
جغرافیای انسانی ایران
انسانی،  جوامع  پراکندگی  به  انسانی  جغرافیای 
طبیعی  محیط  با  آنها  رابطۀ  و  فعالیت ها  ویژگی ها، 

می پردازد. 
در این فصل، شما با ویژگی های جمعیت، تقسیمات 
کشوری،سکونت گاه ها و توان های اقتصادی ایران 

آشنا می شوید.

فصــل3

*پیرانشهرـ آذربایجان غربی
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پراکندگی جمعیت در ایران 
به نقشۀ پراکندگی جمعیت ایران، به دقت نگاه کنید و به سؤاالت پاسخ دهید. 

1 آیا جمعیت در همه جای کشور ما یکسان پراکنده شده است؟
2 کدام نقاط، پرجمعیت و کدام یک کم جمعیت هستند؟

3 آیا جایی دیده می شود که از جمعیت خالی باشد؟

 شکل 1 ـ نقشۀ پراکندگی جمعیت در ایران

درس 7

ویژگی های جمعیت ایران
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در  اثرگذار  عوامل  بعضی  بیانگر  نقشه های  زیر   می گیرد.  تأثیر  متعددی،  عوامل  از  مکان ها  در  پراکندگی جمعیت 
پراکندگی جمعیت کشور ماست. پس از مرور این نقشه ها، دربارۀ عوامل مؤثر بر پراکندگی جمعیت در کشور، با 

یکدیگر گفت وگو کنید. 

جغرافی دانان در مطالعۀ پراکندگی جمعیت، عوامل طبیعی و انسانی را مورد توجه قرار می دهند. آنان معتقدند که 
نقشۀ پراکندگی جمعیت، پیوسته در حال تغییر است. در دهه های اخیر، نقش انسان به عنوان عامل تأثیرگذار در 

پراکندگی جمعیت، نسبت به گذشته، افزایش چشمگیری داشته است.

 نقشۀ ناهمواری ها  شکل 2ـ 

 نقشۀ پراکندگی معادن نفت و گاز شکل 4ـ  نقشۀ پراکندگی معادن  شکل 5ـ 

 نقشۀ رودهای دائمی و موقت  شکل 3ـ 
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اطالعات داده شده به شما کمک می کند که عوامل انسانی اثرگذار را بر پراکندگی جمعیت شناسایی کنید.

رشد جمعیت 
طبق آخرین آمار سر شماری نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت ایران 79926270 نفر است. به نمودار جمعیت ایران 
توجه کنید. با توجه به روند افزایش جمعیت ایران طی دهه های اخیر، چه تغییر و تحوالتی را در آینده پیش بینی می کنید؟ 

سرمایه و فناوری حمل و نقل و ارتباطات

پیشینه و سابقۀ تاریخیسرمایه گذاری دولت ها

آبان            آبان                      آبان                    مهر              آبان         آبان                      آبان1400

میلیون نفر

فعـالـیت:1
باتوجه به اطالعات داده شده جدول زیر را تکمیل کنید.

عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت عوامل طبیعی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت

ـ حمل و نقلـ خاک

ــ

ــ

ــ

آبان 1395
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افزایش  میزان  بررسی  جمعیت،  مهم  مباحث  از  یکی 
برای  متخصصان  است.  کشور  هر  جمعیت  کاهش  و 
رشد  جمعیت،  کاهش  و  افزایش  میزان  به  دستیابی 

طبیعی جمعیت را اندازه گیری می کنند. 
برای اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت، میزان موالید و 
مرگ ومیر را در یک ساِل مشخص از هم کم، و برتعداد 
بیان  درصد  به  را  آن  سپس  و  تقسیم،  جمعیت  کل 

می کنند.

 اگر میزان موالید ایران در سال 1395 حدود 1,250,000 نفر و مرگ ومیر آن  370,000  نفر باشد، میزان رشد 
طبیعی ایران، چند درصد است؟

میزان رشد طبیعی چند کشور در جدول زیر آورده شده است. میزان رشد ایران را که به دست آوردید در جدول 
زیر قرار دهید. میزان رشد کشور ما به کدام کشور نزدیک تر است؟ کمترین و بیشترین میزان رشد، متعلّق به کدام 

کشورهاست؟ آیا اطالع از میزان رشد برای برنامه ریزان کشورها مهم است؟ چرا؟

لبنانکویتآنگوالمصرآرژانتینسوئدفنالندکشور

0/41/112/13/23/64/2میزان رشد طبیعی )به درصد(

از  برخی  نیست.  یکسان  میزان رشد طبیعی جمعیت در جهان،  دریافتید که  آمده،  به دست  اطالعات  به  توجه  با 
کشورهای جهان رشد بیش از 3/5 درصد و برخی رشد منفی دارند. البته نکتۀ مهم در رشد جمعیت، این است که 
نه تنها عامل طبیعی زاد و ولد در آن نقش دارد، بلکه مهاجرت از عوامل تأثیرگذار بر رشد جمعیت کشورها به شمار 
می رود. موالید و مرگ ومیر، رشد طبیعی جمعیت را نشان می دهد که اگر مهاجرت را به آن اضافه یا از آن کم کنیم، 
رشد مطلق جمعیت را به دست خواهیم آورد. با کمک معلم خود و با استفاده از فرمول درصد رشد طبیعی جمعیت، 

فرمول رشد مطلق جمعیت را در پیرابند )کادر( زیر بنویسید:

  = رشد طبیعی جمعیت
میزان مرگ        ومیر - میزان موالید 

کل جمعیت   × 100

 = رشد مطلق جمعیت
)..........-...........( ........

کل جمعیت     × 100  

 در سال 13۹5 بیش از یک میلیون نفر نوزاد در ایران متولد شده اند

 منبع: بانک جهانی 2015
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معموالً برنامه ریزان برای برنامه ریزی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، به آینده نگری جمعیتی 
نیاز دارند. قانون 70 ٭ ، زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می دهد.

اطالع از میزان رشد جمعیت، پایۀ محاسبه فرمول دو برابر شدن جمعیت است. زمان به دست آمده سبب می شود تا 
برای آینده، پیش بینی های الزم را انجام دهند.

به نظر شما چند سال طول می کشد تا جمعیت کشور ما دو برابر شود؟
ـــــــــــــــــ70 

نرخ رشد جمعیت
مدت زمان دو برابر شدن جمعیت = 

٭ عدد ۷۰ لگاریتم عدد ۲ می باشد.

برنامه ریزی عالمانه برای هر کشور نیاز به اطالعات صحیح و آمار دقیق دارد. مرکز آمار ایران به عنوان یک سازمان 
مسئول برای استخراج آمار صحیح در سال 1395 از تمام وزارت خانه ها، سازمان ها، دستگاه ها، نهادهای عمومی و 

مؤسسات دولتی و استانداردهای کشور کمک گرفت و سرشماری اینترنتی را برای اولین بار اجرا نمود. 
کنند  ثبت  را  اطالعات خود  اینترنت  از طریق  نتوانسته اند  مختلف  به دالیل  که  خانوارهایی  از  برخی  برای 

مأموران سرشماری با مراجعه به درب منازل به شیوه ترکیبی یک آمارگیری موفق را به پایان رسانند.

 برای مطالعه 

فعـالـیت:2
میزان رشد استان محل زندگی خود را از کتاب استان شناسی یا سایت مرکز آمار )درگاه آمار ملی ایران( بگیرید و 

آن را با کشور مقایسه کنید. وضعیت استان خود را از این نظر مورد بحث و گفت وگو قرار دهید.

شناخت محل زندگی خود
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مرکز آمار ایران چهار گروه عمده سنی را در سال 1395 مشخص کرده است. با توجه به رنگ های داده شده در هرم 
باال ، تقسیم بندی چهار گروه سنی کودکان و نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و سالمندان را در پیرابند زیر بنویسید     : 

ساختمان جمعیت 
برنامه ریزی  برای  آنان  امروزه  اما  داشت.  برنامه ریزان  تصمیم گیری های  در  مهمی  نقش  آمار جمعیت  در گذشته، 
دقیق مجبورند عالوه بر تعداد جمعیت، عوامل دیگر جمعیتی را نیز در نظر بگیرند. کدام ویژگی های جمعیتی را 
می شناسید که در سرشماری ها به آنها توجه می شود و سرشماران، اطالعات مربوط به آنها را جمع آوری می کنند؟

ساختمان  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  جمعیت  ترکیب  یا  ساختمان  بررسی  جمعیتی،  مطالعات  در  اکنون 
جمعیت، ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد. اطالع از وضعیت سنی و جنسی جمعیت 

هر کشور از موارد قابل توجه برنامه ریزان است. 
جمعیت کرۀ زمین از لحاظ نسبت جنسی جز در زمان های 
خاص، تفاوت چندانی ندارد؛ اما درطول زمان، نسبت سنی 
دلیل  به  متخصصان  می شود.  تغییراتی  دچار  کشورها  در 
لحاظ  از  کشور  هر  برنامه ریزی  در  سنی  نسبت  اهمیت 
سنی، جمعیت را به گروه های مختلفی دسته بندی کرده اند. 
اهمیت و کاربرد هرم  سنی: در هرکشوری هرم  سنی به 
برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن 
کشور آشنا شوند و از آن برای برنامه ریزی استفاده کنند؛ به 
عنوان نمونه برای تحقق برنامه های تأمین اجتماعی، بهبود 
وضعیت سالمندان، ارتقای سطح سالمت جامعه، تأمین شغل 

برای حال و آینده، ایجاد فرصت های تحصیلی، تفریحی و رفاهی برای جوانان، امنیت ملّی، جلوگیری از پیری جمعیتی، 
از اطالعات و آمارهای سنی و جنسی جمعیت کمک می گیرند. در هرم سنی باال، زیرگروه های سنی را چند ساله 

تقسیم بندی کرده اند؟

سهم هر یک از گروه های عمده سنی کشور 13۹5گروه های عمده سنی

تولد تا ........................ کودکان و نوجوانان

............ ـ ........... جوانان

............ ـ ........... بزرگساالن

............ ـ ........... + سالمندان

24/0

25/1

44/۸

6/1

 منبع: مرکز آمار ایران
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سیاست های جمعیتی 
در  رشد جمعیت  میزان  کنند.  کنترل  را  رشد جمعیت  میزان  کرده اند  پیوسته سعی  دولت ها  اخیر،  دهه های  در 

برنامه ریزی ملی کشورها نقش دارد.
ایران هم، از جمله کشورهایی است که تغییرات جمعیتی زیادی در دهه های اخیر داشته است. 

فعـالـیت:۳
1ـ با توجه به نقش و اهمیت اطالعات و آمار در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی کشورها به عنوان عضو خانواده، 

جایگاه سرشماری و جمع آوری اطالعات را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. 
2ـ به هرم سنی ایران در سال 1390 و 1395توجه کنید.

مقایسه ای بین هرم سنی ایران در سال های 1390 و 1395
 انجام دهید و تغییرات آن را بررسی کنید.

گروه های سنی ایران را در سال 1395مورد بررسی قرار دهید. 
بیشترین جمعیت در کدام گروه سنی مشاهده می شود؟ این گروه سنی چه ویژگی هایی دارد؟

چه مزایا و محدودیت هایی را برای کشور ما ایجاد می کنند؟
3ـ با کمک هرم های سنی زیر، به سؤاالت پاسخ دهید. 

ـ میزان رشد موالید در کدام کشور بیشتر است؟
ـ کدام کشور، افراد سالمند بیشتری دارد؟ پیامدهای آن چیست؟ 

ـ کدام کشور درصد جمعیت فعال اقتصادی بیشتر، و چه مزایا و محدودیت هایی پیش رو دارد؟ 
ـ قاعده هرم دو کشور را مقایسه کنید.

4ـ به نظر شما یک هرم سنی مطلوب )جمعیت مناسب برای حال و آینده( چه شکلی دارد؟ به صورت شماتیک، هرم 
مناسب جمعیتی رسم کنید. دالیل خود را از چگونگی رسم هرم سنی ارائه کنید.

 هرم سنی آلمان هرم سنی اکوادور

مردمرد زنزن
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بیشترین و کمترین رشد جمعیت به کدام سال ها مربوط است؟ چرا؟
سیاست های کاهش جمعیت، سبب کاهش رشد در سال 1395 )1/2۴ درصد( شد. این کاهش در آینده می تواند 
مشکالتی برای کشور ما ایجاد کند که از جمله می توان به برهم خوردن تعادل جمعیتی، )سن و جنس( کاهش نیروی 

فعال و تضعیف نیروی دفاعی کشور، اشاره کرد. 
اگر سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید ادامه پیدا کند، جمعیت کشور به تدریج دچار پیری و در نهایت مشکالت 
نباید سیاست کنترل جمعیت به گونه ای باشد که هرم سنی کشور به سمت   

ٍ
دیگری در بر خواهد داشت. اساسا

سالمندی و کهنسالی حرکت کند، زیرا این پدیده مانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود.

مهاجرت 
مهاجرت عبارت است از جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی یا به عبارتی ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر.

مهاجرت از عوامل مهم در تغییرات جمعیت به شمار می رود. با پیشرفت فناوری و وسایل حمل و نقل، حرکت و 
جابه جایی نسبت به گذشته افزایش یافته است. افراد در مهاجرت بین دو واحد جغرافیایی جابه جا می شوند.

بعضی از متخصصان، مهاجرت از ابتدای قرن بیستم تا به حال را در سه شکل بیان کرده اند. 
1 مهاجرت روستاییان به شهر که باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود که یکی از انواع مهاجرت 
داخلی است. این مهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن نیروی کار روستا و افزایش جمعیت فعال اقتصادی شهر، خود 

را نشان می دهد. در کشور ما، مهاجرت روستاییان به شهرها از مهم ترین مهاجرت ها در دهه های اخیر به شمار می رود. 
2 مهاجرت های گروهی که براساس تصمیمات سیاسی انجام می شود. 

3 مهاجرت هایی که افراد از یک کشور به کشور دیگر جابه جا می شوند، مهاجرت خارجی می گویند که به دو صورت 
اختیاری و اجباری انجام می شود. 

اثرات مهاجرت : مهاجرت به هر شکلی که انجام شود، برای کشوری که افراد از آن خارج می شوند )مهاجر فرست( 
و همچنین برای کشوری که افراد به آن وارد می شوند )مهاجرپذیر( تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط 

زیستی را به همراه دارد.
مهاجرت بر مکان مبدأ و مقصد اثر می گذارد. تغییرات به وجود آمده بر ترکیب سنی و جنسی، قیمت زمین و مسکن، 
اشتغال، امکانات و تجهیزات، فرهنگ و زبان قابل مشاهده است. به طور مثال مهاجرت بی رویه به برخی از شهرهای 
ایران سبب افزایش جمعیت و گسترش مناطق حاشیه در آنها شده اند. آیا می توانید اثرات مهاجرت در ترکیب سنی 

و جنسی مکان مبدأ و مقصد را بیان کنید؟

1385ـ  13751375ـ  13651365ـ  13551355ـ  1345دوره

2/73/91/51/6میزان رشد
جدول متوسط میزان رشد جمعیت ایران

سیاست های جمعیتی 
در دهه های اخیر بر اثر گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونق صادرات نفت و 

واردات مواد غذایی؛ میزان مرگ ومیر کاهش یافته و سبب افزایش سریع جمعیت شده است.
جدول زیر، متوسط رشد ساالنۀ جمعیت ایران را در سال های 55  تا  85 نشان می دهد.
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نکتۀ قابل توجه در مهاجرت این است که اعضای یک خانواده با هم به دنیا نمی آیند و با هم از دنیا نمی روند )مگر 
در سوانح(، ولی اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند و حتی در مواردی، چندین خانواده یا کلیۀ ساکنان 
یک محل یا منطقه به خاطر عامل یا عوامل مشترک، جابه جا می شوند. به همین خاطر، مطالعۀ مهاجرت در بحث 

تغییرات جمعیت مهم است.
نمودار زیر سهم مهاجرت استان های کشور را طی سال های 1395ـ  1390 نشان می دهد، کدام استان های ایران، در 
طی این دوره بیش ترین روند مهاجر پذیری را داشته اند. علت آن را چه می دانید؟ مهاجرپذیرترین استان کدام است؟

شاه عباس برای حفظ مرزهای شمالی ایران، 
رزم آوری  به  که  را،  ُکرد  قبایل  از  تعدادی 
نواحی  به  بودند  مشهور  سلحشوری،  و 

شمال شرقی کشور فرستاد.

خشک شدن منابع آب منطقه سیستان، که ناشی 
باعث  بود،  تاریخی هیرمند  بند  به  بی توجهی  از 

مهاجرت سیستانی ها به سرزمین گرگان شد.

پس از اصالحات ارضی در دهۀ 40، تعداد زیادی 
از روستاییان به علت نداشتن زمین و مشکالت 

اقتصادی به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند.

آریایی ها از شمال دریای خزر به علت سرما 
به سمت جنوب  دادن چراگاه ها،  از دست  و 

دریای خزر )ایران( مهاجرت کردند.

فعـالـیت:۴
دربارۀ ویژگی های جمعیت استان خود، بحث و گفت وگو کنید. استان شما در مورد مهاجرت، ترکیب سنی و جنسی 

چه وضعیتی دارد؟

شناخت محل زندگی خود

اطالعات زیر به برخی از عوامل انسانی و طبیعی که در ایران سبب مهاجرت شده است، اشاره دارد.
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پاالیشگاه آبادان 
بزرگ ترین پاالیشگاه جهان، 

1317

آبادان صادرکنندۀ 
فراورده های نفتی، 

1342

آغاز جنگ تحمیلی،
1359 

ایجاد منطقۀ آزاد اقتصادی اروند 
در آبادان و خرمشهر، 1392

400000

300000
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100000

0
1375 13851355 13651335 1345

  نمودار تغییرات جمعیتی شهر آبادان 13۸5ـ 1335

فعـالـیت:۵
به اطالعات داده شده از شهر آبادان، توجه کنید. این اطالعات، تغییرات جمعیتی این شهر را طی چند دهه نشان 

می دهد. با توجه به سؤاالت داده شده، با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید؛ سپس پاسخ خود را ارائه کنید.
ـ مهاجرت اجباری و اختیاری مربوط به چه سال هایی می باشد؟

ـ عوامل انسانی و طبیعِی اثرگذار بر این نوع مهاجرت ها، کدام است؟
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فعـالـیت:1
صفحۀ خالی شناسنامه را با مشخصات خود پر کنید و نام هر کدام از تقسیمات ذکر شده را با توجه به صفحۀ اول 

شناسنامه خودتان تکمیل نمایید.

درس 8

تقسیمات کشوری ایران

به تصاویر شناسنامه های زیر توجه کنید. به نظر شما موارد مشخص شده با رنگ سفید به چه مفهوم جغرافیایی در 
ایران اشاره دارد؟

ـ تاریخچۀ تقسیمات کشوری در ایران
 پیش از اسالم 

پس از ورود آریاییان به فالت ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی، یک آبادی کوچک را» ویس« و آبادی بزرگ تر 
را » گئو « می نامیدند.

 بعدها در عصر هخامنشیان، داریوش کشور را به سی َشْهَربی که همان شهر می باشد، تقسیم کرد و برای هریک از 
آنان مأمورینی گماشت که آنها را شهربان و به یونانی »ساتراپ« می گفتند. در دوران سلوکیان کشور به 72 بخش 
تقسیم شد. قسمت های حکومت هخامنشی در حکومت اشکانیان یا پارت ها ادامه داشت. در دوره ساسانیان، کشور 

به سرزمین )ایالت(، خوره )استان( ، تسوگ یا تسوج )شهرستان( و رستاک )دهستان( تقسیم شده بود. 
بعد از اسالم

در دوره عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان »ایالت« تقسیم بندی می شد که در مجموع به 
31 ایالت می رسید.

در دوره صفویه، افشاریه، زندیه وقاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بودند از: ایالت، والیت، 
از:  بودند  عبارت  ایالت ها  این  شد.  تقسیم  والیت  دوازده  و  ایالت  چهار  به  ایران  قاجاریه  دورة  در  قصبه.  و  بلوک 

آذربایجان، کرمان وبلوچستان، فارس و بنادر، خراسان وسیستان.

الیگودرز
مرکزی

بربرود غربی
گوران
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 شکل 1 ـ نقشۀ تقسیمات کشوری ایران در زمان هخامنشیان

 شکل 2 ـ نقشۀ تقسیمات کشوری ایران در زمان صفویه
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س
خلیج فار

دریای عمان

دریای خزر

 شکل 3 ـ نقشۀ تقسیمات کشوری ایران در آبان ماه 1316

دریای خزر

در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان که نام هر استان یک عدد بود و 49 شهرستان 
تقسیم شد. در این قانون، هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و 

هر دهستان به چند قصبه تقسیم می شد.

و درسال 1357 ه.ش، در آستانهٔ پیروزی انقالب اسالمی، ایران به 24 استان تقسیم شد. ودرسال 1372ه.ش طرح اولین 
استان جدید با نام اردبیل به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و پس از آن استان های قم، قزوین ، گلستان، خراسان های 

شمالی، رضوی، جنوبی و البرز اضافه شدند.

تقسیمات کشوری در ایران 
برای ادارهٔ بهتر کشور، عرضه خدمات مناسب تر و تأمین نیاز های مردم آن را به واحدهای کوچکتری تقسیم می کنند. 
این تقسیمات، متناسب با موقعیت و زمان، تغییر می یابد. واحد تقسیمات کشوری ایران در حال حاضر عبارت است از:

استان: واحدی از تقسیمات کشوری است که با محدودۀ جغرافیایی معین، از به هم پیوستن چند شهرستان هم جوار 
با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود. استان، توسط استاندار 

اداره می شود.
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شهرستان: واحدی از تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار 
تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، واحد متناسب و همگنی را 

به وجود آورده است. شهرستان توسط فرماندار اداره می شود. 

بخش: واحدی از تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند دهستان هم جوار، 
شامل چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده است. بخش، توسط بخشدار اداره می شود.

دهستان: کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند روستا، 
مکان و مزرعۀ هم جوار تشکیل می شود و از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن است و 
امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سامانه و شبکه ای واحد را فراهم می سازد. دهستان توسط دهدار اداره می شود. 

دهستان

بخش

شهرستان

استان

از لحاظ نظام اداری،

دهستان تابع بخش،

بخش تابع شهرستان، 

شهرستان تابع استان

و استان تابع تشکیالت مرکزی

 )پایتخت( خواهد بود.

استان، 4۲9 شهرستان، 1۰5۷ بخش،  از 31  ایران  پایان سال 1393، کشور  تا  تقسیمات کشوری  براساس آخرین 
۲589 دهستان و 1۲43 شهر، تشکیل یافته است.

بیشتـر بـدانیـم

روستاشهردهستانبخششهرستاناستانکشورواحد تقسیمات کشوری 

دهیارشهرداردهداربخشدارفرمانداراستانداروزیر کشورمسئول

دهیاریشهرداریدهداریبخشداریفرمانداریاستانداریوزارت کشورواحد اداری
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 شکل 4 ـ نقشۀ تقسیمات کشوری ایران در سال 1395

قشم
کیش

جزیره بوموسی

1ـ آذربایجان غربی
2ـ آذربایجان شرقی

3ـ اردبیل
4ـ اصفهان

5 ـ البرز
6 ـ ایالم

7ـ بوشهر
8 ـ تهران

9ـ چهارمحال و بختیاری
10ـ خراسان جنوبی
11ـ خراسان رضوی
12ـ خراسان شمالی

13ـ خوزستان
14ـ زنجان
15ـ سمنان

16ـ سیستان و بلوچستان

17ـ فارس
18ـ  قزوین

19ـ قم
20ـ کردستان

21ـ کرمان
22ـ کرمانشاه

23ـ کهگیلویه و بویراحمد
24ـ گلستان
25ـ گیالن

26ـ لرستان
27ـ مازندران 
28ـ مرکزی

29ـ هرمزگان
30ـ همدان

31ـ یزد
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تقسیمات کشوری از دیدگاه نقشه

 شهرستان قائنات

 دهستان پسکوه
 بخش سده

 استان خراسان جنوبی

فعـالـیت:2
1ـ به طور گروهی، نقشۀ استان خود را ترسیم، و شهرستان های آن را مشخص کنید.

2ـ با مراجعه به بخش تقسیمات کشوری، وضعیت محل زندگی خود را از نظر قرارگیری در شهرستان، بخش، روستا 
و شهر، مشخص، و مانند تصاویر باال برای هر کدام، نقشه ای تهیه کنید.

3ـ با مراجعه به سایت اینترنتی استانداری یا ادارۀ سیاسی محل زندگی خود، جدیدترین تغییرات تقسیمات کشوری 
استان خود را تهیه، و به کالس گزارش کنید.

شناخت محل زندگی خود
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درس 9

سکونتگاه های ایران

شکل گیری سکونتگاه ها 
به عنوان درس توجه کنید. به نظر شما سکونتگاه چه مفهومی دارد؟ کدام یک از تصاویر زیر معنای سکونتگاه را به 

نمایش می گذارد؟ 

 شکل 2ـ خانه عباسیان ـ کاشان شکل 1 ـ روستای جاغرق ـ استان خراسان رضوی

شاید از نظر شما هر دو تصویر، سکونتگاه را به نمایش گذاشته است؛ اما از دیدگاه دانش جغرافیا، سکونتگاه محلی است 
از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند. هر شهر و روستا یک سکونتگاه است. 

عواملی در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی ایران نقش دارند. بین این عوامل، آب بیشترین اهمیت را 
داشته است. بسیاری از سکونتگاه های اّولیه، در کنار رودها به وجود آمده اند. همواره آب در هر مکان، در تمایل انسان 
به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم نقش مهمی داشته است. با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین 
سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد. افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.
به نظر شما به جز آب، چه عامل یا عواملی در شکل گیری سکونتگاه ها اثرگذار است؟ اگر در زمان شکل گیری یک 

سکونتگاه روستایی آب به اندازۀ کافی باشد اما خاک، حاصلخیزی الزم را نداشته باشد، چه وضعی پیش می آید؟ 
اطالعات داده شده به شما کمک می کند که عالوه بر آب، سایر عوامل اثر گذار را در شکل گیری سکونتگاه ها شناسایی کنید.

درصد شهرهاارتفاع

27%پایین تر از سطح دریا تا 500 متر

13%1000ـ500

53%2000ـ1000

7%2000 به باال

جدول 1ـ پراکندگی شهر های ایران بر اساس ارتفاع 
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آیا مي دانید بزرگ ترین  شهرهاي ایران در 
گذشته، در مسیر راه هاي کاروان رو و بازرگاني 

داخلي یا خارجي شکل گرفته است؟

 شکل 1 ـ نقشۀ پراکندگی جغرافیای نقاط شهری ایران در سال 13۹0

 شکل 4ـ قلعه رودخان ـ گیالن

 شکل 3ـ نقشٔه پراکندگی نقاط شهری ایران بر حسب عرض جغرافیایی

 شکل 5 ـ ری شهری در مسیر جاده ابریشم 

فعـالـیت:1
1ـ پاسخ های خود را دربارۀ عوامل اثرگذار در شکل گیری سکونتگاه ها را در جدول زیر وارد کنید.

2ـ آیا نقش عوامل اثرگذار بر شکل گیری سکونتگاه ها در گذشته و اکنون یکسان است؟ چه عواملی در سال های 
اخیر در شکل گیری سکونتگاه ها اثر بیشتری دارد؟

عوامل انسانی عوامل طبیعی

عامل دفاعی و امنیت ......

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

...... شیب زمین
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فعـالـیت:۳
به تصاویر مربوط به دو سکونتگاه توجه کنید. چه عاملی بر گسترش این سکونتگاه ها اثر دارد؟ این عامل بر نحوۀ 

گسترش این سکونتگاه ها، چه تأثیری داشته است؟

عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها 
نه تنها  و...  آب، خاک، شیب  زمین  مانند  اثرگذار  عوامل 
در پیدایش سکونتگاه ها، بلکه در تغییرات به وجود آمده 
در آنها نقش دارد. شرایط جغرافیایی )طبیعی، انسانی( 
مناسب، در گسترش سکونتگاه ها اثرگذار است. بسیاری 
گسترش  ایران  روستایی  و  شهری  سکونتگاه های  از 
را  روستاهایی  و  شهرها  چه  است.  داشته  چشمگیری 
می شناسید که در دهه های اخیر گسترش یافته است؟ چه 
عوامل طبیعی و انسانی بر این گسترش اثر گذاشته است؟ 
گاهی عوامل طبیعی یا انسانی، موقعیتی به وجود می آورد 

که یک سکونتگاه اعتبار خود را از دست می دهد یا از بین می رود؛ به طور مثال شهر باستانی بیشاپور، که در شمال غربی 
کازرون قرار دارد در زمان ساسانیان از اهمیت ارتباطی مهمی در ایران برخوردار بود. این شهر تا قرن هفتم هجری، آباد و 

مسکونی بود. جنگ و بیماری سبب از بین رفتن این شهر شد.

 شکل 6  ـ بقایای شهر بیشاپور

فعـالـیت:2
3ـ با استفاده از مطالب کتاب استان شناسی و کمک معلم و هم کالسی هایتان، علت شکل گیری شهر یا روستای 

محل زندگی خود را بررسی، و به صورت گزارش به کالس ارائه کنید.

شناخت محل زندگی خود

 شکل ۸ ـ ماکو ـ آذربایجان غربی شکل 7 ـ روستای هیر قزوین 
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انواع سکونتگاه 
تصاویر زیر، انواع سکونتگاه ها از نظر شیوۀ زندگی در ایران را معرفی می کند.

 قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است، 
سکونتگاه عشایری است. در این شیوۀ زندگی، سکونت و 
یک جا   نشینی دائمی دیده نمی شود. عشایر به طور مستقیم 
از منابع طبیعی استفاده می کنند. در ایران، وجود کوه های 
البرز و زاگرس و نیز دشت های پست و هموار مجاور آنها 
از قرن ها پیش اوضاع مساعدی را برای دامپروری فراهم 
کرده است. عشایر، زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل 
و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم 
دارند. ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ایالت 

عمدۀ کشور ایران هستند. 
 روستا، محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین 
وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی اشتغال دارند. 
فضای باز اطراف روستاها، چشم اندازهای طبیعی زیبایی 
را برای روستاییان فراهم کرده است. روستاییان نسبت به 
آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. بسیاری از 
روستاییان در کاشت، داشت و برداشت محصول، با یکدیگر 
همکاری می کنند. هوای پاک، طبیعت زیبا و زندگی ساده 
است.  آورده  فراهم  روستاییان  برای  را  بیشتری  آرامش 
بیمارستان،  نظیر  خدماتی  عرضۀ  روستاها،  در  معموالً 

فروشگاه و حمل و نقل عمومی، کمتر و محدودتر است. 
 در سال 1395 طبق گزارش مرکز آمار ایران منظور از 
دارای مصوبه  نقاط جغرافیایی است که  از  شهر هر یک 
هیئت دولت بوده و دارای شهرداری باشد. همچنین شهر  
دارای  عوامل،  سایر  و  اشتغال  ساختمانی،  بافت  نظر  از 

سیمایی با ویژگی های خاص خود است.
جمعیت زیاد شهرها به خدمات و تسهیالت بیشتری نیاز 
دارد. جمعیت زیاد سبب شده است خانه ها فشرده و محله ها 
پرتراکم شود. بیشتر مردم سکونتگاه های شهری، در بخش 
خدمات و صنعت شاغل هستند. در شهر ها معموالً تفاوت 
بسیاری در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوۀ زندگی مردم 

مشاهده می شود. 

 شکل ۹ـ زندگی عشایری ـ  ایل سون ـ  استان اردبیل

 چهارمحال بختیاری   روستای سرآقاسیدـ   شکل 10  ـ زندگی روستاییـ   

 شکل 11ـ زندگی شهری ـ  شهر کرمان
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تفاوت این سه نوع سکونتگاه را با توجه به اطالعات داده شده، در جدول زیر بنویسید:

خدمات و تسهیالتروابط اجتماعیمعیشتجمعیتنوع زندگی

عشایری

روستایی

شهری

شکل  سکونتگاه ها 
هر سکونتگاه از اجزای مختلفی تشکیل شده است. اجزای سکونتگاه های روستایی شامل خانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، 
مکان های عمومی، مساجد، میدان ها و شبکۀ معابر یا راه ها است. اجزای سکونتگاه شهری اغلب شامل کاشانه ها، خیابان ها، 
میدان ها، مکان های آموزشی و تفریحی، دانشگاه ها، بازار و مراکز درمانی است. چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و 

انسانی در سکونتگاه ها، شکل های مختلفی از سکونتگاه را به وجود آورده است. 
به شکل های زیر نگاه کنید. آیا می توانید تفاوت های آنها را پیدا کنید؟ اکنون می توانید دو طبقه بندی کلی از شکل 

سکونتگاه های روستایی را نام ببرید؟

 شکل 13ـ روستای آق اولرـ  تالشـ  گیالن شکل 12ـ روستای لیقوانـ  آذربایجان شرقی

در روستای پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارد. به نظر شما زمین های کشاورزی در این روستاها کجا قرار دارد؟ چه 
محدودیت هایی برای کشت در این روستاها وجود دارد؟

روستاهای متمرکز تحت تأثیر پدیده های اطراف خود است؛ به طور مثال روستاهایی که در منطقۀ ساحلی و یا کنارۀ یک 
رود قرار دارد و یا در امتداد یک جاده شکل می گیرد، چگونه دیده می شود؟ روستاهایی که در اطراف چشمه ها، چاه ها و 

مظهر قنات ها گسترش می یابد، چه شکلی است؟ روستاهایی که در دامنۀ یک کوه استقرار یافته، چه شکلی است؟
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 شکل15ـ  روستای پلکانی دیز باد باالـ  نیشابور شکل 14ـ  روستای خطیـ  روستای لرنیـ  سیروانـ  استان  ایالم

سکونتگاه های شهری هم شکل های گوناگون دارد. شهرها 
با توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، 
ترکیبی  شهرها شکل  از  برخی  دارد.  متفاوت  شکل های 
دارند. این شهرها در دوره های مختلف گسترش پیدا کرده 
است. به همین دلیل شکل این شهرها از نوع ترکیبی است. 
به تصاویری از شهرهای ایران توجه کنید. آیا شکل گیری 
و گسترش این شهرها یکسان است؟ با کمک تصاویر با 

یکدیگر گفت و گو کنید.

 شکل 16ـ  شطرنجیـ  اصفهان

 شکل 17ـ  شعاعیـ  همدان شکل 1۸ـ  خطیـ  بندرعباس

فعـالـیت:۴
ـ به نظر شما، در کدام مناطق جغرافیایی ایران روستاهای متمرکز و در کدام مناطق روستاهای پراکنده وجود دارد؟ چرا؟
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 نمودار 1ـ تحوالت درصد رشد ساالنۀ جمعیت  بر حسب زندگی 

شهری و روستایی

 نمودار 2ـ  تعداد شهرها  ۹5ـ 1335

پیدایش شهرهای پرجمعیت؛ خوب یا بد؟ 
در دهه های اخیر، شهرنشینی در جهان گسترش یافته و رشد شتابان شهرنشینی سبب ایجاد شهرهایی با جمعیت 
میلیونی شده است. کشور ما هم در دهه های اخیر، رشد سریع شهرنشینی داشته است. از حدود سال 1360 هـ.. ش 
بیش از 50% از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند. پدیدۀ گرایش به شهرنشینی در همه جای کشور به چشم 
می خورد؛ اما در سال های اخیر 8 شهر ایران، جمعیت بیشتری را درخود جای داده است. جدول صفحۀ بعد، 8 شهر کشور 
را نشان می دهد که در سال 1390 بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته است. در ایران به شهر هایی که جمعیت بیش 

از یک میلیون نفر داشته باشد، کالن شهر می گویند. در کدام قسمت از کشور تعداد بیشتری کالن شهر دیده می شود؟

تغییرات جمعیتی سکونتگاه های ایران 
افزایش جمعیت سبب شده است که شکل  سکونتگاه ها 
بر  یک سو،  از  جمعیت  سریع  رشد  یابد.  تغییر  به تدریج 
تعداد جمعیت شهرها افزوده و از سوی دیگر با تبدیل نقاط 
روستایی به شهر )تأسیس شهرداری(، تعداد نقاط شهری 
را افزایش داده است. در سه دهۀ اخیر، ایران شاهد تغییرات 
زیادی در جمعیت و ظاهر سکونتگاه های خود بوده است. 
این تغییرات در شیوۀ زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنان 
هم اثر داشته است. نمودار 1 و 2 به شما کمک می کند 
که روند تغییرات جمعیت ایران را در دهه های اخیر بهتر 

متوجه شوید.

زندگی شهری 
زندگی روستایی 

کل

سال

صد
در
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جمعیت کالن شهرهای ایران در سال های 13۸5 الی 1395

13۸513901395نام شهررتبۀ کشور

7/705/036۸/154/051۸/737/510تهران 1

2/410/۸002/749/3743/243/249مشهد2

1/5۸3/6091/756/1262/243/249اصفهان 3

1/377/4501/614/6261/973/470کرج 4

1/37۸/9351/494/9۸۸1/773/033تبریز5

1/214/۸0۸1/460/6651/۸69/001شیراز6

969/۸431/113/0311/302/591اهواز7

951/91۸1/074/0361/292/2۸3قم ۸

در درس جمعیت، با جاذبه های شهری آشنا شده اید. مهاجرت در تغییر جمعیت شهری تأثیر زیادی داشته است. با    اینکه 
شهرها به دالیل امکانات و تسهیالت، مورد توجه مهاجران بوده اند اما در شهر ها، مخصوصاً شهرهای بزرگ، مشکالت و 
نارسایی هایی به چشم می خورد. این نارسایی ها در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، زندگی در 
این شهرها را دشوار کرده است. به اطالعات داده شده توجه کنید. عواملی که سبب ایجاد وضعیت نامناسب زندگی شهری 

می شود را نام ببرید. 

در روزهای اخیر بر اثر آلودگی هوا، شمار بیماران تنفسی تا60 درصد افزایش یافته است. آلودگی هوا در تهران 
به طور متوسط، موجب کاهش 5 سال از عمر تهرانی ها شده است.  

طی یک دهۀ گذشته، رشد قیمت مسکن، شتاب فزاینده ای داشته است. شهرهای بزرگ کشور وضعیت 
دشوارتری در این زمینه داشته است.

* مأخذ: مرکز آمار ایران
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فعـالـیت:۵
در کالس خود دو گروه مخالف و موافق زندگی در شهرهای بزرگ را تشکیل دهید. روی تختۀ کالس دو ستون رسم 

کنید. دالیل موافقت هر گروه را از نوع زندگی موردنظر بنویسید. در پایان، نظرات خود را جمع بندی کنید.

نقش سکونتگاه ها
نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از طبیعی یا انسانی تعیین می شود؛ به طور مثال، شهرهای مقدس 
مشهد و قم به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائران است. این شهرها را » زیارتگاهی« می نامند. شهر های بوشهر و انزلی 
به دلیل قرارگیری در کنار دریا قابلیت پهلو گیری و تخلیه بارگیری و نگهداری کاالهای ورودی و خروجی را دارند که به 
شهرهای بندری مشهورند. شهر تهران به دلیل پایتخت بودن، استقرار وزارت خانه ها، سفارتخانه ها و مراکز بزرگ اداری 
دارای نقش سیاسی ـ اداری می باشد. همچنین به دلیل اقامت دانشجویان از سراسر کشور، نقش دانشگاهی هم دارد. 
شهرهای اصفهان و اراک به دلیل وجود کارخانه های مهم و متعدد، نقش صنعتی دارند. اکنون با توجه به مکانی که در 

تصاویر به نمایش گذاشته شده است، آیا می توانید نقش سکونتگاه مربوط به هر تصویر را تعیین کنید؟

دربارۀ نقش سکونتگاه ها به نکته های زیر توجه کنید. 
  امروزه اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارد و این نقش ها را با هم ایفا می کنند. 

   نقش سکونتگاه ها در چهره و سیمای آنها منعکس می شود. سیمای سکونتگاه دانشگاهی با سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد. 
   ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد؛ مثاًل سکونتگاه صنعتی به تدریج 

نقش های اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد. 

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

.................................... .................................... 
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شهرگریزی
با توجه به مشکالت شهرهای بزرگ در سال های اخیر از جمله آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی، حرکت 
جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها آغاز شده است. این پدیده را »   شهر گریزی یا مهاجرت 

معکوس« می گویند.
بسیاری از شهرنشینان آرزوی رفتن به مکانی شبیه به تصویر پایین را دارند. برخی از مردم با رفتن به این مکان ها در 
روزهای تعطیل، به رفع خستگی در طول هفته می پردازند؛ اما برخی از مردم اقامت کوتاه مدت در این مکان ها آنها را 
راضی نمی کند. این افراد ترجیح می دهند با تملک خانه ای در نواحی دارای مواهب طبیعی، از امکانات آنجا بهره مند شوند.

 قزوین  شکل 1۹ـ روستای زرجه بستانـ 

فعـالـیت:6
با توجه به وضع جغرافیایی و یا نقش سکونتگاه، جدول زیر را کامل کنید.

نمونهنقش سکونتگاه وضع جغرافیایی

بندری قرار گرفتن در کنار دریا 

سرعین……………………چشمۀ آب معدنی 

زیارتگاهی ……………………

معدنی ……………………

……………………دانشگاه های بزرگ 

نمونهنقش سکونتگاه وضع جغرافیایی

اداری و سیاسی ……………………

پیرانشهرنظامی 

……………………تاریخی 

تاریخی……………………

....................……………………

فعـالـیت:7
شغل بیشتر مردم شهر و یا روستایی که شما در آنجا زندگی می کنید، چیست؟ چه امکان یا وضعی در محل زندگی 

شما به  چشم می خورد که سبب روی آوری مردم به این مشاغل شده است؟ توضیح دهید.

شناخت محل زندگی خود

فعـالـیت:8
در گروه های کالسی خود، پیامدهای مثبت و منفی ناشی از مهاجرت معکوس را مورد بررسی قرار دهید.
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درس 10

توان های اقتصادی ایران 

اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند. فعالیت های اقتصادی موجب افزایش 
ثروت در کشورها می شود و در نتیجه رفاه و آسایش را برای مردم آن کشور فراهم می آورد. فعالیت های اقتصادی در 
سه بخش انجام می شود؛کشاورزی، صنعت و خدمات. توجه همه جانبه به سه بخش مذکور نقش مهمی در توسعه 
اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد. به طور مثال کشاورزی رونق نمی گیرد مگر اینکه امکانات مناسبی توسط بخش 
خدمات و صنعت فراهم شود. پاسخ به سؤاالت زیر کمک می کند تا وابستگی بین بخش های مختلف اقتصادی بهتر 

درک شود.
ـ میزان استفاده از ابزار آالت کشاورزی چه تأثیری در میزان و کیفیت محصوالت کشاورزی دارد؟

ـ وضعیت حمل و نقل در توزیع محصوالت کشاورزی چه تأثیری می گذارد؟
ـ بازرگانی و تجارت چه تأثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی می گذارد؟

آیا می توانید سؤاالت دیگری طرح کنید که پاسخ های آن وابستگی این سه بخش اقتصادی را نشان دهد؟
برای پیشرفت و توسعه اقتصادی باید از تمام توان مالی موجود بهره گرفت. محیط طبیعی مساعد از یک سو و انسان 

توانمند از سوی دیگر بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی فراهم می آورد.
شناخت توان های محیطی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه استفاده کند و در بخش های 

مختلف اقتصادی به خوبی عمل نماید.

بخش کشاورزی
یکی از اساسی ترین نیاز های انسان، نیاز به غذا است. به منظور برطرف کردن این نیاز، شکلی از رابطۀ بین انسان و 

محیط طبیعی ایجاد شده است که آن را » کشاورزی« می نامیم.
این بخش به دلیل ایفای نقش حیاتی در تأمین مواد غذایی سالم، خودکفایی، ایجاد اشتغال و بهره مندی صحیح از 

مواهب الهی مانند آب و خاک، در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارد.
کشاورزی از فعالیت های اساسی و زیربنایی در اقتصاد ایران است که در سایۀ تالش روستاییان زحمتکش محصوالت 

با کیفیت به بازار عرضه می شود.
این بخش شامل فعالیت های گوناگونی است. مهم ترین فعالیت ها در این بخش عبارت است از: زراعت، باغداری و 

دامداری. 

ـ آذربایجان غربی ـ ارومیه  ـ همدان شکل 1ـ انگور   مالیر   لرستان شکل 2ـ کشت گندمـ   کوهدشتـ   شکل3ـ پرورش دامـ 
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تنوع آب و هوایی در ایران، موقعیت مساعدی را برای تولید انواع محصوالت زراعی فراهم آورده است.
انواع غالت، حبوبات، سبزیجات و محصوالت جالیزی، نباتات علوفه ای و محصوالت صنعتی، از جمله محصوالتی است 

که در نقاط مختلف کشور کشت می شود.

با اینکه فعالیت های زراعی در کشورمان بسیار گوناگون است، محدودیت در منابع آب و خاک، بهره وری کم، وجود 
آفات و خسارات طبیعی، نوسانات آب و هوایی، بی ثباتی در قیمت محصوالت و... از جمله مشکالت تولیدات زراعی 

در کشور است که باعث شده است کشورمان در تأمین برخی محصوالت زراعی به واردات وابسته باشد.

............................................................................................. 1

............................................................................................. 2

............................................................................................. 3

 شکل5ـ  برداشت سیب زمینیـ  البرز شکل4ـ برداشت گندمـ  فارس

12

3

به تصاویر زیر نگاه کنید. به نظر شما این فعالیت ها کدام یک از بخش های دیگر کشاورزی را پوشش می دهد؟ کدام 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی در ایجاد این نوع فعالیت ها تأثیرگذار است؟  
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باغداری 
اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران، سبب ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده 
است. کشور ما برای تولیدات باغی از مزیت های زیادی برخوردار است؛ زیرا امکان کشت انواع گوناگون میوه های 

سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری را دارد.    
این بخش از کشاورزی، از مهم ترین اقالم صادراتی کشور است که هر ساله ارز فراوانی را وارد کشور می کند. گونه های 

بی نظیری مانند پسته، انار و خرمای ایرانی در جهان بی همتاست. 

با توجه به استعدادهای متفاوت نواحی مختلف کشور در زمینۀ تولیدات باغی، هر استانی میوه های ویژه خود را تولید 
می کند. جدول زیر، پراکندگی تولید ساالنۀ میوه را در کشور ما نشان می دهد. 

امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور، توصیه می شود محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به توسعۀ باغداری 
با روش های نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر یابد. این موضوع را در کالس طرح نموده و در مورد آن بحث 

کنید.

 شکل ۸ـ  پستهـ   رفسنجانـ  کرمان شکل6ـ  خرماـ  آبپخشـ  بوشهر شکل7ـ انار ساوهـ  مرکزي

استان های اصلی تولید کنندهنام محصول

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، فارس، اصفهان، سیب درختی

آذربایجان غربی، فارس، همدان، خراسان رضوی، قزوینانگور

مازندران، فارس، کرمانپرتقال

کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، فارسخرما

فارس، مرکزی، خراسان رضوی، یزدانار

کرمان، خراسان رضوی، یزد، فارس، سمنانپسته

جدول1ـ جدول پراکندگی تولید ساالنۀ میوه در کشور
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 استفاده از کشت  گلخانه ای، یکی از روش هایی است که بین باغداران ایرانی رایج شده است؛ زیرا مزایای فراوانی دارد؛ از جمله:

1 کاهش مصرف آب 

2 تولید در طول سال و همه جا 

3 کنترل بهتر وضعیت کشت

دامداری 
بسیاری از مواد غذایی که ما مصرف می کنیم، مستقیم یا غیرمستقیم از راه دامداری به دست می آید. گستردگی 
کشور در عرض جغرافیایی، تنوع اقلیمی و گونه های گیاهی، وضعیت مناسبی را برای پرورش انواع دام فراهم کرده 
است. عالوه بر آن روند رو به رشد صنایع تبدیلی، وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و استفاده از روش های علمی 

در مجموع، باعث رشد این بخش از اقتصاد کشور ما شده است. 

 سیستان و بلوچستان  شکل10ـ پرورش شترـ 

 شکل۹ـ کشت گلخانه ای توت فرنگی ـ هشتگرد ـ البرز

 گلستان شکل11ـ پرورش شترمرغ ـ ورامین  گالیکشـ   شکل12ـ پرورش بلدرچینـ 

فعـالـیت:1
1ـ علت و تنوع پراکندگی محصوالت باغی و زراعی را در استان خود بررسی کنید. 

2ـ آیا در استان محل زندگی شما کشت گلخانه ای رواج  دارد؟ چه نوع محصولی در آنجا کشت می شود؟
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تولید محصوالت دامی باعث رونق صنایع غذایی در کشور شده است. این صنایع در اقتصاد غذایی، اشتغال، تولید 
ناخالص داخلی، امنیت غذایی و صادرات کشور نقش مهمی دارد.

یکی از تولیدکنندگان محصوالت دامی، عشایر غیور و زحمت کش هستند، هر چند جمعیت عشایری کمتر از 2% از 
جمعیت کشور است، آنان 25 %  واحد دامی و 20 % از تولید پروتئین مربوط به دام کشور را به خود اختصاص داده اند.

بخش صنعت و معدن
صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف اولیه و تبدیل آنها به 

محصوالت جدید منجر می شود؛ اعم از اینکه این تغییرات با دست یا ماشین در کارگاه و یا منزل انجام شود.
 بخش صنعت، محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها به شمار می رود. فعالیت در این بخش به ایجاد اشتغال 
منجر خواهد شد. بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته است. بخش صنعت در تجارت، 

تحقیق، توسعه و بهره وری سهم قابل توجهی دارد. 

تقسیم بندی صنایع در ایران: صنایع اصلی کشور را 
می توانیم به دو گروه »صنایع دستی« و »صنایع ماشینی« 

تقسیم بندی کنیم.

گفته  فعالیت هایی  از  دسته  آن  به  دستی:  صنایع 
و  بومی  اولیۀ  مواد  از  استفاده  با  عمدتاً  که  می شود 
از  قسمتی  در  دستی،  سادۀ  وسایل  و  ابزار  به کارگیری 
مراحل اساسی تولید و به ساخت محصولی منجر می شود 
که در هر واحد آن ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر 

به گونه ای تجلی می یابد.

 شکل13ـ گلیم بافی ـ عشایر قشقایی ـ استان فارس

 شکل14ـ کارگاه بافت فرش دستی ـ استان کرمان

فعـالـیت:2
1ـ در استان محل زندگی شما کدام گروه از تولیدات دامی و صنایع غذایی وجود دارد؟ 

2ـ آیا ارتباطی بین توان محیطی محل زندگی شما با این فعالیت ها وجود دارد؟

شناخت محل زندگی خود
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یکی از صنایع دستی مهم ایران فرش دستبافت است.کشور ما یکی از صادرکنندگان عمدۀ این فرش در جهان است 
که به دلیل بافت و نقش و نگار خاص، از اهمیت و شهرت بین المللی برخوردار است.

صنایع ماشینی: شامل صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فلزات اساسی، خودروسازی، ماشین سازی، صنایع شیمیایی 
و صنایع غذایی می شود. 

به تصاویر زیر نگاه کنید. آیا تصاویر زیر می تواند فرهنگ و دیدگاه مناطق تولید کنندۀ آن را نشان دهد؟ 

 شکل16ـ کارگاه سفال ـ اللجین ـ همدان شکل15ـ کارگاه شیشه گری ـ اسالم شهر ـ تهران

 شکل1۸ـ تولید فوالد ـ اهواز

صنایع مربوط به فلزات اساسی، از جملۀ صنایع ماشینی است که شامل صنعت فوالد، آلومینیوم، مس، سرب و روی 
می شود. بخش زیادی از صادرات غیرنفتی کشور را، این بخش صنعتی پوشش می دهد.

 شکل17ـ پتروشیمی ـ شازند ـ استان مرکزی

فعـالـیت:۳
 کدام صنایع دستی در محل زندگی شما پر رونق است؟ چرا؟

شناخت محل زندگی خود
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 شکل19ـ ذوب آهن ـ اصفهان

کشورمان  مهم  صنایع  جمله  از  پتروشیمی:  صنایع 
صنعت پتروشیمی است که بعد از نفت و گاز، بزرگ ترین 
بخش صنعتی کشور به شمار می رود. مواد پتروشیمی در 
کود،  چسب،  شوینده،  پالستیک،  الستیک،  انواع  تولید 

رنگ، الیاف مصنوعی و... کاربرد دارد.

 شکل20 ـ کارخانه ایران خودرو ـ تهران

 شکل21ـ نقشۀ پراکندگی صنایع ایران

از  یکی  خودروسازی  صنعت  خودروسازی:  صنایع 
می تواند  که  است  کشور  یافتگی  توسعه  شاخصه های 
فرصت های شغلی بسیاری برای کشور فراهم آورد و از  جمله 
صنایعی است که در سند چشم انداز به آن توجه خاصی شده 
است. دو شرکت بزرگ ایران خودرو و پارس خودرو )سایپا(، 

بخش عمده ای از خودروهای کشور را تولید می کنند.

فعـالـیت:۴
در استان شما کدام صنایع ماشینی  وجود دارد؟ دالیل تولید این محصوالت را بیان کنید.

شناخت محل زندگی خود
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معادن
ایران یکی از کهن ترین تمدن های جهانی در کشف معدن است و امروزه با وجود بیش از 70 نوع مادۀ معدنی، یکی 
از قدرت های برتر معدنی جهان است. در کشور ما موادی مانند نفت، گاز، بوکسیت، مس، روی، سرب، سنگ آهن    و... 

وجود دارد  .
همچنین بخش معدن یکی از بخش های مهم اشتغال در کشورمان است. استان های یزد، کرمان و اصفهان بیشترین 

شاغالن بخش معدن کشور را دارند.
با مقایسۀ دو نقشۀ پراکندگی معادن و صنایع ایران، به چه نتیجه ای دست می یابید؟

عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور نشان می دهد که به توان و ظرفیت های محیطی ایران 
به طور کامل توجه نشده است. به طور مثال می توان به نواحی شرقی و مرکزی کشور اشاره کرد که از نظر ذخایر و 
مواد اولیه غنی هستند ولی به دلیل اینکه به صورت محدود مورد بهره برداری قرار گرفته اند با رشد صنعتی روبه رو 
نبوده اند.اگر در استفاده از منابع طبیعی، ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار گیرد، همۀ مناطق 

کشور می توانند متناسب با امکان های طبیعی و انسانی خود توسعه یابند.

 شکل 22 ـ نقشۀ پراکندگی معادن ایران
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خدمات
 به زنجیرۀ فعالیت های مالی، مدیریتی، بهداشتی، آموزشی، انتظامی، اطالعاتی، گردشگری، تجارت و بازرگانی که 

به طور غیرمستقیم در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشور مؤثرند، »خدمات« گویند.
امروزه، بخش خدمات کمک زیادی به ترسیم سایر بخش های اقتصادی می کند. به طور مثال رشد وتوسعه بخش های 

کشاورزی و صنعت وابسته به تحقیقات و پژوهش های متعددی است که توسط بخش خدمات انجام می شود.
خدمات درکشورها به وسیله بخش خصوصی و دولتی به مردم عرضه می شود. بسیاری از امکانات خدماتی در ایران 
از طریق سرمایه گذاری بخش دولتی انجام می شود. امکانات آموزشی وبهداشتی و درمانی از جمله خدماتی است که 

دولت به آن توجه می کند.
خدمات دارای انواع مختلفی است. حمل ونقل، ارتباطات و مخابرات، بانکداری، تجارت و بازرگانی، بهداشت و درمان، 

امکانات آموزشی، مطالعات و تحقیقات وگردشگری از انواع خدمات هستند.

حمل ونقل 
امروزه زیربنای توسعه اقتصادی براساس سیستم حمل ونقل و ارتباطات مناسب آن شکل می گیرد. اگر راه ها و وسایل 
حمل ونقل کافی در اختیار نباشد، امکان اتصال بین نواحی مختلف و تبادل کاال وجود نخواهد داشت. می گویند: راه ها 
رگ حیاتی جامعه هستند و تمام فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را تدوام می بخشد. سیستم حمل ونقل 
مناسب،  نتایج مثبتی برای یک کشور دارد.  باتوجه به راه های نواحی دورافتاده، که دارای توان محیطی مناسب برای 
تولید هستند، زمینه های خوبی برای بهره برداری ایجاد می کند. توجه به همه مناطق کشور با درنظرگرفتن توان 

محیطی آنها عامل رشد و توسعه کشور را فراهم می آورد.
راه ها دارای انواع مختلفی هستند. به تصاویر زیر دقت کنید تا انواع راه ها را بشناسید.

 شکل 24 ـ ایستگاه راه آهن ساری شکل 23 ـ فرودگاه سمنان

 شکل 25 ـ آزادراه قزوین زنجان شکل 26 ـ بندر کنگان ـ بوشهر
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آموزش وپرورش
نهاد آمـوزش و پـرورش از مهم ترین نظام هـای اجتماعی 
هـرجامعه محسوب می شود. رسالت ایـن نهاد افـزایش 

سطح آگاهی و نگرش افراد در جامعه است.
هزینه  دولت ها  رشدیافته  و  سالم  انسان های  تربیت  برای 
بسیاری صرف می کنند، اما اطمینان دارند اثربخشی وبازدهی 
آن در درازمدت به دست خواهد آمد. این بخش از خدمات 
در بخش های صنعت،  و متخصص  کارآمد  انسانی  نیروی 

خدمات وکشاورزی را تربیت می کند.
تجارت وبازرگانی

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روش های تجاری متفاوتی را 
تجربه کرده است. ساده ترین شکل تجارت انسان همان شیوه 
مبادله کاال به کاال )پایاپای( است. با گذشت زمان تجارت از 
شکل ساده خود خارج شد و تجارت، شکل جهانی گرفته 
است. امروزه تجارت یکی از راه های مهم تولید ثروت برای 
کشورهاست. ایران یکی از کشورهای قدیمی در امر تجارت 
است. این سرزمین به دلیل موقعیت استراتژیکی ویژه، عبور 
جاده ابریشم و راه ادویه از نظر تجارت قدمت دارد. باتوجه به 
موقعیت و جایگاه تجارت در تولید ثروت، حضور قوی ایران 

در عرصه های تجارت جهان ضروری است.
انجام  عمده فروشی  و  خرده فروشی  مؤسسات  و  بازار  مانند  مشخص  مکان های  در  تجاری  امور  انجام  گذشته  در 
می گرفت. امروزه تجارت الکترونیک بخش وسیعی از انتقال کاال وخدمات را برعهده گرفته است. استفاده گسترده از 

اینترنت امکان خرید و فروش سریع را به مقدار زیاد تسهیل کرده است.

فعـالـیت:5
با جستجو در سایت های اینترنتی معایب و محاسن تجارت الکترونیکی را پیدا نموده و جدول زیر را کامل کنید.

معایب تجارت الکترونیکمحاسن تجارت الکترونیک

ــ کاهش هزینه ها
ــ
ــ

ــ عدم اطمینان طرفین از اصالت یکدیگر
ــ

ــ 
ــ
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گردشگری
ردیف  در  است.گردشگری  دارد، گردشگری  قرار  از کشورها  بسیاری  توجه  مورد  امروزه  که  مهم،  از خدمات  یکی 
و  اقتصادی  رونق  اشتغال زایی،توسعه،  می تواند  میزبان  برای کشور  که  است  کم هزینه  و  پاک  پردرآمد،  شغل های 

ارتباطات جهانی سازنده ایجاد کند. 
کشور ما برای جذب گردشگران داخلی یا خارجی توانمندی های فراوانی دارد؛ به شکلی که سازمان جهانی گردشگری 
)WTO(٭ ایران را از نظر جاذبه های طبیعی، در رتبۀ پنجم و از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی در رتبۀ دهم جهانی 

قرار داده است. موارد زیر توانمندی های متعدد ایران را برای گسترش این بخش از خدمات نشان می دهد.

7 وجود مراکز گوناگون فرهنگی مانند 
موزه ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها، مراکز 
مراکز  خرید،  مراکز  تفریحی،  و  علمی 
درمانی و… که هرکدام مقصد بسیاری از 

گردشگران داخلی و خارجی است. 

دینی،  ارزشمند  مراکز  وجود   1
مقدس  اماکن  و  مذهبی،زیارتگاهی 
کشور زمینه فرهنگی مناسبی است.

سرزمین،  این  طبیعی  پیکره بندی   2
خشکی،  و  دریایی  موقعیت  از  برخورداری 
وجود کوه های بلند، دشت های وسیع، سواحل 
گوناگون و بیابان های شگفت انگیز گردشگری 
زمین گردی )ژئوتوریسم ( را ایجاد کرده است. 

درکشور ما بیش از 160 نوع   5
این  که  دارد  وجود  دستی  صنایع 
عالقه مند  گردشگران  توانمندی، 

خاص خود را دارد.

از  تاریخ،  اعماق  در  ریشه هایی  با  تمدنی  وجود   6
هزاره های قبل از میالد تاکنون، کشور  ما را به یکی از 
خاستگاه های تمدن بشری تبدیل نموده است که پیامد 
آن، وجود بیش از یک میلیون اثر باستانی و تاریخی در 
کشور است. این توانمندی، جاذب میلیون ها گردشگر، 

محقق و عالقه مند از داخل و خارج کشور است.

به  تنوع قومی و فرهنگی در کشور که   4
لباس ها،  آیین ها،  از  مجموعه ای  خود  همراه 
گویش های  و  مراسم   آهنگ ها،  خوراکی ها، 
محلی را ایجاد کرده و زمینه های گردشگری 

 فرهنگی را فراهم آورده است.  اجتماعیـ 

جاذبه های
گردشگری

ایران

و  کشورمان  ریاضی  موقعیت   8
گستردگی آن در عرض جغرافیایی 
باعث تنوع اقلیمی و چشم اندازهای 

طبیعی شده است.

3 تنوع زیستی ایران با وجود زیست بوم های 
کشور  در  جانوری  و  گیاهی  گوناگون  بسیار 
برای گردشگری علمی و طبیعت گردی بسیار 

مناسب است.

 World Tourism organization ٭
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فعـالـیت:6
1ـ با توجه به جاذبه های گردشگری ایران، هر یک از تصاویر باال را  شماره گذاری نمایید.

2ـ در استان محل زندگی شما چه جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی وجود دارد؟ آنها را در کالس ارائه نمایید.
3ـ به منظور حفظ و نگهداری این جاذبه ها چه اقداماتی می توان انجام داد؟



98

گردشگري روستايي
گيرد  قرار  توجه  مورد  بايد  كه  گردشگري  انواع  از  يكي 
متعددي  روستاهاي  ايران  در  است.  روستايي  گردشگري 
وجود دارد كه دارای جاذبه های طبيعی و تاريخی بوده و 

با  عنوان نقاط هدف گردشگري از آنها ياد مي شود . 
در گردشگري روستايي بازديد كنندگان با ويژگي هاي  زندگی 
روستايی، هنر، فرهنگ و ميراث فرهنگی روستاها  آشنا و 
تبادالت فرهنگي و اجتماعي بين گردشگران و افراد محلی و 

ساكن در روستاها ايجاد مي شود .
روستاها همچنين به دليل داشتن چشم اندازهاي طبيعي و 
آب و هواي سالم تر مكان هاي مناسبي براي گذران اوقات 

فراغت و استراحت ساكن شهرها مي باشند .
رونق گردشگري روستايي مي تواند به ايجادمشاغل و كسب 

درآمد روستاها منجر شود .

بیشتـر بـدانیـم

توسعۀ پايدار
بهره گیری از توان های محیطی، با هدف تأمین معاش و توجه به ابعاد مکانی در برنامه ریزی ها، به عدالت اجتماعی 

و اقتصادی و تعادل منطقه ای انواع فعالیت ها منجر می شود. 
ساماندهی فعالیت های انسان در مکان، براساس توان محیطی می تواند از صدمات ناشی از بهره گیری انسان از محیط 

بکاهد و زمینه های رسیدن به توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
توسعۀ پایدار به معنای تأمین نیازهای امروز، بدون کاستن از توانمندی های نسل های آینده است. 

بنابراین، شناخت توان های جغرافیایی و درک صحیح ظرفیت های محیطی ایران، راه حل مناسبی برای رسیدن به 
اهداف توسعۀ پایدار است.

 روستای والشان ـ استان اصفهان

 فروش صنايع دستی ـ روستای کندوان ـ استان آذربايجان شرقی


