .یشتر جلگه ها در کدام سمت ایران واقو است؟ چرا؟

یشترجلگه هاا درنیماه
غر ی کشاورقراردارند
چااون میاازان ااارش
درنیمه غر ی کشور یش
تراساات.وهاام چنااین
نااواحی کوهسااتانی
لندکشوردرغرب ایش
تراست.

عوام تغییردهنده جلگه ها

-1حرکات دریا (جزر و مد ،توفان های دریایی  /ساونامی ،جریاان
های دریایی و نوسانات عمومی آب دریاها) از جمله عواما ق یعای
است که خواه ناخواه ،مرت اً مناق ساحلی و زمین شاک هاای آن را
تغییر می دهد.
رودهای قغیانی که ه دریاهامی ریزد نیز نهشته هاا و آ رفات هاای
فراوانی را ر جلگه های ساحلی ،تحمی و مرت اً مکان و وسعت جلگه ها
را دچار تغییرمی کند.

-2انسان در نواحی ساحلی ا اسکله سازی ،ندرسازی ،دیواره سازی
ساحلی ،احداث جاده روی جلگه های ساحلی ،تغییر درپوشش گیااهی
و هره رداری وسیو از آن و گسترش شهرها و روستاها ه ضرر از این
رفتن اراضی کشاورزی و جنگلی ،تغییرات وسیعی در نواحی سااحلی
ایران ایجاد می کند و اعث می شود که قی چند دهه ،چهره زمین در
این مناق تفاوت های اساسی کند.

ارزش اقتصادی جلگه ها

جلگه ها هترین مکانهای کشاورزی در کشورمان است.
ه تصاویر زیر در جلگه های مختلف توجه کنید .در مورد ارزشهای اقتصادی هر
یک جمله ای نویسید.

جلگه ها مکان مناس ی هستند رای کشت
محصوالتی مانند چای

دریای کنارجلگه ها مکان مناس ی است رای
گذراندن اوقات فراغت

در کنار هر جلگه ،سواحلی هم وجود دارد که ارزش هایی رای ساکنان منطقه ه وجود می آورد .آیا اا
این ارزش ها آشناهستید؟

فعالیت های ازرگانی

اوقات فراغت

در جلگه جنو ی کشور ،وجود تنگه هرمز و سواح قوالنی ،امکانات
حم و نق کاال و مسافر و صید ماهی را فراهم می آورد.
در سواح شمالی نیز حم و نق و صید ماهیان خاویار در جریان
است.

اهمیت جلگه های
شمالی وجنو ی
کشور

منا و و ذخایر غنی ذغال سنگ ،نفت و گاز در مجاورت جلگه ها س ط
جلط جمعیت شده است.
چشم اندازهای زی ای ق یعی سواح شمال و جنوب ،همه ساله در
فص مناسط ،پذیرای مسافران زیادی است.
عالوه ر آن ،جزایر جنو ی کشور ازنقاط دیدنی است.
ه نظر شما ،آیا ارزش های اقتصادی دیگری در مناق
وجود دارد؟ اگر می شناسید نام رید.

جلگه ای

نمونه سوال
-1اهمیت نواحی کوهستانی را یان کنید.
-2ارت اط ین پراکندگی جمعیت و ناهمواری ها را نویسید .
-3سرزمین های کوهستانی ایران را دسته ندی کنید.
-۴سرزمین های هموارایران را دسته ندی کنید.
-۵کوه های مهم منطقه آذر ایجان را نام رید.
-۶کدام کوه آذر ایجان را از منطقه سواح دریای خزرجدا می کند.
 -۷ین تنگ منجی ودره خوش ییالق کدام رشته کوه قرار دارد.
-۸رشته کوه ال رزدراثرچه عواملی ه وجود آمده است؟
-۹چرا منطقه کوهستانی ال رزدرحال حاضر ناپایدارشده است؟
-1۰عوام پیدایش زاگرس را نویسید.
-11عوام تغییردهنده منطقه زاگرس را نویسید.
-12کوه های مرکزی ایران درکجا قرار دارند.
-13کوه های مریخی کجاست وچه ویژگی هایی دارند؟
-1۴گ فشان ها درکجا قراردارند؟
-1۵ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را نویسید.
-1۶عوام پیدایش دشت ها را نویسید.
-1۷ارزش های اقتصادی دشت ها را نویسید.
-1۸عوام تغییردهنده دشت ها را ویسید.
-1۹عوام تغیرردهنده جلگه هارا نویسید.
-2۰ارزش های اقتصادی جلگه ها را نویسید.

همیشه پیروز اشید
محسن یوسفی
۰۹12۷۵۴33۹1

