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آیا می دانید استان ما،سیستان و بلوچستان در کجای ایران واقع شده است؟
استان سیستان و  بـلـوچستان بـا وسعتی برابر 181785کیلومتر   مربع در جنوب شرقی ایران واقع شده است و دارای حدود 

1200کیلومتر   مرز با دو کشور افغانستان و پاکستان و 300 کیلومتر نوار ساحلی با دریای عمان است.
این استان 11/03 درصد مساحت کشور را فرا گرفته ، و   پهناورترین استان کشور است.

درس اّول : موقعیت جغرافیایی و وسعت استان

شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسیمات کشوری جمهوری اسالمی ایران به تفکیک استان 
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ــ آیا می دانید نقطٔه مرزی مشترک ایران، افغانستان و پاکستان کجاست؟
ــ آیا می دانید شرقی ترین طول جغرافیایی ایران و استان از کدام نقطٔه مرزی می گذرد؟

نقطٔه مرزی مشترک ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان، خط الرأس ملک سیاه کوه در دهستان ُحرمک شهرستان زاهدان 
است. 

اّولین شعاع نوری خورشید در شرقی ترین طول جغرافیایی )نصف النهار 63 درجه و 20 دقیقه(،مرز دهستان کوهک، بخش بم 
پشت )سراوان( با کشور پاکستان به سرزمین ایران می تابد.

شکل ٢ــ1ــ موقعیت جغرافیایی استان
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دانش آموز عزیز
با استفاده از نقشٔه تقسیمات سیاسی ایران جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1ــ استان سیستان و بلوچستان از شمال با استان………………… همسایه است.

2ــ استان ما از غرب با استان های………………… و………………… هم جوار است.
3ــ استان ما از جنوب به………………… محدود است.

4ــ استان ما از شرق با کشورهای………………… و………………… هم مرز است.

رصدخانۀ نیمروز نصف النهار واقعی جهان: با نگاهی به نقشٔه جهان و جایگاه جغرافیایی سیستان درمی یابیم 
دنیای  می گذشته،  آنجا  از  نیمروز  یا  نصف النهار  خط  وقتی  زیرا  نبوده؛  بی مناسبت  اینجا  به  »نیمروز«  نام  نهادن  که 
مسکونی پیشین رابه دو نیمٔه مساوی تقسیم می کرده است. به بیان دیگر زمانی که نور خورشید درست روی شکاف و 
دریچٔه نصف  ساختمان رصدخانه های سیستان   ،  می تابید، آفتاب از کشور ژاپن در خاور)شرق( تا جزیره های خالدات 
قناری در باختر)غرب( دیده می شد بنابراین »نیمروز« نامی علمی برای رصدخانٔه سیستان بوده و با تابیدن نور خورشید 
به نصف النهار، جهان به دو نیمه روشن )قبل از ظهر در شرق و بعدازظهر در غرب( تقسیم می شده است. به این انگیزه 
نیمروز« می خواندند. کهن ترین رصدخانٔه  »ایالت  را  ایران  از  این بخش  پیشین  در روزگار  ایران،  نجوم  دانشمندان 

فعالیت

شکل 3ــ 1ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی نصف النهار مبدأ واقعی جهان)در زابل(

بیشتر بدانیم

خط  نیمروز در  سیستان  یا  نیمروز  سرزمین  در  شده  شناخته 
داشته  نام  دژ  کنگ  کـه  بـوده  زابل  )زاول(  شهر 
در  عـرض    33/5  درجـه  در  این سرزمین  است، 
وسط دو ساحل شرقی و غـربی خشکـی جهان 
بـه  مبدأ  نصف النـهـار  است.انتقال  شده  واقع 
نه  بـه گرینویچ   )انگلستان(  بعدًا  پاریس)فرانسه( و 
براساس مبنای صحیح و علمی بلکه براساس زور 

همراه مرکز قدرت جهان جابه جا شده است.
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ناهمواری های استان
به تصویر زیر توجه کنید.

آیا می دانید از نظر جغرافیای طبیعی، استان سیستان و بلوچستان چگونه به وجود آمده است؟

درس دوم : ناهمواری های استان  و نحوۀ شکل گیری آن

سیستان و بلوچستان سرزمینی است که بخش شمالی آن هموار و تحت تأثیر فرایند دورٔه کواترنر قرار دارد، بخش مرکزی آن 
مرتفع و کوهستانی و جنوب استان بیشتر کوهستانی و تحت تأثیر دورٔه ترشیاری و دوران سنوزوییک است. غرب استان بخشی از چالٔه 

طبیعی است. در این درس به بخش هایی از آنها اشاره می شود.

شکل 1ــ2ــ نقشۀ ناهمواری های استان
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الف ــ سرزمین های هموار
1ــ دشت سیستان: سرزمینی هموار و آبرفتی 
است که در آن بخشی از الیه های آبرفتی دورٔه کواترنر 
بر روی توده های سنگ های آذرین قرار گرفته است. 
دشتک  شامل  جنوب ،  در  هموار  سرزمین  این  ادامٔه 

است که تا سفید آبه در غرب گسترش دارد.

2ــ جلگۀ باهوکالت: جنوب استان سرزمینی 
هموار و جنوب شرقی آن منطقٔه دشتیاری است که از 

بقایای دوران سنوزوییک محسوب می شود.

ب ــ کوهستان ها
بیشتر بخش های استان را کوهستان ها تشکیل داده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: کوه تفتان، کوه خواجه، کوه بزمان، کوه 

بیرگ و… .
1ــ کوه تفتان: این کوه در دورٔه کواترنر به وجود آمده و منشأ آتشفشانی دارد، هم اکنون نیز نیمه فعال است و گاز گوگرد و 

بخار آب از دهانٔه آن خارج می شود. کوه تفتان، در شمال شهرستان خاش با ارتفاع حدود 3941 متر از سطح دریا واقع شده است.

2ــ کوه خواجه: این کوه تنها پدیده برجستٔه طبیعی است که با ارتفاع 609 متر از سطح دریا در دشت سیستان قرار دارد.
3ــ کوه بزمان: این کوه با ارتفاع 3503 متر از سطح دریا در شمال غرب ایرانشهر در منطقٔه بزمان قرار دارد.

4ــ کوه بیرگ: این کــوه در قسمت شمال غـربی زابلـی بــا ارتفاع 2740متر از سطح دریا قـرار گـرفته و در دورٔه ترشیاری 
به   وجود آمده است.

شکل 3ــ2ــ جلگۀ باهوکالت

شکل 2ــ2ــ دشت آبرفتی سیستان
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بیشتر بدانیم
ــ سرزمین مرتفع استان شامل شهرهای زاهدان، خاش و سراوان است که ارتفاعی بیش از 1150 تا 1400 متر 

از سطح دریا دارد و متأثر از دورهٔ ترشیاری و دوران سنوزوییک است.

زهکزاهدانخاشایرانشهرسراواندلگانسورانمهرستانسرباز)راسک(نیکشهرچابهارکنارکشهر
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ــ ملک سیاه کوه در شمال زاهدان 1605 متر ارتفاع دارد و خط الرأس آن مرز سه کشور ایران، افغانستان و 
پاکستان است.

ــ هامون جازموریان، چاله ای طبیعی است که بخشی از آن در قسمت غرب استان واقع شده است.

شکل 4ــ2ــ جدول و نمودار 
ارتفاع شهرهای استان

فعالیت
دانش آموز عزیز

1ــ شهر محل سکونت شما درکدام یک از ناهمواری های استان قرار گرفته است؟
2ــ سرزمین های هموار استان را نام ببرید.

3ــ چرا به تفتان آتشفشان نیمه فعال می گویند؟
4ــ منطقٔه شمال، جنوب استان و کوه تفتان هر کدام در چه دوره های زمین شناسی به وجود آمده اند؟
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شما می دانید که:
آب و هوای استان سیستان و بلوچستان عموماً گرم و خشک است.

ــ آیا می دانید علت گرم و خشک بودن اقلیم استان چیست؟
در استان سیستان و بلوچستان اقلیم های گوناگونی وجود دارد. مهمترین عوامل تنوع اقلیمی استان عبارت اند از:

الف ــ استقرار فصلی پر فشار جنب حاره
ب ــ قرار گرفتن بیابان های بزرگ در این منطقه

ج ــ تنوع توپوگرافی و اختالف ارتفاع   از 8 تا 1394 متر
د ــ تأثیر سامانه های هوای همراه با بادهای غربی و کاهش رطوبت آنها از غرب به شرق و موقعیت جغرافیایی استان

هـ ــ تأثیر سامانٔه موسمی هند
این تنوع زیاد اقلیمی به دلیل مجاورت با دریاهای وسیع جنوبی، گسترٔه وسیع بیابانی و نفوذ تودٔه هوای موسمی در دوره ای از 
سال باعث ایجاد تنوع اکولوژیک و اشکال مختلف معیشتی شده است. بدین ترتیب از عوامل مؤثر در تنوع آب و هوایی استان می توان 
به عوامل محلی نظیر ارتفاع مناطق از سطح دریا ، زاویٔه تابش)عرض جغرافیایی( و فاصله از دریا و عوامل بیرونی نظیر بادهای غربی، 

پرفشار جنب حاره و سامانه موسمی هند اشاره کرد.

درس سوم : آب و هوای استان

شکل 1ــ3

بیابانکوه تفتان
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پراکندگی جغرافیایی دما
استان سیستان و بلوچستان یکی از گرم ترین استان های کشور است. میانگین ساالنٔه دما در کل استان 23/4 درجٔه سانتیگراد 
است. اما همه نقاط این استان دمای یکسان ندارند. توزیع دمایی استان در شکل 2ــ3 نشان می دهد که سردترین شهر استان زاهدان 

و گرم ترین شهر آن نیک شهر می باشد.

پراکندگی جغرافیایی بارش در سطح استان
استان سیستان و بلوچستان از نظر میزان بارش از خشک ترین استان های کشور است. توده های هوای باران زا زمانی به این 
تمامی رطوبت خود را از دست داده اند و معموالً ریزش های اندکی در سطح استان دارند، به همین دلیل  استان می رسند که تقریباً 
میانگین بارش استان بسیار پایین است. شکل 3 ــ3 نقشه توزیع بارش در سطح استان را نشان می دهد. همان طور که در شکل مشاهده 
می شود، بیشترین بارش ها در محدودٔه نیک شهر و خاش، و کمترین بارش در محدودٔه زابل و میرجاوه ثبت شده است. علت کمبود 

بارش در این نقاط دوری از منابع رطوبتی و کم ارتفاع بودن آن مناطق و ضعیف بودن جبهه های هوای همراه با بادهای غربی است.

شکل 3ــ3ــ نقشه توزیع میانگین بارش در سطح استانشکل 2ــ3ــ نقشه توزیع میانگین دما در سطح استان
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و نیز برودت بیش از حّد هوا در فصل زمستان 
جنوب  و  شرق  از  که  بادهایی  تمام  می شود. 
روزه   ١2٠ بادهای  به صورت  کشور  شرق 
می وزند، نتیجه چرخش و ورود هوا به سمت 
است.  ایران  شرقی  جنوب  کم فشار  مرکز 
منشأ اصلی بادهای پرفشار روی خزر و بعد 
هندوکش  ارتفاعات  روی  سرد  هوای  آن  از 
و هیمالیاست. به عبارت بهتر با قوی تر شدن 
پرفشار روی دریای خزر این عامل به عنوان 
هوا  و  می پردازد،  نقش  ایفای  به  برتر  عامل 
ایران  شرق  جنوب  به  کم فشار  سوی  به  را 
دریای  روی  پرفشار  که  هنگامی  می راند. 
خزر عقب نشینی می کند یا ضعیف تر می شود 

میانگین 
ساالنه تعداد 

روزهای یخبندان

میانگین 
ساالنه رطوبت نسبی 

به     درصد
میانگین 

ساالنه بارش به میلی متر
به  دما  ساالنه  میانگین 
سلسیوس )سانتی گراد(  اقلیم شهر

53/1 33 9٠/6 18/4 نیمه خشک   و  معتدل گرم زاهدان
24/8 3٨ 6١ 22/١ گرم و خشک زابل
16/1 29 53 22/6 گرم و خشک زهک
24/1 29 150/5 20 نیمه خشک  و معتدل گرم خاش
12/4 28 107/3 22 نیمه خشک و معتدل گرم سراوان
1/3 30 110 26/7 گرم و خشک ایرانشهر
* 36 138/3 29 گرم و خشک سرباز)راسک(
0 72 111 26/2 گرم    و خشک ساحلی چابهار
0 65 97/1 26/6 گرم و خشک ساحلی کنارک

شکل 5 ــ3ــ نقشه توزیع باد غالب در زمستانشکل 4ــ3ــ نقشه توزیع باد غالب در تابستان

 برای مطالعه

240  180   120  60  30   0کیلومتر

جدول 1ــ3ــ ویژگی های آب وهوای ایستگاه های هواشناسی استان

240  180   120  60  30   0کیلومتر

باد 
استان سیستان   و بلوچستان جوالنگاه بادهای شدید و    مداوم است که منجر به گسترش اراضی بیابانی، حرکت  ماسه های    روان،ریزگردها 
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هوای سرد روی ارتفاعات بلند هندوکش و هیمالیا به سمت کم فشار جنوب شرق ایران حرکت می کند که ابتدا جهت شمال شرقی داشته 
و زمانی که به خراسان جنوبی می رسد جهتی شمالی و سپس در سیستان به سمت جنوب شرق منحرف می شود. بادهای 120 روزٔه 

سیستان که از خرداد تا پایان شهریور ماه می وزند، از مهم ترین بادهای منطقه محسوب می شوند.
محاسبٔه میانگین سرعت باد در شهرهای استان نشان دهندٔه این است که بیشترین میانگین سرعت باد در زابل و کمترین میانگین 
سرعت باد در چابهار بـه ثبت رسیده است. شکل های 4ــ3 و 5  ــ3 توزیع باد غالب در تابستان و زمستان و شکـل هــای 6ــ3 ، 7ــ3 

و 8    ــ3   گلباد ساالنٔه چـابـهـار، زابـل و زاهدان را نشان می دهد.

شکل 7ــ3ــ گلباد ساالنۀ زابلشکل 6ــ3ــ گلباد ساالنۀ چابهار

شکل 8  ــ3ــ  گلباد ساالنۀ زاهدان
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 برای مطالعه
جدول 2ــ3ــ نسبت بارش های موسمی به کل بارش ساالنه در دورۀ گرم سال

میانگین بارش در دوره گرم سال به میلی متر میانگین بارش ساالنه به میلی متر  شهر

1/6 90/6 زاهدان
0 61 زابل
0 53 زهک

4/1 150/5 خاش
14/7 107/3 سراوان
18/5 110 ایرانشهر
36/5 138/3 سرباز  )راسک(

8 111 چابهار
5/5 97/1 کنارک

توده های هوای استان 
به طورکلی توده های هوایی مؤثر بر استان را می توان در قالب زیر طبقه بندی نمود. توده هوای بری قطبی، قطبی بحری، حاره ای 

بری، حاره ای بحری و استوایی، این توده های هوایی از طریق سامانه های زیر به استان می رسد.
الف( بادهای غربی: بادهای غربی از اوایل فصل پاییز آغاز و تا اوایل زمستان کل کشور و از جمله استان ما را تحت تأثیر قرار 

می دهد. این بادها به همراه چرخند و واچرخندها از مهم ترین عوامل آب و هوایی در دوره سرد سال است.
ب( سامانه موسمی شبه قاره هند: در این استان سامانه موسمی اقیانوس هند در بعضی سال ها تا 30 درصد بارندگی ساالنٔه 
استان را به خود اختصاص می دهد که در مواقعی با طغیان رودخانه ها همراه است و زیان های جبران ناپذیری به خانه های مسکونی و 
تأسیسات وارد می کند. طوفان های حاره ای در سال های اخیر که شامل طوفان های حاره ای، گونو )1386( و فَت )1389( می باشند. 

باعث ایجاد شرایط وزش بادهای شدید و بارش رگباری و خسارت مادی و جانی در نواحی جنوبی استان شده اند. 
با عبور از خلیج فارس و دریای عمان وارد  سامانه سودانی با جذب رطوبت از روی دریای سرخ و  ج( سامانۀ سودانی: 
استان می شود و باعث بارندگی های نسبتاً زیادی در دورٔه سرد سال می شود. مقدار بارندگی های این تودٔه هوا در جنوب استان بیشتر 

از شمال استان است.



جغرافیای طبیعی استان
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دانش آموز عزیز
1ــ نام یک توده هوای تابستانی و نام یک توده  هوای زمستانی مؤثر بر استان را بنویسید.

2ــ کدام یک از توده های هوا، شهر و محل زندگی شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟
3ــ دالیل گرم و خشک بودن استان سیستان و  بلوچستان را بنویسید.

مختلف  سیستم های  نفوذ  مسیرهای  3ــ  9ــ  شکل 
باران زا به استان سیستان و بلوچستان

A: سیستم مدیترانه ای
B: سیستم سودانی
C: سیستم موسمی

فعالیت

A مسیر

C مسیر

B مسیر

 41 30                 50                 58 30              67                  75 30               84

42

34

26

18

10

عرض شمالی

طول شرقی


