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نواحی زیستی5درس درسنامه 
دبیرستان پویای دانش-1ناحیه –شهرستان ارومیه –استان آذربا یجانغربی 

دکتر حنیفی :دبیر جغرافیا 



نواحی زیستی





راندهزموجوداتکهاست(بیوسفر)کرهزیستزمین،کرهمحیطچهارازیکی-1
یعنیکره،زیستاجزایدربارهوکنیدمشاهدهرا(1)تصویر.شودمیشامل

.دهیدپاسخزیرهایپرسشبهانسان،وجانورانگیاهان،

د؟دارکرهزیستبقایوحیاتدرتریاساسینقشاجزا،اینازیککدام(الف
چرا؟

خودیزندگطبیعیمحیطبهراوابستگیترینبیشاجزا،اینازیککدام(ب
نیست؟محیطدادنتغییربهقادرودارد

آبدرراتغییرترینبیشکرهزیستآفرینشآغازازاجزا،اینازیککدام(پ
است؟آوردهوجودبههواکرهوکرهسنگ،کره

ویرتصایناز؛دهدمینشانمحیطباتعاملرادرکرهزیستعضویک2تصویر(ت
؟فهمیدمیچه
.دهیدتوضیحمثالذکربارازیرمواردازهریک(ث
رابطه)؛(کرهوآبکرهزیستمتقابلرابطه)؛(هواکرهوکرهزیستمتقابلرابطه)

(.کرهسنگوکرهزیستمتقابل
دارد؟زمینسیارهرویحیاتدرنقشیچهخورشیدنورــ2



شپیسالهامیلیونزمین،سیارهرویحیاتپیدایش
زمینسیارهرویتدریجبهکرهزیستوشدهآغاز

شناسیزمینمختلفهایدورهدرویافتهگسترش
.استکردهتغییراتی



سازگانبوم،ایدخواندهقبلهایسالدرکهطورهمان
ابکهزندهموجوداتازایمجموعهیعنی(اکوسیستم)

وتباطاردرکنند،میزندگیدرآنکهمحیطیباویکدیگر
.اندتعامل

کی…و،شیرینآبدریاچهیکچمنزار،یکجنگل،یک
.استاکوسیستمیاسازگانبوم

(اکوسیستم)سازگانبوم



لتشکیغیرزندهوزندهبخشدوازسازگانبومهر
.استشده

دو
ش

بخ
بوم

ن
سازگا

بخش 
زنده

بخش 
غیرزنده

اولردهکنندگانمصرف(گیاهان،)تولیدکنندگان
(خواران،گیاه)

(،گوشتخواران)دومردهکنندگانمصرف
..(وهاباکتری)کنندگانتجزیه

... هوا ، آب وخاک، , سنگ 



ازگانسبومیکدرتولیدکنندهزندهموجوداتتنهاگیاهان
غذا(ز،فتوسنت)نورساختعملباتوانندمیزیراهستند؛
آنهاهبزندهموجوداتدیگرحیاتترتیباینبهوبسازند
.استوابسته

نقش گیاهان در بوم سازگان 



یادیزوسعتواستشدهتشکیلسازگانبومتعدادیازبومزیست
.دارد

(biom)بومزیستتعریف

وخاصآنهاانواعدرکههستندجغرافیاییوسیعنواحیهابومزیست
یک،سببهمینبهوکنندمیزندگیجانورانوگیاهانازمشابهی

نندماشود؛متمایزمینواحیسایرازکهآورندمیوجودبهراناحیه
.استواییبارانیهایجنگلبومزیستیاتوندرابومزیست

اند؟آوردهوجودبهرامختلف،نواحیهابومزیستچگونه



جغرافیایی،موقعیت
(بارشتبخیر،دما،)هواییوآبشرایط

هاناهمواریشکل
زمینسطحازارتفاع
هاخاکجنس

اوتمتفونیستندیکنواختزمینسطحدرعواملاینکهجاآناز
.استآمدهپدیدمتنوعیهایبومزیستاند،

دارد؟بستگیعواملیچهبهآنهایویژگیوبومهرزیستنوع

«تیزیسجغرافیای»رشتهموضوعاتازیکی،هابومزیستمطالعه
.است

زیستیجغرافیایموضوع



کهاستطبیعیجغرافیایدانشازایشاخهزیستیجغرافیای
راهابومزیستوهاگونه،هاسازگانبومپراکندگیعللوچگونگی

میمطالعهشناسیزمینهایدورهدروزمینسطحدر
شناسیبومازدانشخودمطالعاتدرزیستیجغرافیای.کند

وتباطارکهاستدانشیاکولوژی.میکنداستفادهنیز(اکولوژی)
ند،کنمیزندگیآندرکهمحیطیرابازندهموجوداتوابستگی

.کندمیمطالعه



کاروداردطوالنیایسابقههابومزیستبندیتقسیم
افیایجغرمتخصصانبین،طورکلیبه.استایپیچیده
بندیمتقسیوهابومزیستسرتعدادبرتوافقیزیستی

دستهدوبهراهابومزیستبرخی،.نداردوجودهاآن
یدریایهایبومزیستوخشکیهایبومزیستکلی

وخشکیبومزیست16تاحتیبرخیواندکردهتقسیم
دهکرارائهخودبندیطبقهدررادریاییبومزیست5

.اند

جهانایهبومزیستپراکندگیوبندیتقسیم



بندیقهطبدرپیشهاسالزیستی،جغرافیدانوایتکر
نچنیوکردتوجهدماوبارشعاملدوبهخودمعروف

:دادارائهبندیطبقهبرایرامدلی

گانسازبومبندیدرطبقهوایتکراصلیدوعامل

بندی زیست بوم هابراساس نظر وایتکر طبقه 



االنۀ سمیانگینبراساسگیاهیپوششانواعتوزیع

وایتکربندیدرتقسیمبارشودما



توجەبعداسالیدنقشەبە

براساسنقشەاین.کنید

یککەگودیبندیطبقە

است،طبیعیدانجغرافی

نایدروی.استشدهترسیم

ارهابومزیستبندی،طبقە

متقسیبومزیستهشتبە

.استکرده

توندرا

تای

جنگلهایٔپهنٔبرگٔمنطقە ٔمعتدلگا

علفزارهایٔمنطقە ٔمعتدل

مدیترانۀایؤمراتعٔبیشۀزارهأ

بیابان

بارانیٔاستواییجنگلٔهایٔ

ساوان

گودی بندی زیست بوم هابراساس نظر طبقه 



زیست بوم هاجغرافی دان طبیعی در مورد گودیطبقه بندی 



تایگا

کوهستان جنگل های بارانی استوایی

ساوان

.بیازماییدراخودهایدانسته
تصاویرازهریکاکنون.ایدشدهآشناآنهاهایویژگیوهابومزیستانواعبانهمپایهجغرافیایدر(الف
.کنیدگذارینامقبلصفحهنقشهراهنمایبهتوجهبارازیر



نامرابومزیستهرازجانوردووغالبگیاهیپوشش(ب
.ببرید

یحتوضهابومزیستانواعباراجغرافیاییعرضرابطه(پ
،الجدیرأسوالسرطانرأسمداراطرافاستوا،مدار)دهید
(....وقطبیمدار

یستزکدامدرگیاهیپوششترینمتراکموترینانبوه(ت
بومزیستکدامدرگیاهیپوششفقیرتریندارد؟وجودبوم

چرا؟؟شودمیمشاهدهها
بافرقیچهتایگاومعتدلمناطقهایجنگلدردرختان(ث

چرا؟دارند؟هم
توضیحدارند؟وجودهاقارههمهدرهابومزیستهمهآیا(ج

.دهید



اینرد.کنیدتوجهآنراهنمایوهابومزیستنقشهبهدوبارهاکنون
جدیدهایروشازخاکوهواییوآبشرایطبرعالوهبندی،طبقه

موردمعیارهایازیکیجدید،هایروشدر.استشدهاستفادهنیز
و«آلیهمادتولیدمیزان»یکدیگرازهابومزیستتمایزبرایاستفاده
.استبومزیستهرگیاهانرشدسرعت

جدید طبقه بندی زیست بوم هاروش های 

تنورساخعملباکههستندایتولیدکنندهزندهموجوداتگیاهان
.کنندمیآزاداکسیژنوتولیدآلیترکیبات(فتوسنتز)

زانمیباشد،تربیشناحیهیکدرگیاهیپوششرشدسرعتهرچه
سطحردخورشیدانرژیوانتشار.استتربیشدرآنجاآلیمادهتولید
تولیدنمیزانظرازهابومزیستدلیل،همینبهنیستیکنواختزمین

.ارنددتفاوتشود،میحاصلآنهاازکهزیستیتودهوآلیترکیبات

ا زیستی دراکوسیستم هتولید ترکیبات آلی و توده علل تفاوت میزان 



گیاهان درزیست بوم ها تولید مواد آلی میزان 

یریگاندازهتوانمیراگیاهانآلیموادتولیدمیزان
یقطبنزدیکمناطقدرروزانهدریافتیانرژی.کرد

کهحالیدراست؛مترمربعسانتیدرکالری100حدود
مناطقدروکالری400حدودمعتدلهمناطقدر

.استمترمربعسانتیدرکالری800استوایی



(NPP)اولیەخالصتولیدمیزاننموداراین

.دهدمینشانمختلفهایبومزیستدررا

مییدتولموادیفتوسنتز،نتیجۀ درگیاهان

.ویندگمیناخالصتولیدتولید،اینبە؛کنند

رفعبرایرامواداینازمقداریگیاه

.کندمیمصرفتنفس،مثلخود،نیازهای

.استاولیەخالصتولیدماندمیباقیآنچە



تولیدیزانمترینبیشبومزیستکدامبگوییدنمودار،بهتوجهباــ1
چرا؟.دکننمیتولیدرامیزانترینکمهابومزیستکداموآلیمواد

وایی،استبارانیهایجنگلچرادهیدتوضیحنمودار،بهتوجهباــ2
ود؟شمیمحسوبزمینسیارهزیستیذخیرهوبومزیستترینمهم

فعـالیـت



نوعخاک،وهواییوآبعواملبرعالوه
یپراکندگدرنیزارتفاعاتوهاناهمواری

نواحیجانوریزندگیوگیاهیپوشش
انجانوروگیاهانزیراگذارند؛میتأثیر

.تندهسزیستنبهقادرمعینیارتفاعدر
کهطورهمانکنید؛توجهروروبهشکلبه

یمافزایشارتفاعهرچهکنیدمیمشاهده
،اهانگیبلندییاقدها،گونهتعدادیابد،

چنینهموگیاهانرشددرجهوانبوهی
.شودمیترکوتاهوترکمآنهارویشفصل

وخاکعمقبرهادامنهشیبعالوه،به
هایدامنهدر.گذاردمیاثرآنزهکشی
اینواستترکمخاکضخامتپرشیب،

خوددرراآبتوانندمیترکمهادامنه
.دارندنگه

رابطه پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع 





ونعتیصتوسعهدلیلبهانسانیجوامعاخیر،سدهچنددرمتأسفانه
سنگره،کآبدرنامطلوبیتغییراتداری،سرمایهبرمبتنیاقتصاد

ازانهنابخردگیریبهرهوتخریبوبهاندآوردهپدیدکرههواوکره
.اندپرداختهآن
زیستیبتخربرانسانیهایفعالیتتأثیربانهمپایهجغرافیایدر

بومزیستسهاهمیتدربارهبخش،ایندر.شدیدآشناهابوم
شاملزنیراماکشورازوسیعیبخشکهبیابانوساحل،کوهستان

طوربهرافعالیتها،متنخواندنازپس.آموزیدمیشوندمی
.دهیدانجامکالسدرگروهی

زیستینواحیازحفاظت



هبافریقابزرگصحرای.اندپوشاندهرازمینسطحدرصد33حدودهابیابان
خالیمعموالا هابیابان،حالاینبا.داردوسعتمربعکیلومترمیلیون9تنهایی

.دارندهاییمحدودیتوهاقابلیتبیابانینواحی.تاندجمعیکمیاجمعیتاز

بیابانینواحی
ت 

قابلی
ی

ی بیابان
ی نواح

ها

گردشـــگری

(بیاباندربوکسیتمثالبرای)معادن
یابانبدرمسکاالهاری،درالماسافریقا،بزرگصحرایدرفسفاتاسترالیا،

عربستاندرنفتوآتاکاما

انرژی
(خورشیدیانرژیتابششدتوزیادآفتابیهایساعت)

هوافضاصنایعونجومیتحقیقاتبرایمناسب
(ابربدونوصافآسماندلیلبه)



السیا ـ بیابان آتاکاماـ شیلیرصدخانه بزرگ 



اافریقبزرگصحرای)مراکشدرجهانخورشیدینیروگاهترینبزرگ



اافریقبزرگصحرای)مراکشدرجهانخورشیدینیروگاهترینبزرگ



ت 
محدودی

ی
ی بیابان

ی نواح
ها

خاکفرسایشوروانهایماسهحرکت-3

کشاورزیبرایخاکوآبکمبود-1

الیتفعوسکونتبراینامناسبشرایط-2
هوا،شدیدگرماییاسرمامانندانسان

دشوآمددشواریوآبکمبودهوا،خشکی
یاماسهوسیعپوششدلیلبهسازیوراه



حفاظت از نواحی بیابانی

شدنانیبیاب.استامروزجوامعهاینگرانیازیکی(زاییبیابان)شدنبیابانی
.بیابانبهتریبیشمناطقتبدیلوبیابانهاگسترشیعنی

بوتهنکندمثالبرایگیاهی؛پوششرفتنبیناز-3
یابانبحاشیهساکنانسوختتأمینبرایهاعلفوها
.ها

ن 
مهم تری

ی 
ل بیابان

عوام
ن

شد

زایی یا بیابانی شدن چیست؟بیابان 

بارندگی،کاهشوهواشدنگرموخشکسالی-1

کخشمناطقدرعمیقنیمهوعمیقهایچاهحفر-2
زیرزمینی،هایآبازرویهبیاستفادهو



ازریجلوگیوآنهاتثبیتبرایهاماسهرویپاشیمالچ-3
.شانحرکت

بدتأثیراتدلیلبهنفتیمالچازاستفادهمعتقدندبرخیالبته
مالچازمناطقایندراستبهترونیستمناسبآنآوروزیان

.ردکاستفاده...وگیاهانبقایاییاریگمانندمناسبهای

(ییزدابیابان)هابیابانگسترشازگیریپیشراهکارهایوهاروش

ونهبَمانندخشکنواحیبامقاوموسازگارگیاهانکاشت-1
اقاقیا؛واکالیپتوسکُنار،

رایچوزیرزمینیهایآبازرویهبیبرداشتبامقابله-2
ها؛دامرویهبی



در؛شوندمیشاملرازمینسطحدرصد15ازکمترساحلینواحی
اغلب.انددادهجاخوددرراجهانجمعیتدرصد40کهحالی

بینیپیشواندگرفتهقرارسواحلدرجهانبندریوبزرگشهرهای
.شودتربیشسواحلدرآیندهدرجمعیتتمرکزکهشودمی

.دارندهاییمحدودیتوهاقابلیتسواحل

ساحلینواحی



ت 
قابلی

ی
ی ساحل

ی نواح
ها

ماهیگیری
انآبزیصیدبهوابستهمشاغلوهافعالیتو

بازرگانیهایفعالیت
آنبهوابستهمشاغلوبنادرو

گردشگری
(آبیهایورزشوتفریحاستراحت،)

انرژی
مدوجزروامواجازحاصل



استفن ـ مونته نگروجزیره ـ ناحیه ساحلی 



منداندانش.استگرفتەقرارتوجەموردتجدیدپذیرانرژٔیهایمنبعازیکیعنوانبەکەاستمدتیدریٔاهامدوجزر

یشآزماراابزارینمونەپیشاست،مساعدمدوجزرنظرازکەشمالی،ایرلنددراسترانگفورددریاچەدراروپایی

۶/۱ساالنەمٔیتواندفناوریاین.استشدهطراحیدریامدوجزرازالکتریسیتەانرژیتولیدبرایکەمٔیکنند

.کندتولیدبرقساعتگیگاوات



:دریاآبسطحآمدنباال
اهادریآبسطحکهشودمیآنموجبزمینکرهشدنگرموهواییوآبتغییرات

موجب(دریاییلرزهزمین)سونامیوهاریکن،،هاتوفانوقوع،چنینهم.بیایدباال
نانساکصورت،ایندر.شودمیساحلیتأسیساتتخریبوساحلبهامواجهجوم

هاآنرایبکاراین.کنندمنتقلترعقبنواحیبهراتأسیساتبایدساحلینواحی
.داردزیادیهزینه

ساحلینواحیهامحدودیت

نندکمیتهدیدراسواحلکهعواملیترینمهم

:آلودگی
کارخانهنعتیصپسابهایتخلیهکش،نفتکشتیهایمروروعبورازناشیآلودگیهای

شوند،میتخلیهدریابهرودهاطریقازمستقیمطوربهکهشهری،هایفاضالبوها
عانواوزبالهانبوهتولیدموجبساحلینواحیدرگردشگرانتجمعچنینهم

.استشدهسواحلدرهاآلودگی



حفاظت از نواحی ساحلی

.استدریاییوخشکیبومزیستتالقیمحلساحلیناحیه
ارخودخاصومتنوعجانوریوگیاهیزندگیناحیهاین

وهامرجانماهیان،انواعآبزی،وخشکیگیاهانودارد
درکهراپوستانسختوحشراتوپرندگان،تناننرم

.گیردبرمیدرکنند،میزندگیسواحلوآبهاجزایر،

زیستی نواحی ساحلی تنوع 

دریتجمعزیادتمرکزاثردرزیستیتنوعاینطورکلی،به
هقرارگرفتخطرمعرضدرانسانیهایفعالیتوسواحل

.است

علل به خطرافتادن تنوع زیستی نواحی ساحلی 



ومقرراتتدوین،هاآلودگیانواعازسواحلسازیپاکــ3
ها؛یتفعالسایروگردشگریفعالیتهایبرنظارتوقوانین

ی
ی ساحل

ت از نواح
ی حفاظ

راهکارها
کاهشوآبآمدنباالمقابلدرسواحلازحفاظتــ1

موجعمودی،هایحفاظانواعاحداثونصبباامواجانرژی
آن؛نظایرودریاییهایدیوارهوشکن

ماسههایتپهتثبیتساحلی،ایماسههایتپهازحفاظتــ2
قالانتها،آنرویمحیطباسازگارگیاهانکشتطریقازای

ایماسههایتپهایجادوساحلبهدیگرنواحیازماسه
مصنوعی؛

(آنهاازآبکردنخارج)ساحلیاراضیزهکشیــ4



دریایی ـ هلنددیواره ساختن 



ماسه ایهتپآموفیال یا علف ساحلی کشت شده روی 



چابهارساحل 



نواحیدرجهانمردمدرصد10حدودکهمیشودزدهتخمین
دارایآلپهایکوههایدامنه.کنندمیزندگیکوهستانی

حیطم.استجهانکوهستانینواحیدرجمعیتتراکمترینبیش
.دارندراخودخاصهایمحدودیتوهاقابلیتکوهستانیهای

کوهستانینواحی



ت
قابلی

ی
ها

ی
نواح

ی
کوهستان

جانوریوگیاهیزیستیتنوع

شیرینآبمنابعتأمین
پایکوهینواحیوهادشتبرای(هاچشمهورودها)

گردانیرمهودامپرورشبرایمناسبهایدامنه

گردشگریهایجاذبه
کوهامکانمعتدل،وتمیزهوایزیبا،اندازهایچشم)

(گرمآبهایچشمهزمستانیهایورزشونوردی

معــــادن



حیران ـ اردبیلگردنه تله کابین ـ 



ورزش اسکی ـ پاکستان



یتفعالوسازیخانهکهخاک،محدودیتوزمینشیب
.کندمیمواجهمشکلباراکشاورزیهای

ی
ی کوهستان

ی نواح
ت ها

محدودی
درژهویبهشدیدسرمایمانندطبیعیسختشرایط

تنفسی؛مشکالتواکسیژنکاهشها،شب

خطراتها،راهاحداثونقلوحملبودنمشکل
بندان؛یخوبرف

سلگبرجوانکوهستانینواحیاغلببودنمنطبق
هایفشانآتشلرزه،زمینخطروجودوفعالهای
ها؛دامنهلغزشوفعال



انوریجوگیاهیزیستیتنوعواندوحشحیاتپناهگاههاکوهستان
.دارندراخودخاص

ها،یخچالشدنذوبوهواییوآبتغییراتامروزه
سازهایوساختسبببههادامنهگیاهیپوششرفتنبیناز

،تفریحیوگردشگریتأسیساتومسکونیغیراصولی
،هادامرویهبیچرای

هاجادهاحداثهاوتونلحفر
معادناستخراج
هافاضالبوزبالهمانندمحیطیهایآلودگی

.استآوردهپدیدهاکوهستانبرایمشکالتی

مشکالت محیط زیست درنواحی کوهستانی



ی
راهکارها

ت
حفاظ

از
ط

محی
ی

ها
ی

کوهستان

ازمراقبتزمینهدرعمومیآگاهیافزایش
کوهستانمحیط

ازجلوگیریبرایهادامنهرویبرگیاهانکشت
خاک،فرسایش

وحشحیاتوزیستیتنوعازحفاظت

آبرفتنهدربهازجلوگیری

هاآلودگیهاازکوهستانسازیپاک

هایفعالیتبرایمقرراتوقوانینتدوین
درکوهستانانسانگوناگون



ایهمحدودیتوهاقابلیتوبکشیدجدولیبرگهیکروی(الف-1
.ویسیدبنجداگانههایستوندرراکوهستانوبیابانساحل،محیطسه
ازیکهرازحفاظتبرایراهکارسهحداقلدیگرجدولیکدر(ب

.بنویسیدهامحیطاین
نواحیابسازگارگیاهچند(بچیست؟هابیابانگسترشعلل(الف-2

کدامازما،شنظربه(پ.ببریدنامخاکفرسایشبامقابلهبرایبیابانی
بهناحیهاینساکنانسوختتأمینمشکلحلبرایمیتوانبیابانقابلیت

؟کرداستفادههابوتهکندنجای

فعـالیـت



راریتبیشجمعیتهاکوهستانوهابیابانبهنسبتسواحلچرا-3
اند؟دادهجایخوددر
وبیابانساحل،محیطسههردرمحیطیقابلیتکدام(الف-4

بهمحیطسههردرحفاظتیراهکارکدام(بدارد؟وجودکوهستان
؟شودمیگرفتهکار

تهنوشدرسدراینکهراآیاتیترجمهکریم،قرآنبهمراجعهبا-5
.دهیدهارائکالسدروکنیدوجوجستراآنوتفسیرکنیدکاملشده



ردکهرازیستینواحیازحفاظتراهکارهایازیکیمعلم،راهنماییبا
آندربارهگروهیطوربهوانتخاباستشدهاجراماکشورازایمنطقه
.دهیدگزارشکالسدررانتایج.کنیدتحقیق





هاییهارتمورابدانیمنکاتیبایدعلمیتحقیقیاگردشمنظوربەبیابانبەسفربرای

.بیاموزیمرا

بایدیابانبگردشگرکەراوسایلیازهریککاربردوضرورتوکنیدتوجەتصویربەـ۱

.دهیدتوضیحباشد،داشتەهمراهبە

ەبغذاست؛ازترمهمبقابرایآببیابان،دراضطراریشرایطدرکەکردتوجەباید

رتکمدرآببدوناماکندسپریغذابدونرازیادیروزهایتواندمیانسانکەطوری

انبیابگردشگراستبهتراست،کمآبذخیرە کەشرایطیدر.مردخواهدروزسەاز

هایقرص.ترباشدکمآببەبدننیازوترخنکهواکەکندحرکتغروبیازودصبح

بەایهراهازیکی.استپشتیکولەداخلضروریاقالمازیکیآبکنندە ضدعفونی

،هابوتەوهادرختچەوجودصورتدربیابانی،وخشکمناطقدرآبآوردندست

.استگیاهانتعرقازاستفاده

ییابجهتهایمهارتداشتنبیابانی،مناطقدرسفربرای.کنیدتوجەتصویربە

هتجیافتنویابیجهتهایمهارتبرخیباقبلایسالەدرشما.استضروریبسیار

.ایدشدهآشناشمال

جهتسایە شاخص،وخورشیدازاستفادهبایابیجهتهایروشمعلم،کمکبەـ٢

.کنیدتمرینویادآوریرامچیساعتازاستفادهبایابیجهتنماوقطببایابی





آندیگرسرنبستودرختشاخهبهروشنوبزرگپالستیکیکیسهیکبستنبا
.کردآوریجمعراگیاهانتعرقازحاصلآبتوانمی،سنگیکبه



نپال



بلندی هانپال، زندگی در 

نفرمیلیون29حدودکهآسیاستقارهدرکوچککشورینپال
.داردجمعیت

.داردارقرآندرهیمالیاکوهرشتهواستکوهستانیکشوراین
رااورست،جملهازجهان،هایقلهبلندترینازقله8نپالشمال

.استدادهجایخوددر



ارتفاعات هیمالیا در نپالسکونتگاه ها در 



:دکرتقسیمتوانمیبخشسهبهراکشوراینناهمواریهایکلیطوربه
تا50ارتفاعازجنوبدرگرمسیرینیمههایسرزمینوهادشتناحیهــ1

؛متر900
ارتفاع؛متر3000تا900ازمیانیمرتفعنسبتااناحیهــ2
.متر8848تا3000ازهیمالیاارتفاعاتوشمالیمرتفعناحیهــ3

مردمدرصد81.استکاتماندوشهرنپال،فدرالجمهوریپایتخت
سالماوبوداییهایدینآن،ازپسوهستندهندوآیینپیرونپال

.دارندرواجکشورایندر



کاتماندو ـ پایتخت نپال



ایهمکانوزیبااندازهایچشمومناظروطبیعیهایجاذبه
هایجاذبهبرعالوه.استزیادبسیارکشورایندربکر

نیجهامیراثعنوانبهکهومعابدیتاریخیآثارطبیعی،
تنوعچنینوهممهربانوخونگرممردماند،شدهثبت

وگردشگریرونقموجبهاکوهستاندربومیهایفرهنگ
البته.استشدهناحیهاینبهسفربهجهانگردانمندیعالقه

برایهاقلهسایرواورستبهصعودجاذبهمیانایندر
.گرفتنظردربایدنیزراجهانکوهنوردانوورزشکاران





.استجهانکشورهایترینیافتهتوسعهکمتروفقیرترینازنپال
روزدردالریکازترکمباوفقرندزیرخطکشوراینمردمدرصد25

غذاودکمببامردمدورافتاده،کوهستانیدرنواحی.کنندمیزندگی
براینواحیاینشد،آمدووارتباطیمشکلدلیلبه.هستندروروبه
نپالمردماغلب.شوندمیمواجهمشکلبانیزپزشکیودرمانیامور

.انددرمضیقهنیزبرقبهدسترسینظراز
.دارندغالاشتمعیشتیکشاورزیبهکارنیرویبیشترنپالکشوردر
دارندرقراهاجنگلبیندرکهراهاییزمینمیانی،ارتفاعاتناحیهدر

ورتذبرنج،کشتبرعالوه.اندکردهبندیتراسبرنجکشتبرای
کاشتهمتری4000ارتفاعتازمینیسیبوداردرواجبسیارنیزلوبیا
نداگرفتهکههاییوامدلیلبهاغلبکشاورزانبیشترشود؛می

ینزمبهآنهاکردنتبدیلبرایهاجنگلبردنبیناز.بدهکارند
.استمنطقهاینمسائلازسوختتأمینچنینهموکشاورزی



کوپانصومعه 



کهانیکسواستزیادکاتماندو،ویژهبهشهر،چندبهمهاجرتنپالدر
واهرستوراندرکاربرایندارند،مناسبیدرآمدکشاورزیکاراز

.کنندمیمهاجرتشهرهابهگردشگریبهمربوطمشاغلهاوهتل
ویرحکاکیوکاریکندهواستدستیصنایعکشوراینصادرات

ازفلزیمحصوالتساختوجواهراتوهامجسمه،چوبیاشیای
.استسرزمیناینهنرهای

سالروزهایازبرخیدرواستشدهواقعدرهیکدرکاتماندوشهر
.شودمیمواجههواآلودگیودماوارونگیپدیدهبا

درریشتر7/9بزرگیبهلرزهایزمین1394سالاردیبهشتدر
جاننفر7000ازبیشآناثربرکهدادرخکاتماندوشرقشمال

.باختند





فعـالیـت
همسایهعوسیکشوردو:بگوییدآسیا،نقشهبهمراجعهباــ1

کشورایندربوداوهندوهایآیینچرا؟اندکدامنپال
دارد؟رواج

؟شودمیمواجهدماوارونگیباکاتماندوچراــ2
؟شودمینپالبهگردشگرانجذبموجبعواملیچهــ3
رقببهدسترسیودرمانغذا،تأمیندرنپالمردمچراــ4
هستند؟مشکلدچارزندگیتجهیزاتو
روبهشدیدهایزلزلهوقوعخطربانپالکشورچراــ5

؟روست
.نیدکتوجهنپالدرگردشگرانسواریفیلتصویربهــ6

برای،فیلوشترنظیرحیوانات،ازاستفادهدربارهشمانظر
؟راچمخالف؟یاموافقیدآنباچیست؟گردشگرانتفریح



.کنیدتعریفرا(اکوسیستم)سازگانبوم-۱

.ببریدرانامسازگانبومبخشدو-٢

.دببرینامرااکوسیستمزندهبخشاجزایترینمهم-3

نامرااکوسیستمزندهغیربخشاجزایترینمهم-4

.ببرید

وابستەگیاهانبەزندهدیگرموجوداتزندگیچرا-5

است؟

.بنویسیدراbiomبومزیستتعریف-۶

وجودبەرامختلف،نواحیهابومزیستچگونە-7

اند؟آورده

عواملیچەبەآنهایویژگیوبومهرزیستنوع-8

دارد؟بستگی

موردجغرافیادانشازشاخەدرکدامهابومزیست-9



انامرسازگانبومبندیدرطبقەوایتکراصلیدوعامل-۱۱

.ببرید

ناحیەچندبەرازمینکرههایبومزیستگودی-۱٢

کرد؟بندیتقسیم

شرحراهابومزیستبندیطبقەجدیدهایروش-۱3

.دهید

ستیزیتودهوآلیترکیباتتولیدمیزانتفاوتعلل-۱4

بنویسیدراهادراکوسیستم

بیقطبومدردوزیستراگیاهانآلیموادتولیدمیزان-۱5

.کنیدمقایسەهمبااستواییو

یحتوضراارتفاعباگیاهیپوششپراکندگیرابطە-۱۶

.دهید

.بنویسیدرابیابانینواحیهایقابلیت-۱7



نبیاباگسترشازگیریپیشراهکارهایوهاروش-٢۱

.بنویسیدرا(زداییبیابان)ها

.بنویسیدراساحلینواحیهایقابلیت-٢٢

مناراکنندمیتهدیدراسواحلکەعواملیترینمهم-٢3

.ببرید

.بنویسیدرادریاهاآبسطحآمدنباالعلل-٢4

.بنویسیدراساحلینواحیآلودگیعواملترینمهم-٢5

چیست؟سواحلزیستیتنوعخطرافتادنبەعلل-٢۶

.بنویسیدراکوهستانینواحیهایقابلیت-٢7

.بنویسیدراکوهستانینواحیهایمحدودیت-٢8

رانامکوهستانیدرنواحیزیستمحیطمشکالت-٢9

.ببرید

راکوهستانیهایمحیطازحفاظتراهکارهای-30




