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درس 3
موقعیت جغرافیایی ایران

مقدمه

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

)این ریاضی فقط توی منطق الطیر نیست!( 2- موقعیت نسبی.

موقعیت جغرافیایی

محل قرارگیری هر پدیده در سطح کرۀ زمین.

تعریف

1( موقعیت ریاضی یا مطلق

همۀ پدیده ها یا مکان  ها موقعیت ریاضی دارند که این موقعیت فقط متعلق به 

آن پدیده یا مکان است.

مثال: مدرسه و کالس رو در نظر بگیریم، این که کالس شما چند ردیف داره یا 

چند ستون و این که شما تو کدوم ردیف و ستون کالس نشستید )قطعاً ته کالس( 
موقعیت ریاضی شما تو کالس هستش. وقتی شما می گید ردیف سه، ستون دوم، 
موقعیت مطلق )ریاضی( خودتون در کالس رو گفتید و معلم راحت پیداتون میکنه!

موقعیت ریاضی یا مطلق 

محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت 
مطلق یا ریاضی آن محل نامیده می شود.

تعریف

نکته:

طول جغرافیایی ← با استفاده از نصفالنهارمبدأ اندازه گیری می شود.

عرض جغرافیایی ← با استفاده از خطاستوا اندازه گیری می شود.

موقعیت مطلق ایران 
نقشۀ زیر رو نگاه کنید:

نقشۀ موقعیت جغرافیایی ایران

موقعیت ریاضی یا مطلق ایران )طول و عرض جغرافیایی آن( به این صورت است:
نیمکرۀ تا39درجۀجنوبمنطقۀمعتدلۀ 25 ایران در عرض جغرافیایی 
شمالی قرار گرفته و همچنین در 44تا63درجۀطولشرقی واقع شده است.
به دلیل همین گستردگی در عرض های جغرافیایی، ایران آبوهوایمتنوعی دارد.

نهایت  محیطزیست و در  نوعتولیداتکشاورزی،  تنوع آب و هوایی در 
پیشرفتکشور ما مؤثر است.

2( موقعیت نسبی
همۀ پدیده ها موقعیتنسبی دارند. منظور از موقعیت نسبی هر کشور، محل 
قرارگیری آن نسبت به سایر کشورها، دریاها، تنگه ها، کانال ها، منابع اقتصادی 

و ... است.
مثال: بازم مدرسه و کالس رو در نظر بگیریم )گیر دادیم دیگه(، محل نشستن شما 

تو کالس نسبت به بقیۀ پدیده ها، موقعیت خاصی رو براتون ایجاد می کنه که با بقیۀ 
همکالسی های شما متفاوته. محل نشستن شما نسبت به میز معلم )هرچه دورتر 
بهتر(، تخته )هرچه نزدیک تر بدتر(، در ورودی و ... موقعیت نسبی شما محسوب 
گر هر کدوم از این ها جابه جا بشه موقعیت نسبی شما هم عوض می شه. می شه و ا

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

خود، موقعیت نسبی آن مکان نامیده می شود.

تعریف

موقعیت نسبی ایران 
نقشۀ زیر رو نگاه کنید:

نقشۀ جنوب غربی آسیا
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 شکل امروزی آن ها مربوط به اواخردورانسومزمینشناسی)سنوزوئیک( �
است.

 طی دورۀکواترنر ناهمواری های ایران شکل نهایی یافته اند و پس از آن تحت �
تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند. عوامل فرسایش مثل آب های روان، 
باد و اختالف دما به همراه عملکرد انسان، موجب تغییر شکل ناهمواری های 

ایران شده است.
یه نگاه سریع به مطالب باال:

پدیدآمدنناهمواریها ← دوران اول تا سوم زمین شناسی
شکلامروزی ← اواخر دوران سوم زمین شناسی )سنوزوئیک(

شکل نهایی ← دورۀ کواترنر
انتهایی زمان های زمین شناسی گفته می شود که  نکته: دورۀ کواترنر به دورۀ 

تقریباً 2/5میلیون سال اخیر را در بر می گیرد و طی آن، دورههاییخچالی
وبینیخچالی،دورههایبارانیوخشک به وقوع پیوسته و آثار زیادی بر 
ناهمواری ها بر جای گذاشته است. گسترشزندگیانسانوشهرنشینی هم 

باعث تغییرات زیادی در ناهمواری ها طی این دوره شده است.

ویژگی های دوران های مختلف زمین شناسی

تقسیمات ناهمواری های ایران
دو تقسیم بندی برای ناهمواری های ایران داریم: سرزمینهایکوهستانی که 
اغلب بیش از هزار متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند و سرزمینهایهموار که 

شامل دشت ها و جلگه های کم ارتفاع در نواحی داخلی یا سواحل دریاها هستند.

I: سرزمین های کوهستانی 
با توجه به 1- تاریخچۀ زمین شناسی 2- تحوالت ناهمواری ها و 3- شکل و

کندگی، کوهستان های ایران را به این صورت تقسیم بندی می کنیم: پرا

1- منطق ۀ کوهستانی شمال کشور
الف(منطقۀکوهستانیآذربایجان

 رشته کوه ارسباران )قره باغ( در شمالو رشته کوه مرزی ایران و ترکیه )آرارات(، �
شمالو غرب این منطقه را در بر گرفته اند.

 دو تودۀ کوهستانی مهم دیگر در این منطقه ← سهندوسبالن که در اثر �
فوران آتش فشان شکل گرفته اند.

کندگی های منطقۀ کوهستانی آذربایجان رو بهتر بهمون نشون میده: نقشۀ زیر، پرا

نقشۀ پراکندگی ناهمواری های منطقۀ کوهستانی آذربایجان

تصویر ماهواره ای رشته کوه آرارات

ب(منطقۀکوهستانیتالش

 جهت شمالیـجنوبی�

جدا کنندۀ منطقۀ آذربایجان از کناره های خزر�

و � آذربایجان است  از منطقۀ  بیشتر  به سمت دریای خزر   شیب عمومی 
آب های جاری از آن ها با سرعت به دریای خزر وارد می شوند.

 مهم ترین قلۀ این کوهستان ← آغ داغ�
ج(منطقۀکوهستانیالبرز

  از تنگـۀمنجیـل شـروع شـده و در امتداد غربیـشـرقی تـا کوههای�
شاهکوهدرنزدیکیشاهرودوتنگۀخوشییالقادامه دارند.

آن � در  و  است  یا جنوب  و  به سمت شمال  معموالً  البرز  کوه های  دامنۀ   
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 نکته: با افزایشهر1000متر ارتفاع به طور میانگین دمای هوا حدود6درجۀ
سانتیگرادکاهش می یابد.

کندگیجغرافیایی� گرس( در پرا جهترشتهکوههایبلند )مانند البرز و زا

بارش کشور مؤثر است بنابراین بارشهایبیشتری در دامنههایشمالی

گرس مشاهده می کنیم. البرزودامنههایغربیزا

به تصویر زیر توجه کنید:

تفاوت چشم انداز دامنه های شرقی و غربی زاگرس

گرس نشان �  این شکل تفاوت  دما و بارش را در دامنه های شرقی و غربی زا
می دهد.

 وقتی هوایمرطوبدریایمدیترانه به سمت کشور ما حرکت می کند، در 
مانع ارتفاعات  باران فرو می ریزد و همین  گرس به شکل  غربی زا ارتفاعات 
گرس  زا بنابراین  می شوند؛  داخلی  و بهسمتشرقی مرطوب هوای عبور

گرس شرقی خشک. غربی پر باران و سرسبز است و زا
نتیجه: میزانبارش در کشور از غرببهشرق کاهش می یابد و دماافزایش 

می یابد. در ناحیۀ البرز نیز، دامنه های شمالیسرسبز وپرباران و دامنه های 
جنوبی،خشک می باشد.

3- ورود توده های هوا به کشور 
تودۀ هوا ← حجمبزرگیازهوا که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما

ورطوبت، در سطح افقی در صدهاکیلومتر تقریباً همسان باشد.

در طول سال پنج نوع تودۀ هوا وارد کشور ما می شود و آب و هوای ایران را 
تحت تأثیر خود قرار می دهد:
اول: »سرد و خشک سیبری«

 در دورۀ سرما وارد می شود.�

 موجب سردی و خشکی هوا در زمستان می شود.�

 موجب بارش در سواحل خزر می شود.�

دوم: »مرطوب غربی«

در دورۀ سرما وارد می شود.�

 رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را به همراه دارد.�

 مهم ترین عامل ریزش برف و باران در کشور است.�

 از منابع مهم تأمین آب در کشور می باشد.�

سوم:»سودانی«

 در ماه های سرد سال گاهی وارد کشور می شود.�

 دریای سرخ را به همراه دارد.�

 موجب بارندگی در کشور می شود.�

چهارم: »گرم و خشک«

 در دورۀ گرما وارد کشور می شود.�

 هوای گرم را از عربستان به ایران منتقل می کند.�

 موجب افزایش شدید دما می شود.�

پنجم: »مرطوب موسمی«

 برخی سال ها در دورۀ گرما وارد کشور می شود.�

 از اقیانوس هند به ایران نفوذ می کند.�

 موجب باران های سیالبی در جنوب شرق کشور می شود.�

توده های هوا که در طول سال وارد کشور می شوند

انواع آب و هوا در ایران

مهم ترین داده  های هواشناسی عبارتند از: 1- دما 2- بارش 3- فشار هوا.
)هم دیدبانی(  سینوپتیک  هواشناسی  ایستگاه های  در  هواشناسی  داده  های 
با  هم زمان  کشور،  مختلف  نقاط  در  می گفتید!(  ساده تر  رو  معادلش  )الاقل 

دستگاه هایی مثل دماسنج، باران سنج و فشارسنج اندازه گیری می شوند.
این داد ه ها در رایانه ذخیره می شوند و سپس با تجزیه و تحلیل توسط اقلیم شناسان، 

نتیجۀ کار به صورت انواع نقشه با موضوعات مختلف نمایش داده می شود.
با توجه به نقشه ها:

پراکندگی میانگین بارش ساالنۀ کشور
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نیم نگاه

هوا:حالت آنی و زودگذر )کوتاه مدت( جو
آبوهوا:مجموعۀ عناصر جوی غالب در درازمدت در یک منطقه

موقعیتجغرافیایی

عرض جغرافیایی

  عللگوناگونی
آبوهوایایران

قرار گرفتن در کمربند پرفشار جنب حاره ای

نزدیکی به دریاها و دوری از آن و منابع رطوبتی

میزانارتفاعوجهتکوهستانها

ورودتودههایهوابهکشور

اثرآبوهواییمنشأزمانورودبهکشورجهتنفوذبهکشورنامتودههوا

سیبریدورۀ سرماشمال و شمال شرقیسردوخشکسیبری
 ـ سردی و خشکی هوا در زمستان

ـ بارش در سواحل خزر

ریزش برف و باراناقیانوس اطلس و دریای مدیترانهدورۀ سرماغربمرطوبغربی

بارندگیدریای سرخماه های سرد سالجنوب غربیسودانی

افزایش شدید دماعربستاندورۀ گرماجنوبگرموخشک

باران های سیالبیاقیانوس هندبرخی سال ها در دورۀ گرماجنوب شرقیمرطوبموسمی

انواعآبوهوایایران:

ویژگیهاآبوهوا

گرموخشک

1- بارندگی ↓ و خشکی هوا

2- اختالف شدید دما

3- فقر پوشش گیاهی

4- تبخیر و تعرق زیاد

کوهستانی

1- بارندگی ↑ و دما ↓ با افزایش ارتفاع

2- میانگین دما ↓ 

3- بارندگی اغلب به صورت برف

گرموشرجی

1- بارندگی ↓ 

2- رطوبت نسبی ↑ 

3- میانگین دمای باالی سالیانه

معتدلخزری

1- بارندگی ↑ 

2- اعتدال دما در طول سال

3- پوشش گیاهی غنی

عللایجاد

بیابانهادرایران

عامل پرفشار جنب حاره ای، مانند: بیابان لوت

گرس، مانند: بیابان دشت کویر جهت رشته کوه های بلند البرز و زا

دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی، مانند: بیابان طبس

آبوهوابرموارد

مقابلتأثیرگذار

است:

نوع کشاورزی

گردشگری

معماری

سیستم های حمل و نقل

سالمتی

نوع لباس پوشیدن

انتخاب نوع مسکن

مشکالتمحیطزیستیناشی
ازتغییروضعیتآبوهوایی

وارونگی دما

بحران ریزگردها
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تصویرروبهرو.............رادراستان............نشانمیدهد.-101
1( تخت سلیمان ـ آذربایجان

2( اشتران کوه ـ لرستان
3( تخت سلیمان ـ لرستان
4( اشتران کوه ـ آذربایجان

آبوهوابهچهمعناستوکدامعاملدربرنامههایتوسعۀهرمنطقهمؤثراست؟-111
1( مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در درازمدت ـ تصاویر ماهواره ای پی درپی

2( حالت آنی، زودگذر و کوتاه مدت جو ـ طول و عرض جغرافیایی
3( مجموعۀ عناصر جوی غالب در یک منطقه در درازمدت ـ توجه به آب و هوا

4( حالت آنی، زودگذر و کوتاه مدت جو ـ جهت کوهستان ها
وضعهوادرکوتاهمدتبهوسیلۀشناسایی............درهواشناسیپیشبینیمیشودو»............«مثالیبرای»آبوهوا«میباشد.-121

1( عناصر به وجود آورندۀ هوا ـ دمای یاسوج در 26 فروردین 1394 ساعت 8 صبح، 13 درجۀ سانتی گراد است
2( آب و هوای هر منطقه ـ آب و هوای استان خراسان جنوبی گرم و خشک است

3( آب و هوای هر منطقه ـ دمای یاسوج در 26 فروردین 1394 ساعت 8 صبح، 13 درجۀ سانتی گراد است
4( عناصر به وجود آورندۀ هوا ـ آب و هوای استان خراسان جنوبی گرم و خشک است

تصویرروبهروکدامناحیهرانشانمیدهدوکدامعبارتدربارۀآنصحیحاست؟-131
1( بیابان لوت ـ در جنوب شرق ایران قرار دارد.

2( دشت کویر ـ در نواحی مرکزی ایران ایجاد شده است.
3( بیابان لوت ـ مساحت آن 60 هزار کیلومتر مربع می باشد.

4( دشت کویر ـ بخش بزرگی از آن، بیابان واقعی است.
درایرانمعماریهایگوناگونیبهچشممیخورد؛زیرا............-141

2( کشور در کمربند خشک و بیابانی زمین واقع است. 1( آب و هوای متنوعی در کشور وجود دارد. 
4( کشور از منابع رطوبتی و دریاها دور است. 3( پوشش گیاهی در نقاط مختلف کشور وجود دارد. 

کدامیکازنمودارهایزیر»حالتوارونگیدما«رانشانمیدهد؟-151

 )4   )3   )2   )1

کدامیکازمواردزیر،ازعللایجادبیاباندرکشورنمیباشد؟-161
گرس و البرز 2( جهت رشته کوه های بلند زا 1( دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی 

4( عامل پر فشار جنب حاره ای 3( ورود توده های هوا به کشور  
نمیتوانگفتکهدشتکویر............-171

2( مساحت 60 هزار کیلومتر مربعی دارد. 1( بخش بزرگی از آن، بیابان واقعی است. 
4( در جنوب شرقی ایران قرار دارد. 3( نمکزارهای پف کرده ای دارد که عامل ایجاد آن، تبخیر شدید است. 

ویژگیهایآبوهوایگرموشرجیدرکدامیکازمواردزیر،ذکرشدهاست؟-181
ج(بارندگیبهصورتبرف ب(میانگیندمایباالیسالیانه الف(پوششگیاهیغنی

و(بارندگیاندک ه(اعتدالدمادرطولسال د(رطوبتنسبیباال
4( )الف(، )و(، )د( 3( )ج(، )د(  2( )ه  (، )ب(  1( )د(، )ب(، )و( 

کدامیکازگزینههایزیر،درموردپدیدۀ»وارونگیدما«نادرستاست؟-191
2( هوای سرد و سنگین در سطح زمین قرار می گیرد. 1( آلودگی هوا به طرف باال صعود می کند. 

گهانی افزایش می یابد. 4( با افزایش ارتفاع، دمای هوا به طور نا 3( جابه جایی هوا صورت نمی گیرد.  
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هریکازشهرهایزیربهترتیبدارایکدامنوعآبوهوامیباشند؟-541

بجنورد« زاهدانـ زنجانـ »سمنانـ

2( گرم و خشک ـ کوهستانی ـ گرم و خشک ـ کوهستانی 1( گرم و شرجی ـ گرم و خشک ـ گرم و شرجی ـ کوهستانی 

4( کوهستانی ـ کوهستانی ـ گرم و خشک ـ گرم و خشک 3( گرم و خشک ـ معتدل خزری ـ گرم و شرجی ـ گرم و خشک 

ازمیانشهرهای»بیرجند،قم،سنندجوگرگان«کدامیکنوعیکسانیازآبوهوارادارند؟-551

4( بیرجند، قم، سنندج 3( قم، بیرجند  2( گرگان، بیرجند، سنندج  1( سنندج، بیرجند 

»میانگیندمایپایین«و»پوششگیاهیغنی«بهترتیبازویژگیهایکدامناحیۀآبوهواییهستند؟-561

4( معتدل خزری ـ گرم و خشک 3( کوهستانی ـ گرم و شرجی  2( معتدل خزری ـ کوهستانی  1( کوهستانی ـ معتدل خزری 

دردشتهایداخلیبهعلت............آبوهواگرمتراستو............ویژگیمشترکناحیۀگرموخشکوگرموشرجیمیباشد.-571

2( اختالف زیاد دما ـ بارش کم 1( بارش کم ـ پوشش گیاهی فقیر  

4( رطوبت نسبی باال ـ پوشش گیاهی فقیر 3( ارتفاع کم تر ـ بارش کم  

کدامیکازویژگیهایزیر،مربوطبهناحیۀ»گرموخشک«میباشد؟-581

ج(فقرپوششگیاهی ب(خشکیهوا الف(میانگیندمایپایین

و(بارندگیاندک ه(کاهشدماوافزایشارتفاع د(اعتدالدمادرطولسال

4( )ب(، )ج(، )و( 3( )و(، )ه  (  2( )الف(، )ه  (، )د(   1( )د(، )ج( 

هریکازویژگیهایزیرمربوطبهکدامناحیۀآبوهواییمیباشد؟-591

میانگیندمایباالیسالیانه« بارندگیاغلببهصورتبرفـ »رطوبتنسبیباالـ

2( گرم و شرجی ـ کوهستانی ـ گرم و شرجی 1( گرم و خشک ـ کوهستانی ـ گرم و خشک 

4( گرم و شرجی ـ معتدل خزری ـ گرم و خشک 3( کوهستانی ـ معتدل خزری ـ گرم و شرجی 

کدامیکازعباراتزیرنادرستاست؟-601

1( بیابان های گرم ساحلی و بیابان های گرم با زمستان های سرد، از بیابان های موجود در ایران هستند.

2( در مناطق جنوبی و غربی کشور بیابان دیده نمی شود.

3( در مناطق شرقی کشور، بیابان های گرم با زمستان های مالیم دیده می شود.

4( بارندگی کم و نامنظم و کمبود پوشش گیاهی از ویژگی های اصلی مناطق خشک و بیابانی است.

مهمترینعاملایجادنواحیخشکوبیابانیدرجنوبکشورکداماستوکدامبیاباندراثراینعاملایجادشدهاست؟-611

2( جهت رشته کوه های بلند ـ طبس 1( پر فشار جنب حاره ای ـ لوت  

4( پر فشار جنب حاره ای ـ طبس 3( جهت رشته کوه های بلند ـ لوت  

مرکز............ازطریق............باعثکاهشبارانوایجادبیابانهادرکشورمیشود.-621

2( کم  فشار ـ صعود هوای مرطوب 1( کم  فشار ـ جلوگیری از صعود هوای مرطوب 

4( پر فشار ـ صعود هوای مرطوب 3( پر فشار ـ جلوگیری از صعود هوای مرطوب 

دشتلوتنمونهایازبیابان............ودشتکویرنمونهایازبیابان............است.-631

2( گرم ساحلی ـ گرم با زمستان های سرد 1( گرم با زمستان های سرد ـ گرم ساحلی 

4( گرم با زمستان های مالیم ـ گرم با زمستان های سرد 3( گرم ساحلی ـ گرم با زمستان های مالیم 

گرس«ازعواملایجادبیابان،صحیحاست؟-641 کدامیکازعباراتزیر،درارتباطبا»جهترشتهکوههایبلندالبرزوزا

گرس مانند سدی در مقابل عبور توده های هوای مرطوب به نواحی غربی کشور هستند. 1( کوهستان های البرز و زا

2( این رشته کوه ها با جذب رطوبت وضعیت آب و هوایی را در نیمۀ شرقی مناسب کرده اند.

3( بیابان طبس، مثالی برای این عامل در ایجاد بیابان ها در ایران می باشد.

4( به دلیل وجود این رشته کوه ها، نواحی داخلی کشورمان بارش بسیار کمی دارد.
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با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها، هر چه از غرب به سمت شرق   2
کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود.

دائمی  می گیرند،  نشأت  برف گیر  و  بلند  کوهستان های  از  که  رودهایی   3
گر این رودها در نواحی مرطوب جریان پیدا کنند، مقدار آب آن ها  هستند. ا

بیشتر خواهد بود.
4 رودهای مناطق نسبتاً خشک بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی )به صورت 
همین االن یهویی!( هستند و مقدار آب آن ها در سال های مختلف متفاوت است.

کانون های آبگیر

کانون های آبگیر
مکانهاییکهدرمناطقکوهستانی،آببخشهاییازرودهاراتأمینمیکنند.

تعریف

محل قرار گیری ← در حد فاصل حوضه های آبریز وجود دارند و بر خط 
تقسیم آب های محلی منطبق هستند.

می شود  خود  نزدیک  آبریز  حوضۀ  چند  وارد  آبگیر  کانون های  آب  گاهی 
بنابراین رودهایی که از کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند ممکن است در 

جهات مختلف جریان یابند.
نکته: خط تقسیم آب خطی است که یک حوضۀ آبریز را از حوضۀ آبریز مجاور 

آن جدا می کند.

انواع کانون های آبگیر  

سه نوع کانون آبگیر داریم:
1 کانون های دائمی:

کانون های آبگیری که بیش از 500 میلی متر بارش داشته باشند و حداقل در 
8 ماه از سال این بارش ها اتفاق بیفتد.

2 کانون های فصلی:
کانون های آبگیری که در فصول سرد سال و بدون توجه به میزان بارش و 

زمان آن، ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کنند.
3 کانون های اتفاقی:

کانون های آبگیر موقتی در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم و خشک، 
گاهی بر اثر بارش  های کوتاه و اتفاقی، شکل می گیرند.

انواع کانون های آبگیر کشور

حوضۀ آبریز

حوضۀ آبریز

آب های  ناهمواری ها،  شیب  و  زمین  شکل  به  توجه  با  که  محدوده ای 
جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت می کند.

تعریف

مدل حوضۀ آبریز

انواع حوضۀ آبریز  

1- حوضۀ آبریز خارجی
کشور  اطراف  دریاهای  به  آن ها  آب  که  می شود  گفته  رودهایی  حوضۀ  به 

می ریزد اما در طول مسیر، مورد استفاده قرار می گیرد.
مثال: حوضۀ آبریز خلیج فارس و دریای عمان

2- حوضۀ آبریز داخلی
به حوضۀ رودهایی گفته می شود که تمام آب آن ها در کشور جریان دارد و 

وارد دریاچه های داخلی می شود.
مثال: حوضۀ آبریز فالت مرکزی

نقشۀ حوضه های آبریز ایران

دریاها و دریاچه های ایران

در شمال کشورمان دریای خزر و در جنوب آن خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد 
که از نظر این که ما را به سایر نقاط جهان متصل می کنند، اهمیت زیادی دارند.

مثالً: ما در جنوب کشور از طریق دریای عمان با اقیانوس هند ارتباط داریم و در 

شمال، دریای خزر از طریق راه دنـ  ولگا به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است.
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درکوهستانهاینزدیکبهمناطق............کهگاهیبارشهایکوتاهوموقتیرخمیدهد،کانونهای............شکلمیگیرد.-91
2( مرطوب ـ فصلی 1( گرم و خشک ـ اتفاقی  

4( گرم و خشک ـ دائمی  3( مرطوب ـ موقت  
بهمحدودهایکهباتوجهبهشکلزمینو............آبهایجاریرابهسویپایینتریننقطۀآنهدایتکند............میگویند.-101

2( شیب ناهمواری ها ـ حوضۀ آبریز 1( جنس ناهمواری ها ـ کانون آبگیر  
4( شیب ناهمواری ها ـ کانون آبگیر 3( جنس ناهمواری ها ـ حوضۀ آبریز  

تصویرروبهرو............رانشانمیدهدکهتعریفآنبهاینصورتاست............-111
1( حوضۀ آبریز ـ محدوده ای که آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ آن هدایت می کند.

2( کانون آبگیر ـ مکان هایی که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند.
3( کانون اتفاقی ـ کانون موقت در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم و خشک که گاهی بارش کوتاه در 

آن رخ می دهد.
4( کانون فصلی ـ کانون آبگیر که در فصول سرد سال ذخیرۀ برف خود را بدون توجه به بارش و زمان آن 

تا ماه های گرم حفظ می کند. 
کدامیکازگزینههایزیردرارتباطبا»حوضۀآبریزداخلی«نادرستاست؟-121

1( آب در حوضۀ آبریز داخلی، وارد دریاچه های داخلی می شود.
2( حوضۀ آبریز داخلی یعنی رودهایی که آب آن ها از دریاهای کشورهای همسایه به کشور می ریزد.

3( حوضۀ آبریز فالت مرکزی جزء حوضه های آبریز داخلی محسوب می شود.
4( حوضۀ آبریز داخلی یعنی رودهایی که تمام آب  آن ها در کشور جریان دارد. 

درجنوبکشورازطریقدریای............بااقیانوسهندارتباطداریمودرشمال،دریایخزرازطریقراهدنـولگابهدریای............-131
ارتباطپیداکردهاست.

2( خلیج فارس ـ سیاه 1( عمان ـ مدیترانه  
4( خلیج فارس ـ مدیترانه 3( عمان ـ سیاه  

کدامیکازعباراتزیر،درارتباطبا»دریایخزر«نادرستاست؟-141
الف(دریایخزرازبقایایدریایعظیمتتیساستکهبخشاعظمنیمکرۀجنوبیراپوشانیدهبود.

ب(ازنامهایدیگرآنمیتوانبهقزوین،هیرکانیوچیچستاشارهکرد.
ج(طولایندریاحدود1200کیلومتروعرضمتوسطآن300کیلومتراست.

د(طوالنیترینرودهاییکهبهایندریامیریزند،ولگادرشمالوسفیدروددرغرباست.
ه(عمیقترینبخشدریایخزر،بخششمالیآناست.

4( )ج(، )ب(، )ه  ( 3( )د(، )ج(، )الف(  2( )ه  (، )الف(، )ب(، )د(  1( )ب(، )ج( 
کدامرودهابهترتیباز»شمال،غربوشرق«بهدریایخزرمیریزند؟-151

4( کورا ـ اترک ـ سفیدرود 3( ولگا ـ هراز ـ گرگان  2( هراز ـ سفیدرود ـ ارس  1( اورال ـ کورا ـ اترک 
صحیحیاغلطبودنعبارتهایزیررامشخصکنید.-161

الف(خزرپهنۀآبیبزرگیاستکهدرامتدادشمالبهجنوبکشیدهشدهاست.
ب(بهدلیلاهمیتخزربرایکشورهایمجاورآن،برآننامدریارانهادهاند.

ج(رودکوراوارسازسمتشرقبهدریایخزرمیریزند.
د(دریایخزرازدوچالهتشکیلشدهاستودنبالۀرشتهکوههایقفقازآنرابهدوبخشتقسیمکردهاست.

4( ص ـ غ ـ غ ـ ص 3( غ ـ ص ـ غ ـ ص  2( ص ـ ص ـ غ ـ غ  1( ص ـ غ ـ ص ـ غ 
انواعماهیانخاویاریدردریای............زندگیمیکنندونامدریایخزردرنقشههایخارجی............میباشد.-171

4( خلیج فارس کاسپین  3( خزر ـ هیرکانی  2( خلیج فارس ـ هیرکانی  1( خزر ـ کاسپین 
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نرخ رشد جمعیت ایران در سال 1392، 1/37 درصد می باشد.
بررسیقسمتدومگزینهها:

2( چین ← 0/7 درصد 1( نیجر ← 3/5 درصد 
4( مکزیک ← 1/5 درصد  0 > 3( آلمان  ← 

شمال221 نواحی  بر حسب صنایع،  نواحی  تقسیم  نقشۀ  به  توجه  با   3
غربی،جنوبالبرز،غربومرکز کشور جمعیت متمرکزتری را داراست.

نرخ رشد جمعیت در فرانسه ← >1
کندگی رودهای ایران، در نواحی شمالی،شمالغربیو231 طبق نقشۀ پرا  1

کم است. کم جمعیت بیشتری حا غرب کشور، که دارای رودهای دائمی است، ترا
سرشماری عمومی نفوس و مسکن معموالً هر 10سال یکبار انجام 241  3

می شود )نمودار جمعیت ایران تو صفحۀ 62 کتاب درسی اینو نشون میده ها!( 
طبق آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال1392جمعیت 

ایران 77.189.669 نفر است.
اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت از کمکردنمیزانموالیدومرگومیر251  2

یکسالازهموتقسیمآنبرتعدادکلجمعیتهمانسالوبیانآن
بهدرصد به دست می آید.

رشد طبیعی جمعیت = ×
kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶ - oÃ¶ » ©o¶ ·HqÃ¶

ÏIw ·IµÀ SÃ÷µ] ®¨ 100

میزانرشدطبیعیکشورهابهدرصد:261  1
>0آلمان
>1فرانسه
0/7چین
1/37ایران

1/5مکزیک
کستان 2پا

3/5نیجر
4لیبی

271 4
رشد طبیعی جمعیت = ×

kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶ - oÃ¶ » ©o¶ ·HqÃ¶
ÏIw ·IµÀ SÃ÷µ] ®¨ 100  

= − ⇒ × =2 800 000 680 990
65 170 111 0 03 0 03 100 3, , ,

, ,


/ / درصد 

نرخ رشد طبیعی جمعیت در آلمان منفی )کمتر از صفر( است.281  4
به دلیل خشک شدن منابع آب منطقه صورت  که  مقصد مهاجران سیستانی 

گرفته بود، سرزمین گرگان بود.
گرفته، 291 انجام  آبادان  که در سال 1365 در شهر  طبق سرشماری   1

جمعیت این کشور به دلیل جنگتحمیلی به شدت کاهش یافته بود.
هرم سنی داده شده متعلق به کشور دانمارک است که در آن با کاهش 301  3

موالید و در نتیجه کاهش فعاالن اقتصادی جمعیتبهسویپیریپیشمیرود.

بررسیعباراتنادرست:311  2

الف( با توجه به هرم سنی جمعیت در کشور اندونزی که دارای قاعدۀ پهنی 
است، با جوانیجمعیت در این کشور روبه رو هستیم.

ج( قانون70زمان دو برابر شدن جمعیت را در کشورها نشان می دهد.
کندگی جمعیت پیوستهدرحالتغییر است. د( جغرافی دانان معتقدند که نقشۀ پرا
ه ( اطالع از میزانرشدجمعیت پایۀ محاسبۀ فرمول دو برابر شدن جمعیت است.

321 3

رشد طبیعی جمعیت = ×
kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶ - oÃ¶ » ©o¶ ·HqÃ¶

ÏIw ·IµÀ SÃ÷µ] ®¨ 100

2 1 640 132 64 250= −, , ,
x

⇒ = ⇒ =2 1 575 882 787 941x x, , , نفر
331 1

رشد طبیعی جمعیت )الف = − × =1 223 150 625 246
3 482 723 100 17 1, , ,
, ,

/ درصد 

= مدت زمان دو برابر شدن جمعیت )ب 70
SÃ÷µ] k{n foº

= =70
17 1 4 09 4/

/
 سال 

341  2
رشد طبیعی جمعیت = − × = −942 776 1 211 000

4 333 172 100 6 1, , ,
, ,

/ درصد   

با توجه به اینکه نرخ مرگ و میر در کشور A باالتر از نرخ موالید است، نرخ 
رشد طبیعی جمعیت نیز منفی شده است.

نرخ مطلق جمعیت برابر است با:351  4

 523 241 202 131 1 244 000 411 137
4 010 320 100 23 1

, , , , ,
, ,

+( )− +( )
× =− / درصد 

ورود  از  بیشتر  کشور  از  مهاجرت  برای  افراد  میزان خروج  این که  به  توجه  با 
مهاجران است بنابراین این کشور، کشوری مهاجرفرستاست.

برای به دست آوردن مدت زمان دو برابر شدن جمعیت، باید نرخ 361  2
رشد جمعیت را ابتدا به دست آوریم:

= رشد طبیعی جمعیت − × =432 721 352 741
1 180 000 100 6 7, ,
, ,

/ درصد

مدت زمان دو برابر شدن جمعیت = 70
SÃ÷µ] k{n foº

 = =70
6 7 10 44 10 5/

/ /


سال 

دقت کنید که به بعضی داده های مسأله )میزان ورود و خروج مهاجران( در حل 
آن، احتیاجی نداشتیم!

371
 

 4

رشد مطلق جمعیت
 
=

(kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶ + ½k{jnH» ·Ho]I¿¶) - (oÃ¶ » ©o¶ ·HqÃ¶ + ½k{ïïZnIi ·Ho]I¿¶)
SÃ÷µ]®¨ ×100

رشد مطلق جمعیت = + − + × =( , , , ) ( , , )
, ,

2 020 000 412 110 630 345 182 130
4 954 000 100 32 6/ درصد



| جغرافیا138

نقشۀ ناهمواری های ایران نقشۀ پراکندگی جمعیت در ایران

تقسیم نواحی برحسب صنایع تقسیم نواحی برحسب رودهای دائمی و موقت

مسیرهای عمدۀ مهاجرت طی سال های 1375 تا 1390 تقسیم نواحی برحسب منابع نفتی

درس هفتم
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