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دانـشآمـوزعـزیـز

خداوند یکتا ،سیارۀ زمین را شگفت انگیز و متنوع آفریده است و
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
شدید و امسال در این کتاب با مفهوم ناحیه و نواحی طبیعی،
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
زمین و دربارۀ سرزمین ها ،فرهنگ ها و مسائل و چالش هایی
که جهان با آن روبه رو است گسترش دهیم تا بتوانیم برای حل
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 دبيران گرامي
خداوند متعال را سپاس میگوییم که به لطف او توانستیم کتاب جغرافیای پایۀ یازدهم را به شما تقدیم کنیم.
یکی از حوزههای یازدهگانۀ سند برنامهدرسی ملی ،حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی است.
این حوزۀ گسترده دروس متعدد ،از جمله جغرافیا ،را در بر میگیرد .در راهنمای برنامۀ درسی این حوزه ــ مبتنی
بر اسناد تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی ــ هدف غایی یادگیری ،زمینه سازی و کمک به متربیان برای تحقق
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 شایستگیها
و توانمندیهای الزم برای مواجهۀ مسئوالنه با مسائل و چالشهای 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 رشتهای
خود میتواند بستری مناسب برای کسب شایستگیهای 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 عمومیو جهانی است؛ هرچند
در فصول مختلف این کتاب به نمونههایی در سطح ملی (کشور ایران ) اشاره شده است.
برای تحقق اهداف و ایجاد شایستگیهای الزم در دانشآموزان ،ضرورت دارد شما دبیر گرامیبه اهداف اصلی
درس توجه داشته باشید و بر آنها تأکید کنید .همچنین ،کتاب را منبعی برای کاوش و بررسی و پرورش مهارتها
الگوی تدریس ،انتظارات یادگیری و شیوههای ارزشیابی شما تأثیر خواهد گذاشت.
کنیم .انتظار میرود شما معلم گرامینیز 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 دانستهها ،یادگیری رشد دهنده و تدریجی ،تولید مفهوم توسط دانشآموزان

شمار
ر

ب
رون
داده
ای ی
ادگی
ری،

در تألیف درسهای این کتاب تالش کردهایم به مثلث یادگیری مطلوب توجه

ای پ
انه ه
رس

ارائه

و نیز وسیلهای برای عالقهمند کردن دانشآموزان به کاوشگری در مسائل محیطی بدانید .این توجه بدون شک بر

طراحی آموزشی فعال

مد نظر قرار میگیرد.
و رویکرد تعاملی و کاوشی به جای انتقال یک سویه محتواّ ،
در این کتاب ،همۀ درسها با یک فعالیت آغاز میشوند که هم نقش آمادهسازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری دارد
و هم پیش دانستههای دانشآموزان را محک میزند .از همۀ دبیران گرامی انتظار میرود کتابهای نونگاشت دورۀ
متوسطۀ اول را مطالعه کنند تا با آموختنیهای دانشآموزان در برنامههای جدید آشنا شوند.
در متن هر درس فعالیتهایی نظام دار و متوالی طراحی شدهاند .به اجرای این فعالیتها در کالس اهتمام بورزید.
فعالیتها طوری طراحی شدهاند که فضای الزم را برای درک و فهم و پرورش مهارتها و کسب شایستگیها پدید
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میآورند.توجه داشته باشید که انجام ندادن فعالیتها و تبدیل متن درسها به بستری برای سؤال و جوابهای
کلیشهای ،بر خالف رویکردهای برنامه است.
در پایان هر درس ،فعالیت مربوط به «مهارتهای جغرافیایی»

طراحی شده که شامل مهارتهای نقشهخوانی،

تولید نقشههای موضوعی ،مراجعه به اطلس ،کار با نقشههای هواشناسی و توپو گرافی و ...است .شایسته است که به طور
مناسب به تمرینهای آن توجه کنید .در این زمینه ،تمرینهای بیشتری در لوح فشردۀ ضمیمۀ کتاب آورده شده است.
در بخشهایی از کتاب ،متونی با عنوان «   مطالعه برای انجام دادن فعالیت»
موردی»

مطال
ان عهبرای
جام
فعالیت

و در پایان هر فصل « مطالعۀ

درج شده است .این بخشها نیز مانند سایر قسمتهای کتاب اهمیت دارند .دانشآموزان باید متن

هر درس را مطالعه کنند و سپس در کالس ،بحث و گفتوگو و سایر فعالیتهای 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 جستوجوگر است .طرح سؤال ،خود نیمیاز راه پژوهش است.از دانشآموزان
بخواهید سؤاالتی را که دربارۀ موضوعات هر فصل برایشان مطرح شده است و قصد دارند در آینده پاسخ آنها را
جستوجو کنند ،یادداشت نمایند و به شما بدهند .برای انجام دادن این فعالیت نمرهای منظور کنید.
یکی از راهبردهای نوآورانه در مدیریت کالس در سالهای اخیر« ،کالس معکوس» یا کالس وارونه است و مراد
از آن ،بهرهگیری از زمان و فضای خارج از کالس برای یادگیری است .این بهویژه با توجه به مشکل کمبود زمان
آموزش در مدرسه میتواند بسیار راهگشا باشد.
این نشانه

در بخشهایی از کتاب به معنای آن است که پیشنهاد میکنیم این بخش را به صورت «کالس

معکوس» اجرا کنید؛ یعنی دانشآموزان در منزل آن بخش را مطالعه کنند .سپس ،زمان کالس را به فعالیت مربوط
به آن اختصاص دهید تا دانشآموزان از طریق بحث و گفتوگو و انجام دادن فعالیت طراحی شده ،یافتههای خود
را با یکدیگر در میان بگذارند و آنها را کامل کنند.
یکی از اضالع مثلث یادگیری مطلوب و مؤثر ،استفاده از رسانههای متنوع و حرکت از یادگیری تکرسانهای به
سوی « رسانههای پرشمار» است .به همین منظور ،همراه این کتاب یک لوح فشردهتوزیع میشود که فایلهای
صوتی و تصویری و متنی آن هم برای دانشآموزان و هم برای معلمان جهت نمایش در کالس قابل استفاده است.
با این نشانه

در کتاب درسی دانشآموزان به لوح فشرده و همچنین برخی پایگاههای اینترنتی ارجاع داده

میشوند .بدیهی است شما معلم گرامیمیتوانید از سایر رسانههای متنوعی هم که خود فراهم میکنید ،برای تدریس
مطلوبتر استفاده کنید.
برای آموزش مباحث این کتاب ،استفاده از اطلسهای جغرافیایی (حاوی نقشههای گوناگون از نواحی مختلف)
الزامی است .در ابتدای سال تحصیلی از دانشآموزان بخواهید اطلسها 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 آموختههاست.در کالس فعال به
دانشآموزان فرصت داده میشود که آموختهها ،نتایج کاوش و فعالیتهای محول شده را ارائه کنند این ارائهها منجر
به رشد دانشآموزان و تقویت خود باوری و اعتماد به نفس و بروز خالقیت آنها میشود.ارائه کردن میتواند به صورت
انفرادی یا گروهی و به اشکال مختلف نظیر سمینار ،روزنامه دیواری ،نمایشگاه عکس،پوستر و گزارش شفاهی باشد.
در همۀ درسهای این کتاب فعالیتهایی برای « ارائۀ دانشآموزان» با نشانۀ

در نظر گرفته شده است.با این

حال ،شما میتوانید در سایر فعالیتها نیز زمانی را به ارائه اختصاص دهید و نمرۀ آن را در ارزشیابی مستمر لحاظ کنید.
با توجه به رویکرد تربیت اجتماعی و هدف آمادهکردن دانشآموزان برای زندگی شایسته ،ارزشیابی این درس نباید
موجب احساس سرخوردگی یا شکست در دانشآموزان شود .درس جغرافیا باید عالقهمندی به مطالعه نواحی مختلف
و شناخت چالشهای محیطی و اجتماعی و مواجهه خردمندانه با آنها را در دانشآموزان پدید آورد؛ بنابراین ،انتظار
میرود که آزمونها نه تنها برای دانشآموزان مشقتی ایجاد نکنند بلکه همۀ آنها نمرۀ خوبی در این درس بهدست آورند.
به ارزشیابی مستمر اهمیت بدهید .ارزشیابی مستمر ،انجامدادن آزمونهای کتبی مکرر نیست بلکه کلیۀ فعالیتهای
داخل وخارج کالس ،بخش ارائۀ دانشآموزان،بحث و گفتوگو ،تهیۀ نقشههای موضوعی ،نقشهخوانی ،تولید پوستر،
عکس و… را در برمیگیرد که البته همه باید در پوشۀ کار قرار گیرند.ارزشیابی مستمر بهمنظوراصالح نواقص یادگیری
صورت میگیرد و معلم باید در هر مرحلۀ آن راهکارهایی برای جبران ضعف دانشآموزان تدارک ببیند.

در آزمونهای کتبی کالسی و پایانی و همچنین آزمونهای ورودی دانشگاهها و مؤسسات طرح

هرگونه سؤال از بخشهای «بیشتر بدانیم»  « ،مطالعه برای انجام فعالیت»  « ،مطالعههای موردی 1تا ،»4

«متن فعالیتهایی که درس با آنها آغاز میشود»  « ،زیرنویس عکسها ونقشهها» و «  واژهنامه پیوست
آخر کتاب» ممنوع است.

فعالیتهای مربوط به نقشه فقط در محدودۀ مهارتهای جغرافیایی درج شده در کتاب انجام میگیرد و در پایان
هر درس ارزیابی میشود.از ارائۀ طرح نقشههای گنگ و حافظه محور در آزمونها خودداری فرمایید.
امید است شما معلمان عزیز با به کارگیری روشهای مناسب ،فضایی پر نشاط و دلپذیر در کالسهای
این درس فراهم کنید.
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فصل1ناحیـه چیست؟
مفاهیمکلیدی
ناحیه

ناحیهبندی
کانون ناحیه
مرز ناحیه
نواحی طبیعی
نواحی انسانی
نواحی سیاسی

معنا و مفه
وم ناحیه چیست؟
جغراف 
یدا 
نها چ
گونه و با چه معیار
های
ی
س
ط
ح
ز
می
ن را
نا
حی هبندیمیکنند؟
نکات قابل تو
جه دربارۀ مرز و قلم
رو نواحی کداماند؟
روابط ان
سان با نواحی ،چه
ویژگیهایی دارد؟

1

1

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.

1

مزرعه ای در سوئیس
2

بندر پیرائوس ـ یونان

2

4

مزرعۀ نخل

3

روغنی (پالم) ـ مالزی

ی ـ شمال افریقا

زندگی شبان

هریک از این تصاویر ،ناحیهای از سطح زمین را نشان میدهد .تصویرها را با هم مقایسه کنید؛ چه عواملی سبب میشود که شما
شیوه زندگی مردم؟ و ...
احساس کنید این نواحی با یکدیگر تفاوت دارند؟ آب و هوا؟ پوشش گیاهی؟ نوع بهرهبرداری از محیط و ٔ
شماره ( ،)1ناحیه ای مرطوب با پوشش گیاهی غنی و فعالیت دامداری را نشان میدهد .در این ناحیه به سبب بارندگی زیاد و
تصویر
ٔ
رطوبت کافی ،چمنزارهای وسیعی به وجود آمده و شرایط مناسبی برای دامداری و پرورش گاو فراهم شده است .نوع خانهها و شکل
سقف ساختمانها نیز با ریزشهای جوی و نوع فعالیت اقتصادی ساکنان ناحیه ،یعنی نگهداری دام و علوفه ،تناسب دارد.
ناحیه ساحلی با فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری را نشان میدهد .امکان تجارت دریایی موجب
تصویر
شماره ( ،)2یک ٔ
ٔ
به وجود آمدن شهری با نقش بندری در کنار دریا شده است .جذب جمعیت زیاد ،رونق فعالیتهای مربوط به تجارت و گردشگری و
حمل و نقل بار و مسافر موجب پدید آمدن ساختمانهای بلندمرتبه شده است.
شیوه زندگی چه ارتباطی با
اکنون دقت کنید و بگویید در تصاویر  3و  ،4چه ارتباطی میان اجزا و پدیدهها وجود دارد .نوع فعالیت و ٔ
محیط طبیعی دارد؟ تفاوت های این دو مکان چیست و عواملی که این دو را از هم متمایز می کنند ،کدام اند؟
3

ناحیه

دانستید که هر مکان در روی زمین ویژگیهایی دارد .همچنین میان اجزا و پدیدههای هر مکان ،نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد
مطالعه شباهت ها و تفاوتهای مکانهاست.
که آن مکان را از سایر مکانها متفاوت میسازد .یکی ازکارهای جغرافی دانان،
ٔ
مکانهایی که ویژگیهای مشابه دارند ،همان نواحی هستند« .ناحیه»
یکی از مفاهیم اصلی در دانش جغرافیاست .برای ناحیه تاکنون
ناحیه
تعاریف متعددی ارائه شده است .در اینجا به یکی از این تعریف ها
اشاره میکنیم.
ناحیه

ناحیه

ناحیه     ،بخشی از سطح زمین است که ویژگیهای جغرافیایی (طبیعی،

از این تعریف میتوان نتیجه گرفت:
1ــ ویژگی اصلی هر ناحیه ،وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی
و انسانی در آن است (وحدتیابی).
ناحیه جغرافیایی به درجهای از همگونی رسیده است که از
2ــ هر ٔ
سایر بخشهای پیرامون خود متمایز میشود و با آنها تفاوت دارد.

اقتصادی ،اجتماعی  ،فرهنگی و  )...همگون و خاصی دارد؛ به طوری
که با بخشهای مجاور خود متفاوت است.

ناحیه و منطقه هر دو معادل فارسی واژۀ انگلیسی  Regionهستند؛ بنابراین ،مترادف یکدیگرند و میتوان آنها را
به جای یکدیگر به کار برد.

ناحیهبندی

جغرافیدانها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی ــ که در آنها پدیدهها با هم همگونی و وحدت دارند ــ تقسیم کرده و
سپس مورد مطالعه قرار دادهاند .این تقسیمبندیها برای شناخت بهتر و آسانتر مکان های مختلف و علم ی کردن مطالعات و تحقیقات
درباره این مکانها صورت میگیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.
ٔ
وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچکتر تقسیم میکنیم ،بهطوریکه هر واحد با واحد مجاور تفاوت
داشته باشد ،در واقع «ناحیهبندی» کردهایم.
4

جغرافیدانها 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 میکنند و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش میدهند.
شیوه کار او صورت میگیرد .انتخاب معیارها و مالکها
ناحیهبندی کاری صرفاً جغرافیایی است و براساس طرز تفکر یک جغرافیدان و ٔ
برای تعیین حدود یک ناحیه ،به هدف مطالعه و تحقیق جغرافیدان بستگی دارد .این معیارها ممکن است «عوامل طبیعی» یا «عوامل
انسانی» باشد.
الف) معیارهای مربوط به عوامل طبیعی :ناهمواریها ،آب و هوا ،پوشش گیاهی ،خاک و نظایر آن ،از معیارهای
شماره  1جغرافی دان بر اساس معیارهای مربوط به بارش ،ایران را
نقشه
طبیعی ناحیه بندی است.به نقشهها و تصاویر دقت کنید.در ٔ
ٔ
ناحیه بندی کرده است.
نقشۀ 1ـ نواحی بارشی ایران

آذ

ربی

زر غ

ـرس

خ

شش ناحیۀ بارشی تقسیم کرده است.

ــــ

فصلی بارش و باالترین میزان بارش روزانه ،ایران را به

زاگـ

داخلی

راهنمـــا

کر

خر

شما

ربا

دس

عمدۀ بارش از قبیل میانگین بارندگی ساالنه ،توزیع

اس

لی

خ
زر شرقی

یج

تان

در این نقشه ،جغرافیدان براساس ترکیب ویژگیهای

ان

دریــای خزر

ان

ناحیۀ خزر غربی
ناحیۀ خزر شرقی

خلی

دریــای عمان

ــ

جف

ــ

ـار

س

ناحیۀ کردستان
ناحیۀ آذربایجان و زاگرس
ناحیۀ خراسان شمالی
ناحیۀ داخلی

ویژگی های آماری نواحی بارشی ایران

ناحیه

خزر غربی

میانگین

ساالنۀ بارش
به میلی متر زمستان
1261

26

539

43

خزر شرقی

539

آذربایجان و زاگرس

313

داخلی

154

کردستان

خراسان شمالی

درصد بارندگی فصلی

313

بهار

تابستان

پاییز

14

20

40

22

5

43
42

56

باالترین بارش

روزانه به میلی متر

5

42

میانگین

باالترین بارش

روزانه به بارش

نام ایستگاه

ساالنه به درصد

93

7

رامسر

48

9

سنندج

30

48

9

30

نسبت میانگین

ـ

گرگان

28

3

27

33

11

زنجان ـ شهرکرد

19

2

23

28

19

اهوازـ ایرانشهر ـ یزد ـ سمنان

28

3

27

5

33

11

مشهد

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

راهنمـــا
براونزول
چرنوزیوم
کرایوزول
ِگلِیزول
لوویزول
ارگانیک
پودزول
ر ُگزُل
سولونتزیک
ورتیزول
طبقهبندینشده

خاک کرایوزول (خاک یخ بستۀ نواحی توندرا)

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

نقشۀ 2ـ نواحی خاک کانادا

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

مدار رأس السرطان
استوا

مدار رأس الجدی

راهنمـــا

نقشۀ 3ـ نواحی جنگلهای بارانی استوایی و جنگلهای تایگا

6

تایگا

جنگل های بارانی استوایی

ب) معیارهای مربوط به عوامل انسانی :این معیارها ممکن است جمعیت ،اقوام (قومیتها) ،دین ،زبان ،فرهنگ ،نوع
فعالیتهای اقتصادی و نظایر آن باشد.
به تصاویر و نقشهها دقت کنید.
نقشه 4مشاهده می کنید ،اقوام مختلف هر یک در بخش خاصی از کشور افغانستان سکونت دارند.
همان طور که در ٔ

تاجیکستان

ُازبک
ازبکستان
هزاره

مزار شریف

ترکمنستان

قندوز

ایران
جالل آباد

تاجیک

کابل

هرات

قندهار
زابل
َپشتون

پاکستان

راهنمـــا
پشتون % 42
تاجیک % 27
هزاره % 9
ازبک % 9
نقشۀ 4ـ پراکندگی نواحی قومیت ها در افغانستان

«ارقام تقریبی است».

7

آیماق % 4
ترکمن % 3
بلوچ % 2
سایر اقوام %4

شماره  5توجه کنید .در کشور سوئیس چهار زبان رسمی وجود دارد.
نقشه
به ٔ
ٔ

راهنمـــا

آلمانی
فرانسه
ایتالیایی
ُرمانش

نقشۀ   5ـ پراکندگی نواحی زبانی اصلی در سوئیس

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

آکشاردام ـ بزرگترین معبد هندوها
دهلی

مسجد جامع دهلی ،یکی از بزرگترین
مساجد جهان

راهنمـــا
هندو %79/8
اسالم % 14/2

کلیسای بانوی ما

مسیحیت %2/3
سیک % 1/7
بودایی % 0/9
سایر ادیان و مذاهب %0/7

نقشۀ   6ـ پراکندگی نواحی ادیان در هند

«ارقام تقریبی است»
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قاره اروپا را مشاهده میکنید .نواحی صنعتی اروپا بیشتر در کدام بخشهای این قاره استقرار یافتهاند؟
نقشه
در ٔ
عمده صنعتی در ٔ
شماره  7نواحی ٔ
ٔ

سوئد

فنالند

دریای نروژ
نروژ

استونی

ریا
د
ک
لتی

لیتوانی

ی با

التویا

دریای شمال

برلین
لهستانپراگ ساکسونی

اکراین

مولداوی

چک
اسلوواکی

کرواسی

صر
بست
ان

مقدونیه
آلبانی

یونان

پاریس

زوریخ

سوئیس
میالن
ونیز

فرانسه

ناحیۀ صنعتی ـ جمهوری ِچک

لیون
بیلبائو

پرتغال

بارسلونا

ا

مون

ته ن

گرو

بلژیک

یتا

بوسنی

رور

لیا

اسلوونی

منچستر

ایرلند

بروکسل

فرانکفورت

مجارستان اتریش

رومانی
بلغارستان

بوهمیا

انگلستان

لندن

هامبورگ

آلمان

اقیـانـوس اطلـس

ناحیۀ صنعتی ـ رور آلمان

سار

دنی

اسپانیا

دریـای مدیتـرانـه

راهنمـــا
ناحیۀ صنعتی مهم

نقشۀ 7ـ نواحی صنعتی مهم در قارۀ اروپا

امروزه برای ناحیه بندی از روشهای جدید نقشه  کشی ،تفسیر عکسهای هوایی ،سیستمهای اطالعات
جغرافیایی ( )GISو بهویژه روشهای ریاضی و آماری استفاده میشود .جغرافیدانها پس از تعیین معیارها و
کمی و آماری (فراوانی و تکرار پدیدهها در واحد سطح ،ضریب
شاخصهای ناحیهبندی با استفاده از روشهای ّ
هم بستگی و  ،)...میزان وحدت و تجانس را در یک ناحیه تعیین میکنند و آن را روی نقشه نشان میدهند.

9

فعـالیـت
بیندیشیم :به نظر شما ،چرا جغرافیدانها ناحیهبندی
میکنند؟ ناحیهبندی جغرافیدانها با کار محققان سایر
رشتههای علمی (مثالً زیستشناسان در ردهبندی
موجودات زنده یا مورخان در تقسیمبندی تاریخ به
دورههای زمانی و )...چه شباهتی دارد؟
ــ نمودار زیر را روی کاغذ رسم کنید و به جای
نقطه چین ها عبارت های مناسب بنویسید.

ناحیه
........................................................................

مهـارتهای جغرافیایی
1ــ الف) هر یک از نقشههای  1تا  ،7ناحیهبندی بر مبنای کدام
معیار طبیعی یا انسانی را نشان می دهد؟
برای نقشههای شمارۀ 5 ،4 ،1جدولی ترسیم کنید و اطالعاتی را
که هر نقشه و راهنمای آن در اختیار شما میگذارد ،استخراج و
یادداشتکنید		 .
معیارناحیهبندی تعداد
نوایح
روی
نقشه

ومقعیتتقرییب آچنه از این نقشه درک
مقایسه
یمکنم
وسعتنوایح نوایحعمده
(وسیعترین
ناحیه)

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

ناحیهبندی
معیارهایطبیعی

معیارهایانساین

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

				
2ــ با توجه به نقشۀ پراکندگی ادیان درکشور هند و آنچه دربارۀ
میزان جمعیت آن کشور میدانید ،تعداد تقریبی مسلمانان هند
را محاسبه کنید.

به طور گروهی از نواحی طبیعی و انسانی پیرامون روستا یا شهر خود عکس بگیرید  .تصاویر را دستهبندی کنید (ناحیۀ کشاورزی،
صنعتی ،بیابانی و )...و در قالب مناسبی در کالس نمایش دهید .هنگام ارائۀ کار خود ،نام و موقعیت ناحیهای که از آن عکس
تهیه کردهاید و همچنین ویژگیهای آن ناحیه را توضیح دهید.

برای مشاهدۀ تصاویر بیشتر از نواحی طبیعی و نواحی انسانی  ،به لوح فشردۀ پیوست کتاب یا پایگاه اینترنتی شبکۀ
رشد به نشانی  www.roshd.irمراجعه کنید.
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2

انسان و ناحیه

در درس گذشته آموختید که سطح زمین بر مبنای معیارهای طبیعی یا انسانی ناحیهبندی میشود و انسانها با نواحی ارتباط متقابل برقرار
میکنند .اکنون میخواهیم ببینیم در این ارتباط چه نکات قابل  توجهی وجود دارد.
درباره پاسخ پرسشها با هم گفتوگو کنید.
متن های  1تا  4را مطالعه کنید .سپس ،فعالیت را انجام دهید و
ٔ
1

انسانها نواحی را به وجود میآورند
انسانها در محیطهای طبیعی تغییراتی به وجود میآورند .آنها برای زندگی و بهرهبرداری از محیط طبیعی از شیوه ها و ابزارهای متفاوتی
استفاده می کنند و در نتیجه ،نواحی مختلفی را پدید میآورند یا نواحی طبیعی را تغییر میدهند.
مثال :

بازارهای شناور در بانکوک ،پایتخت تایلند از دیدنی های
جالب توجه آسیای جنوب شرقی است .دست فروشان در
رودخانه اصلی شهر ،اجناس خود را
قایق های چوبی روی
ٔ
برای فروش عرضه می کنند.
شیوه خاص فروش کاال ناحیه ای تجاری و گردشگری
این ٔ
همه گردشگران خارجی از آن
به وجود آورده است که تقریباً ٔ
بازدید می کنند.

در چهل سال اخیر  ،با ایجاد کارخانه های بزرگ و کوچک
در امتداد محورهای ارتباطی شهر تهران ،نواحی صنعتی
پیرامون این شهر شکل گرفته است.
به وجود آمدن این نواحی صنعتی ،تهران را به مهمترین قطب
صنایع مصرفی کشور تبدیل کرده است.
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2

نواحی به فعالیتهای انسانها شکل میدهند
انسانها با پیشرفت در دانش و تولید ابزار و فناوری بر محیط های طبیعی غلبه کرده و این محیطها را در اختیار گرفته اند؛ با وجود
این ،محیط ها و نواحی طبیعی همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
محدودیتها و موانع محیطی موجب میشود انسانها برای کنترل محیط و شرایط خاص آن چارهاندیشی کنند و به ابداع ابزارهایی
بپردازند .در واقع ،هر ناحیه شرایط خاصی را به انسانها ارائه میکند و انسانها در چارچوب آن شرایط دست به عمل میزنند.
برای مثال ،مردم نواحی گرم و خشک یا نواحی بسیار سرد ،برای کنترل محیط از روشهای متفاوتی استفاده می کنند یا احداث
راهآهن در کشوری که نواحی مرتفع و کوهستانی دارد ،دشوارتر و پرهزینهتر از کشوری است که بیشتر زمین های آن پست و
جلگهای هستند.
مثال  :تصویر ها را مشاهده کنید.

احداث تونل و پل برای عبور قطار در ناحیهای کوهستانی و برفگیرـ سوئیس

به کارگیری ماشین برفروب مجهز به جی پی اس جادهای برای پاک سازی

جادهها ـ کانادا

صید ماهی ـ فیلیپین

استفاده از صفحه های خورشیدی ـ ادارۀ برق سمنان
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۳

نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند
کره زمین با دیگر نواحی مبادالت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دارد .نواحی بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند.
هر ٔ
ناحیه ٔ
همه نواحی و حتی دورافتادهترین آنها بهویژه از نظر اقتصادی ،تحتتأثیر یکدیگرند.
امروزه ٔ
بریده روزنامهها را بخوانید .
مثال ٔ :

4

نواحی تحتتأثیر تصمیمگیریهای سیاسی حکومتها هستند
نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه حکومتها و تصمیمگیریهای سیاسی نیز به شدت بر نواحی
تأثیر میگذارند.
توسعه کشاورزی در یک
ناحیه گردشگری و پارکهای ملی یا صنعتی،
برای مثال ،برنامهریزی یا تصمیم های یک دولت برای ایجاد ٔ
ٔ
ناحیه دیگر ،وقوع جنگ بین حکومتها و نظایر آن ،میتواند موجب حفظ ،تغییر یا تخریب
ناحیه ،انتقال اجباری ساکنان یک ناحیه به ٔ
نواحی طبیعی و انسانی شود.
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مثال :

متحده عربی با ساختن جزیره های مصنوعی در آبهای خلیجفارس ،نواحی جدیدی در منطقه ایجاد کرده است .کاربری
دولت امارات
ٔ
این جزایر مسکونی ،تفریحی و تجاری است و ویالها و آپارتمانهای 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 خلیجفارس باال کشیده میشود .این خاک برداری و گلآلوده شدن وسیع
آب به بوم سازگان (اکوسیستم) دریایی و آب سنگهای مرجانی٭ آسیب رسانده است .صاحب نظران معتقدند که ساختن این جزایر
پیامدهای بسیار نامطلوبی برای محیط زیست خلیج فارس دارد.

فرقه
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 ٔ
بودایی افراطی موج وسیعی از اعتراضات را علیه اقدامات حکومت این کشور برانگیخته است .دولت میانمار مسلمانان را شهروند
نتیجه پاک سازی قومی٭ دولت میانمار ،صدها نفر از
این کشور نمی داند و به همین دلیل ،ساختن مسجد را نیز ممنوع کرده است .در ٔ
ناحیه مسلمان نشین
ناحیه مسلمان نشین این کشور به مرزهای بنگالدش مهاجرت کرده و درخواست پناهندگی نمودهاند .در نتیجهٔ ،
مردم ٔ
میانمار تخریب شده است.

برای مشاهدۀ تصاویر و کسب اطالعات بیشتر از نواحی طبیعی و نواحی انسانی ،به لوح فشردۀ پیوست کتاب یا پایگاه
اینترنتی شبکۀ رشد به نشانی  www.roshd.irمراجعه کنید.
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شماره  2را تفسیر کنید و بگویید شرایط طبیعی هر ناحیه
شماره  1مثال دیگری ارائه کنید .ب) تصاویر متن
1ــ الف) برای موضوع متن
ٔ
ٔ
چگونه بر فعالیتهای انسان تأثیر گذاشته است.
بریده روزنامه ها را بخوانید و چند مورد از مبادالت و روابط اقتصادی نواحی را توضیح دهید .ب) آیا در
2ــ الف) در متن
شماره ٔ 3
ٔ
گذشتههای دور نیز نواحی از نظر اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بودهاند؟ پ) آیا کنش متقابل و وابستگی نواحی در جهان امروز نسبت به
گذشته شدت بیشتری یافته است؟ چرا؟
ناحیه طبیعی ــ مانند جنگلهای بارانی آمازون ــ چه تأثیری بر سایر نواحی دارد.
پایه نهم ،بگویید تغییر در یک ٔ
3ــ با توجه بهدانستههای خود از ٔ
مشاهده نقشه های طبیعی یک اطلس ،توضیح دهید که احداث راهآهن در افغانستان و نپال دشوارتر است یا آلمان و فرانسه.
4ــ الف) با
ٔ
چرا؟ ب) با توجه به این موضوع ،از تأثیر نواحی طبیعی بر فعالیت های انسانی چه برداشتی دارید؟
مطالعه متن ( )4چه نکاتی را دریافتید؟ ب) تصمیم های حکومتی ممکن است موجب حفظ ،تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و
  5ــ الف) با
ٔ
انسانیشود .برای هر یک ،مثالی ارائه کنید.

کانون ناحیه ،مرزهای ناحیه

ناحیه جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیشترین عوامل
هر ٔ
وحدت و همگونی در آن وجود دارند.
ناحیه جغرافیایی دور میشویم و به طرف
معموال ً هرچه از کانون یک ٔ
مرزهای آن حرکت میکنیم ،به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته
میشود و سرانجام ،این عوامل ناپدید میگردند.
ناحیه صنعتی تجمع زیاد کارخانهها مشاهده
برای مثال ،در کانون یک ٔ
ناحیه مجاور نزدیکتر
میشود .هرچه از این کانون دور و به مرزهای ٔ
شویم ،از تمرکز و تعداد کارگاهها و کارخانهها کاسته میشود؛ تا اینکه
ناحیه مجاور ،دیگر اثری از آنها نمیبینیم.
سرانجام در ٔ
یک مثال دیگر در این مورد ،نواحی زیستبومهاست .همانطور
ناحیه انتقالی بین جنگلهای
پایه نهم خواندید ،ساوان یک ٔ
که در ٔ
بارانی استوایی و «صحرای بزرگ افریقا»ست .هرچه به سمت بیابان صحرا ( ،)Saharaپیش می رویم ،بارندگی کمتر و علفهای ساوان
حاشیه
کوتاهتر و تنکتر میشوند و کمکم به مراتع مداری ،که از علفزارهای کوتاهقد تشکیل شده است ،تبدیل میگردند .این مراتع در
ٔ
صحرا به علت خشکی هوا به استپهای بیابانی تبدیل میشوند.
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جنگلهای بارانی استوایی

ساوان متراکم
ساوان پراکنده

نیمهبیابانی
بیابان

خشکی در تمام سال

 7ماه بدون باران

نقشه روبهرو توجه کنید .بخش هاشورزده،
به ٔ
ناحیه ِ
زبانی
ناحیهای انتقالی را در امتداد دو ٔ

انگلیسی و اسپانیایی در مجاورت مرز ایاالت
متحده امریکا و مکزیک نشان میدهد .در
ٔ
این بخش هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی
رواج دارد.

باران در تمام سال

 2ماه بدون باران

تابستان بارانی
زمستان خشک

فرانسوی
ایاالت متحدۀ امریکا

اقیانوس اطلس
خلیج مکزیک

زبان انگلیسی
زبان اسپانیایی
زبان انگلیسی و اسپانیایی (مختلط)
زبان های بومیان

مکزیک

اقیانوس آرام

تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است .البته در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی ،تعیین مرز نواحی دشوارتر از نواحی
ک یا زیست بوم هاست .چرا؟
طبیعی مثل نواحی خا 
قلمرو و وسعت نواحی ،متفاوت است .گاه یک ناحیه بخشی از یک روستا ،یک شهر یا استان یا یک کشور است و گاه چند
قاره را دربرمی گیرد و مقیاس جهانی دارد.
کشور و ّ
مرزهای نواحی قابل تغییرند .در اثر فعالیتهای انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگیهای خاص یک ناحیه از بین برود و
ناحیه کشاورزی را کاهش
وسعت آن کم یا زیاد شود؛ برای مثال ،مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشکسالی ،وسعت یک ٔ
می دهد یا ممکن است به کلی آن ناحیه را به ناحیه ای غیرکشاورزی تبدیل کند.
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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
ناحیه زبانی و قومی و نظایر آن
ناحیه آب و هواییٔ ،
مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند .در این مرزبندی ،گاهی یک ٔ
بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد.
فعـالیـت
1ـ الف) در نقشۀ شمارۀ ( ،)1استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان و خراسان جنوبی چگونه از هم جدا شدهاند؟
ب) کدام ناحیۀ طبیعی در این سه استان گسترده شده است؟
2ـ الف) در نقشۀ شمارۀ ( ،)2کشورهای افغانستان و پاکستان چگونه از هم جدا شدهاند؟
ب) کدام ناحیۀ انسانی در هر دو کشور گسترده شده است؟
2

1
بیرجند

خراسان جنوبی

افغانستان

قوم پشتون

بیابــــــان
لـــــــوت
زاهدان

سیستان و
بلوچستان

کرمان

ایران

پاکستان

کرمان

راهنمـــا

3ـ آیا لزوم ًا مرزهای نواحی طبیعی و انسانی با مرزهای اداری و سیاسی منطبقاند؟

مرز
مرکز استان

مطالعه این فصل ،به وجود نواحی طبیعی ،نواحی انسانی و نواحی سیاسی در سطح زمین پی بردید.
شما با
ٔ
کره زمین گسترده شدهاند .این نواحی دارای ویژگیهای طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیتهای انسان
نواحی طبیعی در سراسر ٔ
ادامه حیات به نواحی طبیعی وابستهاند.
محسوب میشوند .جوامع انسانی برای ٔ
نواحی انسانی شامل نواحی جمعیتی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...در بستر نواحی طبیعی شکل میگیرند و به وجود می آیند.
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همه نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت
به طور کلی ،امروزه ٔ
مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند؛ برای مثال،
نهادهایی مانند شوراها ،شهرداریها ،بخشداریها ،استانداریها،
نواحی سیاسی
سازمانها و باالخره حکومتها ،مدیریت این نواحی را به دست
نواحی انسانی
درباره آنها تصمیمگیری می کنند و سیاستها و
گرفته اند و
ٔ
خطمشیهایی را به کار میبندند.
نواحی طبیعی
همانطور که از بررسی نقشهها دریافته اید ،شهرها ،استانها و
کشورها نواحی سیاسی محسوب میشوند؛ زیرا یک نهاد آنها را
اداره و مدیریت می کند .این نواحی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور ،متمایز می شوند.
در فصلهای بعد ،ویژگیهای نواحی طبیعی ،انسانی و سیاسی را مطالعه خواهید کرد.
فعـالیـت
بیندیشیم :به نظر شما ،آیا میتوانیم قارهها (مثالً قارۀ آسیا یا افریقا) را یک ناحیه بدانیم؟ چرا؟
دلیل بیاورید و پاسخ خود را توضیح دهید.

مهـارتهای جغرافیایی
نقشهخوانی/تفسیرنقشه
1ــ الف) با استفاده از یک اطلس و مشاهدۀ موقعیت نسبی کشور
سوئیس و کشورهای مجاور آن ،توضیح دهید چرا در سوئیس چهار
ناحیۀ زبانی وجود دارد.
ب) با بررسی نقشههای  1تا  7درس اول ،دربارۀ وسعت و مرزهای
نواحی چه میفهمید؟ توضیح دهید.
2ــ همفکری کنید و با مراجعه به یک اطلس ،دست کم دو نمونه
مرزهای نواحی طبیعی را که با مرزهای اداری و سیاسی (در ایران
یا جهان) منطبق نیستند ،مشخص و در کالس بیان کنید.

در هر گروه ،به دلخواه یکی از موضوعات یا مثالهای متن 1
و  2یا مثال های مشابه را در کشور ایران یا سایر نواحی جهان
انتخاب و دربارۀ آن تحقیق کنید .نتیجه را در کالس به صورت
سمینارارائهدهید.درتحقیقخودبررابطۀانسانوناحیهتأ   کید
داشته باشید و در ارائۀ گزارش ،از رسانههای مختلف مانند
نقشه و عکس استفاده کنید.
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