د ر س سوم
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران
فالت ایران حدود سه هزار سال پیش مورد توجه اقوام
کوچ نشین آریایی قرار گرفت.
آریایی ها دامپرورانی بودند که از آسیای مرکزی و جنوب
سیبری حرکت کردند و به تدریج در بخش هایی از فالت ایران
ساکن شدند .گروهی از آنان در نواحی مرکزی و گروهی در دره ها
و دشت های رشته کوه زاگرس سکونت گزیدند .اکثر آریایی ها
کشاورزی و عده ای زندگی کوچ رو را برگزیدند.
به تدریج با افزایش جمعیت و پیشرفت ف ّناوری ،شکل های
شیوه
گوناگون بهره برداری از محیط به وجود آمد .امروزه سه نوع ٔ
زندگی عشایری ،روستایی و شهری در ایران وجـود دارد که به طور
مختصر به آنها می پردازیم.

زمینه مناسبی را برای شکل گیری زندگی عشایری
(مراتع قشالقی)ٔ ،
فراهم کرده است.
در ایران وجود کوه های البرز و زاگرس و نیز دشت های
پست و هموار مجاور آنها ،شرایط مساعدی را برای دامپروری
فراهم کرده است.
عشایر ،زندگی اجتماعی ــ قبیله ای دارند و از ایل و طایفه
تشکیل شده اند .افراد یک طایفه غالباً با هم خویشاوندند .اقتصاد
عشایر م ّتکی به دام است .عشایر کشور ما ،مردمانی سلحشور،
میهمان نواز و سخت کوش اند که با فعالیت خود بخشی از
مواد   پروتئینی و لبنی کشور را تأمین می کنند و از این جهت در
توجهی دارند.
اقتصاد کشور ما نقش قابل ّ

زندگی عشایری

عالوه بر زندگی روستایی و شهری ،در کشور ما نوع دیگری
از زندگی وجود دارد که به آن زندگی عشایری گفته می شود .این
شیوه زندگی که سکونت و یکجانشینی دائمی در آن دیده نمی شود،
ٔ
زاییده استفاده مستقیم انسان از منابع طبیعت است .وجود کوه های
ٔ
بلند با دامنه های سرسبز (مراتع ییالقی) در مجاور دشت های وسیع

شکل 31ــ2ــ مراتع سرسبز ارتفاعات زاگرس و دشت های مجاور آن

شکل     32ــ2ــ مراتع ییالقی دامنه های جنوبی البرز
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مهم کشور
ایالت ّ

سه ایل پرجمعیت کشور ما ایل بختیاری ،قشقایی و
ایل  سون (شاهسون) است.
ایالت بختیاری ییالق خود را در اطراف شهرکرد (زاگرس

جلگه خوزستان می گذرانند.
شمال غرب) و قشالق خود را در
ٔ
ایالت قشقایی در زاگرس فارس و بین شمال و جنوب استان
جلگه مغان به سمت دامنه های سبالن و سایر
فارس و ایل سون ها از ٔ
ارتفاعات آذربایجان جا به جا می شوند.

شکل 33ــ2ــ قشالق های اطراف اندیمشک در جلگۀ خوزستان
جلگ
اردبیل ه م
غ
ا
ن

د ر یا ی خز ر

مشهد

بجنورد

تبریز

گرگان

رشت
ساری
سمنان

کرج

تهران
قم

زنجان
قزوین سنندج
همدان
کرمانشاه

اراک

بیرجند

خرم آباد

اصفهان

ارومیه

ایالم

ر کرد

شه

یزد

یاسوج

کرمان

اهواز

شیراز

زاهدان

بوشهر
بندر عباس

خ

ـلـ

یـج

رس

فـا

مسیرهای قشالقی
مسیرهای ییالقی

دریـای عـمـان
شکل   34ــ2ــ نقشۀ مسیرهای ییالق و قشالق عشایر در ایران
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گفتنی است زنان عشایر در ایران ،همدوش با مردان در امور
تهیه شیر و مشتقات لبنی و صنایع دستی مشارکت دارند.
دامداریٔ ،
امروزه به دلیل سختی این نوع زندگی و تحوالت اجتماعی ،تعداد
شیوه زندگی یکجانشینی
کوچ نشینان رو به کاهش است و عشایر به ٔ
تمایل پیدا کرده اند.

شکل 35ــ2ــ همکاری زنان در زندگی عشایری
لیت    9ـ     ٢
ف ّعا ّ

اقتصاد و شیوهٔ زندگی کوچ نشینان متکی به دام است .از دام در چه زمینه هایی استفاده می شود؟ نام ببرید.

زندگی روستایی
عوامل مؤثر در پیدایش سکونتگاه های روستایی

شکل گیری سکونتگاه ها در ایران بیش از هر چیز به میزان
دسترسی به آب بستگی داشته است؛ به طوری که روستاهای اولیه
در کنار چشمه ها و رودها دایر شده و شکل استقرار خود را از
مسیر آب ها کسب کرده اند.
در ایران امکان دسترسی به آب ،در پایکوه ها و در دامنه های
کوهستان ها بیش از هر جای دیگر است .نخستین روستاهـای

داخل فالت ایران نیز در همین مناطق به وجـود آمدند .عالوه بر آب،
توسعه روستاهای این سرزمین نقش
جنس خاک نیز در ایجاد و
ٔ
مهمی داشته است .مثال ً مخروطه افکنه ها بهترین و حاصلخیزترین
خاک ها را برای کشت و زرع فراهم کردند.
حاشیه بیابان ها هم چنانچه آب های زیرزمینی به سطح
در
ٔ
زمین نزدیک شده باشند ،با احداث چاه و قنات ،امکان کشاورزی
و زندگی روستایی به وجود می آید؛ به چنین آبادی هایی در نواحی
بیابانی واحه گفته می شود.

شکل  36ــ 2ــ آریایی ها پس از ورود به ایران ،مانند سایر ایرانیان در فالت ایران غالب ًا به کشت و زرع مشغول شدند.
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شکل سکونتگاه های روستایی

همان طور که می دانیم ،عامل آب در برپایی روستاها یک
عامل اساسی است؛ از این رو ،طبیعی ترین نوع شکل گیری روستاها
در اطراف منابع آب (مانند چشمه و چاه) ،به صورت متمرکز است.
در نواحی خشک و نیمه خشک ،هر جا آب به صورت قنات یا چاه
در سطح زمین پیدا شده است ،خانه های روستایی در اطراف آن
گسترش یافته اند .این گونه سکونتگاه های روستایی را روستای
فاصله روستاها از هم بسیار زیاد
متمرکز گویند .در این نواحی،
ٔ
است و زمین های کشاورزی در بخش حاصلخیزتر و دورتر از
خانه ها قرار گرفته اند .در نواحی مرطوب و جلگه ای شمال ایران ،به
دلیل آن که آب و خاک حاصلخیز همه جا در دسترس است و امکان

کار کشاورزی در همه جا فراهم شده است ،روستاها در یک مکان،
متمرکز نیستند و مرز روستاها به خوبی از یکدیگر مشخص نیست و
خانه
خانه های روستایی در همه جا مشاهده می شوند .در اطراف هر ٔ
روستایی زمین های کشاورزی و شالیزارهای بزرگ شکل گرفته
است .این شکل بندی روستایی را روستاهای پراکنده می گویند.
روستاهایی که در امتداد یک رود شکل گرفته اند ،به
روستاهای طولی معروف اند .در مناطق کوهستانی کشور ممکن
دامنه یک کوه استقرار یافته باشد؛
است خانه های روستایی بر ٔ
معموال ً در دامنه های رو به آفتاب ساختمان ها به صورت پلکانی در
باال دست ساختمان های دیگر قرار می گیرد .این گونه روستاها ،به
روستاهای پلکانی معروف اند.

شکل  37ــ2ــ یک روستای متمرکز

شکل  38ــ2ــ روستای پراکنده ــ گیالن

شکل  39ــ2ــ شکل گیری روستاهای طولی در امتداد رود ها
شکل  40ــ2ــ روستای پلکانی هجیج در منطقۀ پاوۀ کرمانشاه
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در ساختمان های روستایی ،مصالحی به کار می رود که
معموال ً در محیط اطراف وجود دارد و به این جهت روستاها با
محیط جغرافیایی خود پیوند زیادی دارند.
در مناطق گرم و خشک ،روستائیان ،سقف خانه های خود
را گنبدی شکل می سازند؛ زیرا در این حالت ،معموال ً روزها به نیمی
از سقف خانه آفتاب مستقیم نمی تابد که این امر در خنک نگهداشتن

داخل خانه ها مؤثر است و از شدت گرمای تابش آفتاب می کاهد.
در مورد سقف خانه های مناطق جنگلی که در تصویر زیر
آمده است چه می دانید؟ توضیح دهید.
امروزه به علت گسترش امکانات و مصالح شهری به نواحی
روستایی ،مصالح مورد استفاده در ساختمان های روستایی تغییر
کرده است و مصالحی بهتر با استحکام بیشتر مانند آجر ،سیمان و
آهن به کار گرفته می شود.

شکل  41ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق گرم ــ سمنان

شکل  42ــ2ــ سقف خانه ها در مناطق جنگلی ــ گیالن

خانه های روستایی

لیت    10ـ     ٢
ف ّعا ّ

خانه های روستایی در مناطق جنگلی ،کوهستانی ،خشک و بیابانی بیشتر از چه موادی ساخته می شود؟
جدول زیر را کامل کنید.

مناطق جنگلی
مناطق کوهستانی
مناطق خشک

منابع درآمد روستائیان

در برخی از تعاریف در مورد روستا ،آمده است :روستا
محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن وابسته به زمین باشد ،مانند
کشت و زرع .اکثر روستائیان کشور ما به کشاورزی اشتغال دارند.
شکل 43ــ2ــ کشت و زرع
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معموال ً روستائیان عالوه بر کار زراعت و باغداری ،تعدادی
دام نیز پرورش می دهند و از فرآورده های آن استفاده می کنند.
برخی روستائیان چنانچه شرایط محیطی فراهم باشد ،به پرورش
زنبور عسل نیز می پردازند.
صنایع دستی از دیگر فعالیت های اقتصادی روستائیان
زمینه صنعت قالی بافی را ایجاد
کشور ماست .فعالیت دام پروری ٔ
می کند .روستائیان نواحی شمالی کشور با بهره گیری از چوب

شکل 44ــ2ــ دامداری

شکل 46ــ  2ــ نمونه ای از صنایع دستی روستائیان

گیاهان و درختان به ساخت وسایل گوناگون حصیری و چوبی
می پردازند .در روستاهای مناطق نیمه خشک که خاک فراوان
است ،ساخت ظروف و اشیای سفالی رواج دارد.
روستائیان سواحل شمالی و جنوبی کشور به صید ماهی هم
اشتغال دارند .این شغل در سواحل جنوبی کشورکه کشاورزی و
دامپروری کمتر امکان پذیر است ،رواج بیشتری دارد.

شکل   45ــ2ــ زنبورداری ــ استان زنجان

شکل 47ــ 2ــ صید ماهی در کنار دریا

لیت    11ـ     ٢
ف ّعا ّ

1ــ چند نمونه از صنایع دستی روستائیان مناطق مختلف کشور را نام ببرید.
2ــ چرا در کنارۀ دریای خزر روستاهای متمرکز شکل نگرفته است؟
3ــ منابع عمدۀ درآمد روستائیان استان محلّ زندگی خود را ذکر کنید.
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زندگی شهری
عوامل مؤثر در شکل گیری سکونتگاه های شهری ایران

اولیه بسیاری از شهرهای ایران در جایی
هسته ٔ
1ــ آبٔ :
بوده که به آب دسترسی داشته اند .در نواحی مرکزی و شرقی ایران،

تعداد جوامع شهری محدود است .برخی از شهرهای این نواحی
مثل یزد و کرمان که از منابع آب دورند ،با انتقال آب از نواحی
کوهستانی به دشت های مزروعی یا با حفر کانال های زیرزمینی
به شکل قنات به حیات خود ادامه داده اند.

شکل 48ــ2ــ جریان زاینده رود از میان شهر تاریخی اصفهان

شکل   49ــ     2ــ ارگ بم قبل از وقوع زلزله 1382

شکل    50ــ  2ــ گسترش شهر کرمانشاه به سبب موقعیت ارتباطی
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توسعه شهرهای ایران بوده اند.
ارتفاع از عوامل مهم در استقرار و
ٔ
به جدول    1ــ  2توجه کنید.

در ایران ،گاهی به شهرهای بزرگی برخورد می کنیم که در
کنار رودهای پرآب تأسیس شده و توسعه یافته اند؛ مانند اصفهان.
2ــ ناهمواری :ویژگی های طبیعی از جمله ناهمواری و
جدول 1ــ2
مشخصات ارتفاع شهرها در ایران

تعداد شهرها

نواحی جلگه ای و پست تا ارتفاع حداکثر  300متر

113

نواحی دشتی با ارتفاع  300تا  900متری

51

نواحی پایکوهی با ارتفاع  900تا  2150متری

308

نواحی مرتفع کوهستانی باالی  2150متری

24
شکل   51ــ2ــ میدان شهدای تبریز در منطقۀ کوهستانی

لیت  12ـ ٢
ف ّعا ّ

مهم دیگری در ایران می شناسید که رود بزرگی از میان آن بگذرد؟ کدام شهرها
1ــ آیا غیر از اصفهان شهر
ّ

در استان محلّ زندگی شما وجود دارد که در کنار رودی قرار گرفته باشد؟

2ــ به جدول   1ــ  2دقت کنید.در کدام نواحی شهرهای بیشتری ایجاد شده است؟چرا؟
3ــ در نواحی بسیار مرتفع کوهستانی ،تعداد شهرها کم و محدود است .چگونه عامل ارتفاع از شکل گیری
شهرها در این ناحیه جلوگیری کرده است؟ توضیح دهید.

3ــ عرض جغرافیایی :عرض جغرافیایی نیز همچون
توسعه شهری در ایران دخالت دارد .با
دو عامل قبل در ایجاد و
ٔ
نقشه   52ــ 2در نواحی جنوبی کشور به رغم هموار بودن
توجه به ٔ

نیمه شمالی
زمین ها ،تعداد مراکز شهری کم است و برعکس در ٔ
کشور (عرض های جغرافیایی باال) ،تراکم بیشتری از شهرها را
می بینیم .چرا؟ به جدول پایین نیز توجه کنید.

برای مطالعه
پراکندگی شهرهای ایران بر حسب عرض جغرافیایی
تعداد

عرض های جغرافیایی

223

 35تا  40درجه

193

 30تا  35درجه

68

 25تا  30درجه
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مدار  40درجۀ شمالی
دریای خزر

تبریز

مشهد
مدار  35درجه

تهران

همدان

اصفهان

زاهدان

اهواز

مدار  30درجه

عالئم

بندر عباس

خلیج فارس
مدار  25درجه

دریای عمان

باالی  2000متر
شهرهای کمتر از  25هزار نفر
شهرهای       50ــ         25هزار نفر
شهرهای       100ــ       50هزار نفر
شهرهای       500ــ         100هزار نفر
شهرهای  500تا یک میلیون نفر
شهرهای باالی یک میلیون نفر
کیلومتر

شکل   52ــ2ــ نقشۀ پراکندگی جغرافیایی نقاط شهری

شکل   53ــ2ــ بندرعباس شهری در منطقۀ گرم و خشک

38

200

100

0

درس سوم :نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرض های مختلف
دهنده تفاوت در ویژگی های اقلیمی و شرایط
جغرافیایی نشان
ٔ
محیطی و زیستی است.
4ــ راه های ارتباطی و عامل دفاعی :عامل دیگری
توسعه شهرهای ایران دخالت دارد ،راه های
که در ایجاد و
ٔ
ارتباطی است .این عامل در طول تاریخ به بعضی از شهرها ارج
و اعتباری بخشیده است .در گذشته ،بزرگ ترین شهرهای ایران
ــ مانند کرمانشاه ــ در مسیر راه های کاروان رو و بازرگانی شکل
توسعه راه های ارتباطی و وضعیت مناسب
گرفته اند .امروزه نیز
ٔ
گذرگاهی ،موجب گسترش برخی از شهرها شده است.
بنادر نیز از این نظر حائز اهمیت اند .عامل دفاعی هم
در گذشته از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است .بسیاری از
سکونتگاه ها در گذشته در اثر ناامنی از بین رفته اند ،مانند شهرهای
حمله مغول ها از بین رفتند
تاریخی و بزرگ نیشابور و ری که در اثر ٔ
و مجدد ًا بازسازی شدند.

بازرگانی و ارتباطی داشته اند؛ بنابراین ،نقش شهر ممکن است
سیاسی ،مذهبی ،صنعتی ــ فرهنگی ،بازرگانی ،نظامی ،توریستی،
گذرگاهی و حتی دانشگاهی باشد.
برنامۀ توسعۀ شهری

دهه اخیر ،رشد شهرها در کشور ما سرعت گرفته
در دو ــ سه ٔ
است .از طرفی ،بر تعداد جمعیت شهرها افزوده می شود و از سوی
دیگر با تبدیل نقاط روستایی به شهر و تأسیس شهرداری ،تعداد نقاط
شهری افزایش می یابد .پیدایش بافت جدید و حومه ای در اطراف
شهرها و پیدایش شهرک ها مشکالتی را برای مسئوالن شهری
به وجود آورده است؛ به همین دلیل ،سازمان ها و وزارت خانه های
توسعه شهری را تدوین
مسئول برای کنترل رشد شهرها ،برنامه های
ٔ
کرده اند .در این برنامه و طرح ها ،از عکس های ماهواره ای و
نقشه های کاربری زمین٭ استفاده می شود.

نقش شهرها

در گذشته و حتی امروز برخی از شهرها ویژگی خاصی
خاصی را از خود نشان می دهند که به آن نقش
داشته و کارایی ّ
شهر می گویند؛ برای مثال ،تهران به عنوان پایتخت کشور ما یک
نقش سیاسی دارد ،گرچه کارایی های دیگری نیز در آن مشهود
است .شهر اصفهان با آن که یک شهر تاریخی بوده ّاما امروزه
بیشتر به صورت یک شهر صنعتی و خدماتی نیز نقش خود را
ایفا می کند .شهرهای مشهد و قم از دیرباز به دلیل وجود مرقد
چهره یک شهر مذهبی
امام هشتم (ع) و حضرت معصومه (س)
ٔ
مهم توسعه و گسترش این
را داشته اند و نقش مذهبی از عوامل ّ
شهرها بوده است .شهرهای بندری در ایران از گذشته تاکنون نقش

راهنمای نقشه
مراتع متراکم
اراضی دیم
مناطق صنعتی
اراضی کشاورزی
مراتع کم تراکم
باغات
باغ+کشاورزی
برونزده سنگی
مراتع مشجر
بستر رود
مراتع نیمه متراکم
مراکز روستایی

شکل  54ــ2ــ نقشۀ کاربری اراضی بخشی از منطقۀ فیروزکوه ـ دماوند

لیت    13ـ     ٢
ف ّعا ّ

1ــ نقش شهرهای زیر را مشخص کنید.
الف ــ آبادان ب ــ بندرانزلی پ ــ شیراز ت ــ قم
2ــ نقش یک شهر استان محل زندگی خود را به دلخواه بنویسید.
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تقسیمات سیاسی کشور

تاکنون با پراکندگی سکونتگاه های شهری و روستایی در
نقطه شهری،
ایران آشنا شدید .درسال  1389حدود ٔ 1127
   964بخش و  2475دهستان در ایران وجود داشته است .برای

اداره هرچه بهتر این سکونتگاه ها نیاز به تقسیمات سیاسی و
ٔ
اداری است .نخستین تقسیمات سیاسی استان در سال 1316
نقشه  55ــ 2توجه کنید .کشور ایران دارای
شمسی انجام شد .به ٔ
  31استان است.

لیت    14ـ     ٢
ف ّعا ّ

چرا تعداد استان ها در غرب کشور بیشتر از شرق کشور است؟

1ــ آذربایجان غربی
2ــ آذربایجان شرقی
3ــ اردبیل
4ــ اصفهان
 5ــ البرز
    6ــ ایالم
  7ــ بوشهر
8ــ تهران
       9ــ چهارمحال     و بختیاری
10ــ خراسان جنوبی
11ــ خراسان رضوی
12ــ خراسان شمالی
 13ــ خوزستان
 14ــ زنجان
15ــ سمنان
16ــ سیستان و بلوچستان
17ــ فارس
 18ــ قزوین
19ــ قم
20ــ کردستان
 21ــ کرمان
 22ــ کرمانشاه
 23ــ کهگیلویه و بویراحمد
24ــ گلستان
25ــ گیالن
26ــ لرستان
27ــ مازندران
28ــ مرکزی
29ــ هرمزگان
30ــ همدان
31ــ یزد
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شکل  55ــ2ــ نقشۀ تقسیمات سیاسی ایران

فـا

رس

13

6

درس سوم :نگاهی به جغرافیای انسانی ایران
تقسیمات داخلی در یک استان چگونه است؟

بزرگ ترین تقسیمات کشور ،استان است اما در داخل هر
استان تقسیمات کوچک تری نیز وجود دارد.
وسیله استاندار اداره می شود.استانداران از
استان بـه
ٔ

سوی وزیر کشور تعیین می شوند و به حل مشکالت استان و توسعه
و پیشرفت آن می پردازند.
امروزه به سکونتگاه هایی که شهرداری داشته باشد ،شهر
گفته می شود.

استان:

استان از چند شهرستان تشکیل شده است و استاندار ،آن را اداره می کند.

شهرستان:

هر شهرستان از چند بخش تشکیل شده است که فرماندار ،آن را اداره می کند.

بخش:

هر بخش از چند دهستان تشکیل شده است و بخشدار ،آن را اداره می کند.

شهر:

نقطه شهری قرار دارد که شهردار ،آن را اداره می کند.
در محدوده یک بخش ،یک یا چند ٔ

دهستان:

از مجموع چند روستا یک دهستان تشکیل می شود که دهدار ،آن را اداره می کند.

روستا یا ده:

کوچک ترین واحد سکونت و مبدأ تقسیمات کشوری ،روستاست.

شاهرود

دامغان
مهد

ی شهر

سمنان
گرمسار

شمال
شرق

غرب

راهنما

جنوب

مرکز استان
مرکز شهرستان

کیلومتر

44/000 88/000 132/000 176/000

0

شکل  56ــ  2ــ استان سمنان به تفکیک شهرستان

مرز استان
محدودۀ شهرستان
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خالصه

زندگی عشایری :بخشی از مردم کشور ما ،در فصول مختلف بین کوهپایه ها و دشت های مجاور به
همراه دام های خود جابه جا می شوند و به پرورش دام مشغول اند.
زندگی روستایی :وجود آب در پیدایش و شکل روستا در ایران نقش مهمی داشته است .اغلب
روستا ها در کوهپایه ها و جلگه های ساحلی ایران پراکنده شده اند.
زندگی شهری :با گسترش روستاها و افزایش جمعیت ،شهرها شکل گرفتند.پراکندگی شهرها با عامل
آب ،ناهمواری و آب و هوا رابطه دارد.
اداره بهتر به قسمت های
تقسیمات سیاسی :ایران به بخش های بزرگی به نام «استان» و نیز هر بخش برای ٔ
کوچک تری تقسیم شده است.
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