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پودمان دوم

مبانی علوم دریایی
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آیا تاکنون پی برده اید

 چند درصد زمین از خشکی و چند درصد آن از آب تشکیل گردیده است؟
 خشکی ها و آب های جهان به چه بخش هایی تقسیم شده و چه نامیده می شوند؟

 قاره ها و اقیانوس های جهان چه نام دارند و در کجا قرار گرفته اند؟
 مهم ترین دریاها و دریاچه های جهان کدام اند و چه خصوصیاتی دارند؟

 مناطق آبی و دریایی آشنا و نزدیک ایران کدام اند و چه نقش و اهمیتی دارند؟

واحد یادگیری 2

مبانی علوم دریایی

استاندارد عملکرد

اقتصاد ملت ها، بسیار  اقیانوس ها درتوسعه زندگی و  همان گونه که در پودمان یک خواندید نقش دریاها و 
مهم و حیاتی بوده و توسعه صنایع دریایی یکی از عوامل اصلی پیشرفت کشورها است. می توان به جرأت ادعا 
کرد که با حذف نقش دریاها و اقیانوس ها از زندگی انسان، ادامه زندگی برای وی ممکن نخواهد بود و این 
وابستگی به گونه روزافزونی در حال گسترش است. به همین دلیل با پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی، 
آگاهی انسان نیز از محیط اطراف خود و از جمله دریاها و اقیانوس ها، به طور باور نکردنی نسبت به گذشته 

افزایش یافته است. 
در این راستا هنرجویان در این پودمان با قاره ها و اقیانوس ها، دریاها و دریاچه های مهم جهان آشنا شده و 
وضعیت کشورهای جهان ازلحاظ دسترسی به آب های آزاد را بررسی خواهند نمود. درپایان این بخش نیز 

مناطق آبی آشنا و با اهمیت کشورمان تشریح خواهد شد.
الزم است هنرجویان عزیز به رفتار قانونمند در فّعالیت ها و شایستگی های غیرفنی مانند نظم و دقت در کار، 
کارگروهی، مسئولیت پذیری، محیط زیست و اخالق حرفه ای توجه ویژه ای داشته و در تمام مراحل، آنها را 

رعایت نمایند.

قاره های جهان

به خشکی های وسیع در روی کره زمین قاره گفته می شود.
در حال حاضر قسمت عمده و اعظم خشکی های کره زمین در هفت قطعه بزرگ و نسبتاً جدا از هم قرار دارند. 
این قطعات بزرگ همان قاره های مورد نظر بوده و با نام های آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی و مرکزی، 

آمریکای جنوبی، اقیانوسیه و جنوبگان شناخته می شوند. 
در ادامه با این قاره ها و ویژگی های آنها آشنا خواهید شد.



39

پودمان دوم: مبانی علوم دریایی

 قاره آسیا 
قاره آسیا بزرگ ترین قاره جهان است که سرزمین های پهناوری چون روسیه، چین، هند و ایران را شامل می شود. 

ویژگی های این قاره در زیر آمده است: 

جدول1ـ ویژگی های قاره آسیا

بزرگ ترین قاره جهان با وسعت 44579000 کیلومترمربع است.1

قاره آسیا به وسیله تنگه برینگ در شرق از قاره آمریکا و به وسیله تنگه باب المندب )عدن( و کانال سوئز و دریای سرخ در 2
جنوب غربی از قاره آفریقا و به وسیله تنگه بسفر و داردانل و دریای مرمره در غرب از قاره اروپا جدا گردیده است.

مرز خشکی آن با اروپا کوه های اورال واقع در نیمه غربی کشور روسیه می باشد.3

بلندترین رشته کوه جهان به نام هیمالیا در این قاره و در شمال کشور هند قرار دارد.4

شکل 1ـ قاره آسیا

بادقت در تصاویر و نقشه های مربوط به قاره آسیا،به هر سؤال زیر حداقل سه مورد را پاسخ دهید:کار در منزل
1 کدام کشورها در قاره آسیا در مجاورت دریا قرار دارند؟
2 در این قاره کدام کشورها به صورت جزیره ای هستند؟

3 چه کشورهایی در قاره آسیا به صورت محصور بوده و به دریا راه ندارند؟
4 در این قاره چه بنادر مهمی از لحاظ کشتیرانی و حمل و نقل دریایی وجود دارد؟ 

5 چه دریاها و خلیج هایی در این قاره وجود دارند؟
6 دریاچه های مهم این قاره کدام اند؟
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 قاره اروپا
اروپا بعد از اقیانوسیه کوچک ترین قاره جهان با وسعت تقریبی 10421000 کیلومترمربع است. 

ویژگی های این قاره در زیر آمده است: 

جدول2ـ ویژگی های قاره اروپا

قاره اروپا به وسیله تنگه های داردانل و بسفر و دریای مرمره از قاره آسیا و به وسیله تنگه جبل الطارق از قاره آفریقا جدا 1
گردیده است.

دریاهای مهم اروپا : دریای سیاه، دریای اژه، دریای آدریاتیک، دریای بالتیک و دریای مدیترانه می باشند.2

رود های مهم اروپا عبارت اند از: رود راین در آلمان، رود سن در فرانسه، رود دانوب در اتریش و آلمان 3

جزایر مهم این قاره عبارت اند از: انگلستان، ایرلند، ایسلند و مالت )که این جزایر هر کدام کشورهای مستقلی هستند.(4

 شکل2ـ قاره اروپا

 قاره آفریقا
اقیانوس های هند و اطلس و دریاهای مدیترانه و سرخ قرار گرفته و  از خشکی بوده که بین  قطعۀ بزرگی 
محصور است. این قاره از لحاظ ساختار فیزیکی، آب و هوا، توزیع گیاهان و جنس، نسبتاً ساده و یکنواخت 

است. قارۀ آفریقا بیش از پنجاه کشور را در   بر می گیرد.

قاره اروپا توسط چه اقیانوس هایی فعالیت کالسی
احاطه شده است؟

به  قاره  این  در  چه   کشورهایی 
اقیانوس ها راه دارند؟ 
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شکل3ـ قاره آفریقا

برخی ویژگی های این قاره در زیر آمده است:

جدول3ـ ویژگی های قاره آفریقا

قاره آفریقا به وسیله تنگه عدن )باب المندب( و کانال سوئز از قاره آسیا و به وسیله تنگه جبل الطارق از قاره اروپا جدا 1
گردیده است.

اقیانوس هند در شرق، اقیانوس اطلس در غرب، دریای مدیترانه در شمال و دریای سرخ در شمال شرقی این قاره قرار 2
دارند.

در شمال شرقی آفریقا رود نیل سومین رود بزرگ جهان جریان دارد.3

  قاره آمریکای شمالی و مرکزی
قاره آمریکای شمالی قطعه خشکی نسبتاً بزرگی است محصور بین اقیانوس های اطلس، آرام و منجمد شمالی. 
این قطعه خشکی به وسیله یک باریکه زمین پل مانند به همتای جنوبی خود یعنی آمریکای جنوبی متصل 
است. در واقع این اتصال نیز اکنون به واسطه حفر آبراه پاناما )کانال پاناما( از بین رفته است و لذا هریک از 
این دو قاره به صورت یک جزیره بسیار بزرگ هستند. آمریکای شمالی در نیمکره غربی و در قسمت شمالی 
آن واقع است. این قاره، در دو قسمت شمالی بسیار عریض بوده و هرچه به طرف پایین می آید باریک تر شده 

و در پایین ترین قسمت به چند ده کیلومتر می رسد. 

نقشه های کار در منزل و  تصاویر  در  دقت  با 
مربوط به قاره آفریقا، کشورهایی 
و  اقیانوس  هیچ  مجاورت  در  که 

دریایی نیستند را پیدا کنید. 
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 قاره آمریکای جنوبی
دو  میان  در  بزرگ  جزیره  یک  به صورت  قاره  این 
درقسمت  است.  قرار  گرفته  آرام  و  اطلس  اقیانوس 
غربی این قاره یک رشته کوه پیوسته از شمال تا 
جنوب آن به صورت یک دیوار امتداد دارد. قسمت 
اعظم این قاره در نیمکره جنوبی واقع شده است. 
این قاره دربرگیرنده کشورهای پهناوری چون برزیل 
و آرژانتین و ده کشور کوچک و بزرگ دیگر است. 
منطقه آمازون در شمال شرقی این قاره، پهناورترین 
جنگل های استوایی و یکی از پرآب ترین رودخانه های 
دنیا یعنی رودخانه آمازون را در خود جای می دهد. 
وسعت این قاره در قسمت جنوبی بسیار کم بوده 
و در پایین ترین قسمت تکه تکه شده و به صورت 

شکل4ـ قاره آمریکای شمالی و مرکزیجزایری بزرگ و کوچک درمی آید. 

شکل5ـ قاره آمریکای جنوبی
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جدول4ـ ویژگی های قاره های آمریکا شمالی و مرکزی، جنوبی 

قاره آمریکا از 3 قسمت آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی تشکیل شده است.1

کانال پاناما در کشور پاناما )آمریکای مرکزی( این خشکی ها را از هم جدا ساخته است.2

این قاره به وسیله تنگه برینگ از قاره آسیا جدا گردیده است.3

اقیانوس اطلس در شرق بین اروپا و آفریقا و این قاره واقع شده و اقیانوس آرام بین این قاره و قاره های آسیا و 4
اقیانوسه فاصله ای طوالنی ایجاد کرده است.

آمریکای شمالی رود می سی سی پی که 5 دارد، مثاًل در  بزرگی وجود  آمریکا شمالی و جنوبی رودخانه های  در 
چهارمین رود بزرگ جهان می باشد جریان دارد و در آمریکای جنوبی آمازون و پارانا.

همچنین در جنوب آمریکا و شمال آن آبشارهای عظیمی وجود دارد که آبشار معروف شمالی اش نیاگارا و آبشار 6
جنوبی اش ایگواتسو در مرز آرژانتین و برزیل است.

رودهای مهم و دریاهای آزاد در آمریکای شمالی و مرکزی را بیابید. و ذکر کنید هر رود در چه کشوری تحقیق کنید
و هر دریا در مجاورت کدام کشورها قرار دارد.

 کشورهای قاره آمریکای جنوبی که در مجاورت دریایی قرار ندارند را پیدا کنید و وضعیت آن کشور 
از لحاظ اقتصادی نسبت به سایر کشورهای این قاره را بررسی نمایید.

بیشتر بدانید
کانال پاناما

کانال پاناما یکی از سرشناس ترین و مهم ترین آب راه های جهان است که اقیانوس آرام را به اقیانوس 
اطلس وصل می کند. کانال پاناما برای کاهش مسیر کشتیرانی بین اقیانوس های آرام و اطلس ایجاد 
شده است. در گذشته کشتی ها برای عبور از اقیانوس آرام به اطلس مجبور بودند آمریکای جنوبی 
را دور بزنند اما پس از ایجاد این کانال به طور مستقیم از اروپا به آمریکا و از آنجا به آسیای شرقی 
می روند. در شرایطی که راه معمولی کشتی رانی میان شهرهای نیویورک و سان فرانسیسکو 22500 
کیلومتر مسافت دارد، عبور از کانال پاناما این مسافت را به 9500 کیلومتر کاهش می دهد. ساخت 
این کانال 77 کیلومتری که در زمان خود یکی از دشوارترین پروژه های مهندسی بود، 10 سال به طول 
انجامید و در سال 1914 میالدی به پایان رسید، و توانست با اتصال دو اقیانوس اطلس و آرام، تحولی 

اساسی در حمل و نقل دریایی ایجاد کند.
کانال پاناما مانند رودخانه نیست که کشتی ها به راحتی در آن جابه جا شوند؛ چرا که ارتفاع آب در دو 
سوی کانال، 27 متر اختالف دارد به همین دلیل برای جابه جایی کشتی ها از حوضچه های مخصوصی 

استفاده می کنند. 
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همچنین به دلیل محدودیت عمق و عرض کانال و محدودیت طولی حوضچه ها، همه کشتی ها نمی توانند 
از کانال پاناما عبور کنند. حداکثِر عرض کشتی برای عبور از این کانال، 32 متر و 30 سانتی متر، حداکثر 
آبخور12 متر و 4 سانتی متر و حداکثر طول آن، 294 متر است. به دلیل محدودیت عرض کانال، به 

بزرگ ترین کشتی هایی که می توانند از آن عبور کنند کشتی های پاناماگذر )Panamax( می گویند.
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 قاره اقیانوسیه
این عنوان به قطعه نسبتاً بزرگی از خشکی اطالق می شود که به صورت یک جزیره واقعی به نام استرالیا در 
قسمت جنوب غربی اقیانوس آرام قرار  گرفته که با تعداد  بی شماری جزایر بزرگ و کوچک دیگر در اطراف آن 
تشکیل قاره ای را می دهند. این قاره کشورهایی چون استرالیا، زالندنو، جزایر سلیمان، فیجی، ساموا،تونگا و 
غیره را در    بر می گیرد. قاره اقیانوسیه نه تنها کوچک ترین بلکه کم جمعیت ترین قاره جهان به شمار می رود. 

برخی از ویژگی های این قاره در زیر آمده است:

جدول5ـ ویژگی های قاره اقیانوسیه

اقیانوسیه کوچک ترین قاره جهان با وسعت 8/561/608 کیلومترمربع است.1

و 2 آرام  اقیانوس  بین آب های  و  آسیا  استرالیا( در قسمت جنوب شرقی  نام  به صورت یک جزیره)به  قاره  این 
اقیانوس هند قرارگرفته است.

تمام کشورهای تشکیل دهنده این قاره به صورت جزیره یا مجمع الجزایر می باشند.3

اکثریت این قاره را دو کشور استرالیا و نیوزلند )زالندنو( تشکیل داده اند.4

شکل6ـ قاره اقیانوسیه
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 قاره جنوبگان
قاره ای به وسعت 14200000 کیلومترمربع که در   حوالی قطب جنوب زمین واقع است. به دلیل سرمای زیاد، 
بادهای شدید و کوه های عظیم یخی، این قاره تا این اواخر ناشناخته مانده بود و حتی هنوز هم اطالعات 
چندان صحیح کاملی از آن در دست نیست. شکل این قاره کم و بیش گرد بوده و فالت مرکزی آن از رشته 

کوه های بزرگی تشکیل شده است.
به منفی 60 درجه سانتی گراد  و در زمستان  بوده  زیر صفر درجه  قاره در طول سال  این  گرمای متوسط 
می رسد. فعالیت های اکتشافی و مطالعاتی بسیاری در این قسمت کره زمین صورت گرفته و هنوز هم صورت 

می گیرد. 

جدول6ـ ویژگی های قاره جنوبگان

این قاره سردترین سرزمین جهان است.1

شرایط مساعد برای زندگی و فعالیت انسان درآنجا وجود ندارد زیرا زمین های پوشیده ازبرف و یخ دارد و اطراف 2
آن را آب های منجمد فرا گرفته است.

قاره جنوبگان محصور در بین سه اقیانوس اطلس، آرام و هند است.3

محور کره زمین از وسط آن می گذرد.4

شکل7ـ قاره جنوبگان

با بررسی یکی از قاره های جهان، کشورهایی تحقیق کنید
که به دریا راه دارند را مشخص کنید.

ویژگی کشتی رانی و حمل و نقل دریایی کاال 
این کشور ها و بنادر مهم آن را بررسی کرده و 

به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید. 
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کلمات را در جای مناسب قرار دهید. فعالیت کالسی
تنگه جبل الطارق، تنگه برینگ، تنگه عدن )باب المندب(،کانال سوئز، کانال پاناما

الف( قاره اروپا به وسیله ................................ از قاره آفریقا جدا گردیده است.
ب( قاره آسیا به وسیله .......................................... در شرق از قاره آمریکا جدا گردیده است.

پ( قاره آفریقا به وسیله ........................................ و........................................... از قاره آسیا جدا گردیده است.
ت( ...........................................، آبراهی است که در بین دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی قرار گرفته است.

پر فعالیت کالسی مناسب  کلمات  با  را  خالی  جای  جهان،  قاره های  نقشه  در  دقت  و  متن  توضیحات  به  توجه  با 
کنید. 

1 قاره آمریکای جنوبی در میان دو اقیانوس ......................... و................................. قرار دارد.
2 در حوالی قطب جنوبی زمین  قاره ...................................... قرار دارد.
3 قاره ............................. بین دو اقیانوس اطلس وهند قرارگرفته است.

4 قاره ........................... کوچک ترین و کم جمعیت ترین قاره جهان است.

با دقت در نقشه قاره ها، هر ویژگی را به ردیف روبه رو وصل کنید.فعالیت کالسی

قاره آسیااین قاره پهناورترین قاره جهان با وسعت 44 میلیون کیلومترمربع، است.

در غرب این قاره اقیانوس اطلس قرار داشته و کوه های اورال در شرق، تعیین 
قاره اروپاکننده مرز آن با آسیا به شمار می رود.

اقیانوس هند در شرق، اقیانوس اطلس در غرب، دریای مدیترانه در شمال و 
دریای سرخ در شمال شرقی این قاره قرار دارند

قاره 
آفریقا

کوچک ترین قاره جهان است که در جنوب شرقی آسیا و بین آب های اقیانوس 
آرام و اقیانوس هند واقع شده است.

قاره 
اقیانوسیه

ا اقیانوس اطلس در شرق بین اروپا و آفریقا و این قاره واقع شده و اقیانوس آرام 
بین این قاره و قاره های آسیا و اقیانوسه فاصله ای طوالنی ایجاد کرده است.

آمریکای 
جنوبی
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اقیانوس های  جهان

در وضعیت کنونی کره زمین، آب ها و خشکی ها با نسبتی نابرابر روی سطح این کره تقسیم شده اند. ازمقایسه 
دو نیم کره شمالی و جنوبی، به طور واضح دیده می شود که نزدیک به 50 درصد نیمکره شمالی و تقریباً تمام 

نیمکره جنوبی را آب پوشانده است. 
اقیانوس ها و دریاها در   واقع چاله های بزرگی در سطح زمین هستند که از آب پر شده اند. برخالف دریاهایی که 
ممکن است تکه تکه باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اقیانوس ها یکپارچه هستند و با یکدیگر 

در ارتباط هستند.
مساحت سطح آب های کره زمین در حدود 362 میلیون کیلومترمربع است که شامل 5 اقیانوس می باشد.

شکل 8ـ وضعیت کره زمین

با دقت در تصویر باال درمی یابیم که: ........ درصد از سطح زمین را آب ها و ........ درصد آن را خشکی ها فعالیت کالسی
دربرگرفته است.

اقیانوس های جهان به ترتیب وسعت عبارت اند از :

اقیانوس آرام1

اقیانوس اطلس2

اقیانوس هند3

اقیانوس منجمد جنوبی4

اقیانوس منجمد شمالی5
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 اقیانوس آرام )کبیر(
حوزه بسیار بزرگی از آب است که از غرب قاره آمریکا تا شرق قاره آسیا و اقیانوسیه امتداد داشته و ازتنگه 

برینگ در شمال )مدار67 درجه شمالی( تا سواحل قاره جنوبگان در جنوب را می پوشاند.
درجدول زیر با برخی ویژگی های اقیانوس آرام آشنا می شوید. 

جدول7ـ ویژگی های اقیانوس آرام

بزرگ ترین اقیانوس جهان است که بیش از یک سوم مساحت کره زمین را پوشانده است و تقریباً نیمی از کل 1
آب های جهان را دربردارد.

واقع 2 آرام  اقیانوس  پهنه  در  بیشترین جزایر جهان  نیز  و  آتش فشان های جهان )حدود 75 درصد(  بیشترین 
شده اند.

تعداد جزایر این اقیانوس حدود 25 هزار جزیره است که بیشترشان در جنوب خط استوا قرار گرفته اند.3

نام بین المللی این اقیانوس، پاسیفیک )Pacific Ocean( است.4

عمیق ترین نقطه جهان به نام »گودال ماریانا« باعمق تقریبی یازده هزار متر در این اقیانوس قرار دارد.5

شکل9ـ اقیانوس های جهان

خلیج همیشه فارس
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اقیانوس اطلس
این اقیانوس به مراتب جوان تر از اقیانوس آرام بوده و حدود دویست میلیون سال پیش موقعی که قاره های 
آمریکای جنوبی و شمالی از اروپا و آفریقا جدا شده، به وجود آمده است. میانگین عمق اقیانوس اطلس 3868 

متر است. 
اقیانوس اطلس از لحاظ ترافیک و کشتی رانی، شلوغ ترین آب های دنیا بوده و به پیشرفته ترین سامانه ها و 

تأسیسات ناوبری و ارتباطات مجهز است. 
درجدول زیر با برخی ویژگی های این اقیانوس آشنا خواهید شد. 

جدول8ـ ویژگی های اقیانوس اطلس

اقیانوس اطلس دومین اقیانوس بزرگ جهان است و یک پنجم سطح کره زمین را پوشانده است.1

عرض آن نسبتاً کم ودرحدود5000کیلومتراست ولی طول آن از اقیانوس منجمدشمالی تا قاره جنوبگان ادامه 2
دارد.

از نقاط معروف کناره های این اقیانوس می توان به جزایر قناری، جزایر باهاما، گرینلند، جبل الطارق، نیویورک، 3
لندن، میامی، بوئنوس آیرس و هامبورگ اشاره کرد.

امروزه آب های این اقیانوس با صید بیش از حد و بی رویه ماهی مواجه هستند.4

از نظر آمار و ارقام این اقیانوس را می توان عمیق ترین، سردترین، و کم نمک ترین اقیانوس جهان خواند بیشتر بدانید
زیرا میانگین عمق آن 4282 متر، میانگین درجه حرارت آن 3/36 درجه سانتی گراد و میانگین شوری 

آن 34/62 قسمت در هزار است.

از روی نقشه، دریاهایی که به اقیانوس آرام راه دارند را بیابید.کار در منزل
برخی ازکشورهای مجاور این اقیانوس را نام ببرید. 

اقیانوس بیشتر بدانید از  لحاظ طول  از  ولی  است.  بوده و حدود 500 کیلومتر  کم  نسبتاً  اطلس  اقیانوس  عرض 
این  جزایر  تعداد  آرام،  اقیانوس  هم طول  تقریباً  یعنی  دارد.  امتداد  جنوبگان  قاره  تا  منجمد شمالی 

اقیانوس معدود بوده و بزرگ ترین آن جزیره گروئلند است که خود بزرگ ترین جزیره جهان است.

درباره وضعیت کشتی رانی و ترافیک دریایی اقیانوس اطلس تحقیق کنید. تحقیق کنید
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اقیانوس هند
این اقیانوس به صورت مثلثی است که حداکثر عرض آن 15 هزار کیلومتر بین آفریقا و زالندنو است. اقیانوس 
هند بین سه قاره آسیا و اقیانوسیه و آفریقا واقع شده و سه رودخانه بزرگ گنگ، سند و براهماپوترا در آن 

می ریزند. وسعت سطح تقریبی این اقیانوس تقریباً 73 میلیون کیلومترمربع است.

در جدول زیر با برخی از ویژگی های اقیانوس هند آشنا خواهید شد. 

جدول 9ـ ویژگی های اقیانوس هند

اقیانوس هند گرم ترین و سومین اقیانوس بزرگ جهان )با وسعت حدود 71 میلیون کیلومترمربع ( است.1

اقیانوس هند حدود 20 درصد از پهنه اقیانوس های جهان را به خود اختصاص داده است.2

شهرهای سنگاپور، بمبئی، جاکارتا و جزیره های سری النکا و ماداگاسکار از نقاط مهم این اقیانوس هستند.3

قاره آسیا از شمال، استرالیا از شرق، آفریقا از غرب، قطب جنوب و اقیانوس منجمد جنوبی نیز از جنوب با 4
اقیانوس هند دارای مرز مشترک هستند.

عمق متوسط اقیانوس هند 3890 متر و عمیق ترین نقطۀ آن 8047 متر است.5

اقیانوس منجمد شمالی
این اقیانوس همان گونه که از اسمش پیداست، کل منطقه حوالی قطب شمال کره زمین را دربرگرفته و بین 
دو قاره آمریکای شمالی و آسیا قرار دارد. وسعت سطح آن حدود 13میلیون کیلومترمربع بوده و در زمستان 
تقریباً همه سطح آن را الیه ای از یخ به ضخامت 2 الی 3 متر می پوشاند. درتابستان نیز فقط یخ های دامنه 

جنوبی آن تا حدودی ذوب می شوند. 
در جدول زیر با برخی از ویژگی های اقیانوس منجمد شمالی آشنا خواهید شد. 

جدول10ـ ویژگی های اقیانوس منجمد شمالی

اقیانوس منجمد شمالی کوچک ترین اقیانوس جهان است.1

وسعت این اقیانوس حدود سیزده کیلومترمربع و میانگین ژرفای آن 978 متر است.2

پیرامون این اقیانوس کل منطقه حوالی قطب شمال زمین را دربرگرفته و تقریباً به طور کامل با خشکی احاطه 3
شده است.

از خشکی های معروف این اقیانوس می توان به گرینلند و نوایا زملیا اشاره کرد.4

 بسیاری از یخ های این اقیانوس به خاطر گرمایش زمین در حال آب شدن  هستند.5
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اقیانوس منجمد جنوبی
اقیانوس منجمد جنوبی نامی است که به بخش های جنوبی اقیانوس های آرام، اطلس، و اقیانوس هند داده 
شده است. این اقیانوس تنها 30 میلیون سال پیش شکل گرفته و به این خاطر جوان ترین اقیانوس جهان 

به شمار می آید.
در زیر با برخی از ویژگی های اقیانوس منجمد جنوبی آشنا خواهید شد. 

جدول11ـ ویژگی های اقیانوس منجمد جنوبی

اقیانوس منجمد جنوبی چهارمین اقیانوس بزرگ جهان است.1

به خاطر تفاوت زیاد دما بین یخ  پهنه های قاره جنوبگان با آب پیرامون آن، این اقیانوس توفان های شدیدی را 2
تجربه می کند، که شدیدترین بادهای جهان را دارند و این خطر بزرگی را متوجه دریانوردان این آب ها می کند.

منجمد فعالیت کالسی اقیانوس  مجاورت  در  کشورهایی  چه  کنید  درکتاب مشخص  موجود  نقشه های  به  توجه  با 
شمالی قرار دارند. 

محل هر کدام ازمناطق را در روی شکل زیر مشخص کنید. فعالیت کالسی

اقیانوس هند5اقیانوس آرام1

تنگه جبل الطارق6اقیانوس اطلس2

دریای مدیترانه7قاره اروپا3

قاره اقیانوسیه8قاره افریقا4
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وضعیت کشورها از دیدگاه دریایی

از دیدگاه دریایی و از لحاظ دسترسی به آب های آزاد می توان کشورهای جهان را به سه گروه تقسیم نمود:

1ـ کشورهای محصور در خشکی:
و  آزاد  )آب های  دریا  به  که  هستند  کشورهایی  نیست،  زیاد  چندان  آنها  تعداد  که  کشورها  از  دسته  این 
اقیانوس ها( راه نداشته و به عبارتی در داخل خشکی محبوس هستند. این دسته از کشورها از لحاظ دسترسی 

به دنیای خارج با محدودیت هایی )مانند عدم امکان استفاده از منابع و منافع دریایی( روبه رو هستند.
واژه بری عنوان دیگری برای این دسته از کشورها است.

2ـ کشورهای ساحلی:
کشور ساحلی به کشوری گفته می شود که قسمتی از یک قطعه خشکی بزرگ )یکی از قاره های جهان( بوده 

و درعین حال در مجاورت دریای آزاد قرار داشته باشد.
این گونه کشورها از لحاظ جغرافیایی در وضعیت ایدئال قرار دارند، چرا که هم از طریق خشکی و هم از راه 

دریا به دنیای خارج ارتباط داشته و دارای آزادی عمل بیشتری هستند.

3ـ کشورهای جزیره ای یا بحری:
این دسته، کشورهایی هستند که محصور در آب بوده و تنها راه ارتباطی آنها با دنیای خارج از طریق دریا 

است )ارتباط هوایی منظور نشده است(.
موقعیت  این  ولی  باشند،  روبه رو  زیادی  محدودیت های  با  کشورها  این  که  برسد  به نظر  اول  نگاه  در  شاید 
جغرافیایی از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی و ... می تواند یک امتیاز محسوب شده و چنانچه به درستی مورد 

بهره برداری قرار  گیرد منشأ منافع بسیاری خواهد بود.

مساحت اقیانوس های جهان به شرح زیر است:وسعت قاره های جهان به شرح زیر است: 

اقیانوس آرام: 166000000 کیلومترمربع1قاره آسیا:42200000 کیلومترمربع1

اطلس:83000000 کیلومترمربع  2آفریقا:30000000 کیلومترمربع2

هند:74000000 کیلومترمربع3اروپا:10059000 کیلومترمربع     3

منجمدجنوبی:20000000 کیلومترمربع4اقیانوسیه:9000000 کیلومترمربع4

منجمد شمالی: 15000000 کیلومترمربع5آمریکا:43000000 کیلومترمربع5
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با نگاه به نقشه جهان، وضعیت دریایی هر کدام از کشورهای زیر را درجدول مشخص کنید.فعالیت کالسی

بریبحریساحلینام کشورردیف

برزیل1

ایتالیا2

نروژ3

مجارستان4

لهستان5

آرژانتین6

آب ها و دریاها

 آب راه ها و آب های داخلی
در یک تعریف آب های محدود و محصور در میان خشکی را می توان آب های داخلی نامید. این آب ها می توانند 
شامل آبراه ها، دریاچه ها و رودخانه ها باشند. وجود این آب ها برای سرزمین های اطراف و مردمان آنها یک امتیاز 

و منشأ نعمت به شمار می رود، چرا که از دیدگاه اقتصادی و نظامی و ارتباطات، دارای مزایای زیادی است.
 دریاهای آزاد جهان

دریاهای آزاد در اصطالح به قطعات نسبتاً بزرگی از آب های سطح جهان گفته می شود که جزو پیکر اصلی 
هیچ یک از اقیانوس ها نبوده ولی بی ارتباط با آنها هم نیست.

مانند دریای مدیترانه که از غرب )و از راه تنگه جبل الطارق( به اقیانوس اطلس و از جنوب شرق )و به وسیله 
کانال سوئز( به دریای سرخ و اقیانوس هند مرتبط است.

میانگین عمق  به شمار می رود.  دریاهای جهان  مهم ترین  از  دریایی  ترابری  و  لحاظ کشتی رانی  از  دریا  این 
مدیترانه 1500 متراست.

با توجه به نقشه های درون کتاب چند کشور بحری، ساحلی و بری را درقاره های آسیا و اروپا پیدا کار در منزل
کنید. 
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شکل10ـ دریای مدیترانه

در گروه های سه نفره پرده نگاری دربارۀ دریاهای جهان تهیه کرده و در کالس ارائه دهید.تحقیق کنید

با دقت در نقشه زمین یا کره جغرافیایی، هر ویژگی را به ردیف روبه رو وصل کنید.فعالیت کالسی

دومین دریای بزرگ جهان )با وسعت بیش از دو میلیون کیلومتر( در شمال 
شرقی آسیا که از طریق تنگه برینگ به اقیانوس منجمد شمالی راه دارد.

خلیج 
هودسن

درشرق آمریکای مرکزی قرار دارد و با اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک در 
ارتباط است.

دریای 
برینگ

در شمال شرقی کشورکانادا واقع شده و از طریق تنگه هودسن به اقیانوس 
اطلس راه دارد.

دریای 
مدیترانه

بزرگ ترین دریای جهان )با وسعت حدود سه میلیون کیلومتر( که بین سه 
قاره اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد.

دریای 
کارائیب
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 دریاچه های جهان
ندارد.  اقیانوس ها راهی  یا  آزاد  به آب های  و  بوده  بزرگی است که محصور درخشکی  آبی  دریاچه، محدوده 
دریاچه ها همانند رودها جاری نمی شوند و ساکن هستند. بیشتر دریاچه ها دارای آب تازه هستند و اکثر آنها 

در نیمکره شمالی قراردارند.

»کانال سوئز« آبراهی به طول 192 کیلومتر است که دریای مدیترانه را به دریای سرخ وصل می کند.
ساخت این کانال پس از یک دهه و در سال 1869 خاتمه یافت، اما نشانه هایی وجود دارد که قدمت 
آمده،  به دست  الواح  دورۀ هخامنشی می رساند. طبق  و  دورتر  زمان های  به  را  کانالی  احداث چنین 
داریوش بزرگ هخامنشی قصد داشت بخش های شرقی و غربی امپراطوری عظیمش را از طریق یک 
آبراه به هم پیوند دهند. وی بدین منظور در اواخر قرن ششم پیش از میالد، و پس از تحقیقات فراوان 
دستور احداث کانالی در منطقۀ سوئز کنونی از طریق رود نیل، جهت متصل کردن دو دریای ذکر شده 

را صادر نمود و پس از حدود ده سال آن را به سرانجام رساند. 
تجارت  درصد کل   7 آسیا ست. چیزی حدود  و  اروپا  بین  مسیر کشتی رانی  کانال سوئز سریع ترین 

دریایی دنیا از این کانال انجام می شود. این کانال یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور مصر است.
کانال سوئز اجازۀ عبور کشتی هایی با حداکثر عرض 20 متر، وزن 240,000 تن و ارتفاع 68 متر 
را می دهد. این کانال نسبت با کانال پاناما ترافیک بیشتری را تجربه می کند و همچنین کشتی های 

بزرگ تری را عبور می دهد.

در گروه های کالسی دربارۀ تفاوت های بین خلیج و دریا بحث و گفت وگو کنید.بحث کالسی

پرده نگاری دربارۀ دریاهای بزرگ جهان تهیه کرده و در کالس ارائه دهید. تحقیق کنید
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تعداد دریاچه های بزرگ و کوچک بسیار زیاد است. بعضی از آنها به قدری بزرگ هستند که از آنها به عنوان 
دریا نام برده می شود، مانند دریاچه خزر. 

با دقت در نقشه زمین یا کره جغرافیایی، جدول را کامل کنید.فعالیت کالسی

ویژگی موقعیتنام دریاچه

بزرگترین دریاچه جهان..............................................................................1

دارای وسعت 82500کیلومترمربعقاره امریکای شمالی)بین امریکا وکانادا(.......................................2

..............................................................................دریاچه ویکتوریا3

قاره آسیا )بین کشورهای ازبکستان .......................................4
وقزاقستان(

.......................................

شکل 11ـ موقعیت دریاچه ویکتوریا، بزرگترین دریاچه آفریقا و دومین دریاچه آب شیرین جهان
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 آب های آزاد 
آب های بین المللی به هر  جایی از هریک از اقیانوس ها، دریاهای منطقه ای بسته یا نیمه بسته و مصب رودها، رودها، 

دریاچه ها، سامانه های آب های زیرزمینی و تاالب ها گفته می شود که فراتر از مرزهای بین المللی باشند.
بنابراین به جز مناطق محدودی در مجاورت سواحل کشورها، می توان همه اقیانوس ها و دریاهای جهان را 
آب های آزاد یا آب های بین المللی نامید. معنی این امر این است که همه این آب ها به تمام آحاد بشر تعلق 
داشته، حق رفت و آمد و هرگونه بهره برداری برای همگان محفوظ بوده و فقط تابع قوانین بین المللی است.

در شکل زیر آب های بین المللی به رنگ آبی نشان داده شده اند.

شکل12ـ موقعیت دریاچه بایکال در جنوب سیبری در کشور روسیه، عمیق ترین و بزرگترین منبع آب شیرین جهان 

پرده نگاری دربارۀ بزرگ ترین دریاچه های جهان و وضعیت دریاچه های ایران تهیه کرده و به همراه تحقیق کنید
تصاویر و مشخصات)مانند: عمق دریاچه، مساحت و مکان و....( در کالس ارائه دهید. 

شکل13 ـ آب های بین المللی 
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 دریاهای ایران
از بین همه آب های پهناور در دنیا، آشناترین و مؤثرترین آنها برای ما ایرانیان خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای 

عمان و دریای خزر هستند که نسبت به بقیه به ما نزدیک تر و مهم تر هستند.
دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مهم ترین دریاهای ایران، محسوب می شوند که به ترتیب در شمال و 

جنوب کشور واقع شده اند و ارتباط دریایی ایران با سایر دریاهای آزاد از این دریاها صورت می گیرد.
در این بخش با نگاهی دقیق تر این مناطق را بررسی می کنیم.

خلیج فارس: رابطه تاریخی این دریای کهن با ملت ما تا جایی است که حتی نامش را نیز از ما گرفته و 
همواره با ما و از ما بوده است. تاریخ پیدایش این دریا به حدود 45 میلیون سال قبل باز می گردد که قاره آسیا 
در قسمت جنوب از آفریقا فاصله گرفته و شکاف عمان پدیدار گشته است. خلیج فارس را از دریاهای نسبتاً 
کوچک و کم عمق جهان می شناسند. آب خلیج فارس در مقایسه با آب بسیاری از دریاهای دیگر به مراتب 

غلیظ تر و درجه حرارت آن نیز باالتر است.
»خلیج همیشه فارس« توسط »تنگه هرمز« به »دریای عمان« و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. جزیره قشم، 
بزرگ ترین جزیرۀ خلیج فارس است و مهم ترین جزیره درخلیج فارس نیز جزیره نفتی خارک است که در 
قسمت شمالی آن واقع شده و مرکز اصلی صادرات نفت به شمار می رود. همان گونه که در تصویر می بینید 
عالوه بر کشور عزیزمان کشورهای عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عربستان، کویت و تاحدودی عراق 

در مجاورت این دریای تاریخی قرار داشته است.

شکل14ـ خلیج فارس وموقعیت کشورهای همسایه آن



60

مشخص کنید هریک از کشورهای حاشیه خلیج فارس چند کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس دارند. با کار در منزل
برخی از مشخصات خلیج فارس در جدول زیر آشنا خواهید شد.

جدول12ـ ویژگی های خلیج فارس

طول مرز آبی ایران با خلیج فارس، با احتساب جزایر در حدود 1800 کیلومتر و بدون احتساب جزایر در حدود 1
1400 کیلومتر و طول خلیج فارس از تنگه هرمز تا آخرین نقطه پیشروی آن در جهت غرب در حدود 805 

کیلومتر است.

2 15 در  متر   93 عمق  با  فارس  خلیج  نقطه  عمیق ترین  است.  کیلومتر   290 فارس  خلیج  بخش  عریض ترین 
کیلومتری »تنب بزرگ« و کم عمق ترین نقطه آن با عمقی بین 10 تا 30 متر در سمت غرب می باشد.

درحال حاضر نفت با منابع سرشار چه در داخل خشکی های اطراف این دریا و چه در کف آن دلیل نکته
باعث شده است که  آبزیان  برای  بودن شرایط  به شمار می رود. مساعد  فارس  اهمیت خلیج  عمده 

صنعت صید نیز در این آب ها از رونق خوبی برخوردار باشد.
صید مروارید نیز در خلیج فارس سابقه تاریخی دارد.

بیشتر بدانید
نفت ایران سالحي براي حمایت از اسرائیل!

نفت ایران، همواره یکي از مهم ترین عوامل دخالت کشورهاي بیگانه است. ایران با داشتن موقعیتي 
از  پیش  در سال هاي  منطقه،  دیگر کشورهاي  بر  آن  نفوذ سیاسي  و  گاز  و  نفت  منابع  استراتژیک، 
پیروزي انقالب اسالمي، مورد حمایت و نفوذ شدید آمریکا بود. در مجموعه اسناد به دست آمده از النه 
جاسوسي )سفارت سابق آمریکا در ایران( چندین بار بر اهمیت منابع نفت و گاز ایران و تأثیر آن بر 

اقتصاد داخلي و منافع بین المللي آمریکا تأکید شده است. 
در گزارش بازرسي وزارت امور خارجه آمریکا در سال 1357، اهمیت منابع نفتي ایران این گونه بیان 
مي شود: »قابل پیش بینی است که در آینده ایران برای آمریکا حائز اهمیت بسیار خواهد بود. موقعیت 
استراتژیک، منابع نفت و گاز و نفوذ سیاسی آن بر دیگر کشورهای منطقه، به صورت الینفک  به این 
معنی است که عمران و بهبود وضع ایران بر بعضی از منافع خاص آمریکا و هم پیمانان ما در پیمان 
ناتو تأثیری مستقیم دارد. ایران در رأس منطقه حائل بین شوروی و شبه جزیره نفت خیز عربستان 
واقع است. در عین حال که آمریکا تنها 5 درصد نفت این کشور را برداشت می کند ولی ایران مهم ترین 
عرضه کننده نفت ژاپن و اروپای غربی است و مهم ترین عنصر موجود در اوپک در زمینه تعیین قیمت 

نفت است.«
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همچنین در جلد ششم مجموعه اسناد النه جاسوسي در کتاب شصتم و سند شماره 8 در بررسي 
منافع آمریکا و افزایش حمایت آمریکا از ایران، اهمیت نفت را این چنین بیان مي کند: نفت موضوعی 
است که امروزه افکار همگان را به خود مشغول داشته است. آمریکا در حال حاضر 40 درصد نفت 
تولیدی جهان را مصرف می کند. نیاز ما به انرژی روی به افزایش می باشد در حالی که میزان تولید 
داخلی مان رو به   کاهش است. بدون شک آمریکا مجبور خواهد بود حداقل تاپایان دهه 1980 مقادیر 
آمریکا  به  مستقیماً  ایران  نفت صادراتی  درصد  کمتراز 5  درحال حاضر  کند.  وارد  را  نفت  بیشتری 
فرستاده می شود. ولی مقادیر بسیار بیشتری به کشور هم پیمان مهم ما در آسیا یعنی ژاپن  و نیز به 
هم پیمانان ما در سازمان ناتو در اروپای غربی صادر می گردد. در صورت بروز بحرانی در زمینه انرژی 
و در صورت اجرا تهدیدهای اعراب مبنی بر استفاده از نفت به عنوان سالحی برای ایجاد اعتدال در 
حمایت آمریکا از اسرائیل ایران به صورت یک منبع مهم نفت وارداتی مطمئن عمل می کند. )خیلی 
تأسیسات  فعالیت  برای  مناسبی  محل  جغرافیایی خویش  موقعیت  به خاطر  ایران  باالخره  محرمانه( 

متعدد آمریکایی می باشد که به نوبه خود مساعدتی است حیاتی در امنیت ملی آمریکا.

حدود 8 درصد از کل مرجان های دنیا در خلیج فارس قرار دارند که قدرت خود پاالیی عظیمی به 
خلیج فارس و دریای عمان بخشیده اند. از مرجان ها برای تولید داروهای ضد سرطان و نیز برای پیوند 
استخوان و ترمیم بافت های استخوانی استفاده می شود. مرجان ها قدیمی ترین اکوسیستم های زمین 
و مکانی برای زندگی موجودات دریایی اند. در خلیج فارس گونه های مختلفی از مرجان ها در اطراف 
جزایر هنگام، سواحل کیش، ابوموسی، قشم و... زندگی می کنند. ویژگی مرجان ها آن است که آب دریا 
را تصفیه می کنند و به همین دلیل دریاها در سواحل مرجانی نسبت به سایر سواحل شفاف تر، آبی 
و زیباترند. بسیاری از گونه های اقتصادی و مقرون به صرفه ماهی ها روی صخره های مرجانی زندگی 

می کنند که ازجمله می توان به میگو و خرچنگ دریایی اشاره کرد.
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جزیره ابوموسی جزیره ای در جنوب خلیج فارس و جز استان هرمزگان ایران است. مساحت این 
جزیره که در 26 درجه خط عرض شمالی و در 55 درجه خط طول شرقی واقع شده است، در حدود 
عربی  متحده  امارات  که  است  ایران  سه گانه  جزایر  از  یکی  جزیره  این  می باشد.  مربع  کیلومتر   12
ادعای مالکیت آن را دارد. حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره 

امپراتوری های عیالمی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد.
برای  قابل کشتی رانی  تنها مسیر  مناسب آب،  دلیل عمق  به  تنب  و جزایر  این جزیره  میان  فاصله 

نفتکش های بزرگ است.

دربارۀ دالیل تاریخی و اسناد ایرانی بودن جزایر سه گانه خلیج فارس تحقیق کرده و بصورت پرده نگار کار در منزل
درکالس ارائه دهید. 

در گروه های چند نفره نقشه های قدیمی و تاریخی خلیج فارس را به همراه توضیحات آن تهیه کرده تحقیق کنید
و در کالس نصب نمایید. )برای انجام تحقیق می توانید از سایت های معتبر اینترنتی و یا کتابخانه 

سازمان میراث فرهنگی شهر خود استفاده کنید.(

تنب بزرگ
تنب کوچک

ابوموسی

خلیج فارس

بندر لنگه

مسیر کشتی رانی

امارات
دریای عمان

تنب کوچک

تنب بزرگ

ابوموسی

خلیج فارس
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با مطالعه توضیحات باالو اطالعات خود، جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. کار در کالس
الف( بزرگترین جزیره خلیج فارس.................است و مهم ترین جزیره آن ..................است.

ب( طول مرز های آبی ایران در خلیج فارس.......................کیلومتر است.
پ( استان ............................ دارای بیشترین مزر آبی در جنوب ایران وخلیج فارس است.

اقیانوس  به  آن  طریق  از  و   ............................... دریای  به  هرمز«  »تنگه  توسط  فارس«  »خلیج  ت( 
............................ مرتبط است.

تنگه هرمز: »تنگه  هرمز« آبراهی است در ورودی خلیج فارس، بین »استان هرمزگان« و »استان مسندم« عمان، که 
دریای عمان را به خلیج فارس متصل مي کند.

این گذرگاه یکی از راهبردی ترین مسیرهای بین المللی کشتیرانی در جهان به شمار می آید و روزانه قسمت عمده ای از 
انرژی مصرفی جهان به ویژه کشورهای صنعتی را از خود عبور می دهد.

در زیر با مشخصات و ویژگی های تنگه هرمز آشنا می شوید.

جدول13ـ ویژگی های تنگه هرمز 

طول این آبراه 158 کیلومتر و عرض این آبراه نسبتا باریک از »بندرعباس« تا »رأس شوریط« درعمان بین 56 1
تا 180 کیلومتر است.

ژرفای تنگه هرمز از خلیج فارس بیشتر است و به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، 2
به طوری که نزدیکی جزیره »الرک«، در حدود 36 متر و در ساحل جنوبی و در نزدیکی شبه جزیره مسندم به 

بیش از 100 متر می رسد. در حالی که حداکثر عمق آب در خلیج فارس 90 متر است. 

قوس تنگه هرمز، رو به شمال و به طرف درون فالت ایران قرار دارد و در نتیجه بیشترین خط ساحلی آن در 3
راستای کرانه های ایران قرار گرفته  است.

شکل 15ـ تنگه هرمز
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اهمیت تنگه هرمز از نظر استراتژیک
اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهانی و وابستگی های مستقیم و غیرمستقیم جهان نسبت به این تنگه 
بر هیچ کس پوشیده نیست. در حال حاضر بیش از 90 درصد صادرات و واردات ایران از طریق تنگه 
هرمز صورت می گیرد. همچنین روزانه از 15 میلیون بشکه نفت صادراتی کشورهای حوزه خلیج فارس 
حدود 14 میلیون بشکه آن از تنگه هرمز و مابقی از طریق یک خط لوله در عربستان به دریای سرخ 
می رسد. البته هر روز نیز ده ها نفتکش غول پیکر از این تنگه عبور می کنند. همچنین عالوه بر نفت، 

فراورده های نفتی و کاالهای بسیاری نیز از این تنگه خود را به مقصد می رسانند. 
اهمیت تنگه هرمز آن چنان است که در اسناد به دست آمده از النه جاسوسی )سفارت سابق آمریکا در 
تهران(، در نامه ای که با موضوع »تنگه هرمز منطقه کنترل تردد نفت کش های خلیج فارس« به دفتر 
اطالعات و تحقیقات وزارت امور خارجه آمریکا در مرداد ماه سال 1357 نوشته می شود، اهمیت تنگه 

هرمز برای آمریکا این چنین بیان می شود: 
»تنگه هرمز توجه جهان را به خود معطوف داشته است چرا که تنها راه عبور نفتکش ها به مقصد 
این  از طریق  غیرکمونیستی  دنیای  نفت مصرفی  از  نیمی  به  نزدیک  است.  بالعکس  و  فارس  خلیج 
تنگه می گذرد. ایران و عمان که به وسیله تنگه هرمز از هم جدا می شوند، آشکارا اهمیت استراتژیک 
موقعیت جغرافیایی شان را در کنار این گذرگاه درک می کنند. سیاست های کشتی رانی آنها با توجه به 
مسئله کشتی رانی به طور کلی و تردد نفتکش ها به طور مشخص، مورد توجه جهانی است. تنگه هرمز 
به علت تردد نفتکش هایی که نفت خلیج فارس را به بازار جهانی حمل می کنند شاید استراتژیک ترین 
تنگه در دنیا باشد. به طور جاری تقریباً 45 درصد نفت مصرفی از ناحیه جهان غیرکمونیست به وسیله 
کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می شود. 99 درصد این نفت، تقریباً 20 میلیون بشکه در روز، از 

طریق تنگه هرمز عبور می کند.«1

1ـ مجموعه اسناد النه جاسوسی ج، ص

خلیج فارس
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دریای عمان: دریای عمان )که گاهی خلیج عمان نیزخوانده می شود( در جنوب ایران قرار گرفته؛ و از سمت 
غرب توسط تنگه هرمز به خلیج فارس و از سمت شرق و جنوب شرقی به دریای عرب و اقیانوس هند وصل 

می شود. 
تا  گواتر  از خلیج  عمان،  دریای  درامتداد  ایران  دارد. طول ساحل  دریای عمان کشور عمان قرار  در جنوب 

بندرعباس، 784 کیلومتر است.
شهرهای مهم حاشیه این دریا در ایران چابهار و جاسک و در کشور عمان مسقط )پایتخت عمان( و صحار هستند.

گرچه فعالیت قابل توجهی از نظر صیادی و صنعت صید در این دریا جریان دارد، ولی اهمیت اصلی این دریا 
به لحاظ قرار گرفتن در سر راه جریان بسیار مهم نفت و فراورده های نفتی از خلیج فارس به مقصد مراکز 

مصرف آن است. 

پرده نگاری درباره نقش واهمیت استراتژیک برخی تنگه های مهم دنیا مانند هرمز، داردانل، باب المندب، کار در منزل
جبل الطارق، برینگ و ... تهیه کرده و همراه با مطالبی مانند طول وویژگی های آنها و همچنین وضعیت 

عبور کشتی ها از این تنگه ها، درکالس ارائه دهید.

شکل 16ـ دریای عمان

بیشتر بدانید
ُمکران یا مکوران، نام سواحل جنوب شرقي ایران است. پیشینه تاریخی این سواحل به 545 پیش 

از میالد مسیح باز می گردد.
سواحل مکران در واقع دروازه ورود به آب های آزاد بین المللی از یک سو و از سوی دیگر ورود به 
تنگه هرمز و خلیج فارس به حساب می آید. با توجه به برنامه های بلندمدت و دقیق نیروی دریایی و 
سابقه حضور مقتدرانه در آب های آزاد، در سال های آینده، سواحل مکران، موقعیت برجسته خود را 
ایجاد پایگاه های اطالعاتی و علمی،  افزایش حضور نیروی دریایی، گسترش صنایع دریایی و  جهت 

پیدا خواهد کرد.
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سواحل دریای عمان )یا بنا به تأکید رهبر انقالب، سواحل مکران( عقبه منطقه خلیج فارس در برابر 
دشمنان فرامنطقه ای ایران به حساب می آید. 

خلیج گواتر، و مرز مشترک 
خلیج گواتر نام خلیجی است که در منتهی الیه شرقی سواحل استان سیستان و بلوچستان و در طول 
ساحل مکران )کرانه شمالی دریایی عمان( قرار دارد. نیمی از کرانه این خلیج در ایران و نیمی دیگر 
در پاکستان قرار دارد. در کتیبه های میخی زمان داریوش به عنوان قدیمی ترین سند ایرانی، نام خلیج 

گواتر را »ماکا« ضبط کرده است.
 288 مساحت  با  خلیج  این  از  بخشی  که  است  مربع  کیلومتر   416 حدود  گواتر  خلیج  مساحت 
کیلومترمربع در محدوده مرزهای سیاسی کشور پاکستان قرار دارد. در کرانه پاکستاني این خلیج، 
شهري به نام جیواني و در ساحل ایراني آن، روستاهاي گواتر و پسابندر قرار دارند که نزدیک ترین 

روستاهای ایران به این خلیج هستند.
این زیستگاه ارزشمند، دارای ساحل شنی بسیار گسترده  و یکی از محل های اصلی برای تخم گذاری 
الک پشت های دریایی است. وجود جنگل هاي حرا، خرچنگ های پرشمار ساحل شني و پرواز پرندگان، 

زیبایي فوق العاده ای به این خطه از شهرستان چابهار بخشیده است. 



67

پودمان دوم: مبانی علوم دریایی

دریای خزر: دریای خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست. 
این دریاچه به تنهایی نزدیک به 40 درصد مجموع 
از  و  می شود  شامل  را  دنیا  دریاچه های  مساحت 
دریاچه سوپریور دومین دریاچه دنیا که بین آمریکا 
خزر  دریای  است.  بزرگ تر  برابر  پنج  است،  کانادا  و 
از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت  حتی 

بیشتری دارد.

اهمیت دریای خزر به دلیل موقعیت استراتژیکی آن و فعالیت های کشتی رانی، حمل و نقل دریایی، کشف و 
بهره برداری از منابع نفت و گاز در سواحل جنوبی و همچنین فعالیت های صیادی به ویژه تولید خاویار است. 

با برخی ویژگی های دریاچه خزر در زیر آشنا می شوید:

جدول14ـ ویژگی های دریای خزر

این دریا از لحاظ اندازه وسعت حدود 371 هزار کیلومتر مربع و دارای 1200 کیلومتر طول و 320 کیلومتر عرض است.1

عمق این دریا از شمال به جنوب به تدریج بیشتر شده و از حدود 4تا6 متر در قسمت شمالی به بیش از هزار متر در 2
قسمت جنوبی نزدیک ایران می رسد.

شکل17ـ دریای خزر

کشورهای همسایه و استان های ساحلی ایران در کرانه دریای خزر را نام ببرید. فعالیت کالسی

بیشتر بدانید
»آشوراده« تنها جزیره ایرانی دریای خزر، در غرب شهرستان بندر ترکمن و شمال خلیج گرگان قرار 
گرفته است. این جزیره در گذشته دور، از سه جزیره تقریباً به هم پیوسته تشکیل شده بود که دو 

جزیره کوچک آن در طول قرن ها زیر آب رفتند. 
واژه آشوراده در زبان ترکمنی به معنای »جزیره آشور« است. این واژه از دو بخش آشیر به معنی آشور 

و آدا به معنی جزیره تشکیل شده  است. 

دریای خزر چگونه و از چه راهی به آب های آزاد راه دارد؟تحقیق کنید
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                       ارزشیابی شایستگی مبانی علوم دریایی

جدول ارزشیابی پودمان

عنوان پودمان
)فصل(

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد
)کیفیت(

نتایج 
استاندارد

 )شاخصها، داوری، 
نمرهدهی(

نمره

مبانی علوم 
دریایی 

تشریح، مقایسه،
تشخیص، 
تفکیک،

ارزیابی کلیات 
علوم دریایی

بررسی و 
شناخت 

مبانی
علوم دریایی 

باالتر از 
سطح انتظار

1ـ قاره ها و اقیانوس های جهان را بشناسد و موقعیت و ویژگی های 
آنها را بداند. 

و خصوصیات  بشناسد  را  ودریاچه های جهان  دریاها  ترین  مهم  2ـ 
آنها را تشخیص دهد.

3ـ مناطق آبی و دریایی آشنا و نزدیک ایران را بداند و توانایی تحلیل 
نقش و  اهمیت آنها را داشته باشد.

*هنرجو توانایی بررسی همه شاخص های فوق را داشته باشد 

3

در سطح 
انتظار

1ـ قاره ها و اقیانوس های جهان را بشناسد و موقعیت و ویژگی های 
آنها را بداند. 

و خصوصیات  بشناسد  را  ودریاچه های جهان  دریاها  ترین  مهم  2ـ 
آنها را تشخیص دهد.

3ـ مناطق آبی و دریایی آشنا ونزدیک ایران را بداند و توانایی تحلیل 
نقش و  اهمیت آنها را داشته باشد.

*هنرجو توانایی بررسی دو مورد از شاخص های فوق را داشته باشد.

2

پایین تر از 
سطح انتظار

1ـ قاره ها و اقیانوس های جهان را بشناسد و موقعیت و ویژگی های 
آنها را بداند. 

و خصوصیات  بشناسد  را  ودریاچه های جهان  دریاها  ترین  مهم  2ـ 
آنها را تشخیص دهد.

3ـ مناطق آبی و دریایی آشنا و نزدیک ایران را بداند و توانایی تحلیل 
نقش و  اهمیت آنها را داشته باشد.

*هنرجو توانایی بررسی یک مورد از شاخص های فوق را داشته باشد.

1

نمرة مستمر از5

نمرة شایستگی پودمان از3

نمرة پودمان از20
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                        ارزشیابی شایستگی مبانی علوم دریایی

1ـ شرح کار:
 قاره ها و اقیانوس های جهان را بشناسد و موقعیت و ویژگی های آنها را بداند. 

 مهم ترین دریاها ودریاچه های جهان را بشناسد و خصوصیات آنها را تشخیص دهد.
 مناطق آبی و دریایی آشنا و نزدیک ایران را بداند و توانایی تحلیل نقش و  اهمیت آنها را داشته باشد.

2ـ استاندارد عملکرد:
 بررسی مبانی علوم دریایی

3ـ شرایط انجام کار، ابزار وتجهیزات:
شرایط: مکان مناسب تدریس

ابزار و تجهیزات: کالس همراه با پرده نگار

4ـ معیارشایستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3مرحله کارردیف

1شناخت قاره ها و اقیانوس های جهان، موقعیت و ویژگی های آنها1

شناخت مهم ترین دریاها ودریاچه های جهان و تشخیص خصوصیات 2
2آنها 

توانایی تحلیل 3 ایران و  نزدیک  آبی و دریایی آشنا و  شناخت مناطق 
1نقش و  اهمیت آنها 

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و...
1ـ رعایت نکات ایمنی؛

2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار؛
3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر؛

4ـ اخالق حرفه ای. 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی2 است.


