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 موقعيت
 درجه طول شرقي از ۵/۶٣ و ۴۴ درجه عرض شمالي از خط استوا و بين ۴٠ تا ٢۵ايران در نيمكره شمالي بين 

از اين رو . ه قرار داردنيمروز گرينويچ واقع شده است آه اين موقعيت بيانگر آن است آه ايران در منطقه معتدل

ايران در اين عرض جغرافيايي، فاقد آب و هواي سرد است آه معموًال در عرضهاي بلند وجود دارد و اگر در بعضي 

 .نقاط هواي زمستاني بسيار سرد است، بيشتر به سبب ارتفاع زياد از سطح درياست نه عرض جغرافيايي

 

. از سوي شمال، ايران با درياچه خزر مجاور است. ي داردايران از دو سوي شمال و جنوب به دريا دسترس

مجاورت با درياي خزر از نظر آب و هوايي موجب شده آه استانهاي ساحلِي اين آشور، مثل گيالن و مازندران و 

اند، آامًال تحت تأثير و نفوذ بادهاي  گلستان آه بين آوهستانهاي البرز از يكطرف و دريا از طرف ديگر محصور شده

مرطوب اين دريا قرار گيرند و ميزان رطوبت زياد، به ويژه وجود باران درفصل تابستان، در رشد پوشش گياهي و 

 . ايجاد مناطق جنگلي مؤثر افتد

 

دسترسي به خليج فارس و درياي عمان از نظر اتصال و ارتباط اين آشور با آليه آشورهاي جهان از طريق 

ه است، اگر چه از نظر آب و هوايي، به علت گرما و رطوبت زياد تابستاني آبهاي آزاد، بسيار مهم و قابل توج

 .آورد محيط گرم و مرطوبي در فصل تابستان به وجود مي

 

اي است  از سوي ديگر، ايران در جنوب غربي آسيا واقع است، آسياي جنوب غربي، در حقيقت منطقه واسطه

در اين منطقه، از حوادث اين سه قاره سخت متأثر است، زيرا هر واقع ميان سه قاره آسيا، اروپا، آفريقا و ايران 
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 فرهنگي، سياسي و نظامي بين اين سه  ها اتفاق افتد و يا رابطه و مراوده اقتصادي، اي آه در اين قاره نوع واقعه

 . قاره برقرار شود، ناچار تأثيري در ايران خواهد گذاشت

  

 

  

وسعت و شکل جغرافيايی ايران

 

االضالع ناموزون است و طول يك قطر آن، از آرارات در شمال غربي  يآشور ايران داراي شكلي شبيه به متواز

 آيلومتر و طول قطر ديگر آن از خرمشهر در ساحل خليج ٢٢۵٠آشور به خليج گواتر در جنوب شرقي به وسعت 

در نتيجه، دو استان آذربايجان در شمال غربي ايران و .  آيلومتر است١۴٠٠فارس به سرخس در شمال شرقي 

اليه جنوب شرقي آشور، نسبت به يكديگر و همچنين نسبت به تهران ـ پايتخت   و بلوچستان در منتهيسيستان

 .آشور ـ از ساير استانها دورتر هستند

 

شكل جغرافيايي و وسعت خاك آشور از قرن هشتم پيش از ميالد، يعني زمان حكومت مادها آه اولين 

 .پيش همواره متغير بوده استسلسله آريايي را تشكيل دادند تا حدود يك قرن 

 

 آيلومتر مربع معادل يك بيست و هفتم وسعت قاره آسيا و نزديك به يك نودم ١۶۴٨١٩۵ايران امروز، با وسعت 

 بيشتر از مجموع مساحت شش آشور اروپايي آلمان، فرانسه،  خاك ايران به تنهايي،. خشكيهاي جهان است

 . ايتاليا، هلند و بلژيك است انگلستان،

 

ترين ناحيه  شرقي. است» دامنه آرارات«ترين نقطه آن  و شمالي» گواتر«ترين نقطه اين سرزمين بندر  جنوبي

اختالف ساعت ميان . در مرز ترآيه قرار دارد» بازرگان«ترين آبادي آن  در مرز پاآستان و غربي» آوهك«ايران 

 .قيقه استترين نقاط مرزي ايران حدود يكساعت و هيجده د ترين و غربي شرقي

 

 

  

ناهمواری های ايران

 

پيدايش چين خوردگيها و ناهمواريهاي ايران نتيجه حرآات آوهزايي اواخر دوران سوم است آه پيدايش اين چين 

 .خوردگيها همزمان با پيدايش آوههاي جنوب اروپا و آسيا بوده است
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هاي  يب و دّرههاي پرش هاي مشخص ناهمواري به صورت آوهستانهاي بلند و پرحجم با دامنه در ايران نمونه

 .شود تنگ و گذرگاهها يا به صورت سرزمينهاي آمابيش هموار و يكنواخت ديده مي

 

اين آوهها يا مانند البرز در طول .  بيش از نيمي از وسعت ايران پوشيده از آوههاي بلند است :آوهستانها . ١

 بلند و گذرگاهها عملي است، يا هاي صدها آيلومتر چون ديواري آشيده شده و عبور از آن فقط از طريق گردنه

هاي پرشيب است آه نواحي داخلي ايران  هاي گود و دامنه هاي مرتفع و موازي با دّره مانند زاگرس شامل رشته

هاي پرپيچ و خم رودها آه در طول صدها هزار سال حفر  آند و تنها از راه دّره را از آناره خليج فارس جدا مي

 .بور آردتوان از آنها ع اند، مي شده

 

هاي آم و بيش وسيع و همواري در  هاي گود، پهنه در مقابل آوهستانهاي بلند با دّره: سرزمينهاي هموار . ٢

ها و يا در  اين سرزمينها با وسعت و ارتفاع متفاوت در محل آوهپايه. داخل يا در حاشيه فالت ايران وجود دارد

هايي از  ي شمال و جنوب دشت لوت و دشت آوير نمونههاي ساحل جلگه. اند  آوهها گسترده شده ميان رشته

 .روند آنها به شمار مي

 

 

 بندي ناهمواريهاي ايران تقسيم
 

توان از نظر طبيعي و جهت برجستگي و شرايط خاص منطقه به چند دسته تقسيم  ناهمواريهاي ايران را مي

 : آرد

 

 آوههاي شمالي؛ 

 آوههاي غربي و جنوبي؛ 

 آوههاي شرقي؛ 

 ي مرآزي؛ آوهها

 هاي ساحلي؛  جلگه

  . هاي داخلي چاله
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 ـ آوههاي شمالي ١

 

  اين رشته عظيم آوهستاني مشتمل است بر آوههاي آذربايجان در شمال غربي و 

  . ماسيف البرز در مرآز و آوههاي خراسان در مشرق

  

با قله . ود ارس استمهمترين آوههاي آذربايجان، رشته آوههاي قوسي شكل ارسباران واقع در ساحل ر

. شود  متر آه از سوي غرب به آرارات و از سوي شرق به آوههاي تالش متصل مي٣٧٠٠به ارتفاع » نشان آوه«

. شوند آيند آه با دّره عميق رود ارس از يكديگر جدا مي اين رشته آوهها دنباله رشته آوههاي قفقاز به شمار مي

ستاني سهند و سبالن قرار گرفته آه هر دو از آوههاي آتشفشاني در داخل فالت آذربايجان دو توده عظيم آوه

 .هاي آب معدني فراوان هستند خاموش با چشمه

 

 . متر ارتفاع دارد۴٨١١ متر و بلندترين قّله مستوراز برف سبالن ٣٧١٠بلندترين قّله سهند 

 

هايي عميق مانند سد   و دّرهخوردگي آلپي تكوين يافته، با قللي مرتفع ماسيف عظيم البرز آه در دوران چين

اين ديوار .  آيلومتر بين درياي خزر و فالت مرآزي ايران واقع شده است۶٠٠عظيم قوسي شكل به طول تقريبي 

عظيم در غرب با دّره عميق سفيدرود از آوههاي تالش جدا شده، از سوي شرق به آوههاي خراسان 

 متر است و هر چه از دو ۵۶٧١ستان قّله دماوند به ارتفاع ترين ناحيه اين آوه ترين و مرتفع عريض. پيوندد مي

 .شود سوي آن به طرف شرق و غرب پيش برويم، هم از ارتفاع و هم از عرض آن آاسته مي

 

آوههاي خراسان در شمال شرقي ايران، دنباله آوههاي البرز، قسمت سوم از آوههاي شمالي ايران را 

شود و در جهت   صورت رشته قوسهاي موازي از شاه آوه آغاز مياين دسته از آوهها به . دهد تشكيل مي

ها و  در ميان اين رشته آوههاي موازي، دّره. شمال غربي به جنوب شرقي تا هندوآش در افغانستان امتداد دارد

 .رسد  آيلومتر مي٢٠٠دشتهاي وسيع وجود دارد آه گاهي پهناي آنها در بعضي نقاط به حدود 

 نوبي ـ آوههاي غربي و ج٢

 

هاي طاقديسي آشيده  در سراسر غرب ايران، سلسله جبال عظيم ديوار مانندي به صورت موازي از رشته

شود و به طرف جنوب و جنوب شرقي تا سلسله  شده آه از آوههاي آذربايجان، در شمال غرب ايران آغاز مي
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هاي آن را تشكيل  رس و شاخهاين سلسله جبال آه آوههاي زاگ. يابد جبال مكران در بلوچستان امتداد مي

هاي سراسري از آردستان  اي است آه در جنوب گسله دهد، مجموعه پستي و بلنديهاي منظم و ويژه مي

هاي وسيع و دشتهاي پهناوري چون جلگه  زاگرس با جلگه. جنوبي تا شمال تنگه هرمز گسترده شده است

 به قسمتهاي شمالي، مرآزي و جنوبي تقسيم آرمانشاه در غرب و جلگه شيراز در جنوب، از هم جدا شده و

 .شود مي

 

ناحيه زاگرس شمالي آه در جنوب آوههاي آذربايجان قرار دارد بلندي ارتفاع آن نسبت به نواحي ديگر آمتر 

 .آند تري دارد آه ارتباطها را مشكل مي هاي تنگ متعدد و آوه و آمرهاي سخت است و در مقابل دّره

 

 متر ارتفاع دارند و در ٣٠٠٠برز مياني، مشتمل بر بسياري از قلل بلند است آه بيش از زاگرس مرآزي، مانند ال

غالب اين آوهها پوشيده از جنگلهاي بلوط و نارون بوده و . بيشتر ايام سال در زير پوششي از برف مستورند

ترين ارتفاعات  مرتفع. هاي آنها چراگاههاي وسيع و محل ييالق ايالت و عشاير آرد، لر و بختياري است دامنه

هاي شيراز واقع شده آه از يك سو به فالت داخلي  زاگرس به نام آوههاي بختياري در فاصله لرستان تا جلگه

بلندترين نقطه آن . شود هاي خوزستان و ساحل خليج فارس منتهي مي مرتبط است و از سوي ديگر به جلگه

 . متر ارتفاع دارد۴۵۴٧زردآوه، 

 

يران، رشته آوههاي ساحلي در امتداد خليج فارس و درياي عمان آشيده شده و تا در نواحي جنوبي ا

شود، از ارتفاع آن  هاي جنوبي آم است و هر قدر به ساحل نزديك مي ارتفاع رشته. بلوچستان امتداد دارد

ترين آوههاي اين ناحيه تنگستان و الرستان است آه به سوي شرق آشيده و به  مهم. شود آاسته مي

 .شوند ههاي بشاگرد در ساحل درياي عمان متصل ميآو

 

آننده آب   متر در جنوب باتالق جازموريان با جهت شرقي ـ غربي آشيده شده و تقسيم٢١۶١بشاگرد با ارتفاع 

ها و  اند و فاقد پوشش گياهي و داراي گردنه اين آوهها عمومًا خشك. ميان درياي عمان و جازموريان است

 . ور هستندالعب گذرگاههاي صعب

 

 ـ آوههاي شرقي ٣

 

توان آنها را در  در مشرق ايران، از خراسان در شمال تا بلوچستان در جنوب، ارتفاعات متعددي وجود دارد آه مي

يكي واحد آوهستاني جام مرآب از ارتفاعات باخرز، آوه سرخ، : سه واحد نسبتًا بزرگ آوهستاني خالصه آرد

هاي نمك و سنگ  خراسان آه اين دسته از آوهها با اشكوبهاي صخيم از ورقهآوه سياه، آوه هشتادان در جنوب 

ديگري آوهها قائن در جنوب جام آه به سبب قّلت . آهك تشكيل يافته و عمومًا جهت شرقي ـ غربي دارند

ارتفاعات معروف آن آوه آالت، آوه سليمان، آوه آهنگران و . بارندگي از مشخصات آن، خشكي و برهنگي است
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اين دسته از آوهها در جهت شمال غربي ـ جنوب شرقي امتداد داشته و در جنوب شرقي به . ه آوه استشا

دسته سوم سلسله جبال مكران در بلوچستان است آه از حوالي زابل در . شوند دشت لوت منتهي مي

ارتفاعات . يابد يشود و تا ناحيه چهل پشت، آخرين نقطه سرحدي ايران در بلوچستان امتداد م سيستان آغاز مي

 . متر است۴٠۵٠مهم آن، آوه پلنگان، آوه ملك سياه، آوه آتشفشان خاموش تفتان به ارتفاع 

 

 

 ـ آوههاي مرآزي۴

 

آوههاي مرآزي ايران از تعدادي ارتفاعات غيرمنقطع رشته مانند در جهت شمال غربي به جنوب شرقي از 

در راه (ترين آوههاي رشته مرآزي، شامل قافالن آوه  عمده. حوالي آاشان تا فالت مرآزي بلوچستان ادامه دارد

، آوههاي آرآس در جنوب آاشان، آوههاي نائين در يزد، شيرآوه در جنوب غربي يزد، آوههاي بارز )تهران ـ تبريز

نواحي مرآزي از نظر وجود آانهاي مختلف اهميت . و شهسواران در آرمان و آوه بزمان در مرآز بلوچستان است

هاي   دارد و از مشخصات طبيعي آن، باران آم، تغييرات ناگهاني هوا، وزش بادهاي سخت، قّلت رودخانهبسيار

 .ها يا دامنه آوهستانهاست زراعت نيز محدود به بستر رودخانه. دائمي و سيالبي بودن رودهاست

 

 هاي ساحلي  ـ جلگه۵

 

شود و امتداد   بالفاصله بعد از دريا آغاز ميحاشيه باريك جنوبي درياي خزر آه: هاي ساحلي درياي خزر  جلگه

هاي  طول جلگه. دهد هاي ساحلي درياي خزر را تشكيل مي رسد، جلگه هاي شمالي البرز مي آن تا دامنه

ها در طول خود از آستارا تا رود گرگان همواره متغير و   آيلومتر و عرض اين جلگه۵٠٠ساحلي درياي خزر حدود 

 .متر بوده است آيلو٢٠غالبًا آمتر از 

 

 آيلومتر ١۴٨٠هاي ساحلي جنوب ايران به طور تقريبي  جلگه: هاي ساحلي خليج فارس و درياي عمان  جلگه

در مجاورت دو درياي عمان و خليج فارس قرار دارد و رودخانه ميناب، اين منطقه ساحلي را به دو قسمت جلگه 

تقسيم ) از ميناب تا مرز پاآستان( ساحلي مكران و جلگه) از مصب اروند رود تا ميناب(ساحلي خليج فارس 

 . آيلومتري بندرعباس حد فاصل ميان اين دو دريا قرار دارد٨تنگه هرمز در . آند مي

 

 هاي داخلي  ـ چاله۶

 

هاي متوالي و پشت سر هم آوهها و  از رشته) مساحت ايران½ حدود (فالت بزرگ ايران آه بخش اعظم آن 

در داخل آن، ميان آوههاي البرز . اي تمام اطراف آن را محصور ساخته است مانند حلقهمرتفعات پوشانيده شده، 
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 آيلومتر ٠٠٠،٣٢٠و خراسان و آوههاي مرآزي و آوههاي شرقي، بيابانهاي داخلي ايران به مساحت تقريبي 

: آند يم ميهاي چندي تقس قرار دارند آه ارتفاعات آنها را به حوضه) در حدود يك پنجم مساحت آشور(مربع 

 .هاي آن يكي حوضه شمالي به نام آوير نمك و ديگري حوضه جنوبي به نام آوير لوت است مهمترين حوضه

 

لوت را از لحاظ .  آيلومتر مربع وسعت دارد٨٠٠٠٠لوت در جنوب شرقي آشور واقع شده و در حدود : آوير لوت 

لوت شمالي، لوت جنوبي و : ش تقسيم آردتوان به سه بخ شكل ناهمواري و پراآندگي عوارض جغرافيايي مي

هاي آامل انواع عوارض مختلف  ترين بخش بيابان لوت است و در آن نمونه ترين و نيز پست لوت مرآزي آه وسيع

 .شود بياباني ديده مي

 

در هيچ قسمتي از ايران . لوت، از لحاظ پوشش گياهي بسيار فقير و قسمت اعظم آن فاقد گياه است

 آيلومتر ١۵٠ آيلومتر طول و ٢٠٠منطقه فاقد حيات حدود . شود گياهي ديده نمي ن خشكي و آمسرزميني به اي

 .عرض دارد و قسمتهاي مرآزي لوت مرآزي به آلي فاقد گياه است

 

شناسي است آه در جنوب رشته جبال البرز  آوير نمك فضاي وسيع و بستر پر شده يك چاله زمين: آوير نمك 

 آيلومتر و عرض ۶٠٠طول آن از شرق به غرب . و قم و آاشان و يزد قرار گرفته استميان خراسان و سيستان 

سطح آن صاف و هموار با مختصر شيبي از آوهها به .  آيلومتر است٣٠٠ تا ١٠٠آن از شمال به جنوب از 

 .شود ترين نقطه منتهي مي پست

 

طوفانهاي . گيرند خوش باد قرار ميريزه پوشانده است آه اغلب دست بخش بزرگي از آوير نمك را شن و سنگ

هاي طوالني به جا  آورد و گاهي به شكل تپه سخت، شن آميخته به نمك را مانند امواج دريا به حرآت درمي

 .هاي ريگ روان معروفند دهند، به تپه اين تلهاي شني آه در اثر وزش باد تغيير جا مي. گذارد مي

 

روز  متر و اختالف درجه حرارت شبانه  ميلي١٠٠يزان بارندگي حدود م: ترين نواحي ايران است آوير نمك از خشك

 . در سال بسيار زياد و بين صفر و هفتا درجه است

 

 آب و  هوای ايران  

 

ايران در منطقه معتدله خشك شمالي و در عرض متوسط روي آره زمين در ناحيه جنب استوايي و استوايي 

، به ويژه جريانات هوايي موجب شده است تا آب و همين موقع جغرافيايي با دوري از درياهاي بزرگ. قرار دارد

هواي ايران خشك و َبّري باشد، اما به سبب وسعت بسيار و وجود عوارض گوناگون طبيعي مانند ارتفاعات بلند 

در شمال و مغرب و پستيهاي وسيع، چون دشتهاي مرآزي در داخل فالت و افزون بر آن، مجاورت درياي خزر و 
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سازند، ايران از اقليم مختلف و آب و  س هند ـ آه هر يك از اين افقها، اقليمي جداگانه ميخليج فارس و اقيانو

 ١٢٠٠ايران فالتي مرتفع، نزديك به دشتهاي وسيع آسيا آه ارتفاع متوسط آن حدود . هواي متنوع برخوردار است

 متر بيشتر است و وجود ۴٠٠٠خوردگيها و ارتفاعات آه بلندي برخي از آنها از  وضع چين. متر از سطح درياست

درياهاي شمال و جنوب آه دور از نواحي مرآزي قرار دارند، به ويژه وضع قرار گرفتن آوهها آه بر گرد ايران حلقه 

 .توان در آن انواع آب و هوا را شاهد بود اند اين آشور را از جمله آشورهاي نادر جهان قرار داده است آه مي زده

 

قدري بلند است آه از تأثير بادهاي مرطوب درياي خزر، درياي مديترانه و خليج فارس در ارتفاع آوههاي ايران ب

هاي خارجي اين آوهها داراي آب و هواي مرطوب  به همين سبب، دامنه. آند نواحي داخلي ايران جلوگيري مي

 ميزان بارندگي آن هاي جنوبي درياي خزر، آب و هوا معتدل و در آرانه. هاي داخلي آن خشك است بوده و دامنه

 درجه ١٨مقدار متوسط گرماي ساالنه در حدود . به ويژه در سواحل غربي گيالن بيشتر از ديگر نقاط است

اي است و در نواحي جنوبي آن، آب و هواي نيمه  آب و هواي قسمت غربي آشور مديترانه. سانتيگراد است

ها و هواي معتدل در  بستانها با گرماي سختي در دّرهدر اين نواحي، تا. گذارد صحرايي گرم نيز بر آن تأثير مي

 .ها و سرماي سخت در ارتفاعات حكمفرماست ارتفاعات همراه بوده و در زمستانها هواي معتدل در دّره

 

در نواحي جنوبي، با وجود هواي مرطوبي آه در سرتاسر اين منطقه حاآم است، ميزان حرارت باالست، به 

از ويژگيهاي اين ناحيه تابستانهاي گرم و . رسد  درجه سانتيگراد نيز مي۵۴خوزستان به طوري آه حداآثر گرما در 

به سبب وجود . زمستانهاي معتدل است و اختالف درجه حرارت در فصول مختلف و شب و روز زياد نيست

هواي آوههاي البرز در شمال و رشته آوههاي زاگرس در غرب آشور، نواحي داخلي فالت ايران داراي آب و 

آب و هواي : شود با توجه به مطالب باال، سه نوع آب و هوا به طور آلي در ايران ديده مي. خشك و بياباني است

 .بياباني و نيمه بياباني، آب و هواي معتدل آوهستاني و آب و هواي معتدل خزري

 

آبهای ايران 

 

 :توان به دو دسته تقسيم آرد رودهاي ايران را از نظر مقدار آب آنها مي

 

ودهاي دائمي آه پيوسته و به طور دائم در بستر آنها آب جريان دارد و داراي آبگير مشخص هستند و يكي ر

. اند آب و بلكه خشك ديگري رودهاي موقت يا فصلي آه فقط درفصول پرباران آب دارند و در ديگر فصول، آم

 : شوند رودهاي ايران از حيث آبريزها به سه حوضه عمده تقسيم مي

 

  درياي خزر؛ حوضه آبريز

 حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان؛ 
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 . حوضه آبريز داخلي

هايي است آه آبهاي ارتفاعات البرز، آوههاي  درياي خزر سطح مبناي رودخانه: حوضه آبريز درياي خزر 

  آيلومترمربع٢٠۶٧۵٠اي به مساحت تقريبي  خراسان، آوههاي آردستان و بخشي از فالت آذربايجان را از حوضه

 .رساند آشيده و به حوضه جنوبي اين دريا مي

 

 .ارس، سفيدروس، چالوس، هراز، گرگان و اترك: هاي اين حوضه از مغرب به مشرق عبارتند از مهمترين رودخانه

 

ترين حوضه آبريز ايران و از آردستان غربي تا  اين حوضه وسيع: حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان 

الوند و زردآوه دو منبع . موع ناهمواريهاي زاگرس و ارتفاعات جنوبي جازموريان استبلوچستان شرقي شامل مج

هاي  هايي آه در پيچ و خم دّره آيند و غالب رودخانه هاي عظيم اين حوضه به شمار مي بزرگ تأمين آب رودخانه

ه خوزستان گسترش اي به دّره ديگر منتقل ساخته، سپس در جلگ آلود را از دّره زاگرس غلتيده و آبهاي آف

هاي اين حوضه از مغرب به مشرق عبارتند  مهمترين رودخانه. گيرند يابند، از اين منابع سرشار سرچشمه مي مي

 .گاماساب، آارون، جراحي، شور و ميناب: از

 

بين رشته آوههاي زاگرس و رشته آوههاي مرآزي، همچنين ميان آوههاي مرآزي و : هاي آبريز داخلي  حوضه

. دارند) ناوديس(اند آه همگي ظاهري آاسه مانند  هاي پست داخلي قرار گرفته ههاي شرقي، حوضهرشته آو

هاي نامنظم و قليل، يك دوره آوتاه طغيان و آاهش سريع مقدار آب  هاي تابع اين حوضه صفت مشترك رودخانه

و وسعت سطوح مبنا ها در فصول گرما خشك شده  است و هر قدر به طرف مشرق نزديك شويم، بستر رودخانه

هاي آبريز داخلي با توجه به موقعيت  حوضه. شود آه معموًال گودالهاي آوچك و پراآنده هستند، محدودتر مي

 : جغرافيايي، تفاوت آب و هوا و اختالف ارتفاع سطح پايه شبكه آبها به شرح زيرند

 

 حوضه آبريز غربي؛ 

 هاي آبريز مرآزي؛  حوضه

 . هاي آبريز شرقي حوضه

 متر از سطح دريا واقع شده و وسعت آن به ١٢٢۵درياچه اورميه در ارتفاع ): درياچه اورميه(ضه آبريز غربي حو

دهد آه رود ارس و ارتفاعات سهند و  اين گودال حوضه وسيعي را تشكيل مي. شود  آيلومتر مربع بالغ مي۶٠٠٠

 شرقي و جنوبي، و آوههاي مرزي  دّره سفيدرود و آوههاي آردستان حد جنوب سبالن حد شمالي و شرقي،

 به علت زيادي  است،% ٢٣آب درياچه بسيار شور و تلخ و امالح آن در حدود . دهند حد غربي آن را تشكيل مي

در وسط درياچه . آند بيني محدودي، هيچ نوع ماهي و جانوري در آن زندگي نمي امالح، به جز موجودات ذره

است آه قسمت شرقي ) شاهي( آه از همه معروفتر جزيره اسالمي  جزيره آوچك و بزرگ وجود دارد۵۶حدود 

 .شود روي آب به شبه جزيره تبديل مي آن در موقع پس

 



 

 جغرافيای ايرانجغرافيای ايرانجغرافيای ايران: : :احمد پوراحمد احمد پوراحمد احمد پوراحمد       
http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

هاي آب معدني شامل آبهاي گوگردي و گازدار و قليايي و نمكي و غيره در ارتفاعات درياچه وجود دارد  چشمه

ها و نيز گل و الي و  م براي استفاده از اين چشمهدر فصل تابستان، مرد. آه از نظر بهداشتي و درماني مفيدند

تلخه رود، زرينه رود، : مهمترين رودهاي اين حوضه عبارتند از. آورند لجنهاي اطراف درياچه به بنادر آن روي مي

 .سيمينه رود

 

در فاصله آوههاي بينالود و آالداغ درخراسان، دامنه جنوبي البرز در شمال، : هاي آبريز مرآزي  حوضه

هاي آبريز پهناور  هاي غربي آوههاي آرمان و طبس، حوضه پيشكوههاي داخلي زاگرس در مغرب و جنوب و دامنه

 : ها عبارتند از اين حوضه.  آيلومتر مربع است۴۵۵٠٠٠دهند آه مساحت آن بيش از  مرآزي ايران را تشكيل مي

 

 ؛ )درياچه نمك(حوضه آبريز درياچه قم 

 ؛ حوضه آبريز باتالق گاوخوني

 . هاي نيريز، مهارلو، پريشان حوضه آبريز درياچه

در مشرق ايران در حد فاصل بين فالت ايران و افغانستان منطقه پستي قرار دارد آه : هاي آبريز شرقي  حوضه

ها، گودالها و باتالقها تشكيل يافته و  ها و دشت اي از عوارض مرآب از درّه از شمال به جنوب از مجموعه

 .عي در حد فاصل اين دو فالت ايجاد آرده استاي طبي منطقه

 

شود، پس از خروج از افغانستان دّره خود را در همين سرزمين  ناميده مي» تجن«هريرود آه در سرحد ايران 

رود هيرمند نيز آه قسمت . پست رو به شمال حفر آرده و بخشي از بستر آن مرز ايران با افغانستان است

آشد، در بستر سفلي به قسمت جنوبي اين اراضي پست  به سوي جنوب مياعظم آبهاي افغانستان را 

هاي آبريز اين منطقه آه  بزرگترين حوضه. آورد پيوسته و سطح اساس خود را در گودالهاي وسيع آن به دست مي

 .شود، درياچه هامون و باتالق جازموريان است هاي شرقي ايران نيزمحسوب مي مهمترين حوضه

 

 یآبهای زير زمين

 

متر است و مردم ايران از روزگاران گذشته، آمبود آب را با توسعه   ميلي٣٠٠ الي ٢۵٠متوسط بارندگي در ايران 

. اند و از جمله اين فعاليتها استفاده از آبهاي زيرزميني است دار آبياري و آبيابي حل آرده فعاليتهاي صحيح و دامنه

هاي تمدن ايران باستان تا حد بسياري بر اصول آبياري مصنوعي  بنابراين شايد بتوان چنين نتيجه گرفت آه پايه

نظير و از لحاظ فني  اند، در نوع خود بي استوار بوده و خدماتي آه ايرانيان طي تاريخ خود در اين زمينه انجام داده

رزميني آبهاي زي. هاي استفاده از منابع آبهاي زيرزميني متفاوت است شيوه. انگيز است قابل تحسين و شگفت

يا در اثر آندن و حفر قسمتي ) ها مثل چشمه(ممكن است خود به طور طبيعي از زمين خارج شود و جريان يابد 
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بنابراين خروج آبهاي زيرزميني به سه ). مثل چاه و قنات(از زمين آن را خارج آنند و مورد استفاده قرار دهند 

 . پذير است وسيله چشمه، چاه و قنات امكان

 

درياهاي ايران 

 

 :ج فارسـ خلي١

 

 آيلومتر مربع در جنوب و ميان ايران و شبه جزيره عربستان واقع شده و ٢٣٢٨۵٠خليج فارس به وسعت حدود 

طول آن از دهانه اروندرود در شمال غربي تا تنگه هرمز در جنوب . با درياي عمان از طريق تنگه هرمز مربوط است

: عمق آن چندان زياد نيست. ومتر متفاوت است آيل٢٨٨ تا ۵۶ آيلومتر است و عرض ميان ٨٠۵شرقي حدود 

سراسر ضلع شمالي آن را .  متر در دهانه اروندرود است٣٠ متر در رأس المسندم و حداقل ١٨٢حداآثر ژرفاي آن 

 .سواحل ايران دربرگرفته است و در مساحت آمي از گوشه شمال غربي آن آشورهاي آويت و عراق قرار دارند

 

در فالت قاره و در . گيهاي سنگي و مرجاني وجود دارد آه محل صيد مرواريد استدر آف خليج فارس برآمد

اعماق آبهاي خليج فارس مخازن و ميدانهاي وسيع نفتي قرار دارد آه بر اثر استخراج نفت در پيرامون خليج 

 . فارس، از اهميت بازرگاني خاصي برخوردار شده است

  

 با ساير آبها و   وسيله راه تنگه هرمز و از طريق آبهاي اقيانوس هند،خليج فارس دريايي است آزاد آه ايران را

اين خليج از آنجا آه سر راه خطوط دريايي خاورميانه واقع شده از نظر استراتژيكي نيز . آند ممالك دنيا مربوط مي

 به دريا منتهي به موازات ساحل دريا، رشته آوههايي قرار دارند آه در بعضي نقاط اين ارتفاعات. اهميت دارد

 .گيرد شوند و گاهي هم از دريا دور شده دشتهايي ميان دريا و ارتفاعات قرار مي مي

 

 درصد صيد منابع ٧٨به عبارتي، حدود . گيرد بخش عمده صيد ماهي آشور در سواحل جنوبي ايران صورت مي

حلوا، : ب عبارتند ازمهمترين انواع ماهيان درياهاي جنو. شود آبزي آشور در سواحل جنوبي انجام مي

 .شيرماهي، شوريده، قباد، سرخو، سنگسر و غيره

 

 :ـ درياي عمان ٢

 

درياي عمان، شايد بهتر است بگوييم آه خليج عمان پيشروي آب اقيانوس هند است به داخل خشكي در 

مال آن ش. اين خليج در حقيقت از سه سو به خشكي و ازيك سو به درياي آزاد مرتبط است. جنوب غربي آسيا
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تنها از سوي جنوب، اين . ايران و پاآستان، شرق آن شبه جزيره دآن و غرب آن شبه جزيره عربستان قرار دارد

سواحل جنوبي ايران از تنگه هرمز تا بندر گواتر مجاور آن است و اين مسافت . دريا به اقيانوس هند متصل است

آند و از اين رو اين خليج  لسرطان از شمال آن عبور ميا مدار رأس. دهد هاي جنوبي ايران را تشكيل مي آناره½ 

 درجه و دردي ماه دست آم ٣٣حداآثر درجه حرارت سطح آب در مرداد ماه . در منطقه گرم آره زمين واقع است

.  آيلومتر و عرض آن آمتر از عرض آبهاي خليج فارس است۶١٠طول آن ازتنگه هرمز تا دآن حدود .  است٨/١٩

عمق اين خليج در اطراف . زار آيلومتر مربع در مقابل عمق آن از خليج فارس بيشتر است ه٩٠٣مساحت آن 

شود تا جايي آه  هر چه به سوي غرب پيش برويم، عمق آن به سرعت آم مي.  متر است٣٣٩٨بهار حدود  چاه

 .رسد  متر مي٧٣در نزديكي تنگه هرمز به 

 

شوند آه بيانگر بازرگاني و دريانوردي  ها ديده مي ر اين خليجبهار ـ گواتر در آنا بنادر آوچكي چون جاسك ـ چاه

  .تقريبًا محدود آن است

 :ـ درياچه خزر٣

 

 برابر درياچه ١٣ برابر درياچه اورال و ۵/۶اي است آه به سبب وسعت زياد  بزرگترين درياچه جهان خزر، درياچه

شانيد، از همان زمانهاي پيش دريا پو بايكال و زماني تمامي سطح خشكيهاي آسياي جنوب باختري را مي

 .شد خوانده مي

 

اين دريا ميان ايران، ترآمنستان، قزاقستان، روسيه و آذربايجان قرار گرفته و اين آشورها از منابع آن به طور 

 آيلومتر از آستارا تا رود اترك ٩٢٢ آيلومتر طول سواحل درياي خزر به حدود ۶٣٨٠از . آنند مشترك استفاده مي

 . به ايران استمتعلق

 

ژرفاي درياچه خزر در حوضه شمالي بسيار آم، تقريبًا .  هزار آيلومترمربع است۴٢۴مساحت اين دريا حدود 

 متراست، تا جايي آه بخش وسيعي از خزر شمالي به قدري ١٠چهار پنجم وسعتش داراي ژرفاي آمتر از 

 ٢/۶ژرفاي متوسط اين حوضه حدود . و آمد آنندتوانند در آن رفت  ژرفاست آه فقط آرجيهاي بسيار آوچك مي آم

 متر ١٠٠٠ تا ٩۶٠در حوضه جنوبي، ژرفاي دريا نسبت به حوضه شمالي بيشتر است و به حدود . متر است

درياي خزر از نظر ژرفا و ويژگيهاي ديگر، از شمال به جنوب به سه حوضه .  متر است٣٢۵رسد و متوسط آن  مي

شود، داراي شكلي تقريبًا مربع   خزر جنوبي آه به سواحل ايران منتهي ميحوضه جنوبي يا. شود تقسيم مي

از مجموع وسعت دريا را شامل % ٣۶ آيلومتر مربع است آه حدود ١۵۵۵است و وسعت اين حوضه حدود 

 .شود مي

 

. درياي خزر از نظر صيد ماهي اهميت بسيار دارد و ماهيان خاوياري درياي خزر داراي شهرت جهاني هستند

 گونه ماهي زندگي ١٠٠در درياي خزر، حدود . آيد  تن خاويار از صيد اين ماهيها به دست مي٣٠٠ساليانه حدود 
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 .برداري است  نوع آن مورد بهره١۵آند آه درحال حاضر تنها حدود  مي

 

 جزاير ايران 

 

 

 :توان به شرح زير برشمرد جزاير عمده ايران را در خليج فارس مي

 

 متر است و در مدخل خليج فارس به سبب ۶٠٠٠يره بيضي شكل حدود  طول محيط اين جز:جزيره هرمز 

 متر از نظر ١١۵ آيلومتر و به عمق حداآثر ۵۶موقعيت جغرافيايي آن، مجاورت با تنگه هرمز به عرض حداقل 

اين .) م١۵٠٧. ( ش٨٨۶آلبوآرك درياساالر پرتغالي در سال . نظامي و بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار است

بر .)  م١۶٢٢(ه را تسخير آرد و با ايجاد استحكامات نظامي، بيش از يك قرن تا دوران شاه عباس صفوي جزير

هاي قلعه پرتغاليها در شمال جزيره در نزديكي  اآنون آثار و خرابه هم. هاي خليج فارس تسلط داشت آرانه

 .شود آباديهاي فعلي ديده مي

 

اي است مرجاني، درساحل   آيلومتر، جزيره۵ تا ۴متر و عرض از  آيلو١٠ خارك به طول تقريبي :جزيره خارك 

 . آيلومتر فاصله دارد۶۵خليج فارس، شمال غربي بندر بوشهر، آه تا اين بندر حدود 

 

آشهاي  جزيره خارك براي ايجاد لنگرگاهها، با مزاياي طبيعي و سواحل عميق آن، براي پهلو گرفتن نفت

اي آه سطح جزيره را پوشانده، در وسط  به ويژه آه قشر سنگي چون پشتهپيما بسيار مناسب است،  اقيانوس

شوند بندرگاههاي شرقي خارك را در مقابل شدت  رسد و اين بلنديها موجب مي  مترمي۶٠جزيره به بلندي 

اگرآارشناسان، اآنون اين جزيره . وزند، محفوظ نگاهدارند جريان باد آه در جهت شمال غربي و جنوب شرقي مي

ِ خليج فارس نيز در ادوار گذشته از آن براي  اند، دريانوردان  به عنوان مرآز تأسيسات عظيم صدور نفت برگزيدهرا

 .آردند پهلو گرفتن آشتيها استفاده مي

 

سواحل . ترين جزيره خليج فارس است  اين جزيره در نزديكي تنگه هرمز، بزرگترين و پرجمعيت:جزيره قشم 

اطراف آن را آوههاي آهكي فرا گرفته و اراضي داخلي داراي چراگاههاي . مناسب استآن براي ايجاد لنگرگاه 

در اين جزيره، معادن . مناسب احشام، همچنين مستعد براي آشت و زرع و ايجاد باغهاي ميوه ونخلستان است

 .شود نمك و خاك سرخ يافت مي

 

شم، از ديگر جزاير ايران در خليج فارس  آيلومتر مربع پس از ق٨۵ جزيره آيش با وسعت حدود :جزيره آيش 

. بخش بزرگ مساحت آن مسطح و مستعد آشاورزي است و داراي نخلستانهاي متعدد. اهميت بيشتري دارد
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در اين جزيره در سالهاي اخير به عنوان يك منطقه آزاد تجاري، تأسيساتي به منظور جلب بازرگانان و جهانگردان 

 .داخلي و خارجي داير شده است

 

 آيلومترمربع در جنوب جزيره ۵٠اين جزيره با آباديهاي آوچك خود جمعًا به وسعت حدود : جزيره هنگام 

صيد ماهي از اشتغاالت عمده ساآنان آن به . قشم واقع شده و داراي معادن نمك و خاك سرخ و سرب است

 .رود شمار مي

 

هرمز واقع شده، عمق دريا در اطراف  آيلومتر مربع درجنوب جزيره ٨٣ به مساحت تقريبي :جزيره الرك 

ارتفاعات آن نمكي و داراي معادن سنگ آهن است و معيشت معدود ساآنان آن از راه . جزيره نسبتًا زياد است

 .شود پرورش دام و صيد ماهي تأمين مي

 

 آيلومتر مربع در شمال غربي جزيره آيش، به ١٢٠ به وسعت تقريبي ) :شيخ شعيب(جزيره الوان 

اين جزيره به سبب .  آيلومتري ساحل قرار گرفته و مردم آنجا بيشتر به صيد مرواريد اشتغال دارند١٨فاصله 

 .عمليات شرآت نفت الوان، اهميت پيدا آرده است

 

 آيلومتر از همديگر در جنوب جزيره قشم ١٢ اين دو جزيره، به فاصله :جزاير تنب آوچك و تنب بزرگ 

 .آنند  از راه صيد ماهي و مرواريد امرار معاش ميساآنان تنب بزرگ. اند واقع شده

 

 آيلومتر مربع با مختصر آشاورزي در جنوب بندر لنگه واقع شده ٢٠ به مساحت تقريبي :جزيره ابوموسي 

 .آنند و ساآنان اندك آن از طريق صيد ماهي و مرواريد ارتزاق مي

 

يلومتري بندر لنگه از جزاير ايراني ساحل  آ٧۶ آيلومترمربع در ٣۶ به مساحت تقريبي :جزيره هندورابي 

ساآنان جزيره هندورابي بيشتر به صيد ماهي و مرواريد اشتغال دارند، و گروه اندآي نيز به . خليج فارس است

 .پردازند آشاورزي مي

 

 

چشم انداز گياهی و جانوری ايران

اين تنوع بستگي به وضع . شود  ديده ميدر جاهاي مختلف ايران، پوشش گياهي و زندگي جانوري متنوعي

مرز قطعي نواحي گياهي و جانوري آامًال مشخص نيست، ولي با توجه به آب و هوا، . طبيعي و آب و هوا دارد

تفاوت ميان گياهان و جانوران درسه ناحيه معتدل خزري، معتدل آوهستاني و ناحيه بياباني و نيمه بياباني ديده 

 .شود مي
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پوشش گياهي ناحيه خزري، شامل جنگلهاي انبوه، : هي و جانوري درناحيه خزري انداز گيا چشم

علت اين امر، بارش فراوان، خاك مساعد و دماي ماليم . نيمه انبوه و چمنزارهاي سرسبز دائمي و پهناوراست

 .است آه موجب پيدايش پوشش گياهي پيوسته و ممتد در آن شده است

 

 هكتار است و دامنه شمالي سلسله جبال البرز را پوشانيده ٠٠٠/٨۴٠/١مساحت جنگلهاي شمال حدود 

اين جنگلها از بجنورد تا آستارا آشيده شده و جنگلهاي ناحيه خزري پوشيده ازدرختان پهن برگ از نوع . است

 .بلوط ، سپيدار، راش، افرا و غيره است

 

وحشي، گرگ، شغال، گراز، خرس و خوك اند و در جنگلهاي اين ناحيه، گربه  جانوران ناحيه خزري نيز متنوع

پشت، خرچنگ و  ها و باتالقهاي اين ناحيه قورباغه، مار، سنگ در مردابها و برآه. آنند وحشي زندگي مي

همچنين انواع پرندگان مانند مرغابي، غاز، قو، و حواصيل به ويژه در فصل پاييز و زمستان به فراواني يافت 

 .دهاي آن زيستگاه انواع مختلف ماهي استهمچنين درياي خزر و رو. شوند مي

 

 ناحيه آوهستاني ايران از پوشش :انداز گياهي و حيواني در ناحيه معتدل آوهستاني  چشم

بارد و تبخير به علت پايين بودن دما به  در جاهايي آه برف و باران بيشتري مي. گياهي ممتدي برخوردار نيست

در جاهايي آه رطوبت آمتر . شود است و در آنجا جنگل نيز ديده ميگيرد، رويش گياهان بيشتر  آندي صورت مي

 .رويد و ضخامت خاك آمتر است، گياهان آمتري مي

 

جنگلهاي ناحيه آوهستاني در بعضي جاها تـُتـُك و فاقد گياهان زيردرختي هستند و در برخي جاها انبوهترند و 

ين جنگلها، جنگلهاي غرب ايران است و از آنجايي آه بيشتر بارزترين ا. رويند هاي گوناگون مي در زير آنها درختچه

بيشتر قسمتهاي آردستان، باختران، لرستان، آوههاي . درختان بلوط است، به جنگلهاي بلوط معروفند

مساحت . چهارمحال و بختياري، آهكيلويه و آوههاي بخش آازرون فارس از جنگلهاي بلوط پوشيده شده است

در . اند تقريبًا يك دهم اين جنگلها انبوه و بقيه تنك. اند  ميليون هكتار برآورد آرده١٠م رفته جنگلهاي بلوط را روي ه

 . پسته و بادام وحشي وجود دارد اين جنگلها درختان ميوه ازقبيل گالبي، انجير،

 

 در ناحيه بياباني ايران به علت :انداز گياهي و حيواني درناحيه بياباني و نيمه بياباني  چشم

در اين ناحيه تنها گياهاني . ران آم و نامنظم و تبخير زياد و وزش باد، پوشش گياهي ممتدي وجود نداردبا

اين گياهان بسيار محدود و با . توانند رشد آنند آه در مقابل گرما و خشكي هوا مقاومت داشته باشند مي

مرآز آوير نمك، آرمان، رفسنجان، حوالي در اين ناحيه، به ويژه در نواحي شرقي استان فارس، . اند فاصله روييده

نيز » بنه«يزد و انارك، نواحي جنوبي خراسان و آوههاي شاهسواران و بارز جنگلهاي پسته آه اغلب آنها را 

. اند  هكتار برآورد آرده٠٠٠/۴٠٠/٢مساحت اين جنگلها را . شوند نامند، همراه درختان بادام وحشي ديده مي مي

شوند آه  رياي عمان و خليج فارس جنگلهاي گرمسيري به صورت پراآنده ديده ميهاي د همچنين در آرانه
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آه برگ آن مصرف علوفه ) در سواحل خليج فارس(گز، آهور، آنار آگاسيا و درخت حرا : درختان آنها عبارتند از

 .دارد

 

ي از قبيل پليكان، فالمينگو، آهو، يوزپلنگ، گورخر و پرندگان: آنند عبارتند از جانوراني آه در اين ناحيه زندگي مي

هاي درياي جنوب و ميان آنها سنگ پشت، ستاره دريايي، ميگو، خرچنگ، صدف و انواع  همچنين درآناره. و درنا

 . مختلف ماهيها وجود دارند

 

  

  

  

ای جغرافيايی و سياسی ايرانمرزه

 

 :فالت ايران 
 

موقعيت .  استاي از قاره آسياست آه آشور جمهوري اسالمي ايران نيز در آن واقع شده واحد جغرافيايي ويژه

عمومي و جغرافيايي فالت ايران آه در جنوب غربي آسيا به صورت پلي ميان سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا واقع 

شده است، به نحو بارزي در اوضاع سياسي و نوسانات مرزهاي آن مؤثر بوده است و اغلب در معرض تجاوز 

مرز طبيعي فالت ايران در شمال جلگه . اند آن تسلط يافتهاقوام مختلف قرار گرفته و گاهي هم بيگانگان مدتي بر 

النهرين، در جنوب شرقي و مشرق رود سند و در جنوب  ماوراءالنهر و درياي خزر و جلگه آورا، در مغرب جلگه بين

 .از خاك ايران در محدوده فالت ايران واقع شده است% ٩٠حدود . خليج فارس و درياي عمان و جزاير آن است

 

 

 اي سياسي آنوني ايرانمرزه

 

 آيلومتر با آشورهاي پاآستان، افغانستان، ترآمنستان، جمهوري آذربايجان، ۶٠٠٠آشور ايران بيش از 

هاي خليج فارس و درياي عمان و مازندران را به آن  اگر آناره. ارمنستان، ترآيه و عراق مرز خشكي مشترك دارد

طول مرزهاي آشورجمهوري اسالمي ايران و . رسد لومتر مي آي٨٧٠٠بيفزاييم، طول مرزهاي ايران به حدود 

آوتاهترين مرزهاي ايران . عراق در مقايسه با مرزهاي ايران با ديگر آشورهاي همسايه در مقام اول است

مرزهاي سياسي آنوني ايران به مرزهاي شمالي، . درميان آشورهاي مجاور، مرز ايران و ارمنستان است

 .شود ربي و مرزهاي جنوبي تقسيم ميمرزهاي شرقي، مرزهاي غ
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 ايران از سوي شمال با آشورهاي ترآمنستان، ارمنستان و جمهوري آذربايجان :ـ مرزهاي شمالي ١

مرزاست و خط مرزي ايران و جمهوريهاي شوروي سابق آه قسمتي از آن را مرز آبي درياي خزر و مرزهاي  هم

 . آيلومتر است٢۶۴٣دهد، جمعًا در حدود  اي تشكيل مي رودخانه

 

 آشور جمهوري اسالمي ايران از سمت شرق با آشورهاي افغانستان و پاآستان :ـ مرزهاي شرقي ٢

نقطه مرزي مشترك بين ايران و افغانستان و (ايران با افغانستان در طول خطي از دهانه ذوالفقار . مرز است هم

طول اين خط مرزي . حد مشترك دارد) ا پاآستاننقطه مرزي ب(در شمال تا آوه ملك سياه در جنوب ) ترآمنستان

 . آيلومتر است٩۴۵در حدود 

 

شد، به دست  مرزايران و پاآستان، زماني آه پاآستان ضميمه هند و از متصرفات انگلستان محسوب مي

پس از گذشتن از رودخانه ماشكيد در آنار درياي عمان . ق١٢٨٨مأموران انگليسي تحديد و به موجب پروتكلهاي 

طول خطوط مرزي . در شمال تعيين گرديد) نقطه مرزي ايران و افغانستان و بلوچستان(رجنوب تا آوه ملك سياه د

 . آيلومتر است٩٨٧ايران و پاآستان در حدود 

 

 با تشكيل دولت جديد ترآيه پس از جنگ جهاني اول، ايران در غرب با آشور مذآور :ـ مرزهاي غربي ٣

 . آيلومتر است۴٨۶ط مرزي ايران و ترآيه در حدود طول خطو. مرزشد همسايه و هم

 

خط مرزي ايران و عراق در واقع همان مرز قديمي ايران و عثماني است آه در جنوب از : مرز ايران و عراق 

آند و از داخل هورالعظيم  شود، سپس به سوي شمال از بيابان عبور مي گاه آب اروند روند آغاز مي تقسيم

در اين ناحيه تا . رسد هاي متعدد جغرافيايي، به جنوب دهلران مي ت سر گذاشتن عارضهگذرد و پس از پش مي

ارتفاعي  گذرد، پس از قصرشيرين از بخش آم قصرشيرين خط مرزي ايران و عراق از پاي آخرين ارتفاعات ايالم مي

 . آيلومتر است١۶٠٩دود طول اين مرز در ح. رسد گذشته، به آوه داالمپير نقطه مرزي ايران و عراق و ترآيه مي

 

ترين موقع سياسي   موقعيت خليج فارس و درياي عمان درجنوب بهترين و مطمئن:ـ مرزهاي آبي جنوب ۴

هاي   آيلومتر شامل آرانه١٨٨٠خط ساحلي جنوب به طول . را براي مرزهاي جنوبي ايران فراهم ساخته است

 بخشي از اروند رود آه از مصّب آن تا دهانه هاي شمالي خليج فارس و شمالي درياي عمان و تمام آرانه

 .، مرز ايران و عراق است)تالوگ(گاه آب شط  نهرخين و نيز تقسيم

 

 
دين و مذهب و زبان

مذاهب ديگر اسالمي اعم از . دين رسمي مردم ايران، اسالم و مذهب رسمي، شيعه اثني عشري است

آنها % ٩١ردم ايران مسلمانند و از م% ۵/٩٩. اند حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام آامل
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مسيحيان، آليميان و : اند، عبارتند از اقليتهاي مذهبي آه در ايران به رسميت شناخته شده. شيعه هستند

 .زرتشتيان و پيروان ساير اديان

 

 عربي، گيلكي  زبان رسمي و خط رايج ايران، فارسي است به جز فارسي، زبانهاي ديگري مانند ترآي، آردي،

از زبانهاي خارجي رايج در ايران، در درجه اول انگليسي و . شود چي نيز در نقاط مختلف آشور تكلم ميو بلو

 .سپس عربي و فرانسه آاربرد دارد

 

 
جمعيت و پراکندگی آن

  

 ٨/٣۶ ميليون نفر است آه ٠۵/۶٠، جمعيت آشور ١٣٧۵براساس آخرين نتايج آمارگيري جمعيت در آبان سال 

  .در نقاط روستايي و بقيه غيرساآن هستند%) ٣/٣٨(ون نفر  ميلي٢٣آن شهري و %) ٣/۶١(ميليون نفر 

 

 تحول رشد جمعيت ايران

 

 ميليون نفر درسال ۶٠ شمسي به ١٣٠٠ ميليون نفر در سال ١٠جمعيت ايران طي هفتاد سال اخير از حدود 

 آغاز ١٣٣٠ ساله يكسان نبوده و رشد شتابان آن ازسال ٧٠ميزان اين افزايش در تمام دوره .  رسيده است١٣٧٠

 . ميليون نفر رسيده است۶٠ ميليون نفر به ١٧ برابر شده و از ۵/٣ سال حدود ۴٠و تنها طي 

 

با توجه به روند جمعيت گذشته و سرشماريهاي انجام شده، رشد ساليانه جمعيت تحول چشمگيري داشته 

ي آشور به ويژه  آشور به علت مهاجرپذير١٣۶۵ تا ١٣۵۵بيشترين رشد جمعيتي در خالل سالهاي . است

ميزان .  رو به آاهش گذارده است١٣٧۵ازافغانستان بوده است و پس از آن با آوششهاي به عمل آمده تا سال 

رشد سريع جمعيت در ايران، اثر .  درصد برآورد شده است۴٧/١ به ميزان ٧۵ تا ٧٠رشد جمعيت بين سالهاي 

 .رل جمعيت را بطور جدي مطرح آرده استريزيهاي اقتصادي، اجتماعي را خنثي و موضوع آنت برنامه

 

ميليون نفر ½ در سال است؛ يعني در هر سال % ۴١/١رشد طبيعي جمعيت آشور ايران در حال حاضر حدود 

 .شود به جمعيت آشور افزوده مي

 

 به ١٣۵٨از نظر تعداد جمعيت، ايران در ميان آشورهاي همجوار در خاورميانه، آسياي مرآزي و قفقاز در سال 

رتيب پس از پاآستان، ترآيه و مصر در مقام چهارم قرار داشت، ولي به دليل افزايش سريع جمعيت ايران در ت
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بنابراين ضرورت .  به مرتبه دوم پس از پاآستان رسيده است١٣٧١سالهاي اخير، جمعيت آشور ما از سال 

 . ياتي استتنظيم رشد جمعيت براي آشورهاي در حال توسعه جهان، به ويژه ايران امري ح

 

 ساخت جنسي و سني

 

اند آه در   نفر زن بوده٢٩۵٠۴٠٣٢٩ نفر مرد و ٣٠۵١۵١۵٩ نفر جمعيت آشور، ۶٠٠۵۵۴٨٨، از ١٣٧۵در آبان 

 نفر مرد وجود ١٠٣ نفر زن، ١٠٠به عبارت ديگر، درمقابل هر . آيد  به دست مي١٠٣نتيجه، نسبت جنسي برابر 

 .داشته است

 

 ساله و بيشتر ١٠از جمعيت . دهد ا جمعيت ده ساله و بيشتر تشكيل مي درصد جمعيت آل آشور ر٧۵/۶

 . درصد شاغل و مابقي بيكاراند۶/٩٠ درصد فعال و از اين جمعيت فعال ۶/٣٧روستايي 

 

 درصد ۵۶ساخت سني جمعيت ايران همانند ديگر آشورهاي در حال توسعه، بسيار جوان است به طوري آه 

 .دهند  سال تشكيل مي٢٠ جمعيت آشور را افراد آمتر از

 

 نوع خانوار و پراآندگي آن

 

. اند داده  درصد را خانوارهاي معمولي ساآن تشكيل مي۶٩/٩٩، از آل خانوارهاي معمولي آشور، ١٣٧۵در آبان 

در آل آشور، . اند  درصد درنقاط روستايي سكونت داشته۵٧/٣۵ درصد در نقاط شهري و ١٢/۶۴  از اين تعداد،

اين ميانگين براي خانوارهاي شهري، .  نفر به دست آمده است٧٧/۴د افراد در خانوارهاي معمولي، ميانگين تعدا

 . نفربوده است۴٣/۵ نفر و براي خانوارهاي غيرساآن، ١۴/۵ نفر، براي خانوارهاي روستايي، ۵۶/۴

 

 

 توزيع جمعيت

 

هاي  هر چند دردهه.  متأثر استتوزيع مكاني جمعيت درسطح آشور ناموزون بوده و عوامل جغرافيايي، بسيار

. شود اخير اين تأثير تا حدودي آاهش يافته است، اما هنوز عامل عمده در پراآندگي جمعيت ايران محسوب مي

نيمه غربي به دليل برخورداري از محيطي مساعدتر نسبت به نيمه شرقي، از تراآم جمعيت بيشتري 

 نفر در ٣۵م، تراآم بيشتري از تراآم متوسط آشور يعني تمام استانهاي اين بخش به جز ايال. برخورداراست

با توجه به متوسط تراآم جمعيت آشور، نواحي آم تراآم و پرتراآم جمعيت از نظرجغرافيايي . آيلومترمربع دارند
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. بدين ترتيب نيمه شرقي آشور از تراآمي آمتر از تراآم متوسط آشور برخوردار است. دار خواهد بود معني

زار، آمبود زمين با خاك مناسب و وجود اقليم  ابع آب دراثر بارش آم، وجود زمينهاي آويري و شورهآمبود من

ترين استان ايران استان تهران است  پرتراآم. خشك و نامناسب از عوامل اصلي اين تراآم ناچيز جمعيت است

 . نفر درهر آيلومتر مربع جمعيت داشته است٣٧٠ حدود ١٣٧٠آه درسال 

 

کشاورزی ومنابع طبيعی در ايران 

  

 

بيش از نيمي از مساحت آشور را . شود مين ايران به طور آلي آوهستاني و نيمه خشك محسوب ميسرز

آوهها و ارتفاعات، يك چهارم آن را صحراها و آمتر از يك چهارم ديگر را نيز زمينهاي قابل آشت تشكيل داده 

 .است

 

 .  چند حوزه آبريز استبندي شده است آه هر آدام از آنها شامل  منطقه تقسيم٨منابع آب آشور در 

  

  در هر يك.  دشت تقسيم شده است۵٩٨ زيرحوزه و ١۴٧ حوزه و ٣٧سطح آشور به 

  ها، دشتهايي با مساحتهاي متفاوت وجود دارد آه شهرها، آباديها و   از زير حوزه

 

 .اند هاي آشاورزي غالبًا در آنها قرار گرفته محدوده

  

  

   

 مشخصات آشاورزي

 

 از مزيت تنوع آب و هوايي بسيار برخوردار است، ولي   گستردگي زمينهاي مستعد آشاورزي، عالوه بر ايران،

آمبو نزوالت آسماني و توزيع نامناسب آن، محدوديت منابع آب و ناهمواريها، استفاده آامل از زمينهاي قابل 

 . آشت را ناممكن ساخته است

 

 ميليون هكتار، داراي استعداد خوب و گاه متوسط ۵١  درصد خاك ايران، يعني حدود٣١به طور آلي، نزديك به 

 ميليون هكتار، براي توليد به آار ٣٣ درصد منابع خاك داراي استعداد آشاورزي، بالغ بر ۶۴هنوز . آشاورزي است
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وري استفاده   درصد بهره۶٠ ـ ۵٠ ميليون هكتار اراضي واقع در چرخه توليد با نرخ ٧/١٨از . گرفته نشده است

  . ماند مي) آشت نشده( و هر ساله سطح وسيعي نيز به صورت آيش شده است

  

  

  

  

 

  

منابع انرژی در ايران/صنعت  

آشور ما با . ايران با دسترسي به منابع عظيم انرژيهاي فسيلي در جهان از اهميت بسياري برخورداراست

 درصد از آل گاز طبيعي آشف شده جهان درمقام دوم و در سطح منطقه خاورميانه در مقام اول ١٢داشتن 

از نظر منابع نفتي درسطح جهان مقام ششم و در خاورميانه در مقام چهارم پس از عربستان، . اردقرار د

  . عراق و امارات واقع شده است

 منابع اصلي زغال سنگ ايران درالبرز شرقي، البرز مرآزي، البرز غربي، خراسان و آرمان :زغال سنگ 

  . ميانه داراي مقام اول استايران از نظر منابع زغال سنگ در خاور. واقع شده است

اين ماده صنعتي ساالنه . مصرف دارد) زغال صنعتي(زغال سنگ درآارخانه ذوب آهن به صورت زغال آمك 

  . شود  ميليون تن در ايران استخراج مي٥/١

يكي به به صورت همراه : شود  منابع گاز طبيعي به دو صورت در مخازن زيرزميني يافت مي:گاز طبيعي 

گاز طبيعي از بهترين سوختهاي فسيلي محسوب .  نفتي و ديگري به صورت ذخاير مستقلبا مخازن

آند؛ به عالوه، نسبت به ديگر منابع انرژي  گذارد و محيط را آلوده نمي شود، زيرا خاآستر بر جاي نمي مي

  . ارزانتر است

بيعي در جهان محسوب  تريليون مترمكعب ذخايرآشف شده، دومين آشور دارنده گاز ط١٥ايران با حدود 

گاز طبيعي را پس . شود شود و تقريبًا هر ساله نيز ذخاير جديدتري از اين منبع انرژي در ايران آشف مي مي

  . دهند از تصفيه در پااليشگاه از طريق لوله به مراآز مصرف انتقال مي

  : ودش به طور آلي منابع گاز طبيعي شهرها و روستاهاي ايران از چهارناحيه تأمين مي
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ـ ٣ـ ناحيه آنگان و پااليشگاه آنگان در بوشهر؛ ٢ـ ناحيه آغاجاري و پااليشگاه بيد بلند در خوزستان؛ ١

  . ـ ناحيه خانگيران و گنبدلي و پااليشگاه سرخس در خراسان٤جزيره قشم و سرخون در هرمزگان؛ 

ولي دولت جمهوري اسالمي تا سالهاي اخير، مصرف گاز طبيعي در ايران در حد بسيار پاييني قرارداشت، 

  . آشي گاز و مصرف آن را توسعه دهد ايران تصميم گرفته است تا لوله

 درصد آن در منطقه ٣٠آند آه حدود   ميليون بشكه نفت مصرف مي٦٥ جهان امروز روانه حدود :نفت 

انه محسوب ترين توليدآننده نفت در منطقه خاورمي ايران پس از عربستان مهم. شود خاورميانه توليد مي

 ميليون بشكه تعيين شده است ٥/٣ سهميه توليد نفت براي ايران از سوي اوپك ١٣٧١در سال . گردد مي

  . شود آه دومين آشور مهم توليدآننده در ميان آشورهاي اوپك محسوب مي

احيه اول در ن: برداري قرار گرفته عمدتًا در دوناحيه واقع شده است منابع نفتي آه تاآنون در ايران مورد بهره

جنوب ايران و در منطقه زاگرس در خوزستان و فالت قاره در آف خليج فارس و ناحيه دوم در غرب استان 

  . شهر آرمانشاه و در ناحيه مرزي نفت

توليد برق از طريق سوختهاي : گيرد  در ايران توليد برق به دو طريق صورت مي:انرژي الكتريكي 

به دليل وجود انرژي فسيلي فراوان در ايران ). برق آبي( از طريق سدها و توليد برق) برق حرارتي(فسيلي 

. هاي پرآب، قسمت عمده برق توليدي ايران برق حرارتي است و ارزاني آن و همچنين فقدان رودخانه

دولت طي . دهد سوخت نيروگاههاي ايران را به ترتيب گاز طبيعي، نفت آوره و گازوئيل تشكيل مي

سيستم انتقال .  در نظر دارد، تمام نيروگاههاي در مسير لوله گاز را به سوخت تجهيز آندهاي آينده برنامه

 ولت و ٢٢٠ولتاژ برق در ايران براي مصرف خانگي . گيرد برق در ايران به طريق آابلهاي هوايي انجام مي

  .  ولت است٣٨٠براي مصرف صنعتي 

  

  

  

  
تقسيمات کشوری

  

 ٧١٦ بخش، ٧٤١ شهرستان، ٢٨٢ استان، ٢٨وري داراي ، ايران از نظر تقسيمات آش١٣٧٧در تيرماه سال 

  . آبادي داراي سكنه بوده است٦٨١٢٥ دهستان و بيش از ٢٢٥٨شهر، 
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تأســـــي استان  رديف 

 س 

تأســـــي استان رديف 

 س 

ــان   ١ آذربايجـ

 شرقي 

  ١٣٧٦ قزوين   ١٥  ١٣١٦

ــان   ٢ آذربايجـ

 غربي 

  ١٣٧٥ قم   ١٦  ١٣١٦

  ١٣٣٧ آردستان   ١٧  ١٣٧٢ اردبيل   ٣

  ١٣١٦ آرمان   ١٨  ١٣١٦ اصفهان   ٤

  ١٣١٦آرمانشاه   ١٩  ١٣٥٣ ايالم   ٥

ــه   ٢٠  ١٣٥٢ بوشهر   ٦ آهگيلويـ

 وبويراحمد 

١٣٥٥  

  ١٣٧٦ گلستان   ٢١  ١٣٥٧ تهران   ٧

  چهارمحال  ٨

 وبختياري 

  ١٣١٦ گيالن   ٢٢  ١٣٥٢

  ١٣٥٢ لرستان   ٢٣  ١٣١٦ خراسان   ٩

  ١٣١٦ مازندران   ٢٤  ١٣١٦ خوزستان   ١٠

  ١٣٢٦ مرآزي   ٢٥  ١٣٥٢ زنجان   ١١

  ١٣٤٦ هرمزگان   ٢٦  ١٣٥٥ سمنان   ١٢

سيــستان    ١٣

وبلوچستان 

  ١٣٥٢ همدان   ٢٧  ١٣٣٦

  ١٣١٦ فارس   ١٤

 

  ١٣٥٢ يزد   ٢٨

  

 پايتخت
 

ترين   به عنوان پايتخت جمهوري اسالمي ايران، مهم ميليون نفر،٧آالن شهر تهران با جمعيتي بالغ بر

 .مرآزسياسي، اداري، اقتصادي و فرهنگي ايران و منطقه است

 

 از شمال با استان مازندران و گيالن، از شرق با استان سمنان، و از جنوب و غرب با :استان تهران 

نظر موقعيت نسبي جغرافيايي، اين از . استانهاي قم، مرآزي، همدان و زنجان و استان قزوين همسايه است

 .استان در غرب دشت آوير و جنوب رشته آوههاي البرز واقع شده است
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به لحاظ موقعيت، استان تهران در بخش مرآزي ايران قرار گرفته است امكان دسترسي به همه نقاط آشور را 

عنوان يك عامل دفاعي، از گذشته زمينه هاي جنوبي آوههاي البرز به  قرار گرفتن در دامنه. آند تقريبًا فراهم مي

آننده بخشي از آب موردنياز مصرفي  الزم را براي تجمع جمعيت فراهم آرده و در حال حاضر اين ارتفاعات تأمين

شيب اين استان، ازسمت شمال به جنوب . در بخش آشاورزي و شرب جمعيت ساآن در اين استان است

 اين استان، امكان استقرار سكونتگاهها و طبعًا جمعيت را فراهم  بخشهاي وسيعي از است و به سبب همواري

زمستانهاي آوتاه و اعتدال هوا در . آند وضعيت آب و هوايي آن، شرايط مناسب زندگي را مهيا مي. آورده است

فصول پاييز و بهار، به همراه ريزشهاي جّوي مناسب و آافي براي آشت محصوالت مختلف و رطوبت نسبي آم، 

 .يگرويژگيهاي اقليمي اين استان استاز د

  

   ميليون نفر جمعيت داشته٩، بيش از ١٣٧۵استان تهران در سال : ويژگي جمعيت 

   درصد از آل مساحت آشور٢/٢ اين استان با مساحتي حدود  به بيان ديگر،.  است

 

 . درصد جمعيت ايران را درخود جاي داده است٢/١۶ 

  

  

  

به سبب . شود ترين استان محسوب مي  نفر در آيلومتر مربع، پرتراآم٢٧٠آم متوسط استان تهران با داشتن ترا

توزيع جغرافيايي جمعيت در سطح . تفاوتهاي جغرافيايي، جمعيت در سطح استان يكسان توزيع نشده است

 اند، با برخورداري از موقعيت دهد آه شهرستانهايي آه در دشت تهران و آرج واقع شده استان، نشان مي

 بيشترين تراآم جمعيت، و شهرستانهاي نواحي آوهستاني شمال استان و همچنين  جغرافيايي مناسب،

 .نواحي حاشيه آوير به سبب نامساعد بودن محيط جغرافيايي، آمترين تراآم جمعيت را دارند

 

 :استان تهران از نظرجمعيت، در ميان استانهاي آشور، داراي اين ويژگيهاست

 

ـ داراي آمترين نسبت جمعيت ٣ترين استان آشور است؛  ـ پرتراآم٢ استان آشور است؛ ترين ـ پرجمعيت١

 .ـ از بيشترين درصد افزايش جمعيت در سال برخوردار است۴روستانشين است؛ 

 

 .آيد شهر تهران جزو يكي از دوازده شهرستان استان تهران به شمار مي
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ترين شهر آشور  ترين شهرستان استان و پرجمعيت عيت آيلومترمربع مساحت دارد و پرجم١۵٠٠اين شهرستان 

. است و درسطح آشور به آانون اصلي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي تبديل شده است

در شهر تهران مراآز فرهنگي و تفريحي ملي ايران آه داراي مجموعه بسيار ارزشمندي از آثار فرهنگي تمدنهاي 

شود،  ترين آتابخانه آشور محسوب مي المي است، آتابخانه ملي ايران آه غنيدوره باستان و دوره اس

همچنين مجموعه آاخهاي سابق، پارآها و فضاهاي سبز و فرهنگسراها و موارد ديدني ديگر از جمله مراآز 

 .شوند ديدني اين شهر، ملي محسوب مي

 

 در فعاليتهاي اقتصادي آشور، داراي نقش تهران به لحاظ تمرآز اداري ـ سياسي،: ويژگيهاي اقتصادي تهران 

از . توانيم آن را به مثابه قطب اقتصادي آشور بدانيم اين نقش چنان با اهميت است آه مي. بسيار مهمي است

، استان تهران ميان استانهاي آشور، )صنعت، آشاورزي، خدمات(گانه  نظر فعاليت اقتصادي در بخشهاي سه

ن استان، آشاورزي نسبت به بخشهاي ديگر اقتصادي، اهميت چنداني ندارد و در اي. داراي ويژگي خاصي است

 ۵اين بخش، فقط براي . آنند در مقايسه با آل آشور سهم ناچيزي از شاغلين در بخش آشاورزي فعاليت مي

 درصد ٩۵در حالي آه بخشهاي خدمات و صنعت، . درصد از آل شاغلين استان، اشتغال ايجاد آرده است

در اين ميان، بخش خدمات به دليل افزايش آارهاي غيرتوليدي براي دو . ا به خود اختصاص داده استشاغلين ر

يك سوم آارگاههاي بزرگ صنعتي ايران در استان تهران . سوم شاغلين اين استان اشتغال فراهم آرده است

.  استان مشغول به آارندهمچنين بيش از يك سوم آارآنان اين گونه آارگاههاي ايران در اين. واقع شده است

. دهد اين در حالي است آه مساحت اين استان فقط يك هشتم درصد از مساحت آل آشور را تشكيل مي

تمرآز بيش از حد صنايع در اين استان، ناشي از سياستهاي اقتصادي آشور در دوران پيش از انقالب و وجود 

  اختهاي موردنياز صنايع نظير راه، فرودگاه، آب، برق،مرآز سياسي ـ اداري آشور، يعني شهر تهران و وجود زيرس

 بر ١٣۵٠اگرچه دولت در اوايل دهه . تلفن و ارتباطات پيشرفته و دسترسي به بازار بزرگ شهر تهران بوده است

 ١٢٠اثر تمرآز صنايع درتهران، ضوابطي تعيين آرد آه بر مبناي آن ايجاد صنايع، مگر در موارد استثنايي تا 

ي شهر تهران ممنوع شده بود، اما باز هم تمرآز و تجمع صنايع در اطراف تهران به عناوين مختلف ادامه آيلومتر

ولي اين ضوابط تا حدود بسياري در آند آردن تجمع بيش از حد صنايع در اين استان تأثير چشمگيري . يافت

. با شدت بيشتري ادامه داشته است نيز اين ضوابط ١٣۶٠پس از انقالب، و به ويژه از اوايل دهه . داشته است

 رو به آاهش ١٣۶۵ تا ١٣۶١در نتيجه، نسبت درصد آارگاههاي بزرگ صنعتي استان تهران به آل آشور، از سال 

آننده تمرآز صنعتي در اين استان، آوشش بيشتري در جهت  اآنون دولت با توجه به عواقب نگران. بوده است

  . صه در نقاط محروم داردتوزيع متناسب صنايع در سطح آشور، خا

  

  

 

حکومت و قوای سه  گانه

  

، اساس حكومت اسالمي را در )ره(رهبر آبير انقالب اسالمي و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، امام خميني

حكومت جمهوري اسالمي بر مبناي ارزشها و اصول اسالمي شكل گرفته و رهبري . اين آشور بنيان نهاد

 .ل زمان استحكومت اسالمي با فقيهي است آه آگاه به مسائ
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 :ارآان حكومت جمهوري اسالمي ايران عبارتند از

 

 : ـ قوه مقننه ١
 

در ايران مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان دورآن اصلي . قوه مقننه وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد

در نظام جمهوري اسالمي . رسند همه قوانين درمجلس شوراي اسالمي به تصويب مي. قوه مقننه هستند

 .آند قانون اساسي نظام يك مجلسي را پذيرفته و درچارچوب ساختار ناشي از آن عمل مي

 

مجلس شوراي اسالمي، از نمايندگان مردم تشكيل يافته آه هر چهار سال يكبار ازطرف مردم انتخاب 

 .شوند مي

 

 .شود  افزوده مي نفر بر آن٢٠ به بعد هر ده سال حداآثر ١٣۶٨ نماينده دارد و از سال ٢٧٠اين مجلس 

 

مجلس به لحاظ ساختاري، ازجلسات عمومي، آميسيونها و واحدهاي اداري و پشتيباني داخلي تشكيل 

 . آند شود و يك مؤسسه وابسته، تشكيالت آن را تكميل مي مي

 

به منظور پاسداري از احكام اسالم وقانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با 

اين . دار اين مهم گرديده است اسالمي و احكام قانون اساسي، شورايي به نام شوراي نگهبان عهدهاحكام 

شورا دوازده عضو يعني شش عضو فقيه عادل و آگاه با انتخابرهبري و شش نفر حقوقدان مسلمان در 

 .شوند هاي مختلف حقوقي دارد آه به پيشنهاد رييس قوه قضاييه و انتخاب مجلس برگزيده مي رشته

 

آليه مصوبات مجلس با وجود شوراي نگهبان اعتبار دارد و اين شورا عالوه بر نظارت بر مصوبات مجلس شوراي 

اسالمي، درانتخابات مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگان بر صالحيت آانديداها و صحت انتخابات نظارت 

 .آند مي

 : ـ قوه مجريه ٢
 

عهده دارد و معموًال از دولت و سازمانهايي آه تحت نظر دولت به اجراي اين قوه مسؤوليت اجراي قوانين را بر

در آشور ما اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه بجز در اموري آه . شود پردازند تشكيل مي قوانين مي
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  از سوي رييس جمهور، هيئت وزيران و وزراء) فرماندهي نيروهاي مسلح(مستقيمًا زيرنظر مقام رهبري است 

 .شود است آه هر چهار سال يك بار از سوي مردم انتخاب مي» رئيس جمهور«رييس قوه مجريه . گيرد ورت ميص

 

 نفر شرآت ٠٧٠/٧۶٠/٢٩ برگزار شد ١٣٧۶در آخرين انتخابات رياست جمهوري ايران آه در دوم خرداد ماه سال 

 .زيده شد ميليون نفر رأي برگ١٨٧/٠٧٨/٢٠آردند آه در نتيجه سيد محمد خاتمي با 

 

 :هاي سياسي و اداري ارآان قوه مجريه  صالحيت

 

 رياست قوه مجريه، رياست هيئت وزيران، نظارت برآار وزراء ، ايجاد هماهنگي ميان :رييس جمهور ) الف 

هاي دولت؛ مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و  تصميمات وزراء و هيأت وزيران، تعيين خط مشي

ها و قراردادهاي دولت با ديگر دولتها و  نامه ها، موافقت نامه ها، مقاوله ؛ امضاي عهدنامهاستخدامي آشور

هاي سفراي ايران در خارج و پذيرش  المللي پس ازتصويب مجلس؛ امضاي استوارنامه همچنين پيمانهاي بين

ء؛ تعيين سرپرست استوارنامة سفيران آشورهاي خارجي در ايران؛ اعطاي نشانهاي دولتي؛ عزل و نصب وزرا

 .هاي بدون وزير براي وزارتخانه

 

اي آه رياست آن با رئيس جمهور است، از  هيئت وزيران يا هيئت دولت يا آابينه: هيئت وزيران ) ب 

تواند اداره هيأت وزيران را برعهده  شود و معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي، مي مجموع وزيران تشكيل مي

دار مسؤوليت مؤسسات و سازمانهايي هستند آه مستقيمًا زيرنظر رئيس  رئيس جمهورعهدهساير معاونان . گيرد

سازمان تربيت بدني، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي آشور از جمله . جمهور قراردارند

 .اين سازمانها هستند

 

ـ وزارت ۵ـ وزارت امور خارجه؛ ۴قتصادي و دارايي؛ ـ وزارت امور ا٣ـ وزارت اطالعات، ٢ـ وزارت آموزش و پرورش؛ ١

ـ ٩ـ وزارت تعاون؛ ٨ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ ٧ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ ۶امورخارجه؛ 

ـ وزارت راه و ١٢ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛ ١١ـ وزارت دادگستري؛ ١٠وزارت جهاد سازندگي؛ 

ـ وزارت ١۶ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ ١۵ـ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري؛ ١۴رت صنايع؛ ـ وزا١٣ترابري؛ 

ـ وزارت معادن ٢٠ـ وزارت مسكن و شهرسازي؛ ١٩ـ وزارت آشور؛ ١٨ـ وزارت آشاورزي؛ ١٧آار و امور اجتماعي؛ 

 .ـ وزارت نيرو٢٢ـ وزارت نفت؛ ٢١و فلزات؛ 

 : ـ قوه قضاييه ٣
 

ي است مستقل آه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت ا قوه قضايي قوه

 .است
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 :وظايف اساسي اين قوه به اين شرح است

 

ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و ١

ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و ٢آند؛  ين مياقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه آه قانون مع

ـ آشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي ۴ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين؛ ٣آزاديهاي مشروع؛ 

 .ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين۵حدود و مقررات مدون جزايي اسالم؛ 

 

 

 :ـ رهبري ۴

 

بر آارهر سه (المي آه فقيهي عادل و مطلع از امور زمان و سياستمداران درستكار است، رهبر جمهوري اس

رهبر با اختياراتي آه به موجب قانون اساسي به او محّول شده است، ). قوه مقننه، مجريه و قضائيه نظارت دارد

ر قوه قضاييه و از طريق از طريق تعيين فقهاي شوراي نگهبان بر قوه مقننه، از طريق نصب رييس قوه قضاييه ب

پس از رأي (و نيز امضاي حكم عزل او از اين مقام ) به عنوان رييس قوه مجريه(امضاي حكم رياست جمهوري 

 .بر قوه مجريه نظارت دارد) مجلس به عدم آفايت سياسي وي

 

  

 :ـ مجلس خبرگان ۵
 

رهبر و نيز تشخيص عدم انتخاب . وظيفه مجلس خبرگان آه از متخصصان امور ديني تشكيل شده است

 .آنند اعضاي مجلس خبرگان را مردم انتخاب مي. صالحيت رهبري براساس معيارهاي قانون اساسي است

   

  

 :منابع 

 

 جغرافياي طبيعي، ترجمه محمد تقي  اول،/ مباني يك آشورشناسي جغرافيايي، ج: ـ اهلرز، اآارت، ايران 

 .١٣۶۵  حاب،رهنمايي، مؤسسه جغرافيايي و آارتوگرافي س
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 .١٣۶٢، انتشارات اقبال، )جلد اول و دوم(ـ بديعي، ربيع، جغرافياي مفصل ايران، 

 

 .١٣۶۶ريزي آموزشي،  ـ جغرافياي آامل ايران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه

 

 .١٣٧۴شناسي ايران، دانشگاه پيام نور،  ـ جهانفر، محمد، جمعيت

 

رباره جغرافياي انساني شمال ايران، ترجمه سيروس سهامي، انتشارات دانشگاه ـ دپالنول، مطالعاتي د

 .١٣۵٨مشهد، 

 

 تقسيمات آشوري، ٢ـ دفتر تقسيمات آشوري، وزارت آشور، معاونت سياسي و اجتماعي، نشريه شماره 

١٣٧٧. 

 

ي وزارت مسكن و ـ رهنمايي، محمد تقي، توانهاي محيطي ايران، مرآزمطالعات و تحقيقات شهرسازي و معمار

 .١٣٧٠شهرسازي ايران، 

 

 .١٣٧۶هاي آماري مرآز آمار ايران،  ـ سالنامه

 

ريزي و تأليف  ، وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه)٢(اهللا و عظيمي، ناصر، جغرافياي ايران  ـ محمودي، فرج

 .١٣٧۶آتابهاي درسي، 

 

 .١٣۶۶ه، ـ نجمي، ناصر، ايران قديم و تهران قديم، انتشارات جانزاد

 

ريزي و اقتصادي آشاورزي، تهران،  هاي برنامه ـ وزارت آشاورزي، آشاورزي ايران در يك نگاه، مؤسسه پژوهش

١٣٧۶ . 

 

  

  

  


