
1398/قم/احمدمرادی



(53ص)

1398/قم/احمدمرادی



.است که موجودات زنده را شامل می شود( بیوسفر)یکی از چهار محیط کره زمین، زیست کره -1
را مشاهده کنید و درباره اجزای زیست کره، یعنی گیاهان، جانوران و انسان، به پرسش ( 1)تصویر 

.های زیر پاسخ دهید
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د؟ و بقای زیست کره دارحیات یک از این اجزا، نقش اساسی تری در کدام (الف
.کنندگیاهان زیرا با عمل فتوسنتز غذا تولید می چرا؟ 

ی خود کدام یک از این اجزا، بیش ترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگ( ب
جانوران دارد و قادر به تغییر دادن محیط نیست؟

در آب کدام یک از این اجزا، از آغاز آفرینش زیست کره بیش ترین تغییر را( پ
انسان کره، سنگ کره و هواکره به وجود آورده است؟ 

ویر عضو زیست کره رادر تعامل با محیط نشان می دهد؛ از این تصیک 2تصویر،( ت
متقابل گیاهان بامحیط  رابطه چه می فهمید؟ 

.هریک از موارد زیر را با ذکر مثال توضیح دهید( ث
ره و سنگ رابطه متقابل زیست ک)؛ (رابطه متقابل زیست کره وآبکره)؛ (رابطه متقابل زیست کره و هواکره)

.(کره
چه نقشی در حیات روی سیاره زمین دارد؟ نورخورشید (2

.تولیدغذاوانرژی نیاز دارندبرای موجودات زنده به نورخورشید 
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؟راتعریف کنید( اکوسیستم)سازگان بوم (1
مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که درآن زندگی می

... اندمثل یک جنگل وکنند، در ارتباط و تعامل 
(54ص)کدامند؟بخش بوم سازگان دو (2

اه گی)ردة اول ف کنندگان مصر ( گیاهان) بخش زنده شامل تولیدکنندگان
ها ی باکتر)تجزیه کنندگان ، (گوشتخواران )ةدوممصرف کنندگان رد ( خواران

...هواوخاک، آب و , بخش غیرزنده شامل سنگ ...( و
چیست؟ گیاهان در بوم سازگان نقش (3

ند با عمل تنها موجودات زنده تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند؛ زیرا می توان
نده به آنها غذا بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات ز( فتوسنتز،)نورساخت 

.وابسته است

(اکوسیستم)بوم سازگان 
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.  تشکیل شده است و وسعت زیادی داردبوم سازگان تعدادی از زیست بوم(4
؟زیست بوم ها ،نواحی مختلف را به وجود آورده اندچگونه (5

ی از نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنهاانواع خاص و مشابه
ا به گیاهان و جانوران زندگی می کنند و به همین سبب، یک ناحیه ر

؛وجود می آورند که از سایر نواحی متمایزمی شود
.مانند زیست بوم توندرا یا زیست بوم جنگل های بارانی استوایی

بوم و ویژگی های آن به چه عواملی بستگی دارد؟نوع زیست (6
کل ش( دما، تبخیر، بارش)موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی 

هاناهمواری ها ارتفاع از سطح زمین جنس خاک 
.استجغرافیای زیستی زیست بو م ها، یکی از موضوعات رشته مطالعه (7

(بیوم)زیست بوم
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گونگی جغرافیای زیستی شاخه ای از دانش جغرافیای طبیعی است که چ
ح و علل پراکندگی بوم سازگان ها، گونه ها وزیست بوم ها را در سط

.زمین و در دوره های زمین شناسی مطالعه می کند
نیز ( اکولوژی)زیستی در مطالعات خود ازدانش بوم شناسی جغرافیای

.می کنداستفاده 
حیطی دانشی است که ارتباط و وابستگی موجودات زنده رابا ماکولوژی

.که در آن زندگی می کنند، مطالعه می کند

1398/قم/احمدمرادی



ت زیسبوم ها را به دو دسته کلی برخی زیست 
سیم تقزیست بوم های دریایی وبوم های خشکی 

زیست بوم خشکی 16کرده اند و برخی حتی تا  
زیست بوم دریایی را در طبقه بندی خود5و  

.ارائه کرده اند
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قهدرطباصلی وایتکر دوعامل (8
کدامند؟بندی بوم سازگان 

(55ص)
بارش و دما
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توزیع انواع پوش ش گیاهی براساس 
میانگین ساالنة دما و بارش



یم شده که یک جغرافی دان طبیعی است، ترسطبقه بندی گودی نقشه براساس این 
.ده استزیست بوم تقسیم کرهشت وی در این طبقه بندی، زیست بوم ها را به. است



تایگا

کوهستان
جنگل های بارانی استوایی

ساوان

.بیازماییدراخودهایدانسته
بهتوجهبارازیرتصاویرازهریکاکنون.ایدشدهآشناآنهاهایویژگیوهابومزیستانواعبانهمپایهجغرافیایدر(الف

.کنیدگذارینامقبلصفحهنقشهراهنمای
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؟ببریدنامرابومزیستهرازدوجانورجانوریوغالبگیاهیپوشش(ب
وگرگخرسانواع*وکاجصنوبرهایجنگلدرتایگا

فیلوآهووگوزنانواع*علفزار:درساوان
ن حشرات وپرندگاانواع * قهوه و نارگیل انواع : استواییهای بارانی جنگل 

گ برفی وبزکوهی ،پلنکره زمین انواع گیاهان مرتفع نقاط : درنواحی کوهستانی
از با حرکت. توضیح دهیدزیست بو م ها جغرافیایی را با انواع رابطه عرض ( پ

ری در قطبی چه تغییوناحیه مدار استوا به سمت مدار رأس السرطان و رأس الجدی 
ای جنگل هاستوا زیست بوم درخط ؟ نوع و تراکم پوشش گیاهی پدید می آید

بیابانی،دراطراف السرطان زیست بوم دراطراف راس .قراردارداستوایی 
.ی شودکمترمپوشش گیاهی تراکم وتنوع . های تایگا قرار داردجنگل مدارقطبی 
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روباه قطبیخزه وگلسنگ

گرگ خاکستری تایگا



دارد؟ انبوه ترین و متراکم ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم وجود ( ت
فقیرترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم ها مشاهده می شود؟ چرا؟ 

.وجوددارد به دلیل بارش زیاد و دمای یکنواخت دراستوااستواییهای درجنگل 
بیعی است به دلیل شرایط نامناسب طبیابانی فقیرترین پوشش گیاهی درزیست بوم

.مانندبارش کم و خشکی هوا
درختان در جنگل های مناطق معتدل و تایگا چه فرقی با هم دارند؟ چرا؟( ث

درختان جنگل های ولی درختان جنگل های مناطق معتدل معموال پهن برگ اند 
(  بارش ودما)بدلیل تفاوت عناصرآب وهوایی.اندتایگا سوزنی برگ 

.دهیدهمه زیست بوم ها در همه قاره ها وجود دارند؟ توضیح آیا (ج
قاره اروپا زیست یا در آفریقا زیست بوم جنگل های تایگا وجودندارد و مثال .خیر

.بوم جنگل های استوایی وجودندارد
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ها از در رو شهای جدید، یکی از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم( 9
.هر زیست بوم استرشد گیاهان سرعت وآلی تولید ماده میزان یکدیگر

هاچرامیزان تولید ماده آلی وسرعت رشد گیاهان هر زیست بوم (10
ا عمل ای هستند که بزنده تولیدکننده موجودات گیاهان دارند؟ تفاوت 

به . نندمی کترکیبات آلی تولید و اکسیژن آزاد ( فتوسنتز)نورساخت 
د، میزان هرچه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشعالوه، 

سطح انتشار و انرژی خورشید در. آلی درآنجا بیشتر استماده تولید 
.یکنواخت نیستزمین 
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(57ص)رامقایسه کنید؟بوم ها زیست انرژی دریافتی روزانه میزان (11
کالری در سانتی مترمربع است؛ در 100مناطق نزدیک قطبی حدود در 

کالری و در مناطق استوایی  400حالی که در مناطق معتدله حدود  
.  کالری در سانتی مترمربع است800



وآلیوادمتولیدمیزانترینبیشبومزیستکدامبگوییدنمودار،بهتوجهبا(1
؟چرا.کنندمیتولیدرامیزانترینکمهابومزیستکدام
نواحیازتربیشاستوایینواحیدرگیاهیپوششرشدسرعتچون

نواحیازرتبیشاستواییدرنواحیآلیمادهتولیدمیزاناست(کمترین)بیابانی
.استبیابانی

ینترمهماستوایی،بارانیهایجنگلچرادهیدتوضیحنمودار،بهتوجهبا(2
شود؟میمحسوبزمینسیارهزیستیذخیرهوبومزیست

وگیاهیجانوریوتراکمزیاد،تنوعآلیمادهتولیددلیلبه
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رمی پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری نواحی تأثیبر عوامل کدام (12
؟گذارند

عوامل آب و هوایی و خاک، نوع ناهمواری ها و ارتفاعات
ی در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانورناهمواری ها و ارتفاعات چرا (13

یستن زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاع معینی قادر به ز؟ نواحی تأثیرمی گذارند
بوهی و ، تعداد گونه ها، قد یا بلندی گیاهان، انیابدارتفاع افزایش هرچه . هستند

عالوه، به. درجه رشد گیاهان و همچنین فصل رویش آنها کمتر وکوتا هتر می شود
در دامنه های پرشیب،. شیب دامنه ها بر عمق خاک و زهکشی آن اثر می گذارد

.نداین دامنه ها کمتر می توانند آب را در خود نگه داراست و ضخامت خاک کمتر 
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رابطة پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع
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(58ص)زیستیحفاظت از نواحی 

کدام موجود است؟ (بیوسفر)رکن مهم زیست کره 
.کرده،استکه خداوند متعال به وی عطا انسان بدلیل امتیازاتی 

انسانی تغییرات نامطلوبی در آب کره، جوامع ، سده اخیرچند چرادر 
اند؟ سنگ کره و هوا کره پدید آورده 

به جایو ، صنعتی و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داریتوسعه دلیل به 
ه آنکه محیط طبیعی را به عنوان نعمت و نشانه ای الهی تلقی کنند، ب

.تخریب و بهره گیری نابخردانه از آن پرداخته اند



میلیون 9به تنهایی  صحرای بزرگ افریقا . را پوشانده انددرصد سطح زمین 33بیابان ها حدود  
نواحی . اندجمعیت معموالً خالی از جمعیت یا کم با این حال، بیابان ها . کیلومتر مربع وسعت دارد

(58ص.)بیابانی قابلیت ها و محدودیت هایی دارند

های نواحی بیابانی کدامند؟قابلیت (14
(گردیطبیعت)گردشـــگری(1
درالماس،افریقابزرگصحرایدرفسفات،استرالیابیاباندربوکسیتمثالبرای)معادن(2

عربستاندرونفتآتاکامابیاباندرمس،کاالهاری

انرژی(3
(خورشیدیانرژیتابشوشدتزیادآفتابیهایساعت)

هوافضاصنایعونجومیتحقیقاتبرایمناسب(4
(ابربدونوصافآسماندلیلبه)
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شیلیآتاکاما ـ رصدخانه بزرگ السیا ـ بیابان 
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(قاافریبزرگصحرای)مراکشدرجهانخورشیدینیروگاهترینبزرگ
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(59ص)؟های نواحی بیابانی کدامندمحدودیت (15

کشاورزیبرایخاکوآبکمبود(1
گرماییااسرممانندانسانفعالیتوسکونتبراینامناسبشرایط(2

سازیوراهشدوآمددشواریوآبکمبودهوا،خشکیهوا،شدید
ایماسهوسیعپوششدلیلبه
خاکفرسایشوروانهایماسهحرکت(3
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؟زایی یا بیابانی شدن چیستبیابان (16
.بیابانها و تبدیل مناطق بیش تری به بیابانگسترش

مهم ترین عوامل بیابانی شدن رابنویسید؟(17
خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی، حفر چاه های عمیق و 

نیمه عمیق در مناطق خشک و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی، از 
ن بین رفتن پوشش گیاهی؛ برای مثال کندن بوته ها و علف ها برای تأمی

.سوخت ساکنان حاشیه بیابان ها
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.شانحرکتازجلوگیریوآنهاتثبیتبرایهاماسهرویپاشیمالچ(3

مناسبآنآوروزیانبدتأثیراتدلیلبهنفتیمالچازاستفادهمعتقدندبرخیالبته
وگیاهانبقایاییاریگمانندمناسبهایمالچازمناطقایندراستبهترونیست

.کرداستفاده...

توس و اقاقیاگیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک مانند بَنه و کُنار، اکالیپکاشت (1

هادامرویهبیچرایوزیرزمینیهایآبازرویهبیبرداشتبامقابله(2

1398/قم/احمدمرادی



را شامل می شوند؛ در درصد سطح زمین 15کمتر از نواحی ساحلی 
اغلب شهرهای . را در خود جا داده انددرصد جمعیت جهان 40حالی که 

ود که بزرگ و بندری جهان در سواحل قرار گرفته اند و پیش بینی می ش
.تمرکز جمعیت در آینده در سواحل بیش تر شود

های نواحی ساحلی کدامند؟قابلیت (19
فعالیت ها ومشاغل وابسته به صید آبزیانماهیگیری و (1
بنادر و مشاغل وابسته به آنبازرگانی و های فعالیت (2
(استراحت، تفریح و ورزش های آبی)گردشگری (3
مداز امواج و جزر و انرژی حاصل (4

(60ص)ساحلینواحی 
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نمونه اروپایی در دریاچه استرانگفورد در ایرلند شمالی، که از نظر جزر و مد مساعد است، پیشدانشمندان 
ن فناوری ای. ابزاری را آزمایش می کنند که برای تولید انرژی الکتریسیته از جزر و مد دریا طراحی شده است

.گیگاوات ساعت برق تولید کند۱/ ۶می تواند ساالنه 
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ناحیة ساحلی  جزیرة استفن  مونته نگرو



آنموجبزمینکرهشدنگرموهواییوآبتغییرات:دریاآبسطحآمدنباال(1
وهاریکن،ها،توفانوقوعچنین،هم.بیایدباالدریاهاآبسطحکهشودمی

تأسیساتتخریبوساحلبهامواجهجومموجب(دریاییلرزهزمین)سونامی
نواحیهبراتأسیساتبایدساحلینواحیساکنانصورت،ایندر.شودمیساحلی

.داردزیادیهزینههاآنبرایکاراین.کنندمنتقلترعقب

ساحلینواحیهامحدودیت
؟کدامندسواحلکنندهتهدیدمهمعواملی(20

سابهای آلودگیهای ناشی از عبور و مرور کشتیهای نفت کش، تخلیه پ:آلودگی(2
ا به دریا صنعتی کارخانه ها و فاضالب های شهری، که به طور مستقیم از طریق روده

د انبوه تخلیه می شوند، هم چنین تجمع گردشگران در نواحی ساحلی موجب تولی
.زباله و انواع آلودگی ها در سواحل شده است
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(61ص)ساحلیحفاظت از نواحی 

گی این ناحیه زند. استناحیه ساحلی محل تالقی زیست بوم خشکی و دریایی 
خود را دارد و گیاهان خشکی وآبزی، انواع گیاهی و جانوری متنوع و خاص 

یر، ماهیان، مرجان ها و نرم تنان، پرندگان و حشرات و سخت پوستان را که در جزا
. آبها و سواحل زندگی می کنند، در برمی گیرد

زیستی نواحی ساحلی را شرح دهید؟تنوع (21

؟یدبه خطرافتادن تنوع زیستی نواحی ساحلی را بنویسعلل (22
انسانیزیاد جمعیت در سواحل و فعالیت های تمرکز 
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هایتفعالیبرنظارتوقوانینومقرراتتدوین،هاآلودگیانواعازسواحلسازیپاک(3
ها؛فعالیتسایروگردشگری

حفاظت از نواحی ساحلی را بنویسید؟راهکارهای (23
انواعاحداثونصبباامواجانرژیکاهشوآبآمدنباالمقابلدرسواحلازحفاظت(1

آن؛نظایرودریاییهایدیوارهوشکنموجعمودی،هایحفاظ

سازگارانگیاهکشتطریقازایماسههایتپهتثبیت،ساحلیایماسههایتپهازحفاظت(2
؛نوعیمصایماسههایتپهایجادوساحلبهدیگرنواحیازماسهانتقالها،آنرویمحیطبا

(آنهاازآبکردنخارج)ساحلیاراضیزهکشی(4
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ساختن دیواره دریایی ـ هلند
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مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی درصد 10که حدود  می شود تخمین زده 
کوه های آلپ دارای  بیش ترین تراکم جمعیت در نواحیهای دامنه . می کنند

محیط های کوهستانی قابلیت ها و محدودیت های خاص. کوهستانی جهان است
.خود را دارند

(62ص)کوهستانینواحی

1398/قم/احمدمرادی

کدامند؟کوهستانینواحیهایقابلیت(24
بومیهایفرهنگوزیستیتنوع(1
گردانیرمهودامپرورشبرایمناسبهایدامنه(2
یپایکوهنواحیوهادشتبرای(هاچشمهورودها)شیرینآبمنابعتأمین(3
هکوامکانومعتدل،تمیزهوایزیبا،اندازهایچشم)گردشگریهایجاذبه(4

(گرمآبهایوچشمهزمستانیهایورزش،نوردی
معــــادن(5
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؟های نواحی کوهستانی کدامندمحدودیت (25
مانند سرمای شدید به ویژه در شب ها، کاهش سخت طبیعی شرایط (1

تنفسی اکسیژن و مشکالت 
بندان و احداث راه ها، خطرات برف و یخ بودن حمل و نقل مشکل (2
و وجود بودن اغلب نواحی کوهستانی جوان بر گسل های فعال منطبق (3

هاخطر زمین لرزه، آتش فشان های فعال و لغزش دامنه 
، که خانه سازی و فعالیت های کشاورزی شیب زمین و محدودیت خاک( 4

.را با مشکل مواجه می کند
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کوهستان ها پناهگاه حیات وحش اند 
.دارندخود را جانوری خاص تنوع زیستی گیاهی و و 

؟بنویسیدراکوهستانینواحیزیستیمحیطمشکالت(26
یاهیگپوششرفتنبیناز،هایخچالشدنذوبوهواییوآبتغییرات

اتتأسیسومسکونیغیراصولیسازهایوساختسبببههادامنه
ادهجاحداثهاوتونلحفرها،دامرویهبیچرای،تفریحیوگردشگری

هافاضالبوزبالهمانندمحیطیهایآلودگیمعادناستخراجها
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(63ص)کوهستانحفاظت از 



بنویسید؟راکوهستانیهایمحیطازحفاظتراهکارهای(27
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خاک گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش کشت (1
وحشتنوع زیستی و حیات حفاظت از (2
آوری آب و وجمع ایجاد حوضچه های ذخیره و سیل بند ( 3

آبجلوگیری از به هدر رفتن 
هاآلودگی هااز پاک سازی کوهستان ( 4
گردشگریتدوین قوانین و مقررات برای فعالیت های ( 5
کوهستانمراقبت از محیط زمینه آگاهی عمومی در افزایش (6



روی یک برگه جدولی بکشید و قابلیت ها و محدودیت های سه محیط( الف. 1
.  ساحل، بیابان و کوهستان را در ستون های جداگانه بنویسید

ا در یک جدول دیگر حداقل سه راهکار برای حفاظت از هر یک از این محیط ه( ب
.بنویسید

علل گسترش بیابان ها چیست؟ ( الف. 2
ق در خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی، حفر چاه های عمیق و نیمه عمی

گیاهی؛ بین رفتن پوششاز مناطق خشک و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی، 
.ان هابرای مثال کندن بوته ها و علف ها برای تأمین سوخت ساکنان حاشیه بیاب
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؟چند گیاه سازگار با نواحی بیابانی برای مقابله با فرسایش خاک نام ببرید( ب
بَنه و کُنار، اکالیپتوس و اقاقیا

برای حل مشکل تأمین سوخت می توان به نظر شما، از کدام قابلیت بیابان ( پ
ساکنان این ناحیه به جای کندن بوته ها استفاده کرد؟ 

وبادیانرژی خورشیدی توسعه 
چرا سواحل نسبت به بیابان ها و کوهستان ها جمعیت بیش تری را در خود جای ( 3

(ارتباطی)اقتصادیمناسب طبیعی و شرایط داده اند؟
کدام قابلیت محیطی در هر سه محیط ساحل، بیابان و کوهستان وجود ( الف( 4

وتولیدیرقگردشگری دارد؟ 
کدام راهکار حفاظتی در هر سه محیط به کار گرفته می شود؟ ( ب

پاکسازی، تدوین قوانین و مقررات و افزایش آگاهی عمومی
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ته با مراجعه به قرآن کریم، ترجمه آیاتی را که دراین درس نوش( 5
.ه دهیدشده کامل کنید وتفسیر آن را جست وجو کنید و در کالس ارائ

) و او خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت تازه
ی و در آن کوههای استوار و بلند... آن تغذیه کنید و ( ماهیان حالل

.نوشاندیمقرار دادیم و آبی گوارا به شما 

قه ای با راهنمایی معلم، یکی از راهکارهای حفاظت از نواحی زیستی را که در منط
نتایج .آن تحقیق کنیددرباره گروهی به طور از کشور ما اجرا شده است انتخاب و 

ایجادمناطق حفاظت شده.دهیدرا در کالس گزارش 
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.وزیمبیامراهاییمهارتورابدانیمنکاتیبایدعلمیتحقیقیاگردشمنظوربهبیابانبهسفربرای
باشد،داشتههمراهبهبایدبیابانگردشگرراکهوسایلیازهریککاربردوضرورتوکنیدتوجهتصویربهـ۱

...وآفتابیداروعینکلبهکاله.دهیدتوضیح
تواندمیانسانکهطوریبهغذاست؛ازترمهمبقابرایآببیابان،دراضطراریشرایطدرکهکردتوجهباید

آبٔەذخیرکهشرایطیدر.مردخواهدروزسهازترکمدرآببدوناماکندسپریغذارابدونزیادیروزهای
.ترباشدکمبآبهبدننیازوترخنکهواکهکندحرکتغروبیازودصبحبیابانگردشگراستبهتراست،کم

آوردنتدسبههایراهازیکی.استپشتیکولهداخلضروریاقالمازیکیآبۀٔکنندضدعفونیهایقرص
.استگیاهانتعرقازاستفادهها،بوتهوهادرختچهوجوددرصورتبیابانی،وخشکمناطقدرآب

درشما.ستابسیارضرورییابیجهتهایمهارتداشتنبیابانی،مناطقدرسفربرای.کنیدتوجهتصویربه
.ایدشدهآشناشمالجهتویافتنیابیجهتهایمهارتبرخیباقبلایساله

جهتنماوقطببایابیجهت،شاخصوسایهخورشیدازاستفادهبایابیجهتهایروشمعلم،کمکبهـ٢
.کنیدتمرینویادآوریرامچیساعتازاستفادهبایابی
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روشن به با بستن یک کیسه پالستیکی بزرگ و
نگ، شاخه درخت و بستن سر دیگر آن به یک س

می توان آب حاصل از تعرق گیاهان را جمع 
.آوری کرد



نپال، زندگی در بلندی ها

این . میلیون نفر جمعیت دارد 29نپال کشوری کوچک در قاره آسیاست که حدود  
قله از 8شمال نپال  . کشور کوهستانی است و رشته کوه هیمالیا در آن قرار دارد

.بلندترین قله های جهان، از جمله اورست، را در خود جای داده است

1398/قم/احمدمرادی

(65ص)1موردیمطالعة 



:به طور کلی ناهمواریهای این کشور را به سه بخش می توان تقسیم کرد
متر900تا  50ناحیه دشت ها و سرزمین های نیمه گرمسیری در جنوب از ارتفاع ( 1
متر ارتفاع3000تا  900ناحیه نسبتاً مرتفع میانی از  ( 2
.متر8848تا  3000ناحیه مرتفع شمالی و ارتفاعات هیمالیا از( 3

آیینپیرونپالمردمدرصد81.استکاتماندوشهرنپال،فدرالجمهوریپایتخت
.دارندرواجکشورایندراسالموبوداییهایدینآن،ازپسوهستندهندو
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ر جاذبه عالوه ب. زیاد استبسیار جاذبه های طبیعی و مناظر و چشم اندازهای زیبا و مکان های بکر 
رم و های طبیعی، آثار تاریخی ومعابدی که به عنوان میراث جهانی ثبت شده اند، مردم خونگ

ندی مهربان وهم چنین تنوع فرهنگ های بومی در کوهستان ها موجب رونق گردشگری و عالقه م
ایر قله ها و سجاذبه صعود به اورست البته در این میان . جهانگردان به سفر به این ناحیه شده است

.برای ورزشکاران و کوهنوردان جهان را نیز باید در نظر گرفت



درصدمردم 25.  کشورهای جهان استفقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین نپال از 
نواحی در. این کشور زیرخط فقرند و با کم تر از یک دالر در روز زندگی می کنند

ارتباطی و به دلیل مشکل.کوهستانی دورافتاده، مردم با کمبود غذا روبه رو هستند
آمدو شد، این نواحی برای امور درمانی و پزشکی نیز با مشکل مواجه می 

.اغلب مردم نپال از نظر دسترسی به برق نیز درمضیقه اند.شوند
رناحیه د. اشتغال دارندکشاورزی معیشتی در کشور نپال بیشتر نیروی کار به 

کشت ( 66ص)برایارتفاعات میانی، زمین هایی را که در بین جنگل ها قرار دارند 
ر رواج دارد و عالوه بر برنج،کشت ذرت و لوبیا نیز بسیا. برنج تراس بندی کرده اند

لیل متری کاشته می شود؛ بیشتر کشاورزان اغلب به د4000سیب زمینی تا ارتفاع  
ن آنها به از بین بردن جنگل ها برای تبدیل کرد. بدهکارنداند وام هایی که گرفته 

.زمین کشاورزی و هم چنین تأمین سوخت از مسائل این منطقه است
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صومعه کوپان
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مددرآکشاورزیکارازکهکسانیواستزیادکاتماندو،ویژهبهشهر،چندبهمهاجرتنپالدر
اجرتمهشهرهابهگردشگریبهمربوطمشاغلهاوهتلوهارستوراندرکاربرایندارند،مناسبی

هامجسمه،چوبیاشیایرویحکاکیوکاریکندهواستدستیصنایعکشوراینصادرات.کنندمی
.استسرزمیناینهنرهایازفلزیمحصوالتساختوجواهراتو

دگیآلوودماوارونگیپدیدهباسالروزهایازبرخیدرواستشدهواقعدرهیکدرکاتماندوشهر
.شودمیمواجههوا
برکهدادرخکاتماندوشرقشمالدرریشتر7/9بزرگیبهلرزهایزمین1394سالاردیبهشتدر
.باختندجاننفر7000ازبیشآناثر
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فرودگاه لوکال، مرتفع ترین فرودگاه جهان  نپال



اند؟ چرا دو کشور وسیع همسایه  نپال کدام: مراجعه به نقشه آسیا، بگوییدبا ( 1
؟آیین های هندو و بودا در این کشور رواج دارد

(دودین هن)و هند ( دین بودایی)این کشوربا چین ،همسایگی و هند نپال چین 
؟کاتماندو با وارونگی دما مواجه می شودچرا (2

سردواقع شده استباهوای یک دره زیرادر 
چه عواملی موجب جذب گردشگران به نپال می شود؟ ( 3

تاریخی ر آثا. کشور بسیار زیاداستدراین چشم اندازهای زیبا طبیعی و های جاذبه 
نوع ،ت، مردم خونگرم و مهربان شده اندومعابدی که به عنوان میراث جهانی ثبت 

کوهبه اورست و سایر قله ها برای و صعود فرهنگ های بومی در کوهستان ها 
.نیز باید در نظر گرفتجهان را نوردان 



چرا مردم نپال در تأمین غذا، درمان و دسترسی به برق و تجهیزات زندگی دچار ( 4
مشکل هستند؟

مشکل ارتباط ومحیط سخت کوهستان 
؟کشور نپال با خطر وقوع زلزله های شدید روبه روستچرا (5

ورقه حرکت همگرایی این و اوراسیاست و هند درمحل نزدیک شدن دو ورقه چون 
.می شودموجب زمین لرزه های شدید ها  

از نظر شما درباره استفاده. به تصویر فیل سواری گردشگران در نپال توجه کنید( 6
؟ با آن موافقید یا مخالف؟ چرا؟ چیستحیوانات، نظیر شتر و فیل، برای تفریح 

استفاده از حیوانات مانند شتر و فیل برای تفریح زمانی مناسب است که به این 
.حیوانات آسیبی نرسد وانسان ها با آن ها رفتار مناسبی داشته باشند
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