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هوا؟  و  آب  دارند؟  تفاوت  يکديگر  با  نواحى  اين  کنيد  احساس 
ناهموارى؟ پوشش گياهى؟ زندگى جانورى؟ شکل خانه ها يا نوع 

بهره بردارى از محيط طبيعى و شيؤه زندگى؟ 
شکل ۱ يک ناحئه مرطوب را نشان مى دهد. در اين ناحيه، 

آن ها  از  يکى  شايد  کنيد.  نگاه  دقت  به  زير  شکل  هاى  به 
شکل ها  باشد!  شبيه  مى کنيد،  زندگى  آن  در  شما  که  به   ناحيه اى 
از  متفاوتى  نواحى  شکل ها،  اين  مجموعٔه  کنيد.  مقايسه  را   با  هم 
سطح زمين را نشان مى دهند. چه عواملى سبب مى شود که شما 

٢

درس اول  :  تصور شما از يک ناحيه چيست؟

شکل ۱ شکل ۲ 

شکل ۳ شکل ۴ 



بارندگى و رطوبت کافى موجب به وجود آمدن چمنزارهاى وسيع 
فراهم  گاو  پرورش  و  دامدارى  براى  را  مناسبى  شرايط  و  شده 
آورده است. سقف ساختمان ها با ريزش هاى جوى تناسب دارد. 
در شکل ۲ يک ناحئه شهرى را مشاهده مى کنيد. قرار گرفتن اين 
شهر در کنار دريا، امکان تجارت دريايى را فراهم کرده است. نوع 
دارد.  انطباق  شهر  ساکنان  اقتصادى  فعاليت هاى  با  ساختمان ها 
آمدن  پديد  موجب  تجارت  به  مربوط  امور  و  زياد  جمعيت  وجود 
ساختمان هاى بلند شده است. اکنون بگوييد در شکل هاى ۳ و ۴ 

ميان پديده ها چه ارتباطى وجود دارد؟ 
همان طور که مالحظه مى کنيد، ميان اجزا و پديده هاى هر 
شکل  نوعى پيوستگى و هماهنگى و ارتباط متقابل وجود دارد که 

آن را با ساير شکل ها متفاوت مى سازد. 
 يکى از مفاهيم اصلى در علم جغرافيا مفهوم ناحيه۱ است. 
جغرافيدانان از گذشته سطح زمين را به واحدهاى جغرافيايى که 
در آن پديده ها باهم تجانس و وحدت دارند، تقسيم کرده و سپس 
واحدهاى  اين  تمايز  عامل  داده اند.  قرار  مطالعه  مورد  را  آنها 
جغرافيايى، تفاوت مکان ها و پديده هاى موجود در آنهاست. اين 
کردن  علمى تر  و  آسان تر  و  بهتر  شناخت  به منظور  تقسيم بندى ها 
مطالعات و تحقيقات دربارٔه مکان ها صورت مى گيرد تا برنامه ريزى 

صحيح ترى براى آنها انجام شود. 
شده  ارائه  متعددى  تعاريف  تاکنون  ناحيه  مفهوم  دربارٔه 

است. دراين جا به دو نمونه از آنها اشاره مى کنيم. 

بنابراين: 
نسبى  همگونى  و  وحدت  ناحيه،  يک  اصلى  ويژگى  ۱ــ 

عناصر طبيعى و انسانى است. 
متفاوت  خود  مجاور  ناحئه  با  جغرافيايى  ناحئه  يک  ۲ــ 

است. 

ناحيه بندى  معيارهايى  چه  براساس  جغرافيدان ها    
مى کنند؟ 

  وقتى که يک محيط جغرافيايى را براساس معيارهايى به 
واحد  با  واحد  هر  که  به طورى  کنيم،  تقسيم  کوچک تر  واحدهاى 

مجاور خود تفاوت داشته باشد، در واقع ناحيه بندى کرده ايم. 
جغرافيدانان براى تعيين حدود يک ناحيه، يک يا چند معيار 
را به کار مى گيرند و سپس با توجه به اين معيارها، حدود يا مرزهاى 
ناحيه را روى نقشه رسم مى کنند. در واقع، اين گونه مرزها در سطح 

جغرافيايى  نقشه هاى  روى  آنها  کردن  پيدا  و  ندارند  وجود  زمين 
آسان تر از تشخيص آنها در سطح زمين است. 

اين معيارها ممکن است عوامل طبيعى مانند ناهموارى، 
آب و هوا، خاک، پوشش گياهى و… باشد.

ناحئه  قطبى،  ناحئه  کوهستانى،  ناحئه  صورت،  اين  در 
خاک هاى چرنوزيوم، ناحئه جنگلى و نظاير آن خواهيم داشت. 

ممکن است اين معيارها مربوط به عوامل انسانى ؛ مانند 
صورت،  اين  در  باشند.  اقتصادى  فعاليت  نوع  زبان،  مذهب، 
مى توان به ناحئه پيروان دين اسالم، ناحئه اقتصادى جنوب  شرقى 

يا ناحئه صنعتى و نظاير آن اشاره کرد. 
  بايد تـوجـه داشت که نـاحيه بندى کارى صرفاً جغرافيايى 
است و براساس طرزتفکر يک جغرافيدان و شيؤه کار او و به طور 
تعيين  براى  مالک  و  معيار  انتخاب  مى پذيرد.  صورت  اختيارى 

حدود يک ناحيه به ذهن و فکر جغرافيدان بستگى دارد. 

٣

   ناحيه، بخشی از سطح زمني است كه چهره های ظاهری مشابه در سراسر آن   ويژگی خاصی را به   وجود 
می آورند؛ به طوری كه با بخش های مجاور خود متفاوت است. 

   ناحيه، يك محدودۀ جغرافيايی است كه در آن ميان خصوصيات طبيعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی 
جتانس يا هماهنگی و وحدت نسبی وجود دارد. 

۱ــ برخى معتقدند منطقه يک واحد جغرافيايى وسيع تر از ناحيه است و ممکن است حتى چند ناحئه جغرافيايى را نيز شامل شود. برخى ديگر معتقدند واژٔه منطقه و ناحيه را 
مى توان به جاى يکديگر به کاربرد. 



نواحى طبيعى 
جغرافيدانان براى تقسيم بندى نواحى طبيعى از چند عامل 
استفاده مى کنند که مهم ترين آنها عبارت اند از: آب و هوا، پوشش 

گياهى و خاک. 

الف ــ آب و هوا
و  آب  شرايط  طبيعى  نواحى  ويژگى هاى  مهم ترين  از  يکى 
هوايى است. دما و بارش مهم ترين عناصر آب و هوايى به شمار 

مى آيند. 
پديد  زمين  سطح  بر  خورشيد  تابش  اثر  در  دما  دما:     
«اتمسفر»  جو  بر  خورشيد  که  تأثيرى  مهم ترين  و  اولين  مى آيد. 
مى گذارد، گرم کردن هواى اطراف کرٔه زمين به ميزان نامساوى و 

متفاوت است. 
به طور  زمين  سطح  نقاط  همٔه  آيا  کنيد.  توجه   ۵ شکل  به 

يکسان از نور خورشيد بهره مند مى شوند؟ 
مکان هاى  و  روز، سال  طول  در  خورشيد  ارتفاع  چون 
مختلف فرق مى کند،  مقدار انرژى دريافتى و در نتيجه دماى هوا 

در مناطق مختلف ،  متفاوت است.
نور  استوايى،  نواحى  و  پايين  جغرافيايى  عرض هاى  در 
به حالت قائم مى تابد اما هرقدر  خورشيد در تمام ايام سال تقريباً 
به عرض هاى جغرافيايى باالتر نزديک تر مى شويم، زاوئه تابش مايل تر 
منطقٔه  در  خورشيد  انرژى  از  معينى  مقدار  مثال،  براى  مى شود. 
استوا به يک متر مربع از سطح زمين مى تابد و آن را به خوبى گرم 
مقدار  همين  باال  جغرافيايى  عرض هاى  در  که  حالى  در  مى کند؛ 
انرژى به چندين متر مربع مى تابد و به واحد سطح، انرژى کمترى 

مى رسد. چرا؟

دما  نظر  از  متفاوت  ناحئه  سه  آمدن  پديد  موجب  امر  اين 
مى شود: ناحئه گرم (حاّره)، ناحئه معتدل و ناحئه سرد (قطبى). به 

شکل ۶ توجه کنيد. 

مـايل   جهت  بـه  مـدار۶۰  درجـه  در  خورشيد  ۵         ــ  پـرتـوهـاى  شکل   
گرمايى  انرژى  مقدار  برگرفته اند.  در  را  استوايى  ناحيۀ  دوبرابر  تابيدن ، مساحتى 

دريافتى توسط هر واحد سطح در اين ناحيه تقريبًا نصف منطقۀ استوايى است.

شکل ۶    ــ سه ناحيۀ متفاوت از نظر دما 

مدار  رأس السرطان

ناحيۀ سرد

دايرۀ قطب شمال

ناحيۀ معتدل
صفحۀ مدار زمين

ناحيۀ گرم
مدار رأس الجدى

دايرۀ قطب جنوب

ناحيۀ 
معتدل

ناحيۀ  سرد

٤

براساس چگونگی تابش اشعۀ خورشيد  ، سه ناحيۀ  كلی آب و هوايی از نظر دما پديد می آيد: 
ـــ آب و هوای گرم با دمای ميانگني ساالنه بيش از 20 درجه سانتی گراد 

ـــ آب و هوای معتدل با دمای ميانگني ساالنه 20ـــ     8 درجه سانتی گراد 
ـــ آب و هوای سرد با دمای ميانگني ساالنه كمتر از 8 درجه سانتی گراد 

اتمسفر
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استوا

اشعۀ خورشيد



است:  شده  تقسيم  بارشى  ناحئه  شش  به  ايران  روزانه،  بارش 
۱ــ ناحئه خزرى غربى ۲ــ ناحئه خزرى شرقى ۳ــ ناحئه کردستان 
۴ــ ناحئه آذربايجان و زاگرس ۵  ــ ناحئه خراسان شمالى ۶  ــ ناحئه 
داخلى. با توجه به نقشه بگوييد پربارش ترين و خشک ترين ناحئه 

ايران کدام است؟
در شکل ۶ و ۷ نواحى متفاوت از نظر دما و نواحى بارش را 
مشاهده کرديد. اما اقليم شناسان براى تعيين نواحى آب    و   هوايى، 
به يک معيار بسنده نمى کنند و معموالً از دو يا چند معيار به منظور 

ناحيه بندى اقليمى استفاده مى کنند.

سى سال  طى  در  يا  و  داشته اند  را  بارندگى  مقدار  کمترين  ساالنه  بارندگى  ميلى متر   ۵۶ با  بم  و  بيشترين  ميلى متر   ۱۸۵۰ با  انزلى  بندر  (۱۳۶۳ــ۱۳۴۰)  آمارى  دورٔه  در  مثالً  ۱ــ 
(۱۳۷۵ــ  ۱۳۴۵) ميانگين بارندگى ساالنه در رشت ۱۴۰۱ ميلى متر و در زاهدان ۸۴ ميلى متر بوده است.

جدول ۸   ــ ويژگى هاى آمارى نواحى بارشى ايران

آذربايجان

بارش: يکى ديگر از عناصر مهم آب و هوايى، بارش است 
که در تقسيم بندى نواحى آب و هوايى از آن استفاده مى کنند. آيا 
نقشٔه پراکندگى ساالنٔه بارش جهان در سال گذشته را به خاطر داريد؟ 
آيا ميزان بارش در همه جاى کرهٔ زمين يکنواخت است؟ کدام نواحى 

جهان بسيار پربارش و کدام نواحى بسيار کم بارش هستند؟
ديگر،  مکان  به  مکانى  از  بارش  ميزان  نيز  ما  کشور  در 
تفاوت هاى چشمگيرى دارد.۱ عالوه بر آن توزيع فصلى بارندگى 
نيز در کشور ما يکنواخت نيست. همچنين مقدار بارش روزانه نيز 
که شدت بارندگى را نشان مى دهد، از مکانى به مکان ديگر متفاوت 
است. مقدار بارش روزانه يا شدت بارندگى از نظر مسائل مربوط 
به فرسايش خاک و کشاورزى اهميت دارد. در کشور ما باالترين 
بارش روزانه در سواحل جنوب و شمال اتفاق مى افتد؛ براى مثال 
در  بندر لنگه در يک روز معين ۲۰۰ ميلى متر باران باريده است. 
عمدٔه  ويژگى هاى  براساس  نقشه  اين  در  کنيد.  توجه  شکل۷  به 
بارش از قبيل بارندگى ساالنه، توزيع فصلى بارش و باالترين 

٥

نسبت ميانگين ميانگين  ميانگين  درصد بارندگى فصلى              
باالترين بارش باالترين  ساالنۀ      روزانه به بارش            نام ايستگاه          ناحيه   

بارش
پاييز  تابستان  بهار  زمستان  بارش به    

ساالنه به درصد  
روزانه به

      
رامسر  ۷  ۹۳  ۴۰  ۲۰  ۱۴  ۲۶  ۱۲۶۱ خزرى غربى 
گرگان   ۹  ۴۸  ۳۰  ۵  ۴۳  ۵۳۹ خزرى شرقى 
سنندج  ۹  ۴۸  ۳۰  ۵  ۲۲  ۴۳  ۵۳۹ کردستان 

زنجان ــ شهرکرد  ۱۱  ۳۳  ۲۷  ۳  ۲۸  ۴۲  ۳۱۳ آذربايجان و زاگرس 
مشهد  ۱۱  ۳۳  ۲۷  ۳  ۲۸  ۴۲  ۳۱۳ خراسان شمالى 

اهواز ــ ايرانشهر ــ يزد ــ سمنان  ۱۹  ۲۸  ۲۳  ۲  ۱۹  ۵۶  ۱۵۴ داخلى 

ميلى مترميلى متر

شکل ۷ ــ نواحى بارشى ايران

خراسان شمالى

خزرشرقى

زاگرس
کردستان

راهنماداخـــلــى
ناحيۀ خزر غربى
ناحيۀ خزر شرقى
ناحيۀ کردستان
         آذربايجان وزاگرس
ناحيۀ خراسان شمالى
    ناحيۀ داخلى

درياى خزر

درياى عمان
خليج فارس

برای مطالعهبرای مطالعه

خزرغربى



تعيين نواحى آب و هوايى
اقليم شناسان با استفاده از معيارهاى مختلف، نواحى اقليمى 
اين  معروف ترين  يکى از  کرده اند.  تقسيم بندى  بررسى و  جهان را 
طبقه بندى  اين  است.  (۱۹۱۸م)  کوِپن  طبقه بندى  تقسيم بندى ها، 
براساس سه معيار بارش، دما و پوشش گياهى انجام شده است. 
در طبقه بندى کوپن ابتدا با توجه به عوامل يادشده پنج گروه آب و 

هوايى از يکديگر تفکيک مى شوند (جدول ۱۰). 

براى مثال  ، اقليم حاره اى(A) نواحى اى را دربر مى گيرد که 
دماى آنها در هيچ ماهى از سال کمتر از ١٨ºC  نيست و بارش ساالنه  
بيش از تبخير ساالنه است ( يعنى  آب و هواى مرطوب استوايى  ) 
آنها  در  که  مى شود  شامل  را  نواحى اى   (D) سرد  اقليم  همچنين 
مواقع  بيشتر  در  و  بوده    -۳ºC  از کمتر  سال  ماه  سردترين  دماى 

بارش به صورت برف است (يعنى آب و هواهاى سرد). 

E  (بسيار سرد) آب و هواهاى قطبى
آب و هواهاى توندرا  
يخ بندان

نواحى مرتفع

مرطوب قاره اى

جنب قطبى (سرد)

مرطوب جنب حاره اى  
اقيانوسى
مديترانه اى

 C آب و هواهاى معتدل عرض متوسط  D آب و هواهاى سرد عرض متوسط

٦

شکل ۹    ــ نقشۀ نواحى آب و هوايى کرۀ زمين براساس تقسيم بندى کوپن

اقيانوس آرام

خليج
بنگال

اقيانوس هند
اطلس اقيانوس 

اقيانوس
      منجمد شمالى

درياى کرال

۰  ۱۰۰  ۳۰۰  ۱۲۰



بيابانى
نيمه بيابانى

مرطوب استوايى
(خشک و مرطوب) ساوان

  Aآب و هواهاى گرم و مرطوب عرض پايين B        آب و هواهاى خشک

٧

جدول ۱۰ــ گروه هاى اوليۀ تقسيم بندى کوپن
عالمت دما بارش پوشش گياهى   نام آب و هوا 

حاّره اى   حاّره اى  جنگل هاى  رشد  جهت  دما  و  بارش 
١٨  بارش در تمام سال مناسب است. ºC از  سردتر  ماهى  هيچ 

نيست.
      A

Bدامنٔه دما زياد است.      کمبود بارش جهت رشد درختان مناسب نيست.  خشک 

خزاندار    معتدل  جنگل هاى  رشد  براى  دما  و  بارش 
سردترين ماه بين ۳ºC- و  ١٨ºC+ بارش در دورٔه سرد  بيشتر از دورٔه گرمکافى است.

Cقرار دارد. 

کافى     سرد  مخروطيان  رشد  براى  دما  و  بارش 
Dسردترين ماه زير ۳ºC- است. بارش در تابستان بيشتر از زمستاناست.

Eهيچ ماهى باالى ١٠ºC نيست.      کمبود بارش به علت سرماى زياد درخت نمى رويد.      قطبى 

استوا

مدار رأس الجدى

آرام نـــوس  اقــــيــــا

مدار رأس السرطان

اقيانوس
      منجمد شمالى

اطلس اقيانوس 

بيشتر بدانيم
در  هوايى  و  آب  اصلى  گروه هاى  از  هريک 

تقسيم بندى کوپن به گروه هاى فرعى تقسيم مى شود: 
مثًال در اقليم حاّره اى Af ،(A) آب و هواى گرم و 
مرطوب حاره اى در دوطرف استوا و Am آب و هواى موسمى 
است که مثًال در جنوب شرقى آسيا وجود دارد و فرق آن با 
آب و هواى Af اين است که ميزان بارش در فصل سرد ،  کمتر 

از فصل گرم و تحت تأثير بادهاى موسمى است. 
در اقليم خشک (B) گروه هاى فرعى چون آب و 
يا  نيمه بيابانى  هواى  و  آب   ،Bw خشک  يا  بيابانى  هواى 
نيمه خشک Bs، بيابان هـاى منطقٔه معـتدل يا سرد Bwk و 

نظاير آن وجود دارند. 

رديف                           نام                        عالمت اختصارى
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

۸

۹
۱۰
۱۱
۱۲

گرم و مرطوب حارّه اى
موسمى

خشک و مرطوب   ( ساوان )
مرطوب جنب حارّه اى

مديترانه اى
اقيانوسى

قاره اى مرطوب

جنب قطبى يا سرد

توندرا
يخبندان
بيابانى

نيمه بيابانى

             Af
Am
Aw , As
Cwa , Cfa
Csb , Csa
Cfc , cfb
Dwa , Dwb
Dfa , Dfb
  Dws , Dwd
Dfc
Et
Ef
Bwk , Bwh
Bsr , Bsh

جدول ۱١ــ انواع آب و هوا و عالمت اختصاری آن ها



۱ــ معيارهاى تشخيص يک ناحيه از ناحئه ديگر چيست؟ 
۲ــ ناحيه بندى يعنى چه؟ 

۳ــ چرا تشخيص مرزها و محدودٔه يک ناحيه روى نقشه آسان تر از روى زمين است؟ توضيح دهيد.
ـ با توجه به هريک ازمعيارها  ـ کدام يک از معيارهاى تقسيم نواحى، طبيعى و کدام انسانى است؟ بـ  ۴ــ الفـ 

دو ناحيه را مثال بزنيد. 
(خاک)  (آب و هوا)   (مذهب)     (نوع فعاليت اقتصادى) 

۵ ــ چرا روى کرٔه زمين، نواحى متفاوت از نظر دما پديد آمده است؟ 
٭ تمرين کار با نقشه هاى موضوعى (براى مطالعه)

با توجه به نقشٔه ۹ و راهنماى آن، نوع آب و هوا و عالمت اختصارى مربوط به آن را در هر ناحيه بنويسيد. 
 (  ) مغولستان   (  ) مجمع الجزاير اندونزى    (  ) حوزٔه کنگو 
 (   ) صحراى بزرگ افريقا    (  ) پرتغال    (  ) بنگالدش 
 (  ) نواحى مرکزى استراليا   (   ) گرينلند     (  ) انگلستان 

ب ــ پوشش گياهى و زندگى جانورى 
به شکل ۱۲ که اکوسيستم هاى اصلى سيارٔه زمين را نشان 
نام  را  آن  غيرزندٔه  بخش هاى  مى توانيد  آيا  کنيد.  توجه  مى دهد، 

ببريد؟ 
زمين همان زيست کره (بيوسفر) است که  زندٔه محيط  بخش 
جانوران و انسان ــ را شامل  گياهان،  همٔه موجودات زنده ــ يعنى 
مى شود. بخش هاى غيرزنده ــ يعنى سنگ کره، آب کره و هوا  کره ــ 

بر يکديگر تأثير مى گذارند و در نتيجه، شرايط زندگى مطلوب را در 
زيست کره فراهم مى آورند. 

زيست کره از عميق ترين نقاط اقيانوس ها تا اليه هاى زيرين 
جّو گسترده شده است. در سطح زمين، زيست کره انواع موجودات 
را شامل مى شود؛ از جانوران ذره بينى که در خاک زندگى مى کنند 

تا درختان چوب قرمز کاليفرنيا که ۱۱۰ متر ارتفاع دارند. 
به مجموعه اى از موجودات زنده و محيط طبيعى غيرزنده اى 
که اين موجودات با آن در ارتباط اند، اکوسيستم مى گويند. گياهان 
و جانوران ازطريق مبادلٔه ماده و انرژى باهم ارتباط متقابل دارند. 
البته همٔه اين فرايندها انرژى مورد نياز خود را از خورشيد به دست 
مى آورند. گياهان سبز توليدکنندگان اصلى و مهم ترين بخش زنجيرٔه 

غذايى به شمار مى روند؛ زيرا از طريق عمل فتوسنتز غذا مى سازند 
غيرمستقيم به   و گياه خواران و گوشت خواران به طور مستقيم و 

آنها وابسته اند.

شکل ۱۲ــ اکوسيستم هاى سيارۀ زمين

٨

اتمسفر (هواکره)

بيوسفر
(زيست کره) هيدروسفر

(آب کره)

ليتوسفر
(سنگ کره)

اتمسفر

سفر
درو

ليتوسفربيوسفرهي

ت ۱
عالي
ف



شکل ۱۳ــ انواع پوشش گياهى در ارتباط با رطوبت و دما از قطب تا استوا

تعيين نواحى گياهى و جانورى
به  مکانى  از  جانورى  و  گياهى  گونه هاى  انواع  و  تعداد  ٭ 
جانوران،  و  گياهان  اهميت  به  توجه  با  است.  متفاوت  ديگر  مکان 
جغرافيدانان از گذشته به تعيين محيط هاى مختلف طبيعى پرداخته اند. 
در جغرافياى زيستى پراکندگى گونه هاى گياهى و جانورى مطالعه 

می شود. 
جغرافيدانان زيست کره (بيوسفر) را به بيوم هاى مختلف 
تقسيم کرده اند. آيا تعريف بيوم (زيست بوم) و نقشٔه پراکندگى بيوم ها 
و  حيوانات  مشابه  گروه هاى  چرا  داريد؟  ياد  به  گذشته  سال  از  را 
گياهان در يک ناحئه خاص زندگى مى کنند؟ اين موضوع به عوامل 
مختلفى بستگى دارد که مهم ترين آنها آب و هواست. بين آب و 
هوا و گياهان و جانوران يک ناحيه ارتباط زيادى وجود دارد؛ تا 
آن جا که ما برحسب آب      و  هواى يک ناحيه مى توانيم پيش بينى کنيم 
زندٔه  موجودات  انواع  يا  دارد  وجود  درآن جا  بيومى  نوع  چه  که 

غالب در آن محيط کدام اند؟
و  آب  عناصر  کدام  با  بيوم  نوع  کنيد.  توجه   ۱۳ شکل  به 

هوايى ارتباط دارد؟ چند مثال ذکر کنيد. 
مثال،  براى  است؛  تقريبى  بيوم ها  انواع  بين  مرز  البته 
جنگل هاى استوايى در نواحى اى که بارندگى ساالنه بين ۲۵۰۰ 
تا ۴۵۰۰ ميلى متر و دمـاى ميانگين بيش از  ۲۰ درجهٔ  سانتى گراد 

است، مى رويند. 
چرا در نواحى خشک نمى توان درختان پهن برگ را يافت؟ 
با  نمى شود؟  ديده  مرطوب  مناطق  در  خاردار  گياهان  انواع  چرا 
افزايش ميزان باران در نواحى استوايى، تنوع درختان و ارتفاع 
باالتر  جغرافيايى  عرض هاى  سمت  به  هرچه  مى شود.  بيشتر  آنها 
(به سمت قطبين) مى رويم، به موازات کاهش بارش، قد درختان 
کوتاه تر مى شود. همچنين در حواشى بيابان ها به علفزار و سپس 

بوته هاى خاردارتبديل مى گردند. 

٩
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٭ جانوران نمى توانند غذا بسازند؛ به همين دليل، به گياهان 
وابسته اند؛ بنابراين، نقاطى مانند نواحى استوايى که انبوه ترين پوشش 
جانورى  نواحى  متنوع ترين  و  پرجمعيت ترين  دارنـد،  را  گياهى 
مهاجرت هايى  علت  به  جانورى  ناحئه  حدود  تعيين  هستند.البته 
نواحى  اين  مرزهاى  و  مشکل تر  مى دهند،  انجام  سال  طول  در  که 

متغير است.
٭ عالوه بر عامل آب و هوا، نوع خاک و ارتفاع نيز در 
چگونگى پراکندگى گياهان و جانوران در نواحى خاص مؤثرند. 

به شکل ۱۵ دقت کنيد. 

شکل ۱۵ــ  پراکندگى جانوران در ارتباط 
با ارتفاع (کوهستان نمونه، کنيا) 

کوسيستم را تعريف کنيد.  ۱ــ اِ
۲ــ چرا گياهان بر روى کرٔه زمين نقش حياتى دارند؟ 

۳ــ چرا تعيين مرز نواحى جانورى مشکل تر از نواحى گياهى است؟ 
۴ــ الف ــ مهم ترين علت به وجود آمدن گونه هاى گياهى و جانورى خاص در يک ناحيه، …… است. 

ب ــ بيشترين تعداد و تنوع گونه ها در زيست بوم …… وجود دارد. 
٭ تمرين کار با شکل و نمودار تمرين کار با شکل و نمودار 

با توجه به شکل ۱۴، نمودارهاى آب و هوايى را از نظر دما و بارش و عکس ها را از نظر نوع پوشش گياهى 
مقايسه کنيد. براى هر ناحيه چند سطر مطلب بنويسيد. از شکل هاى ۹ ، ۱۳ و جدول ۱۰ نيز کمک بگيريد.

پ ــ خاک
گياهان عالوه بر انرژى خورشيد و آب به خاک نيازمندند. 
خاک محصول نهايى هوازدگى و نتيجٔه تخريب فيزيکى و شيميايى 
است.  جانوران  فساد  درحال  باقى مانده هاى  تجمع  و  سنگ ها 
هوا،  و  آب  بستر،  سنگ  چون  مختلفى  عوامل  خاک  درتشکيل 
شيب زمين، زمان و فعاليت گياهى و جانورى موجود در خاک 

دخالت دارند. 
هــوازدگى  حاصل  کــه  معدنى  مـواد  عـالوه  بر  خـاک 
و  گياهان  باقى ماندٔه  مى باشد.  نيز  آلى  مواد  داراى  سنگ هاست، 
اجساد جانوران با گذشت زمان مى پوسند و باعث ايجاد و افزايش 
هوموس خاک مى شود. هوموس يا گياخاک به بخش آلى خاک 

گفته مى شود. 

خرگوش بى دُم کوهى درخت آذرگون 

  خارُبن
پلنگ غول پيکر 

گوزن افريقايى    بامبو 
(خيزران) 

بوفالوى جنگلى سرخس ها 

فيل  اقاقيا 

آلپى
متر ۳۶۵۰

خارستان
متر ۳۰۸۰

بامبو
متر ۲۲۷۵

جنگل هاى بارانى
متر ۱۶۵۰

 ساوانا

١١
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تعيين نواحى خاک
عوامل تشکيل دهندٔه خاک در نواحى مختلف سطح زمين 
گوناگونى  خاک هاى  جغرافيايى  مناطق  در  بنابراين،  متفاوت اند؛ 
از نظر ترکيب،رنگ،چسبندگى و ساير موارد پديد آمده است. به 

نقشٔه ۱۶ توجه کنيد.  
معيارهاى  و  روش ها  مى توان  خاک،  نواحى  تعيين  براى 
قابليت  برحسب  را  خاک ها  مثالً  گرفت؛  به کار  را  مختلفى 

کشاورزى ، محل تشکيل و  ترکيب شيميايى دسته بندى کرد. 
نواحى  در  سردسير:  نيمه  و  قطبى  نواحى  خاک هاى 
جنب قطبى شمال کانادا، اروپا و آسيا پوشش گياهى عمدتاً از نوع 
علف  گياهى  پوشش  نواحى  اين  در  است.  مخروطى  جنگل هاى 
کمتر ديده مى شود. به علت يخ بندان شديد و کندشدن عمل تجزيه، 
است.  فقير  کربنى  ترکيبات  و  هوموس  نظر  از  مناطق  اين  خاک 

معروف ترين خاک اين ناحيه پودزول نام دارد. 

بارش  به علت  نواحى  اين  در  معتدل:  نواحى  خاک هاى 
معتدل  نواحى  خاک  مى کنند.  رشد  زيادى  گياهان  کافى،  نسبتاً 
کشاورزى  محصوالت  انواع  دليل،  همين  به  و  است  حاصل خيز 
در اين نواحى کشت مى شوند. از بهترين انواع خاک اين نواحى 
مى توان از چرنوزيوم نام برد که هوموس فراوان دارد و در جنوب 
روسيه، ناحئه پامپا در آرژانتين و پريرى در امريکاى شمالى ديده 

مى شود. 
ناحيه،  اين  در  استوايى:  مرطوب  نواحى  خاک هاى 
فراوان  بارش  اثر  در  اما  است  متنوع  و  انبوه  گياهى  پوشش 
باران،کانى ها و هوموس خاک شسته مى شود و خاک فقير مى گردد. 

خاک اين ناحيه التريت نام دارد و به رنگ زرد يا قرمز است. 
خاک هاى نواحى بيابانى: اين خاک ها در نواحى خشک 
کم گياه يا فاقد گياه تشکيل مى شوند و هرچند کانى هاى فراوان دارند 

اما ازنظر مواد آلى فقيرند( مانند سيروزوم ).

١٢

اقيانوس آرام
مدار رأس السرطان

خليج 
بنگال

هــــنــــد اقـــيــــانــــوس 

اقيانوس اطلسمدار رأس الجدى

استوا

اقيانوس منجمد شمالى

۰  ۱۰۰۰ کيلومتر ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ 
شکل ۱۶ــ نقشۀ پراکندگى انواع خاک ها در جهان



۱ــ چه عواملى در تشکيل خاک مؤثرند؟ 
۲ــ چرا نواحى مختلف خاک پديد آمده است؟ 

۳ــ جدول زير را کامل کنيد.

ـ  لُس بـه نهشته هـاى بـادى ريـزرس گفته  ـ  لُس در چين  ـ شکل ۱۷ ـ
مى شود که سطح وسيعى از شمال شرق چين را پوشانده است. لُس 
زرد رنگ و بسيار حاصل خيز است. متأسفانه اين ناحيه به علت 
حمل  موسمى ،   شديد  باران  هاى  و  هوانگهو  رودخانۀ  طغيان هاى 

مداوم رسوبات، در معرض فرسايش شديد قرار گرفته است. 

١٣

     نوع خاک             ناحيه                                         ويژگى 
………………………………………………………… نواحى خشک و بيابانى    ………  ۱

به علت يخ بندان شديد از نظر هوموس و ترکيبات کربنى فقير است.   …………………  ………  ۲
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خاک هاى قرمز اکسيده نواحى استوايى
(زرد تا قرمز) نواحى گرم و مرطوب 
جنب قطبى و جنگل هاى عرض متوسط

خاک هاى اسيدى جنگل هاى مخروطى 
خاک علفزارهاى نواحى مرطوب مناسب 

براى  کشاورزى
خاک نواحى بيابانى 
خاک هاى فرسايش يافته

خاک هاى رسى 
خاک هاى غنى از موجودات ذره بينى
خـاک هـاى ضعيف نـاشى از ميزان کـم 

هوازدگى
خاک هاى کوهستان ها
پهنه های يخ



همٔه  طبيعى  محيط  که  بود  براين  باور  گذشته،بيشتر  در 
جنبه هاى زندگى انسان را به شدت تحت تأثير قرار مى دهد و عوامل 
محيطى در زندگى انسان نقش تعيين کننده دارند. اين نظريه به نظرئه 
جبر محيطى معروف است. امروزه انسان با فعاليت هاى خود بر 
محيط طبيعى تأثير چشم گيرى گذاشته و با بهره گيرى از دانش و 

فّناورى بر عوامل طبيعى چيره شده است. 
در  مؤثر  طبيعى  عوامل  نقش  بررسى  به  اّول  درس  در 
تقسيم بندى نواحى پرداختيم. در اين درس، دربارٔه نقش عوامل 

انسانى و چگونگى پيدايش نواحى با شما سخن مى گوييم. 

الف ــ زبان 
زبان  است.  فرهنگى  شاخص هاى  مهم ترين  از  يکى  زبان 

مشترک در ميان افراد بشر وحدت ايجاد مى کند. 
  زبان هاى عمدۀ دنيا

به جدول ۱ توجه کنيد. تعداد زيادى از مردم جهان به يکى 
از زبان هايى که در اين جدول آمده است، سخن مى گويند. زبان 
ماندارين چينى زبانى است که ۸۵۳ ميليون نفر با آن تکلم مى کنند. 
زبان انگليسى، زبان اول ۳۳۰ ميليون نفر و يکى از زبان هاى رسمى 

و ادارى در ۵۰ کشور جهان است. 
زبان عربى، زبان قرآن و نيز زبان رسمى حدود ۲۰ کشور  
وجود  با  واقع  در  دارد.  ويژه اى  اهميت  دليل  همين  به  و  است 
اين که قرآن به بسيارى از زبان هاى دنيا ترجمه شده است ولى هنوز 
اصلى (عربى)  زبان  به  را  آن  جهان  مسلمانان  از  نفر  ميليون ها  هم 
مى خوانند و مى آموزند. برخى از زبان ها هم فقط در سطح بسيار 
کمى گسترش يافته اند و تنها چندصدنفر با آنها صحبت مى کنند. 

عوامل انسانى دربردارندٔه همٔه ويژگى هاى زندگى مردم از 
جمله زبان، دين، آداب و رسوم، عقايد و باورها، لباس، مسکن، 
بهره بردارى  نوع  ابزارها و  ساخت  اقتصادى،  فعاليت هاى  شيؤه 
از محيط است. بدين ترتيب، فعاليت انسان در سطح کرٔه زمين 
چشم اندازهاى  طبيعى٭  به  چشم اندازهاى  تبديل  موجب 

فرهنگى ٭ مى شود. 
در اين درس چند نمونه از عناصر فرهنگى را که موجب پديد 
بررسى  مى شوند،  فرهنگى  يا  انسانى  چشم اندازهاى  و  نواحى  آمدن 

مى کنيم. زبان، دين و عوامل اقتصادى از جملٔه اين  عناصرند. 

درس دوم  :  نواحی انسانی چگونه پديد می آيند؟

١٤

جدول ۱ــ زبان هاى مهمى که تعداد زيادى سخن گو دارند.
 (ميليون نفر)
کل سخن گويان   بومى يا  مادرى          زبان 

۹۹۹  ۸۵۳ ماندارين  
۴۵۷  ۳۴۸ هندى  
۴۰۱  ۳۴۶ اسپانيولى 
۴۸۷  ۳۳۰ انگليسى  
۲۰۴  ۱۹۷ بنگالى  
۲۳۰  ۱۹۵ عربى  
۱۸۶  ۱۷۳ پرتغالى  
۲۸۰  ۱۶۸ روسى  
۱۲۶  ۱۲۵ ژاپنى  
۱۲۴  ۹۸ آلمانى  
۱۲۶  ۷۴ فرانسه  
۱۶۴  ۵۴ ـ اندونزيايى    مااليى 



به نقشٔه ۲ توجه کنيد. در اين نقشه گروهى از کشورها با 
يک رنگ مشخص شده اند. مردم اين کشورها به زبان هاى مختلف 
ايران و آلمان) ولى ريشٔه زبان هايشان يکى  صحبت مى کنند (مثالً 

است. 
دارند  اصلى  ريشٔه  يک  که  دنيا  زبان هاى  از  دسته  آن  به 

خانوادۀ زبانى مى گويند. 
کشورهاى هم خانوادٔه زبانى را مى توان يک ناحيه قلمداد 

کرد. مهم ترين خانواده هاى زبانى جهان عبارت اند از: 
و  بزرگ ترين  گروه  اين  اروپايى:  و  هند  زبان هاى  ۱ــ 
خود  اروپايى  و  هند  زبان  دنياست.  زبانى  گروه هاى  گسترده ترين 

به  شاخه هاى مختلف تقسيم مى شود. به شکل ۳ توجه کنيد. يکى 
از زيرشاخه هاى زبان هند و اروپايى، هند و ايرانى است که خود به 
دو شعبٔه ايرانى و هندى تقسيم مى شود. زبان ايرانى نيز داراى چهار 

شاخه به نام هاى فارسى، کردى، اوستايى و پشتو است. 
ـ آسيائيک ):زبان  ۲ــ زبان هاى سامى و حامى ( آفرو ـ
سامى، زبان مردمان عرب و يهود و زبان حامى، زبان بعضى از مردم 

شمال افريقاست. 
۳ــ زبان هاى آسياى شرقى: زبان مردم زردپوست ناحئه 
آسياى شرقى است. ماندارين چينى يکى از معروف ترين شاخه هاى 

اين زبان محسوب مى شود. 

شکل ۲ــ نقشۀ پراکندگی خانواده هاى زبانى در جهان 

١٥

ـ آسيايى ) آفروـ آسيائيک             ( آفريقايى 
٭آلتائيک
آِمرنيد
استراليايى ـ آبورجنيال
استرونزيان 

نيل ـ صحرا
پالئوسيبرين
سينو ـ تى بتان
تائى
٭اوراليک

قفقازى
دراويدين
اسکيمو ـ آلئوت
هند و اروپايى
ايندو ـ پاسيفيک

ژاپنى
خوى زَن
کره اى
نا ـ دن
نيجر ـ کنگو

اقيانوس آرام

اقيانوس هند

اقيانوس    اطلس



خانوادۀ هند و اروپايى

هند وايرانى

سانسکريت

فارسى
يونانى کالسيک

التينسلتيک 

بالتو ـ اسالويک

 کليساى قديم 
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شرق            شمال                 غرب

جرمنيک

ابى
پنج

ينى
رائ

اک
سى

رو

انى
هست

ل
کى

لوا
وس

چک ايى
ماني

رو
ايى

تالي
اي

وى
انس

فر
ايى

پاني
اس الى
رتغ

پ
ک

ائلي
گ

لش
و

ايى
باني

آل
منى

ار
ايى

وست
ا

سى
فار دى
کر شتو
پ

دى
هن

الى
ايىبنگ
واني

ليت

سى
گلي

ان
دى

هلن

دى 
سلن

اي
کى

مار
دان ژى

نرو
دى

سوئ
٭ ک 

وتي
 گ

انى
آلم

 عصر حاضر

ضر
ن حا

زما
از 

بل 
ل ق

 سا

شکل ۳ــ خانوادۀ زبانى هند و اروپايى

۱ــ چشم اندازهاى طبيعى چه تفاوتى با چشم اندازهاى فرهنگى دارند؟ توضيح دهيد. 
۲ــ مهم ترين خانواده هاى زبانى دنيا کدام اند؟

۳ــ با توجه به شکل ۲ بگوييد که قلمرو خانوادٔه زبانى هند و اروپايى کدام قاره ها را شامل مى شود؟ از هر قاره 
چند کشور را مثال بزنيد. 

ب ــ دين
دين يکى از مهم ترين عناصر فرهنگى جوامع بشرى است. 
هريک از اديان از يک مکان معين ظهور يافته و سپس در ساير 
نواحى انتشار يافته اند. دين ها معموالً از مرزهاى سياسى، نژادى، 

زبانى و اقتصادى فراتر رفته و گسترش آنها تابع هيچ يک از اين 
عوامل نبوده است. 

به طور کلى، اديان به دو گروه تقسيم مى شوند: 
ـ اديان متکى بر يکتاپرستى مانند دين اسالم، مسيحيت،  الفـ 

پديدۀ پخش يا انتشار 
پخش   يا  انتشار، فرايندی است كه طی آن يك موضوع يا پديده مثًال زبان، مذهب، بيماری، شيوۀ لباس 

پوشيدن و … در طول زمان از يك مكان به ساير مكان ها گسترش می يابد. 
به محلی كه پديدۀ پخش در آن جا شكل گرفته، قلب يا مركز می گويند. 
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يهود و زرتشت. 
ب ــ اديان مبتنى بر پرستش غيرخداى يگانه مانند هندوئيسم، 

بودائيسم، آنيميسم٭ (مذاهب قبيله اى). به نقشٔه ۴ توجه کنيد. 
  امروزه بيش از يک ميليارد نفر از مردم جهان، مسلمان 
هستند و عالوه برآسيا و آفريقا در ساير قاره ها نيز پراکنده شده اند. 

تشيع و تسنن دو مذهب بزرگ اسالم است.
  دين مسيحيت در آسيا ظهور کرد اما شمار پيروان آن 
در قارٔه اروپا، امريکا، استراليا و نيوزيلند و کشور افريقاى جنوبى 

بيشتر است. اين دين، شامل سه مذهب عمدٔه کاتوليک، پروتستان 
و ارتدکس است. 

پراکنده در شهرها و    بيشتر پيروان دين يهود به صورت 
نواحى بزرگ بازرگانى جهان زندگى مى کنند و سرزمين مشخصى 
ندارند. از مراکز تجمع يهوديان، سرزمين فلسطين اشغالى است که 
بعد از جنگ جهانى دوم با حمايت دولت هاى استعمارى به اشغال 

يهوديان درآمده است. 

بيشتر بدانيم
جغرافيدان ها سه نوع پخش را تعريف کرده اند: 

٭ پخش مجدد ( مکان يابى دوباره ) که در آن، پديده ، مکان قبلى را ترک مى کند و به مکان جديد مى رود: مثل 
حرکت سياه پوستان امريکا از روستاهاى جنوبى به شهرهاى شمالى يا مهاجرت مردم يک کشور به کشور ديگر. 

گسترش  مثل  مى شود؛  منتقل  مجاور  مکان  به  مکان  يک  از  مستقيماً  پديده  که  ( مجاورتى )  واگير  پخش  ٭ 
بيمارى وبا. 

منتقل  پايين  طبقات  به  باال  طبقات  از  منظم  طور  به  پديده ها  آن  طى  که  ( گسترشى )  مراتبى  سلسله  پخش  ٭ 
مى شوند؛ مثل انتشار يک نوآورى. مثالً تلويزيون ابتدا در مادر شهرها و شهرهاى بزرگ و سپس در شهرهاى کوچک 

و بعد در روستاها گسترش يافت. 
پديدٔه پخش از اين نظر مهم است که موجب تغيير و گسترش نواحى و به وجود آمدن نواحى جديد و هم گرايى 

ناحيه اى مى شود. 

اقيانوس
اطلس

اقيانوس هند

اقيانوس
آرام

مسيحيت

اسالم

يهودى

کليساى کاتوليک رم
پروتستان
ارتدکس

سّنى
شيعه
جمعيت يهود     
هندوايسم
آنى ميسم
بودائيسم
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شکل ۴ــ نقشۀ پراکندگی اديان عمدۀ جهان



  دين بودايى و برهمايى بيشتر درمحدودٔه قارٔه آسيا باقى 
مانده است و در قاره هاى ديگر پيروان زيادى ندارد. شاخه هاى 
بزرگ دين بودا، مذهب کنفوسيوس و تا  اويى است و پيروان آن 

شکل  ۵     ــ خانۀ کعبه،  مّکۀ معّظمه

شکل ۶     ــ چشم اندازى از شهر واتيکان

 دين و چشم اندازهاى فرهنگى نواحى 

مشترکى  دين  از  که  مردم  از  گروه هايى 
پيروى مى کنند، يکى از انواع نواحى فرهنگى را 

پديد مى آورند. 
هريک از اين گروه ها باتوجه به تعاليم دينى 
خود در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى 
و  دارند  متفاوتى  اعتقادات  و  باورها  هنرى،  و 
تأثيرات ويژه اى بر محيط پيرامون خود مى گذارند؛ 
تأثير دين و فرهنگ در برخى از شهرهاى جهان به 
آن اندازه است که به آنها نقش مذهبى يا زيارتگاهى 
داده است. گسترش شهرهاى زيارتگاهى متناسب 
با تعداد پيروان آن در سراسر جهان بوده است. 
که  ميدانى اند  و  مرکز  داراى  مذهبى  شهرهاى 
ساير  گسترش  که  بوده  شهر  مقدس  جايگاه 
مذهبى  اهميت  است.  متأثر  آن  از  شهر  نواحى 
جهت  زائر  هزاران  آمدن  گردهم  و  شهرها  اين 
اقتصادى  توسعه  سبب  مذهبى  فرائض  انجام 
آنها در زمينه هايى چون ايجاد هتل ها، بانک ها، 
بزرگ،  فروشگاه هاى  مسافرتى،  آژانس هاى 
روزهاى  است.  شده  و…  فرودگاه ها  گسترش 
که  است  متفاوت  مختلف،  اديان  در  نيز  تعطيل 
زندگى  امور  ساير  و  اقتصادى  فعاليت هاى  بر 
تأثير دارد. در نواحى داراى يک دين مشترک، 
سبک معمارى و شهرسازى شبيه هم و  معموالً 

با ناحئه مجاور متفاوت است. 

بيشتر چينى ها هستند. مذهب شينتو نيز در ميان ژاپنى ها پيروان 
شده  گسترده  هند  قارٔه  شبه  در  بيشتر  برهما  دين  دارد.  زيادى 

است.

١٨



شکل ۷ــ نقشۀ مراحل تاريخى پخش اسالم در جهان

آسياى جنوب غربى آسياى مرکزى آسياى جنوب و جنوب شرقى آفريقا
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شکل ۸       ــ نقشۀ نواحى عمدۀ کشت محصوالت و کاربرى زمين کشاورزى در اياالت متحدۀ آمريکا 

ذرت

جنگل

کمربند ذرت

کمربند پرورش
گاو شيرى

گندم بهاره
جنگل

يد گندم
حيۀ تول

نا

تلفيق دامدارى و 
کشت محصول

بيابان
 گندم زمستانه

تانه
زمس گندم

٭ گاهى در برخى از نواحى استخراج نوعى از منابع   معدنى يا 
توليد يک کاال تخصصى مى شود.علل عمدهٔ چنين پديده اى نزديکى 
به معادن، دسترسى به سرمايه، نيروى کار، بازارمصرف و امکان 
حمل و نقل آسان است. ناحئه نفت خيز اطراف خليج فارس، ناحئه 
ـ که به توليد و استخراج مس مشهور  بوت در ايالت مونتاناى امريکاـ 
صوتى  وسايل  توليد  به  که  شرقى  جنوب  آسياى  ناحئه  و  ــ  است 

و تصويرى و ابزارهاى برقى اختصاص يافته است، نمونه هايى از 
اين گونه نواحى اند. 

نواحى  برخى  در  نيز  بازرگانى  و  تجارت  شيوه هاى  ٭ 
از   را  نواحى  اين گونه  که  مى آورد  به وجود  خاصى  چشم اندازهاى 
نواحى مجاور متمايز مى سازد. به شکل ۱۰ که در آن، نوعى خاص 

از عرضه و فروش محصوالت نشان داده مى شود، توجه کنيد. 

کيلومتر

شکل ۹    ــ ناحيۀ صنعتى رور( Ruhr) آلمان ، مرکز 
و  شهر   ۲۲ از  بيش  با  اروپا  در  سنگين  صنايع 
درصد  و۲۰  زغال  درصد  وتوليد۳۰  شهرک 

فوالد اروپا.

پنبه

پ ــ عوامل اقتصادى 
معيار ديگرى که براى تقسيم بندى نواحى به کار مى رود، 

عوامل اقتصادى است: 
٭ براى مثال در نواحى مختلف، محصوالت کشاورزى 

متفاوتى به عمل مى آيد. از آن جا که عواملى چون آب و هوا، نوع 
خاک،دسترسى به ماشين آالت، سم و کود و نظاير آن در مکان هاى 
مختلف، متفاوت است، نواحى گوناگون براساس نوع محصوالت 

کشاورزى پديد آمده است. به شکل ۸ توجه کنيد. 
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۳۰º

۳۵º
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۴۵º
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۳۵º
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۴۵º
ميوه، سبزيجات و محصوالت تخصصى

دامدارى و کشت علوفه

کشت عمومى

گندم و غالت دانه ريز

تنباکو و کشت عمومى

پنبه

پرورش گاو شيرى

دامدارى وابسته به مرتع

غيرکشاورزى
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ثروت  عامل  نواحى،  تقسيم بندى  مالک هاى  ديگر  از  ٭ 
و فقر يا توسعه يافتگى و توسعه  نيافتگى است. در سال گذشته با 
برخى مالک هاى اندازه گيرى توسعه يافتگى آشنا شديد و آموختيد 
که اين مالک ها از نظر صاحب نظران متفاوت اند. يکى از معيارهاى 
رايج در تقسيم بندى نواحى، ميزان درآمد سرانٔه کشورها يا نواحى 
است. براى اندازه گيرى توسعٔه انسانى سه عامل قدرت خريد، ميزان 
باسوادى و اميد به زندگى مورد توجه قرار مى گيرند و پس از جمع 
اين سه عامل و به دست آوردن يک شاخص، نواحى مختلف  از 

نظر توسعٔه انسانى روى نقشه نمايش داده مى شوند. 
مختلف  عوامل  بادرنظرگرفتن  صاحب نظران  از  برخى 
اقتصادى و اجتماعى، جهان را به دو ناحئه عمدٔه شمال (توسعه 

يافتٔه صنعتى) و جنوب (در حال توسعه) تقسيم مى کنند. 
که  نيز  تجارى  و  اقتصادى  اتحاديه هاى  و  سازمان ها  ٭ 
موجب به هم پيوستن کشورهاى عضو مى شوند، مى توانند نواحى 

خاصى را به وجود آورند.  به شکل ۱۱ توجه کنيد.

شکل ۱۰ــ يک بازار شناور در بانکوک، تايلند

شکل ۱۱ــ نقشه نواحى عمدۀ تجارى جهان در سال ۱۹۹۴ ميالدى

مدار قطبى شمال

مدار رأس السرطان

استوا

مدار رأس الجدى

 (EU) اتحاديۀ اروپا
  (EFTA) اتحاديۀ تجارت آزاد اروپا
 (NAFTA) اتحاديۀ تجارت آزاد
امريکاى شمالى
ساير بازارهاى اقتصادى
اقتصادهاى برنامه ريزى شده
پيش از ۱۹۹۰ ميالدى
اوپک
آسه آن
(LAIA) اتحاديۀ امريکاى جنوبى

ساير کشورهاى کم توسعه يافته

A

A

شمال

جنوب

۵۰۰km۰
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مرزهاى ناحيه

روش هاى جديد ناحيه بندى
نقشه کشى،  جديد  روش هاى  از  ناحيه بندى  براى  امروزه 
و  جغرافيايى٭   اطالعات  سيستم هاى  هوايى،  عکس هاى  تفسير 

به ويژه روش هاى آمارى و رياضى استفاده مى شود. 
جغرافيدانان پس از تعيين معيارها و شاخص هاى ناحيه بندى 

با استفاده از روش هاى آمارى و کّمى (فراوانى تکرار پديده ها در 
واحد سطح، ضريب هم بستگى و …) ميزان وحدت و تجانس را در 

يک ناحيه تعيين مى کنند و آن را به وسيلٔه نقشه نمايش مى دهند. 

شکل ۱۲ــ ساوان يک ناحيۀ انتقالى بين صحراى افريقا و جنگل هاى بارانى استوايى است. با کم شدن بارندگى به سمت صحرا، 
علف هاى ساوان کوتاه تر و ُتُنک تر مى شوند و کم کم به مراتع مدارى که از علف هاى کوتاه قد به وجود آمده اند، تبديل مى گردند. اين 

مراتع در حاشيۀ صحرا به علت خشکى هوا به استپ هاى بيابانى تبديل مى شوند. 

استوا

جنگل هاى بارانى پارک ملى  ساوانا  نيمه بيابانى  بيابان 
(ساوانای متراکم) (ساوانای پراکنده)    

خشکى در تمام سال
تابستان بارانى
باران در تمام سالزمستان خشک ۲ ماه بدون باران۷ ماه بدون باران

٭ تعيين مرزهاى دقيق نواحى کار دشوارى است. البته 
زيست بوم  يا  چـرنوزيوم  خـاک هـاى  (مثالً  طبيعى  نـواحـى  مـرز 
جنگل هاى استوايى) را آسان تر از نواحى فرهنگى و انسانى مى توان 

تعيين کرد. چرا؟ 
مرزهايى که بر روى نقشه ها ترسيم مى شود، قراردادى اند و 
در واقع، در روى زمين وجود ندارند. عالوه بر اين، مرزهاى نواحى 

قابل تغييرند؛ مثالً با فعاليت هاى انسانى ممکن است پوشش گياهى 
خاص يک ناحيه از بين برود يا کشت نوعى ديگر از محصوالت 
در مجاورت کشت قبلى انجام پذيرد يا جايگزين آن شود. همچنين 
در  اثر پديدهٔ پخش يا انتشار ممکن است ناحئه جديدى در دل ناحئه 
قبلى شکل بگيرد که از نظر زبان، دين، نژاد و غيره با ناحئه قبلى 

تفاوت داشته باشد. 

کانون ناحيه
که  است  مرکزى  و  کانون  داراى  جغرافيايى  ناحئه  هر  ٭ 
عوامل وحدت و تجانس به خوبى در آن ديده مى شوند. همين عوامل 
ـ يک ناحيه را از ناحئه مجاور  ــ که پيش از اين دربارهٔ آنها خوانديمـ 
متفاوت مى سازند. اگر از کانون يک ناحئه جغرافيايى به اطراف آن 
خصوصيات آن  ويژگى ها و  تدريج از  کنيم، مى بينيم که به  حرکت 

ناحيه کاسته مى شود تا سرانجام اين عوامل ناپديد مى گردند. يک 
مثال خوب در اين مورد، پوشش گياهى نواحى (زيست بوم ها) است. 
به شکل ۱۲ توجه کنيد.آيا مى توانيد دربارٔه کانون ناحيه مثال هاى 

ديگرى از نواحى طبيعى و انسانى، ذکر کنيد؟

صحراى بزرگ افريقا
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۱ــ چرا نواحى مختلف کشاورزى پديد مى آيند؟ توضيح دهيد. 
۲ــ مرزهاى نواحى ثابت اند يا متغير؟ مثال بزنيد. 

۳ــ امروزه براى ناحيه بندى از چه روش هايى استفاده مى شود؟ 
استخراج منابع معدنى  بزنيد که عامل صنعت يا  ۴ــ چند ناحيه در کشور ايران يا ساير نقاط جهان مثال 

موجب شکل گيرى آنها شده باشد. 

جهان اسالم

۱ جمعيت دنيا را 
در جهان امروز، مسلمانان در بخش هاى گسترده اى از کرٔه زمين پراکنده شده اند و حدود      ـ٥ــ     

تشکيل مى دهند. قارهٔ آسيا اولين کانون تمرکز مسلمانان جهان است. کشورهاى اسالمى اين قاره در خاورميانه، 
آسياى مرکزى و آسياى جنوب و جنوب شرقى قرار دارند. 

٭ جمهورى اسالمى ايران، ترکيه و مصر از پرجمعيت ترين کشورهاى مسلمان منطقٔه خاورميانه محسوب 
مى شوند. 

٭ جمهورى هاى ازبکستان، قرقيزستان، تاجيکستان،ترکمنستان و قزاقستان در آسياى مرکزى قرار دارند. 
اين کشورها پس از فروپاشى اتحاد شوروى استقالل يافته اند و اکثريت مردم آنها را مسلمانان تشکيل مى دهند. در 
آسياى جنوبى، درسال ۱۹۹۶م. بيش از ۲۵۶ ميليون نفر مسلمان فقط در دو سرزمين پاکستان و بنگالدش زندگى 
مى کردند. عالوه بر اين، شمار مسلمانان درکشورهاى هند، برمه، سيالن و مالديو قابل توجه است؛ به طورى که ۱۲ 

درصد جمعيت کشور هند ــ دومين کشور پرجمعيت جهان ــ را مسلمانان تشکيل مى دهند. 

بيشتر بدانيم
برخى از مردم، واحدهاى جغرافيايى (نظير قاره ها) يا واحدهاى سياسى (کشورها) را با ناحيه اشتباه مى کنند. 
مثالً قارٔه افريقا يک ناحيه قلمداد نمى شود؛ زيرا از نظر معيارهاى طبيعى و فرهنگى متجانس نيست. نواحى شمال 

آفريقا با جنوب اروپا از نظر ويژگى هاى طبيعى يک ناحئه منفرد در حوضٔه مديترانه محسوب مى شود. 
ناميد. مرزهاى سياسى و ادارى  جغرافيايى  کشورها، ايالت ها و استان ها را نيز هميشه نمى توان نواحى 
بر  مبناى انتخاب انسان ها تعيين شده اند و معموالً مرز نواحى جغرافيايى و سياسى ــ ادارى بر هم منطبق نيست.

يک بار ديگر با دقت به نقشه هاى نواحى جغرافيايى مانند اديان، نواحى آب و هوايى، خانواده هاى زبانى 
نگاه کنيد. آيا اين نواحى با مرز کشورها انطباق دارند؟ 

مطالعۀ موردی 
 (1)

٣  
يت
فعال
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٭ در آسياى جنوب شرقى، شمار مسلمانان در کشورهاى اندونزى و مالزى قابل توجه است. 

قارٔه افريقا دومين مرکز مهم سرزمين هاى اسالمى محسوب مى شود. منطقٔه مسلمان نشين افريقا در شمال 
آن قرار دارد. اين ناحيه از شمال به درياى مديترانه، از جنوب تا منطقٔه ساوان، از شرق تا درياى احمر و از غرب 

تا اقيانوس اطلس گسترده شده است. 
تعداد قابل توجهى از مسلمانان نيز درقاره هاى اروپا و امريکا زندگى مى کنند و اقليت مسلمان قلمداد 

مى شوند. دو کشور آلبانى و سورينام سرزمين هاى مستقل اسالمى اين دو قاره اند. 
   کشورهاى جهان اسالم از نظر توسعٔه اقتصادى و انسانى همگون نيستند ولى در پاره اى موارد اشتراکات 
فراوانى دارند. اغلب کشورهاى اسالمى از نظر منابع و ذخاير زيرزمينى و طبيعى چون نفت، گاز طبيعى، زغال سنگ، 
فسفات مس، روى، کائوچو و … بسيار غنى اند. حدود ۶۵/۵درصد ذخاير نفت جهان در ميدان هاى نفتى اطراف 
خليج فارس قرار دارد. به دليل وجود اين منابع بى کران در سرزمين هاى اسالمى، همٔه آنها در دوره يا دوره هايى 
از تاريخ خود به بالى شوم استعمار دچار شده اند. از طرفى، بيشتر کشورهاى اسالمى به علت دخالت کشورهاى 
قدرتمند و ضعف فّناورى و کمبود نيروى انسانى متخصص قادر به بهره بردارى از منابع خود نيستند. به همين 
دليل، در شمار صادرکنندگان منابع و محصوالت خام اوليه به قيمت ارزان و واردکنندگان کاال به قيمت گران تر 

از کشورهاى توسعه يافته درآمده اند و از نظر اقتصادى به دولت هاى ثروتمند وابسته شده اند. 
  جهان اسالم موقعيت مکانى ويژه اى دارد و ۲۴ درصد اراضى جهان را به خود اختصاص داده است. 
وسعت کشورهاى اسالمى به بيش از ۳۰ ميليون کيلومتر مربع مى رسد. موقعيت جغرافيايى کشورهاى اسالمى 
نيز ممتاز است. تنگه ها و آبراهه هاى معروف چون کانال سوئز، تنگٔه جبل الطارق، بُسفروداردانل، باب المندب و 

ماالکا همگى در قلمرو کشورهاى اسالمى قرار دارند. 
   وجود منابع ثروت ــ به ويژه نفت ــ و قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايى ممتاز، موجب شده است که 

شکل ۱۳ــ نقشۀ قلمرو کشورهاى اسالمى 

٢٤
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۷۵ــ۵۱
۵۰ــ ۲۶
 ۲۵ــ۱۶
۱۵ــ۶
۵  ــ۰

درياى سياه

استوا

کانال سوئز

خزر
اى 

دري

حمر
ى ا

دريا

تنگۀ هرمز
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دولت هاى متجاوز، به ويژه امريکا به انواع جنگ افروزى در خاورميانه ــ که قلب جهان اسالم است ــ دست 
بزنند. 

از جمله مشکالت کشورهاى اسالمى، نبود وحدت بين کشورها به خصوص در مرکز (جنوب غربى آسيا) و 
اختالفات مرزى و جنگ هاى متعدد است. مشکل ديگر، رژيم اشغالگر قدس (اسرائيل) است که به عنوان پايگاه 
امريکا و قدرت هاى متجاوز ديگر با هدف تسلط بر سرزمين هاى اسالمى در اين ناحيه ايجاد شده و مردم مظلوم 

فلسطين را از خانه و کاشانٔه خود آواره کرده است. 
اگر کشورهاى اسالمى دست به دست هم بدهند و متحد شوند، جهان اسالم مى تواند در برابر قدرت هاى 
متجاوز ابراز وجود کند. کشورهاى اسالمى صادرکنندٔه نفت نيز بايد از اتکا به نفت دست بردارند و با باالبردن 

توان فّناورانه (تکنولوژيکى) خود در زمينٔه توليد و صدور کاالهاى صنعتى به طور جدى اقدام کنند.

   سازمان کنفرانس اسالمىسازمان کنفرانس اسالمى
اين سازمان در سال ۱۹۷۲ ميالدى با تصويب اساسنامه اى به صورت رسمى تأسيس شد. 

سازمان کنفرانس اسالمى ۵۵ عضو 
و  بستگى  هم  افزايش  هدف  با  و  دارد 
همکارى در زمينه هاى اقتصادى،اجتماعى 
تماميت  و  استقالل  حفظ  فرهنگى،  و 
کشورهاى عضو، ريشه کن کردن استعمار 
براى  تالش  و  فلسطين  مردم  از  حمايت  و 
برقرارى صلح و آرامش بين المللى به وجود 
آمده است. يکى از اصول مهم اين سازمان، 
حل اختالفات و منازعات کشورهاى عضو 
ازطريق مذاکره يا موافقت با داورى و امتناع 
از به کار بردن زور و تهديد عليه استقالل 

 شکل ۱۴ــ اجالس سران کشورهاى اسالمى در تهران ــ ۱۳۷۶سياسى کشورهاى عضو است. 

٢٥

بحث گروهی 
٭ دربارٔه قابليت ها و مشکالت کشورهاى اسالمى به طور گروهى بحث کنيد و پيشنهادهاى خود را براى رفع 

اين مشکالت بنويسيد و به کالس ارائه کنيد. 


