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موقعيت جغرافيايی استان
به شکل ۱ــ۱ نگاه کنيد، استان کرمان در کجای کشور عزيزمان ايران قرار دارد و با کدام استان ها همسايه است؟ در اين درس 

با موقعيت نسبی و رياضی استان کرمان آشنا می شويد. 
موقعيت نسبی: استان کرمان با وسعت  ۱۸۱۷۱۴ کيلومتر مربع در ناحئه جنوب شرق کشور واقع شده و پهناورترين استان 
کشور است. اين استان از شمال به استان های خراسان جنوبی و يزد، از جنوب به استان هرمزگان از شرق به استان سيستان و بلوچستان 

و از غرب به استان فارس محدود می شود و مرکز آن شهر کرمان است.

 درس اول   : موقعيت جغرافيايی استان 

شکل ١ــ ١ــ نقشه تقسيمات کشوری جمهوری اسالمی ايران به تفکيک استان
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فعاليتفعاليت

موقعيت رياضی (طول و عرض جغرافيايی)
به شکل ۱ــ۱ و جدول ۱ــ۱ نگاه کنيد. استان کرمان از نظر طول جغرافيايی در بين نصف النهارهای ʹ۳۰˚۵۴ تا ʹʹ۳۶ʹ۳۰˚۵۹ 
شرقی نسبت به نصف النهار گرينويچ واقع شده است. با توجه به نقشه و جدول، استان کرمان از نظر عرض جغرافيايی بين کدام مدارها 

و در کدام نيمکرٔه زمين واقع شده است؟

جدول۱ــ۱  موقعيت رياضی استان

شرح
عرض جغرافيايی شمالیطول جغرافيايی شرقی

درجهدقيقهثانيهدرجهدقيقهثانيهدرجهدقيقهثانيهدرجهدقيقهثانيه
۰۰۳۰۵۴۳۶۳۰۵۹۸۳۲۲۶۰۰۰۰۳۲موقعيت رياضی

۱ــ در شرق استان کرمان استان ............... و استان .............در جنوب آن قرار دارد.
۲ــ استان کرمان کمترين مرز مشترک را با استان .................. دارد.

و  دقيقه  و .............  درجه  استان ..............  نقطٔه  جنوبی ترين  و  شمالی ترين  بين  اختالف  ۳ــ 
.............. ثانئه عرض جغرافيايی است.



٤

 درس دوم   : ناهمواری های استان 

شکل شکل ۲ــــ۱

الف ــ کوه های هزار الف ــ کوه های هزار 

ب ــ دشت رودبار ب ــ دشت رودبار 
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به شکل ۳ــ۱و راهنمای آن دقت کنيد آيا تمامی سرزمين کرمان از لحاظ ناهمواری يکسان است؟ چرا؟ در اين درس، شما با 
ناهمواری ها و همچنين پديده زلزله در استان آشنا می شويد.

سيمای ظاهری ناهمواری های استان کرمان 
از نظر شکل ظاهری می توان ناهمواری های استان را به دو ناحئه بزرگ تقسيم کرد:

الف) کوهستان ها:
به شکل ۳ــ۱ توجه کنيد. اکثر نواحی مرتفع و کوهستانی استان، به صورت رشته کوه های عظيم از محدودٔه شمال و شمال غرب 

استان شروع شده و با جهت شمال غربی ــ جنوب شرقی به سمت مرکز استان گسترش يافته اند.

شکل ۳ــ۱ــ نقشۀ ناهمواری های استان

مرکز شهرستان 
نقاط ارتفاعی
رودخانۀ دائمی
رودخانۀ فصلی
درياچه
باتالق 
ارتفاع باالی ٤٠٠٠ متر
ـ  ٣٥٠٠متر ٤٠٠٠  ـ
٣٥٠٠ــ٣٠٠٠ متر
٣٠٠٠ ــ٢٥٠٠متر
٢٥٠٠ــ٢٠٠٠متر
٢٠٠٠ــ١٥٠٠متر
١٥٠٠ــ١٠٠٠متر
١٠٠٠ــ٥٠٠ متر
پايين تر از ٥٠٠ متر 

راهنما

۰                  ۵۰               ۱۰۰                     ۱۵۰ کيلومتر
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چالٔه  به  جنوب  از  سيرجان و  نمکی  کفٔه  به  غرب  از  انار،  ــ  رفسنجان  چالٔه  به  شمال  از  لوت،  دشت  به  شرق  از  ارتفاعات  اين 
جازموريان محدود می شوند.

کوه های استان بخشی از رشته کوه های ايران مرکزی اند که با ارتفاع و بارش بيشتر نسبت به ساير نقاط استان، چهره آب و هوايی 
اين نواحی را  متمايز کرده و منشأ جريان رودها و پيدايش سکونت گاه های روستايی و شهری در سطح استان شده اند. اين ارتفاعات را 

می توان  به سه دسته کلی تقسيم کرد.
الف) رشته کوه هايی که از کوهبنان شروع شده و به موازات دشت لوت تا شمال بم گسترش يافته اند. از قله های بلند آن می توان 
دارستون (درارسو) در کوهبنان (۳۵۴۵متر) و َپلوار    در شرق ماهان (۴۳۳۴متر از سطح دريا ) را نام برد. از ويژگی های شاخص اين 
رشته کوه ها فعال بودن گسل های آن از نظر زلزله خيزی است. (مثل گسل کوهبنان که از ۸ کيلومتری زرند می گذرد و کوهبنان بر روی 

آن واقع شده است.)

شکل ۴ــ۱ــ قلۀ پلوار

در شهرستان راور گنبدهای نمکی ارتفاعات بلند و وسيعی 
را شکل داده اند که نقش بسيار مؤثری در شوری آب های سطحی 
تشديد  را  نواحی  اين  بيابانی  شرايط  و  داشته  منطقه  زمينی  زير  و 

می کنند.

شکل ۵ــ۱ــ گنبدهای نمکی راور
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استان  مرکزی  نواحی  در  شرقی  جنوب  ــ  غربی  شمال  جهتی  با  و  شده  شروع  بابک  شهر  از  که  کوه هايی  رشته  دوم  دستٔه  ب) 
گسترش يافته اند. از ويژگی های شاخص اين رشته کوه ها اين است که هر چه از اطراف به سمت نواحی مرکزی پيش رويم، ارتفاع 
افزايش می يابد. به طوری که قلٔه هزار با ارتفاع ۴۴۶۵ متر (بلندترين قلٔه  ايران مرکزی) و قلٔه الله زار با ارتفاع ۴۳۵۱ متر از سطح دريا 
در مرکز اين رشته کوه ها شکل گرفته اند. امتداد اين رشته کوه ها سبب شکل گيری بلندترين شهر استان و سومين شهر بلند کشور يعنی 

شهر بافت (با ارتفاع ۲۲۸۰ متر از سطح دريا) شده است.

شکل۷ــ۱ــ کوه های خبرشکل ۶ــ ۱ــ کوه های جوپار  (آلپ ايران)

از ديگر کوه های بلند اين ارتفاعات می توان کوه های جوپار، جبال بارز، بحر آسمان، گوغر، خبر و آتشفشان بيدخوان را نام 
برد. 

 ج) در محدودٔه جنوبی استان، رشته کوه بشاگرد قرار دارد. اين رشته کوه ادامه رشته کوه های مکران بوده و با جهتی شرقی ــ 
غربی از تنگٔه هرمز تا بلوچستان ادامه دارد.(مثل کوه های مارز و  ِرمشک) 

کوه ها و نقش آن ها در زندگی انسان: به نظر شما چرا ناهمواری های هر ناحيه بايد به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گيرند؟ 
و چه نقشی در زندگی ما دارند؟

خداوند با آفرينش کوه ها ما را صاحب ذخاير بيکرانی از نعمت های خود کرده است. چنان که در آيه های ۱۹ و ۲۰ سورٔه مبارک 
ِحجر به اين موضوع اشاره شده است. جغرافی دانان معتقدند که حيات در ايران مرکزی مديون کوه هاست؛ زيرا نه تنها عامل تعديل دما 
هستند، بلکه تأمين کنندٔه آب سرزمين های اطراف خود نيز بوده و نقش مؤثری در افزايش بارش دارند. کوه ها گنجينه ای از معادن بوده 
و زمينه های مساعدی را جهت گسترش پوشش گياهی، ورزش، تفريح، گردشگری و...  ايجاد می کنند.بنابراين شناخت ويژگی های 

آن ها به ما کمک می کند تا از توانمندی های آن ها به نحو احسن استفاده کنيم.



٨

شکل شکل ۸ ــ ــ۱ــ توانمندی های مناطق کوهستانی ــ توانمندی های مناطق کوهستانی 
استان کرماناستان کرمان

سمت راست کوه گلچين (ُتۡنب واويال) 
و سمت چپ کوه پلوار (ُتۡنب)

نقش دشت ها در استقرار سکونت گاه های انسانی ــ کوهبنان

غار دهج (شهر بابک)

معدن مس (سرچشمه)

کوه های بحر آسمان (جيرفت)

کوههای هزار (راين)پوشش گياهی ناحيه کوهستانی  (کوه خبر)

چاله

دشت لوت
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ب) دشت ها:  
پهنه های نسبتاً هموار استان که سبب جدايی کوهستان ها از يکديگر شده اند را می توان به دو دسته تقسيم کرد: 

۱ــ دشت های بيابانی: بسياری از دشت های استان به دليل ارتفاع کم، محصور بودن در بين ارتفاعات و دوری از درياها  
دارای ويژگی های بيابانی اند. اين دشت ها عموماً از رسوبات بادی پوشيده شده اند و رسوبات تبخيری گچ و نمک سبب شور شدن خاک 
آن ها شده است. هر چه از کوهستان ها دور شويم و به سمت مرکز اين دشت ها پيش رويم از کيفيت خاک و آب کاسته می شود و دشت ها 

به شکل بيابان های خالی از سکنه و خشک و بی آب و علف در می آيند.

شکل شکل ۹ــــ۱ــ دشت لوتــ دشت لوت

شکل ۱۰ــ۱ــ دشت جازموريان

دشت لوت پست ترين دشت داخلی ايران (با حداقل ارتفاع ۵۶ متر از سطح دريا) و دشت ابراهيم آباد سيرجان مرتفع ترين دشت 
داخلی ايران (با ارتفاع ۱۷۱۰ متر از سطح دريا)، قسمت های وسيعی از چاله جازموريان، قسمت هايی از دشت رفسنجان ــ انار و 

کفهٔ    نمکی سيرجان جزء اين دشت ها می باشند.
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ارتفاعات واقع  بين  کوهپايه ها و يا در  متفاوت يا در  مساحت  هموار با  نسبتاً  سرزمين های  اين  بيابانی:  نيمه  دشت های  ۲ــ 
شده اند و در طول زمان با فرسايش ارتفاعات رسوبات آبرفتی روی آن ها را پوشانده است. اين نواحی به دليل باال بودن نسبی ارتفاع، 
خاک مساعد، آب های زير زمينی غنی و پايين بودن نسبی دما از نظر کشاورزی و استقرار شهرها و روستاهای استان اهميت زيادی 

دارند. مثل دشت های کوهپايه ای بافت، کوهبنان، جيرفت، بردسير و ...

شکل۱۲ــ۱ــ دشت ارزوييهشکلشکل۱۱۱۱ــــ۱ــ دشت فاريابــ دشت فارياب

فعاليتفعاليت
۱ــ پديده های زير را در شکل ۳ــ۱ مشخص کنيد:

الف) دشت لوت                  ب) کفه نمکی سيرجان                               ج) دشت ابراهيم آباد سيرجان  
 د) قله هزار                         هـ) مرتفع ترين شهر استان                          و) کوه های بحر آسمان 

۲ــ با توجه به شکل ۳ــ۱ فاصلٔه مستقيم کهنوج تا چالٔه جازموريان چند کيلومتر است؟ 

زلزله در استان 
آيا تاکنون فکر کرده ايد که استان کرمان از نظر وقوع زلزله در چه وضعيتی قرار دارد؟
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شکل ۱۴ــ۱ــ نقشۀ زلزله های تاريخی و گسل های استان

لوت

بم

جازموريان

جيرفت

بافت
کرمان

رفسنجان
کوهبنان

شهر بابک
سيرجان

منطقه با تخريب شديد
منطقه با تخريب متوسط

منطقه با تخريب متوسط پايين
منطقه با تخريب ضعيف 

شکل ۱۳ــ۱ــ نقشۀ پهنه بندی زلزلۀ استان کرمان
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استان کرمان با توجه به نقشٔه پهنه بندی زلزله و نقشٔه گسل ها، از استان های لرزه خيز کشور می باشد.
به  آن  در  زياد  تخريبی  قدرت  با  زلزله هايی  که  است  واقعيت  اين  گويای  ۲ــ۱)  شمارٔه  استان (جدول  تاريخی  زلزله های  بررسی 
فراوانی به وقوع پيوسته است. به نقشٔه پهنه بندی زلزله استان توجه کنيد. اکثر نواحی استان در محدودٔه تخريبی با قدرت باال قرار 
دارند. در اين بين، نواحی حاشئه دشت لوت مثل کوهبنان، زرند،راور، شهداد، گلباف در محدودٔه تخريبی شديد قرار دارند؛ اکثر 
زلزله های با شدت بيش از ۵/۵ ريشتر در اين مناطق اتفاق افتاده اند. مثل زلزلٔه  ۵ دی ماه ۱۳۸۲ شهر بم و بروات که سبب خسارات 

جانی و مالی فراوانی برای اين استان شد.
 منطقٔه  شما در کدام پهنٔه زلزله خيز قرار دارد؟

حال که در استانی زلزله خيز زندگی می کنيم، جهت مقابله با اين خطر طبيعی چه اقداماتی بايد انجام دهيم؟
ــ شناسايی دقيق موقعيت جغرافيايی گسل ها و تهئه نقشه های خطر 

ــ جلوگيری از ساخت و ساز در اطراف گسل ها 
ــ استفاده از مصالح مقاوم و رعايت اصول مهندسی در ساختمان ها 

شما چه راهکارهايی را پيشنهاد می کنيد؟

شکل ۱۵ــ۱ــ زلزلۀ بم

شکل شکل ۱۶۱۶ــــ۱ــ شکاف ناشی از زلزلۀ داهوئيۀ زرند سال ــ شکاف ناشی از زلزلۀ داهوئيۀ زرند سال ۱۳۸۳۱۳۸۳
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  جدول۲ــ۱ مشخصات مهم ترين زلزله های شديد تاريخ گذشته استان کرمان 

مناطق آسيب ديده نام گسل کانون زلزله بزرگی ريشتر تاريخ وقوع رديف
روستاهای دهستان درختنگان کوهبنان حرجند ٥/٨ آذر ماه ۱۲۳۳ ۱

چترود ــ وخرابی ُقبٔه سبزو ايوان مسجد جامع کرمان کوهبنان چترود ۶ ۱۲۴۲/۱۰/۲۸ ۲
ِجور ــ رشک وطغرل الجرد و کوهبنان کوهبنان چترود ۶ ۱۲۴۵/۲/۴ ۳

چترود و روستاهای اطراف کوهبنان چترود ۵ ۱۲۵۰/۵/۱۳ ۴
سيرچ و حسن آباد و هشتادان گلباف سيرچ و شهداد ٥/٦ ۱۲۵۵ ۵

کوهبنان  کوهبنان  ۱۲۷۶/۲/۲۸ ۶
کرمان و چترود و سرآسياب کوهبنان چترود ٥/٥ ۱۲۷۶/۳/۲ ۷

ويرانی جوشان و هشتادان و اطراف شهداد گلباف جوشان ۵ ۱۲۸۸/۸/۵ ۸
خرابی کامل راور و َلکر کوه و مکی آبدر جان لکر کوه راور ٦/٧ ۱۲۹۰/۱/۳۰ ۹
 الله زار و گوغر و قلعٔه عسکر وخطيب و دهات

اطراف سيرجان وبافت بافت الله زار ۶ ۱۳۰۲/۶/۳۱ ۱۰

بهاباد و رحيم آباد وخير آباد و علی آباد کوهبنان زرند - بهاباد ٦/٢ ۱۳۱۲/۸/۸ ۱۱
نگار و  روستاهای اطراف رفسنجان نگار وبردسير ۵ ۱۳۲۲/۵/۲ ۱۲

گلباف و سکنج گلباف گلباف ۶ ۱۳۲۷/۴/۱۴ ۱۳
سيرچ و روستاهای اطراف گلباف سيرچ و شهداد ٥/٣ ۱۳۴۸/۶/۱۲ ۱۴
باب تنگل و گيسک و سرباغ کوهبنان گيسک ٥/٧ ۱۳۵۵/۹/۲۹ ۱۵

گلباف وماهان وسيرچ وکرمان وراين گلباف گلباف ۶/٨ ۱۳۶۰/۵/۶ ۱۶
کرمان و ماهان و سيرچ و شهداد گلباف و َلکر کوه سيرچ و شهداد ٧/٨ ۱۳۶۱/۳/۲۱ ۱۷

گلباف وسيرچ وجوشان گلباف گلباف ٥/٧ ۱۳۶۸/۸/۲۹ ۱۸
گلباف و توابع گلباف گلباف ٦/٤ ۱۳۷۶/۱۲/۲۳ ۱۹
بم وتوابع بم بم ٦/٥ ۱۳۸۲/۱۰/۵ ۲۰
زرند وتوابع کوهبنان ُحتکن و داهوئيه ٦/٥ ۱۳۸۳/۱۲/۴ ۲۱

 برای مطالعه 
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آب و هوای استان کرمان
به نظر شما آيا تمام نواحی استان دارای آب و هوای يکنواخت است؟ چرا؟

به تصاوير زير نگاه کنيد، اين تصاوير مربوط به نقاط مختلف استان کرمان است. آيا می توانيد نوع آب و هوای هر تصوير را بيان 
کنيد؟

 درس سوم   : آب   و هوای استان 

شکل شکل ۱۷۱۷ــــ۱ــ ناحيۀ کوهستانی گوغرــ ناحيۀ کوهستانی گوغر

شکل شکل ۱۸۱۸ــــ۱ــ ناحيۀ بيابانی شهدادــ ناحيۀ بيابانی شهداد

شکل۱۹ــ۱ــ نواحی کوهپايه ای
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جغرافيای طبيعی استان

استان کرمان به دليل گسترش در عرض جغرافيايی، اختالف ارتفاع زياد، نوع توده های هوايی و همچنين پهنٔه وسيع و خشک 
دشت لوت  در شرق استان  ،  آب و هوای متنوعی دارد. در اين درس با انواع آب و هوای استان آشنا می شويد:

الف) آب و هوای بيابانی و نيمه بيابانی: اين نوع آب و هوا بيشترين وسعت را در سطح استان به خود اختصاص داده 
است. دشت لوت، چالٔه جازموريان، کفه نمکی سيرجان، دشت رفسنجان ــ انار، راور،  بم، کهنوج، منوجان، قلعٔه گنج و ارزوئيه اين 

نوع آب و هوا را دارند. ويژگی های آب و هوايی اين مناطق را می توان به صورت زير خالصه کرد.
۱ــ طوالنی بودن مدت گرما در سال که گاهی بيش از ۸ ماه طول می کشد. ميانگين  دمای ساالنه در اين نواحی بين ۱۷ تا ۲۸ 

درجه سانتی گراد است.
۲ــ کمبود بارش: ميانگين بارش ساالنه در اين نواحی بين ۳۰ تا ۱۵۰ ميلی متر متغير بوده و در برخی از اين نواحی ممکن است 

ساليان سال هيچ بارشی صورت نگيرد (مثل دشت لوت).
۳ــ وزش بادهای شديد و مداوم: اين بادها به دليل عبور از روی سطوح داغ بيابانی ؛ دمايشان باال بوده و سبب افزايش خشکی 

هوا و تبخير و تعرق شديد می شوند (تبخير و تعرق در چاله جازموريان بيش از ۴۰۰۰ ميلی متر در طی سال برآورد شده است).
۴ــ ساعات آفتابی زياد: اين عامل از يک طرف سبب ايجاد دماهای باال شده ولی از طرفی ديگر می تواند به عنوان يک منبع 
عظيم انرژی خدادادی جايگزين سوخت های فسيلی شود، که متأسفانه به آن کمتر توجه شده است (به عنوان مثال ده سيف در حاشئه 

دشت لوت ۳۶۰ روز آفتابی دارد).

 برای مطالعه 

ب) آب و هوای نواحی کوهپايه ای: اين نوع آب و هوا در مناطق پايکوهی استان گسترش يافته است. در اين مناطق به دليل 
ارتفاع بيشتر و نزديکی به کوه ها شرايط آب و هوايی مناسب تر است . ميانگين بارش ساالنه در اين نواحی بين ۱۵۰ تا ۲۵۰ ميلی متر 
و ميانگين دمای ساالنه حدود ۱۴ درجٔه سانتی گراد است. نواحی پايکوهی بافت، رابر،  کوهبنان، بردسير و جيرفت دارای اين نوع 

آب   و   هوا هستند.

بعضی از پژوهشگران بيابان لوت را گرم ترين بيابان کرٔه زمين می دانند. پروفسور مونود استاد دانشگاه پاريس 
و يکی از کاشفان صحرای آفريقا همراه با چند نفر کارشناس ايرانی، درجه حرارت ماسه های شرق لوت را در اوايل 
اسفند ماه تا ۶۷ درجه سانتی گراد اندازه گيری کردند. به اين ترتيب معلوم است که در ماه های تير و مرداد در آنجا چه 
می گذرد! می توان حدس زد که دمای ماسه ها به ۱۰۰ درجٔه سانتی  گراد هم برسد . به طوری که اگر تخم مرغی در آن ها 

قرار گيرد فوری پخته شود. 
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ساالنه  دمای  ميانگين  دارای  دريا  سطح  از  متر   ۲۵۰۰ از  بيش  ارتفاع  با  مناطق  اين  کوهستانی:  نواحی  هوای  و  آب  ج) 
۱۱  درجٔه سانتی گراد و ميانگين بارش در اين مناطق بيش از ۲۵۰ ميلی متر بوده و بارش بيشتر به صورت برف است. در اين نواحی 

تابستان ها کوتاه و حداکثر مطلق دما در طی سال از ۳۰ درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند. 

شکل شکل ۲۰۲۰ــــ۱ــ  مرغزار کوهپايه از نواحی پايکوهی شهرستان کرمانــ  مرغزار کوهپايه از نواحی پايکوهی شهرستان کرمان

شکل ۲۱ــ۱ــ ناحيۀ کوهستانی ساردوئيه
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محل زندگی شما در قلمرو کدام يک از مناطق آب و هوايی قرار دارد؟ 

جدول۳ــ۱ــ  بارش و دما در ايستگاه های کرمان

شهر ارتفاع به متر دما به سانتی گراد  بارش به
ميلی متر

 ميانگين حداقل   
 دما به سانتی گراد

   ميانگين حداکثر
دما به سانتی گراد

 تعداد روزهای
يخبندان

بافت ۲۲۸۰ ۱۴/۱ ۲۶۱/۶ ۸/۴ ۲۱ /۲ ۷۰
شهر بابک ۱۸۳۴ ۱۵/۱ ۱۶۳/۸ ۶/۸ ۲۳/۵ ۹۰
کرمان ۱۷۵۳ ۱۷ ۱۵۲ ۵/۹ ۲۴ ۸۸
سيرجان ۱۷۳۹ ۱۷/۵ ۱۴۱/۵ ۹/۴ ۲۵/۱ ۶۲
رفسنجان ۱۵۸۰ ۱۸/۷ ۸۹/۷ ۱۱/۳ ۲۵/۷ ۳۹
انار ۱۴۰۸ ۱۸/۳ ۷۷/۶ ۹/۹ ۲۶/۵ ۶۲
بم ۱۰۶۶ ۲۴/۲ ۶۱/۳ ۱۷ ۲۹ ۹

جيرفت ۶۰۱ ۲۴/۸ ۱۹۳/۸ ۱۷/۱ ۳۲/۸ ۲
کهنوج ۴۷۰ ۲۷/۱ ۲۰۹ ۱۹/۲ ۳۳/۷ ۱
شهداد ۴۱۰ ۲۷/۳ ۳۶ ۲۱/۹ ۲۲/۹ ۰
زرند ۱۶۷۰ ۱۷/۶ ۹۳ ۹/۴ ۲۵/۶ ۶۲

کوهبنان ۱۹۴۵ ۱۴/۳ ۱۱۲ ۹/۱ ۱۸/۹ ۷۵

شکل ۲۲ــ۱ــ نمودار بارش  و دما در استان
بارش به ميلی متردما به سانتی گراد
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پراکندگی مکانی بارش و دما در سطح استان 
به شکل۲۲ــ۱  و جدول ۳ــ۱ توجه کنيد:

۱ــ توزيع بارش را در اين نواحی با هم مقايسه کنيد. چه نتيجه ای می گيريد؟
 ۲ــ بيشترين و کمترين ميانگين دمای ساالنه مربوط به کدام نواحی استان است؟ علت آن را بيان کنيد.

 برای مطالعه 
جدول ٤ــ١ــ ميانگين بارندگی در چند ايستگاه باران سنجی استان 

بارش به ميلی متر نام ايستگاه بارش به ميلی مترنام ايستگاه
٤١برج اکرم   ۱۵۵قريه العرب بردسير
٢٠٥بلورد سيرجان ٢٢٠عرب آباد ماهان
٨٧بياض رفسنجان١٨٠خنامان رفسنجان
١٠١لطف آباد نوق ٩٤شعبجره زرند
١٨٠والی آباد کرمان١٧٢سکنج ماهان 
٢٠٨بی بی حيات کرمان١٤١سيرچ کرمان

١٦٥برفه شهر بابک١٨٢کمسرخ شهر بابک
١٤٠بيدستان َخْبر شهر بابک٣٣٥رابر 
١٨٦باغ خوش سيرجان٧٥راور

٢٤٩پاقلعه شهربابک١٥٥دوساری جيرفت
٢٤٠پشته شيران کرمان ١٨٢دستجرد بردسير
٣٢٥دهبکری بم ٢٤٠راويز رفسنجان 
١٦٠جميل آباد بافت١٠٣يزدان آباد زرند
١٤٠چترود ٩٠دشتاب بافت
٣٢٤هيشين جيرفت٢١٣اسطور سيرجان
٢٢٢جوزم شهر بابک١٤٥اسالم آباد کهنوج
٣٢٠دريجان٣٥٥گوغربافت

٢١٥خانوک زرند١٢٨انجيرک بم 
١٨٠خاتون آباد شهر بابک٢٠٢شاهماران ارزوئيه

٣٠٥دهسرد بافت١٥٤استبرق شهر بابک 
٩٨چاه چغوک سيرجان١٦٤اکبرآباد زيدآباد سيرجان

١٣٧گلباف٢٣٢پاريزسيرجان
۲۹۰کيسکان بافت١١٥پامزار بردسير 
١٣٥داوران رفسنجان٩٠تاج آباد بردسير
٤٥زيارتگاه ده سيف شهداد١٧٤تيتوئيه سيرجان
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تأثير آب و هوا بر فعاليت های انسانی
در ميان عواملی که محيط جغرافيايی را به وجود می آورند، بدون شک آب و هوا، يکی از مهم ترين آن هاست؛ زيرا عالوه بر اينکه 
شرايط اوليه و بستر رفاهی مناسبی را برای زندگی فراهم می آورد به رشد و توسعٔه کشاورزی، شکوفايی اقتصاد روستايی و شهری منجر 

می شود. گستردگی استان و تنوع آب و هوايی، سبب تنوع اقتصادی در سطح استان شده است. 
اثرات تنوع آب و هوايی استان بر فعاليت های انسانی را می توان به صورت زير خالصه کرد:

۱ــ امکان کشت انواع محصوالت کشاورزی (مرغوب ترين خرمای دنيا خرمای مضافتی بم انواع مرکبات، گردو، بادام، پسته 
و...).

بعد از چين  کيفيت  نظر  شهرستان بافت که از  راينی  فراورده های دامی آن (مثل کُرک بز  حيوانات اهلی و  پرورش انواع  ۲ــ 
مرغوبترين کُرک دنيا را داراست).

۳ــ صنايع دستی متنوع، خصوصاً صنعت قالی که در دنيا مشهور است (مثل قالی راور).
شما چه اثرات آب وهوايی ديگری را می توانيد نام ببريد؟

مخاطرات طبيعی آب و هوا در استان 

« خدايا اين کشور را از  بالی دروغ،جنگ و خشکسالی محفوظ بدار»« خدايا اين کشور را از  بالی دروغ،جنگ و خشکسالی محفوظ بدار»
                                                                                                                                                                                                                                داريوش هخامنشیداريوش هخامنشی 

در سال های اخير به دليل افزايش تأثير انسان بر  آب و هوا به ويژه توليد گازهای گلخانه ای و نابودی پوشش های طبيعی سطح 
زمين و در نتيجه افزايش دمای کرٔه زمين، تغييرات چشمگيری در آب و هوای کرٔه زمين رخ داده است . در اين قسمت با برخی از اين 

مخاطرات طبيعی آشنا می شويد.
خشکسالی:استان کرمان درناحئه خشک و نيمه خشک کشورمان واقع شده است. از ويژگی های شاخص آب و هوايی اين 
نواحی بی نظمی در بارش و دمای زياد است، اين عوامل می تواند احتمال خشکسالی در استان را افزايش دهد.عموماً احتمال وقوع 
يک دورٔه خشک و يک دورٔه مرطوب در استان تحت تأثير لکه های خورشيدی، هر ۱۱ سال يکبار است. اما امروزه به دليل افزايش 
گازهای گلخانه ای، شدت و عملکرد دوره های خشک، به شدت افزايش يافته و سبب افت شديد آب های سطحی و زير زمينی در استان 
شده است. مطالعات انجام گرفته، گويای اين واقعيت است که اثرات خشکسالی های اخير در مناطق کوهستانی استان بيشتر بوده و 
بسياری از قنوات و چشمه ها که تأمين کننده آب روستاها و شهرها بوده اند، خشک شده اند. در دشت های استان به دليل برداشت بيش 

از اندازه از آب های زيرزمينی، سطح آب پايين رفته و احتمال نشست ناگهانی زمين وجود دارد. مثل دشت رفسنجان و زرند. 
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فعاليتفعاليت
ــ جهت کاهش اثرات خشکسالی ها در استان چه راهکارهايی را مناسب می دانيد؟

شکل ۲۳ــ۱ــ اثرات خشکسالی در منوجان

هوايی،  و  آب  وضعيت  در  دگرگونی  دليل  به  سيل: 
فصل  در  به خصوص  رگباری  بارش های  گياهی،  پوشش  فقر 
زمستان و بهار و فصلی و موقتی بودن بسياری از رودخانه های 
وجود  استان  آبريز  حوضه های  در  سيل  وقوع  استان ،  امکان 
دارد. خطر وقوع سيل در نواحی جنوبی استان مثل ارزوئيه، 
رودبار، جيرفت، کهنوج، منوجان و قلعه گنج بيشتر از نواحی 
ديگر استان است. به نظر شما چرا در اين نواحی خطر وقوع 

سيل بيشتر است؟
راه های مقابله با خطر سيل در استان

کردن  مشخص  و  سيل  وقوع  خطر  نقشٔه  تهئه  الف) 
مناطق سيل خيز. 

هواشناسی ، جهت  مجهز   ايستگاه های  تأسيس  ب) 
پيش بينی دقيق  شرايط جوی. 

ــ شما چه راه حل هايی را پيشنهاد می کنيد؟

شکل ۲۴ــ۱ــ سيل در منطقۀ  جيرفت سال۱۳۷۱
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سرما زدگی: يکی از مخاطرات طبيعی استان، سرمازدگی است. در برخی از سال ها به علت افت ناگهانی دما  خصوصاً در 
فصل زمستان و بهار به وقوع می پيوندد و سبب خسارات جبران ناپذيری به کشاورزان می شود. سرمازدگی در تمامی  نواحی استان 
امکان وقوع دارد، ولی در نواحی که اقتصاد مردم به کشاورزی وابسته است اثرات تخريبی بيشتری دارد. مثل نواحی پايکوهی و 
کوهستانی،  دشت های رفسنجان، زرند، سيرجان، که سرمازدگی های بهاری بيشتر سبب خسارت می شوند و در نواحی جنوبی استان 
مثل جيرفت، رودبار،  منوجان قلعٔه گنج، بم و ارزوئيه عالوه بر فصل بهار سرمازدگی های زمستانی سبب خسارت به مرکبات و ديگر 
برای  زيادی  خسارات  سبب  استان  جنوبی  نواحی  در  به خصوص  تگرگ  بارش  گاهی  که  است  ذکر  به  (الزم  می شوند.  محصوالت 

کشاورزان می شود.)

شکل شکل ۲۵۲۵ــــ۱ــ سرمازدگی در محصوالت کشاورزیــ سرمازدگی در محصوالت کشاورزی

هجوم ماسه های روان: آب و هوای گرم و خشک، گسترش پهنٔه بيابانی لوت در شرق استان، نبود پوشش گياهی مناسب و 
اختالف دمای زياد سبب وزش بادهای شديد و توفان می شود. هنگام وزش باد، رسوبات نرم و دانه ريز که سطح بيابان ها و کويرها را 
پوشانيده اند، به صورت ماسه های روان به حرکت در می آيند. اين مسئله در اطراف دشت لوت و  چالٔه جازموريان چشمگيرتر است. 
خشک سالی های اخير و مهاجرت روستاييان ساکن در نواحی بيابانی، سرعت هجوم ماسه های روان را تشديد کرده  و باعث گسترش 
بيابان ها می شوند. حرکت ذرات ريز بيابان ها نه تنها سکونتگاه های حواشی بيابان ها را تهديد می کند؛ بلکه سبب انتشار ذرات گرد و 
غبار به شهرها و ديگر نواحی مسکونی استان نيز می شوند. دشت لوت بيشترين روزهای همراه با گرد و غبار را در سطح کشور به خود 
اختصاص داده است. (۱۵۰ روز در سال) که جهت مقابله با اين بالی طبيعی تقويت وگسترش پوشش گياهی، مالچ پاشی و … بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
شما چه راه حل های ديگری را ارائه می کنيد؟



٢٢

بيابان های استان 
مساحت  از  درصد)   ۳۶) هکتار  ميليون   ۶/۳ از  بيش 
استان را بيابان هـا و کـويرهـا دربـرگـرفته اند. اين نــواحـی در 
شهرستان های بم،کرمان، راور ، سيرجان ، رودبار ،کهنوج   و   … 

پراکنده شده اند.
بيابان  گسترش  با  را  کرمان  استان  مردم،  از  بسياری 
لوت در شرق آن می شناسند. لوت به معنای برهنه، فقر پوشش 
گياهی و آب است. اين بيابان با وسعتی حدود ۸۰ هزار کيلومتر 
بيابان های  گرم ترين  از  يکی  و  شده  واقع  استان  شرق  در  مربع 
آن  از  مربع  کيلومتر   ۳۰۰۰۰ وسعت  به  منطقه ای  دنياست. 
فاقد هرگونه حيات است. عامل مسلط فرسايش در اين بيابان 
زمين  چهرٔه  تغيير  سبب  روان  شن های  باحرکت  که  است  باد 
دنيا،  ماسه ای  های  هرم  بزرگ ترين  مثل  زيبايی  مناظر  ايجاد  و 
کلوت ها، دشت های ريگی و ... شده که برخی از آن ها در دنيا 

بی نظيرند. 

شکل ۲۶ــ۱ــ هجوم ماسه ها ی روان

شکل ۲۷ــ۱ــ دشت لوت (جاده شهداد به نهبندان)

شکل ۲۸ــ۱ــ تپه های ماسه ای  دشت لوت



٢٣

جغرافيای طبيعی استان

يک  به عنوان  را  جازموريان  کشور،  سطح  در  اگرچه 
درياچه فصلی می شناسند، ولی امروزه به دليل کاهش ورودی 
آب، قسمت های وسيعی از آن به يک بيابان واقعی با شن های 

روان تبديل شده است.
سيرجان  نمکی  کفه  استان  بيابان های  ديگر      از  يکی 
است که به دليل ارتفاع کم و وجود سطوح پوشيده از نمک 
از خشک ترين نواحی استان بوده و سطح وسيعی از آن فاقد 

هر گونه پوشش گياهی است.
استان  بيابانی  نواحی  در  زندگی  مشکالت  از 

می توان موارد زير را نام برد:
ــ کمبود شديد آب  

ــ گرمای فوق العاده هوا
ــ وزش بادهای گرم (که در جنوب استان به اين بادها 

« لوار » گويند)
مشکالت ديگری را که می شناسيد نام ببريد.

شکل شکل ۲۹۲۹ــــ۱ــ  قسمتی از جازموريان که به بيابان تبديل شده است.ــ  قسمتی از جازموريان که به بيابان تبديل شده است.

شکل ۳۰ــ۱ــ کفه نمکی سيرجان

توان های مناطق بيابانی استان: اگرچه نواحی بيابانی از نظر شرايط زيست، محدوديت هايی دارند، ولی خداوند توان هايی 
را در آنجا قرار داده است که با درايت و حفظ قوانين زيست محيطی، می توانيم از آن ها بهره برداری کنيم، بدون آنکه نظم آن ها را برهم 

بزنيم. از جملٔه  اين توان ها می توان موارد زير را نام برد:
ــ توليد انرژی های پاک و ارزان مثل انرژی خورشيدی و باد. 

ــ جاذبه های علمی و تحقيقاتی، وجود مناطق بکر و دست نخورده،  چشم اندازهای طبيعی، آسمان پرستاره و ... 
ــ وجود معادن غنی 

شما چه توانمندی هايی را می توانيد نام ببريد.



٢٤

شکل۳۶ــ۱ــ استفاده از انرژی خورشيدی

شکل۳۲ــ۱ــ گندم بريانشکل۳۱ــ۱ــ استفاده از انرژی باد

شکل۳۴ــ۱ــ نبکا در جازموريانشکل۳۳ــ۱ــ گردشگری درکلوت ها

شکل ۳۵ــ۱ــ جوشش تخم مرغی شکل نمک در لوت


