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دانـش آمـوز عـزیـز
و  آفریده است  را شگفت انگیز و متنوع  یکتا، سیارۀ زمین  خداوند 
انسان ها در بستر نواحی طبیعی و متنوع آن، فرهنگ های گوناگونی 

را پدید آورده اند.
در سال های پیش، با محیط های طبیعی و انسانی کشور ایران آشنا 
طبیعی،  نواحی  و  ناحیه  مفهوم  با  کتاب  این  در  امسال  و  شدید 
سیاسی و انسانی در مقیاس جهانی آشنا می شوید و در قالب رویکرد 

ناحیه ای، برخی اصول و مبانی دانش جغرافیا را نیز می آموزید.
ما نیاز داریم دانش خود را دربارۀ رابطه انسان و محیط در سیارۀ 
چالش هایی  و  مسائل  و  فرهنگ ها  سرزمین ها،  دربارۀ  و  زمین 
برای حل  بتوانیم  تا  است گسترش دهیم  روبه رو  آن  با  که جهان 
مشکالت، ایجاد همکاری و تفاهم بین ملت ها، حفاظت و مراقبت 
از نواحی طبیعی سیارۀ زمین و بهره برداری منطقی و مسئوالنه از 

آن آماده شویم.
امیدواریم شما از آموختن درس جغرافیا لذت ببرید و با شرکت فعال 
در کالس های این درس، مطالب بیشتری درباره جهان بیاموزید و 

به کاوشگری در مسائل محیطی و اجتماعی عالقه مند شوید.
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سخني با دبیران گرامي

 خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب جغرافیای پایۀ یازدهم را به شما تقدیم کنیم.

یکی از حوزه های یازده گانۀ سند برنامه درسی ملی، حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی است. 
ـ مبتنی  این حوزۀ گسترده دروس متعدد، از جمله جغرافیا، را در بر می گیرد. در راهنمای برنامۀ  درسی این حوزهـ 
ـ هدف غایی یادگیری، زمینه سازی و کمک به متربیان برای تحقق  بر اسناد تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملیـ 

مراتبی از شأن اجتماعی و سیاسی و حیات طیبه معین شده است.
در سند برنامۀ درسی ملی، در بخش ضرورت و کارکرد حوزه، بر مطالعۀ محیط طبیعی و انسانی و کسب شایستگی ها 
و توانمندی های الزم برای مواجهۀ مسئوالنه با مسائل و چالش های محیطی، سیاسی و اجتماعی در سطوح محلی تا 
ملی تأکید شده و یکی از سه مفهوم کلیدی راهنمای حوزه نیز تعامل انسان و محیط است که همگی قابلیت حصول 
از طریق درس جغرافیا را دارند. دانش جغرافیا، که پلی میان علوم طبیعی و انسانی است، به سبب ماهیت بین رشته ای 
خود می تواند بستری مناسب برای کسب شایستگی های الزم و محتوای مورد نظرحوزۀ یادگیری مربوطه باشد و فرایند 
کاوشگری محیطی و اجتماعی را در دورۀ دوم متوسطه با توجه به ماهیت نیمه تخصصی و مستقل آن فراهم کند. 

کتاب جغرافیای یازدهم شامل چهار فصل و یازده درس است و مقیاس محتوای آن عمومی و جهانی است؛ هرچند 
در فصول مختلف این کتاب به نمونه هایی در سطح ملی )کشور ایران ( اشاره شده است.

 برای تحقق اهداف و ایجاد شایستگی های الزم در دانش آموزان، ضرورت دارد شما دبیر گرامی به اهداف اصلی 
درس توجه  داشته باشید و بر آنها تأکید کنید. همچنین، کتاب را منبعی برای کاوش و بررسی و پرورش مهارت ها 
و نیز وسیله ای برای عالقه مند کردن دانش آموزان به کاوشگری در مسائل محیطی بدانید. این توجه بدون شک بر 

الگوی تدریس، انتظارات یادگیری و شیوه های ارزشیابی شما تأثیر خواهد گذاشت.
 در تألیف درس های این کتاب تالش کرده ایم به مثلث یادگیری مطلوب توجه 
کنیم. انتظار می رود شما معلم گرامی نیز فرایند یاددهی ــ یادگیری را بر مبنای 

توجه به اضالع این مثلث ساماندهی کنید و به پیش ببرید.
 یکی از اضالع مثلث یادگیری، طراحی آموزشی فعال است که در آن، توجه به 
پیش دانسته ها، یادگیری رشد دهنده و تدریجی، تولید مفهوم توسط دانش آموزان 
و رویکرد تعاملی و کاوشی به جای انتقال یک سویه محتوا، مّد نظر قرار می گیرد. 

در این کتاب، همۀ درس ها با یک فعالیت آغاز می شوند که هم نقش آماده سازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری دارد 
و هم پیش دانسته های دانش آموزان را محک می زند. از همۀ دبیران گرامی  انتظار می رود کتاب های نونگاشت دورۀ 

متوسطۀ اول را مطالعه کنند تا با آموختنی های دانش آموزان در برنامه های جدید آشنا شوند. 
 در متن هر درس فعالیت هایی نظام دار و متوالی طراحی شده اند. به اجرای این فعالیت ها در کالس اهتمام بورزید. 
فعالیت ها طوری طراحی شده اند که فضای الزم را برای درک و فهم و پرورش مهارت ها و کسب شایستگی ها پدید 

طراحی آموزشی فعال

برون دادهای یادگیری، ارائه

مار
رش

ی پ
 ها

انه
رس
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می آورند.توجه داشته باشید که انجام ندادن فعالیت ها و تبدیل متن درس ها به بستری برای سؤال و جواب های 
کلیشه ای، بر خالف رویکرد های برنامه است.

 در پایان هر درس، فعالیت مربوط به »مهارت های جغرافیایی«  طراحی شده که شامل مهارت های نقشه خوانی، 
تولید نقشه های موضوعی، مراجعه به اطلس، کار با نقشه های هواشناسی و توپو گرافی و... است. شایسته است که به طور 
مناسب به تمرین های آن توجه کنید. در این زمینه، تمرین های بیشتری در لوح فشردۀ ضمیمۀ کتاب آورده شده است.
مطالعه برای   و در پایان هر فصل » مطالعۀ 

انجام فعالیت        در بخش هایی از کتاب، متونی با عنوان »   مطالعه برای انجام دادن فعالیت«  
موردی «  درج شده است. این بخش ها نیز مانند سایر قسمت های کتاب اهمیت دارند. دانش آموزان باید متن 

هر درس را مطالعه کنند و سپس در کالس، بحث و گفت وگو و سایر فعالیت های مربوط به آن را انجام دهند.
 در پایان هر فصل، فعالیت »  راهی به سوی آینده«   طراحی شده است. هدف این بخش، تقویت روحیۀ 
پرسشگری و توجه و اهمیت دادن به ذهن جست وجوگر است. طرح سؤال، خود نیمی از راه پژوهش است.از دانش آموزان 
بخواهید سؤاالتی را که دربارۀ موضوعات هر فصل برایشان مطرح شده است و قصد دارند در آینده پاسخ آنها را 

جست وجو کنند، یادداشت نمایند و به شما بدهند. برای انجام دادن این فعالیت نمره ای منظور کنید.
 یکی از راهبردهای نوآورانه در مدیریت کالس در سال های اخیر، »کالس معکوس« یا کالس وارونه است و مراد 
از آن، بهره گیری از زمان و فضای خارج از کالس برای یادگیری است. این به ویژه با توجه به مشکل کمبود زمان 

آموزش در مدرسه می تواند بسیار راه گشا باشد.
 این نشانه   در بخش هایی از کتاب به معنای آن است که پیشنهاد می کنیم این بخش را به صورت »کالس 
معکوس« اجرا کنید؛ یعنی دانش آموزان در منزل آن بخش را مطالعه کنند. سپس، زمان کالس را به فعالیت مربوط 
به آن اختصاص دهید تا دانش آموزان از طریق بحث و گفت وگو و انجام دادن فعالیت طراحی شده، یافته های خود 

را با یکدیگر در میان بگذارند و آنها را کامل کنند.
 یکی از اضالع مثلث یادگیری مطلوب و مؤثر، استفاده از رسانه های متنوع و حرکت از یادگیری تک رسانه ای به 
سوی » رسانه های پرشمار« است. به همین منظور، همراه این کتاب یک لوح فشرده توزیع می شود که فایل های 
صوتی و تصویری و متنی آن هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان جهت نمایش در کالس قابل استفاده است. 
با این نشانه  در کتاب درسی دانش آموزان به لوح فشرده و همچنین برخی پایگاه های اینترنتی ارجاع داده 
می شوند. بدیهی است شما معلم گرامی می توانید از سایر رسانه های متنوعی هم که خود فراهم می کنید، برای تدریس 

مطلوب تر استفاده کنید. 
 برای آموزش مباحث این کتاب، استفاده از اطلس های جغرافیایی )حاوی نقشه های گوناگون از نواحی مختلف( 
الزامی  است. در ابتدای سال تحصیلی از دانش آموزان بخواهید اطلس ها را تهیه کنند یا از مسئوالن مدرسه درخواست 

کنید که تعدادی اطلس خریداری کنند و در اختیار هر کالس قرار دهند.
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ارزشیابی 
ضلع سوم مثلث یادگیری مطلوب، برون دادهای یادگیری و ایجاد فرصت برای ارائۀ آموخته هاست.در کالس فعال به 
دانش آموزان فرصت داده می شود که آموخته ها، نتایج کاوش و فعالیت های محول شده را ارائه کنند این ارائه ها منجر 
به رشد دانش آموزان و تقویت خود باوری و اعتماد به نفس و بروز خالقیت آنها می شود.ارائه کردن می تواند به صورت 
انفرادی یا گروهی و به اشکال مختلف نظیر سمینار، روزنامه دیواری، نمایشگاه عکس،پوستر و گزارش شفاهی  باشد. 
در نظر گرفته شده است.با این   در همۀ درس های این کتاب فعالیت هایی  برای » ارائۀ دانش آموزان« با نشانۀ 
حال، شما می توانید در سایر فعالیت ها نیز زمانی را به ارائه اختصاص دهید و نمرۀ آن را در ارزشیابی مستمر لحاظ کنید. 
 با توجه به رویکرد تربیت اجتماعی و هدف آماده کردن دانش آموزان برای زندگی شایسته، ارزشیابی این درس نباید 
موجب احساس سرخوردگی یا شکست در دانش آموزان شود. درس جغرافیا باید عالقه مندی به مطالعه نواحی مختلف 
و شناخت چالش های محیطی و اجتماعی و مواجهه خردمندانه با آنها را در دانش آموزان پدید آورد؛ بنابراین، انتظار 
می رود که آزمون ها نه تنها برای دانش آموزان مشقتی ایجاد نکنند بلکه همۀ آنها نمرۀ خوبی در این درس به دست آورند.
 به ارزشیابی مستمر اهمیت بدهید. ارزشیابی مستمر، انجام دادن آزمون های کتبی مکرر نیست بلکه کلیۀ فعالیت های 
داخل وخارج کالس، بخش ارائۀ دانش آموزان،بحث و گفت وگو، تهیۀ نقشه های موضوعی، نقشه خوانی، تولید پوستر، 
عکس و… را در برمی گیرد  که البته همه باید در پوشۀ کار قرار گیرند.ارزشیابی مستمر به منظوراصالح نواقص یادگیری 

صورت می گیرد و معلم باید در هر مرحلۀ آن راهکارهایی برای جبران ضعف دانش آموزان تدارک ببیند.
 در آزمون های کتبی کالسی و پایانی و همچنین آزمون های ورودی دانشگاه ها و مؤسسات طرح 
هرگونه سؤال از بخش های »بیشتر بدانیم«، »  مطالعه برای انجام فعالیت«  ، »مطالعه های موردی 1تا 4«، 
»متن فعالیت هایی که درس با آنها آغاز می شود«، »  زیرنویس عکس ها ونقشه ها« و »  واژه نامه پیوست 

آخر کتاب« ممنوع است.
 فعالیت های مربوط به نقشه  فقط در محدودۀ مهارت های جغرافیایی درج شده در کتاب انجام می گیرد و در پایان 

هر درس ارزیابی می شود.از ارائۀ طرح نقشه های گنگ و حافظه محور در آزمون ها خودداری فرمایید.

امید است شما معلمان عزیز با به کارگیری روش های مناسب، فضایی پر نشاط و دلپذیر در کالس های 
این درس فراهم کنید.
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مفاهیم کلیدی 
 ناحیه

 ناحیه بندی
 کانون ناحیه

 مرز ناحیه
 نواحی طبیعی
 نواحی انسانی
 نواحی سیاسی

 معنا و مفهوم ناحیه چیست؟

 جغرافی دان ها چگونه و با چه معیارهایی سطح زمین را 

ناحیه بندی می کنند؟

 نکات قابل توجه دربارۀ مرز و قلمرو نواحی کدام اند؟

 روابط انسان با نواحی، چه ویژگی هایی دارد؟

؟ فصل
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معنـا و مفهـوم ناحیـه

تصور شما از یک ناحیه چیست؟
به تصویرهای زیر با دقت نگاه کنید و برداشت خود را از هریک از آنها توضیح دهید.

2

1

مزرعه ای در سوئیس

بندر پیرائوس ـ یونان

1
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هریک از این تصاویر، ناحیه ای از سطح زمین را نشان می دهد. تصویرها را با هم مقایسه کنید؛ چه عواملی سبب می شود که شما 
احساس کنید این نواحی با یکدیگر تفاوت دارند؟ آب و  هوا؟ پوشش گیاهی؟ نوع بهره برداری از محیط و شیؤه زندگی مردم؟ و ... 
تصویر شمارٔه )1(، ناحیه ای مرطوب با پوشش گیاهی غنی و  فعالیت دامداری را نشان می دهد. در این ناحیه به سبب بارندگی زیاد و 
رطوبت کافی، چمنزارهای وسیعی به وجود آمده و شرایط مناسبی برای دامداری و پرورش گاو فراهم شده است. نوع خانه ها و شکل 

سقف ساختمان ها نیز با ریزش های جوی و نوع فعالیت اقتصادی ساکنان ناحیه، یعنی نگهداری دام و علوفه، تناسب دارد.
تصویر شمارٔه )2(، یک ناحیٔه ساحلی با فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری را نشان می دهد. امکان تجارت دریایی موجب 
به وجود آمدن شهری با نقش بندری در کنار دریا شده است. جذب جمعیت زیاد، رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری و 

حمل و نقل بار و مسافر موجب پدید آمدن ساختمان های بلندمرتبه شده است. 
اکنون دقت کنید و بگویید در تصاویر 3 و 4، چه ارتباطی میان اجزا و پدیده ها وجود دارد. نوع فعالیت و شیؤه زندگی چه ارتباطی با 

محیط طبیعی دارد؟ تفاوت های این دو مکان  چیست و عواملی که این دو را از هم متمایز می کنند، کدام اند؟

3 4

مزرعۀ نخل روغنی )پالم( ـ مالزی

زندگی شبانی ـ شمال افریقا
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 ناحیه
دانستید که هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد. همچنین میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد 

که آن مکان را از سایر مکان ها متفاوت می سازد. یکی ازکارهای جغرافی دانان، مطالعٔه شباهت ها و تفاوت های مکان هاست. 
مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان نواحی هستند. »ناحیه« 
یکی از مفاهیم اصلی در دانش جغرافیاست. برای ناحیه تاکنون 
تعاریف متعددی ارائه شده است. در اینجا به یکی از این تعریف ها 

اشاره می کنیم.

 از این تعریف می توان نتیجه گرفت:
1ــ ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی 

و انسانی در آن  است )وحدت یابی(.
2ــ هر ناحیٔه جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از 
سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آنها تفاوت دارد.

 ناحیه بندی
جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی ــ که در آنها پدیده ها با هم همگونی و وحدت دارند ــ تقسیم کرده و 
سپس مورد مطالعه قرار داده اند. این تقسیم بندی ها برای شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی  کردن مطالعات و تحقیقات 

دربارهٔ این مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.
وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد با واحد مجاور تفاوت 

داشته باشد، در واقع »ناحیهبندی« کرده ایم.

 ناحیه

 ناحیه

 ناحیه

ناحیه و منطقه هر دو معادل فارسی واژۀ انگلیسی Region هستند؛ بنابراین، مترادف یکدیگرند و می توان آنها را 

به جای یکدیگر به کار برد.

ناحیه، بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی 
)طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...( همگون و خاصی 
دارد؛ به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است. 
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ناحیۀ خزر غربی 

ناحیۀ خزر شرقی

ناحیۀ کردستان

ناحیۀ آذربایجان و زاگرس

ناحیۀ خراسان شمالی

ناحیۀ داخلی

خراسان شمالی

داخلی

آذربایجان

دریــای خزر

خلیــج فـــارس دریــای عمان

س
زاگــــــر

کردستان

خزر غربیخزر شرقی
در این نقشه، جغرافی دان براساس ترکیب ویژگی های 
توزیع  بارندگی ساالنه،  میانگین  قبیل  از  بارش  عمدۀ 
فصلی بارش و باالترین میزان بارش روزانه، ایران را به 

شش ناحیۀ بارشی تقسیم کرده است.

نقشۀ 1ـ نواحی بارشی ایران

جغرافی دان ها برای تعیین حدود یک ناحیه، یک یا چند معیار را به کار می گیرند. آنها با توجه به این معیارها، حدود یا مرزهای هر ناحیه 
را روی نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش می دهند.

ناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است و براساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوهٔ کار او صورت می گیرد. انتخاب معیارها و مالک ها 
برای تعیین حدود یک ناحیه، به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد. این معیارها ممکن است »عوامل طبیعی« یا »عوامل

انسانی« باشد.
الف( معیارهای مربوط به عوامل طبیعی: ناهمواری ها، آب و هوا، پوشش گیاهی، خاک و نظایر آن، از معیارهای 
طبیعی ناحیه بندی است.به نقشه ها و تصاویر  دقت کنید.در نقشٔه شمارٔه 1 جغرافی دان  بر اساس  معیارهای مربوط به  بارش، ایران را 

ناحیه بندی کرده است.

ویژگی های آماری نواحی بارشی ایران

راهنمـــا

ناحیه
میانگین 

ساالنۀ بارش
 به میلی متر

میانگین  درصد بارندگی فصلی
باالترین بارش

روزانه به میلی متر

نسبت میانگین 
باالترین بارش
روزانه به بارش
ساالنه به درصد

نام ایستگاه
پاییزتابستانبهارزمستان

خزر غربی
خزر شرقی
کردستان

آذربایجان و زاگرس
خراسان شمالی

داخلی

1261
539
539
313
313
154

26
43
43
42
42
56

14
5
22
28
28
19

20
30
5
3
3
2

40
48
30
27
27
23

93
9

48
33
33
28

7
ـ
9
11
11
19

رامسر
گرگان
سنندج

زنجانـ  شهرکرد
مشهد

اهوازـ ایرانشهرـ  یزدـ  سمنان



6

استوا

مدار رأس السرطان

مدار رأس الجدی

نقشۀ 3ـ نواحی جنگل های بارانی استوایی و جنگل های تایگا

نقشۀ 2ـ نواحی خاک  کانادا

راهنمـــا

خاک چرنوزیوم )خاک حاصلخیز غنی از مواد آلی 
و ریشۀ علفزارها(

خاک کریوزول )خاک یخ بستۀ نواحی توندرا(

در  نقشٔه 2 پراکندگی خاک ها در کانادا را مشاهده می کنید .نوع خاک، ناحیه هایی متمایز از یکدیگر به وجود می آورد و بر نوع پوشش 
گیاهی و کشت و... نیز اثر می گذارد.

در نقشٔه شمارٔه )3( دو زیست بوم )بیوم( متفاوت را مشاهده می کنید. زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی هستند که هریک به سبب پوشش 
گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از بقیه متمایز می شوند. با توجه به دانسته های خود از پایٔه نهم، آیا می توانید بگویید این دو 

زیست بوم چه تفاوت هایی دارند ؟

جنگلهایبارانیاستوایی

تایگا
راهنمـــا

برونی زول
چرنوزیوم
کریو زول
ِگِلی سول

لووی سول
ارگانیک
پودزول
رگوزول

سولونتزیک
ورتیزول

طبقه بندی نشده
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قندهار

جالل آباد
هرات

زابل

ایران

ترکمنستان

ازبکستان

تاجیکستان

تاجیک

ُازبک

َپشتون
پاکستان

کابل

مزار شریف

قندوز

هزاره

پشتون%42

تاجیک%27

هزاره%9

ازبک%9

آیماق%4

ترکمن%3

بلوچ%2

سایراقوام%4
»ارقامتقریبیاست.«

راهنمـــا

نقشۀ 4ـ پراکندگی نواحی قومیت ها در افغانستان

ب( معیارهای مربوط به عوامل انسانی:این معیارها  ممکن است جمعیت، اقوام )قومیت ها(، دین، زبان، فرهنگ ،نوع 
فعالیت های اقتصادی و نظایر آن باشد.

به تصاویر و نقشه ها دقت کنید.
همان طور که در نقشٔه 4مشاهده می کنید، اقوام مختلف هر یک در بخش خاصی از کشور افغانستان سکونت دارند.       
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آکشاردامـ  بزرگ ترین معبد هندوها

راهنمـــا

هندو%79/8

اسالم%14/2

مسیحیت%2/3

سیک%1/7

بودایی%0/9

سایرادیانومذاهب%0/7

»ارقامتقریبیاست«

مسجد جامع دهلی، یکی از بزرگ ترین 
مساجد جهان

نقشۀ 6  ـ پراکندگی نواحی ادیان در هند

نقشۀ 5  ـ پراکندگی نواحی زبانی اصلی در سوئیس

راهنمـــا
آلمانی
فرانسه

ایتالیایی
ُرمانش

 در نقشٔه شمارٔه 6، کشور هند را می بینید که بر مبنای پراکندگی ادیان ناحیه بندی شده است. هر دین تقریباً قلمرو جغرافیایی خاصی را 
در سرزمین هند اشغال کرده است.

به نقشٔه شمارٔه 5 توجه کنید. در کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد.

کلیسای بانوی ما

دهلی
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راهنمـــا

ناحیۀصنعتیمهم
نقشۀ 7ـ نواحی صنعتی مهم در قارۀ اروپا

در نقشٔه شمارهٔ 7 نواحی عمدهٔ صنعتی در قارهٔ اروپا را مشاهده می کنید. نواحی  صنعتی اروپا بیشتر در کدام بخش های این قاره  استقرار یافته اند؟

پرتغال

اسپانیا

دریـای مدیتـرانـه

ایتالیا

یونان
آلبانی

مقدونیه

بلغارستان

کرواسی
بوسنی

رومانی

اسلوواکی

اکراین

بارسلونا

بیلبائو

لیون
سوئیس

میالن
ونیز

فرانسهاتریش زوریخ

بوهمیا چک

پراگ
بلژیک

پاریس فرانکفورت

آلمان
ساکسونی بروکسللهستان

هامبورگ
برلین

استونی
اقیـانـوس اطلـس

ایرلند

لندن

منچستر

انگلستان

سوئدفنالند

نروژ

دریای نروژ

ک
لتی

ی با
ریا

د

دریای شمال

مجارستان

اطالعات  سیستم های  هوایی،  عکس های  تفسیر  نقشه   کشی،  جدید  روش های  از  ناحیه بندی  برای  امروزه 

جغرافیایی )GIS( و به ویژه روش های ریاضی و آماری استفاده می شود. جغرافی دا ن ها پس از تعیین معیارها و 

شاخص های ناحیه بندی با استفاده از روش های کّمی و آماری )فراوانی و تکرار پدیده ها در واحد سطح، ضریب 

هم بستگی و ...(، میزان وحدت و تجانس را در یک ناحیه تعیین می کنند و آن را روی نقشه نشان می دهند.

لیتوانی

ناحیۀ صنعتی ـ جمهوری ِچک

ناحیۀ صنعتی ـ رور آلمان

رور

اسلوونی

التویا

نگرو
ونته 

م

ساردنی
ان

ست
صرب

وی
لدا

مو
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فعـالیـت

بیندیشیم:بهنظرشما،چراجغرافیدانهاناحیهبندی
میکنند؟ناحیهبندیجغرافیدانهاباکارمحققانسایر
ردهبندی در زیستشناسان )مثالً علمی رشتههای
موجوداتزندهیامورخاندرتقسیمبندیتاریخبه

دورههایزمانیو...(چهشباهتیدارد؟
ــنمودارزیررارویکاغذرسمکنیدوبهجای

نقطهچینهاعبارتهایمناسببنویسید.

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

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

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

ناحیه

معیارهای انساینمعیارهای طبیعی

ناحیهبندی

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

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

مهـارت های جغرافیایی

1ــالف(هریکازنقشههای1تا7،ناحیهبندیبرمبنایکدام
معیارطبیعییاانسانیرانشانمیدهد؟

براینقشههایشمارۀ5،4،1جدولیترسیمکنیدواطالعاتیرا
کههرنقشهوراهنمایآندراختیارشمامیگذارد،استخراجو

  یادداشتکنید.



   
2ــباتوجهبهنقشۀپراکندگیادیاندرکشورهندوآنچهدربارۀ
میزانجمعیتآنکشورمیدانید،تعدادتقریبیمسلمانانهند

رامحاسبهکنید.

تعدادمعیارناحیهبندی

نوایح

روی

نقشه

مقایسه

وسعتنوایح

)وسیعترین

ناحیه(

ومقعیتتقرییب

نوایحعمده

آچنهازایننقشهدرک

یمکنم

بهطورگروهیازنواحیطبیعیوانسانیپیرامونروستایاشهرخودعکسبگیرید.تصاویررادستهبندیکنید)ناحیۀکشاورزی،
صنعتی،بیابانیو...(ودرقالبمناسبیدرکالسنمایشدهید.هنگامارائۀکارخود،ناموموقعیتناحیهایکهازآنعکس

تهیهکردهایدوهمچنینویژگیهایآنناحیهراتوضیحدهید.

برایمشاهدۀتصاویربیشترازنواحیطبیعیونواحیانسانی،بهلوحفشردۀپیوستکتابیاپایگاهاینترنتیشبکۀ
رشدبهنشانیwww.roshd.irمراجعهکنید.
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انسان و ناحیه 2

در درس گذشته آموختید که سطح زمین بر مبنای معیارهای طبیعی یا انسانی ناحیه بندی می شود و انسان ها با نواحی ارتباط متقابل برقرار 
می کنند. اکنون می خواهیم ببینیم در این ارتباط چه نکات قابل  توجهی وجود دارد.  

متن های 1 تا 4 را مطالعه کنید. سپس، فعالیت را انجام دهید و دربارٔه پاسخ پرسش ها با هم گفت وگو کنید.

انسان ها در محیط های طبیعی تغییراتی به وجود می آورند. آنها برای زندگی و بهره برداری از محیط طبیعی از شیوه ها و ابزارهای متفاوتی 
استفاده می کنند و در نتیجه، نواحی مختلفی را پدید می آورند یا نواحی طبیعی را تغییر می دهند.

 بازارهای شناور در بانکوک، پایتخت تایلند از دیدنی های 
در  فروشان  آسیای جنوب شرقی است. دست  جالب توجه 
قایق های چوبی روی رودخانٔه اصلی شهر، اجناس خود را 

برای فروش عرضه می کنند.
این شیؤه خاص فروش کاال ناحیه ای تجاری و گردشگری 
به وجود آورده است که تقریباً همٔه گردشگران خارجی از آن 

بازدید می کنند. 

 در چهل سال اخیر ، با ایجاد کارخانه های  بزرگ و کوچک 
صنعتی  نواحی  تهران،  شهر  ارتباطی   محورهای  امتداد  در 

پیرامون این شهر  شکل گرفته است.
به وجود آمدن این نواحی صنعتی، تهران  را به مهم ترین قطب 

صنایع مصرفی کشور تبدیل کرده است.

انسانهانواحیرابهوجودمیآورند 1

مثال : 
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نواحیبهفعالیتهایانسانهاشکلمیدهند

انسان ها با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوری بر محیط های طبیعی غلبه کرده و این محیط ها را در اختیار گرفته اند؛ با وجود 
این، محیط ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

محدودیت ها و موانع محیطی موجب می شود انسان ها برای کنترل محیط و شرایط  خاص آن چاره اندیشی کنند و به ابداع ابزارهایی 
بپردازند. در واقع، هر ناحیه شرایط خاصی را به انسان ها ارائه می کند و انسان ها در چارچوب آن شرایط دست به عمل می زنند.

برای مثال، مردم نواحی  گرم و خشک یا نواحی بسیار سرد، برای کنترل محیط از روش های متفاوتی استفاده می کنند یا  احداث 
راه آهن در کشوری که نواحی مرتفع و کوهستانی دارد، دشوارتر و پرهزینه تر از کشوری است که بیشتر زمین های آن پست و 

جلگه ای هستند.

مثال : تصویر ها را مشاهده کنید.

احداث تونل  و پل برای عبور قطار در ناحیه ای کوهستانی و برف گیر ـ سوئیس

استفاده از  صفحه های خورشیدی ـ ادارۀ برق سمنان

به کارگیری ماشین برف روب مجهز به جی پی اس جاده ای برای پاک سازی 
جاده ها ـ کانادا

صید ماهیـ  فیلیپین

2
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نواحیتحتتأثیرتصمیمگیریهایسیاسیحکومتهاهستند 4

هر ناحیٔه کرٔه زمین با دیگر نواحی مبادالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. نواحی بر روی یکدیگر تأثیر می گذارند. 
امروزه همٔه نواحی و حتی دورافتاده ترین آنها به ویژه از نظر اقتصادی، تحت تأثیر یکدیگرند.

نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی نیز به شدت بر نواحی 
تأثیر می گذارند.

برای مثال، برنامه ریزی یا تصمیم های یک دولت برای ایجاد ناحیٔه گردشگری و پارک های ملی یا صنعتی، توسعٔه کشاورزی در یک 
ناحیه، انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به ناحیٔه دیگر، وقوع جنگ بین حکومت ها و نظایر آن، می تواند موجب حفظ، تغییر یا تخریب 

نواحی طبیعی و انسانی شود.

 مثال : بریدٔه روزنامه ها را بخوانید .

نواحیبایکدیگررابطهوکنشمتقابلدارند 3
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 در چند سال اخیر، کشتار صدها تن از مردم  مسلمان و مظلوم میانمار )برمه( و به آتش کشیده شدن خانه های آنها به دست یک فرقٔه 
بودایی افراطی موج وسیعی از اعتراضات را علیه اقدامات حکومت این کشور برانگیخته است. دولت میانمار مسلمانان را شهروند 
این کشور نمی داند و به همین دلیل، ساختن مسجد را نیز ممنوع کرده است. در نتیجٔه پاک سازی قومی٭ دولت میانمار، صدها نفر از 
مردم ناحیٔه مسلمان نشین این کشور به مرزهای بنگالدش مهاجرت کرده و درخواست پناهندگی نموده اند. در نتیجه، ناحیٔه مسلمان نشین 

میانمار تخریب شده است.

 دولت امارات متحدٔه عربی با ساختن جزیره های مصنوعی در آب های خلیج فارس، نواحی جدیدی در منطقه ایجاد کرده است. کاربری 
این جزایر مسکونی، تفریحی و تجاری است و ویالها و آپارتمان های لوکس، امکانات تفریحی  و بازار و هتل در این جزایر مصنوعی 

در حال احداث است .
 برای ساختن این جزایر، مقدار زیادی سنگ و خاک از بستر خلیج فارس باال کشیده می شود. این خاک برداری و گل آلوده شدن وسیع 
آب به بوم سازگان )اکوسیستم( دریایی و آب سنگ های مرجانی٭  آسیب رسانده است. صاحب نظران معتقدند که ساختن این جزایر 

پیامدهای بسیار نامطلوبی برای محیط زیست خلیج فارس دارد.

 مثال : 

برایمشاهدۀتصاویروکسباطالعاتبیشترازنواحیطبیعیونواحیانسانی،بهلوحفشردۀپیوستکتابیاپایگاه
اینترنتیشبکۀرشدبهنشانیwww.roshd.irمراجعهکنید.
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کانون ناحیه، مرزهای ناحیه
هر ناحیٔه جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل 

وحدت و همگونی در آن وجود دارند.
معموالً هرچه از کانون یک ناحیٔه جغرافیایی دور می شویم و به طرف 
مرزهای آن حرکت می کنیم، به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته 

می شود و سرانجام، این عوامل ناپدید می گردند. 
 برای مثال، در کانون یک ناحیٔه صنعتی تجمع زیاد کارخانه ها مشاهده 
می شود. هرچه از این کانون دور و به مرزهای ناحیٔه مجاور نزدیک تر 
شویم، از تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته می شود؛ تا اینکه 

سرانجام در ناحیٔه مجاور، دیگر اثری از آنها نمی بینیم. 
 یک مثال دیگر در این مورد، نواحی زیست بوم هاست. همان طور 
که در پایٔه نهم خواندید، ساوان یک ناحیٔه انتقالی بین جنگل های 

بارانی استوایی و »صحرای بزرگ افریقا«ست. هرچه به سمت بیابان صحرا )Sahara(، پیش می رویم، بارندگی کمتر و علف های ساوان 
کوتاه تر و تنک تر می شوند و کم کم به مراتع مداری، که از علفزارهای کوتاه قد تشکیل شده است، تبدیل می گردند. این مراتع در حاشیٔه 

صحرا به علت خشکی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شوند.

1ــ الف( برای موضوع متن شمارٔه 1 مثال دیگری ارائه کنید. ب( تصاویر متن شمارٔه 2 را تفسیر کنید و بگویید شرایط طبیعی هر ناحیه 
چگونه بر فعالیت های انسان تأثیر گذاشته است.

آیا در  بریدٔه روزنامه ها را بخوانید و چند مورد از مبادالت و روابط اقتصادی نواحی را توضیح دهید. ب(  2ــ الف( در متن شمارٔه 3 
گذشته های دور نیز نواحی از نظر اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده اند؟ پ( آیا کنش متقابل و وابستگی نواحی در جهان امروز نسبت به 

گذشته شدت بیشتری یافته است؟ چرا؟ 
ـ چه تأثیری بر سایر نواحی دارد. ـ مانند جنگل های بارانی آمازونـ  3ــ با توجه به  دانسته های خود از پایٔه نهم، بگویید تغییر در یک ناحیٔه طبیعیـ 
4ــ الف( با مشاهدٔه نقشه های طبیعی یک اطلس، توضیح دهید که احداث راه آهن در افغانستان و نپال دشوارتر است یا آلمان و فرانسه. 

چرا؟ ب( با توجه به این موضوع، از تأثیر نواحی طبیعی بر فعالیت های انسانی چه برداشتی دارید؟
5  ــ الف( با مطالعٔه متن )4( چه نکاتی را  دریافتید؟ ب( تصمیم های حکومتی ممکن است موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و 

انسانی  شود. برای هر یک، مثالی ارائه کنید.
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بیابان

ساوان پراکنده

ساوان متراکم

جنگل های بارانی استوایی

باران در تمام سال تابستان بارانی
زمستان خشک 2 ماه بدون بارانخشکی در تمام سال 7 ماه بدون باران

به نقشٔه روبه رو توجه کنید. بخش هاشور زده، 
ناحیه ای انتقالی را در امتداد دو ناحیٔه زبانِی 
انگلیسی و اسپانیایی در مجاورت مرز ایاالت 
متحدهٔ امریکا و مکزیک نشان می دهد. در 
این بخش هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی 

رواج دارد. 

فرانسوی

انگلیسی

اقیانوس اطلس

اقیانوس آرام

ایاالت متحدۀ امریکا

مکزیک

خلیج مکزیک
اسپانیایی

مختلط

 تعیینمرزهایدقیقنواحیدشواراست. البته در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی دشوارتر از نواحی 
طبیعی مثل نواحی خاک  یا زیست بوم هاست. چرا؟

 قلمروووسعتنواحی،متفاوتاست. گاه یک ناحیه بخشی از یک روستا، یک شهر یا استان یا یک کشور است و گاه چند 
کشور و قاّره را دربرمی گیرد و مقیاس جهانی دارد.

 مرزهاینواحیقابلتغییرند. در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود و 
وسعت آن کم یا زیاد شود؛ برای مثال، مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی، وسعت یک ناحیٔه کشاورزی را کاهش  

می دهد یا ممکن است به کلی آن ناحیه را به ناحیه ای غیرکشاورزی تبدیل کند.

نیمه بیابانی
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فعـالیـت

شما با مطالعٔه این فصل، به وجود نواحی طبیعی، نواحی انسانی و نواحی سیاسی در سطح زمین پی بردید. 
 نواحی طبیعی در سراسر کرٔه زمین گسترده شده اند. این نواحی دارای ویژگی های طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیت های انسان 

محسوب می شوند. جوامع انسانی برای ادامٔه حیات به نواحی طبیعی وابسته اند. 
 نواحی انسانی شامل نواحی جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و... در بستر نواحی طبیعی شکل می گیرند و به وجود می آیند.

1ـ الف( در نقشۀ شمارۀ )1(، استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی چگونه از هم جدا شده اند؟
      ب( کدام ناحیۀ طبیعی در این سه استان گسترده شده است؟

2ـ الف( در نقشۀ شمارۀ )2(، کشورهای افغانستان و پاکستان چگونه از هم جدا شده اند؟
      ب( کدام ناحیۀ انسانی در هر دو کشور گسترده شده است؟

3ـ آیا لزوماً مرزهای نواحی طبیعی  و انسانی با مرزهای اداری و سیاسی منطبق اند؟

ایران

پاکستان

افغانستان

2 1

خراسان جنوبی

بیابــــــان
 لـــــــوت

کرمان

بیرجند

کرمان
زاهدان

سیستان و 
بلوچستان

 مرزهای سیاسی و اداری معموالً بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند. در پایه های قبلی با تقسیمات سیاسی 
مانند استان، بخش و شهرستان آشنا شدید. همچنین آموختید که کشورها با مرز از یکدیگر جدا می شوند. مرزهای سیاسی و اداری بر 
مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند. در این مرزبندی، گاهی یک ناحیٔه آب و هوایی، ناحیٔه زبانی و قومی و نظایر آن 

بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد.

مرز
مرکز استان

قوم پشتون

راهنمـــا
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تحت  جهان  انسانی  یا  طبیعی  نواحی  همٔه  امروزه  به طور کلی،   
مثال،  برای  دارند؛  قرار  اداری  یا  سیاسی  نهادهای  مدیریت 
نهادهایی مانند شوراها، شهرداری ها، بخشداری ها، استانداری ها، 
سازمان ها و باالخره حکومت ها، مدیریت این نواحی را به دست 
و  سیاست ها  و  می کنند  تصمیم گیری  آنها  دربارٔه  و  گرفته اند 

خط مشی هایی را به کار می بندند.
و  استان ها  شهرها،  دریافته اید،  نقشه ها  بررسی  از  که  همان طور 
کشورها نواحی سیاسی محسوب می شوند؛ زیرا یک نهاد آنها را 

اداره  و مدیریت می کند. این نواحی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور، متمایز می شوند.
در فصل های بعد، ویژگی های نواحی طبیعی،  انسانی و  سیاسی را مطالعه خواهید کرد.

نواحی انسانی

نواحی طبیعی

نواحی سیاسی

فعـالیـت

بیندیشیم:بهنظرشما،آیامیتوانیمقارهها)مثالًقارۀآسیایاافریقا(رایکناحیهبدانیم؟چرا؟
دلیلبیاوریدوپاسخخودراتوضیحدهید.

درهرگروه،بهدلخواهیکیازموضوعاتیامثالهایمتن1
و2یامثالهایمشابهرادرکشورایرانیاسایرنواحیجهان
انتخابودربارۀآنتحقیقکنید.نتیجهرادرکالسبهصورت
سمینارارائهدهید.درتحقیقخودبررابطۀانسانوناحیهتأکید
داشتهباشیدودرارائۀگزارش،ازرسانههایمختلفمانند

نقشهوعکساستفادهکنید.

مهـارت های جغرافیایی

نقشهخوانی/تفسیرنقشه
ـالف(بااستفادهازیکاطلسومشاهدۀموقعیتنسبیکشور 1ـ
سوئیسوکشورهایمجاورآن،توضیحدهیدچرادرسوئیسچهار

ناحیۀزبانیوجوددارد.
ب(بابررسینقشههای1تا7درساول،دربارۀوسعتومرزهای

نواحیچهمیفهمید؟توضیحدهید.
2ــهمفکریکنیدوبامراجعهبهیکاطلس،دستکمدونمونه
مرزهاینواحیطبیعیراکهبامرزهایاداریوسیاسی)درایران

یاجهان(منطبقنیستند،مشخصودرکالسبیانکنید.
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مفاهیم  کلیدی 
 ناحیۀ آب و هوایی

 ناهمواری
 کمربندهای فشار
 عناصر آب و هوا

 ژئومورفولوژی )زمین ریخت شناسی( 
 فرسایش

 اشکال طبیعی فرسایش
 زیست بوم

 حفاظت از نواحی طبیعی

 چه عواملی موجب پیدایش نواحی آب و هوایی می شوند؟

  هوا    زدگی و فرسایش چه تغییراتی بر   سطح زمین ایجاد 
می کنند؟

نقشه های توپوگرافی و هواشناسی چه اطالعاتی در   

اختیار ما قرار می دهند؟

چگونه  و  کدام اند  جهان  بوم های  زیست  مهم ترین   

می توان از برخی نواحی طبیعی محافظت کرد؟

فصل
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فعـالیـت

نواحی آب و هوایی

در متن زیر دو ناحیهٔ مختلف در قارهٔ آسیا توصیف شده است. ابتدا این دو ناحیه را روی نقشه پیدا کنید وسپس متن را بخوانید. 
»اوالن باتور« که سردترین پایتخت جهان است، در شمال کشور مغولستان واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1310 متر است. 
به طورکلی، مغولستان تابستان هایی کوتاه و خنک و زمستان هایی بسیار سرد دارد. در اوالن باتور معموالً در زمستان دما تا 30- درجه 
سانتی گراد کاهش می یابد. البته دمای 50- درجه سانتی گراد نیز در این شهر ثبت شده است.این ناحیه به طور کلی ناحیه ای خشک 

است، میانگین بارش ساالنه 216 میلی متر و میانگین رطوبت ساالنه 54 درصد است.
هر چند سال یک بار، زمستان ها در مغولستان فوق العاده سرد می شود. برای مثال، در یخ بندان و سرمای شدید سال 2009 میالدی، 
هزاران رأس دام تلف شدند و خسارت های زیادی به اقتصاد و درآمد بخش عمده ای از مردم که زندگی شان وابسته به دامداری است، 

وارد آمد.
استفاده از سوخت زغال سنگ در نیروگاه ها و خانه ها موجب شده است که اوالن باتور از آلوده ترین شهرهای جهان باشد؛ به طوری که 

در زمستان ها، آلودگی هوا مانع دید هواپیماها برای فرود می شود. 

»جاکارتا«پایتخت اندونزی در جزیرهٔ جاوه قرار دارد. این شهر که با بیش از ده میلیون سکنه، از پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین مناطق 
جهان است ،در ناحیهٔ  گرم و مرطوب واقع شده است.

میانگین بارندگی ساالنهٔ این ناحیه حدود 2000 میلی متر و رطوبت بیش از 80 درصد است. این ناحیه زمستان ندارد و مردم آن، 
تاکنون برف ندیده اند. دمای هوا در ماه های مختلف سال یکنواخت و میانگین ساالنه آن 27 درجه سانتی گراد است. هر روز عصر، 
رگبارهای شدیدی رخ می دهد و باران سیل آسا بر شهر فرو می ریزد. جاکارتا تحت تأثیر بادهای موسمی نیز هست که گاه موجب سیالب 

می شوند. در سال 2007 میالدی، سیالب شدید در سواحل این شهر، 400  میلیون دالر خسارت وارد کرد.
آب  وهوای گرم و شرجی این شهر، بدون استفاده از انواع خنک کننده ها )فن و کولر( قابل تحمل نیست.

بخاری سنتی با سوخت زغالدام ها در فصل سرماسرمای شدید، خیابانی در اوالن باتور

استفاده از خنک کننده ها در مکان های عمومیسیل و آب گرفتگی در خیابانبارش باران های شدید، خیابانی در جاکارتا

3
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فعـالیـت

1ــ در این دو ناحیه، عناصر آب  وهوایی چون دما، رطوبت و بارش چه تفاوتی با هم دارند؟
ـ به یک نقشهٔ جهان نمای دیواری یا اطلس مراجعه کنید. این دو شهر تقریباً در امتداد یک نصف النهار واقع شده اند و دو نوع آب و  2ـ
هوای متفاوت دارند. موقعیت جغرافیایی و طبیعی این دو شهر را با استفاده از نقشه بررسی کنید و عواملی را که موجب تفاوت این 

دو ناحیه می شوند توضیح دهید.
3ــ به نظر شما، بهترین فصل یا زمان برای سفر به اوالن باتور و جاکارتا کدام است؟ چرا؟

4ــ آیا می توانید با توجه به اطالعاتی که از آب وهوای ایران یا جهان دارید، دو ناحیهٔ دیگر را که از نظر آب و هوا کامالً با یکدیگر 
متفاوت اند مثال بزنید؟

آب  و  هوا و ناحیه
آب وهوا یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه است. ویژگی های آب وهوایی متفاوت 
موجب می شود که بخش های مختلف سیارٔه زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند و 

نواحی آب وهوایی به وجود بیایند.
گذرا  وضعیت  هوا  دارد.  تفاوت  هوا  با  آب وهوا  خواندید،  پیش تر  که  همان طور 
و موقتی هواکره )اتمسفر( در یک محل در مدت زمانی کوتاه است. برای مثال، 
می گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری است یا امروز هوا سرد است و… اما آب وهوا، 
شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طوالنی است. برای مثال، 

می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است. 
برای پی بردن به نوع آب وهوای یک ناحیه، داده های آماری مربوط به دما، بارش، 
و  جمع آوری  بیشتر(  یا  سی سال  )معموالً  طوالنی  سال های  طی  را  و…  رطوبت 

میانگین آن را محاسبه می کنند.
آب و هوا شناسی )اقلیم شناسی( یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است.

 در ایستگاه های هواشناسی با استفاده از انواع ابزارها، میزان 
دما، بارش، رطوبت، سرعت،جهت وزش باد و... به طور دائم 

ثبت می شود.

شادروان  دکتر محمدحسن گنجی )متولد  1291هـ . ش، در بیرجند(، بنیان گذار و پدر 
جغرافیای نوین و هواشناسی در ایران محسوب  می شود. 

پروفسور گنجی استاد جغرافیای دانشگاه تهران بود و از سال 1335 تا 1347 مدیریت 
ادارۀ کل هواشناسی را برعهده داشت. او که از بنیان گذاران سازمان هواشناسی ایران 
بود، در پیوستن این سازمان به سازمان هواشناسی جهانی نقش مؤثری داشت. از جمله آثار 
ارزشمند دکتر گنجی  تهیۀ اطلس اقلیمی ایران و ده ها مقاله به زبان فارسی و انگلیسی  است. 
دکتر گنجی در سال 2001 میالدی از سوی سازمان هواشناسی جهانی به عنوان » مرد سال 

هواشناسی جهان« برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت. 

پروفسور محمدحسن گنجی 
ـ  .ش( )1391-1291ه
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اهمیت هواکره
در پایٔه نهم خواندید که محیط زندگی ما از چهار بخش تشکیل 

شده است: هواکره، سنگ کره، آب کره و زیست کره.
همچنین آموختید که هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که تا حدود 
3000 کیلومتری اطراف سیارهٔ زمین را فرا گرفته است. هواکره از 
الیه های مختلف تشکیل شده است و بیشترین تغییرات آب وهوایی در 

الیٔه زیرین آن، یعنی َوردسپهر )تروپوسفر(، به وجود می آید.
این  و  است  زمین  سیارهٔ  مهم  ویژگی های  از  یکی  هواکره  وجود 
هواکره،  واسطٔه  به  زیرا  می کند؛  سیارات جدا  سایر  از  را  سیاره 
روی  بر  هواکره  این،  بر  عالوه  است.  حیات  به  قادر  زیست کره 
آب کره و سنگ کره نیز تأثیر می گذارد. در فصل بعد در این باره 

بیشتر توضیح می دهیم.

فعـالیـت

ـ گازهای مختلف هواکره را نام ببرید. کدام گاز بیشترین حجم هواکره را تشکیل می دهد؟ 1ـ
2ــ منظور از دمای حداقل و حداکثر روزانه چیست؟ به اخبار هواشناسی گوش کنید. حداقل و حداکثر دمای روزانه در منطقهٔ شما در 

روزهای اخیر چقدر بوده است؟
ـ با راهنمایی معلم، بگویید میانگین دمای روزانه و ماهانه یک مکان چطور به دست می آید. 3ـ

4ــ چنانچه میانگین دمای ماهانهٔ 12 ماه سال در یک مکان را جمع و به تعداد آنها تقسیم کنیم، میانگین دمای ساالنه به دست می آید.
میانگین دمای ساالنهٔ شهر مشهد را محاسبه کنید.

دسامبرنوامبراکتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنمهآوریلمارسفوریهژانویهماه
درجۀ 

0/752/68/214/21923/625/723/919/413/67/88/3سانتی گراد

چرا نواحی مختلف آب وهوایی به وجود می آید؟
شما با انجام دادن فعالیت آغازین درس، به بعضی از عواملی که موجب تفاوت آب وهوای مغولستان و اندونزی  می شوند، اشاره کردید. 
اکنون بیایید علل به وجود آمدن نواحی مختلف آب وهوایی را با توجه به عناصری چون تابش خورشید، دما و فشار و بارش و چگونگی 

توزیع آنها بیشتر بررسی کنیم.
تابش خورشید

نور خورشید مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب وهوایی در نواحی مختلف زمین است. تابش 
خورشید روی عناصر آب وهوایی چون دما، فشار و رطوبت و بارش تأثیر می گذارد. 

نیتروژن ٪۷۸
اکسیژن ٪21
سایر گازها ٪1
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به شکل  زیر توجه کنید.
زاویٔه تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت نیست.

مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعٔه خورشید به مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویٔه تابش به سمت قطب 
مایل و مایل تر شود. بنابراین، مقدار انرژی خورشیدی که هر سانتی مترمربع از زمین در مناطق استوایی دریافت می کند، بسیار بیشتر از 

مقداری است که مناطق قطبی جذب می کنند. 

پرتوهای خورشید در مدار 60 درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دو برابر ناحیۀ استوایی را دربرمی گیرند. مقدار انرژی 
گرمایی دریافتی توسط هر واحد سطح در این ناحیه تقریبًا نصف منطقۀ استوایی است.

از سوی دیگر، همٔه بخش های زمین درمدت زمان مساوی انرژی خورشید را دریافت نمی کنند. مایل بودن محور زمین بر مدار گردش 
انتقالی آن به دور خورشید موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقه روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول 

مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکرٔه شمالی و جنوبی متفاوت باشد. 
به طور کلی، نواحی قطبی کمترین انرژی را دریافت می کنند. آنها حتی در زمستان به مدت چند ماه در تاریکی کامل فرو می روند و 

انرژی جذب شده از سطح خود را از دست می دهند، بدون آنکه دوباره انرژی به دست بیاورند. 
دما

از دریافت نامساوی انرژی خورشید بر سطح زمین مناطق گرم، معتدل و سرد پدید می آید.
 هرچه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی باالتر حرکت  می کنیم، دمای هوا کاهش می یابد. اشعٔه خورشید در منطقٔه استوایی در 
طی سال عمود و نزدیک به عمود می تابد. به این ترتیب، نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیرهٔ گرما و سرچشمٔه جریان های دریایی آب گرم 

در اقیانوس ها هستند. 
 همان طور که پیش تر خوانده اید، عالوه بر عرض جغرافیایی، عواملی چون ارتفاع از سطح زمین )به طور متوسط به ازای هر 1000 متر 
6 درجٔه سانتی گراد کاهش دما در الیٔه وردسپهر(، دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها، عبور جریان های دریایی آب گرم و آب سرد، و 
جهت و شیب ناهمواری ها بر دمای یک مکان تأثیر می گذارند. آیا می توانید با توجه به آنچه از قبل می دانید، برای هر مورد مثالی بزنید؟
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فشار هوا نیروی وارد بر یک واحد از سطح زمین 
است که مقدار آن در سطح دریای آزاد  برابر با وزن 

ستونی از جیوه به ارتفاع ۷6 سانتی متر است. 

کم فشار پر فشار 

فشار
هوا دارای وزن است و بنابراین، بر همه    چیز فشار وارد می کند، 
به  هوا  فشار  نکنیم.  احساس  را  آن  فشار  است  ممکن  چند  هر 
آن  اندازه گیری  واحد  و  می شود  اندازه گیری  فشارسنج  وسیلٔه 

»ِهکتوپاسکال« است. 
مرکز کم فشار وپر فشار

فشار هوا در یک مکان، متغیر است و کم یا زیاد می شود. 
 وقتی هوای یک منطقه گرم می شود، مولکول ها سریع تر حرکت 
می کنند و از هم فاصله می گیرند، در نتیجه از وزن و فشار هوا در 
واحد حجم کاسته می شود. هوای گرم سبک می شود و به سوی باال 
صعود می کند. بنابراین، هوای گرم نسبت به اطراف خود فشار کمتری 
دارد و درنتیجه بر روی منطقه گرم یک مرکز کم فشار )سیکلون( 
به سمت  مرکز  ایجاد می شود. در کم فشار)سیکلون(، فشار هوا 

ناحیه کم می شود.
 وقتی هوا سرد می شود، مولکول های آن به هم نزدیک تر می شوند 
و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود. هوای سرد سنگین است 
و به سمت پایین یا سطح زمین فرود می آید، درنتیجه بر روی منطقه 
سرد یک مرکز پر فشار )آنتی سیکلون( پدید می آید. در پرفشار 

)آنتی سیکلون(، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.
هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری وجود دارد به سمت جایی که 
فشار کمتری دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود می آید. 
به عبارت دیگر، هوای گرم و سبک باال می رود و هوای نسبتاً  سرد و 

سنگین به زیر آن می رود و جانشین آن می شود.

رابطۀ مراکز فشار و شرایط جوّی
مراکز پرفشار )آنتی  سیکلون ها(: معموالً موجب بادهای ضعیف، آسمان صاف، روزهای گرم و خشک  و شب های سرد 

یا  یخ بندان می شوند.

مراکز کم فشار )سیکلون ها(: معموالً موجب ناپایداری هوا، بادهای شدید، آسمان ابری و بارش باران و رگبار و هوای 

معتدل  می شوند. 

فشارسنج
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توده هوا
به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد، تودهٔ هوا گفته می شود. 

برای مثال، تودۀ هوای گرم و مرطوب، تودۀ هوای سرد و خشک.
جبهۀ هوا

 جبهه ها مرز بین دو تودهٔ هوای مجاورند و آنها را از هم جدا می کنند.
وقتی در یک ناحیه دو تودٔه هوای متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند و به هم برخورد کنند، یک منطقٔه گذار یا تغییر از نظر دما یا 

فشار در مرزهای آنها  پدید می آید.
برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگی می شود.

یکی از مهم ترین جبهه های هوا، جبهٔه قطبی است که بین هوای سرد قطب و هوای گرم استوایی در منطقٔه معتدله تشکیل می شود. 
جبهٔه قطبی در تغییرات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد.

فعـالیـت

1ــ مهم ترین عامل به وجود آمدن نواحی مختلف آب وهوایی چیست؟ توضیح دهید.
2ــ دربارهٔ هریک از موارد زیر توضیح دهید:

رابطهٔ دما با عرض جغرافیایی:
رابطهٔ دما با ارتفاع: 

3ــ روی  شکل باال، برخورد توده های هوا و تشکیل جبهه ها را توضیح دهید.
4ــ بیندیشیم: هرچه از سطح زمین باالتر می رویم، فشار هوا کم می شود )حدود 100 هکتوپاسکال در هر هزارمتر(؛ به همین 
سبب، کوه نوردان و مسافران هواپیما در ارتفاعات به اکسیژن بیشتری نیاز پیدا می کنند. اکنون بگویید چرا در کوهستان ها با 

آنکه هوا سرد است، فشار هوا کم است؟

جبهۀگرم، جبهۀ سرد

جبهۀ گرم

جبهۀ سرد

هوای سرد هوای سرد

هوای گرم
ابرهای کومولونیمبوس

هوای گرم بر فراز
 هوای سرد باال می رود

هوای سرد به زیر هوای  گرم کشیده می شود

ابر سیروس

ابر استراتوس

ابر نیمبو استراتوس
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کمربندهای فشار و گردش عمومی جو
پراکندگی کانون های فشار بر روی کرهٔ زمین، از عوامل مهم گردش 

عمومی هوا و تغییرات آب وهوای نواحی است.
به تصاویر توجه کنید. این تصاویر کمربند های فشار را در اطراف 
زمین نشان می دهند. این کمربندها در دو نیمکرٔه شمالی و جنوبی 

قرینه هستند. 
در ناحیٔه استوا به دلیل زاویٔه مستقیم تابش و گرمای همیشگی، 
به دلیل  به عکس،  ایجاد می شود. قطب ها،  یک کانون کم فشار 
سردی فوق العادٔه هوا مراکز پرفشار هستند. در بین این دو ناحیه 

دو مرکز کم فشار و پرفشار دیگر مشاهده می کنیم. 
  در ناحیٔه استوایی، هوای گرم به سمت باال صعود می کند و با 
باال رفتن سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد. 
در مناطق استوایی، هر روز عصر باران های تند و رعد و برق مشاهده 

می شود. 
 هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا به سمت عرض های باالتر 

حر کت می کند و تحت تأثیر نیروی کوریولیس * دچار انحراف می شود. در منطقٔه جنب استوایی )اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی( سرد 
و سنگین می شود و فرو  می نشیند و مراکز فشار زیاد جنب استوایی را به وجود می آورد. 

در حوالی عرض جغرافیایی 60 درجه،  دوباره بر اثر صعود هوا منطقٔه فشار کم ایجاد می شود. این منطقه تحت تأثیر توده هوایی است 
که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و هوای نسبتاً گرم تر را به سمت باال می راند. البته در این منطقه به دلیل وسعت خشکی ها 

در نیمکرٔه شمالی و وسعت آب ها در نیمکرهٔ جنوبی تغییراتی در فشار مناطق بروز می کند. 
این جابه جایی توده های هوا بین کمربند های فشار، موجب وزش بادهای مختلف در سطح کرٔه زمین  و تغییرات آب و هوایی می شود. 
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فشار زیاد

فشار زیاد

فشار زیاد

هوای گرمباران جبهه ای
هوای سرد

جهت باد

ـ همان طور که مشاهده می کنید  کمربندهای فشار و وزش بادها 
جهت وزش بادها بر اثر حرکت وضعی زمین و نیروی کوریولیس 

در نیمکره ها به سمت غرب و شرق منحرف می شود.
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بارش
در پایه های قبل با نقشٔه پراکندگی بارش جهان آشنا شده اید و می دانید توزیع بارش در جهان نامساوی است. در حالی که برخی مناطق 
جهان، مانند نواحی استوایی و آسیای موسمی ، بسیار پرباران اند و بیش از 1500 میلی متر در سال بارندگی دارند، برخی نواحی داخلی 
قاره ها و بیابان ها مقدار ناچیزی بارندگی دارند و بارش در آنها کمتر از 50 یا 100 میلی متر در سال است و حتی ممکن است سال ها 

در این نواحی باران نبارد.
به طورکلی، وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل بستگی دارد:

1ـ وجود هوای مرطوب: اقیانوس ها و دریاها و دریاچه ها منبع عمدٔه رطوبت هوا هستند. بنابراین، نواحی، هرچه از اقیانوس ها و 
دریاها دورتر باشند رطوبت آنها کمتر و خشکی هوایشان بیشتر است.

2 ـ عامل صعود: تودٔه هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال برود و سرد شود تا به نقطٔه اشباع برسد و پس از تشکیل ابر، ببارد.
اگر در یک ناحیه هریک از دو عامل رطوبت یا صعود هوای مرطوب شکل نگیرد، بارندگی ایجاد نمی شود.

انواع بارش 
 به طورکلی، سه نوع بارش وجود دارد:

از  هوا  تودٔه  بارندگی،  نوع  این  در  بارندگی همرفتی:  1ـ 
هوای مجاور خود گرم تر می شود؛ همراه با باال رفتن، دمای آن 
پایین می آید و ابر تشکیل می شود و بارندگی صورت می گیرد. 

بارش های بهاری بیشتر از این نوع اند.

ـ بارندگی جبهه ای )سیکلونی(: این نوع بارندگی بیشتر  2
در محل جبهه ها  به وجود می آید؛ جایی که توده های هوا با یکدیگر 

برخورد می کنند.

ـ بارندگی کوهستانی )ناهمواری(: در این نوع بارندگی،  3
نواحی مرتفع و کوهستان ها با توجه به شکل و جهتی که دارند، 
مانع آن می شوند که تودٔه هوای مرطوب به طور افقی حرکت کند. 
در نتیجه، تودٔه هوا در امتداد دامنٔه کوه به طرف قله باال می رود 
و هنگام صعود، دمای آن کاهش می یابد و دیگر نمی تواند رطوبت 

را در خود نگه دارد و بنابراین، موجب بارش می شود.

جریان های همرفتی

ابرهای کومولوس

بخار آب سرد و متراکم می شود.

جبهۀ گرم

هوای سردتر و متراکم تر
ناحیه قطبی

دامنۀ مرطوبدامنۀ خشک

هوای مرطوب در امتداد کوه 
باال می رود و سرد می شود.

تشکیل ابر، تراکم و بارش

دریا

هوای گرم تر و سبک تر
 و مرطوب ناحیه استوایی

هوای سبک تر
به سمت باال می رود

و سرد و متراکم می شود.
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فعـالیـت

1ــ با توجه به آنچه دربارهٔ انواع بارش خوانده اید، بگویید چرا دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس نسبت به دامنهٔ مخالف 
بارش فراوان دارند و دامنهٔ مقابل خشک است؟

ـ با مراجعه به یک اطلس و نقشهٔ بارندگی سالیانهٔ جهان، دو ناحیهٔ پرباران، کم باران و با بارش متوسط نام ببرید. سپس، علل بارش زیاد  2ـ
در نواحی پرباران را بررسی و تحلیل کنید.

ـ پرس  وجو کنید که چرا در گذشته به ناحیهٔ فشار زیاد جنب استوایی »عرض های اسبی« می گفتند ؟ یافته ها ممکن است متفاوت باشد. 3ـ
ـ در قرآن کریم از پدیده های جوی مانند تشکیل ابرها، باد و باران و… به عنوان نشانه های قدرت خداوند یاد می شود و قرآن انسان ها را  4ـ
به تفکر دربارهٔ این پدیده ها فرا می خواند. با مراجعه به قرآن، معنی این آیات را پیدا کنید و بنویسید و در کالس بخوانید: آیهٔ 57 سورهٔ 

مبارکهٔ اعراف، آیهٔ 48 سورهٔ مبارکهٔ روم، آیهٔ 12 سورهٔ مبارکهٔ رعد، آیهٔ 22 سورهٔ مبارکهٔ حجر، آیهٔ 65 سورهٔ مبارکهٔ نحل.

طبقه بندی نواحی آب وهوایی
اقلیم شناسان با استفاده از معیارهای مختلف، نواحی اقلیمی جهان را بررسی و تقسیم بندی کرده اند. امروزه تقسیم بندی های مختلفی 

برای نواحی آب وهوایی وجود دارد.
یکی از معروف ترین این تقسیم بندی ها، طبقه بندی »کوِپن« است. این طبقه بندی بر مبنای سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام 
شده است.در طبقه بندی کوپن، ابتدا پنج گروه اصلی آب وهوایی از یکدیگر تفکیک می شوند. سپس، هریک از این گروه های اصلی 

آب وهوایی به گروه های فرعی تقسیم می شوند. به راهنمای نقشه توجه کنید.

پوشش گیاهیبارشدمانام آب وهواعالمت آب وهوا

A)هیچ ماهی سردتر ازاستوایی )گرم و مرطوب
مناسب برای جنگل های بارانی بارش در تمام سالC°18+ نیست.

استوایی

Bنامناسب برای رویش گیاهکمبود بارشاختالف دما زیاد است.خشک

Cسردترین ماه بینمعتدل
C°18+ تا C°3- است.  

بارش در دورۀ سرد 
مناسب برای جنگل های خزان دارسال بیشتر از دورۀ گرم

D  سردترین ماه زیرسرد
C°3- است.  

بارش تابستان بیشتر از 
زمستان

مناسب برای جنگل های 
مخروطی سردسیری

E)هیچ ماهی بیش ازبسیار سرد )قطبی
نامناسب برای رویش گیاهکمبود بارشC°10 نیست.

والدیمیر کوِپن، جغرافی دان، آب وهواشناس و گیاه شناس روسی - آلمانی است. 

وی در سن پترزبورگ به دنیا آمد. پس از تحصیل به آلمان و اتریش رفت و در 

دانشگاه های هایدلبرگ و الیپزیگ به تدریس پرداخت.

مهم ترین کار علمی او تدوین نظام طبقه بندی آب وهوای جهان است که هنوز 

اعتبار علمی دارد و از آن استفاده می شود.
والدیمیر کوپن )1۸46-1940(
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 اقلیم گروه A )گرم و مرطوب استوایی(
این اقلیم به طور عمده در عرض های مجاور استوا از 10 درجٔه 
عمودی  تابش  دارد.به دلیل  وجود  شمالی  درجٔه   10 تا  جنوبی 
خورشید، منطقه از دمای باال و یکنواخت در تمام سال برخوردار 
است و در آن نوسان فصلی دما وجود ندارد. صبح ها هوا صاف 
است و به تدریج گرم می شود و در بعد  از ظهر ها باران های شدید 
فرو می ریزد.بارش باران در هیچ ماهی کمتر از 60 میلی متر نیست، 
و میانگین حداقل دما 18 درجٔه سانتی گراد است. در این اقلیم، 
گروه  این  فرعی  تقسیم های  از  نمی آید.  پدید  چهارگانه  فصول 
براساس بارش می توان آب و هوای موسمی و ساوان مرطوب و 

خشک را نام برد. 

مطالعه برای  
انجام فعالیت      
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بیابانی

نیمه بیابانی

مدیترانه ای قاره ای مرطوب 
تابستان گرم

قاره ای مرطوب 
تابستان سرد

یخ بندان

توندرا

جنب قطبی

اقیانوسی

مرطوب 
جنب استوایی

مرطوب استوایی

نقشه تقسیم بندی ساوانا
آب و هوای جهانـ  کوپن
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اقلیم گروه B )خشک(
ویژگی اصلی این اقلیم، بارش کم و خشکی است. آب  وهوای خشک 
حدود 26 درصد سطح زمین را فرا گرفته است. آب و هوای نیمه خشک 
مابین آب و هوای خشک و مرطوب قرار می گیرد. اقلیم  خشک عمدتاً در 
منطقٔه مجاور مدارهای 23 درجه شمالی و جنوبی و نواحی محصور در 
کوهستان ها مشاهده می شود. زمستان های سرد و طوالنی و تابستان های 
گرم و خشک، اختالف دمای زیاد و بارش نامنظم  از ویژگی های این اقلیم 
است. دمای هوا در تابستان زیاد است و بیشتر باران قبل از رسیدن به 

زمین تبخیر می شود. در این ناحیه، بیابان های وسیعی پدید آمده است.

اقلیم گروه C )معتدل(
اقیانوس ها  و  دریاها  سواحل  و  متوسط  عرض های  در  اقلیم  این 
پرفشار  کمربندهای  بین  را  متنوعی  و  وسیع  منطقٔه  و  می شود  دیده 
جنب استوایی و جنب قطبی دربرمی گیرد. فصول مجزا از یکدیگر، 
تابستان های مالیم و بارش ساالنٔه متوسط از ویژگی های آن است. به 
طرف غرب و در داخل قاره ها آب و هوا خشک تر است و در نزدیکی 
اقیانوس ها تعدیل می شود.آب وهوای مدیترانه ای از گروه های فرعی این 
اقلیم است که تابستان های خشک و زمستان های مرطوب و مالیم دارد. 
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 اقلیم گروه E )قطبی(
حاشیه های شمالی قاره های آسیا و امریکای شمالی در مجاورت 
و  قطب جنوب  قارٔه  همچنین  و  گرینلند  منجمد شمالی  اقیانوس 
این  در  اقلیمی جای می گیرند.  این گروه  در  آن  به  نزدیک  جزایر 
اقلیم، زمستان ها تاریک و فوق العاده سرد است. در گرم ترین ماه ها 
نیز دما به کمتر از 10 درجٔه سانتی گراد می رسد و در واقع، تابستان 
وجود ندارد.میزان بارش در این ناحیه ناچیز است و الیه های زمین 

تا عمق چندمتری یخ بسته اند.

اقلیم گروه D )سرد(
این آب و هوا در نواحی شرقی و مرکزی قاره ها و در نواحی جنب قطبی 
کانادا و اوراسیا سیبری در روسیه و از عرض های 40 درجه به باال تا 
حوالی 55 درجٔه شمالی مشاهده می شود. اما در نیمکرهٔ جنوبی اثری 
از آن نمی توان دید. در این گونه اقلیم، دمای سردترین ماه سال کمتر از 
3- درجٔه سانتی گراد است و در بیشتر مواقع، بارش به صورت برف 
دیده می شود. در این ناحیه برف زیاد می بارد و جنگل ها عمدتاً از نوع 

سردسیری سوزنی برگیان  هستند.

اقلیم نگاشت داوسون ـ کانادا
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فعـالیـت

1ــ هریک از موارد،  زیرمجموعه کدام گروه اقلیم اصلی است: 
مثال: گرما و رطوبت در تمام سال )         (  تابستان های خنک، زمستان های معتدل و بارش در تمام سال )         (

زمستان های سرد و طوالنی و تابستان های خنک و کوتاه )         (  خشکی  و گرمای زیاد )         (  بارش های موسمی و رطوبت زیاد )         ( 
2ــ اقلیم نگاشِت A و D، چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

ـ اقلیم نگاشت B و E را مقایسه کنید. چرا اقلیم گروه E مانند اقلیم گروه B خشک است؟ آیا تبخیر در این اقلیم مانند گروه B است؟ چرا؟ 3ـ
4ــ اکنون که پنج گروه اصلی آب و هوایی کوپن را شناختید، بگویید بخش عمدهٔ کشور ما در کدام گروه این تقسیم بندی قرار دارد؟

مطالعه برای  
انجام فعالیت      



32

بیابان ها
همان طور که مشاهده کردید، در تقسیم بندی کوپن یکی از انواع نواحی آب وهوایی، اقلیم گروه B یا نواحی خشک است. از آنجا که 

بخش عمده ای از کشور ما را مناطق خشک و بیابانی تشکیل می دهد، در این بخش به علل پدید آمدن بیابان می پردازیم. 
مناطق خشک مناطقی هستند که کمبود بارش دارند. به عالوه، بارندگی در این مناطق نامنظم است؛ به طوری که ممکن است چند سال 

هیچ بارشی صورت نگیرد و یا منطقه به طور ناگهانی با رگبارهای کوتاه مدت مواجه شود.
بارش  مبنای  بر  را  تقسیم بندی ها  این  از  یکی  این جدول  ارائه کرده اند. در  مناطق خشک  از  تقسیم بندی های مختلفی  اقلیم شناسان 

مشاهده می کنید.

450-250میزان بارندگی ساالنه
mm

100-250
mm

50-100
mm

کمتر از 50
mm

بیابانبسیارخشک )نیمه بیابانی(خشکنیمه خشکمنطقه

30°

30°

0°

60°

60°

استوا

صحرای بزرگ افریقا )ساهارا(مدار رأس السرطان

مدار رأس الجدی

تار
لوت

تکله ماکان
ترکستان

استرالیا

گبی

نامیب

قطب جنوب

   اقیانوس آرام 

6

2

5

1

6

5

بیابان ساحلی نامیب

بیابان استرالیا

1

بیابان تَکله ماکان

2

صحرای بزرگ افریقا

نقشۀ پراکندگی بیابان های مهم جهان
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به طور کلی، بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک هستند. برای بیابان نیز تعاریف متعددی ارائه شده است، که در همٔه آنها بر دو ویژگی 
بیابان تأکید می شود: کمبود بارش و تبخیر زیاد.

بارندگی ساالنٔه بیابان ها کمتر از 50 میلی متر است و حتی ممکن است آنها چندسال بارندگی نداشته باشند. در بیابان ها میزان تبخیر 
شدید و پوشش گیاهی ضعیف است.

به نقشه توجه کنید؛ بیابان ها بخش قابل   توجهی از سطح زمین را فرا گرفته اند.بیابان ها از نظر دما به دو گروه تقسیم می شوند:
1ـ بیابان های گرم: این بیابان ها عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند. برخی مردم تصور می کنند که 
گرم ترین نواحی جهان در مجاورت خط استوا قرار دارد؛ زیرا این ناحیه بیشترین جذب و تابش انرژی خورشید را دریافت می کند؛ اما جالب 
است بدانید در سال 1913 میالدی دمای 56/7 درجٔه سانتی گراد برای دّرهٔ مرگ در کالیفرنیا و در سال 1992 دمای 58 درجٔه سانتی گراد 
برای العزیزیه واقع در کشور لیبی در صحرای بزرگ افریقا به عنوان گرم ترین نقاط جهان ثبت شده است. در سال 2009 ماهواره ها دمای 

70 درجٔه سانتی گراد را برای بیابان لوت در ایران به عنوان داغ ترین نقطٔه زمین ثبت کردند.
2ـ بیابان  های سرد: این بیابان ها عمدتاً در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.

 اقیانوس اطلس

پاتاگونی

آتاکاما

   اقیانوس آرام 

3

4

3

4

دّرۀ مرگـ  کالیفرنیا

تصویر ماهواره ای بیابان ساحلی آتاکاما

راهنما
بیابان های گرم

بیابان های سرد 
جریان آب سرد

رشته کوه ها
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کویر با بیابان فرق دارد.ممکن است در بیابانی کویر وجود داشته باشد یا بیابانی بدون کویر باشد. کویر به اراضی 

رسی پف کرده گفته می شود که مقدار نمک آنها زیاد است و قابلیت رویش گیاهان زراعی را ندارد. سطح آب زیرزمینی 

درکویرها باالست.

علل ایجاد بیابان ها
همان طور که پیش تر گفتیم، برای وقوع بارش باید دو عامل صعود و هوای مرطوب وجود داشته باشد و بیابان ها نواحی ای هستند که 

از یک یا دو عامل ایجاد بارش محروم اند. به طور کلی علل ایجاد بیابان ها عبارت اند از:

الف( استقرار مرکز پرفشار جنب استوایی
در نواحی پرفشار، فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه، بارش می شود.چنان  که پیش تر گفتیم، در منطقٔه جنب استوایی، توده های 
هوا در حوالی مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی فرو می نشینند و منطقٔه پرفشار را به وجود می آورند. در نتیجه، کمربند بیابانی کرٔه 
زمین در اطراف این دو مدار در سه قاره گسترده شده است. در مناطق قطبی نیز به دلیل پرفشار بودن، امکان صعود هوا وجود ندارد.
البّته در برخی سواحل قاره ها مانند سواحل امریکای جنوبی و سواحل افریقای جنوبی بیابان هایی پدید آمده اند )بیابان آتاکاما در امریکای 
جنوبی و نامیب در افریقا( و در این مناطق نیز علت اصلی به وجود آمدن بیابان، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست.هرچند 
جریان های آب سرد که از قطب به سمت این نواحی در حرکت اند، صعود نکردن هوا را تشدید و تقویت می کنند و موجب بیابانی شدن 

این نواحی می شوند.

ب( دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها
 برخی نواحی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و همچنین قرار گرفتن در پشت کوه ها که از رسیدن توده هوای مرطوب به آنها 

جلوگیری می کند، با خشکی هوا مواجه می شوند؛ مانند بیابان گُبی یا تکله ماکان.

فعـالیـت

1ــ دو عامل ایجاد بیابان ها را توضیح دهید.
2ــ چرا با آنکه در سواحل جنوبی ایران به علت تبخیر آب دریا، رطوبت زیادی وجود دارد، بارندگی ناچیز است و این نواحی 

جزء نواحی خشک محسوب می شود؟
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برای مشاهدۀ تصاویر و فیلم های کوتاه از بیابان های جهان و کسب اطالعات بیشتر، به لوح فشردۀ پیوست کتاب و یا به 
پایگاه اینترنتی شبکه رشد به نشانی www.roshd.ir مراجعه کنید.

ــ کلیپ های کوتاه مربوط به بیابان لوت را در لوح فشرده مشاهده کنید.

مهـارت های جغرافیایی

نقشه های هواشناسی
در نقشه های هواشناسی، نقاطی که فشار برابر دارند، با

خطوط منحنی به یکدیگر وصل می شوند.
به این خطوط منحنی های هم فشار یا »ایزوبار« گفته می شود.

مرکز منطقۀ  کم فشار با حرف )L( نمایش داده می شود. فشار به سمت مرکز منطقه کم می شود.
مرکز منطقۀ پرفشار با حرف )H( نمایش داده می شود. فشار به سمت مرکز منطقه زیاد می شود.

                                                        

جبهۀ گرم        
هوای گرم پشت جبهه یا مرز قرار می گیرد.

جبهۀ سرد
هوای سرد پشت جبهه یا مرز قرار می گیرد.

کم فشار )سیکلون(پرفشار  )آنتی سیکلون( 

102010181016

جبهۀ سردجبهۀ گرم        
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1ــ به طور گروهی، آب وهوای یکی از بیابان های جهان )لوت، صحرای بزرگ افریقا، گبی و…( یا قارۀ قطب جنوب را انتخاب 
کنید. دربارۀ آن اطالعاتی جمع آوری کنید و یافته های خود را با استفاده از رسانه های مناسب در کالس ارائه و نمایش دهید. در 

گزارش خود بر شگفتی  ها و نکات حیرت آور مربوط به این نواحی  تأ کید کنید.

1ـ منحنی های هم فشار نقشۀ   باال را به دقت مطالعه کنید.
ـ کدام یک از نواحی پرفشار )آنتی سیکلون( و کدام یک کم فشار )سیکلون( است؟ با حرف L و H نام گذاری کنید.

ـ کدام یک پایین ترین فشار را دارد؟ مقدار فشار آن چقدر است؟
ـ نقشه را کامل کنید و منحنی های هم فشار را با وصل کردن نقاط به یکدیگر رسم کنید.

ـ مناطقی را که فشار آنها باالی 1020 میلی بار است، رنگ آبی بزنید. مناطقی را که فشار آنها کمتر از 1000 میلی بار است، 
رنگ قرمز بزنید .

2ـ این نقشه، هوای استرالیا را در یک روز معین از سال 
نشان می دهد؛

ـ نوع فشار را در نقاط B ،A و C معین کنید.
ـ نوع جبهه را در D و E معین کنید.

ـ از میان دو شهر سیدنی و ِپرت، کدام یک گرم تر و کدام 
خنک تر است؟ چرا ؟ 

سیدنی
پرت ملبورن

A

B

980

1000

1010

1010
1010

1020
1020

1015

1020

1020

1020

1025

1025

1025

1010

1010

1010

1025

1025

1020

990

1030
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پیش تر گفتیم که یکی از عوامل ایجاد نواحی مختلف بر روی کرٔه زمین، شکل و نوع ناهمواری ها و چهره و اشکال زمین است.

4

فعـالیـت

1ــ نوع ناهمواری )دشت، قّله، رشته کوه، فالت و…( را در جای خالی بنویسید.
2ــ نمونهٔ ناهمواری های باال را روی یک نقشهٔ طبیعی جهان پیدا کنید و نشان دهید.

3ــ با توجه به معلومات قبلی خود بگویید هر یک از این ناهمواری ها چگونه پدید آمده اند.

.................. آند ـ امریکای جنوبی

.................. ـ استرالیا

.................. ـ ایالت آندراپرادش ـ هند.................. ِکی2 ـ پاکستان

.................. روبن ـ افریقای جنوبی .................. ـ شرق بیت المقدس

ناهمواری ها و اشکال زمین
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همان طور که می دانید، یکی از چهار محیطی که سیارٔه زمین را تشکیل می دهد، سنگ کره )لیتوسفر( است. سنگ کره بخش خارجی 
زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. این بخش شامل قاره ها و کف و بستر دریاها و اقیانوس هاست. 
حدود 71 درصد سطح زمین را آب ها فراگرفته اند و خشکی ها فقط 29 درصد پوسته را تشکیل می دهند. همان طور که در تصاویر 
مشاهده می کنید، بر روی پوستٔه زمین ناهمواری ها و اشکال مختلفی ایجاد شده است که با یکدیگر تفاوت دارند و هریک، ناحیٔه ویژه 

و متمایزی را پیرامون خود ایجاد کرده اند. 
به نقشٔه ناهمواری های جهان توجه کنید.روی نقشه فالت ها، رشته کوه های مهم و چند قله را نام ببرید و نمایش دهید. 

فالت ها، کوه ها، تپه ها و دشت ها، چهار ناهمواری اصلی و عمدهٔ سطح زمین اند:
 فالت ها، سرزمین های مرتفع و نسبتاً همواری هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آنها با شیب تند به نواحی پست 

متصل می شود. برخی فالت ها وسیع و برخی کم وسعت اند.
 کوه ناهمواری برجسته و مرتفعی است که معموالً دامنه های تند و قله برجسته دارد. مجموعه ای از کوه ها که به شکل نواری در کنار 

هم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود می آورند؛ مانند رشته کوه های عظیم هیمالیا، آندها، راکی، آلپ، البرز و زاگرس.
 فالت ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه دارای قله است و هرچه به سمت نوک آن می رویم، باریک تر می شود اما فالت مرتفع و 

نسبتاً مسطح است. 
 تپه ها نسبت به کوه ها ارتفاع کمتری دارند اما از نواحی پیرامون خود بلندترند.
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می دانید که ارتفاع کوه  ها و تپه  ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا )سطح متوسط آب های آزاد(، محاسبه می کنند.
دربارهٔ  ارتفاع کوه ها و تپه ها و تفاوت آنها با یکدیگر اتفاق نظری وجود ندارد؛ برای مثال در برخی منابع، ارتفاع کوه ها بیشتر از 600 متر 
)حدود 200 پا( و تپه ها کمتر از 600 متر در نظر گرفته شده است. در برخی منابع دیگر، ارتفاع تپه ها 200 تا 300 متر ذکر شده است. 

تصویر ماهواره ای فالت تبت

تپه ـ جمهوری چکرشته کوه های هیمالیا ـ نپال

دشت ـ روستایی در رومانی

 دشت ها سرزمین هایی پست و نسبتاً هموارند که در میان کوه ها یا در 
کنار سواحل و یا میان فالت ها و کف دره ها قرارگرفته اند. دشت ها 
از مهم ترین اشکال زمین هستند که با وسعت های مختلف، در همٔه 
قاره ها وجود دارند. آنها بیش از یک سوم سطح زمین را پوشانده اند و 
نواحی عمدهٔ سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهند.

نواحی پست

نواحی پست رشتـــــه کـــــوه ها

فـــالت  تبــــت
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محل های فشردگی و بسته  شدن 
صفحات

دورشدن  و  محل های جدایی 
صفحات از یکدیگر

راهنـما

 مرتفع ترین فالت دنیا، فالت تبت است. قلۀ اورست در هیمالیا با 8848 متر ارتفاع و پس از آن، قلۀ کی2 در 

پاکستان با 8611 متر ارتفاع، بلندترین نقاط زمین هستند. حدود 11قله از بلند ترین قله های جهان در ارتفاعات 

هیمالیا قرار دارد. 

 درازگودال ماریانا در اقیانوس آرام، ژرف ترین نقطۀ اقیانوس ها و پوستۀ کرۀ زمین است که 11000 متر ژرفا دارد.

 گودترین نقطۀ بحرالمیت )دریای مرده( در غرب اردن - که آب آن هشت  برابر شورتر از اقیانوس ها است و هیچ 

 موجود زنده ای در آن زندگی نمی کند - حدود 422 متر پایین تر از سطح دریاهای آ زاد قرار گرفته است. 

 مرتفع ترین کوه شناخته شده در سیاره های منظومۀ شمسی، قلۀ آتشفشانی اُلمپوس در سیارۀ بهرام )مریخ( است 

که 25000 متر )تقریباً سه برابر اورست( ارتفاع دارد .

چرا اشکال مختلف ناهمواری  در سطح زمین پدید می آید؟
چهرٔه زمین طی میلیون ها سال از پدیدآمدن آن، تغییر کرده است. همان طور که در جغرافیای پایٔه نهم خوانده اید، به طورکلی دو دسته از 

عوامل موجب پیدایش و شکل گیری ناهمواری ها در سطح زمین می شوند: عوامل درونی و عوامل بیرونی.
1ــ عوامل درونی: در علوم پایٔه نهم به طور مفصل با »  نظریٔه زمین ساخت ورقه ای یا صفحه ای « آشنا شدید و آموختید که پوستٔه 
زمین به قطعات بزرگی تقسیم شده است. این ورقه ها )پوسته و گوشتٔه فوقانی( روی بخش خمیری شکل گوشته به آرامی حرکت می کنند. 
ورقه ها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند، به هم برخورد می کنند و یا در امتداد هم می لغزند. نتایج حرکت این ورقه ها طی میلیون ها 

سال، ایجاد چین خوردگی ها، رشته کوه ها، شکست ها )گسل ها( و پیدایش کوه های آتشفشانی است.

صفحۀ امریکاى شمالىصفحۀ اوراسیا

صفحۀ افریقا

صفحۀ هند و استرالیا

صفحۀ جنوبگان
ى جنوبى

امریکا
صفحۀ 

زکا
ۀ نا

فح
رامص
س آ

انو
اقی

حۀ 
صف

عربستان

صفحۀ جنوبگان

آیسلند

صفحۀ 

اقیانوس آرام

نقشۀ پراکندگی صفحات کرۀ زمین

فعـالیـت

1ــ بیندیشیم: فرض کنید در سطح زمین هیچ  یک از اشکال ناهمواری ها مانند کوه، تپه و دره دیده نمی شد. به نظر شما، این 
وضعیت چه پیامدهایی برای محیط زمین و زندگی انسان داشت؟
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2ــ عوامل بیرونی: چهرهٔ زمین طی زمان بر اثر هوازدگی و فرسایش تغییر می کند. 
 هوازدگی عبارت است از فرایندی که طی آن، سنگ ها خرد و متالشی و تجزیه می شوند.

انواع هوازدگی

 هوازدگی فیزیکی: در هوازدگی فیزیکی، سنگ ها 

در نتیجٔه اختالف دما، گرم و سرد شدن و یا انبساط و 
انقباض و در هنگام روز و شب و فصل زمستان و تابستان 
یا یخ زدن آب در شکاف سنگ ها و مواردی از این قبیل، 
به قطعات کوچک تر خرد می شوند اما در ترکیب شیمیایی 

آنها تغییری به وجود نمی آید.
 هوازدگی شیمیایی: در هوازدگی شیمیایی، ساختمان 

کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها نیز تغییر می کند.اکسیژن و 
رطوبت از عوامل مهم هوازدگی شیمیایی هستند. برای مثال، 
نظیر آهن  اکسیژن هوا موجب اکسیده شدن برخی کانی ها 
می شود یا گازهایی مانند  دی اکسید نیتروژن و دی اکسیدگوگرد 
هوا می توانند به اسید تبدیل شوند و باران اسیدی تولید کنند که 

موجب تغییرات شیمیایی در سنگ ها می شود.
فعالیت های موجودات زنده،   هوازدگی زیستی: 

یعنی گیاهان و جانوران، موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی 
در سنگ ها می شود؛ برای مثال، رشد ریشٔه درختان یا ایجاد 
حفره های زیرزمینی توسط جانداران حفار، مانند موش ها 
و موریانه ها، باعث خردشدن سنگ ها می شود. همچنین، 
گیاهان در حال پوسیدگی اسیدهایی تولید می کنند که موجب  
می شود.  مجاورشان  سنگ های  در  شیمیایی  تغییرات 
در سنگ ها  نیز  گیاهان  تنفس  یا  تجزیه کننده  باکتری های 

تغییرات شیمیایی ایجاد می کنند.

سرعت هوازدگی در سنگ ها متفاوت است و به عواملی چون جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان بستگی دارد؛ برای مثال، سنگ های 
گرانیتی از سنگ های مرمرین یا کلسیتی مقاوم ترند و آب و هوای گرم و مرطوب سرعت و شدت هوازدگی را افزایش می دهد. هوازدگی 

و فرسایش همراه با یکدیگر موجب تغییر چهرٔه زمین می شوند.

هوازدگی فیزیکی

اثرات هوازدگی شیمیایی روی یک مجسمه

هوازدگی زیستی
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 فرسایش عبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آنها توسط عوامل مختلف چون آب و باد. فرسایش 
شامل، سه مرحلٔه 1ــ کنده شدن مواد از جای خود )حفر(، 2ــ انتقال و 3ــ رسوب گذاری یا انباشته شدن مواد در مکان های دیگر است.

چه عواملی موجب فرسایش می شوند؟ 

آب  جاری
رودها به طور مداوم در حال حرکت بر سطح زمین اند. آنها ذرات 
کوچک و بزرگ را از بستر و کناره های خود جدا می کنند و به 
مکان های دیگر انتقال می دهند. این مواد در جاهایی که سرعت 

رود کم می شود، روی هم انباشته می شوند.
بر اثر طغیان رودها و وقوع سیالب ها نیز حجم عظیمی از رسوبات 

جابه جا و در زمین های پیرامون پخش می شود.

یخچال
یخچال ها توده های بزرگ یخ هستند که بر اثر انباشته و فشرده  شدن  
برف طی هزاران سال در نواحی قطبی یا بسیارسرد به وجود آمده اند 
و بر اثر نیروی جاذبه، به آرامی از نواحی بلند به سمت نواحی پست تر 
حرکت می کنند. یخچال ها، در مسیر خود سنگ ها را از جا می کنند 

و با خود می برند.

امواج دریا
دریا  امواج  سایش  و  هجوم  درمعرض  دائم  طور  به  ساحلی  نواحی 
و  صخره ها  گاهی  است،  طوفانی  دریا  که  زمان هایی  در  دارند.  قرار 
کناره های ساحل با سنگینی چند تن آب روبه رو می شوند. جریان های 
دریایی اقیانوس ها نیز رسوبات را با خود حمل و در مکان های مختلف 

رسوب گذاری می کنند.

باد
باد به  ویژه در بیابان ها، موادی چون خاک و ماسه و شن را از 
زمین می کََند و تا مسافت های دور می برد. بادها ذرات ماسه 

را به سطوح مختلف سنگ ها می کوبند و آنها را می سایند.
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»  ژئومورفولوژی« )زمین ریخت شناسی( شاخه ای از رشتۀ جغرافیای طبیعی است که چگونگی به وجود آمدن اشکال 

طبیعی مختلف بر سطح زمین و تغییرات چهرۀ زمین بر اثر عوامل درونی و بیرونی را مطالعه می کند و به بررسی روابط 

و طبقه    بندی این اشکال می پردازد.

فعـالیـت

1ــ نوع فرسایش را در هریک از شکل های زیر معین کنید و به اختصار بنویسید فرسایش چگونه اتفاق می افتد.

.............. )4(                      .............. )3(                         .............. )2(                 .............. )1(

2ــ در صورتی که ذوق ادبی دارید، یکی از موضوعات آب جاری، باد و موج دریا را انتخاب کنید و دربارهٔ آن مطلبی در 
قالب یک قطعه نثر یا نظم ادبی بنویسید. در متن خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فرسایش اشاره کنید.

انسان
فعالیت های انسان در بهره برداری از محیط طبیعی موجب تغییر پوستٔه 
زمین و کندن و حمل و جابه جایی سنگ ها و خاک ها در مکان های مختلف 
می شود؛ برای مثال، حفر معدن و تونل، ایجاد جاده ها، ساختن سدها و 
منحرف کردن مسیر رودها، شخم زدن زمین و از بین بردن پوشش گیاهی، 

تغییرات زیادی در پوستٔه زمین ایجاد می کنند.

فرسایش طبیعی در کوهستان 
به طورکلی، فعالیت های مربوط به تکتونیک ورقه ای از طریق ایجاد چین خوردگی ها، گسل ها یا باال آمدن مواد مذاب و شکل گیری 

آتشفشان، کوه ها را به وجود می آورند. سپس، هوازدگی و فرسایش به کوه ها شکل می دهند.
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در کوهستان ها با توجه به شرایط آب و هوایی و جنس سنگ ها، پیوسته هوازدگی فیزیکی )مکانیکی( و شیمیایی رخ می دهد. تغییرات 
دمای شب و روز و یخ بستن آب در شکاف ها و درزها از عوامل مهم هوازدگی در کوهستان ها هستند. 

دو عامل مهم فرسایش در کوهستان ها، آب های جاری و یخچال ها هستند. 

آب های جاری در کوهستان ها به دلیل شیب زمین به سمت پایین کوه روان می شوند. آنها بر سر راه خود، سنگ ها را تخریب و آنها را 
با خود حمل می کنند.

آب جاری مواد را به صورت محلول، مخلوط معلق،جهشی یا غلتان حمل می کند.

محلول
جهشیمخلوط معلق

غلتان

جهـت آب

رودها به تدریج بستر خود را پهن و عمیق می کنند.
دره های Vشکل معموالً بر اثر جریان آب رودها و فرسایش آبی، 
شکل می گیرند و علت اینکه آنها را با حرف V نام گذاری کرده اند 

این است که دامنه های تنگ و پرشیب دارند.
در طی زمان، دره ها به تدریج عمیق تر و وسیع تر می شوند.

آب های جاری

درۀ ِکِرنیکا ـ اسلوونی ـ کوه های آلپ

500
400
300
200
100

0

متر
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در برخی کوهستان ها برف و یخ دائمی وجود دارد. وقتی بارش برف 
بیش از میزان ذوب آن در سال باشد، برف های اضافی طی سالیان 
دراز انباشته و متراکم می شوند و ضخامت آنها افزایش می یابد و 
یخچال ها را پدید می آورند. معموالً یخچال وقتی ضخامتش به 60 
تا 100 متر رسید شروع به حرکت می کند و این حرکت بسته به 

شرایط و دمای هوا از 1 سانتی متر تا 8 متر در روز است.
اندازه های  در  سنگ هایی  عظیم،  بولدوزرهایی  مانند  یخچال ها 

مختلف را همراه خود به جلو می برند.
به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند، »  موِرن 

یا یخ ُرفت« می گویند. 
دره های Uشکل معموالً بر اثر فرسایش یخچالی طی هزاران سال 

پدید آمده اند.

فرسایش انحاللی
در برخی نواحی کوهستانی ای که سنگ ها قابلیت حل شدن در آب را داشته باشند، مانند سنگ های آهکی یا گچی و نظایر آن، آب های 
جاری با نفوذ به زیرزمین از طریق درزها و شکاف ها و حل کردن سنگ ها در خود، پدیده های فرسایشی چون غارهای طبیعی و چشمه های 

آهکی پدید می آورند که در اصطالح به آنها َاشکال »کارستی« )Karstic( گفته می شود.

یخچال

درۀ V شکل ـ ماداگاسکاردرۀ V شکل ـ درۀ کولکا ـ پرو

توده یخ

مورن میانی

مورن کناری

مورن های زیرین
مورن های پایانی

دّرۀ U شکل ـ ایلینویز
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به طورکلی، »کارست« پدیدٔه  خوردگی و انحالل سنگ های آهکی 
می شوند،  ترکیب  هوا  و  دی اکسیدکربن  با  که  آب هایی  است. 
اسیدکربنیک تولید می کنند و با حل کردن آهک و گچ در خود 

می توانند موجب خوردگی و انحالل سنگ ها شوند.
در ایران، اشکال کارستی به  ویژه در کوه های زاگرس زیاد است .غارهای 
علی صدر همدان و کََتله خور زنجان نمونه هایی از َاشکال فرسایشی 

کارستی  هستند.

برای مشاهدۀ تصاویر بیشتر از دره های Uشکل و Vشکل و اشکال کارستی و دیگر َاشکال فرسایشی در بیابان و سواحل 
به لوح فشردۀ پیوست کتاب یا پایگاه اینترنتی شبکه رشد به نشانی www.roshd.ir مراجعه کنید.

غار علی صدر در همدان از مهم ترین غارهای آبی ایران است که بر اثر پیشرفت 

پدیدۀ کارست تشکیل شده است.

فرورفتگی

چاله یا فرورفتگی

سنگ های آهکی
سنگ نفوذ ناپذیر

درزها

آب های زیرزمینی چشمۀ    آهکی

شکاف

چشمۀ آهکی
سنگ نفوذ ناپذیرحفره یا غاراستاالکتیتاستاالگمیت

فعـالیـت

1ــ بیندیشیم: به نظر شما بیشتر دره های ایران U شکل هستند یا V شکل ؟ چرا ؟
2ــ آیا تاکنون از یک غار یا چشمهٔ آهکی دیدن کرده اید؟ آن مکان را توصیف و شرح بازدید و مشاهدهٔ خود را در کالس بیان کنید.
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 دشت ریگی )ِرگ(

و سنگ های  ریز، شن  ماسه های  از  پوشیده  زمین های  در  وقتی 
ریز و درشت، باد ماسه های ریز را با خود می برد، در طول زمان، 
سنگ های درشت بر جای می مانند و سطوحی پر از قلوه سنگ ها 

به وجود می آورند که به آن سنگ فرش بیابانی نیز می گویند.

 چاله های بادی

در نواحی دارای ماسه های ریز، و به ویژه فاقد پوشش گیاهی، باد 
ذرات را از محل خود جابه جا می کند و به تدریج حفره ها یا چاله هایی 
زیرزمینی،  آب های  با  برخورد  اثر  در  اگر  می آورد.  پدید  وسیع 
رطوبت و چسبندگی در دانه ها به وجود بیاید، فرسایش بادی کُند 
و سپس متوقف می شود. چاله های بادی که عمق بعضی از آنها به 

40 متر نیز می رسد، در دشت لوت وجود دارد. 

 َکلوت )یاردانگ(

شاید تاکنون نام کلوت های شهداد را شنیده باشید. برجسته ترین 
این کلوت ها در غرب بیابان لوت در منطقٔه شهداد در استان کرمان 
وجود دارد و از جاذبه های طبیعی منطقه برای گردشگران داخلی 

و خارجی است.
کلوت یا یاردانگ در رسوبات نرم به جامانده از دریاچه های قدیم 

پدید می آید. طی میلیون ها سال، باد شیارهایی موازی و U شکل 
در این رسوبات ایجاد می کند. به تدریج بخش نرم را با خود می برد 

و بخش های سخت تر باقی  می مانند.

فرسایش  طبیعی در بیابان 
باد عامل مهم فرسایش در مناطق خشک و بیابانی است. به سبب شرایط آب و هوایی خشک، وزش بادهای شدید، وجود خاک های 

نرم و فقر پوشش گیاهی فرسایش در بیابان ها شدت دارد.
اشکال فرسایش در بیابان ها، ناشی از دو فرایند »کاوشی« یا »تراکمی« است. 

اشکال کاوشی: این نوع فرسایش بیشتر حاصل کنده    شدن ذرات از یک مکان و انتقال آنها به مکان های دیگر است.

ت باد
جه

بخش سخت بخش نرم

شیار

دشت ریگی ـ اردن

چالۀ بادی ـ الجزایر

کلوت ها ـ بیابان لوت
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ـ آبی هستند، در مناطق خشک  کلوت ها که حاصل فرسایش بادیـ 
ایاالت متحدهٔ امریکا، مصر، چین و ایران مشاهده می شوند. 

 گرزدیو و ستون های سنگی

گاهی باد مواد نرمی راکه در زیر یا لبٔه تخته سنگ ها قرار گرفته اند، 
تخریب می کند و با خود می برد و بخش های سخت و مقاوم را باقی 
می گذارد. در نتیجه، ستون هایی سنگی به شکل قارچ یا سایر اشکال 
به وجود می آیند که به آنها گرزدیو، دودکش جن، )به انگلیسی هودو 

Hodoo( و... می گویند.

اشکال تراکمی: این فرسایش حاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در یک مکان است.

 تپه های ماسه ای )تَلماسه(
)دون(   Dune به  انگلیسی  در  که  تلماسه  یا  ماسه ای  تپه های 
مشهورند، بر اثر وزش باد و جابه جاشدن ماسه و شن پدید می آیند، 
ماسه هایی که به وسیلٔه باد در سطح زمین حرکت می کنند، اگر به 
آن  نظایر  و  یا قطعات سنگ  بوته های خار  و  موانعی مثل گیاهان 
برخورد کنند و متوقف شوند یا  سرعت باد در منطقه کاهش یابد، 
روی هم انباشته می شوند و سرانجام تلماسه ها یا تپه های ماسه ای 

را تشکیل می دهند. 
تپه های ماسه ای چندین متر ارتفاع دارند و ارتفاع برخی تپه های 
ماسه ای در لیبی تا 300 متر و در لوت ایران تا 400 متر نیز می رسد.

گرز دیوـ بیابان سیریک - بندر جاسک

یاردانگ ها ـ بیابان گبی

تپۀ ماسه ای ـ لیبی

تَلماسه ـ حاشیۀ دشت کویر
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یکی از نکات جالب توجه دربارٔه تلماسه ها یا تپه های ماسه ای، 
حرکت آنهاست. برخی تلماسه ها می توانند طی یک سال 10 تا 
20 متر در جهت وزش باد حرکت کنند. با وزش باد، ماسه های 
دامنه رو به باد به طرف باال رانده می شوند و پس از رسیدن به 
قله، در دامنٔه پشتی فرود می آیند و همان جا انباشته می شوند. 

این فرایند موجب حرکت مداوم تلماسه  می شود.

تپه های ماسه ای انواع مختلف دارند، یکی از انواع مهم آنها »بَرخان« است. برخان ها تپه های ماسه ای هاللی شکل و منفردی 
هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند. بلندی بعضی از برخان ها در دشت لوت به 40 متر نیز می رسد.

فرسایش طبیعی  در سواحل 
ساحل یا کرانه، منطقٔه تماس خشکی و دریاست. به طورکلی، سواحل را می توان به دو نوع سواحل پست و ماسه ای و سواحل صخره ای 

تقسیم کرد. سواحل صخره ای طی سالیان دراز ممکن است بر اثر فرسایش به سواحل پست تبدیل شوند.

مناطق ساحلی به طور مداوم تحت تأثیر امواج دریا، جزر و مد و باد قرار می گیرند. بادهایی که بر سطح اقیانوس ها و دریاها می وزند، امواج 
را به وجود می آورند. نیروی امواج، به ویژه زمانی که دریا توفانی باشد، زیاد است.عالوه بر امواج، انحالل سنگ های آهکی سواحل در 
آب دریا و نفوذ آب به شکاف ها و درزهای این نوع سنگ ها موجب فرسایش می شوند و اشکال خاصی را در سواحل پدید می آورند. 

باد

جهت باد

ساحل سنگی ــ چابهارساحل ماسه ای کنارۀ دریای خزر ــ خزرشهر

برخان ـ دّرۀ مرگ ـ کالیفرنیا
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از َاشکال فرسایش کاوشی )ناشی از حفر مواد( در سواحل صخره ای دریا می توان به ستون های سنگی دریایی، غارها و طاق های 
دریایی اشاره کرد.

فعـالیـت

1ــ روی ُمدل های صفحه 44 ، 46 ، 47 و50 فرآیند فرسایش، نوع و چگونگی پدید آمدن َاشکال ژئومورفولوژیکی را توضیح دهید.
ـ الف( کدام یک از اشکال فرسایش بیابانی یا ساحلی را تاکنون در محل زندگی خود یا مناطق دیگر دیده اید؟ ب( اگر قرار باشد با یک گروه  2ـ
طبیعت گرد برنامه بازدید علمی و تحقیقی دربارهٔ اشکال فرسایشی داشته باشید، پیشنهاد شما کدام نواحی و اشکال فرسایشی است؟ چرا؟

به طور گروهی، دربارهٔ  یکی از موضوعات زیر به دلخواه تحقیق کنید و گزارش یافته های خود را با استفاده از رسانه های مناسب 
در کالس ارائه دهید.

کلوت های دشت لوت، اشکال کارستی، چشمه ها و غارهای آهکی در ایران، شگفتی های تلماسه ها و حرکت آنها در بیابان.

درزها و شکاف ها به حفره های کوچک تبدیل می شوند. آب دریا، در سنگ ها، شکاف هایی ایجاد می کند.  مواد روی طاق فرو می ریزد.   با فروریختن مواد سست تر در زیر بخش
 ستون سنگی برجای می ماند محکم تر، طاق ایجاد می شود. 

شکاف 

حفره 

طاق دریایی ستون
 سنگی دریایی

طاق دریایی روشة الصخره ـ لبنانزبانۀ ماسه ای ــ شبه جزیرۀ میان کاله در جنوب شرقی دریای خزر

آب سنگ های مرجانی ـ جزیرۀ فیجی

در سواحل دریا، همچنین اشکال فرسایشی تراکمی )ناشی از رسوب گذاری مواد( پدید می آیند. آب سنگ ها و جزایر مرجانی، باتالق ها 
و زبانه یا دماغٔه ماسه ای از جملٔه این َاشکال هستند.

دریای خزر

میان کاله

آب سنگ های مرجانی
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مهـارت های جغرافیایی

نقشۀ توپوگرافی
نقشۀ توپوگرافی نقشه ای است که در آن، پستی ها و بلندی های زمین 

و میزان ارتفاع آنها نمایش داده می شود.
به نقشۀ مقابل توجه کنید؛ در این نقشه، خطوطی را مشاهده می کنید 
که در کنار برخی از آنها اعدادی نوشته شده است. این خطوط، 

منحنی میزان هستند.
منحنی میزان خطی است که نقاطی را که ارتفاع یکسان دارند به 

یکدیگر وصل می کند.

به اشکال زیر توجه کنید؛ عددی که روی هر منحنی نوشته شده است، 
ارتفاع آن نقطه را از سطح دریا نشان می دهد.

فاصلۀ اعداد روی منحنی میزان های یک نقشه، نشان دهندۀ میزان اختالف ارتفاع یک منحنی با منحنی قبلی است. برای مثال، در شکل 
باال فاصلۀ منحنی های میزان یا اختالف ارتفاع آنها 20 متر است. 

با استفاده از منحنی های میزان یک نقشه، عالوه بر برجستگی ها می توان فرورفتگی، دره ، نوع و میزان شیب، پرتگاه  و… را تشخیص داد.

در نقشه های توپوگرافی، در جاهایی که منحنی های میزان از یکدیگر فاصله دارند، شیب زمین مالیم است و در جاهایی که منحنی های 
میزان خیلی به هم نزدیک می شوند، شیب زمین تند است. ُمماس شدن منحنی های میزان روی نقشه، نشانۀ پرتگاه است. 

در یک نقشه توپوگرافی فاصله ای که برای نمایش اختالف ارتفاع در نظر گرفته می شود )برای مثال 20 متر، 50 متر و ...( در تمام نقشه 
یکسان است.

تپۀ متقارن  )شیب یکنواخت( تپۀ نامتقارن )شیب زیاد و پرتگاه(
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مهـارت های جغرافیایی

ـ  تصویرچه نوع ناهمواری ای را نشان می دهد؟ به نقشه توجه کنید؛ 1
ـ فاصلۀ منحنی های میزان چند متر است؟ 2

3ـ نقطۀ A چقدر از سطح دریا ارتفاع دارد؟ چرا؟
4ـ نقطۀ Bتقریباً چقدر از سطح دریا ارتفاع دارد؟ چرا؟

ـ نقطۀ C چیست؟   5
6  ـ  شیب در سمت شرق بیشتر است یا غرب؟ چرا؟

رسم نیم رخ توپوگرافی
برای اینکه شکل پدیده ها و شیب آنها را تشخیص بدهیم، نیم رخ 
توپوگرافی را رسم می کنیم. به کمک دبیر و دقت در شکل1، مراحل 
ترسیم نیم رخ را توضیح دهید.سپس با تمرین روی شکل های 2 و3، 

نیم رخ توپوگرافی را رسم کنید.
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ارتفاع )متر(
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ارتفاع )متر(
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5 نواحی زیستی

فعـالیـت

1ــ یکی از چهار محیط کرهٔ زمین، زیست کره )بیوسفر( است که موجودات زنده را شامل می شود. تصویر )1( را مشاهده 
کنید و دربارهٔ اجزای زیست کره، یعنی گیاهان، جانوران و انسان، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف( کدام یک از این اجزا، نقش اساسی تری در حیات و بقای زیست کره دارد؟ چرا؟
ب( کدام یک از این اجزا، بیشترین وابستگی را به محیط طبیعی زندگی خود دارد و قادر به تغییر دادن محیط نیست؟

پ( کدام یک از این اجزا، از آغاز آفرینش زیست کره بیشترین تغییر را در آب کره، سنگ کره و هواکره به وجود آورده است؟
ت( تصویر 2، یک عضو زیست کره رادر تعامل با محیط نشان می دهد؛ از این تصویر چه می فهمید؟

ث( هریک از موارد زیر را با ذکر مثال توضیح دهید.
)رابطهٔ  متقابل زیست کره و هواکره(؛ )رابطهٔ متقابل زیست کره وآب کره(؛ )رابطهٔ متقابل زیست کره و سنگ کره(.

2ــ نور خورشید چه نقشی در حیات روی سیارهٔ زمین دارد؟

آب کره سنگ کره

هوا کره

دانشمندان حدس می زنند که آفرینش حیات روی سیارٔه زمین، میلیون ها سال پیش آغاز شده و زیست کره به تدریج روی سیارٔه زمین 
گسترش یافته و در دوره های مختلف زمین شناسی تغییراتی کرده است.

بوم سازگان )اکوسیستم(
همان طور که در سال های قبل خوانده اید، بوم سازگان )اکوسیستم( یعنی مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در 
آن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند. یک جنگل، یک چمنزار، یک دریاچٔه آب شیرین و…، یک بوم سازگان یا اکوسیستم است.

1 2
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هر بوم سازگان از دو بخش زنده و غیرزنده تشکیل شده است.

بوم سازگان

بخش زنده

بخش غیرزنده

تولیدکنندگان )گیاهان(، مصرف کنندگان ردۀ اول )گیاه خواران(، 
)گوشت خواران(، تجزیه کنندگان  مصرف کنندگان ردۀ دوم 

)باکتری ها و ...(

سنگ , خاک، آب و هوا و ...

گیاهان تنها موجودات زندٔه تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند؛ زیرا می توانند با عمل نورساخت )فتوسنتز(، غذا بسازند و به این 
ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آنها وابسته است.

زیست بوم )بیوم(
زیست بوم از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است و وسعت زیادی دارد. زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنها 
انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و به همین سبب، یک ناحیه را به وجود می آورند که از سایر نواحی متمایز 

می شود؛ مانند زیست بوم توندرا یا زیست بوم جنگل های بارانی استوایی.
شکل  بارش(،  تبخیر،  )دما،  هوایی  و  آب  شرایط  جغرافیایی،  موقعیت  مانند  مختلفی  عوامل  به  آن  ویژگی های  و  زیست بوم  هر  نوع 
ناهمواری ها و ارتفاع از سطح زمین و جنس خاک ها بستگی دارد. از آنجا که این عوامل در سطح زمین یکنواخت نیستند و متفاوت اند،  

زیست بوم های متنوعی پدید آمده است. 
مطالعٔه زیست بوم ها، یکی از موضوعات رشتٔه »جغرافیای زیستی« است.

جغرافیای زیستی شاخه ای از دانش جغرافیای طبیعی است که چگونگی و علل پراکندگی بوم سازگان ها، گونه ها و 

زیست  بوم ها را در سطح زمین و در دوره های زمین شناسی مطالعه می کند.جغرافیای زیستی در مطالعات خود از 

دانش بوم شناسی )اکولوژی( نیز استفاده می کند.اکولوژی دانشی است که ارتباط و وابستگی موجودات زنده را 

با محیطی که در آن زندگی می کنند، مطالعه می کند.

تقسیم بندی و پراکندگی زیست بوم های جهان
تقسیم بندی زیست بوم ها سابقه ای طوالنی دارد و کار پیچیده ای است. به طورکلی، بین متخصصان جغرافیای زیستی توافقی بر سر 
تعداد زیست بوم ها و تقسیم بندی آنها وجود ندارد.برخی، زیست بوم ها را به دو دستٔه کلی زیست بوم های خشکی و زیست بوم های دریایی 

تقسیم کرده اند و برخی حتی تا 16 بیوم خشکی و 5 بیوم دریایی را در طبقه بندی خود ارائه کرده اند.
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مدار رأس  السرطان

مدار قطبی

ِاستوا

مدار رأس  الجدی

توندرا
راهنما

تایگا
جنگل های پهن برگ منطقۀ معتدل
علفزارهای منطقۀ معتدل

بیشه زارها و مراتع مدیترانه ای

بیابان
جنگل های بارانی ِاستوایی

ساوان
سایر زیست بوم ها

در طبقه بندی زیست بوم ها عوامل مختلفی در نظر گرفته می شود. 
وایتکر1، جغرافی دان زیستی، سال ها پیش در طبقه بندی معروف 
خود به دو عامل بارش و دما توجه کرد و چنین مدلی را برای 

طبقه بندی ارائه داد.

توزیع انواع پوشش  گیاهی براساس میانگین ساالنۀ دما و بارش

 میانگین ساالنۀ دما)درجه سانتی گراد(

ر(
 مت

تی
سان

ه) 
الن

سا
ش 

بار

به نقشه توجه کنید. این نقشه براساس طبقه بندی گودی2 که یک جغرافی دان طبیعی است، ترسیم شده است. وی در این طبقه بندی، 
زیست بوم ها را به هشت زیست بوم محدود کرده است.

جنگل های
 بارانی استوایی

ساوان
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بیشه زار، علفزار

بیابان های جنب مداری     علفزار منطقۀ معتدل، بیابان سرد

جنگل های فصلی حاره ای
موسمی
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ی بارانی معتدله
جنگل ها

Goudie.A.S ــWhittaker 2 ــ1
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فعـالیـت

دانسته های خود را بیازمایید.
الف( در جغرافیای پایهٔ نهم با انواع زیست بوم ها و ویژگی های آنها آشنا شده اید. اکنون هریک از تصاویر زیر را با توجه به 

راهنمای نقشۀ صفحۀ قبل  نام گذاری کنید.

ب( پوشش گیاهی غالب و دو جانور از هر زیست بوم را نام ببرید.
پ( رابطهٔ عرض جغرافیایی را با انواع زیست بوم ها توضیح دهید )مدار استوا، اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی، مدار قطبی و ...(.
ت( انبوه ترین و متراکم ترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم وجود دارد؟ فقیرترین پوشش گیاهی در کدام زیست بوم ها مشاهده می شود؟ چرا؟

ث( درختان در جنگل های مناطق معتدل و تایگا چه فرقی با هم دارند؟ چرا؟
ج( آیا همهٔ زیست بوم ها در همهٔ قاره ها وجود دارند؟ توضیح دهید.

اکنون دوباره به نقشٔه زیست بوم ها و راهنمای آن توجه کنید. در این طبقه بندی، عالوه بر شرایط آب و هوایی و خاک از روش های 
جدید نیز استفاده شده است. در روش های جدید، یکی از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها از یکدیگر»میزان تولید 

مادهٔ آلی« و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم است.
گیاهان موجودات زندٔه تولیدکننده ای هستند که با عمل نورساخت )فتوسنتز( ترکیبات آلی تولید و اکسیژن آزاد می کنند. به عالوه، هرچه 
سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد، میزان تولید مادهٔ آلی درآنجا بیشتر است. انتشار و انرژی خورشید در سطح 

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

..................................................................
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زمین یکنواخت نیست. میزان تولید مواد آلی گیاهان را می توان اندازه گیری کرد. انرژی دریافتی روزانه در مناطق نزدیک قطبی حدود 
100 کالری در سانتی مترمربع است؛ در حالی که در مناطق معتدله حدود 400 کالری و در مناطق استوایی 800 کالری در سانتی مترمربع 

است. به همین دلیل، زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و تودهٔ زیستی که از آنها حاصل می شود، تفاوت دارند.

اولیه  خالص  تولید  میزان  نمودار  این 
)NPP(  را در زیست بوم های مختلف نشان 
می دهد. گیاهان در نتیجۀ فتوسنتز، موادی 
تولید می کنند؛ به این تولید، تولید ناخالص 
می گویند. گیاه مقداری از این مواد را برای 
رفع نیازهای خود، مثل تنفس، مصرف می کند. 

آنچه باقی می ماند تولید خالص اولیه است.

فعـالیـت

ـ با توجه به نمودار، بگویید کدام زیست بوم بیشترین میزان تولید مواد آلی و کدام زیست بوم ها کمترین میزان را تولید می کنند. چرا؟ 1ـ
ـ با توجه به نمودار، توضیح دهید چرا جنگل های بارانی استوایی، مهم ترین زیست بوم و ذخیرهٔ  زیستی سیارهٔ  زمین محسوب می شود.  2ـ

رابطۀ پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع
عالوه بر عوامل آب و هوایی و خاک، نوع ناهمواری ها و ارتفاعات 
تأثیر  نواحی  جانوری  زندگی  و  گیاهی  پوشش  پراکندگی  در  نیز 
می گذارند؛ زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاع معینی قادر به زیستن 
هستند. به شکل روبه رو توجه کنید؛ همان طور که مشاهده می کنید 
هرچه ارتفاع افزایش می یابد، تعداد گونه ها، قد یا بلندی گیاهان، 
انبوهی و درجٔه رشد گیاهان و همچنین فصل رویش آنها کمتر و 
کوتاه تر می شود. به عالوه، شیب دامنه ها بر عمق خاک و زهکشی 
آن اثر می گذارد. در دامنه های پرشیب، ضخامت خاک کمتر است 

و این دامنه ها کمتر می توانند آب را در خود نگه دارند.

)g /m2/ yr( مقدار مادۀ خشک آلی به گرم در یک متر مربع در یک سال
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 رصدخانۀ بزرگ السیاـ  بیابان آتاکاماـ شیلیبزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان در مراکش )صحرای بزرگ افریقا(

حفاظت از نواحی زیستی
انسان به واسطٔه امتیازاتی که خداوند متعال به وی عطا کرده، رکن مهم زیست کره )بیوسفر( است. متأسفانه در چند سدٔه اخیر،  جوامع 
انسانی به دلیل توسعٔه صنعتی و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری، تغییرات نامطلوبی در آب کره، سنگ کره و هوا کره پدید آورده اند و به جای 

آن که محیط طبیعی را به عنوان نعمت و نشانه ای الهی تلقی کنند، به تخریب و بهره گیری نابخردانه از آن پرداخته اند. 
در جغرافیای پایٔه نهم با تأثیر فعالیت های انسانی بر تخریب زیست بوم ها آشنا شدید. در این بخش، دربارهٔ اهمیت سه زیست بوم کوهستان، 
ساحل و بیابان که بخش وسیعی از کشور ما را نیز شامل می شوند می آموزید. پس از خواندن متن ها، فعالیت را به طور گروهی در 

کالس انجام دهید.
نواحی بیابانی

بیابان ها حدود 33 درصد سطح زمین را پوشانده اند. صحرای بزرگ افریقا به تنهایی 9 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. با این حال، 
بیابان ها معموالً خالی از جمعیت یا کم جمعیت اند. نواحی بیابانی قابلیت ها و محدودیت هایی دارند: 

بیابان  در  بوکسیت  مثال  )برای  معادن 
استرالیا، فسفات در صحرای بزرگ افریقا، 
الماس در کاالهاری، مس در بیابان آتاکاما و

 نفت در عربستان(

 انرژی 
)ساعت های آفتابی زیاد و 

شدت تابش انرژی خورشیدی (

گردشگری
 )طبیعت گردی(                                                                       

مناسب برای 
تحقیقات نجومی

و صنایع هوافضا )به دلیل
 آسمان صاف و بدون ابر(                                      

قابلیت ها 
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 کمبود آب و خاک برای کشاورزی 
 شرایط نامناسب برای سکونت و فعالیت انسان مانند سرما یا گرمای شدید هوا، خشکی هوا، کمبود آب و دشواری آمد و شد و 

راه سازی به دلیل پوشش وسیع ماسه ای 
 حرکت ماسه های روان و فرسایش خاک. 

بیابانی شدن )بیابان زایی( یکی از نگرانی های جوامع امروز است. بیابانی شدن یعنی گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان.
 مهم ترین عوامل بیابانی شدن عبارت اند از: 

خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در مناطق خشک و استفادهٔ بی رویه از آب های زیر زمینی، 
از بین رفتن پوشش گیاهی؛ برای مثال کندن بوته ها و علف ها برای تأمین سوخت ساکنان حاشیٔه بیابان ها. 

 برخی از روش ها و راهکارهای پیشگیری از گسترش بیابان ها )بیابان زدایی( عبارت اند از:
ــ کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک مانند َبنه و کُنار، ُاکالیپتوس و اقاقیا؛

ــ مقابله با برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و چرای بی رویٔه دام ها؛
ــ مالچ پاشی روی ماسه ها برای تثبیت آنها و جلوگیری از حرکتشان. البته برخی معتقدند استفاده از مالچ نفتی به دلیل تأثیرات بد و 

زیان آور آن مناسب نیست و بهتر است در این مناطق از مالچ های مناسب مانند ریگ یا بقایای گیاهان و ... استفاده کرد.

محدودیت ها 

2۷ خرداد )1۷ ژوئن( روز جهانی بیابان زداییحفاظت از نواحی بیابانی 
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محدودیت ها 
مهم ترین عواملی که سواحل را تهدید می کنند عبارت اند از: 

 باال آمدن سطح آب دریا: تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرهٔ زمین موجب آن می شود که سطح آب دریاها باال بیاید. همچنین، وقوع 
توفان ها، هاریکن٭، و سونامی )زمین لرزٔه دریایی( موجب هجوم امواج به ساحل و تخریب تأسیسات ساحلی می شود. در این صورت، 

ساکنان نواحی ساحلی باید تأسیسات را به نواحی عقب تر منتقل کنند. این کار برای آنها هزینٔه زیادی دارد. 
 آلودگی: آلودگی های ناشی از عبور و مرور کشتی های نفت کش، تخلیٔه پساب های صنعتی کارخانه ها و فاضالب های شهری، که 
به طور مستقیم از طریق رودها به دریا تخلیه می شوند، همچنین تجمع گردشگران در نواحی ساحلی موجب تولید انبوه زباله و انواع 

آلودگی ها در سواحل شده است.

نواحی ساحلی 
نواحی ساحلی کمتر از 15  درصد سطح زمین را شامل می شوند؛ در حالی که 40  درصد جمعیت جهان را در خود جا داده اند. اغلب 
آینده در سواحل بیشتر شود.  شهرهای بزرگ و بندری جهان در سواحل قرار گرفته اند و پیش بینی می شود که تمرکز جمعیت در 

سواحل قابلیت ها و محدودیت هایی دارند. 

قابلیت ها 

انرژی
حاصل از امواج و جزر و مد 

فعالیت های بازرگانی
 و بنادر و مشاغل وابسته به آن

ماهیگیری
 و فعالیت ها و 

مشاغل وابسته به صید آبزیان

گردشگری
 )استراحت، تفریح و ورزش های آبی(

طرح تولید برق از جزرو مد در ایرلند شمالی

ناحیۀ ساحلیـ  جزیرۀ استفنـ  مونته نگرو

و او خدایی است که دریا را برای شما ُمسّخر کرد تا از گوشت 
تازه )ماهیان حالل( آن تغذیه کنید و ...  .

                                                                        سورٔه نحل، آیٔه 4
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ناحیٔه ساحلی محل تالقی زیست بوم خشکی و دریایی است. این ناحیه زندگی گیاهی و جانوری متنوع و خاص خود را دارد و گیاهان خشکی و 
آبزی، انواع ماهیان، مرجان ها و نرم تنان، پرندگان و حشرات و سخت پوستان را که در جزایر، آب ها و سواحل زندگی می کنند، در برمی گیرد. به طور 

کلی، این تنوع زیستی در اثر تمرکز زیاد جمعیت در سواحل و فعالیت های 
انسانی در معرض خطر قرار  گرفته است.

 برخی از راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی عبارت اند از:
انرژی  کاهش  و  آب  آمدن  باال  مقابل  در  از سواحل  ــ حفاظت 

امواج با نصب و احداث انواع حفاظ های عمودی، موج شکن٭
و دیواره های دریایی٭ و نظایر آن؛

ــ حفاظت از تپه های ماسه ای، تثبیت تپه های ماسه ای از طریق 
کشت گیاهان سازگار با محیط روی آنها، انتقال ماسه از نواحی 

دیگر به ساحل و ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی؛
ــ پاک سازی سواحل از انواع آلودگی ها، تدوین مقررات و قوانین و نظارت بر فعالیت های گردشگری و سایر فعالیت ها؛ 

ــ زهکشی اراضی ساحلی )خارج کردن آب از آنها(.

حفاظت از نواحی ساحلی 

آموفیال یا علف ساحلی کشت شده روی تپۀ ماسه ای 

ساختن دیوارۀ دریاییـ  هلند 

نصب حفاظ عمودی

ساحل چابهار
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 شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید به ویژه در شب ها، کاهش اکسیژن و مشکالت تنفسی؛ 
 مشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و یخ بندان؛ 

 منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی جوان بر گسل های فعال و وجود خطر زمین لرزه، آتشفشان های فعال و لغزش دامنه ها؛ 
 شیب زمین و محدودیت خاک، که خانه سازی و فعالیت های کشاورزی را با مشکل مواجه می کند.

نواحی کوهستانی 
تخمین زده می شود که حدود 10 درصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند. دامنه های کوه های آلپ دارای بیشترین تراکم 

جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است. محیط های کوهستانی قابلیت ها و محدودیت های خاص خود را دارند.

قابلیت ها 

جاذبه های گردشگری 
)چشم اندازهای زیبا، هوای تمیز و 

معتدل، امکان کوه نوردی 
و ورزش های زمستانی 
چشمه های آب گرم( 

دامنه های مناسب برای 
پرورش دام و رمه گردانی تنوع زیستی، تنوع 

فرهنگ های بومی

معادن

تأمین منابع آب شیرین
 )رودها و چشمه ها( برای

دشت ها و نواحی پایکوهی

محدودیت ها 

مراکز اقامتی و مهمان سراـ دامنه کوه های آلپتله کابینـ  گردنۀ حیرانـ  اردبیل ورزش اسکیـ  پاکستان

و در آن کوه های استوار و بلندی قرار دادیم و آبی گوارا به 
شما نوشاندیم ...

                                                                        سورٔه مرسالت، آیٔه 27
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کوهستان ها پناهگاه حیات وحش اند و تنوع زیستی گیاهی و جانوری 
خاص خود را دارند.

 امروزه تغییرات آب و هوایی و ذوب شدن یخچال ها، از بین رفتن 
پوشش گیاهی دامنه ها به سبب ساخت و سازهای غیراصولی  مسکونی 
و تأسیسات گردشگری و تفریحی، چرای بی رویٔه دام ها، حفر تونل ها 
و جاده های خاکی برای گمانه زنی معادن و باالخره، آلودگی های ناشی 
از فعالیت های گردشگری مانند زباله و فاضالب ها مشکالتی برای 

کوهستان ها پدید آورده است.
 برخی از راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی عبارت اند از:
کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک،  
حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش، ایجاد حوضچه های ذخیره و 
جمع آوری آب و جلوگیری از به هدر رفتن آب، پاک سازی کوهستان ها 
از آلودگی ها، تدوین قوانین و مقررات برای فعالیت های گردشگری و 

افزایش آگاهی عمومی در زمینٔه مراقبت از محیط کوهستان.

فعـالیـت

1ــ الف( روی یک برگه جدولی بکشید و قابلیت ها و محدودیت های سه محیط ساحل، بیابان و کوهستان را در ستون های 
جداگانه بنویسید. ب( در یک جدول دیگر حداقل سه راهکار برای حفاظت از هر یک از این محیط ها بنویسید. 

2ــ الف( علل گسترش بیابان ها چیست؟ ب( چند گیاه سازگار با نواحی بیابانی برای مقابله با فرسایش خاک نام ببرید. پ( به 
نظر شما، از کدام قابلیت بیابان می توان برای حل مشکل تأمین سوخت ساکنان این ناحیه به جای کندن بوته ها استفاده کرد؟

3ــ چرا سواحل نسبت به بیابان ها و کوهستان ها جمعیت بیشتری را در خود جای داده اند؟ 
4ــ الف( کدام قابلیت محیطی در هر سه محیط ساحل، بیابان و کوهستان وجود دارد؟ ب( کدام راهکار حفاظتی در هر سه محیط به 

کار گرفته می شود؟ 
ـ با مراجعه به قرآن کریم، ترجمۀ آیاتی را که دراین درس نوشته شده کامل کنید وتفسیر آن را جست  وجو کنید و در کالس ارائه دهید. 5 ـ 

حفاظت از کوهستان 

با راهنمایی معلم، یکی از راهکارهای حفاظت از نواحی زیستی را که در منطقه ای از کشور ما اجرا شده است انتخاب و به 
طور گروهی دربارهٔ آن تحقیق کنید. نتایج را در کالس گزارش دهید.
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برای مشاهدۀ تصاویر بیشتر دربارۀ نواحی طبیعی به لوح فشردۀ پیوست کتاب یا پایگاه اینترنتی شبکۀ رشد به نشانی 
www.roshd.ir مراجعه کنید.

مهـارت های جغرافیایی

برای سفر به بیابان به منظور گردش یا تحقیق علمی باید نکاتی را 
بدانیم و مهارت هایی را بیاموزیم. 

١ـ به تصویر توجه کنید و ضرورت و کاربرد هریک از وسایلی را 
که گردشگر بیابان باید به همراه داشته باشد، توضیح دهید. 

 باید توجه کرد که در شرایط اضطراری در بیابان، آب برای بقا 
مهم تر از غذاست؛ به طوری که انسان می تواند روزهای زیادی را 
بدون غذا سپری کند اما بدون آب در کمتر از سه روز خواهد مرد. 
در شرایطی که ذخیرۀ آب کم است، بهتر است گردشگر بیابان صبح 
زود یا غروب حرکت کند که هوا خنک تر و نیاز بدن به آب کمتر 
باشد. قرص های ضدعفونی کنندۀ آب یکی از اقالم ضروری داخل 

کوله پشتی است.
 یکی از راه های به دست آوردن آب در مناطق خشک و بیابانی، در 
صورت وجود درختچه ها و بوته ها، استفاده از تعرق گیاهان است. 

به تصویر توجه کنید.
 برای سفر در مناطق بیابانی، داشتن مهارت های جهت یابی بسیار 
ضروری است. شما در سال های قبل با برخی مهارت های جهت یابی و 

یافتن جهت شمال آشنا شده اید.
٢ـ به کمک معلم، روش های جهت یابی با استفاده از خورشید و 
سایۀ شاخص، جهت یابی با قطب نما و جهت یابی با استفاده از ساعت 

مچی را یادآوری و تمرین کنید.

با بستن یک کیسۀ پالستیکی بزرگ و روشن به شاخۀ 
درخت و بستن سر دیگر آن به یک سنگ، می توان آب 

حاصل از تعرق گیاهان را جمع آوری کرد.

عینک آفتابی
کاله لبه دار

قطب نما

چفیه )روسری(

کوله پشتی

ساعت مچی

بطری آب

نقشه

لباس نخی

کفش با دیوارۀ بلند
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 نپال کشوری کوچک در قارهٔ آسیاست که حدود 29 میلیون نفر جمعیت 
دارد . 

این کشور کوهستانی است و رشته کوه هیمالیا در آن قرار دارد. شمال 
نپال 8 قله از بلندترین قله های جهان، از جمله اورست، را در خود جای 

داده است.
 به طور کلی ناهمواری های این کشور را به سه بخش می توان تقسیم کرد: 
1ــ ناحیٔه دشت ها و سرزمین های نیمه گرمسیری در جنوب از ارتفاع 

50 تا 900 متر؛
2ــ ناحیٔه نسبتاً مرتفع میانی از 900 تا 3000 متر ارتفاع؛ 

3ــ ناحیٔه مرتفع شمالی و ارتفاعات هیمالیا از 3000 تا 8848 متر.
 پایتخت جمهوری فدرال نپال، شهر کاتماندو است. 81 درصد مردم 
نپال پیرو آیین هندو هستند و پس از آن، دین های بودایی و اسالم در این 

کشور رواج دارند. 
 جاذبه های طبیعی و مناظر و چشم اندازهای زیبا و مکان های بکر در 
این کشور بسیار زیاد است. عالوه بر جاذبه های طبیعی، آثار تاریخی و 
معابدی که به عنوان میراث جهانی ثبت شده اند، مردم خون گرم و مهربان و 
همچنین تنوع فرهنگ های بومی در کوهستان ها موجب رونق گردشگری 
و عالقه مندی جهانگردان به سفر به این ناحیه شده است. البته در این میان 
جاذبٔه صعود به اورست و سایر قله ها برای ورزشکاران و کوه نوردان جهان 

را نیز باید در نظر گرفت.
 نپال از فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین کشورهای جهان است. 25 درصد 
مردم این کشور زیرخط فقرند و با کمتر از یک دالر در روز زندگی می کنند. در 
نواحی کوهستانی دورافتاده، مردم با کمبود غذا روبه رو هستند.به دلیل مشکل 
ارتباطی و آمدو شد، این نواحی برای امور درمانی و پزشکی نیز با مشکل 

مواجه می شوند.اغلب مردم نپال از نظر دسترسی به برق نیز در مضیقه اند.
 در کشور نپال بیشتر نیروی کار به کشاورزی معیشتی اشتغال دارند. در 
ناحیٔه ارتفاعات میانی، زمین هایی را که در بین جنگل ها قرار دارند برای 

ـ پایتخت نپال کاتماندو 

سکونتگاه ها در ارتفاعات

موزۀ پاتان

مطالعـۀ مـوردی 1

نپال، زندگی در بلندی ها
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کشت برنج تراس بندی کرده اند. عالوه بر برنج،کشت ذرت و لوبیا نیز بسیار رواج دارد و سیب زمینی تا ارتفاع 4000 متری کاشته می شود؛ 
بیشتر کشاورزان اغلب به دلیل وام هایی که گرفته اند بدهکارند. از بین بردن جنگل ها برای تبدیل کردن آنها به زمین کشاورزی و همچنین تأمین 

سوخت از مسائل این منطقه است. 
در نپال مهاجرت به چند شهر، به ویژه کاتماندو، زیاد است و کسانی که از کار کشاورزی درآمد مناسبی ندارند، برای کار در رستوران ها و هتل ها 
و مشاغل مربوط به گردشگری به شهرها مهاجرت می کنند. صادرات این کشور صنایع دستی است و کنده کاری و حکاکی روی اشیای چوبی ، 

مجسمه ها و جواهرات و ساخت محصوالت فلزی از هنرهای این سرزمین است. 
شهر کاتماندو در یک دره واقع شده است و  در برخی از روزهای سال با پدیدهٔ وارونگی دما و آلودگی هوا مواجه می شود.

در اردیبهشت سال 1394 زمین لرزه ای به بزرگی 7/9 ریشتر در شمال شرق کاتماندو رخ داد که بر اثر آن بیش از 7000 نفر جان باختند.

فعـالیـت
1ــ با مراجعه به نقشهٔ آسیا، بگویید: دو کشور وسیع همسایهٔ نپال کدام اند؟ چرا آیین های هندو و بودا در این کشور رواج دارد؟ 

2ــ چرا کاتماندو با وارونگی دما مواجه می شود؟
3ــ چه عواملی موجب جذب گردشگران به نپال می شود؟ 

4ــ چرا مردم نپال در تأمین غذا، درمان و دسترسی به برق و تجهیزات زندگی دچار مشکل هستند؟ 
5  ــ چرا کشور نپال با خطر وقوع زلزله های شدید روبه روست؟

6  ــ به تصویر فیل سواری گردشگران در نپال توجه کنید. نظر شما دربارهٔ استفاده از حیوانات، نظیر شتر و فیل، برای تفریح 
گردشگران چیست؟ با آن موافقید یا مخالف؟ چرا؟

فرودگاه لوکال، مرتفع ترین فرودگاه جهانـ  نپال

صومعۀ کوپان
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مفاهیم  کلیدی 
 ناحیۀ فرهنگی

 پخش فرهنگی
 چشم انداز فرهنگی

 اقتصاد جهانی
 تنوع فرهنگی

 نابرابری فضایی
 مرکزـ پیرامون

 کشاورزی تجاری و معیشتی
 صنایع نو )های تک(

 منظور از ناحیه فرهنگی چیست و دین و زبان چه 

نقشی در ایجاد نواحی فرهنگی دارند؟

 نواحی عمدۀ کشاورزی و صنعتی جهان کدام اند 

و چه ویژگی هایی دارند؟

 علل نابرابری نواحی در اقتصاد جهانی چیست و 

این نابرابری چه تأثیری بر فضای جغرافیایی دارد؟

 کشورها برای محافظت از اقتصاد خود در تجارت 

بین المللی چه می کنند؟

فصل
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فعـالیـت

در پایه های نهم و دهم با تعریف و مفهوم فرهنگ و ابعاد و عناصر مهم آن )نمادها، هنجارها، ارزش ها و عقاید( آشنا شدید و 
آموختید که فرهنگ به طورکلی به شیوۀ مشترک زندگی یک جامعه گفته می شود. 

این دو یادداشت مربوط به دو گردشگر است که از دو ناحیۀ متفاوت دیدن کرده اند .آنها را بخوانید.

12 مرداد90 
است.  شده  شرجی  و  گرم  شدت  به  امروز  ُرم  ...هوای 
تصمیم داریم برای بازدید از مجموعۀ واتیکان برویم. اینجا 
مهد مسیحیت کاتولیک است. از پیشخوان هتل نشانی 
ایستگاه های اتوبوس را پرسیدم . البته تا امروز  چند کلمه 
ایتالیایی هم یاد گرفته ام؛  مثالً بون جورنو یعنی صبح به   خیر.  
رم  واقعاً  شهر مجسمه ها و بناهای باشکوه است. دیروز 
معبد پانتئون و کلیسای سنت پیر را دیدیم . جالب است در 
هر گوشه و کنار شهر و حتی در خیابان های فرعی بناهای 

تاریخی دیده می شود.
با  ماکارونی  هتل، خوراک  نزدیک  رستوران  در  دیشب 
سبزیجات سفارش دادیم چون گوشت ذبح غیراسالمی 
من  نباشد،  خودخواهی  اگر  راستش  نمی کنیم.  مصرف 

ماکارونی را از ایتالیایی ها بهتر درست می کنم.
تاریخی ضرب  منشأ  هنوز  من  گفتم  دوستان  به  امروز 
المثل »همۀ راه ها به رم ختم می شود« را نمی دانم! آنها 

می گویند: ... .

27 شهریور93
 ....در یک چایخانه، چای سبز نوشیدیم و به هتل برگشتیم. 
راستی، چینی ها انعام دادن در رستوران را نمی پسندند و 
آن را توهین می دانند. ظهر کنسروهایی را که از ایران همراه 
آورده بودیم، باز کردیم و خوردیم. برخی از غذاهای چینی 
در رستوران سوپ الک پشت  ما خیلی عجیب اند.  برای 
سفارش داده می شد  و می گویند جزو غذاهای محبوب مردم 

این کشور است.
بناها،  معماری  در  است.  دیدنی  جاذبه های  از  پر  پکن   

ترکیب بندی چوبی و ارتباط با طبیعت زیاد دیده می شود.
فردا قرار است به دیدن معبد بهشت در جنوب چین برویم.  
این کشور طی تاریخ تحت تأثیر کنفوسیوس گرایی ،دین 
بودایی و تائوئیسم٭  بوده است. از یک فروشنده  نشانی 
مسیر را پرسیدم. به نظر می رسد  عامۀ مردم خیلی زبان 
انگلیسی نمی دانند و آنهایی  هم که انگلیسی صحبت می کنند، 
لهجه شان برای من نامفهوم است. به نظرم یادگیری زبان چینی 

خیلی سخت باشد.
تا جایی که من  از برخوردها فهمیده ام مردم چین خیلی 
سخت کوش، اهل کار و رعایت نظم و انضباط  هستند. خلق 
و خوی مالیمی دارند و صبورند. همچنین  خیلی مقتصد و 

صرفه جو هستند و ... .

1ــ دراین یادداشت ها به کدام عناصر و جنبه های  فرهنگی  دو مکان اشاره شده است؟ توضیح دهید و آنها را مقایسه کنید.
2ــ چه عواملی موجب می شود مکان های مورد بازدید  این دو گردشگر را دو  ناحیۀ فرهنگی جدا از هم بدانیم ؟

نواحـی فرهنگـی 6
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همان طور که با انجام دادن فعالیت پی بردید،یک »ناحیۀ فرهنگی« بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه ای )نوع خاص 
زبان، دین، هنر و معماری، عقاید، نوع بهره برداری از محیط طبیعی، سبک زندگی روزانه، غذا، لباس و ...( غالب است و به سبب 
همان فرهنگ ویژه از سایر نواحی جدا می شود.مطالعٔه نواحی فرهنگی از مهم ترین موضوعات جغرافیای فرهنگی٭  است، جغرافیای 

فرهنگی یکی از شاخه های دانش جغرافیاست.

زبان
زبان از مهم ترین شاخص های فرهنگی است و برای افرادی که به 
آن تکلم می کنند، هویت مشترکی به وجود می آورد. به عبارت دیگر، 
زبان نظامی از ارتباطات است که در آن، معنی الفاظ را فقط گروه 
خاصی که در آن مشترک اند، درک می کنند و می فهمند و برای 

گروه دیگر، معنایی ندارد.
که   گردشگر  گروهی  با  در خیابان  دوستانتان  و  کنید شما  مجسم 
ایران سفر کرده اند، برخورد  به  یا روسیه  از کشوری مانند ژاپن 

می کنید و آنها را مشغول گفت وگو بایکدیگر مشاهده می کنید. شما نمی توانید دریابید آنها به هم چه می گویند و آنها نیز صحبت های شما 
و دوستانتان را درک نمی کنند.

زبان، همچنین، عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است؛ زیرا انسان ها از طریق آن، اطالعات، تجربه ها، ارزش ها و آداب و رسوم خود 
را به دیگران و به نسل بعدی منتقل می کنند.

 امروزه حدود چند هزار زبان در سراسر جهان وجود دارد که مردم به آنها تکلم می کنند.برخی از این زبان ها در ناحیه های کوچک 
رایج اند و گاهی کمتر از هزار نفر سخنگو دارند و بعضی از آنها نیز در قاره های مختلف جهان گسترده شدند و میلیون ها نفر با آنها تکلم 

می کنند. نمایش پراکندگی همٔه زبان ها بر روی نقشه، کار دشواری است. 
 زبان شناسان زبان های دنیا را به »خانواده های بزرگ زبانی« تقسیم کرده اند. منظور از یک خانوادٔه زبانی، گروه بزرگی از زبان هاست 
که یک ریشٔه اصلی دارند؛ برای مثال، مردم انگلستان، اسپانیا، روسیه، هند و ایران به زبان های مختلف صحبت می کنند اما همگی جزء 

خانواده زبانی هند واروپایی محسوب می شوند؛ زیرا ریشٔه مشترک دارند.
به نقشٔه پراکندگی خانواده های زبانی مهم جهان توّجه کنید.کشورهایی را که از نظر زبانی هم خانواده اند، می توان یک ناحیٔه زبانی 

به حساب آورد. سه خانواده زبانی مهم و پرتکلّم جهان عبارت اند از: 
1ـ خانوادۀ هند و اروپایی

از  نیمی  از  بیش  قاره گسترده شده است.  دنیاست که در چندین  زبانی  بزرگ ترین و گسترده ترین گروه  زبانی هند واروپایی  خانوادٔه 
مردم جهان، به یکی از زیرشاخه های این زبان صحبت می کنند. زبان هند و اروپایی خود به شاخه های مختلف تقسیم می شود.یکی از 

زیرشاخه های زبان هند واروپایی »زبان ایرانی« است. 
امروزه مهم ترین و پرگویش ترین زبان های ایرانی که ریشٔه باستانی مشترک دارند عبارت اند از: فارسی، َپشتو، تاجیکی، ُلری،کردی، 

بلوچی، طبری، گیلکی و تالشی. این زبان ها در کشور ایران و خارج از آن، به ویژه در کشورهای همسایه، گسترده شده اند.
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2ـ خانوادۀ چینیـ  تبتی
خانوادٔه زبانی چینی ـ تبتی دومین خانوادٔه بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگوست. و در میان  مردم زردپوست ناحیٔه آسیای شرقی رواج 

دارد. ماندارین چینی از معروف ترین و پرسخنگو ترین شاخه های این زبان محسوب می شود.
۳ـ خانوادۀ آفروـ آسیایی )سامیاییـ  حامیایی(

زبان قوم سامی، زبان مردم عرب و یهود و زبان قوم حامی، زبان بعضی از مردم در شمال افریقاست.
در بین زبان های خانوادهٔ آفروآسیایی، معروف ترین و مهم ترین آنها زبان عربی است که در جنوب غربی آسیا وشمال افریقا بدان تکلم می کنند.
زبان عربی زبان رسمی حدود بیش از ۲۰ کشور و یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد است. به عالوه ، زبان قرآن است و با آنکه 
قرآن به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است، میلیون ها نفر از مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی )عربی( می خوانند و می آموزند 

و به همین دلیل، اهمیت ویژه ای دارد.

راهنمـــا

خانوادۀ دراویدی

ترکی
مغولی

تانگوس ـ مانچو
ژاپنی و کره ای

چینی
تبتی، برمه ای

خانوادۀ تای

سامی )عربی و ...( 
کوشتیک

ِسلتی

بالتو ـ اسالویک )روسی، اکراینی(
یونانی

آلبانیانی
ایرانی
ارمنی

بِربِر
خانوادۀ خوی زن       
خانوادۀ نیچرـ  کنگو

خانوادۀ نیلـ  صحرایی

قرند بومی
فاقد اطالعات

خانوادۀ آسترونزیایی
 )اندونزیایی، ماالیایی( 

 مون ِخِمر

ویتنامی
موندا

خانوادۀ زبانی آستروــ آسیاتیک

خانوادۀ اورالیک

خانوادۀ زبانی آلتائیک

خانوادۀ زبانی چینی ـ تبتی 

هند و آریایی )هندی، بنگالی( 

خانوادۀ زبانی قفقازی
خانوادۀ زبانی آفرو ـ آسیانیک

خانوادۀ هند و اروپایی

ژرمن )انگلیسی، آلمانی و ...( 

ُرمانش )اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی(       

نقشۀ پراکندگی خانواده های زبانی در جهان
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فعـالیـت

قلمرو زبان عربیچینی ماندارین و سایر زبان های چینی

1ــ فعـالیـت شمارۀ 1 و 2، مهارت های نقشه خوانی را انجام دهید.
2ــ  چرا سه زبان  چینی، انگلیسی و اسپانیایی از پرمتکلم ترین زبان های جهان محسوب می شوند؟ برای هر مورد، دلیل بیاورید.

تغییر در الگوی پراکندگی زبان ها
 پراکندگی زبان ها در جهان امروز، همواره به شکل کنونی نبوده است. عواملی چون جنگ و فتح سرزمین ها، تجارت و مهاجرت مردم 

از یک ناحیه به نواحی دیگر، موجب گسترش برخی زبان ها و تغییر در نواحی زبانی شده است.
 یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن 15 و 16 میالدی معروف به »عصراکتشافات جغرافیایی«٭ 
آغاز شد. وقتی اروپاییان  با پیشرفت در دریانوردی، سرزمین های نو را کشف کردند، در امریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند، زبان 
انگلیسی گسترش یافت؛ در مستعمرات آنها در قاره های افریقا، امریکای جنوبی و بخش هایی از آسیا نیز زبان های انگلیسی، اسپانیایی، 

پرتغالی و فرانسوی رواج پیدا کرد.
 درقرن بیستم و بیست ویکم، با پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات، برخی زبان ها مانند انگلیسی در سراسر جهان به کار گرفته 
شد. امروزه از زبان انگلیسی در اغلب  نرم افزارهای رایانه ای، برای پایش رفت وآمد هواپیماها و کشتی ها، و نیز در متون علمی و 

تحقیقاتی بین المللی استفاده می شود. 

تنوع زبانی
یکی از موضوعات مورد توجه جغرافی دان ها، اهمیت تنوع جغرافیایی زبان هاست. امروزه در اثر رشد ارتباطات و فناوری اطالعات، برخی 
از زبان ها در جهان غلبٔه بیشتری پیدا کرده اند. همچنین، پیش بینی می شود که در آینده برخی از زبان های بومی و محلی در نواحی مختلف 
از بین بروند. به همین دلیل، اغلب کشورهای جهان یا نواحی سعی می کنند زبان ملی و زبان های بومی و محلی خود را حفظ کنند تا هویت 

فرهنگی شان پابرجا بماند.

ماندارین

چیـــــــــن

دریای مدیترانه

اقیانوس هند

خلیج فارس

دریای سرخ
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کانادا کشوری انگلیسی زبان است، با این حال، در ایالت 
ِکِبک در این کشور، بیشتر جمعیت به زبان فرانسوی 
صحبت می کنند و زبان رسمی این ایالت، فرانسوی است.

مسئوالن ایالت ِکِبک به موضوع زبان فرانسه و گسترش 
آن تالش  ترویج  برای  و  دارند  زیادی  آن، حساسیت 

می کنند.
بیشتر تابلوهای راهنمایی و نام مغازه ها و فروشگاه ها 
اقدامات  از  نوشته شده است.یکی  زبان فرانسه  به 
برگزاری  زبان،  این  ترویج  برای  ایالت کبک  مسئوالن 

کالس های زبان رایگان برای مهاجران است.

    در کشور انگلستان، مردم ناحیۀ ِولْز به زبان ولزی یا 
ِولْشی صحبت می    کنند که با زبان انگلیسی، متفاوت است.

ولزی ها که در انگلستان »اقلیت« محسوب می شوند، با 
اقداماتی از قبیل ایجاد کانال تلویزیونی، نوشتن و نشر 
کتاب های ادبی و قصه نویسی به زبان ولزی برای ترویج 

این زبان تالش می کنند.

تابلوی »   ایست« به زبان فرانسوی در ایالت ِکِبک کانادا
استفاده از دو زبان انگلیسی و ِولش بر روی تابلوها در ناحیۀ ِولزـ  انگلستان

 منظور از » زبان زندۀ جهانی « زبانی است که یک یا چند تا از این ویژگی ها را داراست: الف( تعداد زیادی سخنگو 
دارد،  ب( در بسیاری از کشورها به عنوان زبان دوم آموخته می شود، پ( ادبیات غنی دارد، ت( در روابط سیاسی، 

بازرگانی و اقتصادی و امور علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از گسترده ترین زبان های زندۀ دنیای امروز زبان انگلیسی است.

 در سازمان ملل متحد، 6 زبان شامل انگلیسی )بریتانیایی(، فرانسوی، چینی، عربی، اسپانیایی و روسی به عنوان 
زبان های رسمی پذیرفته شده اند که در مالقات ها و جلسه ها و اسناد رسمی مورد استفاده قرار می گیرند.
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1ــ آیا ممکن است زبان ها نیز مانند گونه های زیستی در خطر انقراض قرار بگیرند؟ چه عواملی موجب از بین رفتن زبان ها می شود ؟
۲ــ چرا حفظ تنوع زبان ها مهم است؟

3ــ الف( چرا جامعه ما به تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اقدام کرده است؟
پ( چگونه می توان از اقدامات این نهاد حمایت و پشتیبانی کرد؟ ب( وظیفه این نهاد چیست؟ 

4ــ الف( به نظر شما، از چه راه هایی می توان زبان فارسی را گسترش داد؟   ب( از چه راه هایی می توان زبان های قومی و محلی کشور ایران 
را تقویت کرد؟ 

دین
دین یکی از شاخص های مهم فرهنگی است. دین ها بر قوانین اجتماعی، عقاید، رفتارها و ارزش های اخالقی، آیین ها و مراسم، و همچنین 
پدیده های قابل مشاهده مانند بناها و آثار هنری تأثیر زیادی دارند و به همین سبب، آثار دین را می توان در نواحی مختلف مشاهده کرد. به 

نقشٔه پراکندگی ادیان عمدٔه جهان توجه کنید. به طورکلی، ادیان به دو گروه تقسیم می شوند:
الف( ادیان مبتنی بر یکتاپرستی مانند دین اسالم، مسیحیت،یهود و زرتشت؛

 ب( ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه مانند هندوئیسم، بودائیسم، آنیمیسم )مذاهب قبیله ای(.

نقشۀ پراکندگی ادیان مهم در جهان

مسیحیت )مختلط(
مورمون

کاتولیک رمپروتستانیهودیبودایی
ُارتدوکساسالم )سّنی(هندوئیسمشینتوئیسم

اسالم )شیعه(کنفوسیوئیسممذاهب قبیله ای

راهنمـــا



چشم اندازی از دو مسجد اَیاصوفیه و مسجد آبی ـ استانبول، ترکیه چشم اندازی از محوطۀ حرم امام رضا )ع( ـ مشهد، ایران

یک معبد بودایی ـ ژاپنمجسمۀ شیوا ـ هند 

 امروزه بیش ازیک  ونیم میلیارد نفر از مردم جهان، مسلمان اند و عالوه بر آسیا و افریقا در سایر قاره ها نیز پراکنده شده اند. تشیع و تسنن 
دو مذهب بزرگ اسالم هستند.

 دین مسیحیت در آسیا ظهور کرد اما امروزه شمار پیروان آن در قاره های اروپا، امریکا، استرالیا و نیوزیلند و کشورهای مرکزی و جنوبی 
افریقا بیشتر است. این دین شامل سه مذهب عمدهٔ کاتولیک، پروتستان و ُارتدوکس است. 

 بیشتر پیروان دین یهود به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند و سرزمین مشخصی ندارند. یکی از 
مراکز تجمع یهودیان، سرزمین فلسطین اشغالی است که بعد از جنگ جهانی دوم با حمایت دولت های استعماری اشغال شده است.

چشم انداز  فرهنگی
 چشم انداز یعنی منظرهٔ قابل رؤیت از یک مکان .ساختمان ها و بناها، سبک معماری، نوع سکونتگاه های شهری و روستایی، مزارع، 

جاده ها، خیابان ها و نظایر آن که  دریک چشم انداز مشاهده می شود، شیوهٔ زندگی مردم یک ناحیه را به مشاهده گر نشان می دهد. 
بنابراین، انسان ها با تغییراتی که  در محیط های طبیعی به وجود می آورند، »چشم اندازهای فرهنگی« خلق می کنند.فرهنگ هر ناحیه، موجب 

به وجود آمدن چشم اندازهای خاصی در آن ناحیه می شود.
دین و چشم اندازهای فرهنگی

در بین عناصر فرهنگی، دین نقش مهمی در خلق چشم اندازهای فرهنگی دارد. پیروان یک دین با توجه به باورها و اعتقادات خود، 
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فعـالیـت

 نمایشگاه عکس برپا  کنید. با راهنمایی معلم یک مسابقۀ عکاسی اجرا کنید.افراد  داوطلب از یک چشم انداز فرهنگی عکس 
بگیرند و در زیر هر تصویر دربارۀ  عناصری  که در چشم انداز  مشاهده می شود، توضیح مختصری بنویسند . تصاویر را به دیوار 

کالس یا راهروی مدرسه نصب کنید .  برای دو مورد از بهترین تصاویر، جایزه  در نظر بگیرید.

نواحی فرهنگی عمدۀ جهان
جغرافی دان ها برای مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی، سطح زمین را به نواحی فرهنگی تقسیم کرده اند. این نواحی فرهنگی، در یک یا چند 
شاخص فرهنگی، مانند دین، زبان، آداب و رسوم، هنر و معماری و نوع فعالیت اقتصادی شباهت هایی دارند. شباهت در یک یا چند عامل، 
هر ناحیه را از نواحی دیگر متمایز می کند.تاکنون تقسیم بندی های مختلفی از نواحی فرهنگی جهان ارائه شده است. این نقشه، یکی از انواع  

تقسیم بندی ها را نشان می دهد که در آن جهان به شش ناحیٔه وسیع فرهنگی )قلمرو فرهنگی( تقسیم شده است.این شش ناحیه را نام ببرید.

این نقشه، قلمروهای فرهنگی در مقیاس کلی را نشان می دهد. در نقشه های کلی و عمومی، اطالعات تعمیم یافته اند و جزئیات به 
نمایش گذاشته نمی شوند و مرز نواحی دقیق نیست. در واقع، هر ناحیۀ فرهنگی خود از تعداد زیادی ناحیۀ کوچک، تشکیل شده 

است.

اقیانوس اطلس

اقیانوس هند

اقیانوس آرام

چشم اندازهای خاصی را در قالب معماری، هنر، نقاشی، مجسمه   سازی، ایجاد مکان های مقدس و زیارتگاهی به وجود می آورند.
معموالً در اطراف شهرهای مذهبی و مجاورت مکان های مقدس، بازارها، هتل ها، بنگاه های مسافرتی و فروشگاه های مختلف برای مسافران 

و بازدیدکنندگان پدید می آید.

راهنمــا
فرهنگ اسالوـ   اُرتدوکس

فرهنگ جنوب و شرق آسیا
فرهنگ اسالمی

فرهنگ افریقایی
فرهنگ امریکای التین

فرهنگ غربیـ  اروپایی
ترکیبی ، خارج از طبقه بندی

اقیانوس آرام
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فعـالیـت

1ــ با مطالعۀ نقشۀ نواحی فرهنگی جهان در صفحۀ قبل و پیش دانسته های خود، جاهای خالی را پرکنید.
2ــ با همفکری یکدیگر، یکی از نواحی فرهنگی جهان را روی نقشه انتخاب کنید و براساس معیارهایی، آن را به  دویا چند  

ناحیۀ  فرهنگی خردتر تقسیم نمایید.

بالتو  و  اسالویک  زبان  متعدد  زیرشاخه های  به  اسالوها 
اسالویک٭، صحبت می کنند. در این ناحیه،  دین مسیحیت 
شاخۀ ......... غالب است . گروه های اقلیت مسلمان نیز در این 
ناحیه زندگی می کنند. البته ماده گرایی٭  و کاهش اعتقاد به 
دین به دلیل غلبۀ طوالنی کمونیسم٭ در این ناحیه رواج دارد.

معماری سبک اسالو در این ناحیه مشاهده می شود.

این ناحیه، روسیه و اروپای .......... و مرکزی را دربرمی گیرد. ناحیۀ فرهنگی اسالو-ارتدوکس

عروسک های چوبی )ماتروشکا(ـ  صنایع دستی روسیه

مراسم جشنـ  اسالوها

کلیسای جامع سنت باسیلـ  مسکو، روسیه

            ناحیه                             قلمرو                 ویژگی ها

از ویژگی های این ناحیه،  غلبۀ زبان ............. و التین، سطوح 
باالی صنعتی شدن، شهرنشینی و تجارت است. دین مردم 
این ناحیه مسیحیت است )پروتستان و کاتولیک(. دنیا گرایی 
و کاهش اعتقاد به دین )سکوالریزم( در این ناحیه رواج دارد.

این ناحیه شامل ............................ ، اروپای شمالی و غربی، 
استرالیا و اقیانوسیه است.

ناحیۀ فرهنگی  اروپایی - غربی

رژۀ اسکاتلندی ها در جشن ملی معماری مدرنـ  کانادا کلیسای تاریخی نوتردامـ  پاریس، فرانسه

مطالعه برای  
انجام دادن 
فعالیت      
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            ناحیه                             قلمرو                 ویژگی ها
در این ناحیه، زبان ها، قومیت ها و فرهنگ های متعدد وجود 
قوانین و  اجتماعی،  ........... در زندگی  اما غلبۀ دین  دارد، 
باورها، موجب شکل گیری اشتراکات فرهنگی بسیاری شده 
ناحیۀ  این  از مهم ترین جلوه های معماری  است. مساجد 

وسیع اند. 
) مطالعه موردی جهان اسالم را بخوانید.(

قلمرو وسیعی از قارۀ آسیا و شمال قارۀ ........... را دربرمی گیرد. 
به عالوه، دین اسالم درجنوب شرق آسیا در کشورهایی مانند 

......... و مالزی گسترش یافته است.

ناحیۀ فرهنگی اسالم

             

                    

برگزاری نماز عید فطرـ   اندونزی مسجد محمد علی پاشاـ قاهره بازار کرمانـ  ایران

مطالعه برای  
انجام  دادن 
فعالیت      

قلمرو نژاد .........پوست است و فرهنگ آن ترکیبی از فرهنگ 
قبایل مختلف است و ادیان قبیله ای در این ناحیه وجود دارد؛ 
هرچند در دوران استعمارگری اروپا و امریکا از دین....................
تأثیر پذیرفته است. خانواده های  زبانی متعددی در این ناحیه 
وجود دارد. معماری بومی این ناحیه برگرفته از شرایط طبیعی 

و آب و هوا، و متناسب با مصالح موجود در طبیعت است.

این ناحیه، شامل افریقای مرکزی  و .......................... است.  ناحیۀ فرهنگی افریقایی

ماسک های افریقایی اجرای سرود ـ دانش آموزان افریقایی معماری مدرن افریقا
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            ناحیه                             قلمرو                 ویژگی ها

در هند، مذهب هندوئیسم غلبه دارد. هرچند مبدأ دین 
بودایی نیز کشور هند است اما این دین در شرق آسیا در 
ژاپن و کره جنوبی گسترش یافته است. تأثیرپذیری از 
این دو دین و زندگی روستایی متأثر از کشت ................. و 
آب و هوای موسمی از دیگر اشتراکات این ناحیه است.غلبۀ 
جلوه های طبیعت و استفاده از چوب و سقف های چند 

طبقه در معماری این نواحی مشاهده می شود. 

در  را  آسیا  جنوب شرقی  و  جنوب  و  مشرق  ناحیه  این 
برمی گیرد.

خاستگاه دو تمدن بزرگ چین و  ...... بوده است.

ناحیۀ فرهنگی جنوب و شرق آسیا

             

مذهب کاتولیک، که با مذاهب بومی و قبیله ای آمیخته 
شده، و همچنین زبان های دو کشور استعمارگر .......... و 
اقتصاد و  به طورکلی،  دارد.  رواج  ناحیه  این  ..............، در 

فرهنگ این ناحیه، مشابه اروپای مدیترانه ای است.

این ناحیه شامل امریکای .............................. و .............................. 
است.

 ناحیۀ فرهنگی امریکای  التین

جشن سال نو ـ چین

استادیوم ماراکانا و مجسمۀ حضرت عیسی )ع( 
 ریودوژانیروـ برزیل

فروشگاه صنایع دستی ـ پرو فروش میوه در خیابان ـ مکزیک

معماری سّنتی ـ ژاپن جشن شتر ـ ایالت راجستان هند

مطالعه برای  
انجام  دادن 
فعالیت      
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پخش فرهنگی
به تصاویر  توجه کنید؛ درهر  تصویر چه پدیده ای را مشاهده می کنید؟ به نظر شما خاستگاه این پدیده ها کجاست و چگونه به این ناحیه ها 

منتقل شده اند؟

ورزش کاراته ـ ایران
پیتزا فروشی ـ ژاپن

شعبۀ یک فست فود امریکایی ـ عربستانجشن نوروز ـ روستایی در قزاقستان

 پخش فرهنگی از زمان های بسیار کهن وجود داشته است. بسیاری از ابداعات بشر که در تمدن های اولیه شکل گرفته اند، مانند  شیؤه 
کشاورزی، خط، ذوب فلزات و تولید سالح های جنگی، کم کم از ناحیه مبدأ خود به نواحی اطراف گسترش یافته اند. در گذشته، جنگ ها و 
داد  و  ستد میان نواحی نقش مهمی در پدیدهٔ پخش فرهنگی داشته است.  برای مثال، آمدوشد کاروان ها در مسیر جادهٔ ابریشم موجب گسترش 

ابداعات ، افکار ،کاالها و... در سرزمین های مختلف می شد.

پدیدۀ پخش یا انتشار فرایندی است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب، افکار و ایده ها، نوآوری، 
وسایل و ابزار، لباس، شیوۀ زندگی و حتی بیماری  از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد. 
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 نقشۀ گسترش اسالم در دوره های مختلف

اقیانوس هند

اقیانوس اطلس

جبل الطارق

مدینه
مکه

پاکستان

ایرانافغانستان
ترکیه

الجزایرلیبیمصر

اندونزی

عربستان

مالزی

اقیانوس آرام

بسیاری از ادیان و زبان ها طی دوره های تاریخی در جهان گسترش یافته اند. دین اسالم فقط در محل ظهور یا کانون خود باقی نماند بلکه 
در بخش های وسیعی از جهان، انتشار یافت.

قصر الحمرا ـ گسترش معماری اسالمی در  اسپانیا ـ این بنا که از شاهکارهای 
معماری اسالمی به شمار می رود، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. 

قلب یا کانون
قلمرو مسلمانان تا سال 12 هجری

قلمرو مسلمانان تا سال ۳٤ هجری
قلمرو مسلمانان تا سال 1۳8 هجری
قلمرو مسلمانان تا سال 678 هجری
قلمرو مسلمانان بعد از 678 هجری

راهنمــا

نقشۀ گسترش اسالم در دوره های مختلف
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 کارل ساوئر )۱۹۷۵ -۱۸۸۹م.(، جغرافی دان بزرگ آلمانی ، در زمینۀ جغرافیای فرهنگی و مفهوم چشم انداز فرهنگی 
مطالعات زیادی انجام داد.

 تورستن هاِگراِشتراند )۲۰۰۴- ۱۹۱6م.(، جغرافی دان  سوئدی، در زمینۀ پخش فرهنگی و نوآوری فرهنگی پژوهش های 
زیادی انجام داد. او در مطالعات خود به سه نوع پخش از نظر فضایی  اشاره کرده است:

پخش مجاورتی: در این نوع پخش، پدیده مستقیماً ازیک مکان 

به مکان مجاور می رود؛ مانند بیماری وبا.

پخش مجدد)مکان یابی دوباره(: پدیده مکان اولیه را کامالً ترک می کند و به مکان جدید می رود.

 این نوع پخش، بیشتر در مورد مهاجران مطرح می شود؛ مانند انتقال افریقایی ها به عنوان 

برده به قارۀ امریکا و استقرار آنها در سرزمین های جدید.

پخش سلسله مراتبی: در این نوع پخش، پدیده یا نوآوری به طور منظم از مکان های بزرگ تر 

یا مراکز به مکان های کوچک تر منتقل می شود؛ مانند تلویزیون که ابتدا در شهرهای بزرگ

و سپس در شهرهای کوچک و روستاها گسترش یافت. 

 در دنیای امروز عالوه بر مهاجرت و  داد  و  ستد، گردشگری و جهان گردی، استفاده از انواع رسانه ها )کتاب و مجالت، تلویزیون و اینترنت 
و ...( و انقالب در فناوری اطالعات و ارتباطات، نقش مهمی در پخش فرهنگی دارند.

 گاهی دو ناحیٔه فرهنگی به هم خیلی نزدیک اند و پدیدهٔ فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم، از ناحیه ای به ناحیٔه دیگر منتقل می شود؛ مانند 
ورزش  »هاکی« که مبدأ آن کشور کاناداست اما در بین مردم  ایاالت متحدهٔ امریکا و نواحی مرزی آن کشور با کانادا رواج بسیاریافته است.
 گاهی پخش و انتشار از یک فرهنگ به فرهنگ های دیگر بدون آنکه فرهنگ ها در تماس مستقیم با یکدیگر باشند، اتفاق می افتد.امروزه 
برخالف گذشته، با توجه به گسترش رسانه ها ، نوع دوم پخش فرهنگی غالب است و رسانه ها نقش عمده ای  در تغییر عالئق، رفتارها، سبک 

زندگی روزانه )شیوهٔ لباس پوشیدن، نوع غذا ، تفریحات و ...(  حتی در نواحی دورافتاده  دارند.
 امروزه فرایند یکسان سازی فرهنگ ها و توسعٔه فرهنگ کشورهای سلطه گر خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و بومی  نواحی 

جهان می باشد.

برای مشاهدۀ  تصاویر بیشتر دربارۀ نواحی فرهنگی و پخش فرهنگی، به لوح فشردۀ پیوست کتاب یا  پایگاه اینترنتی 
شبکۀ رشد به نشانی www.roshd.ir مراجعه کنید.
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فعـالیـت

مهـارت های جغرافیایی

نقشهخوانی
بگویید زبانی خانوادههای پراکندگی نقشۀ از استفاده با 1ـ
زبانهایهندواروپاییدرکدامقارههاوکدامنواحیگستردهشده

است.
2ـباتوجهبهنقشۀقلمروکشورهایعربیزباندرصفحۀ71وبا
مراجعهبهیکاطلس،نامکشورهاراروینقشۀکتاببنویسید.

)تهیۀنقشۀموضوعی(
طرحنقشه)نقشۀگنگ(جهانراازپیوستآخرکتابکپیکنید.
سپسباتوجهبهمتنمطالعۀموردی)1(،بااستفادهازیکاطلس،
رویآنکشورهایجهاناسالمرارنگکنید.نامکشورهارا
روینقشهبنویسید.راهنمایمناسبیبراینقشهطراحیکنیدو
کشورهایمسلمانرادرسهبخشافریقا،آسیایجنوبشرقیو

آسیایجنوبغربیباسهرنگمختلفنشاندهید.

1ــتصویرزیر،روستاییرادرایراننشانمیدهد.اینتصویربهکدامیکازموضوعاتایندرسمربوطاست؟برداشت
خودراتوضیحدهید.

2ــباکاوشوبررسیدرمحلزندگیخود،چندپدیده،مانندنوعپوشاک،غذا،ورزشورسوم،راکهازنواحیدیگر
ایرانیاجهانبهناحیۀزندگیشمامنتقلشدهاست،شناساییودرکالسمعرفیکنید.

3ــچهعواملیموجبپخشفرهنگیمیشود؟نامببرید.
ـبهنظرشما،پخشفرهنگیدرچهزمینههاییمثبتوقابلقبول،ودرچهزمینههایینامناسبومنفیاست؟نظرخودرابااستدالل 4ـ

توضیحدهید.

یکیازموضوعاتزیرراانتخابکنید.
با علمی )سمینار( همایش یک است قرار کنید فرض 1ــ
موضوع»اهمیتوحفظتنوعفرهنگی«برگزارشودوازشما
خواستهاندپوستراینهمایشراتهیهوطراحیکنیدوروی
آنپیاممناسبینیزبنویسید.بهطورگروهیوداوطلبانه،یک
پوسترمناسبطراحیوتولیدکنیدوآنرادرکالسبهنمایش
بگذارید.دربارۀطرحپوستر،معناومفهومرنگهاونمادها

واجزاومراحلتهیۀآنتوضیحدهید.
2ــباجستوجودرمنابع،دربارۀمبدأوچگونگیپخشیک
پدیدهمانندتقویم،بازیچوگان،قنات،قایقهایبادبانی،چاپ
وکاغذ،نقاشیمینیاتوریابرخیمحصوالتکشاورزیمانند
چایو...مطالبیتهیهکنیدونتایجتحقیقخودرابااستفاده

ازنقشهوتصویردرکالسارائهدهید.
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همان طور که در فصل اول گفته شد، یکی از معیارهایی که براساس آن می توان نواحی را از یکدیگر متمایز نمود و مطالعه کرد، معیار اقتصادی است.
اقتصاد، نظامی از تولید، توزیع، مبادله و مصرف کاالها و خدمات توسط گروه های مختلف اجتماعی در یک ناحیه است.

تصاویر زیر فعالیت های اقتصادی را در نواحی مختلف جهان نشان می دهد.
1ــ  هر تصویر کدام  عنصر تعریف اقتصاد  راکه در متن باال گفته شده است، نشان می دهد؟

۲ــ با توجه به پیش دانسته هایتان، فعالیت های اقتصادی را که در تصاویر زیر می بینید، به چند گروه یا بخش طبقه بندی کنید.
3ــ الف( آیا همواره هر جامعه دارای یک نظام اقتصادی است؟ چرا؟ ب( چرا شکل گیری نظام اقتصادی در جوامع، همواره به رابطٔه انسان 

و محیط طبیعی وابسته است؟ پ( آیا ممکن است در آینده، انسان از وابستگی به محیط طبیعی بی نیاز شود؟

نواحی اقتصادی )کشاورزی و صنعت( 7
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طبقه بندی فعالیت های اقتصادی
در گذشته، فعالیت های اقتصادی به سه گروه یا سه بخش عمده تقسیم می شدند. از دهٔه 198۰ میالدی، یک بخش دیگر به بخش های 

قبلی افزوده شد و فعالیت های نوع چهارم، نام گرفت. به عبارت دیگر، امروزه فعالیت ها را به چهار گروه یا بخش تقسیم می کنند:
1ـ فعالیت های نوع اول )کشاورزی(: به فعالیت هایی گفته می شود که با استخراج و به دست آوردن مواد خام یا محصول از 

زمین یا دریا سروکار دارند؛ مانند زراعت، دام پروری، صید ماهی، جنگل داری و استخراج معدن.  
2ـ فعالیت های نوع دوم )صنعت(: شامل فعالیت هایی است که طی آنها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییرشکل می  یابند 

و به کاال تبدیل می شوند؛ مانند تولید انواع کاالهایی که در زندگی روزانه از آنها استفاده می کنیم.
۳ـ فعالیت های نوع سوم )خدمات(: به فعالیت هایی گفته می شود که در فرایند آنها خدماتی به دیگران ارائه می شود؛ مانند 

حمل و نقل، بانکداری، امور پزشکی و درمانی، امور آموزشی، قضایی، خرید و فروش، تجارت و مانند آن.
٤ـ فعالیت های نوع چهارم: بخشی از فعالیت های اقتصادی که  فراهم کنندٔه خدمات مربوط به جمع آوری و پردازش اطالعات 

و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی )ICT( و پژوهش و تحقیق و توسعه است.
نسبت اشتغال در فعالیت های چهارگانه در کشورها و نواحی مختلف جهان، متفاوت است. در برخی نواحی جهان، نسبت اشتغال در 

فعالیت های نوع اول و دوم، و در برخی دیگر فعالیت های نوع سوم و چهارم غلبه دارد.

کشاورزی

یکی از نیازها و نگرانی های مهم بشر امروز، تأمین غذاست و امنیت غذایی٭ جزء اهداف و برنامه های مهم همٔه کشورها محسوب می شود. 
به همین سبب، کشاورزی یک فعالیت بسیار مهم اقتصادی است. کشاورزی از گذشته های بسیار دور و شکل گیری اولین سکونتگاه ها 

در کنار رودها تا امروز، که تقریباً در همٔه کشورها انجام می شود، اهمیت خود را در زندگی بشر حفظ کرده است.

نواحی عمدۀ  کشاورزی در جهان 
برای طبقه بندی نواحی کشاورزی در جهان از معیارهای گوناگونی استفاده می شود؛ برای مثال، معیشتی یا تجاری بودن، اندازه و 
وسعت زمین، مالکیت زمین ) شخصی، دولتی، اجاره ای و ...( میزان سرمایه، نیروی انسانی وکاربرد ماشین آالت و فناوری و ... .

 به طورکلی، نواحی  کشاورزی در  جهان دو نوع اند: نواحی  کشت  معیشتی  )غیر تجاری( و نواحی کشت تجاری.
 در  کشاورزی معیشتی تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و میزان 

تولید و سود اقتصادی، کم است .
  درکشاورزی تجاری تولید محصول کشاورزی یا پرورش دام به منظور فروش در بازارهای داخلی یا صادرات  به کشورهای دیگر 
و با هدف کسب سود انجام می شود. در این نوع کشاورزی، معموالً از فناوری های پیشرفته و ابزارآالتی مانند تراکتور، کمباین، بذر 

اصالح شده و کود شیمیایی استفاده می شود. این نوع کشت به سرمایٔه بسیار نیاز دارد و میزان تولید محصول نیز در آن زیاد است.
کشاورزی تجاری به دنبال رشد جمعیت در جهان گسترش یافته است و هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای کمتر توسعه یافتٔه 

جهان رواج دارد. 
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در این جدول، طبقه بندی نواحی کشاورزی بر اساس کشت های معیشتی و تجاری را مشاهده می کنید.

کشاورزی 
معیشتی

)غیرتجاری (

ویژگی هاـ  نواحینوع کشاورزی

گله داری شبانی
چرای شبانی و کوچ افراد و دام ها به منظور یافتن آب و علوفه در استپ ها؛ مانند بخش هایی از عربستان، 

ایران، آسیای مرکزی و جنوب غربی آسیا، ساوانا و ...

کشت نوبتی )کوچنده(

قطع درختان و سوزاندن پوشش گیاهی در نواحی استوایی توسط ساکنان بومی  و کشت محصوالتی 
چون ذرت و رها کردن زمین پس از ضعیف شدن آن و به جست وجوی زمین دیگر رفتن )بسوزان و برو(

کشت برنج آبی )غرقابی(
تراس بندی مزارع برنج در آسیای موسمی  روی دامنه های مالیم، و مزارع کم وسعت اما پرمحصول، 

مانند مزارع برنج فیلیپین، تایلند و ...

کشت غلهٔ روستایی و دامداری 

در نواحی سرد و خشک آسیا، دره های رودها در جنوب غربی آسیا و قسمتی از اروپا، کشت غالت، 
ارزن، لوبیا، سیب زمینی و ... توسط خانوار روستایی و پرورش گاو و گوسفند 

زراعت بدوی ساکن
در ارتفاعات یا دره ها یا جلگه های رودخانه ای مناطق استوایی مانند ارتفاعات مکزیک و آند ،استفاده 

از وسایل ابتدایی، کشت ذرت و سیب زمینی و گندم و پرورش الما ٭ و گوسفند

کشاورزی 
تجاری

کشت غله تجاری

کشت غالتی مانند گندم، جو، ذرت و برنج در مقیاس وسیع با استفاده از وسایل پیشرفته برای عرضه 
به بازارهای جهانی؛ مانند ناحیه میدوست در امریکا، کانادا، روسیه و ...

دامداری تجاری
پرواربندی دام برای استفاده از گوشت همراه با دامداری مجهز در کنار کشت غلهٔ تجاری مانند هلند، 

فرانسه، استرالیا، امریکا

کشت تخصصی تک محصولی
)پالنتیشن(

تولید تخصصی یک محصول گرمسیری مانند موز، قهوه و نیشکر در نواحی استوایی برای فروش 
گسترده در بازارهای جهانی

باغداری تجاری
کشت متمرکز میوه و سبزی با تمرکز روی یک محصول؛ مانند باغ های زیتون در یونان

کشاورزی مدیترانه ای
پرورش درختان انگور، زیتون، انجیر و مرکبات همراه با دامداری نسبتاً کوچک )بز و خوک(

گله داری مزرعه ای
گله داری های بزرگ توسط خانوارهای کشاورز مانند گله داران استرالیا، زالندنو و  آرژانتین

مطالعه برای  
انجام  دادن 
فعالیت      
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انواع کشاورزی  معیشتی )غیر تجاری(

1ــ در هر یک از تصاویر باال  کدام نوع کشاورزی معیشتی نشان داده شده است؟ با استفاده از اطالعات جدول صفحٔه قبل پاسخ دهید.
۲ــ به نظر شما، آیا امروزه فراهم کردن مواد غذایی مانند میوه و سبزیجات، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و لبنیات برای ساکنان شهرها از طریق کشاورزی 
معیشتی )غیر تجاری( در روستاها امکان پذیر است؟ دربارهٔ چند نمونه از محصوالت کشاورزی  و دامی که  روزانه مصرف می کنید، پرس وجو کنید. این 

محصوالت در کدام نوع کشاورزی تولید شده و به دست شما رسیده اند؟
3ــ یک مورد از محاسن و معایب هریک از انواع کشاورزی معیشتی  و تجاری را بیان کنید.

4ــ فعالیت های بخش کشاورزی عالوه بر تأمین مواد غذایی، نیازهای بخش صنعت را نیز بر طرف می کند. دست کم سه محصول کشاورزی مرتبط با 
بخش صنعت را نام ببرید؛ مثال: ابریشم.

برای مشاهدۀ تصاویر بیشتر انواع نواحی کشت، به لوح فشردۀ پیوست  کتاب یا پایگاه اینترنتی شبکه رشد به نشانی
   www.roshd.ir مراجعه کنید.
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الف ـ کشت غّلۀ تجاری
 غاّلت مانند گندم، برنج ،ذرت، جو، چاودار و ارزن نقش مهمی در 
تأمین غذای مردم جهان دارند. در کشورهای آسیایی و افریقایی 

بخش عمدهٔ غذای مردم را غالت تشکیل می دهد. 
میانگین تولید ساالنٔه غالت در جهان 1/5 میلیارد تن است که البته 

در سال های مختلف، کاهش یا افزایش می یابد.
گندم  مزارع وسیع  دنیا  تجاری در  غلٔه  نواحی کشت  از مهم ترین 
و  فرانسه  کانادا،  روسیه،  امریکا،  متحدٔه  ایاالت  هند،  چین،  در 
استرالیاست. این کشورها بخش عمدهٔ گندم جهان را تولید می کنند.
 ذّرت به طور وسیعی در اغلب نواحی دنیا کشت می شود. ایاالت 

متحدهٔ امریکا حدود 4۰ درصد ذرت جهان را تولید می کند.
 برنج  از غالت مهم است و نقش مهمی در تأمین غذای جهان 
دارد اما به دلیل اینکه به شرایط خاص آب و هوایی گرمسیری و 
نیمه گرمسیری و رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است، در نواحی 
خاصی کشت می شود. بیشتر برنج دنیا در قارهٔ آسیا، به ویژه آسیای 
شرقی و جنوب شرقی، کشت می شود. به جدول تولیدکنندگان عمدٔه 

برنج در صفحٔه بعد توجه کنید و تعدادی از آنها را نام ببرید. 
 مزارع غلٔه تجاری  معموالً بسیار بزرگ اند و کاشت و برداشت 

محصول در آنها به صورت ماشینی انجام می شود. گاه این مزارع به صورت یک شرکت یا اتحادیٔه بزرگ اداره می شوند. در این نوع 
کشاورزی، معموالً در کنار مزارع، کارخانه هایی برای تبدیل، بسته بندی و توزیع محصوالت در بازارهای مصرف پدید می آید که در 

اصطالح به آنها »کشت و صنعت« می گویند.معموالً از بقایای برداشت غالت برای خوراک دام استفاده می شود. 

مزرعٔه گندم - فرانسه

         کشت برنج - فیلیپین
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 از دهٔه 197۰ میالدی با انقالب سبز٭ و به کار بردن روش های 
و  شیمیایی  آفت کش های  و  کود  شده،  اصالح  بذرهای  علمی، 
ماشین آالت، برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزی خود را به 
چند برابر افزایش دهند که از جملٔه این کشورها می توان به فیلیپین 
و پاکستان اشاره کرد که در زمینٔه تولید برنج به خودکفایی رسیدند.

نقشۀ نواحی مهم کشت گندم در جهان )بیش از 7 میلیون تن در سال()201۳ میالدی(

راهنـما
تولید گندم )میلیون تُن(

90-1٤0
۳0-70
25-29
20-2٤
10-15
7-9

کانادا

ایاالت متحد امریکا

روسیه

چین

هند

آلماناکراینقزاقستان
فرانسه

ترکیه

ایران

استرالیا

تان
کس

پا

آرژانتین

اقیانوس آرام

اقیانوس هند

اقیانوس اطلس
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میزان تولید )میلیون تن(کشورردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

چین
هند

اندونزی
بنگالدش

ویتنام
تایلند
برمه

فیلیپین
برزیل

پاکستان
کامبوج
ژاپن

202
155
65
50
42
34
32
16

13/5
9/2
8/8
8/4

مصرف گندم )میلیون تن(تولید گندم )میلیون تن(کشورردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

چین
هند

امریکا
روسیه
فرانسه
کانادا
آلمان

پاکستان
استرالیا
اکراین

122
94
58
52
39
38
25
24
23
23

123
93
24
35
18
18
15
23
6

11

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مهم گندم جهان )2014-2013 میالدی، گزارش فائو(

توجه: آمار تولید  و صدور غلۀ کشورها در سال های مختلف، 
متفاوت است . برای مثال، در سال 2016 میالدی روسیه با صدور 
25 میلیون تن گندم رتبۀ نخست جهان را به خود اختصاص 

داد و از سایر کشورها پیشی گرفت. 

مهم ترین صادرکنندگان برنج )201۳(

)میلیون تن (

مهم ترین صادرکنندگان گندم )201۳(گزارش شورای جهانی غالت

)میلیون تن (

مطالعه برای  
انجام دادن  
فعالیت      

تولیدکنندگان عمدۀ برنج جهان ) 201۳-2012میالدی(



90

 فائو اعالم کرد ایران در سال ۲۰۱۵ میالدی با تولید ۱۴ میلیون تن گندم، یازدهمین تولیدکنندۀ بزرگ  گندم 

جهان بوده است. 

فعـالیـت

نمودارها و جدول ها را مطالعه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید . 
1ـ با توجه به جداول تولید کنندگان برنج  و گندم، بین قاره های تولید کنندهٔ این دو محصول چه تفاوتی وجود دارد؟ با استفاده از 

داده های جدول ها توضیح  دهید .
2ـ کدام کشورها هم در تولید گندم و هم برنج  رتبهٔ اول و دوم جهان را به خود اختصاص داده اند ؟ 

3ـ  با آنکه چین بزرگ ترین تولید کنندهٔ گندم جهان است، در نمودار صادرکنندگان این غله دیده نمی شود؛ چرا؟ 
4ـ  با استفاده از داده های نمودارها، صادرات کدام غله در جهان بیشتر است ؟چرا ؟

۵  ـ میزان تولید و صدور  برنج  و گندم را در رتبه های اول  و آخر جداول  و نمودارها مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید ؟
۶  ـ وضعیت ایران  را از نظر تولید گندم در جهان چگونه ارزیابی می کنید ؟

7ـ  الف( به نظر شما، چرا مردم کشور ما مصرف برنج ایرانی را به برنج های وارداتی ترجیح می دهند ؟ ب( چند گونهٔ معروف 
برنج ایرانی را نام ببرید . پ( ایران از وارد کنندگان عمدهٔ برنج است. برای افزایش تولید برنج در کشور و کاهش واردات آن 

چه می توان کرد ؟

بـ  دامداری تجاری  
در دامداری تجاری، دامداران برای تولید گوشت، شیر و سایر لبنیات 
یا پشم به نگهداری از دام ها و پرواربندی آنها با استفاده از تجهیزات 
مدرن و روش های علمی اقدام می کنند. این گونه دامداری ها ممکن 
بقایای  است در کنار مزارع بزرگ غلٔه تجاری ایجاد شوند و از 

محصوالت کشاورزی برای تغذیٔه دام استفاده کنند. 
 ایاالت متحدٔه امریکا، اتحادیٔه اروپا، استرالیا، زالندنو، آرژانتین 

و برزیل از مهم ترین مراکز دامداری تجاری در جهان هستند.
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  در گذشته، وقتی اروپاییان قارٔه امریکا را کشف و به آنجا مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند، برخی از تاجران ثروتمند، مزارع 
تجاری وسیع تک محصولی )پالنتیشن( را به ویژه در جنوب ایاالت متحده احداث کردند. 

مالکان سفیدپوست و ثروتمند، بردگان سیاه پوست را استثمار و به کار در این مزارع مجبور می کردند و از راه تجارت این محصوالت، 
سود بسیاری به دست می آوردند. کارگران مجبور بودند ساعت های زیادی در هوای گرم و مرطوب برای اربابان کار کنند؛ در حالی که 

از هر گونه حقوقی محروم بودند و همواره مجازات و تنبیه می شدند.

ـ کشت تک محصولی تخصصی )پالنتیشن1( پ 
به تصاویر زیر توجه کنید؛ آیا تاکنون فکر کرده اید که محصوالتی چون موز، قهوه، آناناس و کاکائو که در نواحی بسیار دور از ما کشت 

می شوند، چگونه به دست ما می رسند؟

برخی محصوالت کشاورزی  پالنتیشن ها

  این محصوالت استوایی در مزارعی که به »پالنتیشن« معروف است، پرورش داده می شوند. پالنتیشن عبارت است از زمین های وسیع 
کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد. این محصوالت برای صادرات و عرضه به بازارهای فروش جهانی تولید می شوند. 
مزارع محصوالت خاص نواحی گرم و مرطوب استوایی در کشورهای مجاور استوا در قاره های آسیا، افریقا و امریکای جنوبی قرار دارند.



قهوه

کاکائو

موزنیشکرآناناس

پنبه
نخل روغنی)پالم(

کائوچو

چای

Plantation ــ1



دو تصویر نقاشی از پالنتیشن پنبه و نیشکر، اربابان سفیدپوست امریکایی و کارگران برده مربوط به قرن هجدهم و نوزدهم

  امروزه صاحبان اغلب مزارع تک محصولی تخصصی )پالنتیشن ها( شرکت های بزرگ، به ویژه شرکت های چندملیتی هستند؛ زیرا این گونه 
مزارع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند. شرکت های چندملیتی شرکت هایی هستند که معموالً بخش مرکزی آنها در کشورهای پیشرفتٔه صنعتی 

قرار دارد و شعبه ها و کارخانه های مونتاژ آنها در سایر نواحی ایجاد شده اند. این شرکت ها در خارج از مرزهای کشور مبدأ فعالیت می کنند.     
شرکت های چندملیتی، که عمدتاً امریکایی و اروپایی هستند، با احداث این 
مزارع در کشورهای نواحی استوایی  سرمایه گذاری می کنند و از نیروی کارگر 
ارزان قیمت آنها در مزارع خود بهره می برند. برخی از این شرکت ها سالیانه 

میلیاردها دالر از تولید و صدور این محصوالت، سود به دست می آورند.
 بیشتر مزارع تک محصولی نواحی استوایی در نزدیکی ساحل دریاها 
واقع شده اند تا بتوان از کشتی برای صدور محصوالت به نواحی مختلف 

جهان استفاده کرد. 
 از نظر کارشناسان محیط زیست، در کشت تک محصولی، به دلیل اینکه   
مزارع سالیان متمادی به کشت یک محصول اختصاص می یابند، خطر  
فرسایش و ضعیف  شدن خاک زیاد است. به عالوه،  استفادهٔ مداوم و زیاد 
از کودها و آفت کش های شیمیایی در این مزارع نیز به محیط زیست  این 

نواحی آسیب می رساند.

کارخانه و آزمایشگاه فراوری قهوه برداشت و جمع آوری آناناس در یک مزرعه تک محصولی

دفتر مرکزی یک شرکت چند ملیتی تولید موزـ  اوهایو
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فعـالیـت

1ــ  بخشی از کتاب »   صدسال تنهایی« اثر گابریل گارسیامارکز، 
بهره کشی یک  به موضوع  مشهور امریکای التین،  نویسندهٔ 
کلمبیا و سایر کشورهای  در  که  امریکایی  شرکت چندملیتی 
امریکای التین فعالیت می کرد، پرداخته است. گزیدۀ متن  کتاب 

را  بخوانید و برداشت خود را از آن توضیح دهید.
به موضوع رابطهٔ شرکت چند ملیتی با مردم و با حکومت کشور 

میزبان توجه کنید.
مزارع  در  که  محصوالتی  بیشتر  که  معتقدند  برخی  2ــ 
به کشورهای مختلف صادر  تک محصولی و خاص تولید و 
به  می توان  و  هستند  لوکس  و  غیرضروری  عمدتاً  می شوند، 
جای آنها محصوالت غذایی ضروری پرورش داد. نظر شما در 

این باره چیست؟ 
3ــ تعدادی از محصوالت استوایی، مانند موز و آناناس را 
که در بازار وجود دارد شناسایی کنید. نام کشور تولید کنندهٔ 
این محصوالت را روی برچسب آنها بیابید. دربارهٔ شرکت 
چند ملیتی تولید کنندهٔ آنها اطالعاتی از اینترنت گرد آوری 

کنید  و نتیجه را در کالس  گزارش دهید .

بحران گرسنگی در جهان
گرسنگی٭ و سوءتغذیه٭  از مسائل مهم جهان امروز است. براساس گزارش فائو، بیش از 8۰۰ میلیون نفر از مردم جهان به سوءتغذیه دچارند 
و میلیون ها نفر گرسنه در قاره های آسیا، افریقا و امریکای التین و حوزهٔ کارائیب زندگی می کنند. در یکی دو دهٔه اخیر، مردم کشورهایی چون 
زامبیا، ماداگاسکار، اتیوپی، چاد، سودان، افغانستان و یمن  با  مشکل گرسنگی، دست به گریبان بوده اند. کودکان، قربانیان اصلی سوءتغذیه 

محسوب می شوند  و گرسنگی آسیب های جدی و جبران ناپذیر چون ناتوانی یادگیری و مرگ زودرس به آنها وارد می کند. 
جهان قابلیت تولید غذای کافی برای همٔه جمعیت را دارد. پس علت گرسنگی و دسترسی نداشتن گروه هایی از مردم جهان به غذا چیست؟

علت اصلی گرسنگی »فقر« است. بی عدالتی،  یعنی توزیع نابرابر درآمدها، در جهان موجب می شود عده ای قادر به خرید مواد غذایی نباشند. 
جنگ ها و مهاجرت های اجباری عامل دیگر  فقر و بی پولی و به دنبال آن گرسنگی محسوب می شوند. تغییرات آب وهوایی و وقوع خشکسالی، 
سیل، طوفان و نظایر آن  نیز موجب کاهش ذخیرهٔ جهانی غالت و باال رفتن قیمت های مواد غذایی می شوند و در نتیجه، بر ناتوانی مردم در 

خرید غذا و افزایش گرسنگی تأثیر می گذارند.

وسایل  کمبود  به  نسبت  کارگران  اعتراض  مرتبه،  این   ...
بهداشتی در منازل، فقدان خدمات درمانی و وضع افتضاح 
کار بود. به عالوه، اظهار می داشتند که دستمزد آنها را به جای 
ژامبون  خرید  برای  فقط  هم  آن  که  می دهند  کوپن  با  پول 
دلیل  دارد.  اعتبار  موز«  »شرکت  سوپرمارکت  از  ویرجینیا 
زندانی کردن خوزه آرکادیوی دوم این بود که گفته بود این 
روش کوپن دادن، حیله ای است که شرکت موز  به کار بسته 
تا بتواند در هزینهٔ کشتی های حامل میوهٔ خود صرفه جویی 
درهم  محقری  زاغه های  در  کارگران  خانواده های   ... کند 
می لولیدند ... مدت ها طول کشید تا تقاضای کارگران رسماً 

به شرکت موز ابالغ گردد ...
 آقای براون )مدیر شرکت موز( همین که از ماجرا ی اعتصابات 
مطلع شد، با چند نمایندهٔ سرشناس دیگر از ماکوندو  ناپدید 

شد ...
روز جمعهٔ  نظامی استان  قوای  کل  فرمانده  که  اعالم شد   ...
آینده برای رسیدگی به موضوع وارد آنجا خواهد شد ... بیش از 
سه هزار نفر کارگر، زن و بچه در محوطهٔ جلوی ایستگاه ازدحام 
کرده بودند. ستوان بیانیهٔ شمارهٔ 4 فرماندهی کل نظامی استان 
را قرائت کرد و اعتصاب کنندگان را یک مشت خرابکار نامید و 

به ارتش اختیار داد که به آنها شلیک کنند و آنها را بکشند ...
... ردیف مسلسل ها شلیک را آغاز کردند ... 

»صدسال تنهایی«، گابریل گارسیا مارکز
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فعـالیـت

1ــ با همفکری با دوستانتان، راه حل های پیشنهادی اعم از راه حل های بنیادی  و راه حل های موقت و فوری خود را برای حل بحران 
گرسنگی جهان  روی یک برگه کاغذ فهرست کنید. سپس پیشنهادهایتان را در کالس مطرح و نقد کنید.

2ــ  با توجه به نقشه  و راهنمای آن، کشورها را از نظر سوءتغذیه مقایسه و نقشه را تفسیر کنید.
3ــ  روز جهانی غذا )1۶ اکتبر، 24 مهرماه( را در تقویم پیدا کنید. تحقیق کنید چرا این روز را چنین نام گذاری کرده اند.

4ــ دربارۀ وضعیت گرسنگی و مرگ و میر کودکان در یمن، اطالعاتی از اینترنت گردآوری و در کالس بیان کنید. وظیفه ما در 
این زمینه چیست؟ توضیح دهید.

حمالت جنگی عربستان سعودی به یمن از سال 1۳9٤ به بعد و محاصرٔه این کشور موجب گرسنگی شدید در این ناحیه شده است. طبق گزارش یونیسـف٭، 
جنگ عربستان ۳70 هزار کودک یمنی را در معرض سوءتغذیٔه شدید قرار داده است.

میزان سوء تغذیه در جمعیت جهان، گزارش فائو)2016-201٤ م(

درصد

)بسیار کم(    5  < 
)متوسط پایین(       9/1٤ - 5
)متوسط باال(           9/2٤ - 15
)باال(                  9/۳٤ - 25

)خیلی باال(                       ۳5 >
فاقد اطالعات کافی

کره شمالیاقیانوس آرام
ژاپن

مغولستان

روسیه

قزاقستان

نپال
هند

پاکستان
افغانستان

ایران
چین

الئوس

استرالیا

اقیانوس هند

عراق
عربستان

یمن

ترکیه

اروپــــــــــا

لیبیمصر

سودان
اتیوپی

تانزانیا

مغربالجزایر

چاد
آفریقای مرکزی

اندونزی
مالزی

نامبیا
زامبیا

آفریقای جنوبی

کار
گاس

مادا

ک
مبی

موزا

اقیانوس اطلس

کانادا

ایاالت متحده امریکا

مکزیک

کلمبیا
اکوادور

پرو برزیل
بولیوی

آرژانتین

پاراگوئه
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امروزه بسیاری از کاالهایی که در زندگی روزانه از آنها استفاده 
می کنیم در کارخانه ها تولید می شوند. زندگی بشر امروز به انواع 
صنایع کارخانه ای، شامل ماشین آالت و ابزار، الکترونیک، پوشاک 
و نساجی و چرم، محصوالت غذایی، چوب و کاغذ، صنایع شیمیایی 

و دارو و ...  وابسته است. 
آیا می توانید از هریک از این صنایع، کاالیی مثال بزنید که در زندگی 

روزانه از آن استفاده می کنید؟     
صنایع کارخانه ای، تقریباً در همه کشورها وجود دارد، اما نواحی 
جهان از نظر تعداد صنایع، کمیت و کیفیت تولیدات کارخانه ای و 
همچنین سودی که از راه صدور کاالهای صنعتی به دست می آورند، 
یکسان نیستند. مهم ترین نواحی صنعتی یا قطب های صنعتی جهان 

عبارت اند از: 
الف( امریکای شمالی:شامل ایاالت متحدهٔ امریکا و کانادا 
است. نواحی صنعتی ایاالت متحدٔه امریکا بیشتر در شمال شرق و 

ازکوه های  آپاالش تا دریاچه های پنج گانه گسترده شده اند.
ب( اروپای غربی: مهم ترین نواحی صنعتی اروپا در غرب این 
قاره قرار دارند. ناحیٔه رور در کشور آلمان و نواحی صنعتی انگلستان، 

فرانسه و شمال ایتالیا از نواحی صنعتی مهم در جهان هستند.
پ( مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا:ژاپن از 
مهم ترین نواحی صنعتی در این بخش از جهان است. چین در دو 
دهٔه اخیر در زمینٔه صنعت به رشد قابل مالحظه ای دست یافته و 
نیز، به ویژه  به یک قدرت صنعتی جهانی تبدیل شده است. هند 
در ناحیٔه کلکته و بمبئی، از نظر توسعٔه صنعت اهمیت جهانی یافته 
است. کشورهای کرٔه جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور در چند 
دهٔه اخیر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم کاالهای صنعتی 

در جهان تبدیل شده اند. 
ت( روسیه و اروپای شرقی : ناحیٔه مسکو، قفقاز، ولگا 

)در کشور  شوروی سابق (  و جمهوری های ِچک و لهستان  از اروپای 
شرقی، نواحی صنعتی مهم این بخش  هستند.

ناحیٔه صنعتی تولید سرامیک ـ جمهوری چک

ناحیٔه صنعتی ِکی هین ـ ژاپن

صنایع شیمیایی ـ آلمان

صنعت
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صنایع نو با فناوری پیشرفته
شاید پیش از این اصطالح صنایع »های ِتک« )High Technology( را شنیده باشید. این صنایع که به طور عمده با میکروالکترونیک ها 
و ریزپردازنده ها سروکار دارند، در سی سال اخیر در جهان رشد قابل توجهی یافته اند. صنایع الکترونیک شامل رایانه ها و تجهیزات 
آنها، وسایل صوتی و تصویری، تلفن های هوشمند همراه، صنایع هوافضا، لیزر، روبات ها و زیست فناوری، انرژی های نو، مهندسی 
پزشکی و به طور کلی، صنایع دانش بنیان از جمله صنایع نوین یا »های ِتک« هستند. این صنایع، با فعالیت های اقتصادی نوع چهارم 

ارتباط نزدیکی دارند.
ویژگی های مهم صنایع نو

 این صنایع عمدتاً بر محور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارند.
 پیشرفت آنها بر مبنای نوآوری و رقابت است )برای مثال، تولیدکنندگان گوشی های تلفن همراه هرساله گزینه های جدیدی به مدل های 

قبلی اضافه می کنند تا از سازندگان دیگر جلو بیفتند و در رقابت، سود بیشتری نصیب خود کنند(.
  این صنایع ناگزیر به برقراری ارتباط با فناوری های روز دنیا و صادر کردن کاالهای تولید شده به کشورهای دیگر جهان اند.

پارک های علم و فناوری
امروزه کشورها سعی می کنند با ایجاد پارک های علمی و فناوری، صنایع نو را گسترش دهند. این پارک ها معموالً در نزدیکی قطب های 
صنعتی ایجاد می شوند و از تحقیقات دانشگاهی استفاده می کنند. در این مناطق، آزمایشگاه های متعدد تحقیقاتی و پژوهشگرانی که به 

ابداع و نوآوری مشغول اند، تمرکز یافته اند.

شهر علمی تِسوکوبا در ژاپن از مهم ترین مراکز علمی و فناوری جهان است.  
دانشگاه تسوکوبا و ده ها مؤسسٔه تحقیقاتی خصوصی و دولتی در این ناحیه قرار 
دارند. همه روزه آخرین دستاوردهای علمی این مراکز در زمینٔه ُربات ها، مراکز 

فضایی و ماهواره ها و موشک ها در معرض بازدید عالقه مندان قرار می گیرد.

ژاپن از پیشرفته ترین کشورها در تولید انواع روبات است. از این روبات ها برای کار در نیروگاه های 
هسته ای و اکتشافات فضایی گرفته تا آزمایشگاه و رستوران و ... استفاده می شود.
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دّرٔه سیلیکون کجاست؟

درٔه سیلیکون )سیلیکون َولی( از اولین و مهم ترین نواحی صنایع 
نو و دارای فناوری پیشرفته در جهان است و به آن قلب صنایع 

فضای مجازی جهان نیز می گویند.
این دره در جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد 
و نام آن از تعداد زیادی شرکت های تولیدکنندهٔ »تراشه های سیلیکونی« 

که اولین  بار در این منطقه مستقر شده اند، گرفته شده است.
صدها شرکت بزرگ مرتبط با نرم افزار رایانه و اینترنت و پردازش 
اطالعات جهان در این ناحیه مستقرند. این منطقه صدها مهندس 
و مخترع و محقق از سراسر جهان را به خود جذب کرده است که 
در مراکز پژوهش و دانشگاهی و آزمایشگاهی آن مشغول به کارند. 
شرکت های مستقر در درٔه سیلیکون  هم با یکدیگر تبادل اطالعات 

دارند و هم برای کسب سود بیشتر به رقابت شدید تجاری می پردازند. 
مردم جهان با خرید محصوالت این شرکت ها، همه  ساله میلیون ها دالر پول به »سیلیکون ولی« می فرستند!

کشور ایران تالش می کند با پیشرفت در صنایع نوین و فناورانه، هم نیازهای داخلی را برطرف کند و هم با تولید و صدور کاالهای صنعتی 
پیشرفته، در بازارهای جهانی جایگاهی به دست آورد.

شهرک علمی تحقیقاتی ـ اصفهانپارک فناوری پردیس ـ تهران

شرکت های مشهوری چون اَپِل، گوگل، اینتل، یاهو، سونی، اِچ پی، سامسونگ، 
ایسوس در این منطقه مستقرند.
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یکی از فعالیت های مهم بخش خدمات، تجارت است که نقش مهمی در اقتصاد جهان دارد و در درس بعد، آن را بررسی می کنیم.

مهـارت های جغرافیایی

تولیدنقشٔهموضوعی
)نقشۀگنگ(کشورهایجهانراازضمیمهٔآخر نقشه  طرح 
کتابکپیبگیریدوباراهنماییمعّلمواستفادهازاطالعات
جدولصفحه89ٔنقشهٔکشورهایعمدهٔتولیدکنندهٔبرنجآسیارا
تهیهورنگآمیزیکنید.میزانتولیدورتبهٔکشورهارااز
زیادبهکم،بابهکاربردنطیفیازرنگهاوطراحیراهنمای

مناسبنمایشدهید.

فعـالیـت
1ــالف(درمحلزندگیخود،چندنمونهازکاالهایاخدماتیراکهمحصولصنایعپیشرفتهونوهستند،شناساییکنیدونامببرید.

ب(ویژگیهایصنایعپیشرفتهرابیانکنید.
ـپرسوجوکنید:مهمترینفعالیتهاییکهدرپارکهایعلموفناوریایرانصورتمیگیرد،کداماند؟شرایطورودپژوهشگران 2ـ

جوانبهاینپارکهاچیستوچگونهمیتواننددرآنجافعالیتکنند؟
3ــدرصورتیکهدرشهریامنطقهٔمحلزندگیتانپارکعلموفناوریوجوددارد،بههمراهمعلمخودازآنبازدیدکنیدومشاهدات

خودرابهصورتگزارشیکوتاهبنویسید.

بهطورگروهی،یکیازدوموضوعزیرراانتخابکنید.
1ــدربارهٔیکیازمحصوالتاستوایی،نحوهٔتولید،ناحیهٔ
جهان، در محصول آن فروش و  استفاده میزان و کشت
اطالعاتیگردآوریکنیدوآنرادرقالبگزارشیدرکالس

ارائهدهید.
کشاورزی انواع از یکی دربارهٔ خود زندگی درمحل 2ــ
سنتییاتجاریمطالعهوجستوجوکنیدوسپس،دربارهٔآن

گزارشیهمراهباعکستهیهکنیدوبهکالسارائهدهید.

مرکز تجارت ملی ـ شانگهای ـ چین مرکز خرید ـ دوبی ـ امارات متحدٔه عربی  

بخش خدمات، فعالیت های متنوعی را در بر می گیرد و گسترش فعالیت های خدماتی بر 
چشم انداز و منظرهٔ شهرها تأثیرات بسیاری می گذارد. مؤسسات و نهادهای مالی، بانک ها، 
ـ آموزشی  مؤسسات گردشگری و مجتمع های رفاهی، مؤسسات حمل و نقل، مراکز درمانیـ 
و ... موجب پیدایش ساختمان های بلندمرتبه و برج های عظیم در شهرها شده اند. مراکز 
خرید و مجتمع های تجاری چندطبقه که هم بخش  خرید و هم بخش های تفریحی دارند، 
در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان گسترش یافته اند. این مراکز معموالً طراحی و 

معماری مشابهی دارند.

خـدمــات
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در این نمودار، مهم ترین اقالم صادراتی و وارداتی پنج کشور را در چند سال اخیر مشاهده می کنید. آن  را مطالعه کنید  و به پرسش ها پاسخ دهید.

واردات صادرات

نفت خام، نفت گاز، نفت تصفیه شده، 
قطعات هواپیما، خودرو

تجهیزات  هلی کوپتر،  هواپیما،  خودرو، 
لوازم منزل، گندم  هوانوردی، رادیویی، 

و بنزین

اتومبیل و وسایل حمل ونقل، کامیون های 
نفت  زغال سنگ،  قطران  دارو،  باربری، 

تصفیه   شده

نفت خام، نفت گاز، دارو

هلی کوپتر، هواپیما، کشتی، صنایع هوایی و فضایی، 
تجهیزات  و  قطعات  خودرو،  دارویی،  فراورده های 
حمل ونقل و واگن سازی، مواد شیمیایی، توربین های 

گازی، غله و پنیر

نفت خام، نفت تصفیه شده، نفت گاز، 
کودهای نیتروژنه و طال

ماهی های  و  موز، خرچنگ  نفت خام، 
فراوری شده

قطعات  باربری،  و  مسافری  کشتی های  خودرو، 
اُپتیک، مدارهای پیچیدۀ الکترونیکی، چاپگرهای 

صنعتی، تجهیزات حمل و نقل ، پوشاک

فرانسه

ِاکواُدر

ژاپن

لیبی

نواحی اقتصادی )تجارت و اقتصاد جهانی(8
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1ــ چرا هریک از این کشورها به وارد کردن این اقالم نیاز دارد؟ صادرکردن این اقالم برای هر کشور چه ضرورتی دارد؟ توضیح دهید.
۲ــ الف( از نظر اقالم صادراتی بین  این کشورها چه تفاوت عمده ای مشاهده می کنید؟ به نظر شما کدام اقالم صادراتی سودآوری بیشتری 

دارند؟ چرا؟ 
ب( آیا می توانید این  پنج کشور را به دو گروه جداگانه تقسیم کنید؟ چطور؟

3ــ به کاالهای مصرفی در محیط زندگی خود توجه کنید و تعدادی از کاالهایی راکه تمام یا بخشی از آنها در کشورهای دیگر تولید و 
سپس به کشور ما وارد شده اند، نام ببرید.

خودرو ، ضایعات آهن، نفت خام و 
نفت تصفیه شده، روغن پالم پوشاک  انواع   پنبه ای،  و  نخی،  الیاف 

و  ریسمان  برنج،  نخی،  زنانه  و  مردانه 
طناب 

تجارت )بازرگانی( 
تجارت، خرید و فروش کاالها و خدماتی است که نیازها یا خواسته های ما را برآورده می کنند. آیا می توان زندگی اجتماعی را بدون 
مبادلٔه کاالها و خدمات تصور کرد؟ تجارت و داد وستد کاالها و خدمات ممکن است در داخل مرزهای یک کشور و بین بخش های 
مختلف آن جریان داشته باشد و یا بین یک کشور و کشورهای دیگر صورت بگیرد. امروزه هیچ کشوری از نظر منابع و مواد خام و 

کاالهای صنعتی خودکفا و بی نیاز از مبادله با سایر نواحی جهان نیست.

اقتصاد جهانی
منظور از اقتصاد جهانی، تجارت بین المللی کاالها و خدمات است که بر مبنای ارزش یک 
پول معین صورت می گیرد. بخش های مختلف اقتصاد هر کشور با تجارت بین المللی سروکار 
دارد. شاید کاغذ همین کتابی که در دست شماست، از چوب درختانی در جنگل های آسیای 
جنوب شرقی به دست آمده باشد. اغلب ما در زندگی روزانه با اقتصاد جهانی سروکار داریم 

ولی ممکن است به آن توجه نکرده باشیم. برای مثال، برخی کاالهایی که ما مصرف می کنیم در کارخانه هایی در مناطق دوردست خارج 
از کشور تولید شده و به دست ما رسیده و یا ممکن است مواد خام به کار رفته در آنها یا ابزارآالت و ماشین های کارخانٔه تولیدکنندٔه آن 
از خارج از کشور تهیه شده باشند. از سوی دیگر، کشور  ما محصوالتی مانند نفت،  مواد پتروشیمی،قالی و خشکبار  به کشورهای 

دیگر صادر می کند. افزایش یا کاهش قیمت این محصوالت در بازارهای جهانی بر روی اقتصاد و زندگی ما تأثیر می گذارد.

تخلیه و بارگیری کاالـ بندر امام خمینیکشتی نفت کش ایرانی در حال بارگیری ـ بندر خارک

پاکستان

واردات

صادرات
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نابرابری در  اقتصاد جهانی
همان طور که گفته شد، در جهان امروز همٔه کشورها ناگزیر به مبادله و تجارت اند، اما نکتٔه مهم این است که همٔه نواحی و کشورها در 
اقتصاد جهانی موقعیت یکسانی ندارند و جایگاه آنها متفاوت است. این جایگاه متفاوت، تأثیرات زیادی در زندگی مردم کشورهای 

مختلف می گذارد. 
برای آنکه به وضعیت نابرابر نواحی در اقتصاد جهانی امروز بهتر پی ببریم، باید به پیشینٔه تعامل و روابط اقتصادی در جهان توجه کنیم؛

 همان طور که در درس تاریخ مطالعه کرده اید، در گذشته های دور، تجارت بیشتر در سطح محلی صورت می گرفت. به تدریج، با ایجاد 
راه ها و کاروان سراها و استفاده از چارپایان و کاروان ها، مبادلٔه کاالها در نواحی دوردست گسترش یافت. سپس، با پیشرفت هایی که 
در ساخت کشتی ها حاصل شد، میزان مبادالت تجاری بین نواحی مختلف افزایش یافت. شبکٔه راه های به هم پیوستٔه جادٔه ابریشم که 

تا قرن پانزدهم میالدی شکل گرفت، بزرگ ترین شبکٔه دادو ستد 
جهانی بود که از طریق مسیری طوالنی، شرق و غرب جهان آن 
روز را، از چین  در شرق  آسیا تا اروپا در کنار دریای مدیترانه، 

در بر می گرفت.
 با ورود به عصر اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت در دریانوردی 
در قرن های پانزدهم و شانزدهم میالدی، اروپاییان به سرزمین هایی 
نو در امریکا و اقیانوسیه دست یافتند و با تصرف بخش هایی از 
آسیا، افریقا و امریکای جنوبی و ایجاد مستعمرات، به استخراج و 
غارت منابع طبیعی آنها پرداختند. از قرن هجدهم، با وقوع انقالب 
صنعتی، استعمارگری  اروپایی ها در جهان گسترش یافت. در این 

دوره، کارخانه های انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی برای تولید کاالهای صنعتی به مواد اولیه و خام نیاز داشتند و استعمارگران 
اروپایی با تسلط بر نواحی مختلف جهان، منابع و مواد اولیٔه گران بها مانند طال و الماس، نفت، چوب و دیگر مواد معدنی را به کشورهای 

خود سرازیر کردند. 
 درنظر بگیرید که کشور وسیعی مانند هند مدت چند قرن، مستعمرهٔ انگلستان بود، کشور کوچکی چون هلند، سال ها سرزمین وسیع و زرخیز اندونزی 
را در سیطرهٔ خود گرفته بود، کشور بلژیک سال ها کنگو را غارت و چپاول کرد و الجزایر سال ها مستعمرهٔ فرانسه بود. البته کشورهای استعمارگر 

در سایر نواحی جهان نیز، که رسماً مستعمرهٔ آنها نبودند، از طریق فشار بر حکومت ها یا دخالت های نظامی، امتیازاتی به نفع خود می گرفتند.
این ثروت رایگان و ارزان از عوامل  مهم رشد سریع کشورهای اروپایی بود. 

 پس از جنگ های جهانی اول و دوم، نهضت های استقالل طلبانه در کشورهای مستعمره بیشتر شد و به تدریج، کشورهای مستعمره 
به استقالل دست یافتند و به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. بدین ترتیب، دورٔه استعمار کهن که در آن قدرت نظامی و اشغال 

فعـالیـت

1ــ الف(  با راهنمایی معلم، پرس وجو کنید: مهم ترین اقالم صادراتی و وارداتی کشور ایران  در سال گذشته چه بوده است؟
ب(  به نظر شما،آیا باید  در اقالم صادراتی و  وارداتی کشور ما  تغییری ایجاد شود؟ چرا و چطور؟ نظر خود را با دلیل بیان کنید.

این تصویر، راهپیمایی نمک یکی از اعتراضات تأثیرگذار گاندی، رهبر 
جنبش استقالل هند و همراهانش را علیه انحصارطلبی انگلستان در تولید 
نمک در هند نشان می دهد. طی این راهپیمایی، مسیری ۳90 کیلومتری 

پیموده شد. در خالل این راهپیمایی، 80 هزار نفر بازداشت شدند.
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 پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان به دو بلوک غرب )کشورهای سرمایه داری امریکا و اروپای غربی( و بلوک شرق )کشورهای 
کمونیستی شوروی سابق، چین و اروپای شرقی( تقسیم شدند. جنگ های جهانی اول و دوم خسارت های زیادی به کشورهای سرمایه داری 
صنعتی زد. این کشورها و در رأس آنها امریکا برای بهره برداری از منابع سرزمین های دیگر و همچنین جلوگیری از گسترش کمونیسم، 
ـ  بود؛ به این ترتیب که عالوه بر وارد کردن فشارهای سیاسی  ـ عالوه بر صدور کاالـ  وارد مرحلٔه تازه ای شدند و آن مرحلٔه صدور سرمایهـ 
به حکومت ها، به سرمایه گذاری و ایجاد کارخانه های مونتاژ در دیگر نقاط جهان و بهره کشی از آنها اقدام کردند. البته، در این مرحله 
کشورهایی که از نظرعلم و فناوری  صنعتی عقب مانده بودند، همچنان به فروش منابع و مواد اولیه و خام، و خرید و واردات کاالهای  

کارخانه ای از کشورهای پیشرفتٔه  صنعتی  ادامه دادند. یکی از مهم ترین ویژگی های این دوره، گسترش شرکت های چندملیتی بود.

 سرزمین ها اهمیت ویژه ای داشت، به پایان رسید اما رابطٔه نابرابر اقتصادی بین نواحی جهان همچنان ادامه پیدا کرد و شکل های جدیدی 
به خود گرفت.

چنان که پیش تر خوانده اید، علل و عواملی را که مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته  صنعتی 

می شوند به دو دسته  می توان تقسیم کرد : عوامل خارجی که همان استعمار و تسلط کشورهای قدرتمند و سلطه گر 

بر این کشورهاست  و عوامل داخلی مانند حکومت های مستبد و وابسته  در این کشورها که به منافع ملی و پیشرفت 

کشور خود بی توجه بوده اند ، نا آگاهی و بی سوادی مردم،  جنگ هاوکشمکش های داخلی و نداشتن اتحاد، خود باوری 

و ایمان و اراده و  پشتکار برای تغییر وضع موجود .

امروزه بیش از 60 هزار شرکت چندملیتی که هزاران شعبه در کشورهای  مختلف جهان  دارند، مشغول فعالیت اند و بعضی از آنها درآمدهای هنگفت و شگفت انگیزی 
دارند. برای مثال، درآمد شرکت هایی چون جنرال الکتریک، رویال داچ شل، اگزون موبیل، توتال، فولکس واگن و بی پی )بریتیش پترولیوم( به تنهایی از تولید 

ناخالص داخلی* چند کشور جهان بیشتر است.

دفتر مرکزی سامسونگ، سئولـ  کره جنوبی

دفتر مرکزی زیمنس، مونیخـ  آلمان

دفتر مرکزی تویوتا، توکیوـ  ژاپن
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یا  نام کدام یک را شنیده  تاکنون  ملیتی را می بینید.  از شرکت های چند  برخی  نام  توجه کنید. در این تصویر  قبل  به تصویر صفحٔه 
محصوالت آن را دیده اید؟

به وسایل صوتی و تصویری یا گوشی های تلفن همراه که در محیط زندگی تان از آنها استفاده می شود، دقت کنید وچند شرکت سازندٔه 
آنها را نام ببرید. شرکت های تولید کنندهٔ  این کاالها، چند ملیتی هستند.

 شرکت های چندملیتی نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. همان طور که پیش تر گفته شد، شعبٔه اصلی این شرکت ها در کشورهای 
پیشرفتٔه صنعتی )مادر( است و طراحی و فناوری علمی اصلی تولید در کشور مادر صورت می گیرد. شرکت های چند ملیتی شعبه هایی 
نظیر کارخانه های مونتاژ یا شرکت های وابسته در کشورهای دیگر ایجاد می کنند تا بتوانند کاالها و خدمات خود را در آن کشورها تولید 
کنند و به فروش برسانند. به عبارت دیگر، شرکت های چندملیتی از شرکت های محلی در کشورهای میزبان  برای تولید یا  فروش کاالها 

و خدمات خود استفاده می کنند.
مناطق جهان،  دیگر  در  توجهی  قابل  به شکل  ژاپن  و  غربی  اروپای  امریکا،  متحدٔه  بانک های ایاالت  و  اخیر، صنایع  هفتاد سال  در 
سرمایه گذاری کرده اند. ایاالت متحدٔه امریکا برای تشویق شرکت های خود  به سرمایه گذاری در خارج از کشور، به آنها کمک های 

مالی و حمایتی کرده است.

 شرکت های چندملیتی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر عالقه مندند؛ زیرا از این طریق به امتیازات زیادی دست پیدا می کنند. اوالً،  
با احداث کارخانه یا شرکت در کشورهای دیگر از منابع طبیعی آن  نواحی استفاده می کنند؛ دوم اینکه از نیروی کار ارزان قیمت  این نواحی 
برخوردار می شوند و سوم، چون درکشورهای کمترتوسعه یافتٔه صنعتی، نظام مالیاتی و بیمٔه کارگران و قوانین و مقررات زیست محیطی، 
چندان جدی و سخت نیست، فعالیت شرکت های چندملیتی در این گونه کشورها، آسان تر و ارزان تر تمام می شود. شرکت های چندملیتی 
به دنبال افزایش فروش و سود خود هستند و به منافع کشورهای میزبان چندان توجهی ندارند. این شرکت ها گاه انحصار تولید یک 
کاال را در دست می گیرند و کارخانه های داخلی کشورها را از دور رقابت، خارج می کنند و موجب ورشکستگی آنها می شوند. در این 

صورت، وابستگی نواحی به کشورهای توسعه یافتٔه صنعتی بیشتر می شود.

انواع نواحی از نظر مبادالت تجاری جهانی: به طور کلی، در نتیجٔه فرایندی که تاکنون در اقتصاد جهانی طی شده است، 
نواحی از نظرنوع غالب  مبادالت اقتصادی   به دو گروه اصلی تقسیم می شوند : 

1ــ کشورهایی که اقتصاد آنها به طور عمده  مبتنی بر تولید و صدور مواد اولیه و خام و منابع انرژی و معدنی است؛
۲ــ  کشورهایی که اقتصاد  و درآمد آنها  به طور عمده مبتنی بر تولید و صدور انواع کاالهای کارخانه ای وصنعتی همراه با   فناوری های 

پیشرفته و نوین است.
اقتصاد کشورهای گروه اول در برابر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی آسیب پذیری زیادی دارد و کاهش قیمت خرید محصوالت 
آنها می تواند شوک های عظیمی  به اقتصادشان وارد کند. در این نوع اقتصاد، حمایت از بخش های تولیدی داخلی ضعیف است و 

واردات گسترش زیادی دارد.
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 در بین  کشورهای صادر کنندٔه مواد خام  و منابع انرژی، برخی کشورهای صادر کنندهٔ نفت و گاز برای دفاع از منافع خود  و 
جلو گیری از آسیب پذیری ناشی از  کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، با یکدیگر متحد شده و سازمان »اوپک« را به وجود آورده اند.

)OPEC( اوپک
اوپک یا سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت، یک کارتل* بین المللی است و در حال حاضر دوازده کشور ایران، عراق، کویت، 

عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، قطر، الجزایر، لیبی، نیجریه، اکوادر، آنگوال، ونزوئال عضو آن هستند.

 اوپک که هدف آن دفاع از منافع کشورهای صادرکنندۀ نفت است، تالش می کند که کشورهای عضو بتوانند متحد و هماهنگ 

عمل کنند و نفت را با بهترین قیمت، بفروشند.

این سازمان در سال ۱۹6۰ میالدی  برای مقابله با سیاست های استثماری شرکت های بزرگ نفتی امریکا و اروپا به وجود 

آمد. تا آن زمان، این شرکت ها فناوری تولید نفت خام و شبکۀ حمل و نقل آن را در اختیار داشتند و از افزایش قیمت نفت 

در بازارهای جهانی جلوگیری می کردند. مقر  سازمان  اوپک در وین  است و کشورهای عضو برای تبادل نظر در موضوعاتی 

چون  تعیین سهمیهٔ فروش  نفت، قیمت گذاری  و نظایر آن با یکدیگر جلسات گفت وگو برگزار می کنند.

نابرابری اقتصادی، نابرابری فضایی
ما در جهانی آکنده از نابرابری زندگی می کنیم؛ جهانی که در آن تعداد زیادی از مردم مجبور به تحمل فقر و رنج اند .

در جغرافیای پایٔه نهم با موضوع نابرابری جهانی آشنا شدید و آموختید که یکی از مالک های سنجش و مقایسٔه کشورها در این زمینه 
»شاخص توسعهٔ انسانی« است. همچنین، دریافتید که شاخص توسعٔه انسانی سه عامل را در بر می گیرد: 

1ــ درآمد و رفاه، ۲ــ امید به زندگی یا متوسط طول عمر، 3ــ سواد و آموزش. 
عامل اول جنبٔه اقتصادی دارد. امروزه ثروت و درآمد جهان به شدت در دست برخی کشورها متمرکز شده است؛ به طوری که مردم 
برخی از کشورها درآمد و سطح زندگی و رفاه خوبی دارند؛ در حالی که در برخی کشورهای دیگر، بخش بزرگی از مردم با فقر و کمبود 

امکانات زندگی مواجه اند.

ساختمان اوپک ـ ویناِجالس اوپک ـ وین
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الر(درصد از کل ثروت جهان) دالر(
) د

ت 
رو

ن ث
یزا

ۀ م
امن

د

درصد بزرگساالن از جمعیت جهان

فعـالیـت

 همفکری کنید و نمودار را بخوانید .الف( هر ضلِع نمودار نشان دهندۀ چه موضوعی است ؟ ب( چهار بخش هرم را با یکدیگر 
مقایسه و تفسیر کنید. پ( تفاوت قاعده و رأس هرم را بیان کنید .

هزار کودک در خیابان زندگی می کنند . در کلکتۀ هند،  تعداد زیادی از مردم و از جمله  حدود ۲۰۰ 

در آمد سرانه کشور نروژ ۴۷ برابر در آمد سرانه در کشور اریتره و 

در آمد سرانه آلمان ۲۵ برابر در آمد سرانه افغانستان است .

روزانه با یک دالر یا کمتر از یک دالر زندگی می کنند .بر اساس برآورد بانک جهانی، بیش از ۲  میلیارد نفر از مردم جهان 

به گزارش آکسفام * ۸۵ نفر از ثروتمند ترین افراد جهان هم 
اکنون نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند .

ـ   جهان  بزرگسال  جمعیت  در  ثروت  توزیع  )نمودار 
گزارش آکسفام 2015 میالدی(.

گزارش های پژوهشگران دربارٔه وضعیت ثروت و فقر در دنیا نشان می دهد که این شکاف هر روز بیشتر می شود.  

بر اساس آمار سازمان ملل، صد میلیون نفر از مردم جهان در خیابان ها، زیر 
پل ها و گورستان ها و نظایر آن می خوابند و هیچ نوع مسکن و سرپناهی ندارند .

منظور از ثروت، دارایی افراد است نه درآمد؛ ثروت یعنی هر آنچه قابلیت فروش و تبدیل شدن به پول را دارد.
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توزیع  به طور عادالنه  و خدمات  امکانات  و  منابع  دیگر، چون  عبارت  به  می شود.  در فضای جغرافیایی جلوه گر  اقتصادی  نابرابری 
نمی شوند، نابرابری را می توان در سطح زمین و فضایی که انسان ها در آن زندگی می کنند، مشاهده کرد. در نتیجٔه نابرابری اقتصادی، 

ناحیه هایی پدید می آیند  که از نظر امکانات و تسهیالت و چشم اندازهای جغرافیایی  با یکدیگر تفاوت دارند.

ـ پیرامون  مرکز
در نظام سرمایه داری جهانی،  بر اساس روابط و مبادلٔه نابرابری که 
بین نواحی پدید آمده است، برخی نواحی نقش »مرکز« یافته  و بر سایر 
نواحی غالب و مسلط شده اند. برخی  نواحی نیز نقش »پیرامون« 

دارند که به لحاظ اقتصادی به مرکز وابسته اند .
بر اساس این نظریه، مرکز، پیرامون را استثمار می کند و بر آن سیطرٔه 

اقتصادی دارد. به مدل توجه کنید؛

محله فقیرنشین شهری ـ کلمبیا مرکز خرید  لی تئاترـ هنگ کنگ

زاغه نشینی ـ اتیوپیمحلۀ ثروتمند نشین ـ موناکو

پیرامون

مرکز
مواد اولیه و خامـ  نیروی کار ارزان .....

کاالهای مصرفی کارخانه ای و .... 
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مرکز: منظور از مرکز، کانون های سلطٔه اقتصادی بر جهان است. کشورهای توسعه یافتٔه صنعتی که از نظر در آمد و ثروت باالترین 
موقعیت را دارند، مرکز نامیده می شوند . این کشورها مانند یک قطب آهن ربا  عمل می کنند و بخش عمده ای از  سود و ثروت جهان را 
دریافت و جذب  می کنند. آنها حتی به صدور سرمایه، یعنی سرمایه گذاری در دیگر نواحی جهان می پردازند. از ویژگی های کشورهای 
مرکز، برخورداری از صنایع نو و خدمات پیشرفته، فناوری باال و نیروی ماهر و متخصص، و زیر ساخت های مناسب برای توسعٔه 

اقتصادی مانند حمل و نقل پیشرفته و سطح  باالی زندگی و رفاه اجتماعی است.
کشورهای مرکز، مواد خام را با قیمت ارزان تر از کشورهای  پیرامون به دست می آورند و کاالهای ساخته شدٔه صنعتی را با سود بیشتر 
به آنها می فروشند. کشورهای مرکز همچنین از طریق سرمایه گذاری یا شرکت های چند ملیتی از نیروی کار ارزان قیمت کشورهای 

پیرامون استفاده می کنند. کشورهای امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا جزء کشورهای مرکز هستند. 
کشورهای مرکز گاهی با روش های مختلف افراد با استعداد و متخصص یا به اصطالح، مغزهای متفکر را نیز از کشورهای پیرامون به 

خود جذب می کنند. در حالی که کشورهای پیرامون  هزینه های  تحصیل و رشد این افراد را پرداخته اند.
پیرامون: کشورهای پیرامون عمدتاً تولیدکننده و صادرکنندٔه مواد اولیه و خام اند. این کشورها از نظر توسعٔه صنعتی و فناوری های 
نوین در سطح پایین تری قرار دارند. این کشورها که به واردات کاالهای صنعتی از مرکز وابسته اند، بازار خوبی نیز برای تولیدات  آنها  
بنابراین، سود هنگفتی نصیب کشورهای مرکز می کنند. از دیگر ویژگی های کشورهای پیرامون، کمبود نیروی کار ماهر و  هستند و 

متخصص و زیرساخت ها و تجهیزات الزم برای توسعٔه صنعتی است. 
از جمله کشورهای پیرامون در قاره های آسیا،افریقا و امریکای التین می توان به کشورهای افغانستان، بنگالدش، مراکش، نامبیا،  پرو 

و نیکاراگوئه  اشاره کرد.
جایگاه کشورها به عنوان مرکز و پیرامون در طول زمان ثابت نیست و ممکن است تغییر کند .نظریه پردازان مرکز ــ پیرامون  معتقدند 

که در طول زمان گروهی از کشورها جایگاه نیمه پیرامون یافته اند . 
نیمه پیرامون: منظور از کشورهای نیمه پیرامون کشورهایی هستند که بین مرکز و پیرامون قرار گرفته اند. این کشورها از نظر 

اقتصادی از کشورهای پیرامون قوی ترند اما هنوز از 
نظر قدرت اقتصادی به کشورهای مرکز نرسیده اند. این 
پیرامون نقش واسطه  و  بین کشورهای مرکز  کشورها 
آنها  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختار  و  می کنند   بازی 
دچار تغییرات و تحوالت صنعتی و فناورانه شده است. 
چین،  به  می توان  پیرامون  نیمه  کشورهای  جمله  از 
العاده ای در  اقتصادی فوق  که در دو دهٔه اخیر خیز 
جهان برداشته است و همچنین کرٔه جنوبی و سنگاپور 

اشاره کرد.  

مرکز

نیمه پیرامون

پیرامون

مواد اولیه و خامـ  نیروی کار ارزان .....

مواد اولیه و خامـ  نیروی کار ارزان ..... کاالهای مصرفی کارخانه ای و .... 

کاالهای مصرفی کارخانه ای و .... 
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تجارت بین المللی و حفاظت از اقتصاد کشورها
اگر ارزش صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد، موازنٔه تجاری٭ مثبت است و آن کشور 
می تواند از راه سودی که به دست می آورد، استانداردهای زندگی و رفاه را در کشور خود بهبود بخشد.

اگر ارزش واردات بیشتر از صادرات باشد، موازنه، منفی است که به آن کسری تجاری می گویند و 
برای اقتصاد کشور نامطلوب است.

معموالً، کشورها  برای اینکه تأثیرات منفی تجارت خارجی )صادرات و واردات( را بر صنایع و اقتصاد خود کاهش دهند  و به رونق 
و توسعٔه اقتصادی دست یابند، کارهایی انجام می دهند.برخی از این کارها عبارت اند از: وضع تعرفه های گمرکی و مالیات بر کاالهای 
وارداتی، محدود یا ممنوع کردن واردات برخی کاالها در دوره های زمانی خاص، تشکیل اتحادیه های اقتصادی ــ تجاری منطقه ای 

و ایجاد مناطق آزاد تجاری.
1ـ اتحادیه های اقتصادیـ  تجاری منطقه ای )ناحیه ای(

ـ تجاری منطقه ای، میان کشورهای همسایه شکل می گیرد. کشورهای عضو این اتحادیه ها براساس موافقت نامه هایی  اتحادیه های اقتصادیـ 
که امضا می کنند، سعی می کنند مالیات ها و تعرفه های گمرکی را بین خودشان کاهش دهند یا بر دارند تا تجارت بین کشورهای منطقه، 

افزایش یابد و به رونق و توسعٔه اقتصادی کشورها کمک شود.
از جمله اتحادیه های اقتصادی منطقه ای می توان به ِاکو، آسهآن و نَفتا اشاره کرد. 

فعـالیـت

1ــالف(ویژگیهایکشورهایمرکزوپیرامونونیمهپیرامونرادرجدولیدستهبندیکنید.ب(بهنظرشما،یککشورچگونه
پیرامونارتقادهدوازوابستگیبهمرکزرهاشود؟ میتواندجایگاهخودرادرمدلمرکزـ

واردات
صادرات

فعـالیـت

1ـباتوجهبهسیاستهایاقتصادمقاومتی،بهنظرشماوارداتکدامکاالهابهکشوربایدمحدودیاممنوعشود؟دلیلبیاورید.
2ـمتنصفحۀبعدرامطالعهکنیدوفعالیتزیرراانجامدهید.

الف(عبارتهارابهطورمناسب،بههممربوطکنید:

)نفتا()امریکایجنوبی(
)ِاکو()آسیایجنوبشرقی(

)آسهآن()آسیایغربی(
)امریکایشمالیومرکزی(

ب(ایرانعضوکدامیکازایناتحادیههاست؟چندعضوایناتحادیهرانامببرید.دوهدفایناتحادیهرابنویسید.
ـتجاری،مشترکاست؟ پ(کدامهدفدرهمۀاتحادیههایاقتصادیـ

ت(چهعواملیموجبمیشودکهاینکشورهابایکدیگراتحادیهایتشکیلبدهند؟
هـ(آیاایناتحادیههایمنطقهایفقطاهدافاقتصادیدارند؟

موقعیـت جغرافیـاییاتحـادیـۀ منطقـه ای

سال تأسیس و نام اتحادیۀ منطقه اینقشۀ قلمرو کشورهای عضو
اهداف عمدهکشورهای عضومقّر  اصلی

 /)ECO( اِکو
سازمان همکاری های 

اقتصادی

1964 م
تهران

)ایران(

ایران، پاکستان، 
ترکیه، افغانستان، 

جمهوری آذربایجان، 
قزاقستان، ازبکستان، 

ترکمنستان، تاجیکستان

- حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه
- برنامة توسعة حمل و نقل و ارتباطات 

بین کشورهای عضو
و  اقتصادی  توسعة  شرایط  بهبود   -
افزایش سطح زندگی و رفاه مردم منطقه

برنامه های مشترک فرهنگی و  - تدوین 
مبادالت فرهنگی

 /)ASEAN( آسه آن
اتحادیۀ کشورهای 
جنوب شرقی آسیا

1967 م
جاکارتا 

)اندونزی(

تایلند، اندونزی، مالزی، 
سنگاپور، فیلیپین، 

برونئی، ویتنام، الئوس، 
میانمار، کامبوج

بین  تجاری  تعرفه های  آوردن  پایین   -
کشورهای عضو

مبادلة  و  همکاری  به  اعضا  تشویق   -
اطالعات علمی، اقتصادی، فنی و فرهنگی

منطقة  در  سیاسی  ثبات  و  امنیت   -
جنوب شرقی آسیا

- توسعة فرهنگی و گردشگری

/)NAFTA( نفتا
سازمان تجارت آزاد 

امریکای شمالی

1994 م
اتاوا

)کانادا(

کانادا، ایاالت متحدة امریکا، 
مکزیک

تجارت  محدودیت های  برداشته شدن   -
یک   در  کشور  بین سه  سرمایه گذاری  و 

دورة زمانی
و  تعرفه های کشاورزی  برداشته شدن   -

خواربار
- امکان سرمایه گذاری امریکا و کانادا در 

مکزیک
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2ـ مناطق آزاد تجاری
مناطق آزاد تجاری مناطقی هستند که در اصل برای توسعٔه صادرات یک کشور و رونق اقتصادی آن ایجاد می شوند. در این مناطق، 
تولیدکنندگان و بازرگانان می توانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا معافیت های مالیاتی، به صادرات و واردات و انبارداری 

کاالها بپردازند. به طورکلی در این مناطق، مقررات و قوانین اقتصادی ویژه و متفاوت با دیگر نواحی سرزمین وجود دارد.

سال تأسیس و نام اتحادیۀ منطقه اینقشۀ قلمرو کشورهای عضو
اهداف عمدهکشورهای عضومقّر  اصلی

 /)ECO( اِکو
سازمان همکاری های 

اقتصادی

1964 م
تهران

)ایران(

ایران، پاکستان، 
ترکیه، افغانستان، 

جمهوری آذربایجان، 
قزاقستان، ازبکستان، 

ترکمنستان، تاجیکستان

- حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه
- برنامۀ توسعۀ حمل و نقل و ارتباطات 

بین کشورهای عضو
و  اقتصادی  توسعۀ  شرایط  بهبود   -
افزایش سطح زندگی و رفاه مردم منطقه
برنامه های مشترک فرهنگی و  - تدوین 

مبادالت فرهنگی

 /)ASEAN( آسه آن
اتحادیۀ کشورهای 
جنوب شرقی آسیا

1967 م
جاکارتا 

)اندونزی(

تایلند، اندونزی، مالزی، 
سنگاپور، فیلیپین، 

برونئی، ویتنام، الئوس، 
میانمار، کامبوج

بین  تجاری  تعرفه های  آوردن  پایین   -
کشورهای عضو

مبادلۀ  و  همکاری  به  اعضا  تشویق   -
اطالعات علمی، اقتصادی، فنی و فرهنگی
منطقۀ  در  سیاسی  ثبات  و  امنیت   -

جنوب شرقی آسیا
- توسعۀ فرهنگی و گردشگری

/)NAFTA( نفتا
سازمان تجارت آزاد 

امریکای شمالی

1994 م
اتاوا

)کانادا(

کانادا، ایاالت متحدۀ امریکا، 
مکزیک

تجارت  محدودیت های  برداشته شدن   -
یک   در  کشور  بین سه  سرمایه گذاری  و 

دورۀ زمانی
و  تعرفه های کشاورزی  برداشته شدن   -

خواربار
- امکان سرمایه گذاری امریکا و کانادا در 

مکزیک

مطالعه برای  
انجام  دادن 
فعالیت      
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برخی صاحب نظران معتقدند که همٔه مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده اند؛ زیرا در برخی کشورها به پایگاه واردات تبدیل 
شده اند و نتوانسته اند به توسعٔه اقتصادی کمک کنند. مناطق آزاد تجاری اغلب در مجاورت بنادر مهم ایجاد می شوند. از مناطق آزاد 

تجاری  ایران می توان منطقٔه قشم، منطقٔه کیش و منطقٔه آزاد تجاری ــ صنعتی انزلی را نام برد.

تفاوت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقۀ ویژۀ اقتصادی
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژۀ اقتصادی  هر دو به منظور ایجاد تحرک اقتصادی، صادرات غیر نفتی، 
انتقال کاال و فناوری به کشور ایجاد می شوند. در این مناطق، فعالیت های اقتصادی مشمول معافیت مالیاتی 
است و امکان استفاده از ماشین آالت و تجهیزات و مواد اولیه و مصرفی بدون پرداخت حقوق گمرکی وجود 
دارد. به عبارت دیگر، همۀ شرایط برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژۀ اقتصادی یکسان است اما 
در مناطق آزاد تجاری امکان تأسیس بانک و بیمه و گشایش اعتبارات اسنادی و معافیت مالیات بر درآمد 

کل فعالیت خدماتی نیز وجود دارد که این در مورد مناطق ویژه صدق نمی کند.

تجارت بین المللی و حمل و نقل دریایی
در بین روش های مختلف حمل و نقل )زمینی، هوایی و دریایی(، حمل و نقل دریایی جایگاه ویژه و ممتازی دارد؛ به طوری که حدود 

9۰ درصد تجارت جهانی از نظر وزن کاالهایی که جابه جا می شوند، از طریق حمل و نقل دریایی و توسط کشتی ها صورت می گیرد.
حمل و نقل دریایی به دلیل پایین تر بودن هزینه ها با وجود وزن زیاد کاالهای جابه جا شده و نیز قابلیت جابه جایی کاال تا مسافت های 

دوردست، بر دیگر شیوه های حمل و نقل برتری دارد.

ـ چین بندر آزاد تجاری شانگهای 
رتبۀ نخست بنادر جهان از نظر تعداد جابه جایی کانتینر
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 امروزه بیشتر مبادالت اقتصادی کشورها  از طریق انواع کشتی های فله بر٭ )که غالت، زغال، سنگ آهن، سیمان و ... حمل می کنند(، 
کشتی های کانتینری٭، کشتی های نفتکش و شناورهای تانکر حمل کنندهٔ گاز انجام می گیرد.

کشتی های بزرگ، کاالها را در بندرهای اصلی و بزرگ تخلیه می کنند. این کاالها توسط کشتی ها و شناورهای کوچک تر در بنادر 
فرعی کشورها توزیع می شوند.

کشتی َفّله بر متعلق به کشور پرتغال)ساخت ژاپن(یک کشتی بزرگ کانتینری ـ آلمان

ـ برای مشاهدۀ تصاویر بیشتر و فیلم های کوتاه بنادر ایران به لوح فشردۀ پیوست  کتاب یا پایگاه اینترنتی ما به نشانی 
www.roshd.ir مراجعه کنید 

ـ  به پایگاه اینترنتی بانک اطالعات دریایی ایران به نشانی www.imrh.ir)بخش  دانش آموزی( مراجعه کنید و با راهنمایی 
معّلم، اطالعاتی را استخراج  و در کالس گزارش دهید.

برخی از مهم ترین بنادر جهان

اقیانوس اطلس
اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

اقیانوس هند

بمبئی

بندر عباس
جدهابوظبی

پرت سعید

پورت الیزابت

سانتوس
پورتوالگره

لیما

سانخوزه

نیوارلئان نیویورکبوستون

ونکوور
چرچیل

روتردام

سانفرانسیسکو

دوربان ملبورنسیدنی

پیرائوس

هامبورگ

آنت ورپ
والنسیا

توکیو
شانگهاییوکوهاما

بوسان

هنگ کنگ

آبیجانآکرا
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فعـالیـت

1ــ چه موقع می توان گفت که یک منطقۀ آزاد تجاری در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است؟
2ــ آیا کشورهای محصور در خشکی نیز از تجارت و حمل و نقل دریایی بهره مند می شوند و به آن نیاز دارند؟ چطور؟

3ــ روی مدل مرکزــ پیرامون،  جای های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .  

پیرامون

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

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

مهـارت های جغرافیایی

ترسیم نقشۀ موضوعی
از طرح نقشه )نقشۀ گنگ( کشورهای جهان در ضمیمۀ آخر 
صفحۀ  اطالعات  از  استفاده  با  سپس،  بگیرید.  کپی  کتاب 
104 کتاب، کشورهای عضو اوپک را روی نقشه معین و 
رنگ آمیزی کنید. عنوان نقشه را بنویسید و راهنمای مناسب 

برای آن طراحی کنید.

یا  اقتصادی  پیمان های  از  یکی  دربارۀ  گروهی  طور  به 
اتحادیه های تجاری منطقه ای مانند اوپک، ِاکو، آسه آن یا 
نفتا تحقیق کنید و نتایج را به صورت گزارشی کوتاه در کالس 

ارائه دهید.
این  تصمیم گیری های  یا  اخبار  آخرین  به  خود  گزارش  در 

اتحادیه  اشاره کنید.
هنگام ارائۀ گزارش از نقشه، تصاویر و رسانه های متنوع 

استفاده کنید.

راهی به سوی آینده
 اکنون که فصل »    نواحی انسانی« را به پایان رسانده اید، چه پرسش هایی دربارۀ موضوعات مربوط به این فصل 
)فرهنگی و اقتصادی ( برای شما  به  وجود آمده است که مایلید در آینده از طریق کاوشگری پاسخ آنها را پیدا کنید.  

پرسش های خود را روی یک برگه، بنویسید و به معلم بدهید. 

مرکز
.................................

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

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

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

.......................
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در جهان امروز، مسلمانان در بخش های گسترده ای از کرهٔ زمین پراکنده شده اند. جمعیت آنها بیش از 1/5میلیارد نفر است و حدود ۲3 
درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. بخش عمده ای )حدود 6۰ درصد( از مسلمانان جهان در قارهٔ آسیا زندگی می کنند. جنوب  غربی 
آسیا، کانون اولیٔه پخش و گسترش اسالم و مکان بیشترین تمرکز مسلمانان جهان است. پس از جنوب  غربی آسیا و آسیای میانه، آفریقا 
دومین مرکز مهم سرزمین های اسالمی محسوب می شود. مسلمانان، بیشتر در شمال این قاره گسترده شده اند. دین اسالم از سمت شرق 
نیز تا جنوب  شرقی آسیا و کشورهای مالزی و اندونزی گسترش یافته است. به عالوه، در کشورهای هند، میانمار، سیالن و مالدیو نیز شمار 

مسلمانان درخور توجه است. تعداد قابل توجهی از مسلمانان نیز در قاره های اروپا و امریکا زندگی می کنند.
 همان طور که می بینید در این پهنٔه وسیع، مسلمانان در کشورهای مختلف زندگی می کنند. کشورهایی که از نظر زبان، آداب و رسوم و عناصر فرهنگی 
با یکدیگر متفاوت اند. در این گستره، اقوام مختلف عرب، ایرانی، ترک، بنگالی، مغولی، ماالیایی، هندی، مصری، مراکشی و بربر زندگی می کنند 
اما دین اسالم و عناصر فرهنگ اسالمی، عامل وحدت بخش در این ناحیٔه )منطقٔه( وسیع اند و همین عامل، به آن هویت ویژه و متمایزی می بخشد. 
 اعتقاد به دین اسالم موجب شده است که اشتراکات فراوانی در مراسم و آیین ها )از جمله عید فطر ،عید قربان و مبعث ( هنر و معماری اسالمی ، 

قوانین و اخالق و ارزش ها در این منطقٔه وسیع پدید آید.
 مراسم عبادی و عظیم »حج« یک گردهمایی بزرگ فرهنگی است که در آن، مسلمانان سراسر جهان دور هم جمع می شوند و اتحاد و برادری و 
یکپارچگی خود را نشان می دهند. این مراسم، عالوه بر تقویت حس دوستی و همدلی، موجب آشنایی بیشتر ملت های مسلمان با یکدیگر می شود.

 مسلمانان جهان قابلیت های  زیادی برای  پیشرفت  در عرصه های مختلف، فرهنگی و اقتصادی  دارند اما متأسفانه ناحیٔه فرهنگی جهان اسالم با 

مطالعـۀ مـوردی 2

ناحیۀ فرهنگی جهان اسالم

اقیانوس آرام

اقیانوس هند
100ـ 90
80-89/9
65 -79/9
50-64/9

س
طل

س ا
انو

اقی

راهنـما
درصد مسلمانان
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چالش ها و مشکالتی  نیز روبه رو ست. یکی از مشکالت عمده در این ناحیه، توطئٔه دشمنان امت اسالمی است که سعی می کنند بین مسلمانان اختالف 
ایجاد کرده از این تفرقه برای تأمین منافع خود بهره جویی کنند. قدرت های سلطه گر ، چون  امریکا، انگلیس  و رژیم اشغالگر صهیونیستی، از دیرباز، 
ایجاد اختالف بین فرقه های اسالمی به خصوص  سنی و شیعه را در دستور کار خود قرار داده اند تا مسلمانان را نسبت به هم دچار سوءظن و کینه کنند.

چالش دیگر، ایجاد »گروه های تکفیری« مانند القاعده و داعش است که به دست همین قدرت های سلطه گر ایجاد شده است. این گروه ها، ظاهر 
اسالمی دارند اما عمالً در خدمت استعمارگران هستند و تالش می کنند چهرهٔ نادرست و وحشت آوری از دین اسالم به جهانیان نشان دهند. از 

سوی دیگر، راه را برای عملیات نظامی و جنگ افروزی قدرت های سلطه گر در سرزمین های اسالمی باز می کنند.
رویکرد  و آرمان  واالی انقالب  اسالمی ایران، وحدت مسلمانان جهان، شناخت دشمن و دفاع از مسلمانان مظلوم فلسطین، یمن، سوریه و .... 

است که می تواند الهام بخش همه مسلمانان و موجب همبستگی آنها شود.  
 افزایش همبستگی مسلمانان جهان و همکاری در زمینه های علمی و فرهنگی، نقش مهمی در پیشرفت همه جانبٔه مسلمانان دارد.

ـ فعالیت  مهارت های جغرافیایی صفحٔه 82، تهیٔه نقشٔه موضوعی کشورهای مسلمان را در کالس به نمایش بگذارید. 1
ـ عوامل وحدت بخش و اشتراکات ناحیٔه فرهنگی جهان اسالم را که باعث تمایز آن از سایر نواحی می شوند، فهرست کنید. 2

3ـ با توجه به پیش دانسته های خود بگویید کدام منابع ثروت و موقعیت های جغرافیایی ممتاز موجب می شود دشمنان، جهان اسالم را هدف توطئه های 
خود قرار دهند.

ـ به نظر شما، برای مبارزه با چالش هایی چون تفرقه افکنی میان مسلمانان یا گروه های تکفیری چه راه حل هایی وجود دارد؟ چند راه حل پیشنهاد کنید. 4
5ـ تصاویر تعدادی از مساجد در نواحی مختلف جهان را در لوح فشردهٔ پیوست کتاب مشاهده کنید. طراحی و معماری کدام یک بیشتر نظر شما را 

جلب می کند؟ چرا؟

جشن عید فطرـ مصر
مسجد ظهیرـ مالزی

مراسم افطاری ـ ایران

یکی از اتحادیه های بین المللی و فرهنگی مسلمانان ، آیسسکو است. آیسسکو )ISESCO( سازمان اسالمی آموزشی، 
علمی و فرهنگی است که  57 کشور اسالمی،  از جمله ایران ، عضو این سازمان اند.  

وظیفهٔ آیسسکو گسترش علم و فناوری ، ایجاد تعامل فرهنگی  میان ملل مسلمان و ارتباط و همکاری دانشمندان 
و اندیشمندان این کشورها با یکدیگر، و تحکیم فرهنگ اسالمی و شناساندن آن به جهانیان است.



 ناحیة سیاسی چه ویژگی هایی دارد و ارکان آن کدام اند؟ 

 موضوع جغرافیای سیاسی چیست و جغرافیا و سیاست چه 

تأثیراتی بر یکدیگر دارند؟

 ارکان اصلی کشور به عنوان یک ناحیة سیاسی کدام اند؟ و هر 

یک از آنها چه اهمیتی دارد؟

 معنا و مفهوم ژئوپلیتیک چیست و مناطق ژئوپلیتیکی چه 
ویژگی هایی دارند ؟

مفاهیم  کلیدی 
 ناحیة سیاسی

 جغرافیای سیاسی
 قلمرو جغرافیایی و مرز

 کانون ناحیة سیاسی
 ژئوپلیتیک

 منطقة ژئوپلیتیکی 

فصل
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در فصل های دوم و سوم کتاب  با نواحی طبیعی، فرهنگی و اقتصادی آشنا شدید.
 در این درس نواحی سیاسی  را مطالعه می کنیم  و نخست، ویژگی های اصلی  ناحیٔه سیاسی را برمی شمریم.

ابتدا مثال  را به دقت بخوانید و سپس، فعالیت را انجام دهید.

معنـا و مفهـوم ناحیـة سیاسـی

تصویر روبه رو یک مدرسه  را نشان می دهد.این مدرسه 
سه رکن اصلی دارد: فضا و قلمرو جغرافیایی، سازه 

یا ساختار انسانی و نظام مدیریت.

1ــ  همان طور که در نقشه می بینید، مدرسه یک فضای 
جغرافیایی را اشغال کرده است و قلمرویی دارد. وسعت  
به  فضای مدرسه حدود 730 مترمربع است و از جنوب 
اشرفی  اللّٰه  آیت  بلوار  به  از شرق  و  باهنر  خیابان  شهید 

اصفهانی  محدود شده است.
2ــ منظور از سازۀ )ساختار( انسانی، جمعیت و روابط 
شامل  مدرسه،  انسانی  سازٔه  است.  افراد  بین  اجتماعی 
دانش آموزان و کارکنان آن یعنی مدیر، معاونان،  معلمان، 
مسئول کتابخانه،  مربی پرورشی و خدمتگزاران، است که 

با یکدیگر روابط متقابل  دارند.

3ــ این مدرسه یک نظام مدیریت یا ساختار سازمانی دارد. 
مدیر و معاونان با همکاری انجمن اولیا و مربیان، مدرسه را 

اداره می کنند.
 

 اکنون به سه وظیفٔه مهم نظام مدیریت مدرسه  در جهت رسیدن به اهداف  آن، توجه کنید. 

شمال

9
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فعـالیـت

الف( تنظیم امور فضا: مدیریت مدرسه، امور مربوط به فضای 
در  مناسب، نصب   دیوارکشی  مثال،  برای  اداره می کند؛  را  مدرسه 
برای  ورود و خروج ایمن، چگونگی اختصاص یافتن فضای مدرسه 
به کالس ها، نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، فراهم کردن تجهیزات الزم 
برای هر بخش از فضای مدرسه و امنیت و نظافت و بهداشت مدرسه.

ب( تنظیم روابط سازۀ انسانی: مدیریت، بر روابط اجتماعی  
بین دانش آموزان با یکدیگر و با کارکنان مدرسه نظارت می کند تا نظم و 

مقررات حفظ و حقوق و مسئولیت ها رعایت شود و هریک از کارکنان و دانش آموزان به نقش و وظیفٔه خود به درستی عمل کنند.

پ( تنظیم امور مدرسه با  خارج از آن: مدیریت مدرسه با ادارٔه آموزش و پرورش ناحیه  در ارتباط است؛ بخشنامه ها 
و دستورالعمل ها را از آنها دریافت می کند و وضعیت آموزشی دانش آموزان و عملکرد کارکنان را به آنها گزارش می دهد. مدیریت 
مدرسه با سایر مدارس در زمینه هایی چون مسابقات ورزشی، انجام آزمون و نظایر آن ارتباط برقرار می کند. همچنین، برای اموری 
چون امنیت،آب، برق، گاز، تعمیرات ساختمان مدرسه و سرویس رفت و آمد دانش آموزان با نهادها و مراکز مختلفی در  خارج 

از مدرسه در ارتباط است. مدیریت مدرسه همچنین با خانواده های دانش آموزان ارتباط برقرار می کند.

تصویر روبه     رو، یک فروشگاه چند طبقه را که در مساحتی 
معادل 2000 مترمربع در مجاورت یک خیابان اصلی واقع 

شده است، نشان می   دهد. 

فروشگاه  این  دربارۀ سه رکن اصلی  و  کنید  الف( همفکری 
توضیح دهید:

1ـ قلمرو جغرافیایی فروشگاه
2ـ سازۀ انسانی فروشگاه

3ـ نظام مدیریت فروشگاه

ب( به نظر شما،  مدیریت فروشگاه در هریک از موارد زیر چه 
وظایفی بر عهده دارد؟ توضیح دهید.

١ـ تنظیم امور فضا
٢ـ تنظیم روابط  سازۀ انسانی

٣ـ تنظیم روابط فروشگاه با خارج از آن. 

دفتر)مدیریت(

شمال
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اکنون با درک مثال ها و انجام دادن فعالیت، به مفهوم ارکان 
ناحیٔه سیاسی بهتر پی می برید.

ارکان ناحیة سیاسی
 به طورکلی، هر ناحیٔه سیاسی سه رکن یا سه ضلع دارد: قلمرو و فضای 

جغرافیایی، سازهٔ )ساختار( انسانی و نظام مدیریت.

 

انواع نواحی سیاسی
با توجه به  مقیاس فضای جغرافیایی و نظام مدیریت که یک فضای جغرافیایی 
را اداره می کند، نواحی سیاسی به انواع مختلف تقسیم می شوند که عبارت اند 

از: ناحیٔه سیاسی فروملی، ملی، فراملی )منطقه ای( و ویژه.

1ـ ناحیة سیاسی فروملی
 یک واحد جغرافیایی مانند روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان  
است که تحت مدیریت  دهداری، شهرداری، بخشداری، فرمانداری و 

استانداری قرار دارد.

2ـ ناحیة سیاسی ملی
هر کشور مستقل که  نظام حکومتی مستقلی دارد، یک ناحیٔه سیاسی ملی 

محسوب می شود. 

ت
یری

 مد
ظام

ن

قلمرو جغرافیایی

ت و روابط اجتماعی(
سازۀ انسانی)جمعی

ـ شهرستان های استان خراسان جنوبی ناحیة فرو ملیـ 

ـ کشور مستقل ایران ناحیة ملیـ 

ناحیة سیاسی به بخشی از سطح زمین گفته می شود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد. 
این قدرت یا مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد، یک سازمان، شورا یا حکومت باشد که ادارة آن 
فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است. ناحیة سیاسی نیز می تواند یک روستا، یک شهر، یک استان، یک کشور و حتی ناحیة 

وسیعی فراتر از یک کشور باشد.  
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3ـ ناحیة سیاسی فراملی )منطقه ای(
عبارت است از چند کشور که تحت ادارهٔ یک نظام مدیریت منطقه ای 

قرار گرفته اند؛ مانند اتحادیٔه اروپا.
 اتحادیٔه اروپا از 27 کشور اروپایی تشکیل شده است. این کشورها 
مستقل اند اما با هم متحد هستند و پذیرفته اند که از نظام مدیریت 
تحقق  برای  اتحادیه  این  کنند. کشورهای عضو  تبعیت  مشترکی 
قانون گذاری  برای شورا و مجلس  مدیریت مشترک، رؤسایی را 

اروپا، بانک مرکزی اروپا و نظایر آن انتخاب می کنند.
کشاورزی،  امور سیاست خارجی،  در  اروپا  اتحادیٔه  کشورهای 
تجارت، محیط زیست و نظایر آن، از اصول و شیوه های مشترکی 
پیروی می کنند. اغلب کشورهای اتحادیه اروپا یورو را به عنوان 
واحد پول مشترک پذیرفته اند. همچنین، برای تسهیل رفت  وآمد 
مردم به برخی کشورهای عضو به منظور زندگی، کار، تحصیل یا 
سرمایه گذاری، اخذ روادید )ویزا( بین این کشورها لغو شده است و 
افراد می توانند بر طبق پیمان »شنگن« آزادانه و بدون نیاز به روادید 

به این کشورها، سفر کنند.
4ـ ناحیة سیاسی ویژه

مانند  دارد؛  خود  به  مخصوص  مدیریت  نظام  که  است  ناحیه ای 
نواحی خودمختار و مناطق آزاد تجاری.

 نواحی خودمختار به استان ها یا ایالت هایی گفته می شود که به دلیل 
شرایط قومی و مذهبی و نظایر آن، از استقالل محدودی برخوردارند 
و در امور سیاست خارجی و دفاع، تابع حکومت مرکزی هستند. 
به عبارت دیگر، خودمختاری، استقالل محدود یک واحد سیاسی 

در ادارهٔ امور خود در داخل یک کشور است.
در جمهوری  نخجوان  به   می توان  نواحی خودمختار جهان  از 

آذربایجان،بندر هنگ کنگ )چین( و کردستان در عراق  اشاره کرد.
 مناطق آزاد تجاری چنان که در درس قبل گفته شد، مناطقی هستند 
که برخی قوانین  و مقررات کشور در آنها اجرا نمی شود؛ برای مثال، 
اتباع خارجی می توانند بدون اخذ روادید )ویزا( از قبل، به مناطق آزاد 
تجاری یک کشور وارد شوند و یا قوانین مالیاتی و گمرکی کشورها در 

مورد سرمایه گذاری در مناطق آزاد اجرا نمی شود.

سیا
آ

روپا
ا

افریقا

ناحیة سیاسی ویژهـ  ناحیة خودمختار نخجوان

ناحیة سیاسی ویژهـ  منطقة آزاد قشمـ  ایران

ناحیة سیاسی فرامّلی - اتحادیة اروپا
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فعـالیـت

کانون  ناحیة سیاسی
هر ناحیٔه سیاسی کانونی دارد که محل تمرکز قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی از آن نقطه در سطح ناحیٔه سیاسی اعمال می شود. 

کانون  نواحی سیاسی همان  پایتخت ها، مراکز ایالت ها و استان ها و شهرهای مهم ناحیه ای یا مقر سازمان های بین المللی هستند.
فضای جغرافیایی ناحیة سیاسی

هر ناحیٔه سیاسی فضای جغرافیایی را در بر می گیرد و نظام مدیریت، برای ادارٔه بهتر امور،آن فضا را به واحدهایی تقسیم بندی کرده است.
برای مثال فضای جغرافیایی کشور ما به استان، شهرستان و... تقسیم بندی شده است.

مرز ناحیه سیاسی
هر ناحیٔه سیاسی دارای مرز و قلمرویی است. خطوط مرزی حد 
ِاعمال ارادهٔ سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت هستند. به عبارت 
دیگر، از آن حد به بعد، مدیریت و ارادٔه سیاسی نهاد فرمانروایی، 

قابلیت ِاعمال و اجرا ندارند.
سیاسی  ناحیه  مرز  با  تابلو  کنید.رابطٔه  توجه  رو  روبه  تصویر  به 

چیست؟ توضیح دهید.

1ـ الف( چرا شهرستان  و استان، ناحیۀ سیاسی محسوب می شود؟
ب(چرا دانش آموزی که مدرسه اش در ناحیۀ 6 آموزش و پرورش یک شهر قرار گرفته است، نمی تواند برای پیگیری امور کارنامۀ 
خود به ناحیۀ 7 آموزش و پرورش آن شهر مراجعه کند؟ چرا فردی که می خواهد شمارۀ پالک خودرو دریافت نماید و در استان کرمان 

زندگی می کند، نمی تواند در استان یزد این کار را انجام دهد؟ توضیح دهید.

2ـ با توجه به پیش دانسته های خود، دربارۀ استان محل زندگی تان به عنوان یک ناحیۀ سیاسی توضیح دهید.

قلمرو جغرافیایی :) مساحت و موقعیت نسبی( ........................................................................

سازۀ انسانی : )تعداد کل جمعیت استان و ترکیب آن(..................................................................

نظام مدیریت: )سازمان  اداره کننده و مرکز یا کانون  آن(................................................................

همة نواحی سیاسی، اعم از فروملی، ملی، فراملی و ویژه، سه رکن  اصلی دارند:
 قلمرو و فضای جغرافیایی، سازة انسانی و نظام مدیریت.
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جغرافیای سیاسی
اکنون که  مفهوم ناحیٔه سیاسی را دریافتید، خوب است بدانید مطالعٔه نواحی سیاسی یکی از موضوعات رشتٔه »جغرافیای سیاسی« است.

 جغرافیای سیاسی شاخه ای از علوم جغرافیایی است. عنوان جغرافیای سیاسی، از دو عنصر »جغرافیا« و »سیاست« ترکیب شده 
است؛ زیرا جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی، تأثیر می گذارند و برعکس، سیاست و تصمیم گیری های سیاسی نیز روی 

فضای جغرافیایی اثر می گذارند و آنها را تغییر می دهند.

برای اینکه هر چه بیشتر به این رابطه پی ببرید، مثال ها را بخوانید و فعالیت را انجام دهید.

1مثال

 تصمیم گیری های مدیریت سیاسی و اداری یک ناحیه بر فضای جغرافیای آن ناحیه تأثیر می گذارد؛ برای مثال، کالن  شهر مشهد 
از جمله شهرهایی است که میزان سفرهای درون شهری در مناطق مرکزی آن، به ویژه در ایام تابستان، بسیار زیاد است. مراکز مهم 
تجاری، مذهبی، فرهنگی و خدماتی این شهر بیشتر در مرکز آن مستقر شده اند. همین امر موجب راه بندان های شدید، اتالف وقت 

مردم و آلودگی هوا شده است.
 شورای ترافیک استان خراسان رضوی و سازمان حمل و نقل شهرداری مشهد با طراحی و اجرای محدودٔه طرح ترافیک زوج 
و فرد، سعی در حل این مشکل کرده اند. براساس این طرح، ورود خودروهای غیرمجاز به محدوده تخلف محسوب می شود و 
جریمه دارد. برای کنترل این محدوده، دوربین های مخصوصی در معابر نصب شده اند. آمدوشد در محدودٔه طرح ترافیک بیشتر 

با وسایل حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.

اجرای طرح ترافیک چه تأثیراتی بر فضای جغرافیایی این ناحیه دارد؟
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۲مثال

 منطقٔه خلیج فارس منطقه ای مهم و حیاتی است زیرا این منطقه در حال حاضر مهم ترین انبار نفت جهان است و کشورهای عمدهٔ  صادر کنندهٔ  نفت 
در این منطقه واقع اند. وجود آبراهٔه مهمی چون تنگٔه هرمز و دسترسی به آب های آزاد اقیانوس ها از طریق آن، اهمیت خاصی به این منطقه داده است.

خلیج فارس از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ جهان بوده است. 
در گذشته، کشورهای استعمارگر روسیه و انگلستان برای 
دستیابی به این منطقه  با یکدیگر به رقابت می پرداختند. 
امروزه نیز کشورهای سلطه گر نظیر امریکا و انگلیس با ایجاد 
پایگاه های نظامی و نفوذ در کشورهای اطراف خلیج فارس، 

سعی می کنند کنترل این منطقه را به دست گیرند.
این رو، منطقٔه خلیج فارس سیاست های جهانی را  از   
تحت  تأثیر قرار می دهد و موجب کشمکش  بین حکومت ها 

می شود.

۳مثال

پاکستان

ایران

عمان اقیانوس هند

تنگه هرمز

ت
کوی

عراق

عربستان

امارات

افغانستان

بحرین

طر
ق

خارک

خارکو

کیش

تنب کوچک

بنی فرورفرور

سیری
تنب بزرگ

ابوموسی

هندورابی

الوان

بندرعباس

چابهار

بوشهر
خلیج فارس

دریای عمان

قشم هرمز
الرک

گواتر

 شبه جزیرهٔ کریمه در شمال دریای سیاه و جنوب اوکراین واقع شده است. این شبه جزیره که یک منطقٔه گردشگری و کشاورزی نیز است، 
موقعیت جغرافیایی مهمی دارد. کریمه تا پیش از »فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی٭« بخشی از خاک اوکراین محسوب می شد.

در سال 2016 میالدی، مردم کریمه در یک همه پرسی خواهان الحاق )پیوستن( جمهوری خودمختار کریمه به روسیه شدند و به این 
ترتیب، کریمه به روسیه پیوست. روسیه در این شبه جزیره پایگاه های دریایی دارد. 

دولت های غربی معتقدند که تسلط بر منطقٔه کریمه، فرمانروایی بر دریای سیاه و منطقٔه اوراسیاست و به همین دلیل، به پیوستن کریمه به 
روسیه اعتراض دارند.  

امروزه این شبه جزیره به موضوع کشمکش بین اوکراین و روسیه با مداخلٔه امریکا و دولت های غربی عضو پیمان ناتو٭ تبدیل شده است.

منظره ای از شبه جزیرۀ کریمه

روسیــــــه

اوکـــــراین

رومانی

ترکیه
آذربایجان

ایران
بلغارستان

دریــــای سیـــاه

مولداوی

ارمنستان

دریای آزوف

شمال
دریای خزر

گرجستان

کریمه

موقعیت جغرافیایی شبه جزیرۀ کریمه
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۴مثال

 توافق ها و تصمیمات سیاسی و اقتصادی حکومت ها بر فضای جغرافیایی تأثیر می گذارد. در سال 1986 میالدی، براساس تصمیم و 
توافق حکومت های انگلستان و فرانسه طی قرارداد مشترکی، عملیات احداث تونل مانش آغاز شد و سرانجام، در سال 1994 میالدی 
این تونل افتتاح گردید. تونل مانش با 52کیلومتر طول، در 40متری زیر دریا ساخته شده است. این تونل که برخی آن را یکی از عجایب 
هفت گانٔه جدید جهان نامیده اند، انگلستان را که از قارٔه اروپا جدا مانده بود، به آن قاره متصل کرده است. سفر مردم به دو کشور فرانسه و 
انگلستان را نیز از طریق قطار به یکدیگر آسان نموده و به این ترتیب، روابط اقتصادی و تجاری بین این کشور با قارهٔ اروپا تسهیل شده است.

 سیاست ها و تصمیماتی که حکومت یک کشور در زمینٔه اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد اتخاذ می کند و همچنین نوع برنامه ریزی و 
بودجه ای که به نواحی مختلف کشور )شهر، روستا، استان و ...( اختصاص می دهد،  بر توزیع امکانات و تجهیزات در نواحی مختلف 
اثر می گذارد. در نتیجه، ممکن است توزیع  امکانات مناسب و عادالنه یا به دور از عدالت باشد و چشم اندازها و فضاهای جغرافیایی 

متفاوتی ایجاد شود.  

بیش از چهار میلیون نفر از مردم فیلیپین در 
خیابانی در مانیل پایتخت فیلیپین زاغه ها زندگی می کنند.

استفاده از کار کودکان در جمع آوری زباله ـ فیلیپین

5مثال
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مناطق  پیدایش  و   شهرها  شدن  قطبی  دو 
اختصاص  ثروتمند  طبقة  به  که  مرفه نشین، 
دارد و مناطق فقیرنشین که فاقد امکانات اند، 

از ویژگی های ایدئولوژی سرمایه داری است.

بانوان در فضای مخصوص خود  به راحتی و با رعایت 
موازین شرعی و دینی ورزش و تفریح می کنند. ساختن 
این نوع فضاهای جغرافیایی تجلی ایدئولوژی اسالمی 

و توجه به ارزش های دینی در حکومت اسالمی  است.

6مثال

ایدئولوژی حکومت ها بر فضای جغرافیایی تأثیر می گذارد. به تصاویر زیر توجه کنید.

آثار معماری سوسیالیستی در اتحاد شوروی سابق و کشورهای 
اروپای شرقی دیده می شود.  ایدئولوژی سوسیالیسم با مالکیت 
خصوصی مخالف است و منافع جمعی را بر منافع فردی مقدم 
این رو، در  از  برابری تأکید می کند.  می شمارد و برتساوی و 
فضاهای شهری  این کشورها بلوک های مسکونی یک دست 

و هم شکل که نمای یکسان دارند، فراوان مشاهده می شود.

گفت وگو کنید و پاسخ دهید.
1ــ کدام یک از مثال های 1 تا 6، تأثیر فضای جغرافیایی بر سیاست و کدام یک تأثیر تصمیم گیری های سیاسی را بر فضای جغرافیایی نشان 

می دهد؟  
 2ــ الف( به نظر شما، کدام یک از مثال ها تأثیرات متقابل جغرافیا و سیاست را نشان می دهد؟ ب( از این مثال ها چه نتیجه ای می گیرید؟

 3ــ آیا می توانید یک منطقٔه جغرافیایی ــ به جز آنچه در مثال ها بیان شد ــ  را نام ببرید که روی سیاست های جهانی تأثیر می گذارد؟

اکنون با توجه به مثال ها و فعالیتی که انجام دادید، به  تعریف جغرافیای سیاسی بهتر پی می برید. برای جغرافیای سیاسی، تعاریف متعددی 
ارائه شده است اما به طورکلی،

جغرافیای سیاسی علم مطالعة کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای تأثیر این  دو بر یکدیگر را تحلیل می  کند.
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پیش گامان جغرافیای سیاسی

و مورخانی چون  و فالسفه  اندیشمندان  باستان،  پیشینه ای طوالنی دارد. در دورة  موضوع جغرافیای سیاسی 

افالطون و ارسطو و هرودت و استرابو به مطالعه روابط کشورها و حکومت با محیط طبیعی شان توجه کردند. در دوره 

شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی و رکود علمی در اروپا، حکیمان و سفرنامه نویسان و مورخانی چون ابن بطوطه، 

فارابی، ناصرخسرو و... نظریه هایی در موضوع حکومت و همچنین شرایط طبیعی 

سرزمین ها مطرح کردند. ابن خلدون اندیشمند مسلمان اّولین کسی است که 

نظریه ای مدون دربارة کشور و دولت ارائه نمود و به موضوع قبیله و شهر در 

محیط بیابانی توجه کرد. با ورود به دورة نوزایی و از سدة شانزدهم میالدی به 

بعد، به تدریج زمینه های وضع عنوان »جغرافیای سیاسی« و پدید آمدن این 

رشتة علمی فراهم شد.

 بنا بر مطالعاتی که تاکنون انجام شده ژاک تورگو، فیلسوف و سیاستمدارفرانسوی، 

نخستین کسی است که در سال 1751 میالدی ـ یعنی بیش از 265 سال قبل ـ 

عنوان جغرافیای سیاسی را در دانشگاه سوربن به کار برد. وی طرح کتابی با عنوان 

جغرافیای سیاسی راارائه داد. تورگوجغرافیای طبیعی را پایه و بنیاد جغرافیای 

سیاسی می دانست و به ارتباط  میان هنر حکومت داری و کشورداری با محیط طبیعی 

و رابطة  ملت و حکومت توجه داشت. تورگو جغرافیای سیاسی را علم کشور داری 

می دانست .

از بیست سال در دانشگاه  آلمانی، بیش  ایمانوئل کانت، فیلسوف معروف   

انسان شناسی و جغرافیا  تدریس کرد. او از نخستین کسانی است که ضمن توجه 

به جغرافیای طبیعی و انسانی، در آثار خود از عنوان جغرافیای سیاسی استفاده 

کرده است. او جغرافیای سیاسی را دانش جهانی و با ارزشی می دانست که در 

پی ریزی نظام های سیاسی و حقوقی تأثیرگذار است .

 فردریش راتزل از مشهورترین پیش گامان جغرافیای سیاسی است. راتزل، 

زیست شناس و جغرافی دان آلمانی ، در سال 1897 میالدی کتاب »جغرافیای 

سیاسی« را نوشت و نظریة معروف  »فضــای زیستی یا حیاتی « را مطرح کرد. به 

نظر او، کشــورها و حکومت ها همواره درگیر کشمکش بر سر تصاحب  و کنترل 

فضای جغرافیایی هستند.

ایمانوئل کانت )1804-1724م.(

فردریش راتزل )1904-1844م.(

آن روبرت ژاک تورگو)١78١-1727م.(
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مهـارت های جغرافیایی

روی یک اطلس جغرافیایی یا نقشۀ دیواری جهان نما که در 
پیدا کنید و  کالس شما نصب شده است، مکان های زیر را 

موقعیت نسبی آنها را توضیح دهید:
بندرهنگ کنگ، 

شبه جزیرۀ کریمه، 
تونل مانش، 

جمهوری نخجوان،
منطقۀ آزاد تجاری قشم.

یکی از این دو فعالیت را انجام دهید. 
1ــ در هرگروه،  یکی از مثال های شماره 2، 3، 4، یا 5 را 
انتخاب کنید و درباره تأثیرات متقابل فضای جغرافیایی 
و سیاست در هر ناحیه مطالبی مفصل تر از آنچه در کتاب 
آمده، تهیه کنید و در کالس ارائه دهید . در ارائۀ خود از 

نقشه، عکس و سایر رسانه ها استفاده کنید.
2ــ باراهنمایی معلم، دربارۀ  تأثیرات یک تصمیم گیری  
سیاسی  بر یکی از نواحی جغرافیایی کشور یا فضای 
جغرافیایی محل سکونت خودتان، موضوعی را انتخاب 
کنید و دربارۀ پیامدهای آن مطلبی تهیه کنید و در کالس 
سایر  و  عکس  نقشه،  از  خود  ارائۀ  در  دهید.  ارائه 

رسانه ها استفاده کنید.

فعـالیـت

1ــ سه رکن  ناحیۀ سیاسی را  روی سه ضلع بنویسید.

2ــ  در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید و سپس، جغرافیای سیاسی را تعریف کنید.

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

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

جغرافیای سیاسی

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

...
...

...
...

...
...

.

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

برای دریافت اطالعات و تصاویر بیشتر دربارۀ این درس به لوح فشردۀ پیوست کتاب یا پایگاه اینترنتی شبکه رشد به نشانی 
www.roshd.ir مراجعه کنید.
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در درس گذشته آموختیم که کشور یکی از انواع نواحی سیاسی است. چند کشور نام ببرید. فکر کنید و بگویید چه چیزی موجب 
می شودکه این واحدهای سیاسی را »کشور« بنامیم؟ در این درس با ویژگی های کشور به عنوان یک ناحیٔه سیاسی آشنا می شوید. 

فعـالیـت

1ــ با توجه به آنچه در درس قبل خوانده اید، رابطۀ تصویر الف و ب را توضیح دهید.

ت
یری

 مد
ظام

ن

قلمرو و فضای جغرافیایی

سازه )ساختار(  انسانی

الف(  ارکان ناحیة سیاسی

ت(
کوم

ی)ح
اس

 سی
ظام

ن

سرزمین

ت(
ت )مل

جمعی

ب(  ارکان کشور 

به نقشٔه کشورهای جهان توجه کنید. روی نقشه نواحی سیاسی مختلف را می بینید که از یکدیگر مستقل اند. این نواحی، کشورها 
هستند. امروزه 193 کشور مستقل در جهان وجود دارد که عضو سازمان ملل متحدند. از هر قاره چند کشور را نام ببرید.

2ــ آیا می توانید با توجه به آنچه در تصویر ب مشاهده می کنید، »کشور« را تعریف کنید؟ تعریف خودتان را یادداشت کنید.

اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

اقیانوس اطلس

اقیانوس هند

کشـور، یـک ناحیـة سیاسـی 10
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همان طور که آموختید، کشور حداقل سه رکن بنیادی دارد:
1ـ سرزمین: هر کشور بخشی از سطح زمین را اشغال کرده و زیستگاه مشترک افرادی است که به آن کشور تعلق دارند. هیچ کشوری 

بدون سرزمین قابل تصور نیست. 
2ـ جمعیت )ملت(: هر کشور دارای جمعیتی است که در محدودٔه سرزمین مستقر و مقیم اند و برای ادارٔه امور خود نظام سیاسی و 

حکومتی تأسیس می کنند.
3ـ نظام سیاسی: در واقع، همان حکومت است که وظیفٔه ادارٔه امور سرزمین و جمعیت را بر عهده دارد.

البته دربارهٔ موجودیت یک کشور عالوه بر سه رکن سرزمین، جمعیت )ملت( و حکومت بر عنصر چهارمی نیز تأکید می شود که »حاکمیت« 
است. حاکمیت یعنی داشتن استقالل و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی. حاکمیت یک کشور نشان دهندٔه استقالل و اقتدار 

سیاسی آن است. اکنون تعریف کشور را بخوانید و با تعریف خودتان، که یادداشت کرده اید، مقایسه کنید.

در این بخش، ویژگی های سه رکن بنیادی کشور را بیشتر مطالعه می کنیم.

سرزمین
فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور، سرزمین آن است. فضا یا سرزمین یک کشوردارای منابعی است و  عرصه ای برای فعالیت های  
اقتصادی و کار و زندگی مردم آن کشور محسوب می شود. وسعت سرزمین در کشورهای مختلف متفاوت است. سرزمین چه مکان 
تولد افراد باشد و چه محل سکونت آنها، یکی از بنیادهای هویتی آنان را تشکیل می دهد. هویِت مکانی احساس تعلقی است که به واسطٔه 
ارتباط با یک مکان در یک فرد یا گروهی از افراد برانگیخته می شود. معموالً وقتی دو فرد نا  آشنا به هم می رسند، یکی از پرسش های 
آنها از یکدیگر این است: اهل کجایی؟ اهل جایی بودن نشان دهندٔه مکانی است که فرد به آن تعلق، دلبستگی  و عاطفه دارد، آن را خانه، 

بوم و وطن خود می داند.
البته  این فضاها ، میهن است.  از  به مکان ها و فضاهای خاص نوعی وابستگی از خود نشان می دهند. یکی  انسان ها نسبت   پس، 

وابستگی های مکانی و فضایی  سطوح مختلفی مانند زادگاه، شهرستان، استان، کشور و  قاره را دربرمی گیرد.
تعلق ها یا وابستگی های زادگاهی و وطنی بسیار پایدار و عمیق اند. به همین سبب، دیده می شود حتی کسانی که سال ها از وطن خود دور 
بوده اند، آرزوی بازگشت به وطن را دارند. آنها با وجود سال ها دور بودن از وطن، از افتخارات و پیروزی های کشور خود احساس 

غرور و شادمانی می کنند و دوست دارند کشورشان را  سربلند ببینند.

کشور عبارت است از یک ناحیة  سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی  و مقیم و حکومت  مرکزی 
است و بر امور داخلی و خارجی خود حاکمیت دارد.
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الف( مرز
 هر کشور برای مشخص کردن قلمرو جغرافیایی خود به تعیین مرز نیاز دارد.

مرز، خطی اعتباری و قراردادی است که برای تعیین حدود یک  ناحیٔه سیاسی، از جمله کشور،  
بر روی زمین مشخص می شود.

مرزهای سیاسی مهم ترین عامل تشخیص و جدایی کشورها از یکدیگرند. مرزها از این نظر اهمیت دارند 
که قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و ادارهٔ یک حکومت را تعیین 

می کنند. مرز، آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی و هوایی هر کشور است. 
همان طور که در سال ششم ابتدایی خواندید، ابتدا کشورها برای تعیین خطوط مرزی به توافق 
می رسند و سپس، طبق نقشٔه ترسیم شده از محل عبور خطوط مرزی، روی زمین عالمت گذاری 

می کنند.
امروزه خطوط مرزی کشورها ارزش حقوقی و بین المللی دارند؛ زیرا محدوده های کشورهای هم مرز در 

اسناد سازمان ملل متحد ثبت می شود.

فعـالیـت

1ــ فکر کنید که به کدام مکان ها احساس تعلق و وابستگی عاطفی دارید. علت احساس تعلق خود را توضیح دهید.
2ــ به نظر شما، وابستگی و تعلق عاطفی مردم یک کشور به وطن خود چه آثار و پیامدهایی برای آن کشور دارد؟  نظر خود را با 

مثال،توضیح دهید.

نمونة میله ها و عالئم مرزی

بستن مرز با ایجاد سیم خاردار 
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انواع مرز
مرز بین کشورها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 1ــ مرزهای طبیعی؛ 2ــ مرزهای غیر طبیعی )مصنوعی(.
1ـ مرزهای طبیعی: خطوط مرزی برخی کشورها با استفاده از پدیده های طبیعی مانند رود، کوه، بیابان، دریاچه، تاالب و... 

مشخص می شود. به عبارت دیگر، مبنای تعیین مرز دو کشور، پدیده های طبیعی هستند که بین آن دو قرار گرفته اند.

ناحیه ب

ساحل ب

خط منصف

ناحیه الفخط تالِوگ

ساحل الف

کوه پیرنه ـ حد فاصل فرانسه و اسپانیا

فــرانســــه

اسپـــانیــا

خط مرزی
رشته کوه پیرنه

که  ارتفاعاتی  امتداد  از  تعیین خط مرزی  برای  کوه ها: گاهی   
تعیین  برای  می کنند.  استفاده  است،  گرفته  قرار  دو کشور  میان 
خط مرزی در امتداد رشته کوه ها، خط الرأس کوه ها در نظر گرفته 
می شود. خط الرأس خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین 

نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید. 

 رود ها: اگر یک رود مرز بین دو کشور باشد، برای تعیین مرز 
از خط منصف یا تالِوگ استفاده می کنند. خط منصف خطی است 
که از وسط رودخانه می گذرد و فاصلٔه مرز از هر دو ساحل به یک 
اندازه است. ممکن است خط مرزی عمیق ترین نقاط بستر رود 
را به هم متصل کند که به آن تالِوگ می گویند. در رودهای قابل 
کشتی رانی، تالوگ بهترین خط مرزی است؛ چون هر دو کشور 

حق کشتی رانی در دو طرف آن را دارند. 

ایران

عراق

اروندرود ـ مرز ایران و عراق

تعیین خط مرزی رود به صورت تالِوگ و خط منصف
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 دریاها: بیشتر کشورهای جهان و ازجمله کشور ما به علت مجاورت با یک یا چند دریا، مرزهای دریایی دارند. معموالً تعیین مرزهای 
دریایی بین کشورها کار آسانی نیست. برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط مبنا را معین می کنند. خط مبنا پایین ترین حّد جزر در دریاست. 

به آب های پشت خّط مبنا )به طرف ساحل( آب های داخلی می گویند که کشور مجاور دریا مالک آنهاست. 
از خط مبنا به سمت دریا تا حدود 12 مایل دریایی )هر مایل دریایی برابر با 1852 متر است( دریای سرزمینی نامیده می شود که آن هم 

متعلق به کشور مجاور دریاست اما سایر کشورها در آن منطقه حق عبورومرور بدون ضرر٭ را دارند.

مأخذ نقشه: نیروي دریایي جمهوري اسالمي ایران

تنگه هرمز

دریای سرزمینی )12 مایل دریایی(

آب های داخلی

دریای آزاد

فالت قاره

شیب اقیانوسی

منطقة انحصاری اقتصادی٭  )188 مایل دریایی(

ادامة حاکمیت کشور ساحلی در دریا

خط  مبنا
)پایین ترین حد جزر(

منطقة نظارت٭ )12 مایل دریایی(

»آب های آزاد« به بخش هایی از دریا گفته می شود که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارند. در آب های آزاد کشتی رانی، فعالیت نظامی، 
ماهیگیری، ایجاد تأسیسات و تحقیقات برای همٔه کشورها آزاد است؛ مشروط به اینکه ُمخّل دریانوردی بین المللی نباشد.

خط مبنا
محدوده دریای سرزمینی

آب های داخلی
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فعـالیـت

1ــ تصویر الف چه نوع مرزی را نشان می دهد؟ با مراجعه به نقشۀ امریکای جنوبی، موقعیت کشورها و رودهای مرزی آنها را توضیح دهید.
2ــ تصویر ب چه نوع مرزی را نشان می دهد؟ با توجه به آنچه پیش تر دربارۀ اتحادیۀ اروپا  گفته  شد، توضیح دهید.

3ــ دوازده مایل دریایی چند کیلومتر است؟ حساب کنید.
4ــ بیندیشیم :  رود به عنوان یک پدیدۀ طبیعی برای تعیین مرز سیاسی دو کشور ممکن است طی زمان چه مشکالتی ایجاد کند؟

ـ چرا بهترین خط مرزی در رودخانه های قابل کشتی رانی خط تالِوگ است؟

انواع مرزها از نظر پیدایش و شکل گیری 
مرزها از نظر چگونگی پیدایش با یکدیگر متفاوت اند. نحوهٔ شکل گیری 
و ایجاد مرزها تأثیر زیادی در امنیت  و همکاری یا  به عکس، اختالف 
و کشمکش  بین کشورهای همسایه دارد. مرزها را از نظر پیدایش 

می توان به سه گروه تقسیم کرد:
 مرزهای پیشتاز )قبل از سکونت(: مرزهایی هستند که 
از زمان های قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند و بعدها 
نیز مورد قبول ساکنان دو کشور همسایه قرار گرفته اند؛ مانند مرز 
بین کانادا و آالسکا که بعدها به تدریج مردم در دو طرف آن اسکان 

یافتند. این نوع مرزها مشکلی ایجاد نمی کنند.

مرز بین بلژیک و هلند مرز بین سه کشور در امریکای جنوبی

)ب()الف(

کانــــادا

آالسکا

گ
تنگۀ برین

)ایاالت متحده امریکا(

خلیج آالسکا

2ـ مرزهای غیرطبیعی )مصنوعی(: در بخش هایی از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی 
وجود نداشته باشد، با استفاده از مختصات جغرافیایی )مدارها و نصف النهارها(، خط مرزی تعیین می شود؛ مانند مرز بین کانادا و امریکا 
روی مدار 49 درجٔه شمالی. مرزهای غیرطبیعی یا مصنوعی همچنین با توافق دو کشور همجوار بر روی زمین تعیین و عالمت گذاری 

می شود؛ مانند مرز ایران و افغانستان.
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 مرزهای تطبیقی: مرزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند و گروه های انسانی را، که از نظر قومی، 
زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند؛ مانند مرز بین هند  و پاکستان که پس از جدایی و استقالل پاکستان از هند، در 

تعیین آن دقت شد تا منطقٔه مسلمان نشین از هندونشین جدا شود.
 مرزهای تحمیلی: مرزهایی هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، افراد یک ملّت یا قوم 
را که دارای دین و زبان مشترک اند، از هم جدا می کند و موجب می شود در دو کشور همسایه و در دو حکومت جداگانه قرار بگیرند؛ 
مانند مرزهایی که کشورهای استعمارگر در قارٔه افریقا بر مبنای قلمرو نفوذ و حاکمیت خود و بدون توجه به اقوام و فرهنگ ها ایجاد 

کردند و یا مرز بین کره شمالی و کرٔه جنوبی.
در سال 1945 میالدی، پس از پایان جنگ جهانی دوم و سال ها سیطرٔه ژاپن بر شبه جزیرٔه کره، این کشور به دو کشور کرٔه شمالی و 
جنوبی تقسیم شد. در آن زمان، کشور کرهٔ شمالی به بلوک شرق کمونیستی، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، پیوست و 
کرٔه جنوبی نیز تحت سیطرٔه بلوک غرب، یعنی ایاالت متحدٔه امریکا و اروپای غربی قرار گرفت. در زمان تقسیم کره به دو کشور، امریکا 
و اتحاد جماهیر شوروی سابق توافق کردند مرز دو کشور روی مدار 38 درجه تعیین شود. پس از تقسیم کره، بارها بین دو کشور 

حمله های نظامی و درگیری های مرزی رخ داده است و اختالفات تا امروز نیز ادامه دارد. 

 مرزهای هوایی: هر کشور عالوه بر اینکه بر مرزهای زمینی و در صورت مجاورت با دریا بر دریای سرزمینی حاکمیت دارد، 
بر فضای باالی سرزمین خود نیز می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد. به عبارت دیگر، مرز هر کشور مانند دیواری فرضی است که 
دورتادور سرزمین آن را احاطه کرده است و از طرف باال نیز به سمت جو ادامه دارد. هواپیماها برای عبور از مرزهای هوایی هر کشور 

باید اجازه بگیرند و ورود خود را به آسمان آن کشور اطالع دهند.

مالقات پدر و فرزند پس از 65 سالـ  مردم کره همواره از جدایی یکدیگر در رنج بوده اند. در 15 سال اخیر، چندین بار امکان ارتباط بین نسل های قدیمی که خانواده هایشان 
در دو کشور کرۀ شمالی و جنوبی زندگی می کنند به وجود آمده است. این مالقات ها در منطقه ای واقع در کرۀ شمالی صورت می گیرد و به افراد اهل کرۀ جنوبی اجازه داده 

می شود برای مدت چند روز از مرز کرۀ شمالی عبور کنند و اقوام خود را ببینند.
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اهمیت مرزها
مطالعٔه مرزها از دیرباز کانون پژوهش های جغرافیای سیاسی بوده 
و  امنیت  و  دارند  خاصی  اهمیت  کشوری  هر  در  مرزها  است. 
استقالل هر کشور به مرزهای آن وابسته است. مرزها حّد حاکمیت 

ملی یک کشور محسوب می شوند.
 مرزها در روابط یک کشور با کشورهای همسایه تأثیرگذارند و 
می توانند عاملی برای ثبات و آرامش یا اختالف و منازعه باشند. به 
همین دلیل، حساسیت زیادی نسبت به مرزها وجود دارد و نظارت 

و مراقبت ویژه ای بر آنها اعمال می شود.
 منازعات مرزی سابقه ای طوالنی دارند و از زمان جنگ جهانی 
دوم تاکنون، تقریباً نیمی از کشورهای دنیا درگیر اختالفات مرزی 

با کشورهای همسایٔه خود بوده اند. 
 کشور ما حدود 8755 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دارد و با 15 کشور از راه خشکی و دریا هم مرز است. 

حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور بر عهدهٔ مرزبانان نیروی انتظامی و دفاع از مرزهای زمینی و هوایی و دریایی کشور در برابر تهدیدات 
خارجی بر عهدهٔ نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی ایران است. مرزبانان پرتالش شرایط دشوار محیطی مانند نگهبانی در ارتفاعات و در 

گرما و سرمای طاقت فرسا را تحمل می کنند تا امنیت در کشور برقرار باشد و مردم بتوانند با آسودگی زندگی کنند.
 همچنین ساکنان نواحی مرزی )مرزنشینان( کشور ما همواره با مشارکت و همکاری  با مرزبانان، از امنیت و استقالل کشور و مرزها 

دفاع کرده اند.
 مرزها تأثیر  بسزایی در جابه جایی مسافران و مبادالت بازرگانی )صادرات و واردات کاال( و توسعٔه اقتصادی کشورها دارند. به همین 
دلیل، امن بودن یا ناامن بودن آنها بر رونق اقتصادی کشورها تأثیر می گذارد. امروزه ایران عالوه بر پایانه های مرزی هوایی در فرودگاه ها، 

مرزبانان غیور و پرتالش  به طور شبانه روزی و تا پای جان از مرزهای کشور ایران 
پاسداری و محافظت می کنند.

پاسگاه مرزی
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تصویر بازارچه مرزی

بازارچه مرزی جوانرودـ  کرمانشاه

فعـالیـت

1ــ در کدام یک از انواع مرزها حداقل کشمکش ها و اختالفات  مشاهده می شود؟ چرا؟ در کدام یک امکان بروز اختالفات و 
ناآرامی ها بیشتر است؟ توضیح دهید.

2ــ با مشاهدۀ یک نقشۀ جنوب  غربی آسیا، 15 کشوری را که ایران از طریق خشکی و دریا با آنها هم مرز است، نام ببرید.
3ــ الف( چرا باید از تالش های مرزبانان کشور قدردانی کنیم؟ ب( با توجه به ارزش  شغل »مرزبانی«، نامه ای برای قدردانی خطاب به 

مرزبان ها  بنویسید. این نامه را در کالس بخوانید.
4ــ اگر تاکنون از یک پایانۀ مرزی یا بازارچۀ مرزی کشور عبور یا دیدن کرده اید، دربارۀ موقعیت جغرافیایی آن منطقه و مشاهدات 

خود از سفر به منطقۀ مرزی برای هم کالسی هایتان توضیح دهید.
5ــ  بیندیشیم: به نظر شما، ایجاد پایانه های مرزی کاال  در نواحی مرزی ایران چه تأثیراتی بر اقتصاد این نواحی دارد؟ توضیح دهید.

ب( تقسیمات کشوری 
در جغرافیای پایٔه دهم با تقسیمات کشوری ایران و سیر تحول تاریخی آن آشنا شدید. حکومت ها برای ادارٔه آسان تر فضای جغرافیایی 
ـ اداری در داخل کشور می پردازند.میزان اختیارات واحدهای سیاسی  کشورها و ارائٔه خدمات مناسب به  شهروندان، به مرزبندی سیاسیـ 
درون کشور از نظر بودجه، تأمین منابع مالی و قوانین و… در کشورهای مختلف متفاوت است و به نوع نظام سیاسی آنها بستگی دارد.

پ( پایتخت، کانون سیاسی کشور 
پایتخت چند کشور را نام ببرید. با توجه به آنچه تاکنون در درس تاریخ خوانده اید، بگویید کدام شهرهای ایران قبل از تهران پایتخت 
بوده اند؟ آیا می توان کشوری را بدون پایتخت تصور کرد؟ چرا در طول تاریخ، هر حکومتی در هر ناحیه ای شکل گرفته ابتدا مکان 

خاصی را به عنوان پایتخت انتخاب کرده است؟
پایتخت  مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است و فرمان ها و تصمیمات سیاسی از این نقطٔه مرکزی در سراسر آن کشور پخش می شود. 
رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه و وزارت خانه ها و سازمان های اصلی دولت ها و همچنین سفارت خانه های خارجی در پایتخت ها 

مستقرند.  پایتخت مکان تصمیم گیری های سیاسی و مالقات  سران یک کشور با نمایندگان حکومت های سایر کشورهاست.

در نواحی مرزی زمینی بیش از 20 پایانٔه مرزی مسافری و حدود 
50 پایانٔه مرزی مبادلٔه کاال با همسایگان دارد که در مجاورت برخی 

از آنها، بازارچٔه مرزی نیز به وجود آمده است.
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پایتخت یک کشور معموالً به بزرگ ترین و مهم ترین شهر یا کالن شهر٭ آن تبدیل می شود.

عوامل مختلفی در انتخاب یک  مکان  به عنوان  پایتخت مؤثرند که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:
 داشتن قابلیت های محیطی مناسب؛ مانند دسترسی به آب و اراضی حاصلخیز، 

 داشتن جمعیت قابل توجه، 
 در تقاطع راه های ارتباطی قرار داشتن، دسترسی آسان به سرتاسر کشور به ویژه مرزها،

 داشتن قابلیت دفاعی مناسب  و دور بودن از مرزها.
برخی از پایتخت ها قدمت زیادی دارند و موقعیت پایتخت بودن خود را تا سال ها حفظ می کنند؛ مانند شهر پاریس.

پاریس)12میلیون نفر جمعیت( قدمت پایتختی بیش از 1500 سال دارد و در 
توکیو 13 میلیون نفر جمعیتمرکز انشعاب راه ها و شبکه های ارتباطی واقع شده است.

تهران 8/690/000 نفر جمعیت
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ملت
ملت، عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد. ملت جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقر 
شده اند و اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی و اقتصادی و آرمان های مشترکی دارند. هویت یک ملت ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک آن 

دارد و این هویت طی نسل های متوالی پدید آمده است. افراد یک ملت  به دلیل همین اشتراکات با یکدیگر احساس هم بستگی می کنند.
البته حس ملی گرایی تا وقتی مورد تأیید است که به میهن پرستی افراطی )ناسیونالیسم( یا برتری جویی یک ملت نسبت به دیگر ملت ها و 

نادیده گرفتن حقوق آنها نینجامد.

حکومت
هر کشوری برای ادارٔه امور خود به نظام مدیریت نیاز دارد. آیا وظایف مدیریت مدرسه و فروشگاه را از درس قبل به خاطر می آورید؟ 

این وظایف در چند گروه طبقه بندی شده بودند؟ 
حکومت ها، نظام مدیریت کشورند و انواع مختلفی دارند، اما می توان گفت  همٔه آنها سه وظیفٔه مهم بر عهده دارند. به نمودار زیر توجه کنید.

1ــ با توجه به آنچه در درس تاریخ خوانده اید، عوامل مؤثر در انتخاب تهران به پایتختی را تحلیل کنید.
2ــ در سال های اخیر، طرح انتقال پایتخت از تهران به مکانی دیگر مطرح شده و حتی در مجلس شورای اسالمی نیز دربارٔه آن گفت وگوهایی 

صورت گرفته است. این طرح موافقان و مخالفانی دارد.
به نظر شما دو مزیت و دو پیامد منفی یا مشکل اجرای این طرح چیست؟

 در برخی کشورها به دالیل مختلف پایتخت از یک شهر به شهر دیگر منتقل می شود؛ مانند انتقال پایتخت از شهر ریودوژانیرو به 
برازیلیا در کشور برزیل یا انتقال  پایتخت از کراچی به اسالم آباد در پاکستان.

 به طور معمول، تمرکز قدرت سیاسی و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی وشرکت های بزرگ و 
ثروت و قدرت در پایتخت ها، موجب تبدیل آنها به کالن شهرها می شود که پیامدهایی چون رشد جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا وکمبود 

مسکن و خدمات را به دنبال دارد.

)حراست از قلمرو و مرزهای کشور، دفاع در برابر هجوم          
دشمنان، حفظ منابع طبیعی و بهره برداری از آنها و ....(

قضاوت،  اختالفات،  به  رسیدگی  مقررات،  و  قوانین  وضع   (
بهداشت،  و  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  و  مردم  به  خدمات رسانی 

آموزش، خدمات فرهنگی، برقراری نظم و امنیت و ...(

)روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر کشورها، بستن 
پیمان ها و قراردادها، همکاری با نهادهای بین المللی، پیشگیری از 

جنگ، برقراری صلح و توسعة همکاری های تجاری و ...(

ادارۀ امور سرزمین 

ادارۀ سازه یا ساختار انسانی

روابط خارجی

وظایف عمدۀ مدیریت کشور



با توجه به هر یک از ستون ها، دست کم دو نمونه نهاد یا سازمان حکومتی را که در کشور ما وظایف مربوطه را به عهده دارند، نام ببرید.

الگوی مدیریت  سیاسی فضا
حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنٔه سرزمین به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

1ـ نظام سیاسی تک ساخت )یکپارچه(
نظام سیاسی تک ساخت از اروپا به دیگر نقاط جهان راه یافته و کشور فرانسه از پیش گامان این الگوست.

در این نوع نظام سیاسی، کشور به واحدهای سیاسی و اداری کوچک تر مانند استان و شهرستان تقسیم می شود اما حکومت مرکزی حدود اختیارات 
آنها را تعیین می کند. در این نوع نظام اختیارات محلی محدود و نظام قانون گذاری و سیاست گذاری متمرکز است. قدرت سیاسی از یک کانون، 
یعنی پایتخت، به سایر نواحی کشور  اعمال می شود و مدیریت های محلی، تصمیمات دولت مرکزی را اجرا می کنند. فقط، یک  سطح قانون گذاری، 

یعنی مجلس ملی قانون گذاری، در مرکز وجود دارد و قوانین و مقررات و تشکیالت اداری  در تمام کشور همسان است.
برای مثال، در نظام سیاسی تک ساخت، تشکیالت ادارات آموزش و پرورش وقوانین و مقررات آن، شرایط ورود به دانشگاه و یا قوانین اقتصادی 

مربوط به تجارت و ...  در همٔه  نواحی کشور یکنواخت است.
2ـ نظام سیاسی فدرال

در این نوع نظام سیاسی، کشور به چند ایالت تقسیم می شود و ایالت ها اختیارات زیادی دارند. حکومت و توزیع قدرت در سرزمین دو سطح دارد: 
الف( سطح فدرال )ملی و حکومت مرکزی( ب( سطح ایالت )منطقه(.

هر ایالت عالوه بر وجود حکومت و نیروی تصمیم گیری در سطح ملی، قوهٔ مقننه و مجریه و قضائیٔه مستقل نیز دارد. مجلس نمایندگان  و سنا در 
مرکز کشور و مجلس ایالتی  در هر ایالت  مستقرند و قانون گذاری می کنند. به همین سبب، برخی قوانین ایالت ها با یکدیگر متفاوت اند و هر ایالت 

در امور و برنامه ریزی توسعٔه اقتصادی و اجتماعی خود به طور مستقل تصمیم گیری و عمل می کند.

تک ساخت
فدرال

ناحیه ای و ترکیبی

اقیانوس آرام
عراق

تانزانیا

گرینلند

انگلستان

اتریش
آلمان

آالسکا

مکزیک

نیجریه اتیوپی

زالندنو

استرالیا

روسیه
دانمارک

ایاالت متحده امریکا

اقیانوس اطلس

ستان
پاک

هند

نپال

مالزی

کانـــادا

برزیل

آرژانتین

ونزوئال

راهنمـــا

آذربایجان

سودان شمالی

نقشه انواع نظام مدیریت سیاسی فضا در کشورهای جهان

سودان جنوبی

گرجستان

اقیانوس هند

اقیانوس آرام
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در این نوع نظام سیاسی، حکومت مرکزی نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهندهٔ ایالت ها را بر عهده دارد و ایالت ها در دفاع، سیاست خارجی و واحد 
پول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند.

برای مثال، در الگوی فدرال در کشوری مانند استرالیا، قوانین آموزش و پرورش، نوع برنامه های درسی و دوره های تحصیلی در ایالت های 
مختلف، متفاوت است.

ـ اداری خود کامالً شبیه به هم  البته باید توجه داشت که  کشورهای فدرال و کشورهای یکپارچه از نظر واگذاری اختیارات به واحدهای سیاسیـ 
نیستند و درجه و میزان تمرکز حکومت و همچنین اختیارات واحدها در آنها متفاوت است.

3ـ نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی 
در این نوع نظام، بخش اعظم کشور به صورت تک ساخت است؛ فقط یک یا چند بخش کوچک به صورت ناحیه ای و خودمختار اداره می شوند 
و مناطق خود مختار اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ای در ناحیٔه خود دارند. نظام  سیاسی کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و انگلستان از 

این نوع است.

پیدایش و بقای یک کشور 
کشورهای جهان بر پایٔه یک یا چند عامل به وجود می آیند و به حیات خود ادامه می دهند. هویت ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی 
از مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشورند و درصورتی که این عوامل تضعیف شوند، آن کشور در خطر نابودی  و فرو پاشی قرار می گیرد. 

پس، حکومت ها و ملت ها باید عوامل پیدایش و بقای کشور خود را بشناسند و برای حفظ و تقویت آنها  بکوشند.

فعـالیـت

1ــ با توجه به یک نقشه جهان نما، چند کشور دارای نظام فدرال و چند کشور با نظام یکپارچه نام ببرید.
2ــ کدام کشورهمسایۀ ایران با نظام فدرالی و کدام یک  با نظام ناحیه ای و ترکیبی اداره می شود؟

3ــ الف( جدولی با دو ستون رسم کنید و حداقل چهار ویژگی نظام سیاسی تک ساخت  و چهار ویژگی نظام فدرال را داخل 
آن بنویسید.

ب( درکدام نظام سیاسی به تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی بیشتر توجه  می شود ؟ در کدام نظام، حفظ هم بستگی و وحدت ملی در 
شرایط بحرانی آسان تر است؟

4ــ بیندیشیم : دو کشور آلمان غربی و شرقی، و یمن شمالی و جنوبی پس از اینکه سال ها  به صورت دو کشور جداگانه در آمده بودند 
و با دوحکومت متفاوت اداره می شدند، سرانجام به هم پیوستند  و امروز یک کشورند. با توجه به  عنصر »ملت«  این موضوع را 

تحلیل کنید. به نظر شما، آیا ممکن است این اتفاق در آینده برای کشور کرۀ شمالی و جنوبی  نیز بیفتد ؟ 
ـ چرا کشور یوگسالوی سابق از هم پاشید و به چند کشور تجزیه شد ؟

تک ساختفدرال

........................................................
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مهـارت های جغرافیایی

1ـ از طرح نقشه )نقشۀ گنگ( ایران و کشورهای همسایه در 
ضمیمه آخر کتاب  کپی بگیرید.

الف(  حدود مرزهای رودخانه ای ایران را روی آن مشخص 
کنید.

ب( بلندترین و کوتاه ترین مرز ایران با کشورهای همسایه را با 
عالمت ++ و - - روی نقشه مشخص کنید.

پ( نام کشور های همسایه ایران را بنویسید .نام کشورهایی 
که ایران با آنها مرز آبی)دریایی( دارد را با عالمت ستاره 

معین کنید. 
ت( نام استان های مرزی ایران را در مجاورت مرزها بنویسید.

چند استان مرزی داریم؟
2ـ نخست، عددهای جدول زیر را به درصد تبدیل کنید. سپس، 
نمودار مناسبی بر مبنای درصد برای نمایش اطالعات جدول 

ترسیم کنید .

 با راهنمایی معلم، یکی از اختالفات مرزی بین کشورها را  
انتخاب کنید. دربارۀ آن گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه 
دهید. در نوشتۀ خود به نوع مرز اشاره و از نقشۀ جغرافیایی و 

تصاویر و رسانه های مناسب استفاده کنید . 
بهانه قرار گرفتن اختالف مرزی ایران و عراق در اروند رود، 

در جنگ تحمیلی می تواند یک گزینه باشد.   

طول مرزهای 
ایران )کیلومتر (

مرزهای
رودخانه ای

مرزهای زمینی
)خشکی (

مرزهای آبی
)دریایی (

8755191841372700
مأخذ: فرماندهی مرزبانی جمهوری اسالمی ایران

ـ برای دریافت اطالعات و تصاویر بیشتر دربارۀ مرزها  و مشاهدۀ نماهنگ سرود مرزبانی به لوح فشردۀ پیوست کتاب 
یا پایگاه اینترنتی شبکه رشد به نشانی www.roshd.ir مراجعه کنید.

ـ به پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی ناجا به نشانی http://marzbani.police.ir مراجعه کنید و با توجه به پرسش 
و درخواست معلّم مطالبی را دربارۀ انواع مرزها  و مرزبانی، روش های قدیمی و جدید کنترل مرزها و... استخراج کنید.



141

1ــ الف( برداشت شما از واژهٔ قدرت چیست؟ چند مثال دربارٔه قدرت یک فرد یا گروه اجتماعی بیان کنید.
ب( به نظر شما، آیا عوامل جغرافیایی مانند موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و منابع طبیعی می توانند بر قدرت یک گروه اجتماعی یا ملت تأثیری 

داشته باشند؟ مثالی ذکر کنید.
نتایج گفت وگوها را به طور خالصه روی کاغذ بنویسید. سپس در پایان درس دوباره آنها را مرور کنید.

آیا تاکنون اصطالح »ژئوپلیتیک« را شنیده اید؟ امروزه این اصطالح جغرافیایی در اخبار و موضوعات سیاسی، روابط سیاسی و بین المللی، 
مذاکرات یا رقابت ها و کشمکش های سیاسی، زیاد به کار می رود.

صاحب نظران از ژئوپلیتیک و موضوع  آن تاکنون تعاریف گوناگونی داده اند و در این باره اتفاق نظری وجود ندارد. اصطالح ژئوپلیتیک 
از دو واژٔه  »ژئو« مخّفف ژئوگرافی به معنای جغرافیا و واژهٔ  »پلیتیک« به معنای سیاست ترکیب شده است. برخی آن را معادل »سیاست 

جغرافیایی« در نظر گرفته اند که البته مورد قبول همه نیست.
در اینجا برای فهم موضوع ژئوپلیتیک، از  تعریف و مدلی که یک جغرافی دان سیاسی ایرانی آن را وضع کرده است، استفاده می کنیم:

»ژئوپلیتیک شاخه ای از دانش جغرافیای سیاسی است که با موضوع قدرت  و ارتباط آن با جغرافیا و سیاست سر وکار دارد و روابط 
متقابل این سه عنصر را مطالعه می کند.«

به مدل توجه کنید؛ در سمت چپ آن، دو عنصر جغرافیا و سیاست 
را مشاهده می کنید. شما در درس 9 از طریق مثال های متعدد با 

تأثیرات متقابل جغرافیا و سیاست آشنا شدید.
همان طور که می بینید، در این مدل عنصر »قدرت« به رابطٔه متقابل 
جغرافیا و سیاست اضافه شده است؛ زیرا جوهرٔه ژئوپلیتیک را 

»قدرت« تشکیل می دهد.

سیاست

جغرافیا

قدرت

ژئوپلیتیک

ژئـوپـلیتیـک 11
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قدرت
در فرهنگ فارسی، قدرت به معنای داشتن توانایی است. قدرت به توان و استعداد انسان برای انجام دادن کاری که مطلوب اوست، 

گفته می شود. در زبان فارسی واژه های مترادف با قدرت یا مفهوم آن زیادند؛ مانند نفوذ، توانایی، اقتدار، حکم، فرمان و دستور.
در مباحث اجتماعی و سیاسی، از قدرت با تعابیری چون کنترل دیگران یا نفوذ داشتن روی آنها، سلطه و توانایی مجبور کردن دیگران 

به فرمانبرداری، یاد شده است.
برخی از اندیشمندان معتقدند که قدرت طلبی و تمایل به داشتن قدرت از خصوصیات و تمایالت طبیعی بشر است.

به طورکلی، هر فرد و گروه انسانی برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود باید قدرت داشته باشد. بنابراین، برحسب شرایط و اهداف 
و خواسته ها انواع قدرت وجود دارد: قدرت جسمانی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت هنری و قدرت سیاسی.

رابطة قدرت و سیاست
سیاست عبارت است از علم ادارٔه یک کشور یا حکومت داری.

سیاستمداران، حکومت ها، نهادها و سازمان های بین المللی همه در پی دستیابی به قدرت اند تا 
بتوانند از آن برای رسیدن به اهداف، آرمان ها و خواسته های خود استفاده کنند.به این افراد 

و گروه ها بازیگران سیاسی گفته می شود.

بازیگران سیاسی اصلی و عمدٔه جهان عبارت اند از: 

اکنون بیایید برای فهم بهتر موضوع ژئوپلیتیک، اجزا یا عناصر این مدل را بیشتر بررسی کنیم.

بازیگران سیاسی با به دست آوردن قدرت می توانند به اهداف خود برسند، مطابق میل یا نظام فکری خود فرمان برانند، منافع خود و 
هوادارانشان را تأمین نمایند و رقیبان خویش را از صحنه بیرون کنند.

برای مثال، حکومت ها با استفاده از قدرت می توانند در داخل یک کشور امنیت و نظم اجتماعی برقرار کنند و در خارج از آن کشور 
نیز اهداف خود را پیش ببرند. قدرت مانند یک شمشیر دولبه است؛ حکومت ها، هم می توانند از قدرت برای دست یافتن به اهدافی 
چون تأمین استقالل و منافع و امنیت ملی کشور خود بهره ببرند و هم می توانند آن را علیه ملت خود به کار بگیرند. آنها با به کارگیری 

ـ حکومت های مستقل؛ 
ـ رهبران ایدئولوژیک و افراد برجستۀ سیاسی که روی مردم نفوذ دارند؛

ـ گروه ها و احزاب سیاسی؛
ـ سازمان های مردم نهاد  و غیرحکومتی )َسَمن  NGO( مانند انجمن فعاالن حقوق بشر، محیط زیست وصلح ؛

ـ سازمان های بین المللی )مانند سازمان ملل متحد(؛
ـ نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی )مانند شرکت های چندملیتی(. 
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ابزارهای قدرت چون ارتش، پلیس، دستگاه قضایی و اطالعاتی می توانند به آزار مردم خود بپردازند و از قدرتشان برای حفظ بقا و سلطٔه خود 
استفاده کنند.

 از نظر قرآن کریم منبع اصلی قدرت، خداوند متعال است و این قدرت به صورت امانت به انسان داده شده است 
تا از آن در جهت کمال خود و مصالح اجتماع استفاده کند.

از دیدگاه اسالم، قدرت سیاسی یک وسیله  است که هم می تواند جامعه را در مسیر صحیح هدایت کند و ارزش های 

واالی انسانی و اجتماعی را محقق سازد و هم می تواند منشأ سقوط و گمراهی و ظلم و فساد باشد و به پیدایش استکبار 

و طاغوت بیانجامد. از دیدگاه اسالم، قدرت سیاسی باید در جهت تحقق این اهداف قرار بگیرد:

1ــ اتحاد و هم بستگی و برادری مردم؛ 2ــ برقراری عدالت و قسط در جامعه؛ 3ــ حمایت از مستضعفان و 
مظلومان در داخل و خارج کشور؛ 4ــ تأمین معیشت و امنیت مالی و جانی و آبروی شهروندان؛ 5  ــ نگهبانی از 

آزادی، استقالل و عزت جامعة اسالمی.

  همچنین دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نسبت به قدرت سیاسی، قابل توجه است.در اصل 
121 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در متن سوگندنامه رئیس جمهور از قدرت به عنوان امانتی مقدس 
که توسط ملت به رئیس جمهور داده می شود، نام برده شده است و در اصل 152 مربوط به سیاست خارجی 
آمده است که جمهوری اسالمی دفاع از حق همهٔ مسلمانان و  عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر را از 

اصول سیاست خارجی خود می داند.

رابطة قدرت و جغرافیا
عوامل و ارزش های جغرافیایی، نقش مهمی در تولید قدرت برای یک کشور دارند. صاحب نظران ژئوپلیتیک معتقدند عواملی چون 
موقعیت جغرافیایی، آب  و هوا و داشتن منابع زیرزمینی و جمعیت می توانند موجب قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی یک کشور شوند 

یا به عکس، کارکرد منفی داشته باشند و موجب تضعیف قدرت شوند.
پیش از آنکه بیشتر به این موضوع بپردازیم، بهتر است به چند نظریه که در این زمینه ارائه شده است، توجه کنیم.

قدرت و نظریه های ژئوپلیتیکی
رابطٔه عوامل جغرافیایی با سیاست و قدرت از گذشته های دور مورد توجه اندیشمندان بوده و توجه به آن موجب پیدایش نظریه های 

ژئوپلیتیکی شده است. از معروف ترین این نظریه ها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 در قرن نوزدهم، راتزل که پدر علم جغرافیای سیاسی شناخته می شود، نظریٔه »فضای حیاتی« را مطرح کرد. راتزل می گفت اگر 
کشورهای کوچک برای جمعیت خود فضای کافی نداشته باشند و درصدد توسعٔه سرزمین های خود برنیایند، نابودی آنها حتمی است. او 
همچنین برای عامل موقعیت جغرافیایی اهمیت قائل بود و اعتقاد داشت که موقعیت یک کشور در مجاورت یک دولت قوی یا ضعیف، 
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بر سیاست و قدرت آن تأثیر می گذارد. راتزل از مباحث خود چنین نتیجه می گرفت که در کشمکش بر سر قدرت، دولت های بزرگ پیروز 
می شوند و کشورهای کوچک را ضمیمٔه خاک خود می کنند. 

البته باید توجه کرد که این نظریه در اواخر قرن نوزدهم مطرح شده است و در قرن بیستم با توسعٔه حقوق و قوانین بین المللی، اقداماتی 
مانند کشورگشایی و تصرف سرزمین های دیگر قابل قبول  نیست و محکوم شمرده می شود؛ هر چند امروزه  معدودی از کشورها  به 
حقوق کشورهای دیگر توجه نمی کنند و آن را نادیده می گیرند. حملٔه نظامی امریکا به افغانستان و عراق در سال های 1369 و 1380 و 

اشغال این کشورها یا حملٔه عراق به کویت در سال 1369، نمونه هایی از توسعه طلبی کشورهاست.

 برخی از صاحب نظران دربارٔه ارتباط عوامل جغرافیایی با سیاست و قدرت، به عوامل جغرافیایی دیگری چون قدرت خشکی )بّری(، 
قدرت دریایی، قدرت هوایی و نظایر آن اشاره کرده اند. 

1ــ مکیندر، جغرافی دان انگلیسی، درسال1904 میالدی در مقاله ای با موضوع تولید قدرت، به 
»خشکی ها« توجه کرد. او معتقد بود که بخش عمدٔه خشکی های جهان، سه قارٔه به هم چسبیدٔه 
آسیا و  اروپا و افریقاست و جزیرٔه جهانی نام دارد. مکیندر در این جزیرٔه جهانی منطقهٔ  خشکی 
اوراسیا )از رود ولگا در غرب تا سیبری در شرق( را قلعٔه )دژ( جهان می دانست و می گفت این 

منطقه برای قدرت های دریایی، غیرقابل دسترس است.

مکیندر بخش مرکزی این منطقه را محور یا قلب خشکی جهان )هارتلند Heartland( نامید. او 
معتقد بود که این منطقه، یعنی شرق اروپا، منبع بزرگ قدرت است و هرکس بر منابع آن مسلط شود، 

می تواند بر کل جزیرٔه جهانی و جهان فرمان براند. 

ِسر هلفورد َمکیندر )1947-1861 م.(

مکیندر معتقد بود بعد از منطقۀ قلب زمین یا هارتلند، یک هالل داخلي وجود دارد که قدرت دریایي به آن دسترسي دارد و یک هالل خارجي، که شامل قارۀ 
امریکا، اقیانوسیه و جنوب افریقاست.

برخی معتقدند نظریٔه هارتلند یا قدرت خشکی در سیاست های جنگ طلبانٔه آلمان ، هجوم این کشور به کشورهای مجاور و بروز جنگ های 
جهانی اول و دوم بی تأثیر نبوده است.

منطقۀ قلب ) هارتلند(

سرزمین های یخبندان

          سرزمیـــــن هــــای هـــالل   داخلـــی
        

       
      

      
 

         ســـــرزمیـــــن هــــای هـــالل  خــــارجـــــی
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آلفرد ماهان )1914-1840 م.(

فرهنگ دریانوردی
توجه به اهمیت دریا، عالقٔه مردم یک کشور 

به دریانوردی و توسعٔه روابط و تجارت 
گسترده با سایر ملل

موقعیت جغرافیایی
 مجاورت کشور با یک یا چند دریا برای 

حمل ونقل و کنترل راه های آبی مهم

وضع طبیعی سواحل
 داشتن سواحل مناسب و دارای 

پناهگاه برای ایجاد بندرگاه

تعداد جمعیت
 هرچه تعداد افراد کشور بیشتر باشد، در 

تأمین نیروی انسانی دریایی مؤثرتر است.

خط مشی سیاسی و حکومت 
حمایت و توجه دولت ها به قدرت دریایی 

و بهره برداری از فرصت ها

گسترش ساحل
طول سواحل یک کشور و دسترسی 

به آب های آزاد

شرایط تبدیل
 شدن یک کشور به

 قدرت دریایی

البته ماهان قدرت دریایی را فقط در نیروی جنگی ناوگان دریایی نمی دانست و معتقد بود ملتی به قدرت دست می یابد که در تجارت دریایی 
نیز نیرومند باشد.کتاب معروف ماهان »نفوذ و تأثیر قدرت دریایی در تاریخ« به زبان های مختلف ترجمه شد و در کشورهای گوناگون 
مورد استقبال قرار گرفت. برای مثال، در ژاپن به ناخدایان نیروی دریایی یک جلد کتاب ماهان هدیه داده می شد تا رهنمودهای او را 

به کار ببندند. 

فعـالیـت

1ــ با مراجعه به قرآن کریم، معنی آیۀ شریفۀ »   َو َاِعّد وا لَهم َما استَطعُتم ِمن ُقوه« را پیدا کنید و بنویسید.
2ــ شرایط مربوط به تبدیل شدن به قدرت دریایی از نظر »ماهان« را بخوانید. سپس، بگویید کدام یک از این شرایط در ایران 

وجود دارد؟ کدام یک باید تقویت شود؟ پیشنهاد شما برای تقویت آنها چیست؟
3ــ نظریۀ راتزل را نقد کنید.

2ــ نظریٔه قدرت دریایی را »آلفرد ماهان« مطرح کرد. او که دریاساالر بود، فضاهای دریایی و 
اقیانوسی را در شکل گیری قدرت جهانی و کنترل و محاصرهٔ قدرت خشکی مؤثر می دانست.
آلفرد ماهان در کتاب خود نشان داد که چگونه انگلستان به دلیل برخورداری از قدرت 
دریایی بر رقیبان خود پیروز شد. او برای تبدیل شدن یک کشور به یک قدرت دریایی شش 

شرط پیشنهاد کرده بود:
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ایران و قدرت دریایی
کشور ایران از سمت شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد.

  ایران در سواحل جنوبی بیش از  2000 کیلومتر مرز دریایی دارد. آب های پهناوری را که 
در جنوب ایران واقع شده اند، می توان به دو بخش تقسیم کرد: 

الف( بخشی که از مصب اروندرود در غرب تا تنگٔه هرمز امتداد می یابد و خلیج فارس نام دارد.
ب( بخشی که از تنگٔه هرمز به سمت مشرق تا دهانٔه خلیج گواتر )گواِدر( امتداد می یابد و دریای 

َمکران )دریای عمان( نامیده می شود.
 دریای عمان یا مکران بخشی از اقیانوس هند است و تنها دریای آزاد ایران محسوب می شود خلیج فارس نیز از طریق دریای عمان به 

آب های آزاد و سایر مناطق جهان ارتباط دارد.
 نیروی دریایی راهبردی به نیرویی گفته می شود که قادر است در محدودٔه آب های عمیق اقیانوسی عملیات انجام دهد؛ به گونه ای که 
بتواند خود را از تهدیدهای روی آب، زیر آب و هوا حفظ کند؛ محدودیتی نیز برای اجرای عملیات در عمق دوردست ها نداشته باشد 

و قادر به حفاظت از منافع ملی کشور در منطقٔه دریایی باشد.
در سال 1388 با رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت اللّه خامنه ای، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به یک 
نیروی دریایی راهبردی تغییر جهت داد؛ به طوری که منطقٔه عملیاتی آن از تنگٔه هرمز و دریای عمان تا خلیج عدن و اقیانوس هند تا مدار 

10 درجه شمالی را شامل گردید.
ساختن زیردریایی ها و ناوشکن های چندمنظوره و حضور ناوگان ایران در آب های اقیانوس هند برای حفاظت از امنیت کشتی ها و 

شناورهای تجاری و نفت کش ها، همگی حکایت از تالش ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ دریایی دارند. 

ناوشکن جمهوری اسالمی ایران )جماران( در خلیج عدن در عملیات تبادل کاال بین دو شناور جنگی نیروی دریایی ایران در دریا ـ دریای عمان
حال تأمین امنیت دریایی
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 ایران در دریای عمان دو بندر مهم، یعنی بندر جاسک و بندر اقیانوسی چابهار )در استان سیستان و بلوچستان(، دارد که به دلیل 
دسترسی به آب های آزاد، از قابلیت فوق العاده ای برای تجارت با جهان و توسعٔه حمل و نقل دریایی ایران و کشورهای آسیای میانه و 

قفقاز برخوردارند.

بندر شهید رجایی در نزدیکی تنگه هرمز بیش از نیمی از صادرات و بندر چابهارـ دریای عمان
واردات کشور را برعهده دارد.

کلیپ کوتاه فرمایشات مقام معظم رهبری دربارۀ اهمیت دریا و نیروی دریایی، فیلم  عملیات نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران 
در آب های خلیج فارس و دریای عمان  و کلیپ »سواحل مکران« را در لوح فشردۀ پیوست کتاب و یا پایگاه اینترنتی شبکه 

رشد به آدرس www.roshd.ir  مشاهده کنید.

قدرت مّلی
قدرت ملّی، قدرت یک ملت یا کشور برای رسیدن به اهداف و تحقق آرمان هایش است. اگر کشوری از قدرت ملّی زیادی برخوردار باشد، می تواند 
اهداف و خواسته های ملت خود را بدون مانع تأمین  کند. برخی از کشورها در سطح جهان قدرت زیادی دارند. برخی دیگر بسیار ضعیف اند و قادر 

به رفع نیازهای اولیٔه  خود نیستند. روابط بین المللی و رفتار کشورها با یکدیگر نیز از میزان قدرت آنها تأثیر می پذیرد.
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عوامل مؤثر در قدرت مّلی

مصادیقعواملردیف

موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، وسعت و شکل کشور، توپوگرافی ـ منابع زیستی، منابع عوامل جغرافیایی1
زیرزمینی، نیروی انسانی و جمعیت و ...

افتخارات عوامل فرهنگی2 ایمان،  اعتقادات،  و  ایدئولوژی  و مطبوعات،  درجة سواد، سرانة مصرف کتاب 
مّلی، باورهای مردم، میراث فرهنگی و تاریخ و ...

چگونگی رهبری و مدیریت سیاسی کشور، نوع حکومت، رابطه ملت و حکومت، ثبات عوامل سیاسی3
سیاسی، مشارکت سیاسی مردم و ...

عوامل علمی و فناورانه4
تعداد دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، تعداد استادان و معلمان خبره، سطح علمی و 
فناوری در صنعت، سطح ارتباطات اینترنت و IT الکترونیک، تعداد مجالت و مقاله های 

علمی و پژوهشی، صادرات علمی 

ثروت و منابع مالی، میزان ذخیره ارزی، میزان تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، صادرات عوامل اقتصادی5
و واردات و موازنهٔ تجاری، گردشگری، زیربناهای تولید و ...

میزان امید به زندگی، میزان مرگ و میر کودکان، سطح رفاه اجتماعی و برخورداری از عوامل اجتماعی6
مسکن و تأمین اجتماعی، وحدت قومی، نژادی و زبانی و ...

چگونگی تجهیزات و وسایل و تسلیحات نظامی، کیفیت فرماندهی و نیروهای نظامی  و ...عوامل نظامی7

فضایی عوامل فضایی8 فضایی، سفرهای  سفینه های  مخابراتی،  ماهواره های  فضایی،  پایگاه های  داشتن 
و ...

عوامل بین المللی )فرامرزی(9
وضع همسایگان )قوی، ضعیف، دشمن، دوست( حضور در سازمان های بین المللی، روابط 
فرهنگی با کشورها و نفوذ فرهنگی، کیفیت دیپلماسی٭، نفوذ رسانه ای و خبری در جهان 

و ... .

مطالعه برای  

انجام فعالیت      

فعـالیـت

به چند گروه تقسیم شوید. عوامل مؤثر در قدرت ملی را در جدول مطالعه کنید. در هر گروه یک یا دو عامل )به جز عوامل جغرافیایی( 
را انتخاب نمایید و دربارۀ مصادیق آن گفت وگو کنید. سپس، هر گروه توضیح دهد که هریک از موارد چگونه می تواند موجب 

افزایش قدرت ملی شود و در چه شرایطی ممکن است قدرت ملی یک کشور را کاهش دهد و آن را ضعیف کند.

عوامل و سرچشمه های قدرت مّلی
به طورکلی، عواملی را که موجب قدرت ملّی می شود، می توان براساس درجٔه اهمیت به 9 عامل دسته بندی کرد. جدول زیر را مطالعه 

کنید و فعالیت را در کالس انجام دهید. 
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دوباره به جدول صفحٔه قبل توجه کنید. در ردیف اول این جدول، عوامل جغرافیایی به عنوان مهم ترین عامل در تولید قدرت ملی نوشته شده است. 
در این بخش، دربارهٔ این عامل بیشتر سخن می گوییم. 

نقش عوامل جغرافیایی در قدرت مّلی
عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت ملّی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:

ـ موقعیت جغرافیایی کشور 1
موقعیت جغرافیایی  )ریاضی و نسبی( عبارت است از چگونگی قرار گرفتن یک مکان در سطح کره زمین. موقعیت جغرافیایی تأثیر بسزایی در افزایش 
یا کاهش قدرت یک کشور دارد؛ برای مثال، قرار گرفتن یک کشور در بین همسایگان قدرتمند یا ضعیف در سیاست خارجی آن کشور تأثیرگذار 
است. کشورهای حائل، یعنی کشورهایی که بین دو یا چند قدرت بزرگ قرار دارند، معموالً موقعیت آسیب پذیری پیدا می کنند؛ مانند لهستان که بین 

روسیه و آلمان قرار گرفته و در دوره هایی از تاریخ به دلیل همین موقعیت، موجودیت خود را از دست داده است. 
موقعیت دریایی، یعنی دسترسی به آب های آزاد، نیز نقش مهمی در قدرت ملی یک کشور دارد. دسترسی به آب های آزاد یا دسترسی نداشتن به دریا 
نیز در قدرت یا ضعف یک کشور تأثیر گذار است. برای مثال، انگلستان و ژاپن از همه سمت به آب های آزاد دسترسی داشته اند و توانسته اند به 

قدرت های بزرگ دریایی تبدیل شوند.

2ـ وسعت، شکل و ناهمواری های کشور
کشورها از نظر وسعت با یکدیگر تفاوت دارند. وسعت زیاد به خودی خود امری مطلوب است و از بین دو کشور که شرایط یکسانی دارند، کشوری 
که سرزمین وسیع تری در اختیار دارد، قدرتمندتر است. کشورهای کوچک که کمبود فضا دارند، برای فعالیت های خود با مشکل روبه رو می شوند. 
همچنین، در کشورهای وسیع در زمان جنگ می توان نیروهای نظامی پشتیبان را به بخش دیگری منتقل کرد؛ چنان که در جنگ ژاپن و چین، چین 

نیروها و تدارکاتش را به غرب کشور خود انتقال داد.
البته وسعت زیاد اگر با کمبود جمعیت همراه باشد، در امر دفاع مشکالتی به وجود می آورد. کیفیت فضای سرزمین و نوع ناهمواری ها نیز در قدرت 
ملی مؤثر است. سرزمین های هموار برای کشاورزی و توسعٔه شبکه راه ها و حمل و نقل بسیار مناسب اند. نواحی کوهستانی، بیابان های وسیع، 
زمین های باتالقی و کویری برای فعالیت های اقتصادی و ارتباطی به هزینه و سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند و با مشکالت متعدد روبه رو می شوند. 

البته نواحی کوهستانی از نظر دفاعی نقش مثبتی دارند.

استونی

بوتان

روسیه
هند
سری النکا
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3ـ بنیادهای زیستی کشور
عواملی چون آب، خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی بنیادهای زیستی کشور محسوب می شوند. 
آب یکی از مشکالت اصلی و از عوامل رقابت و کشمکش کشورها در آیندهٔ جهان است؛ زیرا به 
دلیل افزایش جمعیت و تغییر الگوهای زندگی، مصرف آن مرتباً افزایش می یابد. کشورهایی که دچار 
کمبود آب اند یا با پدیدهٔ فرسایش و آلودگی خاک مواجه اند، توانمندی هایشان ضعیف می شود و نه 

 تنها امکان تولید مواد اولیه و محصوالت کشاورزی و تغذیٔه جمعیت در آنها کاهش می یابد بلکه وابستگی شان به واردات زیاد می شود. آب 
و هوا نیز نقش مهمی در کشاورزی و تولید غذا و سایر فعالیت های اقتصادی و زندگی دارد. معموالً ، امکان تبدیل کشورهایی که در منطقٔه 
معتدل واقع شده اند، به قدرت های سیاسی منطقه ای یا جهانی بیشتر است و بعید است که یک قدرت سیاسی بزرگ بتواند در سرزمین های  

بسیار سرد ویخ بندان یا بیابان های گرم و سوزان شکل بگیرد.

از دیگر عوامل مؤثر در قدرت ملی، شکل کشورهاست. به تصاویر توجه کنید:
1ــ کشورهای جمع و جور )فشرده( شکلی شبیه مربع یا دایره دارند.

2ــ کشورهای طویل به کشورهایی گفته می شود که طول آنها حداقل شش برابر عرضشان باشد.
3ــ کشورهای دنباله دار یک بخش شبه جزیره ای یا داالن مانند دارند که از سرزمین اصلی جدا افتاده است.

ـ کشورهای چندپاره یا چندتکه، کشورهای جزیره ای هستند. 4ـ
ـ کشورهای محاطی کشورهایی هستند که درون یک کشور دیگر محصور شده اند. 5 ـ 

به طورکلی، بهترین شکل برای یک کشور، شکل فشرده است که در آن پایتخت در مرکز قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، در کمترین زمان 
می توان از مرکز یک سرزمین به تمام نقاط آن دسترسی پیدا کرد. قابلیت دفاعی کشور در این شکل زیاد است. در کشورهای طویل و چند تکه، 

نظارت حکومت بر همٔه قسمت های کشور و همچنین ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه می شود.

کشورهای طویل

شیلی
نروژ

لهستان

افریقای جنوبی

تایلند

اندونزی
لسوتو

سوازیلند

کشورهای محاطی

کشور چند تکه

کشور جمع و جور

کشور دنباله دار
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4ـ منابع انرژی و معدنی کشور
منابع انرژی  و معدنی چون نفت و گاز، کانی های فلزی چون مس ، روی و آهن  در صنعت و امور نظامی کاربرد 
دارند. داشتن این منابع به تنهایی منشأ قدرت نیست. اگر این منابع در کشوری در جهت توسعٔه صنایع قرار 
بگیرند، )مانند چین و برزیل( در قدرت آن کشور مؤثرند، اما اگر اقتصاد  کشوری وابسته به صادرات آنها  باشد، 

یک ویژگی منفی و عامل کاهش قدرت ملی  تلقی می شوند.

5  ـ جمعیت کشور 
داشتن جمعیت زیاد از عوامل قدرت ملی است؛ زیرا هم منبع کار و تولید ثروت، هم نیروی نظامی و دفاعی و هم سرچشمٔه 

روحیٔه ملّی محسوب می شود.
جمعیت زیاد پیش شرط قدرت است  اما کیفیت و ترکیب جمعیت  نیز اهمیت دارد. داشتن جمعیت  فعال و جوان ، باسواد و 
دارای مهارت که  فرصت های اشتغال و پیشرفت برای آنها در کشور  فراهم شده باشد، از عوامل قدرت ملی محسوب می شود.
همگونی  جمعیت از نظر قومی ،  زبانی و دینی نیز در افزایش قدرت ملی مؤثر است و هر چه این همگونی بیشتر  باشد، قدرت 

ملی بیشتر است.

منطقۀ )ناحیه( ژئوپلیتیکی
اکنون که با مفهوم ژئوپلیتیک آشنا شدید، می توانید تعریف ناحیه یا منطقٔه ژئوپلیتیکی را نیز دریابید.

به عبارت دیگر، منطقٔه ژئوپلیتیکی منطقه ای است که در آن سه عامل جغرافیا، سیاست و قدرت بر یکدیگر تأثیر می گذارند  و توجه حکومت ها، 
به ویژه قدرت های جهانی، را به خود جلب می کنند. از مناطق ژئوپلیتیکی جهان امروز می توان به مناطق  ژئوپلیتیکی خلیج فارس، اتحادیٔه اروپا، 

دریای خزر و قفقاز اشاره کرد.

فعـالیـت
1ــ مطالعۀ موردی )3(، منطقۀ ژئوپلیتیکی خلیج  فارس و مطالعۀ موردی )4( منطقۀ ژئوپلیتیکی اتحادیۀ اروپا را در کالس 

بخوانید و فعالیت های مربوط به آن را انجام دهید.
2ــ با توجه به آنچه در درس تاریخ دربارۀ جنگ جهانی دوم خوانده اید، تأثیر آب و هوا را بر عامل قدرت دفاعی روسیه  در 

مقابل آلمان  توضیح دهید.

منطقهٔ ژئوپلیتیکی عبارت است از بخشی از سطح زمین یا تعدادی کشور هم جوار که به دلیل داشتن ارزش های جغرافیایی، 
بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف آنها با یکدیگر وارد تعامل )کنش و واکنش( می شوند. این تعامل ممکن است 

مذاکره، همکاری و هم بستگی یا رقابت و کشمکش و حتی جنگ باشد.
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3ــ جدولی با دو ستون رسم کنید. برای یک ستون  عنوان »نقش مثبت« و برای ستون دیگر عنوان »نقش منفی« بگذارید. عوامل 
پنج گانۀ جغرافیایی مؤثر در قدرت ملی را بخوانید. سپس، برای هریک از مصادیق آن در ستون مثبت یا منفی یک سطر  بنویسید. 

4ــ با نوشتن کلمات مناسب داخل دایره ها و ترسیم پیکان ها  روی 
مدل، معنا و مفهوم ژئو پلیتیک را نشان  دهید.

5  ــ ناحیه یا منطقۀ ژئوپلیتیکی را تعریف کنید.

بیندیشیم: علل و عوامل بروز جنگ بین کشورها کدام اند؟ چه 
راهکارهایی برای مقابله با جنگ و برقراری صلح در جهان وجود 

دارد؟ 

مهـارت های جغرافیایی

در  محصور  کشور  چند  جغرافیایی،  اطلس  یک  روی  1ــ 
خشکی را پیدا کنید و نام ببرید.

2ــ الف( روی یک اطلس جغرافیایی، َاشکال کشورهایی را 
که در صفحۀ 150 آمده است، پیدا کنید و نشان دهید.

   ب( روی اطلس، این کشورها را پیدا کنید و شکل هر یک 
را بنویسید.

  افغانستان )              (،   ژاپن )              (،    فرانسه )              (،        
سوئد )              (،   فیلیپین )              (،   ایتالیا )              (

3ــ با استفاده از کاغذ پوستی )کالک(، محدودۀ خلیج فارس و 
دریای عمان را از روی یک نقشه ترسیم کنید. سپس، از کاغذ 
پوستی کپی بگیرید. محل بنادر خرمشهر، امام خمینی، بوشهر، 
بندرعباس، بندرلنگه، بندر شهید رجایی، جاسک و چابهار و 
همچنین جزایر متعلق به ایران را روی نقشه معین کنید. نقشه را 

رنگ آمیزی نمایید و راهنمای مناسبی برای آن طراحی کنید.

یکی از دو موضوع  زیر را انتخاب و در کالس ارائه کنید.
1ـ به طور گروهی، پوستری با موضوع ایران، قدرت دریایی، 
فرهنگ دریانوردی برای یک کنفرانس فرضی طراحی کنید و 
تصاویر و پیام هایی که موضوع را به خوبی نمایش دهند، در 

آن به کار ببرید.

2ـ با راهنمایی معلم دربارۀ نقش موقعیت جغرافیایی ایران در 
قدرت ملی )جنبه های مثبت و منفی( مطالبی گردآوری کنید و 

در کالس ارائه دهید.

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

ژئوپلیتیک

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

راهی به سوی آینده
اکنون که فصل » نواحی سیاسی « را به پایان رساندید، چه پرسش هایی دربارۀ موضوعات مربوط به این فصل، برای 
شما  به وجود آمده است که مایلید در آینده از طریق کاوشگری پاسخ آنها را پیدا کنید. در این باره فکر کنید. سپس،  

پرسش های خود را روی یک برگه کاغذ بنویسید و به معلم بدهید.



153

توضیح: پیش از آنکه مطالعۀ موردی شماره های 3 و 4 را بخوانید، به این توضیح توجه کنید: هر منطقۀ جغرافیایی، وقتی ارزش هایش 
مورد توجه بازیگران سیاسی قرار گیرد، به منطقه ای ژئوپلیتیکی تبدیل می شود. بازیگران سیاسی، به ویژه دولت ها، در یک منطقۀ 

ژئوپلیتیکی دو نوع رفتار می توانند داشته باشند:
همگرایی: یعنی نزدیک شدن کشورها به یکدیگر تا سرحد تشکیل سازمانی منطقه ای، برای رسیدن به اهداف و منافع مشترک؛

واگرایی: یعنی جدایی از یکدیگر و حرکت کردن به سوی هدف های خاص و دور شدن از اهداف و منافع مشترک.

معموالً همگرایی، در نهایت به اتحاد و یکپارچگی در منطقه می انجامد. بر عکس، هرچه واگرایی بیشتر باشد، خطر بحرانی شدن و حتی 
جنگ در منطقۀ  ژئوپلیتیکی  بیشتر می شود. 

مطالعـۀ مـوردی 3

منطقۀ ژئوپلیتیکی خلیج فارس

ویژگی های طبیعی  منطقه
 خلیج فارس،دریای نیمه  بسته ای درجنوب  غربی آسیاست.خلیج فارس در حدود 226 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و عمق متوسط آن بین 
25 تا 35 متر است که به سوی شرق افزایش می یابد و در دهانٔه تنگٔه هرمز به بیش از 100 متر می رسد. آب خلیج فارس از آب سایر دریاهای جهان  

شورتر است؛ چون آب رودهایی که به آن می ریزند، نمک و امالح دارد و هم میزان تبخیر در آن زیاد است.
خلیج فارس به علت عمق کم و شوری آب، قرار گرفتن در منطقٔه گرم و خشک، ارتباط محدود با آب های آزاد جهان و نبود جریان های قوی دریایی، 

عربستان سعودیخلــــیج فــــارس

عراق

کویت

قطر

بحرین

ایـــــــــــــران

امارات متحده عربی

اهواز

بصره

کویت

منامه

ریاض

دوحه

ابوظبی

شارجه
دوبی

قشم
هنگام

کیش

ابوموسی
تنب کوچک

بندرعباس
بندر خمیر

بندر لنگه

عسلویه
کنگان

بندر بوشهر

بندر امام خمینی
آبادان

خرمشهر

تنب بزرگ

عمان

تنگه هرمز
عمان

پهنۀ آبی خلیج فارس به همراه هشت کشور 
اطراف آن، که در نقشه مشاهده می شود، 
یک منطقه  ژئوپلیتیکی به حساب می آید. 



154

اکوسیستم ویژه ای دارد که آن را بسیار آسیب پذیر کرده است. تنگٔه هرمز،باریکٔه دریایی خمیده  شکلی است که در انتهای شرقی خلیج فارس 
واقع شده است و فالت ایران را از شبه جزیرهٔ عربستان جدا می کند. تنگٔه هرمز بین ایران و کشور عمان قرار دارد. با توجه به وجود جزایر 

ایرانی در میانٔه تنگٔه  هرمز و نیز با مالحظه مرزهای دریایی، ایران بخش عمدهٔ حاکمیت سیاسی و جغرافیایی این تنگه را در دست دارد.
عوامل زمین ساختی و رسوب گذاری در دوره های زمین شناسی موجب شده اند که خلیج فارس و اطراف آن، به بزرگ ترین مخزن نفتی جهان 
تبدیل شوند. خلیج فارس عالوه بر منابع انرژی موجود، دارای جزایر بسیار مهمی است که موقعیت و فضای جغرافیایی با ارزشی دارند و 

بعضی از آنها دارای  منابع معدنی چون سنگ نمک، خاک سرخ، سنگ گچ، آهن و نظایر آن هستند.
این منطقه از نظر گونه های گیاهی، تنوع رنگ و آب سنگ های مرجانی نیز قابل توجه است و در آن بیش از 6000 گونٔه جانوران آبزی 

شناخته شده  است.

ویژگی های انسانی منطقه
جمعیت این 8 کشور در مجموع 150 میلیون نفر است. ایران پرجمعیت ترین این کشورهاست و حدود نیمی از جمعیت منطقه را در خود 

جای داده است.
منطقٔه خلیج فارس کانون ظهور و پخش دین اسالم است. بیشتر جمعیت این منطقه مسلمان اند  و درصد جمعیت شیعه مذهب در این منطقه، 
بیش از اهل تسنن است. جمعیت شیعه حدود 90 درصد جمعیت ایران، بین 75 تا 90 درصد جمعیت بحرین، حدود 65 درصد جمعیت 

عراق، حدود 16 درصد جمعیت امارات، 10 تا 15 درصد جمعیت عربستان و 25 درصد جمعیت کویت را دربرمی گیرد. 
از نظر قومی و زبانی، بیشترین جمعیت منطقه را اقوام ایرانی و عرب  تشکیل داده اند و زبان فارسی و عربی  نیز پر متکلم ترین زبان منطقه است.

 طول ساحل  8 کشور پیرامون خلیج فارس با یکدیگر متفاوت است.

درصدطول ساحلنام کشوردرصدطول ساحلنام کشور

ایران
امارات متحدۀ عربی
عربستان سعودی

قطر

2440
1318
840

 563

41/15
22/22
14/16
 9/49

کویت
بحرین
عراق
عمان

499
161
58
 51

8/41
2/71
0/97

  0/86

طول ساحل کشورهای پیرامون خلیج فارس )کیلومتر(

همگرایی و واگرایی در منطقه
 خلیج فارس  یک پهنٔه آبی مشترک بین کشورهایی است که در ساحل آن قرار دارند.این منطقه حدود 750 میلیارد بشکه ذخیرهٔ نفت 
دارد که حدود 60 درصد ذخایر شناخته شدهٔ جهان را تشکیل می دهد. به رغم تالش هایی که برای جانشین کردن انواع دیگر انرژی صورت 

گرفته است، جهان همچنان به نفت و گاز این منطقه وابستگی زیادی دارد.
  حدود نیمی از 20 بندر تجاری که صادرات نفت جهان را انجام می دهند، در خلیج فارس قرار دارند. عبور روزانه بیش از 15 میلیون 
بشکه نفت از تنگٔه هرمز، اهمیت این تنگه را نشان می دهد. کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و عراق، برای کاهش وابستگی به 
تنگٔه هرمز، طرح احداث خط لوله هایی برای انتقال نفت خود به سواحل دریای مدیترانه و دریای سرخ )احمر( را اجرا کرده اند اما در بهترین 

حالت، فقط چند میلیون بشکه نفت را توانسته اند انتقال دهند و به همین سبب، از آبراهٔه تنگٔه هرمز بی نیاز نشده اند.
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 موضوع حفظ محیط زیست خلیج فارس، به ویژه در زمینٔه آلودگی های ناشی از عبور نفت کش ها و همچنین کمبود آب شیرین به ویژه برای 
کشورهای حاشیٔه جنوبی خلیج فارس از جمله مسائل مشترک این منطقه است.

 به طورکلی، کشورهای این منطقه همواره با تهدیدهای مشترک ابرقدرت های مداخله گر روبه رو بوده اند. فروش اسلحه به کشورهای منطقٔه 
خلیج فارس و نیز هزینه های نظامی این کشورها بسیار باال است.

 با آنکه اکثریت جمعیت این منطقه، مسلمان است، شکاف مذهبی و اختالف بین شیعه و سنی از عوامل تهدید کنندهٔ امنیت منطقه به شمار 
می رود.

 عامل دیگر اختالف، وجود نظام های حکومتی در منطقه است که موجب واگرایی می شود. درحالی که برخی کشورها مانند ایران نظام 
جمهوری دارند، برخی کشورهای منطقه با حکومت پادشاهی و امیرنشین اداره می شوند و میزان مشارکت مردم در این حکومت ها ناچیز 
است. به عالوه، بی اعتمادی و بدگمانی حاکمان و شیخ نشین ها و رقابت و اختالف بر سر اصل و نسب اجدادی در بین آنها مشاهده می شود. 
از سوی دیگر، نگرش حکومت ها به قدرت های خارج از منطقه، متفاوت است؛ برای مثال، ایران پس از انقالب اسالمی به پایگاه  قوی ضد 
سلطٔه امریکایی و ضد اسرائیلی در منطقه تبدیل شد. همین امر کشورهای منطقٔه خلیج فارس را که وابستگی های سیاسی و نظامی به امریکا 

داشته اند، دچار نگرانی کرده و باعث شده است، آنها علیه ایران مواضع خصمانه ای بگیرند.
 تفاوت های قومی و نژادی و اختالف تاریخی بین ایرانیان و اعراب، به ویژه نام خلیج فارس، از دیگر مسائل تنش زای این منطقه است.

  همچنین، کشورهای بزرگ منطقه بر سر رهبری و نفوذ در منطقٔه خلیج فارس با یکدیگر رقابت دارند و سعی می کنند حداکثر نفوذ را در 
کشورهای کوچک تر آن داشته باشند.

 اختالفات مرزی یا اختالف بر سر مالکیت منابع نفتی یا جزایر از جمله عوامل رقابت و کشمکش در منطقه است و در چند دهٔه اخیر 
موجب بروز تنش هایی نیز در منطقه شده است.

فعـالیـت

1ـ با توجه به نقشه، کشورهای منطقهٔ ژئوپلیتیکی خلیج فارس را نام ببرید.
2ـ کدام کشورها بیشترین طول ساحل و کدام کشورها کمترین طول ساحل را با خلیج فارس دارند؟

3ـ چرا قدرت های جهانی به منطقهٔ خلیج فارس توجه خاصی دارند؟ چند دلیل بیان کنید.
4ـ جدولی رسم کنید و به طور گروهی و با همفکری یکدیگر، عواملی را که موجب همگرایی و واگرایی در منطقهٔ ژئوپلیتیکی 

خلیج فارس می شوند، فهرست کنید.

عوامل واگرایی عوامل مهگرایی

- اختالفات رمزی

..............................................-

..............................................-

ـ اشرتاک دیین )مسلمان بودن(

ـ وابستگی مشرتک هب تنگهٴ هرزم

ـ .............................................
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ویژگی های طبیعی منطقه
قارهٔ اروپا، بیش از ده میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. به طورکلی، بیشتر بخش های این قاره  را سرزمین های پست و کم ارتفاع تشکیل می دهد؛ 
اگرچه رشته کوه های جوان آلپ و پیرنه و کارپات هم در آن مشاهده می شود. اروپا در منطقٔه معتدلٔه شمالی واقع شده و قاره ای با آب و هوای معتدل 
است و بیابان در آن وجود ندارد. اروپا، رودهای پرآب و قابل کشتی رانی چون ولگا، دانوب و راین دارد که برخی از آنها از  چند کشور عبور 
می کنند. به دلیل وجود آب فراوان و زمین های حاصلخیز، قسمت اعظم این قاره قابل کشاورزی است. همچنین، زمین های مسطح و آب و هوای 
مناسب، زمینٔه احداث خط آهن و شبکٔه حمل و نقل گسترده را بین همٔه کشورهای این قاره فراهم آورده است. این منطقه به اقیانوس اطلس، 
اقیانوس منجمد شمالی، دریای سیاه، دریای مدیترانه و دریای آدریاتیک دسترسی دارد. در حاشیه های قارهٔ اروپا خلیج ها و بریدگی های فراوانی 

هست که امکان تجارت دریایی و رونق بازرگانی و تأسیس بندرگاه های فعال را برای منطقه به وجود آورده است.

مطالعـة مـوردی ۴

منطقة ژئوپلیتیکی اتحادیة اروپا

لهستان
اوکراین

ترکیه

رومانی

بلغارستان

روسیــــــه

روسیه سفید
)بیالروس(

روسیه

آلمان

اسپانیا
پرتغال

فرانسه ایتالیا

اتریش
چک

اسلوواکی
مجارستان

انگلستان

نروژ

ایسلند
سوئد

فنالند

استونی

التویا

لیتوانی

لیتوانی
مولداوی

صربستان
بوسنی و
هرزگوین

آلبانی

اسلوونی
کرواسی

مقدونیه
مونته نگروکوزوو

یونان

سوئیس

ایرلند

دریـای سیـاه

دریـای مدیترانه

اقیانوس اطلس

دریـای نروژ

دریـای شمال

ک
التی

یـای ب
در

دریـای آدریاتیک



157

ویژگی های انسانی  منطقه
اروپا  قاره ای کم وسعت است اما با حدود 50 کشور مستقل، قاره ای پر جمعیت  به حساب می آید و  تراکم جمعیت  آن  زیاد است.این قاره بیش 
از 700 میلیون نفر جمعیت دارد و تراکم جمعیت در آن 70 نفر در کیلومتر مربع است. مردم اروپا از نژاد سفیدند که شامل تیره های مختلفی چون 
مدیترانه ای و آلپی است. با وجود زبان های متعدد، ریشٔه زبان های این قاره، هندواروپایی است.بیشتر مردم اروپا، پیرو دین مسیحیت اند. به طور 
کلی، کشورهای قارهٔ اروپا جزء کشورهای پیشرفتٔه صنعتی  هستند و این قاره  کشورهای دارای اقتصاد های برتر جهانی را  از نظر درآمد و رشد 

اقتصادی در خود جای داده است.
بخش غربی قارهٔ اروپا پس از جنگ جهانی دوم و در نیمٔه قرن بیستم دچار فرایند همگرایی شد؛ به طوری که معروف ترین سازمان منطقه ای در جهان 

به نام اتحادیه اروپا در آن شکل گرفت و توسعه یافت. به غیر از انگلیس، هم اکنون 27 کشور عضو این اتحادیه اند. 

همگرایی و واگرایی در منطقه
 همان طور که قبالً  گفته شد، نوعی وحدت جغرافیایی در قارهٔ اروپا دیده می شود که موجب اشتراک در ویژگی ها و تجانس نسبی منطقه ای و 
کالبد فضایی / جغرافیایی واحد شده و به شکل گیری اتحادیٔه اروپا کمک کرده است. خاک حاصلخیز ، سرزمین های هموار و رودهای پرآب، 

امکان کشاورزی و شبکٔه گستردهٔ حمل و نقل را در این منطقه پدید آورده است.
 عامل دیگر، ویژگی های فرهنگی و اقتصادی مشترک است. در بین عوامل فرهنگی، با وجود تنوع فرهنگ ها، کشورهای قارهٔ اروپا ریشه های 
تاریخی مشترک دارند و رویدادهای تاریخی تأثیرگذاری را از سرگذرانده اند. مرکز تمدن قدیم اروپا، نواحی شمالی مدیترانه به ویژه یونان و 
روم بوده است. کشورهای اروپایی به طور مشترک، دوره های تاریخی قرون وسطی، رنسانس یا تجدید حیات علمی و فرهنگی، استعمارگری، 

انقالب کبیر فرانسه و انقالب صنعتی را پشت سر گذاشته اند که آنها را در درس تاریخ مطالعه کرده اید.
جنگ های جهانی اول و دوم، تأثیرات زیانباری بر اروپا داشته و ویرانی های زیادی در اروپا به جای گذاشته است. پس از جنگ جهانی دوم، 
امریکا و پس از آن ژاپن به قدرت های صنعتی بزرگ تبدیل شدند. اروپا تالش کرد از این قدرت ها بازنماند. در سال 1957 میالدی، جامعٔه 
اقتصادی اروپا با عضویت 6 کشور پدید آمد که منشأ اتحادیٔه اروپایی امروزی است و به تدریج بر تعداد این کشورها افزوده شد. قارهٔ اروپا 
دارای منابع زیرزمینی از قبیل معادن زغال سنگ و نفت )دریای شمال( است اما این منابع پاسخگوی نیاز کارخانه های صنعتی این قاره نیستند.  

به طورکلی، کشورهای اروپایی واردکنندهٔ مواد اولیه و معدنی، به ویژه نفت  هستند. 
کشورهای اروپایی همچنین صادرکنندهٔ کاالهای صنعتی به جهان اند و از این نظر منافع مشترک اقتصادی دارند. امروزه نیز اروپا سعی می کند 

بتواند از نظر فناوری و اقتصاد با ایاالت متحدهٔ امریکا، چین و سایر اقتصادهای برتر دنیا رقابت کند.
ـ سیاسی است. این اتحادیه از 27 کشور اروپایی تشکیل شده و در سال 2016 حدود 510 میلیون   اتحادیٔه اروپا یک اتحادیٔه اقتصادیـ 
نفر جمعیت داشته است.اتحادیٔه  اروپا واحد پول مشترکی به نام »یورو« را معرفی کرده است که در 19 کشور از آن استفاده می  شود. پیمان 
شنگن، کنترل روادید )ویزا( را بین اغلب کشورهای عضو لغو کرده است و شهروندان عضو کشورهای شنگن می توانند به راحتی در بین 
کشورهای عضو رفت و آمد کنند.کشورهای اتحادیه اروپا سعی می کنند از سیاست  های عمومی  و مشترکی در امور اقتصادی، سیاست 
خارجی، دفاع، کشاورزی و تجارت پیروی کنند. به همین جهت، این اتحادیه نهادهای مشترکی چون شورای اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان 
)مجلس( اروپا، دادگاه اروپا و بانک مرکزی اروپا را پایه گذاری کرده است. کشورهای عضو اتحادیه با آنکه مستقل اند، متعهد می شوند که 
از مصوبات و احکام اتحادیٔه اروپا پیروی کنند. دولت های اروپایی به رغم حفظ پرچم ملی و رسمی کشور خود، برافراشتن پرچم مشترک 
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اتحادیٔه اروپا را نیز در کشور خویش پذیرفته اند.
البته برخی از کشورهای اروپایی چون سوئیس، نروژ و ایسلند، عضو این اتحادیه نیستند وبعضی از کشورها نظیر گرجستان عضو ناظر آن 

هستند. به رغم درجٔه باالی وحدت و همگرایی در این اتحادیه، فرایندهای واگرایی نیز در آن جریان دارد.
 یکی از عوامل واگرایی در این اتحادیه، تفاوت در سطح توسعٔه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو است. برای مثال، کشورهایی چون 
آلمان و فرانسه، قدرت های اقتصادی بزرگی هستند و برخی کشورها همچون یونان، کرواسی، مالت و قبرس، قدرت یا توسعٔه اقتصادی چندانی 

ندارند و همین امر اختالفاتی را در درون اتحادیه، به وجود می آورد. 
 همچنین، قدرت های برتر در اتحادیٔه اروپا مانند انگلیس ؛فرانسه و آلمان گاه برای قلمرو سازی ژئوپلیتیکی یعنی نفوذ، کنترل، تأثیر گذاری و 

سلطه  بر فضای جغرافیایی اتحادیه یا تضمین قدرت، امنیت و منافع ملی خود با یکدیگر رقابت می کنند. 
 رشد ملی گرایی افراطی از جمله چالش های کشورهای اروپایی است که موجب شده است عده ای از مردم کشورهای عضو با سیاست های 
این اتحادیه مخالف  باشند و به سمت خروج از آن حرکت کنند. این ملی گرایی و نژاد پرستی در دهٔه اخیر بیشتر  تحت تأثیر  اقدامات تروریستی 

و بروز ناامنی و نیز مهاجرت های زیاد  از کشورهای در حال بحران آسیای غربی و جنوب غربی  و  افریقا به این قاره  شدت گرفته است.
 در سال 2016 میالدی در یک همه پرسی، اکثر مردم انگلستان به خروج این کشور از اتحادیٔه اروپا رأی دادند و زمینه های خروج از آن را 

فراهم کردند. خروج انگلستان از اتحادیٔه اروپا، به نوبٔه خود موجب تضعیف این اتحادیه می شود.

فعـالیـت

1. با توجه به نقشه، کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا را نام ببرید.
2. جدولی رسم کنید و به طور گروهی و با همفکری یکدیگر، عوامل همگرایی و واگرایی را در منطقهٔ اتحادیهٔ اروپا فهرست کنید.

 
3. با توجه به آنچه از مطالعهٔ موردی 3 و 4 استنباط کرده اید، بگوییدکدام منطقه )خلیج فارس یا اتحادیهٔ اروپا( در همگرایی  و رسیدن به 
وحدت موفق تر بوده است؟ عوامل واگرایی در کدام منطقه بیشتر است؟ به نظر شما، برای کاهش واگرایی در منطقهٔ مذکور  چه می توان کرد؟ 

عوامل واگرایی عوامل مهگرایی

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



پیـوسـت هـا
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واژه ها و اصطالحات
آب سنگ مرجانی:سنگ ها و صخره هایی که از انباشته شدن اسکلت و بقایای مرجان ها در آب های گرم و کم عمق طی 

میلیون ها سال پدید آمده اند.
آکسفام: یک گروه بین المللی امدادرسانی برای مبارزه با فقر، گرسنگی و بی عدالتی است. این مؤسسه در سال 1942 در 

دانشگاه آکسفورد انگلستان در قالب یک کمیتٔه امدادرسانی برای مبارزه با قحطی تأسیس شد.
آنیمیسم: مذاهب قبیله ای؛ این مذاهب در واقع بت پرستی و پرستش موجودات خیالی در سنگ ها، باتالق ها، جنگل ها و 

مانند آن است و بیشتر در مناطق دورافتادهٔ جنگلی، قطبی، بیابانی و... دیده می شود.
امنیت غذایی:دسترسی همٔه مردم به غذای کافی و سالم در تمام طول عمر برای داشتن یک زندگی سالم است.

انقالب سبز:مجموعه ای از روش های کاربرد ماشین آالت کشاورزی، استفاده از گونه های پربازده و کودها و بهبود 
روش های آبیاری که از دهٔه 1960 با ابتکار کشاورزان مکزیکی در استفاده از گونٔه مقاوم گندم در برابر آفت و باالبردن میزان 
تولید آغاز شد و در همٔه کشورها گسترش یافت. این برنامه ها که با حمایت سرمایه داران امریکایی طراحی و اجرا شده اند، به 

تخریب محیط زیست و گسترش بیماری های گوناگون در اثر مصرف سموم و کودهای شیمیایی منجر گردیده اند.
بالتواسالویک:زبان های اسالوی یا اسالونیک که از شاخه های خانوادهٔ زبانی هندواروپایی هستند وبا زبان های بالتیک در 
شرق و جنوب شرقی دریای بالتیک و شبه جزیرهٔ بالکان نزدیکی دارند. برخی زبان شناسان این دو گروه را در یک زیرمجموعه 

قرار می دهند و بالتواسالویک می نامند.
پاک سازی قومی:تبعید، اجبارکردن به مهاجرت یا کشتن برخی گروه های قومی، نژادی و مذهبی در یک منطقه به منظور 

یکدست کردن آن منطقه از نظر قومی. 
تائوئیسم:فلسفه و روش فکری منسوب به الئوتسه، فیلسوف چینی، که در قرن ششم پیش از میالد پدیدار شد و با 

اعتقادات و اعمال مذهبی خاصی همراه بود.
توده زیستی )بیوماس(: کلیه موادی که از موجودات زنده یا بقایای آنها به دست می آیند مانند چوب درختان، اجساد 
گیاهان و جانوران، پس مانده های کشاورزی و فضوالت دامی و فاضالب های شهری و صنعتی. تودهٔ زیستی از منابع مهم 

انرژی تجدیدپذیر است.
تولید ناخالص داخلی:عبارت است از ارزش کلیٔه محصوالتی که در یک دورهٔ معین )یک سال( در داخل یک کشور تولید 

می شود. میزان تولید ناخالص داخلی )GDP( در کشورهای جهان، متفاوت است. 
جغرافیای فرهنگی:شاخه ای از جغرافیای انسانی است که الگوهای پراکندگی فرهنگ ها بر روی زمین، تفاوت های نواحی 
فرهنگی، چشم اندازهای فرهنگی و همچنین بسیاری از موضوعات جدید، نظیر جهانی شدن و حوزه های نفوذ فرهنگی را 

مطالعه می کند. 
حق عبور و مرور بدون ضرر:به اجازهٔ عبور شناورهای خارجی از دریای سرزمینی یک کشور گفته می شود؛ به طوری 

که مخل نظم و آرامش و امنیت دولت ساحلی نباشد. 
دیپلماسی: به دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان گفته می شود.

دیوارۀ دریایی: یا دیوارهٔ ساحلی نوعی سازه است که برای کاهش ضررهای ناشی از جزر و مد یا سونامی در تأسیسات 
ساحلی ساخته می شود و معمواًل 3 تا 5 متر ارتفاع دارد. 



سوءتغذیه:مصرف ناکافی یا نامناسب غذا؛ به طوری که مواد مورد نیاز مانند پروتئین ها، مواد معدنی و ویتامین ها به اندازٔه 
کافی به بدن نرسد.

عصر اکتشافات جغرافیایی: زمان آن از پایان قرن پانزدهم تا هجدهم میالدی است و طی آن، کاشفان و دریانوردان 
اروپایی، سرزمین های نو مانند قارهٔ امریکا و استرالیا را کشف کردند. این دوره با رونق تجارت، شکل گیری دولت های 

استعمارگر اروپایی و به وجود آمدن مستعمرات در نواحی مختلف دنیا همراه بوده است.
فائو:سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد که هدف آن ارائٔه خدمات به کشورها برای گسترش و 
مدرن سازی جنگل داری، شیالت، و تأمین و توزیع غذای مناسب برای همگان و مبارزه با سوءتغذیه در کشورها، به  ویژه 

کشورهای کمترتوسعه یافتٔه صنعتی است. 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی:تجزیه کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق به روسیه و تعداد زیادی جمهوری های 
مستقل؛ این کشور متشکل از جمهوری های شورایی مختلف و دارای نظام کمونیستی بود که با نظام سرمایه داری ایاالت 
متحدهٔ امریکا و اروپای غربی رقابت می کرد. از دهٔه 1980 جنگ سرد بحران ها و تغییراتی در نظام سیاسی و اقتصادی این 
کشور پهناور پدید آورد که در نتیجٔه آنها، این کشور به روسیه و تعداد زیادی جمهوری  مستقل، مانند قزاقستان، تاجیکستان 

و ترکمنستان تجزیه شد. 
کشتی فّله بر:نوعی کشتی تجاری است که برای حمل و نقل کاالهای بسته بندی نشده و فلّه ای مانند غالت، زغال سنگ، 
کانی ها و سیمان به کار گرفته می شود. عرشٔه این نوع کشتی ها مسطح است و در سراسر آن، دریچه های ضدآب وجود دارد 

که از محموله در مقابل نشت آب محافظت می کنند.
کشتی کانتینری:در این نوع کشتی  حمل انواع محصوالت با بسته بندی کانتینری انجام می گیرد. کانتینرها )بارگنج( 
اندازه هایی استاندارد دارند و دارای محفظه ای فوالدی یا آلومینیومی هستند. بارگیری و تخلیٔه کاال از کشتی و حمل و نقل 

آن به نواحی مختلف، به این روش با سهولت و ایمنی بیشتر انجام می گیرد. 
کالن شهر:مادرشهر، که با عنوان کالن شهر یا متروپلیس هم شناخته می شود، به شهرهای بزرگ و پرجمعیت می گویند. 
کالن شهر یا مادرشهر معموالً از یک شهر مرکزی و تعدادی شهر اقماری تشکیل می شود و در هر کشور اهمیت سیاسی، 

اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی زیادی دارد.
 کمونیسم: یک ایدئولوژی است که در آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نفی می شود و مالکیت جمعی بر ابزار تولید و 
جامعه ای بدون اختالف طبقاتی و طبقٔه سرمایه دار تأیید می گردد. این ایدئولوژی بر مبنای تفکرات کارل مارکس و مکتب 

مارکسیسم پایه گذاری شده است. 
گرسنگی: نرسیدن حداقل انرژی الزم )حدود 1800 کیلوکالری در روز( به بدن، در اثر کمبود مواد غذایی یا دسترسی 

نداشتن به غذاست.
الما:جانوری از گروه شترسانان که بومی امریکای جنوبی است و در کوه های آند زندگی می کند. از این جانور برای بارکشی 
استفاده می شود واز گوشت و پشم آن نیز استفاده می کنند. الما برخالف شتر کوهان ندارد و وزن آن بین 120 تا 150 کیلوگرم 

است.
ماده گرایی:ماده باوری یا ماتریالیسم به دیدگاهی گفته می شود که بنابر آن، هر آنچه در هستی وجود دارد ماده یا انرژی است و 

آگاهی و شعور و روح خارج از ماده وجود ندارد. این دیدگاه به وجود آفریدگار و دنیای پس از مرگ اعتقاد ندارد.



منطقه نظارت: قلمرو منطقه نظارت حدود 12 مایل بعد از دریای سرزمینی است و دولت ساحلی در این بخش نظارت 
می کند تا از تخلفاتی مانند نقض مقررات مالی، مهاجرتی، گمرکی و... در دریای سرزمینی و آب های داخلی جلوگیری کند.
منطقه انحصاری اقتصادی: حّد نهایی آن خط 200 مایل از خط مبدأ است که دولت ساحلی در آن حق تعیین مقررات  
مربوط به منابع اقتصادی مانند اکتشاف و بهره برداری از منابع غیر زنده، استفاده از انرژی آب دریا، تأسیسات، جزیره مصنوعی 

و اجرای آنها را  دارد. کشورهای غیر ساحلی نیز در این منطقه حق کشتیرانی آزاد دارند. 
موازنۀ تجاری:موازنه یا تراز تجاری، تفاوت ارزش پولی واردات و صادرات یک ناحیه یا کشور طی یک دورهٔ معین 
است. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، موازنه مثبت است و کشور مازاد تجاری دارد و اگر واردات بیشتر از صادرات 

باشد، موازنه منفی است و کشور کسری تجاری دارد.
موج شکن:سازه ای از جنس سیمان، سنگ یا بتون آرمه است که برای حفظ تأسیسات ساحلی از خطر امواج و مقابله با 

تأثیر آنها ساخته می شود.
ناتو: پیمان نظامی آتالنتیک شمالی یا ناتو در سال 1949 در واشنگتن پایه گذاری شد. 28 عضو آن توافق کرده اند که در 

صورت حمله به یک یا چند کشور اروپایی عضو این پیمان یا امریکای شمالی، همٔه اعضا موظف به مقابله با آن حمله اند.
نیروی کوریولیس: یا اثر کوریولیس، یک شبه  نیروست که باعث انحراف اجساِم در حال حرکت به بیرون از راستای خط 
راست می شود. با چرخش زمین به دور خود، اجسام در حال حرکت در نیمکرهٔ شمالی به سمت راست و در نیمکرهٔ جنوبی 

به سمت چپ، منحرف می شوند.
هاریکن:چرخند)سیکلون(هایی است که روی اقیانوس های گرم منطقٔه استوایی توسعه می یابد. بادهای شدید با سرعت 71 
مایل در ساعت و باران های سیل آسا ایجاد می کند. هاریکن ها، باعث خسارات های جانی و مالی فراوانی در نواحی ساحلی 

می شوند.
یونیسف:صندوق کودکان ملل متحد که برای ارتقای بهداشت، واکیسناسیون، بهداشت و آموزش کودکان و حفاظت از 
آنها در برابر سوء  استفاده و خشونت عمدتاً در مناطق فقیر و جنگ زده فعالیت می کند.یونیسف دارای صندوق اعانه است که 

از طریق آن برای برنامه های خود کمک های مالی دریافت می کنند.

سپاسگزاری

از سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران و معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ناجا که با ارائه اطالعات، فیلم ، 

تصویر و ... در بخش هایی از کتاب ما را یاری کردند، قدردانی می شود.











استان محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف استان محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

قم   محسن یوسفی 26 سمنان   نعیمه سادات کاظمی 1

هرمزگان   حکیمه عالی زاده 27 همدان   نعمت ملکی 2

چهارمحال وبختیاری   مهناز دانش 28 آذربایجان شرقی   زینب جوانشیر 3

گلستان   عبدالوهاب شرافتی 29 آذربایجان شرقی   سپیده پورصمد 4

خراسان رضوی   حسین نژادعباسی 30 گلستان   خلیل عباسی 5

کرمان   نصرت مصطفی پور 31 مرکزی   لیال اصالحی 6

البرز   محمد رضا ربانی 32 سیستان وبلوچستان   عباس قویدل 7

گیالن   مرتضی بصیری توچائی 33 خراسان جنوبی   کلثوم عرب 8

گیالن   هاجر احمدی 34 همدان   زهرا حکمتیان 9

شهرستانهای تهران   زهرا صمدی 35 مرکزی   زهره صالحی 10

فارس   جهان پوالد کاظمی 36 خراسان رضوی   محمد تقی خورشیدی 11

یزد   شمس السادات میر اکبری 37 ایالم   محمد عزیزی 12

خوزستان   ناهید کشاورز 38 فارس   زهره صداقت زاده 13

مازندران   سید حامد شهدایی 39 خراسان جنوبی   نسرین گیوشادی 14

زنجان   مهدی تقی لو 40 ایالم   علی حسنی 15

اردبیل   بهنام مجیدپور 41 کرمان   نسرین جوانشیری 16

چهارمحال وبختیاری   کاظم رستمی 42 آذربایجان غربی   مهین منافی 17

اردبیل   فاطمه توانگر کلیمانی 43 اصفهان   آزیتا رحیمی 18

کردستان   اقبال وحدانی 44 شهرستانهای تهران   افسر تیموری 19

سیستان وبلوچستان   عبدالغنی صفرزائی 45 بوشهر   سید قاسم غریب زاده 20

خراسان شمالی   حمید جوینی 46 کرمانشاه   ثریا فرجی 21

کهگیلویه وبویراحمد   رضا رضایی 47 اصفهان   کتایون بهارلوئی 22

هرمزگان   شجاع کریمی نژاد 48 شهرتهران   سید رضا سیدی 23

مازندران   سید علی اصغر هادیان امرئی 49 شهرتهران   سلطنت صادقی 24

البرز   علیرضا عزیزی 25

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری 
اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط 
اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، 
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی 
استان ها، گروه های آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن 
به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای 

این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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