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 فصل اول  - مبادى 

1.1 مفاهيم و اصطالحات

در اين فصل بنابر رشــد فکرى شاگردان مفاهيم و اصطالحات زير اهميت ويژه 

دارد که به ترتيب از آن ها نام مى گيريم:

در س اول: نقشه  

درس دوم: نقشه هاى اقتصادى  

درس سوم: مقياس  

درس چهارم: استعمال رنگ در نقشه  

درس پنجم: ارتسام نقشه  

درس ششم: استفاده از تصويرهاى اقمار مصنوعى  
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دانستن اين مفاهيم براى شــاگردان ضرورى بوده، زيرا به کمک آن شاگردان  به 

موضوعات مختلف جغرافيايى آشنا شده و دانشمندان و شاگردان نيز روش مطالعة 

جغرافيه را مى آموزند. در حقيقت اين مفاهيم، کليد اصلى مطالعات علم جغرافيه را 

براى  نوآموزان و شــاگردان جغرافيه تشکيل مى دهد. در صفحات آينده هر کدام 

اين مباحث را با مثال هاى عملى و نقشه هاى مربوط از نظر شاگردان مى گذرانيم. 
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نقشه
درس اول

 آيا مى دانيد كه نقشه چيست؟ و در جغرافيه چه اهميت دارد؟

ساده ترين تعريف نقشه را اين طور بيان کرده اند:

نقشه، عبارت از ترسيم حصه يى از سطح زمين و يا تمام سطح زمين است که شکل يک 

حصة کرة زمين را از حالت ســه بعدى )طول، عرض و ارتفاع( به سطح افقى دو بعدى 

)طول و عرض( به يک مقياس معين و عاليم مشخص نشان مى دهد.

بنابــر آن، محتويات نقشــه از نظر جغرافيــه دان ها اهميت زياد دارد. مطالب داده شــده 

محتويات نقشه را تشکيل مى دهد:

- چوکات نقشه

- دوايرطول البلد و عرض البلد

- خطوط کانتور

- مقياس نقشه

- عاليم مشخص

- استعمال رنگ و پرداز

شکل 1. نقشه، چوکات نقشه و کميات  وضعية جغرافيايى
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- سمت و تعيين جهت در نقشه

- انواع ترسيم نقشه

 چوكات نقشه
ساحة معين اراضى که در نقشه نشان داده مى شود توسط يک چوکات احاطه مى گردد. 

چوکات نقشــه، توســط يک خط درشت با يک خط باريک ترســيم مى شود. دراين 

مورد مهارت هنرى را در نظر گرفته، هر قدر چوکات شفاف و زيبا رسم شود به همان 

اندازه نقشه را دلچسپ مى سازد .

- کميات وضعية جغرافيايى که به دواير طول البلد و عرض البلد اطالق مى گردد.

 موقعيت ساحة نقشه را ارايه مى کند. در شمال، جنوب، شرق و غرب نقشه، اين دواير 

طول و عرض جغرافيايى به رنگ خفيف و نازک ترســيم مى گردد تا موقعيت آن را به 

مقايسة تمام کرة زمين واضح  سازد.

 خطوط كانتور
اين خطوط، ارتفاع يک محل را در نقشه نشان مى دهد. خطوط کانتور از ارتفاعات مشابه 

مى گذرد و همين خطوط است که شکل زمين را در بعد ارتفاع واضح مى سازد.

 مقياس نقشه
تناسب فاصلة نقشه را بر فاصلة اراضى مقياس گويند:
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              نقشه هاى طبيعى

نقشه هاى طبيعى را نقشه هاى توپوگرافى و يا نقشه هاى فزيکى نيز گويند. دراين نقشه ها 
ســاختمان اراضى به وضاحت نشان داده مى شود. برجسته گى ها توسط خطوط پرداز و 
يا ســايه اندازى وضاحت داده مى شــود، هر خط کانتور ارتفاع همان ســاحة معين را 
ارايه مى کند. ارتفاع قله ها به ارقام درشــت نوشته مى شود. جهيل ها، خليج ها، بحيره ها 
و بحر ها با خطوط کانتور آبى عمق آن ها را نشــان مى دهد. دريا ها با نام آن، کوه ها با 
اســم آن ها، دره ها، سطوح مرتفع، وادى ها، کوتل ها، تونل ها، ريگستان ها و دشت ها با 
عاليم خاص ذکر مى شــود، اما تفاوت ارتفاعات، ســمت و مقياس نقشه در هر حالت 
در قســمت پايانى نقشــه درج مى شــود. از لحاظ موجوديت خطــوط کانتور و عمق 
بحيره، بحر و يا جهيل اندازه مى شود، اين نوع نقشه ها را به نام نقشه هاى هيپسوميتريک 

)Hypsometric(نيز ياد مى کنند. 
نقشه هاى طبيعى انواع مختلف دارد؛ مثال: نقشه هاى خاک، نقشة دريا ها و عناصر مايع، 

نقشه هاى اقليمى، نقشه يخچال ها، نقشة نباتات، جنگل ها وغيره.
در اين نقشــه ها تمام جهان، يا يک براعظم، يا يک منطقه ويا يک مملکت گنجانيده 

مى شود.
 نقشه هاى سياسى

نقشه هاى سياسى چه مشخصات دارند؟

چه نوع نقشه را نقشه طبيعى گويند؟

شکل ) 2 ( نقشة طبيعى 
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؟

شكل )3( نقشة تقسيمات سياسى افغانستان

نقشــه هاى سياسى نقشــه هاى اند 
کــه تقســيمات سياســى ممالک 
را بــا خطوط ســرحدى آن ها و با 
پايتخت هاى همان ممالک نشــان 
دهد. ممالک کوچک و بزرگ با 
ســاحة تحت الحمايه،کشـور هاى 
کـامنولــت، تحــت قيموميــت و 
امثال آن با طرز سياست آن کـه يا 
شــاهى  مطلقه،  شاهى  جمهورى، 
مشـــروطه، جمهــورى فـــدرال، 

جمهورى تــوده يى وغيـــــره مى باشد نشـــان داده مى شود.
تقسيمات ادارى، شهرى و شاروالى ها، حکومت هاى محلى و واليات در مجموع 

دراين نقشه ها جا داده مى شود، همچنين وسعت، نفوس و مساحت هر مملکت نيز به 
طور دقيق ذکر مى شود. 

                 فعاليت داخل صنف
نقشه هاى  به دوگروه تقسيم شوند. گروه اول ويژه گى هاى جغرافيايى  شاگردان 
بيان  نقشه هاى طبيعى را در حضور همصنفان خود  طبيعى و گروه دوم اوصاف 

کنند.

         سؤال ها
1- ارتفاعات در نقشه هاى طبيعى چطور ارائه مى شود؟

2ـ نقشه داراى کدام مطالب مهم است؟
3- بحيره ها و ابحار و درياها در کدام نوع نقشه ها نشان داده مى شوند؟

4- نقشه هاى سياسى از نقشه هاى طبيعى چه تفاوت دارند؟
5- سرحدات در کدام نقشه ها بيشتر عالمه گذارى مى شوند؟

          فعاليت خارج صنف
هر شاگرد نقشة سياسى و يا طبيعى براعظم آسيا و اروپا را ترسيم کند و در ساعت 

بعدى از نظر معلم خود بگذراند.
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 درس دوم

              نقشه هاى اقتصادى

شاگردان از نقشه هاى اقتصادى چگونه استفاده مى توانند؟

نقشــه هاى اقتصادى نقشــه هايى را گويند که تمام مســايل اقتصــادى و يا يک بخش 
موضوعات اقتصادى جهان و يا يک مملکت را نشان دهد.

اين موضوعات عبارت اند از: منابع طبيعى زير زمينى که شامل فلزات، احجار کريمه، نفت 
و گاز بوده و يا منابع سطح االرضى، از قبيل پيداوار زراعتى، فابريکه هاى صنعتى، تجارت، 
واردات وصادرات يک کشــور ويا تمــام جهان، توليدات انرژى بــرق از دريا ها، تربية 

حيوانات، صنايع دستى ويا ماشينى در مجموع دراين نوع نقشه ها گنجانيده مى شود.

نقشه هاى مواصالتى
تمام راه هاى حمل و نقل، جاده هاى اســفالت شــده و خطوط آهن در سطح خشکه به 

شمول متروها دراين نقشه ها نشان داده مى شود.
حمل و نقل بحرى، خطوط کشــتى رانى، يا بندرگاه هاى مهــم آن را با توقف گاه هاى 

بحرى خطوط مواصالت بحرى ارايه مى کند.
خطــوط فضايى و خطوط پرواز آن در ســطح ملى و بين المللــى در مواصالت هوايى 
شــامل مى شود. ميدان هاى هوايى، با توقفگاه هاى هر خط پرواز، حجم ترافيک هوايى 

شکل )4( نقشة  اقتصادى 
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و حمل و نقل فضايى در همچو نقشه ها نشان داده مى شود.
در تمام اين نقشــه ها عاليم مشــخص، مقيــاس، کميات وضعية جغرافيايى، ســمت و 

جهت ها با چوکات اساسى آن در نظرگرفته مى شود.
 

        فعاليت داخل  صنف
شــاگردان به سه گروه تقسيم شــوند، هر گروه در بارة يکى از خطوط مواصالتى 

مشوره کرده و نمايندة گروه، موضوع را در صنف بيان کند.

      سؤال ها
در نقشه هاى  اقتصادى کدام موضوعات شامل است؟  .1

آيا پيداوار زراعتى شامل نقشه هاى اقتصادى مى شود، اگر مى شود چرا؟  .2
در نقشه هاى مواصالتى کدام پديده ها گنجانيده مى شود؟  .3

خطوط فضايى، از خطوط حمل و نقل زمينى چه تفاوت دارد؟  .4

       فعاليت خارج  صنف
هر شــاگرد يکى از نقشــه هاى مواصالتى افغانســتان را در خانه رسم کرده از نظر 

معلم مضمون بگذراند.

؟

شكل )5( نقشة مواصالت 
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راجع به مقياس چه مى دانيد؟
مقياس عبارت از نسبت فاصلة نقشه بر فاصلة زمين است.

مقياس به سه شکل نشان داده مى شود؛ اما در هر حالت مفهوم آن ها يکى است.
در هر مقياس يک واحد فاصله نقشه “Map distance”  که در صورت کسر نوشته 
مى شــود معادل به تمام عددى اســت که در مخرج کسر وجود دارد و آن هم به فاصلة 

زمين “Earth distance” داللت مى کند؛ بطورمثال:

Map distance        = Scale         يا    فاصلة نقشه             
                     Earth distance                       فاصلة زمين       

يک سانتى متر در نقشة مساوى به ده هزار سانتى متر در روى زمين 
 10000

1
در  مقياس

است.
     1cm            = 10000 cm   زمين          

يا  1cm نقشه = m 100 باالى زمين 
در مقياس هاى ذيل معادلت هاى آن را با سطح زمين اينطور محاسبه مى نماييم.

 

                       

  درس سوم

              مقياس

= مقياس 

)نقشه(

در اراضى

که در اين جا

در اراضى

در اراضى

اين مقياس اين طور هم نوشته مى شود

در نقشه

در نقشه

در نقشه

   0 ) RF(  مقياس هاى که به صورت کسر ارايه شود آن را مقياس کسرى گويند و به اصطالح
Representative Fraction نيز ياد مى شود.
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مقياس گرافى: در اين نوع مقياس يک گراف يک خط يا دو خط موازى با هم ترسيم 
مى شود، هر واحد گراف فاصله معين را در اراضى نشان مى دهد.

مثًال:
0       I         20         I                 40          I        60        I        80        I         100    km                                                  

0                  20                           40                    60                  80                   100    km                                                 

دراين مقياس گرافى هر واحد گراف که يک ســانتى متر است ده کيلومتر فاصله را در 
اراضى نشان مى دهد. شــکل گراف به مهارت شخص تعلق دارد که آن را تا چه اندازه 

زيبا و جذاب ترسيم کرده مى تواند.

مقياس لفظى: اين گونه مقياس به لفظ وکلمات ارايه مى شود به گونه نمونه در مقياس کسـرى

          
مقياس لفظى آن يک سانتى مترمعادل 500 متر است و در مقيـــاس گرافـــى

50000
1

 باال، يک سانتى متر نقشة معادل ده کيلومتر در اراضى مى باشد.

            فعاليت  داخل  صنف
 شاگردان در صنف به دو گروه تقسيم شوند، يک گروه مقياس کسرى 

  را بيان کنند که چه مفهوم دارد و گروه دوم، مقياس گرافى همين 
  1000000  

1

کسر را طورى ترسيم کنند که هر دو سانتى متر، معادل km 10 باشد.

               سؤال ها
   را بيان کنيد.  

1500
1

1- مفهوم مقياس کسرى  
                                  

2- مقياس  1:205000 چه مفهوم دارد؟

 چه معنى دارد.
25000000

1
3- مقياس 

             
     فعاليت خارج  صنف:  شاگردان مقياس گرافى سه سؤال فوق 

را به فکر خود ترتيب و ترسيم کنند.

؟
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آيا  استعمال رنگ در نقشه مفيد است؟
شاگردان بايد بدانند که، رنگ هاى مختلف در نقشه چه اهميت دارد.

 يک تعداد رنگ هاى مشــخص در نقشــه هاى جغرافيايى به کار برده مى شــوند که هر 
رنگ مفهوم خاص را در ذهن شاگرد به وجود مى آورد.

رنگ هاى مهم که در نقشه هاى جغرافيايى به کار مى رود ازاين قرار اند:
- رنگ ســياه براى نشــان دادن چوکات نقشــه و نام هاى مختلف محالت، شــهرها و 

غيره.
- رنگ سبز  براى سرزمين هاى سرسبز، جنگل ها، کشتزارها و امثال آن

- رنگ زرد براى نمايش مناطق صحرايى و ريگستانى
- رنگ آبى براى ابحار، جهيل ها، خليج ها، بحيره ها و دريا ها

- رنگ سرخ براى خطوط مواصالتى، شاهراه ها و مراکز ادارى و سياسى
- رنگ جگرى براى سلسله جبال و کوه ها

- اما بعضى رنگ هاى ديگر هم استعمال مى شود که در نقشه هاى اقتصادى، سياسى، بشرى و 

طرز استفادة اراضى از آن ها کار مى گيرند و عاليم مشخص آن تذکر داده مى شود.

  درس چهارم

       استعمال رنگ در نقشه

شکل )6( استعمال رنگ در نقشه 

 متر
 متر
 متر
 متر
 متر
 متر
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تاريکى، ماليم بودن و تون رنگ هم مهم است؛ طور مثال در ابحار:
از عمق 0 الى 1000 متر آبى بسيار خفيف و به تدريج از عمق 7000 الى 10000 متر 

آبى بســيار تاريک به همين ترتيب در ارتفاعات کوهســتانى، رنگ جگرى اســتعمال 
مى شــود که نظر به ارتفاع از دامنة کوه جگرى کم رنگ شــروع شــده در ارتفاعات 
متوســط جگرى ماليم و در ارتفاعات بين 5000 الى 8000 متر جگرى تيره به کار برده 
مى شــود. در نقاط مرتفع کوهستانى اگر يخچال وجود داشته باشد، با رنگ سفيد آن را 

نشان مى دهند.
در نقشه صفحه قبلى شما تفاوت رنگ ها و موضوعات را فهميده مى توانيد.

اين نوع نقشه ها را به نام هيپسومتريک هم ياد مى کنند. مراکز فرهنگى، زبان، دين، نژاد 
و ساير مميزات ديگر در نقشه ها با رنگ هاى مختلف و جداگانه نشان داده مى شوند تا 
براى خواننده گان مشــکالت به وجود ميايد و هر موضوع را توسط رنگ هاى جداگانه 

تشخيص داده بتوانند. 

 

TN شمال حقيقى
MgN شمال مقناطيسى

GN شمال شبكه هاى نقشه مركاتور
شكل  )7( جهات 

شمال در نقشه

 
TN

GNMgN

جهات را در نقشه چطور تعيين مى توانيد؟
در نقشه هاى جغرافيايى جهات به سه طريقة ذيل تعيين مى گردد:

1- در حصة پايانى نقشه يک وکتور رسم مى شود که در رأس وکتور کلمة 
شمال با حرف N نشان داده مى شود و در قاعدة وکتور حرف S نوشته مى شود 

که سمت جنوب را وانمود مى سازد.
2- اگر به نقشــه توجه شــود دواير طول البلد و عرض البلد در نقشه ها ترسيم مى شوند. در 

امتداد طول البلد سمت بااليى آن شمال و سمت پايينى آن جنوب را ارايه مى کند.
3- اکنون در نقشــه ها هدف اصلى آن اســت که عنوان نقشــه در حصة فوقانى آن نوشته 

مى شود. و به گونة معمول قسمت فوقانى نقشه سمت شمال را افاده مى کند.
هرگاه سمت شمال حصة فوقانى نقشه را ارايه نمايد سمت راست شما، سمت شرق، سمت 

چپ شما، سمت غرب و حصه پايينى نقشه سمت جنوب را نشان مى دهد.
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؟

 

B 

A1 

A 

AB 

دب اكبر

ستارة قطب

 اما در نقشه هاى توپوگرافى سمت شمال توسط وکتورهاى مختلف نشان داده مى شود:
1- شمال مقناطيسى از شمال جغرافيايى قدرى دورتر واقع است که در مجاورت خليج هدسن، 

شمال کانادا موقعيت دارد و به عالمت خاص به حروف MgN نشان داده مى شود

2- شمال واقعى که قطب شمال زمين است به استقامت ستارة قطب مى باشد.
به حروف TN ارائه مى شود و آن را شمال جغرافيايى نيز مى گويند.

3- شمال شبکه هاى خطوط نقشه )UTM( يا نقشه هاى )يونيورسل ترانسورس مرکاتور 
به حروف GN معرفى مى شود.

اين وکتورهاى شمال در ممالک مختلف به زوايايى خورد ويا بزرگ به صورت متفاوت 
از همديگر دور يا نزديک واقع مى شوند.

GN يا خط شمال نقشه هاى مرکاتور بيشتر موازى به طول البلد مى باشد،  اما شمال مقناطيسى 
با شــمال حقيقــى در بعضى ممالک منطبق، در بعضى ممالک انحــراف کمتر و در برخى 

ممالک انحراف بيشتر دارد.

        فعاليت  داخل  صنف: شاگردان به سه گروه تقسيم شده هر گروه 
راجع به يکى از شمال هاى که در نقشه استعمال مى شود صحبت کنند.

      سؤال ها
1- چند نوع شمال وجود دارد.

2- شمال حقيقى به کدام حروف خالصه مى شود.
3- شمال مقناطيسى از شمال حقيقى چه تفاوت دارد؟

4ـ نقاط مرتفع در نقشه به کدام رنگ نشان داده مى شود؟
5ـ رنگ آبى در نقشه مشخصة کدام چيزها مى باشد؟

6ـ صحرا را در نقشه به کدام رنگ معرفى مى کنند؟

         فعاليت خارج  صنف
هر شاگرد راجع به شمال جغرافيايى و شمال مقناطيسى دو- دو سطر نوشته با شکل آن در 

صنف ارايه نمايند.
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درس پنجم

              ارتسام نقشه

ارتسام نقشه ها در جغرافيه چه اهميت دارد؟
نقشه هاى جغرافيايى به اساس معيارهاى هندسى به چند نوع تصنيف مى شوند:

1. ارتسام استوانه يى
2. ارتسام مخروطى

3. ارتسام مستوى
4. ارتسام مولوايد

5. ارتسام سينوسايدل
6. ارتسام گودز

7. ارتسام ايکرات
1. ارتسام استوانه يى: 

در ارتسام استوانه يى کرة شفاف زمين را داخل کاغذ حسس عکاسى استوانة شفاف 
گذاشته نور را از مرکز کردة زمين، در سطح کاغذ استوانه يى تابش مى دهند، در اثر 
تابش نور دواير طول البلد و عرض البلد و شــکل قطعات خشــکه و ابحار باالى کاغذ 
استوانه يى انتقال مى يابد . به اين اساس طول عرض البلد قطبين که معادل به صفر است 
در باالى نقشــه مساوى به خط استوا ترسيم مى شود. عالوه بر آن قطعات خشکه و يا 
جزايرى که در ســاحة قطبين موقعيت دارند از حالت اصلى چندين بار بزرگ تر نشان 
داده مى شــوند. اما خوبى هايى هم دارند که اين ارتسام در بحر پيمايى، فضا نوردى و 
حتى در پرتاب قمرهاى مصنوعى رهنمود خيلى عالى محســوب مى شــود، استقامت 
زواياى يک محل را در ارتباط محل ديگر به درســتى نشــان مى دهد. بهترين ارتسام 

استوانه يى نقشه هاى مرکاتور است که در اکثر موارد از آن استفاده مى شود.

شکل )8( ارتسام مرکاتور  
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2.ارتسام مخروطى
در ارتسام مخروطى کاغذ حساس عکاسى 
را به شکل مخروط باالى يک عرض البلد، 
ويا بــاالى دو عرض البلد بــه طور مماس 
گذاشته مى شــود، در نتيجه ارتسام حاصله 
ونقشــة توليد شــده را ارتســام مخروطى 

گويند.
اين ارتسام از لحاظ شکل و ساحه متناسب 

به سطح زمين مى باشد.
      

                                                       

3. ارتسام مستوى
کاغذ مســتوى در يک حصة کرة مجسمة مماس گذاشــته شده و بعد از آن به اساس 
نور اندازى عرض البلدها و طول البلدها و شــکل قاره ها يا يک کشور در روى صفحة 

ارتسام انتقال مى يابد. 

4.ارتسام مولوايد
عبارت از مهارت تنظيم و ترسيم طول البلد ها و عرض البلد ها است که قطعات خشکه 

و بحر را نظر به موقعيت آن در روى نقشه انتقال مى دهند. 
 

شكل )9(  ارتسام مخروطى

شكل )10( تصوير از ارتسام مستوى
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5. ارتسام سينوسايدل، گودز و اكرت 
هرکدام به اســاس مهارت هاى هندسى کميات وضعية جغرافيايى و قطعات در آن ها جا 

داده مى شود که هر يک را در اشکال به گونه جدا گانة آن مالحظه کرده مى توانيد.

         

شكل )12( ارتسام اكرت

شكل )14( ارتسام گودز

شكل )13( ارتسام سينوسايدل

شكل )11( ارتسام مولوايد
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؟

    فعاليت داخل صنف
شاگردان به چهارگروه تقسيم شــوند. گروه اول ارتسام مرکاتور )استوانه يى(، گروه 
دوم ارتسام مخروطى، گروه سوم ارتســام مستوى، و گروه چهارم ارتسام مولوايد را 

تعريف نمايند.

     سؤال ها
1. به چند نوع ارتسام آشنا هستيد؟

2. ارتسام مرکاتور چه خصوصيت دارد؟
3. ارتسام مخروطى کدام نوع ارتسام است؟

     فعاليت خارج صنف
هر شاگرد در کتابچه هاى خود شکل هر ارتسام را، جداگانه رسم کند و از نظر معلم 

مضمون بگذراند.
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درس ششم

استفاده از عكس هاى اقمار مصنوعى  

در مورد تصوير اقمار مصنوعي چه مي دانيد؟ و چه اهميت دارد؟
عکس ها و تصاوير اقمار مصنوعى براى تحليل و تفســير موضوعات جغرافيايى خيلى 

جالب و قابل استفاده مى باشد و شاگردان بايد به ارزش آن پى ببرند.

شکل )15( اقمار مصنوعى و عکس بردارى سطح زمين 

شكل )16( قمر مصنوعى و عكس بردارى سطح زمين 
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کيهان نورد امريکايى )آرم ســترانگ( بار اول توسط اپولو ) 11( در فضا دست يافت 
و به مهتاب پياده شد.        

او در مورد جاذبة مهتاب اظهار داشــت، که جاذبة مهتاب نظر به جاذبة زمين شــش 
مرتبه کم تر است.

درجة حرارت ســطح مهتاب در روز خيلى زياد بوده )210( درجة سانتى گريد و در 
شب )110-( درجة ســانتى گريد مى باشد. ازين سبب، قشر خارجى مهتاب از ذرات 
خورد خاکى تشکيل شده، فاقد آب، فاقد علف و فرش نباتى است. از اقمار مصنوعى 
عکس بردارى زمين صورت گرفت که زمين را به شــکل کروى نشــان مى دهد و در 
فضا به طور معلق بوده به دور آفتاب مى چرخد. تمامى اقمار مصنوعى که به دور زمين 
مى چرخند مدار بيضوى داشته در ارتفاعات مختلف از 700 الى 3000 کيلومتر تنظيم 

مى شوند. 
توسط عکس هاى اقمار مصنوعى شکل قطعات خشکه و سواحل براعظم ها به خوبى 
تثبيــت و تصحيح مى گردد که براى علماى جيوديــزى و کارتوگرافى کمک قابل 

مالحظه را انجام داده است.
ســاحة جنگل ها، ساحة ريگستان ها، ساحة زمين هاى زراعتى و خطوط مواصالت در 

بر و بحر به خوبى تثبيت مى گردد. 
ســاختمان شهرهاى جهان، وسعت، پالن شهرى و ساير موضوعات مربوط به مکان و 

شكل )17( تصوير زمين توسط ماهواره
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محل بودوباش، بندرگاه ها، دريا ها توســط عکس هاى اقمار مصنوعى به خوبى تثبيت 

و تصحيح شده مى تواند.                              

مطالعــة يخچال هاى کوهســتانى و يخچال هاى قطبى در مجموع توســط عکس هاى 

اقمارمصنوعــى صورت مى گيرد. خالصه هيچ موضوع از چشــم کمرة قمر مصنوعى 

پنهان مانده نمى تواند.

         فعاليت داخل صنف
 شــاگردان به دو گروه تقسيم شوند گروه اول مطالعة شهرهاى معاصر را با شهرهاى 

کشورهاى رو به انکشاف مقايسه کنند.
گروه دوم دريا ها را به مقايسة سلسله جبال مربوط مطالعه کنند.

        سؤال
عکس هاى اقمار مصنوعى در تثبيت سواحل چطور کمک مى کند؟  -1

آيا ساحه زراعتى در اقمار مصنوعى چطور معلوم مى شود؟  -2
کروى بودن زمين چطور از عکس هاى اقمار مصنوعى واضح مى گردد.  -3

       فعاليت خارج صنف
هر شاگرد يک تصوير از اقمار مصنوعى را پيدا کند و راجع به محتويات آن تصوير 

چهار سطر بنويسد.

؟

شكل )18( تصوير قمر مصنوعى و نقشه تهيه شده آن 
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 فصل دوم - اقليم افغانستان 

در اين فصل مي خوانيم!
اقليم افغانستان

فکتورهاى مهم اقليمى
حرارت
رطوبت

مناطق اقليمى افغانستان
1 ـ صحرايى
2 ـ مونسونى

3 ـ مديترانه يي تحت استوايى
4 ـ ستپ

5- ساحه اقليمى ستپ جنوبى
6- اقليم منطقه الپاين تندرا

7 ـ کوهستانى
شاگردان عزيز با خواندن اين فصل به اهداف دانشى زير آشنا شوند:

ـ در مورد فاکتورهاى مهم اقليمى معلومات حاصل نمايند.
ـ در مورد حرارت آگاهى حاصل کنند.

ـ      //     رطوبت
ـ       //    فشار هوا و باد

ـ       //    مناطق اقليمي افغانستان
ـ        //   صحرايى
ـ        //   مونسونى

ـ        //   مديترانه يى تحت استوايى
ـ       //   ستپ

ـ       //   کوهستانى
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داده    مطالب  بارة  در  مى توانند  فصل  اين  خواندن  با  عزيز  شاگردان 
شده معلومات حاصل كنند: 

ـ فکتورهاى مهم اقليمى را تفکيک کرده بتوانند.
ـ  درجة حرارت مناطق اقليمى را تفکيک کرده بتواند.

ـ تشخيص رطوبت نسبتى و مطلق
ـ تشخيص فشار بلند و پست بادها

ـ انواع اقليم را تفکيک کرده بتوانند.
ـ اقليم کوهستانى را از اقليم استپ تفکيک کرده بتوانند.
ـ اقليم استپ را از اقليم تحت استوايى فرق کرده بتوانند.

ـ اقليم مديترانه يى را از اقليم کوهستانى فرق کرده بتوانند.
ـ اقليم مونسونى را از مديترانه يى تفکيک کنند.

ـ اقليم کوهستانى را از صحرايى تشخيص کرده بتوانند.
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درس هفتم

  اقليم افغانستان             فكتور هاى مهم اقليمى

به نقشة )19( نگاه کنيد وضع اقليم را در مناطق مختلف نشان مى دهد. 

چه عواملى در تنوع اقليم کشور ما مؤثر اند؟

در اين جا به تعدادى از عوامل و 

شرايط عمده و مهم پديده هاى 

َجــِوى که اقليــم افغانســتان را 

کنترول مى کنــــــد اشــــــاره 

مى کنيم.

ش )19(  شکل باال  نقشه اقليمى افغانستان 

شکل )20(فصل بهار
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�t زاوية تابش آفتاب:  تابش آفتاب در فصل هاى مختلف سال به زواياى مختلف در 
افغانستان مى تابد؛ به طور مثال باالى عرض البلد 34 درجه و 33 دقيقه زاوية تابش آفتاب 

در اول سرطان 78 درجه و 57 دقيقه است. در اين ماه هوا گرم است؛ اما در اول حمل 

)بهار( و ميزان )خزان( زاوية تابش آفتاب 55 درجه و 57 دقيقه است؛ بنابرآن در اين ماه 

ها هوا معتدل و در اول جدى که زاويه اش به 32.5 مى رسد هوا سردتر است.

�tعامل ديگرى که باالى اقليم افغانستان تاثير دارد دواير عرض البلد است. 
درجه   38 و  دقيقه   30 و  درجه   29 عرض البلد هاى  بين  افغانستان  مى دانيم  طورى که 

مى تابد  عمودى  استوا  خط  به  آفتاب  شعاع  زمانى که  است.  واقع  شمالى  دقيقة   31 و 

ميل و در  زاوية 60 درجه و 30 دقيقه  به  افغانستان شعاع آفتاب  نقطة  در جنوبى ترين 

شمالى ترين نقطة افغانستان به زواية   51 درجه و29 دقيقه مى تابد.

�tفشار پست و بلند نيز عامل مهم و عمدة ديگرى است که بر اوضاع جوى يک منطقه 
تأثير مى اندازد؛ مثال وقتى که مرکز فشار پست در مجاورت جزيرة آيسلند به وجود 

مى آيد کتلة معيين هواى مرطوب از قسمت غرب و شمال غرب داخل افغانستان شده 

سبب برف بارى و بارنده گى مى شود.

شکل )21( فصل خزان 
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 و يا فشار بلند سايبريا در موسم زمستان باعث برف بارى هاى دامنه دار در افغانستان و 

هندوکش مى گردد.

مختلف  از سمت هاى  سال  مختلف  موسم هاى  در  رطوبت  با  همراه  هوا  کتله هاى  �t

داخل افغانستان مى گردند که در اقليم کشور تأثير داشته برف بارى ها و بارنده گى هاى 

مختلف را به وجود مى آورند.

يعنى  مى رود،  به شمار  ما  کشور  اقليمى  تغيير  در  اساسى  عوامل  از  يکى  ارتفاع،  �t

نقاط  و  بوده  برفى  و  مرتفع سرد  نقاط  زيرا  است؛  افغانستان يک سرزمين کوهستانى 

کم ارتفاع گرم تر مى باشد. موجوديت و سمت افتادة کوه ها، عامل مهم و بارز اقليمى 

مملکت را تشکيل مى دهد.

�tطوفان هاى هوايى  گاه گاه باالى اقليم افغانستان تأثير وارد مى کند.

شكل )22(     
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؟

     

     فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم گردند و هرکدام به ارتباط يکى از عوامل فوق باهم بحث 

کنند و نتيجه را  پيش روى صنف ارايه دارند.

    سؤال ها

1ـ  فکتورها و عوامل مؤثر اقليم کدام ها اند نام ببريد؟

2ـ  جمالت صحيح و غلط را از هم تفکيک کنيد:

تشکيل  را  اقليمى  مهم  و  بارز  عامل  کوه ها  موجوديت  و  ارتفاع  افغانستان  در  1ـ 

مى دهد.

 عامل ديگرى که باالى اقليم افغانستان تأثير دارد موقعيت عرض جغرافيايى آن مى باشد 

اين عامل در مدت چندين سال نتايج مهم اقليم کشور محسوب مى شود.

شده  افغانستان  داخل  سال  مختلف  موسم هاى  در  رطوبت  با  همراه  هوا  کتله هاى  3ـ 

بارنده گى و برف بارى را بار مى آورند.

      فعاليت خارج صنف

ميل آفتاب را در طول روز هاى فصل تابستان در محيط زنده گى خويش چطور مى يابيد؟
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درس هشتم

    حرارت

کدام عنصر اقليمى، کشور ما را در طول سال  بيش تر تحت تأثير قرار مى دهد؟

حرارت که از جمله عناصر اساسى و فوق العادة مهم اقليمى يک منطقه به شمار مى رود، 

عبارت از مشخصة طبيعى زمين است که در اثر تابش آفتاب به وجود مى آيد و مفهوم 

گرمى را افاده مى کنـد. اگر به دقت مطالعه کنيم حرارت و ديگر عناصر جوى در 

طول زمان نظر به ارتفاع ، فصل هاى سال و دواير عرض البلد، با تغييرات زياد مواجه 

مى کردد.

افغانستان بين 29 درجه و 30 دقيقه  و 38 درجه و 31 دقيقة عرض البلد هاى شمالى 

و  دقيقه   30 و  درجه   60 آفتاب  شعاع  ميل  کشور   جنوب  در  آن  بنابر  است  واقع 

جاى  به  مسأله  اين  است.  دقيقه   29 و  درجه   51 آن  اصغرى  ميل  کشور  شمال  در 

خود در تعيين و تثبيت اوضاع اقليمى يک منطقه اهميت مهم وعمده  دارد. همچنان 

شکل )23( آفتاب به حيث بزرگ ترين منبع حرارت، نور و انرژى  
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افغانستان از جمله کشورهاى کوهستانى است که ارتفاعات فوق العاده زياد دارد؛ بنابر 

آن تغييرات حرارت نظر به ارتفاع در وضع جوى آن نسبت به ديگر فکتورهاى اقليمى 

تأثير بيش تر دارد.

  در مناطق کوهستانى حرارت با ارتفاع معکوس متناسب است به اين مفهوم که هر 

قدر به ارتفاعات بلند برويم درجة حرارت کم مى شود و هم مقدار بارنده گى افزايش 

مى يابد. طورى که مطالعه شده در هر صد متر ارتفاع يک درجة سانتى گريد حرارت 

تنزيل مى يابد.

 

شکل )23( آفتاب به حيث بزرگ ترين منبع حرارت، نور و انرژى  

شکل )24( تصوير از منطقة کوهستانى 
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جدول حد اكثر و حد اقل حرارت در بعضى نقاط كشور نظر به ارتفاع

ارتفاع از سطح اسم محلشماره

بحر

حد اقلحد اکثر

3350 مترسالنگ شمالى1
18،4 درجه 

سانتى گريد

1،1 درجة 

سانتى گريد

2
ميدان هوايى  

کابل
8 //35،1 //1803 متر

17،8 //42،8 // 360 مترشبرغان3

از طرف ديگر افغانستان از چهار طرف به خشکه محاط است.

 بنابر آن داراى اقليم برى مى باشد، از جانب ديگر بنابر کوهستانى بودن آن اختالف 

درجة حرارت شبانه روزى، ماهانه و ساالنه زياد است. اين نوع اختالف درجة حرارت 

خصوصيت اقليم خشک يک منطقه را وانمود مى سازد؛ چنانچه اندازة حرارت آن در 

زمستان سرد و در ايام تابستان بسيار گرم مى باشد.
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؟

       فعاليت داخل صنف

شاگردان به چند گروه تقسيم و هر يک روى موضوعات زير  باهم بحث کنند:

حرارت، موقعيت عرض جغرافيايى ، سه منطقة اقليمى نظر به ارتفاع.

     سؤال ها

جاهاى خالى را با جمالت و کلمات مناسب پر کنيد.

حرارت عبارت از يک .................... مشخصه ....................... است. �t
زمانى که شعاع آفتاب از ....................... به سطح .......................... مى رسد. �t

افغانستان  بين ......................................... عرض شمال واقع است. �t
افغانستان از جمله .................................... است که ................................. دارد. �t

      فعاليت خارج صنف

از روى نقشة اقليمى مناطق، صحرايى افغانستان را تصنيف کنيد.

شکل )25(
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آيا رطوبت در اوضاع اقليمى افغانستان نقش مهم دارد؟

رطوبت از جملة عوامل مؤثر مهم اقليم است که در طول ماه و سال، شرايط جوى و 

اوضاع اقليمى يک محل را به طور مستقيم تحت کنترول قرار مى دهد. مقدار بارنده گى 

درجة  مرتفع  نقاط  در  زيرا  مى رسد،  مشاهده  به  اضافه تر  کوهستانى  مناطق  در  بيشتر 

سبب  و  مى گيرد  قرار  اشباع  حالت  به  زودتر  مرطوب  هواى  و  يافته  تنزيل  حرارت 

بارنده گى مى شود. 

برخورد جبهه هاى گرم و ســرد گاهى در افغانســتان باعث بارنده گى هاى کوهســتانى 

مى گردد. 

از جانــب ديگر، بارنده گى هاى موســمى بحر هند در صفحات شــرقى کشــور باعث 

بارنده گى در ماه هاى تابستان مى گردد.

در افغانستان کتله هاى هواى ذيل مسلط است:

  درس نهم 
رطوبت  

شکل )26( نقشه   
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ـ در فصل زمستان، جبهة سرد سايبريا از شمال.

ـ در فصل بهار، جبهة معتدل از آيسلند و بحيرةکسپين.

ـ در فصل تابستان، هواى مرطوب خليج فارس و بادهاى موسمى بحر هند از جنوب و 

جنوب غرب. 

اين کتله هاى هواى فوق در موســم هاى مختلف ســال باعث بارنده گى در افغانســتان 

مى گردد.

فشار هوا و وزش بادها 

حد اعظمى فشار هوا در سطح بحر به مالحظه مى رسد که معادل به )760( ميلى متر 

ويا )1013( ميلى بار است، اما به هر اندازه يى که از سطح بحر به استقامت ارتفاعات 

در اتموسفير و يا نقاط مرتفع کوهستانى باال برويم و فشار بارومترى ستون سيماب را 

مشاهده کنيم ديده مى شود که نظر به ارتفاع ستون سيماب تنزيل مى يابد.

اين موضوع را در استيشن هاى هوا شناسى مختلف افغانستان به ترتيب ذيل مى يابيم:

 ارتفاع سيماب به
ميلى متر

 ارتفاع از سطح بحر
به متر

ماه اسم استيشن

680 
694،9
768،8
770،6
885،7
910،0
936،4
956،2
969،6
970،3
977،3

3350
3150
2180
1803
1185
964
651
552
510
435
378

اکتوبر
اکتوبر
نوامبر

جنورى
جنورى
نوامبر
دسامبر
جنورى
جنورى
جنورى
جنورى

سالنگ شمالى
سالنگ جنوبى

غزنى
کابل

خوست
هرات
فراه

جالل آباد
بغالن
کندز

مزارشريف

نظر به اين ارقام ديده مى شود که فشار اتموسفير با ارتفاع، تناسب معکوس دارد به اين 
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مفهوم که اگر ارتفاع زياد شود فشار اتموسفير تنزيل مى يابد و از طرف ديگر هرگاه 

ارقام فوق را از لحاظ تغييرات فشار درظرف سال مورد مطالعه قرار دهيم مى بينيم که حد 

اکثر اوسط فشار در تابستان )ماه اسد( به 778،4 ميلى بار و در بهار ماه حمل، به 844،18 

ميلى بارصعود مى يابد.

 اما اگر به پرنسيپ اصلى و فزيکى جريانات باد متوجه گرديم در بحث هاى مختلف اقليم 

 ) Cyclone- L.P Low Pressure( شناسى و جغرافياى فزيکى اصطالح فشار پست

HIGH PRESSURE( يا )Anticyclone( و فشار بلند )DEPRESSION( ويا

بلند  فشار  مراکز  از  باد مداوم  نام گرفته مى شود و تحت هرنوع شرايط جريان   )H.P
هندوکش به استقامت فشار پست صورت مى گيرد؛ به طور مثال باد پروان ويا باد هاى 

120 روزة هرات از مراکز فشار بلند به استقامت مراکز فشار پست در حرکت مى افتد. 

دسته بندى  مى توان  توپوگرافى  و  دواير عرض البلد  به  نظر  را  بلند  و  پست  فشار  مراکز 

کرد، مناطق که حد اعظمى حرارت خود را اختيار مى کنـد مرکز فشار پست و در مناطق 

سردترمراکز فشار بلند به وجود مى آيد. به اين اساس نظر به تقسيمات دوايرعرض البلد 

مراکز فشار را به ترتيب ذيل مى يابيم:

1ـ ساحة خط استوا داراى مرکز فشار پست.

2ـ ساحة خط سرطان و جدى داراى مرکز فشار بلند.

انتارکتيک داراى مرکز فشار پست )به مقايسة مناطق  3ـ ساحة خط دايرة آرکتيک و 

قطبين( 

4ـ ساحة قطبين، داراى مرکز فشار بلند.

به اين اساس افغانستان در ساحة فشار بلند نيم کرة  شمالى موقعيت دارد، بنابرآن داراى 

آسمان صاف و بارنده گى کمتر مى باشد.
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      فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند، هر گروه روى نکات اساسى درس باهم بحث کنند 

و نتيجة بحث را پيش روى صنف ارايه کنند.

      سؤال ها

1ـ رطوبت چطور اوضاع اقليمى يک محل را کنترول مى کند.

2ـ آيا بادها مى توانند در تغيير اقليم مؤثر باشند آن را بيان کنيد.

صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد:

3ـ مرکز فشار پست در ساحه . . . 

ب ـ دايرة جدى   الف ـ دايرة سرطان     

دـ هيچ کدام ج ـ خط استوا     

4ـ حد اعظمى مرکز فشار :

د( هيچ کدام ج( ماه جدى  ب( ماه اسد  الف( ماه سنبله  

    فعاليت خارج صنف

با توجه به دو مطلب)رطوبت و فشار هوا( تحقيق کنيد و دانسته هاى خويش را در 

يک صفحه بنويسيد.
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درس دهم

              مناطق اقليمى افغانستان

چگونه گى مناطق اقليمى افغانستان را بيان کنيد!

با در نظر گرفتن عناصر مهم اقليم؛ چون حرارت، رطوبت، بارنده گى، مراکز فشار 

پست و بلند، مناطق اقليمى افغانستان را به ترتيب ذيل مى توان تصنيف کرد:

ـ اقليم صحرايى

ـ اقليم مونسون

ـ اقليم مديترانه يى

ـ اقليم ستپ

ـ اقليم ناحية الپاين تندرا

ـ اقليم کوهستانى

 اين تصنيف اقليمى با تقسيمات زون هاى نباتى که علما انجام داده اند نيز توافق کامل دارد.

1. اقليم صحرايى                                                                                                                        

مناطقــى که تحت تأثير اين نــوع اقليم قرار دارند عبارت اند از: ريگســتان صديقى، 

شکل )27( مناطق اقليمى 
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دشت مارگو، دشت جهندم، دشت بکوا و يک 

نوار صحرايى در امتداد درياى آمو مشخصات 

اقليم صحرايى آن اســت که مقدار بارنده گى 

در طول ســال فوق العاده کم و وقفه يى بوده و 

10 ميلى  اندازة بارنده گى وســطى ماهوار از 5ـ 

متر تجاوز نمى کند.

هم چنان تغيير درجة حرارت در طول شــب و 

روز در موســم تابستان و زمســتان بسيار زياد 

مى باشــد و برف نمى بــارد. روى همين علت 

بنابر عــوارض جوى احجار از هم شکســته و 

توده هاى خورد و بزرگ ريگى به شــکل دون 

DUNE تپه هــاى ريگــى ظاهــر مى گردد و 
نباتــات خاردار و زقوم که در مقابل حرارت و 

کمى رطوبت مقاومت دارد مى رويد.

2- اقليم مونسونى

ساحة سپين غر و مناطق کوهستانى نورستان و 

واليت  مى باشد،   مونسون  اقليم  شامل  لغمان 

بادهاى  وزش  از  خوست  به خصوص  پکتيا 

در  زيرا  مى گردد،  مستفيد  هند  بحر  مونسونى 

تابستان جريان مرطوب بحر هند و در زمستان 

اين منطقه را مرطوب مى  جريان سرد سايبريا 

سازد.

هواى مرطوب اين ســاحه مســاعد ترين زمينة 

رشد نباتات نوع ارچه، بلوط، نشتر و جلغوزه را آماده ساخته است. 

شکل )28( جنگل هاى سوزنى برگ

شکل )29( منطقة مديراته يى

شکل )30( جنگل پهن برگ منطقة معتدل

 شکل )31( منطقة تندرا
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تنها در ماه هاى عقرب و قوس 

اين ساحه نســبتاً هواى خشک 

دارد، در ديگــر ماه هاى ســال 

هواى آن مرطوب مى باشــد و 

مقدار بارنده گى ساالنة آن بين 

460 و 680 ميلى متر مى رســد 

که به اين اساس يک منطقة نسبتاً مرطوب را وانمود مى سازد.

3. اقليم مديترانه يى 

اقليم مديترانه يى در مناطق شرقى کشور وجود داشتة داراى ويژه گى ها زير است:

به نقشة اقليمى افغانستان نگاه کنيد و ساحات اقليم مديترانه يى را نشان مى دهد.

1ـ تابستان خشک و بسيار گرم.

2ـ بارنده گى آن بيش تر در ايام زمستان صورت مى گيرد.

3ـ درجة حرارت وسطى در تابستان از 22 درجة سانتى گراد باالتر مى رود.

متر  ميلى   40 تا   20 از  زمستان  فصل  در  ويژه  به   سال  طول  در  بارنده گى  مقدار  4ـ 

مى رسد. جالل آباد که نمونة خوب اقليم مديترانه يى است حد وسطى حرارت هشت 

ساله به 21 درجة سانتى گراد و مقدار بارنده گى از 147 ميلى متر به 390 ميلى متر تغيير 

مى يابد. بارنده گى به طور عموم به شکل باران بوده و برف بارى به مالحظه نمى رسد تنها 

در ارتفاعات بلندتر از 900 متر برف بارى را در دامنة کوه هاى سپين غر ديده مى توانيم. 

نواحى  اين  خشک  فصل  از  جالل آباد  هموار  نسبتاً  نقاط  از  بعضى  در  گز   درخت 

نماينده گى مى کند، کشت برنج، نباتات خانوادة ستروس، موجوديت نيشکر، درخت 

خرما و سرو مشخصة آب و هواى مديترانه يى است.

شکل )32(
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                  فعاليت داخل صنف 
به  افغانستان  اقليمى  نقشة  به  توجه  با  گروه  هر  گردند  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 

سواالت زير پاسخ دهند.

1ـ خصوصيات مناطق اقليم صحرايى و مديترانه يى را باهم مقايسه کنيد.

2ـ خصوصيات مناطق اقليمى مديترانه يى و مونسونى را باهم مقايسه کنيد.

      سؤال ها
1ـ اقليم جالل آباد داراى کدام خصوصيات مى باشد. 

2ـ تابستان خشک و بسيار گرم از اوصاف اين نوع آب و هوا است.

ج( آب و هواى صحرايى الف( آب و هواى موسمى  

د( هر سه جواب صحيح است ب( آب و هواى مديترانه يى  

نوع آب و هوا  نيشکر، درخت خــــــرما و ستروس در کدام  بــــرنج،   3ـ کشت 

مى  رويد.

ج( الپاين تندرا الف( آب و هواى صحرايى.  

د( مديترانه يى ب( آب و هواى مونسونى  

4ـ در جالل آباد بارنده گى به صورت عموم چگونه است، توضيح دهد؟

در مقابل سؤاالت صحيح حرف ص و در مقابل سواالت غلط حرف غ بگذاريد.

�tدر مناطق کوهستانى مقدار بارنده گى نسبت به مناطق هموار کمتر است.
�tدر ارتفاعات بلند هوا بسيار گرم است.

�tبرف بارى در مناطق گرم و کم ارتفاع مثل فراه، جالل آباد، لشکرگاه ديده مى شود.
�tحد اعظمى بارنده گى در نواحى مرکزى و شمال غربى کشور زياد است، بنابر اين 

علت برف بارى فصل زمستان را جبهة سرد سايبريا تشکيل مى دهد.

      فعاليت خارج صنف

اوصاف اقليم محل زيست خود را در چند سطر بنويسيد.
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درس يازدهم 

4. اقليم منطقه ستپ                                                                      

شکل )33( اقليم کوهستانى  

آيا مى دانيد اقليم ستپ داراى چه خصوصيات است ؟

در افغانستان ساحة اقليم منطقة ستپ نظر به اقليم مونسون و مديترانه يى بيشتر است 

و خصوصيات بارزى که اقليم ستپ دارد عبارت از آب وهواى برى آن مى باشد.

در اين منطقه، اختالف درجة حرارت شب و  روز در حدود 20 درجة سانتى گراد 

مى باشد. اين اختالف در طول سال تا 30 و 35 درجه باال مى رود. بارنده گى به 

طور عموم در موسم زمستان به وقوع پيوسته و مقدار آن به 250 ـ 300 ميلى متر 

جاها  بعضى  در  و  قامت  پست  بته هاى  بوده  علفزار  بيشتر  ستپ  مناطق  مى رسد، 

نى زار هاى وسيع را به وجود مى آورد که براى تربيت حيوانات نقش ارزنده دارد.

خوشــبختانه موجوديت سلســله جبال هندوکش و ســپين غر در افغانســتان وجود 

صحراهاى وسيع را در اين نواحى ازبين برده است.

منطقة ستپ افغانستان توسط سلسله کوه هاى هندوکش به دومنطقة جداگانه تقسيم 

گرديده است:

ـ منطقة ستپ شمالى

ـ منطقة ستپ جنوبى

است،  موجود  متيورولوژيکى  استيشن هاى  آن  در  که  شمال  ستپ  منطقة   -
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بغالن، ميمنه، مزارشريف، کندز و هرات مى باشد. اين استيشن ها در  از:  عبارت 

مناطق هموار ستپ موقعيت دارد و نشيبى هاى شمالى هندوکش در مجموع در 

داخل ساحة ستپ شمالى واقع است.

زراعت  و   مالدارى  براى  را  خوبى  شرايط  دارد  شمالى  ستپ  که  خصوصياتى 

فراهم ساخته است. بارنده گى هاى بهارى، للمى کارى گندم، خربوزه و تربوز را 

بار آورده است. تربيت گوسفند، قره قل و اسپ در  آن جا نيز صورت مى گيرد. 

زرع پنبه، انواع برنج و لبلبو نيز در منطقة توسعه يافته است.

5- ساحة اقليمى ستپ جنوبى
در ساحة اقليمى ستپ جنوبى تنها تربيت حيوانات و زرع بعضى حبوبات امکان 

و عدم  توپوگرافى  قلت آب، ساختمان  بنابر  و جود ساحة وسيع،  با  است.  پذير 

مساعدت خاک مقدار توليدات آن به اندازة منطقة ستپ شمالى نمى رسد.

6ـ اقليم منطقة الپاين تندرا
اين نوع اقليم در نقاط مرتفع کوهستانى )بين ارتفاع 2500 - 3000 متر( به مالحظه 

مى رسد. حد اصغرى حرارت در زمستان پايين تر از 5 درجة سانتيگراد و در تابستان 

الى 15 درجة سانتيگراد مى رسد.

شکل )34(
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7- اقليم كوهستانى                                                            
اقليم کوهستانى در کدام ساحات افغانستان به مالحظه مى رسد؟

به نقشة اقليم افغانستان نگاه کنيد. ساحات اقليم کوهستانى را نشان مى دهد.

در نقاط مرتفع و کوهستانى کشور درجة حرارت فوق العاده کم مى گردد، برخالف 

مقدار بارنده گى و اندازة رطوبت هوا افزايش مى يابد در نقاط بلند اختالف  درجة 

حرارت در شبانه روزى ماه هاى تابستان و زمستان نيز قابل توجه است، به اين معنى 

که وضع بارنده گى در نقاط مرتفع با اقليم همان ساحه ارتباط کامل دارد، اما از لحاظ 

وضع افتاده گى کوه ها و موقعيت نشيبى ها درجة حرارت و زاوية تابش آفتاب تغيير 

مى خورد. چون هر نوع کتله هاى مرطوب و يا جبهة سردى که از فراز نقاط مرتفع و 

سلسله جبال افغانستان مى گـــذرد برف بارى و بارنده گى زياد را بار مى آورد.

استيشن سالنگ شمالى و جنوبى بهترين نمونة اقليم کوهستانى است

مقدار اسم استيشن

بارنده گى

 mm

حد اصغرى 

حرارت به درجة 

سانتى گراد

حد اعظمى 

حرارت به درجة 

سانتى گراد

سالنگ 

شمالى

 1236.9

ميلى متر

24.8 درجة 27.8- سانتى گراد

سانتى گراد

سالنگ 

جنوبى

 1206.9

ميلى متر

23+ درجة 23.8- سانتى گراد

سانتى گراد

شکل )35(
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        فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند.گروه اول به ارتباط نقش کوه ها و ارتفاعات در 

بارة ذخاير آبى کشور، گروه دوم به ارتباط مزيت اقتصادى اقليم ستپ در کشور 

باهم بحث کنند و نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

        سؤال ها
صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد.

1ـ در نقاط مرتفع و کوهستانى کشور درجة حرارت فوق العاده کم مى گردد.

2ـ وضع بارنده گى در نقاط مرتفع با اقليم همان ساحه ارتباط ندارد.

3 ـ در اثر کتله هاى مرطوب و جبهه هاى سرد در نقاط بلند و مرتفع برف بارى و 

بارنده گى زياد مى باشد.

4ـ در افغانستان ساحة اقليم ستپ نظر به اقليم مونسون کمتر است.

در  و  قامت  پست  بته هاى  جاها  بعضى  در  بوده  بيشتر علف زار  مناطق ستپ  ـ   5

بعضى جاها نيزارها را به وجود مى آورد.

6 ـ جريان باد هاى سايبريايى در ايام زمستان برفبارى  را بار مى آورد.

         فعاليت خارج صنف
کدام عامل در اقليم کوهستانى و اقليم ستپ کشور نقش مهم و ارزنده دارد؟ اين 

مطلب را به طور تحقيقى بررسى کنيد و دانستنى هاى خود را با همصنفان در ميان 

بگذاريد.
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                 فصل سوم

كوه ها، دشت ها و دريا ها
وضع جيولوژيکى

ساختمان و اشکال اراضى

الف ـ سلسله کوه ها و اهميت آن در زنده گى

ـ سلسله هندوکش

- کوه بابا

ـ سپين غر 

-کوه سليمان

ـ تير بند ترکستان

ب ـ نقاط هموار- دشت ها و ريگستان ها

حيوانات

گردش آب در طبيعت )سايکل آب(

اهميت آب در اقتصاد زراعتى، توليد انرژى و حيات

حوزه هاى  آبگير، درياى آمو، درياى کوکچه، دريا کندز، حوزة کابل، درياى کابل

درياى کنر

حوزة آبگير سيستان و هلمند

درياى هلمند، درياى هريرود، درياى مرغاب، حوزة هريرود، حوزهاى بسته، درياى 
غزنى، بلخاب، درياى قيصار

افغانستان جهيل هاى معروف 

خشک سالى و کمبود آب

شاگردان عزيز با خواندن اين فصل به اهداف دانشى زير آشنا شوند:

ـ در مورد وضع جيولوجيکى افغانستان معلومات پيدا کنند.

ـ //  سلسله جبال و اهميت آن
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ـ  //  هندوکش شرقى و غربى

ـ  //  کوه بابا

ـ  //  کوه سليمان

ـ  // تيربند ترکستان

ـ   // نقاط هموار- دشت ها و ريگستان ها

ـ   //  حيوانات، جنگل ها و فرش نباتى کوهستانى

ـ   //  اهميت آب در اقتصاد زراعتى، توليد انرژى و حيات

ـ   //   حوزه هاى آبگير

ـ  //   حوزة آمو

ـ  //   حوزة کابل

ـ  //   حوزة سيستان و هلمند

ـ  //  حوزة هريرود

ـ  //  حوزة بسته

ـ  //  جهيل هاى معروف 

ـ  //  خشک سالى و کمبود آب

ـ   //   گردش آب در طبيعت سايکل آب

شاگردان عزيز با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى ذيل دست يابند:

ـ شاگردان بتوانند وضع جيولوژيکى کشور را توضيح دهند.

ـ سلسله جبال را از کوه هاى کوچک تفکيک کرده بتوانند.

ـ موقعيت سلسله جبال را در نقشه نشان دهند

ـ تشخيص مرتفع ترين قلة کوه هندوکش

ـ مشخص کردن دشت ها و مناطق هموار در نقشه

ـ اهميت حياتى آب را توضيح دهند

ـ گردش آب در طبيعت را توضيح کرده بتوانند

ـ درياهاى مهم کشور را در نقشه نشان داده بتوانند.

ـ اهميت اقتصادى دريا ها را توضيح کرده بتوانند.

ـ جهيل هاى معروف کشور را در نقشه نشان داده بتوانند.
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درس )12 (

وضع جيولوژيكى افغانستان  

افغانستان در دوره هاى مختلف جيولوژيکى دست خوش چه تحوالتى شده است؟

در دوره هاى مختلف جيولوژيکى تحوالت و تغييرات زيادى باالى قشر زمين پديد 

آمده که اين تحوالت باعث به وجود آمدن شکل ظاهرى فعلى زمين گرديده است.

با  توأم  زمين  بلندى هاى  و  پستى ها  ابحار،  بستر  تشکيل  کوه ها،  سلسله   ارتفاعات 

دره ها، جلگه ها، دشت ها، صحرا ها و مناطق مختلف زادة تحوالت دوره هاى مختلف 

جيولوژيکى بوده که اساس و تهداب مطالعات ساختمان اراضى ساحات مختلف يک 

مملکت و يا يک منطقه را تشکيل مى دهد.

عميق  دره هاى  شامخ،  سلسله جبال  از  متشکل  که  افغانستان  امروزى  توپوگرافى 

اثر  در  همه  مى باشد  صحرها  و  دشت ها  تپه ها،  مرتفع،  سطوح  خروشان،  درياهاى  و 

  Precambrianفعاليت هاى دامنه دار طبقات االرضى بوده که از دورة پرى کامبرين

شروع و تا حال ادامه دارد.  در دورة ميزوزوييک  ساحات وسيع آسياى مرکزى را 

اوقيانوس بزرگى به نام تيتس ytes! فرا گرفته بود. چنانچه سلسله  کوه هاى راکى، 

آلپ، هماليا و سلسله  کوه هاى هندوکش در دورة ترشيرى تشکيل شد.

در عهد ميزوزوييک که اکثر نوعيت احجار آن را احجار آهکى، احجار ريگى، شيل ها 

و کانگلو مرات ها تشکيل مى دهد در بخش هاى جنوبى هندوکش به مالحظه مى رسد. 

شکل )36(  نقشة جيولوجى افغانستان 
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همچنان تخت رستم و هزار سمچ سمنگان داراى آهک، اليم و مارل بوده بقاياى بحر 

تيتس را نشان مى دهد.

مهم  بقاياى  رسوبى  احجار   Cenozoic سينوزوييک  معرفت االرضى  سوم  عهد  در 

شيل ها، کانگلومرات ها، احجار ريگى وآتشفشانى تشکيل مى دهد. 

به  است  باد  آن  عامل  که  رسوب گذارى  نوع  دو   Quaternary کواترنرى  عصر  در 

مالحظه مى رسد، بيشتر در نواحى نيمه صحرايى و نقاط هموار کشور ديده مى شود.  اين 

نوع ساختمان ها به صورت عموم در جنوب غرب افغانستان دشت هاى نيمروز، مارجه، نوزاد، 

گودزيره و ديگر ساحات؛ مثل فراه، نيمروز، هلمند، کندهار و زابل را در بر مى گيرد.

 
    فعاليت داخل صنف

دوره هاى  مختلف  مراحل  ارتباط  به  گروه  هر  شوند  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 
باهم  افغانستان  برجسته گى هاى  توپوگرافى و  تأثيرات آن در وضع  و  جيولوژيکى 

بحث و گفتگو کنند و نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

    سؤال ها
ـ با استفاده از متن، صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد:

1ـ توپوگرافى افغانستان محصول فعاليت ها و عمل دامنه دار طبقات االرضى است که 
از دورة پرى کامبرين شروع و تا حال ادامه دارد.

2ـ پيش از دورة پرى کامبرين سراسر کشور ما را اوقيانوسى به نام تيتس فرا گرفته 
بود.

تشريح کنيد:
1ـ از عهد سوم معرفت االرضى ميزوزوييک احجار رسوبى در کدام ساحات کشور 

يافت مى شود نام ببريد؟
2ـ در عصر کواترنرى کدام نوع ساختمان ها به وجود آمده است واضح سازيد.

     فعاليت خارج صنف
ارايه  صنف  به  آينده  ساعت  در  نموده  جمع آورى  معلومات  تيتس  بحر  بارة  در 

نماييد.

؟
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درس )13(

ساختمان و اشكال اراضى  

اراضى افغانستان را از لحاظ ساختمان چطور مى يابيد؟

به اســاس مطالعات طبقات االرضى ســاختمان اراضى افغانســتان را چنين وانمود کرده 

مى توانيم:

و  ها  گى  خورده  چين  برجسته گى ها،  را  افغانستان  اراضى  اشکال  زياد  حصة   

شکسته گى هاى تکتونيکى تشکيل داده است که ارتفاعات اراضى کشور را به صورت 

بارز و آشکار واضح مى سازد به اين معنى که کمترين ارتفاع خاک افغانستان از سطح 

بحر 259 متر در شمال غرب خم آب و بلندترين نقطة آن قلة کوه هندوکش شرقى است 

که به نام نوشاخ ياد شده، داراى ارتفاع 7485 متر از سطح بحر است و در شمال شرق قلة 

تراجمير در چترال داراى 7750 متر ارتفاع مي باشد؛ بنابراين مى توان ساختمان اراضى 

افغانستان را  از روى ارتفاع به ترتيب ذيل توضيح کرد.

الف( سرزمين هايى که از 300 متر الى 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به  صورت 

عموم تحت عنوان اراضى پست و ياکم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار مي گيرند.

ب(  اراضى که بين ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع اند ساحة زراعتى 

شکل )37( نقشه   



 48

حاصل خيز را تشکيل مى دهند.

ج(  اراضى که از 2000 الى 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوه هاى افغانستان به 

اين منطقه تعلق مى گيرند.

 

1ـ اراضى کم ارتفاع افغانستان شامل سه حوزة ذيل مى گردد:

الف( حوزة آمو

ب( حوزة هلمند

 ج( حوزة ننگرهار

الف( ساحة کم ارتفاع حوزة آمو در شمال افغانستان در واليت فارياب از غرب درياى 

قيصار با ارتفاع 259 متر شروع و تا ساحة در قد و ينگى قلعه واليت تخار با ارتفاع 425 

متر گسترش مى يابد. اين ساحه در کرانه هاى ساحلى درياى آمو الى سواحل سفالى 

درياى کوکچه، سواحل درياى کندز تا اشکاشم، حوزة تاشقرغان، حوزة سفالى بلخ 

آب تا جنوب مزارشريف، حوزة شبرغان، دولت آباد و اندخوى امتداد مى يابد.

ب ـ ساحة کم ارتفاع حوزة هلمند در جنوب غرب افغانستان واقع بوده، شامل حوزة 

 شکل 38 نقشة طبيعى افغانستان
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؟

سفالى درياى هلمند، خاش رود، فراه رود، ادرسکن و گودزيره مى گردد که به صورت 

زرنج،  چخانسور،  اراضى  تمام  اميران،  دشت  جهندم،  دشت  گودزيره،  دشت  عموم 

کنگ، هامون صابرى و هامون پوزک و اطراف آن را احتوا مى کند. 

ج( حوزة کم ارتفاع ننگرهارکه ساحة نسبتاً کمتر را در سواحل درياى کابل از حصة 

انواع  از احجار ريگى دورة کواترنرى و  بر مى گيرد،  لعل پور در  تا حصة  جالل آباد 

را  زراعتى  اراضى  کافى  رطوبت  بنابرآن،  است.  يافته  تشکيل  دوره ها  ساير  احجار 

نيز  نباتات مديترانه يى در آن  پيداوار  اقليم تحت استوايى  با داشتن  به وجود آورده و 

انکشاف يافته است.

    فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه روى مطالب زير باهم بحث کنند و 

نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

1ـ سه حوزة کم ارتفاع افغانستان )آمو، هلمند، ننگرهار(

2ـ اراضى با ارتفاع متوسط

3ـ اراضى کوهستانى

    سؤال ها
با استفاده از متن، جاهاى خالى را در کتابچه هاى تان پر کنيد.

1ـ کمترين ارتفاع خاک کشور از سطح بحر .................................... مى باشد.

2ـ بلندترين نقطة آن قله هندوکش شرقى که به نام ............ ياد شده داراى ارتفاع 

.............. متر مى باشد.
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سلسله کوه هاى  تمام   ............................. الى   ......................... از  که  اراضى  3ـ 

افغانستان را در بر مى گيرد.

4ـ اراضى که با ارتفاع متوسط از ....................... الى ................... متر واقع است 

داراى چه مشخصات مى باشد.

5ـ سرزمين هايى که از ...... الى..... متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم 

به نام سر زمين پست يا کم ارتفاع ياد شده اند.

شرح دهيد!

1ـ ساحة کم ارتفاع آمو شامل کدام ساحات است نام ببريد.

2ـ حوزة هلمند شامل کدام مناطق است و داراى چه ويژه گى هاى اقليمى مى باشد؟

3ـ حوزة کم ارتفاع ننگرهار را با خصوصيات اقليمى و زراعتى آن شرح دهيد.

    فعاليت خارج صنف
رنگ هاى  با  را  افغانستان  اراضى  آن  در  و  نماييد  ترسيم  را  افغانستان  سفيد  نقشة 

مخصوص آن مشخص کنيد.
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سلسله  كوه ها در زنده گى انسان ها چه نقشى دارند؟
به نقشة فوق دقت کنيد کوه هاى افغانستان را نشان مى دهد. هرگاه وضع سلسله جبال 
و ساير مشخصات اراضى افغانستان را با ارتباط مسايل جيولوجيکى، محيط طبيعى و 
ساختمان توپوگرافى، اقليم، استقرار نفوس، فعاليت هاى اقتصادى و تقسيمات ادارى از 

نظر بگذرانيم اهميت مطالعة آن بيش تر مى گردد.

سلسله جبال و ارتفاعات بلند        حصة سرزمين افغانستان را در برگرفته و آن را به 

صفت کشور کوهستانى معرفى مى کند، اين سلسله کوه ها و ارتفاعات بلند از انتهاى 
پامير خورد  قراقرم و شمال شرقى  منطقة  يعنى   Hunza هونزا  از شمال  هماليا  غربى 
شروع شده از قسمت شمال شرق به سوى جنوب غرب توسعه يافته است، تمام مناطق 

مرکزى افغانستان را اشغال نموده تا واليت بادغيس، هرات و فراه مى رسد.
همچنان از مناطق مختلف اين سلسلة بزرگ کوهستانى سلسله کوه هاى ديگرى به سمت 
از سلسله کوه هاى  اهميت جغرافيايى آن کمتر  يافته است که  امتداد  جنوب و شمال 
آبگير  حوزة  موجوديت  وغيره.  هندوکش  فرعى  شاخه هاى  مانند  نيست؛  هندوکش 
که  است  آن گرديده  باعث  هندوکش  و  پامير  مرتفع  نقاط  از  بعضى  در  يخچالى  و 
زراعت انکشاف يابد و دامان سلسله جبال را سرسبز و شاداب نگه دارد و افغانستان را از 

صحرايى بودن کامل نجات دهد.
بنا بر اين، سلسله جبال افغانستان يگانه عامل طبيعى است که وضع صحرايى بودن اين 

 درس ) 14 (

الف. سلسله  كوه ها و اهميت آن در زنده گى  

شکل )39( نقشه   

1
3
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ساحه را برهم زده و زمينة مساعد را براى بارنده گى هاى کوهستانى فراهم ساخته است.
هرگاه سلسله هندوکش در افغانستان وجود نمى داشت البته اين منطقه که در ساحة مرکز 
فشار بلند واقع است، مانند صحراى عربستان يک محيط صحرايى و ريگستانى را تشکيل 
اين رو  از  نمى رسيد  به مالحظه  بشرى در آن  انکشافات  و  تأسيسات  اين همه  و  مى داد 
سلسله جبال کشور ما داراى ارزش حياتى هستند. همان طورى که درياى نيل براى کشور 
مصر بهترين نعمت و هدية خداوند است، سلسله کوه هاى بلند و متعدد افغانستان چون 

هندوکش نيز بهترين نعمت و هدية خداوند براى اين کشور به حساب مى آيد.
بعضى از کوه هاى افغانستان پوشيده از جنگل است. در بسيارى از کوه هاى کشور ما 
برف هاى دايمى وجود دارد. اين برف ها در موقع تابستان آب مى شوند که براى کشت 
و زراعت، نوشيدن و توليد برق استفاده مى شوند. عالوه بر اين ها ذخاير بزرگ معدنى 
به ويژه آهن، مس، سرب وغيره سنگ هاى قيمتى؛ از قبيل ياقوت، الجورد، زمرد و غيره 

در کوه هاى کشور موجود است.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان نقشة افغانستان را رسم نموده، کوه هاى مهم را روى نقشه نشان دهند.

      سؤال ها
با استفاده از متن، جاهاى خالى را با کلمات مناسب پر کنيد.

1ـ سلسله  کوه ها و ارتفاعات بلند ..................................... حصه سرزمين افغانستان را 
در بر گرفته است.

2ـ کوه هــا و ارتفاعــات کشــور مــا از شــمال ................................ يعنــى قراقرم و 
شمال شرقى پامير خورد شروع شده است.

3ـ سلسله جبال افغانستان يگانه عامل طبيعى است که وضع ........... بودن اين ساحه را 
برهم زده است.

4ـ کوه هاى افغانستان پوشيده از ........................... است.
5ـ در بسيارى از ................ افغانستان ......................... دايمى وجود دارد.

      فعاليت خارج صنف
اقامت گاه هاى  کدام  کوه ها؟  کدام  دارند؟  کوه ها وجود  شما  زنده گى  محل  در  آيا 
ببريد و در ساعت  نام  اند  به وجود آمـــده  يا دهاتى در مجاورت آن کوه ها  شهرى 

درسى آينده با هم صنفان خود در ميان گذاريد.

؟
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شکل )40( هندوکش شرقى ساحة پنجشير را نشان مى دهد

 درس ) 15 (

              سلسلة هندوكش

سلسله كوه هندوكش در افغانستان چه اهميت دارد؟
به نقشة کوه هاى افغانستان نگاه کنيد، موقعيت هندوکش را نشان مى دهد.

هندوکش از معروف ترين و بزرگ ترين سلسله کوه هاى افغانستان است که در امتداد 
سطح مرتفع پامير واقع شده؛ از طرف شمال شرق به استقامت جنوب غرب الى کوه 
بابا امتداد يافته؛ در نواحى مرکزى افغانستان ساحة وسيعى را دربر مى گيرد. در حصة 
مرکزى عرض آن زياد شده، سلسله ها و شاخه هاى مختلف را به وجود آورده که هر 

کدام آن به نام هاى محلى ياد مى شود.
سلسلة کوه هندوکش،  افغانستان را  به شمال و جنوب، يعنى دو حوزة آبگير تقسيم مى کند به 

اين ترتيب آب هاى حوزة کابل  را از آب هاى حوزه آمو جدا مى سازد.
 بعضى از جغرافيه دان ها اين کوه را قفقاز هند نيز خوانده اند. هندوکش نامى است که 
در زمان کوشانى ها به آن داده شده است. موجوديت سلسلة هندوکش سبب گرديده 
حرکت  به  مختلف  استقامت هاى  و  جهات  در  کشورما  جارى  آب هاى  جريان  که 
افتد. در اين سلسله منابع سرشار طبيعى کشور نهفته است و ثروت مهم را از لحاظ 
معادن تشکيل مى دهد. حوزه هاى آبگير آن نيز باعث شادابى و فعاليت هاى زراعتى 

مى گردد.
نباتى در هر يک از دره هاى هندوکش باعث   ساحة جنگل ها، چراگاه ها و پيداوار 
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و  ها  دره  پيچ هاى  و  به خم  نظر  را  ترانسپورتى  معضالت  اما  شده،  نفوس  استقرار 
سلسله جبال نيز بار آورده است که آن هم با کمک دولت و نيروى بشرى از طريق 
حفر تونل سالنگ و ساختمان شاهراه بزرگ کابل مزارشريف تا اندازه يى حل شده 

است. 
اهميت و مزاياى هندوکش در برابر اين مطلب خيلى ارزنده بوده، ارزش حياتى را 

براى سرزمين افغانستان به بار آورده است.
تقسيم کرده  به دو حصه  باشيم، آن را  نموده  بهترتوضيح  را  هندوکش  اين که  براى 

ايم:
Aـ هندوکش شرقى
Bـ هندوکش غربى

A ـ هندوكش شرقى
به نقشة کوه هاى افغانستان توجه کنيد ومحدودة هندوکش شرقى و غربى را روى 

آن نشان دهيد.
هندوکش شرقى از درة زيباک الى کوتل خاواک امتداد يافته، از جمله بزرگ ترين 
سلسله هاى کشورما به شمار مى رود. حدود گسترش اين سلسله را در شمال، درياى 
تعيين مى کند. طول آن 360کيلومتر و عرض  کوکچه و در جنوب، درياى کابل 
آن در حصة وسط بين شهر فيض آباد و شهر مهترالم ساحة وسيعى را احتوا کرده 
است و آب هاى شمالى؛ مانند کران و منجان، کوکچه و اشکمش و آب هاى جنوبى 
الينگار، درياى کنر و درياى پنجشير را تشکيل مى دهد. که اين سلسله  اليشنگ و 
ارتفاع آن کوتل هاى متعددى  نقاط کم  ارتفاع دارد. در بعضى  از 5000 متر  بيش 
تالقان و  به درة کران و منجان، ورسج،  را  لغمان  ننگرهار و  به وجود آمده واليت 

بدخشان با راه پياده رو  وصل مى سازد.
قله هاى بلند اين سلسله از برف پوشيده بوده که از سطح بحر در حدود  7000 متر 

ارتفاع دارد.
و  دارد   قرار  افغانستان  از خاک  در چترال خارج  تراجمير  آن  بلند  و  معروف  قلة 
ارتفاع آن از سطح بحر به 7750 متر مى رسد. قلة نوشاخ در خاک افغانستان داراى 

7485 متر ارتفاع از سطح بحر مى باشد.
نشيب هاى شمال هندوکش شرقى عارى از جنگل ها است، اما در نشيب هاى جنوبى 
سرو،  ارچه،  بلوط،  قامت  بلند  درختان  گوناگون  انواع  از  فراوان  جنگل هاى  آن 

جلغوزه، بادام وحشى، زيتون وغيره وجود دارد. بلندتر از 4000 متر ارتفاع با برف 
هاى دايمى و يخچال ها پوشيده شده، جريان آب هاى دايمى را در نشيبى هاى شمالى 
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و جنوبى پديد مى آورد و مردمان مال دار تا ارتفاع 3600 متر مواشى خود را براى 
تغذيه در ايام تابستان به چرانيدن مى برند.

مواجه  تکتونيکى  شديد  فعاليت هاى  با  پامير  و  واخان  سلسلة  مثل  شرقى  هندوکش 
آمد  به وجود  آن  در  زيادى  شکسته گى هاى  ترشيرى  اوايل  در  جهت  اين  از  بوده، 
و انتى کالين ها و سنکالين ها را به وجود آورد که باعث تشکيل دره  هاى متعددى 
گرديده است. صخره هاى گرانيت و متحوله در اين سلسله، فراوان است. که نماينده 
گى از ادوار پرمين، پرى کامبرين و ساير ادوار پاليوزوييک مى کند. فعاليت ائتکال 
 يخچال در اين ساحه اثر  برازنده واردکرده، در درة کران و منجان ناحية پايين افتادة 

انجمن، پوشال و خاواک مورين هاى يخچالى به پيمانة زيادى ديده مى شوند.
دامنه هاى شمالى و جنوبى آن ميل زياد داشته از اين رو آب دريا هايى که در دره هاى 
براى  را  عظيمى  نيروى  و  مى شود  سرازير  زياد  نشيبى  از  دارد  قسمت جريان  هردو 

استحصال برق  آبى دارد.
B. هندوكش غربى

هندوکش غربى از کوتل خاواک شروع شده به استقامت غرب الى بند امير امتداد 
اين سلسله جبال 240  تدريج کاسته مى شود. طول  به  ارتفاعات آن  از  و  يافته است 
کيلومتر محاسبه شده؛ دره تاله و برفک و اندراب از سمت شمال و دره پنجشير و 
سرسبزى  و  شادابى  باعث  گرفته  سرچشمه  سلسله  اين  جنوبى  دامنه هاى  از  غوربند 
اين منطقه گرديده است. همچنان از سمت شمال، درياى  اندراب، منجان، سيغان و 
کهمرد باهم يکجا شده درياى پلخمرى را مى سازد و باالخره درياى کندز را تشکيل 

شکل )41(
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داده به درياى آمو مى ريزد.
ارتفاع هندوکش غربى از 4500 متر تجاوز نمى کند. و کوتل هاى معروف آن عبارتند 
از: کوتل خاواک 3600 متر، کوتل کوشان 4370 متر  ارتفاع، کوتل  چاردر 4236 

متر ارتفاع، کوتل دندان شکن 2700 متر، کوتل شبر 3200 متر.
هندوکش غربى بنابر داشتن ارتفاع نسبت به هندوکش شرقى صعب العبور نيست. از 
همين جهت است که شاهراه بزرگ صفحات شمال و جنوب کشور از قلب همين 

کوه گذشته، تونل سالنگ و درة شکارى نيز از همين ساحه مى گذرد.
تنها درختان خنجک، بادام وحشى، شمشاد و ارچه به اندازة کم يافت مى شود.

بوده  تکتونيکى  فعال  ساحة  جيولوژيکى  ساختمان  لحاظ  از  غربى  هندوکش 
شکسته گى هاى بزرگ جيولوجيکى در آن به مالحظه مى رسد و صخره هاى گرانيت 
و بقاياى رسوبات پاليوزوييک در اين جا به کثرت ديده مى شود. منابع طبيعى؛ از قبيل 
چونه، زغال سنگ و احجار کريمه در درة پنجشير، جبل السراج و آشپشته نشان دهندة 

غناى طبيعى اين منطقه است.

 
         فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند. هر گروه روى مطالب زير باهم بحث کنند.
ـ هندوکش شرقى، هندوکش غربى 

         سؤال ها
1ـ سلسلة هندوکش افغانستان را به چند حوزة آبگير تقسيم مى کند؟ نام ببريد.

2ـ هندوکش شرقى از کدام ساحه شروع شده، حدود گسترش آن را واضح سازيد.
واضح  آمده  پديد  ائتکالى  فعاليت  اثر  در  يخچالى  مورين هاى  ساحه  کدام  در  3ـ 

سازيد.
4ـ بلندترين قلة هندکش شرقى را با ارتفاع آن نام ببريد.

5ـ کدام شاهراه بزرگ از قلب  هندوکش غربى مى گذرد؟ نام ببريد.

      فعاليت خارج صنف
تحقيق کنيد و در مورد اهميت حياتى هندوکش شرقى و هندوکش غربى  معلومات 

خود را در ده سطر بنويسيد و در ساعت آينده با هم صنفان تان در ميان گذاريد.
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 درس ) 16 (

              كوه بابا

شکل )42(  به تصوير فوق نگاه کنيد  و با وضع طبيعى کوه بابا آشنا شويد 

کوه با با در امتداد غربى هندوکش از بلندترين و بزرگ ترين کوه هاى کشور محسوب 
مى  شود که در مرکز افغانستان قرار داشته، از شرق کوتل حاجى گک و منطقة غربى 
را  و غرب  استقامت شرق  غربى  هندوکش  امتداد  در  غوربند شروع شده  سياه گرد 

داراست.
طول کوه بابا 200 کيلومتر و ارتفاع وسطى آن به 4000 متر مى رسد. قلة معروف آن 
به نام شاه فوالدى 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد که هميشه پوشيده از برف بوده و 
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شرايط خوبى را براى تربيت مواشى مردمان آن منطقه در فصل تابستان فراهم مى کند.
کوه بابا منبع مهم آبى را براى آب هاى درياى باميان تشکيل مى دهد. در نشيبى هاى 
شمالى آن آب بند امير و بلخ آب و در نشيبى هاى جنوبى آن درياى هلمند و در غرب 
آن هرير ود به جريان افتاده است و به همين ترتيب اين سلسلة معروف حوزة بزرگ 

آب گير را در مناطق مرکزى کشور به وجود آورده است.
اقليم آن در تابستان گرم و در زمستان فوق العاده سرد و برف گير مى باشد. بنابر آن 

مشکالت ترانسپورتى را بار مى آورد. درختان بلند قامت جنگل ها، در آن چندان نمى 
رويند. کوتل هاى معروف کوه بابا در ساحة شرق عبارت اند از: کوتل عراق، کوتل 
که  اونى  وکوتل  حاجيگک  کوتل  ماليعقوب،  کوتل  ديوار،  گردن  کوتل  شاتو، 
درياى کابل از آن منبع مى گيرد . ارتفاع اين کوتل ها از 3000 تا 3700 متر مى رسد.

 
 سپين غر 

اين سلسله کوه معروف در جنوب واليت ننگرهار افغانستان واقع است و از لحاظى به 

اين نام شهرت دارد که نقاط مرتفع آن هميشه از برف پوشيده و سفيد به نظر مى رسد. 

از اين جهت باشنده  گان آن محل اين سلسله را سپين غر ياد کرده اند. در گذشته به نام 

پشاور شروع  از يک صد کيلومترى غرب  مى شد. سپين غر  ياد  نيز  سفيدکوه شرقى 

شده، الى شمال خروار در لوگر امتداد مى يابد.

به  ارتفاع آن  از  به 4755 متر مى رسد.  ارتفاع آن  نام دارد که  بلند آن سيکارام  قلة 

نشيبى هاى  در  مى يابد.  توسعه  لوگر  واليت  جنوب  کوه هاى  به  شده  کاسته  تدريج 

شمال آن معاونان بسيار خورد درياى کابل جريان دارند که بعضى از آن ها به صورت 

موقت و موسمى داراى مقدار آب کم و برخى از آن ها مجراى خشک و سيالبى 

دارند.

سرخ رود سرحد غربى سپين غر را از تورغر جدا مى سازد و درياى کرم و معاونان آن 

در نشيبى هاى جنوبى وجنوب غربى سپين غر واقع شده، حوزة پکتيا را از ننگرهار جدا 

مى سازد.

اقتصادى  ارزش  لحاظ  از  و  مى کند  نظر  جلب  بيش تر  سلسله  اين  اقتصادى  ارزش 

نشتر، جلغوزه،  بلوط،  ارچه،  قبيل:  از  برگ؛  بهترين ساحة رشد جنگل هاى سوزنى 

بيجور و پاين را تشکيل مى دهد.
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هند گرديده  موسمى  هواى  مانع ورود  ديوار،  به حيث يک  سپين غر  سلسلة  وجود 
الى  هند  موسمى  هواى  نفوذ  کابل،  درياى  امتداد  در  تورخم  ناحية  در  اما  است، 

دره هاى اليشنگ و الينگار تأثيرات مستقيم خود را وارد مى نمايد.

 

      فعاليت داخل صنف
با توجه به متن درس به اين سؤاالت  شاگردان به گروه ها تقسيم شوند. هر گروه 

پاسخ دهند.
1ـ موقعيت کوه بابا

2ـ کوتل هاى معروف کوه بابا
3ـ اهميت اقتصادى سپين غر.

شکل )43(
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      سؤال ها؟
صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد.

1ـ سلسله کوه بابا در کجا موقعيت دارد؟
ج( در شمال افغانستان  ب( در غرب افغانستان   الف( در شرق افغانستان 

د. در مرکزافغانستان
2ـ طول کوه بابا:

ج( 500 کيلومتر   ب( 200 کيلومتر    الف( 100 کيلومتر 
د. 700 کيلومتر

3ـ ارتفاع کوتل حاجى گک:
ج( 3300 متر ب( 1800 متر   الف( 2500 متر  

د( 3700 کيلومتر
4ـ قلة بلند سپين غر

ج( سيکارام  ب( تراجمير    الف( شاه فوالدى  
د( نوشاخ

                    فعاليت خارج صنف
کوتل،  چند  نام  قله،  چند  نام  کوه،  چند  نام  افغانستان  فزيکى  نقشة  از  استفاده  با 
در  زير  مثل جدول  مى گيرند،  از کوه هاى مذکور سرچشمه  را که  دريا  نام چند 

کتابچه هاى خود  ترتيب داده و خانه پرى کنيد.

نام چند دريا نام چند كوتل نام چند قله نام چند كوه
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شکل )44( کوه سليمان 

 درس ) 17 (

              كوه سليمان

آيا مى دانيد كه كوه سليمان در كدام قسمت كشور ما واقع است؟

بين چمکنى  به جنوب  از شمال  افغانستان  امتداد سرحدات شرقى  در  کوه سليمان 
مرکزى بلوچستان تا ساحات کويته امتداد يافته است و از جملة سلسله جبال بزرگ 
افغانستان محسوب مى گردد. طول آن معادل به 600 کيلومتر بوده و به دو حصة يعنى 

کوه سليمان شرقى و غربى جدا شده است.
قسمت هاى شرقى آن در خاک وزيرستان واقع شده، سلسله هاى کوهستانى آن جا 
را تشکيل مى دهد. شاخة دومى آن در پکتيا، پکتيکا و بلوچستان گسترش يافته و 
حوزة سند را از واليات جنوبى افغانستان جدا مى سازد، اما مشخصات فرهنگى بين 
باشنده   گان اين منطقه يک سان بوده، داراى فرهنگ و رسوم مشترک مى باشند و 

مى  جدا  هم  از  را  واحد  قبايل  است  سلسله جبال گذشته  اين  از  که  خط سرحدى 
سازد.

حوزه سند  مرطوب  هواى،  بوده  به خصوص  طبيعى  خصوصيات  داراى  سلسله  اين 
باعث بارنده گى هاى موسمى اين ساحه شده، جنگل ها و ساحاتى در نشيبى هاى آن 
به مالحظه مى رسند که از لحاظ ارزش اقتصادى در سطح ملى و محلى کشور ما 
داراى اهميت مى باشند،  وسعت اين جنگل ها در داخل خاک افغانستان به يک هزار 

الى يک هزار و پنج صد کيلومتر مربع مى رسد.
بحر  سطح  از  متر   3200 به  آن  ارتفاع  شده،  ياد  سليمان  تخت  به نام  آن  بلند  قلة 

مى رسد. 
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تيربند تركستان 
تيربند ترکستان در شمال غرب افغانستان نقاط مرتفع و کوهستانى را تشکيل مى دهد 
اين سلسله کوه از شمال غرب کوه حصار و ناحية غرب بلخ آب شروع شده، از شرق به 
طرف غرب امتداد يافته است و تا باال مرغاب مى رسد. طول اين کوه به 300 کيلومتر 
بالغ مى گردد. ارتفاع اوسط آن به شمال غرب کوه حصار در عالقه شال کاشان مربوط 
واليت جوزجان واقع است که به 2300 متر مى رسد. بلندترين قلة آن 3895 متر ارتفاع 

دارد. قلة ديگر آن موسوم به قره جنگل 2985 متر از سطح بحر بلند مى باشد. 
اين کوه بين دو واليت کشور، يعنى فارياب و بادغيس موقعيت دارد، از ناحية جنوبى 
آن معاونان رود مرغاب سرچشمه مى گيرند و از نشيب شمالى آن رود قيصار و معاونان 

آن منبع گرفته است.
اين کوه داراى پستة زياد است، ولى از نوع درختانى که در سلسله کوه هاى شرقى و 
غربى کشور وجود دارد؛ مانند سرو، صنوبر، ارچه، زيتون، بلوط وغيره از آن اثرى در 

اينجا ديده نمى شود.
بوده و چراگاه هاى  اين کوه سرسبز  تابستان حصص شمال و جنوبى  بهار و  ايام  در 
خوبى را به وجود مى آورد. در سه ماه بهار اين اراضى پوشيده از گياه ها و علف هاى 

پر از گل بوده و فضاى معطرى را به وجود مى آورد.
اين سلسله جبال به حيث ديوار بزرگ در مسير بادهاى صحرايى ترکستان روسى واقع بوده، 

اوصاف نيمه صحرايى در نشيبى هاى شمال و شمال غربى آن به وضاحت ديده مى شوند.

                         فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند. هر يک نقشة سفيد افغانستان را ترسيم نموده، روى 

آن موقعيت کوه هاى سليمان و تيربندترکستان را مشخص کنند.

                        سؤال ها
1ـ سلسله کوه هاى افغانستان در مجموع مربوط به کدام دورة جيولوژيکى است؟

2ـ قلة بلند سلسله کوه سليمان را با ارتفاع آن واضح سازيد.
4ـ تيربند ترکستان در کجا موقعيت دارد؟

                      
       فعاليت خارج صنف

اوصاف برازندة سلسله کوه سليمان و تيربند ترکستان را با ارزش هاى اقتصادى آن 
در چند سطر بنويسيد.
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              ب - نقاط هموار  ـ دشت ها و ريگستان ها: 

آيا توجه كرده ايد كه دشت ها و ريگستان ها در كدام ساحات كشور موقعيت دارند؟

بگذرانيم  نظر  از  اراضى  لحاظ  از  را  افغانستان  توپوگرافى  و  طبيعى  عوارض  اگر 

سرزمين افغانستان به سه بخش تقسيم گرديده است:

1ـ سلسله جبال

2ـ نقاط کم ارتفاع

3ـ نقاط هموار

در اين بحث نقاط هموار و دشت هاى افغانستان را مورد مطالعه قرار مى دهيم.

 در نقاطى که سلســله جبال و جود نداشــته باشــد، آبيارى و منابع آبى به نظر نرسد و 

بارنده گى به حد اقل برسد ساحه دشت و صحرا را به وجود مى آورد.

ـ در شمال افغانستان دشت شيرماهى و دشت هاى ريگستانى بين بلخ و درياى آمو از 

غرب به شرق توسعه يافته خصوصيات اقليم نيمه صحرايى را به آن مى بخشد؛ زيرا 

در ايام بهار از باران هاى منطقوى برخوردار بوده و در تابستان داراى  هواى خشک 

مى باشد. اين ساحة ريگستان از شيرخان بندر الى خماب امتداد مى يابد.

ـ در حــوزة هلمنــد اراضى هموار؛ شــامل اطراف جهيل گود زره، دشــت جهندم، 

ريگســتان صديقى، دشت اميران تمام اراضى چخانســور که ساحة وسيع ريگستانى 

 شكل )45( سرزمين هاى هموار با سيستم كاريز در افغانستان
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را دربرمى گيرد و اوصاف صحرايى را بار آورده اســت. شــواهد و رســوب گذارى 

کواترنرى در اينجا به نظر مى رسد.

ـ در ننگرهار اين اراضى ساحة وسيعى را در بر مى گيرند. در شرق، اراضى ريگستانى 

منطقة ثمرخيل و غازى آباد  و در لغمان دشت گمبيرى و دشت  سرخکان قابل توجه 

است.

کمتر  متر   500 از  آن  ارتفاع  و  بوده  استوايى  تحت  مشخصات  داراى  ساحه،  اين   

مى باشد. از لحاظ اوصاف اقليمى محيط هاى مختلف را در افغانستان تشکيل داده اند، 

همچنان در لوگر دشت سقاوه و در کاپيسا ريگ روان نيز قابل ياد آورى است.

به مالحظه مى رسند و از  اين جا  تپه هاى ريگى در   اين دشت ها خيلى وسيع بوده، 

لحاظ ترانسپورتى مشکالت زيادى را به بار مى آورند.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند، هر گروه روى مطلب عمدة درس بحث کنند و 

نتيجه را نماينده شان پيش روى صنف ارايه دارد.

     سؤال ها
تقسيم  به چند بخش  توپوگرافى  از لحاظ عوارض طبيعى و  افغانستان  1ـ سرزمين 

شده است؟
2ـ در شمال افغانستان کدام دشت ها موقعيت دارد؟ نام ببريد.

3ـ اوصاف اقليمى دشت هاى حوزة هلمند را بيان کنيد.
4ـ دشت هاى حوزة ننگرهار را نام بگيريد.

5ـ ريگستان هاى ساحات جنوب غربى افغانستان را معرفى کنيد.

     فعاليت خارج صنف
تحقيق کنيد و دانستنى هاى خود را در رابطه به اين که دشت ها و ريگستان ها روى 

کدام عامل پديد مى آيند در 5 سطر بنويسيد.
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              حيوانات

آيا مى توانيد چند نمونه از حيوانات افغانستان را  نام ببريد؟
به تصوير حيوانات افغانستان نگاه کنيد، انواع مختلف حيوانات را نظر به توافق شان 

با محيط مربوط نشان مى دهد.
در افغانستان انواع حيوانات شبيه حيوانات مديترانه يى و تحت استوايى موجود است. 
از اين لحاظ کشور ما ساحة اتصال قلمرو حيوانى را بين منطقة تحت قطبى و تحت 

استوايى تشکيل مى دهد که در اقتصاد کشور وجلب توريزم نقش مهم دارد.
پناه گاه مناسبى را براى حيوانات کم ياب؛ مانند آهوى مارخور، آهوى  اين کشور 
مارکوپولو، آهوى ختن، پلنگ برفى ، کلنگ سفيد و انواع پستان داران و سم داران 

ديگر مهيا مى سازد.
چنانچه در گذشته خرس در جنگل هاى نورستان مى زيست، در کرانه يى درياى آمو، 
ببر نيز زنده گى مى کرد، پلنگ در نقاط بلند و دوردست هندوکش موجود بوده و 

گرگ در کوهستان ها زنده گى مى نمايد و در موقع خشک سالى بيشتر به هموارى 
ها پايين مى آيند.

روباه سرخ که ارزش خاص طبى دارد در کوهستان هاى مرکزى دستياب گرديده 
بز  است.گوسفند وحشى، بزکوهى در دره هاى واخان و ساحات دور و نزديک و 

کوهى در مناطق کوهستانى و دشت هاى ستپ شمالى افغانستان نيز موجود است.

  شكل )46( سرزمين علفزار
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سلسله کوه هندوکش سرحد انفصال بين ساحة حيوانات تحت قطبى و تحت استوايى 
به شمار مى رود، از همين لحاظ در جنوب شرق هندوکش ميمون از جمله حيوانات 

تحت استوايى، بيش تر ديده مى شود.
در خاک هاى لوس ستپ شمال خارپشت زيست مى نمايد که در مسايل جلدى از آن 

استفاده به عمل مى آيد و شغال در هرجا به تعداد زيادى وجود دارد.
بيش از 441 نوع پرنده گان که تعداد زياد شان پرنده گان آبى و مهاجر اند در اين 
کشور وجود دارند که براى تغذيه و چوچه دهى خود از هامون هلمند، هامون پوزک، 
آب ايستادة غزنى، دشت ناور و بعضى ساحات ديگر استفاده مى نمايند؛ چنانچه قرار 
گزارش داده شده در آب ايستادة غزنى بيش تر از هفتاد و پنج نوع پرنده گان وجود 
دارد که در اوايل فصل بهار و تابستان در آن جا زنده گى کرده و بعد در فصل زمستان 

به استقامت حوزة سند مهاجرت مى کنند.
تأثير اقليم، باالى پرنده گان با مقايسة حيوانات و نباتات کمتر محسوس است، زيرا 
تا  باعث شده  نمى کند،  تجاوز  از چند درجة عرض البلد  اراضى کشور که  وسعت 
پرنده گان بتوانند نظر به مساعدت اراضى و محيطى در آن جا خوب تر زيست کنند، 

بنابرآن آشيانة خود را تغيير مى دهند.
پرنده گانى که در ارتفاعات بلند آشيانه دارند از پرنده گان هامون، جهيل ها و آب هاى 
ايستادة غزنى متمايز اند؛ مثال کرگس، شاهين، کلمرغ و بوم در نقاط مرتفع امرار 
حيات دارند و گوشت خوار اند؛ اما در باتالق ها و هامون ها پرنده گانى جلب توجه 
مى کنند که در مواقع مختلف سال از يک جاى به جاى ديگر محل اقامت شان تغيير 

مى کند.
در اين جا حيوانات افغانستان را نظر به توافق شان با مناطق اقليمى به طور مختصر مورد 

مطالعه قرار مى دهيم.
منطقـة مونسـون پكتيـا و 

نورستان
اين ناحيه داراى حيواناتى؛ چون 
موش  گرگ،  ميمون)شــادى( 
خرما، شب پرک چرمى، زاغ، 
دراج، کبک کوهى، موش پوز 

دار و غيره مى باشد.
شکل )47(
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منطقة ستپ: حيوانات اين منطقه؛ مثل خارپشت، موش، الش خواران به خصوص 
غال، انواع حشرات، زاغ، خرگوش، روباه و چلپاسه نيز در اين منطقه به کثرت يافت 

مى شود.
منطقـة الپاين: در ايــن منطقه به طور عموم حيوانات پســتان دار؛ مثل بز کوهى در 
پامير، بدخشــان و نيز در نورستان بيشتر است. مارخورها، گوسفند کوهى در واخان و 
ســطوح مرتفع مرکزى در بدخشــان و همچنان پرنده گانى؛ مثل زاغ سياه کوهستانى، 
زاغ، مرغ کوهى در حــوزه گل کوه، کبک زرى، کبک کوهى، قطن، بودنه و غيره 

به مشاهده مى رسد.
منطقة صحرايى: انواع مختلف حيواناتى که در ساحات گرم سير ريگستان صديقى، 
نواحى مختلف فراه و سيستان افغانستان، دشت آربو و مارگو به مالحظه مى رسد. مثل 

انواع مختلف موش ها، روباه، کفتار، شغال، حشرات وانواع خزنده گان.
حيوانات وحشى را که بنابر اوصاف اقليمى در ساحات مختلف کشور ما حيات به سر 
مى برند مورد بحث قرار داديم؛ اما تعداد حيوانات اهلى نيز در منطقة ستپ پرورش 
يافته و همواره مورد استفاده قرار مى گيرند که بزرگ ترين  منبع عايداتى را از ناحية 

گوشت، شير، پشم و غيره تشکيل مى دهند.
 

شکل )48(
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     فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر يک با استفاده از متن به اين سؤال ها جواب  

دهند.
1ـ حيوانات با مناطق اقليمى چه ارتباط دارند؟

2ـ حيوانات مهم مناطق اقليمى افغانستان را نام بگيريد.

     سؤال ها
صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد.

1ـ در افغانستان حيوانات شبيه حيوانات محيط مديترانه يى و تحت استوايى موجود 
است.

2ـ خرس در جنگل هاى پکتيا زيست دارد.
3ـ خرس وحشى در شمال افغانستان زنده گى دارد.

سؤاالت زير را شرح دهيد:
استوايى  تحت  و  قطبى  ساحة  حيوانات  انفصال  ساحة  افغانستان کدام کوه  در  1ـ 

است؟
2ـ در کشور ما چند نوع پرنده  وجود دارند نام ببريد؟

3ـ پرنده گانى که در ارتفاعات بلند آشيانه دارند کدام ها اند.؟
4ـ حيوانات صحرايى کدام ها اند صرف نام بگيريد؟

    فعاليت خارج صنف
معلومات  افغانستان  حيوانات  به  رابطه  در  ديگر  منابع  و  کتابخانه  به  مراجعه  با 
جمع آورى کرده و در کتابچه هاى تان جدول زير را رسم نموده نام هاى حيوانات، 

محل اقامت و ارزش اقتصادى آن ها را در جاهاى مخصوص پر کنيد.

ارزش اقتصادى محل اقامت نام حيوان
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              جنگل ها

از جنگل هاى افغانستان چه استفادة اقتصادى صورت مى گيرد.؟
جنگل ها از مهم ترين منابع طبيعى افغانستان بوده و نقش مؤثرى را در رفع احتياجات و 

بنية اقتصادى جامعه و کشور دارد.
جنگل هاى افغانستان در قدم اول در تقوية بنية اقتصادى مردم کشور از طريق به دست 
آوردن اسعار خارجى، توسعة صنايع مربوط به آن و تهية کار براى مردم اهميت خاص 
کشور،  سرسبزى  اقليم،  وضع  اصالح  در  زيست  محيط  نگاه  از  دوم  درجة  به  دارد. 
جلوگيرى از تخريب خاک ذريعة باد و باران، تکثر حيوانات وحشى، فراهم آورى 
علوفه و خالصه در نگه دارى رطوبت و آبريزه ها خيلى اهميت دارد. وجود درختان 
سبب مى شود تا از وقوع سيالب ها، فرسايش خاک و انقراض تنوع حياتى جلوگيرى 

شده و باعث زيبايى طبيعت مى گردند.
جنگل ها فايده هاى اقتصادى نيز دارند؛ مثال فروش چوب براى ساختمان ها، تسخين، زغال 

و ميوه هاى مغز دارکه اثرات قابل مالحظه يى را در تقوية انکشاف اقتصاد ملى کشور دارد.
انبوه  از جنگل هاى  شواهد نشان مى دهند که مناطق کوهستانى قسمت جنوب کشور 
سوزنى برگ و پهن برگ پوشانيده مى باشد. کوه هاى جنوب شرقى کشور مثل سليمان 
بلند تا  از ارتفاعات  به شمول نورستان،  پامير  و سپين غر و قسمت چترال، هندوکش و 
دامنه هاى آن از جنگل هاى صنعتى و پرارزش سوزنى برگ بلوط پوشيده است و هم 
تپه هاى مناطق شمال غرب کشور از جنگل ها پسته وساير انواع درختان پوشيده مى باشد.

درافغانستان حفظ و کنترول جنگل ها توسط دولت و به شکل سنتى توسط مردم آن محل 
صورت مى گيرد. يکى از تخريبات عمدة محيط زيست در کشور ما از بين رفتن جنگل ها 

در زمان جنگ و بعد از آن بوده که ضايعة بزرگ منابع طبيعى شمرده مى شود.
 به اساس تخمين سازمان خوراکه و زراعت جهان )W.F.O( ادارة انکشافى ملل متحد 

شکل )49(
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در سال 1980 جنگل هاى افغانستان در حدود 2.2 ميليون هکتار زمين را احتوا مى کرد. و 
در سال 1991 م. فيصدى جنگل ها در کشور به  1.9  ميليون هکتار کاهش يافته است.

آخرين احصاييه نشان مى دهد که جنگل ها تنها 2 فيصد تمام اراضى افغانستان را تشکيل 
مى دهند. در سال هاى جنگ نسبت کمبود مواد سوخت استفاده از جنگل ها براى گرم 
کردن خانه ها و ديگر مقاصد ازدياد يافته و بهره بردارى از جنگل ها سير صعودى خود 
از  ساحه  ساختن  خالى  و  امنيت  تأمين  نسبت  جنگل ها  بيش تر  ساحات  مى پيمايد.  را 

درختانى که نزديک سرک ها و منازل مسکونى بودند از بين برده شدند.
باز ساختن  به خاطر  قواى روس  پکتيا که  منده اير در واليت  مثال جنگل هاى  به طور 
ساحه ديد، آن را آتش زدند و آتش سوزى جنگل هاى واليت کنر نسبت نزاع و بى 
تفاوتى استفاده کننده گان صورت گرفت. در صورت عدم توجه و اتخاذ تدابير ممکن 
در حال حاضر نيز تخريب جنگل ها به اندازه يى وخيم است که امکانات نابودى درختان 

کهن و نو نهال ها به کلى احساس مى گردد.
جنگل هاى باقى ماندة افغانستان مى تواند خدمات شايان اقتصادى و محيطى را در کشور 

انجام دهد. به صورت عموم، جنگل هاى افغانستان به سه دسته تقسيم شده اند:
1ـ جنگل هاى صنعتى

2ـ جنگل هاى پسته
3ـ جنگل هاى بته يى

1ـ جنگل هاى صنعتى 
جنگل هاى صنعتى سوزنى برگ، که برگ هاى آن هميشه سبز است بين ارتفاعات 2000 
و 3000 متر رشد و نمو مى کنند و در قسمت هاى جنوبى و شرقى کشور وجود دارند 

شکل 50
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که يک ساحة معادل به يک مليون هکتار را اشغال نموده است و در نواحى مرکزى 
پکتيا، ＄دران، منگل و جاجى را سرسبز کرده اند. اين نوع جنگل ها در واليات کنر و 
لغمان نيز مشاهده مى شود و به منظور محروقات و اعمار منازل به شکل عنعنوى مورد 
استفاده قرار مى گيرند. در جنگل هاى کنرها و لغمان انواع درختان؛ مثل نشتر، ارچه، 
جلغوزه، زيتون وغيره به مالحظه مى رسد. وجود جنگل ها از ائتکاالت خاک در منطقه 
جلوگيرى مى کند، اقليم را گوارا و مرطوب مى سازد و براى مردمان  آن محل منبع 

عايداتى خوبى محسوب مى گردد. 
در افغانستان ميليون ها درخت زيتون به قسم وحشى وجود دارند. اين درختان در واليت 
هاى ننگرهار و پکتيا ساحة 16000 هکتار زمين را دربرگرفته است. ميوة زيتون اصالح 
شده داراى 14 الى 22 فيصد روغن بوده و از هر تن زيتون 160 الى 220 کيلوگرام 

روغن به دست آمده مى تواند.
2ـ جنگل هاى پسته

جنگل هاى پسته در قسمت شمال غربى کشور در واليات  بادغيس و سمنگان واقع بوده 
و در حدود ساحة 3 هزار هکتار زمين را احتوا مى کند. جنگل هاى پسته و محصوالت 
آن در تقوية بنية اقتصادى کشور نقش ارزنده دارد. توليدات آن همه ساله به 2 الى 3 
هزار تن مى رسد و يک مقدار آن عالوه بر استفادة داخلى به خارج کشور نيز صادر 

مى شود.
محصوالت  جمع آورى  با  دارند  زنده گى  جنگل ها  مجاورت  در  که  محلى  مردمان 
پسته و فروش آن در بازارها وسايل معيشت خود را فراهم مى نمايند. حفظ و مراقبت 

جنگل ها توسط دولت صورت مى گيرد. 
3ـ جنگل هاى پراگنده و بته يى

اين جنگل ها به صورت پراگنده در صفحات شمالى، مرکزى و جنوب غربى کشور 
در  تخريب خاک  از  و  بوده  اهميت  حايز  و  آن ضرورى  موجوديت  دارد.  موقعيت 

مقابل باد و باران جلوگيرى مى نمايد.
تشکيل  وغيره  کوهى  بادام  پسته،  چرگس،  سکساول،  را  جنگل ها  اين  عمدة  مثال 

مى دهد.
اين نوع جنگل ها زيادتر در جنوب شرق و شمال غرب کشور مشاهده مى شود.

در ارتفاعات 2000 و 3000 متر انواع مختلف جنگل ها به نظر مى رسد و انواع صنوبر 
وجود دارد؛ همچنان درخت چهارمغز، شفتالوى خودرو، بادام، زرشک، انگور خودرو، 
در جنگل هاى  مى شود.  يافت  در جنگل هاى کوهى  عناب  و  اکاسى  زيتون،  شنگ، 
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بر  عالوه  نورستان  در  مى رسد.  به مالحظه  سدر  و  صنوبر  سرو،  درختان  انواع  شرقى 
صنوبر، و جلغوزه، انار خودرو، بلوط و چهارمغز خودرو نيز رشد مى کنند. جنگل هاى 
غربى عالوه از درختان پسته، خنجک، ارچه و شير خشت در واليت بادغيس وهرات 

مى رويند. 
است.  موجود  نيز  تلخ  بادام  و  کتيرا  بتة  غورات  نقاط  و  ادرسکن  قسمت هاى  در 
جنگل هاى شمال کشور از درختان پسته پوشيده است. در نهرين و اندراب و خنجان 
زياد موجود تعداد  به  قامت  پست  بلوط  در کوه هاى دوشى درختان  و  پسته   درختان 

 اند.

     فعاليت داخل صنف
جنگل هاى  اهميت  و  فوايد  دربارة  گروه  هر  شوند،  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 

افغانستان توضيح دهند.
  

      سؤال ها
1ـ کدام ساحات در افغانستان داراى جنگل هاى صنعتى و پرارزش است؟  توضيح 

دهيد.
2ـ حفظ و نگه دارى جنگل ها توسط کدام ارگان کنترول مى شود.

3ـ وجود جنگل ها چه فايدة اقتصادى دارد بيان کنيد.

با استفاده از متن، جاهاى خالى را با کلمات مناسب پر کنيد.
1ـ ساحات بيش تر جنگل هاى کشور ما نسبت ................ از بين رفته است.

2ـ جنگل هاى صنعتى سوزنى برگ بين ارتفاعات ........... و .......... متر رشد و نمو 
مى کنند.

3ـ جنگل هاى بته يى و پراگنده در قسمت هاى .............، واقع اند.

     فعاليت خارج صنف
ـ چه گونه از جنگل ها بايد حفاظت کرد؟ دانستنى هاى خود را در پنج سطر بنويسيد 

و روز بعد در مقابل صنف به هم صنفان خود ارايه بداريد.
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              فرش نباتى

آيا مى توانيد از چهار نبات طبيعى نام ببريد كه توسط مردم استعمال بيشتر دارند؟

خصوصيات طبيعى، موجوديت آب و ساختمان توپوگرافى، مؤثرترين عامل رشد و 

نموى نباتات دريک منطقه محسوب مى گردد.

افغانستان کشور کوهستانى است، در آن انواع نباتات را نظر به درجة حرارت، رطوبت، 

بارنده گى وساختمان اراضى مى توان مشاهده کرد. چنانچه قسمت هاى شمالى کشور 

ما تنوع خوب نباتى را براى کشور ما تشکيل مى دهد. عالوه برآن در افغانستان نباتات 

ديگرى  نيز موجود است.

دره هاى  مى گردد.  صادر  کشور  از  خارج  به  که  است  وحشى  نباتات  جملة  از  زيره 

بدخشان عالى ترين زيرة جهان را توليد مى کند و تخم اين نبات هزار ها سال قبل از 

طريق راه ابريشم به ممالک شرقى و غربى صادر مى گرديد.

فرش نباتى را در تصنيف ذيل مى توان مطالعه کرد:

1ـ نباتات منطقة مونسون
درختان و نباتاتى که در اين منطقه يافت مى شود؛ مثل زيتون، سرو، پاندروسا )از جمله 

گل  پنجه چنار،  توت،  پسته،  پنبه،  چهارمغز،  ناجو،  مى باشند(  برگ  سوزنى  نباتات 

بيد، سنجد، درخت اکاسى مرچ سياه وغيره، درختان و نباتاتى که از ارتفاع 1000 تا 

  شكل )51( فرش نباتى كه بنابر عمل فرسايش آسيب پذير مى باشد
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پاين،  ناجو و  نشتر، جلغوزه، و سرو،  ارچه،  بلوط،  فر،  يافت مى شود؛ مثل  متر   2000

نموى  و  متر ساحة رشد  از 3000  باالتر  متر، مى رويند.  تا 2500  ارتفاعات2000  در 

جنگل ها در سپين غر از بين مى رود.

2ـ نباتات منطقة مديترانه يى حوزة مركزى ننگرهار
نباتاتى که در اقليم مديترانه يى يافت مى شوند؛ مثل نيشکر، برنج، نباتات فاميل ستروس، 

نارنج، مالته و سنتره به طور عموم در ارتفاعات 500 تا 550 متر شامل حوزة ننگرهار 

مى گردد.  نباتاتى؛ مثل گل بيد، گز، زيتون، مرچ سياه، توت، کج نهال، درخت اکاسى 

و ناجو نيز از جمله نباتات معروف اين منقطه مى باشند؛ اما در ارتفاعات بيش تر بنابر 

تأثير هواى موسمى نباتات سوزنى برگ در دامنه هاى سپين غر به کثرت مى رويند.

3ـ نباتات منطقة ستپ
در اين منطقه نباتات به شکل علفى بوده که زيادتر به قسم حبوبات زرع مى شوند؛ ولى 

در هموارى ها و نشيبى هاى دامان کوه ها عالوه بر نباتات علفى درختان و بته هاى خشبى 

)نباتات ساقه چوبى( و نيمه خشبى وجود دارند.

در کرانه هاى درياى آمو از لحاظ خصوصيات اقليمى اوصاف جداگانه دارد؛ زيرا در 

اين ناحيه نسبت موجوديت درياى آمو رطوبت نسبتاً بشتر بوده و شرايط خوبى را براى 

نموى نباتات مساعد ساخته است.

و  بيد، چنار، شيرين بويه، گز  نوع  نباتات  براى  را  زمينه  ناحيه  اين  خاک هاى رسوبى 

ساکسول مساعد مى سازد.

زيتون وحشى در منطقة صحرايى و ستپ مى رويد.

4ـ  نباتات منطقة شبيه خشك و نيمه صحرايى
در نقاط هموار جنوب غرب کشور، نباتات صحرايى؛ مثل بته هاى ارته ميزيا که عوام 

و  قامت  پست  بته هاى  شترخار، جاروب،  مى شود.  ديده  مى کنند  ياد  ترخ  به نام  آن را 

انواع بته هاى خاردار فرش نباتى اين نواحى را تشکيل مى دهند. در بعضى قسمت ها 

جايى که آب ميسر است، مثل فراه، زرنج و بست درختان؛ ازقبيل بيد، چنار و گز به 

نظر مى رسد.
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5ـ نباتات مناطق با ارتفاع متوسط
در ساحة بين ارتفاع 900ـ1800 متر و بعضى نقاط الى ارتفاع 2000 متر نباتاتى که در اين جا 

از آن نام مى بريم يافت مى شود، مثل کاسنى، رواش، زنبق، الله، پسته و بادام در مجاورت 

استالف و نشيبى هاى شرقى کوه پغمان و خواجه سياران بته هاى ارغوان نيز مى رويند.

6ـ نباتات الپاين تندرا
نواحى بيش تر نشــيبى هاى کوهستانى بدخشــان، واخان و راغ مانند سلسله هاى مرکزى 

هماليا مقدار بارنده گى کمتر دارد؛ زيرا کتله هاى هواى مرطوب مونســون دراين نقاط 

تأثير نداشــته؛ بنابر آن اين نواحى پوشيده از نباتات گل سنگ بوده و درختان و بته هاى 

بلند قامت در آن ديده نمى شــوند و نســبت عدم انکشــاف خاک، سردى هوا، سرعت 

وزش بادهاى کوهســتانى در نواحى راغ، شيوه، فيض آباد و نقاط مرتفع حوزة کوکچه 

منطقة الپاين تندرا را بار مى آورد.

7ـ نباتات نقاط مرتفع و كوهستانى
بنابر موجوديت برف و يخ بندى  ارتفاع دارد  الى 4000 متر  از 3800  نقاط مرتفع که 

ساحة رشد و نموى نباتات را محدود ساخته و به جز از گل سنگ )اليکن( ديگر نوع 

نباتات در آن نمى رويد.

شکل )52(



 76

؟

     فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه به طور مقايسه يى در مورد اقليم افغانستان 

با هم بحث کنند و نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

      سؤال ها

 با استفاده از متن، جاهاى خالى را با کلمات مناسب پر کنيد.

1ـ افغانستان کشور ..................... است.

مى توان   .................................................. به  نظر  را  نباتات  انواع  افغانستان  در  2ـ 

مشاهده کرد.

3- در مقابل جمله هاى صحيح حرف )ص( در مقابل جمله هاى غلط حرف )غ( 

بگذاريد.

ارتفاع 1000 تا 2000 متر نباتات؛ مثل فر، بلوط، ارچه، سرو و ناجو مى رويند)       (

در نشيبى هاى شمال هندوکش به ويژه در ناحية سالنگ، درختان سوزنى برگ به 

مالحظه مى رسند.)        (

نباتات خانوادة ستروس )نارنج، مالته، سنتره( اوصاف اقليم صحرايى را دارند. )    (

نباتاتيکه با شرايط ستپ شمالى توافق دارند عبارت اند از: چنار، سنجد، گز، انواع 

بته ها.

     فعاليت خارج صنف
با مراجعه به کتابخانه و ديگر منابع در ارتباط فرش نباتى و نباتات طبيعى افغانستان ، 

بگوييدکه چه استفاده ها صورت مى گيرد. دانستنى هاى خود را در چند سطر بنويسيد 

و در ساعت آينده با هم صنفان ارايه کنيد.
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گردش آب در طبيعت )سايكل آب(  

به شکل باال دقت کنيد. در اين تصوير آب را در حالت هاى مختلف مى بينيد ، 
آب هاى موجوده در کرة زمين همواره در حال تغيير اند که در آن مراحل گوناگون و 
پيچيده يى را طى مى کنند تا آنکه به حالت اول بر مى گردد به اين سايکل آب دوران 

يا سايکل آبى گفته مى شود. 
آب در طبعيت به سه شکل مختلف در حال تغيير است:

1ـ حالت گاز: آب در اثر حرارت به بخار تبديل مى شود. وقتى که شکل بخار را به خود 
گرفت، حالت گاز را اختيار مى کند.

2ـ حالت جامد: آب در اثر سردى تحت صفر به جامد تبديل مى شود و اين حالت 
هنگامى شکل جامد را مى گيرد که به صورت يخ، برف و ژاله ظاهر شود.

ـ حالت مايع: آب در حالت مايع وقتى ظاهر مى شود که درجه حرارت هوا فوق صفر باشد. 3
 Atmosphere گردش يا سايکل آب در چهار بخش اصلى کرة زمين، يعنى هوا يا
زمين يا Lithosphere آب يا Hydrosphere و بايوسفير Biosphere يا کرة 

حياتى صورت مى گيرد.
منابع آبى  و  ابحار  از  بحر شروع مى شود، آب  تبخير آب  از  يا دوران آب   سايکل 
اثر  در  مى نمايد.  حرکت  فضا  در  باد  به واسطة  و  مى کند  صعود  فضا  در  تبخير شده 
حرکت کتلة هوا، بخار آب تحت شرايط ميتورولوجى تراکم کرده ابرها را تشکيل 
مى دهد، در اثر عملية اشباع، دوباره تکاثف کرده به باران مبدل مى گردد. آب باران 
که به زمين فرو مى آيد به چندين شکل به جريان مى افتد. يک حصة آن در روى خاک 
خاک  سطح  از  آفتاب  تابش  اثر  در  دفعتاً  آن  ديگر  فيصدى  مى شود،  جذب  فورى 

شكل )53(

آب بحــــــــــــر

محل هايدروسايکل

عمل تبخير

تبخير

آب هاى روان
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به شکل تبخير و )ترانسپايريشن( از سطح نبات دوباره به فضا صعود مى کند. يک حصة 
آب باران در سطح زمين به جريان افتيده بشکل دريا و يا نهر به حرکت مى افتد و قسماً 

در خاک جذب مى شود تا آن که آب هاى زير زمينى را تشکيل مى دهد.
آب هاى روى زمين و آب هاى زير زمينى هردو در اثر قوة جاذبه به استقامت نقاط پايين 

حرکت کرده تاآن که به بحر مى ريزد. اين عمليه به اصطالح هايدروسايکل ياد مى شود.
يک حصة آب پيش از آن که يک مقدار آن به دريا برسد در طبقات خاک جذب 
مى شود و آب هاى زير زمينى را تشکيل مى دهد. در بعضى مواقع آب هاى زيرزمينى 

منبع آب هاى جارى و درياها را شکل مى دهند.
و  زمين  روى  در  بارنده گى  بين  خوب هايدرولوجى  نماى  يک  سايکل هايدرولوجى 
بازگشت آن به فضا ويا بحر مى باشد. از همين رو گفته مى توانيم که سايکل هايدرولوجى 

به يکديگر پيوسته بوده و مکمل يکديگر اند .
سايکل آب در طبيعت به طور متمادى و مسلسل صورت گرفته و همواره ادامه دارد. 

       فعاليت داخل صنف
به  را  طبيعت  در  آب  گردش  شکل  گروه  هر  شوند.  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 
دقت بررسى کنند، سپس آن چه راکه از آن مى فهمند به روى يک کاغذ بنويسند و 

نماينده شان پيش روى صنف ارايه دارند.

     سؤال ها
1ـ آب ها در کرة زمين به چه شکلى اند توضيح دهيد؟

2ـ گردش آب در کدام بخش هاى کرة زمين صورت مى گيرد؟
جمالت صحيح و غلط را مشخص کنيد.

1ـ آب در اثر حرارت و باالتر از نقطة غليان به بخار تبديل مى شود که حالت گاز 
است.)       (

2ـ آب به حالت مايع وقتى ظاهر مى شود که درجة حرارت هوا زياد باشد.)       (
3ـ سايکل آب يا دوران آب از تبخير آب بحر شروع مى شود.)       (

اثر قوة جاذبه به طرف باال  4ـ آب هاى روى زمين و آب هاى زير زمينى هردو در 
حرکت مى کنند.)           (

     فعاليت خارج صنف
يا  به کتابخانه و ديگر منابع در مورد سايکل هايدرولوجى  با مراجعه  تحقيق کنيد: 
انفرادى معلومات جمع آورى کنيد و به صورت  گردش آب در طبيعت به صورت 

گزارش يا روزنامة ديوارى به صنف بياوريد.
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5,3 اهميت آب در اقتصاد زراعتى، توليد انرژى و حيات

 ـ به نظر شما يكى از بهترين نعمت هاى خداوند براى انسان ها چيست؟
ـ چگونه مى توان براى استفادة درست از اين منابع دقت بيشتر از خود نشان داد؟

قرار معلوم حدود         حصة سطح زمين را آب تشکيل داده است، اگر زمين را از باال 

بنگريد، آن را به شکل کره يى آبى رنگ خواهيد ديد.

فقط 2.8% از  آب شيرين و آن هم در دريا ها، يخچال ها، جهيل ها، آب هاى موجودة 

اتموسفير و آب هاى موجود در خاک ها و آب هاى زيرزمينى مى باشند.

به  تنها  از آب  استفاده  اما  است،  وابسته  به آب  نباتات  و  حيوانات  انسان ها،  زنده گى 

توليد  و  صنعت  زراعت،  براى  آب،  نمى شود.  محدود  روزمره  کارهاى  و  آشاميدن 

انرژى برق نيز مورد استفاده قرار مى گيرد.

بشر، ممکن است بدون غذا براى مدت طوالنى زنده بماند؛ اما بدون آب نمى تواند به 

حيات خود ادامه دهد. انسان براى آشاميدن و فعاليت هاى روزانة خود به آب شيرين 

نياز دارد، يعنى آبى که ميزان نمک آن بسيار کم باشد. آب هاى اقيانوس ها و بحيره ها 

شور هستند و براى استفاده از آن ها به تصفيه نياز است که اين امر ضرورت به سرمايه 

به آب هاى  است  ناچار  انسان  دارد. پس  تأسيسات آب شيرين  احداث  براى  گذارى 

شكل )54(بند برق

3
4
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شيرين موجود در خشکه و اتموسفير زمين بسنده کند.

حجم آب هاى شيرين درجهان بسيار کم بوده در  حدود 2.8% از حجم کل آب هاى جهان 

است. با تأسف براى مصرف اين مقدار آب نيز محدوديت هايى است؛ زيرا مقدار بارنده گى 

از آب هاى شيرين جهان به شکل يخ در يخچال هاى قطبى و کوهستانى قرار دارد.

به آب هاى  انسان  نيست، ولى  استفاده  قابل  به هيچ صورت   ابحار  دانيد که آب  مى 

شيرين دريا ها، جهيل ها و آب هاى زير زمينى دسترسى دارد. البته آب هاى زيرزمين 

هم که در داخل طبقة قشر زمين قرار دارد استفاده از آن توسط حفرچاه، کانال کشى 

)زابر( و به کار بردن دستگاه هاى پمپ آبى صورت مى گيرد.

آب در زنده گى روزانه نقش اساسى دارد. موارد استفادة اصلى از آب شامل مصارف 

بر  از آب هاى سطحى عالوه  مى باشد.  و صنعتى  زراعتى  شهرى وخانه گى، مصارف 

بنابر آن  استفاده مى شود.  نيز  مسافران  و  ها  نقل کاال  و  براى حمل  ياد شده  مصارف 

مصرف  مى کند.  تهديد  را  شيرين  آب  نفوس،  افزون  روز  افزايش  و  آب  ضايعات 

بى مورد آب در منازل، مزارع و صنايع سبب پايين آمدن مقدار آب هاى زير زمينى 

آب  کردن  جدا  راه  بهترين  آشاميدنى  آب هاى  از  درست  استفادة  براى  مى گردد. 

آشاميدنى از آب هاى مصرفى ديگراست.

در زراعت هم بايد از روش هاى آبيارى مناسب استفاده کرده ويا از روش هاى جديد 

آبيارى بهره برد که اين استفاده از روش مناسب و صحيح آبيارى براى کشت نباتات از 

ضايع شدن آب جلوگيرى مى کند. 

زراعتى  محصوالت  آبيارى  به  ضرورت  کشاورزان  ببارد،  کافى  باران  درمنطقه  اگر 

اقليمى  با شرايط  متناسب  زراعتى  زمين هاى  آبيارى  است روش  بهتر  ندارند.  خويش 

مناطق منظم گردد؛ مثال در مناطق کم آب، نباتات مقاوم به خشکى کاشته شوند؛ زيرا 

به دليل ضرورت نداشتن نبات به آب فراوان از صرفه جويى آب جلوگيرى مى2/شود.

آب در صنعت نيزمورد استفاده قرار مى گيرد. قابل ياد آورى است که روزانه مليون 

ها ليتر آب براى توليد صنعت مورداستفاده قرار مى گيرد، در نيروگاه هاى توليد برق، 

از آب براى سرد کردن مولد ها و دستگاه ها استفاده مى شود. در کشورهاى انکشاف 

يافته آب هاى کثيف را تصفية دوباره يا رى ـ سايکل )Recycle( کرده در شهرها از 

آن استفاده مى کنند.

استفادة آب در زراعت نقش ارزنده يى را دارا است که در تابستان نباتات به آن ضرورت 

دارند و توسط سيفون، بندهاى آبگردان و يا کانال هاى کانکريتى در زمين هاى زراعتى 
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رهنمايى گردد.

اقتصــادى،  ارزش  لحــاظ  از 

خوب  منبع  افغانســتان  درياهاى 

توليد انرژى برق آبى، اســت که 

بند هاى برق آبى مثل بند کجکى، 

بند سروبى، بند نغلو و بند درونته 

نمونه هاى توليد برق بوده و همين 

اکنون از آن به منظور توليد برق 

استفاده مى شود.

به همين ترتيب، بند هاى آبگردان 

هلمند،  وادى  پروژه هاى  در 

ننگرهار، لوگر، هرات، کابل و در شمال کشور براى زمين هاى زراعتى آب کافى تهيه 

مى نمايد. 

     فعاليت داخل صنف
شــاگردان به گروه ها تقســيم شــوند. هر گروه فکر کنند و با هم صنفان خود مشوره 

کننــد، به نظر شــما چــه کارهايى را مى تــوان انجام داد تا از ضيــاع  آب در بخش 

فعاليت هاى روزانة خانه گى و زراعتى جلوگيرى شود؟

 تصوير آبيارى زمين هاى زراعتى

شکل55

شکل56
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      سوال ها؟
به اين سوال ها جواب دهيد صحيح ترين جواب را انتخاب کرده و با عالمت )"( 

مشخص کنيد.

نسبت آب سطح زمين عبارت است از:

4
2

د(    
4
3

ج(    
4
5

ب(   
7
6

الف(

2ـ زنده گى انسان ها، حيوانات و نباتات بيشتر وابسته است به:

د( هيچکدام ج( آب   الف( صنايع  ب( زراعت 

3ـ حجم آب هاى شيرين جهان  چند فيصد مى باشد.

د( %5.6   % ج( 4.8   % ب( 3.9  الف( %2.8  

شرح دهيد:

1ـ از آب هاى سطحى عالوه برمصارف روزانة منازل در چه موارد ديگر استفاده 

صورت مى گيرد

از حد آب  بيش  از مصارف  تا  به کاربرد،  بايد  را  2ـ در زراعت چگونه روش ها 

جلوگيرى شود.

3ـ آب در صنعت و توليد انرژى چه نقش دارد؟

    فعاليت خارج صنف
انواع استفاده از آن کيفيت آب منابع آب

شور شيرين

منابع آب را شناسايى و  انواع  منابع ديگر،  از  کتاب جغرافياى خود و  استفاده  با 

دسته بندى کنيد و براى اجراى اين تمرين جدولى، مانند شکل باال بکشيد. در ستون 

مربوط منبع آب، نام درياها، جهيل ها، بندها وغيره را ذکر کنيد و در ستون دوم 

کيفيت آب را يعنى آب شيرين  و شور و در ستون سوم بنويسيد که از اين منابع 

چه استفاده مى شود.
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6,3 حوزه هاى آبگير  

به نقشة تقسيمات حوزه هاى آبگير كشور نظر اندازيد و بگوييد كه افغانستان به چند حوزه 

آبگير تقسيم شده است؟

ساختمان اراضى و اوصاف اقليمى در توليد آب هاى جارى، آب هاى بسته و زير زمينى 

افغانستان ارتباط مستقيم دارد.

افغانستان کشور کوهستانى بوده منابع حوزه هاى آبگير آن را سلسله جبال هندوکش و 

نقاط مرتفع آن تشکيل مى دهد. به خصوص برف هاى دايمى و کتله هاى يخچالى که 

در واخان، پامير، هندوکش شرقى و غربى و کوه بابا همه ساله روى يکديگر قرار مى 

گيرند، در ايام بهار و تابستان اين برف ها ذوب شده و آب هاى جارى را در حوزه هاى 

باران در زمستان و اوايل بهار  بنا بر ريزش برف و  به وجود مى آورد.  مختلف کشور 

حجم آب دريا ها در فصل بهار و تابستان بيشتر شده؛ ؛؛؛گاهى متالطم، سيالبى و طوفانى 

مى شود و گاهى اين آب خيزى درياها بنا بر نبود نباتات کافى در سطح اراضى سبب 

نقاط مجاور زمين هاى سرسبز و زراعتى  ائتکال اراضى در مسير دريا ها و  تخريب و 

شکل )57(  نقشة حوزه هاى آبگير افغانستان

حوزه آمو
حوزه بسته شمال

حوزه هريرود و مرغاب

حوزة هلمند 

حوزة کابل 
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مى گردد.

معاونان  با  افغانستان  درياهاى  چون 

مرتفع سرچشمه  نقاط خيلى  از  آن ها 

مى گيرند؛ از اين رو دريا هاى  کشورما 

به صورت عموم در قسمت هاى علياى 

سرعت  و  مى باشد  سريع  خيلى  خود 

سواحل  و  بستر  تخريب  باعث  آن ها 

بعضى  در  رو  از همين  دريا مى شود؛ 

جاها بستر دريا ها به طور عموم خورد 

و گاهى شکل تنگنا را اختيار مى کند.

 به طور مثال درياى آمو بنا بر تفاوت ارتفاع بين ساحة پامير و خماب که اضافه تر از 

2700 متر است ساالنه به اندازة زيادى خاک و مواد رسوبى را باخود انتقال مى دهد. 

از طرف ديگر اراضى افغانستان داراى خاک هاى رسوبى بوده احجار آن بيشتر قابليت 

و  زيرزمين شده و چشمه سارها  تشکيل آب هاى  باعث  اين حالت  دارد.  را  نفوذ آب 

کاريزهاى مختلف را در مناطق مختلف افغانستان به وجود آورده است.

تراکــم شــبکه هاى آب هــاى جــارى 

افغانســتان با مقايســة مناطــق معتدله و 

استوايى کم بوده؛ زيرا سرزمين افغانستان 

به صورت کل در منطقه تحت استوايى و 

نيمه صحرايى موقعيت دارد .

از جملــه آب هاى جارى افغانســتان 11 

فيصد آن به حوزةســند و 79 فيصد آن 

در داخل ســرحدات کشــور درهامون 

شکل 58

 شکل
59
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ها و دشــت ها و آب هاى ايســتاده مى ريزد و متباقى 20 فيصد ديگر آن به کشــورهاى 

همسايه در جمهوريت ترکمنســتان و ازبکستان به جريان مى افتد. دبت آب دريا ها در 

قسمت هاى شرقى کشور بيشتر است در حالى که در بعضى نقاط غربى کشور اين رقم 

تنزيل مى يابد.

دريا ها و آب هاى افغانستان را به پنج حوزة آبگير تصنيف مى نمايند:

الف. حوزة آمو )اوکسس(

ب. حوزة هريرود

ج. حوزة کابل )سند(

د. حوزة سيستان و هلمند

هـ . ساير درياهاى خورد در حوزه هاى بسته مثل درياى غزنى، بلخاب و امثال آن.

 

      فعاليت داخل صنف

اين  به  و  مطالعه کنند  به دقت  را  متن  تقسيم شوند هر گروه  به گروه ها  شاگردان 

سؤاالت پاسخ دهند:

1ـ آب هاى جارى افغانستان از کدام منابع طبيعى به وجود مى آيند؟

2ـ چرا اکثر درياهاى کشور سيالبى مى باشند؟

3ـ حوزه هاى آبگير افغانستان را نام گرفته و بر روى نقشه آن را نشان دهيد.
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      سؤال ها
در مقابل جمالت صحيح حرف )ص( و در مقابل جمالت غلط حرف )غ( بگذاريد.

1ـ ساختمان اراضى، عوارض طبيعى و اقليمى در به وجود آوردن آب هاى جارى 

کشور ارتباط مستقيم دارد. )         (

تشکيل  آن  مرتفع  نقاط  و  هندوکش  کوه هاى  سلسله   را  افغانستان  آبى  منابع  2ـ 

مى دهد. )         (

بنابر آن  از نقاط مرتفع سرچشمه مى گيرند؛  با معاونان خود  افغانستان  3ـ درياهاى 

خيلى بطى اند.)      (

بيشتر است.  استوايى  مناطق معتدل و  مقايسة  با  افغانستان  تراکم شبکه هاى آبى  4ـ 

)        (

5ـ از جمله آب هاى جارى افغانستان 15 فيصد آن به حوزةسند مى ريزد. )         (

      فعاليت خارج صنف

نقشة سفيد افغانستان را ترسيم نماييد و در آن حوزه هاى آبگير را همراه با درياهاى 

آن به رنگ هاى مختلف مشخص کنيد و جدولى مانند شکل زير بکشيد. در ستون 

اول نام حوزة آبگير، در ستون دوم نام درياهاى مربوط حوزة ياد شده و در ستون 

سوم موقعيت آن را مشخص سازيد

موقعيت درياهاى مربوط به حوزه حوزه هاى آبگير شماره

1
2
3
4

.  

 

؟
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حوزة آمو  

و  را در آن مشخص کرده  آمو  آبگير  افغانستان دقت کنيد. حوزة  نقشة درياهاى  به 
بگوييد که شامل کدام دريا هاى کشور مى شود؟

حوزة آمو شامل آن عده دريا هايى است که از نشيبى هاى شمال و شمال شرق سلسله 
کوه هاى هندوکش به جريان افتيده، يک عدة از آن ها به درياى آمو وصل شده و عدة 
اين  از  و ريگستان هاى وسيع شمال هندوکش جذب مى شود.  ديگر آن در دشت ها 
به غرض آبيارى استفاده مى شود و استفاده از نيروى برق آبى آن خيلى  دريا ها قسماً 

محدود است، اما ظرفيت توليد انرژى برق آبى خيلى زياد دارند.

درياى آمو
درياى آمو از جملة بزرگ ترين درياهاى شمال افغانستان به حساب مى آيد. اين دريا، 
امروز در بخش هاى شمال  بلخ  يا  تاريخى دارد و شاهد مدنيت کهن بخدى  شهرت 

کشور است.
يونانيان قديم آمو را به نام اوکسس oxus و اعراب به اصطالح جيحون ياد کرده اند.

درياى آمو از آب هاى يخچالى پامير و واخان منبع گرفته، آب زرکول که منبع يخچالى 
دارد  از ارتفاع 4125 متر، منبع درياى آمو را در خاک افغانستان تشکيل مى دهد.

معاون ديگر آن، درياى واخان است که از واخجير و کول چقمقتين منبع گرفته در 
شرق قلعة پنج با درياى پامير يک3جا شده درياى واحدى را به نام  درياى پنج به وجود 
مى آورد و تا آى خانم؛ جايى که درياى کوکچه به آن مى ريزد به نام درياى پنج ياد 
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به نام  بعد  به  نقطه  از آن  پنج مى ريزد  به درياى  از آنکه درياى کوکچه  بعد  مى شود. 
درياى آمو ياد مى شود.

افغانستان،  اسالمى  الى خماب سرحد سياسى جمهورى  ناحية زرکول  از  آمو  درياى 
به 1200 کيلومتر  نزديک  راتشکيل مى دهد که  ترکمنستان  اوزبکستان و  تاجکستان، 
طول دارد و بعد از آن که درة خماب را ترک کرد به طرف شمال غرب به جريان افتيده 
و باالخره به جهيل ارال ARAL مى ريزد. طول عمومى دريا 2500 کيلومتر است که 

از آن جمله 1300 کيلومتر در خاک ترکمنستان و ازبکستان واقع شده است.
عرض درياى آمو از منبع الى مصب تغيير قابل مالحظه مى يابد، يعنى در نزديکى قلعة 
پنج، عرض آن اضافه شده در حصة درقد به 2000 متر مى رسد و در حصة کلفت بين 
1700ـ2000 متر، عرض آن در تغيير بوده؛ اما در ساحة تاش گذر به 2500 متر مى رسد 
و در بعضى جاها به 5000 متر بالغ شده و برعکس عمق آن کم مى شود و به يک و نيم 

الى دوونيم متر مى رسد.
معاونان درياى آمو در خاک افغانستان عبارت از کوکچه و کندز است که با آب هاى 
واخان و پامير چهل فيصد معاونان آن را تشکيل مى دهد و از لحاظ حجم آب 20ـ 30 
فيصد آب آمو را احتوا مى کند. معاونان اين دريا که از ساحل شمال به آن مى ريزد در 
جمهوريت تاجکستان و اوزبکستان جريان دارد که مهم ترين آن عبارت اند از، گونت،  

درياى وانچ، درياى قزل سو، درياى وخش و درياى کافر نهان و سرخان.
چون آب درياى آمو از زرکول الى دشت قلعه از ارتفاعات زياد مى گذرد عرض آن 
کم و حرکت آن سريع مى باشد بنابر موجوديت تنگنا ها و آبشارها در اين ساحه توليد 

برق آبى بيشتر صورت گرفته مى تواند.
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اما اين جاها قابل کشتى 
از  امــا  نبــوده،  رانــى 
دشت قلعه و آى خانم 
وســعت بستر آن بيشتر 
شده و سرعت آب کم 
براى  مى شــود کـــــه 
زراعت و حمل و نقل 
مساعد  خيلى  کشتى ها 

مى باشد.
حصة  در  آمو  درياى 
بندر  تاش گذر،  بندر 

کلفت و بندر قزل قلعه )شيرخان بندر( مراکز مهم براى صادرات و واردات اموال تجارتى 
به شمار مى رود؛ زيرا از طريق همسايه هاى شمال و موضوع ترانزيت آن، راه هاى اروپايى 
با اين بنادر وصل مى گردد و نيز تانک هاى ذخيرة نفت در مجاورت بندر کلفت اعمار 
شده که وسايط ترانسپورتى به مشکالت مواجه نگردد و از طرف ديگر اين بندرگاه ها 
مراکز تجارتى، صنعتى و شاهراه بزرگ کابل و مزارشريف را باهم وصل مى سازد که 

از اين لحاظ ارزش تجارتى و اقتصادى آن ها نيز در خور اهميت است.

درياى كوكچه
درياى کوکچه از جملة معروف ترين درياهاى بدخشان محسوب مى شود که از درةکم 
عرض از ارتفاعات 3800 الى 4000 متر منبع گرفته با خم و پيچ هاى زياد اراضى بدخشان 
را پيموده و در حصة خواجه غار به درياى آمو مى ريزد. منبع شرقى آن از جهيل دوفرين 
بوده به سمت غرب به جريان مى افتد. درياى کوکچه سه معاون کوچک ديگر دارد که 
به نام هاى وردج، يمگان و سرغيالن ياد مى شوند و جنوبى ترين ساحة آبگير آن را در 

نشيبى هاى کران و منجان تشکيل مى دهد و توسط درة جرم به کوکچه وصل مى شود.
عمق درياى کوکچه زياد و عرض آن کم و از بعضى جاها عرض آن از يک کيلومتر 
تجاوز نمى کند؛ از اين سبب امکان گرفتن آب به نهرها و جويبارها غير ممکن است و 

زراعت نيز در بدخشان انکشاف چندانى نکرده است.
شهر تاريخى آى خانم در حصة اتصال درياى کوکچه و پنچ در زمان نفوذ يونانى ها 
شهر خيلى با شکوهى بوده که بعد از حمالت بيگانه ها عظمت خود را از دست داد 
و امروز به خرابه  و ويرانه مبدل شده است. پيداوار زراعتى و تربيت حيوانات در اين 

ساحه انکشاف نموده است..

شکل )62(
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درياى كندز
مانند  آن  آب  جريان  زيرا  دارد،  اقتصادى  خاص  ارزش  کشور  شمال  در  دريا  اين 

کوکچه سريع و تند نيست و در سرزمين هاى هموار و دره هاى فراخ به حرکت مى افتد. 

زمين هاى زراعتى بغالن و کندز  در کنار اين دريا ساحات وسيعى را تشکيل مى دهد 

و براى آبيارى وزراعت خيلى مساعد است. درياى کندز معاونان زياد دارد؛ مهم ترين 

آن ها عبارت اند از؛ درياى اندراب، درياى تالقان  و نهرين که در اينجا صرف نام آن 

ها را ياد آور مى شويم.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه روى موضوعات زير باهم بحث کنند 

و نتيجه را نماينده شان پيش روى صنف ارايه دهد.
ـ درياى آمو

ـ درياى کوکچه
ـ درياى کندز

     سؤال ها
1ـ حوزة آمو شامل کدام دريا ها مى باشد و از کدام کوه ها سرچشمه مى گيرند؟

2ـ در مجاورت )کنار( درياى آمو کدام مدنيت در قديم ظهور کرده و يونانيان آمو 
را به کدام نام ياد کرده اند؟

3ـ معاونان درياى آمو را نام بگيريد.
4ـ درياى آمو سرحد سياسى بين کدام ممالک را تشکيل مى دهد؟

5ـ نقش درياى کوکچه را در واليت بدخشان شرح دهيد.

    فعاليت خارج صنف
تحقيق کنيد: در مورد اهميت تاريخى درياى آمو، درياى کوکچه و ارزش اقتصادى 
درياى کندز دانستنى هاى خود را در 15 سطر بنويسيد و در ساعت آينده باهم صنفان 

خود در ميان گذاريد.    
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    حوزة كابل

افغانستان به صفحه 83 دقت کنيد و حوزه کابل را در آن  به نقشة حوزه هاى آبگير 

توسط  شمال  طرف  از  دارد  جريان  آن  در  که  معاونان  با  کابل  حوزة  دهيد.  نشان 

سلسله کوه هاى هندوکش احاطه شده و از ارتفاعات 3900ـ 4500 متر سرچشمه مى گيرد. 

درياى پنجشير، درياى غوربند، درياى عليشنگ و علينگار و درياى کنر منبع معاونان آن 

مى باشند. از طرف غرب، مرتفع ترين ساحة آبگير آن را درة  اونى در جنوب غرب سلسله 

کوه پغمان تشکيل مى دهد و درياى کابل از همان جا سرچشمه مى گيرد، همچنان بخش 

هاى جنوبى حوزة کابل را درياى لوگر، مناطق خوگيانى و سپين غر احتوا مى کند در 

حالى که تورخم ساحة شرقى حوزة کابل را معرفى مى نمايد.

مساحت عمومى حوزة آبگير درياى کابل به 75390 کيلومتر مربع مى رسد که باعث 

شادابى و سرسبزى منطقه شده در انکشاف فعاليت هاى زراعتى و استحصال برق آبى 

نقش مهم و ارزنده دارد و در ساحات مختلف باعث استقرار بيشتر نفوس در اين حوزه 

گرديده است.

اشغال مى نمايد.  را  فيصد ساحه  افغانستان 12.5  از همة حوزه هاى آبگير  اين حوزه 

طول درياى کابل در خاک افغانستان 360 کيلومتر بوده در ناحية تورخم سرحد کشور 

به فاصلة 140 کيلومتر در سرزمين پشاور جريان  را در حصة گوشته، ترک گفته و 
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داشته و در حصة اتک به درياى سند مى ريزد. بنا بر همين علت، حوزة کابل را به نام 

حوزة سند نيز ياد مى کنند.

در اين جا از عمده ترين دريا هاى آن ياد آور مى شويم:

درياى كابل
درياى کابل از ارتفاع 3500 مترى غرب کوه پغمان از حصة کوتل اونى منبع مى گيرد. 

حوزة  به  داده  ادامه  خود  جريان  به  للندر  تنگى  به  قروغ  کوه  جنوب غرب  راه  از 

حاصل خيز چهاردهى مى رسد. نواحى چهاردهى را شاداب ساخته در منطقة گذرگاه 

اولين معاون آن که به نام چمچه مست شهرت دارد اتصال مى يابد. راه تنگى گذرگاه 

را پيش مى گيرد و از وسط شهر کابل مى گذرد. با درياى کابل در نزديکى شمال شينة 

بگرامى، درياى لوگر با آن يکجا گرديده و به مقدار آب آن افزوده مى شود. درياى 

کابل از منبع تا جاى که آب درياى لوگر با آن يکجا مى شود آب  فراوان دايمى ندارد. 

يعنى از اوايل تابستان تا اخير خزان آب ندارد و بيشتر خشک مى باشد. اين دريا بعد 

از سرسبزى وادى کابل از جنوب پل چرخى گذشته بين تنگى غارو به جريان خود به 

سرعت زياد دوام داده به ماهى پر مى رسد. در حصة ماهى پر، بند برق باالى آن اعمار 

شده که در جريان بهار و زمستان برق کافى از آن استحصال مى يابد و بعد از ماهى پر 

داخل دره هاى تنگ جريان داشته تا آن که به وادى نغلو داخل مى گردد. در نغلو درياى 
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با درياى غوربند يک جا شده به درياى کابل وصل مى گردد. درياى  پنجشيرکه قبًال 

کابل پس از آن داخل حوزة سروبى شده در ناحية سروبى بندبرق توليد مى نمايد. به 

ظرفيت 22 هزار کيلووات در ساعت، برق توليد مى نمايد.

 درياى کابل بعد از طى منطقة سروبى داخل تنگى ابريشم شده و بعد از آن داخل منطقه

 سرکندو بابا، سرخکان و کڅ عزيزخان مى گردد که درياى لغمان )اليشنگ، الينگار( با 

آن وصل مى شود و پس از آن داخل درونته مى شود. در آن جا بند و کانال هايى اعمار 

شده است که هم براى استحصال برق و هم براى پروژه هاى زراعتى استفاده صورت 

مى گيرد و سرخرود در غرب جالل آباد نيز با آن يک جا مى شود. در نزديکى بهسود 

و منطقة کامه، معاون بزرگ آن، درياى کنر با آن يک جا مى گردد و بعد از گذشتن از 

منطقة پشاور در نزديکى اتک به درياى سند مى ريزد.

کيلومتر  سند 500  اتک  تا  اونى  از کوتل  يعنى  تا مصب،  منبع  از  کابل  درياى  طول 

محاسبه شده که 360 کيلومتر آن در خاک افغانستان جريان دارد.

درياى كنر

درياى کنر از نزديکى کوتل بروغيل )جنوب هندوکش شرقى( از ارتفاع 4000 متر 

سرچشمه گرفته است. اين دريا ابتدا دراثر يک جا شدن آب چندين دره که از ارتفاعات 

بلند سلسله کوه هاى سمت چپ و راست سرازير مى گردند به تدريج زياد مى شود و به 

مقدار آن افزوده شده و با سرعت فوق العاده به جريان خود ادامه مى دهد.

موقعى که از منطقة چترال مى گذرد به نام رود چترال ياد مى شود. بعد از آن که درياى 

لندى سين با آن اتصال مى يابد از آن جا به بعد به نام درياى کنر ياد مى گردد. زمانى 

که درياى کنر به چغه سراى مى رسد، درياى پيچ با آن وصل مى گردد. بعد از شيوه 

و شيگى گذشته در نزديکى کامه به درياى کابل وصل مى شود که از آب آن براى 

فعاليت هاى زراعتى و سرسبزى منطقه استفاده به عمل مى آيد و نيز اين دريا باالى اقليم 

آن محل تأثير قابل مالحظه يى وارد مى کند.
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        فعاليت داخل صنف
به ارتباط موضوعات زير باهم بحث  شاگردان به گروه ها تقسيم شوند، هر گروه 

کنند و نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

ـ حوزة کابل يا سند ـ درياى کابل ـ درياى کنر

     سؤال ها
را  )غ(  حرف  غلط  جمالت  مقابل  در  و  )ص(  حرف  صحيح  جمالت  مقابل  در 

بگذاريد.

1ـ حوزة کابل با معاونان آن از طرف شمال توسط سلسله  کوه هاى هندوکش احاطه 

شده است. )        (

2ـ مساحت عمومى حوزة کابل به 75390 کيلومتر مربع مى رسد. )         (

3ـ طول درياى کابل در خاک افغانستان 560 کيلومتر است. )           (

4ـ درياى کابل از ارتفاع 3500 متر از غرب کوه پغمان به نام کوتل اونى سرچشمه 

مى گيرد.)    (

5ـ درياى کابل در نزديکى شمال شينة بگرامى با معاون خود، درياى لوگر يک جا 

شده و مقدار آب آن کم مى شود. )        (

6ـ در منطقة بهسود و منطقة کامه، معاون درياى کابل، يعنى پنجشير با آن يک جا 

مى شود. )          (

7ـ درياى کنردر کدام قسمت با درياى کابل يک جا مى شود؟

    فعاليت خارج صنف
معاونان حوزة  نام  آبگير،  نام حوزة  نماييد، در آن  ترتيب  تحقيق کنيد و جدولى 

مربوط و رقبة آبگيرآن را از لحاظ سمت مشخص کنيد.

نام معاونين حوزة مربوطه نام حوزه آبگير
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    حوزة آبگير هلمند و سيستان

به نقشة حوزه هاى آبگير کشور دقت کنيد. حوزة هلمند و سيستان را در آن نشان دهيد.
آيا مى دانيد کدام دريا ها شامل اين حوزه اند؟

افغانستان ساحة نسبتاً وسيع را اشغال کرده و  حوزة سيستان و هلمند در جنوب غرب 
شبکه آبى جنوب غرب کشور را تشکيل داده است که درياهاى ذيل شامل اين حوزه 

مى شوند:
1ـ درياى هلمند که ساحة آبگير آن معادل 154300 کيلومترمربع بوده و 23.6 فيصد 

حوزه آبگير کشور را احتوا مى کند.
آبگير  فيصد حوزة   4.4 و  بوده  کيلومترمربع  آبگير 33000  ساحة  داراى  فراه رود  2ـ 

کشور را دربرمى گيرد.
را  آبگير  حوزة  فيصد   3.5 کيلومترمربع   22000 آبگير  ساحة  با  ادرسکن  درياى  3ـ 

تشکيل مى دهد.
4ـ ساير رود بارها و آب هاى ايستاده و باتالق ها داراى ساحة آبگير 117320 کيلومتر 
مربع بوده  17.8 فيصد حوزة آبگير مجموعى افغانستان را در حوزة سيستان و هلمند 

تشکيل مى دهد .
درياهاى که به حوزة آبگير هلمند و سيستان مربوط است داراى حوزة آبگير 340000 
کيلومتر مربع اراضى بوده و اضافه تر از نصف ساحة مجموع کشور را احتوا مى نمايد 
که بالغ به % 8، 51 مى شود.  اين حوزه از ساير حوزه هاى افغانستان بزرگ تر و آب 

  شکل )65( نقشه حوزه آبگير هلمند
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بيشتر را دارا مى باشد. به صورت کوتاه 
مورد  را  حوزه  اين  مشهور  درياهاى 

مطالعه قرار مى دهيم.

درياى هلمند:
بزرگ ترين  و  طوالنى ترين  جمله  از 
درياهاى اين حوزه در کشور به حساب 
مى آيد. از منبع تا مصب در داخل خاک 
دريايى  يگانه  و  دارد  جريان  افغانستان 
زراعتى  استفادة  اعظمى  حد  که  است 
از آن به عمل مى آيد. بزرگ ترين منبع 
انرژى در توليد برق کشور نيز محسوب 

مى شود.
کوه  غربى  نشيبى هاى  از  هلمند  درياى 
به فاصلة  اونى  از غرب کوتل  پغمان و 

يک و نيـــــم کيلومترى آن ســـرچشمه مى گيرد. بعد از آن از جنوب گردن ديوال 
عبور نموده در حصة دامنة کوتل ماليعقوب سرحد غربى ميدان را ترک کرده داخل 
ديگر  معاونان  با  و  ارزگان  به واليت  پيموده  را  باميان  مى شود.  باميان  نواحى جنوبى 
وسيع  آن  عرض  کجکى  بند  قسمت  در  مى افتد.  حرکت  به  دهراود  طرف  به  خود 
شده ساحة بزرگ ذخيرة آب را براى توليد برق آبى تشکيل مى دهد. پس از آن به 
طرف  لشکرگاه جريان نموده در سرزمين هاى نيمه صحرايى، قوس بزرگى را در حصة 
نيمروز سمت  به وجود آورده در ساحة کمال خان واليت  درويشان و چهار برجک 
شمال را اختيار مى کند. در حصة خوابگاه و کنگ در امتداد سرحدات کشور باخم 
و پيچ هاى مختلف به جريان خود ادامه مى دهد و به شاخه هاى متعدد در حصة دلتاى 

خود تقسيم مى شود.
طول اين دريا بين حاجى گک و بند کهک در جنوب زرنج به 1400 کيلومتر مى رسد. 
قسمت بيشتر جريان علياى هلمند در سرزمين هاى کوهستانى واقع بوده از همين لحاظ 
از کوتل اونى الى بند کجکى جريان سريع داشته و درة آن کم عرض است، از آن به 
بعد از ارتفاع 3900 متر به پنجصد متر تنزيل مى يابد و به اين ترتيب بين کوتل اونى و 
بند کهک اختالف ارتفاع بستر درياى هلمند به 3320 متر مى رسد که از لحاظ شدت 

شکل )66( درياى هلمند و بند کجکى
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و ائتکال خيلى قابل توجه است.

جريان آب هلمند نامنظم است، چون آب آن از نقاط مرتفع سر چشمه مى گيرد. رژيم 

متناوب و غير منظم دارد، در بهار الى اوايل  تابستان آب آن طغيانى است. اما در اواسط و 

اخير تابستان الى اوايل ماه هاى خزان مقدار آب در بستر دريا کمتر به نظر مى رسد. از همين 

رو مقدار )رتب( آب دريا بين 60ـ  2000 متر مکعب فى ثانيه در طول سال تغيير مى يابد.

از 60  الى 70 فيصد آب هلمند که در موقع بهار به جريان مى افتد زمين هاى راکه از 

ساحة کجکى پايين تر واقع است آبيارى مى کنند که معادل به 700000 جريب بوده و 

حاصالت قناعت بخشى از آن به دست مى آيد.

رسوبات درياى هلمند در هامون سيستان سبب شده که مواد رسوبى در هر سال دلتاى 

دريا را به استقامت غرب بلغزاند در نتيجه آب ذخيرة هامون سيستان به استقامت غرب 

پيش رفته و به صورت تدريجى آب هامون در آن طرف مرز ذخيره گردد. در حالى 

نل، آب  تمديد  با  بلکه  نمى توانند،  استفاده  زرنج  مردم  مذکور  هامون  آبريزة  از  که 

استفاده  خود  آب  از  که  يعنى  مى خرند،  ايران  از  را  خود  ضرورت  مورد  آشاميدنى 

قانونى کرده نمى توانند که قابل قبول نمى باشد.

استقامت جنوب غرب جريان  به  يعنى  به حوزة هلمند و سيستان،  ديگر دريا هايى که 

دارند عبارت اند از:

ـ درياى ارغنداب، درياى ترنک و ارغستان معاونان درياى هلمند بوده و فراه رود، رود 

ادرسکن، خاش رود،  و آب ايستادة ناور در جمله حوزة آبگير هلمند شامل مى باشند.

شکل )67( درياى هلمند در نزديکى لشکرگاه
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     فعاليت داخل صنف
سؤاالت  اين  به  متن  از  استفاده  با  گروه  هر  و  شوند  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 

جواب دهند و نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.
ـ درياهايى که به حوزة هامون سيستان وصل مى شوند نام گيريد.

ـ درياى هلمند را مختصر معرفى کنيد.

     سؤال ها
با استفاده از متن، صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد.

1ـ حوزة سيستان در افغانستان.
ج( جنوب غرب   ب( ساحه شمال شرق  الف( ساحة جنوب شرق 

د( شمال غرب
2ـ درياى هلمند از کجا سرچشمه گرفته و از کدام ساحات عبور مى کند؟

3ـ رسوب گذارى درياى هلمند چه پيامدى را به بار مى آورد.

     فعاليت خارج صنف
تحقيق کنيد و دليل بياوريد که از آب درياى هلمند چه استفاده مى شود. دانستنى هاى 

خود را به شکل گزارش ارايه داريد.
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       حوزة هريرود

نشان  را در آن  افغانستان دقت کنيد و ساحة حوزة هريرود  نقشة حوزه هاى آبگير  به 

دهيد.

از ارزش اقتصادى و زراعتى هريرود چه مى دانيد؟

حوزة هريرود که در شمال غرب افغانستان موقعيت دارد  باعث فعاليت هاى زراعتى و 

استقرار بيشتر نفوس در اين حوزه شده است. حوزة آبگير آن معادل به 39300 کيلومتر 

مربع و طول آن 850 کيلومتر است.

درياى هريرود

درياى هريرود از جمله درياهاى مهم و بزرگ حوزة شــمال غرب افغانســتان بوده و به 

صورت طوالنى از استقامت شرق به غرب جريان دارد. منبع اولى، هريرود درياى لعل 

و سرجنگل و ســنگل آب بوده که از غرب کوه بابا به استقامت چغچران جريان دارد. 

درياهاى کوچک ديگرى در حصة دولت يار با آن يک جا مى شود. معاون مهم آن درياى 

تگاب اوشالن است که از شمال سلسله سياه کوه سرچشمه گرفته و موازى به هريرود به 

  شکل )68( نقشه حوزه هريرود

درياى مرغاب

هريرود

درياى تگاب اوشالن

درياى هريرود
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داشته  جريان  غرب  استقامت 

در قســمت ماروه بــه درياى 

هريرود وصل مى گردد. 

هريرود از جنوب شهر هرات 

دريــــاى  ســپس  مى گذرد. 

کرخ در ساحة شـــرقى هرات 

از معاونان ســاحــل راســت 

نشــيبى هاى  از  بوده کــه  آن 

سفيدکوه به خصوص از نشيبى هاى جنوبى بند سبزک منبع مى گيرد؛ به درياى هريرود 

يک جا مى شود. طول اين دريا در حدود 95 کيلومتر بوده حوزة آبگير آن معادل 7820 

کيلومترمربع است.

درياى هريرود بين سلسله کوه هاىک سفيدکوه و سياه کوه جريان منظم را به استقامت 

را  فاصله  الى دهکده کوهسان حدود 560 کيلومتر  منبع  از  مى کند که  دنبال  غرب  

موازى به سفيدکوه و سياه کوه مى پيمايد. در اين ناحيه با شکسته گى هاى جيولوجيکى 

توأم بوده و از دهکده هاى کوهسان به بعد استقامت شمال را اختيار کرده  و فاصله 95 

کيلومتر را الى دهانة ذوالفقار طى مى کند و از ذوالفقار به بعد از خاک افغانستان خارج 

شد و سرحد مشترک بين دولت ايران و ترکمنستان  را الى سرخس تشکيل مى دهد، 

واقع  ترکستان روسى  ريگستان هاى  در  نموده  انحراف  قدرى جانب شمال غرب  بعد 

ترکمنستان جذب مى گردد.

اقتصادى و زراعتى را داراست داراى اهميت  اين که ارزش خاص  از  هريرود عالوه 

بزرگ سياسى نيز مى باشد؛ زيرا از شمال اسالم قلعه الى دهانة ذوالفقار سرحد سياسى 

را بين افغانستان و ايران تشکيل مى دهد.

هريرود از منبع الى محلة اوبى در سرزمين هاى کامًال کوهستانى جريان دارد و در اين 

ساحه زرع حبوبات مساعد بوده و قسماً به حيث چراگاه از آن استفاده به عمل مى آيد. 

شکل 69
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با  اوشالن  تگاب  در جايى که آب  ماروه  ناحية  به خصوص  و  اوبى  روستاهاى  از  بعد 

هريرود يک جا مى شود درة هريرود وسيع شده از آب آن غرض آبيارى بيشتر استفاده 

اعمار  با  قناعت بخش است؛ زيرا  از همين لحاظ در هرات وضعيت زراعت  مى شود. 

کانال ها و بندهاى آبگردان و بند سلما شهر هرات و بخش هاى شرقى آن خيلى سرسبز 

و شاداب است.

درياى مرغاب

درياى مرغاب از ارتفاع 2500 مترى کوه حصار سرچشمه  گرفته و به طول 450 کيلومتر 

در خاک افغانستان جريان پيدا مى کند. رقبة عمومى حوزة آبگير آن بر 34500 کيلومتر 

مربع بالغ مى گردد که 5.6 فيصد حوزة آبگير عمومى کشور را دربر مى گيرد. طول اين 

دريا 800 کيلومتر است. درياى مرغاب معاونان زياد دارد و معروف ترين آن قوديان و 

خربيد است که در حصة جوند باهم يک جا شده و به درياى مرغاب مى ريزد.

استفادة  براى  پيدا کرده  اراضى هموار جريان  درياى مرغاب در حصة مارى چاق در 

زراعتى مساعد مى باشد؛ اما در بعضى قسمت ها به دليل ارتفاعات سرعت آب زياد شده 

از آن استفادة کمتر صورت مى گيرد.

پيدا  ميالن  استقامت شمال غرب  به  باال مرغاب عبور کرد  از  درياى مرغاب همين که 

کرده به فاصلة 30 کيلومتر خط سرحد را بين افغانستان و ترکمنستان تشکيل مى دهد و 

سپس به مرو پيش رفته در حصة تخته بازار با معاون بزرگ خود، يعنى کاشان )کوشان( 

و کشک يک جا مى شود.

درياى کشک از نشيبى هاى شمال سلسلة سفيدکوه سرچشمه گرفته به استقامت شمال 

اين  در  که  درياى کشک يک جا شده  با  منطقة کشک  از  تر  باال  مى افتد.  به جريان 

منطقه به نام درياى کشک ياد مى شود و در خاک ترکمنستان با درياى مرغاب يک جا 

مى گردد. بعد از سرسبزى و شادابى منطقة پنجده، در حصة قره قرم دلتاى بزرگ را 

تشکيل داده سپس از آن در ريگستان هاى منطقه جذب مى گردد.
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      فعاليت داخل صنف
باهم  درس  عمدة  مطالب  روى  يک  هر  شوند.  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 

بحث کنند و نمايندة آن ها نتيجه را پيش روى صنف ارايه نمايد.

       سؤال ها
با استفاده از متن، صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد.

1ـ حوزة هريرود در کجا واقع است.

الف( جنوب شرق    ب( شمال غرب    ج( شمال شرق         د( جنوب غرب

2ـ رقبة حوزة آبگير هريرود معادل به.

د( 23300 ج( 39300   ب( 48600  الف( 36500  

3ـ معاون اولى درياى هريرود عبارت است از:

ب( درياى لعل و سر جنگل   الف( دريا    تگاب اوشالن 

د( هيچ کدام  ج( درياى کرخ   

شرح دهيد:

1ـ درياى هريرود از کدام ارتفاعات سرچشمه گرفته است؟

استقامت  به کدام  با تگاب  اوشالن  از يک جا شدن  بعد  2ـ درياى هريرود 

جريان پيدا مى کند؟

3ـ هريرود سرحد مشترک بين کدام ممالک را تشکيل مى دهد.

4ـ از آب هريرود کدام نوع استفادة اقتصادى صورت مى گيرد؟

5ـ ارزش اقتصادى درياى مرغاب را بيان کنيد؟

     فعاليت خارج صنف
تحقيق کنيد و با استفاده از متن کتاب جغرافيه و منابع ديگر به ارتباط حوزه هاى 

آبگير کشور طور مقايسوى معلومات جمع آورى کرده، دانستنى هاى خويش 

را به صورت گزارش در ساعت آينده ارايه کنيد.
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حوزه هاى بسته  

به نقشة حوزة هاى آبگير کشور دقت کنيد! حوزه هاى بسته را نشان مى دهد، مى دانيد 
کدام آب ها را حوزه هاى بسته مى گويند؟

در افغانستان بعضى از درياهايى که از ارتفاعات بلند کوهستانى سرچشمه مى گيرند و جريان 
آن ها در يک مسير بسته منحصر گرديده و يا جذب مى شوند، به نام دريا هاى حوزة بسته ياد 
مى شوند؛ طور مثال: درياى غزنى، درياى بلخاب، درياى قيصار، درياى سمنگان، درياى 

اندخوى که در اين جا از بعضى ازآن ها به صورت مختصر ياد آور مى شويم.

درياى غزنى
به فاصلة 55 کيلومتر از شمال شهر غزنى منبع مى گيرد. در حصة منبع  درياى غزنى 
4000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و از نقاط سو سنگ، جغتو، شش گاو و خواجه 
به  از شرق شهر غزنى مى گذرد و   از آن داخل شهر غزنى شده  بعد  عمرى گذشته 
سمت جنوب، به جريان خود ادامه مى دهد و از شمال ديله گذشته داخل آب ايستادة 

غزنى مى شود.
طول آن از منبع تا مصب 195 کيلومتر و مساحت حوزة آبگير آن 12370 کيلومتر 
مربع است و به فاصلة 18 کيلومترى شمال شهر غزنى بند آب به ارتفاع 35 متر اعمار 
شده که به نام بند سلطان ياد مى شود. در ابتدا اين بند در زمان سلطان محمود غزنوى 
اعمار شده بود، اين بند داراى ظرفيت 20 الى 25 ميليون متر مکعب آب بوده به صورت 
عموم آب هاى سيالبى در آن ذخيره مى شود. از آب آن در جريان سال براى زراعت 
استفاده مى گردد. درياى جلگه از جملة معاونان عمدة اين دريا است و موقعى که با 

   شکل )70 ( نقشه حوزه هاى بسته
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آب درياى غزنى يک جا مى شود آب آن را دوچند مى سازد.  اين دريا از ارتفاعات 
بهسود سرچشمه گرفته در 1321 هـ. ش، بند آبگردان باالى آن اعمار شده که ظرفيت 
125 ميليون متر مکعب آب را داراست و زمينة آبيارى اراضى زراعتى مجاور  را فراهم 

ساخته است.

بلخاب
بلخاب نيز از همين نوع درياهايى است که آب آن به درياى آمو رسيده نمى تواند.معاونان 
اين  نخست،  در  امرخ که  درياچة  و  امير  بند  رود  دايميرداد،  درياى  از  اند  عبارت  آن 
درياچه ها به استقامت بلخ جريان داشته بعد از آن در حصة درة  دهدادى سمت چهار 
بولک و آقچه را اختيار مى کنند و در جنوب آقچه آب آن ها در دشت هاى خانقاه جذب 
مى گردد.  اين دريا در تاريخ آريايى ها اهميت خاص داشت و نواحى آن پرنفوس ترين 
مرکز مدنيت را تشکيل مى داد و اضافه تر از 25200 کيلومترمربع ساحه را احتوا مى کرد. 
بودند و  تنظيم کرده  و  ترتيب  را  بزرگ  نهر  اراضى، هجده  آبيارى  به خاطر  آريايى ها 
حاصالت زراعتى فراوانى به دست مى آوردند که عبارت اند از: نهر شاهى، نهر بلخ، نهر 
ارغنداب، نهر سيدآباد وغيره. اين نهر ها باعث سرسبزى وشادابى مزار شريف و زمين هاى 

زراعتى اطراف آن گرديده و اکنون اکثر آن ها بدون آب مى باشد.

درياى قيصار:
اين دريا با يک جا شدن آب چندين درة خورد که از نشيبى هاى شمال تير بند ترکستان 
منبع گرفته از ميمنه مى گذرد و به نزديک دولت آباد با آب قيصار يک جا مى شود. تا 
اين حصه، اين آب به نام درياى اندخوى ياد شده است. آب قيصار بيشتر رژيم سيالبى 

حوزة بسته درياى غزنى 

شکل )71(
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دارد و در فصل بهار آب آن زياد و طغيانى مى شود. آب قيصار با معاونان خود از باالى 
اراضى و مناطق تپه زار مى گذرد تا آن که  به شهر اندخوى مى رسد و در ريگ زار هاى 

آن جا جذب مى شود.

شکل )72(  بند هيبت و بند امير منبع دومى بلخاب

شکل )73(  
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آب اين درياهاى کوچک در موسم بهار اهميت زياد اقتصادى دارد؛ زيرا باران هاى 
وقفه يى زمين هاى )آبى و للمى( آن جا را سيراب ساخته، مقدار محصوالت زراعتى را 

مى افزايد و تمام احتياجات مردم آن محل را از ناحية غله رفع مى سازد.

     فعاليت داخل صنف
باهم  وکشور  بسته  حوزه هاى  روى  گروه  هر  شوند،  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 

بحث کنند و نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

      سؤال ها
1ـ درياهاى حوزة بستة افغانستان را نام ببريد.

2ـ درياى غزنى از کدام مناطق مى گذرد.
3ـ بند سلطان در باالى کدام دريا اعمار شده؟ ظرفيت آن چقدر است؟

4ـ دو نهر بلخاب را نام بگيريد.
شهر جذب  کدام  ريگستان هاى  در  و  گرفته  سرچشمه  کجا  از  قيصار  درياى  5ـ 

مى شود؟

        فعاليت خارج صنف
با مراجعه به کتاب خانه و منابع ديگر در مورد نقش تاريخى غزنى، درياى بلخاب 
و اهميت اقتصادى درياى قيصار معلومات جمع آورى کرده دانستنى هاى خويش 

را در چند سطر بنويسيد.
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       جهيل هاى معروف افغانستان

مى توانيد چند نمونه از جهيل هاى کشور را نام ببريد؟

به نقشة )74( دقت کنيد؛ آب هاى ايستاده و جهيل هاى کشور را نشان مى دهد.

دانستن آب هاى ايستاده که در علم جغرافيه به اصطالح )غدير( نيز معروف است از 

لحاظ وضع طبيعى وحياتى اهميت کلى دارد. مى دانيم که جهيل ها عبارت از آب هاى 

داراى طعم و ذايقة شور، تلخ و شيرين هستند که فرو رفتگى هاى زمين را مملو نموده 

اند.

و  بوده  بسته  داراى حوزه هاى  محالت  بعضى  در  توپوگرافى  بنابر  افغانستان  سرزمين 

باعث به وجود آمدن جهيل ها گرديده است، که از لحاظ رقبة آبگير کوچک بوده و در 

بعضى جاها به شکل باتالق ديده مى شود. برخى از اين جهيل ها در مناطق کوهستانى 

از آب هاى يخچالى سيرآب مى گردد و برخى در مناطق هموار و کم ارتفاع، آبريزة 

يا  از قبيل هامون، کول و  به نام هاى مختلفى،  درياهاى منطقوى را تشکيل مى دهند و 

آب ايستاده ياد مى شوند.

شکل )74( ساختمان اراضى، حوزه هاى درياها و جهيل هاى افغانستان

بند امير

نمكسار هرات

جهيل سيستان

  جهيل شيوا 

جهيل چقمقتين

گورزره
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هامون سيستان
هامون سيستان شامل هامون هاى ذيل است:

هامون هلمند، هامون صابرى، هامون پوزک که در گوشة جنوب غربى افغانستان واقع 
بوده و آبريزة درياهاى منطقوى را در جنوب غرب افغانستان تشکيل مى دهد.

ساحل اين هامون ها نظر به شرايط آب خيزى درياها متحول بوده گاهى ساحة وسيعى 
را در بر مى گيرد گ و در هنگام خشک سالى ساحة نسبتاً کوچکى را دربر مى گيرد.

همين  در  خسپاس  و  خاشرود  دارد،  عرض  کيلومتر   24 اندازة  به  پوزك:  هامون 
هامون دهانه مى گيرند.

هامون صابرى: داراى 583 کيلومترمربع مساحت است و پايين افتاده ترين ساحة هامون 
سيستان را در بر مى گيرد. فراه رود و هاروت در همين ساحه مى ريزند. اين هامون؛ مانند 
هامون پوزک داراى آب دايمى مى باشد؛ زيرا عمق اين آب هاى تحت االرضى از نقاط 

مجاور نيز در اين جا نفوذ مى کند که باعث افزايش آب هاى اين دو هامون مى گردد.
دغ نمد و كول نمكسار

ايران موقعيت دارد، داراى  افغانستان و  بين خط سرحدى  در سرحدات غربى کشور 
آب هاى باتالقى بوده و مقدار زياد نمک در اين دو ساحه وجود دارد و به دليل عمل 
تبخير آب، نمک در اراضى صحرايى ترسب مى نمايد. دغ نمدى در غرب فراه و کول 
معرفى مى کنند دغ  را  اوصاف کامًال صحرايى  اند که  واقع  نمکسار در غرب هرات 
نمدى 440 کيلومتر مربع و کول نمکسار از لحاظ توليد نمک امکان دارد با معدن نمک 

تالقان به خوبى رقابت نمايد.

گودزيره
گود زيره به طرف جنوب هامون هلمند حوزة سيستان افغانستان واقع است. اين جهيل 
در  اثر سرازير شدن آب اضافى هامون هلمند و بعضى رودخانه هايى که از کوه چگايى 
مى آيند تشکيل شده؛ اما وقتى که موسم آب خيزى درياهاى طغيانى اطراف آن به پايان 
مى رسد آب آن کم شده شکل باتالق و جبه زار را اختيار مى کند. آب اين جهيل شور 

مى باشد و از سطح بحر 456 متر ارتفاع دارد.

 آب ايستاده دشت ناور
در شمال غرب غزنى آب ايستادة ناور 600 کيلومتر مربع مساحت دارد و به  فاصلة 55 
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کيلومتر از شهر غزنى به سمت شمال غرب  واقع شده است. ارتفاع آن از سطح بحر 
3115 متر مى باشد.

آب ايستادة غزنى
جهيل نسبتاً کوچک بوده و به فاصلة 128 کيلومتر در جنوب غزنى واقع شده است و 

آبريزة درياى غزنى را تشکيل مى دهد .

بند امير
يک تعداد جهيل هايى هم هستندکه در امتداد يکديگر واقع شده در ارتفاعات 2916 
نقاط  آب  اند  آمده  وجود  به  آهکى  اراضى  در  بابا  کوه  شمال  در  بهر  سطح  از  متر 

کوهستانى در آن جا نفوذ کرده و از دهانة بند جريان آب با محلول آهک و کلسيم 
کاربونيت شکل شير آبى را اختيار مى کند.

به  نظر  معرفى مى کند  را  منطقوى  طبيعى که جهيل هاى خورد  بندهاى  اين  از  بعضى 
عميق بودن آن ها رنگ آبى  و نيلگون داشته، منظرة زيبا را تشکيل مى دهد و هر يک 
از اين بندها به نام هاى جداگانه، از قبيل بند پنير، بند هيبت، بند غالمان، بند پودينه، بند  
قمبر، بند جداسل و بند ذوالفقار که بند ذوالفقار اکنون خشک است و در مجموع به نام 
بند امير ياد مى شوند. اين ساحه از نظر توريستى اهميت خاصى را دارا بوده به پارک 

ملى مبدل شده و ساحة خيلى زيبا و ديدنى را براى گردشگران تشکيل مى دهد.
جهيل زرقول:

اين جهيل که به نام زرقول نيز ياد مى شود در سطح مرتفع پامير بين خاک افغانستان و 
تاجکستان موقعيت دارد از لحاظ مشخصات سياسى حد فاصل خط سرحدى و هم از 

ديدگاه فزيکى ارزش خاصى را دارا مى باشد.
شش  آن  شمالى  ساحل  داده  تشکيل  را  آمو  و  پامير  آب  اولى  سرچشمة  جهيل  اين 

کيلومتر و ساحل جنوبى آن ده کيلومتر طول دارد و عرض آن به چهار کيلومتر مى 
نقاط کوهستانى  براى ذوب يخچال هاى  را  رسد. جهيل زرکول حوزة مساعد آبگير 
تشکيل مى دهد، در حالى که ارتفاع کوهستانى در مجاورت زرقول به شش هزار متر 
قرغز  مردم  براى چراگاه حيوانات  را  مناسب  ارتفاع، ساحة  بودن  زياد  بنابر  مى رسد، 

تشکيل مى دهد.
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جهيل چقمقتين
از آن سر چشمه مى گيرد،  پامير موقعيت دارد. آب درياى واخان  نيز در  اين جهيل 
کوتل  به  چقمقتين  ساحلى  کرانه هاى  از  منطقوى  تجارى  کاروان هاى  و  ها  چوپان 
واخجير رفته و راه عبور و مرور آن ها را فراهم مى سازد. طول اعظمى آن از شرق به 
غرب هفده کيلومتر و عرض آن دوونيم کيلومتر است.زمين هاى کنارى  آن نيز براى 

چراگاه حيوانات مردمان قرغز مورد استفاده قرار مى گيرد.

جهيل شيوا
اثر سرازير شدن آب  به  آن  دارد. آب  موقعيت  بدخشان  شغنان  منطقة  در  اين جهيل 
درياى خورد و کوچک که در اطراف آن واقع اند به وجود مى آيدو حوزة فرورفتگى 
در فصل  مى باشد  و شفاف  مملو گرديده، آب آن صاف  از آب  است که  کوچکى 
فوق العاده  )گردشگران(  سياحان  و  توريزم  نگاه  از  جهيل  اين  مى بندد.  يخ  زمستان 
درخور اهميت مى باشد و بنابر ارتفاعى که دارد آب آن سرد و در طول سه ماه تابستان 
از عمل انجماد محفوظ مى ماند. اما مدت سه ماه بهار، خزان و زمستان منجمد مى باشد. 
حصة جهيل شيوا از جملة جهيل هاى يخچالى است که ارتفاع آن از سطح بحر 3050 

متر بوده وطول آن يازده کيلومتر و عرض آن به 8 کيلومتر مى رسد.

شکل )75(
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          فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند. هر گروه از روى متن روى حوزه هاى بسته و جهيل هاى  

افغانستان باهم بحث کنند و نماينده گروه نتيجه را پيش روى صنف ارايه نمايد.

       سؤال ها
با استفاده از متن، صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد.

1ـ هامون سيستان در کدام قسمت کشور ما موقعيت دارد؟
ب( جنوب شرق کشور الف( شمال غرب کشور  

د( هيچکدام ج( جنوب غرب کشور  
2ـ کدام هامون داراى آب دايمى است؟

ب( هامون گودزيره  الف( هامون هلمند  
د( هيچ کدام ج( هامون صابرى   

3ـ کول نمکسار در کدام واليت موقعيت دارد؟
ب( قندهار  الف( مزارشريف   
د( بادغيس ج( هرات    

4ـ آب کدام جهيل  به طور کامل نمکى است و قابل نوشيدن حيوانات نمى باشد.
ب( جهيل آب ايستادة غزنى الف( جهيل بند امير  

ج( جهيل دشت ناور      د( جهيل چقمقتين

       فعاليت خارج صنف
به روى نقشة سفيد افغانستان نام جهيل هاى کشور را در جاهاى آن مشخص کنيد 
و در مورد نقش جهيل ها در افغانستان از منابع ديگر معلومات انفرادى جمع آورى 

کرده و در ساعت آينده با هم صنفان درميان بگذاريد.

؟
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خشك سالى و كمبود آب  

آيا مى دانيد چه موقع خشک سالى به وقوع مى پيوندد؟
افزايش ميزان  بارنده گى و  پايين تر از حد وسطى  باران در يک سال  کمبود ريزش 
خشکى در يک منطقه را خشک سالى مى گويند، يا به عبارة ديگر خشک سالى عبارت 
است از کمبود آب و کمبود بارنده گى که ضرورت انسان، حيوان، نبات و خاک را 

کفايت کرده نتواند و توازن اکوسيستم را برهم زند.
خشک سالى يک پديدة طبيعى و مغلق است که ممکن است در هر نوع اقليم، هم از 
خشک، مرطوب، حاره اى و حتى مناطق نزديک قطب نيز رخ دهد. کمبود آب اثرات 
قابل مالحظه بر زنده گى موجودات يک منطقه دارد. اين اثرات به خصوص در مناطق 
خشک و نيمه خشک، يعنى مناطقى که افزايش خشکى هوا منجر به تبخير زياد خاک 

مى شود به وجود مى آيد.
رشد نباتات با مشکل زيادى مواجه شده، از بين رفتن فرش نباتى باعث شدت فرسايش 
خاک مى شود و خاک فرسايش يافته توسط باد باعث آلوده گى آب هاى باقى مانده 
مى شود که اثر ناگوار آن مصايب و خطرات زيادى را باالى کليه پديده هاى کرة زمين 

وارد کرده، تأثيرات منفى  وجبران ناپذير را بارمى آورد.
بعضى از مشخصات خشک سالى از اين قرار است:

 شکل )76(   خشک سالى و کمبود آب در درياى کابل  
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ـ مردم بنابر کمبود آب براى شستشو دچار مشکل مى شوند.
ـ فرسايش بيشتر خاک صورت مى گيرد.

ـ ميزان توليد محصوالت زراعتى به شدت کم مى شود.
ـ ذخاير آب بندها کاهش مى يابد و ممکن است آب جيره بندى شود. 

ـ خشک سالى زياد ممکن است باعث بروز آتش سوزى در جنگل ها شود.
خشک سالى را مى توان در چند مرحله روى مطالب ذيل ارزيابى کرد:

1ـ خشکى هوا، عدم مقدار کافى غذا و آب، کمبود آب آشاميدنى همراه با مشکل 
صحى افراد جامعه.

2ـ اطمينان نداشتن در مورد موجوديت مواد اولية غذايى.
3ـ رفتن به فاصله هاى دور براى به دست آوردن آب آشاميدنى که باعث خرابى صحت 

اطفال و اشخاص مسن شود.
4ـ نبود مواد غذايى و ميوه در باغستان ها و مزارع، کمبود آب و موجوديت آب هاى 

آلوده.
5ـ افزايش امراض، خطر مرگ و مير اطفال و کالن ساالن.

6ـ حالت اضطرار شديد، کمبود غذا و کمبود آب به طور عموم.
7ـ شيوع امراض با کميت قابل مالحظه، مرگ حتمى اطفال و بزرگ ساالن.

اين ارزيابى در شبکة GIS درج بوده و معيار اساس تثبيت خشک سالى در محالت 
مختلف به حساب مى آيد. عالوه بر آن، عوامل ضمنى ديگر در خشک سالى نيز قابل 

توجه است:
کمبود آب  به  دهکده ها  در  اما  نمى شود،  احساس  اندازة  تا  غذا  کمبود  شهرها  در  ـ 

آشاميدنى و مواد غذايى دست و گريبان مى باشند.
ـ در پهلوى اين معضالت بنابر کمبود آب در بندهاى برق، تنوير شهرها به رکود مواجه 
مشکل  خشک سالى  هر  ضمن  در  مى گردد.  فعال  برق  وقفه يى  به طور  گاهى  و  بوده 

اقتصادى را با خود نيز همراه دارد.
ـ افزايش حرارت در اثر تغيير محل لکه هاى داغ آفتاب.

ـ آتشفشان هاى فعال
ـ اجسام و بخارات داغ
ـ چشمه هاى آب گرم

ـ تابش عمودى آفتاب در ساحة استوا و تحت استوا
ـ هواى گرم و خشک مناطق ريگستانى
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ـ کمبود پوشش فرش نباتى و اضافه چرانيدن حيوانات در علفزارها

ـ تبخير ساالنة آب بحر

به وجود آمدن گازهاى گل خانه يى و تخريش طبقة اوزون که باعث گرمى زمين  ـ 

گرديده است.

        فعاليت داخل صنف
منفى خشک سالى  اثرات  اول در مورد  تقسيم شوند. گروه  به سه گروه  شاگردان 
گروه دوم  در ارتباط مراحل خشک سالى و گروه سوم عواملى که خشک سالى را 
بار مى آورد باهم بحث کنند و نماينده گروه نتيجه را پيش روى صنف ارايه نمايد.

        سؤال ها
1ـ کمبود آب و خشک سالى چه راگويند؟

2ـ خشک سالى در کدام مناطق اقليمى بيشتر پديد مى آيد؟
3ـ در افغانستان خشک سالى چه دشوار هاى اجتماعى را بار مى آورد؟

با استفاده از متن در مقابل جمالت صحيح حرف )ص( و در مقابل جمالت غلط 
حرف )غ( بگذاريد.

1ـ در اثر خشک سالى در بندهاى برق به خاطر تنوير شهرها مشکالت بار مى آيد.)    (
2ـ در اثر شدت انرژى منتشرة آفتاب از لحاظ خشک سالى و کمبود آب بيشتر نقاط 

استوايى آسيب پذير نيستند.)            (
 3ـ خشک سالى، سبب امراض گوناگون و مرگ و مير اطفال و بزرگ ساالن نمى شود. 

)                 (

         فعاليت خارج صنف
تحقيق کنيد: با مراجعه به کتاب خانه و منابع ديگر دريابيد که اکنون در دنيا چند 
مورد اختالف برسر مسألة آب و جود دارد و براى حل اين اختالفات چه کارى بايد 

انجام شود؟
گزارشى تهيه کنيد و در ساعت آينده با معلم و هم صنفان خود درميان بگذاريد.
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 فصل چهارم 

   محيط زيست 

در اين فصل مى خوانيم:

ـ محيط زيست

ـ محيط طبيعى

الف- حفاظت جنگل ها

ب- حفاظت بته ها 

ج ـ حفاظت حيات وحش

ـ حفاظت آب، خاک و هوا

ـ آلوده گى هواى شهر

ـ ازدياد عراده جات کهنه و آلوده گى هواى شهر

ـ خرابى و آلوده گى جاده ها و کوچه ها

شاگردان عزيز با خواندن اين فصل به اهداف دانشى ذيل آشنا شوند:

ـ محيط زيست را تعريف کرده بتوانند.
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ـ راه هاى حفاظت جنگل ها را ياد بگيرند.

ـ فوايد بته ها و علفچر ها را درک کنند.

ـ راه هاى محافظت از حيوانات وحشى را فرا گيرند.

ـ عوامل آلوده گى هوا را بشناسند.

ـ ضررها گرد و خاک شهر و کوچه ها را بشناسند.

از شاگردان عزيز انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى ذيل دست يابند:

ـ از محيط طبيعى استفادة خوب کرده بتوانند.

ـ فوايد و اهميت بته ها و علفچر ها را توضيح داده بتوانند.

ـ خانه و کوچة خود را بتوانند پاک نگهدارند.



 117

محيـــــــــط زيســت عبــارت 

پــــديده هاى  مجمــــــــوع  از 

 ، يکــى فز ، يکى ژ لـــــــو بيو

ذات البينى  روابط  اجتمــــاعى، 

و متقـــابــل آن ها بــا يکديگر 

مى باشــد که در مجمـــــــــوع 

باالى حيــات انســــــــان تأثير 

وارد مــى کنــد. محيط زيســت 

سالم شــرايط انکشـــاف پايدار 

اقتصــادى واجتماعــى را آماده 

مى ســازد و يک اصطالح جامع 

و همه جانبه را مى رساند.

به عبــارة ديگر انســان و محيط 

اطــراف آن همــراه با شــرايط 

اقليمــى و اجتماعــى و تأثيرات 

متقابل آن ها به نام محيط زيست 

يــاد مى شــود. بنابــرآن محيط 

زيســت ترکيب عناصــر حيه و 

غير حيه تشــکيل شده است که 

انسان جزء جدا ناپذير آن بوده 

درس )32(

محيط زيست  

  ش )77( محيط طبيعى كه هايدروگرافى ، ساحه زراعتى،
 كوهستانى و حصه از بحيره مديترانه را نشان مى دهد

و براى ادامة حيات خود به آن وابسته گى مستقيم دارد.

يکى از وظايف مهم انسان هاحفاظت و پاک نگه داشتن محيط زيست از کثافات و آلوده 

دارند شامل محيط مى شوند.  قرار  ما  اطراف  در  موجوداتى که  تمامى  مى باشد.  شدن 

به صورت کلى در محيط دو نوع عناصر را مى توان مشاهده کرد! عناصر حياتى يا زنده 

مثل انسان ها، نباتات و اجسام حية ذره بينى، دوم عناصر محيط غير حيه؛ مانند آب، هوا، 

بايد تذکر دادکه خداوند متعال نظام طبيعت را طورى خلق نموده  خاک و سنگ ها. 

است که تعادل طبيعى بين اجزاى آن وجود دارد. هرگاه اين تعادل برهم زده شود اثرات 
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سوء باالى محيط زيست وارد مى کند.

 محيط طبيعى
در منابع طبيعى اجزاى ايکوسيستم Ecosystem   به شمول قشر زمين، آب و اتموسفير 

حاوى تمام نفوس، بخش هاى حيوانى، نباتى، موجودات حيه، شرايط طبيعى  و ساير 

اجسام غير حية واقع در آن، محيط طبيعى ما را تشکيل مى دهند.

شکل )78(
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نيازهاى شان را  از  انسان ها دريافتند که همين محيط مى تواند بسيارى  در طول زمان 

رفع نمايد. از اين جهت ارتباط آن ها به سرعت با اين پديده ها برقرار گرديد و در اين 

ارتباط تجربه هاى زيادى کسب نمودند.

 انسان ها دريافتند که در هر محيط  بايد به شکل خاصى با طبيعت  رابطه برقرار کنند تا از 

امکانات آن بهره مند شوند. مناطق خشک و صحرايى براى زراعت و توليد مواد غذايى 

مناسب نبوده؛ بلکه در مناطق جلگه يى و سرسبز مجاور درياها و جهيل ها همه چيز براى 

پيشبرد زنده گى شان فراهم بود. بعدها در کنار همين دريا ها تمدن هاى مختلف شکل 

گرفت. در هر جا انسان تالش دارد تا شرايط طبيعى را بشناسد و زنده گى خود را با آن 

مطابقت دهد و يا محيط را با توجه به نيازهاى خود تغيير دهد.

است.  خود  خاص  قانون مندى  و  نظم  داراى  مى کنيم،  زنده گى  آن  در  که  محيطى 

و  تغيير فصل هاى سال همه  روييدن گياه ها،  يخبندان،  باد، وقوع  باران، وزش  باريدن 

همه بر اساس قوانين معينى اتفاق مى افتند. 

شکل )79(
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   فعاليت داخل صنف
به نقشة جهان توجه کنيد؛ مناطقى که انسان با محيط رابطة زياد دارد. با مناطقى که 
با مشورة هم صنفان خود، سر  و  مقايسه کنيد  است  زنده گى در آن دشوار  شرايط 

زمين هاى مساعد و نا مساعد را دسته بندى نماييد.

      سؤال ها
1ـ محيط زيست را به طور مفصل تعريف نماييد؟

2ـ دربارة محيط طبيعى چه مى دانيد، توضيح دهيد؟
3ـ محيط طبيعى از کدام پديده ها تشکيل گرديده است نام بگيريد؟

4ـ محيطى که در آن زنده گى مى کنيم داراى قوانين است يا خير؟ کوتاه توضيح 
دهيد.

      فعاليت خارج صنف
شاگردان در بارة محيط طبيعى يک مقالة کوتاه بنويسند.

 

شکل ) 80(
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     درس 33

الف ـ حفاظت جنگل ها  
جنگل ها در حيات انسـان ها و 
حيوانـات داراى چـه اهميت 

مى باشد.؟
جنگل هــا يکــى از غنــى تريــن 
را  جهــان  اکوسيســتم  بخــش 
زيــرا حيات  مى دهــد.  تشــکيل 
انســان ها، حيوانــات و پرنده گان 
بــه آن وابســته بــوده و در عملية 
فوتوسنتيز، تصفية هوا و موضوع 
اقليم نقش ارزنده يى را دارا است. 
جنگل ها گذشته از ارزش طبيعى 
و اجتماعــى، محافظت خاک را 
نيز بــه عهده دارند و از فايده هاى 
ارزشــمندى  بــس  اقتصــادى 

برخوردار اند.
نشــو و نماى جنگل هاى طبيعى از 
نعمت هاى خداوند )ج(  است که 
بــه زيبايى کرة زمين رونق خوب 

صحى و اقليمى بخشيده است.
زيرا موجوديت جنگل ها در تصفية 

هوا که ما از آن تنفس مى کنيم نقش خاصى دارد. 
ميوه، عسل، خانه، مواد  بومى مواد غذايى، طبى،  قبايل  از مردمان خصوصاً  گروهى 

سوخت و بسيارى از نياز هاى ديگر خود را از جنگل ها تأمين مى کنند.
گياهان در اثر عملية فوتوسنتيز براى از بين بردن کاربن داى اوکسايد Co2 هوا نقش به 
سزايى دارند. موجوديت و دوام جنگل ها براى برقرارى نظم طبيعت  و حفظ شرايط شرايط 

دل خواه زيست و جلوگيرى از گرم شدن کرة زمين بسيار سرنوشت ساز مى باشد. 
که   Forest International Organization ـ   FIO فايو  سازمان  تعريف  آخرين 

بخشى از مسؤوليت رسمى آن حفاظت جنگل ها است، موضوعى را تأکيد مى کند که حتى 

بيشتر فضاى سبز داخل شهرها را نيز بخشى از جنگل ها  بايد تشکيل دهد. قابل ياد آورى 

است که جنگل ها طبيعى با جنگل ها صنعتى و اصالح شده که درختان آن به دو يا سه نوع 

اند؛ مانند او کاليپتوس، کاج، سرو و امثال آن منحصر مى گردد.

در اقمار مصنوعى همه موضوعات به تفصيل مطالعه و عکس بردارى شده است؛ چنانچه قمر مصنوعى به نام 

شکل 81
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به چهار کتگورى تصنيف شده است:
1ـ جنگل هاى سوزنى برگ )مخروطى( 

2ـ جنگل هاى پهن برگ و برگريز
 Mixed Forest Stands 3ـ جنگل هاى مخلوط از هر دونوع

4- جنگل هاى استوايى چتر مانند
و  هوا  پاکى  باعث  اين که  برعالوة  ختان  در  که  است  نموده  ثابت  علمى  تحقيقات 
زيبايى محيط طبيعى گرديده، کيفيت اکسيجن را حفظ مى نمايند. يک درخت تقريباً 
براى 18 نفر مى تواند اکسيجن توليد نمايد. بنابرآن در پاک نگه داشتن هوا و توليد 

اکسيجن به منظور تأمين صحت خود و هم شهريان خويش درخت غرس نماييد.
 اهميت و نقش جنگل ها

   )Earth Resource Technology Satellite )ERTS
در اخيــر معلومات قابل توجــه ى در اين مورد 
جمــع آورى کرده اســت. نقشــه هاى ابتدايى و 
نهايى توســط اپولو در دســت تهيه قــرار داده 
شــده که اکنون مورد اســتفادة اکثر مؤسسات 
تحقيقاتى و اکولوژيکى مى باشــد. توســط قمر 
مصنوعــى اپولــو  Apollo  بخــش جنگل ها 
به تفصيل عکس بردارى شــده اســت. ســاحة 
جنگل ها در ســطح زمين از ســاير انواع نباتات 

به درســتى تشخيص شــده مى تواند.  در عکس 
بردارى اپولو توســط اشعة تحت سرخ جنگل ها 

ـ ميوه و ريشــة نباتــات غذاى تمام انســان ها را 
تشکيل مى دهد.

ـ درختان کاربن داى اوکســايد هوا را مى گيرند و 
اکسيجن توليد کرده و آن را به هوا بر مى گردانند.

ـ چوب درختان در ساختمان ها، تهية لوازم منزل 
و کاغذ مورد استفاده قرار مى گيرد

ـ ساية درختان انسان را از گرماى شديد محافظت 
مى کند.

ـ  جنگل ها ســيالب را جلوگيــرى مى کند. زيرا 
بــا ريزش باران بــر روى برگ ها و شــاخه ها از 
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سرعت باران کاسته مى شود و خاک جنگل هم پوشيده از شاخ و برگ گياهان پوسيده 
است که آب را جذب کرده و جويبار هايى را به وجود مى آورد.

ـ از پيداوار جنگلى براى تهية ادويه استفاده مى شود.
ـ محصوالت  برخى از پيداوار جنگلى؛ مانند کايوچو )درخت رابر( در صنعت به کار 

مى رود.
ـ گاهى جنگل ها محل مناسبى براى تفريح و گذراندن اوقات فراغت هستند

ـ درختان از سر و صداى موتر ها و کارخانه ها و هوا پيما ها مى کاهند.
مهم ترين نقش جنگل ها

�tجلوگيرى از تخريب خاک
�tتأمين علوفة مورد نياز حيوانات
�tاستفاده در صنايع و ادويه سازى

�tمحل زيست براى جانوران
�tدرخت را بر و درخت کاک

در صنايع نقش دارد.
ب ـ حفاظت بته ها و 

علف زار ها
انسان در محيط طبيعى توانسته است که نباتات مورد ضرورت خود را اصالح و تکثير 
کند. از اين لحاظ، عمل بذر و شخم زدن زمين در بخش زراعت به انسان فرصت داده 
است تا زرع مختلف حبوبات را در محيط هاى طبيعى پخش و گسترش دهد و از آن 
براى احتياج اوليه استفادة حياتى به عمل آورد. به همين ترتيب، در بخش جنگل ها و 
چراگاه ها نيز توجه زياد مبذول داشته، تغييرات و تحوالت الزم را در آن ساحات نيز 

به نفع انسان وحيوان انجام داده است.
اول تر از همه بايد بته ها و علف زار ها را به صورت درست محافظت و نگهدارى نماييم 
تا حاصالت بيشتر بدهند. وضع اقليمى هر منطقه مورد مطالعه قرار گيرد و متناسب به 
آن به کشت گياه ها اقدام گردد که با شرايط محلى توافق داشته و حاصل بيشتر بدهند. 
تکنالوژى  و  عصرى  روش هاى  کاربرد  با  بته ها  و  نباتات  حاصل دهى  و  کشت  براى 
مناسب تالش صورت گيرد تا منابع آبى به طور مؤثر  ووسيع به منظور آبيارى زمين هاى 

زير کشت و چراگاه مورد استفاده قرار گيرد.
براى اين مقصد بايد تدابير الزم گرفته شود تا از ضايع شدن آب جلوگيرى شود.

گيرند  قرار  مطالعه  مورد  ساله  همه  بايد  چراگاه ها  چراگاه ها:  احياى  و  اصالح 
وتحقيق به عمل آيد که علوفه و نباتات ضايع نگردد؛ زيرا کيفيت و ساحة فرش نباتى 
و علوفة مورد نياز در تربيت و طرز حاصل دهى حيوانات مستقيماً مؤثر است. سرحد 
چراگاه ها توسط نقاط معين کنترول و مشخص گردد؛ زيرا عقب نشينى ساحة چراگاه 
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ها و کمبود آب داللت به خشک سالى مى کند که نه تنها باالى حيوانات؛ بلکه باالى 

از اضافه  تا  ناگوار دارد. کوشش شود  تأثير  نيز  کميت و کيفيت محصوالت زراعتى 

بين مى رود و  از  نبات  ريشه  بااضافه چرانى  زيرا  چرانيدن حيوانات جلوگيرى گردد. 

چراگاه به زمين برهنه مبدل مى گردد.

بهتر است تا چراگاه هاى طبيعى کشور اصالح گردد و توان برداشت حيوانى آن ها باال 

برده شود تا بتوان از نباتاتى که براى مردم به طور مستقيم قابل استفاده نيستند محصوالت 

عالى حيوانى را توليد کرد. در عين زمان بهره بردارى از چراگاه ها بايد طورى تنظيم 

تا  گردد که باعث تخريب و فرسايش آن ها نشود. در پهلوى آن تالش به عمل آيد 

اصول  تطبيق  با  دوباره  تخريب شده  و چراگاه هاى  احداث گردد  چراگاه هاى جديد 

چراگاه دارى احيا و به معرض استفادة مال دارى کشور قرارگيرد.

علف زارهاى دايمى و مؤقتى در سطح کشور در حالت خشک شدن و از بين رفتن قرار 

دارند، و رمه هاى گوسفندان از کمبود علوفه، الغر و مريض شده حتى از بين مى روند. 

بنابرآن بايد توجه بيشتر جهت بهبود گسترش چراگاه ها صورت گيرد.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه دربارة يک موضوع، مثل حفظ جنگل ها، 
منفعت جنگل ها، استفاده از جنگل ها، جلوگيرى از کاهش جنگل ها، نقش جنگل ها 
در محيط زيست، حفظ بته ها و علف زارهاو استفادة انسان ها از بته ها و چراگاه ها باهم 
به  نتيجة بحث خود را  نمايندة هر گروه پيش روى صنف  از آن  نمايند؛ پس  بحث 

ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ جنگل ها داراى کدام ارزش هاى اقتصادى مى باشد توضيح دهيد؟

2ـ جنگل ها نظر به عکس اپولو به چند کتگورى تصنيف شده است نام بگيريد؟
3ـ اهميت و نقش جنگل ها را مختصر بيان نماييد؟

4ـ چطور بته ها و علف زارهارا محافظت نماييم؟
5ـ از بته ها و علف زارهاچه استفاده مى شود؟

       فعاليت خارج صنف
شاگردان ارزش جنگل ها را بنويسند.
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در کشور عزيز ما افغانستان حيوانات به صورت عموم شبيه حيوانات محيط مديترانه يى، 

تحت استوايى، معتدله و تحت قطبى موجود اند. از اين لحاظ، افغانستان ساحة اتصال قلمرو 

حيات وحش را بين منطقة تحت قطبى و تحت استوايى تشکيل مى دهد.

حيوانات وحشى در نقاط کوهستانى و جنگل ها حيات به سر مى برند. چند سال قبل خرس 

 Tiger در جنگل هاى نورستان موجود بود. بر عالوه در نيزارهاى کرانه هاى درياى آمو ببر

نيز مى زيست. پلنگ Leopard منحصر به نقاط متروک و دوردست هندوکش بوده در 

حالى که خر وحشى Wild Ass در قسمت هاى جنوب غرب کشور به صورت آواره حيات 

به سر مى برد. گرگ Wolf درمواقع خشک سالى ها اغلب به هموارى ها پايين آمده؛ ولى 

در حاالت عادى از جمله حيواناتى است که در کوهستان ها امرار حيات مى نمايد. روباه 

سرخ Red fox که ارزش خاص طبى دارد نيز در کوهستان هاى مرکزى شمال کشور 

زنده گى مى کند. گوسفند وحشى و بزکوهى در دره هاى واخان و نقاط دور و نزديک آن 

و بز کوهى در مناطق کوهستانى و دشت هاى ستپ شمال افغانستان موجود است. سلسلة 

هندوکش سرحد انفصال بين ساحة حيوانات تحت قطبى و تحت استوايى به شمار مى رود. 

از همين لحاظ است که در جنوب شرق هندوکش ميمون Monkey از جمله حيوانات 

تحت استوايى بيشتر ديده مى شود و شغال در همه جا به کثرت  وجود دارد. بنابرآن ما بايد 

درس )34(
     ج- حفاظت حيات وحش 

شکل )85( بقاياى حيات وحش
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در حفظ نسل آن ها کوشش نماييم تا از بين نروند. نا گفته نبايد گذاشت که حيوانات 

وحشى بايد از محل زيست انسان ها دورتر قرار داشته باشند تا  انسان ها و حيوانات اهلى 

طعمة شکار آن ها نگردند.

استفادة درست و پايدار از حيات وحش
ـ شکار بيش از حد حيوانات و پرنده گان در مناطقى که ممکن است سبب انقراض آن ها 

گردد.

ـ استفادة درست از حيوانات و پرنده گان؛ به طور مثال حيواناتى که سالم، کمياب و نادر اند 

شکار نگردند و بايد جهت بقا و دوام سيستم حيات و حش، آن حيواناتى شکار گردند که 

تعداد آن ها از ظرفيت طبيعت  تجاوز نموده و موجوديت شان ممکن است سبب بى نظمى 

و اختالل ايکو سيستم منطقه گردد.

ـ اگر به شکل درست و منظم طبق قانون شکار از حيوانات استفاده گردد مى توان از گوشت 

و پوست آن ها در اقتصاد منطقه استفاده کرد. 

ـ براى استفادة دوام دار حيوانات بايد از شکار دسته جمعى به وسيله دواندن آن ها توسط 

موترهاى تيزرفتار، تفنگ هاى پيشرفته و يا از مواد زهرى کشنده استفاده نگردد، زيرا  سبب 

شکل )86(از بين رفتن نسل آن ها مى گردد.
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 روش هاى جلوگيرى از انقراض حيوانات و پرنده گان
ـ وضع قانون شکار )بعد از حصول جوازنامة دولتى، تعيين وقت شکار، جنس و عمر آن ها(.

ـ جلوگيرى از تخريب و انهدام مسکن حيات وحش.

ـ جلوگيرى از قاچاق حيوانات و پرنده گان.

ـ جلوگيرى از دخالت ها و مزاحمت هاى انسانى و حيوانى در پناه گاه هاى  شان.

ـ آگاهى و بلند بردن ذهنيت عامه و تغيير در عادت مردم.

حفظ پارك هاى ملى 
پارک ملى عبارت از ساحة ارزشمند طبيعى است که حد اقل هزار هکتار باشد و توسط 

دولت محافظت و نگهدارى شود.

پارک هاى ملى در اصل پارک هاى تفريحى براى تمام افراد يک جامعه مى باشند و بايد 

به صورت درست، زيبا و قشنگ آراسته باشند؛ زيرا در اوقات فراغت، همة مردم براى تفريح 

و ميله هاى فاميلى در آن پارک ها مى روند و گردش مى نمايند. پارک هاى ملى بايد هميشه 

پاک ونظيف باشند. کشور ما افغانستان داراى پارک هاى زيبا و مناظر طبيعى قشنگ مى باشد. 

البته اين پارک هاى قشنگ محل تفريح مردم ما اند. در طول سال ها که جهاد و جنگ هاى 

شکل )87(
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؟

دوامدار در کشور عزيز ما وجود داشت، پارک هاى ملى ما اضرار زيادى را متقبل شد؛ 

چنانچه درختان، گل هاى زيبا و همه چيزهاى که در پارک ها وجود داشت کامًآل خشک 

شده و از بين رفته بودند؛ اما در جريان سال هاى بعد از جنگ دوباره احيا و مورد استفادة 

افراد جامعه قرار گرفت و رونق خاص خود را پيدا نمود؛ طور مثال بند امير، درة آجر، باغ 

ممله، پارک هاى کابل، قندهار هرات و غيره ......

       فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه باالى موضوعات ذيل؛ مانند حفظ حيات 

مناطق زيست  انواع حيوانات وحشى،  از حيوانات وحشى،  استفادة مطلوب  وحش، 

حيوانات وحشى، حفظ پارک هاى ملى و استفادة پارک هاى ملى با هم بحث نمايند و 

سپس نمايندة گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ حيوانات وحشى کشور ما شبيه حيوانات کدام مناطق مى باشند؟

2ـ از حيوانات وحشى چه استفاده ها صورت مى گيرد؟

3ـ حيوانات وحشى داراى چه اهميت اقتصادى در کشور مى باشند؟

4ـ پارک هاى ملى چيست تعريف نماييد؟

5ـ پارک هاى ملى را چگونه حفاظت نماييم؟

       فعاليت خارج صنف
شاگردان دربارة انواع حيوانات وحشى کشور و حفظ پارک هاى ملى مقالة مختصرى 

بنويسند.
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آيا مى دانيد كه سه عنصر حياتى كدام ها اند؟
در حدود 71 فيصد سطح کرة زمين را آب پوشانيده است. آب، سرچشمة حيات است. 
واقع هستى  دارند. در  نياز  به آب  ادامة حيات خود  براى  ونباتات  انسان ها، حيوانات 
همة موجودات زنده به آب بسته گى دارد. بيشتر ترکيب بدن جانداران را آب تشکيل 
زراعتى،  فعاليت هاى  در  دارد.  اساسى   نقش  انسان  زنده گى روزانة  در  مى دهد. آب 
صنعتى و خانه گى مقدار زياد آب مورد استفاده  قرار مى گيرد، اما با تاسف به علت 
مصرف اضافى و آلوده شدن آب در اثر فعاليت هاى صنعتى، انسانى، منابع آبى مورد 
تهديد قرار گرفته اند. بنابرآن حفاظت آب ها وظيفة هر فرد مى باشد؛ زيرا آلوده گى 

آب حيات انسان ها، نباتات و حيوانات را به خطر جدى مواجه مى سازد.
 Soilخاك

طبقة فوقانى قشر زمين از ذرات خاک، هوا، آب و موجودات ريزه و ذره بينى تشکيل 
شده است. خاک در اثر تعامالت فزيکى وکيمياوى تشکيل مى شود. شرايط کيمياوى 
مختلفى  طبقات  و  مختلف  انواع  خاک  است.  اقليم  چگونه گى  به  مربوط  فزيکى  و 
دارد. خاک حاوى موجودات زندة کوچک، هوموس Humus مى باشد که از تجزية 
گياهان، جانوران و باکتريا به وجود مى آيد. خاک، يکى از عناصر مهم نموى نباتات، 
زراعت، جنگل ها و حيوانات به حساب مى آيد.  و مجموعة حياتى در سطح زمين براى 
توليد غذا به آن احتياج دارد، اما اگر انسان به درستى از خاک نگهدارى نکند خاک 
به سرعت دچار فرسايش شده غير قابل استفاده مى شود و براى توليد مجدد آن قرن ها 

نياز خواهد بود تا به حالت اولى برگردد.

درس )35 (
حفاظت آب، خاك و هوا  

شکل )88(
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بنابرآن خاک عبارت از ماده يى ارزش مندى است که انسان با استفاده از آن به کشت 
محصوالت غذايى و صنعتى مى پردازد. زمانى که در اثر بارنده گى هاى زياد سيالب ها 
به وجود مى آيد ، همين سيالب ها خاک هاى حاصل خيز زراعتى را مى شويد و با خود 
گياهان  زمين  روى  در  که  مى شود  شديد تر  وقتى  خاک  فرسايش  مى دهد.   انتقال 
کمترى وجود داشته باشند. در اين صورت، آب ها سريع حرکت مى کند و فرسايش 

خاک زيادتر مى شود.
هوا

از  بايد  براى دوام حيات خود  ما  بسيار مهمى دارد. همة ى  ما نقش  هوا در زنده گى 

ترکيب ووضع هوا آگاه باشيم. حيات تمام 
ضرورت  اوکسيجن  و  هوا  به  جان ها  زنده 
نايتروجن  فيصد   78 هوا  ترکيب  در  دارد. 
 O3 اوزون  هم  و  اوکسيجن  فيصد   21 و 
براى  اوکسيجن  بودن  پاک  که  وجوددارد 
فوتوسنتيز  عمليه  اثر  در  است.  مهم  تنفس 
نباتات اکسيجن توليد مى گردد يعنى کاربن 

بنابرآن ما بايد هواى محيط  داى اکسايد را جذب نموده، اکسيجن را آزاد مى سازد 
خود را آلوده نسازيم و براى خوب نگهداشتن هواى پاک و صاف محيط زيست خود 
نظافت هوا را مراعات نماييم و دستگاه هاى صنعتى نيز متوجه پاکى هوا باشند. در حفظ 
هواى شهر نيز کوشش زيادى را به خرج بدهيم تا از آلوده گى هوا جلوگيرى شود و 

گاز کاربن داى اوکسايد Co2 ، دود و اشياى مضره در هوا پراگنده نشود. 

       فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند و هر گروه در بارة حفظ و مفيد بودن آب، خاک 
و هوا باهم بحث نمايند پس از آن نمايندة گروه نتيجة بحث خود را به هم صنفى هاى 

خود ارايه نمايد.

      سؤال ها
اـ آب در حيات موجودات زنده چه تأثير دارد؟

2ـ خاک چيست؟ از آن چه استفاده هايى مى نماييم؟
3ـ هوا در حيات روزانة ما چه اهميت دارد؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان دربارة اهميت آب، هوا و خاک يک مقالة مختصر بنويسند.

؟

شکل 
)89(
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          درس 36

  آلوده گى هواى شهر 

آيا در مورد آلوده گى هوا معلومات داريد؟

هرگونه مادة اضافى که وارد هوا شود و خواص فزيکى، کيمياوى و شرايط حياتى 
آن را تغيير دهد آلوده گى هوا ناميده مى شود.

از  افزايش  نفوس،  ازدياد  پالن،  ماستر  برخالف  آن هم  و  کابل  شهر  بى حد  توسعة 
ميعاد ختم  به خصوص گشت و گذار وسايط کهنه و  ترانسپورتى،  حد زياد وسايط 
شده، استعمال تيل و گاز بى کيفيت و بسا عوامل ديگر؛ مانند استفاده از سوختاندن 
 رابر، پالستيک ومباليل سوخته در داش ها و حمام ها به حيث مواد سوخت در اکثر

 خانه ها، تجارت خانه ها، دکان ها، مؤسسات و نواحى شهر کابل باعث آلوده گى هوا 
مى گردد. براى توليد برق از جنراتور ها استفاده مى گردد که آن هم باعث آلوده گى 

هواى شهر مى شود.
خارج شدن کاربن داى اوکسايد، کاربن مونو اوکسايد، خاک هاى آلوده در اثر وزش 
محالت  در  شهرى  صنايع  و  حيوانى  کود  با  ارتباط  در  کشاورزى  صنعت،  بادها، 
نامناسب و غيره معضالت، در مجموع باعث آلوده گى هواى شهر و محيط زيست در 

شهر کابل گرديده که قرار ذيل به آن اشاره مى شود:
ـ مشکل ترافيک و عراده جات.

ـ نصب انجن هاى ديزلى مستعمل و کهنه باالى وسايط نقليه.

شکل )90(  تصوير از يک فابريکه که دود آن هوا را آلوده مى سازد
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ـ توريد وسايط کهنه و مستعمل توسط تجار به داخل کشور
ـ استعمال مواد سوخت نفتى بى کيفيت در وسايط نقليه

ـ گشت و گذار وسايط نقليه در داخل شهر نسبت محدود بودن جاده هاى حلقوى
ـ سير وحرکت وسايط کهنه و مدل سابقه در داخل شهر

ـ موجوديت جاده هاى کم عرض درداخل شهر
ـ عدم موجوديت سيستم حمل ونقل منظم شهرى به منظور رفع نيازمندى هاى مردم؛ 

مانند وسايط ملى بس.
ـ عدم موجوديت پارکينگ وسايط در داخل شهر و در دروازه هاى ورودى شهر.

ـ گرد و خاک ناشى از سرک هاى خامه در شهر ها و گل والى ناشى از بارنده گى و 
خاکروبه هاى يوميه در سرک ها.

ـ مشکالت مسکن و نبودن فضاى باز تعميرات برخالف ماستر پالن. 
ميان شهر هاى  داراى آلوده ترين هوا در  ياد شده، شهر کابل  با درنظرداشت مطالب 

افغانستان است.
ـ افزايش تعداد نفوس در شهر کابل که در حدود چهارونيم تا پنج ميليون نفر است.

نقاط مختلف شهر معضلة جدى  بودن ساحات سبز و جنگل ها در  نبود و محدود  ـ 
است.

شکل )91( آلوده گى آب درياى کابل در اثر شستشو و انداختن زباله ها
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ـ موجوديت طوفان و امتعة دست فروشان در نقاط مختلف شهر محيط را در جاده ها به 

طور کامل آلوده و ناپاک مى سازد

از چوب، زغال سنگ، ديزل و فضله هاى  استفاده  با  ـ گرم ساختن خانه ها در زمستان 

حيوانى

ـ مشکالت کاناليزيشن

ـ به صورت عموم درتمام شهر کابل با وجود ازدياد نفوس کاناليزيشن صحى و عصرى 

و جود ندارد

ـ موجوديت کارخانه هاى صنعتى در مرکز شهر و نواحى مجاور آن

ـ استفاده از ديزل جنراتور ها در داخل شهر و کارخانه ها

ـ سوخت و استعمال مواد رابر، پالستيک و مباليل سوخته در داش هاى خشت پزى، 

نان پزى و حمام ها

ـ فرهنگ مختلط شهرى

ـ انداختن کثافات و زباله ها در هر قسمت شهر

ـ موجوديت شرکت هاى ساختمانى و انبار هاى ريگ، گل، خشت، چونه و امثال آن

ـ موجوديت جاده هاى خامه و اسفالت ناشده که مشکالت ساختمانى دارد

ـ موجوديت گدام هاى مواد ساختمانى و ارتزاقى در داخل شهر

ـ فعاليت هاى ساختمانى فابريکه هاى آسياب و جغل )کرش( که ذرات گرد و خاک 

را توليد مى نمايد.

مانند شاروالى، وزارت صحت  ارگان هاى مسئوول؛  مراقبت جدى  و  ـ عدم کنترول 

عامه و رسانه ها. شاروالى وظيفه دارد تا همه کارهاى مربوطة شان را کنترول نمايد.

ـ بررسى و تثبيت مقدار ذرات مضرة موجود در هوا توسط دستگاه هاى مخصوص و 

مجهز تا بر آلوده گى هوا نظارت بتواند.

1ـ ذرات کوچک تر از ده مايکرو گرام که از انساج جهاز تنفسى عبور نموده وارد شش 

انسان مى شود و در نتيجه، امراض گوناگون جهاز تنفسى را به بار مى آورد.

2ـ ذرات کوچک تر مايکروسکوبى و کوچک تر از 2،5 مايکروگرام که به گونه مستقيم 

داخل خون و استخوان گرديده سرطان خون را در وجود انسان به بار مى آورد.

ـ رسانه ها وظيفه دارند تا همه موضوعات  رابه آگاهى مردم برسانند. قرار نتيجه گيرى 



 134

؟

انتشار آلوده گى ذرات خورد در فضاى کابل ناشى از آلوده گى هوا در حدود 17363 

تن در سال مى گردد.

ـ مقدار نايتروجن داى اکسايد در آلوده گى هوا 16183 تن.

ـ مقدار اکسايد سلفر در آلوده گى هوا در حدود 2448 تن.

ـ مقدار کاربن مونو اکسايد در حدود 970608 تن.

ـ مقدار کاربن داى اکسايد در حدود 650846 تن.

ذيل  قرار  هوا  آلوده گى  در  موجوده  ذرات  ساعته   24 اعظمى  تمرکز  اوسط  حد  ـ 

محاسبه شده است:

در حالى که 50 مايکرو گرام استندرد، از 50 الى 100 مايکروگرام حالت نورمال را 

نشان مى دهد.

تحقيقات فضايى  اساس  بر  نورمال است که  باال حالت غير  به  مايکرو گرام  از 100 

ذرات موجوده در حدود 361، 24 و 37 مايکروگرام در فى متر مکعب مى باشد که 

اين مقدار صدمة بيش از حد صحى را براى شهروندان ما بار مى آورد.

        فعاليت داخل صنف
مانند  موضوع؛  يک  بارة  در  گروه  هـــــر  و  شوند  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 
آلوده گى هواى شهر، حفظ محيط زيست، عوامل آلوده گى هوا، وظيفة انسان ها در 
جلوگيرى آلوده گى هوا و ضرر آن براى صحت باهم بحث نمايند سپس نمايندة 

گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ کدام عوامل باعث آلوده گى هواى شهر مى گردد؟

2ـ چطور مى توانيم از آلوده گى هوا جلوگيرى نماييم؟
3ـ هواى آلوده چه ضررهايى را براى انسان ها و حيوانات به وجود مى آورد؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان دربارة آلوده گى هواى شهر و ضررهاى آن يک مقاله بنويسند.
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درس )37(

  ازدياد عراده جات كهنه و آلوده گى شهر

ش )92(  عراده جات کهنه در شهر کابل

الف. ازدياد عراده جات کهنه و آلوده گى شهر

آيا مى دانيد که عراده جات کهنه باالى آلوده گى  هوا و صحت انسان چه اندازه مضر 

است؟

قرار  استفاده  مورد  فقير  و  انکشاف  روبه  کشور هاى  در  بيشتر  کهنه  عراده جات 

مى گيرند؛ زيرا قيمت آن ها ارزان مى باشد. به طور معمول وسايط نقليه اگر از يک 

طرف جهت رفع نيازمندى هاى ما به کار مى رود از جانب ديگر دود و گازهاى که که 

از آن خارج مى شود باعث آلوده گى هوا مى گردد.

عراده جات کهنه که از قبل زيادتر مورد استفاده قرار مى گرفت داراى عوارض زياد 

و مصارف بيشتر تيل و مباليل بود؛ بنابرآن وقتى که عراده جات جديد توليد گرديد 

جاى عراده جات کهنه را گرفت. در حال حاضر استفادة بيشتر از عراده جات جديد 

صورت مى گيرد، زيرا داراى تخنيک پيشرفته و پرزه هاى عصرى مى باشد که همة 

مردم استفادة زيادتر از آن مى کنند. عراده جات کهنه در بازارهاى دنيا هم ارزش و 

کيفيت تخنيکى خود را از دست داده است. نظر به ارقام ادارة ترافيک کابل در سال 

1388 هـ. ش. در مجموع به تعداد 365469 عراده شامل راجستر رسمى ترافيک کابل 
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بود که 40 فيصد آن را وسايط خيلى کهنه و مدل پايين احتوا مى نمايد. عناصرى که 

به واسطه وسايط نقليه  در فضا توليد و باعث آلوده گى هوا و محيط زيست مى گردد 

قرار ذيل مى باشد:

 Co 1ـ کاربن مونو اوکسايد

 No22ـ نايتروجن داى اوکسايد

 So23ـ سلفرداى اوکسايد

4ـ ذرات سرب

 (PM2) 5ـ مادة مخصوص 

PM10  6ـ مادة مخصوص 

      فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه دربارة انواع عراده جات کهنه، نواقص 

عراده جات کهنه و اضرار عراده جات کهنه که باالى هوا و صحت انسان ها اثرات 

به  را  بحث خود  نتيجة  نمايندة گروه  آن  از  پس  و  نمايند  بحث  باهم  دارد  منفى 

ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها

با داليل  استفاده مى گردد،  بيشتر  1ـ عراده جات کهنه در کدام کشورهاى جهان 

جواب دهيد.

2ـ عراده جات کهنه در فضا چه نوع مواد مضره را انتشار مى دهد؟

3ـ تفاوت بين عراده جات کهنه و جديد را از لحاظ آلوده گى هواى شهر تشريح 

دهيد؟

      فعاليت خارج صنف

شاگردان دربارة تفاوت عراده جات کهنه و جديد يک مقالة مختصر بنويسند.
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         درس )38(

خرابى و آلوده گى جاده ها و كوچه ها  

خرابى و آلوده گى جاده ها و كوچه ها  چه مشكالت را براى شهروندان به بار مى آورد؟
در کشورهاى عقب مانده و روبه انکشاف جاده ها و کوچه ها به طورعموم خراب، خامه 
و خاک آلود مى باشند؛ زيرا تا هنوز اکثر جاده ها و کوچه ها قير يا اسفالت نشده اند. 
 در کنار سرک ها، جوى هاى آب رو و جود ندارد. در سرک هاى خامه، خاک بادها، 
جوى ها و خندق هايى که بى حد کثيف اند باعث شيوع امراض مى گردند، خاک بادها 
براى صحت بسيار مضر مى باشد؛ زيرا هنگامى که باد مى وزد گرد و خاک و کثافات را 
از يک جا به جاى ديگر انتقال مى دهد و هوا را آلوده مى سازد که همين آلوده گى هوا 
باعث شيوع امراض مى گردد. غرس نمودن درختان هم تاثير زياد باالى پاکى ونظافت 
از خاک بادها و آلوده گى محافظت  اندازه يى  تا  جاده ها و کوچه ها دارد و محيط را 

مى نمايد، زيرا در محيط سرسبز و شاداب گرد وخاک موجود نمى باشد.
ـ در کشورهاى روبه انکشاف توسعة شهرها غير منظم بوده، جاده ها و کوچه هاى نا منظم 

دارند.
ـ مردمان اطراف و روستاها بيشتر در شهرها مهاجرت کرده  و بدون آشنايى به فرهنگ 

شهرى امرار حيات مى نمايند بنابرآن آلوده گى کوچه ها وجاده ها زيادتر مى گردد.
بوده  شهرى  مناسب  نقشة  بدون  و  خامه  عموم  صورت  به  خانه ها  شهر،  اطراف  در  ـ 

وکوچه ها هم کثيف، خامه و خاک آلود مى باشد و به عوض ريگ در کوچه ها خاک 
روبه را مى اندازند که کوچه ها را زيادتر غير صحى مى سازد و آب رو هاى مناسب هم 

وجود ندارد، تا فاضل آب ها از ساحه خارج گردد.

 شکل )93( آلوده گى جاده ها ناشى از مواد کيمياوى و تراکم موتر ها

 مواد کيمياوى وارد دريا 
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ـ در تمام جاده ها و کوچه ها کاناليزاسيون پالن شده وجود ندارد تا از آلوده گى جاده ها 

و کوچه ها جلوگيرى شود.

ـ وضع اقليمى هم باالى خرابى کوچه ها و جاده ها تأثير زياد دارد. طورى که مشاهده 

مى نماييم هنگام باريدن باران و برف ترانسپورت دچار مشکالت زياد مى شود؛ زيرا 

سرک ها و جاده ها پر از آب و گل آلود مى باشند و حتى مردم به صورت مناسب رفت 

و آمد کرده نمى توانند.

تخريب  زودتر  بنابرآن  مى شود  استفاده  بى کيفيت  مواد  از  ساختمان سرک ها  در  ـ   

مى گردد. پس دراعمار سرک ها بايد متخصصان فنى استخدام گردند.

ـ در دو طرف سرک جوى هاى آب رو به طور منظم و فنى بايد اعمار گردد.

ـ نارسايى فرهنگى هم باعث خرابى جاده ها و کوچه ها مى گردد؛ زيرا تا هنوز تمام 

افراد جامعه نظافت را در کوچه ها و جاده ها مراعات نمى کنند و همه چيز را در هر 

جاکه بخواهند مى اندازند؛ بنابرآن کوچه ها و جاده ها کثيف مى شوند.

شهر کابل که از پرنفوس ترين شهرهاى افغانستان مى باشد مشکالت زياد در جاده ها و 

کوچه هاى آن وجوددارد زيرا نفوس زياد باعث خرابى جاده ها و کوچه ها مى گردد. 

ـ کمربند سبز در اطراف شهر ضرورت عاجل بوده، تطبيق ماستر پالن در تمام ساحات 

شهرى حتمى مى باشد و رسانه ها فرهنگ شهرى را به هم شهريان همواره تبليغ نمايند، 

در ضمن بخش تنظيفات شاروالى بايد مسئووليت خود راهم درک نمايد.

       فعاليت داخل صنف
براى شاگردان پنج دقيقه وقت داده شود تا هر کدام آن ها دربارة خرابى جاده ها، 
کوچه ها و شهر خود فکر کنند و جهت بهبودى جاده ها و کوچه ها نظريات خويش 

را ارايه نمايند.

      سؤال ها
1ـ خرابى جاده ها و کوچه ها در اثر کدام عوامل به وجود مى آيد توضيح دهيد؟

2ـ براى جلوگيرى از خرابى جاده ها و کوچه ها چه بايد بکنيم؟
3ـ در قسمت خرابى جاده ها و کوچه ها شاروالى چه وظيفه دارد؟

      فعاليت خارج از صنف
شاگردان دربارة خرابى جاده ها و کوچه ها يک مقاله بنويسند.
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فصل پنجم - آفات طبيعى

در اين فصل مى خوانيم
ـ زلزله

- خطرات زلزله

ـ سنجش ميزان زلزله 

ـ حوزه هاى زلزله خيز کشور

ـ سيالب

ـ خطرات سيل  و راه هاى مقابله با آن 

ـ آتش فشان

ـ آتش فشان 

ـ حوزه هاى آتش فشانى قبلى در کشور

شاگردان عزيز با خواندن اين فصل به اهداف دانشى زير 

آشنا شوند:

ـ در مورد زلزله معلومات حاصل نمايند.

ـ درک نحوة سنجش شدت زلزله

ـ راه هاى جلوگيرى از خطرات زلزله را بدانند

ـ حوزه هاى زلزله خيز کشور را بشناسند.

ـ دربارة سيل وخطرهاى آن آگاهى حاصل کنند.

ـ راه مقابله با خطرهاى سيل را بدانند.

ـ دربارة آتش فشان آگاهى حاصل کنند.
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از شاگردان عزيز انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى ذيل 

دست يابند:

ـ زلزله را تعريف و توضيح نمايند.

ـ چگونه گى سنجش ميزان زلزله را بيان کرده بتوانند.

ـ در مواقع زلزله بتوانند خود و اطرافيان خود را از خطرات زلزله حفظ کنند.

ـ خطرات سيل و راه هاى مقابله با آن را توضيح داده بتوانند.

ـ نحوة وقوع آتش فشان را بيان کنند.
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در بارة زلزله چه مى دانيد؟  
واقع  به طور محلى  است که  زمين  يا شديد سطح  و  لرزش خفيف  از  عبارت  زلزله 
شده  امواج آن  به اطراف منتشر مى شود. شدت و دوام آن خطرات مالى و جانى را 
دارا است که بايد شاگردان معارف در محيط مکتب و صنف خود از آن آگاه بوده و 

دربرابر خطرها آن آماده گى داشته باشند.
زلزله چطور واقع مى شود؟

وقوع زلزله سه علت مختلف دارد:
1ـ عامل تکتونيکى  

2ـ علت آتش فشانى
3ـ عامل پلوتونيکى

پليت هاى مختلف قشر زمين دارد. مى دانيدکه  با  ارتباط مستقيم  1ـ عامل تکتونيکى 
اثر بى  قشر زمين از يک تعداد پليت هاى خورد و بزرگ تشکيل شده است که در 
موازنه گى يک پليت مقابل پليت ديگر حرکت کرده، زلزله را در همان محل به وجود 
مى آورد.  پليت هاى بزرگ زمين عبارتند از: پليت ايروشيا، پليت هند، پليت آستراليا، 
پليت افريقا، پليت امريکاى شمالى، پليت امريکاى جنوبى، پليت انتارکتيک و چندين 

پليت خورد ديگر. 

    درس )39(

زلزله  

ش )94(   در اين شكل مراكز زلزله را در شمال شرق افغانستان ديده مى توانيد كه 
ساحات زلزله خيز تاجكستان، اوزبكستان و پاكستان را نيز احتوا مى كند.
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ش )94(   در اين شكل مراكز زلزله را در شمال شرق افغانستان ديده مى توانيد كه 
ساحات زلزله خيز تاجكستان، اوزبكستان و پاكستان را نيز احتوا مى كند.

و  هند  پليت  حرکت  افغانستان  در 
ايروشيا باعث زلزله هاى مختلف در 
ساحة بدخشان، چترال و تاجکستان 

مى شود.
2ـ عامل آتش فشانى: آتش فشان هاى 
مديترانه،  در  سسلى  و  وزو  ساحة 
آتش فشان هاى سواحل شرقى آسيا 
مثال هاى  امريکا  غربى  سواحل  و 
مهم در توليد زلزله هاى آتش فشانى 
که  مى شوند  محسوب  مناطق  اين 
کليفورنيا  دور،  شرق  جاپان،  در 
زلزله هاى  امريکا  غربى  سواحل  و 

شديد و يا خفيف را بار مى آورد. 

3ـ زلزله هاى پلوتونيک: در اصل فشار حرکات صعودى طبقة مگما بوده که در اثر 
گردش حرارت، بعضى جا ها رابه زلزله مواجه مى سازد؛ اما دو عامل اولى اضافه تر در 

سطح زمين باعث زلزله مى شود.   

       فعاليت داخل صنف
ـ شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول نقشة ساحة زلزله هاى تکتونيکى 

را ترسيم کنند.
گروه دوم ساحة زلزله هاى آتش فشانى را در نقشه عالمت گذارى نمايند.

       سؤال ها
ـ زلزله را تعريف نماييد.

ـ زلزله هاى تکتونيکى چطور رخ مى دهند و در کجا واقع مى شوند؟
ـ زلزله هاى آتش فشانى بيشتر در کجا رخ مى دهد؟

       فعاليت خارج صنف 
شاگردان در روى نقشة دنيا مناطق زلزله خيز را به رنگ سرخ نشانى کنند.

؟

شکل)96( هسته هاى تکنوتيکى

شکل)95( مراکز زلزله
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      درس 40

خطرات زلزله  

ـ آيا شاگردان مى دانند كه چگونه خطرات زلزله را كاهش دهند؟
اين موضوع واضح است که زلزله را پيش بينى کرده نمى توانيم، اما بايد در برابر خطرات 
وارده، جلوگيرى از خطرات، و کاهش خطرات آن آماده گى داشته باشيم تا خطرات 
زلزله را تا حد ممکن تخفيف دهيم. کاهش خطرات زلزله براى همه داراى اهميت 
مختلف،  گروه هاى  يا  و  بزرگ  جميعت هاى  در  انسان هايى که  براى  ويژه  به  است، 
زنده گى مى کنند؛ طور مثال در صنوف مکتب، کودکستان ها، در جماعت هاى مذهبى 
و مساجد، قشله هاى عسکرى، شفاخانه ها، مراکز تجارتى)مندوى ها، مارکيت ها(، بلند 
عروسى،  مراسم  برگزارى  مراکز  مزدحم شهرى،  نقاط  رهايشى،  بالک هاى  منزل ها، 

هوتل ها، رستوارنت ها، حمام ها، ادارات دولتى، مراسم تشجيع جنازه، جشن ها، سمينار 
ها و امثال آن.

ـ در اين گروه ها اجتماعات يا به صورت موقت ويا به صورت دايمى اقامت دارند. در 
هر دو حالت کاهش خطرات زلزله اهميت خاص دارد،

ـ بنابران تخفيف خطرات زلزله از دو لحاظ بايد مدنظر باشد:
1ـ از لحاظ ساختمان فزيکى و انجنيرى منازل.

ـ از لحاظ آماده گى قبلى و اطالعات مفيد به مردم در مورد زلزله و خطرات ناشى از آن. 2
با در نظر داشت اين دو موضوع، اگر تدابير پيش گيرى براى کاهش خطرات زلزله 

گرفته شود براى جلوگيرى از آسيب زلزله مفيد شمرده مى شود.
ـــ از لحاظ ساختمان منازل نکات آتى در نظر گرفته شود:

ـ در تعميرات، اسکليت تعمير بايد کانکريت متشکل از آهن، گادر و سمنت باشد تابه 
تعمير، قوة ارتجاعيت و مقاومت داده بتواند.

ـ تعميرات کهنه، با ساختمان چوب، خشت ويا پخسه زود تر آسيب پذير بوده، ستون هاى استنادى 

شكل )97( تخريبات زلزلة رستاق در شمال افغانستان 
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شكل )97( تخريبات زلزلة رستاق در شمال افغانستان 

و مقاوم به آن داده شود )بلند بردن سطح مقاومت 
تعميرها(.

ـ تعميرات در ساحة زلزله خيز بايد در دامان کوه 
و سرزمين هاى نرم و رسوبى ساخته نشود.

ـ صنوف درسى و اجتماعات در نقاط تعليمى 
بايد در اتاق هاى غير مقاوم و شکسته جابه جا 

نشوند.
ـ در شهرها نقاط پر جمعيت بايد به بخش هاى جداگانه تقسيم گردد تا ازخطر زلزله 

محفوظ باشند.
ـ استحکام زير بنا ها

ـــ در زلزله ها تخريب منازل، آتش سوزى، حتى شگاف و درزها در سطح زمين رخ 
مى دهد؛ بنابر آن سيستم هشدار و رهنمايى در موقع زلزله حتمى مى باشد.

از وجايب مؤسسات دولتى و  معارف  مردم و شاگردان  براى  اين سبب، آگاهى  از 
رسانه هاى جمعى محسوب مى شود. تا مردم با مسايل اساسى خطرات زلزله و اتخاذ 

تدابير عملى آماده باشند.
ـ موضوع اطالعات بايد واضح، دقيق و مستند بوده، بدون مسألة خرافاتى گفته شود تا 

روان جامعه مغشوش نگردد.
ـ در مکاتب معلمان وظيفه دارند تا خطرات زلزله را واضح سازند و تدابير صحيح در مورد 
آن اتخاذ گردد، فلم هاى مورد نظر به شاگردان نمايش داده شود، از صنوف و ساختمان آن 

همواره مراقبت نمايند، حتى تدابير مقدماتى ضد حوادث و زلزله آماده گردد.

                  فعاليت داخل صنف
ـ خطرات زلزله در کدام جاها زيادتر اتفاق مى افتد؟ دراين مورد شاگردان مراکز 

اجتماعات موقت و دايمى را لست کنند و در صنف ارايه نمايند.

      سؤال ها
1ـ در نزديکى محل رهايش تان کدام نقاط، نفوس مزدحم دارد؟

2ـ کدام نوع جاها بيشتر آسيب پذير اند؟
3ـ خطرات زلزله چطور تخفيف داده مى شود؟

4ـ مقاومت تعميرات چطور بايد پيش بينى شود؟

       فعاليت خارج صنف 
شاگردان در مورد روش خطرات زلزله يک مقالة مختصر در 10 سطر بنويسند و 

به معلم مضمون بسپارند.
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درس 41

سنجش ميزان زلزله:  

آيا مى دانيد كه زلزله چطور اندازه مى شود؟
واحد  مثال  دارد؛  اندازه گيرى  براى  معين  واحد  فهميد که هر چيز يک  ـ شما مى 

اندازه کردن وزن، کيلوگرام، سير ويا پوند است. واحد اندازه گيرى طول عبارت 

ا ست از: متر، کيلومتر، فوت و يا ميل. ازين سبب، قوه، شدت ويا نيروى لرزش زلزله 

به مرکالى و ريشتر اندازه مى شود. در اثر لرزش و تکان هاى زلزله، اشياى بين خانه 

به شدت مى لرزند، لرزش زلزله توسط امواج مختلف به اطراف  انتشار مى يابد و سه 

نوع مى باشد.

 Primary Waves1ـ امواج اولى

 Secondary Waves2ـ امواج دومى ضربه و تکان

 Surface Waves 3ـ امواج سطحى

 اشيايى که در باالى المارى، باالى ديوار، باالى ميز و يا در روى اتاق قرار دارد در 

لرزش هاى مختلف زلزله بيجاشده و يا حرکت آن ها در صحن اتاق به گونه مستقيم 

به شدت زلزله ارتباط دارد. از نگاه علماى جيولوژى زلزلة خفيف، متوسط، بزرگ، 

ش )99( سرعت امواج زلزله به دقيقه



 146

ن 
زمي

ن 
 بي

در
ه 

زل
زل

ج 
وا

 ام
ير

لس
ط ا

 خ
)1

00
ش )

شديد و بسيار شديد تصنيف شده؛ اما شدت و تراکم زلزله را از مقياس يک الى 9 

ريشتر عالم جرمنى اين طور صنف بندى کرده اند:

زلزلة بسيار خفيف
1- اثرات لرزش در دستگاه زلزله سنج ريکارد شده نمى تواند.

2- لرزش توسط انسان احساس مى شود و اشياى آويخته مى لرزند.

زلزلة خفيف
3- لرزش در تعمير احساس مى شود و اشياى آويخته به خوبى مى لرزند.

4- اشياى آويخته به سرعت مى لرزند، و دروازه ها و کلکين ها به اهتزاز درمى آيند. در 

چوکات دروازه ها و ديوار ها، درزها ظاهر مى شود.

زلزلة متوسط
بيجا مى شود،  5- اشخاص در خارج تعمير لرزه را احساس مى کنند، اشياى خورد 

منظره هاى روى ديوار جاى خود را فورى تغيير مى دهد.
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زلزلة نسبتًا شديد
المارى  از  ظرف ها  مى کنند،  ترک  را  خانه  افراد  شده،  احساس  بيشتر  لرزش   -6

مى افتد.

زلزلة شديد
7- دراين مرحله انسان توازن خود را از دست مى دهد، اثاثية تعمير بيجا مى شوند و 

دريور در بين موتر لرزش را احساس مى کند و جوى هاى کانکريتى مى شکند.

8- رفتار موتر ها متأثر مى گردد و تخريب زياد در تعمير رونما مى شود.

زلزله بسيار شديد
9- تعميرات تخريب مى شود، ذخاير آب مى شکند، شکسته گى و درز در سطح 

از  را  منهدم گرديده، قطار آهن موازنة خود  زمين ظاهر مى شود.  پل هاى چوبى 

دست مى دهد. صخره هاى بزرگ بيجا مى شوند وگاهى اشيا در هوا پرتاب شده و 

پايپ الين ها تخريب مى شوند.

شکل 101
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؟

اما زلزله در ســرزمين هاى رســوبى بســيار محســوس اســت، در حالى که در نقاط 

کوهســتانى، تعميرات با کتلة کوه يک جا مى لرزد که نظر به ســرزمين هاى رسوبى 

لرزش آن کمتر احساس مى شود.

                     فعاليت داخل صنف
معلم شاگردان را به دو گروه تقسيم کرده هر گروه خصوصيات زلزله هاى ضعيف 

و شديد را بيان کنند.

         سؤال ها
1ـ تعمير در کدام مرحله به لرزه مى آيد؟

2ـ قطار آهن در کدام درجة ريشتر از جا بى جا مى شود؟

3ـ تشخيص زلزله را کدام عالم غرب در مقياس معيين جا داد؟

      فعاليت خارج  صنف 
شاگردان از اولياى خود بپرسند که چه وقت زلزله هاى شديد در محل شان اتفاق 

افتاده و چه تأثير داشته است؟ نتيجة بحث خود را در صنف ارايه کنند.
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حوزه هاى زلزله خيز كشور در كدام جاها موقعيت دارند؟
اگر در نقشة افغانستان به دقت نگاه کنيم، به اساس ريکاردهاى زلزله سنج، مراکز زلزله 
خيز افغانستان در شمال شرق خيلى متراکم بوده و به  طرف جنوب غرب شدت زلزله به 
تدريج کاهش مى يابد. در ساحة پامير، واخان، فيض آباد، تخار و خان آباد، شمال کنرها 

و نورستان لرزش و تکان هاى زلزله شديد بوده، همه ساله باربار اتفاق مى افتد. 
هم رديف با اين لرزش هاى موضعى، شکسته گى هاى زيادى هم در سطح زمين به مالحظه 

مى رسد که تعداد زياد آن در واليات ننگرهار، بدخشان، کابل وغزنى وجود دارد.
صورت  مختلف  شدت  با  محلى  زلزله هاى  بازهم  شکسته  خطوط  اين  مجاورت  در 
مى گيرد. از جمله ده شکسته گى مهم، خطوط شکستة بدخشان، چمن و هرات خيلى 

بزرگ و قابل مالحظه اند.
 بنابرآن، در افغانستان حوزه هاى زلزله خيز را در چهار تصنيف ذيل مالحظه مى کنيم:

1ـ حوزة شديد زلزله
از پامير شروع شده حصة زياد واليت بدخشان، نورستان و کنر را احتوا مى کند، پس 
از آن درجنوب واليت بلخ و جوزجان امتداد مى يابد. به طرف جنوب شرق يک حصة 
واليات: پکتيا، پکتيکا و غزنى به شکل يک نوار وسعت يافته در شرق واليت قندهار 

ساحة خورد  را در بر مى گيرد که خطر ات زياد را با خود همراه دارد.
2ـ حوزة زلزله هاى متوسط

در واليات شمال افغانستان، واليات مرکزى و امتداد درياى هريرود به مالحظه مى رسد 

          درس 42  
            حوزه هاى زلزله خيز كشور

شکل )102( نقشة ساحات زلزله خيز افغانستان    
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اين ساحه شامل جنوب غرب افغانستان بوده حصة از واليت قندهار، تمام حصة مرکزى 
و جنوبــى  واليت هلمند، نيمروز، حصه يــى از جنوب هرات و تمام واليت فراه را دربر 

مى گيرد.

       فعاليت داخل صنف
نشان  شاگردان  براى  نقشه  روى  در  را  افغانستان  زلزله خيز  ساحات  مضمون  معلم 
دهد. مراکز مهم زلزله و خطوط شکسته گى را در روى نقشه تثبيت نمايد، در ضمن 

شاگردان از توضيحات و معلومات روى نقشه در کتابچه هاى خود يادداشت کنند.

      سؤاالت
1ـ  ساحة زلزلة شديد افغانستان در کجا موقعيت دارد؟

د( شمال شرق ج( شمال  ب( غرب  الف( جنوب  
2ـ کنر در کدام حوزة زلزله قرار دارد؟

الف( در حوزة متوسط ب( در حوزة خفيف ج(در حوزة شديد    د( در حوزة غير 
محسوس

3ـ خطوط مهم شکسته گى هاى افغانستان را نام بگيريد.

      فعاليت خارج  صنف
هر شاگرد نقشة حوزه هاى زلزله خيز و شکسته گى هاى افغانستان را رسم کرده در 

صنف بياورند و راجع به آن معلومات دهند.

؟

کــه خطرات وزيــان زلزله درين 
حصه کم تر مى باشد. 

3ـ حوزة زلزله هاى خفيف
در جنوب پکتيا، شمــــال قندهار، 
شمال شــرق هلمنــد و همچنيــن 
در شــمال، واليــات بادغيس و 

هــرات زلــــزلــه با شــدت کم 
تــــر صورت گرفتـــــــه زيان و 

خطرات آن کم تر مى باشد. 
4ـ حوزه يى كه زلزله درآن 

جا وجود ندارد.
ش )103( نقشه تکتونيکى افغانستان 
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چگونه  سيالب  كه  مى دانيد 
واقع مى شود؟

بــاران  آب  جريــان  ســيالب 
اســت که به طور غير مترقبه از 
دره هاى کوهســتانى به حرکت 
مى افتد. به عبــارj ديگر جريان 
زياد آب در ساحات آبگير که 
باالتر از سطح عادى بستر دريا 
با سرعت و شتاب زياد به جريان 
افتــد، تخريبات ضمنى را نيز با 
ش )104(  نمونه يى از وضع سيالبى درياى آمو خود همراه دارد. وضع سيالبى 

درس 
سيالب  

دريا ويا ســاحة مواجه به ســيالب به خوبى فهميده مى شــود. آب آن طغيانى، توفانى، 
آلوده با خس و خاشاک،  همراه با شاخه هاى درخت بوده وگل آلود مى باشد. سيالب 
که مشــخصه يى از حوادث طبيعى ا ست، آفات و اضرار زيادى را باخود همراه دارد؛ 
مثال ســواحل دريا را تخريب مى کند ، منازل و مســاکن روســتايى وشهرى را صدمه 
مى زنــد، انســان ها و حيوانات را به کام مرگ مى کشــاند، بندرگاه هاى تجارتى را در 
مصب دريا ها و يا ديگر نقاط ساحلى از بين مى برد. ممالک کم انکشاف يافته در برابر 
سيالب آسيب پذيرتر اند، از سيالب و زلزله اضافه تر خساره مند مى شوند. جنگل ها و 

باغ ها را از بين مى برد و ساحات زراعتى را نابود مى سازد.
 خسارة سيالب مربوط به حجم آب طغيانى و ميل اراضى، مواد محموله و سنگريزه هاى 
خورد و بزرگ است که به حيث وسيلة بزرگ تخريباتى و ضربه يى عمل مى کند. 
گاهى هم قلعه هاى مستحکم را با تمام ملحقات مادى آن همراه با باشنده گان آن از 
بين مى برد و تلفات آن به صدها هزار نفر مى رسد. مثال در سال 1320 هـ. ش. سيالب 
شديدى قرية گلدرة کوهدامن را به سنگالخ مبدل ساخت، ده ها قلعه و صدها نفر، 
هزاران جوان و تعداد زياد باغ ها را از بين برد؛ همچنين سيالب هاى درياى هوانگهو، 
برهما پوترا، و گنگا تلفات زياد مالى و جانى را بار مى آورد. سيالب سونامى 2005م 

در سواحل جنوبى آسيا بيش از يکصد هزار نفر را تلف کرد.

انواع سيالب: چهار نوع سيالب قابل توجه است:
1ـ سيالب هاى هموار Flash Flood: در اثر بارنده گى هاى موسمى و بارنده گى هاى 
استوايى باعث بلند آمدن سطح آب در اراضى شده، خسارات محلى را بار مى آورد.

2ـ سيالب هاى دريايى River Flood: در اثر بارنده گى، دريا توفانى و طغيانى شده 
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ش )105( تركش جهيل يخچالى در هماليه

در اطراف خود باعث تخريبات مختلف مى گردد.
زلزله،  و  سايکلونى  توفان هاى  اثر  در   :Tsunamiسونامى ساحلى  سيالب هاى  3ـ 
توفان هاى شديد مد و جذر بحرى سيالب هاى محلى را در سواحل تشکيل مى دهد 

که بسيار کشنده و تخريبى مى باشد. 
4ـ سيالبى که در اثــر ترکش جهيل هاى يخچــالى در سلسله کـــوه هاى همـــاليـه و 

زيــــادتر  تيانشان 
بـــه نظر مى رسد. 

 

 

                  فعاليت  داخل  صنف
در  را  نوع سيالب  هر گروه يک  و  نمايد  تقسيم  به چهار گروه  را  معلم شاگردان 

حضور صنف مختصر بيان کنند.

      سؤال ها
1ـ در کدام منطقه سيالب سونامى رخ مى دهد؟

  الف( در قطب شمال ب( قطب جنوب ج( در آسياى ميانه  د( در سواحل جنوب آسيا
2ـ سيالب هاى کوهستانى کدام ها اند؟

ب( سيالب استوايى              ج( سيالب هاى قطبى الف( سيالب يخچالى 
3ـ کدام دريا در آسيا اضافه تر سيالبى است؟

ب( درياى بلخ                 ج( درياى برهماپترا الف( درياى غزنى 
4ـ تخريب سيالب در کدام جاها خيلى زياد است؟

الف( در جايى که  استحکام ضعيف باشد.
ج( در مصب دريا ب( در نقاط هموار    

      فعاليت خارج  صنف
شاگردان به کمک فاميل هاى خود راجع به سيالب نيم صفحه بنويسند و به معلم خود 

بسپارند.
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     درس 44

خطرات سيل و راه هاى مقابله با آن   

 راجع به خطرات سيالب چه مى دانيد و با آن چطور مقابله خواهيد کرد؟
خطرات سيالب اگر کلى باشد يا جزيى، خسارات و ضايعات را باخود همراه دارد. 

خطرات ناشى از سيالب را به دو گروه بخش بندى کرده اند:
1ـ خطرات مستقيم  2ـ خطرات غير مستقيم

ـ در خطرات مستقيم تخريب ملکيت هاى زراعتى، خانه ها، باغ ها، جنگل ها، راه هاى 
ترانسپورتى، وسايل و ابزارهاى که در ساحة سيالب قرار دارد، طور مثال پارک هاى 
موتر، وسايطى که در پارک ويا مجاورت آن موجود باشد، حيوانات، رمة حيوانات 
خط السير  در  که  کوچى ها  خصوص  به  انسان ها،  يا  و  دره  کنار  و  کوه  دامان  در 

سيالب قرار دارند. گاه گاهى صدمة حياتى مى بينند و از بين مى روند.
ـ خطرات غير مستقيم سيالب در جريان ترافيک سکته گى وارد مى کند، تشويش 
روحى و ناراحتى هاى روانى را براى مردم بار مى آورد، کار دست فروشان را برهم 
مى زند،  کار روزانه را به تعويق ميندازد، و عايد کارگران را در حوزة سيالبى به 

رکود مواجه مى سازد.
ترمينل ها،  ريل،  خطوط  ترافيکى،  زير بناهاى  مخابرات،  آب،  برق،  شبکة  خطوط 
امتعة تجارتى و مال التجارة ترانزيتى به صورت مستقيم وغير مستقيم صدمه مى بينند، 

که در مناطق روستايى و شهرى خسارات آن محسوس مى باشد.
راه هاى مقابله با سيالب:

و  جامعه  توسط  تدابير  مهم تراست،  همه  از  سيالب  خطر  برابر  در  گى  آماده  ـ 

 شكل )106( خطر سيالب جهيل يخچالى سال 2006 در دامنة همالى واقع در نيپال
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همه  سيالب  خطرات  تهديد  بارة  در  شود.  گرفته  سيالب  تهديد  برضد  حکومت 
بگيرند. بايد  را  بايد خطر آن را تخفيف دهند و جلو تخريبات  باشند و  بايد آماده 

ـ ساختمان هايى که در مسير سيالب قرار دارد بايد مستحکم بوده و درساخت آن ها 
از مواد معيارى استفاده شود. منابع ملى و بين المللى بايد پروژه هاى تخفيف سيالب 
و  نمايند  نشر  را   واقعى  معلومات  به سيالب  راجع  نمايند.  مطالعه  و خطرات آن را 
از خط السير سيالب همه را آگاه سازند، تا مردم مال و جان خود را نجات دهند. 
به مردم آگاهى دهند. تا  بزرگ ملى دارند  اين مورد وظيفة  رسانه هاى جمعى در 

ـ منابع دولتى وغير دولتى همه دست به کار شوند تا مصونيت جامعه حفظ گردد. 
ـ رابطة مستحکم بين ارگان هاى ملى، بين المللى، دولتى وغير دولتى قايم باشد تا از 
حريق و تخريبات بيشتر وسايل تاحدممکن جلوگيرى صورت گيرد وهم  براى بيجا 
شده گان مواد غذايى و سرپناه تهيه گردد. ازاين لحاظ ارتباط در همکارى هاى عملياتى 
بين ارگان ها حتمى به نظر مى رسد تا با خطر سيالب مقابله شود و آن را تخفيف دهند.

     فعاليت داخل صنف
معلم شاگردان را وظيفه دهد تا آن ها طريقه هاى مختلف مصونيت از خطر سيالب 

را بيان کنند، تا جان و مال آن ها درامان بماند.

     سؤال
1ـ استحکامات معيارى در کنترول سيالب چه نقش دارد؟

2ـ کدام ارگان ها در کاهش خطر سيالب مسؤوليت دارند؟
ب( منابع بين المللى  الف( منابع ملى     

د( هيچ کدام ج( گروه کنترول عملياتى و کنترولى  
3ـ در اطالع دادن خطر سيالب کدام اداره ها مسئووليت زياد دارد؟

ب( ادارات عسکرى   الف( ادارات بين المللى 
د( رسانه هاى جمعى ج( ادارات  

     فعاليت خارج  صنف
شاگردان راجع به سيالب در فاميل هاى خود صحبت کنند و راه مقابله با آن را به 

مشورة والدين خود در نيم صفحه بنويسند.
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 درس 45

آتش فشان  

مى دانيد كه آتش فشان چيست و چگونه به وجود مى آيد؟
آتش فشان عبارت از حرکت صعودى مواد آتشين طبقة داخلى زمين )مگما( است که 
دراثر فشار، حرارت ، تعامالت کيمياوى و تغييرات فزيکى باال آمده باعث دگرگونى 

قشر زمين مى گردد، اصطالح التينى آن Volcano ولکانو يا ولکان است.
ـ مواد آتش فشان که از طبقات داخلى زمين با فشار زياد باال مى آيد گاهى در قطعات 
خشکه، تپه هاى مخروطى را تشکيل داده سپس با صداى مهيب و هولناک انفجار 
آن  ازدهانة  آتشين  گداختة  و  غليظ  مواد  آتشين،  پارچه هاى  سنگ  دود،  مى کند. 
بيرون شده، به چهار طرف جارى مى شود. سر راه آن هرچه بيايد در اثرحرارت زياد 
آن را ذوب مى کند. درجة حرارت آن از 3000 درجة سانتى گريد اضافه تر مى باشد، 
تعميرات، فلزات، جنگل، موتر و سنگ هاى که در مقابل آن قرار گيرد همه را نابود 

کرده مى سوزاند ويا ذوب مى کند.
اين مواد آتشين و مذابة متحرک که مثل جسم سيال و مايع حرکت مى کند به نام الوا 
Lava ياد مى شود. رنگ مواد الوا سرخ و يا سفيد و نارنجى مى باشد. غلظت آن مثل 
کتلة متحرک گل و الى بوده مثل آب رقيق نمى باشد و در اثر غليظ بودن سرعت 

حرکت آن نظر به آب کمتر است.
به  آتش بازى  مثل گل هاى  آتشين  آتش فشان سنگ هاى  دهانة  از  انفجار  وقت  در 
اطراف آن در قوس هاى مختلف و به فاصله هاى مختلف پرتاب مى شود و در شب 

صحنة روشن و زيبايى را ظاهر مى سازد.
طول  در  که  دارد  وجود  زيادى  جاهاى  بحر الکاهل  غربى  و  شرقى  سواحل  در 

 ش )107( منظرة آتش فشانى
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ازاين سبب  مى کند،  معرفى  را  فعال آتش فشانى  و  داغ  نقاط  زمانه هاى، جيولوژى 
که  مى کنند  ياد   )Fire Ring( آتشين  حلقة  به نام  را  بحر الکاهل  اطراف  سواحل 
بعضى جزاير شرق دور، ساحة کمچتکا، جزايرهاوايى و سواحل غربى امريکا نيز در 
آن شامل است. در اوقيانوس اطلس، سواحل بحر هند، جزاير تيمور، جاوا، جزيرة 
بالى، اطراف مديترانه به خصوص ساحة وزو وسيسلى، ساحة دماوند در ايران و جزاير 
آتش فشان  اند.  بوده  مختلف  آتش فشان هاى  شاهد  تاريخ  طول  در  کنرى  و  آزور 
آيسلند در ماه اپريل 2010 دوباره فعال شده و سبب آلوده گى هوا و بيجا شدن افراد 
گرديد. اروپايى  کشور هاى  پرواز  خطوط  در  سکته گى  و  شان  زنده گى  محل   از 

       فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، هر گروه راجع به مناطق مهم آتش فشان جهان 

بحث نموده و در روى نقشه جاهاى آتش فشانى را نشان دهند.

     سؤال ها
1ـ آتش فشان را تعريف کنيد.

2ـ الوا چه مفهوم دارد؟
3ـ آتش فشان آيسلند چه وقت فعال شد؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان راجع به آتش فشان و رابطة آن با زلزله، يک مقالة ده سطرى بنويسند و 

مناطق آتش فشانى آسيا را در روى نقشه ترسيم و تعيين موقعيت کنند.

 ش )108( کمر بند هاى ساحة زلزله و آتش فشان در جهان
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درس 46

حوزه هاى آتش فشانى قبلى در كشور   

آيا در افغانستان ساحات و بقاياى آتش فشان وجود دارد؟
از مطالعات نقشة جيولوژى افغانستان و تحقيقات دانشمندان سروى جيولوژى کشور 
افغانستان  در  آتش فشان  فعال  ساحة  که  مى آيد  بر  طور  اين  زمين شناسى  علماى  و 
اين  مى تواند،  شده  آتش فشانى  ساحة  معرف  که  شواهدى  بعضى  اما  ندارد؛  وجود 
فعاليت هاى  با  موازى  هندوکش  سلسلة  تشکل  ابتداى  در  سازد که  مى  واضح  طور 

تکتونيکى، فعاليت هاى محدود آتش فشانى در افغانستان صورت گرفته است.
شواهد آتش فشان عبارت است از ساختمان هاى مخروطى شکل، احجار نوع بزلت، 
سکوريا، با احجار خورد مدور که داراى سوراخ ها و مسامات زياد باشد؛ مثل سنگ 
برآن  عالوه  است،  وزن  کم  و  شفاف  که   Pumice پومايس  نوع  احجار  و  پاى، 

چشمه هاى آب گرم در مجاورت آتش فشان ها قرار دارد.
موجوديت احجار سخت بزلت نمونة مهم مواد آتش فشانى است که از الوا  به وجود 

مى آيد.
قسماً  و  بود  کلسيم کاربونيت خواهد  مواد  زادة  افغانستان  در  گرم  اماچشمه هاى آب 
بر موجوديت آتش فشان نيز داللت مى کند. مثل )اوبه( در واليت هرات و يا چشمه 
شفا در مزار شريف که آب آن زرد رنگ بوده از موجوديت مواد سلفر نماينده گى 
مى کند. قسماً در کوه البرز جنوب شهر مزارشريف يک ساحه کوه  به طورکامل از 
مواد سلفردار ساخته شده که داللت بر فعاليت آتش فشانى اوايل دورة سوم جيولوژى 

)ترشيرى( مى نمايد.

 ش )109( تصوير گل كوه در مركز افغانستان
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درغــرب باميــان گل کوه که يــک مخروطة منظم اســت از جملة ســاختمان واقعى 
آتش فشان هاى دوره سوم جيولوژى مى باشد.

)پرى  جيولوجى  اولية  ادوار  در   که  چگاهى  کوه هاى  گودزره  جهيل  جنوب  در  ـ 
کامبرين(  به وجود آمده بقاياى آتش فشانى را ظاهر مى سازد. اما درين موارد ضرورت 

به تحقيقات بيشتر است تا واقعيت هاى علمى آن آشکار گردد.

     فعاليت داخل صنف
با يکديگر صحبت و بحث  بگيرند و  نام  را  شاگردان شواهد و عاليم آتش فشانى 

کنند.

      سؤال ها
از دو عالمت آتش فشانى نام بگيريد.

جهيل گود زره درکدام قسمت کشورها قرار دارد؟
گل کوه چطور ساختمان دارد؟

چشمة شفا در کدام واليت واقع شده است؟

      فعاليت خارج صنف
شاگردان نقشة افغانستان را ترسيم کرده سپس کوه ها را در آن نشان دهند.

 ش )110( نقشه جيولوجيكى افغانستان
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 فصل ششم - كهكشان، سيارات 
 و زمين

در اين فصل مى خوانيم:

نظريات در بارة پيدايش جهان

Galaxy ،کهکشان

ـ منظومة شمسى

ـ سيارات منظومة شمسى

ـ ساختمان زمين

ـ حجم و اندازة زمين

ـ  قطعات خشکه و آب

ـ دريا هاى معروف جهان

ـ پستى ها و بلندى هاى قطعات خشکه زمين

ـ مهتاب و مشخصات عمومى آن

ـ خسوف و کسوف

ـ انواع حرکت زمين

ـ حرکت وضعى زمين

ـ حرکت انتقالى انتقالى

- کميات وضعيه جغرافيايى

ـ طول البلد و عرض البلد

دست  ذيل  دانشى  اهداف  به  فصل  اين  خواندن  با  عزيز  شاگردان 

مى يابند:
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ـ دربارة نظريه هاى قديم وجديد پيدايش جهان اطالع حاصل کنند.

ـ کهکشان ها را بشناسند.

ـ سياره ها، ستاره ها و اقمار را بشناسند.

ـ در مورد منظومة شمسى و سيارات آگاهى حاصل کنند.

ـ  نحوة گردش سيارات منظومة شمسى به دور خورشيد را بدانند.

ـ در رابطه به زمين خورشيد و سيارات معلومات حاصل نمايند.

ـ در بارة خشکى ها و آب هاى روى زمين معلومات کسب کنند.

ـ در ارتباط دريا هاى معروف جهان آگاهى حاصل کنند.

ـ دربارة مهتاب و مشخصات عمومى آن معلومات کسب کنند.

ـ خسوف و کسوف را بشناسند.

ـ انواع حرکت زمين و نتايج آن را بدانند.

ـ طول البلد و عرض البلد را بشناسند.

از شاگردان عزيز انتظار مى رود که با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى ذيل دست يابند:

ـ نظريه هاى مهم پيدايش جهان را توضيح داده بتوانند.

ـ سياره و ستاره ها را از هم تفکيک کرده بتوانند.

ـ نحوة فعاليت منظومة شمسى را توضيح دهند.

ـ فاصلة زمين را با خورشيد و سيارات ديگر بيان کنند.

ـ نسبت خشکه و آب روى زمين را بيان کنند.

ـ چگونه گى وقوع خسوف و کسوف را بيان کنند.

ـ انواع حرکت زمين و نتايج آن را توضيح دهند.

ـ طول البلد و عرض البلد را توضيح دهند.
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درس )47(

نظريات دربارة پيدايش جهان  

آيا دربارة پيدايش جهان چيزى مى دانيد؟    

الف( نظر اسالم

1- نظام شمس و موجوديت زمين از نظر علماى قديم يونان و روم طورى بوده که زمين 

 Geo را خداوند)ج( خلق کرده و ساير سيارات به  دور آن مى چرخند که اين تيورى به نام

Centric  ياد مى شود، اما در جهان اسالم هزار سال قبل البيرونى اين نظريه را  رد کرد و 
گفت آفتاب در مرکز قرار دارد و ساير سيارات و زمين به دور آن حرکت مى کند که اين 

نظريه به نام Helio Centric  ناميده مى شود و بعد جهان غرب آن را نيز تأييد کرد.

قرآن عظيم الشأن مى فرمايد: «پس توجه نموده به سوى آسمان در حالى که آسمان ها 

متشکل از دود بود»)1(  سورة فصلت آية )10(

  بنابرآن درفضاى کاينات دود و گاز به حجم وسيع پراگنده بود که دانشمندان امروزى 

نيز آن را پذيرفته اند و آن را به نام سحابة "نيبوال" ياد مى کنند.

ش )111( مرحلة اولى كهكشان ها

َماء َوِهَي ُدَخاٌن 1- ثُمَّ اْستََوى إِلَى السَّ
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ب( نظريات علماى جديد

1ـ نظرية كانت  )نظريه سحابى(

کانت عالم و فيلسوف معروف جرمنى در سال 1755 ميالدى دربارة خلقت کاينات 

چنين نظر داده است:

در فضاى کاينات نيبوال )Nebula(  يعنى ابرهاى سياه يا غبار مانند با ذرات کوچک 

جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوة جاذبه باهم يکجا شده کتلة 

بزرگى را ساخته اند.

از جانب ديگر، کتله هاى کوچک توسط قوة کشش و قوة جاذبه با سرعت زياد به 

 سوى کتلة بزرگ به حرکت آمد و در اثر تصادم، حرارت زيادى را به وجود آورده 

حرکت  اثر  در  آن که  تا  گرديد  بزرگ  خيلى  اولى  کتلة  نتيجه،  در  ساخت.  ذوب 

محورى بازو هاى فرعى از اصل کتله جدا شد و سيارات نظام شمس را به وجود آورد، 

پس از آن اين نظريه را الپالس انکشاف داد. 

ـ نظرية الپالس

 عالم و رياضى دان مشهور فرانسوى الپالس )1796 ميالدى( دربارة مبدأ نظام شمسى 

چنين اظهار نظر کرد:  نظام شمسى در مرحلة نخست عبارت بود از )ابر سحابى( که 

حرارت بسيار زياد داشت، جسامت ابرهاى مذکور خيلى زياد بوده، اما حرارت همين 

ابرها با سپرى شدن زمان کم مى شدکه در نتيجه، شکاف ها و فرورفتگى هاى پى در 

پى در بين ابرها نمايان شد که اين عمليه، انقباض و انبساط حرکت محورى را در کتلة 

مذکور بار آورد؛ تا آن که در بخش استوايى آن بر آمده گى به ميان آمد و سيارات را 

به وجود آورد. عالوه بر آن، الپالس اظهار مى دارد که بعضى از آن ها در موقع جدا 

شدن سيارات گازاتى راکه با خود داشتند به مايع و بعضى ديگر آن را به مواد جامد 

مبدل گردانيد.
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ـ نظرية هاربيگر

هاربيگر عقيده داشت که نيبوال مانند )کتله هاى ابرى( يا حلقه ها که جسامت آن برابر 

بود  متحرک  فضا  در  کتله ها  اين  داشت  و جود  بود  آن  از  بزرگ تر  ويا  زمين  کتلة 

و  گرديد  بزرگ  انفجار  سبب  نموده،  سقوط  آفتاب  سطح  در  ناگهانى  به صورت  و 

پارچه هاى پرتاب شده، سيارات نظام شمسى را به  وجود آورد.

ـ نظرية تايدل

به اساس نظرية تايدل آفتاب در کاينات مانند يک جسم مشتعل )شعلة سرخ( وجود 

به  آفتاب  از کنار  بود  بزرگ تر  اما يک کتلة ديگر سماوى که جسامت آن  داشت؛ 

فاصلة دور گذشت. کشش و قوة جاذبة کتله ياد شده باالى آفتاب تأثير نموده در سطح 

آن مد و جذر هاى را به وجود آورد. در اثر اين مد و جذر سطح آفتاب انبساط نمود و 

بعد قشر خارجى آن پارچه پارچه گرديد، پارچه هاى مذکور با جسامت هاى مختلف به 

فاصله هاى دور و نزديک جا گرفت، و سيارات نظام شمس را به وجود آورد.

ـ نظرية الكير

 )Meteorites( الکير، دانشمند امريکايى عقيده داشت که در فضا سنگ هاى آسمانى

وجود دارند، سيارات در منظومة آفتاب از يکجا شدن سنگ هاى مذکور به وجود آمد.

 Big(  از جانب ديگر، انفجار بزرگ در لحظات آفرينش جهان که به نام بيگ بنگ

در  بزرگ  انفجار  اثر  در  داد  است در کهکشان رخ  معروف  انفجار عظيم    )Bang
فضاى کاينات و کهکشان راه شيرى Milky Way منظومه هاى مختلف نيز به   وجود 

آمد.

نظرياتى که در باال تذکر داده شد، تنها فرضيه يى است که از نظر اسالم و جهان بينى 

منطقى استدالل علمى ندارد.
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           فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول دربارة نظريه هاى علماى قديم، گروه 

دوم دربارة نظريه هاى علماى جديد در بارة پيدايش جهان با هم بحث نمايند؛ سپس 

نمايندة هر گروه پيش روى صنف نتيجه را به ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها

1ـ نظر علماى قديم  را در بارة آفرينش جهان بيان نماييد.

2ـ نظريه هاى علماى جديد را دربارة پيدايش جهان مختصر شرح دهيد.

3ـ دربارة انفجار بزرگ )Big Bang( معلومات دهيد؟

     فعاليت خارج صنف

شاگردان دربارة نظريه هاى علماى قديم و جديد به شکل مقايسه يى يک صفحه مقاله 

بنويسند. 
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     درس 48

   Galaxyكهكشان  

در  بارة كهكشان چه معلومات داريد؟
کهکشان عبارت از مجموعه وسيستم سيارات است که آن را جهان سيارات نيز مى گويند.

در فضــاى اليتناهــى کاينات ذرات ســماوى و گازها به شــکل دود )دخــان(، دمه و 
ابرهاى هايدروجنى وجود دارند که پهنا و وسعت آن بى حد و اندازه است و اين کتلة 
بزرگ سماوى با سرعت کامل به دور محور خود مى چرخد. کتلة عظيم کهکشان ها 
به شــکل بيضه يى تشــکل کرده، داراى خاصيت جاذبه و مقناطيسى اند. در اثر عمل 
جاذبه ذرات مذکور گاه گاه به دور يکديگر اجتماع کرده، کتله هاى خورد و بزرگ 
را تشکيل مى دهند و در مجموع به نام کهکشان يا گلکسى ياد مى شوند. ذرات در اثر 
جاذبه با يک شــدت زياد به اطراف يک کتله جذب مى شوند و اصطکاک و تصادم 
ذرات باعث توليد حرارت مى شود؛ به طور مثال آفتاب در بين کهکشان که ميليون ها 
سال پيش به وجود آمده در اثر برخورد ذرات کتلة عظيم آن به جسم فروزان، آتشين 
و مشــتعل مبدل گرديده که حرارت در سطح آن از 6000 درجة سانتى گراد اضافه تر 

مى باشد.
چرخش محورى نيبوالى کهکشان به شکل فنرنما )سپايرلSpiral( بيضه يى بوده و 
کتلة منظومة شمسى در بين آن باعث تشکيل سيارات متعدد و اقمار آن ها گرديده 
است. ازين سبب در کهکشان ها ميليون ها سياره و ثوابت وجود دارد که هر کدام 
تا حال  داراى جسامت و اوصاف مختلف مى باشند. در کاينات کهکشان هاى ذيل 

کشف و تثبيت شده اند.
Milky way ـ کهکشان راه شيرى 

 ش )112( مقطع كهكشان
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 Andromedaـ کهکشان اندرو ميدا 
 Trianglum ـ کهکشان سه گانه 

Qanturis ـ کهکشان قنطورس  
ـ  كهكشان راه شيرى

اين کهکشان با وسعت و پهناى وسيع با رنگ شيرى روشن در شب هاى آسمان صاف در 
فضاى اليتناهى ديده مى شود که از مليارد ها سياره، ثوابت، ذرات ابر و دمه متشکل است. 
وسعت اين کهکشان به صد هزار سال نورى و ضخامت آن به ده هزار سال نورى مى رسد. 
منظومة شمسى در يکى از بازوهاى  آن موقعيت دارد که آن حصه به نام بازوى جبار ياد 

راه شيرى       گروه هاى كهكشانى

راه شيرى

اندرومدا

ترانيگلوم

شکل )113(
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مى شود. نور آفتاب به زمين در هشت دقيقه و هفده ثانيه مى رسد و به اين تناسب فاصلة صد 

هزار سال نورى را تخمين مى توانيد که وسعت کهکشان راه شيرى تا کدام اندازه است. 

 از جانب ديگر ابرهاى سياه رنگ، سياه چاله ها و ابرهاى سفيد رنگ کهکشان گاهى 

اعماق  و  ها  بعضى سياه چاله  نور ستاره گان مى شود. در جوف کهکشان  عبور  مانع 

تاريک وجود دارد که مانع نور ديگر ستاره گان شده وجسم سماوى دراين سياه چاله 

اوصاف خود را تغيير مى دهد.

در بين کهکشان راه شيرى اضافه تر از دو صد ميليون سياره و ثوابت و جود دارند که يک 

تعداد آن ها نظر به آفتاب چند مرتبه بزرگ تر مى باشند؛ به طور مثال ستارة ويگا چندين 

برابر آفتاب است. بيتل گوس 600 برابر آفتاب و َدبَران 20 برابر آفتاب مى باشد. )شکل 

فوق را ببينيد( منظومة آفتاب در 200 ميليون سال يک بار به دور محور کهکشان راه 

شيرى مى چرخد.

ـ كهكشان اندروميدا
اندروميدا به کهکشان راه شيرى نزديک تر است و از زمين دو ميليون سال نورى فاصله 

دارد. اندروميدا کهکشان حلقه يى است که صدها مليارد ستاره در آن جا دارد.

ـ كهكشان ترى انگلوم )سه گانه(
اين کهکشان نظر به کهکشان راه شيرى چهار مرتبه خوردتر است که هم در مدار خود 

آفتاب

وسعت كهكشان =         300000  ×)60×60×24×360,25( 100000

26000
 سال نورى

km/secly

شكل )114(  گلكسى
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و هم در مدار کهکشان اندروميدا مى چرخد. و 

تمام کهکشان ها از همديگر در حال دور شدن 

مى باشند.

ـ كهكشان قنطورس )كله اسپى(!
اين کهکشان متشکل از ابر سرد بوده در حال 

سيارات  تشکل  امکان  که  مى باشد  چرخش 

در آن وجود  دارد. ابرهاى هايدروجنى تحت 

تأثير جاذبه و سرعت چرخش، حرارت زياد 

و  روشن  سيارات  درنتيجه،  مى کند  توليد  را 

مشتعل را به وجود مى آورد. در مجموع انفجار 

بزرگ )Big Bang( اساس تکوين سيارات، 

آورده،  به وجود  آن را  مربوط  اقمار  و  ثوابت 

ش )115( كهكشان مظومة شمسىتهداب تکوين عالم را تشکيل مى دهد.

       فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسيم گردد، گروه اول راجع به کهکشان راه شيرى، گروه دوم 

در مورد اندرو ميدا، گروه سوم در بارة قنطورس و کهکشان سه گانه صحبت کنند.

      سؤال ها
ـ نور آفتاب در چقدر وقت به زمين مى رسد؟ 1

ج( در 8 دقيقه و 17 ثانيه   الف( يک دقيقه  ب( در چهار دقيقه  
د( در 16 دقيقه

2ـ کدام منظومه ها نظر به آفتاب بزرگ تر اند؟
3ـ کهکشان راه شيرى را چرا به اين نام ياد مى کنند؟

4ـ مراد از انفجار بزرگ چيست؟

      فعاليت خارج  صنف
ـ شاگردان شکل کوچک کهکشان راه شيرى را ترسيم کنند.

ـ مختصر بنويسيد که حرارت آفتاب و سيارات چطور به وجود مى آيند؟
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آيا دربارة منظومة شمسى آگاهى داريد؟

منظومة شمسى قدامت بسيار طوالنى دارد. دانشمندان بر اين باور اند که منظومة شمسى 
پنج مليارد سال قبل تشکيل شده است. زمانى که انبوهى از توده هاى گاز و گرد و غبار 
در هم آميختند و در اثر جاذبه با هم يکجا شدند، اين تودة گاز و غبار، ضمن انقباض 
در حصة وسط خود داغ تر شد و سر انجام آفتاب و همه سيارات منظومة شمسى را 

به وجود آورد.
منظومة شمسى عبارت از مجموعة يى سيارات واجرام مربوط نظام شمسى مى باشد و 
شامل 9 سيارة اصلى است؛ مثال  عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشترى، زحل، اورانوس، 
نپتون، پلوتو و اجرام آسمانى کوچک و خورده سيارات بين مدار مريخ ومشترى قرار 
اند از: عطارد،  دارند که با چشم تنها پنج سياره را مى توان مشاهده کرد که عبارت 
بدون  که  اند  دور  ويا  کوچک  آن قدر  سيارات  بقيه  زحل،  و  مشترى  مريخ،  زهره، 

تلسکوب ديده نمى شوند.
مشخصات سيارات منظومة شمسى را در جدول صفحة بعد ديده مى توانيد.

درس 49

منظومة شمسى   

  ش )116( تشكيل منظومة شمسى
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معلومات اضافى 
نظام شمسى متشکل از 9 سياره و 165 مهتاب است.

مشخصات سيارات منظومة شمسى

 زمان چرخش به
دور آفتاب

قطر سياره فاصله از آفتاب تعداداقمار نام سياره  شماره

88 روز 4880 کيلومتر 58 ميليون 
کيلومتر

ندارد عطارد 1

   // 224،7 //   //12155    // 108 // زهره 2

// 365،25 //   //12820     // 150 1 قمر زمين 3

// 687 //   //6790    // 228 // 2 مريخ 4

11،9 سال //   //143042   // 779 //  63 مشترى 5

// 29،4 //   //120585    // 1428  56 قمر با يک
 حلقة بزرگ

خارجى

زحل 6

// 84 //   //51140   // 2870 27 قمر اورانوس 7

// 165 //   //49550    // 4500 //  13 نپتون 8

// 248،6 //   //2285  //  5920 //  3 پلوتو 9

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و تمام گروه ها دربارة منظومه شمسى باهم بحث نمايند 

و پس از آن نماينده هر گروه نتيجة بحث خود را به هم صنفان خود ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ دربارة پيدايش منظومه شمسى به صورت مختصر معلومات دهيد؟

2ـ منظومه شمسى را تعريف نموده نام بگيريد؟

      فعاليت خارج از صنف
شاگردان نظام منظومه شمسى را در کتابچه هاى خود رسم  نمايند.
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سيارات منظومة شمسى در مجموع سيستم نظام شمسى را تشکيل مى دهند و عبارت از 
به مسافه هاى مختلف  بيضه يى و مستوى هاى جداگانه  9 سياره است  که در مدارهاى 
حرکت انتقالى خود را به دور آفتاب انجام مى دهند که دربارة آن ها معلومات مختصر ارايه 

مى گردد:

ـ عطارد
نزديک ترين سيارة آفتاب عطارد مى باشد. بهترين زمان براى مشاهدة آن هنگام سپيده دم و 
غروب است؛ اما هنگامى که آفتاب در آسمان است هرگز به اين سياره نگاه نکنيد چراکه 
اين کار ممکن است به چشم تان آسيب برساند و حتا منجر به کورى گردد. از آن جايى که 
عطارد خيلى نزديک به آفتاب است، حرارت سطح آن تا 427 درجة سانتى گراد مى رسد و 
فاقد اتموسفير مى باشد. سطح اين سياره در يک سمت بسيار سرد و يخبندان و سمت ديگر 
آن مقابل آفتاب قرار دارد؛ مانند تنور سوزان است. به عبارت ديگر، حرارت سطحى عطارد 
در روز بين 190 تا 450 درجة سانتى گراد و در شب 180 درجه سانتى گراد تحت صفر 

است. اين سياره به صورت جامد ومانند مهتاب داراى گودال ها مى باشد.

  درس 50
  سيارات منظومة شمسى 

منظومة شمسى

شکل )117(
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ـ زهره 
زهره تقريباً به اندازة سيارة زمين است. وقتى از زمين به اين ستاره نگاه کنيم چيزى 
که مى بينيم کره يى است بسيار درخشان و فاقد هرگونه عاليم مشخص است. چرا 
که اتموسفير آن فقط از توده هاى ابر تشکيل شده است. اين توده هاى ابر، سطح اين 
سياره را به طور کامل از ديد ما پنهان مى سازد؛ حتا سفينه يى که به اين سياره فرستاده 
است.  بيابانى  و  سکونت  قابل  غير  سياره  اين  بيبيند.  آن را  سطح  نتوانست  بود  شده 
اتموسفير آن تقريباً به طور کامل از کاربن داى اکسايد )Co2( تشکيل شده است و 
حرارت سطح آن به 465 درجة سانتى گراد مى رسد. و يگانه سيارة است که معکوساً 

مطابق به حرکت ساعت به دور خود مى چرخد.
 ـ زمين 

از آن جاى که مى دانيم در هيچ سياره از منظومة شمسى غير از کرة زمين نشانه هايى 
از حيات وجود ندارد. شرايط درکرة زمين براى زيست به طور کامل مناسب است. 
قسمت داخلى آن بسيار داغ و پوستة جامد آن که ما باالى آن زنده گى مى کنيم به نام 
قشر زمين ياد مى شود. طبقة سيال، سيما، منتل وهستة داخلى زمين طبقات مختلف 

آن را تشکيل مى دهد.
ـ مريخ 

سيارة مريخ کوچک تر از زمين مى باشد. مريخ از زمين سردتر و داراى رنگ سرخ 
است چون از آفتاب دورتر واقع شده است. اوسط درجة حرارت در سطح اين سياره 
به  55 درجة سانتى گراد مى رسد. تصاويرى که توسط سفينه هاى کيهانى گرفته شده 
از وجود کوه ها، دشت ها و حفره هاى آتش فشانى دراين سياره خبرداده اند و عاليمى 

از موجوديت آب در اين سياره به مالحظه رسيده است.

ـ مشترى 
مشترى بزرگ ترين سيارة منظومة شمسى و چهارمين جسم درخشان در آسمان است. 
يکى از داليل درخشانى اش بزرگى آن است. قطر آن 11 برابر زمين است. بنابر اين 
و  بوده   مذاب  مواد  از  آن  مى دهد. سطح  انعکاس  را  آفتاب  نور  از  بيشترى  اندازة 
داراى  مشترى  هم چنين  است؛  شده  تشکيل  هيليوم  و  گاز هاى هايدروجن  از  عمدتاً 
کمربندى از حلقه هاى کم رنگ است که در اطراف آن به حالت اشتعال قرار دارد. 
در اتموسفير مشترى توفان ها با سرعت زياد تا 400 کيلومتر درساعت محاسبه شده 
است. حرارت سطحى آن 150 درجة سانتى گراد و در مرکز تا 20،000+  درجه سانتى 

گراد مى رسد.
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 ـ زحل
سيارة زحل يکى از خارق العاده ترين سيارات منظومة شمسى است که زيبايى خيره 
کننده يى دارد و رنگ آن زرد مى باشد.  اگر با يک تلسکوب نجومى کوچک به اين 
سياره نگاه کنيد حتماً يکى از حلقه هاى زحل را مشاهده مى کنيد و به احتمال زياد 
دو تصوير حلقه يى آن را که توسط محققان گرفته شده نشان مى دهد. اين حلقه هاى 
عظيم در واقعيت از هزاران حلقة کوچک تشکيل شده اند. حلقه هاى زحل از ذرات، 
اين  از  بعضى  اند. ستاره شناسان  اجرام و غبار هاى آسمانى بى شمارى تشکيل شده 
حلقه ها را که درهم پيچيده اند مشاهده کرده اند. اين پيچش حلقه ها با يکديگر در اثر 
چرخش اقمار  زحل موسوم به اقمار چوپان است که در اطراف اين سياره در گردش 
اند و هنگام چرخش ساحة جاذبة آن ها موجب انحرافات اين حلقه ها مى شود. درجة 

حرارت سطحى اين سياره 180 درجة سانتى گرادتحت صفر است.
ـ اورانوس

اورانوس سومين سيارة بزرگ منظومة شمسى است؛ اما مشاهدة اين سياره بدون تلسکوب 
امکان پذير نيست. چون اورانوس خيلى از زمين دور است و مانند مشترى و زحل از 
گازهاى هايدروجن، هيليوم و گاز ميتان تشکيل شده است. وقتى با تلسکوب بزرگ به اين 
سياره نگاه کنيم مى بينيم که رنگ اين سياره آبى است و اين رنگ آبى ناشى از وجود همان 

گاز ميتان و هايدروجن است. حرارت سطحى اين سياره 210- درجة سانتى گراد است.
ـ  نپتون

نپتون آخرين سيارة گاز  دار منظومة شمسى است. از آن جاى که نپتون خيلى دور است، بنابر 
اين نمى توان آن را با چشم مشاهده کرد، مانند اورانوس. اتموسفير نپتون داراى مقدار گاز 

ميتان است. سطح اين سياره آبى مى باشد.

عطارد زهره زمين مريخ

شكل  )118( پلوتو سيارة كوچك و به فاصلة دور قرار دارد

مشترى

زحل

اورانوس

نپتون
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ـ پلوتو
سيارة پلوتو سياره يى واقعاً عجيب و کوچک است. قطر اين سياره يک پنجم حصه 
قطر کرة زمين است. پلوتو در فاصله يى بسيار دور از زمين قرار دارد و خيلى کوچک 
است. بنابر اين، شناسايى اين سياره براى ستاره شناسان خيلى دشوار مى باشد با آن 
هم دانشمندان بر عالوة مطالعه در بارة اين سياره، پى برده اند که قسمت مرکزى آن 
صخره يى است و طبقة ضخيمى از يخ آن را پوشانده است وخارجى ترين طبقة آن را 

نيز قشر نازکى از گاز ميتان يخ بسته تشکيل داده است.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند و هر گروه دربارة سه سياره، مانند گروه اول عطارد، 
زهره، زمين، گروه دوم مريخ، مشترى، زحل و گروه سوم اورانوس، نپتون و پلوتو باهم 

بحث نمايند و بعد نمايندة هرگروه نتيجة بحث خود را به هم صنفان خود ارايه نمايد.

     سؤال ها
1ـ سيارات نظام شمسى را نام بگيريد.

2ـ بزرگ ترين سيارة نظام شمسى کدام يک از اين ها است، جواب درست آن را حلقه 
کنيد.

1ـ زحل  
2ـ مشترى 
3ـ  نپتون

4ـ  اورانوس
3ـ  دورترين سيارات نظام شمسى را به آفتاب نام بگيريد.

4ـ سيارة زحل و اورانوس را مقايسه يى تشريح نماييد.

     فعاليت خارج صنف
راجع به مشخصات زهره  معلومات خــويش را در چند سطر بنويسيد و در ساعت آينده 

با هم صنفان خويش در ميان بگذاريد.
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درس )51(

ساختمان زمين  

دربارة ساختمان زمين چى مى دانيد؟
کرة زمين از لحاظ ساختمان شکل جيود Geoid را دارا مى باشد که کرة نامنظم بوده 

از طبقات ذيل تشکيل گرديده است.
ـ ليتوسفير

ليتوسفير عبارت از طبقة خارجى کرة زمين است که شامل قشر زمين )Crust( و طبقة 
منتل )Mantle( بوده، از مرکبات سليکان، مگنيزيم، المونيم و مرکبات اوکسيجن 

تشکيل گرديده است.
ـ قشر خارجى

به ضخامت 8 – 40 کيلومتر طبقة مگما را احتوا نموده، در حقيقت از دو طبقة خورد 
.Sima و سيما Sial ديگرى تشکيل گرديده که عبارت است از سيال

)Sial( ـ طبقة سيال
مرکبات طبقة سيال بيش تر از مواد سيلوسيم و المونيم بوده، باالى طبقة سيما قرار دارد. 
صخره هاى طبقة سيال از نوع گرانيت بوده که براى عمل ائتکال و فرسايش خيلى مساعد 
 Feldspar مى باشد، زيرا قسمت اعظم صخره هاى گرانيت از منرال هاى نوع فلدسپار
و مايکا Mica ترکيب شده و مقاومت منرال فلدسپار در برابر عوارض جوى خيلى  

 ش )119( تصوير طبقات داخلى زمين



 176

ضعيف بوده به زودى تجزيه و تحليل مى گردد. از همين لحاظ است که تحت اين 
تعامل خاک هاى رسوبى در نقاط مختلف سطح زمين به مشاهده مى رسد. تمام نقاط 

کوهستانى و ساحات مرتفع در سراسر جهان طبقة سيال را معرفى مى نمايد.
)Sima( ـ طبقة سيما 

 Silisium طبقة دوم قشر زمين را به اصطالح سيما ياد مى کنند که از مرکبات سيلوسيم
و مگنيزيم Magnesium تشکيل گرديده است. سرعت امواج زلزله در اين ساحه 
در حدود 4Mil/sec حساب شده است. صخره هاى آن تاريک و سياه رنگ بوده و از 
نوع بزلت Basalt مى باشد که در حين خروج مواد آتش فشانى الوا Lava پارچه هاى 
بسيار مستحکم را به بار مى آورد. اين طبقه دورادور طبقة مگما )Magma( را به شکل 

يک لفافه احاطه نموده و زمين اصلى بحرها  را تشکيل مى دهد.
Magma :طبقة مگما

و  مگنيزيم  آهن،  آن را  مرکبات  مهم ترين  بوده،  کيلومتر   2895 طبقه  اين  ضخامت 
سليکيت تشکيل مى دهد. ترکيب اين عناصر منرال ها، احجار مستحکم و صخره ها را 
به بار مى آورد. تکان هاى خورد و بزرگ تکتونيکى، زلزله ها و انفجارت آتش فشانى 
طبقة سيما را از پارچه شدن، شکستن و از هم ريختن زياد محافظه مى کند. توازن و 
تعادل طبقة قشر خارجى و داخلى زمين، يعنى سيما و سيال را در حقيقت طبقة مگما 

برقرار مى سازد.
Core هستة زمين

هســتة زمين داراى دو طبقة متمايز اســت و به نام هاى هســتة خارجى و هســتة داخلى 
يــاد مى شــوند که از لحــاظ ترکيب، کيفيت فزيکــى و خواص کيميــاوى هر کدام 
آن ها از يکديگر متفاوت اســت. هســتة خارجى داراى ضخامت 2220 کيلومتر بوده، 

 شكل )120(  تصوير

مرکبــات مهــم آن را نــکل و آهن 
تشــکيل مى دهد. هســتة داخلى که 
 1255 بــــــــه  آن  ضخــــامــت 
کيلومتــر مى رســيد مرکبــات اين 
ناحيه شــبيه هستة خارجى از نکل و 
آهن بوده؛ اما بيــش تر خصوصيت 
مقناطيسى بودن را دارا بوده و ساحة 
مقناطيسى زمين را تشکيل مى دهد.

 حجم و اندازة زمين
زمينى که در آن زنده گى مى کنيم 
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به آفتاب  از فضا مانند جواهر آبى و سفيد مى درخشد. زمين، سومين سيارة نزديک 
است و از نظر بزرگى نيز پنجمين سياره محسوب مى شود.

6378  کيلومتر  شعاع استوايى                                            1

 //      6356 شعاع قطبى                                          2

شعاع کرة زمين به طور اوسط                             6371   //  3

فرورفته گى قطبين نسبت به شعاع استوايى                 21  //  4

//   40076 طول محيط استوايى                                         5

طول يک درجة خط استوا                            321 ، 111 //  6

طول يک دايرة نصف النهار                       40009.16    //  7

8  مساحت روى زمين                Km.2     510.100.000  کيلومتر مربع

  1.083.320.000.000         Km.3                              9           حجم زمين

يک تريليون، هشتادوسه مليارد و سه صدو بيست ميليون کيلومتر مکعب

قطعات خشكه و آب
اگر به کرة مجسمه نظر اندازيد کرة زمين در نگاه اول دو پديدة مهم را آشکار مى سازد.

 حصة سطح زمين را احتوا مى کنند. 
3

1 1ـ قطعات خشکه

در جنوب  هند  بحر  دربر مى گيرد،  را  زمين  بحر الکاهل ساحة وسيع  يا  آرام  بحر  2ـ 
آسيا و اوقيانوس اطلس به شکل S طويل و از شمال به جنوب افتاده است. بحر منجمد 

شمالى در قطب شمال و بحر منجمد جنوبى در اطراف انتارکتيکا موقعيت دارد. 
 الف( ابحار:       71 فيصد

180 ميليون کيلومتر مربع     بحر الکاهل      
  بحر اطلس و بحر منجمد شمالى        106.5     //         //

  بحر هــــــــــند                75           //         //
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ب(  خشكة زمين 
29 فيصد کره زمين خشکه بوده، قطعة آسيا 44،2 ميليون کيلومتر مربع

//     //   42،3 امريکاى شمالى و جنوبى 
//      //   29،8 افريقا   
اروپا        10   //      // 
//      //  13،3 قطب جنوبى انتارکتيکا 

آستراليا و اوقيانوسيه    9  //       //
طورى که در جدول باال ديده مى شود سطح بيشتر زمين را آب احتوا نموده، اما اين 

نسبت در همة مناطق نيم کرة شمالى و نيم کره جنوبى صدق نمى کند.
نيم کرة شمالى موقعيت  بيش تر در  نيم کرة جنوبى و خشکه  ابحار در   حصة زياد 

دارد.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هرگروه دربارة ساختمان زمين و هر يک از 
طبقات آن، حجم واندازة زمين و قطعات خشکه و آب باهم بحث نمايند و بعداً 

نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

     سوال ها
1ـ طبقات زمين را نام بگيريد.

حلقه  آن را  درست  جواب  است.  گرديده  تشکيل  مرکبات  کدام  از  زمين  قشر  2ـ 
نماييد.

د( تمام آن ها ج( اکسيجن   ب( مگنيزيم  الف( سليکان 
3ـ طبقات سيال و سيما را طور مقايسه يى تشريح دهيد.

4ـ طبقات مگما و هستة زمين را مختصر شرح دهيد.
5ـ دربارة حجم و اندازة زمين معلومات دهيد.

6ـ چند فيصد کرة زمين را خشکه و چند فيصد آن را آب تشکيل مى دهد؟
7ـ قطعات خشکه و آب را نام بگيريد.

      فعاليت خارج صنف
نام گذارى  و  نموده  رسم  را  زمين  داخلى  طبقات  خود  کتابچه هاى  در  شاگردان 

نمايند.
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درس )52(

درياهاى معروف جهان  

ش )121( نقشه طبيعى دريا هاى جهان 

آيا مي دانيد معروف ترين درياهاى جهان كدام ها اند؟
درياهاى جهان که باعث شادابى و حاصل خيزى مزارع گرديده، داراى طول، عرض و 

مقدار آب مختلف اند. ارتباطات فرهنگى، آبيارى اراضى زراعتى، کشتى رانى، حمل 

ونقل اموال تجارتى، بندرگاه هاى مهم تجارتى و توليد برق آبى را براى کشورها  و 

منطقه فراهم کرده مى توانند.

دريا  سير  )جيحون(  آمو  از:  سند،  اند  عبارت  آسيا  براعظم  درياهاى  معروف ترين  ـ 

)سيحون(، هوانگهو، دجله و فرات، اورال، اوب و لينا.

تاژ،  دنيستر،  دنيپر،  لورا،  والگا، سين،  راين،  دانيوب،  اروپا  درياهاى  ترين  معروف  ـ 

وستوال، گواديانا، پو، رون وگارون مى باشند.

ـ معروف ترين درياهاى براعظم افريقا درياى نيل، کانگو و نايجير مى باشند.

درياهاى معروف امريکاى شمالى مى سى سى پى و کلورادو اند، از درياهاى معروف 

آستراليا  براعظم  در  گرفت.  نام  مى توان  را  پارانا  و  مادير  آمازون،  جنوبى  امريکاى 

معروف ترين درياها، دارلينگ، جورجينا، ديامنتينا، تامسون و ويکتوريا مى باشند.

از جملة اين درياها، تنها رود نيل را از لحاظ سابقة تاريخى آن به طور مثال در اين جا 

مطالعه مى کنيم.

اوب

سندگنگا

آمو

کانگو

والگا

نيل

مسى سى پى

امازون

ينسى

لينا

هوانگ هو
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  ـ درياى نيل
است  افريقا  درياى  ترين  طوالنى  نيل 

که ازکوهستان هاى شرق افريقا و شمال 

جهيل ويکتوريــــا منبع گــرفته، از ميان 

کشورهاى سودان و مصر عبور کرده در 

حدود 6650 کيلومتر راه را طى مى کند 

تا در بحيرة مديترانه مى ريزد. باران هاى 

طغيان  سبب  دراتيوپى  تابستان  سنگين 

درياى نيل مى شود. اين دريا داراى ارزش 

ترانسپورتى  و  اقتصادى  زراعتى،  مهم 

بوده، داراى دو معاون مهم مى باشد که 

به نيل سفيد و نيل آبى معروف اند.

  
                         فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هرگروه در بارة اهميت دريا ها باهم بحث کنند و 
بعد نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را توضيح نموده و به روى نقشه نشان دهد.

    سؤال ها
1ـ دريا هاى معروف جهان را نام بگيريد.

مى باشد؟ جواب صحيح  دريا ها  اين  از  يکى  ترين درياى جهان کدام  2ـ طوالنى 
آن را حلقه نماييد:

الف( درياى آمازون  ب( درياى نيل  ج( درياى مى سى سى پى      د( درياى سند

     فعاليت خارج صنف
شاگردان  نقشة جهان را در کتابچه هاى خود ترسيم نموده و درياهاى معروف جهان 

را در روى آن رسم نمايند. 
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درس )53(

پستى ها و بلندى هاى قطعات خشكة زمين   

آيا تا حال ساختمان اطراف خود را به دقت مشاهده كرده ايد؟

پستى و بلندى به پديده هاى طبيعى، مانند کوه، تپه، دره، جلگه، دشت، صحرا، چين 
خورده گى ها و فالت ها گفته مى شود که در روى زمين قرار دارند. پستى ها و بلندى ها 
نقش بسيار مهمى در زنده گى ما دارند؛ زيرا درياها از کوه هاى برف گير و بلندى ها 
سرچشمه مى گيرند. مطالعة پستى ها و بلندى ها سبب مى شود تا محيط طبيعى خود را 

بهتر بشناسيم و از آن استفادة معقول کنيم.
جغرافيه دانان چگونه گى پيدايش پستى ها وبلندى ها و تغيير آن ها را از گذشته تا حال 

و تغييرى که در آينده صورت مى گيرد قرار ذيل بررسى مى نمايند:
Alpine System 1 ـ سيستم آلپ 

تناسب  به  و  بوده  سينوزوييک  اوايل   Orogenic کهزايى  حرکات  زادة  آلپ ها 
سلسله هاى عهدهاى قبلى ژيولوژى کرة زمين جوان تر مى باشند. اين سيستم شامل دو 
گروه مختلف مى باشد که اولى آن سلسله کوه هاى اطراف بحرالکاهل بوده وهنوز هم 
فعاليت هاى آتش فشانى و تکان هاى ممتد زلزله وجود  اين حوزه  در بعضى ساحات 
دارد و همين حلقه است که به نام Fire Ring يا حلقة آتشين نيز يادگرديده است. 
گروه دومى سلسله هاى آلپ  در اروپا و سلسله  کوه هاى هماليا در آسيا است. به همين 

شکل )123(
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ترتيب کوه هاى راکى وانديز در امريکاى شمالى و جنوبى تحت عنوان سيستم آلپ 
ها قرار مى گيرند که از شمال به جنوب امريکا امتداد يافته و شاخه هاى آن بعداز آن 

که از چيلى و ارجنتاين مى گذرند به انتارکتيکا Antarctica وصل مى شوند.

: Ri! Zoneـ  ساحة شكسته  
نواحى شکستة سطح زمين را گويند که قسماً در قطعات خشکه و يا در سرزمين هاى 
ابحار و سلسله  کوه هاى که در زير بحر قرار دارند. در سطح قطعات خشکه بزرگ ترين 
احمر،  بحيرة  تانگانيکا،  نياسا،  ويکتوريا،  ادامه جهيل هاى  در  زمين  قشر  شکسته گى 

خليج عقبه و بحرالميت به مالحظه مى رسند.

ـ  در تحت آب هاى اتالنتيك
هم چنين در بحر هند، نواحى مجاور سواحل شرقى آسيا و اقيانوس اطلس شکسته گى هاى 

پى هم وجود دارند.
ـ  شكسته گى هاى منفرد آتشفشانى

بعضى از برجسته گى هايى که در اخير عهد ميزوزوييک به وجود آمده و به شکل واحد 
و منفرد اخذ موقع نموده اند که بهترين مثال آن ها عبارت از جزاير هاوايى و آيسلند 

مى باشند. 

        فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، يک گروه در بارة پستى ها و گروه ديگر دربارة 
بلندى هاى زمين باهم بحث نمايند و بعد نمايندة گروه نتيجة بحث خود را به ديگران 

ارايه نمايد.

          سؤال ها
1ـ در بارة پستى ها و بلندى ها و قطعات خشکة زمين معلومات دهيد.

2ـ سيستم آلپ ها را تشريح کنيد.
3ـ ساحة شکسته تحت آب هاى اتالنتيک را مختصر توضيح دهيد.

                         فعاليت خارج از صنف
شاگردان نقشة افغانستان را در کتابچه هاى خود ترسيم نموده، پستى ها و بلندى هاى 

مهم زمين را روى آن نشان دهند.
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       مهتاب و مشخصات عمومى آن    

آيا در بارة مهتاب معلومات داريد؟

نمود که سلسله کوه ها و حفره هاى زيادى در  در سال 1609 ميالدى گاليله مشاهده 
سطح مهتاب وجود دارد و قوة جاذبة مهتاب شش مرتبه از زمين کمتر است. بنابر نبود 
دارد  و هرگاه شخصى در سطح  زياد   تاثير  مهتاب  برسطح  بنفش  ماوراى  اشعة  هوا 

مهتاب ايستاده شود، فضاى کاينات برايش تاريک معلوم مى شود .
مهتاب قمر زمين مى باشد. مهتاب نسبت به اقمار همه ستاره گان روشنى بيش تر آفتاب 
را مى گيرد و آن را به زمين منعکس مى سازد.  در قرن بيستم شش سفينة امريکايى بر 
و  مطابق جون 1969  قرن 20  در  )آپولو 11(  آن ها  اولين  آمدند؛  فرود  مهتاب  سطح 
ها سه  از سفينه  پرتاب شد. هر يک  فضا  در  )آپولو 17( در 7 دسامبر 1972  ششمى 
سومى  و  شدند  پياده  مهتاب  سطح  بر  عملى  گونة  به  آن  نفر  دو  که  داشتند  سرنشين 

مسؤول هدايت سفينه در مدار به اطراف مهتاب قرار داشت.
دو فضانورد اياالت متحدة امريکا هريک نيل آرم سترانگNeil Arm Strong  و 
ادوين الدرينEdvin A. Aldrin  به تاريخ 21 جوالى سال 1969م در مدار مهتاب 
قرار گرفتند و ادوين الدرين به گونة عملى در سطح مهتاب پياده شده و به قدم زدن 

مهتاب

1

1- محاق
2- ماه نو هالل

3- تربيع
4- بدر

  ش )124( )قمر، حجم، فاصله نسبت به زمين، ويژه گى هاى ديگر(
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مبادرت ورزيد و نمونه يى از مواد مهتاب وسنگ پارچه هاى راکه جمع آورى کرده 
بود  به زمين انتقال داد.

فاصلة مهتاب از زمين )382180( کيلومتر مى باشد. جسامت مهتاب )82.1( حصه يى 
از کتلة زمين است و قطر آن )3472( کيلومتر مى باشد.

حركت انتقالى مهتاب
مهتاب به دور زمين مى چرخد. از روزگار قديم تقويم هاى قمرى  نظر به  حرکت 

يا  مهتاب  است.  ترتيب گرديده  آن  انتقالى 
زمين  به  که  است  جسمى  يگانه  زمين  قمر 
نزديک واقع گرديده و حرکت انتقالى خود 
را به دور زمين در 29 روز، 12 ساعت و 24 
دقيقه انجام مى دهد و با زمين يک جا به   دور 
آفتاب مى چرخد. )در ضمن مهتاب در 27 
محور  دور  به  مرتبه  يک  ساعت   8 و  روز 
را  خود مى چرخد و حرکت وضعى خود 

تکميل مى کند.(

تغيير مواضع آن در اثر حرکت انتقالى به اطراف زمين  مراحل مختلفى را به  وجود 
مى آورد که اين مراحل عبارت از هالل، تربيع و بدر مى باشد.

                           فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه در بارة مهتاب، سفينه هاى فضايى و 
تحقيقات علمى آرم سترانگ، ادوين الدرين و مراحل مختلف مهتاب باهم بحث 

نمايند پس از آن نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

              سؤال ها
1ـ مهتاب را مختصر تشريح نماييد.

انجام  را  تحقيقاتى  نوع  پايين شدند و چه  مهتاب  برسطح  نوردها  2ـ کدام فضا 
دادند؟

3ـ حرکت انتقالى مهتاب را مختصر بنويسيد.
               فعاليت خارج صنف

شاگردان يک مقاله راجع به مهتاب با استفاده از مجالت و کتاب هاى جغرافيايى 
بنويسند.

شکل )125(
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       خسوف و كسوف

خسوف و كسوف چيست و چطور واقع مى شود؟

هرگاه مهتاب ميان آفتاب و زمين در يک خط مستقيم واقع شود در اين وقت اگر ساية 

مهتاب باالى زمين بيفتد کسوف )آفتاب گرفته گى( صورت مى گيرد، در غير آن طور 

انتقالى تغيير  اثر حرکت  به تدريج در  عادى ماه نو )هالل(، نمايان مى گردد. مهتاب 

محل  مى دهد و به موقعيتى مى رسد که زمين بين مهتاب و آفتاب به يک خط مستقيم 

)مهتاب  بيفتد خسوف  مهتاب  به سطح  زمين  ساية  اگر  مرحله  اين  در  مى شود.  واقع 

گرفته گى( واقع مى شود. در غير آن مهتاب به حالت بدر معلوم مى شود، و تمام نيم 

کرة شمالى در وقت شب به اثر ماه چهارده روشن به نظر مى رسد. «يک طرف مهتاب 

هميشه به سوى زمين مى باشد و يک دور کامل مهتاب در اطراف زمين يک ماه قمرى 

شمرده مى شود که از يک هالل تا هالل ديگر را در بر مى گيرد و نزديک به 29،5 روز 

است که گاهى به 28 روز نيز تنزيل مى يابد». 

قابل توجه: هرگز به طور مستقيم به آفتاب نگاه نکنيد! حتا در وقت آفتاب گرفته گى 

کامل، زيرا به چشم شما صدمه مى رسد.

آفتاب

زمين

خسوف 
)مهتاب 

گرفته گى(

زمين

آفتاب

كسوف 
)آفتاب 

گرفته گى(

ش )126( خسوف و كسوف 
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        فعاليت داخل صنف

استاد محترم خسوف و کسوف را توسط کرة به گونه ى عملى براى دانش آموزان 

نشان دهد.

       سؤال ها

1ـ خسوف را مختصر تشريح نماييد.

2ـ کسوف چيست و چه وقت واقع مى شود؟

3ـ بدر کدام حالت مهتاب است؟

4ـ کسوف چيست؟ جواب درست آن را حلقه نماييد.

الف( مهتاب گرفته گى

ب( حالت بدر

ج( آفتاب گرفته گى 

د( شکل هالل

        فعاليت خارج صنف

شاگردان شکل خسوف و کسوف را در کتابچه هاى خود ترسيم نمايند.
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درس )56(

       انواع حركت زمين

آيا در مورد حركات زمين 
چيزى مى دانيد؟

زمين داراى پنج نوع حرکت 
مى باشد که عبارت اند از:

1ـ حرکت وضعى
2ـ حرکت انتقالى
3ـ حرکت نوسانى

4ـ حرکــت زمين به ســوى 
ستارة ويگا

زميــــن؛  حــــرکــت  5ـ 
کهکشان سحــابى بـــه يک 

استقامت نا معلوم
الـف( حركـت وضعـى 

زمين:
از  عبارت  وضعى  حرکت 

حرکت محورى زمين است که در ظرف 24 ساعت )23 ساعت و 56 دقيقه( از سمت 
غرب جانب شرق به دور محور خود مى چرخد. حرکت وضعى زمين در حيات بشر، 

حيات حيوانات، نباتات وهمچنان در تغيير وقت اهميت قابل مالحظه دارد.
نتايج حركت وضعى

ـ در اثر حرکت وضعى شب و روز به ميان مى آيد.
ـ  اوقات ساعات شب و روز نظر به حرکت وضعى تغيير مى يابند. در يک ساعت 15 
درجه و در چهار دقيقه يک درجة طول البلد و در 24 ساعت 360 درجة طول البلد يک 

مرتبه از مقابل آفتاب مى گذرند .
ـ شب و روز در اثر حرکت وضعى به ميان مى آيند که باالى حرارت و برودت سطح 

زمين تأثير به سزا دارند.
ـ  در نقاط مختلف سطح زمين سرعت حرکت وضعى زمين از استوا به طرف قطبين 
تنزيل مى يابد. سرعت يک نقطة معين در خط استوا در يک ساعت 1674 کيلومتر در 

عرض البلد 30 درجه به 1566 کيلومتر و در قطبين به صفر تنزيل مى يابد.
تغيير  را  اصلى خود  مسير  زمين  اثر حرکت وضعى  به  باد ها  و  مايع  عناصر  - جريان 
مى دهند؛ در نيم کرة شمالى هميشه به جانب راست و در نيم کرة جنوبى به طرف چپ 

انحراف مى نمايند.
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ـ درياهايى که از ناحية استوا به  طرف شمال جريان دارند نظر به حرکت وضعى زمين 
اين  نيم کرة جنوبى عکس  را تخريب مى کنند در حالى که در  ساحل راست خود 

موضوع صدق مى نمايد.
پست  فشار  مراکز  در  مى دهند  رخ  شمالى  کرة  نيم  در  که  بزرگى  گردبادهاى  ـ 
با  نيم کرة جنوبى  سايکلون )L.P( سمت حرکت آن ها خالف عقربة ساعت و در 

حرکت عقربة ساعت يک سان مى باشد. 
قطبين  حصة  در  و  بر آمده گى  استوا  ناحية  در  زمين  وضعى  حرکت  نتيجة  در   -

فرورفته گى پيدا شده است.
ب( حركت انتقالى زمين

 زمين در يک سال 365 روز و 6 
مدار  در  را  ساعت حرکت خود 
تکميل  دورآفتاب  به  بيضه يى 
مى کند، طول مدار زمين نزديک 

به931 ميليون کيلومتر است.
سرعت حرکت زمين باالى مدار 
حساب  کيلومتر  ثانيه30  يک  در 
شده است. در سال 1727 ميالدى 

برادلى منجم معروف انگليسى حرکت انتقالى زمين را نظر به تمايل اشعة ستاره گان به 
اثبات رسانيد، زيرا موقعيت و تمايل شعاع ستاره گان نظر به حرکت انتقالى زمين در 

فصل هاى سال گاهى زياد و گاهى کم مى شود.
نتايج حركت انتقالى

الف( دورى و نزديکى زمين از آفتاب
پايان  به  را  خود  انتقالى  حرکت  بيضه يى  مدار  بر  سال  يک  مدت  در  زمين  چون 
مى رساند،  آفتاب در يک محراق همان مدار واقع است، به همين سبب فاصلة بسيار 
بعيد 152 ميليون کيلومتر زمين به اصطالح اوج ياد مى شود در حالى که کوتاه ترين 
فاصلة آن با آفتاب 147 ميليون کيلومتر )حضيض( ناميده مى شود. در حالي که فاصلة 

وسطى آن از آفتاب 149 ميليون کيلومتر مى باشد.
ب ـ تغيير موسم هاى سال

1ـ اعتدال )بهار و خزان(
مراد از اعتدال، مساوى بودن ساعات شب و روز است و آن هم در دو وقت، يعنى 
در بهار و خزان. اعتدال در بهار )اول ماه حمل( و اعتدال در خزان )در اول ماه ميزان( 

صورت مى گيرد. در اين دو وقت دوازده ساعت روز و 12 ساعت شب مى باشد.

 شکل )128( حرکت انتقالى زمين به دور آفتاب و
تشکيل فصل هاى سال
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در هنگام اعتدال )در اول ماه حمل و ميزان( اشعة آفتاب باالى خط استوا عمود مى تابد؛ 
اعتدال طلوع  مماس مى گذرد. در وقت  به شکل  باالى قطب شمال و جنوب  از  اما 

آفتاب ساعت 6 بجة صبح وغروب آفتاب ساعت 6 بجه عصر صورت مى گيرد.
Solistice2ـ انقالب شمسى

گيرد  قرار  بيضه يى  مدار  و حضيض  اوج  قطرهاى  از  يکى  انجام  در  زمين  وقتى که 
آن صورت  در  باشد،  تابستان  شمالى  کرة  نيم  در  اگر  مى دهد.  رخ  انقالب شمسى 
شعاع آفتاب در اول سرطان باالى خط سرطان عمود مى تابد. در اين وقت در نيم کرة 
جنوبى فصل زمستان است. موقعى که در انجام ديگر قطر بيضه يى مدار شعاع آفتاب 
در اول جدى باالى خط جدى عمود بتابد، تابستان نيم کرة جنوبى و زمستان نيم کرة 

شمالى به  وجود مى آيد.
 Winter و انقالب شمسى زمستان  Summer Solistice انقالب شمسى تابستان
Solistice هردو براى کرة زمين اهميت زياد دارد. در تابستان نيم کرة شمالى شعاع 
آفتاب از عقب دايرة آرکتيک مى گذرد. و در نيم کرة جنوبى از دايرة  انتارکتيکا 
مماس مى گذرد. انقالب شمسى زمستان از اول جدى آغاز مى گردد و از دايرة جدى 
تا عقب دايرة انتارکتيکا Antarctic تحت شعاع آفتاب واقع مى گردد. برعکس در 

قطب شمال شب هاى تاريک حکمفرما مى باشد.
 به اين اساس در قطب شمال 6 ماه شب مى باشد اگر در نيم کرة شمالى فصل تابستان 
باشد؛ پس از آغاز اعتدال بهار تا وقت اعتدال خزان در قطب شمال 6 ماه روز مى باشد، 
برعکس آن در نيم کرة جنوبى 6 ماه شب دوام مى نمايد. طورى که در شکل ديده 
مى شود نيم کرة شمالى در روزهاى تابستان نزديک به آفتاب واقع شده و در فصل 

زمستان به همان اندازه از شعاع آفتاب دور مى گردد.

ش )129( اوج و حضيض زمين به مقايسة آفتاب 

بهار

فصل بهار نيم کرة شمالى

اوجآفتاب
حضيض

 خزان

 تابستان زمستان
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ج ـ سايرحركات زمين
زمين مانند ساير سياره ها به دور آفتاب مى چرخد. به عقيدة دانشمندان، زمين يگانه سيارة 
نظام شمسى مى باشد که در آن  زنده گى )حيات( وجود دارد و امکانات زنده گى اجسام 
حيه در آن مهيا شده و نسبت به همة سيارات تحقيقات و بررسى بيش تر در آن صورت 
گرفته است. طورى که همه اجرام فضايى حرکت دارند زمين نيز مانند اجرام سماوى 
حرکات به  خصوص دارد. محور زمين حرکت نوسانى هم دارد که به طور موضعى 
نوسانات آن مالحظه شده است. علماى جغرافيه از جمله اين حرکات به حرکت وضعى 
و انتقالى عالقة زياد دارند؛ زيرا بسيارى از واقعات وحوادث طبيعى وجغرافيايى در نتيجة 

حرکات انتقالى و وضعى زمين به ميان مى آيد.

      فعاليت داخل صنف
 شــاگردان به ســه گروه تقســيم شــوند.گروه اول در بارة حرکات زمين، گروه دوم 
دربارة حرکت وضعى و گروه ســوم در بارة حرکت انتقالى زمين باهم بحث نمايند و 

بعد نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها 
1ـ زمين داراى چند نوع حرکت مى باشد؟ جواب درست آن را حلقه نماييد.

ب( دو نوع حرکت  الف( ده نوع حرکت    
  ج( هفت نوع حرکت  د( پنج نوع حرکت

2ـ حرکات وضعى زمين را مختصر بنويسيد.
3ـ حرکت انتقالى زمين را مختصر تشريح دهيد.

     فعاليت خارج صنف
شاگردان در بارة حرکت وضعى و انتقالى زمين يک مقالة مختصر بنويسند. 

 

 دايره سرطان

 استوا

 جدى

تابستان نيمکرة شمالى زمستان نيم کره شمالى

  مدار جدى

شکل )130( زمين با سرعت 30 کيلومتر در ثانيه به دور خورشيد مى چرخد.
موقعيت زمين در روى مدار تغيير مى خورد و به ترتيب فصل بهار، تابستان، خزان و زمستان به وجود مى آيد.

 استوا

  مدار سرطان
 تابستان نيکمرة جنوبى

 اشعة خورشيد



 191

درس

كميات  وضعية جغرافيايي        

 Longitudeطول البلد
طول البلد يا نصف النهار عبارت از نيم دايره هايى  اند که از قطب شــمال شروع شده تا 

قطب جنوب تمديد يافته و برخط اســتوا عمود اند.) طول جغرافيايى آن فاصلة قوسى 

را گويند که از گرينويچ لندن در امتداد عرض البلد ها با استقامت شرق، غرب محاسبه 

مى شود.(

خط گرينويچ که از شهر لندن مى گذرد مبدأ طول البلد ها مى باشد و کرة زمين را به دو 

نيم کرة شرقى و غربى تقســيم نموده است. از نصف النهار گرينويچ تا خط بين المللى 

زمــان International date Line 180 درجــه طول البلــد شــرقى و از گرينويچ 

به طرف غرب 180 درجة طول البلد غربى ترســيم گرديده است که مجموعة طول البلد 

ها در کرة زمين به 360 درجه مى رسند.

 هر نصف النهار نيم قوس يک دايره را تشکيل مى دهد که با نصف النهار مقابل

 خود يک دايرة مکمل را مى سازد. نصف النهار ها در قطبين باهم نزديک شده 

و باآلخره فاصلة بين آن ها به صفر تقرب مى نمايد.

اوصاف دواير طول البلد

1ـ تمــام دواير طول البلــد در ناحية قطبين باهم نزديک مى شــوند و فاصلة آن به صفر 

 ش )131( دواير طول البلد و عرض البلد زمين

دواير عرض البلد
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مى رسد.

2ـ استقامت شمال و جنوب را نشان مى دهد.

3ـ هر نصف النهار نيم قوس يک دايره را نشان مى دهد.

4ـ چون 15 درجة نصف النهار در يک ســاعت از مقابل آفتاب عبور مى نمايد، از اين 

جهت در نقشه هاى جغرافيايى فاصله ميان دو نصف النهار 15 درجه قبول شده است.

5ـ طول البلد هاى شرقى اول تر از مقابل آفتاب مى گذرد و طول البلد هاى غربى ناوقت تر. 

از اين ســبب اگر در 80 درجة طول البلد  شرقى ساعت  بعد از ظهر باشد در 80 درجة 

طول البلد غربى قبل از ظهر است.

6ـ محــل تقاطع طول البلد و عرض البلد موقعيت يک نقطه را در ســطح زمين به خوبى 

واضح مى ســازد. از همين سبب، موقعيت شهرها، ممالک وجزاير به طور دايم توسط 

دواير طول البلد تثبيت مى گردد.

7ـ طول البلد ها در مجموع دواير بزرگ را تمثيل مى کنند.

- موجوديــت دواير عرض البلد وطول البلد از لحاظ کارتوگرافى ارزش خاصى دارد، 

زيرا فاصله و ترسيم اين دواير شکل ارتسام را واضح مى سازد.

Latituate عرض البلد

عرض البلد ها عبارت از دوايرى اند که موازى به خط استوا ترسيم شده، به سمت شرق 

و غرب شــرقاً وغرباً امتداد دارند. عرض جغرافيايى فاصلة قوسى را گويند که ازخط 

اســتوا  به امتداد طول البلد اندازه گيرى مى شود. فاصلة متذکره به درجة )o(، دقيقه) / 

( و ثانيه )//( نشــان داده مى شود. دايرة استوا مبدأ عرض البلد ها بوده زمين را به دو نيم 

کرة شــمالى و جنوبى تقســيم نموده است؛ از استوا تا قطب شمال 90 درجه و از استوا 

تــا قطب جنــوب  90ْ عرض البلد وجود دارد که مجموعة آن به 180ْ مى رســد. دواير 

عرض البلد همه با همديگر موازى اند و دواير طول البلد را به زواية قايمه قطع مى نمايد. 

خط اســتوا بزرگ ترين دايرة عرض البلد ها مى باشــد. دواير عرض البلد به طرف قطبين 

کوچک تر مى گردد و سرانجام در قطبين معادل به صفر مى گردند.
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اوصاف دواير عرض البلد

1ـ همه دواير عرض البلد با همديگر موازى اند.

2ـ استقامت شرق و غرب را نشان مى دهند.

بين  جيوديزى)فاصله  محاسبات  در  اما  مى باشد؛  مساوى  تقريباً  آن ها  ميان  فاصله  3ـ 

آن ها قدرى تفاوت دارد(.

4ـ دايره هاى طول البلد را به زاويه هاى قايمه قطع مى نمايد.

5ـ همه دواير عرض البلد دواير کوچک اند؛ اما خط استوا دايرة بزرگ شمرده مى شود 

و عرض البلد 90 درجه معادل به صفر مى باشد.

6ـ در سطح زمين اليتناهى دواير عرض البلد رسم شده مى تواند، اما نظر به تقسيم درجة 

 000423090606 0 =×× يک دايره، در هر نيم کره به تعداد 90 درجه يا  

دايرة عرض البلد وجود دارد.

مى شود،  تعيين  نيز  اعتدال  حالت  در  آفتاب  اشعة  ميل  عرض البلد  دواير  توسط  ـ   7

مثال:  

)ميل زاوية تابش آفتاب = عرض البلد ــ 90 درجه(.

8ـ دايرة آرکتيک:       66  درجة عرض البلد   شمالى

 9 ـ دايرة انتارکتيکا:       66   عرض البلد   جنوبى

 

10- دايرة سرطان:      23  درجة شمالى که آفتاب در اول سرطان باالى آن عمود مى تابد.

1 23  درجة جنوبى که آفتاب در اول جدى باالى آن عمود مى تابد.
2

11- دايرة جدى: 

1
2

1
2

1
2
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فعاليت داخل صنف   
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر گروه در بارة دواير عرض البلد، دوايرطول البلد، 

تعداد دواير عرض البلد و طول البلد و اوصاف دواير مذکور باهم بحث نمايند،  پس 

از آن نمايندة هر گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

سؤال ها   
1ـ دواير طول البلد را ترسيم نموده مختصر تشريح نماييد.

2ـ دواير عرض البلد را رسم کرده مختصر  توضيح دهيد.

3ـ اوصاف دواير عرض البلد را مختصر بنويسيد.

4ـ اوصاف دواير طول البلد را شرح دهيد.

5ـ تعداد دواير طول البلد چند است جواب درست آن را حلقه نماييد.

الف(320 درجه

ب( 160 درجه

ج( 360 درجه

د( 90 درجه

6 ـ مبدأ طول البلد ها کدام خط مى باشد؟ جواب درست آن را نشانى کنيد.

ب( خط گرينويچ الف( خط استوا   

د( خط جدى ج( خط سرطان   

فعاليت خارج صنف   
شاگردان کرة زمين را در کتابچه هاى خود ترسيم نموده و دواير عرض البلد و 

طول البلد را در روى آن نشان دهند.
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 فصل هفتم

در اين فصل مى خوانيم:
اقليم

ـ اقليم چيست؟

ـ عناصر اقليم

ـ  وزش بادها

- رطوبت و بارنده گى

- بارنده گى

ـ عوامل مؤثر اقليم

ـ انواع اقليم

ـ  طبقات اتموسفير

ـ اتموسفير زمين

ـ نقش اتموسفير در اقليم

ـ ابزارهاى سنجش و مشاهدات هواشناسى

- چگونگى تشکيل باد

Clouds ابربندى ها -

تغييرات بارنده گى نظر به ارتفاع

ـ ترمومتر، آلة سنجش رطوبت، آلة سنجش ميزان باران، آلة سنجش باد و فشار هوا

ـ ارتفاع سنج، وسايل پيش بينى هوا، قطب نما و .........

ـ چگونه گى تشکيل بادها

ـ انواع بادها )در خشکه و بحر ها  ..........(

ـ باد و جابه جايى حرارت

ـ باران
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ـ ابر بندى ها و چگونه گى تشکيل باران

ـ انواع ابرها

ـ تغييرات بارنده گى نظر به ارتفاع 

ـ بارنده گى و سايکل آب

ـ اهميت بارنده گى براى زنده گى

شاگردان عزيز با خواندن اين فصل به اهداف دانشى زير نايل آيند:
ـ مفهوم و عناصر اقليم را درک کنند.

ـ عوامل مؤثر بر اقليم را بشناسند.

ـ مفهوم اتموسفير را بشناسند.

ـ با وسايل سنجش رطوبت، باران و فشار هوا آشنا شوند.

ـ نحوة باريدن باران را بفهمند.

ـ انواع ابرها را بشناسند.

ـ اهميت بارنده گى را در طبيعت و زنده گى بشر بشناسند.

از شاگردان انتظار مى رود كه با خواندن اين فصل به اهداف مهارتى ذيل 
دست يابند:

ـ بتوانند اقليم را تعريف کنند.

ـ عناصر اقليم را معرفى کنند.

ـ اتموسفير را تعريف نمايند.

ـ از ابزارهاى گوناگون ياد شده استفاده کرده بتوانند.

ـ چگونه گى باران را توضيح داده بتوانند.

ـ انواع ابرها را بشناسند.

ـ اهميت بارنده گى را براى زنده گى بشر توضيح داده بتوانند.
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درس )58(

  اقليم چيست

شکل )132( مناطق اقليمى جهان 

 آيا مى دانيد که اقليم چه مفهوم دارد؟

به نقشة اقليمى دقت کنيد و انواع اقليم را در آن مطالعه مى کنيد.

اقليم، کلمة التين است که از Klima اقتباس گرديده، مفهوم ميالن را ارايه مى کند. 

اين ميالن عبارت از ميالن محور زمين به زواية            درجه باالى مستوى مدار مى باشد 

که در نتيجة آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمين به زواياى مختلف مى تابد.

و  زمان  در  که  است  منطقه  يک  َجوى  پديده هاى  تمام  وسطى  حد  از  عبارت  اقليم 

مکان معين اوصاف جداگانه را اختيار مى کند. اين تعريف موضوع اقليم شناسى را از 

متيورولوژى جدا مى سازد؛ زيرا تحت عنوان متيورلوژى تمام پديده هاى جوى به صورت 

اصلى آن ارزيابى مى گردد؛ اما اقليم شناسى حد وسطى پديده هاى جوى را در طول 

سال هاى طوالنى در ظرف 30 الى40 و يا50 سال مورد مطالعه قرار مى دهد. دانشمندان 

اقليم شناسى عناصر و عوامل اقليم را به ترتيب ذيل مورد مطالعه قرار مى دهند:

عناصر اقليم

از جمله فکتورهاى اقليمى چهار عنصر اساسى ذيل خصوصيات اقليمى يک محل را 

 
2
123
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به طور مستقيم کنترول مى نمايد که عبارت اند از:

1- درجة حرارت

2- فشار هوا

3- جريان بادها

4- رطوبت و بارنده گى

1ـ حرارت

نقش  زمين  اقليم سطح  تغيير  در  آفتاب  تابش  زاوية  و  اقليم شناسى حرارت  نگاه  از 

اساسى را دارا است. حرارت و نورى که از آفتاب به زمين مى رسد مولد انرژى وحيات 

بوده و در هر ثانيه تقريباً 126 ترليون قوة اسپ انرژى حرارتى آفتاب به استقامت زمين 

سرازير مى گردد.

سرعت شعاع آفتاب در يک ثانيه 300.000 کيلومتر بوده که طيف هاى آن به طول 

امواج مختلف به استقامت زمين حرکت مى نمايد. 

در نقاطى که شعاع آفتاب عمود مى تابد در هر سانتى متر مربع سطح زمين فى ثانيه 2 کالورى 

حرارت توليد مى نمايد که به اصطالح سولرکانستنت (solar constant) ياد مى شود.

حرارت واردة آفتاب در سطح زمين نظر به فصل سال شکل نشيبى ها و توپوگرافى به 

طور دايم تغيير مى يابد که اين مطلب را به طور مختصر از نظر مى گذرانيم.

تغييرات حرارت نظر به ارتفاع

حرارت آفتاب در منطقة تروپوسفير و نقاط مرتفع کوهستانى با ارتفاع تناسب معکوس 

دارد. در هواى مرطوب درجة حرارت در هر 1000 متر ارتفاع 10 درجة سانتى گراد 

تنزيل مى يابد، اما اين ارقام در مناطق استوايى، معتدله و نقاط قطبى به صورت مختلف 

مى باشد.

تغيير درجة حرارت نظر به زمان

حرارت در طول يک شبانه روز و در طول ماه و سال تغييرپذير بوده،  قوس حرارت 

حاالت اعظمى و اصغرى را وانمود مى سازد.
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حرارت نظر به حرکت انتقالى زمين نيز تغييرپذير است.

به خوبى  زمستان  و  خزان  تابستان،  بهار،  سال  جداگانة  فصل هاى  در  را  مطلب  اين 

مشاهده مى کنيم، در اعتدال سال که به موسم بهار و خزان مصادف مى باشد. شعاع 

آفتاب باالى خط استوا عمود تابيده و در نيم کرة شمالى و جنوبى به صورت معتدل 

حرارت خود را حفظ مى نمايد.

اما در انقالب شمسى تابستان باالى خط سرطان عمود تابيده به اين اساس در استيشن هاى 

نيم کرة شمالى حرارت حد اعظمى خود را اختيار مى کند در حالى که در نيم کرة 

جنوبى برعکس مى باشد.

فشارهوا: فشار هوا عبارت است از وزن کتلة هوا باالى ساحه يى که در آن جا تسلط 

دارد. جريان باد و ميکانيزم عمومى وزش بادهاى سطح زمين ارتباط مستقيم با حرارت 

و  کرويت  زمين،  محور  ميالن  برجسته گى ها،  شکل  دارد.  زمين  وضعى  حرکت  و 

اندازه هاى مختلف جذب مى کند،  به  را  ابحار حرارت  و  قطعات خشکه  موجوديت 

در حالى که تراکم حرارت زياد باشد مرکز فشار پست را تشکيل مى دهد؛ اما منطقه 

يى که داراى حرارت کم باشد، مرکز فشار بلند را به وجود مى آورد؛ اما فشار نظر به 

  و در ارتفاع 120 کيلومترى 
10
1 ارتفاع تنزيل مى يابد. در ارتفاع ده کيلومترى فشار هوا 

  مرتبه پائين مى آيد.
 

000100
1

اتوموسفير نظر به سطح زمين 

بادها به طور دايم از منطقة فشار بلند به استقامت مرکز فشار پست جريان نموده، در 

مناطق کوهستانى جاذبه و فشار هر دو باعث حرکت بادها مى شود. 
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    فعاليت داخل صنف

باهم  اقليمى  شاگردان به گروه ها تقسيم شوند. هر گروه روى يکى از عناصر مهم 

بحث کنند و نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

    سؤال ها

1ـ اقليم چيست؟

2ـ عناصر اساسى اقليم کدام ها اند؟

3ـ در مورد حرارت چه مى دانيد؟

جمالت صحيح و غلط را از هم تشخيص نماييد.

با ارتفاع تناسب معکوس  ـ حرارت در منطقة تروپوسفير و نقاط مرتفع کوهستانى 

دارد. 

ـ حرارت در يک شبانه روز، در طول ماه و سال تغيير نمى کند.

ـ حرارت نظر به حرکت انتقالى زمين نيز تغيير مى کند.

ـ درجة حرارت با فشار هوا تناسب معکوس ندارد.

    فعاليت خارج از صنف

به صورت  اقليم  اصلى  عناصر  تأثيرات  مورد  در  منابع  از  استفاده  با  و  کنيد  تحقيق 

انفرادى راجع به محل سکونت تان معلومات جمع آورى کرده در ساعت آينده با 

هم صنفان شريک کنيد.
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درس 59

وزش باد ها    

آيا مى دانيد بادها از كدام جهت به جريان مى افتند؟
بادهايى که در سطح زمين به حرکت مى افتند باالى اقليم تأثير قابل مالحظه يى دارند 
و سمت حرکت آن ها از بادهاى فوقانى تروپوسفير متفاوت است و نظر به فکتورهاى 

ذيل انحراف در سمت وزش بادها رخ مى دهد.
قابل  تأثير  و سرعت وزش آن ها  بادها  بلند در سمت حرکت  و  پست  فشار  مراکز  ـ 

مالحظه را دارا است.
- جريان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند به استقامت مراکز فشار پست صورت 

مى گيرد. 
- به هر اندازه يى که فشار اتموسفير بين مراکز فشار پست و بلند زياد باشد به همان 

اندازه وزش باد سريع مى باشد.
کاريولس  قوه  از  عبارت  مى کند،  کنترول  را  بادها  حرکت  مسير  دومى که  عامل  ـ 
که انحراف باد ها و عناصر مايع در نيم کرة شمال به سمت راست  است   Coriolis
و در نيم کرة جنوبى به سمت چپ مى لغزد که در نصف کرة شمالى و جنوبى بنابر 

حرکت وضعى زمين سمت حرکت بادها را از جانب اصلى اش منحرف مى سازد.
با در نظرداشت مراکز فشار جريان بادها را به سه دستة مختلف تقسيم مى کنند.

 

 

ش )133( سمت وزش باد ها در کره ارض

شرقى

باد هاى
 غربى

باد هاى
 غربى

 غربى

باد هاى
شرقى 

باد هاى
شرقى 

باد هاى متقارب استوايى



 202

1ـ گروه اول شامل آن دسته بادهاى غربى مى شود که به طور عموم در نصف کرة 
شمالى بين عرض البلدهاى  30  الى   60 درجه مى وزد .

 جت ستريم: در ارتفاع 10ـ12 کيلومترى طبقة تروپوسفير و باالتر از آن به حرکت 
افتاده، شکل مارپيچ را دارد، سرعت آن بين 450 ـ 530 کيلومتر فى ساعت محاسبه 
گرديد، به نام جت ستريم ياد مى شود که ارتباط مستقيم با مراکز فشار کرة زمين دارد. 
اين مراکز در کانادا ـ ايسلند و جزاير الوشيان در امتداد االسکا وجود دارد اين نوع 

بادها در حين پرواز طياره ها مشکالت و موانع را به وجود مى آورند.
 2ـ گروه دوم عبارت از آن دسته بادهايى است که ارتباط مستقيم با تشکيل مراکز فشار 
از  اند  بادها عبارت  اين  استوايى قطبى و تحت قطبى دارد.  بلند ساحة تحت  پست و 
بادهاى متقارب منطقة استوايى، بادهاى تجارتى، بادهاى شرقى قطبى و بادهاى موسمى.

3ـ گروه سوم بادهايى که در ساحة يى نسبتاً خورد و بزرگ به شکل منطقه يى به وجود 
مى آيد، علت اصلى آن اختالف مراکز فشار پست و بلند بوده که در افغانستان مثال 
آن را باد پروان و بادهاى 120 روز هرات تشکيل مى دهند. بعضى از اين بادها بادهاى 

نوع يخچالى است که در نقاط مرتفع در خزان سال به وزش مى افتد.
رطوبت و بارنده گى

بحيره ها و ساير  اوقيانوس ها، جهيل ها و  از سطح  تبخير  به واسطة عمل  بخارات آب 
از  مى نمايد،  صعود  تروپوسفير  طبقة  در  آفتاب  شعاع  تابش  به واسطة  مرطوب  نقاط 
همين لحاظ از 1 الى 2 فيصد هواى زمين را بخارات آبى تشکيل مى دهند. در طبيعت 

بخارات آبى را به شکل ذيل مى يابيم:
ـ بخارات به حالت گاز وقتى پديد مى آيند که عمل اشباع و بارنده گى صورت نگرفته باشد 

و بخارات آبى به شکل ابرهاى مختلف  مشابه دود و غبار در فضا به مالحظه مى رسند.
 به حالت مايع وقتى پديد مى آيد که در اثر سردى هوا عمل اشباع انجام يافته باشد و 

 شكل )134( بارنده گى كوهستانى 

 سرد

سمت رفت باد
سمت آمد باد

سرد و مرطوب گرم و خشك

سطح بحر
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به شکل باران نزول نمايد.
ـ هرگاه درجة حرارت طبقات بااليى تروپوسفير به مراتب تنزيل يابد و قطرات باران 

در توفان هاى سرد هوا مدت ديرترى در فضا باقى بماند در آن صورت قطرات باران به 
حالت جامد تغيير شکل کرده  به شکل ژاله فرو مى ريزد.

مقدار بخار آبى اتموسفير را Humidity يا رطوبت ياد مى کنند. هواى گرم نسبت به 
هواى ســرد گنجايش نسبى رطوبت هوا را دارا بوده، زيرا يک متر مکعب هواى گرم 
و مرطوب استوايى نظر به يک متر مکعب هواى سرد قطبى 4ـ5 فيصد رطوبت بيش تر 
را دارا مى باشــد. از همين لحاظ است که مقدار بارنده گى ساالنه ساحة استوا به مراتب 

نظر به مناطق قطبى بيش تر مى باشد.
عمــل تبخير به صــورت دوام دار در طبيعت صورت مى گيرد و به داخل يک ســايکل 
منظــم جريانات آب، عمل تبخير و بارنده گــى همواره ادامه مى يابد و در طبيعت به نام  
هايدروســايکل ياد مى شود. در عمل هايدروســايکل اندازة تبخير و شرايط بارنده گى 
نقش مهم رادارا است. ذخاير آب هاى زيرزمينى و جريان آب هاى جارى سطح زمين 
در ُکل متکى به سايکل آب است. علماى اقليم شناسى و متيورلوژى اصطالح رطوبت 

را به اشکال مختلف توضيح مى نمايند:
رطوبت نسبتى، نقطة شبنم، رطوب مطلقه و رطوبت مخصوصة هوا

بارنده گى
قطرات باران و دانه هاى ژاله و برف در مجموع توسط قوة جاذبه از ارتفاعات مختلف 
و  آبى  ذرات خورد  داراى  ابر  کتله هاى  مى کند.  نزول  زمين  استقامت  به  تروپوسفير 
مايکروسکوبى مى رسد. در حقيقت  به ذرات  گرد و خاک مى باشد که قطرات آن 
همين ذرات کوچک گرد وخاک هستة مرکزى قطرات باران، برف و ژاله را تشکيل 
نمايد  اجتماع  مايکروسکوپى  ذرات  اين  اطراف  در  آبى  بخارات  وقتى که  مى دهد. 
درجة حرارت هوا به نقطة شبنم تصادف مى نمايد و در نتيجه به استقامت سطح زمين 
نزول مى نمايد. البته در وقت فرود آمدن اجتماع چندين قطره ممکن بوده که در سطح 

زمين قطرات بزرگتر را تمثيل کند.
بارنده گى تحت شرايط ذيل صورت مى گيرد:

1ـ عملية گردش يا Convection که بارنده گى در اثر آن صورت مى گيرد.
2ـ بارنده گى هاى کوهستانى که به اصطالح Orographic ياد مى گردد.

3ـ بارنده گى هاى سايکلونيک و جبهه يى.
convection هواى گرم يک منطقه صعود نموده و در عوض هواى  در اثر عمل 
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هواى  مى نمايد،  را عوض  گرم  هواى  جاى  آن  مجاور  نقاط  کوهستانى  مناطق  سرد 
گرمى که صعود مى کند در اثر باال رفتن سرد شده، در نتيجه در بعضى موارد به حالت 
به طور عموم در مناطق استوايى  بارنده گى منطقه يى مى شود که  اشباع رسيده سبب 

اتفاق مى افتد.
ـ بارنده گى هاى مناطق كوهستانى

کتله هاى هواى مرطوبى که به طرف نشيبى هاى مناطق کوهستانى به حرکت مى افتند 
کم کم در اثر ارتفاع حرارت خود را از دست داده،  سبب بارنده گى هاى کوهستانى 
مى گردند. بهترين مثال اين نوع بارنده گى ها در افغانستان ورود جبهة سرد سايبريا را 
تشکيل مى دهد که به مجرد داخل شدن در ساحة کوهستانى هندوکش برف بارى و 

بارنده گى منطقه يى اين ناحيه را به وجود مى آورد.

بارنده گى هاى جبهه يى
اين نوع بارنده گى در اثر تغيير فشار پست و بلند يک منطقه به وجود آمده و بيشتر در 

مناطق معتدلة تحت استوايى و تحت قطبى صورت مى گيرد.
نظر به اختالف حرارت هرگاه فشار بلند هوا جانب ساحة فشار پست به حرکت افتد و 

مرکز فشار پست در حال پيش رفت باشد سبب بارنده گى مى شود.

        فعاليت داخل صنف
و  کنند  بحث  باهم  زير  مطالب  روى  هرگروه  شوند.  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 

نماينده گروه نتيجة بحث را پيش روى صنف ارايه نمايد. 
موضوعات قابل بحث: وزش بادها، رطوبت و بارنده گى 

       سؤال ها
1ـ عامل مهمى که مسير حرکت بادها را کنترول مى کند عبارت از چيست؟

2ـ نظر به مراکز فشار، جريان باد به چند دسته تقسيم شده است؟

      فعاليت خارج از صنف
بارنده گى و  باد، رطوبت،  ارتباط  به  مقايسه يى  به صورت  منابع ديگر  از  استفاده  با 
تأثيرآن ها باالى اقليم معلومات انفرادى را طى چند سطر بنويسيد و در ساعت آينده 

به هم صنفان خود ارايه کنيد.
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درس 60

عوامل مؤثر اقليم  

عوامل مؤثر اقليم كدام ها اند؟

به شکل )135( دقت کنيد، يکى از عواملى را که باالى اقليم جهانى تأثير وارد مى کند 

نشان مى دهد. در اخير قرن بيست و آغاز قرن بيست و يک در اقليم جهان تغييرات نسبى 

رخ داده  است. اين تغييرات باعث تخريش طبقة اوزون و توليد گاز هاى گلخانه يى در 

سطح کرة زمين گرديده است.

دانشمندان اقليم شناسى عوامل مؤثر اقليم را به ترتيب ذيل  مورد مطالعه قرار مى دهند:

الف( عناصر اساسى اقليم

ب( عوامل موثر اقليم

به کمک عناصر اساسى اقليم خصوصيات اقليمى يک ناحيه به خوبى تشخيص مى گردد. 

بنابرآن در تغييرات اقليم چهار فکتور ذيل به گونة مستقيم باالى آب و هواى محل تأثير 

دارد، اين فکتورها عبارت اند از:

1ـ درجة حرارت شبانه روزى، سال و ماه

2ـ رطوبت و بارنده گى در طول ماه و سال

3ـ تشکيل مراکز فشار پست و بلند به طور منطقوى و جهانى

4ـ وزش بادها و انواع آن باالى خشکه و بحر

شعاع مايل

 ش )135( اشعه عمود و مايل در سطح زمين

 شعاع عمود
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عوامل مهم و مؤثر ديگر آن  عبارت اند از:

6ـ بادهاى منطقوى 1ـ زاوية تابش آفتاب   

7ـ نوعيت جبهه هاى گرم و سرد 2ـ درجة عرض البلد   

8ـ انکشاف گازهاى گل خانه يى 3ـ ارتفاع و ساختمان اراضى  

9ـ تخريش طبقه اوزون 4ـ دورى و نزديکى از بحر   

10ـ فعاليت آتشفشان ها... 5ـ نوعيت جريانات بحرى   

اکنون در مورد هر پديده مختصر تذکر مى دهيم:

ـ زاوية تابش آفتاب: اشعة آفتاب در سطح کرة زمين به زواياى مختلف مى تابد چنانچه 

در قطبين در موسم بهار و خزان )اول حمل و اول ميزان( شعاع آفتاب مماس مى گذرد و 

به زاوية صفر تصادف مى کند. 

در عرض البلد  45 درجه به زاوية 45 و در خط استوا به زواية  90  درجة عمود مى تابد که 

ش )      ( زاويه تابش آفتاب در فصل هاى مختلف سال

حالت اعتدال انقالب شمسى حالت اعتدالحالت انقالب شمسى

شعاع آفتاب در استوا

اشعه آفتاب در45 درجه جنوبى

  ش )137( زاوية تابش آفتاب در فصل هاى مختلف سال منطقة معتدل

شکل )136(
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در هر سانتى متر  مربع 2 کالورى انرژى توليد مى کند.

 بنابرآن قطبين ساحه بارده، عرض البلدهاى متوسط اقليم معتدل و ساحة استوا اقليم حاره 

زمين،  به کرويت  مربوط  آفتاب  تابش  زوايه  که  مى توانيم  پس گفته  مى باشد.  دارا   را 

عرض البلدها و ميالن محور زمين مى باشد.

ـ در ارتفاعات کوهستانى در هر صد متر ارتفاع يک درجة سانتى گريد حرارت تنزيل 

مى کند که آن هم باعث بروز يخچال هاى کوهستانى مى شود.

ـ نزديکى به بحر باعث اقليم مرطوب در سواحل مى شود و نسيم هاى بحرى و برى را 

به وجود مى آورد.

سواحل  سردى  باعث  سرد  جريانات  و  سواحل  گرمى  باعث  بحرى  گرم  جريانات  ـ 

مى گردد، به همين ترتيب، بادهاى تيفون در سواحل شرقى آسيا و هريکن در سواحل 

شرقى اياالت متحده امريکا  پرابلم ها و توفان هاى شديد را بار مى آورد.

جبهه هاى گرم و سرد در بارنده گى هاى محلى يک منطقه نقش مهم دارد؛ مثال جبهة 

سرد سايبريا در افغانستان و جبهة گرم و موسمى بحر هند سبب بارنده گى هاى محلى 

مى شود.

ـ گاز هاى گل خانه يى؛ از قبيل N, Co, Co2, CH4 و CFC باعث تخريش طبقه 

اوزون شده حرارت زمين را باال مى برد، انفجار آتش فشان ها باعث توليد دود و حرارت 

شده گازهاى که به اطراف آن پراگنده مى شود اقليم منطقه را گرم مى سازد.
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      فعاليت داخل صنف
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند هر گروه روى نکات عمده درس باهم بحث کنند و 

نتيجه را پيش روى صنف ارايه دارند.

      سؤال ها
با استفاده از متن، جمالت زير را با کلمات مناسب در کتابچه هاى خود پر کنيد.

در   .............................................. باعث  جهان  در  گل خانه يى  گاز هاى  افزايش  1ـ  

سطح کرة زمين گرديده است.

2-  صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد:

فشار هوا، وزش  بارنده گى و رطوبت،  از: حرارت،  اند  عبارت  اقليمى  فکتور  چهار 

بادها.

- شعاع آفتاب در سطح کرة زمين به زواياى مختلف مى تابد.

-  در ارتفاعات کوهستانى در هر صد متر ارتفاع حرارت بلند مى رود. 

-  جبهه هاى سرد سايبريا در افغانستان و جبهه هاى گرم موسمى بحر هند سبب خشکى اقليم 

مى گردد. 

      فعاليت خارج از صنف
اقليم و محل زنده گى تأثير گذار است؟ جستجو کنيد و معلومات  کدام عوامل در 

خويش را در رابطه به اين موضوع در 5 سطر بنويسيد. 
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  ش )138( نمونة يى از اقليم استوا

در تصنيف اقليم کرويت زمين و ميالن شعاع آفتاب و ميالن محور زمين توام با عناصر 
و عوامل مؤثر که قبًال تذکر داده شد ارزش قابل مالحظه يى را دارا است. روى همين 
اصل اولين بار در زمان مدنيت يونان قديم و روم از سه منطقة اقليمى نام گرفته اند و 

اين مناطق عبارت بودند از:
بين خط سرطان و خط جدى موقعيت  استوا که  يا گرم ساحة  منطقه حاره  اقليم  1ـ 
داشته و اين منطقه را به اصطالح منطقه مدارين نيز ياد مى کنند. شعاع آفتاب در اين 

منطقه هر سال دو مرتبه عمود مى تابد.
درجه در نيم کرة 

          
و 

 
2ـ اقليم منطقة معتدله که بين عرض البلدهاى             

شمالى و جنوبى موقعيت دارد.
  

3ـ  اقليم منطقه بارده يا سرد که بين عرض البلدهاى                 و 90 درجة در نصف کره 
شمالى و جنوبى واقع شده است. در اين نوع دسته بندى شرايط جوى و فکتورهاى 

مهم آن در نظر گرفته نشده است.
انواع اقليم حاره يا گرم

الف( به اساس مطالعات جديد اقليم جهان به بخش هاى آتى تصنيف شده است. منطقة 
اقليم گرم استوايى ساحه يى است که از خط استوا الى عرض البلد 5 درجه در شمال و 
جنوب کرة زمين ساحة گرم و بارانى را تشکيل مى دهد؛ اما اقليم تروپيک ساحة وسيع 
تر را الى دايره سرطان و جدى در بر مى گيرد. البته اين حدود قاطعيت کامل نداشته 

درس ) 61(
انواع اقليم  

66

66

2

2

1

1

23
2

1
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ش )139( منظره يى از ساحة گرم استوايى و تروپيک

نظر به وضع توپوگرافى و ساير عوامل فزيکى و جوى سرحد اقليم به صورت نسبى تغيير 
يافته، کم و بيش حدود تسلط اقليمى از يک براعظم با براعظم ديگر تغيير مى يابد. از 
همين از همين رو است که گاهى حدود اقليم تروپيک را الى عرض البلدهاى ده درجه 

درشمال و جنوب خط استوا محدود مى سازند و گاهى ساحة بيشتر را احتوا مى کند.
اوصاف مشخصة اين ناحيه اقليمى از اين قرار است:

1ـ حد اوسط حرارت در ظرف سال به 27 درجة سانتى گريد مى رسد و اختالف حد 
اعظمى و اصغرى حرارت خيلى کم مى باشد.

2ـ فشار هوا به صورت عادى و حالت وسطى بين 1009 و 1012 ميلى بار)يک ميلى بار 
مساوى است به 0.029 انچ ارتفاع ستون سيماب( مى باشد و گاهى اتفاق مى افتد که از 

فشار هواى سطح بحر فشار هواى اين منطقه کمتر باشد.
3ـ وزش بادها، در اين منطقه بيشتر از شرق به استقامت غرب صورت مى گيرد، بنابرآن 
بادهاى شرق استوايى در اين ساحه مسلط بوده، بادهاى تجارتى در سطح زمين بيشتر 

جانب خط استوا مى وزد.
اين منطقه داراى مقدار زياد بارنده گى بوده به استثناى مناطق کوهستانى برف هرگز  
در آن جا نمى بارد و بنابر تغييرات حرارت اختالف موسم سال در اين ناحيه به صورت 
واضح به مالحظه نمى رسد. تغيير جزيى که بنابر ميالن شعاع واردة آفتاب در اول سرطان 

و جدى اتفاق مى افتد قابل توجه نيست، مناطق ذيل نمونه يى از اين نوع اقليم است.
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 اکيتــوس در پيــرو عرض البلــد         درجــه در جنوب خط اســتوا، بليــم در امازون  

        درجة عرض البلد در جنوب خط اســتوا، جزاير اوشن در غرب پاسفيک، جورج 

تاون )مرکز کشور گيانا(، کنيا، سنگاپور و کانگو.
اقليم منطقة معتدله )عرض البلد هاى وسطى(

تاثير  از  و  داشته  موقعيت  زمين  کرة  متوسط  عرض البلدهاى  در  معتدله  منطقه  اقليم 
با جبهه هاى سرد  برخورد جبه هاى گرم  متاثر مى گردد.  تروپيک وقطبى هردو  هواى 
قطبى بارنده گى و برف بارى هاى جبهه يى را بار مى آورد و بيشتر با توسعه وحرکت 

سايکلون هاى توفانى همراه مى باشد اين اقليم را به بخش هاى ذيل تقسيم کرده اند:
1ـ اقليم مرطوب تحت استوايى

2ـ اقليم برى سواحل غربى
3ـ اقليم مديترانه يا منطقة تحت استوايى با تابستان خشک

4ـ اقليم صحرايى و ستپ منطقه معتدله
5ـ اقليم مرطوب و برى منطقه معتدله

1-  اقليم مرطوب تحت استوايى
اقليمى تحت استوايى بين عرض البلدهاى 25 و 35 درجه در دو  قسمت اعظم مناطق 
نيم کرة شمالى و جنوبى موقعيت دارد. اين نوع اقليم داراى تابستان گرم و مرطوب و 
زمستان معتدل ومرطوب مى باشد، ريزش باران زياد بوده و خشک نمى باشد در زمستان 

بنابر ورود جبهه هاى سرد قطبى در بعضى محالت برف بارى به مالحظه مى رسد.

 
2
13

 
2
11

شکل )140(
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 2- اقليم سواحل غربى
مى  احتوا  را  غربى  سواحل  شده  واقع  دورتر  نسبتاً  استوا  ناحيه  از  اقليمى  ساحة  اين 
موقعيت  جنوبى  و  شمالى  کرة  نيم  در  درجه   60 و   40 عرض البلدهاى  بين  که  کند 
دارد. برخورد جبهه هاى سرد قطبى و سايکلون هاى توفانى باعث مرطوب نگهداشتن 
بهار و  به  نسبت  بارنده گى آن  مقدار  تابستان آن خشک و  سواحل غربى مى گردد. 

زمستان کم است.
3- اقليم مدتيرانه يى

اقليم مديترانه يى در جملة منطقه اقليمى تحت استوايى قرار مى گيرد که داراى تابستان 
خشک و زمستان معتدل ومرطوب است و بين عرض البلدهاى 30 و40 درجه در هردو 
نيم کره منطقه مديترانه يى  را تشکيل مى دهد. بهترين نمونة اين اقليم را ناپل در ايتاليا و بن 

غازى تريپولى در ليبيا تشکيل مى دهند که هردو در منطقة بحيرة مديترانه موقعيت دارند.
4- اقليم صحرايى و ستپ منطقه معتدله

اين منطقه در داخل براعظم امريکاى شمالى و آسيا بين عرض البلدهاى 35 و 50 درجه 
داراى اين نوع اوصاف اقليمى مى باشد. در اين منطقه سه عامل ذيل به شکل مستقيم 

اثر مى گذارد:
 در تابستان موقعى که فشار هوا و وزش بادها به استقامت قطب وسعت مى يابد به صورت 

موقت اوصاف هواى برى استوايى را به خود مى گيرد.
ـ در فصل زمستان تشکيل مراکز فشار بلند کانادا و سايبريا، هواى برى قطبى به آن 

خصوصيات برى را  مى بخشد.
ـ وجود سلسله  کوه ها در اين منطقه باعث کتله هاى هواى مرطوب و خشک مى گردد.

5- اقليم برى و مرطوب معتدله
در اينجا اصطالح اقليم برى و مرطوب را از لحاظى به کار مى برند که نظر به بعضى از 

عوامل مناطق برى شکل صحرايى 
و ستپ را به خود مى گيرد. مناطقى 
که در بين خشکه واقع اند باوجودى 
نيز  مرطوب  دارند  برى  اقليم  که 
مى باشند و بارنده گى در اين ناحيه 

بيشتر مى باشد.

جـ  اقليم سرد قطبى و مناطق مرتفع 

شکل )141(
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کوهستانى

در اين نوع اقليم مناطق ذيل شامل مى باشد.

ـ اقليم برى تحت قطبى، اقليم مرطوب و بحرى تحت قطبى، اقليم تندرا، اقليم نواحى 

يخچالى و اقليم نقاط مرتفع کوهستانى.

 1- اقليم برى تحت قطبى
براعظم آسيا و امريکا که با استقامت قطب شمال بيشتر توسعه يافته است ساحة وسيع 

اراضى بين عرض البلدهاى 50 و70 درجه در رديف اين اقليم محسوب مى شود. در 

زمستان موقعى که شعاع آفتاب از دايرة قطب مماس مى گذرد هواى خيلى سرد را در 

سراسر قطب شمال و تحت قطبى بار مى آورد و اراضى با برف پوشيده مى باشد.

2- ساحه تندرا
 75  ( قطب  دايرة  و  درجه   66 1

2
عرض البلدهاى بين  را  تندرا  منطقه  اقليمى  ساحة 

درجه( مى يابيم که انتهاى حاشية شمالى امريکاى شمالى و آسيا را در بر مى گيرد. در 

اين ناحيه آب و هواى سرد قطبى حکم فرما است.

3- اقليم يخچالى
سه منطقة بزرگ يخچالى؛ مثل گرين لند، انتارکتيکا و ساحه يى از يخچال هاى بحر 

منجمد شمالى که به حالت شنا مى باشد ساحه وسيع را در برگرفته اند و نور آفتاب 

در اين نواحى به طوردايم مماس و مايل مى تابد. برفبارى در اثر توفان هاى سايکلون 

صورت گرفته باعث تقويه محيط يخچالى مى گردد. درجة حرارت به طور دايم از 

درجة انجماد )صفر( پايين تر بوده بنابرآن در آنجا سردى زياد حکم فرما است.

4- اقليم مناطق كوهستانى
در طبقه تروپوسفير حرارت با ارتفاع تناسب بر عکس دارد؛ بلکه ريزش  برف و باران 

با ارتفاعات کوهستانى تناسب مستقيم دارد؛ اما فشار هوا نيز با ارتفاع کاهش مى يابد. 

چون حرارت و بارنده گى در ارتفاعات مختلف کوهستانى مناطق اقليمى مختلفى را 

بلندترين قله هاى سلسله هماليا در نظر  تا  ظاهر مى سازد اگر ارتفاع از سطح بحر را 

بارنده گى در مناطق کوهستانى  اقليم بر مى خوريم. مقدار  انواع مختلف  به  بگيريم 

مناطق  اين  در  باران  و  برف  زياد  مقدار  است که  متر  ميلى  از 1800 و 3000  باالتر 

نواحى  ساير  و  بابا  کوه  مرتفع  نقاط  و  ها  سالنگ  در  همين جهت  از  پيوسته  بوقوع 
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آلپ  و  هماليا  مختلف  نواحى  در  دارد.   وجود  بارنده گى  زياد  مقدار  هندوکش 

زياد،  بنابر رطوبت  اما  مى شود؛  ديده  يخچالى  کتله هاى  متر  ارتفاع 3000  از  باالتر 

از  نمونه  بهترين  افغانستان  در  سپين غر  که  نمو کرده  آن  در  جنگل هاى کوهستانى 

جنگل هاى ساحة کوهستانى است.
  

                       فعاليت داخل صنف
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند گروه اول روى مشخصات اقليم گرم، گروه دوم 
اقليم معتدله و گروه سوم راجع به اقليم سرد باهم بحث کنند و نماينده شان نتيجه را 

پيش روى صنف ارايه دارند.

      سؤال ها
با استفاده از متن، صحيح ترين جواب را انتخاب کنيد.

1ـ اقليم منطقة معتدله بين عرض البلدهاى 

ب(           -             درجه   الف(            -  90 درجه  

د( هيچ کدام ج(   45 درجه  

2ـ جريان بادها در منطقه گرم استوايى مى وزد.
ب. از شرق به طرف غرب الف. از جنوب به طرف شمال  

د. هيچ کدام ج. از غرب به طرف شرق  
شرح دهيد:

1ـ اقليم معتدله در کدام عرض البلدها واقع است و از کدام آب و هواى کرة ارض 
متأثر مى گردد.

2ـ اقليم معتدله عرض البلدهاى وسطى به چند بخش تقسيم گرديده نام بگيريد؟
3ـ اقليم مرطوب تحت استوايى بين کدام عرض البلدها موقعيت دارد.

     فعاليت خارج از صنف
با استفاده از کتاب جغرافياى خود انواع اقليم را شناسايى و دسته بندى کنيد براى 
انجام اين تمرين،کرة مجسمه را ترسيم نماييد و در آن مناطق اقليمى جهان را مشخص 

کنيد و در ساعت آينده با هم صنفان خود ارايه کنيد. 

 
2
145

 
2
123

 
2
166
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درس )62(

طبقات اتموسفير  

طبقات اتموسفير روى كدام عوامل فزيكى به وجود آمده است؟
طبقات  هوا  فشار  و  حرارت  رطوبت،  وخاک،  گرد  ذرات  عناصر،  وزن  اساس  بر 

اتموسفير اينطور دسته بندى مى شود:
A ( طبقه هوموسفير )متجانس( B ( طبقة هيتيرو سفير )غيرمتجانس(

طبقة هوموسفير متشکل از طبقات ذيل است:
1ـ طبقة تروپوسفير: اين طبقه از سطح زمين  به اندازة 8 الى 12 کيلومتر ارتفاع دارد. 
گاز اوکسيجن نزديک به 21% زمينة فعاليت هاى حياتى را فراهم مى سازد که بقا و 
به  شدن  اوکسايد  و  احتراق  عمليه  است.  متکى  آن  به  حيوانات  و  انسان ها  زنده گى 
گاز اوکسيجن ارتباط مى گيرد. در عملية فوتوسنتيز نباتات اوکسيجن را در روز آزاد 
مى سازد و Co2 را در شب افراز مى کند و در جسم نبات کاربوهايدريت را مى سازد. 
بنابرآن افزايش Co2 باعث ازدياد حرارت در سطح زمين مى شود. سايکل آب در 
طبقه تروپوسفير صورت مى گيرد و ريزش برف و باران را به وجود مى آورد. عالوه 
برآن طبقه تروپوسفير حرارت زمين را به حيث يک لفافه نگاه مى دارد که براى زمين 
به سطح  بنفش  ماوراى  اشعة مضر  از ورود  و  شبيه گل خانه )گرين هاوس( مى باشد 

زمين جلوگيرى مى کند.
تروپوپاز وجود دارد. در طبقة  به نام  نازک ديگرى  تروپوسفير طبقة  بااليى  انجام  در 

شکل )142( کرة زمين و طبقة تروپوسيفر و استراتوسيفر

 تغير فشار

ترموسفير

مزوپاز

مزوسفر

ستراتوپاز

تروپوپازستراتوسفير
تروپوسفير

طبقه اوزون

ايونوسفير

طبقه ماليکول نايتروجن

انعکاس امواج راديو

قوس حرارت
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تروپوسفير در هر صد متر ارتفاع يک درجة حرارت کاهش مى يابد.
2ـ طبقة ستراتوسفير: اين طبقه بين ارتفاعات 12 الى 45 کيلومترى اتموسفير موقعيت 
ابر و دمه دراين جا وجود ندارد در ضمن  دارد. درين طبقه کثافت هوا کمتر است. 

ساحه پرواز طياره هاى جيت را تشکيل مى دهد. درجة حرارت در طبقة ستراتوسفير به 
صورت تدريجى اضافه شده از منفى 90 درجه سانتى گريد به صفر درجه سانتى گريد 
 O3 مى رسد. بعد از طبقة ستراتوسفير، طبقة ستراتوپاز موقعيت دارد که طبقة اوزون

در حصه تحتاني آن به ضخامت ده کيلومتر جا به  جا شده است.
3 ـ طبقة مزوسفير يا وسطى: بين ارتفاع 45 الى 80 کيلومتر واقع شده که درين طبقه 
امواج راديو دوباره جانب زمين انعکاس مى يابد و مزوپاز در انتهاى اين طبقه موقعيت 

دارد. بعد از آن، طبقة هيتيرو سفير آغاز مى شود. 
4ـ طبقه ترموسفير: طبقه گرم وداغ بوده در حصه فوقانى آن حرارت از صدها درجه 
سانتى گريد تجاوز مى کند. بعد بين ارتفاع 80 الى 140 کيلومترى آن گاز نايتروجن 
به حالت ماليکولى (N2) وجود دارد، حصة تحتانى آن به نام ايونوسفير ياد مى شود که 

از آيون هاى هايدروجن متشکل است. )ش 141(
5ـ طبقه اگزوسفير: الى ارتفاع 13000 کيلومتر ضخامت دارد. در آن جا آهسته آهسته 
جاذبه زمين به صفر مى رسد. ازاين سبب، اقمار مصنوعى کم ارتفاع در ساحة 500 الى 

1000 کيلومترى زمين جابه جا مى شوند.

     فعاليت داخل صنف
نمايندة  و  کند،  بحث  باهم  تروپوسفير  طبقه  اهميت  به  راجع  گروه ها  در  شاگردان 

گروه نتيجه بحث را پيش روى صنف توضيح کند.

      سؤال ها
1ـ در ترکيب تروپوسفير کدام گازات داراى اهميت است؟

2ـ طبقة اوزون در کدام حصه اتموسفير موقعيت دارد؟
3ـ ايونوسفير چطور يک طبقه است؟

     فعاليت خارج از صنف
به شاگردان وظيفه داده شود تا راجع به اهميت طبقة تروپوسفير يک مقالة ده سطرى 

بنويسند.
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      درس 63

اتموسفير زمين  

شکل )143( کرة زمين ، طبقة تروپوسفير و استراتوسفير

آيا راجع به اتموسفير زمين و ارزش حياتى آن معلومات داريد؟
قشر  در  است.  احاطه کرده  را  زمين  سيارة  اطراف  که  است  دار  گاز  کرة  اتموسفير 
خارجى زمين موجودات حيه و نباتاتى جا دارد که به نام بايوسفير ياد مى شود و حيات 
انسانى جزء همين ساحه است که در قاعدة اتموسفير و سطح زمين زنده گى دارند. 
موجوديت اتموسفير باعث بقاى انسان ها، حيوانات و نباتات بوده زمينه مساعد را براى 

ادامه حيات فراهم مى سازد.
اتموسفير زمين در حدود 13000 کيلومتر ضخامت داشته؛ اما در ساحة قطبين ضخامت آن 

کمتر مى شود.
اتموسفير زمين به حيث يک لفافة بزرگ زمين را احاطه کرده و از نفوذ اشعة مضره 
اوکسيجن،  تروپوسفير %21  طبقة  در  ترکيب گازات آن  مى کند.  آفتاب جلوگيرى 
78% نايتروجن، 0.93% ارگن، گاز کاربن داى اوکسايد 0.03 ذرات گرد و خاک و 
رطوبت مى باشد. گازات ديگرى که ترکيب بسيار کم را تشکيل مى دهند عبارتند از : 

نيون، هيليوم، کرپتون، زنون، هايدروجن، متان و نايتروجن اوکسايد.
تروپوسفير در اصل لفافة بزرگ را در مقابل شعاع ماوراه بنفش و ديگر اشعه مضرة 
آفتاب تشکيل مى دهد و حيثيت گل خانه را براى قشر زمين تشکيل مى دهد. بارنده گى 
، تشکيل ابر و رطوبت حادثات جوى در مجموع در همين طبقة هوا صورت مى گيرد. 
مى کند  پرواز  طبقه  همين  در  تفريحى  کوچک  طياره هاى  و  هليوکوپتر  پرنده گان، 
بوده،  ابر  فاقد  ستراتوسفير  طبقة  مى گيرد.  صورت  طبقه  همين  در  هم  آب  وسايکل 

سفير
 ستراتو

 منطقه استوا

عمل کانوکشن
و طالتم کومولونيمبوس

تروپوسفير
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طياره هاى جيت در آن طبقه پرواز مى نمايد.
فيصدى ترکيب گازات از طبقة تروپوسفير به باال کم مى شود، فشار هوا کاهش مى يابد. 
در سطح بحر فشار هوا که 760 ميلى متر  است اگر آن را يک واحد قبول کنيم در 

تنزيل مى يابد. درجة 
 100000

1
و در طبقه ترموسفير به 

 
 

10
1

 
آخر طبقه تروپوسفير به

حرارت در طبقة تروپوسفير نخست تنزيل مى  يابد، در 

ستراتوسفير اضافه شده در طبقة مزوسفير دوباره کم 
مى شود؛ اما در طبقة ترموسفير به صد ها درجه صعود 

مى کند و اين طبقه را به نام ايونوسفير نيز ياد مى کند.
طبقه  اتموسفير  کيلومترى   25 الى   20 ارتفاع  در  ـ 
اوزون موقعيت دارد که مانع بزرگ براى ورود اشعه 

ماوراى بنفش محسوب مى شود.
اوکسايد،  نيتروس  قبيل  از  گل خانه يى؛  گازهاى  ـ 
Co2 ، متان و کلوروفلورو کاربن براى تخريش طبقة 
اوزون، مضر است، از همين جهت کوشش مى شود 
به  جلوگيرى  و  کنترول  گازات  اين  افزايش  از  که 
و  انسان ها  وحيات  اوزون  طبقة  براى  تا  آيد،  عمل 

بحر اطلس

ابربندى

امريكاى جنوبى

امريكاى شمالى

حيوانات صدمه نرساند.

     فعاليت داخل صنف
از شاگردان خواسته شود که طبقه هوموسفير شامل کدام طبقات است؟ راجع به 

آن توضيح دهند.

    سؤال ها
1ـ ترکيب فيصدى گازات در تروپوسفير چطور است؟

2ـ گازات، گل خانه يى کدام ها اند؟
3- تنزيل فشار در طبقات اتموسفير چطور صورت مى گيرد؟

       فعاليت خارج از صنف
براى شاگردان وظيفه داده شود که اتموسفير را تعريف کنند و راجع به تغييرات 

فشار و حرارت آن يک صفحه بنويسند.

شکل 144
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درس )64(

نقش اتموسفير در اقليم  

شکل )146( نقش اتموسفير در تشکيل مراکز فشار پست و بلند

شکل )145( نقش اتموسفير در جريان باد ها بين خشکه 

اتموسفير در اقليم چه نقش مهم دارد؟
اتموسفير که يک پديده مهم زمين بوده، به حيث يک لفافه کرة زمين را احتوا کرده 
است. اتموسفير نقش حياتى براى موجودات حيه داشته و از عوامل کنترول کنندة اقليم 

جهانى و منطقوى به حساب مى آيد که مختصر به آن تماس مى گيريم:
و آب  قطعات خشکه  در  زنده گى  ادامة  باعث  اتموسفير  در  اوکسيجن  موجوديت  ـ 
مى باشد. انسان ها به طور مستقيم آن را تنفس مى کنند، حيوانات بحرى اوکسيجن خود 
را از آب مى گيرند، نباتات در روز آب را توسط ريشه و کاربن داى اوکسايد را از هوا 
اخذ کرده و درموجوديت آفتاب کاربوهايدريت را مى سازد و از آن تغذيه مى کند، 
اين عمليه به نام فوتوسنتيز ياد مى شود؛ اما در شب  برعکس روز از طريق برگ هاى 
خود اوکسيجن را جذب مى کند و کاربن داى اوکسايد را خارج مى کند که ا ين عمليه 

به نام تنفس نباتات ياد مى شود.
ـ در رابطه با اقليم موجوديت اتموسفير سبب وزش بادها مى شود؛ زيرا هوا در اثر گرمى 
صعود مى کند و هواى سرد جاى آن را مى گيرد در نتيجه، موجوديت مراکز فشار پست 
و بلند سبب وزش بادهاى استوايى جانب قطبين مى شود. به همين ترتيب بادهاى قطبى 

و جبهة سرد در کل زادة اتموسفير وحرارت َآفتاب است.
را  انسان ها  حيات  مى کند  جلوگيرى  بنفش  ماوراى  اشعة  ورود  از  که  اوزون  طبقة  ـ 

در شبدر روز

خشکه سرد تر نسبت به 
آب )مرکز فشار بلند(

آب گرمتر نسبت به 
خشکه )مرکز فشار پست

خشکه گرمتر نسبت به آب 
بحيره )مرکز فشار پست(

آب سرد تر نسبت به خشکه 
)مرکز فشار بلند(
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مصون نگاه مى دارد. 
ـ ابر بندى ها، بخارات آبى، ريزش برف و باران همگى با موجوديت اتموسيفر امکان 
جاى  به  يک جا  از  ابر  کتله هاى  حرکات  و  بارنده گى  عمل  آن  غير  در  است؛  پذير 
ديگر امکان پذير نمى شد. بر عالوه جريانات توفان هاى برى وبحرى به طور کامل با 

موجوديت اتموسفير صورت مى گيرد.
و  انسان ها  توافق  بلکه  است؛  مؤثر  بادها  در وزش  تنها  نه  هوا  فشار  زيادى  و  ـ کمى 

فشار  با  حيوانات 
اتموسفير موضوع 
ديگر حياتى است 
موجوديت  با  که 
اتموسفير صورت 
مى گيرد. فشار در 
 760 بحر  سطح 
و  بوده  متر  ميلى 

در ارتفاعات 4000ـ 5000 متر فشار کم مى شود که باالى جهاز تنفسى فشار مى آورد 
و حيات را مشکل مى سازد.

همچنين درجة حرارت در صدمتر ارتفاع يک درجه تنزيل مى يابد. برعکس در طبقة 
آيونوسفير به 1000 الى 2000 درجة سانتى گريد مى رسد که باالى حيات انسان و ساير 

موجودات حيه اثرات مسقيم دارد. 

    فعاليت داخل صنف
در صنف درسى دو گروه تشکيل شود، گروه اول نقش اتموسفير را در ارتباط به 
وزش بادها و گروه دوم موجوديت اتموسفير را در رابطه با موجودات حيه مقايسه 

کنند.

     سؤال ها
1ـ اتموسفير چرا به غرض تنفس استفاده مى شود؟

2ـ مراکز فشار پست و بلند با موجوديت اتموسفير چه ارتباط دارد؟
3ـ درجة حرارت باالى حرکات آتموسفير چطور تأثير وارد مى کند؟

     فعاليت خارج از صنف
هر شاگرد فوايد اتموسفير را در رابطه با اقليم لست کنند و يک يک سطر در مورد 

آن بنويسند و در صنف ارايه کنند.

شکل 147

اشعه موج کوتاه که به 
اشعه منعکسهفضا منعکس مى شود

کمترين حرارت به فضا 
منعکس مى گردد.

حرارت بيشتر تجمع نموه

افزايش گازهاى گلخانه يى به 
گازهاى گلخانه يى طبعىاثر فعاليت ها مى باشد.
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    درس 65

ابزار هاى سنجش و مشاهدات هواشناسى  

مى دانيـد كه پيشـگويى آب و هوا توسـط كدام نـوع ابزار هاى تخنيكى 
صورت مى گيرد؟

در شکل اين صفحه توجه کنيد تا به بعضى از اين وسايل آشنا شويد.
ـ با انکشــاف ساينس و تکنالوژى ابزار مطالعات هواشناسى تکامل يافت، تنوع و اقسام 
جداگانه يى اين وسايل صورت گرفت. در ابتداى قرن نزده که استيشن هاى هواشناسى 
مختصر  و ســاده بود، به تدريج، انواع مختلف ميزان الحرارت، بادســنج هاى اتومات و 

الکترونيکى، آله هاى فشار سنج و رطوبت در محفظه هاى هواشناسى جا داده شد.
ـ اســتفاده از بالون هاى راديوساند نيز عملى شــد. دراين بالون ها، حرارت سنج، آالت 
فشار هوا، باروميتر وغيره جابه جا مى شد تا در ارتفاعات مختلف اتموسفير مشخصات 
هوا را به زمين مخابره نمايد. با اســتفاده از سيســتم رادار، مطالعات جوى آسان تر شد. 
ابربندى ها، توفان هاى جوى و بحرى، بارنده گى هاى شديد و سيالبى مشخص گرديد، 
و از وقوع سيالب، بارنده گى و گرمى زيانبار مناطق اقليمى براى مردمان محل معلومات 

و هوشدارهاى الزم را ارايه مى کرد.
ـ اقمار مصنوعى مرحلة پيشــرفته و متکامل تر بــراى مطالعات جوى و حوادث طبيعى 
مى باشــد. به خصوص اقمار مصنوعى که از طرف ناسا NASA اياالت متحدة امريکا 
و يا توســط روسيه، فرانســه و هند در فضا پرتاب شده است. هدف مطالعات اين اقمار 
مصنوعى را تنها پديده هاى جوى تشــکيل مى دهد. اگر به تلويزيون هاى خويش دقيق 
شده باشيد، اين اقمار مصنوعى همه وقت شب و روز اوضاع جوى را در سطح جهانى 

انعکاس و معلومات مى دهد.
ابربندى، حاالت بارانى، وضع آفتابى، حرارت اعظمى، اصغرى، وزش بادها، اندازة فشار 
هوا، توفان هاى بحرى، منطقوى، وجوى را در تمام نقاط سطح زمين به طور واقعى ارايه 
مى نمايد و پيشگويى جوى را در ظرف سه ويا چهار روز و اضافه تر از آن را براى اطمينان 

شکل 148
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باشنده گان سطح زمين معلومات مى دهد تا در برابر آن تدابير الزم گرفته شود.
ـ در رابطه با حرارت، آالت زيادى اســت؛ مثال ترماميترهاى ســيمابى، الکترونيکى، 

ترماميترهاى اعظمى و اصغرى و ترماميترهاى خاک.
ـ فشار هوا را با روميتر نشان مى دهد و باروگراف آن را ثبت مى کند

ـ باران سنج، مقدار ريزش باران رابه طور دقيق اندازه مى کند.
ـ ســايکرومتر عبارت از ترموميتر خشــک و مرطوب اســت که تفــاوت درجة آن ها 

رطوبت نسبتى را نشان مى دهد.
ـ آلة رويت آفتاب که اندازة تابش اشعة آفتاب را نشان مى دهد.

ـ آلة سنجش ارتفاع ابرها و تشخيص رطوبت آن.
ـ آلة اندازه گيرى سرعت باد  يا انى موميتر به طور عادى  و الکترونيکى هم مى باشد.

ـ راديوســاند، متشکل از بالونى اســت که در آن تمام وسايل مطالعات جوى جا به  جا 
مى شــود و در ارتفاعات مختلف اتموســفير حاالت جوى را ثبت و به ايستگاه مربوط 

خود در زمين مخابره مى کند.
ـ شــبکه هاى اقمار مصنوعى ســاحة ديد وسيع در ســطح زمين دارد و به طور اتومات 
اوضاع جوى را در ســطح جهان و منطقو  براى هر کشــور معلومات مى دهد. شــبکة 
اقمار مصنوعى براى ميدان هاى هوايى، پرواز طياره ها، خط الســير کشتى هاى بزرگ، 
رهنمايــى براى زراعت، آبيارى، حفظ حيات در محيط زيســت، جنگل ها و راجع به 
سيالب ها، علف چر ها، خطر صحرايى شدن، حادثات طبيعى، سونامى، هريکن و تيفون 

معلومات مفصل مى دهد. تا ارگان ها و مراجع مسؤول تدابير معين اتخاذ نمايند.

     فعاليت داخل صنف
را در  نتيجه  و  بگيرند  به بحث  را  شاگردان در گروه هاى مختلف موضوعات ذيل 

صنف بيان نمايند.
1ـ راجع به راديو ساند

2ـ درمورد  رادار
3ـ راجع به اقمار مصنوعى در حاالت جوى

     سؤال ها
1ـ حرارت را توسط کدام آله اندازه مى کنند؟

د( ترماميتر  ج( بارومتر   ب ـ انيمومتر  الف( راديوساند 
2ـ فشار هوا توسط اين آله ثبت مى شود: درست آن را مشخص کنيد.

ج( سايکرومتر ـ باروگراف    ب( ترموگراف   الف(  هايدرومتر 
3ـ اقمار مصنوعى درباره هواشناسى چطور معلومات مى دهد؟

     فعاليت خارج صنف
پيشگويى حاالت  مورد  در  مطالعة کتاب خانه  از  يا  و  والدين  مشورة  به  هر شاگرد 

جوى مقاله يى مختصر بنويسد.
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درس )66(

  چگونه گى تشكيل باد

چه  بشرى  زنده گى  در  و  مى آيد  به وجود  چطور  باد  كه  مى دانيد  آيا 
ارزش دارد؟

گرمى  اثر  در  زمانى که  مى آيد.  به وجود  وپست  بلند  فشار  مراکز  اختالف  بنابر  بادها 
بلند و نسبتاً سرد  هواى مراکز فشار پست به طرف باال صعود نمايد هواى مرکز فشار 
جاى آن را مى گيرد، در نتيجه به طور محلى، منطقوى، قاره يى و يابه مقياس کرة زمين 

بادهاى مختلف را به وجود مى آورد.

ج ـ انواع بادها در خشكه و بحر
در خشکه و بحر بادها داراى انواع مختلف مى باشد؛ مانند:

1ـ بادهاى منطقوى
2ـ بادهاى تجارتى

3ـ بادهاى متقارب استوايى
4ـ بادهاى شرقى قطبى
5ـ بادهاى مسلط غربى

شکل )149( سمت وزش باد ها در سراسر کره ارض
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ITC1- باد هاى متقارب استوايى 
2- باد هاى تجارتى شمال شرقى

3- باد هاى تحت قطبى
4- باد هاى شرقى قطبى

5- باد هاى تجارتى جنوب شرقى
6- باد هاى غربى جنوب شرقى

7- ساحه کانوکشن استوايى

7
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1ـ بادهاى منطقوى
بادهاى منطقه يى عبارت از بادهاى مى باشد که در ساحة نسبتاً خورد وبه شکل منطقه 
بلند بوده که در جهت هاى  به  وجود ميايد. علت اصلى آن مراکز فشار پست و  يى 
مختلف و به استقامت هاى گوناگون و به اشکال مختلف مى وزد، در ممالک مختلف 
نام هاى مختلف را اختيار مى نمايد. در افغانستان مثال آن را باد پروان و بادهاى 120 
روز هرات تشکيل مى دهد. برخى از اين نوع بادها بادهاى يخچالى است که از نقاط 

مرتفع کوهستانى در خزان سال به وزش مى افتد.
کوچک  مقياس  به  که  است  منطقه يى  بادهاى  ازجمله  نيز  هريکن  و  تيفون  بادهاى 
هريکن  بادهاى  است.  تر  اضافه  آن  تخريبات  وشدت  سرعت  اما  آمده؛  به وجود  تر 
باعث  ساله  همه  که  ميايد  به وجود  تکزاس  نواحى  و  فلوريدا  سواحل  در  عموم  در 
تخريب عمارات و از بين رفتن حاصالت زراعتى مى گردد. بادهاى تيفون در سواحل 
شرقى چين به  وجود آمده و آن هم سبب اذيت يک تعداد زياد باشنده گان آن ساحه 
گرديده و در عين زمان بعضى امراض سارى توسط آن از يک ساحه به ساحة ديگر 
سرايت مى کند، اگر با سونامى يکجا شود باعث هالکت هزاران نفر و تخريب منازل 

مى گردد.
سونامى: توفان جريانات بحرى است که در اثر زلزله هاى شديد در مجاورت سواحل 
و يا داخل بحر صورت مى گيرد، هرگاه با توفان هاى تيفون ضميمه شود ساحة تخريب 
و نفوذ آن بسيار وسيع و تخريباتى مى باشد؛ مانند اين که در سال 2004 م اضافه تر از 

صد هزار نفر را در جنوب و جنوب شرق آسيا به کام مرگ سپرد.
Trade Winds 2ـ بادهاى تجارتى

بادهاى تجارتى بين عرض البلدهاى 5 و 30 درجة نصف کره شمالى  و جنوبى به وجود 
اما در نصف کرة  به حرکت مى افتد،  استقامت جنوب غرب  به  از شمال شرق  آمده 
جنوبى سمت حرکت آن ها از جنوب شرق به استقامت شمال غرب صورت مى گيرد. 
بوده، در  بحر الکاهل خيلى وسيع  اطلس و  اقيانوس  بادهاى تجارتى در  ساحة وزش 
زمان کشتى رانى مدنيت هاى اولى به خصوص در قرن 15 و 16 اهميت زيادى داشت و 

شکل 150
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به کمک همين بادهاى تجارتى بود که مال التجارة ممالک شمال و جنوب بايکديگر 
تبادله مى گرديد. اين ساحه را به اصطالح Horse Latitude ياعرض البلد اسپ نيز 

ياد مى کنند.
در ساحة بادهاى تجارتى گاه گاهى اسپ ها را از کشتى در آب مى انداختند که کشتى 

را از غرق شدن نجات دهند و آن را از منطقة سکون بيرون کشند.

3ـ بادهاى متقارب استوايى
.I.T.C Inner Tropical Convergence zone 

اين بادها بين عرض البلدهاى 5 درجة شمال و جنوب خط استوا به وجود آمده، در اين 
ساحه بنابر موجوديت مرکز فشار پست استوايى حرکت وضعى زمين در ناحية استوايى 
از شمال و جنوب يکجا گرديده و به استقامت غرب به حرکت مى افتد، چون اين بادها 
از شرق به غرب به وزش مى افتد بنابر سمت وزش آن به اصطالح به نام بادهاى شرقى 
استوايى Equatorial Easterleis نيز ياد مى شود؛ اما اصطالح علمي آن بادهاى 

I.T.C  .متقارب استوايى است که موازى به خط استوا حرکت مى کند

4ـ بادهاى شرقى قطبى
زمين  کرة  و جنوب  شمال  در  درجه   90 و   65 البلدهاى  بين عرض  قطبين  ناحية  در 
استقامت عرض البلدهاى 60 درجه  به  قطبى  نواحى  و  بلند  فشار  از مرکز  بادهاى که 
مى وزد سمت حرکت آن ها قدرى به استقامت غرب انحراف کرده به اصطالح بادهاى 
شرقى قطبى ياد مى شود، که با کتله هاى جبهه سرد قطبى به استقامت عرض البلد هاى 

پايين تر به حرکت افتاده باعث برف بارى هاى شديد مى گردد. 

 5ـ بادهاى مسلط غربى
تسلط  جنوبى  و  شمالى  نيم کره  در  درجه   60 و   35 عرض البلدهاى  بين  بادها  اين 
داشته و جزء محيط فزيکى اين دو ساحه را تشکيل مى دهد. اين بادها از منطقة انتى 
سايکلون تحت استوايى به استقامت منطقة سايکلون تحت قطبى به حرکت مى افتد و 
باعث به وجود آوردن توفان هاى شديد در اين منطقه مى گردد. در نصف کرة شمالى 
وجود سلسله  کوه ها وقطعات خشکه جريان منظم اين بادها را برهم زده و هماهنگى 
در سمت حرکت آن ها ديده نمى شود، اما در نصف کرة جنوبى چون قطعات خشکه 
از عرض البلد 60 درجة جنوبى بعدتر به ندرت ديده مى شود؛ بنابر آن بادهاى غربى 
در اين ساحه به نهايت شدت و غرش مهيب به وزش افتاده، سمت حرکت آن ها به 
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گونه ى دايمى منظم مى باشد.
فايدة بادها

1ـ جريان دوران آب را تأمين مى کند.
2ـ براى رشد و نموى نباتات به ويژه درخت هاى خرما مؤثر است.

3ـ استفاده از انرژى باد در اکثر جاها صورت مى گيرد.
آسياب هاى بادى را به حرکت مى آورد.

 در انتقال کشتى هاى تجارتى بادبان دار قبل از انقالب صنعتى در نيم کرة شمالى پيش 
از همين باد هاى تجارتى استفاده به عمل مى آمد. هم چنين در نيم کره جنوبى بادهاى 
غربى مى توانست که کشتى هاى بادبان دار را از غرب به شرق به خوبى حرکت دهد.

      فعاليت داخل صنف
شاگردان به چهار گروه مناسب تقسيم شوند و هر گروه باالى يکى از مطالب ذيل 

صحبت کنند: 
 1- چگونه گى تشکيل باد و انواع بادها. 2- بادهاى موسمى يا مونسون و بادهاى غربى

 3- بادهاى شرقى قطبى و بادهاى تجارتى، 4- بادهاى منطقوى و مفاد بادها باهم 
بحث نمايند؛ سپس نمايندة گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

     سؤال ها
1ـ بادها چطور تشکيل مى شوند شرح دهيد؟

2ـ بادها به چند نوع مى باشند؟
3ـ دربارة بادهاى تيفون و هريکن معلومات دهيد.

4ـ بادهاى تجارتى را بنويسيد.
5ـ بادها چگونه به وجود مى آيند جواب صحيح آن را حلقه نماييد.

 بنابر اختالف فشار پست و بلند
 فشار بلند جاى فشار پست را اشغال مى.کند

 در اثر ريزش باران و برف
 در اثر تغيير درجه حرارت

     فعاليت خارج صنف
شاگردان مسير وزش بادها را روى نقشه در کتابچه هاى خود ترسيم نمايند.
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   درس 67

Clouds ابربندى ها       

آيا مى دانيد كه ابر چگونه 
تشكيل مى شود؟

ابر در اثر تراکم بخار آب در 
بنابر  به وجود مى آيد که  فضا 
تابش اشــعة آفتــاب و عمل 
تبخير از آب بحر، جهيل ها، 
درياها، خــاک و برگ نبات 
صورت گرفته در فضا صعود 

مى نمايد.
از جانب ديگر، بنابر سرد شدن 
کتلة هوا، ذرات بخارات آب 

در اثر عمل تکاثف در اطراف هسته هاى هايدروسکوپى اجتماع مى کند، در نتيجه انواع 
مختلف ابر ها را در طبيعت  به وجود مى آورد. بخار آب که ذره ها بسيار کوچک اند) 
به 0.06 الى 0.02 ميلى متر( در هوا وجود دارد. گاهى ذرات به شکل مايع و گاهى هم 
ذرات خورد کريستل هاى نهايت کوچک را در کتله اتموسفير تشکيل مى دهد. اين 
ذره ها در فضا معلق بوده، بنابر جسامت خوردشان به اندک فشار ويا جريان باد و تغيير 

حرارت به شکل افقى يا عمودى يکجا با کتلة هوا حرکت مى کند.
را  هسته هاى هايگروسکوپى  کوچک  نهايت  اجزاى  ديگر  يا  و  وخاک  گرد  ذرات 
وقتى  مى سازد.  را  ژاله  و  برف  باران،  قطرات  اشباع  عمل  اثر  در  که  مى دهد  تشکيل 
ذرات  کريستل هاى  آن  بخارات  مى شود  پايين تر  انجماد  نقطة  از  هوا  حرارت  درجة 
کوچک يخ را تشکيل مى دهد. هرگاه طبقه ابر نازک باشد و شعاع آفتاب باالى آن 
بتابد رنگ آن سفيد ظاهر مى شود. وقتى که رنگ ابر تيره و تاريک باشد به صورت 

معمول ابر بارانى و حصة سايه رخ کتلة آن را تمثيل مى کند.
دمه و غبار در سطح پايين نزديک به زمين ديده مى شود و از ابرهاى طبقه يى ستراتوس 

به وجود مى آيد.
ب. انواع ابر ها: ابرها را به اساس شکل و ارتفاع به چهار طبقه تصنيف مى کنند، 

اسماى هرکدام با زبان التين ياد شده که خصوصيت آن ها را آشکار مى سازد. 
گروه A: بين ارتفاع 6 و 12 كيلومتر

1ـ سيروس Cirrus مژه نما
2ـ سيروکومولوس Cirrocumulus پارچه هاى خورد و دانه دار )پرمانند( 

3ـ سيروستراتوسCirrostratus  مژه نما
4ـ هالو )Halo. Veil( بشکل هاله يا خرگاه
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گروه B: بين ارتفاع 5 الى 3 كيلومتر
1ـ قسمت بدنة کومولونيموس ـ ابرهاى کتلوى

2ـ کومولوس ـ گنبد مانند.
3ـ ستراتوس)طبقه يى( شکل طبقات کوچک و بزرگ را به خود مى گيرد.

4ـ نيمبوستراتوس ابر بارانى بوده، باران و برف از آن به وجود مى آيد.
گروه C: بين ارتفاع 1500 الى 3000 متر

1ـ ستراتوس ـ به شکل پرده هاى نازک و سفيد رنگ در فضا به وجود مى آيد.
2ـ ستراتوکومولوس ـ ابرهاى کم ارتفاع مى باشد.

3ـ نيمبوستراتوسـ  برف و باران با آن يکجا مى باشد که در طبقة B هم به مالحظه مى رسد.
گروه D: بين ارتفاع 100 متر الى 1,5 كيلومتر

1ـ قسمت تحتانى کومولونيمبوس)نيمبوس به معنى توفان و باران(
2ـ کومولوس ـ تيره گى رنگ آن کمتر بوده و مانند هرم گنبد نما مى باشد.

3ـ ستراتوکومولوس ـ ابرهاى کم ارتفاع مى باشد.
ابرهاى  مى شود.  بارنده گى  باعث  کوهستانى  سرد  نشيبى هاى  در  ـ  نيمبوستراتوس  4ـ 
بارنده گى  داشته  بلندى  کيلومتر   6 الى   5 از  بوده  عريض  و  بزرگ  بسيار  کومولوس 
شديد و توفانى دارد. قاعدة آن نزديک به زمين هموار و بارانى است، رأس آن در 6 

کيلومترى ساحة وسيع را اشغال مى کند.

         فعاليت داخل صنف
مانند:   ذيل،  مطالب  از  يکى  باالى  گروه  هر  و  شوند  تقسيم  گروه  دو  به  شاگردان 
تشکيل ابرها و انواع ابر ها با هم بحث نمايند پس از آن نماينده هر گروه نتيجه بحث 

خود را به ديگران ارايه نمايد.

       سؤال ها
1ـ ابر چگونه به وجود مى آيد شرح دهيد؟

2ـ ابر به چند نوع مى باشد از دو نوع آن نام بگيريد؟
3ـ ابرهاى مژه مانند و پر مانند از هم چه فرق دارند واضح سازيد؟

4ـ ابر کومولوس کدام يکى از اين ابرها مى باشد جواب درست آن را تشخيص نماييد.
ـ توام با توفان و بارانـ  هرمى و گنبد نما ـ  ابرهاى کم ارتفاع   ـ  هاله يا خرگاه

        فعاليت خارج صنف
شاگردان انواع ابرها را در کتابچه هاى خود رسم کنند.
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درس )68(
تغييرات بارنده گى نظر به ارتفاع  

ـ چرا در تمام جاها مقدار بارنده گى يكسان نمى باشد؟
کتلة هواى مرطوبى که به استقامت نشيبى هاى مناطق کوهستانى به حرکت مى افتد به 
تدريج در ارتفاعات، حرارت خود را از دست داده، سبب بارنده گى مى گردد، بهترين 
مثال اين نوع بارنده گى ها را در افغانستان ورود جبهة سرد سايبريا تشکيل مى دهد که 
به مجرد ورود به ساحة کوهستانى هندوکش برف بارى ها و بارنده گى هاى منطقوى را 

در  اين ناحيه به وجود مى آورد. 
وقتى که ارتفاع سلسله  کوه هاى تنزيل مى يابد، حرارت کم کم زياد مى شود؛ به طور 
مثال در ناحيه ماهيپر و سروبى ارتفاع سلسله  کوه ها به استقامت حوزه ننگرهار و پکتيا 
ارتفاع گاهى  تنزيل  بنابر  بنابرآن در موسم زمستان جبهة سرد سايبريا  تنزيل مى يابد. 

سبب بارنده گى در مناطق شرق و جنوب شرقى افغانستان مى گردد.
دـ بارنده گى و دوران آب:

بارنده گى و دوران آب به طور پى هم با يکديگر همواره در طبيعت  ارتباط دارد، بنابر 
تابش اشعة آفتاب، آب بحرها، جهيل ها، خليج ها و بحيره ها تبخير کرده و در نتيجه، 

بخارات آبى در فضا صعود مى نمايد.
باعث  و  مى شود  سرد  پايين آمده  آن  حرارت  آبى،  بخارات  صعود  عملية  اثر  در 
بنابر  سرد  و  گرم  جبهه هاى  به الى  ال  در  ابرها  مى گردد.  مختلف  ابرهاى  تشکيل 
وزش بادها حرکت کرده، گاهى به صورت عمودى و يا افقى در طبقه تروپوسفير 
حرکت مى کند. هواى نم ناک در هر صد متر ارتفاع  در اتموسفير ٠,٦  درجة سانتى 

شکل )152( تغيير بارنده گى نظر به ارتفاع
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گراد تنزيل مى يابد؛ بنابرآن هرقدر کتله هاى ابر به بخارات آبى در فضا صعود نمايد 
در اثر عمل اشباع و تکاثف دوباره به شکل برف و باران ويا ژاله فرو مى ريزد که 

هر کدام شرايط مختلف را مى پيمايد.
1ـ در نقاط کوهستانى بارنده گى هاى اوروگرافيک يا کوهستانى به وجود مى آيد.

2ـ در نقاط استوايى بنابر عمل کانويکشن هواى مرطوب صعود کرده و در اثر سرد 
شدن دوباره در همان محل استوايى با رنده گى هاى منطقوى را تشکيل مى دهد.

3ـ بارنده گى جبهه هاى گرم و سرد نيز در کرة زمين صورت مى گيرد.
اگر کتلة هواى گرم باالى جبهة سرد در نقاط کوهستانى پيشرفت نمايد آن هم در اثر 

عملية تکاثف بارنده گى را به وجود مى آورد. 
بارنده گى سبب جريان درياها و جويبارها شده دوباره به بحر مى ريزد، زمانى که اين 
نوع بارنده گى ها از مسير درياها ويا ذوب يخچال ها و برف هاى کوهستانى ساحه قطبى 
دوباره به بحرها مى ريزد، دوران آب تکميل مى گردد و اين عمليه در طبيعت  به طور 

دوامدار ادامه دارد که سبب دوام حيات و تکميل پروسه طبيعى دوران آب مى گردد.
نباتات،  از سطح بحرها، بحيره ها، جهيل ها، خاک و برگ  تابش اشعة آفتاب  بنابر 
بزرگ  رکن  عمليه  اين  که  مى کند  صعود  فضا  در  و  مى گيرد  صورت  تبخير  عمل 

دوران آب را در طبيعت  تشکيل مى دهد.
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1- ساحة ابحار

2- ساحة آب هاى جارى که 

به بحر ميريزد

3- آب هاى که در زمين 
نفوذ ميکند.

4- آب هاى تازه 
5- آب هاى زير زمينى

6- ساحه سطح آب هاى 
جارى

7- آب بحر آمده از 
خشکه

8- تبخير از سطح بحر
9- بارنده گى درخشکه
10- بارنده گى در بحر

11- تبخير
12- تبخيز

13- تبخيز که در فضا 
مى رود.

14- تبخيز که سبب 
بارنده گى مى شود.
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معلومات اضافى 
                                                  

مقدار  از سطح آن صورت مى گيرد،  تبخيرى که  از  تر  اضافه  قطعات خشکه  اما در 

46000 کيلومتر مکعب اضافه تر آب باران را مى گيرد.

هـ( اهميت بارنده گى در زنده گى
بارنده گى در حيات انسان ها، حيوانات، نباتات و همة موجودات زنده داراى اهميت 

بارنده گى  توسط  مى باشد.  ناممکن  آب  موجوديت  بدون  حيات  زيرا  مى باشد؛  زياد 

زمين هاى زراعتى آبيارى شده و در کوهستانات يخچالى برف هاى دايمى که به تدريج 

حيوانات  انسان ها،  که  زمينى  زير  مى کند. آب هاى  آبيارى  را  زمين ها  مى شوند  آب 

نگهداشتن  زنده  براى  متعال  را خداوند  مى نمايند همة آن ها  استفاده  از آن  نباتات  و 

مخلوقات خود آفريده است؛ بنابرآن ما گفته مى توانيم که آب ماده يى حياتى بوده که 

در زنده گى تمام موجودات زنده از اهميت خاصى برخوردار است.

    فعاليت داخل صنف
ذيل صحبت  مطالب  از  يکى  دربارة  هر گروه  و  تقسيم شوند  به سه گروه  شاگردان 

کنند:

تغييرات بارنده گى نظر به ارتفاع، بارنده گى و دوران آب و اهميت آن در زنده گى.  

سپس نمايندة گروه نتيجة بحث خود را به ديگران ارايه نمايد.

      سؤال ها
1ـ چرا بارنده گى در تمام ساحات يک سان صورت نمى گيرد؟

2ـ بارنده گى و دوران آب را مختصر شرح دهيد؟

3ـ بارنده گى در زنده گى چه اهميت دارد؟

   فعاليت خارج صنف
شاگردان يک تصوير از بارنده گى نقاط کوهستانى و استوايى را در کتابچه هاى خود 

ترسيم نمايند.

تبخير در بحرها                     کيلومتر مکعب       بارنده گى در بحرها                   کيلومتر مکعب 
//  در خشکه                                 //                          //    در خشکه                          //
//                                                                          //                                                    
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