درس سوم  :نگاهی به جغرافیای انسانی ایران
فالت اىران حدود سه هزار سال پىش مورد توجه اقوام
کوچ نشىن آرىاىى قرار گرفت.
آرىاىى ها دامپرورانى بودند که از آسىاى مرکزى و جنوب
سىبرى حرکت کردند و به تدرىج در بخش هاىى از فالت اىران
ساکن شدند .گروهى از آنان در نواحى مرکزى و گروهى در دره ها
و دشت هاى رشته کوه زاگرس ساکن شدند .اغلب آرىاىى ها

کشاورزى و عده اى از آنها زندگى کوچ  رو را برگزىدند.
به تدرىج با افزاىش جمعىت و پىشرفت ف ّناورى ،اشکال
شىوه
مختلف بهره بردارى از محىط به وجود آمد .امروزه سه نوع ٔ
زندگى کوچ رو ،روستاىى و شهرى در اىران وجـود دارد که به طور
مختصر به اشکال سکونت در اىران مى پردازىم.

شکل  31ــ 2ــ آرىاىى ها پس از ورود به اىران همچون ساىر اىرانىان در فالت اىران اغلب به کشت و زرع مشغول شدند.

زندگى عشاىری
عالوه بر زندگى روستاىى و شهرى ،در کشور ما نوع دىگرى
از زندگى وجود دارد که به آن زندگى عشاىرى گفته مى شود .اىن
شىوه زندگى که سکونت و ىکجانشىنى دائمى در آن دىده نمى شود،
ٔ
زاىىده استفاده مستقىم انسان از منابع طبىعت است .وجود کوه هاى
ٔ
بلند با دامنه هاى سرسبز (مراتع ىىالقى) در مجاور دشت هاى وسىع
زمىنه مناسبى را براى شکل گىرى زندگى عشاىرى
(مراتع قشالقى) ٔ
فراهم کرده است.
در اىران وجود کوه هاى البرز و زاگرس و نىز دشت هاى
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پست و هموار مجاور آنها ،از قرن ها پىش شراىط مساعدى را
براى دامپرورى فراهم کرده است.
عشاىر ،زندگى اجتماعى ــ قبىله اى دارند و از اىل و
طاىفه تشکىل شده اند .افراد ىک طاىفه غالباً با هم خوىشاوندند.
اقتصاد عشاىر م ّتکى به دام است .عشاىر کشور ما ،مردمانى
الىت خود بخشى
سلحشور ،مىهمان نواز و سختکوش اند که با ّفع ّ
از مواد   پروتئىنى و لبنى کشور را تأمىن مى کنند و از اىن جهت در
توجهی دارند.
اقتصاد کشور ما نقش قابل ّ

شکل  32ــ2ــ مراتع سرسبز ارتفاعات زاگرس و دشت هاى مجاور آن

شکل     33ــ2ــ مراتع ىىالقى دامنه هاى جنوبى البرز

اىالت مهم کشور
سه اىـل پرجمعىت کشور مـا اىــل بـخـتىارى ،قشقـاىى و
اىل  سون (شاهسون) است.
اىالت بختىارى ىىالق خود را در اطراف شهرکرد (زاگرس

جلگه خوزستان مى گذرانند.
شمال غرب) و قشالق خود را در
ٔ
اىالت قشقاىى در زاگرس بىن شمال و جنوب استان فارس
جلگه مغان و دامنه هاى سبالن و ارتفاعات
و اىل سون ها بىن
ٔ
آذرباىجان جا به جا مى شوند.

شکل 34ــ2ــ قشالق هاى اطراف اندىمشک در جلگۀ خوزستان
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شکل    35ــ2ــ نقشۀ مسىرهاى ىىالق و قشالق عشاىر در اىران

گفتنى است ،زنان عشاىر در اىران ،همدوش با مردان در
تهىه شىر و مشتقات لبنى و صناىع دستى مشارکت
امور دامدارىٔ ،
دارند .امروزه به دلىل سختى اىن نوع زندگى و تحوالت اجتماعى،
شىوه زندگى
تعداد کوچ نشىنان روبه کاهش است و عشاىر به
ٔ
ىکجانشىنى تماىل پىدا کرده اند.

ّ
فعال ّىت 9 :ـ2

اقتصاد و شىوهٔ زندگى کوچ نشىنان متکى به

دام است .از دام در چه زمىنه هاىى استفاده مى شود؟
نام ببرىد.

شکل    36ــ2ــ همکارى زنان در زندگى عشاىرى
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زندگى روستاىى
عوامل مؤثر در پىداىش سکونتگاه های روستاىى
شکل گىرى سکونتگاه ها در اىران بىش از هر چىز به مىزان
دسترسى به آب بستگى داشته است ،به طورى که روستاهاى اولىه
در کنار چشمه ها و رودها داىر شده اند و شکل استقرار خود را از
مسىر آب ها کسب کرده اند.
در اىران امکان دسترسى به آب ،در پاىکوه ها و در دامنه هاى
کوهستان ها بىش از هر جاى دىگر است .نخستىن روستاهـاى
داخل فالت اىران نىز در همىن مناطق به وجـود آمدند .عالوه بر آب،
توسعه روستاهاى اىن سرزمىن نقش
جنس خاک نىز در اىجاد و
ٔ
مهمى داشته است؛ مثال ً مخروطه افکنه ها بهترىن و حاصلخىزترىن
خاک ها را براى کشت و زرع فراهم نمودند.
حاشىه بىابان ها هم چنان که آب هاى زىرزمىنى به سطح
در
ٔ
زمىن نزدىک شده باشند ،با احداث چاه و قنات ،امکان کشاورزى
و زندگى روستاىى به   وجود مى آىد به چنىن آبادى هاىى در نواحى
بىابانى واحه گفته مى شود.
شکل سکونتگاه های روستاىى
اگر عامل آب را در شکل گىرى روستاها ىک عامل اساسى
بدانىم ،بنابراىن ،طبىعى ترىن نوع شکل گىرى روستاها در پىرامون
منابع آب( ،مانند چشمه و چاه) را به صورت متمرکز درمى ىابىم.
در نواحى خشک و نىمه خشک کشور ما هر جا آب به صورت
قنات ىا چاه در سطح زمىن پىدا شده است ،خانه هاى روستاىى در
اطراف آن گسترش ىافته اند .اىن گونه سکونت گاه هاى روستاىى
فاصله روستاها از
را روستاى متمرکز گوىند .در اىن نواحى
ٔ
هم بسىار زىاد است و زمىن هاى کشاورزى در بخش حاصلخىزتر
و دورتر از خانه ها قرار گرفته اند .در نواحى مرطوب و جلگه اى
شمال اىران ،به دلىل آن که آب و خاک حاصلخىز همه جا در دسترس
است و امکان کار کشاورزى در همه جا فراهم شده است ،روستاها
در ىک مکان متمرکز نىستند و مرز روستاها به خوبى از ىکدىگر
مشخص نىست ،خانه هاى روستاىى در همه جا مشاهده مى شود.

در اطراف هر خانه روستاىى زمىن هاى کشاورزى و شالىزارهاى
بزرگ شکل گرفته است .اىن شکل بندى روستاىى را روستاهاى
پراکنده مى گوىند.
روستاهاىى که در امتداد ىک رود شکل گرفته اند به
روستاهاى طولى معروف اند .در مناطق کوهستانى کشور ممکن

شکل  37ــ2ــ روستاى متمرکز

شکل  38ــ2ــ روستاى پراکنده ــ گىالن

شکل  39ــ2ــ شکل گىرى روستاهاى طولى در امتداد رودخانه
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دامنه ىک کوه استقرار ىافته باشد،
است خانه هاى روستاىى بر ٔ
معموال ً در دامنه هاى رو به آفتاب ساختمان ها به صورت پلکانى در
باال دست ساختمان هاى دىگر قرار مى گىرد .اىن گونه روستاها ،به
روستاهاى پلکانى معروف اند.

شکل  40ــ 2ــ روستاى پلکانى هجىج در منطقۀ پاوۀ کرمانشاه

خانه های روستاىى
در ساختمان هاى روستاىى ،مصالحى به  کار مى رود که
معموال ً در محىط اطراف وجود دارد و به اىن جهت روستاها با
محىط جغرافىاىى خود پىوند زىادى دارند.
در مناطق گرم و خشک ،روستاىىان ،سقف خانه هاى خود
را گنبدى شکل مى سازند؛ زىرا در اىن حالت معموال ً روزها به نىمى
از سقف خانه آفتاب مستقىم نمى تابد و اىن امر در خنک نگهداشتن
شدت گرماى تابش آفتاب مى کاهد.
داخل خانه ها مؤثر است و از ّ
در مورد سقف خانه هاى مناطق جنگلى که در تصوىر زىر
آمده است چه مى دانىد؟ توضىح دهىد.
امروزه به علت گسترش امکانات و مصالح شهرى به نواحى
روستاىى ،مصالح مورد استفاده در ساختمان هاى روستاىى تغىىر
کرده است ،و مصالح بهتر با استحکام بىشتر مانند آجر ،سىمان و
آهن به کار گرفته مى شود.

شکل  41ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق گرم ــ سمنان

شکل  42ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق جنگلى ــ گىالن

ّ
فعال ّىت گروهى 10 :ـ2

خانه های روستاىى در مناطق جنگلى ،کوهستانى ،خشک و بىابانى بىشتر از چه موادی ساخته مى شود؟

(جدول را کامل کنىد)

مناطق جنگلى
مناطق کوهستانى
مناطق خشک
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مى پردازند .در روستاهاى مناطق نىمه خشک که خاک فراوان
است ساخت ظروف و اشىاى سفالى رواج دارد.
روستاىىان سواحل شمالى و جنوبى کشور به صىد ماهى هم
اشتغال دارند .اىن شغل در سواحل جنوبى کشورکه کشاورزى و
دامپرورى کمتر امکان پذىر است ،رواج بىشترى دارد.

منابع درآمد روستاىىان
در برخى از تعارىف در مورد روستا ،آمده است :روستا
محلى است که فعالىت اغلب ساکنان آن وابسته به زمىن باشد،
مانند کشت و زرع ،اکثر روستاىىان ما به کشاورزى اشتغال دارند.
معموال ً روستاىىان عالوه بر کار زراعت و باغدارى تعدادى
دام نىز پرورش مى دهند ،و از فراورده هاى آن استفاده مى کنند.
برخى روستاىىان چنانچه شراىط محىطى فراهم باشد به پرورش
زنبور عسل نىز مى پردازند.
صناىع دستى از دىگر فعالىت هاى اقتصادى روستاىىان
زمىنه صنعت قالى بافى را اىجاد
کشور ماست .فعالىت دامپرورى ٔ
مى کند .روستاىىان نواحى شمالى کشور با بهره گىرى از چوب
گىاهان و درختان به ساخت وساىل گوناگون حصىرى و چوبى

شکل 43ــ2ــ کشت و زرع

شکل 44ــ2ــ دامدارى

شکل  45ــ2ــ زنبوردارى ــ استان زنجان

شکل  46ــ  2ــ نمونه اى از صناىع دستى روستاىىان ــ گىالن

شکل 47ــ 2ــ صىد ماهى در کنار درىا
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ّ
فعال ّىت گروهى 11:ـ2
1ـ چند نمونه از صناىع دستى روستاىىان مناطق مختلف کشور را نام ببرىد.
2ـ چرا در کناره های درىای خزر روستاهای متمرکز شکل نگرفته اند؟

3ـ منابع عمدهٔ درآمد روستاىىان استان محل زندگى خود را ذکر کنىد.

زندگى شهری
عوامل مؤثر در شکل گىری سکونتگاه های شهری اىران
اولىه بسىارى از شهرهاى اىران در جاىى
هسته ٔ
1ــ آبٔ :
بوده که به آب دسترسى داشته اند .در نواحى مرکزى و شرقى اىران،
تعداد جوامع شهرى محدود است .برخى از شهرهاى اىن نواحى

مثل ىزد و کرمان که از منابع آب دورند با انتقال آب از نواحى
کوهستانى به دشت هاى مزروعى و ىا با حفر کانال هاى زىرزمىنى
به شکل قنات به حىات خود ادامه داده اند.
در اىران ،گاهى به شهرهاى بزرگى برخورد مى کنىم که در

شکل 48ــ2ــ جرىان زاىنده رود از مىان

شهر تارىخى اصفهان

شکل   49ــ     2ــ ارگ بم ــ قبل از زلزله
سال 1382
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شکل  50ــ  2ــ گسترش شهر کرمانشاه به سبب موقعىت ارتباطى

کنار رودهاى پرآب تأسىس شده و توسعه ىافته اند؛ مانند اصفهان.
2ــ ناهموارى :وىژگى هاى طبىعى از جمله ناهموارى و
توسعه شهرهاى اىران بوده اند.
ارتفاع از عوامل مهم در استقرار و
ٔ
به جدول   51ــ  2توجه کنىد.
جدول  51ــ 2
مشخصات ارتفاع شهرها در اىران

تعدادشهرها

نواحى جلگه اى و پست تا ارتفاع حداکثر  300متر

113

نواحى دشتى با ارتفاع  300تا  900مترى

51

نواحى پاىکوهى با ارتفاع  900تا  2150مترى

308

نواحى مرتفع کوهستانى باالى  2150مترى

24
شکل   52ــ2ــ مىدان شهداى تبرىز در منطقۀ کوهستانى

ّ
فعال ّىت 12 :ـ2

1ـ آىا غىر از اصفهان شهر مهم دىگری در اىران مى شناسىد که رود بزرگى از مىان آن بگذرد؟ کدام شهرها در

استان محل زندگى شما وجود دارند که در کنار رودی قرار گرفته باشند؟

2ـ به جدول    51ـ  2دقت کنىد .در کدام نواحى شهرهای بىشتری اىجاد شده است؟ چرا؟

3ـ در نواحى بسىار مرتفع کوهستانى ،تعداد شهرها کم و محدود است ،چگونه عامل ارتفاع از شکل گىری شهرها

در اىن ناحىه جلوگىری کرده است؟ توضىح دهىد.

37

برای مطالعه
3ــ عرض جغرافىاىى :عرض جغرافىاىى نىز همچون
توسعه شهرى در اىران دخالت دارد.
دو عامل دىگر در اىجاد و
ٔ
نقشه 48ــ 2در نواحى جنوبى کشور على رغم هموار
با توجه به ٔ
نىمه شمالى
بودن زمىن ها تعداد مراکز شهرى کم است و برعکس در ٔ
کشور (عرض هاى جغرافىاىى باال) تراکم بىشترى از شهرها را
مالحظه مى کنىم .چرا؟ به جدول توجه کنىد.

پراکندگى شهرهاى اىران بر حسب عرض جغرافىاىى
تعداد شهر

عرض هاى جغرافىاىى

 223شهر

 35تا  40درجه

 193شهر

 30تا  35درجه

 68شهر

 25تا  30درجه

مدار  40درجۀ شمالى
درىـــاى خـــزر

تبرىز

مشهد

مدار  35درجه

تهران

همدان

اصفهان

خــ

لى
ـج

فـ

بندر عباس

ـ
ــا

رس

مدار  30درجه

زاهدان

اهواز

مدار  25درجه
درىاى عمان

شکل 53ــ2ــ نقشۀ پراکندگى جغرافىاىى نقاط شهرى

نابرابرى در پراکندگى شهرهاى اىران در عرض هاى مختلف
دهنده تفاوت در وىژگى هاى اقلىمى و شراىط
جغرافىاىى نشان
ٔ
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محىطى و زىستى است.

عالئم

باالى  2000متر
شهرهاى کمتر از  25هزار نفر
شهرهاى 50ــ    25هزار نفر
شهرهاى  100ــ 50هزار نفر
شهرهاى   500ــ   100هزار نفر
شهرهاى 500تا ىک مىلىون نفر
شهرهاى باالى ىک مىلىون نفر

کىلومتر 200

100

0

شکل  54ــ2ــ بندرعباس ،شهرى در منطقۀ گرم وخشک

4ــ راه هاى ارتباطى و عامل دفاعى :عامل دىگرى که
توسعه شهرهاى اىران دخالت دارد راه هاى ارتباطى
در اىجاد و
ٔ
است ،اىن عامل در طول تارىخ به بعضى از شهرها ارج و اعتبارى
بخشىده است.بزرگ ترىن شهرهاى اىران در گذشته در مسىر راه هاى
کاروان رو و بازرگانى شکل گرفته اند؛ مانند کرمانشاه.امروزه نىز
توسعه راه هاى ارتباطى و وضعىت مناسب گذرگاهى ،موجب گسترش
ٔ
برخى از شهرها شده است .بنادر نىز از اىن نظر حائز اهمىت اند.
عامل دفاعى هم درگذشته از اهمىت بسىارى برخوردار
بوده است ،بسىارى از سکونتگاه ها در گذشته بر اثر ناامنى از بىن
رفته اند؛ مانند شهرهاى تارىخى و بزرگ نىشابور و رى که بر اثر
حمله مغول ها از بىن رفتند و مجدد ًا بازسازى شدند.
ٔ
نقش شهرها
در گذشته و حتى امروز برخى از شهرها وىژگى خاصى

خاصى را از خود نشان مى دهند که به آن نقش
داشته و کاراىى ّ
شهر مى گوىند؛ به عنوان مثال ،تهران به   عنوان پاىتخت کشور ما
ىک نقش سىاسى دارد ،گرچه کاراىى هاى دىگرى نىز در آن مشهود
است .شهر اصفهان با آنکه ىک شهر تارىخى بودهّ ،اما امروزه
بىشتر به صورت ىک شهر صنعتى و خدماتى نىز نقش خود را اىفا
مى کند .شهرهاى مشهد و قم از دىرباز به دلىل وجود مرقد
چهره
امام هشتم علىه السالم و حضرت معصومه  سالم الله علىها
ٔ
ىک شهر مذهبى را داشته اند و نقش مذهبى از عوامل مهم توسعه
و گسترش اىن شهرها بوده است .شهرهاى بندرى در اىران از
گذشته تاکنون نقش بازرگانى و ارتباطى داشته اند .بنابراىن ،نقش
شهر ممکن است ،سىاسى ،مذهبى ،صنعتى ــ فرهنگى ،بازرگانى،
نظامى ،تورىستى ،گذرگاهى و حتى دانشگاهى باشد.
برنامۀ توسعۀ شهری
دهه اخىر رشد شهرها در کشور ما سرعت گرفته
در دو ــ سه ٔ
است .از ىک سو بر تعداد جمعىت شهرها افزوده مى شود و از سوى
دىگر با تبدىل نقاط روستاىى به شهر و تأسىس شهردارى ،تعداد نقاط
شهرى افزاىش مى ىابد .پىداىش بافت جدىد و حومه اى در اطراف
شهرها و پىداىش شهرک ها مشکالتى را براى مسئوالن شهرى
به   وجود آورده است .به همىن دلىل سازمان ها و وزارتخانه هاى
توسعه شهرى را تدوىن
مسئول براى کنترل رشد شهرها ،برنامه هاى
ٔ
نموده اند .در اىن برنامه و طرح ها ،از عکس هاى ماهواره اى و
نقشه هاى کاربرى زمىن٭ استفاده مى شود.

ّ
فعال ّىت گروهى 13 :ـ2
1ـ نقش شهرهاى زىر را مشخص کنىد.
الف) آبادان
پ) شىراز

ب) انزلى
ت) قم

2ـ نقش ىک شهر را در استان محل زندگى خود به دلخواه بنوىسىد.
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تقسىمات سىاسى کشور
تاکنون با پراکندگى سکونتگاه هاى شهرى و روستاىى در
نقطه شهرى و 964
اىران آشنا شدىد.در سال  1389حدود ٔ 1127
اداره هرچه
بخش و  2475دهستان در اىران وجود دارد .براى ٔ
بهتر اىن سکونتگاه ها نىاز به تقسىمات سىاسى و ادارى است.
نخستىن تقسىمات سىاسى استانى در سال  1316شمسى انجام
نقشه  56ــ 2توجه کنىد .کشور اىران  31استان دارد.
شد .به ٔ

ّ
فعال ّىت گروهى 14 :ـ2

چرا تعداد استان ها در غرب کشور بىشتر از شرق

کشور است؟
شکل  55ــ2ــ نقشۀ کاربرى اراضى بخشى از منطقۀ فىروزکوه ـ دماوند

درىــــاى خــــزر

1ــ آذرباىجان غربى 2ــ آذرباىجان شرقى
4ــ اصفهان
3ــ اردبىل
    6ــ اىالم
		
5ــ البرز
8ــ تهران
		
  7ــ بوشهر
       9ــ چهارمحال     و بختىارى
10ــ خراسان جنوبى 11ــ خراسان رضوى
12ــ خراسان شمالى  13ــ خوزستان
15ــ سمنان
 14ــ زنجان
16ــ سىستان و بلوچستان
 18ــ قزوىن
17ــ فارس
20ــ کردستان
		
19ــ قم
 22ــ کرمانشاه
 21ــ کرمان
 23ــ کهگىلوىه و بوىراحمد
25ــ گىالن
24ــ گلستان
27ــ مازندران
26ــ لرستان
29ــ هرمزگان
28ــ مرکزى
31ــ ىزد
30ــ همدان

ـــ

درىــاى عـمــان
شکل  56ــ2ــ نقشۀ تقسىمات سىاسى اىران
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ــج

فــ

ـــ

رس
ــا

تقسىمات داخلى در ىک استان چگونه است؟
بزرگ ترىن تقسىمات کشور ،استان است ،اما در داخل هر
استان تقسىمات کوچک ترى نىز وجود دارد.
وسىله استاندار اداره مى شود.استانداران از
استان بـه
ٔ
استان:
شهرستان:
بخش:
شهر:

دهستان:

روستا ىا ده:

سوى وزىر کشور تعىىن مى شوند و به حل مشکالت استان و توسعه
و پىشرفت آن مى پردازند.
امروزه به سکونتگاه هاىى که شهردارى داشته باشد ،شهر
گفته مى شود.

استان از چند شهرستان تشکىل شده است و استاندار آن را اداره مى کند.

هر شهرستان از چند بخش تشکىل شده است که فرماندار آن را اداره مى کند.
هر بخش از چند دهستان تشکىل شده است که بخشدار آن را اداره مى کند.

در
نقطه شهرى قرار دارد که شهردار آن را اداره مى کند.
محدوده ىک بخش ،ىک ىا چند ٔ
ٔ

از مجموع چند روستا ىک دهستان تشکىل مى شود که دهدار آن را اداره مى کند.
کوچک ترىن واحد سکونت و مبدأ تقسىمات کشورى ،روستاست.

شاهرود
دامغان

مهد

ى

شهر

شرق

شمال
جنوب

غرب
راهنما
مرکز استان
مرکز شهرستان
مرز استان
محدودۀ شهرستان

سمنان

گرمسار
کىلومتر

0 000/44 000/88 200/13 000/176

شکل  57ــ 2ــ استان سمنان به تفکىک شهرستان

خالصه

زندگى عشاىری  :بخشى از مردم کشور ما ،در فصول مختلف بىن کوهپاىه ها و دشت های مجاور به

همراه دام های خود جابه جا مى شوند و به پرورش دام مشغول اند.

زندگى روستاىى  :وجود آب در پىداىش و شکل روستا در اىران نقش مهمى داشته است .اغلب روستا ها

در کوهپاىه ها و جلگه های ساحلى اىران پراکنده شده اند.

زندگى شهری  :با گسترش روستاها و افزاىش جمعىت ،شهرها شکل گرفتند .پراکندگى شهرها با عامل

آب ،ناهمواری و آب و هوا رابطه دارد.

تقسىمات سىاسى  :اىران به بخش های بزرگى به نام استان تقسىم شده است و هر بخش برای ادارهٔ بهتر

به قسمت های کوچک تری نىز تقسىم گردىده است.

41

