
53بخش دوم:ٰ  راهنمای تدریس فصول

* شیراز ـ فارس

جغرافیای  انسانی ایران
فصل 3
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هدف کلی

اهمیت  و  پی برده  کشور  در  آن  تأثیر گذار  عوامل  و  پراکندگی  نحوه  و  اهمیت جمعیت  به  دانش آموزان 
جمعیت متعادل و نقش مهاجرت در برنامه ریزی های جمعیتی را درک نموده و نسبت به تغییرات جمعیتی  در 

کشور احساس مسئولیت کنند.

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 عوامل تأثیرگذار در پراکندگی جمعیت ایران را تجزیه و تحلیل کنند.
 هرم سنی ایران  را با هرم سنی سایر کشورها مقایسه کنند.

 عوامل جمعیتی تأثیرگذار بر برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی را نام برده و نقش هر یک را تحلیل 
کنند.

 دربارهٔ جمعیت متعادل و نقش آن در کشور اظهارنظر کنند.
 عوامل انسانی و طبیعی اثرگذار بر مهاجرت ونقش آن را  در تغییرات جمعیتی بررسی کنند.

 نسبت به تغییرات جمعیتی کشور حساس شوند.

مواد و وسایل مورد نیاز
نقشه های پراکندگی جمعیت از جنس کاغذ. ناهمواری، صنایع، منابع نفتی و رودهای دائمی  و موقت با 

مقیاس یکسان که بر روی طلق تهیه شده باشد.
آماده کنید: برای آمادگی دانش آموزان می توان متفاوت عمل کرد. درصورت دسترسی به اینترنت در 
کالس افزایش جمعیت به طور آنالین را مبنای شروع درس قرار دهید و با این بحث که هر ثانیه یا دقیقه چند 
نفر به جمعیت جهان و یا ایران افزوده می شوند شروع کنید. در صورت عدم دسترسی به اینترنت، با تعیین 

ویژگی های جمعیت ایراندرس هفتم
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زمان مشخص )در ثانیه( مقدار جمعیت افزوده شده در کشور یا جهان را در همین زمان اعالم کنید. برای 
جلب توجه بیشتر، این اعداد را بر روی تابلو بنویسید و از این طریق وارد مبحث جمعیت شوید.

آموزش دهید: از دانش آموزان بخواهید صفحٔه 60 کتاب درسی را باز کنند و به 3 سؤال داده شده 
با توجه به نقشه پاسخ دهند. سپس از آنها بخواهید به نقشه های صفحه 61 توجه کنند و رابطه بین عوامل 

جغرافیایی داده شده و جمعیت را مورد بررسی قرار دهند.
در صورت تهیٔه نقشه های هم مقیاس کاغذی، پراکندگی جمعیت و نقشه های ناهمواری، پراکندگی معادن، 
رودهای دایمی و موقت و نقشه پوشش گیاهی  که برروی طلق تهیه شده است، می توان استفاده کرد. از 
دانش آموزان بخواهید نقشه پراکندگی را بر روی میز قرار داده و سایر نقشه های از جنس طلق را یکی یکی 

روی آن قرار دهند و رابطٔه بین جمعیت و سایر موارد را مورد بررسی قرار دهند.
ــ زمانی که دانش آموزان با تجزیه و تحلیل عوامل طبیعی )از طریق نقشه ها( به نقش آنها در پراکندگی 
جمعیت دست  یافتند، کافی است با آوردن مثال هایی ذهن آنها را به سوی عوامل انسانی تأثیرگذار بر پراکندگی 

جمعیت سوق دهیم: به طور مثال رابطٔه بین شبکه راه ها و جمعیت.
نکتٔه قابل توجه این است که دانش آموزان درسی تحت عنوان جمعیت ایران در پایٔه هفتم داشته اند که 
مفاهیمی از جمعیت و جمعیت ایران در آن گفته شده است. همچنین درس جمعیت جهان در پایٔه نهم نکاتی 

دربارهٔ جمعیت، مطرح کرده است. 
از دانش آموزان بخواهید با توجه به پیش بایسته های خود فعالیت 1 صفحه 62 را تکمیل نمایند. 

فعالیت 1 

عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیتعوامل طبیعی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت

حمل ونقلخاک

فناوریمنابع آب

امکانات خدماتی و درمانی و اجتماعیآب و هوا

پیشینه و سابقه تاریخیمنابع و معادن 

یکی از موارد مطرح شده در این درس، ارائه فرمول رشد جمعیت است. بنابراین با توجه به پیش بایسته های 
دانش آموزان، می توانید نسبت به مفهوم رشد جمعیت متفاوت عمل کنید.

بر روی  آنها فرمول را  با کمک  بیاورند.  به خاطر  از دانش آموزان بخواهید که فرمول رشد جمعیت را 
تابلوی کالس بنویسید. سپس از آنها بخواهید به صفحٔه 63 کتاب مراجعه کنند و با توجه به ارقام داده شده 
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از جمعیت ایران، میزان رشد طبیعی جمعیت ایران را به دست آورند و عدد به دست آمده را در جدول داده 
شده در همان صفحه قرار دهند.

به کمک  بنابراین  پایٔه نهم مطرح شده است،  بدانید که این بحث در  باید  به بحث مهاجرت،  برای ورود 
پیش بایسته های دانش آموزان می توانید به این مفهوم، ورود پیدا کنید.

بهتر است پس از ارائٔه توضیحاتی در رابطه با مهاجرت و نقش آن در تغییرات جمعیتی و مخصوصاً در 
برخی از دوره ها )مهاجرت وسیع کشورهای تهدید شدٔه جنوب غرب آسیا در سال های اخیر(، به آنها بگویید 
شما می توانید با استفاده از رشد طبیعی جمعیت و کم یا اضافه کردن مهاجرت به آن، فرمول رشد مطلق را 
به دست آورید. سپس از آنها بخواهید صفحٔه 63 کتاب را باز کنند و فرمول رشد مطلق جمعیت را در کادر 

تعیین شده بنویسند.
سپس از دانش آموزان بپرسید که به  نظر شما این فرمول ها به چه درد می خورد؟

با توجه به پیش دانسته ها و بایسته های آنان، پاسخ های داده شده نتیجه ای جز برنامه ریزی برای کشورها 
نخواهد داشت. بنابراین به  راحتی می توانید دانش آموزان را به سوی مبحث زمان مدت دو برابر شدن جمعیت 
و نقش آن در برنامه ریزی هدایت کنید. بهتر است با ذکر مثال از چند کشور و مقایسه اعداد به  دست آمده 

بحث را باز کنید.
در نظر داشته باشید که مفهوم ساختمان جمعیت در این درس برای دانش آموزان به میزان مفاهیم قبلی 
روشن نیست. یکی از هرم های سنی و جنسی ایران در سال های اخیر را در معرض دید دانش آموزان قرار 
دهید )سیستم کامپیوتر یا پوستر( و از دانش آموزان بخواهید که با توجه به شکل بگویند که چه اطالعاتی را 

از روی آن می توانند استخراج کنند.
با استفاده از شکل، شما می توانید نسبت جنسی و وضعیت سنی ایران را مورد بحث و گفت وگو قرار 
دهید. سپس از دانش آموزان بخواهید به هرم جمعیتی دو کشور اکوادور و آلمان  )صفحٔه 66( کتاب نگاه 
کنند و با توجه به اطالعات  داده شده به سؤاالت 3 فعالیت 3 پاسخ دهند و بعد از آن این دو هرم را با هرم 

جمعیتی ایران مقایسه کنند. 
برای مرور مجدد مفهوم ساختمان جمعیت، بهتر است از گروه های دانش آموزان بخواهید که با همفکری، 
گروه های  بین  و  کنید  تعیین  زمان  فعالیت،  این  انجام  برای  دهند.  انجام  را   66 صفحٔه  تمامی فعالیت های 

دانش آموزان حضور یابید و به سؤاالت آنان پاسخ دهید.
به پاسخ های مشترک  با یکدیگر مقایسه کنند و در نهایت  از دانش آموزان بخواهید که پاسخ هایشان را 

دست یابند.
مناسب و مطلوب  به بحث سیاست های جمعیتی است. جمعیت  برای ورود  پلی  فعالیت،  این  سؤال 4 
به دالیل توجه دولت ها به وضعیت جمعیت کشورها پاسخ می دهد. مهاجرت یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 
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زمان کنونی است که در بحث وضعیت جمعیت اثرگذار است. از دانش آموزان بخواهید که به طور گروهی با 
توجه به اطالعات سال های گذشته خود )پایه های هفتم و نهم( انواع مهاجرت و دالیل آن  را لیست کنند و از 

آنها بخواهید که مهم ترین نوع مهاجرت در کشور ایران را بیان کنند.
نمایند  توجه  کتاب   68 صفحٔه  نمودار  به  که  بخواهید  آنها  از  دانش آموزان،  پاسخ های  بررسی  از  پس 
در  که  طبیعی   و  انسانی  عوامل  به  و  دهند  قرار  گفت وگو  و  بحث  مورد  را  ایران  داخلی  مهاجرت های  و 

مهاجرفرستی و مهاجرپذیری تأثیر داشته بپردازند.
می تواند جای  در کالس  که  مواردی است  از  یکی  استان ها 95ــ1390  مهاجرت پذیری  نمودار سهم 
را  استان  هر  مهاجرت پذیری  میزان  آن  مقایسه ستون های  با  می توانند  آموزان  دانش  باشد.  گفتگو  و  بحث 

مشخص نمایند. 
سپس از آنها بخواهید که نمودار تغییرات جمعیتی شهر آبادان 1395ــ1335 را با دقت مالحظه نمایند 
نهایت  در  نمایند.  تحلیل  و  تجزیه  سال   60 این  طی  در  را  نمودار  تغییرات  ضمیمه  تصاویر  به  توجه  با  و 
دانش آموزان به این نتیجه می رسند که وجود منابع نفتی به عنوان یک عامل طبیعی و سیاست گذاری هایی 
چون تأسیس پاالیشگاه نفتی، ایجاد منطقه آزاد اقتصادی اروند و وقوع جنگ تحمیلی از عوامل انسانی 

عمده این تغییرات جمعیتی می باشد. 
رشد  پراکندگی،  بخش های  بگیرید.  کمک  دانش آموزان  از  درس  جمع بندی  برای  ببرید:  پایان  به 
جمعیت و مهاجرت به دلیل داشتن زمینه های کافی از سال های بعد و تکرار برخی از مطالب را به طور مختصر 

جمع بندی کنید.
برای ایجاد ارتباط مفاهیم جمعیتی با استان محل زندگی دانش آموزان، از آنها بخواهید فعالیت صفحٔه 

66 کتاب را با استفاده از کتاب استان شناسی انجام دهند.
با توجه به انجام فعالیت صفحٔه66 کتاب درخصوص بحث ساختمان جمعیت، کافی است از دانش آموزان 

بخواهید مطالب را بار دیگر جمع بندی کنند.
گروهی  به طور  را  کتاب  فعالیت صفحٔه 69  بخواهید  دانش آموزان  از  مهاجرت،  بحث  برای جمع بندی 

انجام دهند. این فعالیت مرور خوبی بر بحث مهاجرت و عوامل طبیعی و انسانی تأثیرگذار بر آن دارد. 
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محور عمدۀ ارزشیابی

بر پراکندگی جمعیت، رشد جمعیت، مهاجرت، نسبت  تأثیرگذار  به انتظارات یادگیری، عوامل  با توجه 
سنی و جنسی و گروه های سنی جمعیت همراه با شرکت در بحث ها و فعالیت های کالس، می تواند محور 

ارزشیابی این درس باشد.

سطح 3سطح 2سطح 1مالک

درک مفهوم 
جمعیت و اهمیت آن

رشد  مفاهیم  با  رابطه  در 
عوامل  و  مهاجرت  جمعیت، 
تأثیرگذاربر آن و مقایسه های هرم 

سنی توضیحاتی را ارائه دهند.

رابطه بین پراکندگی جمعیت و 
با  را  طبیعی  و  انسانی  عوامل 

مستنداتی تحلیل نمایند.

رشد  جدول های  به  استناد  با 
رشد  آینده  ایران  در  جمعیت 
پیش بینی   را  کشور  جمعیت 

نمایند. 

دانستنی های معلم 

رشد طبیعی جمعیت : در محاسبات جمعیتی، به جای ارقام مطلق افزایش یا کاهش جمعیت، از میزان 
یا نرخ افزایش یا کاهش )رشد جمعیت( استفاده می شود.

نرخ رشد که مقدار افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به صد نفر از همان جمعیت 
نشان می دهد، رشد طبیعی جمعیت می گویند.  

رشد مطلق جمعیت: در افزایش و کاهش جمعیت یک منطقه تنها موالید و مرگ و میر تأثیر ندارند بلکه 
عامل مهاجرت نیز در این امر نقش مهمی ایفا می کنند. افزایش مطلق جمعیت در سطح قاره، منطقه و کشور 

محاسبه می شود.
هرم سنی: ساخت یا ترکیب سنى جمعیت به صورت توزیع سنى و به تفکیک جنس، به وسیلٔه هرم سنی  
نشان داده مى شود. به عبارت دیگر، براى نمایش هندسى توزیع جمعیت برحسب سن و جنس از هرم سنى 
استفاده مى شود و آن نمودارى است که دو محور عمودى و افقى دارد. محور عمودى نمایندٔه سن از صفر 
تا حداکثر و محور افقى نشان دهندٔه تعداد افراد هر سن یا گروه سنى مى باشد. معموالً زنان در طرف راست 

و مردان در طرف چپ هرم نشان مى شوند. 
در هرم سنى، طبقه بندى سنین جمعیت را به صورت یک سال یا گروه سنى پنج ساله انجام مى دهند و در هر 
صورت یک طبقه از افراد را به صورت مستطیل افقى ترسیم مى کنند که طول آن تعداد افراد یک سن یا گروه 
سنى و عرض آن سنین پنج ساله را نشان مى دهد. هر سن یا گروه سنى پله اى را در هرم مى سازد و هرچه از 
نظر سنى باالتر برویم، به دلیل مرگ و مهاجرت، از تعداد افراد کاسته مى شود و نمودار رفته رفته شکل یک 
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هرم پلکانى را به خود مى گیرد و نام گذارى آن نیز به همین دلیل است.
کهنسالی جمعیت : عبارت است از افزایش نسبت سالمندان به کل جمعیت جامعه. افزایش طول عمر 

انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن بیستم است.
و  جامعه  توسعٔه  و  رشد  درجٔه  به  مى توان  آن  به وسیلٔه  که  است  دیگرى  مقیاس  »سالخوردگى جمعیت« 
عقب ماندگى یا توسعه یافتگى آن پى برد. اگرچه براى سالخوردگى جمعیت، برعکس جوانى آن، مالک و 
معیار دقیقى تعیین نشده، اما آمارهاى جمعیتى حاکى از آن است که نسبت افراد باالتر از 65 سال در کل 
جمعیت براى کشورهاى درحال توسعه بسیار پائین و حداکثر 5 درصد )1 تا 5 درصد( است، در حالى که 
این رقم براى کشورهاى پیشرفتٔه صنعتى تا 16 درصد )10 تا 16 درصد( هم مى رسد. از این رو گفته مى شود 
که جوانى جمعیت از خصایص کشورهاى درحال توسعه و سالخوردگى جمعیت از ویژگى هاى جمعیت در 

کشورهاى صنعتى است.
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هدف کلی

دانش آموزان  به سابقه تقسیمات کشوری و اهمیت آن  پی برده، اهداف این تقسیمات را درک نموده و 
نقشه ای با توجه به این تقسیمات برای محل زندگی خود تهیه نمایند. 

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 تفاوت های مکانی صفحه اول شناسنامه خود را با سایر هم کالسی هایشان  بیان کنند.
 سابقه تقسیمات کشوری ایران را در دوره های مختلف توضیح دهند.

 هدف از  تقسیمات کشوری را بیان کنند.
 ویژگی های تقسیمات کشوری )استان، شهرستان، بخش و دهستان (را به ترتیب توضیح دهند.

 با توجه به مطالب کتاب استان شناسی ــ محل زندگی خود را از نظر  قرارگیری در شهرستان، بخش، 
روستا و شهر مشخص و برای هرکدام نقشه ای تهیه کنند. 

مواد و وسایل مورد نیاز
کتاب درسی، چند کپی شناسنامه از مناطق مختلف کشور، نقشه تقسیمات کشوری ایران، نقشه سیاسی 

استان محل زندگی خود.
آماده کنید: از جلسه قبل از دانش آموزان بخواهید که از صفحه اول شناسنامه شان کپی گرفته و همراه 
خود به کالس بیاورند.با استفاده از کپی ها فضاهای خالی شناسنامه صفحه 70 را که نمایی از تقسیمات 

کشوری را نشان می دهد، پرکنند.
آموزش دهید: با توجه به اینکه دانش آموزان در سال های گذشته با تقسیماتی چون شهرستان، بخش، 

دهستان، شهر و روستا آشنا شده اند یک زمینه ذهنی برای شروع درس دارند. 

تقسیمات کشوری ایراندرس هشتم
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با استفاده از تصاویر صفحه 70 برای آنها توضیح دهید که ایران اولین کشوردر جهان بوده که برای اداره 
بهتر از تقسیمات کشوری استفاده نموده است.

متن کتاب روند تاریخی این تقسیمات را یعنی دوره هخامنشیان، ساسانیان، پس از ورود اسالم به ایران، 
بعد از حمله مغول و همچنین در زمان صفویه، افشاریه و زندیه و زمان قاجاریه توضیح داده است. نقشه های 

موجود برای این تقسیم بندی می تواند به شما کمک کند.
یکی از نقشه های جذاب در این درس نقشه تقسیمات کشوری در سال 1316 می باشد. این تقسیمات با 
انقراض سلسله قاجاریه و تغییر سیاست کلی دولت و نظام سیاسی تمرکزگرا به وجود آمد. از دانش آموزان 
بخواهید که با پیدا کردن محل زندگی خود در قسمت بیشتر بدانیم  آن را با شرایط فعلی مقایسه نموده و این 

تفاوت ها را تجزیه و تحلیل کنند. 
در ادامه، واحدهای تقسیمات کشوری را بر روی تابلو کالس بنویسید و با استفاده از نقشه استان خود 

هر یک از آنها را توضیح دهید.
سپس از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی به نقشه صفحه 74  که تقسیمات کشوری را در سال 
1395 نشان می دهد مراجعه و آن را با دقت نگاه کنند. از یکی از دانش آموزان که شعر را خوب می خواند 

شعر ایران که از مرحوم نادر ابراهیمی است را با صدای بلند بخواند. 
تقسیمات کشوری از دیدگاه نقشه ذهنیت دانش آموزان را برای ترسیم و انجام فعالیت های صفحه 75 
آماده می کند. از دانش آموزان بخواهید با توجه به این توضیحات نام استان، شهرستان، بخش، دهستان و 

شهر یا روستای خود را بنویسند.
با کمک از کتاب استان شناسی محل تدریس شما می توانید دقیقاً محل زندگی دانش آموزان را با توجه 

به تقسیمات کشوری انجا م دهید. 
انجام این فعالیت عالوه بر آشنایی دانش آموزان با این تقسیمات حس دوست داشتن محل زندگی اش نیز 

تقویت می شود و زمانی که به شناخت بیشتری دست پیدا می کند مطمئناً به عالقه شان نیز افزوده می شود.
به پایان ببرید: با توجه به تابلوی کالس که واحدهای تقسیمات کشوری و تقسیمات سیاسی استان محل 
زندگی تان را نوشته اید، جمع بندی کنید. بهتر است جمع بندی توسط دانش آموزان انجام شود و با نشان دادن 

مکان ها بر روی نقشه  به تعمیق یادگیری کمک کنید.
پیشنهاد می شود در صورت تمایل دانش آموزان با هماهنگی مسئوالن اجرایی به استانداری یا فرمانداری 
و یا بخش داری و یا دهداری محل زندگی آنها بروید تا با شرح وظایف این ارگان ها و مصادیق گفته شده 

بیشتر آشنا شوند. 
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محورهای عمدۀ ارزشیابی 

ــ بیان تفاوت های مکانی صفحه اول شناسنامه خود با دیگران، توضیح سابقه تقسیمات کشوری ایران 
در دوره های مختلف، توضیح هدف و ویژگی های تقسیمات کشوری در ایران، تهیٔه نقشه محل زندگی خود 

ازنظر قرارگیری دراستان، شهرستان، بخش، روستا و شهر.

سطح3سطح2سطح1مالک

درک مفهوم 
جغرافیا 

سـابقه تقسـیمات کشوری          در 
و  دهنـد  توضیـح  را  ایـران 
واحدهای تقسـیمات کشـوری 

را بـه ترتیـب نـام ببرنـد.

تقسیمات کشوری سال 1316 
یکدیگر  با   1395 سال  با  را 

مقایسه کنند. 

در  کشوری  تقسیمات  چرایی 
ایران را نقد و بررسی کنند. 

دانستنی های معلم 

در تقسیمات1316 استان ها را با شماره می خواندند و هر استان شامل چندین شهرستان به شرح زیر بود :
استان یکم: زنجان، قزوین، ساوه، سلطان آباد، رشت و شهسوار 

استان دوم: تهران، قم، کاشان، سمنان، ساری وگرگان 
استان سوم: تبریز و اردبیل 

استان چهارم: خوی، رضاییه، مهاباد، مراغه و بیجار 
استان پنجم: ایالم، شاه آباد، کرمانشاهان، سنندج، مالیر و همدان 

استان ششم: خرم آباد، گلپایگان، اهواز و خرمشهر 
استان هفتم: بهبهان، شیراز، بوشهر، فسا، آباده و الر 

استان هشتم: کرمان، بم، بندر عباس،خاش و زابل 
استان نهم: بیرجند، تربت حیدریه، مشهد، قوچان، بجنورد، گناباد و سبزوار 

استان دهم: اصفهان و یزد

ساتراپ: درواقع مادها اولین قومی در جهان بودند که برای اداره سرزمینشان آن را به بخش هایی تقسیم 
کردند. در دوران داریوش هخامنشی به این والی ها َخشتَرپوان به معنی شهربان یا نگهبان مملکت گفته می شد 

)در قدیم شهر به معنی مملکت بوده(.
یونانی ها نام این والی ها را به صورت ساتراپ نوشته اند و از قلمروی که ساتراپ ها بر آن حکم می راندند 

به عنوان ساتراپی نام برده اند.
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حکمرانی ساتراپ ها از امپراتوری مادها در)728 تا 559 قبل از میالد( شروع شد و تا خاندان آل بویه 
)934  تا 1062میالدی( ادامه یافت.

بوده است. زمان هایی  آنها حکم می راندند در دوره های زمانی مختلف متغیر  بر  قلمروی که ساتراپ ها 
قلمرو ایران از مرزهای هند در شرق تا یمن در جنوب و از غرب به لیبی گسترش می یافت و بین ساتراپ ها 

تقسیم می شد.
در زمان کوروش هخامنشی بود که ایران به 26 ساتراپی تقسیم شد. ساتراپ ها به نام پادشاه حکومت 

می کردند و به دولت مرکزی مالیات می دادند.
ساتراپ های هخامنشی قدرت زیادی داشتند و مالکیت و مدیریت ساتراپی هایشان را در دست داشتند. 
ساتراپ ها به عنوان قاضی کل منطقه خود نیز خدمت می کردند، اختالفات را داوری می کردند و برای جرایم 
مختلف مجازات اعمال می کردند. همچنین ساتراپ ها مالیات ها را جمع آوری می کردند، مقامات محلی را 

عزل و نصب می کردند و حفظ نظم و آرامش جاده ها و فضاهای عمومی  با آنها بود.
تسوگ: یکی از واحدهای تقسیمات کشوری ایران در زمان ساسانیان بود. 

در زمان ساسانیان تقسیمات کشوری ایران به قرار سرزمین )ایالت(، خوره )استان( و تسوگ )شهرستان( 
و ُرستاگ )دهستان( بود. در روزگار ساسانی عراق امروزی را در تقسیمات بزرگ تر کشوری دل ایران شهر 
می نامیدند و دل ایران شهر به یازده استان و شصت تسوگ )شهرستان( بخش می شد. واژه پارسی میانه تَسوم 
به معنای چهارم است و تسوگ مشتقی از آن و به معنی یک چهارم است. بنابراین تسوگ در کاربرد اولیه 

خود به عنوان یک چهارم ناحیه بزرگ تر از خود در تقسیمات کشوری درنظر گرفته می شده  است.

منابع 
 حافظ نیا، محمدرضا، جغرافیای سیاسی ایران، سمت، 1393.

 میرحیدر، دره، اصول و مبانی جغرافیای سیاسی، پیام نور، 1371.
 مجتهدزاده، پیروز، جغرافیای سیاسی سیاست جغرافیایی، سمت،1392.

زیتون  سیاسی،  جغرافیای  در  اساسی  مفاهیم  نامی،  محمدحسن  ترجمه  دیگران،  و  گاالهرکارولین   
سبز،1390.
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دانش آموزان  به مفهوم سکونت گاه و عوامل شکل گیری و گسترش آنها پی برده و اثرگذاری  تغییرات 
جمعیتی را بر سکونت گاه ها و نقش های متنوع آنها را بیان نمایند. 

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 مفهوم سکونت گاه را از دیدگاه جغرافیا با ذکر مثال توضیح دهند.
 عوامل شکل گیری  و گسترش سکونت گاه را در گذشته و حال با یکدیگر مقایسه کنند.

 ویژگی های انواع سکونت گاه از نظر شیوه زندگی را لیست کنند.
)تحوالت درصد رشد ساالنٔه  نمودارهای جمعیتی  روی  بر  ایران  تغییرات جمعیتی سکونت گاه های   

جمعیت، میزان رشد جمعیت شهرهای کشور( را تجزیه و تحلیل کنند.
 نارسایی های موجود در شهرهای پرجمعیت  و با توجه به وضع جغرافیایی نقش شهرها و روستاها را 

با ذکر دالیل استدالل کنند.
 مستنداتی )متن، تصویر( از مهاجرت معکوس به کالس )نصب بر روی تابلو( ارائه دهند.

 با توجه به روند تغییر در سکونت گاه ها، تمایل به مطالعه و جمع آوری اطالعات از آینده سکونت گاه ها 
را داشته باشند.

مواد و وسایل مورد نیاز
کتاب درسی، تصاویر متعدد درخصوص مفاهیم شکل گیری، گسترش، شکل و نقش سکونت گاه ها، نقشٔه 
راه ابریشم به فارسی، اطالعات جدید از تغییرات جمعیتی مثل تأسیس شهرداری، بریدٔه روزنامه از مسائل 

روز و تاریخی سکونت گاه ها.

سکونت گاه های شهری و روستاییدرس نهم
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به کمک تصاویر  با مفهوم سکونت گاه شروع کنید.  آماده سازی دانش آموزان،  به منظور  آماده کنید: 
اینجا  در  کنید.  توجه  سکونت گاه  یک  شکل گیری  در  انسانی  و  طبیعی  عوامل  نقش  به  کتاب   76 صفحٔه 
می توانید از یک تصویر سکونت گاه شهری هم کمک بگیرید و با استفاده از دو تصویر سکونت گاه شهری و 
سکونت گاه روستایی وجود عوامل متعدد را در آن مشخص کنید؛ به  طور مثال وجود مجموعه ای از مساکن 

و عوامل طبیعی و انسانی در هر دو و تفاوت در برخی از عوامل.
آموزش دهید: تصویری از یک سکونت گاه روستایی )در انتخاب تصویر هدف مورد توجه باشد( را 
به دانش آموزان نشان دهید و از آنها سؤال کنید به نظر شما چه عواملی می تواند در به  وجود آمدن و نحؤه 
تبدیل  و سپس  اولیه  روستاهای  پیدایش  تاریخ  به  مربوطه  دبیر  است  بهتر  بگذارد؟  اثر  روستا  این  گسترش 
شدن آنها به شهر، مطالبی ارائه دهد. الزم به ذکر است دانش آموزان در این زمینه، اطالعاتی در پایٔه چهارم 
ابتدایی کسب کرده اند. سپس تصویری از یک سکونت گاه شهری بگذارید و هریک از عوامل اثرگذار در 
شکل گیری بر روی روستاها را با شهر مطابقت دهید؛ به طور مثال، آب در شکل گیری هر دو مهم است. از 
دانش آموزان بخواهید به اطالعات داده شده در صفحات 76 و 77 کتاب مراجعه کنند و با توجه به آنها و 

ضمن مشورت با یکدیگر عوامل اثرگذار بر شکل روستاها را لیست کنند.
از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارٔه 1 صفحٔه 77 کتاب را انجام دهند.

عوامل انسانیعوامل طبیعی

عامل دفاعی و امنیتیمنابع آب

قرارگیری درمسیر راه های بازرگانی و تجاریشرایط آب و هوایی

عوامل سیاسی و اجتماعیموقعیت جغرافیایی

عوامل مذهبی و فرهنگیشیب زمین

سپس  از دانش آموزان بخواهید که فعالیت شمارهٔ 2 صفحٔه 78 کتاب را انجام دهند. استفاده از کتاب 
استان شناسی و اطالعات اضافی توسط دبیر مربوطه به دانش آموزان برای دستیابی به پاسخ کامل تر کمک می کند. 
از  متضاد  اطالعات  دو سری  می  توانید  در گسترش سکونت گاه ها  اثرگذار  بحث عوامل  به  برای ورود 
سکونت گاه در معرض دید دانش آموزان قرار دهید. بخشی از این اطالعات می تواند مربوط به سکونت گاه هایی 
که در طول زمان محدود و یا ازبین رفته اند، باشد. بخش دیگر سکونت گاه هایی که از رشد خوبی برخوردار 
این تجزیه و  نتایج  بوده اند را تشریح کند. از دانش آموزان بخواهید مطالب فوق را تجزیه و تحلیل کنند. 
تحلیل را به صورت لیستی از عوامل اثرگذار بر گسترش یا از بین رفتن سکونت گاه ها جمع بندی کنید. باید 

توجه داشته باشید که این لیست توسط دانش آموزان تهیه شود.
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انجام فعالیت صفحه 78 کتاب کمک می کند تا نقش یکی از عوامل طبیعی به خوبی مشخص شود.
برای ورود به مفهوم شکل سکونت گاه تصاویر وسیله خوبی برای فهم سریع مطالب هستند. تصاویر روستا 
و شهر می تواند انواع شکل سکونت گاه ها را مشخص کند. مجموعٔه تصاویر صفحات 80 و 81 کتاب هم 

می تواند به بخشی از آنچه موردنظر دبیر محترم باشد پاسخ دهد.
برای تدریس مفهوم تغییرات جمعیت و پیدایش شهرهای پرجمعیت از دانش آموزان بخواهید نمودارهای 
صفحٔه 82 کتاب را نگاه کنند. تغییرات پیش آمده در دهه های اخیر را مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود 

را به دوستان خود در کالس بگویند.
سپس از دانش آموزان بخواهید که به جدول کالن شهرهای ایران صفحٔه 83 کتاب نگاه کنند و رابطٔه بین 
نمودارهای قبلی و این اطالعات جمعیتی بیان کنند. پاسخ به این سؤال زمینه های الزم برای پرسش بعدی را 
آماده می کند. از آنها بپرسید چه عواملی سبب پدید آمدن شهرهایی با جمعیت زیاد )کالن شهرها( می شود؟ با 
توجه به پیش بایسته دانش آموزان که در پایٔه نهم دربارٔه شهرنشینی، پیدایش مادر شهر، َابر شهر و مشکالت 

آنها در درس جمعیت جهان خوانده اند، می توانید توضیحات خوبی از آنها داشته باشید.
برای تدریس نقش سکونت گاه می توانید خیلی ساده وارد بحث شوید. از دانش آموزان بپرسید که شهر 
x به چه چیزی مشهور است؟ بهتر است تعدادی شهر که دارای ویژگی های متفاوتی هستند را درنظر داشته 
را  نقش سکونت گاه  پاسخ ها، می توانید مفهوم  به  توجه  با  ادامه دهید.  دربارٔه شهرها  را  پرسش ها  و  باشید 
توضیح دهید. از دانش آموزان بخواهید تصاویر صفحٔه 84 را نگاه کنند و با توجه به هر تصویر نقش سکونت 
فعالیت  بخواهید  دانش آموزان  از  نقش سکونت گاه ها  مفهوم  بهتر  برای درک  کنند.  تعیین  را  آن  با  مرتبط 

صفحٔه 85 کتاب را انجام دهند.

نمونهنقش سکونت گاهوضع جغرافیایینمونهنقش سکونت گاهوضع جغرافیایی

تهراناداری و سیاسیپایتختبوشهربندریقرار گرفتن در کنار دریا

قرار گرفتن در کنار سرعیندرمانیچشمه آب معدنی
پیرانشهرنظامیمرز یا پادگان نظامی

قرار گرفتن در کنار یک 
شیرازتاریخیتاریخیسرچشمه کرمانمعدنیمعدن

قرار گرفتن در کنار یک 
قرارگرفتن در کنار قمزیارتگاهیمکان مقدس

تبریزبازرگانیمراکز بازرگانی

مهرانمرزیقرار گرفتن در کنار مرزرودهندانشگاهیدانشگاه های بزرگ
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کنید.  یعنی چه؟ شروع  معکوس  مهاجرت  می داند  با سؤال چه کسی  درس  پایانی  بخش  تدریس  برای 
مفهوم  دهید.  ادامه  می توانید  معکوس(  )مهاجرت  شهرگریزی  مفهوم  به  اشاره  و  جواب ها  جمع آوری  با 
برای دانش آموزان است. انجام فعالیت صفحٔه 85 کتاب می تواند  شهرگریزی از جمله مفاهیم قابل لمس 

برای تکمیل تدریس این مفهوم کافی باشد.
تغییرات  و  نقش  شکل،  شکل گیری،  به  مربوط  مطالب  جمع بندی  و  کردن  خالصه  با  ببرید:  پایان  به 

جمعیتی سکونت گاه ها اهم مطالب مربوط به آنها را مرور کنید.
محورهای عمدۀ ارزشیابی

انتظار  در  که  مواردی  به  توجه  با  تغییرات سکونت گاه ها  و  نقش  گسترش، شکل،  مفاهیم شکل گیری، 
یادگیری مطرح شده است، محور ارزشیابی اند. فعالیت های دانش آموزان در فرایند تدریس نقش مهمی  در 

مجموع ارزشیابی در واحد یادگیری دارد.

سطح3سطح2سطح1مالک

درک مفهوم 
جغرافیا

آن  انواع  و  سکونت گاه  مفاهیم 
ارائه  را  توضیحاتی  و  درک  را 

دهند.

رابطه بین توسعه شهرها و عوامل 
انسانی و طبیعی آن را با مستنداتی 

توضیح دهند.

با استناد به مطالب گفته شده روند 
شهرنشینی و رشد آن را در ایران 

پیش بینی  نمایند.

دانستنی های معلم 

شهرگریزی: به نوعی مهاجرت گفته می شود که از دهٔه 1970 در کشورهای توسعه یافته به خصوص در 
آمریکای شمالی و اروپا از شهرهای بزرگ و مادرشهرها به نواحی روستایی انجام شده است، این مهاجرت 
معکوس با حومه نشینی فرق دارد و برخی روستاهای مرکزی با عملکردهای خاص را شامل می شود. این 
نوع مهاجرت در واقع نوعی گریز از از فشارهای روانی اجتماعی و اقتصادی موجود در کالن شهرها است. 
قرار گرفته، در زمان ساسانیان  بیشاپور که در شهرستان کازرون استان فارس  باستانی  بیشابور شهر 
از  این شهر  بوده است.  آن زمان  از شهرهای مهم  با دویست هکتار وسعت،  بیشاپور  ساخته شده است. 
قدیمی ترین شهرهایی است که تاریخچه ساخت آن به  صورت مکتوب در سنگ نوشته ای محفوظ مانده است. 
بیشاپور در شمال غرب شهر کازرون قرار گرفته و از شهرهای خوش آب وهوا و دارای طراحی و مهندسی 
ویژه آن روزگار بوده است. در کتاب های تاریخی، نام این شهر با عنوان های بیشاپور، بیشابور، به شاپور، 

بیشاور و »به اندیوشاپور« ضبط شده  است. شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیرخوره بوده است.
کالن شهر: در تعریف بین المللی کالن شهر که توسط سازمان ملل متحد آورده شده کالن شهر یا مادرشهر 
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به شهرهایی گفته می شود که بیش از 8 میلیون نفر جمعیت داشته باشند. از این رو از دیدگاه تعریف بین المللی 
در ایران تنها شهر تهران به عنوان کالن شهر شناخته می شود. درعین حال همان طور که تعریف مفهوم شهر در 
کشورهای مختلف متفاوت می باشد، تقسیم بندی انواع شهرها نیز برحسب سطح فعالیت ها، میزان جمعیت پذیری 
و حوزه نفوذ شهر در کشورهای گوناگون با یکدیگر یکسان نیست.اما  در ادبیات رایج کشور ایران اصطالح 
کالن شهر معادل مادرشهر )مترو پلیس است و به شهرهایی اطالق می شود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت 
ـ سیاسی که در مقیاس ناحیه ای یا ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشد.( داشته و واجد مرکزیتی اقتصادیـ 

منابع
 ابراهیم زاده، عیسی، سازمان یابی فضایی و روابط شهر و روستا، مشهد: مرندیان، 1391.
 استعالمی، علیرضا، جغرافیای انسانی ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1392.

 افراخته، حسن، جغرافیای روستایی ایران، سمت، 1393.
 بخشنده نصرت، عباس، کوچ وکوچندگی در ایران، دانشگاه تربیت معلم، 1384.

 رهنمایی، محمدتقی، فرایند برنامه ریزی شهری ایران، سمت، 1393.
 سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی، سمت، 1391.
 مشیری، سیدرحیم، جغرافیای کوچ نشینی، سمت، 1391.

 مهدوی، مسعود، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران، سمت، 1392.
 یاسوری، مجید، عشایر و مسائل برنامه ریزی آن در ایران، رشت: وارسته، 1391.
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هدف کلی

خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  بخش های  در  آن  فعالیت های  انواع  و  اقتصاد  اهمیت  به  دانش آموزان 
پی برده واهمیت آنها را درک نموده و نسبت به آنها احساس مسئولیت کنند.

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان پس از تدریس این درس بتوانند:

 مفهوم فعالیت اقتصادی را توضیح دهند.
 انواع فعالیت اقتصادی را مشخص کرده و روابط بین آنها را توضیح دهند.

 نقش بخش کشاورزی ودالیل تنوع محصوالت کشاورزی در ایران را با ذکر مثال بیان کنند. 
 جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور و صنایع اصلی کشور را با ذکر مثال هایی بیان کنند.

 با استفاده از نقشه پراکندگی معادن کشور چگونگی پراکندگی معادن را توضیح دهند.
 با انطباق 2 نقشه پراکندگی معادن و صنایع ایران تحلیلی از رابطٔه بین این دو عامل در اقتصاد کشور 

ارائه کنند.
 مفهوم خدمات وجایگاه آن را در اقتصاد کشور  توضیح دهند.

 انواع خدمات را با ذکر مثال بیان کنند.
 جایگاه گردشگری در اقتصاد کشور را توضیح داده و جاذبه های گردشگری ایران را لیست کنند.

 نسبت به مسائل اقتصادی کشور حساس شوند.

مواد و وسایل مورد نیاز
نمایش فیلم از توان های محیطی ایران،  تصاویری از توان های اقتصادی ایران، کاربرگ های گروهی

آماده کنید: زمان ارائه این درس ابتدای فصل بهار است. نیمه دوم ماه فروردین و اوایل اردیبهشت، 

توان های اقتصادی ایراندرس دهم
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به کار کشاورزی  زمان شروع کار کشاورزان و دامداران است. اگر در منطقه ای زندگی می کنید که مردم 
مشغول هستند با توجه به شغل اکثر مردم آن محیط شروع کنید در غیر این صورت با سؤالی حول محور 

شروع فعالیت کشاورزان در فصل بهار آغاز کنید.
مثال: کدام گروه شاغلین در فصل بهار پس از استراحت در زمستان شروع به کار می کند ؟

ترسیم هرمی  روی تابلوی کالس که در مرکز آن کلمه اقتصاد و  بر سه رأس آن کلمات کشاورزی، صنعت 
و خدمات نوشته شود، می تواند زمینه خوبی برای ایجاد دید کلی نسبت به درس باشد.

آموزش دهید: اکنون دانش آموزان آماده هستند که به طور اخص درباره بخش های اقتصاد اطالعاتی 
تصاویر  از  استفاده  کردید.با  آشنا  را  ذهن مخاطب  با کشاورزی  تدریس  درابتدای شروع  آورند.  به دست 
صفحه 86 کتاب دانش آموزان را به فعالیت هایی که در این بخش از اقتصاد انجام می شود، سوق دهید. 
در  را  ی  کشاورز بخش  به  مربوط  اطالعات  که  می کند  کمک  شما  به   87 ه  صفح فعالیت های  و  تصاویر 

دانش آموزان افزایش دهید.
فعالیت صفحه 87 عبارت است از: 

1 صیادی یا ماهیگیری 

2 پرورش زنبور عسل 

3 پرورش کرم ابریشم 

تصویر صفحه 89 کتاب توجه دانش آموزان را به نوع کشت های گلخانه ای جلب نمایید و از آنها بخواهید 
اگر در محل زندگی شان از این نوع کشت استفاده می کنند گزارشی به کالس ارائه نمایند. 

انجام فعالیت 1 به دانش آموزان کمک می کند تا اطالعاتی دربارٔه کشاورزی رایج استان محل زندگی 
خود کسب کنند )توجه داشته باشید این فعالیت مربوط به »شناخت محل زندگی خود«( است.

از دانش آموزان بپرسید چه غذاهایی دوست دارند نام برخی از آنها را بر روی تابلوی کالس بنویسید.  

فعالیت های 
اقتصادی

صنعت

خدماتکشاورزی
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سپس مواد تشکیل دهنده برخی از آنان را بپرسید و اطراف آن بنویسید موادی که از طریق کشت به دست 
می آیند را جدا کنید و آن بخشی که از تولید دامداری به دست می آید را با رنگ یا عالمتی مشخص کنید و 
وارد بحث دامداری شوید. نمونه سؤال و جواب اهداف این بخش را تدریس کنید. فعالیت 2 به دانش آموزان 

کمک می کند که استان محل زندگی خود را از نظر دامداری بررسی کنند.
با استفاده از تصاویر یا نمایش فیلمی از انواع صنایع، موارد مربوط به بخش صنعت و معدن را تدریس 
کنید. کشیدن جدول و تقسیم بندی صنایع همراه با مثال به یادگیری این بخش کمک می کند. نقشه صفحه 92 
نقشه  با  نقشه صفحه 92  ارائه دهد. مقایسه  به دانش آموزان  پراکندگی صنایع کشور  از  تواند دید کلی  می 
صفحه 93 به دانش آموزان کمک می کنند ضمن پیدا کردن ارتباط بین این دو به بررسی پراکندگی معادن 

ایران به بپردازند.
بـرای تـدریس بخش خدمـات، می توان کلمات حمل و نقل، بـانک، بهداشت و درمـان، گـردشگـری، 
آموزش و پرورش و مخابرات را بر روی تابلوی کالس نوشت و آن را در یک خط بسته قرار داد و کلمه خدمات 
را برای همٔه آنها مشخص کرد. از اینجا می توانید وارد بحث خدمات شوید. با کمک اطالعات دانش آموزان و 

کتاب بخش های مربوط به خدمات را که بر روی تابلوی کالس نوشته اید باز نمایید.
با طرح این سؤال »به نظر شما کدام یک از مواردی که برای بخش خدمات مشخص کرده ایم می تواند در 

رونق اقتصادی و توسعه کشور کمک بیشتری کنند؟« 
با نشان دادن تصاویری از جاذبه های گردشگری ایران به بخش گردشگری بپردازید.

از جلسه قبل از دانش آموزان بخواهید از جاذبه های گردشگری در بخش های طبیعی و تاریخی و فرهنگی 
محل زندگی خود گزارش هایی را تهیه نمایند و به کالس بیاورند.

سپس از همه دانش آموزان بخواهید که در گروه های خود بحث و گفتگو کنند و اثرات اقتصادی این 
جاذبه ها را در محل زندگی خود تجزیه و تحلیل نمایند. 

سپس با استفاده از اینفوگراف صفحه 96 این جاذبه ها را در ایران بررسی نمایند. 
در پایان درس با توجه به اینفوگراف تصاویر صفحه 97 را به این ترتیب شماره گذاری نمایید. 

1 ــ 5 ــ 4ــ 6ــ 3ــ 2
به پایان ببرید: از دانش آموزان بخواهید به مدت 5 دقیقه در گروه های خود قرار گیرند و با یکدیگر 
گفتگو کنند. خالصه آنچه را که  یـاد گـرفتند را به ساده تـرین شکل دسته بندی کنند. سپس از یک گـروه 
بخواهید که خالصه خود را بر روی تابلوی کالس نوشته و به دوستان خود ارائه دهند )انتخاب گروهی که 
جمع بندی مناسبی دارند در این بخش بسیار مهم است(.با کمک آنچه نوشته شده بر روی تابلو درس را به 

پایان ببرید. 
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محورهای عمده ارزشیابی

بیان بخش های مختلف اقتصادی، دسته بندی بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، توضیح ویژگی های 
هر بخش و نقشه آنها در اقتصاد کشور، بررسی نقشه صنایع و معادن کشور از محورهای عمده ارزشیابی 

است. 

سطوح ارزشیابی کالسی

سطح3سطح2سطح1مالک

توان های 
اقتصادی ایران

زیرمجموعه  و  اقتصادی  بخش های 
اقتصاد  بر  هریک  نقش  و  بخش  هر 

دهند. توضیح  را  کشور 

رابطه بین توان های محیطی ایران 
و اقتصاد غالب در هر ناحیه را با 
آمارها  و  تصاویر  نقشه  به  استناد 

توضیح دهند.

را  ایران  اقتصادی  شرایط 
تحلیل و پیشنهاداتی در جهت 
ارائه  کنونی  شرایط  بهبود 

دهند.
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