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معلم گرامی!

مطالعه های موردی )10ــ1( و »بیشتر بدانیم« این کتاب در ارزش یابی های کتبی و پایانی منظور منی شود، امـا در 

ارزش یابی های شفاهی و مستمر به صورت پرسش و پاسخ، قرائت منت، بحث و گفت  و گو و فعالیت های تکمیلی و حتقیقی 

مورد نظر قرار می گیرد. 

دانش آموز عزیز!

خداوند یکتا، سیارة زمین راـ  شگفت انگیز و متنوع آفریده است. انسان ها روی این 

سیاره ، شیوه های متفاوت زندگی را انتخاب کرده و فرهنگ های گوناگونی را پدید آورده اند؛ 

ز  یرا که محیط های طبیعی که بستر زندگی انسان اند، به طور چشم گیری متفاوت اند. شما در 

با برخی از مهم ترین موضوعات روز جامعة بشری در  با مطالعة درس جغرافیا،  سال گذشته 

سطح جهان و ایران و نیز منطقة  زندگی  خود آشنا  شدید  و  دانستید که از طریق به کارگیری 

آن  در  که  محیطی  نگهداری  و  حفظ  برای  می توانید   ، جغرافیایی  مهارت های  و  جغرافیا  زندگی می کنید، مسئوالنه تالش کنید.دانش 

ما نیاز دار  یم که دانش خود را دربارة زمین ، گسترش دهیم و سرزمین های مختلف 

جهان و مردمان آن را بهتر بشناسیم. امسال ، در این کتاب با مفهوم »ناحیه« و هم چنین نواحی 

مبانی دانش جغرافیا را نیز می آموز  ید.متفاوت جهان و گوناگونی های آن آشنا می    شوید و در قالب مطالعة نواحی ، برخی از اصول و 

زندگی  چگونگی  از  ما  بهتر  درک  موجب  مختلف  نواحی  جغرافیایی  اوضاع  از  آگاهی 

ساکنان کرة زمین می شود. نتیجة این آگاهی باید تفاهم بیشتر بین مّلت ها، همکاری و دوستی 

با دیگر ساکنان این سیاره برای حفظ و نگهداری آن و سرانجام یادگیری شیوه های  منطقی بهره برداری از منابع آن باشد.متقابل 

جهان بیاموز  ید و از درس جغرافیا لّذت ببر ید.امیدوار  یم شما دانش آموز عزیز با شرکت فعال در کالس درس، مطالب تازه ای دربارة 

http://Geography-dept.talif.sch.ir         گروه جغرافیایسایت گروه جغرافیا                                                                                                                                                   

دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 
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ناحيه چيست؟ناحيه چيست؟
۱۱فصلفصل



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

23027′

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
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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
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………………………………………………………… 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 
اسلوونيک

شرق            شمال                 غرب
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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.
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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. 

۲۵º

۳۰º

۳۵º

۴۰º

۴۵º

۰ ۲۰۰ ۴۰۰

۲۵º

۳۰º

۳۵º

۴۰º

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

بيش از ۷۶ درصد     
۷۵ــ۵۱
۵۰ــ ۲۶
 ۲۵ــ۱۶
۱۵ــ۶
۵  ــ۰

درياى سياه

استوا

کانال سوئز

خزر
اى 

دري

حمر
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دريا

تنگۀ هرمز

درياى عمانخليج فارس

باب المندب

مدار رأس السرطان
اقيانوس 
آرام

اقيانوس هند

اقيانوس اطلس

استراليامدار رأس الجدى

جبل الطارقدرياى مديترانه

تنگۀ ماالکا
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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. 



زندگی در نواحی ساحلیزندگی در نواحی ساحلی

۲فصلفصل

٢٦



محيط زيبايى به نام ساحل
ممکن است تا به حال به سواحل شمالى يا جنوبى کشورمان 
اين  است  ممکن  باشيد.  ديده  فيلم ها  در  را  سواحلى  يا  کرده  سفر 
چگونه  و  چيست  ساحل  که  باشد  شده  مطرح  شما  براى  سؤال 
آن  در  که  است  فردى  منحصربه  محيط  ساحل،  مى آيد؟  به وجود 
به دليل  مى کنند.  پيدا  ارتباط  باهم  کره  سنگ  و  آب  کره  هواکره، 
شرايط مناسب طبيعى و اقتصادى، بيشتر جمعّيت دنيا در نواحى 
ساحلى يا در فاصلٔه اندکى از آن زندگى مى کنند. سواحل به دليل 
ايفاى نقش هاى گوناگون چون نقش ارتباطى، اقتصادى و بازرگانى 

درزندگى انسان ها اهميت زيادى دارند. 
انواع  جهان،  سواحل  پراکندگى  با  را  شما  درس،  دراين  ما 
سواحل و اشکال ناهموارى ناشى از فرسايش آنها آشنا خواهيم کرد. 

پراکندگى سواحل 
   به منطقٔه تماس بين دريا و خشکى ساحل مى گويند.اصطالح 
ساحل براى محدودٔه بين حداکثر مد و پايين ترين حد جزر به کار 

مى رود.
سواحل  مى بينيد،  که  همان طور  کنيد.  نگاه   ۱ شکل  به 
به صورت نوارى در اطراف قاره هاى جهان قرار گرفته اند. پهناى 
سواحل در نواحى مختلف يکسان نيست. در مناطقى چون شرق 
قارهٔ امريکا عرض سواحل بيشتر و در غرب اين قاره عرض سواحل 
کم است. شما نيز سواحل پهن را روى نقشه مشخص کنيد. با 
بررسى انواع سواحل مى توان دريافت که سواحل سنگى و مرتفع 

نسبت به سواحل پست و ماسه اى پهناى کمترى دارند. 

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى انواع سواحل در جهان

اقيانوس آرام

سواحل پست و عريض سواحل مرتفع و 
کم عرض

اقيانوس آرام

اقيانوس اطلس

آسيا

آفريقا

آمريکاى
جنوبى

آمريکاى
شمالى 

استوا

اروپا

استراليا

اقيانوس هند

شهرهاى مهم ساحلى

قطب جنوب

درس سوم  :  ويژگی های جغرافيايی سواحل
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1ــ سواحل پست براى سکونت و فعالىت انسان مناسب ترند ىا سواحل مرتفع؟ چرا؟ 
2ــ سواحل مرتفع و سنگى چگونه به وجود آمده اند؟ براى پاسخ گوىى به اىن پرسش، از دبىر خود کمک 

بگىرىد. 

انواع سواحل
عواملى چون رسوب گذارى، فعالىت آتش فشانى، 
مرجان ها و تغىىرات سطح آب درىاها در پىداىش انواع 
تأثىر عواملى  سواحل مؤثرند. سواحل مختلف تحت 
پسروى  و  )پىشروى  درىاها  آب  سطح  تغىىرات  چون 
درىا( قرار دارند. برخى سواحل از گذشته جزء سواحل 
هموار و پست بوده اند و برخى سواحل جزء سواحل 

صخره اى اند. 
سواحل صخره اى که ناهموارى هاى آن به داخل 
آب کشىده شده به شدت تحت تأثىر امواج فرساىشى درىا 
بوده و سرانجام پس از گذشت زمان به سواحل پست و 

هموار تبدىل مى شوند. 

شکل3ــ ىک ساحل پست در استان هرمزگان

شکل 2 ــ ىک ساحل مرتفع ، استان هرمزگان
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عوامل تغيير سواحل
مى دهند.  تغيير  را  سواحل  پيوسته،  عواملى  طبيعت  در 
امواج، جزر   و   مد، جريان هاى دريايى طولى٭ و يخچال هاى طبيعى و 
بادها از آن جمله اند که به صورت فرسايش، حمل و رسوب گذارى 

در سواحل تغيير ايجاد مى کنند. 

نيست  يکسان  سواحل  همٔه  در  عوامل  اين  فعاليت  البّته 
جنس  ناهمگنى  يا  همگن  رسوبات،  و  سنگ ها  نوع  تأثير  تحت  و 
سنگ ها، ارتفاع ساحل، فعاليت هاى آتش فشانى و فعاليت انسانى 

در سواحل قرار دارد. 

۱ــ جنس سنگ چگونه بر شکل ساحل اثر مى گذارد؟ توضيح دهيد. 
کمک  خود  (از  دبير  يافته اند ؟  تغيير  عامل  کدام   تأثير  تحت  ايران،  در  درياى خزر  سواحل  شما  به نظر  ۲ــ 

بگيريد)  ت ۲
عالي
ف

شکل ۴ ــ محدودۀ تحت تأثير امواج و اشکال ناهموارى هاى ساحل رسوبى

٢٩

ناحيۀ مجاور پيش ساحلپس ساحل
ساحل

ناحيۀ دورتر از
ساحل

ساحل باالتر باشيب
  ۲۰۰-۱۰۰معموًال در
خارج از دسترس امواج

ساحل پست تر باشيب 
اغلب

پايين تر از(۵۰) 

محدودۀ 
شکست امواج 

ناحيۀ واقع در بين حداکثر مد و حداقل جزر
نقطۀ شکست امواج 

محدودۀ خارج از 
تأثيرامواج 

ماسه ماسه
سدهاى ماسه اى موازى ساحل

برجستگى ها و فرورفتگى ها
شن و ريگ قلوه سنگ

ساحل رسوبى 
طوفانى

مرز حداقل جزرباتالق هاى ساحلى
مرز حداکثر مدّ

سنگ بستر

دريا بارها

( تپه هاى ماسه اى )

رشته هاى ماسه اى ساحلى

امواج ماسه اى

شکل ۵    ــ اثرات امواج طولى در ساحل

نهشت سوم                   نهشت ثانويه                نهشت اوليه 
                                                                           سنگريزه

امواج به شکل زاويه دار در جهت باد غالب به ساحل بر مى خورند.

تيرک هاى چوبى

تقليل ماسه    انباشت ماسه

برگشت موج تحت تأثير 
جاذبه ، مواد را به طور مستقيم به 

پايين ساحل 
مى راند.

جهت حرکت جريان هاى دريايى 
طولى و حرکت مواد ساحلى

برای مطالعهبرای مطالعه

ج مواد را به 
اموا

 مى کند.
ساحل حمل



تأثير امواج بر فرسايش سواحل 
بادهايى که بر سطح آب اقيانوس ها و درياها مى وزند، امواج 
در زمانى که دريا  را به وجود مى آورند. نيروى امواج مخصوصاً 
طوفانى باشد، بسيار زياد است. امواج با قدرت زياد و به طور دائم با 
سواحل برخورد مى کنند و به کمک مواد موجود در آب؛ مثل ذرات 
شن و ريگ و ماسه، به مرور باعث از بين رفتن و عقب نشينى ساحل 
مى شوند. عالوه بر امواج، تأثير انحاللى آب دريا برسنگ هاى آهکى 
ساحل سبب مى شود آب، مواد آهکى را حل نموده و شکاف ها و 

درزهايى را در سنگ ها به وجود آورد. 
در نتيجه فرسايش سواحل، اشکال مختلفى از ناهموارى ها 
حفره ها  و  غارها   ، دريايى٭  سنگى  ستون هاى  دريابار٭،  چون 
به وجود مى آيند که به آنها اشکال ناهموارى ناشى از حفر مواد 

( کاوشى ) مى گويند. 
تپه هاى ماسه اى ساحلى، باتالق ها٭ و مرداب هاى ساحلى٭ 
مواد  رسوب گذارى  از  ناشى  ناهموارى  اشکال  جمله  از 
( تراکمى ) هستند. حتى رشد مرجان ها نيز يک فرايند فرسايشى 

تراکمى محسوب مى شود. 

شکل ۷     ــ يک طاق دريايى ( حفره ) در ِولز، انگلستان

شکل ۶ ــ دريابارــ چشم اندازى از فرسايش در ساحل جزيرۀ وايت ، انگلستان 

شکل ۸     ــ يک ستون سنگى دريايى در جزيرۀ هوى ، انگلستان شکل ۹ــ يک باتالق شور ساحلى
٣٠



1ــ عوامل تغىىر دهندٔه سواحل را نام ببرىد. 
2ــ پهناى سواحل سنگى.......از سواحل پست و ماسه اى است.

3ــ در مقابل هر عبارت، کلمٔه صحىح ىا غلط بنوىسىد.
الف: جزر و مد،  شکل سواحل را تغىىر مى دهد. )            ( 

ب: پىداىش جزاىر مرجانى ىک نوع فراىند حفر مواد ىا ) فرساىش کاوشى ( است. )            ( 
4  ــ در جدول زىر، مشخص کنىد که کدام اشکال ناشى از فرساىش کاوشى و کدام ناشى از فرساىش تراکمى 

هستند.

5  ــ جمله هاى سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاى سمت چپ مربوط کنىد.
1ــ تپه هاى ماسه اى ساحلى  الف: از تأثىر باد بر سطح آب اقىانوس ها و درىاها به وجود مى آىد.  

2ــ فرساىش امواج  ب: هنگام طوفان مقدار آن بسىار زىادتر است.  
3ــ سکوهاى ساحلى  پ: وسعت )عرض( سواحل در آن جا زىاد است.  

4ــ امواج  ت: عرض سواحل در آن جا کم است.  
5  ــ نىروى امواج  ث: سواحل تحت تأثىر آن قرار دارند.  

6ــ شرق اىاالت متحده  ج: امواج به مرور باعث عقب نشىنى آنها مى شوند.  
7ــ درىابار  چ: از جمله اشکال ناهموارى ناشى از حفر مواد ساحلى است.  

8  ــ غرب اىاالت متحده ح: از جمله اشکال ناهموارى ناشى از رسوب گذارى است.  
3 
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نام شکل ناهموارى                ) کاوشى ( حفر مواد          ) تراکمى ( رسوب گذارى 
1ــ تپه هاى ماسه اى ساحلى 

2ــ درىابار
3ــ ستون سنگى درىاىى 

4ــ باتالق 

بیشتر بدانیم

به کشورهاىی که هىچ گونه دسترسی به درىا ندارند کشورهای محصور در خشکی می گوىند.در حال حاضر 
43 کشور دنىا چنىن شراىطی دارند.اىن کشورها برای دسترسی به بنادر ساحلی مجبور به اتکا به همساىگان خود 
هستند.برای مثال افغانستان برای دسترسی به درىا محتاج پاکستان است.اما پاکستان از طرىق درىای عمان و 
اقىانوس هند به تمام آب های آزاد جهان راه دارد.پاکستان از درىاهای اطراف خود در شىالت و ماهىگىری استفاده 

می کند و با تمام بنادر جهان ارتباط دارد.
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تراکم  از  طبيعى  مناسب  شرايط  وجود  با  ساحلى  نواحى 
و  شهرها  ايجاد  براى  نواحى  اين  است.  برخوردار  جمعّيت  زياد 
روستاهاى متعّدد مناطق مطلوبى هستند و از پرجمعيت ترين نواحى 
کرٔه زمين به حساب مى آيند. به همين جهت، الزم است توانايى هاى 
صحيح  به طور  آنها  از  و  بشناسيم  بهتر  را  ساحلى  چشم اندازهاى 

بهره بردارى کنيم. 

توان هاى ساحل و نقش آن در زندگى انسان
وجود  به دليل  کوچک  خليج هاى  و  دلتايى٭  سواحل  در 
مواد  غذايى فراوان و عمق کم و نسبتاً آرام، گونه هاى متنوع آبزيان 
اهميت  ماهى گيرى  نظر  از  دلتايى  سواحل  لذا  مى کنند؛  زندگى 

زيادى دارند.
مناسبى  معتدل کرٔه زمين شرايط  ۱ــ  در سواحل نواحى 
براى زندگى و ايجاد شهرها و روستاها و توسعٔه برخى ورزش ها 

مانند شنا، موج سوارى و قايق رانى وجود دارد.
عامل  مناطق  به ساير  آسان  دسترسى  و  دريا  به  نزديکى  ۲ــ 

ايجاد بندرگاه ها و توسعٔه ارتباطات و بازرگانى است.
استفاده  تفريحگاه  به عنوان  سواحل  بعضى  از  مردم  ۳ــ 
سنگى  ستون هاى  سواحل،  زيباى  پديده هاى  از  يکى  مى کنند. 

دريايى اند.

َاشکال  و  متنوع  سنگ هاى  داشتن  به دليل  سواحل  ۴ــ 
ناهموارى متعدد، محيط هاى مناسبى براى انجام برخى تحقيقات 

زمين شناسى يک منطقه اند.
۵  ــ در برخى نواحى ساحلى از انرژى امواج قوى و نيروى 
جزر و مد مى توان براى توليد برق استفاده کرد. در برخى از نواحى 
ساحلى عالوه بر نفت و گاز، منابع معدنى با ارزش ديگرى نيز يافت 

مى شود (مانند ذخاير قلع در سواحل کشور مالزى). 
۶  ــ در اغلب سواحل به خصوص سواحل پست کم شيب، 
آب و هواى مناسب و آب کافى شرايط مساعدى را براى زراعت 

فراهم آورده است. 

تغيير چشم اندازهاى ساحلى
است؟  بوده  صورت  همين  به  ابتدا  از  سواحل  شکل  آيا 
ذهن  در  ساحلى  چشم انداز  يک  ديدن  با  که  است  سؤالى  اين 
انسان نقش مى بندد. در پاسخ بايد گفت که سواحل نيز مانند ساير 
گسترش  و  جمعّيت  افزايش  با  زمان،  مرور  به  زمين  کرٔه  مناطق 
شده اند.  فراوان  تغييرات  دچار  فّناورى  پيشرفت  و  آنان  نيازهاى 
همان طور که در درس سوم خوانديد، عوامل طبيعى در سواحل 
تغيير ايجاد مى کنند. در اين جا به برخى از عوامل انسانى در تغيير 

چشم اندازهاى ساحلى اشاره مى کنيم. 

۱ــ به نظر شما چه توان محيطى ديگرى را براى نواحى ساحلى مى توان ذکر کرد؟ 
۲ــ کدام يک از توان هاى محيطى نواحى ساحلى را در سواحل شمالى يا جنوبى ايران مى توان مشاهده 

کرد؟ 
۳ــ بين نوع استفاده از توان هاى محيطى سواحل کشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته چه تفاوت ها و 

شباهت هايى وجود دارد؟ چرا؟ 

  ۱
ت  
عالي
ف

درس چهارم  :  انسان و ساحل
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شکل ۱ــ يک سّد دريايى در سواحل انگلستان

خودکار،  طور  به  طبيعى  عوامل  مى دانيد،  که  همان طور 
را  عوامل  اين  تأثير  انسان  اما  مى کنند  عمل  همه جا  در  و  هميشه 
برابر امواج قوى  ايجاد موج شکن در  افزايش مى دهد.  کاهش يا 
عملکرد مثبت و از بين بردن گياهان و درختان ساحلى که از سرعت 

باد مى کاهند، عملکرد منفى انسان است. 

  عوامل انسانى
اکتشاف و استخراج نفت، راه سازى، ايجاد بندر و اسکله، 
ساخت موج شکن ها٭ يا سدهاى دريايى، تعميق کانال هاى کشتيرانی 
سواحل  تغييردهندٔه  انسانى  عوامل  جمله  از  بنادر  اليروبى٭  و 

به شمار مى آيند.

شکل ۲ــ سّد هاى دريايى محافظ
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فعالىت هاى انسان در سواحل
ساکنان نواحى ساحلى به روش هاى گوناگون از اىن محىط 

بهره بردارى مى کنند. 
درىا  و  داشته  تنگاتنگ  ارتباطى  درىا  با  دىرباز  از  انسان 
امروزه  است.  مى آمده  به حساب  او  درآمد  منابع  از  ىکى  همواره 
مانند  فعالىت هاىى  به  ساحلى  نواحى  ساکنان  از  زىادى  شمار  نىز 
ماهى گىرى صنعتى، ساخت و تعمىر قاىق ها و کشتى ها، بافت تورهاى 
ماهى  گىرى، بارگىرى، تخلىٔه کشتى ها، خدمات گمرکى و کار در 

پاىانه هاى بندرها مشغول اند.
تورىستى  فعالىت هاى  به  نىز  سواحل  ساکنان  از  تعدادى 
مشغول اند. از جملٔه اىن فعالىت ها مى توان مشاغلى چون هتلدارى، 
ادارٔه تورهاى تفرىحى، ادارٔه تأسىسات ورزشى و  فرهنگى اشاره 
کرد. در بىن بهره بردارى هاى مذکور استفادٔه ارتباطى از سواحل 
اهمّىت خاّصى دارد؛ زىرا ىکى از راه هاى ارتباطى مهّم در زمىنٔه 
حمل کاال در دنىا در حال حاضر راه هاى درىاىى است که در مقصد 

و مبدأ خود به سواحل ختم مى شوند.

1ــ به نظر شما بىن رشد جمعىت و تغىىر در چشم اندازهاى ساحلى چه رابطه اى وجود دارد؟ گفت و گو 
کنىد.

2ــ به نظر شما عالوه بر موارد گفته شده، چه تغىىرات دىگرى ممکن است در چشم اندازهاى ساحلى رخ 
دهد؟ آنها را نام ببرىد. 

3ــ آىا چشم اندازهاى ساحلى را نباىد تغىىر داد؟ چرا؟ دالىل خود را بىان کنىد. 

2 
یت

عال
ف

شکل 3ــ صنعت ماهى گىرى ، ژاپن

بیشتر بدانیم

سواحل در آغاز تمدن بشری به عنوان کانون و بستر تمدن ها محل مناسبی برای فعالىت های بشری بوده اند.
در حال حاضر حدود 40درصد از جمعىت جهان در محدوده 100کىلومتری درىاها زندگی می کنند.60درصد از 
شهرهای جهان که جمعىت باالی شش مىلىون نفر دارند در سواحل زندگی می کنند.بىشتر  فعالىت های تجاری بشر 
در نزدىکی سواحل و بنادر قرار دارد.اىن بنادر اسکله های بزرگ و کوچک و جمعىت فراوانی را در درون خود 
جای داده اند.امروزه سواحل محل اصلی تمرکز فعالىت های اقتصادی،تجاری ، صادرات و واردات کاالست.
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1ــ اهمىت کدام ىک از فعالىت ها و مشاغل اشاره شده در نواحى ساحلى بىشتر است؟ چرا؟ 
2ــ کدام ىک از اىن فعالىت ها در سواحل شمالى ىا جنوبى اىران وجود دارد؟ 

3ــ دربارٔه اهمىت اقتصادى و ارتباطى سواحل به کمک دبىرخود گزارشى تهّىه کنىد و در کالس ارائه 
دهىد. 

آلودگى سواحل 
آلودگى ىکى از مسائل مهّم نواحى ساحلى است و از دو 

منبع ناشى مى شود:
1ــ آلودگى ناشى از فعالىت هاى انسان در محىط درىاىى که 
اىن مواد بعدًا به نواحى ساحلى حمل مى شوند. مواد نفتى ىکى از 
آالىنده هاى ساحلى است که مقدارى از آن در حد عادى در آب 
درىاها وجود دارد ولى بخش اعظم آن به دنبال حّفارى چاه هاى نفتى 
در درىاها، شکستن لوله هاى انتقال نفت خام و تصادف کشتى هاى 
نفت کش به وجود مى آىد و در هر مورد به ورود مقادىر عظىم نفت 
خام به آب هاى ساحلى منجر مى شود. اىن مواد نفتى سرانجام در 
سواحل ته نشىن مى شوند. اىن آلودگى نفتى موجب از بىن بردن 
جانوران و گىاهان اىن محىط ها، مى شود و بر فعالىت هاى گردشگرى 

نىز تأثىر منفى مى گذارد. 
انسان   فعالىت هاى  نتىجٔه  در  که  مواد   آلوده کننده اى  2ــ 
در خشکى مجاور به وجود مى آىند مانند؛ فاضالب هاى ناشى از 

فعالىت هاى صنعتى.
به  سرانجـام  که  نفتى  آلوده کنندٔه  منابع  از  دىگر  ىکى 
مجموعه هاى  از  ناشى  مواد   نفتى  نفوذ  مى رسد،  نـواحى ساحلى 
صنعتى و پارکىنگ ها بـه درىاست. فاضالب شهرها عامل دىگـر 
نفوذ آلودگى بـه درىاست. مردم در بسىارى از کشورها زباله ها و 
فاضالب ها را در آب هاى کم عمق ساحلى تخلىه مى کنند؛ به گمان 
اىن که اىن مواد در آب رقىق مى شوند و در محىط درىا مى پوسند. 
مجتمع هاى صنعتى ساحلى مقادىر عظىمى از مواد شىمىاىى سّمى 
را به محىط هاى درىاىى وارد مى کنند که به از    بىن رفتن موجودات 
از  دىگر  ىکى  اتمى  زباله هاى  رادىواکتىو  مواد  مى شود.  منجر 

شکل  4    ــ افزاىش آلودگى کانال سوئز بر اثر تردد زىاد نفتکش ها

3 
یت

عال
ف

شکل 5 ــ آلودگى آب درىاها بر اثر تصادف وآتش سوزى کشتى هـاى نفتى
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شکل6 ــ استخراج نفت از درىا

1ــ منابع آالىنده هاى ساحلى را نام ببرىد. 
2ــ منابع آلودگى هاى نفتى در سواحل را نام ببرىد. 

3ــ به نظر شما راه مبارزه با آلودگى ها در نواحى ساحلى چىست؟ آىا باىد از فعالىت انسان در اىن نواحى 
جلوگىرى کرد ىا اىن که آلودگى ها را تحمل نمود؟ پاسخ اىن سؤال را با کمک دبىر خود به صورت گزارش در 

کالس ارائه دهىد. 

بیشتر بدانیم

گاهى، کشتى هاى نفت کش غول پىکر در امواج بزرگ درىاها گرفتار و درهم شکسته مى شوند و هزاران 
بشکه نفت خام آنها وارد آب هاى اقىانوسى مى شود.از اىن قبىل حوادث در اغلب نقاط جهان اتفاق مى افتد اما 
مهم ترىن آنها در درىاى شمال و آب هاى ساحلى شمال شرق اىاالت متحدٔه امرىکا رخ داده است؛ ىعنى در جاىى 
که تأسىسات فراوان صدور و تصفىٔه نفت خام وجود دارد. در سال هاى اخىر نشت نفت خام در سواحل شمالى 
و جنوبى آالسکا دىده شده است. نشت مقادىر عظىم نفت خام به دنبال حفارى چاه هاى نفت در درىاى شمال و 
آب هاى ساحلى ىوکاتان مکزىک در خلىج مکزىک در سال هاى اخىر اتفاق افتاد. شکستن ىک خط لولٔه بزرگ 

نفت نىز به وقوع حوادث مشابه منجر مى شود.

آالىنده هاى محىط هاى ساحلى است که توّسط نىروگاه هاى اتمى 
مستقر در سواحل و بـرخى صناىع دىگر مثل صنعت تولىد فسفات 
)که ماّدٔه اولىٔه آن حاوى مقدارى اورانىم است( تولىد مى شود. اگر 
اىن مواد به هر دلىل به آب هاى ساحلى وارد شوند، در قسمت هاىى 
از بدن آبزىان رسوب مـى کنند. درصورتى که انسان از اىن آبزىان 

تغذىه کند، مسموم مى شود. فاضالب هاى کشاورزى نىز از دىگر 
منابع آلودگى سواحل اند؛ زىرا داراى مواد غذاىى زىادى از جمله 
فسفرند و جمع  شدن آنها در آب هاى ساحلى راکد و کم عمق پس 
به از بىن رفتن آبـزىـان و کاهش کىفىت محىط ساحلى  از مّدتى 

منجر مى شود. 

4 
یت

عال
ف
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مدىرىت سواحل 
با تمرکز انسان در نواحى ساحلى و افزاىش نوع و مىزان 
روزبه روز  ساحلى  چشم اندازهاى  نواحى،  اىن  از  بهره بردارى 
به  همىن دلىل،  آنها منجر مى شود.  نابودى  به  تغىىر مى ىابد و گاه 
از  عاقالنه  استفادٔه  براى  مدىرىت سواحل  مسئلٔه  درحال حاضر 
محىط هاى ساحلى و جلوگىرى از نابودى توان هاى محىطى آنها 

مطرح شده است. 
از  درست  شناخت  به  حدودى  تا  سواحل  مدىرىت   
چگونگى فعالىت عوامل فرساىش مانند امواج و جرىان هاى درىاىى 

بستگى دارد. 
 راه هاىى براى پاک کردن محىط ساحلى از مواد آالىنده 
نفتی وجود دارد که اغلب آنها گران و زمان  بر هستند. لذا بهترىن راه 
براى اىن مسئله جلوگىرى از وقوع آن است. با نگهدارى صحىح 
و مراقبت از نفت کش ها و نظارت بر کار کارخانه ها مى توان از ورود 
مقدار زىادى آالىنده هاى نفتى به نواحى ساحلى جلوگىرى کرد. 

به  فاضالب  و  زباله  رىختن  از  جلوگىرى  براى  امروزه   
آب هاى ساحلى قوانىنى وضع شده و روش هاى علمى و مهمى براى 

آن به وجود آمده است. 
از  مى توان  اتمى  نىروگاه هاى  کار  کىفىت  بهبود  با   
آلودگى هاى اتمى در سواحل جلوگىرى کرد. براى مبارزه با آلودگى 
به  مذکور  مواد  ورود  باىد  فسفر،  مانند  مختلف  مواد  از  حاصل 
آب هاى ساحلى کنترل شود. به همىن منظور، باىد ترکىب و کاربرد 
کودهاى کشاورزى منظّم شود و از دفع فاضالب ها به اىن نواحى 

به طور قاطع جلوگىرى کرد. 
 نگهدارى از تپه هاى ماسه اى ساحلى )مانند سواحل هلند( 
به دلىل تأثىر آنها در کاهش تلفات مالى و جانى، هنگام وقوع طوفان  
داراى اهمّىت بسىار است. به همىن جهت کاشت چمن و درخت 
روى تپه هاى ماسه اى ساحلى و وضع قوانىن سخت براى جلوگىرى 

از چراى دام و قطع درختان اىن مناطق بسىار مهم است.

1ــ در مدىرىت سواحل چه مسائلى مطرح است؟ 
2ــ آىا مدىرىت سواحل فقط باىد به صورت اجبار و منع باشد ىا روش هاى دىگرى نىز وجود دارد؟ 

3  ــ چرا سواحل از نواحى پرجمعّىت دنىا هستند؟ 
4  ــ چرا در تاالب٭ ها موجودات زندٔه زىادى زندگى مى کنند؟ 

5   ــ دربارٔه اىن جمله  توضىح دهىد: »از سواحل براى انجام تحقىقات علمى استفاده مى کنند«. 

شکل  7 ــ احداث حفاظ در سواحل ماسه اى

5 
یت

عال
ف

37



سواحل جنوبی جمهوری اسالمی اىران٭ 

برای  را  منافع راهبردی و کالنی  آن،  از  مناسب  بهره برداری  با  نعمتی خدادادی است که می توان  درىا 
کشور حاصل نمود. اهمىت درىا را می توان از جنبه های تسهىل در حمل و نقل و تجارت درىاىی، برخورداری 
از منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی در بستر و زىربستر درىا، منابع غذاىی بسىار با ارزش در زىر سطح، صنعت 
گردشگری، تقوىت توان دفاعی، انتقال ارزش های ملی، توسعه روابط با ملت ها و کشورهای سراسر جهان و… 
برشمرد و به همىن علت، اتخاذ روىکرد توسعه درىا محور ىکی از روىکردهای اصلی سىاست گذاران کشور در 
سال های اخىر می باشد. جمهوری اسالمی اىران به واسطه قرار گرفتن در شمال اقىانوس هند، مجاورت با تنگه 
راهبردی هرمز و بخش شمالی خلىج فارس و همساىگی با کشورهای آسىای مىانه و روسىه از طرىق درىای خزر، 
از موقعىت ژئوپولىتىکی و درىاىی وىژه ای در منطقه و جهان برخوردار است. از آنجاىی که بىش از ٩3% صادرات 
و واردات و تقرىباً تمامی صادرات نفتی کشور از طرىق درىا صورت می پذىرد، اهمىت درىا برای ما دو چندان 
شده است که در اىن مىان توسعه سواحل کشور به وىژه بخش جنوبی آن، شرطی الزم برای بهره برداری مناسب و 

باىسته از اىن نعمت خدادادی و تأمىن منافع ملی کشور می باشد. 
سواحل جنوبی کشور از سه بخش غربی، شرقی و مىانی تشکىل شده است.

6  ــ در مقابل هرعبارت  ، کلمٔه صحىح ىا غلط بنوىسىد.
الف: مواد رسوبى رىزدانه را باىد در کنار خلىج هاى کوچک ساحلى تخلىه کرد. )            (

ب: تپه هاى ماسه اى ساحلى مانع حفاظت از سواحل هستند. )            (
7   ــ کدام گزىنه دربارٔه تغىىر چشم اندازهاى ساحلى صحىح تر است؟ 

ب: توسط عوامل انسانى تغىىر مى کنند. الف: هرگز تغىىر نمى کنند. 
ت: تحت تأثىر عوامل طبىعى تغىىر مى کنند. پ: به مرور زمان دچار تغىىر مى شوند. 

8   ــ کدام گزىنه دربارٔه استفاده از محىط درىاىى صحىح است؟
ب: بىشتر از پهنٔه اقىانوس ها استفاده مى شود. الف: بىشتر از جزاىر استفاده مى شود. 

ت: بىشتر از سواحل استفاده مى شود. پ: بىشتر از فالت قاره استفاده مى شود. 
9  ــ بهترىن راه مبارزه با آلودگى هاى نفتى در سواحل چىست؟ 

ب : استفاده از پاک کننده ها الف: استفاده از آتش 
ت: جرىمه و تنبىه  پ: جلوگىرى از وقوع آنها  

10   ــ با استفاده از آموخته هاى خود در سال هاى قبل و درس هاى 3 و 4 اىن کتاب، و به کمک دبىر خود 
گزارشى دربارهٔ سواحل شمالى اىران تهّىه کنىد و در کالس ارائه دهىد. 
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بخش غربی که از اروندرود آغاز شده و تا بندرعباس ادامه داشته، در مجاورت خلىج فارس قرار دارد و نوار 
ساحلی سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان را دربر می گىرد. بخش مىانی در استان هرمزگان، مشرف به تنگه 
هرمز می باشد و بخش شرقی که سواحل َمکران نام داشته، از بندر سىرىک در استان هرمزگان آغاز و تا خلىج گواتر 

در استان سىستان و بلوچستان ادامه دارد.
به علت وجود رودهای پرآب و شىب کم سواحل استان خوزستان، سواحل اىن منطقه، عمدتاً پست و 
به صورت تاالب های وسىع )هور( بوده و در ساىر استان ها، سواحل گاه به صورت پست و گاه به صورت صخره ای 

مشاهده می شود.
سواحل َمکران و ىا بخش شرقی سواحل جنوبی کشور، منطقه ای وسىع با وىژگی ها و قابلىت های منحصر 
آبراه و کانال های درىانوردی در  از  به استفاده  نىاز  بوده که جنس ساحل، عمق بسىار خوب درىا و عدم  بفرد 
سواحل مکران، امکان ساخت و توسعه بدون محدودىت بنادر، به وىژه جهت پهلوگىری کشتی های اقىانوسی را 

فراهم ساخته است.
با توجه به وىژگی های فوق و قرار گرفتن کشورهای آسىای مىانه و قفقاز )که محصور در خشکی می باشند( 
در شمال اىران، سواحل مکران می تواند به عنوان دروازه جمهوری اسالمی اىران و کشورهای ىاد شده جهت ورود 
به اقىانوس هند )سومىن اقىانوس بزرگ جهان( و برقراری ارتباطات فرهنگی، سىاسی، اقتصادی و…، با بىش از 

3٠ کشور حاشىه اىن اقىانوس با جمعىتی بالغ بر 2/4 مىلىارد نفر محسوب گردد. 
اىن سواحل در مجاورت منطقه ای قرار داشته که دو سوم تجارت درىاىی جهان از آن عبور نموده و چهار تنگه 
و گذرگاه درىاىی راهبردی جهان، شامل هرمز )شرىان نفت و انرژی جهان(، باب المندب و کانال سوئز )شاهراه تجارت 
درىاىی به درىای مدىترانه و اروپا( و ماالکا )مسىر اصلی واردات و صادرات کاال به چىن( را شامل می شود. اىجاد بنادر 
مادر منطقه ای )HUB( به عنوان گره های مواصالتی حمل و نقل و تجارت جهانی، ارائه خدمات درىاىی به کشتی های 
ـ جنوب و…، ظرفىت های فراوان بالقوه ای هستند  عبوری از منطقه، توسعه ترانزىت کاال و فعال سازی کرىدور شمالـ 
که در سواحل مکران وجود داشته که در صورت برنامه رىزی مناسب و توجه وىژه به توسعه اىن سواحل، اىن فرصت ها 
عىنىت ىافته و تأثىرات مثبتی را در پىشرفت و توسعه کشور جمهوری اسالمی اىران و منطقه به دنبال خواهد داشت.

٭ منبع: دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نىروی درىاىی ارتش جمهوری اسالمی اىران

3٩

شکل 8  ــ نقشۀ سواحل جنوبی جمهوری اسالمی اىران
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زندگی در نواحی كوهستانیزندگی در نواحی كوهستانی

۳فصلفصل



٤١

  کوهستان ها چگونه در سطح زمين پراکنده شده اند؟

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى کوهستان ها درکرۀ زمين

ـ  راکى(رشوز) کوه هاى جوان: ۱ــ آند  ۲ـ
 ۳ــ اطلس ۴ــ آلپ ۵ ــ پنتوس و تروس  
شان  ـ تيان  ـ  ۸ لن  کوئن  ۷ــ  ـ    هيماليا  ۶ ـ
استراليا  شرقى  ـ    کوه هاى  ۱۰ـ ـ آلتائى  ۹ـ
کوه  تک  ۱۲ــ  تيبستى  کوه  تک  ۱۱ــ 
شرق  کوهستانى  توده هاى  ۱۳ــ  احجار 

افريقا ۱۴ــ البرز ۱۵ــ زاگرس 
اورال  ۱۷ــ  عسير  ۱۶ــ  پير:  کوه هاى 

۱۸ــ آپاالش ۱۹ــ گات

۱

۲
۱۸

۱۲

۴

۳
۱۶

۵

۱۱ ۶

۱۳
۱۹

۹

۷
۸

۱۷

۱۰

اروپاآسيا

افريقا

استراليا

وبى
ى جن

ريکا
آم

۱۵
۱۴

ـ   ايسلند ) شکل ۲ــ کوه هاى جوان(۱) و کوه هاى پير(۲) (آلپ       ـ

(۲)

(۱) با دقت در شکل ۱ و مراجعه به راهنماى نقشه مى توانيد 
در مورد چگونگى پراکندگى کوهستان هاى پير و جوان اطالعاتى 

کسب کنيد. 
٭ بيشتر رشته کوه هاى زمين در قلمرو دو کمربند کوهستانى 

قرار گرفته اند.
و  اورآسيا    (اروپا  کمربند کوهستانى   جنوب  الف     ــ 
جهت  و  کنيد  توجه  کوهستانى  کمربند  اين  محدودٔه  به  آسيا): 

قرار گرفتن آن را بگوييد.

درس پنجم  :  با کوهستان آشنا شويم



٤٢

ب ــ کمربند کوهستانى غرب قارۀ آمريکا: دو رشته 
کوه اصلى اين کمربند کوهستانى را نام ببريد.

٭ رشته کوه هاى کرٔه زمين از نظر ارتفاع با يکديگر تفاوت 

دارند. در جدول ۳ کوهستان ها براساس ارتفاع و زمان پيدايش 
طبقه بندى شده اند. با استفاده از شکل ۲ جاهاى خالى اين جدول 

را پر کنيد.

جدول ۳ــ انواع رشته کوه هاى کرۀ زمين و ويژگى هاى آنها

نمونه هاى مهم ويژگى هاى ظاهرى  انواع کوه ها          زمان پيدايش 
نام کمربند کوهستانى نام قاره  نام رشته کوه     

......  ...... ۱ــ آلپ  مرتفع، دندانه دار، پرشيب، نوک تيز  کوه هاى جوان       دورٔه ترشيارى 

......  ...... ۲ــ هيماليا  با دره هاى عميق.    
جهت قرار گرفتن نام قاره  نام رشته کوه     

......  ...... ۱ــ آپاالش  کم ارتفاع و گنبدى شکل، کم شيب،   عمدتًا دوران پالئوزوئيک    کوه هاى پير 

......  ...... ۲ــ عسير  با دره هاى باز و کم عمق.  (دوران اول)   

......  ...... ۳ــ اورال     

اين  مى شوند.  ديده  منفرد  بـه صورت  کوه ها  بـرخى  ٭ 
پراکنده اند.  مختلف  قاره هاى  در  کوه   تک  صورت  به  کوه ها 
شکل۱  ببريد( از  نام  افريقا  شمال  در  را  کوه ها  اين  از  نمونه  دو 

کنيد). استفاده 

را  کوهستان ها  ارتفاع  و  شکل  مى توان  چگونه    
مطالعه کرد؟

شکل ۴ نقشٔه ناهموارى هاى بخشى از البرز غربى را در 
محدودٔه حوضٔه٭ آبريز رود شاهرود نشان مى دهد.

شکل ۴ــ نقشۀ ناهموارى حوضۀ آبريز شاهرود

۵۰۰۰۰۰: ۱ مقياس 

ارتفاع به متر
  ۱۰۰۰ ــ ۶۰۰
۱۷۰۰ ــ ۱۰۰۰
۲۰۰۰ ــ ۱۷۰۰
۲۳۰۰ ـ ۲۰۰۰
>۲۳۰۰

رودخانۀ شاهرود

ب

الف

۳۶٠,۲۰´

۳۶٠,۴۰´
۵۰٠ ۵۰٠,۴۰´۵۰٠,۲۰´



٤٣

پيش آموختيد، فعاليت ۱ را انجام دهيد.به شکل ۴ نگاه کنيد و با توجه به مطالبى که در سال هاى 

۱ــ فاصلٔه دو نقطٔه الف و ب چند کيلومتر است؟
۲ــ ارتفاع حوضٔه آبريز شاهرود از غرب به شرق چه تغييرى مى کند؟

ناهموارى ها  نقشٔه  به  مراجعه  با  مى بينيد،  که  همان گونه 
مى توان اطالعات با ارزشى دربارٔه ويژگى هاى نواحى کوهستانى 
به دست آورد. به همين دليل، نقشٔه ناهموارى ها از منابع ارزشمندى 
است که  براى مطالعٔه کوهستان ها مورد استفاده قرار مى گيرد اما 
بسيارى از اطالعات جغرافيايى را ــ که در شناخت کامل و دقيق 
ـ نمى توان از اين گونه نقشه ها  کوهستان اهميت فوق العاده اى داردـ 
کسب کرد. براى مثال، به سؤال هاى زير نمى توان از روى شکل 

۴ پاسخ داد:
ــ ارتفاع نقطٔه الف چند متر است؟

ــ شيب زمين در کدام قسمت از نواحى باالى ۲۳۰۰ متر 

به بيشترين حد مى رسد؟
براى پاسخ دادن به اين سؤال ها و پرسش هاى مشابه آن و 
خاصى  نقشه هاى  از  کوهستان ها  واقعى  چهرٔه  و  شکل  از  آگاهى 

به نام نقشۀ توپوگرافى استفاده مى کنيم.
  نقشۀ توپوگرافى چيست؟ به نقشٔه زير توجه کنيد.اين 
نقشه بخشى از ايران را نشان مى دهد.اگر از ساحل درياى خزر 
بـه  طرف سياالن حرکت کنيم، ارتفاع چه تغييرى پيدامى کند؟ چگونه 

فهميديد؟
بلندى هاى  و  پستى ها  که  است  نقشه اى  توپوگرافى  نقشٔه   

زمين را نشان مى دهد.

شکل ۵      ــ نقشۀ توپوگرافى بخشى از اطراف درياى خزر

درياى خزر

سياالن

مقياس

راهنما

۲۷۲۳

۳۳۵۱

۴۱۷۵

-۲۱

رودخانه

شهر

جادۀ فرعى

جادۀ اصلى

منحنى ميزان

۵۰۰۰۰۰
۱

ت ۱
عالي
ف



٤٤

نقشۀ توپوگرافى چگونه ترسيم مى شود؟
با  نفر  چهار  تپه  دامنٔه  در  کنيد.  نگاه   ۶ شکل  به  دقت  با   
اختالف ارتفاع ۵ متر از يکديگر به دور تپه حرکت مى کنند. اگر 
در  کنيم،  رسم  تپه  روى  بر  گچ  با  را  نفر  چهار  اين  حرکت  مسير 
مسير هر يک بر گرد تپه خط بسته اى تشکيل مى شود. محيط اين 
خطوط به ترتيب از نفر اول تا چهارم کاهش مى يابد. آيا مى توانيد 

علت اين امر را بگوييد؟
را  شده  رسم  خطوط  کنيم،  نگاه  تپه  به  باال  از  اگر  حال 
نقاط  در  خطوط  اين  ارتفاع  ديد.  خواهيم   ۷ شکل  به صورت 
يا  ميزان  منحنى  را  آنها  دليل،  همين  به  و  است  يکسان  مختلف 
است  ميزان، خطى  منحنى  بنابراين  مى نامند.  خطوط هم ارتفاع 
که نقاطى را که داراى ارتفاع يکسان اند، به يکديگر وصل 

مى کند.
به نظر شما ارتفاع خطوط ميزان چگونه تعيين مى شود؟

آزاد  آب هاى  سطح  ميزان،  خطوط  ارتفاع  تعيين  براى 
(صفر   متر) را مبناى محاسبه قرار مى دهند و ارتفاع يکى از خطوط 

ميزان را نسبت به آن با دستگاه ارتفاع سنج اندازه مى گيرند.
پس از تعيين ارتفاع يکى از خطوط ــ با توجه به فاصلٔه 

خطوط ميزان۱ ــ ارتفاع ساير خطوط نيز به دست مى آيد.
فاصلٔه خطوط ميزان در شکل هاى باال، ۵ متر و ميزان ارتفاع 
به دست آمده به وسيلٔه ارتفاع سنج براى منحنى ميزان اول در پاى تپه 
برابر با ۱۲۵۰ متر است. حال پس از محاسبٔه ارتفاع خطوط ميزان 
دوم، سوم و چهارم مى توان نقشٔه توپوگرافى تپٔه شکل ۶ را به صورت 
شکل ۷ ترسيم کرد. آيا مى توانيد بگوييد فاصلٔه خطوط ميزان در نقشٔه 

شکل  ۵          چقدر است؟
   براى تهئه نقشٔه توپوگرافى از سرزمين هاى وسيع، ابتدا با 
هواپيما يا ماهواره از منطقٔه موردنظر عکس بردارى مى شود. آن گاه 
افراد ماهر و آشنا با فنون کارتوگرافى (نقشه کشى) عکس هاى هوايى 

و ماهواره اى را به نقشٔه توپوگرافى تبديل مى کنند (شکل ۸).

۱ــ فاصلۀ خطوط ميزان: عبارت است از اختالف ارتفاعى که هر خط ميزان با خط ميزان ماقبل و خط ميزان مابعد خود دارد در يک نقشٔه توپوگرافى اين اختالف ارتفاع (فاصلٔه 
خطوط ميزان) براى کلئه خطوط ميزان، عددى ثابت و يکسان است؛ براى مثال در نقشه هاى توپوگرافى پوششى ايران با مقياس                فاصلٔه خطوط ميزان برابر ۲۰ متر است.

شکل ۸ ــ کارگاه کارتوگرافى 

الف   ــ ارتفاع هر يک از نقاط الف و ب چند متر است؟
ب   ــ ميزان شيب در کدام قسمت به بيشترين حد مى رسد؟ چرا؟ روى شکل مشخص 

کنيد.
شکل ۷ 

A

B

1265

126
0

125
5

12
50

شکل ۶ ــ به نظر شما اختالف ارتفاع نفر چهارم با قلۀ تپه حداکثر چند متر است؟

۵۰۰۰۰
۱

الف 

ب
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  نيم رخ توپوگرافى چگونه ترسيم مى شود؟
براى آن که بتوانيم  شکل پديده ( گودال ،  برآمدگى،... ) و 
شيب آنها را از خطوط ميزان روى نقشٔه توپوگرافى تشخيص بدهيم 

و آن را مجسم کنيم، نيم رخ توپوگرافى را رسم مى کنيم.
نيم رخ توپوگرافى، برشى از پديده های  سطح زمين است که 

در يک امتداد مشخص و ثابت تصور و ترسيم مى شود.

شکل ۹ نيم رخ توپوگرافى ترسيم شده از شکل ۷ را نشان 
مى دهد.

خود  دبير  کمک  به  آن،  راهنماى  و   ۹ شکل  در  دقت  با 
توپوگرافى  نيم رخ  ترسيم  چگونگى  و  مختلف  مراحل  با  مى توانيد 

آشنا شويد. 

12
50

125
51260

1265

1265

1260

1255

1250

نيم رخ توپوگرافى
خط افق ديد شخص ناظر
تقاطع منحنى هاى ميزان 

با خط افق ديد
شخص ناظر

شکل ۹ــ نيم رخ توپوگرافى ترسيم شده از شکل ۷

ارتفاع باالترين منحنى ميزان

ارتفاع پايين ترين منحنى ميزان

متر

با توجه به مراحل ترسيم نيم رخ توپوگرافى فعاليت هاى زير را انجام دهيد.
الف ــ نيم رخ توپوگرافى شکل هاى A.B.C.D را ترسيم و تکميل کنيد.

ب ــ محل و موقعيت پديده های مشخص شده در جدول زير را روى نيم رخ اشکال مربوط نشان دهيد.

نوع پديده شکل 
قله  A

مکان شخص ناظر  B
قعر  C

دامنٔه پرشيب  D

جدول

راهنما

ت ۲
عالي
ف
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A نيم رخ توپوگرافىB نيم رخ توپوگرافى

C نيم رخ توپوگرافىD نيم رخ توپوگرافى

تصوير سه بعدى از نيم رخ .......... و نيم رخ .............     

تصوير سه بعدى از نيم رخ ...............      تصوير سه بعدى از نيم رخ  ...............      

متر

متر

مترمتر

کدام  به  بعدى  سه  اشکال  از  يک  هـر  ــ  پ 
نيم رخ توپوگرافى که در بند الف ترسيم کرده ايد،تعلق 

دارد؟ مشخص کنيد.

ت ۲
عالي
ف
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ديرباز  از  زمين  سطح  در  کوهستان ها  پيدايش  چگونگى 
واداشته  تحقيق  و  کنجکاوى  به  را  او  و  بوده  انسان  توجه  مورد 
علمى  پاسخ  زمينه،  اين  در  خود  متعدد  سؤال هاى  براى  تا  است 

بيابد؛ از جمله:
ــ آيا همٔه کوهستان ها همزمان به وجود آمده اند؟

خواهند  به وجود  جديدى  کوهستان هاى  آينده  در  آيا  ــ 
آمد؟

شما هم دو سؤال به سؤال هاى باال اضافه کنيد
۱ــ ............. 

۲ــ ...............
از جمله کسانى که تالش کرد پاسخى علمى براى اين گونه 
سؤال ها بيابد، آلفرد وِگنر زمين شناس آلمانى بود. در ابتدا شباهت 
سواحل برخى از خشکى ها و قاره ها، به خصوص شرق آمريکاى 

جنوبى و غرب افريقا، نظر او را جلب کرد.
خشکى ها   از  بعضى  سواحل  بودن  قرينه  به  توجه  با  وگنر 
و مشابهت هاى زمين شناسى قاره هاى امروزى، نظرئه اشتقاق و 
جابه جايى قاره ها را در اوايل قرن بيستم مطرح کرد و اين گونه 
نوشت: «قاره هاى پراکنده و دور از هم، که امروزه مى بينيم، در 

دوره هاى گذشتٔه زمين شناسى به هم متصل بوده اند».
درشکل ۱۰ قارٔه پانگه آ (اَبَر قاره) را مشاهده مى کنيد. قارٔه 
پانگه آ به تدريج به دو قارٔه لوراسيا در شمال و گندوانا در جنوب 
تقسيم شد. با ادامٔه روند اشتقاق قاره ها سرانجام در دورهٔ ترشيارى، 
به شکل کنونى درآمده و پراکنده شدند.کدام يک از قاره هاى امروزى 

از لوراسيا و کدام يک از گندوانا جدا شده اند؟ 
۱ــ لوراسيا: ..........

۲ــ گندوانا: ..............
 نظرئه جابه جايى قاره ها در ابتدا با ناباورى روبه رو شد ولى 
مطالعات دانشمندان در سال هاى بعد اين فرضيه را اثبات و تکميل 

کرد.

شکل ۱۰ــ نقشۀ قارۀ پانگه آ۱ (َابرقاره)
۲۰۰ ميليون سال پيش

پانگه آ پانتاالسا

شکل ۱۱ــ نقشۀ قارۀ لوراسيا و گندوانا۲
۱۴۰ميليون سال پيش

لوراسيا

گندوانا

شکل ۱۲ــ نقشۀ پراکندگى قاره ها در دورۀ ترشيارى
۵۰ ميليون سال پيش

ريکاى آسيا
آم

شمالى افريقا
جنوبىآمريکاى 

استراليا

قارۀ قطب جنوب

اروپا

Gondwana ــ Laurasia ــ٢                             Pangaea ــ١

جهت حرکت صفحه 

 کوهستان ها چگونه به وجود آمده اند؟

دريای تتيس
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تکميل فرضئه وگنر توسط ساير دانشمندان به ارائٔه نظرئه 
اين  شد.  منجر  ورقه اى )  ساخت  ( زمين  صفحه اى  تکتونيک 
اصل ضمن بيان چگونگى شکل گيرى و جابه جايى قاره ها پيدايش 

کوهستان ها را نيز توضيح مى دهد.
  تکتونيک صفحه اى چيست؟ فرايند تکتونيک صفحه اى 
تبيين کنندٔه بخش عمده اى از تغييرات چهرٔه زمين از جمله پيدايش 
کوهستان هاست. دو ويژگى اصلى ساختمان کرٔه زمين در پيدايش 

تکتونيک صفحه اى نقش اصلى دارند:
کنار  در  مجزا  قطعات  وجود  و  زمين  پوستۀ  ــ  الف 
و  جامد  زمين  کرٔه  بيرونى  الئه  مى دانيد،  که  همان گونه  يکديگر: 
زير  در  چه  اگر   اليه  اين  مى گويند.  پوسته  آن  به  و  است  سخت 
است  ضخيم  قاره ها  در  و  کيلومتر)   ۱۰ (حدود  نازک  اقيانوس ها 
(حدود ۳۵ کيلومتر)، ولى تمامى پيرامون کرٔه زمين را در برگرفته 

است. عالوه بر پوستٔه زمين، قسمت فوقانى جبٔه زمين نيز جامد 
تقريبى  عمق  تا  زمين  کرٔه  سنگ هاى  بودن  جامد  است.  سخت  و 
۱۰۰ کيلومتر ادامه دارد. اين دو الئه جامد (پوسته و جبٔه بااليى) 
درونى  اليه هاى  که  ليتوسفر  مى نامند.  کره  سخت  يا  ليتوسفر  را 
زمين را در ميان گرفته است، يک پارچه نيست و به صورت قطعه قطعه 
است. هر يک از اين قطعات را يک صفحه (Plate) مى نامند. سطح 
آنها  از  برخى  که  است  شده  تشکيل  صفحه  تعدادى  از  زمين  کرٔه 
ديگر برخى  و  وسيع  بسيار  ــ  آرام  اقيانوس  صفحٔه  مثل  ــ 
 ــ مثل صفحٔه عربستان ــ کوچک اند. صفحات کرٔه زمين همانند 
موزائيک هاى کف يک اتاق يا قطعات يک توپ فوتبال با وجود 
مجزا بودن، طورى در کنار هم جفت شده اند که تمامى سطح زمين 

را در خشکى ها و بستر اقيانوس ها پوشانيده اند (شکل ۱۳).

شکل ۱۳ــ نقشۀ پراکندگی صفحات کرۀ زمين

با توجه به شکل۱۳ جاهاى خالى جمالت زير را پر کنيد.
۱ــ صفحٔه ......... به طور کامل در بستر اقيانوس قرار گرفته است.

۲ــ قارٔه افريقا از قارٔه .......... دور و به قارٔه ........ نزديک مى شود.
۳ــ محدودٔه اقيانوس اطلس متعلق به صفحٔه ....و.... در سمت راست و صفحٔه ......... در سمت 

چپ است.

 اوراسيا
 آمريکاى شمالىصفحۀ

صفحۀ

صفحۀ افريقا

صفحۀ هند و استراليا

صفحۀ جنوبگان
نوبى

اى ج
مريک

حۀ آ
صف

ازکا
حۀ ن

آرامصف
وس 

اقيان
فحۀ 

ص
عربستان

محل هاى فشردگى و بسته 
شدن صفحات

محل هاى جدايى و دورشدن 
صفحات از يکديگر صفحۀ جنوبگان

راهنما

آيسلند

صفحۀ 

اقيانوس آرام

ت ٣
عالي
ف
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ـ جبۀ زمين (گوشته) و جابه جايى مواد مذاب: جبٔه  بـ 
زمين به عنوان الئه ميانى اين کره در حد فاصل پوسته (در باال) و 
هسته (در پايين) قرار دارد. اگر چه جبه با ضخامت نزديک به ۳۰۰۰ 
کيلومتر بيشترين حجم کرٔه زمين را در بر  مى گيرد ولى حالت مواد 
در تمامى آن يکسان نيست و همان گونه که قبالً گفته شد، الئه جامد 
و  مواد  ليتوسفر،  زير  در  است.  ليتوسفر  از  بخشى  فوقانى  جبٔه 
سنگ هاى سازندٔه جبه با ضخامت حدود ۷۰۰ کيلومتر به حالت 
نيمه مايع و خميرى اند. اين بخش از جبه را آستونسفر (نرم کره) 
مى نامند. مواد تشکيل دهندٔه آستونسفر جابه جا مى شوند و حرکت 

مى کنند (شکل۱۴).
با توجه به دو ويژگى باال دربارهٔ تکتونيک صفحه اى مى توان 
گفت:در نتيجٔه جابه جايى مواد مذاب با حجم وسيع در آستونسفر، 
نيروهايى به پوستٔه زمين وارد مى شود. اين نيروها حرکات آرام ولى 
مداومى در صفحات ايجاد مى کنند. حرکات ياد شده در لبه ها و 
مرزهاى صفحات تأثيرگذارتر و مشهودتر از ساير بخش هاست و 
در مرزهاى صفحات به دو شکل اصلى منجر به ايجاد کوهستان ها 

مى شود (شکل ۱۵).
ـ فشردگى و بسته شدن صفحات سبب کوچک شدن  الف  ـ 
فضاى چالٔه بين دو صفحه مى شود. لذا مواد و اليه هاى انباشته شده 
در کف چاله باال مى آيند و کوه هاى جوان چين خورده را به وجود 
مى آورند. رشته کوه هاى آند، هيماليا، زاگرس و … به همين شکل 

به وجود آمده اند (شکل ۱۵ــ الف).
با استفاده از شکل هاى ۱ و ۱۳ بگوييد هر يک از اين رشته کوه ها 

به علت برخورد و فشردگى کدام صفحات به وجود آمده اند؟
۱ــ آند: ........

۲ــ هيماليا: .........
۳ــ زاگرس: .........

ب ــ در نتيجٔه جدايى و دور شدن صفحات از يکديگر، 
مواد مذاب آستونسفر باال مى آيند و کوه هاى آتش فشانى وسيعى را 
شکل مى دهند. آيسلند۱ در اقيانوس اطلس شمالى نمونٔه مشخص 
از اين گونه کوهستان ها است (شکل ۱۵ــ ب). آيا مى توانيد بگوييد 
آمده است؟ (از  پديد  صفحات  کدام  جدايى  اثر  در  آتش فشان   اين 

شکل هاى ۱ و ۱۳استفاده کنيد).

شکل ۱۴ــ موقعيت و ضخامت دو اليۀ آستونسفر و ليتوسفر در ساختار کرۀ 
زمين

 Iceland ــ١

شعاع استوايى

ليتوسفر
(سخت کره) 

آستونسفر
(نرم کره)

اقيانوس
صفحۀ الف

ات
صفح

رز 
م

ماگما ماگما

پوسته

سخت کره

نرم کره

راهنما

 صفحۀ ب 
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الوا (گدازه) از گوشته

اقيانوس اطلس
برجستگى هاى ميان اطلس

صفحۀ امريکا صفحۀ اوراسيا و 
افريقا

اگر با دقت به يک ناحئه کوهستانى نگاه کنيم، شاهد تغييرات 
نمونه  براى  بود.  خواهيم  کوهستان ها  چهرٔه  و  شکل  در  زيادى 

مى توان به موارد زير اشاره کرد.
ــ اگر به رودها و سيالب هاى جارى از کوهستان ها توجه 
کنيم، متوجه مى شويم که مقادير زيادى شن، ماسه و سنگ به همراه 

آب هاى روان در کوهستان جا به جا مى شود.
ــ اگر در فصل سرد سال به يک ناحئه کوهستانى برويم، 
متوجه مى شويم که يخ بندان سبب خرد شدن سنگ ها و صخره هاى 

کوهستانى مى شود.
ــ اگر از قلٔه کوهى به دره هاى کوهستانى نگاه کنيم، متوجه 
مى شويم که آب هاى روان، دامنٔه کوهستان ها را حفر کرده و دره هايى 
را شکل داده اند. شما هم به دو مورد ديگر از تغييرات کوهستان ها 

اشاره کنيد.
۱ــ ................    

۲ــ ................
که  است  داده  نشان  دانشمندان  تحقيقات  و  مطالعات 
کوهستان ها پس از به وجود آمدن، تحت تأثير عمل فرسايش تغيير 

شکل داده و ارتفاع خود را نيز به تدريج از دست مى دهند.
کوه ها چگونه فرسايش مى يابند؟

فرسايش فرايندى طبيعى در سطح کرٔه زمين است که در سه 
مرحله سبب کاهش ارتفاع کوهستان ها و تغيير شکل آنها مى شود.

تشکيل دهندٔه  سنگ هاى  شدن  متالشى  و  تخريب  ۱ــ 
کوهستان.

۲ــ حمل و جابه جايى مواد تخريب شدٔه کوهستان.

شکل ۱۵ــ نزديک شدن صفحات و شکل گيرى 
کوهستان ها در محل مرز فشردگى (شکل الف) و 

دورشدن صفحات (شکل ب)

(الف)

(ب)

صفحۀ اقيانوسى
نازکا

اقيانوس آرام

 کوه هاى چين خورده  و جوان آند

سطح دريا

کانون زلزله صفحۀ قاره اى امريکا

طلس
س ا

قيانو
ا

مرز برف

الوا در بين سنگ هاى پوسته سرد 
نمى شود و با توليت هاى گرانيت دار 

کوه هاى آند را به وجود مى آورد.

زمين هاى پست آمازون و 
پارانا

(سنگ هاى رسوبى)

کوهستان ها چگونه تغيير شکل مى دهند؟
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۳ــ رسوب گذارى و انباشت مواد حمل شده در چاله ها 
و نواحى پست.

۱ــ چـه عـواملى سبب تخريب سنگ هـا مـى شود؟ 
همان گونه که مى دانيد، سطح زمين در تماس مستقيم با جو (اتمسفر) 
به  مختلف  اشکال  به  زمين  پوستٔه  سنگ هاى  بر  جو  تأثير  است. 
متالشى شدن سنگ ها منجر مى شود. اين عمل که  اولين مرحلٔه 
اصلى  شکل  دو  مى شود.  ناميده  هوازدگى  است،  فرسايش 

هوازدگى عبارت اند از:
دما  تغييرات  مانند  عواملى  فيزيکى:  هوازدگى  ــ  الف 
(شکل ۱۶) و انجماد (شکل  ۱۷) سبب خرد شدن سنگ ها مى شوند، 

بدون اين که ترکيب شيميايى آنها را تغيير دهند.
رطوبت  و  اکسيژن  ترکيب  شيميايى:  هوازدگى  ــ  ب 
سنگ ها سبب مى شوند تا عالوه بر متالشى شدن سنگ ها ترکيب 

شيميايى آنها نيز تغيير يابد.

شکل ۱۶ــ هوا زدگى فيزيکى براثر تغييرات شديد دما 

الف ــ سنگ ها ابتدا ترک مى خورند.

شکل ۱۷ــ هوا زدگى فيزيکى براثر يخ بندان

ب ــ  سنگ ها پس از ترک خوردن خرد مى شوند.
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با توجه به شکل هاى ۱۶ و ۱۷ جدول زير را کامل کنيد. ويژگى مربوط به هر شکل را باعالمت ٭ مشخص 
کنيد.

ت ٤
عالي
ف

۲ــ سنگ هاى تخريب شده چگونه جابه جا مى شوند؟ 
توده هاى عظيم سنگ و صخره ها پس از هوازدگى تخريب مى شوند 
و به قطعات کوچک تر و جدا از هم تبديل مى گردند. مواد تخريب 
شده توسط عواملى چون نيروى جاذبه، آب هاى جارى و يخچال ها 

حمل مى شوند:
ـ نيروى جاذبه: در نواحى کوهستانى به دليل شيب  الفـ 
بدون  کوهستانى  ديوارهاى  و  صخره ها  شده  تخريب  مواد  زياد، 
دخالت عامل خارجى تحت تأثير جاذبٔه زمين ريزش مى کنند و در 

پاى کوه انباشته مى شوند.
عالوه بر پديدٔه ريزش، مواد ريز دانه اى تشکيل دهندٔه دامنه 

که  مى شوند  جابه جا  و  می کنند  حرکت  مختلف  اشکال  به  کوه ها 
اصلى ترين شکل آن لغزش کوه است (شکل  ۱۸).

سيالب ها،  و  جويبارها  رودها،  جارى:  آب هاى  ـ ـ  ب 
حمل  خود  با  را  کوهستانى  نواحى  در  شده  تخريب  سنگ هاى 
جارى  آب هاى  سرعت  کوهستان،  زياد  شيب  دليل  به  مى کنند. 
شده  تخريب  مواد  از  زيادى  حجم  مى توانند  آنها  و  مى شود  زياد 
تمامى  در  تقريباً  روان  آب هاى  اگرچه  کنند.  جابه جا  خود  با  را 
ولى  شده اند  تخريب  مواد  حمل کنندٔه  جهان،  کوهستانى  نواحى 
آيا  است.  جزئى  بسيار  آنها  نقش  قطبى  ناحئه  کوهستان هاى  در 

مى توانيد بگوييد چرا؟

شکل ۱۸ــ «لغزش کوه» 

     در آب و هواى گرم و               در بيابان هاى ساحلى        در بيابان هاى دور از دريا          در کوهستان هاى بلند
 اشکال هوازدگى

مرطوب استوايى غلبه دارد   غلبه دارد                                غلبه دارد                              غلبه دارد  
عمل تغييرات دما

    (شکل ۱۶)
عمل يخ بندان
  (شکل ۱۷)
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در مقايسه با نواحى قطبى، نقش آب هاى جارى در حمل 
مواد تخريبى در کوهستان هاى ناحئه معتدل بيشتر از ساير نواحى 

است. چرا؟
رودى پر آب يا سيالبى خروشان را در کوهستان تصور 

حمل  حال  در  مواد  اندازٔه  و  وزن  اين که  به  توجه  با  کنيد. 
سه  به  مواد  اين  نيست،  يکسان  آب  در  غيرمحلول  به صورت 
مى بينيد،  زير  شکل  در  که  غلتان  و  جهشى  معلّق،  اصلى  شکل 

مى شوند. حمل 

مواد  حمل  بر  عالوه  روان  آب هاى  انحاللى:  فرسايش 
تخريب شده سنگ هايى مثل آهک، گچ و نمک را در خود حل 
و  سنگ ها  انحالل  مى نمايند.  حمل  محلول،  شکل  به  و  مى کنند 
حمل مواد به شکل محلول مخصوص آب هاست و عوامل ديگرى 
مثل باد، نيروى جاذبه و يخچال قادر به اين نوع حمل نيستند. در 
واقع، آب هاى زالل و صافى که در چشمه ها و رودها ديده مى شود، 
دارند؛  خود  در  محلول  شکل  به  را  مواد  از  توجهى  قابل  مقادير 

بنابراين، آب ها مى توانند از طريق نفوذ در سنگ هاى قابل انحالل 
ــ    مثل آهک    ــ   که به صورت گسترده در رشته کوه هاى هيماليا، آلپ 
و زاگرس يافت مى شوند، توده هاى عظيمى از سنگ ها را با خود 
حمل کنند. اين نوع فرسايش انحاللى موجب به وجود آمدن اشکال 
خاص نظير غارها و چشمه ها در کوهستان هاى آهکى مى شود که در 
اصطالح به آن اشکال کارستى٭ گفته مى شود. در شکل هاى ۲۰ 

و ۲۱ دو نمونه  از اشکال کارستى را مشاهده مى کنيد.

شکل ۲۰ــ انحالل سنگ هاى آهکى و پيدايش غار در نواحى کوهستانى

شکل ۱۹ــ اشکال مختلف حمل مواد توسط آب هاى روان

با اين که آب هاى روان معموًال قدرت زيادى دارند اّما نمى توانند پاره سنگ ها 
را از بستر رود جدا کنند، به همين دليل، آنها را مى غلتانند و به جلو مى برند.

تأثيرى  چه  سنگ ها  ظاهرى  شکل  بر  مواد،  حمل  نوع  اين  شما  نظر  به 
مى گذارد؟

بودن  سنگين  علت  به  درشت  ماسه هاى  و  شن  دانه هاى 
نمى توانند در يک مسير طوالنى در آب معلق باشند. لذا 
با برخورد به کف و بستر رود خيز برمى دارند و به صورت 

جهشى پيش مى روند.

وسبکى  ريز  مواد 
خاک  ذرات  مثل 
رس و ماسه هاى ريز 
در  معلق  به صورت 

آب حمل مى شوند.
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ج ــ يخچال۱ عامل فرسايش در کوهستان هاى مرتفع: 
و  دائمى  و  شديد  سرماى  نظر  از  مرتفع  کوهستان هاى  هواى  و  آب 
بارش برف به ناحئه قطبى شبيه است. حدود ۵ درصد از يخچال ها 
در دره هاى اين کوهستان ها شکل گرفته اند که در اصطالح به آنها 
يخچال هاى دره اى مى گويند. يخچال هاى دره اى تحت تأثير شيب 
زمين به حرکت درمى آيند. يخچال مانند يک بولدوزر عظيم سنگ ها 
سنگ ها  اين  به  مى برد.  جلو  خود  همراه  مختلف  اندازه هاى  در  را 
يخرفت يا مورن مى گويند. علت پديد آمدن يخرفت، فشار يخ بر 

جدارٔه دره ها و بستر يخچال است. سنگ هايى که از ديواره ها جدا 
مى شوند، يخرفت هاى کنارى را تشکيل مى دهند. با به هم پيوستن 
دو يخچال، يخرفت هاى کنارى در هم مى آميزند و يخرفت ميانى 
را پديد مى آورند. سنگ هايى که از کف دره ها توسط يخچال کنده 
شده و در زير يخچال ها به حرکت درمى آيند يخرفت هاى زيرين 
را تشکيل مى دهند (شکل ۲۲). درانتهاى يخچال ها،  يخرفت هاى 
و  تشکيل دهنده  مواد  نظر  از  يخرفت ها  مى آيند،  پديد  پايانى 
با يکديگر متفاوت اند. در جلگه هاى اروپاى شمالى،  اندازه کامالً 

با توجه به مطالبى که در مورد انواع جابه جايى مواد توسط آب هاى جارى آموخته ايد، جدول زير را با 
گذاشتن عالمت ٭ کامل کنيد.

شکل ۲۱ــ سنگ هاى آهکى تشکيل دهندۀ مخازن بزرگ آب و چشمه هاى آهکى 

                              اشکال حمل مواد
محلول در آب غلتان  جهشى  معلق   

انواع آب هاى جارى در کوهستان
جويبار
سيالب

٭ ــ  ٭  ٭  رود در فصل کم آبى 
رود در فصل پر آبى

۱ــ در درس نهم با چگونگى پيدايش و ويژگى هاى يخچال آشنا خواهيد شد.

٥  
يت
فعال
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مرکزى و اياالت متحده، قطعه سنگ هاى گرد و بزرگى موسوم به 
يخرفت هاى سرگردان يافت شده است. اندازه و گاه جنس اين 
سنگ ها با سنگ هايى که زمين آن محل را تشکيل مى دهد، متفاوت 
است. به عقيدٔه زمين شناسان هزاران سال پيش در عصر يخ بندان٭ 
يخچال هايى که به دشت ها منتهى شده اند، اين سنگ ها را به مکان هاى 

فعلى آورده اند.
۳ــ رودخانه ها مواد حمل شده را چگونه رسوب گذارى 
که  مى دهد  نشان  را  البرز  کوه هاى  از  بخشى   ۲۳ شکل  مى کنند؟ 
شور  رود  به  زمين  شيب  و  شکل  به  توجه  با  آن  جارى  آب هاى 

اين  آبريز  حوضٔه  از  بخشى  محدوده  اين  دليل  همين  به  مى ريزند. 
رود است.

همان گونه که در شکل مى بينيد، اين حوضه را مى توان به سه 
بخش تقسيم کرد. در جدول زير نام و عملکرد آب هاى جارى را 

درهر بخش مشاهده مى کنيد.
با توجه به شکل۲۳ و جدول مربوطه بگوييد، علت رسوب گذارى 

رودخانه در قسمت پايين دست حوضٔه آبريز چيست؟

خط ميزان
آبراهه

مرز حوضه
باالى ۲۰۰۰ متر

بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر        

کمتر از ۱۵۰۰ متر

شکل ۲۳ــ بخشى ازحوضۀ آبريز رود شور

سرعت آب     عملکرد آب حجم آب هاى روان  قسمت هاى حوضۀ آبريز 
        قسمت باال دست       کم  خيلى زياد       حمل مواد تخريب شده و حفر بستر رود

حفر بستر در وسط رود و رسوب گذارى در حاشيه و سواحل رود           قسمت ميانى      زياد       زياد 
      قسمت پايين دست      زياد   بسيار کم        به جاى ماندن آبرفت ها

شکل ۲۲ــ  يخچال کوهستانى

سيرک يخچالى٭

يــخــچــال

مورِن
خرده سنگ ها

يـــخ

سنگ بستر مورن زيرين

انى
ن مي

مور

مورن کنارى

رشته کوه البرز
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   نواحى کوهستانى از چه توانمندى هايى برخور   دارند؟
در دوره هاى مختلف تاريخ بشر، کوهستان در بقاى نسل 
بشر و رونق فعاليت هاى اقتصادى او نقش حياتى داشته است. اين 
نقش حيات بخش از غارنشينى براى انسان هاى اوليه آغاز مى شود 
و تا ايجاد و گسترش فعاليت هاى مدرن اقتصادى چون توليد برق، 
استخراج معادن، باغدارى و دامدارى نوين و … در زمان ما تداوم 
فعاليت هاى  گرفتن  رونق  در  کوهستان  نقش  و  اهميت  مى يابد. 
اقتصادى به اين صورت است که بستر و محيط مناسبى براى توليد 

آب، خاک و ساير عناصر حيات بخش زندگى فراهم مى آورد.
۱ــ کوهستان تأمين کنندۀ آب و خاک

وسيعى  جلگه هاى  حاصل خيز  خاک هاى  شما  نظر  به  ــ 
مثل گنگ در هند، خوزستان در ايران، هوانگ هو در چين، ولگا 

منتقل  جلگه ها  اين  به  چگونه  و  شده  تشکيل  کجا  در  روسيه  در 
شده اند؟

مصر،  نيل در  آلمان،  راين در  مثل  رودهاى پر آبى  ــ آب 
آمـازون در برزيل، زاينده رود در ايـران از کجا تأمين مى شود؟

ــ نسيم هاى خنکى که درفصل گرم سال از گرماى جلگه ها 
و دشت ها مى کاهند، از کجا منشأ مى گيرند؟

و  روستا  شکل گيرى  که  درمى يابيم   ،۱ شکل  در  دقت  با 
اطراف  کوهستان  به  وابسته  آن  اقتصادى  فعاليت هاى  رونق 

است؛ زيرا:
باغ ها و مزارع    روى خاک ها شکل گرفته اند. اين خاک هاى 
حاصل خيز از آبرفت هايى که رودها از دامنٔه کوه ها با خود به همراه 

مى آورند، تشکيل شده اند.

شکل ۱ــ روستاى پايکوهى کندوان ــ آذربايجان شرقى

شهر  در  زياد  جمعيت  وجود  کنيد.عامل  دقت  شکل۲  به 
شکل  تهران  دشت  روى  که  روستاهايى  و  شهرک ها  و  تهران 

گرفته اند، کوه هاى البرز است.رودهاى جاجرود و کرج که از اين 
آبرفتى  حاصل خيز  خاک هاى  هم چنين  و  مى شوند  جارى  کوه ها 

درس ششم  :  انسان و کوهستان
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دشت هاى تهران و کرج، موجب ادامٔه حيات شهرى 
و رونق کشاورزى مى شود.

در مجموع، رونق فعاليت هاى اقتصادى در 
نواحى جلگه اى و دشت ها مرهون نواحى کوهستانى 
شيب  علت  به  کوهستان  حالى که  در  است؛  مجاور 

زياد، از آب و خاک بهرٔه چندانى نمى برد.

با استفاده از يک نقشٔه جهان نماى طبيعى و با توجه به مطالب گفته شده، جدول زير را کامل کنيد.

            نام جلگه     نام کوهستان تأمين کنندۀ آب و خاک      نام شهر يا ناحيۀ پرجمعيت در جلگۀ پاى کوه
       پو (ايتاليا)       .........................                    ونيز

هيماليا                   .........................       سند (پاکستان) 

    سفيد رود (ايران)      .........................                   .........................
 مى سى سى پى (امريکا)       .........................                  .........................
         نيل (مصر)      .........................                  .........................

۲ــ کوهستان و توليد انرژى
نواحی کوهستانی شرايط مناسبی برای توليد برق دارند.

 به علت بارش زياد در نواحی کوهستانی و اختالف ارتفاع 
کوه ها با زمين های پايين دست و جاری شدن آب با سرعت زياد، 

می توان سدهايی بر روی رودها ايجاد و برق آبی توليد کرد. 
عالوه بر توليد برق آبى اختالف فشار بين نواحى کوهستانى 
و سرزمين هاى اطراف سبب وزش بادهاى محلى مى شود. برخى 

توليد برق در نيروگاه هاى آبى و بادى مزاياى زيادى نسبت به ساير نيروگاه ها دارد. دو مورد از اين مزايا 
را بنويسيد.

۱ــ .............         ۲ــ .............

از اين بادها به علت سرعت زياد، جهت ثابت وزش و مدت زمان 
بادى  برق  توليد  عامل  مى توانند  سال  طول  در  وزش  طوالنى 

باشند.
اطراف درياچٔه سد منجيل يکى از نواحى مستعد کوهستانى 
ايران براى توليد برق بادى است و اولين نيروگاه بادى کشورمان 

در اين مکان تأسيس شده است.

شکل ۲ــ شهر تهران در کوهپايۀ البرز

ت ١
عالي
ف

ت ٢
عالي
ف
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شکل ۳ــ مهار آب ها براى توليد برق در کوهستان

شکل ۴ــ توربين هاى بادى ــ منجيل

۳ــ کوهستان محيطى مناسب براى پرورش دام
خاک  و  زمين  زياد  شيب  دليل  به  کوهستانى،  نواحى  در 
نامناسب فعاليت هاى کشاورزى محدود است؛ در مقابل، مراتع و 
علفزارهاى وسيع اين نواحى محيطى مناسب را براى پرورش دام، 
به خصوص گوسفند، فراهم مى آورند. به همين دليل، اصلى ترين 
کشورهاى پرورش دهندٔه گوسفند يا کوهستانى اند ــ    مثل نيوزلند، 
سوئيس و ترکيه ــ يا بخشى که گوسفنددارى در   آن  رواج دارد، 

تأمين آب مراکز 
سکونتى و صنايع

بارش سنگين بر فراز 
کوهستان ها

ذوب برف ها و يخ ها

درياچه پشت سد

سنگ هاى نفوذپذير آب را 
ذخيره مى کنند 

(پديد آمدن چشمه ها)

دامنه هاى کم شيب که 
براى ساختمان  سد 

مناسب 
است.

کوهستانى است؛ مثل غرب آرژانتين، شرق استراليا و نيمٔه غربى 
ايران.

توليد گـوشت و پشم گـوسفند از منابع مهم درآمـد اين گونه 
کشورها محسوب مى شود. کشورهاى استراليا و نيوزلند دو مثال 

مشخص در اين زمينه اند.
۴ــ کوهستان و جاذبه هاى گردشگرى

درآمد  منابع  مختلف  کشورهاى  مى دانيد،  که  همان گونه 
متفاوتى دارند. در کتاب جغرافياى ۱ ديديد که در سوئيس، ايتاليا 

و اسپانيا گردشگرى از منابع اصلى درآمد محسوب مى شود.
نواحى کوهستانى با توجه به ويژگى هاى طبيعى و محيطى 
خود گردشگران زيادى را جذب مى کنند. چند نمونه از اين جاذبه ها 

عبارت اند از:
رونق  سبب  کوهستان ها  برف  پر  دامنه هاى  وجود  ٭ 

ورزش هاى زمستانى مثل اسکى مى شود.
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٭ وجوددره های عميق و چشم اندازهاى  زيباى 
کوهستانى سبب گسترش ورزش هايی چون کوهنوردی، 
اسکی بازی و تماشاى مناظر و ايجاد خانه هاى ييالقى 

شـده است.
ميليون ها  ساالنه  کوهستانى  درياچه هاى  ٭ 
گردشگر را جذب مى کنند. گردشگران به منظور انجام 
قايقرانى، تفريح و استراحت معموالً روزهاى متمادى 

را در کنار درياچه هاى کوهستانى مى گذرانند.
شکل ۵ ــ کوه هاى آلپ در ايتاليا، ورزش هاى زمستانى

شکل ۶   ــ پيست ِاسکى ديزين در ايران

شکل ۸ ــ درياچۀ کوهستانى در کوه هاى آلپ ــ سوئيس ـ ايران شکل۷ ــ خانه هاى ييالقى در اطراف دماوند  ـ
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٭ چشمه هاى آب گرم نواحى کوهستانى به علت برخوردارى 
از خواص درمانى، ساالنه ميليون ها نفر را به خود جذب مى کنند. 
شهرک هاى تفريحى و توريستى در کنار اين چشمه ها شکل گرفته 
سبالن  کوه   دردامنٔه  سرعين  توريستى  شهر  ما،  کشور  در  است. 

نمونه اى از اين گونه شهرک هاست. 

بيشتر بدانيم

نواحى کوهستانى توانمندى هاى ديگرى 
اين  از  مورد  چند  زير  تصاوير  دارند.  نيز 

توانمندى ها را نشان مى دهند.

شکل ۹ــ نمايى از محل اقامت گردشگران در سرعين، اردبيل 

شکل ۱۰     ــ در کشـورهاى کوهستانى مانند ايتاليا و ايران معادن عظيم 
سنگ هاى ساختمانى وجود دارد.

وجود  علت  به  نروژ  مثل  کشورهايى  کوهستانى  سواحل  ۱۱ــ  شکل 
تجارت  توسعۀ  بنادر و  احداث  براى  مناسبى  مناطق  فراوان  فيوردهاى۱ 

دريايى است.

مثل  فعاليت هايى  کوهستانی  مناسب  دامنه هاى  برخی  در  ـ  شکل۱۲ـ
زنبوردارى و باغدارى و کاشت درخت هاى سردسيرى رونق بسيار دارد.

۱ــ فيورد (آبدره): دره اى يخچالى در سواحل کوهستانى که متصل به دريا بوده و به  وسيلٔه آب دريا پر شده است. عمق آب در دهانٔه فيورد و در محل اتصال به دريا کم ولى 
به طرف داخل خشکى و دور از دريا زياد است. درٔه فيورد معموالً به علت عمل يخچال در سواحل شکل مى گيرند. سواحل کوهستانى کشور نروژ به طور مشخص و دارای تعداد زيادی 

فيورد است.
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  زندگى در کوهستان چه مشکالتى دارد؟
اگر با ديدى علمى و از نگاه جغرافيدانان به ناحئه کوهستانى 
توجه کنيم، مشکالت و موانع مختلفى را از جهت سکونت و زندگى 

گروه هاى انسانى در اين نواحى مشاهده مى کنيم. جدول ۱۳ بخشى 
از آنها را نشان مى دهد.

جدول ۱۳ــ مسائل و مشکالت زندگى در کوهستان

موضوع

آب و هوا

مخاطرات طبيعى

آب

خاک

تأثير در محيط
۱ــ ارتفاع زياد کوهستان سبب کاهش فشار و رقيق شدن گازهاى جو از جمله 

اکسيژن مى شود.
۲ــ ارتفاع زياد سبب افزايش ميزان انرژى دريافتى از خورشيد مى شود.

جو  داخل  به  زمين  سطح  از  خورشيدى  انرژى  جو،  بودن  رقيق  دليل  به  ۳ــ 
برمى گردد.

۱ــ کمربندهاى کوهستانى اغلب بر گسل هاى فعال منطبق اند. لذا خطر زمين لرزه 
همواره نواحى کوهستانى مانند هيماليا، البرز و راکى را تهديد مى کند.

آتش فشان هاى  فيليپين  و  ژاپن  ايتاليا،  مثل  کوهستانى  کشورهاى  از  برخى  ۲ــ 
فعال دارند.

۳ــ در نواحى کوهستانى، لغزش و رانش کوه پديده اى فراگير است.
و  معمول  بسيار  قطبى،  و  معتدل  مناطق  کوهستان هاى  در  بهمن  سقوط  ۴ــ 

اجتناب ناپذير است.

ــ با وجود بارندگى قابل توجه  در کوهستان، چون رودها در عمق دره ها جارى اند، 
زمين هاى دامنٔه کوه ها نمى توانند به راحتى از اين آب ها بهره مند شوند.

ــ شيب تند سبب مى شود که خاک حاصل از تخريب سنگ ها شسته شود.

تأثير بر روى انسان
مشکل  تنفس  مثل  حياتى  هاى  فعاليت  ــ 

مى شود.
ــ سبب آفتاب سوختگى مى شود.

ــ انسان با سرماى شديد شبانه  روبه رو مى شود.

ـ  عالوه بر از ميان بردن ده ها هزار نفر در هر  ـ
و  مالى  سنگين  خسارت هايى  به  منجر  سال 

اقتصادى مى شود.

و  کوه ها  دامنٔه  در  آبى  کشت  امکان  عدم  ــ 
گسترش کشت کم بازده ديم

زمين  بودن  سنگالخى  و  خاک  بودن  کم  ــ 
فعاليت هاى زراعى را با مشکل روبه رو مى کند.

چشم اندازهاى  در  تغيير  موجب  عوامل  کدام    
کوهستانى مى شوند؟

ازدياد جمعيت از يک سو و پيشرفت هاى شگرف فنآورى، از 
سوى ديگر سبب دگرگون شدن چشم اندازهاى کوهستانى توسط 
ايجاد  با  کوهستان  محيط  در  انسان  دخالت  است.  شده  بشر 

بردن  بين  هم چنين از  تونل و  حفر  راه سازى و  توسعٔه  کارخانه ها، 
پوشش گياهى در بيشتر موارد بدون رعايت قوانين حاکم بر محيط 
صورت مى گيرد که نتيجٔه آن بر هم خوردن تعادل محيط کوهستانى 

است (شکل ۱۴).
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کوهستان  توان هاى  از  بهره بردارى  در  کشورها     
عملکردهاى متفاوتى دارند. به اين صورت که برخى از کشورهاى 
حداکثر  از  و  کرده اند  برقرار  منطقى  رابطٔه  محيط  با  کوهستانى 

شکل ۱۴ــ تغيير محيط کوهستان توسط انسان

۱ــ چرا کوهستان محيطی مناسب برای پرورش دام است؟
۲ــ چه عواملی موجب تغيير در چشم اندازهای کوهستانی می شوند؟

راه سازى

بهره بردارى از جنگل

استقرار صنايع

دفن زباله
قطع درخت

لوله هاى نفتى

امکانات و توانمندى هاى کوهستان به طور مطلوب بهره مند شده اند. 
در مقابل، برخى ديگر از کشورها به اشکال ابتدايى بهره گيرى از 

کوهستان مانند فعاليت گله  دارى و کوچ   نشينى بسنده کرده اند.

ت ۳
عالي
ف
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افغانستان
مردم            ۳ زندگی  در  مهمی  نقش  کوه ها  است.  پوشانيده  کوه ها  را  افغانستان  ما  شرقی  همسائه  خاک  ـــ  از               ۴          حدود 

افغانستان دارند؛ زيرا شرايط طبيعی و انسانی آن را به شدت تحت تأثير خود قرار می دهند. از يک سو توده های هوا 
در برخورد با کوه ها سرد شده و موجب ريزش باران و برف می شوند که تا حدودی تأثير عرض جغرافيايی را خنثی 
می کنند و از سوی ديگر باعث نوسان زياد دمای منطقه می شوند؛ به طوری که تفاوت دمای ساالنٔه بين  نواحی کوهستانی 
و بيابانی به بيش از C °۷۰  می رسد. کوه های افغانستان منبع تغذئه آب های سطحی و زيرزمينی و نيز تقسيم آب ميان 

آسيای مرکزی و آسيای جنوبی هستند.

مطالعۀ موردی 
 (3)

از مهم ترين رودهای افغانستان، جيحون است که به سمت شمال جريان می يابد و پس از مشروب کردن زمين های 
کشاورزی ترکمنستان به درياچٔه آرال می ريزد. ديگر رود آن هريرود است که به سمت غرب جريان می يابد، هرات را 
سيراب می کند و تا مرز شرقی ايران ادامه می يابد. هيرمند رود مهم ديگری است که بخشی از سرزمين های مرزی ايران 

و افغانستان را مشروب می کند و به درياچٔه هامون در ايران می ريزد.
تنوع ناهمواری ها و ويژگی های اقليمی و نوع خاک اين منطقه سبب شده مراتع سرسبزی به وجود بيايد که برای 
تغذيه و چرای دام ها مورد بهره برداری دامداران روستايی و کوچ نشين ها قرار گيرد. پرورش دام هايی مانند بز، گاو، 

چين

هند

جالل آباد
گذرگاه خيبر

پاکستان

قندهار

کابل

مند)
(هير

لمند
ه
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هرات

پامير
مزار  شريف

آمودريا

کندوز(قندوز)

ازبکستان

ترکمنستانتاجيکستان

شکل ۱٥ــ نقشۀ طبيعی افغانستان
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گوسفند به ويژه گوسفند قره گل که شهرت جهانی دارد در افغانستان رايج است و پوست و پشم آن بخش مهمی از 
اقتصاد اين کشور را تشکيل می دهد. 

به رغم تفاوت های محيطی و تنوع قومی در اين سرزمين الگوی اشتغال و شيوه های معيشتی يکسانی بر اين 
کشور حاکم است؛ زيرا نزديک به ۸۵٪  مردم از راه زراعت و دامداری امرار معاش می کنند.

علی رغم محدوديت کمی و کيفی آب های سطحی، کوچک بودن سرزمين های هموار، تنوع و کيفيت مناسب 
ميوه های اين کشور شهرت زيادی دارد. انواع زرد آلو، هلو، آلو، خربزه و انگور مرغوب در سرتاسر افغانستان توليد 

و عرضه می شود.
و  بيابانی  نواحی  از  بسياری  در  چنان که  است.  گذاشته  اثر  نيز  جمعيت  پراکندگی  بر  ناهمواری  اشکال  تنوع 
نيمه بيابانی جنوب، غرب  و نواحی کوهستانی به استثنای دره ها جمعيت بسيار کم است و بيشتر جمعيت در دره های 

کوهستانی و نزديک منابع آب زندگی می کنند.
معادن قابل توجهی در افغانستان وجود دارد که برخی از آن ها در نواحی کوهستانی ديده می شوند؛ مهم ترين 
در  الجورد  سنگ  گوگرد.  و  باريت  ميکا،  آهن،  سنگ  مس،  سنگ،  زغال  نفت،  طبيعی،  گاز  از:  عبارت اند  آن ها 
شمال شرق بدخشان از گذشته های دور استخراج می شده و مورد بهره برداری قرار می گرفته است. عدم دسترسی به منابع 
و نبود راه های ارتباطی مناسب سبب شده که ذخاير معدنی چندان قابل استخراج نباشند. معابر و تنگه های صعب العبور 
که گاه بيش از ٦ ماه از سال پوشيده ازبرف و يخ بندان هستند، موجب عدم ارتباط ساکنان اين نواحی با ساير بخش های 
کشور و جهان می شوند. با اين همه موقعيت ارتباطی افغانستان از گذشته های دور موجب غنای فرهنگی اين سرزمين 
بوده است. جادٔه ابريشم از طريق دشت های شمالی اين کشور تا ايران و اروپا ادامه داشته و بازرگانان هندی با عبور از 

گذرگاههای شرقی، از کابل و غزنين و باميان به بلخ می رفتند و از طريق بخارا و سمرقند به ايران می آمدند.

شکل ۱٦ــ دره کوهستانی در کوه های هندوکش



زندگی در نواحیزندگی در نواحی
گرم و خشك   ،  گرم و مرطوبگرم و خشك   ،  گرم و مرطوب

٤فصلفصل

٦٥
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جلب  را  شما  نظر  پديده هايى  چه  کنيد.  نگاه   ۱ شکل  به 
مى کند؟ در بيابان ها شکل هاى فرسايشى گوناگون و زيبايى وجود 
دارد. براى پاسخ گويى به سؤاالت احتمالى که ممکن است پس 
از ديدن اين منظره ها در ذهن شما مطرح شود، به مطالبى دربارٔه 

اشکال فرسايش بادى در بيابان ها اشاره مى کنيم.

َاشکال فرسايش بادى در بيابان ها
است.  بيابانى  نواحى  در  مهم  خيلى  فرسايشى  باد،  عامل 
نواحى  در  آنها  شّدت  ولى  مى وزند  زمين  کرٔه  نقاط  همٔه  در  بادها 
بيابانى بيشتر است. شرايط آب و هوايى خشک، بادهاى شديد و 
خاک هاى نرم از جمله عوامل ايجاد فرسايش بادى است که به دو 

صورت کاوشى و تراکمى صورت مى گيرد.

انقباض  و  انبساط  نتيجٔه  در  سنگ ها  کاوشى:  اشکال 
طوالنى مّدت خرد و به   ذرات ريزتر تبديل مى شوند، به اين فرايند 
هوازدگى مى گويند. باد مى تواند اين ذرات ريز را با خود حمل 

کند. 
  بادبردگى: به جابه جايى و دور شدن اين ذّرات از محلّ 
پيدايش خود، عمل باد بردگى مى گويند. اين فرايند در نواحى فاقد 
پوشش گياهى بسيار اهميت دارد، زيرا گودال ها يا حوضه هاى باد 
بردگى را به وجود مى آورد. عمق بسيارى از اين گودال ها کم است 

اّما گاهى تا يکصد متر هم مى رسد. 
    سنگ فرش بيابانى: بسيارى از سطوح بيابانى از سنگ، 
قلوه سنگ و ريگ هايى که باد قادر به حمل آنها نيست، پوشيده شده اند. 

به اين سطوح سنگ فرش بيابانى يا رگ  مى گويند (شکل۲).

شکل ۱ــ بيابان غربى مصر؛ فرسايش سنگ ها و پراکنده شدن ماسه ها

درس هفتم  :  فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک



  ساييدگی: باد، ذرات ماسه همراه خود را مانند سمباده 
بر سنگ ها مى کشد و عمل سايش را انجام مى دهد. بيشترين تأثير 
سايش باد در قسمت پايين و نزديک به سطح زمين است. به همين 
دليل، زمين هاى مرتفعى که در معرض سايش باد قرار دارند، داراى 
به دليل  اغلب  کناره ها  اين  سطح  عمودى اند.  يا  پرشيب  حواشى 
است.  ناهموار  رسوبى،  مختلف  اليه هاى  مقاومت  بودن  متفاوت 
اگر موانع سنگى منفرد در معرض سايش باد قرار گيرند، به شکل 
سندان کّفاشى يا قارچ درمى آيند و ستونى را بر جاى مى گذارند 

شکل ۳ ــ يک ستون سنگى حاصل از فعاليت باد، يوتا، امريکا(شکل۳ ).

بيشتر بدانيم

محصول هوازدگى در نواحى بيابانى ذراتى در اندازه هاى مختلف شامل غبار نرم و ماسه ها تا قطعه سنگ ها 
است. ذرات درشت تر معموًال چندان جابه جا نمى شوند اّما ماسه ها توسط باد، روى زمين و در نزديکى سطح زمين 

جابه جا مى شوند. گرد   و   غبار نرم در هوا، گاهى در مسافت هاى بسيار طوالنى حمل مى شوند.

بيشتر بدانيم
يک ناحيه در صورتى در معرض شديد باد بردگى قرار مى گيرد، که کامالً خشک باشد. سرزمين هاى نيمه خشک 
که معموالً نوعى پوشش گياهى دارند، در دوره هاى خشک تحت تأثير شديد اين عمل قرار گرفته اند. براى مثال، ترکيبى 
از عمليات زراعى نادرست (که باعث حذف پوشش طبيعى زمين شد) و چندين سال خشک سالى در دهٔه ۱۹۳۰ و مجددًا 
در ۱۹۴۵ چاله هايى در بخش هايى از ايالت هاى تگزاس، اکالهما، کانزاس و کلرادو را به وجود آورد. باد مقادير عظيمى 
از خاک سطحى را از بين برد و موجب تخريب گستردٔه مزارع شد و خسارت هاى زيادى به اهالى وارد آورد. براى 

جلوگيرى از تکرار اين مصيبت، بايد خاک را با اقدامات حفاظتى در مقابل عمل باد حمايت کرد. 

شکل ۲ــ سنگ   فرش بيابانى در اردن ناشى از باد بردگى
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    در برخى نواحى بيابانى که آب قبالً شيارهايى را به وجود 
اين  مى کند.  ايجاد  را  شکل   U فرورفتگى هايى  باد  است،  آورده 
فرورفتگى ها با برجستگى هاى واقع در بين آنها از هم جدا شده اند. 
برجستگى ها  اين  رأس  مى گويند.  ياردانگ۱  برجستگى ها  اين  به 

مسطح، اّما طرف رو به باد آنها پرشيب و طرف ديگر آنها کم شيب 
است. ياردانگ ها اغلب در رسوبات نرم درياچه اى گذشته به وجود 
مى آيند و در برخى بيابان هاى دنيا از جمله بيابان غربى مصر و دشت 

لوت ايران وجود دارند.

۱ــ برای ايجاد فرسايش بادی چه شرايطی بايد وجود داشته باشد؟
٢ــ باد بردگى يعنى چه؟ چه آثاری در پی دارد؟

٣ــ ِرگ چگونه به وجود می آيد و نام ديگر آن چيست؟
۴ــ چرا بادها در نواحى مرطوب تر نمى توانند باعث فرسايش شوند؟

يا  زمين  سطح  در  را  ماسه ها  بادها  تراکمى:  اشکال 
نيز  شديد  بادهاى  مى کنند.  جابه جا  جلو  طرف  به  آن  نزديک 
از  پس  مى برند.  همراه  به  را  غبار)  و  (گرد  ريز  ذّرات  از  انبوهى 
صورت  به  آنها  همراه  ذرات  مى يابد،  کاهش  بادها  سرعت  آن که 
برجستگى هاى کوچک رسوب مى کنند يا اين که به شکل تپه هاى 
تپه هاى  نوع  متداول ترين  مى شوند.  انباشته  هم  روى  بر  ماسه اى 
دو  و  شکل اند  هاللى  تپه هاى  برخان ها  است.  بَْرخٰان۲  ماسه اى، 
زايدٔه طويل در جهت باد دارند. اندازٔه آنها بسيار متفاوت است 
در  برخان ها  بعضى  بلندى  دارند.  ارتفاع  متر  تا ۲۰   ۱۰ بين  و 
تپه هاى  تشکيل  براى  مى رسد.  نيز  ۴۰ متر  به  ايران  لوت  دشت 

ماسه اى عالوه بر مقدارى ماسه، يک مانع کوچک يا بزرگ مانند 
درختچه يا بوته نيز الزم است. تپه هاى ماسه اى ممکن است به 
و  کم شيب  دامنٔه  در  ماسه  حرکت  اّما  شوند  بزرگ تر  زمان  مرور 
طوالنى رو به باد با ريختن آن به پاى دامنٔه پرشيب پشت به باد، 
جلو  سمت  به  آهستگى  به  و  زمان  مرور  به  تپه  که  مى شود  باعث 

گردد. جابه جا 
شکل ديگرى از فرسايش، تپه هاى ماسه اى طولى يا ِسيف۳ 
است. اين تپه ها در جايى تشکيل مى شوند که بادهاى غالب از دو 
برجستگى ماسه اى کناره هاى برخان  بوزند و  جهت عمود بر هم 

را دچار کشيدگى کنند.

Seif ــ٣                                             Barkhan ــ٢                               Yardang ــ١

رشته هاى سنگى 
باريک ، طويل و موازى

باد غالب

شيارها يا فرورفتگى 

ارتفاع 
بين يک 

تا بيش از 
۱۰۰متر

شيارشيار

اشکال کاوشى توسط باد

شکل ۴ــ پيدايش ياردانگ
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شکل ۸    ــ تپه هاى ماسه اى، اشکال تراکمى ناشى از هوازدگى مکانيکى و باد

حمل  دورترى  مسافت هاى  به  باد  توسط  ريزتر  ذرات 
مى شوند. ريزترين مواد حمل شده توسط بادها به صورت اليه هايى 
اين  مى گويند.  ُلس  آنها  مجموع  به  که  مى شوند  انباشته  هم  روى 
خاک هاى ريزدانه و زرد رنگ را در شمال چين، اروپاى مرکزى 
ايران  در  صحرا  ترکمن  و  آمريکا  متحدٔه  اياالت  نواحى  برخى  و 
مى توان ديد. منشأ آنها گرد و خاک بيابان ها و رسوبات خشک    شدٔه 
کف رودها و درياچه هايى است که پس از محو يخچال هاى طبيعى 

خشک شده اند.

شکل ۵    ــ تپه هاى ماسه اى برخان، ناميبيا

شکل ۶    ــ تپه هاى ماسه اى سيف، ناميبيا شکل ۷ــ جهت باد، برخان و سيف

 جهت باد  سيف

برخان 
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توان هاى محيطى نواحى گرم و خشک
بارش  مثل  منفى  ويژگى هاى  با  را  بيابان ها  افراد،  بيشتر 
کم، دماى زياد و فرسايش شديد خاک مى شناسند، در حالى که 
انسان  براى  که  دارند  زيادى  مثبت  ويژگى هاى  محيط ها  اين 
بسيار مفيدند. از جملٔه اين ويژگى ها به موارد زير مى توان اشاره 

کرد:
نواحى  گردشگران  بيشتر  زياد:  آفتابى  ساعات  ۱ــ 
و  گرم  نواحى  در  را  خود  فراغت  اوقات  که  عالقه مندند  مرطوب 
مرطوب  نواحى  که  است  آن  امر  اين  علت  کنند.  سپرى  خشک 
اغلب آسمانى پوشيده از ابر دارند. در صورتى که ساعات آفتابى 
اقتصادى  پيشرفت  و  است  زياد  بسيار  خشک  و  گرم  نواحى  در 
و فنآوری ارتباطى، دست يابى سريع و آسان به محيط هاى گرم و 

بيشتر بدانيم
سرزمين هاى هموار وگستردٔه بيابانى و نيز دورى از مراکز جمعّيتى از شرايط بسيار ضرورى براى ايجاد 
برخى صنايع مثل ساخت اسلحه و مهّمات و صنايع هوا   فضا در نواحى گرم و خشک است. در اين نواحى به دليل 

طوالنى بودن فصل خشک، انبارسازى در فضاى بازکارخانه ها نيز امکان پذير است. 

نيز  محيط ها  اين  آرامش  و  سکون  است.  کرده  آسان  را  خشک 
براى گردشگران بسيار مطلوب است.

اغلب  و  صاف  آسمان  درخشان:  و  صاف  آسمان  ۲ــ 
بدون ابر اين محيط ها عالوه بر آن که در هنگام شب زيبايى خاّصى 
دارد، شرايط مناسبى را براى مطالعات و تحقيقات نجومى و مشاهدٔه 
اجرام فضايى فراهم مى کند. به همين دليل، صنايع هوا   فضا عمدتاً 

در اين نواحى تأسيس مى شوند.
و  وسيع  فضاهاى  کم:  جمعّيت  و  زياد  وسعت  ۳ــ 
اغلب خالى از جمعّيت يا کم جمعّيت نواحى گرم و خشک، براى 
آن دسته از فعاليت هاى انسان که به مکان هاى خلوت نياز دارند، 
مناسب است. مانند آموزش هاى نظامى، آزمايش هاى اتمى و برخى 

فعاليت هاى ورزشى نظير مسابقات اتومبيلرانى.

۴ــ معادن: در نواحى گرم و خشک دنيا ذخاير معدنى 
فراوان و با ارزش مثل نفت، گاز، طال، آهن، الماس و نمک هاى 
در  معدنى  ذخاير  اين  مى شوند.  يافت  گچ  نيترات و  مانند  مختلف 
دنياى صنعتى امروز کاربرد فراوانى دارند. به همين جهت شهرهاى 
متعّدد و جديدى در اين نواحى به وجودآمده اند؛ مثل شهر آغاجارى 
و مس سرچشمه در ايران که هر يک ده ها هزار نفر جمعّيت دارند که 
به دنبال استخراج نفت و مس شکل گرفته اند. در برخى کشورهاى 
ناحئه صحراى بزرگ آفريقا، استخراج نفت باعث رونق اقتصاد 
اين کشورها و هجوم جمعّيت به اين نواحى شده است. استخراج 
دريا  کردن آب  شيرين  با  خليج فارس،  ساحلى  بيابان هاى  در  نفت 
و ايجاد پااليشگاه ها و صنايع وابسته به نفت گسترده شده است. 

وجود معادن آهن در موريتانى و غرب استراليا و فسفات در   مراکش 
باعث توسعه و پيشرفت اين کشورها شده اند.

ـ انرژى: به دليل وزش بادهاى نسبتاً شديد و هميشگى  ۵ـ 
در نواحى گرم و خشک و تأسيس نيروگاه هاى بادى در اين نواحى 
نيروگاه هاى  ايجاد  با  هم چنين  کرد.  توليد  زيادى  برق  مى توان 
شديد و طوالنى مدت آفتاب نيز براى توليد  خورشيدى از تابش 

برق استفاده مى شود.
۶ ــ محيط دست نخورده: اغلب نواحى گرم و خشک 
دنيا به دليل آن که کمتر مورد دخل و تصرف انسان قرار گرفته اند، 
محيط مناسبى براى مطالعٔه برخى پديده هاى جغرافيايى هستند. با 

برخى از اين پديده ها در درس قبل آشنا شده ايد.



۱ــ کدام يک از توان هاى محيطى نواحى گرم و خشک در کشور ايران مورد استفاده قرار مى گيرند؟
۲ــ به نظر شما، عالوه بر اين توان ها، چه موارد ديگرى را مى توان نام برد؟

۳ــ بين نوع استفاده از اين توان ها و شرايط اقتصادى ــ اجتماعى کشورها چه رابطه اى وجود دارد؟ با 
کمک دبير خود در اين مورد گزارش تهّيه کنيد.

شکل ۱۰ــ مشکالت زندگى نواحى بيابانى

شکل ۹ــ  نيروگاه خورشيدى واقع در روستاى حسنيان (استان سمنان)
 بخش تحقيقاتى انرژى هاى نو وابسته به سازمان انرژى اتمى ايران

محدوديت ها و مشکالت زندگى
در نواحى گرم و خشک محدوديت ها و مشکالت زيادى 
براى زندگى انسان ها وجود دارد. به همين جهت، جمعيت کمترى 
دراين نواحى زندگى مى کنند. روستاها و شهرهاى اين نواحى بيشتر 
در حاشئه بيابان ها و با فاصله از يکديگر ديده مى شوند. مهمترين 

محدوديت هاى نواحى گرم و خشک به شرح زير است:
دنيا  خشک  و  گرم  نواحى  محيط:  بودن  شکننده  ۱ــ 
محيطى  شرايط  آنها  وسيع  نيمه خشک  حواشى  و  بيابان ها  شامل 
شکننده اى دارند. در واقع، تغييرى کوچک در يک يا چند جزء 
اين محيط مى تواند به سرعت به يک اختالل يا نابه سامانى محيطى 
منجر گردد. ويژگى کاهش پوشش گياهى، افزايش فرسايش خاک 
و حرکت ماسه هاى روان از نشانه هاى گسترش بيابان در نواحى گرم 
و خشک است که به  آن پيشروى بيابان يا بيابان زايى مى گويند. 
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علل متعّددى براى اين پديده ذکر شده است. چراى بيش از حّد 
تهّئه  خاک،  از  بين  رفتن  درنتيجه  و  غالت  متمرکز  کشت  دام ها، 
هيزم از گياهان چوبى، رشد زياد جمعّيت، کاهش سطح آب هاى 

زيرزمينى، از جملٔه اين داليل اند.
۲ــ خشک سالى: خشک سالى هاى دوره اى که هر چند 
سال يک بار پيش مى آيند، از جمله محدوديت هاى اين نواحى اند 
مثالً  مى آورند؛  به وجود  آنها  ساکنان  زندگى  براى  را  مشکالتى  و 
در بعضى مناطق آفريقا خشک سالى هايى به مدت دو تا پنج سال 
به وجود مى آيد. انسان نيز با اقدامات خود آثار اين خشک سالى ها 
چاه هاى  حفر  و  دام ها  حّد  از  بيش  افزايش  مى دهد.  افزايش  را 
جاى  به  محصوالت  کشت  آنها،  موردنياز  آب  تأمين  براى  متعدد 
دام پرورى، شخم زدن زمين ها و حذف پوشش گياهى از جملٔه اين 

اقدامات است.
فرسايش آن: وزش بادهاى دائمى و  ۳ــ فقر خاک و 
نسبتاً شديد در نواحى گرم و خشک پديده اى رايج است. لذا از 
بين بردن پوشش گياهى در اين نواحى باعث بادبردگى ذرات ريزتر 
خاک ها مى شود و در نتيجه  گودال هاى کوچک و بزرگ متعّددى 
در سطح زمين بر جاى مى ماند. اهميت اين مشکل زمانى بيشتر 
مى شود که بدانيم خاک هاى بيابانى يکى از فقيرترين خاک ها از نظر 
مواد آلى اند و فقط مقدار زيادى مواد معدنى مثل سديم، کلسيم و 
پتاسيم دارند. لذا تنها در صورت وجود آب شيرين کافى خاک هاى 
خوبى به حساب مى آيند. به همين دليل، اين خاک ها به راحتى دچار 

فرسايش مى شوند.
۴ــ حرکت ماسه هاى روان: در اين نواحى مخصوصاً 

در بيابان ها، باد ذرات ريز و درشت ماسه را با خود حمل مى کند. 
اگر در اين مورد اقدامات الزم صورت نگيرد، مزارع، روستاها و 

جاده هاى ارتباطى در معرض خطر قرار مى گيرند.
نواحى  اين  در  ارتباطى  راه هاى  ارتباط:  دشوارى  ــ   ۵
همواره با مشکالتى چون کمبود آب و مسدود شدن توسط ماسه هاى 
صرف  به  راه ها  اين  نگهدارى  بنابراين،  هستند.  روبه رو  روان 
مى افتد  اتفاق  اغلب  مناطق،  اين  در  دارد.  نياز  هنگفتى  هزينه هاى 
وقوع  هنگام  مى شود.  محو  کوتاهى  مدت  در  جاّده  يک  مسير  که 
طوفان هاى گرد و خاک، ديد بسيار کاهش مى يابد و نه تنها ارتباط 

زمينى بلکه ارتباطات هوايى نيز مختل مى شود.
۶ ــ کم آبى: يکى از مشکالت عظيم اين نواحى کمبود 
ساکنان  مختلف  نيازهاى  رفع  براى  مناسب  و  کافى  آب  منابع 
آنهاست. آب هاى سطحى در اين نواحى بسيار کم و اغلب به صورت 
هرزاب هاى موّقتى است که پس از هر رگبار ايجاد شده؛ سپس قطع 
مى شوند. گاه اين آب ها به صورت جريان هاى فصلى هستند که با 
تغييرات دوره اى آب و هوايى در اين نواحى، ميزان آنها نسبت به 
گذشته بسيار کمتر شده است. در مواردى نيز رودهايى جريان دارند 
که از نواحى مرطوب تر خارج از مناطق گرم    و خشک سرچشمه 

مى گيرند و فقط از بيابان عبور مى کنند؛ مثل رود نيل.
شکل ديگر منابع آب اين نواحى آب هاى زيرزمينى است. 
بعضى  در  و  ندارند  يکسانى  عمق  مختلف  نقاط  در  آب ها  اين 
نقاط بسيار شور و غيرقابل استفاده اند.سطح آب هاى زيرزمينى 
شده  شديد  نوسانات  دچار  انسانى  و  طبيعى  داليل  به  اخيرًا  نيز 

است.

شکل ۱۱ــ چشم اندازى از يک واحه٭در تونس



۱ــ مفهوم شکننده بودن محيط در نواحی گرم و خشک را توضيح دهيد.
٢ــ آيا خشک سالى خاص نواحى گرم و خشک دنياست؟ چرا؟

٣ــ به نظر شما  با انجام دادن چه کارهايى مى توان تا حدودى از مشکالت نواحى گرم و خشک کاست يا 
آنها را کامًال برطرف کرد؟

شکل ۱۲ــ آب شيرين کن خورشيدى ــ پژوهشکدۀ انرژى، ايران

به کارگيرى فنآوری جديد در نواحى گرم و خشک
درحال حاضر از فنآوری جديد در سطحى گسترده و در 
نقاط مختلف نواحى گرم و  خشک استفاده مى شود. فنآوری هــاى 
جـديد در ايـن نواحـى دو اثر متفاوت داشته اند؛ از يک سو بـه حلّ 
پاره اى از مشکالت کمک کرده اند و از سوى ديگر مشکالتى را به  

وجود آورده اند. لذا استفاده از  فنآوری جديد در اين نواحى بايد 
با دقت صورت گيرد تا زيان هاى محيطى حـاصل از آن بـه حداقـل 
بـرسد. در اين جا به شرح مواردى از کاربرد فنآوری جديد در نواحى 

گرم و خشک دنيا مى پردازيم.

ت ٣
عالي
ف

۱ــ احداث و تجهيزات آبـرسانـى: بـا احداث سد    روى 
رودهايى که از نواحى مرطوب تر دنيا سرچشمه مى گيرند (مثل سّد 
گسترش  و  آب  جمع آورى  به  مصر)،  در  نيل  رود  روى  بر  آسوان 

نيز  نيمه عميق  و  عميق  چاه هاى  حفر  با  مى شود.  اقدام  کشاورزى 
آب هاى زيرزمينى را استخراج مى کنند. با ساخت آب شيرين کن ها 
در نواحى خشک ساحلى (مثل سواحل خليج فارس) از دريا آب 
٧٣
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نواحى  از  لوله  خطوط  به وسيلٔه  را  آب  مى آورند.  دست  به  شيرين 
مرطوب تر مجاور به اين نواحى منتقل مى کنند (مثل انتقال آب از 
کانون هاى آبگير زاگرس به نواحى خشک داخلى ايران). همٔه اين 

اقدامات اوالً به سرمايه، تخّصص و  فنآوری نياز دارد، ثانياً، هدف 
آنها رفع يا کاهش مشکل آب و شکوفايى اقتصادى جوامع ساکن 

اين نواحى است.

باره  اين  در  مثال  يک  ذکر  با  مى شود؟  استفاده  ايران  وخشک  گرم  نواحى  در  جديد  فنآوری  از   آيا  ١ــ 
توضيح دهيد.

۲ــ چه نوع ارتباطى باعث توسعٔه برخى از نواحى گرم و خشک شده است؟
۳ــ استخراج معادن در نواحى گرم و خشک از نظر زيست محيطى چه پيامدهاى منفى دارد؟

شکل ۱۳ــ کشاورزى جديد يکى از شيوه هاى استفاده از فنآوری در مناطق خشک

از   استفاده  با  علمى  کشاورزى  علمى:  کشاورزى  ۲ــ 
فنآوری جديد در حال حاضر در برخى نواحى گرم و خشک به ويژه 
استراليا  چون  کشورهايى  مى شود.  اجرا  يافته  توسعه  کشورهاى 
کشاورزى،  روش  همين  از  استفاده  با  آمريکا  متحدٔه  اياالت  و 

محصوالتى چون مرکّبات و گل و پنبه توليد مى کنند.
مثل  جديد  ارتباطات  توسعٔه  هوايى:  ارتباطات  ۳ــ 
خدمات  که  استراليا  خشک  و  گرم  نواحى  در  هوايى  ارتباطات 
اين  پراکندٔه  کشاورزى  واحدهاى  و  مزارع  به  درمانى  و  پزشکى 

کشور ارائه مى دهد، باعث توسعٔه اقتصادى کشور شده است.

شيرين کن ها،  آب  تأسيس  با  گردشگرى:  توسعۀ  ۴ــ 
هتل ها، متل ها، بانک ها و مراکز تجارى در نواحى گرم و خشک 
به وجود  گردشگرى  کوچک  شهرهاى  و  مراکز  دنيا،  ساحلى 

آمده اند.
ـ استخراج معادن: با انتقال آب از نـواحى مجـاور  ۵ ـ
و ساخت ذخاير آب در نواحى گرم و خشک داخلى (مثل نواحى 
چون  معدنى  منابع  انواع  استخراج  براى  زمينه   استراليا)  داخلى 
فراهم  اقتصادى  شکوفايى  و  صنعت  ايجاد  و  آهن  و  گاز  و  نفت 

شده است.
ت ٤

عالي
ف



مطالعۀ موردی 
 (4)

عربستان سعودىعربستان سعودى

بيشتر زمين هـای عربستان سعودى را بيابان پوشانده است. در بيابان
 رَبع الخـالى کــه يکـى از گـرم ترين بيابان هـاى جهان است، فقط تعدادى
کوچ نشين بـدوى سکونت دارند. بيشتربيابان هـا از مـاسه تشکيل شده اند    ،
 بـه جز نهرهـا و وادى هـاى ناحئه عسير در بقّئه نقاط اين کشور رود دائمى

وجـود ندارد اّما منابع آب زيرزمينى آن فراوان است.
در شرق، واحه هايى به علت وجود آب زيرزمينى به وجود آمده اند.
ربع الخالى ناحيه اى بسيار گـرم و خشک است؛ بـه طورى کـه گاهى چندين

سال در آن باران نمى بارد.
 عربستان سعودى آب و هـواى گرم و خشک بيابانى دارد و حـدود
۹۰ درصد اين کشور ساليانه کمتر از ۱۰۰ ميلى متر بـاران دريافت مى کند. 

خشکى پسندند. و  شورپسند  عمدتاً  گياهان  مى شود.  محدود  گونه  چند  به  درعربستان  جانورى  و  گياهى  زندگى 
عربستان سعودى داراى جانوران مختلفى مثل شترمرغ، گورخر و آهو بود ولى درقرن اخير به علت رواج شکار به 
عنوان يک ورزش، نسل برخى از اين جانوران مثل شترمرغ منقرض شده و بقئه جانوران آن بسيار کاهش يافته اند. 
بسيارى از گونه ها در همان ابتدا با ورود ابزار پيشرفته و موتورى منقرض شدند. چادرنشينان عربستان سعودى 
بالغ بر يک ميليون نفرند که در سخت ترين شرايط زندگى مى کنند. معيشت آنها به طور سّنتى مبتنى بر پرورش شتر 
بوده و از شتر به عنوان وسيلٔه حمل و نقل براى حمل کاال و مسافر، غذا، سوخت و لباس استفاده مى کرده اند. 
بعدها با ورود وسايل موتورى و احداث جاده ها و خطوط آهن و تأسيس فرودگاه ها استفاده از شتر در حمل و نقل 

از رونق افتاد.
 امروزه مهمترين منبع درآمد عربستان، استخراج و صدور نفت است. بيشتر منابع نفتى اين کشور در بخش 
شرقى قرار دارند. عربستان عالوه بر نفت و گاز داراى ذخاير معدنى با ارزش ديگرى چون آهن، نقره، طال، مس، 
تا   ۳۰ بتواند  نهايت  در  غيرنفتى  منابع  اين  که  مى شود  پيش بينى  است.  نمک  و  منيزيم  اورانيم،  فسفات،  گوگرد، 
۴۰ درصد درآمد کشور را تأمين کند. حدود ۴۰۰۰۰۰ هکتار از اراضى عربستان زير کشت قرار دارند (۸۰ درصد 
آبى  و ۲۰ درصد ديم). در اين کشور محصوالتى چون خرما، گندم، قهوه، جو و ذّرت توليد مى شود که مهمترين 
پرورش  صورت  به  و  است  عربستان  کشور  کشاورزى  فعاليت هاى  مهمترين  از  يکى  دام  پرورش  خرماست.  آنها 
شتر،گوسفند  و بز اجرا مى شود. نکتٔه جالب توّجه اين که در اين کشور مشکالت ناشى از کشاورزى و تأمين آب حل 
شده است ولى تغيير روش زندگى مردم کارى دشوار به نظر مى رسد. راه هاى ارتباطى مختلف مثل راه هاى آسفالت، 
خطوط آهن    و فرودگاه ها در دهه هاى اخير ايجاد شده که توسعٔه اقتصادى نواحى داخلى و دوردست تر کشور را به 
همراه داشته است. حج، اين کنگرٔه عظيم ساالنٔه مسلمانان در مّکه ساالنه بيش از يک ميليون نفر را از سراسر دنياى 

اسالم به دور هم جمع مى کند و قبل از تبديل شدن نفت به منبع عمدٔه درآمد، مهمترين منبع درآمد اين کشور بود.

شکل ۱۴ــ عربستان سعودى

عربستان سعودى(۲۰۰۲  ميالدى)
جمعيت    :     ٢٣,۵۱۳,٣٣٠ نفر

مساحت : ۵۸۲  , ۹۶۰, ۱کيلومترمربع
پايتخت :  رياض
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پراکندگى جنگل هاى استوايى
نام  با  استوايى  جنگل هاى  محلّ  کنيد.  نگاه   ۱ شکل  به   
جنگل هـاى بـارانى ياِ سلوا٭      روى آن مشخص شده است. نواحى 
مهمى که اين جنگل ها در آن جا قرار گرفته اند، شامل سرزمين هاى 
پست آمازون در آمريکاى جنوبى، سرزمين پست کنگو در آفريقا و 

يک ناحئه ساحلى است که از نيجريه به طرف غرب افريقا تا کشور 
گينه امتداد دارد. ناحئه هند شرقى از جزيرٔه سوماترا درغرب تا 
جنگل هاست.  از  اين گونه  داراى  نيز  آرام  اقيانوس  غربى  جزاير 
حاشئه شمالى و جنوبى جنگل هاى استوايى به تدريج به جنگل هاى 

مدارى تبديل مى شود.

۴۰ متر

سايبان (چتر) 
اصلى ۳۰ متر

سايبان (چتر) 
زيرين ۲۰ متر
بوته ها ۱۰ متر

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى جغرافيايى پوشش هاى گياهى در نواحى گرم

اوراسيا

گينۀ نو
مااليابرنئو

جاوه
سوماترا

استراليا

صحراى بزرگ 
آفريقا

رأس السرطان

رأس الجدى

استوا

اقيانوس اطلس

سلوا

آمريکاى جنوبى

آمريکاى شمالى

اقيانوس آرام

جنگل هاى موسمى
مدارى 

جنگل هاى استوايى ساوان  بيابان گرم
ساحلى  جنگل هاى 
جنب  و  مدارى 

مدارى شرقى

شکل ۲ــ درختان مطبق در جنگل هاى بارانى استوايى

درس هشتم  :  تنوع زيستی در نواحی گرم و مرطوب



تنوع گونه هاى زيستى در نواحى گرم و مرطوب
در نواحى گـرم و مـرطوب به دليل شرايط آب و هوايى مناسب 
انواع بى شمارى از گونه هاى گياهى و جانورى زندگى مى کنند. اين 

تنوع در جنگل هاى استوايى بيشتر از جنگل هاى مدارى است. 
  جنگل هاى استوايى بسيار انبوه اند. تاج آنها از سه الئه 
معّين  ارتفاع  با  درختانى  اليه  هر  در  و  است  شده  تشکيل  مختلف 
قرار دارد. يک اليه به نام الئه زمينى نيز در زير تاج يعنى در نزديکى 
خزنده  چسبنده،  گياهان  از  که  دارد  قرار  جنگل  کف  مجاورت  و 
پيچک ها  است.  شده  تشکيل  پوسيده  مواد  و  علوفه اى  گياهان  و 
درختانى باريک و چوبى اند که حدود ۲۰ سانتى متر ضخامت دارند 
و از گياهان معروف جنگل هاى استوايى به شمار مى آيند. برخى از 
آنها نرم و شبيه طناب اند و شاخه ها و ساقٔه درختان بلندتر جنگلى از 
آنها محافظت مى کنند. آنها آن قدر رشد مى کنند تا به سطح بيرونى 
تاج جنگل مى رسند و شاخ و برگ خود را روى آن پراکنده مى کنند. 
بسيارى از پيچک ها به درختان ديگر مى چسبند و برخى از آنها دور 

تنٔه درختان مى پيچند.
گياهان چسبنده در جنگل هاى استوايى بسيار زيادند. آنها به 
ساقه و شاخه هاى گياهان مى چسبند و از گياه ميزبان فقط به عنوان 
تکيه گاه استفاده مى کنند. گياهان بسيار زيادى از جمله سرخس ها، 
خزه ها و گلسنگ از اين دسته اند. برخى از گياهان اين گروه، ريشٔه 
خود را در خاک فرو مى برند و رشد آنها گاه به حدى مى رسد که 
درخت ميزبان را محصور مى کنند و جايگزين آن مى شوند (نظير 

انجير وحشى).
  يکى از ويژگى هاى بسيار مهم جنگل هاى استوايى وجود 
تعداد بسيار زياد گونه هاى درختى در آنهاست. گفته مى شود در 
هر کيلومتر مربع از جنگل هاى استوايى حدود ۱۰۰۰ گونه درخت 
زيادى  مساحت  در  اغلب  درختى  گونه هاى  انواع  دارد.  وجود 
پراکنده اند. در نتيجه، اگر بهره بردارى از يک گونٔه درخت خاص 
در اين جنگل ها موردنظر باشد، براى جست وجو و قطع و حمل 

آنها نيروى کار بسيار زيادى مورد نياز است.
  انسان بخش هايى از جنگل هاى استوايى را به زير کشت 
آورده و با اين کار، درگونه ها و ترکيب گياهان تغييراتى ايجاد کرده 

است. در اين نواحى، درختچه هاى بامبو، گياهان پيچ، نخل هاى 
تيغ دار و بوته هاى خاردار بسيار متراکم را مى توان ديد.

شکل ۴ــ جنگل بارانى استوايى در برنئو(اندونزى)

شکل ۳ــ ريشه هاى درختان در جنگل هاى بارانى
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۱ــ جمله هاى سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاى سمت چپ مربوط کنيد:
الف: اين جنگل ها در کشور مالزى و برزيل وجود دارند.

ب: در باالترين الئه تاج جنگل هاى استوايى زندگى مى کنند.
پ: گونه هايى از گياهان جنگل هاى استوايى که تا سطح بيرونى تاج جنگل  باال مى روند.

۱ــ جنگل استوايى
۲ــ خّفاش ها و پرندگان

۳ــ گياهان پيچ

   در جنگل هاى استوايى زندگى جانورى نيز بسيار غنى 
است؛ به طورى که در مساحتى معادل ۱۶ کيلومتر مربع از جنگل، 
در يکى از مناطق جنگل هاى استوايى حدود۰۰۰, ۲۰ گونه حشره 
وجود دارد، در حالى که در کل کشور فرانسه فقط چند صد گونه 

حشره ديده مى شود. زندگى جانورى در اليه هاى باالتر جنگل هاى 
استوايى متنوع تر است. عالوه بر حشرات، پرندگان  ، پستانداران 

و خزندگان زيادى در اين جنگل ها زندگى مى کنند.

۱ــ نام دو قارّه و سه کشور را که داراى جنگل هاى استوايى است، بنويسيد.
۲ــ گونه هاى گياهى در جنگل هاى استوايى و مدارى چه تفاوتى دارند؟

تغيير کاربرى جنگل هاى استوايى
تغيير در کاربری جنگل های استوايی را می توان ناشی از 

عوامل مختلف دانست؛ از جمله:
۱ــ افزايش جمعّيت: جمعّيت ساکن در کنار اين جنگل ها 
به مرور زمان و در سده هاى اخير افزايش يافته و به همان ميزان، 
در  است.  شده  زياد  نيز  اهلى  حيوانات  و  انسان  غذايى  نيازهاى 
نتيجه، ساکنان براى تأمين غذاى موردنياز خود، محيط هاى مختلف 
از جمله جنگل هاى استوايى را مورد تهاجم قرار مى دهند و آنها را 

به زير کشت مى برند و به زمين هاى زراعى تبديل مى کنند.

از بين رفتن جنگل ها در نواحى گرم و مرطوب
ت ١

عالي
ف

ت ٢
عالي
ف

۲ــ فنآوری جديد: با افزايش جمعّيت و در نتيجه ازدياد 
با  را  موردنياز  غذاى  نمى توان  ديگر  انسان،  مختلف  نيازهاى 
روش هاى سّنتى تأمين کرد. لذا شيوه ها و فنآوری هاى نوين مورد 
استفاده قرار گرفته اند که اين خود بيشتر باعث تغيير جنگل هاى 
استوايى شده است؛ مثل کشت گونه هاى انتخابى گياهان به جاى 

گونه هاى طبيعى.
۳ ــ توليد چـوب : تـوليد چـوب و الــوار از جنگل هـاى 
استوايى، با استفاده از اّره هاى برقى نيرومند و کاميون هاى قوى، 
اندونزى،  برزيل،  چون  کشورهايى  است.  يافته  افزايش  بسيار 



زمينه  اين  در  پيشتاز  کشورهاى  از  مالزى  و  فيليپين  نيجريه،  هند، 
بوده اند.

۴ــ گسترش راه هاى ارتباطى: احداث شبکٔه راه هاى 
به  و  پاک سازى  جنگل ها  از  زيادى  بخش  آمازون،  سراسرى 
چراگاه هاى کم ظرفيت تبديل کرده است که موجب افزايش فرسايش 

خاک در اين جنگل ها شده است.
ـ کشاورزى نوبتى: اين نوع فعاليت از چند هزار سال  ۵ـ 
انجام  استوايى  جنگل هاى  در  مختصر  و  محدود  صورت  به  قبل 
مى شده است که باعث نابودى اين جنگل ها نمى شد. به اين معنى 

شکل ۵       ــ سوزاندن جنگل براى کشاورزى نوبتى در جنگل هاى آمازون

که از کشاورزى نوبتى (متحّرک) استفاده مى شد؛ يعنى قطعه اى از 
جنگل را از هرگونه درخت پاک مى کردند و پس از آتش زدن، آن 
را به يک مزرعه تبديل مى کردند و پس از چند سال کشت، آن را 
از  پس  شده  ترک  زمين  مى رفتند.  جديدى  زمين  به  و  گفته  ترک 
مدتى خود به خود احيا مى شد اّما با پيشرفت کشاورزى و رواج 
شيؤه کشت متمرکز، وسعت زمين هاى مذکور افزايش يافت. اين 
زمين ها پس از متروک شدن، ديگر قادر به تبديل مجّدد به جنگل 
نبودند. به اين ترتيب، گونه هاى اّولئه جنگلى در اين قسمت ها از 

بين رفتند و گونه هاى جديدى به وجود آمدند.

محّل  افريقايى  چادرنشينان  بوميان:  زندگى  شيوۀ  ۶  ــ 
زدن  آتش  با  آنها  مى کنند.  روشن  آتش  به وسيلٔه  را  خود  سکونت 
بوته هاى جنگلى ستون هاى دود را به اطراف منتشر مى کنند که در 
تعقيب شکار براى بوميان بسيار مفيد است. با اين کار زمين براى 
چراى حيوانات آماده مى شود. فقط بعضى از درختان يا درختچه ها 

که تنه هايى ضخيم دارند، در مقابل حريق استقامت مى کنند.
طبيعى است که هر يک از موارد ياد شده به نوعى انحراف 
تنظيم  هوا،  و  آب  تعديل  يعنى  ــ  جنگل  اوّ لئه  و  اصلى  کاربرى  از 
ـ است و باعث تخريب جنگل هاى  آب ها و تأمين زيبايى براى انسانـ 

استوايى مى شود.

جنگل زدايى چه مشکالتى به وجود مى آورد؟
سطح  از  مرّبع  کيلومتر  ميليون   ۱۱ حدود  جنگلى  اراضى 
سيارهٔ ما را مى پوشانند که ۳۰ درصد آن در کشور برزيل، ۱۰ درصد 
در اندونزى و ۹ درصد در زئير قرار دارد. يکى از آثار عمدهٔ انسان 
بر پوشش گياهى کرٔه زمين، قطع بى روئه درختان اين جنگل ها و 
انهدام تدريجى آنهاست. نزديک به دو   ميليون کيلومترمربع از اين 
جنگل ها مورد استفاده قرار مى گيرند؛ بى آن که آسيبى به طبيعت وارد 
شود ولى بهره بردارى هاى بى رويه، سه ميليون کيلومتر مربع ديگر اين 
جنگل ها را تهديد مى کند. طبق مطالعات انجام شده ساالنه حدود 
۰۰۰ /۶۰کيلومتر مربع از بين می رود. اگر روند تخريب با همين 
٧٩
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سرعت ادامه يابد، فقط بخش هايى از جنگل هاى استوايى نواحى 
دور  دست آمازون و افريقاى استوايى باقى خواهند ماند. حّتى بقيه 

جنگل  نيز در ۲۰  يا ۳۰ سال ديگر از بين خواهند رفت.
براى  مشکالتى  با  جنگل ها  وسيع  انهدام  که  است  بديهى 
محيط و انسان همراه است؛ زيرا درختان جنگلى نه تنها محافظ 
طبيعى خاک ها در مقابل فرسايش قطرات باران اند، بلکه از سرعت 
برخورد باران به زمين مى کاهند و باعث مى شوند تا آب ناشى از باران 
فرصت جذب در اليه هاى خاک را پيدا کند و جريان سطحى شديد 

آب ها به وجود نيايد زيرا خاک حالت اسفنجی پيدا کرده و درنتيجه 
روى  مخصوصاً  هرزاب ها  می شود.  باران  قطرات  جذب  موجب 
شيب ها و تپه ها، شيارها و خندق هايى ايجاد مى کنند و خاک سطحى 
و  مى يابند  توسعه  رودخانه ها  جنگل،  حذف  با  مى برند.  بين  از  را 
بر مقدار آبرفت آنها به شدت افزوده مى شود. منشأ اين آبرفت ها 
خاک هاى بدون محافظ است. اين آبرفت ها بر شکل رودخانه ها، 
بر  نتيجه  در  و  ساحلى  دريايى  اکوسيستم هاى  و  سدها  مفيد  عمر 

زندگى انسان آثار مهّمى به جا مى گذارند.

شکل ۶  ــ جنگل هاى بارانى آمازون ــ برزيل

۱ــ انهدام وسيع جنگل هاى استوايى با مشکالتى براى محيط و ........ همراه است.
۲ــ در مقابل هر عبارت کلمٔه صحيح يا غلط بنويسيد.

الف: آب و هواى يک ناحيه با جنگل زدايى تغيير نمى کند.(            )
ب: خاک هاى مزارع واقع در جنگل هاى استوايى به سرعت ضعيف مى شوند.(            )

۳ــ دربارٔه اين عبارت توضيح دهيد: «فرسايش خاک در جنگل هاى آمازون در کشور برزيل محسوس تر است».
۴ــ جمله هاى سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاى سمت چپ مربوط کنيد.

       الف: جنگل هاى فوق العاده متراکم و انبوه استوايى را گويند.
       ب: يکى از اقدامات مربوط به مديريت جنگل هاى استوايى است.

      پ: يکى از اعمال بوميان جنگل هاى استوايى است.
      ت: در نتيجٔه جنگل زدايى در محيط به وجود مى آيد.

      ث: به شيؤه ابتدايى در جنگل ها زندگى مى کنند و تعداد آنها کم  است.

ت ۳
عالي
ف

١ــ سم پاشی درختان
ـ  آتش زدن درختان و بوته ها ٢ـ

٣ــ فرسايش شديد خاک
٤ــ ِسلوا
٥ــ تايگا

ـ چادرنشينان ٦ـ



جنگـل هـاى  استوايى فـوق العـاده متراکم و انبوه بـه نـام ِسلوا بيشتر
 زمين هـاى اين کشور را پـوشانده است. تـاالب هـاى گسترده، آب       و    هـواى
 گرم و مرطوب و پشه ها (که برخى از آنها عامل بيمارى ماالريا و تب زردند)

 مـوانعى بر سر راه تـوسعٔه اقتصادى اين ناحيه از برزيل محسوب مى شوند. 
کلبه هاى بـوميان از مـواد مـوجود در محل از جمله تيرهاى چوبى و
 پوشال و شاخ و بـرگ درختان ساخته شده اند. گـاهـى تمام افراد يک قبيله
 در يک کلبٔه بـزرگ اشتراکى زنـدگـى مـى کنند. زمين هـاى اطراف   کلبه هـا 
بــه   قطعات مختلف تقسيم مى شود. بوميان زمين هاى زراعى را بـا ميله هـاى
 مختلف شخم مـى زنند.آنـهـا اين زمين هـاى کـوچک را پس از سه يا چهار

 سال تـرک مى کنند. آنگاه ساکنان کل دهکـده  براى ايجاد يک زمين ديگر در 
جنگل و ساخت کلبه هـا و مزارع جـديد جابه جا مى شوند. اين روش ــ يعنى
 کشاورزى متحرک يـا نــوبتى ــ در اين نــاحيه ضرورى است؛ زيــرا زمين

 تصرف شده با انجام فعاليت هاى زراعى به سرعت ضعيف مى شود. دليل اين امر آن است که هيچ مادٔه آلى يا کود 
در اين روش به خاک برنمى گردد و باران هاى متوالى استوايى نيز مواد مغذى خاک را مى شويند.

بوميان جنگل هاى آمازون در کشور برزيل عالوه بر زراعت، به شکار و ماهى گيرى نيز مى پردازند. صيد 
آنها عالوه بر انواع مختلف ماهى، شکار خوک وحشى، ميمون هاى کوچک، پرندگان و خزندگان نيز مى باشد. 
آنها با استفاده از تيرها و نيزه هاى سمى شکار خود را صيد مى کنند. برخى از آنها نيز گودال هايى را حفر مى کنند 
و تيرهاى نوک تيز  سّمى را در کف آنها قرار مى دهند. آنگاه سطح گودال را مى پوشانند و به اين وسيله حيوانات 

را شکار مى کنند.
صنايع رايج در اين ناحيه از درختان جنگلى استفاده می کند. لباس هاى مردم اين نواحى از مواد گياهى و 
برخى وسايل آنها مثل سبد از ساقٔه گياهان پيچ و چسبنده تهّيه مى شود. راه هاى  ارتباطى در روى خشکى پايدار 
ِلم نام دارند.   نيستند و براى حمل و نقل انواع کاالها و مسافر از رودها استفاده مى کنند. بنادر مهمّ  آنها مانائوس و ِبِ
اين ناحيه يکى از عقب مانده ترين نواحى جهان است و حکومت برزيل برنامه هايى را براى توسعٔه آن اجرا کرده و 
يا در دست اجرا دارد. بخشی از زمين هاى جنگلى براى ايجاد مزارع مخصوص کشت متمرکز آماده شده اند که 
در آنها محصوالت تجارى با ارزش از جمله نيشکر، کاکائو و کائوچو توليد مى شود. محصوالت جنگلى به ويژه 

جوز برزيلى و کائوچو، به خارج از جنگل حمل مى شوند.

برزيلبرزيل

مطالعۀ موردی 
 (5)

شکل ۷ــ برزيل

برزيل (۲۰۰۲  ميالدى)
جمعيت : ۵۷۵،۴۶۸،۱۷۶نفر

مساحت : ۹۶۵،۵۱۱،۸ کيلومترمربع
پايتخت :  برازيليا

٨١
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زندگی در نواحی قطبیزندگی در نواحی قطبی

٥فصلفصل
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با توجه به شکل ۱، آيا وسعت خشکى ها و درياها در دو 
ـ در کدام ناحيه خشکى  ناحئه قطبى شمال و جنوب يکسان است.ـ 

و در کدام ناحيه دريا وسيع تر است؟
حدود نواحى قطبى به وسيلٔه مدارهاى شمالگان (ناحئه قطبى 

شمال) و جنوبگان (ناحئه قطبى جنوب) مشخص مى شود. عرض 
جغرافيايى اين مدارها چند درجه است؟

ديده  دايره  يک  صورت  مدارها به  يک از  هر  شکل ۱  در 
مى شود. مرکز هر يک از اين دايره ها نقطٔه قطب است.

شکل ۱ــ نقشۀ نواحى قطبى

ــه
ـــ

ـــ
ــي

ـــ
ـــ

ـــ
سـ
رو

شمالگان

جنوبگان

قطب شمال
قطب جنوب

درس نهم  :  ويژگی های طبيعی نواحی قطبی
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که  است  پهنه اى  شمال۱):  قطب  (ناحيۀ  شمالگان  ٭ 
تنها  و  برگرفته  در  شمالى  منجمد  اقيانوس  را  آن  زياد  قسمت 
قسمت هايى از شمال اروپا، آالسکا، سيبرى، کانادا و جزيرٔه بزرگ 

ميان در  منطقه  اين  بيشتر  دارند.  قرار  ناحيه  اين  داخل  گرينلند 
 آبهاى سرد قرار گرفته است.

با توجه به شکل ۱ به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.
۱ــ در آمريکای شمالی، بخش هايی از کدام خشکی ها جزء محدودٔه قطبی هستند؟

۲ــ مناطق قطبى شمال را در قارٔه آسيا نام ببريد.

٭ جنوبگان (ناحيۀ قطب جنوب۲): به صورت يک قطعه 
مدّور در جنوبى ترين قسمت کرٔه زمين قرار گرفته  خشکى تقريباً 
است. شبه جزيرٔه باريکى که از اين سرزمين جدا شده و به سمت 

آمريکاى جنوبى کشيده شده است، پالمر۳ نام دارد.

آيا مى توانيد اين شبه جزيره را روى نقشه نشان دهيد؟ در 
اين منطقه، خليج هايى وجود دارد که به نام کاشفان آنها راس۴ و 

ِوِدل۵ نام گذارى شده اند.

شکل ۲ــ ناحيۀ قطب جنوب و گرينلند

پالمر

درياى ِوِدل

خليج راس

گرينلندناحيۀ قطب جنوب

a

b AB

A

B

a

b

ت ۱
عالي
ف

ـ  ٥ Ross ــ٤                   Palmer ــ٣        Antarctic ــ٢                 Arctic ــ١ Weddell ـ
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آب و هواى نواحى قطبى
ويژگى هايى چون سرماى شديد، بارش کم و وزش بادهاى سرد 
دائمى آب وهواى نواحى قطبى را از ساير نواحى جهان جدا مى کند:

  سرماى شديد و دائمى
مهم ترين ويژگى آب و هواى قطبى، وجود سرماى شديد در 

تمام طول سال است. علت اصلى اين پديده آن است که نواحى 
قطبى انرژى کمترى را از خورشيد دريافت مى کنند. وجود پوشش 
برف و يخ در سطح زمين نيز موجب بازتابش بخش زيادى از نور 

خورشيد و در نتيجه افزايش شدت سرما مى شود.

شکل ۳ــ نقشۀ پراکندگى بارش در قطب جنوب

اقيانوس اطلس جنوبی

اقيانوس آرام

با توجه به شکل ۱ به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:
الف ــ چرا ناحئه قطب جنوب را مى توان قاره ناميد؟
ب ــ کدام اقيانوس ها در اطراف اين قاره قرار دارند؟

۲ــ ناحئه قطبى شمال و جنوب را روى يک کرٔه جغرافيايى نشان دهيد.
۳ــ مدارهاى قطبى و اقيانوس ها را به دقت مشاهده و سپس دو ناحئه قطبى شمال و جنوب را از نظر موقع 

رياضى و موقع نسبى مقايسه کنيد.

به شکل ۵ و ۶ درس اول کتاب نگاه کنيد و نحؤه تابش نور خورشيد به نواحى قطبى را با نواحى استوايى 
مقايسه نماييد.

پايين تر از ۵۰ ميلى متر ۲۰۰ ــ ۵۰ ميلى متر  بيش از۲۰۰ميلى متر 

  فشار زياد و خشکى هوا
در نواحى قطبى، سرماى شديد باعث فشار زياد هوا 
و کاهش ميزان بخار آب موجود در جو (آتمسفر) مى شود؛ 

در نتيجه، در اين نواحى ميزان بارندگى کم است.
ــ آيا مى توانيد دليل کم بودن بخار آب را در اين 

نواحى ذکر کنيد؟
همان طور که مى دانيد، هواى سرد، رطوبت کمترى 
را در خود نگه مى دارد. هواى قطب نيز به دليل سرماى 
هوا به سرعت متراکم مى شود و بارش هاى ناچيزى را به 
شکل برف ايجاد مى کند. تداوم سرما موجب انباشت برف 
در طول هزاران سال شده؛ توده هايى از يخ و برف دائمى 

را ايجاد کرده است.

اقيانوس هند

ت ٢
عالي
ف

ت ٣
عالي
ف
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  بادهاى سرد و خشک قطبى
هواى نواحى قطبى سنگين و پرفشار است. هواى پرفشار 
با حرکت به سمت عرض هاى پايين جغرافيايی موجب وزش بادهاى 
سرد و خشک مى شود. اين بادها که به بادهاى قطبى موسوم اند، 
هواى سرد را به نواحى معتدل منتقل مى کنند. توده هاى هواى سرد 
هنگام پيشروى به سوى عرض هاى جغرافيايی پايين تر با هواى معتدل 
و مرطوب برخورد کرده، به علت سنگين بودن، ضمن نزول به سمت 
پايين، هواى مرطوب را وادار به صعود مى کنند. هوايى که به سمت 
باال رفته، سرد مى شود و پس از رسيدن به نقطٔه اشباع، متراکم و 

موجب ريزش هاى جوى به ويژه برف مى شود.
شکل ۴ جهت وزش باد را در جنوبگان نشان مى دهد.

چنان که در شکل ۴ مى بينيد، وزش باد از نواحى پرفشار 
شکل ۴ ــ جهت هاى وزش باد در جنوبگانداخل جنوبگان به سمت نواحى ساحلى صورت می گيرد.

      حتقيق كنيد      حتقيق كنيد
ــ آيا تـوده هاى هـواى قطبى بـه ايران هم 
وارد مى شوند؟ در کدام فصل؟ از کدام سمت؟

شکل ۶ ــ صعود هواى مرطوب در جنوبگان و نزول هواى سرد به پايين 

جنوبگان شمالگان   
            پايين ترين

-۸۹/۵ºC   -۷۰ºC     دماى ثبت شده        

ورخويانسک   وستوک        سيبرى           محل ثبت دما 

   ۰ºC  ۳۸ºC       
              باالترين

        دماى ثبت شده

فورت يوکون   ُوستوک       آالسکا         محل ثبت دما 

جدول ۵

از  جنوب  قطب  مى بينيد   ۵ شمارٔه  جدول  در  که  همانطور 
قطب شمال سردتر است. علت آن وجود اقيانوس ها و درياها در 

شمالگان مى باشد.

بيشتر بدانيم

ت ۴
عالي
ف
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قطب ها در حال تغيير
٭ گرم شدن قطب ها و ذوب يخ ها: ميانگين دماى کرهٔ زمين 
طى صد سال گذشته نسبت به ده هزار سال قبل افزايش يافته است. 

1940 1960 1980 2000

4

8

_

_

C0

شکل ۷ــ ميانگين ساالنۀ دما در قطب جنوب طى ۶۰ سال گذشته

Midnight sun ــ۱

اگر افزايش دما به همين ترتيب ادامه يابد، جهان در قرن بيست        و     يکم 
با موضوعاتی چون آب شدن يخ هاى قطبى، باال آمدن آب اقيانوس ها 

و به زير آب رفتن بخشى از خشکى ها روبه رو شود.

آهنگ فصلى در نواحى قطبى
در ناحئه قطب شمال، روز اول تيرماه بسيار طوالنى است 
و خورشيد ۲۴ ساعت تمام باالى افق باقى مى ماند. در اين حالت 
هرچه به طرف قطب شمال پيش برويم، خورشيد روزهاى بيشترى 
در آسمان مى ماند و در نقطٔه قطب شمال، خورشيد مدت ۶ ماه در 
آسمان است   و دور افق مى چرخد و غروب نمى کند. به همين  دليل 
شب هاى قطبى به ويژه نواحى نزديک به نقطٔه قطبى، شب های کاملی 

نيستند، زيرا خورشيد تنها کمى پايين تر از افق قرار دارد و مقدارى 
روشنايى در آسمان ديده مى شود.

مدار  در  يعنى  شمال  قطبى  ناحئه  در  روز  طوالنى ترين 
مردم  روز  اين  در  است.  تيرماه  اّول  روز  دقيقه ،   ۳۳ و  ۶۶    درجه 
ساکن اين نواحى خورشيد را در تمام ۲۴ ساعت و حتى نيمه   شب، 
در باالى افق مى بينند. اين پديده را خورشيد نيمه شب۱ مى نامند. 
درست در همين زمـان در نــاحئه قطبى جنوب (  و در مـدار ۶۶ درجه 

دايرۀ عظيم روشنايى

شب
روز

شب روز

انقالب تابستانى
(اول تير)

اعتدال پاييزى
(اول مهر)

استوا
خورشيد

مدار

مدار قطبى

انقالب زمستانى
(اول دى)

اعتدال بهارى (اول فروردين)

A

B D

C

يخچال بزرگ کلمبيا در آستانۀ نابودى است

ودى است و 
، در آستانٔه ناب

C) در آالسکا
olumbia) طبيعى کلمبيا

يخچال 

سال ديگر به يک جريان آب روان تبديل خواهد شد.
احتماًال تا چند 

شکل ۸ ــ پيدايش فصول در 
نيمکرۀ شمالى 

N

N
N

۲۳۰۲۷´

۲۳۰۲۷´ ۲۳۰۲۷´

۲۳۰۲۷´
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مدت،  اين  در  و  است  حاکم  ساعته   ۲۴ شب  يک  دقيقه)   ۳۳ و 
خورشيد در آسمان ظاهر نمى شود. تغيير فصول در نواحى قطبى 
با تغييرات زياد طول روز وشب همراه است. هر چه از نقطٔه قطب 
با ۶ ماه روز يا ۶ ماه شب به سمت مدارهاى قطبى پيش مى رويم، 

از تعداد روزهاى۲۴ ساعته يا شب هاى ۲۴ ساعته کاسته مى شود. 
چنان که نقاط واقع بر مدارهاى قطبى ۶۶درجه و   ۳۳ دقيقه تنها يک 

روز يا شب ۲۴ ساعته در طول سال وجود دارد.

شکل ۹ــ خورشيد نيمه شب قطب شمال در تيرماه ــ تابستان نيمکرۀ شمالى (جزيرۀ لوپا در شمال نروژ)

شفق قطبى ــ که به آن سپيدٔه قطبى نيز مى گويند   ــ 
يکى از باشکوه ترين پديده هاى طبيعى است که به رنگ هاى 
سرخ، زرد، سبز، آبى و بنفش در آسمان نواحى قطبى ديده 
مى شود. سپيدٔه جوى به صورت شعاع هاى نور، پرده هاى 

آويخته و مناظر زيباى ديگر ديده مى شود.
سپيدهٔ قطبى در ارتفاع بين ۵۰ تا ۹۵۰ کيلومترى 

روى مى دهد. 
پديده،  اين  ظهور  عامل  پژوهشگران،  عقيدٔه  به 
از  شده  صادر  سريع السير  پروتون هاى  و  الکترون ها 
به  زمين  مغناطيسى  ميدان  تأثير  تحت  که  خورشيدند 

جانب نواحى قطبى روانه مى شوند.
از  پس  بارالکتريکى اند،  داراى  که  ذرات  اين 
برخورد با مولکول هاى جو تحريک مى شوند و از آنها 

شکل ۱۰ــ شفق قطبىنور ساطع مى گردد.

بيشتر بدانيم
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گسترۀ يخچال ها در سطح زمين
ــ به شکل ١١ نگاه کنيد؛ نقاط سفيد روى نقشه يخچال هاى 
تشکيل  چگونه  يخچال ها  اين  مى دهد.  نشان  را  زمين  سراسر 

شده اند؟
يخچال ها در ده درصد مساحت کرٔه زمين پراکنده شده اند.

آنها در مناطقى مانند نواحى قطبى و ارتفاعات کوهستانى که  دما زير 
صفر درجه است و برف در تمام سال باقى مى ماند، تشکيل مى شوند. 
عالوه بر دما، عوامل ديگرى مانند شدت و جهت بادها، وضع تابش 

خورشيد و شيب محل در تشکيل يخچال مؤثرند.

هستند.  هوا  از  پر  که  دارند  بسيارى  برف   حفره هاى  ذرات 
ذوب تدريجى اليه هاى رويى برف و فرو رفتن آب حاصل از آنها 
بيشتر برف  تراکم  مجدد آن موجب  زيرين و يخ زدن  در اليه هاى 
مى شود. انباشته شدن برف ها بر روى هم وفشار حاصل از وزن 
زياد، آنها را به يخ برف يا نِِوه۱ تبديل مى کند. سپس در اثر فشار 
بلورى ــ که  سپس يخ  ابتدا يخ حباب دار و  يخ،  بيشتر و حرکت 
ـ به وجود مى آيد.  داراى بلورهاى درشت و شفاف و سنگين استـ 
زمانى که ضخامت تودٔه يخ به حد کافى مى رسد و حرکت خود را 

آغاز مى کند، يخچال ناميده مى شود.

شکل ۱۱ــ نقشۀ پراکندگى يخچال ها در جهان

Neve ــ۱

۱ــ مراحل زير را از نظر تقدم زمانى در تشکيل يخچال شماره گذارى کنيد:

۲ــ ناحئه قطبى و ناحئه بيابانى را از نظر آب  و  هوا با هم مقايسه کنيد.

يخ حباب دار   

آســـــــيــــــا
پا و ر ا

گرينلند

آمريکاى شمالى

آمريکاى جنوبى

آفــــريــــقـا

ليا ا ستر ا

قـــــاره قــــــطــــــب جـــنـــــــوب

يْخ برفيخ بلورىبرف ت ۵
عالي
ف
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به طور کلى، يخچال ها به دو دسته تقسيم مى شوند:
با   ۵ فصل  در  که  دره اى  و  کوهستانى  يخچال هـاى  ۱ــ 

آنها آشنا شديد.
۲ــ يخچال هـاى قطبى

يخچال هاى قطبى
اين يخچال ها توده هاى عظيم يخ هستند که در مناطق قطبى 
يخچال هاى کنونى کرٔه  درصد  تنهايى حدود ۹۵  دارند و به  قرار 
زمين را در برمى گيرند. شکل آنها به صورت سرپوش يا کالهک 

پهنى است که يخسار ناميده مى شود.
ــ با توجه به شکل ۱۱ بگوييد عظيم ترين اين يخچال ها در 

کدام نواحى کرٔه زمين ديده مى شوند؟
٭ يک قشر يخى به وسعت نزديک به دو ميليون کيلومتر مربع 

و ضخامت بيش از سه کيلومتر جزيرٔه گرينلند را مى پوشاند.
٭ يخچال هاى قطب جنوب حدود ۷ برابر يخچال گرينلند 
وسعت دارند. پهناى يخ در اين منطقه ۱۳ ميليون کيلومترمربع و 
ضخامت آن حدود دو و نيم کيلومتر است و ۹۰ درصد يخ جهان 

در اين جا قرار گرفته است.
در  پوشانده اند،  را  قطبى  مناطق  سطح  که  يخچال هايى 
به  مى کند،  وارد  فشار  آنها  به  مرکز  از  که  يخ  تودٔه  سنگينى  نتيجٔه 
اطراف فشار مى آورند و چون مانعى بر سر راه آنها وجود ندارد، 
به سمت خارج پيشروى مى کنند. آنها وقتى که به دريا مى رسند، 

شکل ۱۲ــ حرکت يخچال هاى قطبى به سواحل و درياهاى اطراف و تشکيل آيسبرگ (کوه يخ)
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وارد  و  مى شکنند  دريا  امواج  با  برخورد  اثر  در 
يا  يخ  کوه  شناور  يخ  توده هاى  اين  مى شوند.  آب 

آيسبرگ۱ نام دارند.

شکل ۱۳ــ مقايسۀ کوه يخ و يک کشتى معمولى

کوه يخ
کشتى

Iceberg ــ۱

آيسبرگ، خطرى براى کشتى رانى: به شکل ۱۳ توجه 
حجم آيسبرگ خارج از سطح آب قرار مى گيرد.   ــــ    ۱

۱۰
کنيد، تنها  

آن در زير آب پنهان است. (مانند يک قطعه يخ در داخل  ـ       ۹  ـــ
و  ۱۰

ليوان آب) به همين دليل، گاه کشتى هايى که در عرض هاى باالى 
جغرافيايى حرکت مى کنند، در مسير خود با اين توده هاى عظيم 
پنهان در زير آب برخورد مى کنند و درهم مى شکنند. نامنظم بودن 

شکل اين کوه هاى يخى تشخيص فاصلٔه واقعى آنها را از کشتى ها 
دشوار مى سازد.

آيسبرگ، منبع آب شيرين: آيسبرگ ها با وجود خطراتى 
که دارند، به علت حرکت به سمت عرض هاى پايين، شايد بتوانند 
به عنوان منبع آب شيرين در مناطق کم آب ساحلى مانند استرالياى 

غربى و عربستان مورد استفاده قرار گيرند.

شکل ۱۴ــ کشتى غرق شده در اعماق اقيانوس 
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شکل ۱۵ــ حفرۀ ازن بر فراز قطب ها

٭ اليۀ ُاُزن برفراز قطب ها اليۀ ُاُزن برفراز قطب ها

الئه ُاُزن جو زمين مانند يک صافى، مقدار زيادی از اشعٔه فرابنفش خورشيد را جذب مى کند. در شرايط 
معمولى، توليد و تخريب ُاُزن به مقدار يکسان انجام مى گيرد، اما در دهه هاى اخير، در اثر توليد برخى مواد مانند 
cfc ها، شوينده ها و سردکننده ها، ميزان تخريب ُاُزن بيش از ميزان توليد آن است، درنتيجه الئه ُاُزن نازک تر گرديده 

است. نازک شدن الئه ُاُزن را در اصطالح «حفره» مى گويند.

هوايى  و  آب  شرايط  شيميايى،  مواد  بر  عالوه 
به ويژه دما در تخريب ُاُزن نقش دارد، به طورى که هرچه 
هوا سردتر باشد، تخريب ُاُزن شديدتر صورت مى گيرد. 
آيا مى توانيد بگوييد چرا با آن که ميزان جمعيت و فعاليت 
اقتصادى و صنعتى انسان در نيمکرٔه شمالى بيشتر از 
نيمکرٔه جنوبى است، تخريب ُاُزن بر فراز قطب جنوب 

بيشتر بوده است؟

قطب جنوب و حفرۀ اليۀ ازن بر فراز آن  

شکل ۱۶ــ بالن هاى هواشناسى وسيله اندازه گيری 
ميزان ازن در قطب شمال.

بيشتر بدانيم

قطب شمال و باريکه اى از اليۀ  ازن که نازک شده است.
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پوشش گياهى و زندگى جانورى در نواحى قطبى
ــ با توجه به آن چه دربارٔه ويژگى هاى طبيعى نواحى قطبى 
آموختيد، به نظر شما آيا جانوران و گياهان زيادى در اين نواحى 
در  زندگى  با  جانوران  يا  گياهان  از  کمى  انواع  مى کنند؟  زندگى  
يخ زدٔه  زمين هاى  يا  شمال  قطب  يخ هاى  مانند  ــ  دنيا  سرد  نقاط 

(پرمافروست۱) قطب جنوب ــ سازگارى دارند.
چه  بايد  مى کنند،  زندگى  سرد  درهواى  که  جانورانى  ــ 

ويژگى هايى داشته باشند؟
  جانوران بزرگى که در چنين شرايط آب و هوايى يافت 
مى شوند ــ مثل خوک هاى آبى، وال ها و خرس هاى قطبى ــ جزِء 
پستانداران اند و خون گرم هستند. آنها پوست ضخيمى دارند که 
مانند پوششى عايق براى بدن عمل مى کند و دماى بدنشان را در 

حد ثابتى نگه مى دارد.

شکل ۱۷ــ خرس قطبى

شکل ۱۸ــ روباه قطبى

شکل ۱۹ــ اجتماع پنگوئن ها در 
قطب جنوب

Permafrost ــ١

شکل ۲۰ــ يک سيل (فک) در قطب جنوب

انواع گوناگونى از پنگوئن ها در سواحل قطب جنوب زندگى 
مى کنند که مهم ترين نوع آنها پنگوئن امپراتور نام دارد. پنگوئن ها قادر 
به پرواز نيستند اما به خوبى در آب شنا مى کنند. بال هاى آنها به صورت 
باله هايى براى شنا سازگارى يافته است. پاهايشان نيز پرده دار است و 
در شنا به آنها کمک مى کند. پوششى از پرها واليه اى از چربى، بدن 

پنگوئن ها را در آب هاى سرد محافظت مى کند.



٩٤

جانورانى که در برف و يخ قطب شمال زندگى مى کنند، براى 
وجود  وضع  همين  نيز  جنوب  قطب  در  وابسته اند.  دريا  به  تغذيه 
دارد. جانوران اين نواحى در کنار سواحل زندگى مى کنند، اما 
دور از ساحل روى توده هاى يخ، هيچ موجودى نمى تواند زندگى 

کند.
جانوران  غنى اند.  غذايى  منابع  نظر  از  سرد  اقيانوس هاى 
ميکروسکپى به نام پالنکتون در آب اين اقيانوس ها فراوان اند. 

شکل ۲۱ــ پالنکتون ها و کريل های موجود در آب هاى سرد (تصوير بزرگ نمايى شده است).

آنها اولين حلقٔه زنجيرٔه غذايى را تشکيل مى دهند و غذاى اصلى 
ميگوهاى ريزى به نام کِريل هستند که تعداد بسيارى از آنها در 
ـ حتى  درياهاى منجمد زندگى مى کنند. زندگى ساير جانوران قطبىـ 
وال هاى عظيم جثه ــ به اين موجودات ريز دريايى وابسته است.

مى شوند،  پيدا  جنوب  قطبى  ناحئه  در  که  گياهانى  تنها 
خزه هاى کوچکى اند که روى سنگ ها و شن هايى که در تابستان 

به تدريج از ميان يخ ها آشکار مى شوند، مى رويند.



٩٥

بيشتر بدانيم

در قطب شمال، سرزمين وسيعى که توندرا ناميده مى شود. 
خزه،  مثل  کوچکى  گياهان  رويش  شاهد  بهار  در  برف ها  ذوب  با 

گلسنگ و برخى گياهان گلدار است.
بسيارى از جانوران قطب شمال، براى فرار از سرما، در 

شکل ۲۲ــ شقايق قطبى

در  و  مى کنند  مهاجرت  جنوبى تر  سرزمين هاى  به  زمستان  فصل 
روزهاى گرم تر تابستان، براى تغذيه از گياهان نورسته و آب هاى 

غنى دريا به قطب باز مى گردند.

۱ــ آيسبرگ ها چگونه به  وجود مى آيند؟
۲ــ چرا يخچال  هاى قطبى به اطراف فشار وارد مى کنند؟

۳ــ چرا کاپيتان هاى کشتى در آب  هاى نواحى قطبى از آيسبرگ ها مى گريزند؟
۴   ــ چرا آيسبرگ ها منبع آب شيرين اند؟

۵  ــ جانوران قطبى چه ويژگى هايى دارند؟

در بدن بسيارى از گياهان و جانوران ساکن مناطق سرد، نوعى مادٔه شيميايى ضد انجماد وجود دارد. اين 
ماده شبيه مايعى است که به عنوان ضديخ در اتومبيل ها به کار مى رود. خون بسيارى از ماهى ها و موجودات زندٔه 

دريايى نيز حاوى چنين ماده اى است. اين ماده مانع از انجماد خون تا دماى  ٢- درجٔه سانتى گراد مى شود.
ت ۶

عالي
ف
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ــ آيا مى دانيد نواحى قطبى چگونه کشف شده اند؟
زمان دقيق ورود اولين انسان به نواحى حاشيه اى قطب ها 
معلوم نيست. اما اولين اکتشافات در زمينٔه اسرار قطب ها و نقاط 
مرکزى آنها از اوايل قرن بيستم آغاز شد. آنها ابتدا با سورتمه هايى 
که سگ ها آنها را مى کشيدند، سپس با کشتى به آن مناطق رفتند. 

امروزه نيز به  وسيلٔه هواپيما برفراز آن پرواز مى کنند.
در حال حاضر، مسير بعضى از خطوط هوايى کشورها از 

فراز ناحئه قطبى شمال مى گذرد.

آموندسن، کاشف قطب جنوب
در سال ۱۹۱۱ ميالدى دو گروه اکتشافى انگليسى و نروژى 
با هدف کشف قطب جنوب مسابقٔه جالبى را آغاز کردند. سرپرست 
گروه انگليسى يک افسر انگليسى به نام رابرت فالکون اسکات و 
سرپرست گروه نروژى روآلد آموندسن بود. گروه نروژى در روز 
۱۴ دسامبر سال ۱۹۱۱ ميالدى به نقطٔه قطب رسيدند؛ پرچم نروژ 
را برافراشتند، مطالبى را به يادگار گذاشتند و به سرعت بازگشتند 
اما کاپيتان اسکات و يارانش يک ماه بعد از گروه نروژى به نقطٔه 

قطب رسيدند که البته دير شده بود. آنان در بازگشت دچار برف و 
بوران و يخ بندان شدند و جان خود را از دست دادند.

نام افراد ديگرى نيز در شمار کاشفان نواحى قطبى ثبت شده 
است. در جدول ۲ چند تن از آنها را نام برده ايم. آثار باقى مانده 
از اين کاشفان و پايگاه هاى آنها امروز مورد بازديد جهان گردان و 

مسافران نواحى قطبى قرار مى گيرد.

شکل ۱ــ چشم اندازى از قطب

قطب جنوب قطب شمال  کاشفان   
 ×   × روآلد آموندسن   ۱
 × رابرت اسکات    ۲

  × رابرت بيرب   ۳
 ×  × ريچارد بيرد   ۴

  × نوبيال   ۵
× چارلز ويلکس    ۶
 × جيمز کوک    ۷

جدول ۲ــ کاشفان نواحى قطبى شمال و جنوب

رديف

درس دهم  :  انسان در نواحی قطبی
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زندگى انسان در شمالگان
ساکنان قديمى قطب شمال اسکيمو٭ نام دارند. به راستى 
در شرايطى که بخار نفس انسان هنگام خروج از دهان يخ مى بندد، 

آنها چگونه مى توانند زندگى و فعاليت کنند؟
گسترش  و  دانش  توسعٔه  با  انسان  زمين،  کرٔه  سراسر  در 
بر  و  دهد  افزايش  را  خود  توانايى هاى  است  توانسته  فناورى 

محدوديت هاى محيط زندگى خويش پيروز شود.
اسکيموها در بعضى فنون بسيار پيشرفته اند؛ به خصوص در 
ماهى گيرى، دريانوردى، ساختن قايق هاى سبک و تهئه لباس هاى گرم. 
شيوه و محل زندگى آنان متناسب با فصل تغيير مى کند. در زمستان 
در کلبه هاى يخى نزديک ساحل زندگى مى کنند و به شکار شيردريايى 
و نهنگ مى پردازند و درتابستان زير چادر و در کنار رودها اقامت 

مى کنند، ماهى آزاد مى گيرند و گوزن شمالى شکار مى کنند.
فرهنگ  زندگى مى کنند،  قطبى  منطقٔه  در  قبايلى که  بيشتر 
اصيلى دارند. زندگى در کلبه هاى يخى يا ايگلو٭ در زمستان و 

شکل ۳ــ مسير سفر کاشفان قطب شمال و جنوب

چادرهاى مخروطى در تابستان، شکار و پرورش گوزن و مفاهيم 
مذهبى جزئى از اين فرهنگ تلقى مى شود.

به  اسکيموها  کانادا،  در  ُاکالويک۱  نام  به  منطقه اى  در 
کمک تجهيزات و امکاناتى که دولت در اختيار آنها قرار داده بود، 
شهرى زيبا به نام اينويک۲ ساختند و به اين ترتيب، محل زندگى 

خرس به سکونتگاه انسانى تبديل شد.
سوراخ هاى  بخار،  مته هاى  کمک  به  شهر  اين  مهندسان 
عميقى در زمين حفر کردند. سپس پايه هاى بُتنى را در آنها قرار 

دادند و ساختمان ها را روى اين پايه ها بنا نهادند.

 Inovic    ۲ــ جايگاه انسان  Oklavic ۱ــ جايگاه خرس

19
11

19
12

قارۀ  قطب جنوب

اقيانوس هند
به طرف خليج بالن ها

يخ پهنۀ رأس

قطب جنوب

اقيانوس 
اطلس

پايگاه آموندسن 
سد رأس

اقيانوس
مدار قطبى جنوبآرام

آمريکاى شمالى 

۱۹
۰۳

۱۹۲۶

آســـــيــا
قطبىمدار

شمال

سوالبار
قطب شمال 

آمريکاى جنوبى
گذرگاه شمال غربى

تلر

تنگه برينگ

۱۹۰
۶ 

مسير بالن نوبيله

بيشتر بدانيم

آمـونـدِسن در اقيـانـوس ُمنَجِمِد شمالى به سفرهاى دريايى پرداخت و در سفرى که از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۶ 
طول کشيد، از گذرگاِه شماِل غرب گذشت. در سفر به طرف قطب جنوب «سّد رأس  » را زير پا نهاد و در چهاردهم ماه 
دسامبر ۱۹۱۱ به قطب جنوب رسيد. او وهمراهانش در سال ۱۹۲۶ در سفر هوايى بر فراز قطب شمال ناپديد شدند.

شکل ۴ ــ الف ــ  مراحل ساختن يک ايگلو
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بيشتر بدانيم

شهرهاى جديد در نواحى قطبى
در شهر اينويک مهندسان ميان زمين يخ بندان و اتاق هاى 
گرم فضايى خالى ايجاد کرده اند که از آب شدن طبقٔه يخ جلوگيرى 
پوشش  از  پايه  جاى  به  نيز  کوچک  ساختمان هاى  در  مى کند. 
هواى  جريان  که  است  شده  استفاده  نيم متر  قطر  به  سنگ ريزه ای 
کافى از ميان آن مى گذرد و گرماى ساختمان ها را حفظ مى کند. 
مجارى فاضالب و لوله هاى آب آشاميدنى را باالتر از سطح زمين 
در  حتى  زير  زمين  در  لوله ها  اين  زيرا  کرده اند؛  نصب  پايه هايى  بر 
تابستان نيز يخ مى بندند. اين لوله ها را در محفظه هايى قرار داده اند 
که آب داغ از آنها مى گذرد و گرماى موجود مانع انجماد مجارى 
فاضالب و لوله هاى آب آشاميدنى مى شود. براى انتقال نفت نيز از 
همين پايه ها و گرم کننده هاى الکتريکى (براى گرم کردن جدار داخلى 

لوله ها) استفاده مى شود.
خاشاک  و  خس  با  را  بسته  يخ   طبقٔه  جاده،  ساختن  براى 
مى پوشانند و روى آن را سنگ فرش مى کنند. در ساختمان فرودگاه 
نيز از سنگ فرشى به قطر چند متر و با استحکام زياد استفاده شده 

است که مى تواند سنگينى هواپيما را تحمل کند.

ت ١
عالي
ف

شکل ۶ ــ لوله هاى نفت در داخل جدار گرم کننده و بر روى پايه ها 
نصب مى شود تا از يخ زدن آن جلوگيرى کند.

شکل ۴ــ ب ــ مراحل ساختن يک ايگلو

شکل ۵ ــ زندگى در ايگلو

ــ به نظر شما با توجه به ويژگى هاى طبيعى نواحى قطبى علت استقرار بشر از ديرباز در ناحئه شمالگان چيست؟

سکوى برفى

سکوى برفى
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Geotermal ــ١

ــ آيا مايليد نواحى قطبى را براى سکونت انتخاب کنيد؟ چرا؟ دو گروه موافق و مخالف تشکيل دهيد و با 
ذکر داليل خود در مورد مزايا و مشکالت زندگى در اين نواحى بحث کنيد.

شکل ۷ــ اين پنجره را يک گروه تحقيقاتى در يخ هاى قطب شمال باز کرده است تا 
در مورد زندگى جانوران دريايى در آب هاى سرد قطبى تحقيق کند.

  نام کشور  منطقۀ قطبى  مورد ادعا
     روسيه             سيبرى

مجمع الجزاير اسپتيزبرگن       نروژ 
  دانمارک            گرينلند
اياالت متحده            آالسکا
کانادا             کانادا

با افزايش تعداد پژوهشگران و دانشمندان کانادايى، اروپايى 
و آمريکايى در شمالگان، تعداد شهرهاى پيشرفته و مدرن در نواحى 
مختلف کانادا، آالسکا، گرينلند، نروژ و سوئد و ساير مناطق سرد 

شمالى پيوسته افزايش مى يابد.
نام کشورهايى که خود را مالک قطب شمال مى دانند، در 

جدول ۸ ذکر شده است.

جدول ۸ ــ کشورهاى مالک قطب شمال

٭ ساکنان نواحى قطبى
زندگى و فعاليت در نواحى سرد قطبى، نيازمند برنامه ريزى 
دقيق و منطبق با شرايط ويژٔه محيطى آن است. هر سال گروه هاى 
متعددى از دانشمندان و پژوهشگران براى انجام تحقيقات گوناگون 
مدتى از سال را در اين سرزمين ها به سر مى برند. کمتر از هزارنفر 

از آنها حتى زمستان را در اين قاره مى گذرانند. با توسعٔه وسايل 
و ماهواره هاى ارتباطى و استفاده از ساير فنآوری هاى جديد شيؤه 
جمعيت  افزايش  همراه  امر به  اين  تغيير مى کند.  قطب  در  زندگى 
بشر  روى خشکى هاى محدود سطح زمين، احتمال زندگى انسان 
در نواحى قطبى را افزايش مى دهد که به دنبال آن شاهد تغييراتى 

در محيط طبيعى قطب ها خواهيم بود.

توان هاى محيطى نواحى قطبى
توان هاى  و  امکانات  از  بسيارى  از  قطبى  سرزمين هاى 
اشاره  آنها  از  نمونه  چند  به  اين جا  در  که  برخوردارند  محيطى 

مى کنيم.
۱ــ انرژى گرمايى۱ درون زمين: انرژى درون زمين 
بسيار زياد است. اگر به شيؤه درست از گرماى طبيعى درون زمين 
استفاده کنيم، انرژى زيادى به دست خواهيم آورد، بدون اين که 

به زمين صدمه بزنيم و هوا را آلوده کنيم. 
آب گرمى که از زير زمين بيرون مى آيد، مواّد شيميايِى زيادى 
دارد. اگر آب گرم را با لوله هاى معمولى به محّل مصرف برسانيم، 

اين مواد به لوله صدمه مى زنند.
ت ٢

عالي
ف
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شکل ۹ــ براى استفاده از گرماِى سنگ هاى داغ داخل زمين، در سنگ ها دو سوراخ به وجود مى آورند که چند صد متر از هم فاصله 
دارند. بعد آب را با فشار به دروِن يکى از اين سوراخ ها مى فرستند.

آب، ترک ها يا شکاف هاى بين دو سوراخ را ُپر مى کند. سنگ ها گرمايشان را به آب مى دهند و آن را گرم مى کنند.
حاال مى توان، با استفاده از پمپ، آب گرم را از سوراخ دوم بيرون کشيد و به نيروگاه فرستاد.

پس از استفاده از گرماى آب دوباره به چاه اول مى فرستند و کار را تکرار مى کنند.

شهر،  اين  در  ايسلند؛  در  شهرى  ۱۰ــ  شکل 
لوله هاى آب گرم از زير خيابان ها رد مى شوند 
کار،  محل هاى  مى رسند.  مردم  خانه هاى  به  و 
گرماى  از  استفاده  با  همه  خانه ها  و  استخرها 
آِب زيرزمينى گرم مى شوند. در چنين جايى به 
سوزاندِن سوخت هايى مثل نفت و گاز نيازى 

نيست و هوا آلوده نمى شود.

ايستگاه پمپاژ به  کابل  از  استفاده  با  برق 
خانه ها فرستاده مى شود.

ايستگاه پمپ کردن

سوراخ  درون  به  سرد  آب 
فرستاده مى شود.

گرماى گوشتۀ زمين 
پُر  را  ها  آب،شکاف 
مى کند و گرم مى شود.

آب گرم با پمپ بيرون 
آورده مى شود.

نيروگاه
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براى جلوگيرى از خراب شدِن لوله ها، گرماى آِب زيرزمينى 
را به آبى مى دهند که مواّد شيميايى ندارد؛ سپس از گرماى اين آِب 

تازه استفاده مى کنند.
دريايى: آب هاى گرم مناطق حاّره  ۲ــ جريان هاى گرم 
منشأ جريانات گرم دريايى اند که با حرکت به عرض هاى جغرافيايی 
دماى  خود،  حرکت  مسير  در  و  مى شوند  قطبى  مناطق  وارد  باال 
هوايى،  و  آب  ويژگى  اين  مى دهند.  افزايش  را  خود  اطراف 
زير  تصوير  مى آورد.  به وجود  قطبى  نواحى  در  را  قابليت هايى 

نمونه اى از اين توانمندى ها را نشان مى دهد.
شبه جزيرٔه  غربى  کناره هاى  استريم  گلف  اقيانوسی  جريان 

اسکانديناوى تا درياى بارنتز در شمال روسيه را تحت تأثير قرار 
و  حرارت  درجه  تعديل  بر  عالوه  اقيانوسی  جريان  اين  مى دهد. 
شمالى  منجمد  اقيانوس  در  را  کشتيرانى  امکان  بارش،  افزايش 
فراهم مى کند. نمونٔه بارز آن ايجاد بنادر «تورنتهايم» و «برِگن» در 
در  کشتيرانى  قابل  بندر  (تنها  آرخانگلْسْک  معروف  بندر  و  نروژ 

شمال روسيه) است.
مقياس  در  دما  افزايش  باعث  گرم  جريان هاى  اين  وجود 
کوچک، افزايش حرکات آب، افزايش اکسيژن محلول در آب و در 
نتيجه، جذب دسته هاى عظيم ماهى و پيشرفت صنعت ماهى گيرى 

در درياى شمال شده است.

شکل ۱۱ــ جريان هاى اقيانوسی، محيط زيست مناسبى براى زندگى موجودات آبزى

ــ بنادر تورنتهايم، برگن و آرخانگلْسْک را روى نقشٔه جهان نما پيدا کنيد و نشان دهيد.

۳ــ صيد و شکار: همان گونه که قبالً اشاره کرديم ، به دليل 
شرايط زيستى خاص در آب هاى نواحى قطبى جانوران ويژه اى مانند 
سيل ها (فک ها)، وال ها، خوک هاى دريايى در اين مناطق زندگى 
مى کنند. اين جانوران منبع مهم تأمين پروتئين و مواد دارويى ساکنان 

اين مناطق به شمار مى آيند.

از سوى ديگر، گله هاى بزرگ گوزن هاى قطبى از هزاران 
سال پيش همواره معاش مردم اين نواحى را تأمين کرده اند. يکى 
ـ که بـه گـوزن شمالـى۱  از مناطق اصلى زندگـى ايـن گـوزن هـاـ 
معروف اند ــ سرزمين الپلند٭ در منطقٔه حد فاصل نروژ و روسيه 

است.
Lap ــ١

ت ٣
عالي
ف
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شکل ۱۲ــ گله هاى گوزن شمالى

شکل ۱۴ــ بهره بردارى از منابع نفت آالسکا

ديگر  از  معادن:  و  منابع  ۴ــ 
وجود  قطبى،  نواحى  محيطى  توان هاى 
منابع عظيم طبيعى است که مى تواند زمينٔه 
فعاليت هاى اقتصادى و جذب جمعيت را 
حجم  که  رو  آن  از  ويژه  به  سازد.  فراهم 
مثال،  براى  است.  توجه  قابل  منابع  اين 
زغال سنگى جهان  تشکيالت  بزرگ ترين 
قرار  جنوب  قطب  درکوه هاى سراسرى 

دارد.
در  اطالعاتى  حاوى   ۱۳ جدول 

مورد بعضى از اين منابع است.

مشکالت و مسائل مربوط به فنآوری، سياست بين المللى 
و محيط طبيعى سخت قطب جنوب، استفاده از ذخاير با ارزش 
براى  انسان  است.  ساخته  غيرممکن  حدودى  تا  را  منطقه  اين 
بهره بردارى از اين ثروت ها بايد وسايل حمل و نقل پيشرفته و مجهز 

و امکانات کافى را براى آينده پيش بينى کند.
ـ ارزش علمى قطب جنوب: پژوهشگران توانسته اند  ۵ـ 
با حفارى اليه هاى عظيم يخ قطبى دربارٔه تاريخچٔه تحوالت آب 
قبل،  سال  هزاران  طول  در  جو  ترکيبات  منطقه،  اين  هوايى  و 
فعاليت آتشفشان ها و ميزان مواد شيميايى موجود در  روى کرٔه 
زمين (قبل از آن که آلـودگى هاى جديد به وجود آيند)، اطالعاتى 
کسب کنند. به همين دليل و نيز بـه دليل ارزش هاى بالقؤه ديگر 
دارند،  بيشترى  فعاليت  جنوبگان  در  که  کشورهايى  قاره،  اين 

توزيع جغرافيايى در نواحى قطبى موارد استفاده  نام منابع  نوع منابع   
نروژ، آالسکا، جنوبگان نفت     سوخت    
نروژ، آالسکا، جنوبگان گاز    مادهٔ اوليه صنايع شيميايى  فسيلى   
زغال سنگ                          نروژ، آالسکا، جنوبگان   

آالسکا، جنوبگان طال   ارزش اقتصادى و تجارى    
آالسکا، جنوبگان اورانيم   ارزش نظامى و سياسى  فلزى   

سوئد و نروژ آهن   صنايع فلزى    
روسيه، کانادا، سوئد، نروژ، جنگل هاى   مصنوعات چوبى  رستنى   

فنالند تايگا   کاغذ    
جنوبگان، گرينلند يخچال ها    تأمين آب شيرين    آبى 

ــى
ــدن

ــش
ـد ن

ـديـ
ـجـ

تـ
نـده

شو
ديد 

تج

جدول ۱۳ــ ويژگی برخى از منابع و معادن شناخته شدۀ نواحى قطبى
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تعداد زيادى از کشورها از جمله آرژانتين، 
امريکا،  روسيه،  لهستان،  چين،  شيلى،  برزيل، 
جنوبگان  اطراف  در  انگلستان  و  اوروگوئه 
تحقيقاتى  ايستگاه  ــ  پالمر  جزيرٔه  ــ  به ويژه  شبه 
به  منجر  کشورها  اين  همکارى  کرده اند.  داير 
انعقاد پيمان قطب جنوب شده است. تعدادى از 
کشورها در جنوبگان براى خود قلمروهايى تعيين 
رسميت  به  را  آنها  بين المللى  مجامع  اما  کرده اند 
نشناخته اند؛ زيرا طبق پيمان قطب جنوب، ادعاى 
انکار  نه  و  شناخته  نه  منطقه  اين  در  مالکيت 
ادعاى  اثبات  براى  استراليا  دولت  ــ  مى شود. 
مالکيت خود، تولد کودکان تبعٔه اين دولت را در 

جنوبگان تشويق مى کند.
136.
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شکل ۱۵ــ نقشۀ قلمرو مورد ادعاى 
کشورها در قطب جنوب

انتين
آرژ

شيلى

اقيانوس اطلس
اقيانوس آرام

آرژانتين

نروژ

استراليا

اقيانوس هند

فرانسه

نـيـوزيـلنـد

 قطبى
دايره

ستراليا
ا

۱ــ هر سال حدود پنج هزار نفر مسافر بين المللى از بيش از ۲۷ کشور از جنوبگان ديدن مى کنند و اين تعداد همچنان روبه افزايش است (۱۴۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ــ۱۹۹۹).

ــ براى گسترش صنعت گردشگرى در نواحى قطبى چه پيشنهادهايى داريد؟

اين ناحيه را بين خود تقسيم کرده اند. در اين ميان، سهم دولت 
استراليا بيش از ديگران است.

۶ ــ گردشگرى در نواحى قطبى: گردشگرى يکى از 
قابليت هاى نواحى قطبى است که اخيرًا به آن توجه زيادى شده 
است! البته، جهان گردى تجارى در قطب جنوب از سال ۱۹۱۷ 
شروع شد اما فعاليت جدى در اين زمينه از سال ۱۹۶۱ با ورود 
اولين کشتى جهان گردى به جنوبگان آغاز گرديد. از آن زمان، اين 

صنعت به نحو چشم گيرى رشد يافته است.
ديدن  مى آيند،  جنوب  قطب  به  که  جهان گردانى  بيشتر  هدف 
چشم اندازهاى زيباى اين نواحى مانند شفق قطبى، خورشيد نيمه  شب، 

اجتماع زيباى پنگوئن ها و وال هاى غول پيکر و نيز پايگاه هاى تاريخى 
کاشفان اولئه قطب است. اقليت کوچک ولى روزافزونى از جهان گردان 
به فعاليت هاى ديگر چون پرش با اسکى، کوه نوردى و موج سوارى 
توجه دارند. بعضى از اين فعاليت ها ممکن است مشکل به نظر برسند 
اما در آينده به آرامى رواج مى يابند و هر روز جهان گردان بيشترى را به 
اين گسترٔه سفيد پوش فرا مى خوانند. قطب شمال نيز چشم اندازهاى 
مشابهى را براى گردشگران اين منطقه فراهم آورده است. قطب شمال 
به علت فاصلٔه اندکى که از کشورهاى اروپايى، امريکا، کانادا و روسيه 

دارد، دسترسى به اين نواحى را امکان پذيرتر ساخته است۱.

بيشتر بدانيم

ت ٤
عالي
ف
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هتل يخى در کانادا

هتل يخى در سوئد

مسابقات ورزشى

قايق سوارى روى يخ (سورتمۀ جديد)

نواحى قطبى
ــــــــرى 

هاى گردشگـ
جاذبه 

خورشيد نيمه شب در قطب شمال
شفق قطبى
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۶۲۰N ۱۶۸۰E ۱۸۰۰ ۱۵۶۰ ۱۴۴۰ ۱۳۲۰ ۱۲۰۰
درياى بيوفورت

ا د نـا کـا

گ 
برين

گۀ 
تن

دايرۀ قطب شمال

روسيهبرينگ

با  که  آمريکا  قارٔه  غربى  شمال  در  است  شبه جزيره اى  آالسکا 
جزيره هاى بزرگ و کوچک حدود ۴۰۰ هزار نفر جمعيت دارد. سرزمين 
آالسکا نزديک ترين قسمت قارٔه آمريکا به آسياست و تنگٔه برينگ با حدود 
۸۰ کيلومتر پهنا، آن را از روسيه جدا مى کند. اين سرزمين بخشى از خاک 

کشور آمريکاست.
  ناهموارى ها

بلند،  قله هاى  طوالنى،  رشته کوه هاى  بـا  است  سرزمينى  آالسکا 
کرانه هاى  بسيار،  طبيعى  ديدنى هاى  و  درياچه ها  رودها،  طبيعى،  يخچال هاى 
اقيانوس آرام کوهستانى و متشکل از رشته کوه هاى طوالنى است. بعضى از 
قله هاى اين کوه ها آتش فشانى اند. در شمال آالسکا جلگه هايى وجود دارد که 
شکل ۱۷ــ يخچال هاى کوه مک کينلى در آالسکابه اقيانوس منجمد شمالى مى پيوندند. خاک اين جلگه ها يخ زده است و در آنها 

شکل ۱۶ــ نقشۀ موقعيت جغرافيايى آالسکا

Vitos Bering ــ1

مطالعۀ موردی 
 (6)

درخت نمى رويد. (زمين هاى توندرا)
پيش از ورود سفيدپوست ها به آالسکا، اسکيموها، آليوت ها و سرخپوستان تنها مردمان ساکن اين سرزمين 
بودند. پتر کبير، تزار روسيه، در سال ۱۷۲۵، م. ويتوس برينگ۱،  دريانورد دانمارکى را که در خدمت روسيه 

بود، مأمور کرد تا حدود کرانه هاى شمال شرقى روسيه را کشف و مشخص نمايد.

آالسکاآالسکا

آمريکاى شمالى

خليج آالسکا

اقيانوس آرام

۰  ۳۰۰
برحسب مايل

شن لـئـو ا
يـــر  ا

جــز

يـنـگ بـر يـاى  ر د

کـوهـهـاى مک کينلى

ود يوکون
ر

درياچه ايليامنا
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برينگ در دومين سفر پژوهشى خود، در سال ۱۷۴۱ ميالدى به سرزمينى رسيد که امروزه آالسکا ناميده 
مى شود.

در سال ۱۸۶۷ ميالدى، آمريکا سرزمين آالسکا را به مبلغ٧/٢ ميليون دالر از روسيه خريد. بسيارى از 
مردم آمريکا از اين ولخرجى ناراضى بودند اما پس از کشف معادن طال و مس در اين سرزمين، نظر مردم تغيير 

کرد و عده اى براى بهره بردارى از اين گونه منابع طبيعى به آالسکا رفتند.
آالسکا در جنگ دوم جهانى به سبب اين که نزديک ترين بخش قارٔه آمريکا به آسياست، اهميت نظامى 

خاصى يافت. اين سرزمين در سال ۱۹۵۹ ميالدى، چهل و نهمين ايالت آمريکا شناخته شد.
  آب و هوا

آب و هواى آالسکا متنوع است. در بعضى مناطق اين سرزمين، دماى هوا در زمستان گاه به۶٢۰- سانتى گراد 
مى رسد. در کرانه هاى شمالى که اسکيموها در آن جا زندگى مى کنند، زمستان بسيار سرد و طوالنى و تاريک است و 
خورشيد هفته ها طلوع نمى کند. تابستان هاى اين ناحيه کوتاه است اما روزهاى بسيار بلندى دارد و خورشيد هفته ها 
غروب نمى کند. در اين ميان، يخ هاى الئه بااليى خاک ذوب مى شوند و در نتيجه، آب سطح زمين را مى پوشاند. 
بادهايى که برفراز جريان آب گرم نزديک ژاپن مى وزند، هواى جنوب آالسکا را تقريبًا در سراسر سال ماليم نگه 

مى دارند. در قسمت هاى مرکزى ميانگين بارندگى ساالنه حدود ۳۳۰ ميلى متر است.
ــ به نظر شما در چنين شرايط آب و هوايى، مردم آالسکا چگونه به فعاليت مى پردازند؟

  منابع و معادن
آالسکا منابع طبيعى فراوانى دارد. يک سوم مساحت آن پوشيده از جنگل هاى صنوبر  و کاج است که 
از چوب آنها استفاده مى شود. در کرانه هاى آالسکا انواع ماهى ها، خرچنگ، صدف، ميگو و ديگر جانوران 
دريايى فراوان است و مردم قسمتى از خوراک و درآمد خود را از راه شکار اين جانوران به دست مى آورند. 

روباه  و  خرگوش  بزکوهى،  خرس،گوزن،  مانند  وحشى  جانوران 
نيز در اين سرزمين فراوان يافت مى شود که آنها را براى پوستشان 

شکار مى کنند.
آالسکا معادن فراوان نفت، گاز طبيعى، طال، زغال سنگ، 
باريت، جيوه، پالتين، نقره، اورانيوم و سنگ آهن مغناطيسى دارد 
اما مهم تر از اين، شيوه هاى بهره بردارى از معادن و به کارگيرى آنها 

در توسعٔه روزافزون اين ايالت است.
  حمل و نقل

با وجود اين که ساختن راه در بخش هاى کوهستانى و يخ زده 
دشوار است اّما امروزه آالسکا کيلومترها بزرگراه و راه آسفالته و 
راه آهن دارد. وسايل حمل و نقل جديد مانند سورتمه هاى موتورى 
بخش هاى  در  شده اند.  ساخته  يخ  و  برف  روى  جابه جايى  براى 

شکل  ۱۸ــ بهره بردارى نفت در آالسکاکوهستانى نيز بيشتر از هواپيماهاى کوچک استفاده مى شود.
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۶فصلفصل
سكونتگاه های سكونتگاه های 
شهری و روستايیشهری و روستايی
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دربارٔه پيشينٔه شهر يا روستايى که در آن زندگى مى کنيد، چه 
مى دانيد؟ به نظر شما، عوامل مؤثر در شکل گيرى شهر يا روستاى 

شما چه بوده  است؟ 
اين  ببريد؟  نام  را  بشرى  تمدن هاى  اولين  مى توانيد  آيا 
تمدن ها در کدام نواحى دنيا پديد آمده اند؟ در اين جا، شما با مطالعٔه 
پيدايش  چگونگى  از  مى توانيد  بشرى  تمدن  تاريخ  از  برگ هايى 
اطالعاتى  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  انسانى  سکونتگاه هاى  نخستين 

به دست آوريد. 

(۱)

مسيح،  ميالد  از  پيش  سال   8000 حدود  در 

بود  انسانی  كوچك  گروه های  شامل  جهان  جمعيت 

می پرداختند.  خوراك  گردآوری  و  شكار  به  كه 

ای  حاّره  جنب  نواحی  در  بيشتر  ها  گروه  اين 

زندگی  می كردند و تنها می توانستند نيازهای خود 

را برآورده سازند. 

به  كه  داد  رخ  عمده  تغيير  دو  زمان،  اين  در 

انقالب دورۀ نوسنگی (نئوليتيك) منجر شد. 

توانست  انسان  كه  بود  اين  تغيير  اولني 

دومني  كند.  اهلی  را  گوسفند  و  بز  نظير  حيواناتی 

تغيير نيز اقدام به كشت غالتی نظير گندم و برجن 

بود. 

گردآورندگان  نوسنگی،  دورۀ  انقالب  درپی 

كشاورزان  به  كوچنده  شكارچيان  و  خوراك 

اولني  ترتيب،  اين  به  و  شدند  تبديل  يك جانشني 

سكونتگاه های روستايی را پديد آورند. 

(۲)

اختراع  و  آبياری  سيستم های  كشاورزی،تكميل  ابزار  توسعۀ  با  و  ترتيب، به تدريج  بدين  آمد.  پديد  مازاد     غذا  و  يافت  بهبود  كشاورزی  آن،  نظاير  و  غيركشاورزی چرخ  مشاغل  به  و  شدند.  آزاد  كشاورزی  كار  از  جامعه  مردم  كه  بخشی    از  كاالهايی  مبادلۀ  با  پرداختند.آنها  ابزار  توليد  و  صنعتگری  نظير  تخصصی  شكل تازه ای از سكونتگاه های انسانی به نام شهر پديد آمد. داد و ستد كاالها نيز توسعه يافت. به دنبال اين تقسيم كار و با توسعۀ روستاها توليد می كردند، غذای مورد نياز خود را به دست می آوردند. در نتيجه، جتارت و و 

اولني متدن های بشری در كنار رودهای دجله و فرات، سند، هوانگهو و نيل پديد آمدند  (متدن بني النهرين، متدن 

سند، متدن چني، متدن مصر). در همۀ اين نواحی، وجود ويژگی های مشترك موجب پديد آمدن اولني سكونتگاه ها شد؛ از 

جمله سرزمني های مسطح و جلگه ای، خاك آبرفتی و حاصل خيز، آب و هوای معتدل و بدون يخ بندان و سرما، آب فراوان 

و كوهپايه ها كه امكان چرای حيوانات اهلی را فراهم می آورد. 

تا سال 1500 قبل از ميالد اولني شهرها در همني نواحی پديد آمدند. 

بودند.  گرفته  قرار  كشاورزی  و  روستايی  زمني های  مركز  در  و  نداشتند  زيادی  جمعيت  و  وسعت  اوليه  شهرهای 

كشاورزان اطراف شهرها توليدات اضافی خود را به شهرها می فرستادند. مردم شهرها نيز اين اضافه توليد را در انبار 

و معابر ذخيره می كردند. ادارۀ اين امور و روابط موجب ظهور كاهنان، نظاميان، پادشاهان و صنعتگران، معماران و ساير 

قشرها شد كه اين امر در روستاهای اوليه سابقه نداشت. 

(۳)

درس يازدهم  :  سکونتگاه های شهری و روستايی چگونه پديد می آيند؟
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موقعيت و مقّر سکونتگاه ها

۲ــ موقع نسبى  ۱ــ موقع مطلق  

  مقر يا مکان۱: مکان واقعى و هستٔه اولئه شهر يا روستا 
که  است  محلى  ديگر،  به عبارت  مى گيرد.  شکل  آن جا  در  ابتدا 
ساکنان يک ناحئه شهر يا روستا را در آن جا بنا مى کنند و سپس 

شهر يا روستا از آن نقطه توسعه مى يابد، مقر نام دارد. 
سکونتگاه، ارتباط آن را با پديده هاى  موقعيت ۲ يک    
محيط پيرامون اعم از طبيعى و انسانى (رودخانه ها، تپه ها، کوه ها، 
منظور  مثالً  مى کند؛  بيان  مجاور)  روستاهاى  و  شهرها  جاده ها، 
به  نسبت  شهر  آن  وضعيت  شهر  يک  جغرافيايى  موقعيت  از 
ناهموارى هاى اطراف، راه هاى ارتباطى، مواد اوليه، منابع انرژى 
و نيروى انسانى موجود در آن ناحيه است. توسعٔه شهر به موقعيت 

آن ــ يعنى ارتباط با عوامل يادشده ــ بستگى دارد. 
به شکل ۲ توجه کنيد. در اين شکل، هر مکان چه امتيازهايى 

دارد؟ 
يک مکان مناسب براى ايجاد سکونتگاه بايد داراى ساختار 
زمين شناسى مناسب ــ يعنى خاک هاى زه کشى شده و شيب قابل 
ـ منابع آبى، خاک حاصل خيز، موقعيت  قبول براى ساخت و سازـ 
قرار  باشد.  قبيل  اين  از  مواردى  و  غذايى  ذخاير  خوب،  دفاعى 
گرفتن در محل تالقى جلگه، دشت و کوه، دامنٔه کوهستان، مدخل 
دّره، محل پيوستن دو رود و نزديکى به آبشار نيز از  امتيازات يک 

مکان محسوب مى شود. 

شکل ۱ــ نقشۀ تاريخى اولين تمّدن هاى بشرى در جهان

آن يانگ

تايلند و جنوب 
شرقى آسيا

هاراپا

هوانگهو
تمّدن سند  (ايندوس)

تمّدن بين النهرين   
بابيلون

رود دجله
رود فرات

خنوسهيوک
کاتال

تِبسممفيس
تمّدن    مصرلوکسور

سه تمّدن اوليه
تمّدن هاى ثانويه
شهرهاى اوليه

موهنجودارو

مديترانه شرقى
تروى

اور

۱ــ دو تغيير عمده را که به انقالب دورٔه نوسنگی و پديد آمدن اولين سکونتگاه های روستايی منجر شد،نام 
ببريد.

۲ــ چه عواملی در مکان گزينی سکونتگاه های اوليه نقش داشته اند؟
۳ــ چگونه تقسيم کار اجتماعی به پيدايش شهرهای اوليه منجر شد؟ توضيح دهيد. ت ۱

عالي
ف
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شکل ۲ــ موقعيت و مقر يک سکونتگاه       

دخانه
ى رو

پّلکان
لبۀ 

بيشه زار

شمال
پرتگاهمرتع

مق)
کم ع

ى (
تالق

حل 
م

بيرون زدگى سنگ هاى عريان

البى
 سي

هاى
شت 

ق د
اتال

ب

سنگ بستر

مرتع (چراگاه)

شکاف ميان تپه هاشکاف ميان تپه هابيشه زار

خاک هاى
ضخيم و حاصلخيز

خانه
رود دامنۀ کم شيب

 خاک هاى
ضخيم و حاصلخيز

چشمه

چشمه

ج

الف
ب

چشمه

د

ح

  موقعيت شهر به ويژه عامل راه هاى ارتباطى و حمل و نقل 
به شدت بر توسعٔه آن اثر مى گذارد. به همين جهت، آبراهه ها از ديرباز 
سکونتگاه هاى  اغلب  و  داشته اند  زيادى  اهميت  نقل  و  حمل  در 
شهرى در کنار آبراهه ها به وجود آمده اند. وجود منابع معدنى در 
پيرامون شهر مى تواند سکنٔه زيادى را به خود جذب کند و موجب 

گسترش شهر شود. 
  تغييرات محيط پيرامون ممکن است از اعتبار سکونتگاه ها 

بکاهد و باعث از بين رفتن موقعيت آنها شود؛ به عنوان مثال در 
اثر گرم شدن کرٔه زمين، تغييرات آب و هوايى و باال آمدن آب دريا، 
از  را  خود  ممتاز  موقعيت  بندرى  و  ساحلى  شهرهاى  از  برخى 
موقعيت  تاريخى،  و  سياسى  رويداد  يک  به دنبال  مى دهند.  دست 
و اعتبار سابق يک شهر از بين مى رود و آن شهر به مکان ديگرى 

منتقل مى شود. 

بيشتر بدانيم
موقعيت و مقر جغرافيايى به هم شبيه اند اما مترادف نيستند و مکّمل يکديگرند.

 مطالعه 
ــــــــــــــ  -  ـــــــــــــــ        ۱                       ۱

با نقشه هاى کوچک مقياس مثالً  ۵۰۰,۰۰۰         ۱۰۰,۰۰۰ موقعيت جغرافيايى شهرها را اصوالً 

مناسب تر است.                                                                                 ـــــــــــــ  -  ـــــــــــــ         ۱                     ۱
۲۰,۰۰۰           ۵۰,۰۰۰  

مى کنند اما برای توجيه مکان يا مقر شهر اصوالً نقشه های توپوگرافی

آشنايى با موقعيت و مقر شهرها به ما کمک مى کند تا توسعٔه آيندٔه آنها را بررسى و براى اين منظور بهتر 
برنامه ريزى کنيم. 
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۱ــ فرض کنيد گروهى از طريق يک رود به سرزمينى که در شکل۲مى بينيد، وارد شده اند. راهنماى گروه از افراد گروه 
مى خواهد که مکان مناسبى را براى ايجاد يک روستا انتخاب کنند. ابتدا جدول زير را با توجه به جدول امتيازات کامل کنيد 
و سپس بگوييد به نظر شما بهترين مکان کدام است. داليل خود را براى انتخاب اين مکان و همچنين مشکالت زندگى در آنجا 

را توضيح دهيد. 

ت ۲
عالي
ف

حتقيق كنيدحتقيق كنيد
با راهنمايى دبير خود و به طور گروهى دربارٔه مقّر يا هستٔه اولئه شهر يا روستاى محل زندگى خود تحقيق 
کنيد. عوامل طبيعى، تاريخى، سياسى، اقتصادى، ارتباطى و ساير مواردى را که در مکان گزينى و سپس توسعٔه 
اين سکونتگاه تأثيرداشته اند، توضيح دهيد. بهتر است در صورت امکان، نقشٔه توپوگرافى منطقه را نيز تهيه و به 

گزارش خود ضميمه کنيد.

سکونتگاه روستايى با سکونتگاه شهرى چه تفاوتى 
دارد؟ 

سکونتگاه روستايى با سکونتگاه شهرى چه تفاوتى دارد؟ 
و  شهر  تعريف  ديرباز  از  کرده ايد؟  فکر  سؤال  اين  به  تاکنون  آيا 

روستا و مالک هاى تفاوت و تشخيص آنها از يکديگر مورد عالقٔه 
مورد  که  مشخصى  و  قطعى  تعريف  تاکنون  اما  بوده  جغرافيدانان 
توافق همٔه صاحب نظران باشد، ارائه نشده است. در اين جا برخى 

از مالک هاى تشخيص شهر و روستا را معرفى مى کنيم. 

امتياز  امتياز    

 ۲ ۴    ضعيف       خوب  
۱ خيلى ضعيف     ۳    متوسط  

ح د  ج  ب   الف    
 دسترسى به آب 

 کشت غالت 
  مناسب براى چراى دام 

دسترسى به چوب براى سوخت 
  موقعيت دفاعى 
غيرسيالبى بودن 

جمع امتياز 
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۲ــ  مالک اقتصادى 
هايى  مکان  نسبى  طور  به  روستاها 
نيروهاى  اغلب  آنها  در  که  شده اند  شناخته 
اوليه  فعاليت هاى  ساير  يا  کشاورزى  به  کار 

مشغول اند. 
برخى معتقدند اگر ۷۵ درصد جمعيت 
غيرکشاورزى  فعاليت هاى  به  مکانى  در  فعال 
مکان،  آن  شوند،  جذب  خدمات)  و  (صنعت 

شهر تلقى مى شود. 
دارند  وجود  روستاهايى  البته   ...
مشغول  صنعتى  شهرهاى  در  آنها  ساکنان  که 
آنها  خوابگاهى  سکونتگاه  روستا  و  کارند  به 

محسوب مى شود. 

۴ــ  مالک هاى فرهنگى و اجتماعى 
شيؤه  و  رسوم  و  آداب  ارزش ها، 
زندگى در شهر و روستا متفاوت است؛ مثالً 
است،  بيشتر  همکارى  و  تعاون  روستاها  در 
اجتماعى  تغييرات  و  نوگرايى  شهرها  در 

شديدتر است. 
روستاها  در  زنان  بى سوادى  ميزان 
داشتن  شهرها به  مردم  شهرهاست.  بيشتر از 

فرزند زياد تمايلى ندارند و …. 

برخى از مالک هاى تشخيص شهر از روستا

۱ــ  مالک جمعيتى 
جمعيت  عامل  مالک،  متداول ترين 
است. اگر جمعيت سکونتگاه به تعداد معينى 

برسد، آن را شهر تلقى مى کنند. 
مختلف،  نواحى  در  مالک  اين  البته 
سکونتگاه هايى  دانمارک  در  است.  متفاوت 
فرانسه  نفر، در   ۵۰۰ ايرلند  در  نفر،   ۲۵۰ با 
۲۰۰۰ نفر ، در اسپانيا ۱۰۰۰۰ نفر و در ژاپن 

با ۳۰۰۰۰ نفر شهر محسوب مى شود.
مثًال  ــ  کشورها  برخى  در  ولى   ...
ـ روستاهايى وجود دارد که جمعيت آنها  هندـ 

چند برابر شهرهاى اروپايى است. 

۳ــ  خدمات و تسهيالت 
معموالً در روستاها ارائٔه خدماتى نظير 
فروشگاه هاى  بيمارستان ها،  مدارس،  انواع 
عمومى  نقل  حمل    و  پليس،  بانک ها،  بزرگ، 
که  درحالى  محدودتراست؛  و  کمتر  و… 
ارائه  مردم  به  زيادى  خدمات  شهرها  در 

مى شود. 

۵    ــ  کاربرى زمين 
طبيعى  چشم اندازهاى  روستاها  در 
(فضاهاى باز، مراتع و…) بيشتر و گسترده تر 
کوچک تر  صنعتى  يا  مسکونى  فضاهاى  ولى 

است. 
در شهرها،خانه ها،مغازه ها و فضاهاى 
زمين  کاربرى  و  فشرده اند  به هم  صنعتى 

پرتراکمتر و متنوع تر است. 
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اهميت روستاها
ناحئه  در  روستا را  يک  شکل  اين  کنيد.  نگاه  شکل ۳  به 
شمال ايران نشان مى دهد. با توجه به آنچه پيش از اين آموخته ايد، 
يک  از  را  روستايى  چشم انداز  اين  که  ويژگى هايى  از  تعدادى 

چشم انداز شهرى متمايز مى کند، نام ببريد. 
يکى از ويژگى هاى بيشتر روستاها، وابستگى به فعاليت هاى 
کشاورزى است. به ويژه در کشورهاى درحال توسعه بخش وسيعى 
البته  دارند.  اشتغال  روستايى  کشاورزى  دربخش  کار  نيروى  از 
هيچ کس در کرهٔ زمين از توليدات روستا و کشاورزى بى نياز نيست 
و اين امر نشان دهندٔه اهميت روستا و روستانشينى و نقشى است 

که در حيات اقتصادى کشورها ايفا مى کند. 

۱ــ آيا تنها با استفاده از مالک جمعيت مى توان شهر را از روستا متمايز کرد؟ چرا؟ 
۲ــ مقايسه کنيد. 

۳ــ آيا مى دانيد در ايران مالک تمايز شهر از روستا چيست؟ 

روستا  شهر   
.............................  ......................... کاربرى زمين 

سطح فرهنگى ــ اجتماعى 
خدمات و تسهيالت 

  امروزه جغرافيدان ها در بسيارى از کشورها ترکيبى از 
مالک ها را براى تشخيص شهر و روستا به کار مى برند و به يک 

مالک بسنده نمى کنند اما در سطح جهانى براى متمايز کردن شهر 
از روستا مالک هاى جمعيتى اساس شناخت قرار مى گيرد. 

از  بيش  ميالدى   ۱۹۹۵ سال  در  موجود،  آمار  مطابق 
زندگى  روستايى  سکونتگاه هاى  در  جهان  مردم  از  ۵۷    درصد 

مى کرده اند. 
به جدول  ۴ توجه کنيد و درصد روستانشينان را در کشورهاى 

توسعه يافته و درحال توسعه مقايسه کنيد. چه نتيجه اى مى گيريد؟ 
آسيا  و  افريقا  توسعٔه  درحال  کشورهاى  از  برخى  در 
کشاورزى اساس اقتصاد را تشکيل مى دهد و به همين دليل، سهم 
فراتر  هم  درصد   ۸۰ از  جمعيت  کل  نسبت  به  روستايى  جمعيت 
تشکيل  را  اقتصاد  اساس  کشاورزى  کشورها،  اين  در  مى رود. 

مى دهد. 

شکل ۳ــ کشت گندم، منطقۀ کوهستانى ديلمان ــ استان گيالن

ت ۳
عالي
ف
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بنابراين، برنامه ريزان و مسئوالن به خصوص در کشورهاى 
درحال توسعه بايد مسائل روستاها را بشناسند و آن گاه براى بهبود 

زندگى روستايى برنامه هاى مناسبى را تدارک ببينند. 

جدول ۴ــ روستانشينى در جهان به تفکيک کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه (۱۹۹۵) 

شکل ۵  ــ سکونتگاه متمرکز يا مجتمع

هر سکونتگاه روستايـى از اجـزايـى نظير  خانه ها،  مـزارع   ، 
مـراتع  ، باغ هـا ، مکان هاى عمومى و ميدان ها، شبکٔه معابر يا راه هـا 

که اين اجزا را بـه هم مـربوط مى کند، تشکيل شده است. 
اصلى  شکل  دو  روستايى  سکونتگاه هاى  کلى،  به طور 

دارند: 
و   (۵ مجتمع:(شکل  يا  متمرکز  هاى  سکونتگاه   

سکونتگاه هاى متفّرق يا پراکنده ( شکل ۶) 
اين دو نوع روستا چه تفاوتى از نظر شکل دارند؟

آموخته ايد،  گذشته  سال  در  آنچه  به  توجه  با  مى توانيد  آيا 
عوامل به وجود آمدن روستاهاى پراکنده و مجتمع را بيان کنيد؟  

يا  است  متمرکز  نوع  از  روستاها  بيشتر  ما  کشور  در   
پراکنده؟   چرا؟

بايد توجه کرد که اين دو گروه روستا خود به اشکال ديگرى 
تقسيم مى شوند.براى مثال روستاهاى متمرکز خود اشکال گوناگونى 
دارند. در اينجا به دو شکل روستاى متمرکز يعنى روستاى خطى 

و روستاى ميدانگاهى اشاره مى کنيم.

کل جمعيت     جمعيت روستانشين                                      درصد        نواحى 
روستانشين  (ميليون نفر)         (ميليون نفر)     

۵۷        ۳/۲۵۰               ٥/٧٠٢ کل جهان   
۲۶  ١/١٦٩                ٠/٣ کشورهاى توسعه يافته  
۶۵  ٤/٥٣٣               ٢/٩٥٩ کشورهاى درحال توسعه  

شکل سکونتگاه هاى روستايى

شکل ۶ ــ سکونتگاه متفرق يا پراکنده
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شکل ۸   ــ روستاى ميدانگاهى

شکل ۷ــ روستاى خطى

خانه ها  روستاها،  اين گونه  در  خطى:  روستاهاى    
به صورت رديفى در طول يک محور (جاده، رود و …) استقرار 

يافته اند (شکل ۷). 
مرکز  سکونتگاهى ا ست که  ميدانگاهى:  روستاهاى    
يا  مدرسه  کليسا،  مسجد،  مثل  عمومى  مکانى  يا  ميدانگاه  را  آن 
مرتع اشتراکى تشکيل مى دهد و خانه ها گرداگرد آن قرار مى گيرند  

(شکل   ۸).

آمازون  وجنگل هاى  افريقا  بزرگ  صحراى  حاشئه  در 
اين گونه روستاها فراوان اند؛ مثالً در سکونتگاه قبيلٔه ماسايى، کلبه ها 
به صورت دايره اى بزرگ نظام يافته اند و دورتا دور آنها را خار و بوته 

فراگرفته است. دام ها در داخل سکونتگاه جاى داده مى شوند. 
در آسياى جنوب شرقى، مرکز سکونتگاه بيشتر پرستشگاه 

و معابد است.

۱ــ چرا شناخت روستاها براى برنامه ريزى آنها اهميت دارد؟ دو دليل بياوريد. 
۲ــ با توجه به جدول شمارٔه ۴ ميزان جمعيت روستايى را درکشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه مقايسه 

کنيد. 
۳ــ مهم ترين اجزاى هر سکونتگاه روستايى را نام ببريد. 

ت ٤
عالي
ف
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  شکل ۹ ــ نقشۀ تعداد کشاورزان به ازاى هر ۱۰۰ نفر روستانشين در جهان (۱۹۸۵م.) 

کمتر از ۱۰ نفر
بين ۱۰ تا ۲۰ نفر
بين ۲۰ تا ۳۰ نفر
بين ۳۰ تا ۴۰ نفر
بيش از ۴۰ نفر

ميزان درآمد روستاييان از شهرنشينان کمتر است. به جدول 
۱۰ توجه کنيد.

٭ عالوه بر نابرابرى هاى اقتصادى، نابرابرى هاى رفاهى نيز 
بين شهر و روستا وجود دارد. روستاييان به ويژه کشاورزان به طور 
متوسط از نظر آموزشى امکانات کمترى دراختيار دارند و دستيابى 

آنها به سطوح باالتر تحصيلى کمتر امکان پذير است. 
به همين نسبت، امکان دسترسى به آب آشاميدنى سالم، بهداشت 
و خدمات پزشکى و راه هاى ارتباطى در روستاها کمتر است. ميزان 

مرگ و مير نوزادان در روستاها بيشتر از شهرهاست. 

جدول ۱۰ــ ميانگين درآمد خالص ساالنۀ يک خانوار شهرى و 
روستايى درسال هاى انتخابى (ايران)کل درآمد خالص(هزار ريال)

  نابرابرى و شکاف ميان شهر و روستا 
امروزه بسيارى از روستانشينان کشورهاى درحال توسعه 
در فقر و محروميت به سر مى برند. در اين گونه کشورها بين شهر 
در  که  حالى  در  دارد؛  وجود  زيادى  نابرابرى  و  شکاف  روستا  و 
سرعت  به  روستانشينان  زندگى  سطح  يافته  توسعه  کشورهاى 

به   سطح زندگى شهرنشينان نزديک مى شود. 
است.  اقتصادى  نابرابرى  نابرابرى ها،  اين  مهم ترين  ٭ 
کشاورزى منبع درآمد و معاش بيشتر ساکنان مناطق روستايى را 

تشکيل مى دهد. مثالً در کشورهايى مثل بنگالدش و نپال بيش از 
۷۵ درصد جمعيت در زمينٔه کشاورزى فعاليت مى کنند. در اغلب 
کشورهاى آسيايى بين ۵۰ تا ۷۰ درصد روستاييان براى گذراندن 
زندگى خويش به کشاورزى متکى اند. شکل ۹ تعداد کشاورزان 
را به ازاى ۱۰۰ نفرساکن روستا در جهان نشان مى دهد. متأسفانه 
فقيرترين کشورها آنهايى هستند که شمار جمعيت کشاورز در آنها 

بيشتر است. 

سال  شهرى   روستايى    
۱۳۶۵  ۱۱۲۶  ۵۶۸
۱۳۷۵  ۹۸۷۹  ۵۸۶۵
۱۳۸۵  ٦/٥٥٠٩  ٣/٩١٢٨

منبع: سالنامه هاى آمارى کشور ، مرکز آمار ايران

مسائل اقتصادى ــ اجتماعى روستاها
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زندگى  روستايى  مناطق  در  جهان  فقير  مردم  از  ۴ـــ ٣  بيش 
سطح  شهرنشينان  همٔه  که  نيست  معنا  بدان  اين  البته  مى کنند. 
زندگى بااليى دارند يا همٔه روستانشينان در فقر و محروميت به سر 

مى برند. 
  مهاجرت

با  توسعه  حال  در  کشورهاى  همٔه  تقريباً  اخير  دهٔه  چند  در 
مهاجرت فزايندهٔ روستاييان به شهرها روبه  رو بوده اند. يکى از مهم ترين 

عوامل مهاجرت از روستا به شهر، عامل اقتصادى است. 
وقتى درآمد روستاييان تنها درحد رفع نيازهاى اوليه و تأمين 
حداقل معاش باشد، آن  ها توانايى سرمايه گذارى و فعاليت اقتصادى 
را نخواهند داشت. از طرفى، به علت رشد جمعيت و زاد و ولد 

درصد                                       علل  
۵۷/۳ علل اقتصادى (نداشتن زمين، فقر، بيکارى)  
۲۵ علل محيطى (فرسايش ساحل رودها)  
٨/۹ علل خانوادگى (از دست دادن سرپرست خانواده، نزاع هاى خانوادگى و …)  
۱ علل سياسى و اجتماعى (آشوب هاى سياسى، سياست هاى دولت و…)  

 ٧/٩ ساير علل  
۱ اظهار نشده  

۱۰۰ جمع  

جدول ۱۱ــ علل مهاجرت به داکا (بنگالدش) 

اقتصادى  فعاليت  براى  ــ  آب  و  زمين  ــ   به ويژه  روستا  منابع  زياد، 
همٔه ساکنان کافى نيست. البته در نتيجٔه ماشينى شدن کشاورزى 
نيز ماشين آالت و ابزار جاى نيروى کارگر کشاورزى را مى گيـرد. 

نتيجـٔه ايـن امـر مهـاجرت از روستـاها به شهرهاست. 
که است  بنگالدش  کشور  زمينه،  اين  در  خوب  مثال  يک 
 ۹۶ ميليون نفر از جمعيت آن در ۶۸۰۰۰ روستا زندگى مى کنند 
در  هستند.  شهرى  نواحى  ساکن  جمعيت  درصد   ١٠/٢ فقط  و 
چند دهٔه اخير اين کشور با مهاجرت هاى شديد از روستا به شهر 
به ويژه به پايتخت روبه رو بوده و اين امر مشکالت بسيارى را براى 

شهرهاى اين کشور به وجود آورده است. 
به جدول ۱۱ توجه کنيد و مطالعٔه موردى ۷ را بخوانيد.

  اصالحات ارضى 
 به نظر برخى از صاحب نظران، اصالحات ارضى برسازمان 
ـ اجتماعى روستاها تأثير عمده اى مى گذارد و با اين کار  اقتصادىـ 
مى توان با مشکالت ناشى از فقر و محروميت روستايى مقابله کرد. 
يکى از عوامل مهم کمى درآمد دهقانان، نداشتن زمين و نابرابرى 

در مالکيت زمين است.
برنامٔه   ۱۹۵۰ ۷۰ــ  درسال هاى  دوم  جهانى  جنگ  بعد از 
اصالحات ارضى براى از بين بردن بزرگ مالکى و به نفع دهقانان 
در بسيارى از کشورها انجام گرفت. از اصالحات ارضى دهه هاى 
اخير مى توان به اصالحات ارضى هند، مصر، پرو، بوليوى، تايوان 

اشاره کرد.
حق  يا  زمين  مجدد  توزيع  يعنى  ارضى  «اصالحات 

استفاده و بهره بردارى از زمين به نفع دهقانان کوچک و 
کارگران زراعى». 

شکل و نحؤه تقسيم زمين درکشورهاى مختلف، متفاوت 
اصالحات  ــ  ايران  نظير  ــ  کشورها  از  برخى  در  است.  بوده 
 ۱۳۴۱ سال  از  ما  کشور  در  است.  نبوده  موفقيت آميز  ارضى 
اصالحات ارضى در چند مرحله انجام گرفت ولى به سبب عدم 
به  توجه  و  زمين  نادرست  تقسيم  کشاورزان،  از  دولت  حمايت 
موجب  نه تنها  اقدام  اين  وابسته،  خارج  به  مونتاژ  صنعت  بخش 
بهبود وضع روستاييان نشد، بلکه به ضعف و انهدام کشاورزى 

در ايران نيز انجاميد. 
  انقالب سبز

درحال  کشورهاى  در  سبز  انقالب  بعد  ۱۹۶۰به  دهٔه  از 
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اکثر  زندگى  بهبود  به  امر  اين  ندارند،  کافى  پول  زمينه ها  اين  در 
وسايل  تهئه  براى  کشاورزان  و  است  نکرده  کمکى  روستانشينان 
قيمت  طرفى،  از  می شوند.  وام  گرفتن  به  مجبور  اغلب  نياز  مورد 
نصيب  سود  بيشترين  و  است  پايين  کشاورزى  محصوالت  خريد 

واسطه ها مى شود. 
  برنامه ريزى براى توسعۀ روستاها 

کشاورزى منبع اصلى درآمد روستاييان بسيارى از کشورها 
است. در گذشته توسعٔه کشاورزى به عنوان مهم ترين عامل توسعۀ 
روستايى مورد توجه قرار مى گرفت ولى امروزه توسعٔه روستايى 
برنامه ريزى هاى   در  و  نمى شود  محدود  کشاورزى  توسعٔه  به  صرفاً 
بهداشتى،  روستايى،امکانات  صنايع  توسعٔه  به  روستايى  توسعٔه 
آموزشى، مسکن، حمل و نقل و راه و ساير موارد نيز توجه مى شود 
تا ساکنان مناطق روستايى عالوه بر کسب درآمد بيشتر به خدمات 

اجتماعى نيز دست يابند. 
جهاد  اسالمى،  انقالب  پيروزى  از  پس  ما  کشور  در 
قدم هاى  روستاييان  به  تسهيالت  و  خدمات  ارائٔه  با  کشاورزى 
ارزنده اى درمسير توسعٔه روستايى برداشت. هم چنين طرح هاى 
به وسيلٔه  روستاها  عمران  و  توسعه  هدف  با  روستايى  هادى٭   
بنياد مسکن انقالب اسالمى در بعضى مناطق تهيه و اجرا شده 

است. 

شکل ۱۲ــ مزرعۀ تحقيقات تجربى برنج، فيليپين 

برنامه ر   يزی  توسعۀ روستايی  به منظور  بهبود  زندگی  اقتصادی  و  اجتماعی  روستانشينان طراحی 
می شود. 

۱ــ عامل اقتصادى چگونه موجب مهاجرت روستاييان به  شهرها مى شود؟ توضيح دهيد. 
۲ــ چرا انقالب سبز نتوانست به بهبود زندگى کشاورزان روستايى کمک کند؟ 

۳ــ منظور از توسعٔه روستايى چيست؟ 
۴ــ با توجه به جدول ۱۱، براى نشان دادن داليل مهاجرت به داکا يک نمودار ستونى بکشيد و ستون مربوط به 

مهم ترين دليل را با رنگى متفاوت رنگ آميزى کنيد. 

توسعه تشويق شد. انقالب سبز به مجموعه اى از روش هاى کاربرد 
ماشين آالت کشاورزى، انتخاب گونه هاى پربازده، استفاده از کودها 
و بهبود روش هاى آبيارى اطالق مى شود. در سال ۱۹۶۰ کشاورزان 
مکزيک با استفاده از گونه هايى از گندم مقاوم در برابر آفت، توانستند 
توليد گندم را به دو برابر افزايش دهند. اين آزمايش در مورد غالت 
ديگر و از جمله برنج انجام گرفت و برخى از کشورها مثل فيليپين 
توليد  با  ــ توانستند  بودند  برنج  واردکنندٔه  خود  که  ــ  پاکستان  يا 

محصوالت کشاورزى به خودکفايى دست يابند. 
موقت  به طور  هند  نظير  کشورها  از  برخى  در  سبز  انقالب 
موجب افزايش توليدات کشاورزى شد اما از آن جا که به کارگيرى 
روش هاى گفته شده گران است و دهقانان فقير براى سرمايه گذارى 

ت ۵
عالي
ف



تعداد  افزايش  بيستم،  قرن  پديده هاى  مهم ترين  از  يکى 
شهرهاى جهان است. در اوايل قرن بيستم فقط ۱۵ درصد جمعيت 
ميزان  بيست    و يکم،  قرن  در  اما  مى کردند  زندگى  درشهرها  جهان 
شهرنشينى به حدود ۵۰ درصد رسيده است. از زمان پيدايش اولين 
تمدن هاى بشرى شهرهاى مهمى درنواحى مختلف سطح زمين پديد 
آمدند ولى رشد شهرها و شهرنشينى به مفهوم گستردٔه آن در قرن 

نوزدهم با وقوع انقالب صنعتى در انگلستان آغاز شد. 
جمعيت  نسبت  افزايش  شهرنشينى  اصطالح  از  منظور 
شهرها و شهرک هاى يک کشور يا ناحيه به روستاهاى آن است. 

پراکندگى شهرها
جمعيت  و  شهرها  تعداد  صنعتى،  انقالب  وقوع  از  پس 
شهرى ابتدا در اروپا و پس از جنگ جهانى دوم درساير نواحى 

جهان افزايش يافت. 
سطح  يا  شهرى  جمعيت  رشد  آيا  کنيد.  توجه   ۱ شکل  به 

شهرنشينى در همه جاى جهان يک نواخت است؟ 
  در کشورهاى توسعه يافتٔه آمريکاى شمالى، شمال غرب 
زندگى  شهرها  در  مردم  درصد   ۷۵ از  بيش  اقيانوسيه،  و  اروپا 
مى کنند. در حالى که در کل کشورهاى درحال توسعه ۴۱ درصد 

شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى جمعّيت شهرى جهان در سال ۱۹۹۰ ميالدى به درصد

بيش از ۸۰ درصد
درصد ۷۹  ــ۶۰
درصد ۵۹ ــ۴۰
درصد ۳۹ــ۲۰
درصد ۱۹ــ۰

بيشتر بدانيم
برخى معتقدند که مفهوم شهرنشينى با شهرگرايى تفاوت دارد. 

شهرنشينى نسبت جمعيتى است که در شهرها زندگى مى کنند اما شهرگرايى با تغييراتى در ارزش ها، آداب و 
رسوم و رفتارها و شيؤه زندگى همراه است. 

به همين دليل، ممکن است در کشورى سهم شهرنشينى زياد باشد اما آن کشور در سطح پايين شهرگرايى قرار 
بگيرد، مانند برخى شهرهاى کشورهاى درحال توسعه مثل قاهره. جمعيت اين شهرها را اغلب مهاجران روستايى تشکيل 

مى دهند که به رفتارها و فرهنگ روستايى خود پاى بند مانده اند. 

درس دوازدهم  :  پراکندگی و نقش شهرها
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مردم ساکن شهرها هستند. 
البته دربين کشورهاى درحال توسعه نيز از اين نظر تفاوت هاى 
جمعيت  درصد  و  کنيد  توجه   ۲ به جدول  دارد.  وجود  چشم گيرى 
شهرى امريکاى التين (امريکاى مرکزى و جنوبى) را با آسيا و افريقا 

مقايسه کنيد. از اين مقايسه چه نتيجه اى مى گيريد؟ 
بسيار  شهرنشينى  روند  توسعه،  درحال  کشورهاى  در    

سريع بوده و طى چند دهٔه اخير رشد چشم گيرى داشته است. 
در اين کشورها، علت اصلى رشد سريع شهرنشينى عالوه 
بر رشد طبيعى جمعيت شهرى، عامل مهاجرت زياد ازروستاها به 
شهرها بوده است. به اين ترتيب که با توسعٔه صنعتى، کارخانه ها 
به نيروى کار نياز پيدا کردند و در نتيجه، روستاييان براى دريافت 
شهرى  نواحى  به  بهتر  تسهيالت  و  خدمات  و  بيشتر  دستمزد 

به خصوص شهرهاى بزرگ مهاجرت نمودند. 
  به عکس، در کشورهاى توسعه يافته در يکى دو دهٔه اخير، 
حرکت جمعيت از شهرهاى بزرگ به مکان هاى کوچک تر يا روستاها 

و مزارع آغاز شده است. به اين پديده شهرگريزى٭ مى گويند. 

افزايش شهرهاى ميليونى
  تا ۱۵۰ سال پيش، فقط دو شهر ميليونى پاريس و لندن 
در جهان وجود داشت؛ اما تعداد اين گونه شهرها در سال ۱۹۹۰ 
ميالدى به ۲۸۶ شهر رسيد. به عالوه، در اين مدت تعداد شهرهايى 

جدول ۲ــ درصد جمعيت شهرى در نواحى مختلف جهان 

افزايش  دارند، به سرعت  جمعيت  نفر  ميليون   ۱۰ يا  بيش از ۵  که 
يافته است. 

که  شهرهايى  پيش،  سال   ۶۰ تا  کنيد.  توجه   ۳ نقشٔه  به    
توسعه  کشورهاى  در  داشتند،  جمعيت  نفر  ميليون  يک  از  بيش 
۴۰درجٔه  (باالى  معتدل  منطقٔه  جغرافيايى  عرض هاى  در  و  يافته 
بعد،  به  زمان  آن  از  ولى  داشتند  قرار  شمالى  نيم کرٔه  در  شمالى) 
نسبت شهرهاى پرجمعيت ميليونى در کشورهاى درحال توسعه   و 

در منطقٔه استوايى افزايش يافته است. 

شکل ۳ــ نقشۀ پراکندگى شهرهاى بيش از يک ميليون نفر در جهان   در سال   ۲۰۰۹ ميالدى

ســــــــــيـــــــــا آ
اروپا

يـقـا فــر ا

امريکاى شمالى

امريکاى
جنوبى

اقيانوسيه
مدار رأس الجدى

  

بيش از ۵ ميليون نفر
بيش از ۳ ميليون نفر
بيش از ۱ ميليون نفر

مدار رأس السرطان

استوا

سال  ۱۹۸۰  ۲۰۰۰  ۲۰۲۰
    ۸۱   ۷۶   ۷۱       کشورهاى توسعه يافته 

        ۵۲  ۴۱   ۲۹     کشورهاى درحال توسعه 
       ۸۲   ۷۷    ۷۴          آمريکاى شمالى 

       ۸۰   ۷۵   ۶۹                  اروپا 
        ۷۲  ۷۰   ۷۱                اقيانوسيه 

        ۵۰    ۳۸   ۲۷                   آسيا 
          ۷۳     ۶۸   ۶۰         آمريکاى مرکزى 
          ۸۵       ۸۰   ۶۸          آمريکاى جنوبى 

         ۴۹         ۳۸   ۲۷                  آفريقا 
         ۵۷        ۴۷   ۳۹                  جهان 

نواحى

سعه 
ى تو

رها
شو

ک
فته 

يا
حال 

ى در
رها

شو
ک

سعه 
تو

۴۰°

۴۰°
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تعريف  را  شهرنشينى  اصطالح  ۱ــ 
کنيد. 

در  جمعيت  سّنى  ساخت  چرا  ۲ــ 
شهرهاى بزرگ کشورهاى درحال توسعه، 

جوان است؟ 
۳ــ به جدول ۴ توجه کنيد و به اين 

سؤال ها پاسخ دهيد: 
الف: پرجمعيت ترين شهر جهان در 

سال ۱۹۹۹ ميالدى چه نام دارد؟ 
از  بيش  جمعيت  با  شهرهايى  ب: 
ده ميليون نفر، بيشتر در کدام قاره ها قرار 

دارند؟ 

جدول ۴ــ شهرهاى بيش از ده ميليون نفر جهان درسال ۱۹۹۹ ميالدى

شهرهاى جاکارتا (اندونزى)، مانيل (فيليپين)، ريودوژانيرو (برزيل) و قاهره (مصر) 
در رديف هاى بعدى قرار دارند.

رتبه  جمعيت به نفر          کشور          شهر 
۱ توکيو   ژاپن    ۲۶۳۵۶۰۰۰
۲ مکزيکوسيتى   مکزيک    ۱۷۹۰۰۰۰۰
۳ سائوپائولو  برزيل    ۱۷۸۴۲۰۰۰
۴ بمبئى   هند    ۱۷۵۲۶۰۰۰
۵ نيويورک   اياالت متحدٔه آمريکا    ۱۶۵۷۸۰۰۰
۶ لس آنجلس   اياالت متحدٔه آمريکا    ۱۳۰۱۷۰۰۰
۷ شانگهاى   چين    ۱۲۹۰۲۰۰۰
۸ الگوس   نيجريه    ۱۲۷۶۳۰۰۰

 ۹ کلکته   هند    ۱۲۷۰۷۰۰۰
 ۱۰ بوئنوس آيرس   آرژانتين    ۱۲۴۲۳۰۰۰
۱۱ داکا   بنگالدش    ۱۱۷۲۶۰۰۰
۱۲ کراچى   پاکستان    ۱۱۳۶۳۰۰۰
۱۳ دهلى   هند    ۱۱۳۴۵۰۰۰
۱۴ ازاکا   ژاپن    ۱۱۰۱۶۰۰۰
۱۵ پکن   چين     ۱۰۸۲۵۰۰۰

آمريکاى شمالى
افريقا
آمريکاى التين

 
آسيا

٭ کار و تمرين با نقشه 
شهرهاى  پرجمعيت ترين  نام  الف: 
جهان را که در جدول ۴ آمده است، روى 

نقشه بنويسيد. 
پرجمعيت  شهرهاى  اغلب  آيا  ب: 

جهان بندر هستند؟ 

  پيش بينى مى شود روند شهرنشينى در جهان همچنان به 
سرعت ادامه يابد. در ۲۵ سال آينده، کل جمعيت شهرى جهان از 

٢/٤ ميليارد نفر به ۵ ميليارد نفر افزايش خواهد يافت و جمعيت 
شهرى آمريکاى التين، آسيا و افريقا نيز دوبرابر خواهد شد. 

مکزيکوسيتى

قاره هاى جهان

ت ١
عالي
ف
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مادرشهر (متروپل) چيست؟ 
مادرشهر يا متروپل، شهر يا سکونتگاه اصلى يک کشور 
اين  دارد.  برترى  سکونتگاه ها  ساير  بر  معموالً  که  است  ناحيه  يا 
مرکز  به عنوان  که  باشد  مهمى  شهر  يا  پايتخت  است  ممکن  شهر 
است.  فعاليت  درحال  تجارى  يا  فرهنگى  مذهبى،  حکومتى، 
و  کشور  يک  در  ايالت ها  و  استان ها  مراکز  پايتخت ها،  بنابراين، 

شهرها  مادر  گروه  در  جهان  مهم  و  پرجمعيت  شهرهاى  باالخره 
قرار مى گيرند. 

انواع  و  جمعيت  حد  از  بيش  تراکم  مادرشهرها  اغلب  در 
آلودگى ها مشاهده مى شود؛ چرا؟ 

آيا مى توانيد سه مادر شهر (متروپل) در ايران را نام ببريد؟

شکل ۵ ــ بخش مرکزى هنگ کنگ 

شکل ۶ ــ حومۀ يک شهر

حومه نشينى 
مى شود.  گفته  حومه  شهر  يک  پيرامونى  بخش هاى  به 
فيزيکى  نظر  از  شهرها  اخير،  قرن  دو  در  شهرنشينى  افزايش  با 
گسترش يافتند و حومه هاى شهرى شکل گرفتند. حومه نشينان از 
نظر اشتغال و مصرف کاالها و خدمات به شهر وابسته اند و اغلب 

حومه ها به صورت منطقه اى مسکونى ــ خوابگاهى درمى آيند. 
خوابگاهى،  حومه هاى  دارند:  مختلفى  انواع  حومه ها    
حومه هاى صنعتى، حومه هاى فقيرنشين يا ثروتمندنشين، حومه هاى 
داخلى که به شهر متصل اند و حومه هاى خارجى که در آن سوى 

مرز ادارى شهردارى ها بنا مى شود. 
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شکل ۷ــ بخش مرکزى (C.B.D) شهرتورنتو ــ کانادا

وسايل  بهبود  حومه نشينى،  توسعٔه  عامل  مهم ترين    
حمل   و  نقل است. با احداث بزرگراه ها، افزايش تعداد اتومبيل هاى 
شخصى و وسايل حمل و نقل عمومى و نيز توسعٔه عوامل ارتباطى 

نظير تلفن امکان اقامت مردم در پيرامون شهرها فراهم شده است.
حومه نشينى  به  را  مردم  نيز  شهرها  داخل  محيط  آلودگى   

تشويق مى کند. 

زنجيرۀ مادرشهرها چگونه پديد آمده است؟ 
نقل،  و  حمل  و  ارتباطى  وسايل  توسعٔه  نتيجٔه  در  گاه 
شهرک هاى  و  حومه ها  با  مادرشهر  يک  شهرک هاى  و  حومه ها 
زنجيره اى  آنها  پيوند  از  و  مى خورد  پيوند  ديگر  مادرشهر  يک 
آن  به  جغرافيايى  اصطالح  در  که  مى آيد  به وجود  مادرشهرها  از 

مگاالپليس مى گويند. 
و  دارند  کريدورى  يا  خطى  شکل  معموالً  مگاالپليس ها 
معدنى  منابع  انواع  حوضه هاى  يا  سواحل  طول  در  است  ممکن 
شکل بگيرند. در مگاالپليس ها جمعيت بسيار انبوه است و تراکم 
بانک ها، شرکت ها، سازمان ها، ساختمان هاى تجارى بلندمرتبه و 

انواع وسايل حمل و نقل وجود دارد. 
متحدٔه  اياالت  شرق  شمال  مگاالپليس  حاضر،  درحال 
يوکوهاما  ــ  توکيو  مگاالپليس  و  واشنگتن)  تا  بُستن  (از  آمريکا 

آيا  پديده اند.  اين  نمونه هاى  مهم ترين  از  ژاپن  در  ــ کوبه  ُازاکا  و 
مى توانيد محدودٔه اين مگاالپليس ها را روى يک نقشٔه جهان نما 

نشان دهيد؟ 
قـارهٔ آسيا بـا داشتن بيشترين متروپل ها و مگاالپليس ها مقام 

اول را در جهان دارد. 

بخش مرکزى تجارت شهر۱ چه ويژگى هايى دارد؟ 
بخش  کنيم،  تشبيه  فعال  و  زنده  موجودى  به  را  شهر  اگر 

مرکزى هر شهر قلب آن خواهد بود. 
شهر،  مرکزى  بخش  در  کنيد.  توجه   ۸ شکل  نمودار  به 
است.  شده  متمرکز  تجارى  و  اقتصادى  فعاليت هاى  اصلى  هستٔه 

C.B.D (Central Business District) ــ١

شکل ۸        ــ نمودار رابطۀ قيمت زمين با فاصله از بخش مرکزى شهر 

زياد

متوسط

کم
فاصله از مرکز

خانه ها، فضاهاى باز

مغازه ها، اداره ها

قيمت زمين
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کارکردهاى اين بخش متنوع است. بخش مرکزى شهرهاى بزرگ 
بيمه،  شرکت هاى  بانک ها،  اقتصادى،  معامالت  اصلى  کانون 
بنگاه هاى حمل و نقل، بناهاى تاريخى، کليساها يا مساجد قديمى، 
سينماها و تئاترها، شرکت هاى چاپ و نشر، کتاب و روزنامه، ادارات 

دولتى و ساختمان هاى تجارى عظيم است. 
به همين دليل، قيمت زمين در اين ناحئه شهر گران است و 

براى مالکيت آن رقابت شديدى وجود دارد. 
تراکم  و  است  سنگين  ترافيک  شهرها  مرکزى  دربخش 

جمعيت در ساعات معينى از روز به بيشترين حد مى رسد. در مقابل، 
اين بخش شهر شب ها خالى از جمعيت است؛ مثالً در نيويورک 
روزانه حدود سه ميليون نفر براى انجام دادن کارهاى روزانه به 
بخش مرکزى شهر مراجعه مى کنند. بخش مرکزى معموالً داراى 
مسکونى  واحدهاى  از  خالى  يا  قديمى  و  کم  مسکونى  واحدهاى 

است. 
برخى از شهرهاى بزرگ جهان مانند توکيو و لندن بيش از 

يک بخش مرکزى (C.B.D) دارند. 

۱ــ چرا مردم مايل به سکونت در بخش مرکزى شهرها نيستند؟ 
۲ــ چرا اغلب ساختمان هاى بخش مرکزى شهرها بلندمرتبه و چندطبقه است؟ 

۳ــ دو مگاالپليس مهم جهانى را نام ببريد. 
۴ــ چه عواملى موجب توسعٔه حومه نشينى شده است؟ 

۵  ــ آيا مى توانيد بگوييد در بخش مرکزى شهرهاى قديمى ايران چه بناهايى مشاهده مى شود؟

حتقيق كنيدحتقيق كنيد
به  توجه  با  و  برويد  خيابان  اين  به  دارد؟  نام  چه  شما  زندگى  محل  شهر  مرکزِى  بخش  اصلى  خيابان  ۱ــ 
مشاهدات خود، چند ساختمان ادارى يا تجارى مهم، بناى تاريخى يا مذهبى و … را نام ببريد. سپس به سمت 
نماييد. گزارش  کاربرى زمين مشاهده مى کنيد، توصيف  تغييراتى را که در  بزنيد و  خيابان اصلى قدم  خارج از 

خود را به کالس ارائه دهيد. 
۲ــ دربارٔه يکى از حومه هاى شهر محل زندگى خود تحقيق کنيد و گزارشى بنويسيد. 

در گزارش خود به پرسش هايى نظير نوع حومه (صنعتى، خوابگاهى، فقيرنشين و…)، نوع تجهيزات و 
وسايل حمل و نقل که حومه را به شهر مربوط مى کند، نوع تأسيسات يا خدماتى که در حومه وجود ندارد و ساکنان 

مجبور به تأمين آن از شهر هستند و … پاسخ دهيد. 

نقش شهر
است.  اصلى  کار  و  عملکرد  نوعى  داراى  شهر  هر 
جغرافيدانان شهرهايى را که از نظر عملکرد يا نقش، ويژگى هاى 
طبقه بندى ها  اين  مى کنند.  تقسيم  گروه هايى  به  دارند،  مشابهى 
در  است.  متفاوت  باهم  جغرافيدانان  نگرش  و  ديدگاه  براساس 
نقش هاى  شامل  شهرى  نقش هاى  عمده ترين  از  برخى  اين جا 

ادارى سياسى، بندرى، ارتباطى، صنعتى، معدنى، مذهبى، هنرى 
و توريستى و بازرگانى را بررسى مى کنيم. 

ـ سياسى: اين شهرها اغلب پايتخت،    شهرهاى ادارىـ 
مراکز استان ها يا ايالت ها و مادرشهرهاى ناحيه اى هستند و نقش 
است.  ناحيه  يا  کشور  ادارى  و  سياسى  کنترل  و  اداره  آنها  مهم 

ت ۲
عالي
ف
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اين  در  سفارت خانه ها  و  دولتى  مهم  اداره هاى  و  وزارت خانه ها 
شهرها مستقر شده اند. 

  شهرهاى بندرى: اين شهرها در کنار سواحل درياها 
بندرى  تأسيسات  پيرامون  در  معموالً  و  مى گيرند  شکل  رودها  و 
ــ    يعنى جايى که مواد اوليه و کاالها از خشکى به آب يا برعکس 
انبارها،  حمل مى شوند ــ توسعه مى يابند. در اين شهرها معموالً 
کارگاه هاى ساخت و تعمير کشتى، ساختمان بانک ها، بيمه و گمرک 

وجود دارد. 
کنار  در  معموالً  شهرها  اين  ارتباطى:  شهرهاى    
جاده هاى ارتباطى مهم يا نقاطى که چند راه به يکديگر مى پيوندند، 
قرار گرفته اند و در نتيجٔه اين امر توسعه يافته اند. آيا مى توانيد بگوييد 

کدام شهرهاى ايران در اثر اين پديده گسترش يافته اند؟
صنايع  وجود  دليل  به  شهرها  اين  صنعتى:  شهرهاى    
شهرهاى  شکل گيرى  در  البته  يافته اند.  توسعه  و  رشد  خاص 
صنعتى، عوامل مختلفى دخالت دارد و همٔه شهرهاى صنعتى در 
برخى  مثالً  نمى آيند؛  به وجود  اوليه  مواد  يا  طبيعى  منابع  مجاورت 

شکل ۹ــ شهر بندرى، نيوزيلند

شکل ۱۰ــ شهر معدنى بوت (مس)، ايالت مونتانا، آمريکا

و  پرجمعيت  نواحى  در  را  خود  کارخانه هاى  صنايع  صاحبان  از 
پرمصرف بنا مى کنند. 

شکل ۱۱ــ شهر صنعتى، انگلستان
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امروزه تالش دولت ها براين است که کارخانه ها به خارج از 
محدودٔه شهرها انتقال يابند و فقط مراکز تحقيقاتى و آزمايشگاهى يا 

خدماتى و ادارى آنها در داخل شهرها مستقر باشند. 
  شهرهاى معدنى:استخراج معادن موجب جذب نيروى 
انسانى به يک ناحيه مى شود و در نتيجه، شهرهاى معدنى به وجود 
مى آيند. اگر در شهرهاى معدنى صنايع تبديلى ايجاد نشود و ذخيره 
معادن به پايان برسد، پديدهٔ مهاجرفرستى شکل مى گيرد. در اين صورت، 

ممکن است شهر به محل سکونت بازنشستگان تبديل شود. 
  شهرهاى دانشگاهى: در اين شهرها مجتمع هاى بزرگ 
انتشارات،  مختلف،  آزمايشگاه هاى  و  کتابخانه ها  دانشگاهى، 

محالت مسکونى دانشجويان و استادان وجود دارد. 
برخى از اين شهرها وسعت کمى دارند ولى به دليل وجود 
دانشگاه هاى معتبر پرجمعيت اند و از مليت هاى مختلف دانشجو 
شهرها  گونه  اين  دانشگاهى،  تعطيالت  هنگام  در  چرا  مى پذيرند. 

شکل ۱۲ــ شهر علمی تِسوکوبا (ژاپن)چهرٔه ساکت و خاموشى به خود مى گيرند؟ 

نقش شهر                                      مثال 
         ادارى ــ سياسى           ــ تهران (ايران)، آنکارا (ترکيه)، مسکو (روسيه)، نيويورک (مقر سازمان ملل متحد در آمريکا) 

                بندرى                   ــ بندر امام خمينى و بندر خرمشهر (ايران)، بندر هنگ کنگ (هنگ کنگ) 
               ارتباطى                  ــ پاريس (فرانسه) 

               صنعتى                   ــ تهران (ايران) استقرار صنايع سبک دراطراف شهر، منچستر (انگلستان) صنايع نساجى 
                 معدنى                   ــ ژوهانسبورگ (افريقاى جنوبى) استخراج معادن طال، مسجدسليمان و آبادان (ايران) استخراج نفت 

               مذهبى                               ــ مشهد و قم (ايران)، لورد (فرانسه)، بنارس (هند) 
            دانشگاهى               ــ کمبريج (انگلستان)، برکلى (کاليفرنيا، اياالت متحدٔه آمريکا) 

        موزه اى و هنرى                    ــ رم (ايتاليا)، پاريس (فرانسه) 
            توريستى                          ــ سن موريتز (سوئيس)، سرعين (ايران)، نيس (فرانسه) 

           بازرگانى                         ــ قشم و کيش (ايران) 

جدول ۱۳ــ شهرهايى با نقش هاى مختلف 

  شهرهاى مذهبى: اين شهرها به دليل وجود اماکن مقدس 
و زيارتگاه ها توسعه مى يابند. چرا جمعيت بعضى از شهرهاى مذهبى 
در فصول يا زمان هاى معينى به چند برابر افزايش مى يابد؟ در اين 
شهرها عالوه بر مکان هاى مقدس، مراکز آموزشى در زمينه هاى دينى 

يا مراکز خدماتى مربوط به زائران نيز به وجود مى آيد. 
  شهرهاى موزه اى و هنرى: در اين شهرها جشنواره هاى 
بزرگ  هنرى برگزار مى شود و همه ساله عدهٔ زيادى جهت بازديد از 

جشنواره ها به اين گونه شهرها مى آيند. نمايشگاه هاى بزرگ، موزه ها 
و آثار تاريخى و انجمن هاى ادبى و اقامتگاه هاى هنرمندان در اين 

شهرها مشاهده مى شود. 
آثار  داشتن  دليل  به  هنرى  و  موزه اى  شهرهاى  از  برخى 
تاريخى و معمارى متعدد خود در حکم موزه اند و به آنها موزه   شهر 

مى گويند، مانند اصفهان (ايران)، فلورانس و ونيز (ايتاليا). 

١٢٦



  شهرهاى توريستى : اين شهرها به دليل وجود جاذبه هاى 
گردشگرى توسعه و رونق يافته اند. به نظر شما چه پديده هايى در سيماى 
شهرهاى توريستى منعکس مى شود؟ آيا مى توانيد چند شهر با نقش 
توريستى در ايران مثال بزنيد؟ برخى از شهرهاى توريستى به دليل 
داشتن امکانات و جاذبه هاى گردشگرى و مناسب بودن شرايط آنهـا 
زمستانى رونق يافته  اند و به برف شهرها (مانند  براى ورزش هاى 
داشتن  دليل  به  آنها  از  برخى  معروف اند.  سوئيس)  در  سن موريتز 
آب هاى معدنى و برخى ديگر به دليل آب و هواى سالم به محل تجمع 

بازنشستگان مرفه تبديل شده و در نتيجه، توسعه يافته اند. 
  شهرهاى بازرگانى: مهم ترين نقشى که شهرها از ابتدا 
از  اوليه  مواد  جمـع آورى  ــ  يعنى  بازرگـانى  داشـته اند،  عهده  به 
روستاهاى اطراف و توزيع کاالهاى ساخته شده در شهر و نواحى 
اطراف ــ بوده است. شهرها تقريباً هر نقش و وظيفه اى که داشته 
بمانند.وجود  دور  بازرگانى  فعاليت هاى  از  نمى توانند  باشند، 
بازارهاى بزرگ و متنوع و مغازه هاى عمده فروشى وخرده فروشى 
از ويژگى هاى يک شهر بازرگانى است.گاهى توسعٔه وسايل حمل و 

نقل و راه ها در گسترش اين گونه شهرها مؤثر واقع مى شود.

۱ــ کدام نقش تقريباً در همٔه شهرها وجود دارد؟ 
۲ــ در کدام نوع شهرها جمعيت در فصول يا زمان هاى خاصى افزايش مى يابد؟ سه شهر با سه نقش متفاوت 

را مثال بزنيد. 
۳ــ سيماى شهرهاى دانشگاهى را با شهرهاى بندرى مقايسه کنيد. 

۴ــ نقش عمدٔه هريک از شهرهاى زير را بنويسيد. 
 (  ) َسن موريتز    (  ) کمبريج    (  ) مسجدسليمان 
 (  ) هنگ کنگ    (  ) ُرم    (  ) بنارس 

دربارٔه نقش شهرها به اين نکته ها توجه کنيد: 
  امروزه اغلب شهرها چند نقش دارند و اين نقش ها را با هم ايفا مى کنند. 

  نقش شهرها در چهره و سيماى آنها منعکس مى شود. سيماى يک شهر دانشگاهى 
با يک شهر معدنى تفاوت دارد. 

  ممکن است نقش شهر درطول زمان تغيير کند يا تکامل و توسعه يابد، مثالً يک 
شهر صنعتى به تدريج نقش هاى ادارى و سياسى را نيز به عهده بگيرد. 

شکل ۱۴ــ اصفهان ــ موزه شهر

ت ۳
عالي
ف
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          بيشتر بدانيم
جغرافيدان ها براى تعيين نقش شهر، روش هاى مختلفى را ابداع کرده اند.اين  روش ها بيشتر بر پائه رياضى 
و آمار قرار دارد. در تعيين نقش شهر به نيروى انسانى فعال که به مشاغل مختلف جذب شده اند، توجه مى شود؛ 
تشکيل  را  مزدبگيران  کل  درصد   ۱۵ از  بيش  معدنچيان  که  شهرهايى  در  روش «چانسى هاريس»  براساس  مثالً 

مى دهند، نقش شهر، معدنى خواهد بود. 
براساس روش اجرايى « ژاکلين بوژوگارنيه » و «ژرژشابو» نيروهاى سه گانه مشاغل اجتماعى را بر مبناى 
درصد روى يک مدل به صورت دياگرام   سه گوش٭ که برحسب قرارداد، به شش بخش نامساوى و نامشابه تقسيم 
شده است، قرار مى دهند. نقطٔه تالقى خطوط درصدها، بيانگر نقش جغرافيايى آن شهر است. در اين تصوير، 
چون ۲۴ درصد نيروى جذب شده در گروه فعاليت هاى نوع اول و ۴۲ درصد در گروه فعاليت هاى نوع دوم و

 ۳۴ درصد در گروه فعاليت هاى نوع سوم جذب شده اند، شهر چند نقشى است.
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شهرهاى خدماتى

درصد نيروى انسانى فعال جذب شده در گروه فعاليت هاى نوع اول (کشاورزى، جنگل بانى، صيد ماهى، معدن و…)

درصد نيروى انسانى فعال جذب شده در گروه فعاليت هاى نوع دوم
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همان طور که مى دانيد، يکى ازعوامل مهم رشد سريع شهرها 
در کشورهاى درحال توسعه، مهاجرت از روستاها به شهرها بوده 
آشنا  مهاجرت  دافعٔه  و  جاذبه  عوامل  با  گذشته  سال  در  است. 
شديد. کدام جاذبه هاى شهرى موجب مهاجرت از روستا به شهر 

مى شود؟ 
وقتى شهرها به سرعت رشد مى کنند، مسائل و مشکالتى 
پديد مى آيد. دراين درس با برخى از مهم ترين مسائل شهرها در 
کشورهاى درحال توسعه از جمله مسکن، اشتغال، حمل و نقل، 

خدمات عمومى، مشکالت اجتماعى و آلودگى آشنا مى شويد.

  مسکن

و  ثروتمندنشين  محله هاى  بين  جهان،  شهرهاى  اغلب  در 
بخش  دو  دراين  دارد.  وجود  زيادى  تفاوت  و  تضاد  فقيرنشين 
کيفيت خانه ها و دسترسى به خدمات شهرى بسيار متفاوت است. 
يک مثال خوب در اين مورد شهر سائوپائولواست که جمعيت آن 

طى بيست سال (۹۰ــ۱۹۷۰) از هفت ميليون نفر به هفده ميليون 
نفر افزايش يافته است. در اين شهر، درحالى که بخش کوچکى 
از جمعيت مرفه در خانه هاى شخصى داراى استخر و باغچه هاى 
وسيع زندگى مى کنند و تعداد ساکنان خانه ها اغلب کم (با دو فرزند) 
شکل هاى  دارند. به  سکونت  زاغه ها  مردم در  درصد  است، ۲۵ 

۱و ۲ توجه کنيد. 
  وقتى مهاجران فقير به شهرها وارد مى شوند، به ناچار براى 
اجارٔه  عمومى،  مکان هاى  در  خوابيدن  مسکن،  به  خود  نياز  رفع 
اتاق يا ساختن غيرقانونى مسکن موقتى در حاشئه شهر (زاغه ها) 

را انتخاب مى کنند. 
زاغه ها در زمين هاى کم ارزش بنا مى شوند و ساکنان آنها 
هيچ حقى بر زمينى که اشغال کرده اند، ندارند. مصالح مورد استفاده 
براى ساختن اين گونه خانه ها مواد ارزان قيمت مانند فلز، چوب، 
ضايعات آهن و اتاقک اتومبيل است. زاغه ها بسيار کثيف و فاقد 
اين  در  کودکان  تعداد  توالت اند.  و  فاضالب  بهداشتى،  امکانات 

مساکن زياد است. 

شکل ۱ــ خانه  هاى ثروتمندان (سبک کاليفرنيايى) سائوپائولو ــ برزيل

شکل ۲ــ منطقۀ زاغه نشين در سائوپائولو ــ برزيل

درس سيزدهم  :  رشد سريع شهرنشينی چه مشکالتی به وجود می آورد؟



جمعيت  نفر  ميليون   ۱۲ حدود  که  مصر  پايتخت  قاهره  در 
دارد، ۲۵۰۰۰۰ نفر بدون اجازٔه دولت در حاشئه شرق و جنوب 
شهر در محل قبرستان وسيعى که به شهر مردگان معروف است، 
شهردارى  خدمات  از  که  وسيع  منطقٔه  اين  در  مى کنند.  زندگى 
محروم است، آرامگاه هاى رهبران مذهبى قديم نيز قرار دارد. در 
حالى که در بخش هايى از شهر قاهره به خصوص در طول منطقٔه 
ساحلى، بناهاى تاريخى با شکوه، آسمان خراش ها و هتل هاى مدرن 

به چشم مى خورد. 
هرچند تعداد آپارتمان هاى جديد در حومه ها درحال افزايش 
است اما به علت گرانى اجاره و هزينٔه حمل و نقل به شهر، استفاده 

از آنها براى اغلب مردم امکان پذير نيست. 

  اشتغال و بيکارى
بيشتر شهرهاى کشورهاى درحال توسعه، اقتصاد دوگانه۱ 
دارند. بخش رسمى اين اقتصاد دوگانه شامل اداره ها، کارخانه ها، 
مراکز تجارى و نظاير آن است و بخش غيررسمى آن فعاليت هايى 
را که به مهارت، سواد يا سرمائه زياد نياز ندارند، دربر مى گيرد. 

مهاجران روستايى يا گروه هاى قومى خارجى که به شهرهاى 
بزرگ مى آيند، اغلب در قالب کارگران روزمزد موقتى، فروشندگان 
و  سيگارفروشى  گرد،  دوره  صورت  به  غذا  و  نوشيدنى  لباس، 

واکس  و  تعمير  چون  مشاغلى  در  يا  مى پردازند  به کار  گل فروشى 
کفش در خيابان، نوازندگى، خدمتکارى در رستوران ها و هتل ها، 
به  آنها  فروش  و  بطرى  و  کاغذ  و  پالستيکى  ضايعات  جمع آورى 

فعاليت مشغول مى شوند. 
بخش غيررسمى، شامل اقشار کم درآمدى است که معموالً 

شکل ۶   ــ شهر مردگان ــ قاهره 

شکل ۳ــ هند، زاغه نشينى در زير سايۀ برج هاى بلند 

Dual Economy ــ۱

شکل ۵    ــ فروشندگى در خيابان ــ کره جنوبى

شکل ۴ ــ زاغه  ها، خانه هايى فاقد امکانات بهداشتى
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بيشتر بدانيم

حال  در  کشورهاى  شهرهاى  سکنٔه  ميليون   ۱۷۰
توسعه به منبع آب نزديک دسترسى ندارند. 

جمعيت  نفر  ميليون   ۱۰ از  بيش  که  ــ  جاکارتا  در 
دسترسى  آشاميدنى  آب  به  مردم  درصد   ۴۰ فقط  دارد  ــ 

دارند.

بيشتر بدانيم
از در اندونزى،    ۳ــــ   ۱ خدمتکاران بومى، جزء گروه سنى  نفر  ميليون   ١/٥ تايلند  در  هستند.  کم تر  يا  سال   ۱۵
کودکان روزانه به مدت ۱۱ تا ۱۵ ساعت در کارخانه هاى 
حداقل  نصف  آنها  دستمزد  و  مشغول اند  به کار  شهرى 
هند  شمال  و  پاکستان  در  است.  بزرگ ساالن  دستمزد 
از نيروى کار کودکان در صنايع دستى به ويژه ريسندگى و 

بافندگى استفاده مى شود. 

بيشتر بدانيم

مکزيکوسيتى آلوده ترين هوای شهری را در جهان 
اين  در  مونوکسيدکربن  و  اُزن  تراکم  باالترين  داراست. 

ناحيه از جهان ديده می شود. 
تردد  ممنوعيت  و  بنزين  ماليات  افزايش  با  دولت 
اتومبيل ها در برخى روزها، مى کوشد مشکل آلودگى هوا 

را کنترل کند اما در اين زمينه موفق نبوده است. 

جايگاه ثابت و دائمى ندارند و در سطح کوچک و ناحيه اى (اغلب 
در خيابان ها) به کار مى پردازند. 

استفاده از نيروى کار کودکان در بازار کار شهرى يکى از 
مسائل شهرهاى کشورهاى درحال توسعه است. 

  حمل و نقل
شهروندان  و  نيست  کافى  عمومى  نقل  و  حمل  وسايل 
نمى توانند به سرعت و با صرف هزينٔه کم آمد و شد کنند. ترافيک 
سنگين است و خيابان هاى قديمى گنجايش اتومبيل هاى موجود 

را ندارند. 

  خدمات عمومى

در شــهـــرهــــاى 
پرجمعيت مشکالتـى چـون
کمبود مدرسه، بيمارستان، 
پليس و آتش نشانى، مشکل 
جـمع آورى زباله و سيستم

فاضالب مشاهده مى شود. 
تأمين آب آشاميدنـى
سالـم يـکـى از مـهـم تـرين
مشکالت شهرهـاى جـهان

است. 

  مشکالت اجتماعى 
منجر  شهرى  فقر  درآمد کم، بى کارى و مسکن نامناسب به 
جنايت،  و  جرم  و  بزهکارى  افزايش  موجب  شهرى  فقر  مى گردد. 
و  خانواده ها  پاشيدن  هم  از  خيابانى،  ولگردان  تعداد  افزايش 
ناهنجارى هاى اجتماعى در شهرها به ويژه شهرهاى بزرگ مى شود. 

 شکل ۷ــ پمپ آب خيابانى ــ هند

بيشتر بدانيم

 ۴۵ ريودوژانيرو،  مردم  درصد   ۳۰  ، ۱۹۹۱ سال  در 
درصد سکنٔه مکزيکوسيتى، ۴۰ درصد مردم بمبئى و ۶۰ 

درصد مردم کلکته در زاغه ها زندگى مى کردند. 
بيش از صدهزار نفر از مردم کلکته در خيابان ها زندگى 
مى کنند و مى خوابند. اغلب سرپناه هاى موقتى آنها هنگام 

باران هاى موسمى فرو مى ريزد. 
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  آلودگى 

ساکنان شهرها نسبت به نواحى روستايى در معرض انواع 
دارند.  قرار  صوتى  آلودگى  و  هوا  آلودگى  مضر،  شيميايى  مواد 
به همين دليل، شمار مبتاليان به بيمارى هايى   چون سرطان و امراض 

عصبى در شهرها بيشتر است.
مى گذارند  اثر  خود  پيرامون  هواى  و  آب  بر  شهرها 
(ميکروکليما٭). ساختمان هاى شهر موجب اغتشاش و تغيير مسير 

بادها مى شود. هر چند در شهرها ميزان دريافت انرژى خورشيد به 
دليل آلودگى هوا چندبار کم تر از نواحى پيرامونى است، با وجود 
است.  گرم تر  مرکزى  نواحى  در  به خصوص  شهرها  هواى  اين، 
اغلب برفراز شهرها يک جزيرۀ حرارتى شکل مى گيرد که ناشى از 
فعاليت هاى صنعتى، گرمای ناشی از مصرف سوخت ها در وسايل 

نقليه و ساختمان ها، وجود ذّرات آالينده در هوا است. 

شکل ۸       ــ نيم رخ جزيرۀ حرارتى در شهر و روستا

۱ــ زاغه ها از چه موادى ساخته شده اند و چه شرايطى دارند؟ 
۲ــ منظور از اقتصاد دوگانه در شهرهاى کشورهاى درحال توسعه چيست؟ توضيح دهيد. 

در  پارک  يک  کنار  از  عبور  هنگام  چيست؟  شهرها  مرکزى  بخش  برفراز  حرارتى  جزيرٔه  آمدن  پديد  علت  ۳ــ 
شهر، چه تغييرى در هوا احساس مى کنيد؟ به نظر شما چه راه حل هايى براى جلوگيرى از تشکيل جزيرٔه حرارتى بر فراز 

شهرها وجود دارد. 
٭ مهاجرى را تصور کنيد که از يک روستا به شهرى بزرگ وارد شده است. مشکالتى را که اين فرد با آنها 

مواجه مى شود، از زبان او در چند سطر بنويسيد و در کالس بخوانيد.

روستا حومه  بخش تجارى  بخش مسکونى  حومه  پارک  مزارع روستايى  

بخش مرکزى شهر

ت ١
عالي
ف

همانطور که خوانديد، باران های اسيدی وجزاير حرارتی در 
کالن شهرها، پيامد سوخت های فسيلی است، مصرف انرژی های 
نو مانند خورشيدی، هيدروژن و باد و هسته ای توصيه می شود. 

امروزه می توان از هيدروژن به جای سوخت های فسيلی استفاده 
کرد. به عنوان مثال از اين سوخت در وسايل نقليه، کارخانه های 

صنعتی، نيروگاه ها و منازل مسکونی استفاده کرد. 
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1325

1355

1365

شکل ۹ــ توسعۀ فيزيکى شهر اهوازطى سال هاى ۶۵ ــ ۱۳۲۵

در برنامه ر   يزی شهری چگونگی توسعۀ فيزيكی شهر، نحوۀ استفاده از اراضی شهر، محله بندی، مسكن، 
ترافيك، فضای سبز و ساير مواردی كه دربارۀ جمعيت و عملكرد شهر است بررسی می شود. 

شکل ۱۰ــ شهر به منزلۀ يک سيستم 

مى دانيد رشد سريع شهرنشينى موجب افزايش جمعيت و 
گسترش فيزيکى شهر مى شود. به شکل ۹ توجه کنيد. اين شکل 
توسعٔه فيزيکى شهر اهواز را در چند دهه نشان مى دهد. شهر در 

چه جهاتى گسترش يافته است؟
وقتى شهرها به  سرعت گسترش مى يابند، مسئوالن و مديران 
و  تأسيسات  نمى توانند  شهرنشين،  جمعيت  سريع  رشد  موازات  به 
تجهيزات الزم را فراهم کنند. در نتيجه، مشکالت زيادى پديد مى آيد 
مختل  شدت  به  شهر  ساکنان  زندگى  نشود،  هدايت  و  کنترل  اگر  که 
مى گردد. به همين دليل، صاحب نظران در کشورهاى مختلف به امر 
فعاليت  يک  برنامه ريزى  اصوالً  مى پردازند.  شهرى  برنامه ريزى 

علمى و منطقى در جهت رسيدن به هدف هاى موردنظراست. 
هدف نهايى از برنامه ريزى شهرى، تأمين رفاه شهرنشينان 

از طريق ايجاد محيطى دلپذيرتر و سالم تر در شهر است. 

سال
سال
سال

رون
د کا

رو

  شهر به منزلۀ يک سيستم٭:
يکى از راه هاى بهبود بخشيدن به محيط زندگى شهرى اين 
است که به شهر به عنوان يک سيستم توجه کنيم. به    شکل۱۰ دقت 

کنيد. انرژى در شهر مانند بدن يک موجود زنده، جريان مى يابد. 
شهر با روستاها و شهرهاى مجاور خود ارتباط دارد و مواد خام، 
غذا، آب، انرژى، موادمعدنى و همٔه آن چه را که شهرنشينان بدان 

ستاده ها

افکار
انرژى گرمايى تلف شده
کاالهاى توليد شده

تجارت
داخلى  شهر

ارتباطات

داده ها

هوا
آب
غذا

سوخت
مواد خام

مردم

آب
آلودگى هوازباله هاى جامد

فاضالب

براى مقابله با مشکالت ناشى از شهرنشينى چه بايد کرد؟
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٭ حتقيق كنيد

نيازمندند، از محيط پيرامون مى گيرد. سپس به توليد کاال مى پردازد 
و آنها را به خارج از محيط خود مى فرستد. در شهرهاى بزرگ 
حتى افکار ،  ايده ها، نوآورى ها و هنر و تمدن به خارج از شهر صادر 
مى شود. شهرها همچنين مواد زايد شامل فاضالب يا هواى آلوده 
را به پيرامون خود مى فرستند. شهر نمى تواند بدون محيط پيرامون 
به زندگى خود ادامه دهد. پس شهر و روستا يک سيستم مرتبط اند 

نه دو چيز جدا از هم. 
اگر محيط پيرامون يک شهر خسارت ببيند، به محيط داخلى 
مسائل  اگر  دليل،  به همين  به عکس.  و  مى آيد  وارد  آسيب  هم  آن 
نيز  شهرى  مشکالت  رفع  براى  نشود،  حل  روستاها  مشکالت  و 
نمى توان برنامه ريزى کرد. در برنامه ريزى هاى شهرى، بايد وابستگى 
متقابل شهر و نواحى اطراف آن و روستاها نيز درنظرگرفته شود. 

  شهرهاى جديد 
يکى از طرح هايى که به منظور مقابله با رشد شهرهاى بزرگ 

يا مادرشهرها اجرا مى شود، طرح ايجاد شهرهاى جديد است. 
ايجاد  که  است  کشورهايى  اولين  از  انگلستان  کشور  ٭ 
قرار  اجرا  و  مطالعه  مورد  لندن  شهر  پيرامون  را  جديد  شهرهاى 

داده است. 
دو  در  جديد  شهرهاى  ايجاد  فکر  نيز  ايران  کشور  در  ٭ 
دهٔه اخير مورد توجه قرار گرفت و وزارت مسکن و شهرسازى 
در اطراف تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اراک شهرهاى 

جديدى ايجاد کرد. 
در  گلبهار  و  شيراز  در  صدرا  اصفهان،  در  مجلسى  شهر 
به  منظور  کـه  جديدند  شهرهـاى  اين  جمله  از  نمونه هـايى  مشهد 
جـلـوگيرى از جـذب مـهـاجـران بـه شـهـرهـاى بزرگ و کـاهش 
جمعيت مـادرشهرها در پيرامـون آن هـا ايجاد شده اند.  در بـرخى 
کشورهـاى درحـال توسعه سياست ايجاد شهرهاى جديد مشکالت 
براى مقابله  سرريز جمعيت شهرهاى بزرگ را حل مى کند؛ مثالً 
با توسعه بى روئه     شهر قاهره درسال ۱۹۷۰ مقرر شد که پنج شهر 
جديد در اطراف اين شهر ايجاد گردد. البته به دليل مسائلى چون 
پيش بينى نکردن امکانات اشتغال در اين شهرها و قرار گرفتن دو 
شهر در حاشئه غربى صحرا، اين طرح چندان موفق نبوده است. 

  مشارکت شهروندان 
بايد  شهرى  برنامه ريزى هاى  در  که  مهمى  مسائل  از  يکى 
است.  شهروندان  يا  شهر  ساکنان  مشارکت  کرد،  توجه  آن  به 
برنامه ريزان شهرى براى دست يابى به اهداف خود بايد در کلئه مراحل 
تصميم گيرى و اجراى برنامه ها از نظريات و پيشنهادهاى مردم آگاه 
شوند. در عين حال الزم است که شهروندان نيز در برنامه ريزى هاى 
شهر و تغيير و تحوالتى نظير احداث يک خيابان، ايجاد فضاى سبز، 

مجتمع هاى مسکونى يا تفريحى و … مشارکت داشته باشند.
 آيا مى توانيد بگوييد در کشورما ،  شوراى شهر به چه منظورى 

تشکيل مى شود؟

شکل ۱۱ــ شهر جديد هشتگرد  ـ استان البرز ١٣٤



۱ــ منظور از عبارت شهر يک سيستم است، چيست؟ چرا بهتر است در برنامه ريزى هاى شهرى به شهر 
به   منزلٔه يک سيستم توجه کنيم؟ 

۲ــ به  نقشٔه توسعٔه فضايى تهران توجه کنيد و به 
پرسش هاى زير پاسخ دهيد. 

کدام  در  بيشتر  شهر  فيزيکى  توسعٔه  الف: 
جهت هاى جغرافيايى صورت گرفته است؟ 

مسيرکدام  در  بيشتر  شهر  فيزيکى  توسعٔه  ب: 
راه هاى ارتباطى بوده است؟ 

در  شهر  توسعٔه  از  جغرافيايى  موانع  کدام  پ: 
بعضى جهت ها جلوگيرى کرده است؟ 

٭ ٭ حتقيق كنيدحتقيق كنيد
۱ــ در محله اى از شهر که شما ساکن هستيد (يا محالت ديگر شهر)، چه تغييراتى انجام گرفته يا درحال 
انجام است؟ مثالً ايجاد فضاى سبز و بوستان، خيابان جديد، فروشگاه، هتل، مدرسه و… اين تغييرات به نفع چه 

کسانى است؟ نظر مردم در اين زمينه چيست؟ چه مشکالتى ممکن است به وجود بيايد؟ 
براى آگاه شدن از نظريات مردم در اين مورد، پرسش نامه اى طراحى و تنظيم کنيد، با مردم به مصاحبه 

بپردازيد و حاصل کار را طى گزارشى به کالس ارائه دهيد. 
۲ــ دربارٔه شوراى شهر خودتان گزارشى بنويسيد و در کالس بخوانيد. در اين گزارش به هدف از تشکيل 
شوراى شهر ، اسامى اعضاى شوراى شهر ، چگونگى انتخاب آنها ، وظايف ، مسئوليت هاى اعضاى شورا و نحؤه 

مشارکت شهروندان در تصميم گيرى ها، اشاره کنيد.

بيشتر بدانيم
در  طرح هاى  شد.  آغاز  بزرگ  شهرهاى  براى  ابتدا  جامع  طرح هاى  تهئه  بعد  به   ۱۳۴۷ سال  از  ما  کشور  در 
جامع خط مشى ها و سياست هاى کلى شهر وچگونگى توسعٔه آن در آينده تعيين مى شود.سپس در طرح تفصيلى که به دنبال 
طرح جامع تهيه مى شود، سياست هاى کلى بـه صورت مفصل تر و اقـدامات جزء به جزء  درمحالت شهرى، موقعيت و   مساحت   

دقيق  زمين     براى     هر    نوع   کاربرى  و …  طراحى   مى شود. 
به عقيدٔه بعضى صاحب نظران نبايد فقط به محدودٔه شهرى توجه کرد؛ بلکـه 
روستاهـاى اطراف هم بـايد مـوردنظر قـرار گيرند. بـراين اساس، از سال ۱۳۶۴
طرح هاى جـامع و تفصيلى به طرح هاى توسعه وعمران،  حـوزۀ نفوذ وتفصيلى

تغيير  نام  دادند. 
به طور کلى مراحل تهئه اين طرح ها به صورت روبرو است: 

4100

4300

کرج3900

آزاد راه تهران ــ کرج

گرمسار

قم
ساوه

آبعلى

 لشکرک

تهران قديم تا ۱۲۸۴ هـ . ق
تهران تا اوايل ق.۱۴. هـ
گسترش شهر تا سال ۱۳۶۸

به سمت
درياچۀ نمک

دشت کويربه سمت

به سمت کن

مطالعۀ وضع موجود شهر 

تجزيه و تحليل 

تعيين اهداف واولويت ها 

تصميم گيرى

ارائۀ راه حل 

ت ١
عالي
ف
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کشور بنگالدش در شمال خليج بنگال و بر روى دلتاى بنگال قرار گرفته و از شمال غربى و شرق به وسيلٔه 
هند احاطه شده است. 

پس از استقالل هند از انگلستان (۱۹۴۷.م) پاکستان به عنوان يک کشور جديد به صورت دو بخش مجزا 
ـ  از هند جدا شد. پاکستان شرقى همان کشورى است که امروزه بنگالدش ناميده مى شود  ــ  پاکستان شرقى و غربىـ 

و در سال (۱۹۷۱.م) به صورت يک کشور مستقل درآمد. 
بنگالدش کشورى کوچک اما بسيار پرجمعيت است. ازنظر جمعيت بطوريکه، پرتراکم ترين بخش جهان 

به حساب مى آيد. 
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مطالعۀ موردی 
 (7)

بنگالدشبنگالدش

مرتع
جنگل
زمين هاى غيرفعال

رانچ پور

سعيدپور

جمال پور

کلکته ُکنى

خليج بنگال

داکا

نارايانگان

چيتاکونگ

دهانۀ رود گنگ

رود براهماپوترا

۰  ۵۰  ۱۰۰ کيلومتر 

پنبه
چاى
 گندم و جو

برنج
کنف
نارگيل 

محصوالت
استاندارد
باريک

راه آهن

شکل ۱۲ــ نقشۀ کشور  بنگالدش

بنگالدش در سال ۲۰۰۲ ميالدى 
جمعيت: ۰۰۰،۰۰۰ ،۱۳۳نفر 

مساحت: ۹۹۹ ،۱۴۳کيلومترمربع 
تراکم جمعيت: ۸۰۰ نفر در کيلومترمربع 
نرخ باسوادى بزرگ ساالن: ۳۷ درصد 

اميد به زندگى: ۵۶ سال 
ميانگين درآمد سرانه: ۲۲۰ دالر (۱۹۹۳)

پايتخت: داکا ،جمعيت: ۰۰۰،۰۰۰ ،۳۸ نفر  



علت تراکم زياد جمعيت در اين کشور، وجود دلتاى حاصل خيز بنگال است که از آبرفت رودهاى گنگ 
زمين هاى اين منطقه به زير کشت مى روند. کشت غالب برنج است و  ــــ   ٢

و براهماپوترا به وجود آمده است.تقريباً     ۳
کنف از محصوالت عمدٔه کشاورزى محسوب مى شود. 

بنگالدش از فقيرترين کشورهاى دنياست و در گروه کشورهاى با توسعٔه انسانى پايين قرار دارد. مشکالت 
اصلى اين کشور، فقر زياد، بدهى هاى خارجى و رشد جمعيت است. وقوع طوفان هاى مکرر و طغيان رودخانه ها 
هنگام باران هاى موسمى، اين کشور را به آسيب پذيرترين نقطٔه جهان در برابر مخاطرات طبيعى تبديل کرده است. 

همه ساله به علت وقوع سيل خسارت هاى جانى و مالى فراوانى به مردم اين کشور وارد مى شود. 
از دهٔه ۱۹۸۰ به بعد بنگالدش به بخش صنعت توجه بيشترى داشته و برخى توليدات صنعتى در اين کشور 
افزايش يافته است اما اساس اقتصاد بنگالدش، هم چنان کشاورزى است و بيش از ۸۰ درصد مردم در روستاها 

زندگى مى کنند. 
يکى از پديده هاى مهم اين کشور در دو دهٔه اخير، مهاجرت هاى شديد روستايى ــ شهرى است. در نتيجٔه 
اين مهاجرت ها، جمعيت شهرهاى مهم و اصلى اين کشور ــ مانند داکا و بندر چيتاکـونگ ــ افزايش يافته اند. به 
علت اين مهاجرت ها شهرهاى بزرگ با مشکالت زيادى مواجه شده اند. در داکا، زاغه ها نه فقط در حومه ها بلکه 
در کل سطح شهر پراکنده اند و ميزان آلودگى به دليل پخش زباله در خيابان ها و جاده هاى اطراف شهر، باالست. 

آب آشاميدنى ناسالم و وجود بخش غيررسمى از ديگر مشکالت شهرهاى بزرگ اين کشور است. 

١٣٧

شکل ۱۳ــ بازار کنف در بنگالدش



مطالعۀ موردی 
 (8)

 توکيو توکيو

١٣٨

ـ يوکوهاما يکى از بزرگ ترين تجمع هاى شهرى در ساحل اقيانوس آرام است.  ناحئه مگاالپليس توکيوـ 
اين ناحيه شامل شهر پايتختى توکيو، بندر يوکوهاما و مرکز صنعتى کاواساکى است که مهم ترين منطقٔه صنعتى 

ژاپن نيز محسوب مى شود. 
توکيو يکى از ثروتمندترين شهرهاى جهان است. درسال ۱۹۹۲ جمعيت ناحئه دولتى متروپلتين توکيو 
۱۱    ميليون و جمعيت ناحئه وسيع تر آن ۳۱ ميليون نفر بوده است. متروپلتين توکيو مهم ترين مرکز تجارى کشور 
ژاپن است. ناحئه مرکزى توکيو از نظر ساختمان ها و جمعيت بسيار متراکم است. مهم ترين شبکٔه اصلى بانک ها 

و کمپانى هاى داخلى و خارجى ژاپن در اين شهر قرار دارد. 
مشهورترين و  گينزا از  دارد.  نام   (Shinjuka) جوکو شين  گينزا (Ginza) و  دو مرکز مهم تجارى توکيو، 
گران ترين مراکز خريد جهان است. توشيبا، ميتسوبيشى و سونى آخرين مدل هاى توليدات و ابداعات خود را در 
فروشگاه هاى بزرگ اين ناحيه عرضه مى کنند. بزرگ ترين و گران ترين رستوران ها و سوپرمارکت ها در شين جوکو 

قرار دارند. 
ناحئه مرکزى توکيو هنگام روز به محل تجمع مردم و مرکز تجارت بدل مى شود؛ درحالى که در شب مرکز 
جمله  از  بزرگ  شهرهاى  مشکالت  از  برخى  با  زياد،  ثروت  داشتن  رغم  به  توکيو  است.  فراغت  اوقات  گذران 

شکل ۱۴ــ توکيو، شهر چند هسته اى

0 2km

7km

مراکز اوليه
هسته هاى کنونى

  گينزا
فروشگاه ها، گذران اوقات فراغت
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     شى بويومجلس ــ خدمات آموزشى
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      شين جوکو
ادارات دولتى ــ فروشگاه ها 

گذران اوقات فراغت
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ناحيۀ تجارى ــ بندر

وت
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١٣٩

آلودگى  خانه سازى،  گران قيمت،  زمين هاى  نقل،  و  حمل  مشکالت 
و … مواجه است. 

  مشکالت حمل و نقل: هرروز بيش از دو ميليون نفر براى 
انجام دادن کارهاى روزانٔه خود به بخش مرکزى توکيو مسافرت مى کنند. 
روزانه ۱۵ ميليون سفر با قطار، ۷ ميليون با مترو و ۶ ميليون با اتومبيل 

خصوصى و ۴ ميليون با اتوبوس و تاکسى انجام مى گيرد. 
  زمين هاى گران قيمت: تقاضا براى زمين هاى بخش هاى 
مرکزى توکيو زياد است. همين امر موجب باال رفتن قيمت زمين و 
پيدايش آسمان خراش ها در اين نواحى شده است. هرکس آرزوى خريد 
يک قطعٔه کوچک زمين را در بخش مرکزى توکيو داشته باشد، بايد 

فوق العاده ثروتمند باشد. 
داراى  کوچک،  و  فشرده  به هم  خانه ها  اغلب  خانه سازى:    
از  خانواده ها  پرجمعيت،  بسيار  نواحى  در  باغچه اند.  فاقد  و  اتاق  يک 
بيشتر  شهر  اين  در  مى کنند.  استفاده  عمومى  آشپزخانه هاى  توالت ها و 
خانه ها از چوب ساخته شده و خطر آتش سوزى آنها را تهديد مى کند. 
بااين حال،  است.  زياد  باز  فضاى  و  زمين بازى  و  بوستان  براى  تقاضا 
ژاپن مشکالت مربوط به تأمين آب و دفع فاضالب شهرهاى کشورهاى 

درحال توسعه را ندارد. 
  آلودگى: رشد جمعيت و صنعت، سبب آلودگى هوا و آب 
شده است. در گذشته، قلٔه فوجى ياما در روزهاى صاف زمستان از 
مرکز توکيو قابل مشاهده بود اما امروزه فقط در روزهايى که کارخانه ها 

تعطيل است يا هنگام وزش باد مى توان آن را ديد. 
از دهٔه ۱۹۷۰ به بعد، ژاپن برنامه هاى جالبى براى کاهش آلودگى 
اجرا کرده است و چون سرمايه و فّناورى الزم را نيز در اختيار دارد، 
در اين زمينه تا حدود زيادى موفق بوده است. البته هنوز هم به دليل 
وجود تعداد زياد اتومبيل ها و کارخانه ها، توکيو با سروصدا و آلودگى 
هوا روبه روست و هنوز تعداد زيادى از فاضالب هاى خانگى و صنعتى 

شهر به دهانٔه خليج توکيو مى ريزد. 
مخاطرات طبيعى: به دليل قرار گرفتن ژاپن در حاشئه    
صفحٔه قاره اى، اين ناحيه در معرض خطر زلزله قرار دارد. در گذشته، 
زلزله در ژاپن خسارت هاى فراوانى به بار مى آورد اما با ساخته   شدن 
اين  امروزه  زلزله،  خطر  برابر  در  مقاوم  بسيار  و  جديد  ساختمان هاى 
خسارت ها به حداقل رسيده است. نواحى ساحلى توکيو در معرض 

خطر سيالب و امواج جزرومدى (تسونامى) قرار دارد. 

شکل ۱۵ــ  خط آهن ساخته شده بر فراز 
جادۀ اصلى توکيو

شکل ۱۶ــ ُهل دادن مردم به داخل قطار در
 ايستگاه شين جو، توکيو

شکل ۱۷ــ تراکم ساختمان هاى تجارى در
 بخش مرکزى توکيو
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نواحی سياسینواحی سياسی
۷فصلفصل
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به شکل ۱ توجه کنيد. روى اين نقشه واحدهاى سياسى 
اين  از  يک  هر  مستقل اند.  يکديگر  از  که  مى بينيد  را  مختلفى 

واحدهاى سياسى چه نام دارد؟
مشخصى  سرزمين  که  است  سياسى  واحد  يک  کشور، 
دارد و داراى جمعيت دائم و حکومت است. هر کشور مى تواند 
با کشورهاى ديگر روابط خارجى داشته باشد و در امور داخلى 
خود مستقل باشد؛ مانند ايران و هند در قارٔه آسيا. آيا مى توانيد 

دو کشور مستقل را در قارٔه افريقا نام ببريد؟

سرزمين
کشورها، پيش از هر چيزی، تداعی کننده يک مکان هستند. 
سرزمين يک کشور شامل ابعاد خشکی ها، آب های مجاور، حتی 

باالی جو و اعماق زمين آن است. به عنوان مثال جمهوری اسالمی 
ايران بر خاک داخل مرزها، آب های پيرامونی خود، اعماق زمين و 
فضای باالی خود مالکيت دارد. بنابراين سرزمين، چهره طبيعی 

يا فيزيکی يک کشور است.

حکومت
بعد  حکومت  باشد،  کشور  يک  افقی  بعد  سرزمين  اگر 
عمودی يک کشور يا نظام سياسی است. به عبارت ديگر سرزمين 
بستر و محل استقرار يک حکومت است. در سال های گذشته با 
مفهوم نظام سياسی آشنا شديد. مجموعه اجزای يک نظام سياسی 
مانند قوای سه گانه، نهادهای نظامی، مجلس خبرگان و مردم اجزای 
حکومت هستند که بر روی سرزمين قرار دارند. بنابراين حکومت 

شکل ۱ــ نقشۀ سياسى جهان

درس چهاردهم  :  واحدهای سياسی و مرزها
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است.  کشور  يک  قانونی  و  اداری،  و  تشکيالتی  عمودی،  بعد 
در رأس حکومت کشور ما مقام رهبری يا ولی فقيه قرار دارد. 
مبنای  بر  معموالً  که  هستند  گوناگونی  اشکال  دارای  حکومت ها 

رضايت عمومی مردم، همه پرسی و قانون اساسی شکل گرفته اند.

ملت
شامل افرادی است که در درون يک کشور دارای پيوندهای 
سرزمين  مانند  عناصری  شامل  پيوند  اين  هستند.  معنوی  ماّدی و 

مشترک، دين مشترک، تاريخ و آداب و رسوم … مشترک است.

دولت
بدنٔه تشکيالتی و اجرايی حکومت را گويند. دولت در معنای 
خاص، شامل افراد و سازمان هايی است که وظيفه برنامه ريزی و 

عهده  بر  را  قوانين  اجرای  وظيفٔه  دولت  دارند.  را  کشور  اداره 
دارد. در رأس دولت ها رئيس جمهور قرار دارد. 

حاکميت
حاکميت  است.  حاکميت  حکومت،  ويژگى هاى  از  يکى    
يعنى داشتن استقالل، و بـرکنار بودن از نظارت و دخالت دولت هاى 

خارجى.

مشروعيت
پيدا  بين المللى  شخصيت  سياسى  واحد  يک  اين که  براى 
کند، بايد از طرف تعدادى از حکومت ها به رسميت شناخته شود 

و درواقع، مشروعيت يابد.

شکل ٢ــ ارکان حکومت در جمهوری اسالمی ايران

مرزها
با نگاه به نقشٔه سياسى جهان، کشورهاى همسائه ايران را 
نام ببريد. چه عاملى ايران را از کشورهاى همسايه جدا مى کند؟ 
کشور  با  را  مرزى  خط  کوتاه ترين  و  طوالنى ترين  کشورهايى  چه 

چه  و  مى آيند  پديد  چگونه  مرزى  خطوط  مى دانيد  آيا  دارند؟  ما 
ويژگى هايى دارند؟

مشخص  يا  جان،  از  دفاع  براى  قديم  روزگاران  از  مردم 
کردن حد و حدود مالکيت خود، مرزهايى ايجاد کرده اند؛ مانند، 

ارگان های
 خصوصی

ارتباطات و اقتصاد

سرزمين
(آب، خاک، هوا)

ساير ارگان های رسمی 
نظام، مجلس خبرگان، 
شورای نگهبان، مجمع 
تشخيص مصلحت

قوه قضائيه

ولی فقيه 
رهبری دولت

مجلس
شورای اسالمی

حاکميت

نهادهای نظامی ويژگی ها و ارکان حکومت 
جمهوری اسالمی ايران
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پرچين هاى سنگى يا چوبى دور باغ ها و ديوار مزارع و خانه ها.
شايد تا به حال براى شما اتفاق افتاده باشد که براى ثبت نام 
به دبيرستانى مراجعه کرده ايد و مدير آن واحد آموزشى از اين که 
نمى تواند شما را ثبت نام کند، عذرخواهى کرده است؛ زيرا شما در 

محدودٔه آن منطقٔه آموزشى زندگى نمى کنيد.
گاهى مرزها براى اداره و کنترل بهتر امور مختلف ايجاد 
مى شود؛ مانند مرز مناطق آموزشى (به شکل ۶ توجه کنيد)، انتظامى، 

به خطوطی كه حاكميت ارضی و قانونی هر كشور را معني و آن را از همسايگان خود مشخص و جدا 
می كند، مرز می گويند.

شکل ۴ــ ديوار خانه ها در شهر تهرانشکل ۳ــ پرچين خانه اى در اروپا

شکل ۵   ــ قسمتى از محدودۀ دو منطقۀ آموزشى در شهر تهران

خيابان کريم خان زند منطقه ۷ 
آموزش و 
پرورش

فتح
ر م
دکت

هيد 
ن ش

يابا
خ

منطقه ۶ آموزش و پرورش
ميدان 
ولى عصر

ميدان
هفت تير

خيابان طالقانى

N

شهردارى و… .
آيا در شهر يا روستاى محل زندگى شما چنين محدوده هايى 
براى انجام امور مختلف وجود دارد؟ آيا مرز اين مناطق در واقعيت 

و روى زمين نيز قابل مشاهده است؟
سرزمين را از هم جدا  قلمرو يا  مرزى که دو  مهم ترين    

مى کند، مرز بين دو کشور است.
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  مرزها از نظر قابليت مشاهده، 
دوام، اهميت و شدت مراقبت و دقت 
هم  با  آنها،  محل  عالمت گذارى  در 

تفاوت دارند.

ويژگى هاى مرزها
محدودٔه حاکميت هر کشورى 
تا مرزهاى آن گسترش دارد. هر کشور 
قوانينى  خود  سرزمين  محدودٔه  در 
را  خود  دفاع  نحؤه  مى کند.  وضع 
مشخص مى سازد و ساير امور دولتى 
حدود  مى گذارد.  اجرا  مرحلٔه  به  را 
و  زمين  سطح  نه تنها  کشورها  مرزى 
زمين  باالى  و  زير  فضاى  بلکه  آب ها 

را نيز شامل مى شود. شکل ۶     ــ مرز قابل مشاهده

بعضى از مرزها مشخص و قابل مشاهده اند.
(مانند مرز باغ يا مزرعه)

کشيده مى شوند و  بودن  دائمى  نيت  با  مرزها  بعضى 
دوام زيادى دارند (مانند مرز ايران و ترکيه).

دارند و به شدت از  زيادى  مرزها اهميت  بعضى از 
آنها محافظت مى شود.

(مانند مرز بين هند و پاکستان)
بعضى از مرزها به قدرى اهميت دارند که آنها را روى 
زمين عالمت گذارى مى کنند و مراقب اند که خطوط 

آنها جابه جا نشود. 
(مانند مرز ايران و عراق)

بعضى مرزها قابل مشاهده نيستند.
(مانند مرز محله هاى يک شهر يا مرز بين استان ها)

بعضى مرزها دائمى نيستند و دوام محدودى دارند.
(مانند محدودهٔ ترافيک شهر تهران که دوام آن ساعات معينى 

از روز است.)
بعضى از مرزها اهميت زيادى ندارند.

ميان  مرز  کشور،  يک  داخلى  استان هاى  مرزهاى  (مانند 
اسکاتلند و انگلستان)

بعضى از مرزها احتياج به مراقبت دقيق در محل ندارند.
(مانند مرز عربستان سعودى و عراق که در قلب بيابان واقع 

است).

قابليت مشاهده

دوام

اهميت

دّقت

جدول ۷  ــ برخى از ويژگى مرزها
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عصبانيت   ــ      ۸ شکل 
معترضين مکزيک از 

ساخت ديوار مرزى

ديوار   ساخت  ۹ــ   شکل 
مرزى عاملى براى جلوگيرى  
قانونى  غير  مهاجرت  از 

به   اياالت متحدۀ آمريکا

۱ــ واحدهاى سياسى را به ترتيب از بزرگ به کوچک مرتب کنيد.
کشور شهرستان   استان   سازمان هاى بين المللى 

۴ــ ۳ــ   ۲ــ   ۱ــ  
۲ــ مرز را تعريف کنيد.

۳ــ مورد صحيح را با عالمت    پر کنيد.
ب ــ مرز ترکيه و عراق    ← الف ــ مرز استان هاى تهران و سمنان     مرز با اهميت   

ب ــ مرز خيابان و پياده رو    مرز بادوام      ← الف ــ مرز اسپانيا و فرانسه    
ب ــ ديوار خانه هاى روستايى    مرز قابل مشاهده      ←  الف ــ مرز منطقٔه ۱و۲آموزش و پرورش    

ب ــ مرز کويت وعربستان سعودى     مرز دقيق       ← الف ــ مرز ايران و عراق    
۴ــ سرزمين به عنوان مهم ترين عنصر از حکومت دارای چه ابعادی است؟

٥  ــ دربارٔه عناصر پيوند دهندٔه ملّت در جمهوری اسالمی ايران مقاله ای تهيه کنيد و در کالس ارائه دهيد.

شکل ۱۰ــ مرز بين ايالت ها و شهرها

ت ١
عالي
ف
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انواع مرزها
همان طور که گفتيم، مهم ترين مرز، مرز ميان کشورهاست. به 
مرز بين دو کشور مرز بين المللى مى گويند. به طور کلى، مرزهاى 
بين المللى به دو دسته تقسيم مى شوند: مرزهاى طبيعى و مرزهاى 

غيرطبيعى.
  مرزهاى طبيعى

رود، کوه، بيابان، تاالب و کوير همه، پديده های طبيعى اند. 
مرز بعضى از کشورها با استفاده از اين پديده های طبيعى مشخص 
مورد  مرز  به عنوان  همه  از  بيش  که  طبيعى  پديده هاى  اين  مى شود. 
همٔه  مى دهند.  تشکيل  را  طبيعى  مرزهاى  مى گيرند،  قرار  استفاده 
مرزها قراردادى اند و با تصميم انسان تعيين مى شوند. مرزهاى طبيعى 

به طور نسبى دائمى اند و در کوتاه مدت چندان تغيير نمى کنند. مهم ترين 
مرزهاى طبيعى عبارت اند از:

نظير  کوه هايى  رشته  امتداد  در  مرزها  اين  کوه ها:  ــ  الف 
آلپ، هيماليا، آند که ارتفاع آنها زياد است و معموالً غيرقابل عبورند، 
و  دارند  اهميت  نظامى  نظر  از  شده  ياد  کوه هاى  شده اند.  مشخص 
مرزهاى دائمى مناسبى به حساب مى آيند. در تعيين خط مرزى دقيق 

ميان دو کشور مى توان از خط الرأس کوه ها استفاده کرد.
خط الرأس خطى است که از متصل کردن نوک بلندترين 
پيرنه  کوه  رشته  مانند  مى آيد؛  به وجود  يکديگر  به  کوهستانى  نقاط 
ميان فرانسه و اسپانيا (شکل۱۱) و کوه هاى آرارات در مرز ايران 

و ترکيه.

شکل ۱۱ــ کوه پيرنه حدفاصل
 فرانسه و اسپانيا

و  درياچه ها،  رودخانه ها  درياها،  از  بعضى  آب ها:  ــ  ب 
کانال هاى آبى که ميان دو يا چند کشور قرار دارند، مرز بين آنها 
محسوب مى شوند. همٔه کشورها مرز آبى ندارند. آيا مى توانيد با 
توجه به نقشٔه سياسى جهان چند کشور محصور در خشکى را 

نام ببريد؟
اقيانوس ها و درياهاى آزاد به هيچ دولت يا نيروى خاصى 
آنها  در  مساوى  به طور  مى توانند  دولت ها  همٔه  و  ندارند  تعلق 

کشتيرانى کنند و از منابع حياتى و معدنى آنها بهره ببرند.
اگرچه درياها متعلق به همٔه مردم دنياست، اما هر کشورى 
که در مجاورت آب هاى آزاد قرار بگيرد، به اندازٔه بُرد يک گلولٔه 

توپ جنگى بر آب هاى ساحلى خود حق حاکميت دارد و تحت اين 
ضابطه امکان دفاع از خاک خود را فراهم مى کند. اين حاکميت 
مى شود  اعمال  موردنظر  کشور  مجاور  درياى  از  باريکى  نوار  بر 
که جزء آن کشور محسوب شده، درياى سرزمينى ناميده مى شود 
(عرض درياى سرزمينى بين ۵ تا ۲۲ کيلومتر از پايين ترين حّد جزر 

درنظر گرفته مى شود).
زمانى که يک رود مرز بين دو کشور است، از خط منصف 
براى تعيين مرز استفاده مى کنند. خط منصف خطى است مرزى 
که از وسط رودخانه مى گذرد و فاصلٔه مرز از هر دو ساحل به يک 
اندازه است. ممکن است خط مرزى عميق ترين نقاط بستر رود را 

کيلومتر

فــــــــرانــــــســــــه

اســـپــــانــــيـــا

 رشته کوه پيرنه
خط مرز

مقياس تقريبى
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شکل 13ــ تعىىن خط مرزى رود به صورت تالوگ و خط منصف

به هم متصل کند که به آن تالوگ مى گوىند. تالوگ درواقع بهترىن 
خط مرزى است؛ چون هر دو کشور حق کشتىرانى در دو طرف 

آن را دارند )شکل 13(.
مرزى  مسئوالن  اجازٔه  بدون  کشورى  هىچ  است  بدىهى 

نمى تواند به حرىم آبى کشور دىگر وارد شود.
 مرزهاى غىرطبىعى

امروزه براى تعىىن مرزهاى بىن المللى در جاهاىى که عوارض 
خطوط  ىا  مدار  نصف النهار،  خطوط  از  ندارد،  وجود  طبىعى، 
مستقىم استفاده مى شود که داراى شکل تقرىباً منظمى هستند و به 
همىن دلىل مرزهاى هندسى نامىده مى شوند. مانند مرز بىن کانادا و 

اىاالت      متحدهٔ   آمرىکا روى مدار 49 درجٔه عرض شمالى.
الف ــ مرزهاى تحمىلى

همان طور که در فصل اول خواندىد، بسىارى از مرزهاى 
سىاسى با حدود نواحى فرهنگى )قومى، زبانى، مذهبى و…( تطبىق 
ـ زبانى را از هم  نمى کند. اىن مرزها افراد ىک ملت ىا گروه نژادىـ 
جدا مى سازد و باعث مى شود بخشى از ىک قوم در ىک کشور و 
بخش دىگر آن در کشورهاى همساىه قرار گىرد. به اىن گونه مرزها که 
بدون توجه به سىماى فرهنگى و قومى ناحىه و تنها بنابر سىاست هاى 
بىن المللى به وجود آمده اند؛ مرزهاى تحمىلى مى گوىند. اىن گونه 
ناآرامى را فراهم مى کنند؛ مانند  زمىنه هاى تنش و  مرزها معموالً 

شکل 12ــ مناطق دریایی

کشور الف

کشور ب

خط منصف

خط تالوگ

ساحل الفساحل ب

آبهای داخلی

خط مبناء 24 N.m.)44 k.m.(

12 N.m.)22 k.m.( 200 N.m.)370 k.m.(

)پایىن ترین حد جزر(

منطقه نظارت
منطقه انحصاری اقتصادی

دریای آزاد

فالت قاره

شىب اقىانوسی

هر مایل دریایی ).N.m( برابر با 1/852 کىلومتر ).k.m( می باشد.

دریاى سرزمىنى

ادامه حاکمىت کشور ساحلی در دریا
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مرز ميان ايرلند شمالى و جنوبى و يا مرز اکثر کشورهاى افريقايى 
که به وسيلٔه قدرت هاى استعمارگر و بدون توجه به زبان، مذهب و 

وابستگى هاى قبيله اى ايجاد شده است.
به شکل ۱۴ توجه کنيد و اين نقشه را با نقشٔه افريقاى امروز 
مقايسه کنيد. آيا مرز کنونى اکثر کشورهاى افريقايى با قلمروهاى 

استعمارگران منطبق است؟ کدام کشورها؟
ب ــ مرزهاى پيشتاز

بعضى از مرزها در نواحى خالى از سکنه و قبل از استقرار 
کنار  در  به تدريج  که  مردمى  و  شده اند  ترسيم  انسانى  اجتماعات 
اين گونه مرزها سکونت يافته اند، توانسته اند زندگى خود را با مرز 
تطبيق دهند و امروزه با مشکل مواجه نيستند. به اين گونه مرزها، 
مرزهاى پيشتاز (پيشين يا قبل از سکونت) گفته مى شود؛ مانند 

مرز ميان کانادا و آالسکا.

ج ــ مرزهاى تطبيقى
استقرار  از  بعد  که  مرزهايى اند  مرزها،  از  ديگر  نوعى 
تعيين  قومى  و  فرهنگى  الگوهاى  با  منطبق  و  انسانى  اجتماعات  
شده اند که به آنها مرزهاى تطبيقى مى گويند؛ مانند مرز ميان هند 

و پاکستان.
  مرزهاى هوايى

ادعاى  نيز  خود  سرزمين  فراز  هواى  مورد  در  کشور  هر 
حاکميت دارد. درواقع، مرزها تنها روى زمين کشيده نمى شوند؛ 
احاطه  را  سرزمين ها  دور  تا  دور  فرضى  ديوار  يک  مانند  بلکه 
مى کنند. به اين مرزها، مرزهاى هوايى مى گويند. خلبانان هنگام 
عبور از مرز هر کشور بايد ورود خود را به فضاى آن کشور به 

مسئوالن اطالع دهند.

0 500 1/000

km

N

اول  جهانى  جنگ  از  بعد  افريقا  مختلف  بخش هاى  مرزهاى  نقشۀ  ۱۴ــ  شکل 
قدرت هاى  توسط  قاره  اين  از  بخش هايى  اشغال  بيانگر  که  (۱۸ــ۱۹۱۴)، 

استعمارگر اروپايى است.
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بیشتر بدانیم

اىران هم  ىا چند درىا،مرزهای درىاىی دارند.کشور ما  با ىک  به علت مجاورت  بىشتر کشورهای جهان 
از شمال و جنوب به درىا راه دارد.برخی از کشورها مانند ژاپن و اىسلند به علت جزىره ای بودن به طور کامل 
در درون آب ها قرار دارند.تعىىن مرزهای درىاىی بىن دو کشور کار آسانی نىست.معموالً مرز درىای سرزمىنی 
پاىىن ترىن حد  جزر در درىاست که به وسىله خطی ترسىم می شود که به آن خط مبدأ می گوىند.به آب های پشت 
سرزمىنی  داخلی،درىای  آب های  از  است.بعد  آن  مالک  ساحلی  دولت  و  می گوىند  داخلی  مبدأ،آب های  خط 
است.دولت ساحلی برآب بستر درىا و زىر بستر درىای سرزمىنی حاکمىت دارد.کشورهای خارجی می توانند از 
اىن منطقه با حق عبور بی ضرر عبور کنند. بعد از آن، منطقه نظارت قرار دارد.دولت ساحلی برای جلوگىری از 
تخلفات گمرکی،مهاجرتی و بهداشتی بر اىن منطقه نظارت دارد.منطقه بعدی انحصاری اقتصادی است.کشور 
ساحلی در اىن منطقه حق اکتشاف و بهره برداری از منابع زنده و غىر زنده و فعالىت های علمی را دارد.فالت قاره 

و قلمرو آب های آزاد ساىر قلمروهای درىاىی هستند.

1ــ کدام مرز طبىعى قارهٔ آسىا را از اروپا جدا مى کند؟
2ــ روى نقشه به کشورهاى اسپانىا و فرانسه نگاه کنىد. کدام کوه مرز بىن اىن دو کشور است؟ دو وىژگى 

مهم اىن مرز را بنوىسىد.
3ــ با توجه به نقشٔه طبىعى اىران بگوىىد کدام رودخانه بخشى از خط مرزى کشورهاى اىران و عراق است؟ 

اىن مرز چگونه تعىىن شده است؟
4ــ در شرق کشور ما، کدام رودخانه بخشى از خط مرزى را تشکىل مى دهد؟

5  ــ در کدام ىک از مرزهاى زىر حداقل کشمکش و اختالف سىاسى مشاهده مى شود؟ چرا؟
)پىشتاز(    )تحمىلى(     )مرز درىاىى( )تطبىقى( 

٭ تحقیق کنید
دربارهٔ ىکى از اختالفات مرزى بىن کشورها در سال هاى اخىر به دلخواه تحقىق کنىد.

2 
یت

عال
ف
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آيا تاکنون فکر کرده ايد که چه عواملى موجب قدرتمندى 
يک کشور مى شود؟

همه  اما  دارد  وجود  زيادى  اختالف نظر  قدرت  تعريف  در 
توافق دارند که قدرت حکومت را بايد در مقايسه با حکومت هاى 
ديگر سنجيد. به عبارت ديگر، قدرت امرى نسبى است نه مطلق.

هر حکومتى که دايرٔه نفوذش از مرزهاى خود و منطقه اى 
که در آن واقع است، فراتر رود، نسبت به حکومت هاى ديگر قدرت 

بيشترى دارد.

بازتاب قدرت حکومت ها را در دو مورد مى توان جست و جو 
کرد:

۱ــ حاکميت ملى (توانايى حکومت ها براى رسيدن به نتايج 
مطلوب در امور داخلى).

۲ــ سياست خارجى (روابط خارجى با ساير کشورها).
به شکل۱ توجه کنيد. کدام عوامل در ايجاد قدرت کشورها 

مؤثرند؟

شکل ۲ ــ نقشۀ آمريکاى جنوبى

0 500 1000 1500

گويان فرانسه

بــرزيــل

کيلومتر

درس پانزدهم  :  قدرت ملی و منطقۀ خليج فارس

قدرت ناشى از ساختار جغرافيايى 

وضع ناهموارى موقعيتشکلوسعت

عوامل مؤثر در قدرت ملى

قدرت جمعيتى

قدرت نظامى

قدرت سازمان دهى و 
مديريت کشور

قدرت ناشى از روابط خارجى

قدرت اقتصادى

٭ وسعت
از ميان عوامل ذکر شده، عوامل مربوط به قدرت ناشى از ساختار جغرافيايى 
ــ يعنى وسعت، شکل، موقع و ناهموارى ــ را بررسى مى کنيم. با توجه به نقشٔه 
سياسى جهان، کشورهاى چين و مصر و کوبا را از نظر وسعت با هم مقايسه کنيد. 

از اين مقايسه چه نتيجه اى مى گيريد؟
تفاوت  اين  دارند.  تفاوت  يکديگر  با  وسعت  نظر  از  جهان  سياسى  نواحى 
وسيع  کشورهاى  از  يکى  که  برزيل  همسايگى  در  مثالً  است؛  چشم گير  بسيار  گاه 
جهان به شمار مى آيد، کشور گويان قرار دارد که در مقايسه با برزيل بسيار کوچک 

است.
در مقابل، در اروپا کشورهاى کوچکى وجود دارند که گويان در مقايسه با 

آنها يک واحد سياسى بزرگ به نظر مى آيد؛ مانند ليختن اشتاين و سن مارينو.

شکل ۱ــ عوامل مؤثر در قدرت ملى



١٥١

(نروژ)

(لهستان) 

(الجزاير)

(تايلند)

(اندونزى)

سوازيلند
(افريقاى جنوبى)

(لسوتو)
محاطى

(شيلى)

طويل

فشرده

محيطى دنباله دار

پاره پاره

0 80 160 240 320

ملى  قدرت  در  مهمى  عامل  را  سرزمين  وسعت  معموالً 
به حساب مى آورند؛ به طورى که دو حکومت که از کلئه جهات با 
هم يکسان اند، حکومتى که سرزمين وسيع ترى را در اختيار دارد، 

قدرتمندتر است؛ زيرا:
و  بيشتر  گياهـى  پـوشش    ، متنوع   هـوايى  و  آب  ۱ــ 

منابع  زيرزمينى فراوان ترى دارد.
مى توانند  زيادترى  جمعيت  وسيع  کشورهاى  در  ۲ــ 
سکونت داشته باشند و امکان استفاده از منابع طبيعى بيشتر فراهم 

مى شود.
دشمن  حمالت  مقابل  در  مقاومت  براى  بهترى  زمينٔه  ۳ــ 

وجود دارد.

وسعت زياد اگر با جنبه هاى ديگر قدرت همراه باشد، عامل 
مهمى در قدرت ملى به حساب مى آيد.

وسيع  کشورهاى  داخلى  امور  ادارٔه  که  بدانيد  نيست  بد 
و  منظم  ارتباطى  شبکه هاى  انواع  وجود  مستلزم  و  دشوار  کارى 

مديريت پيشرفته است.

٭ شکل سرزمين
ديگر عامل مؤثر در قدرت ملى، شکل يک کشور است.
کنيد. کشورها را از نظر شکل به صورت هاى  به   شکل ۵ توجه 

زير طبقه بندى کرده اند:
شبيه  آنها  شکل  که  جور (فشرده)  و  جمع  کشورهاى  ۱ــ 

مربع يا دايره است.
۲ــ کشورهاى طويل که طول آنها حداقل شش برابر عرض 

متوسط آنهاست.
به صورت  آنها  بخش  يک  که  دنباله دار  کشورهاى  ۳ــ 

شبه جزيره يا داالن از بخش اصلى سرزمين جداست.
۴ــ کشورهاى چند تکه يا پاره پاره مانند کشور اندونزى 

يا کشور ژاپن.
۵  ــ کشورهاى محاطى که يک کشور درون کشور ديگر 

محصور شده است.

شکل ۵ ــ اشکال مختلف کشورهاى دنيا   

شکل ۳ــ موقع نسبى کشور سن مارينو 

شکل ۴ــ موقع نسبى ليختن اشتاين

اتريش

ليختن اشتاين

سوئيس

کيلومتر
مقياس تقريبى

درياى آدرياتيک

سن مارينو
ايتاليا
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به طور کلى، بهترين شکل براى يک کشور، شکل فشرده 
چنين  در  باشد.  داشته  قرار  آن  مرکز  در  پايتخت  که  است 
نقاط  تمام  به  کشور  مرکز  از  مى توان  زمان  کمترين  در  وضعى، 
(کوتاه ترين)  کمترين  کشورى  چنين  کرد.  پيدا  دسترسى  اطراف 
مرزهاى قابل دفاع را دارد که مزيتى براى آن محسوب مى شود. 
همچنين احداث جاده و خطوط آهن در چنين کشورى با صرف 
معموالً  کامل  دايرٔه  شکل  البته  است.  امکان پذير  هزينه  کمترين 

است. غير  ممکن 
گسترش  زايدٔه  دو  يا  يک  داراى  دنباله دار  کشورهاى 
يافته اند. اين دنباله ممکن است به صورت يک شبه جزيره باشد؛ مثل 
تايلند. و يا به صورت يک زايده يا داالن، داراى اهميت اقتصادى 

يا استراتژيک باشد؛ مانند افغانستان.
همٔه  بر  حکومت  نظارت  چندتکه،  و  طويل  کشورهاى  در 
قسمت هاى کشور و همچنين ايجاد خطوط ارتباطى با مشکالتى 

مواجه مى شود. 
برخى از کشورها خاک کشور ديگر را به طور کامل احاطه مى کنند 
اما در ادارهٔ امور حکومتى آن دخالتى ندارند (محيطى)؛ مانند کشور افريقاى 

جنوبى که کشور کوچک لسوتو را احاطه کرده است.

 ٭    موقع جغرافيايى
  هر کشور شامل موقع رياضى (طول   و عـرض جـغرافيايى) 
ساير  به  نسبت  کشور  آن  قـرارگـيرى  (مـحـل  نسبى  مـوقـع  و 
کشورها، درياها، منابع اقتصادى، کانال ها و آبراهه ها و…) است؛ 
مثالً کشورهاى کانادا و روسيه با وجود وسعت زياد، به دليل موقع 
رياضى يعنى قرار گرفتن در عرض هاى جغرافيايى باال، توان کمى 

براى کشاورزى دارند.
کشورهايى که به دليل موقعيت نسبى، امکان دسترسى به حريم 
اقيانوس ها را ندارند و به وسيلٔه ساير کشورها محاصره شده اند، در 
يک وضع نامساعد جغرافيايى قرار گرفته اند؛ زيرا امکان تجارت 

دريايى بين المللى و استفاده از منابع آب هاى ساحلى را ندارند.
٭ ناهموارى

ناهموارى ها نيز در قدرت ملى يک کشور نقش مؤثرى دارند. 
براى مثال، وضع ناهموارى ها يعنى رشته کوه ها، بيابان ها و باتالق ها 
مى تواند مانعى جدى در راه توسعٔه شبکه هاى ارتباطى يک کشور 
باشد. ناهموارى ها همچنين مى توانند بر توزيع جمعيت اثر بگذارند و 
باعث پراکندگى جمعيت شوند. رساندن خدمات و تجهيزات به يک 

جمعيت پراکنده مشکل تر از جمعيت متمرکز است.

۱ــ قدرت يک حکومت به چه عواملى بستگى دارد؟
۲ــ با توجه به نقشٔه جهان نما، شکل هر يک از کشورهاى زير را معين کنيد.

فيلى پين (          ) ميانمار (برمه) (          )  اوروگوئه (          ) 
ايتاليا (          ) ويتنام (          )  زيمبابوه (          ) 

۳ــ سه کشور محصور در خشکى را در هر يک از قاره هاى آسيا، افريقا و آمريکاى جنوبى نام ببريد.
۴ــ کشورهاى طويل و پاره پاره براى ادارٔه امور خود با چه مشکالتى مواجه مى شوند؟

٭ کارگروهي کارگروهي
۵  ــ يکى از عواملى که موجب انسجام و پيوستگى يک کشور مى شود، تقويت حس استقالل ملّى است. 
براى اين منظور از مشخصه هاى فرهنگى نظير سرود ملّى، پرچم، اعياد يا مراسم مذهبى خاص، تعطيالت و… 
استفاده مى شود. آن دسته از مشخصه هاى فرهنگى را که باعث ثبات هويت و انسجام بيشتر مردم کشور ما مى شوند، 

گردآورى کنيد. آنها را روى مقوايى بچسبانيد و به ديوار کالس نصب کنيد.

ت ١
عالي
ف
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منطقۀ خلیج فارس: یک ناحیه سیاسی در قلب جهان اسالم

امام خمینی رحمة الله علیه فرمودند:
من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک عنصر ورشکسته سیاسی، نظامی و اقتصادی بیش از این 
خود و مردم کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به آمریکا، ضعف و ناتوانی خود را بر مال نسازید. ابرقدرت ها آن لحظه ای که منافعشان 

اقتضا کند شما و قدیمی ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند.
صحیفۀ نور. جلد ٢ ص 120

منطقٔه  غرب  جنوب  در  نیمه بسته ای  دریای  خلیج  فارس 
خاورمیانه و بخش جنوبی سرزمین ماست که در روزگاران قدیم 
بعد  خلیج فارس،  ویژگی  مهم ترین  می شد.  نامیده  پارس  دریای 

جغرافیایی و نقش ارتباطی آن میان اروپا، آفریقا و آسیای جنوب 
هند،  اقیانوس  سرخ،  دریای  مدیترانه،  دریای  شرقی،  جنوب  و 

اقیانوس آرام و اطلس است. 

شکل ٦  ــ نقشۀ موقعیت جغرافیایی خلیج فارس

ایـــران

عراق

کویت

بحرینخــلیــج فــارس
قطر

امارات متحده عربی
عمان

عربستان سعودی

تنب بزرگ
تنب کوچک

ابوموسی
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سیاسی  و  جغرافیایی  ناحیٔه  قلب  و  مرکز  در  خلیج فارس 
جهان اسالم قرار دارد؛ زیرا فاصلٔه آن با کرانه های شرقی و غربی 
جهان اسالم تقریباً برابر است. این منطقه کانون ظهور و گسترش 

دین مبین اسالم بوده است.
مساحت خلیج  فارس حدود 240 هزار کیلومتر مربع است 
که هشت کشور ایران، عمان، امارات متحدٔه عربی، قطر، بحرین، 
کویت، عراق و عربستان سعودی در اطراف آن قرار دارند. بیشترین 
میزان طول ساحل را در سواحل خلیج فارس کشور ما ایران و 
کمترین میزان آن را کشور عراق دارد. وجود منابع عظیم نفتی و 
گازی در این بخش از جهان،این منطقه را به پرتنش ترین منطقٔه 
جهان تبدیل کرده است. از اواسط قرن نوزدهم و آغاز دورهٔ صنعتی 
جدید و عصر رقابت های استعماری این منطقه به یکی از مهم ترین 

و حساس ترین مناطق جهان تبدیل شده است.

بشقاب  به شکل  میالد. زمین  از  قبل  به 2500 سال  متعلق  بابلی  لوحه  شکل7ــ 
مسطحی است که آب شور خلیج  فارس آن را احاطه کرده است.

شکل 8   ــ تمبر یادبود خلیج  فارس

خلیج فارس کهن تر از تاریخ
حدود ده هزار سال قبل از میالد، دراویدی ها در سواحل 
در  عیالمی  نژاد  و  سامی نژادها  و  ایران،  شرق  جنوب  و  مکران 
هنگامی  داشتند.  سکونت  بوشهر  حوالی  و  خلیج  فارس  انتهای 
که هخامنشیان در نیمٔه قرن ششم پیش از میالد مسیح به تحکیم 
امپراطوری خود پرداختند، برای اولین بار در خلیج فارس دولت 
تشکیل شد. این امپراطوری از هند در شرق تا مصر و لیبی در 
غرب را در   بر  می گرفت. سراسر سرزمین های جنوب خلیج  فارس، 

بخش جنوبی این امپراطوری را تشکیل می دادند. این سرزمین ها، 
بخش های ساتراپی چهاردهم بودند.

روش  که  بودند  انسان هایی  نخستین  منطقه  این  ساکنان 
دریانوردی را آموختند؛ کشتی ساختند و غرب و شرق جهان را به 
یکدیگر پیوند دادند. دریانوردی در خلیج  فارس، حدود پانصد سال 
قبل از میالد مسیح، در زمان سلطنت داریوش اول آغاز شد و در همین 
زمان ایرانیان، نخستین ناوگان دریایی جهان را ایجاد کردند و تا انتهای 
دریای سرخ را پیمودند و به دریای مدیترانه راه یافتند. قدیمی ترین 
از  نام خلیج  فارس اشاره شده، لوحی سفالین  به  آن  سندی که در 

پادشاهان آشور است که مربوط به ٦٠٠ سال قبل از میالد است.

حال  به  تا  گذشته  از  که  است  تاریخی  نامی  خلیج  فارس 
از  خلیج  فارس  تاریخی،  اسناد  براساس  می شود.  برده  به کار 
هزاران سال پیش نه تنها توسط ایرانیان بلکه توسط سایر ملت ها، 
از جمله یونانیان، رومیان و اعراب …، همچنین در متون قدیمی 
و  مسلمان  و  مسیحی  جهانگردان  و  جغرافی دانان  آثار  جهان، 
نقشه های تاریخی و کهن به همین نام خوانده شده است. در هنگام 
حفر کانال سوئز سنگ نبشته ای از داریوش هخامنشی در مصر 
به دست آمد که مربوط به قبل از میالد حضرت مسیح است که در 
آن خلیج فارس را به نام دریای پارس خوانده اند.از سده های هفتم 
هرودوت  ماندر،  آناکسی  جمله  از  دانشمندان  همٔه  هشتم  ق. م  و 
)یونانی(، هکاتوس )یونانی پدر علم جغرافیا(، بطلمیوس، استرابون 
)یونانی(، خوارزمی، مسعودی، اصطخری، ابن حوقل، مقدسی، 
ادریسی، بیرونی، یاقوت، قزوینی، مستوفی و … از دریای جنوبی 
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شکل 9ــ نقشۀ ناهمواری های منطقه خلیج فارس

در اثر جابه جایی پوستٔه زمین در 140 میلیون سال قبل، 
اقیانوس هند و در 45 میلیون سال قبل دریای عمان را به وجود 
آورده است. در اواسط دوران سوم زمین شناسی نیز خلیج فارس 
قاره  فالت  یک  زمین شناسی  نظر  از  فارس  خلیج  شد.  تشکیل 
است. این بدان معناست که ادامٔه خشکی های ایران در زیر آب های 

خلیج  فارس بستر این دریا را تشکیل داده است.
میزان شوری آب خلیج  فارس از اقیانوس هند بیشتر است. 
آیا می دانید علت آن چیست؟ خلیج  فارس جزو دریاهای کم عمق 
آن  محسوب می شود. میانگین عمق آن ٣1 متر و حداکثر عمق 

 ٩٠ متر در بخش آب های ایران قرار دارد.

زمین شناسی خلیج  فارس
دریای عمان، خلیج    فارس و تنگٔه هرمز، دراثر جابه جایی 
پوستٔه جامد زمین به وجود آمده اند. در حدود 500 میلیون سال 
بود؛یعنی  یکپارچه  زمین  پوستٔه  پرکامبرین،  دورٔه  در  یعنی  پیش 
قاره ها به یکدیگر متصل بودند. براساس پدیدهٔ تکتونیک صفحه ای 
و جابه جایی قاره ها به تدریج چند قاره و چند اقیانوس در سطح 

زمین تشکیل شد.

ایران به نام خلیج  فارس، بحر فارس، خلیج  پارس و … یاد کرده اند.
زبان  به  کتاب جغرافیایی  قدیمی ترین  العالم،  کتاب حدود  در 
فارسی که حدود هزار سال قبل آمده است: »خلیج فارس از حد پارس 
برگیرد، با پهنای اندک تا به حدود سند«. می توان گفت از هنگامی 
که بشر تاریخ نویسی را آغاز کرد دریای بین فالت ایران و شبه جزیرٔه 
عربستان را دریای فارس یا خلیج فارس نامید و در هیچ یک از ادوار 

تاریخی نام دیگری به آن نهاده نشد.
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سواحل خلیج فارس
سواحل ما در خلیج  فارس و دریای عمان به همراه آب های 
این  را تشکیل می دهند.  ما  دریایی آن، مرزهای جنوبی سرزمین 
سواحل از دهانه اروند رود درمرز ایران و عراق تا خلیج گوادر 

شکل 10ــ عمق خلیج فارس ازغرب به شرق بیشتر می شود.

شکل 11ــ پرندگان در ساحل خلیج فارس )فالمینگو(

در مرز ایران و پاکستان کشیده شده اند. طول سواحل ایران در 
خلیج فارس از همٔه کشورهای منطقه بیشتر است. این سواحل 
از نظر زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارای اهمیت 

فراوانی هستند.
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سواحل خلیج فارس را از نظر شکل می توان به سه دسته 
تقسیم کرد.

الف ــ سواحل گِلی و جزر و مدی: در نزدیکی استانهای  
خوزستان، هرمزگان و بوشهر و دلتای رودهای اصلی این منطقه 
قرار دارند. این سواحل از زیستگاه های مهم پرندگان مهاجر آبزی 

محسوب می شوند.
ب ــ سواحل شنی و ماسه ای: این سواحل از شن و 
با عرض ٢٠  باریکه ای  به صورت  بیشتر  و  تشکیل شده اند  ماسه 
تا ٣٠ متر گسترده شده اند و از نظر ورزش های آبی جزء بهترین 

سواحل محسوب می شوند.

تا حدود زیادی ساحل از آلودگی ها در امان بمانند.

جزایر خلیج  فارس
در سواحل ایرانی خلیج  فارس شیب زمین کم است و برخی 
از آن ها مانند خارک و قشم و الوان دنبالٔه کوهپایه های زاگرس اند 
که تا بستر دریا گسترده شده اند. ایران جزایر متعددی را در شمال 
و مرکز خلیج فارس و دهانٔه تنگه هرمز در مالکیت خود دارد. ایران 
در خلیج  فارس هفده جزیره دارد. در بخش جنوبی خلیج فارس 
نیز تپه های مرجانی و گنبدهای نمکی باعث تشکیل جزایر مختلفی 

شده اند. هرکدام از این جزایر دارای اهمیت ویژه ای هستند.
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین جزیرٔه ایران در خلیج  فارس، 
باستانی  آثار  و  طبیعی  منابع  دارای  نیز  هرمز  جزیرٔه  است.  قشم 
فراوان است. کیش، الرک، هنگام، تنب بزرگ، تنب کوچک، 
ابوموسی، فرور، سیری، هندورابی، الوان و خارک هرکدام دارای 
استراتژیکی  ارزش  و  فردی اند  به  منحصر  ویژگی های  و  شرایط 

زیادی دارند.
تپه  معنی  به  تنگستانی  در گویش  )تنب  بزرگ  تنب  جزیرٔه 
است( در 45 کیلومتری سواحل ایران، و در جنوب غربی جزیرٔه 
قشم واقع شده است. تنب کوچک در 1٢ کیلومتری تنب بزرگ 
قرار دارد. جیمز موریه نویسندٔه معروف انگلیسی در اوایل سدٔه 

شکل12ــ چشم اندازی از یک ساحل شنی

محدودٔه  در  سنگی  سواحل  سنگی:  سواحل  ــ  ج 
استانهای  بوشهر و هرمزگان دیده می شوند و بیشتر شامل تراس ها 
و پرتگاه های صخره ای هستند. شیب زیاد این سواحل باعث شده 

شکل13ــ جزایر سه گانه ایرانی در خلیج  فارس
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نوزدهم در سفر به خلیج    فارس دربارٔه جزایر تنب بزرگ و کوچک 
می نویسد:

نام های تنب بزرگ و  به  به نزدیکی دو جزیره رسیدیم  » ما 
کوچک که مربوط به بخش ایرانی هستند.« جزیرٔه ابوموسی هم 
در 7٠ کیلومتری سواحل ایران و در جنوب بندر لنگه واقع شده 
است. این جزیره که از نظر ذخایر خاک سرخ و کیفیت نفت اهمیت 
تاریخی، چندین  متون  و  مدارک  اسناد،  نقشه ها،  دارد.  فراوان 
معاهدٔه حقوقی و سیاسی وجود دارند که همگی نشان از ایرانی 

بودن این جزایر دارند. این سه جزیره از نظر استراتژیک بسیار با 
اهمیت هستند.

تنگۀ هرمز
تنگٔه هرمز آبراهٔه هاللی شکلی است که حدود 187 کیلومتر 
طول و 5٣ تا ٩1 کیلومتر عرض و بین 36 تا 180 متر عمق دارد. 
این تنگه آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج  فارس 

متصل می کند.

شکل14ــ تصویر ماهواره ای تنگۀ هرمز

تنگٔه  از  شده  صادر  نفتی  مواد  کل  از  درصد   88 حدود 
خروجی  دروازٔه  این که  سبب  به  هرمز  تنگٔه  می کند.  عبور  هرمز 
از  یکی  و  استراتژیک  آبراهٔه  مهم ترین  است،  خلیج  فارس  نفت 
گذرگاه های تجاری مهم جهان است. اقتصاد کشورهای منطقه و 
کشورهای صنعتی به تنگٔه هرمز وابسته است. بر اساس نظریه های 
کنترل  معنی  به  هرمز  تنگٔه  کنترل  جدید،  و  قدیمی  استراتژیکی 

خلیج  فارس و منطقه و در نهایت کنترل جهان است.

اکوسیستم خلیج فارس
خلیج  فارس از مهم ترین و با  ارزش ترین زیست  بوم های آبی 
جهان است؛ زیرا بسیاری از انواع آبزیان، از پالنکتون ها و میگو 
گرفته تا انواع نهنگ و ماهی در آن جا زندگی می کنند. به عنوان 
مثال تاکنون 450 گونه از انواع ماهی های غضروفی و استخوانی 
گران بهاترین  و  بهترین  خلیج  فارس  است.  شده  شناسایی  آن  در 
جنگل های  است.  داده  جای  خود  در  را  طبیعی  مرواریدهای 
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حرای خلیج  فارس از با ارزش ترین جنگل های جهان است که در 
حد فاصل دو اکوسیستم خشکی و دریا رشد می کند و آب شور 
دریا را به آب شیرین تبدیل می کند و محل زیست و تکثیر انواع 
ماهی ها و خرچنگ هاست. اّما متأسفانه این اکوسیستم با ارزش که 
شامل متنوع ترین رویشگاه های گرمسیری، درختزارهای مانگرو، 
آبسنگ های مرجانی است در  و  تاالبی، جزایر  سواحل کم عمق 

شکل   15ــ جنگل های حرا

معرض تهدید زیستی قرار گرفته است.
کم شدن میزان ورودی آب های شیرین، آلودگی های نفتی، 
افزایش  شهرنشینی،  توسعٔه  اقتصادی،  و  صنعتی  فعالیت های 
جمعیت، آالینده های شیمیایی و بیولوژیک )ناشی از شیرین کردن 
آب دریا(، ایجاد جزایر مصنوعی و … از مهم ترین علل آلودگی 

محیط زیست خلیج فارس به شمار می رود.

شکل 16ــ آلودگی آب های خلیج  فارس بر اثر آتش گرفتن کشتی
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ویژگی های انسانی منطقۀ خلیج  فارس
کانون  و  انسانی  کهن  تمدن های  مهد  خلیج فارس  منطقٔه 
ظهور و انتشار دین مبین اسالم بوده است. اندیشٔه اسالمی از این 
منطقه به مناطق مختلف دنیا رسیده است. می توان گفت خلیج فارس 
با کرانه های  در قلب جهان اسالم قرار دارد، چرا که فاصلٔه آن 

شرقی و غربی دنیای اسالم تقریباً برابر است.
حدود  وسعتی  با  کشور  هشت  خلیج فارس،  منطقٔه  در 
4،665،000 کیلومترمربع و جمعیتی بیش از 1٦٠ میلیون نفر در 
کنار هم زندگی می کنند. بیش از هفتاد و پنج درصد جمعیت این 
منطقه را شیعیان تشکیل می دهند که در کشورهای عراق، یمن، 
کویت، بحرین و جمهوری اسالمی ایران زندگی می کنند. در این 
زبانی،  تنوعات  وجود  با  گوناگون  اقوام  تاریخ  طول  در  منطقه، 
نژادی و مذهبی همواره به شیؤه مسالمت آمیزی با یکدیگر تعامالت 
اجتماعی و فرهنگی مناسبی را داشته اند. شهرهای مکه و مدینه در 
عربستان، کربال، نجف، کاظمین و سامرا در عراق و مشهد و قم در 

ایران از مهم ترین مکان های مذهبی این منطقه اند.
گاز  و  نفت  به  بیشتر  کشورها  اقتصاد  منطقه  این  در   
کشورهای  جمعیتی  عمدٔه  ویژگی های  از  یکی  است.  وابسته 
زیـاد جمعیت  نسبت  کـویت  و  امارات متحدهٔ عـربی ،  بحرین  ، قطر 
خارجی ها به جمعیت ساکنان بومی آنهاست. تعدادی از شهرها 
برای  به محلی  بندرهای منطقٔه خلیج  فارس در سال های اخیر  و 

صادرات و واردات کاالهای خارجی تبدیل شده اند.
به همین سبب قدرت های خارجی که از نظر صنعت و اقتصاد 
خود را نیازمند نفت و گاز می بینند، تالش می کنند تا با استفاده از 

نفوذ خود، به غارت و تسلط منابع انرژی این منطقه اقدام کنند.
بنابراین الزم است تا کشورهای منطقٔه خلیج فارس به نفت و 
گاز به عنوان یک سرمایه نگاه کنند نه ثروت و بتوانند از این سرمایه 
در چرخٔه صنعتی و تولید استفاده کنند نه آنکه صرفاً  آن را صادر 

کنند و نیز بتوانند این منابع را برای نسل های آینده نیز ذخیره کنند.

شکل17ــ منطقۀ عسلویه در خلیج فارس
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حضور مداخله جویان و استعمارگران
طی چند قرن گذشته حضور قدرت های استعماری )پرتغال، 
ایجاد  سبب  خلیج  فارس  در  انگلستان(  فرانسه،  هلند،  اسپانیا، 
سال های  در  است.  شده  خلیج   فارس  منطقه  در  فراوانی  نا امنی 
اخیر نیز رشد نظامی گری و استفاده از ابزارهای تهاجمی و جنگ 
بروز  عامل  مهم ترین  آمریکا،  آنها  رأس  در  خارجی،  قدرت های 
بی ثباتی در این منطقه بوده است. مداخلٔه قدرت های خارجی در 
منطقٔه خلیج فارس، ریشه در منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی 
آنها دارد. بدون شک قدرت های خارجی و فرامنطقه ای عالقه مند 
به همکاری  منطقٔه خلیج   فارس خودشان،  که کشورهای  نیستند 
امنیتی اقدام کنند و خود بدون دخالت قدرت های بیگانه، امنیت 
منطقه را تأمین کنند. چیزی که منافع قدرت های خارجی را تأمین 
می کند، وابستگی کشورهای منطقٔه خلیج   فارس از نظر امنیتی و 
دفاعی به آن هاست. مثالً صدور اسلحه، ایجاد پایگاه های نظامی و 
مداخله در امور سیاسی کشورهای منطقه خلیج   فارس از مهم ترین 

برنامٔه قدرت های خارجی است.
را  بیگانه  قدرت های  حضور  ایران  اسالمی  جمهوری 

خواهان  و  می داند  خلیج   فارس  منطقٔه  نا امنی  علت  مهم ترین 
عالقه مند  ایران  آن  عالوه بر  است.  منطقه  این  از  آنها  خروج 
همکاری های  قالب  در  خلیج  فارس  منطقٔه  کشورهای  تا  است 
مشترک، سرنوشت امنیتی مهم ترین منطقٔه استراتژیک جهان یعنی 

خلیج فارس را خود بر عهده داشته باشند.

منابع انرژی
به دلیل وجود ذخایر هیدروکربور در منطقٔه خلیج  فارس یکی 
از غنی ترین حوضه های رسوبی منابع نفت و گاز دنیا در این منطقه 
تشکیل شده است. به یقین می توان گفت این منطقه ٦5 درصد منابع 
نفتی و 4٠ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و مرکز ثقل 
انرژی جهانی است. با فوران اولین چاه نفت خاورمیانه در سال 
1٩٠8 در مسجد سلیمان، توجه جهانیان به این منطقه بیشتر شد. 
آینده میزان  با افزایش روند صنعتی   شدن، در  بنابر پیش بینی ها و 
وابستگی جهانی به نفت و گاز خلیج فارس نه تنها کم نخواهد شد 

بلکه افزایش نیز خواهد یافت.

شکل 18ــ فعالیت های نفتی در خلیج  فارس
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نقش آفرینی کشورایران در منطقۀ خلیج  فارس
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر از مهم ترین جایگاه 
استراتژیک در منطقٔه خلیج فارس برخوردار است. به طوری که 
حتی قدرت های مداخله گر خارجی هم نمی توانند این جایگاه را 

نادیده بگیرند.
خلیج فارس  درمنطقٔه  ایران  نقش آفرینی  علل  مهم ترین 

عبارت است از:
ــ برخورداری از کهن ترین تاریخ و تمدن و فرهنگ جهانی

ــ مالکیت بر بخش بزرگی از منابع انرژی منطقه

شکل19ــ ناوشکن جماران در آب های نیلگون خلیج  فارس

ایران  منطقه در  از جمعیت  از 5٠ درصد  بیش  ــ وجود 
به عنوان مهم ترین قطب جمعیتی

ــ دارا بودن بیشترین میزان طول سواحل در خلیج  فارس
ــ نقش و نفوذ فرهنگی، مذهبی و سیاسی در جهان اسالم

ایران در کنترل منطقه و تسلط  ــ اهمیت ژئواستراتژیک 
بر تنگٔه هرمز

به عنوان  ایران  اسالمی  جمهوری  خلیج  فارس  منطقٔه  در 
بزرگ ترین کشور و بازیگر سیاسی، با توان های باالی جغرافیایی 

و فرهنگی در سطح منطقه ای و جهانی نقش  آفرینی می کند.

1. مهم ترین علل شوری آب های خلیج  فارس نسبت به سایر آب های آزاد جهان کدام اند؟
٢. چهار مورد از اسناد و نقشه های کهن تاریخی را، که در آنها از نام خلیج فارس استفاده شده نام ببرید.

٣. به نظر شما چرا مداخله جویان خارجی، بیش از هر منطقه ای در جهان، به خلیج  فارس چشم طمع دوخته اند؟
4. مهم ترین عوامل تهدید کنندٔه اکوسیستم خلیج  فارس در سال های اخیر کدام اند؟

5. سه دستٔه کلی سواحل خلیج  فارس کدام اند؟
٦. استدالل کنید چرا تنگٔه هرمز و جزایر ایرانی خلیج  فارس دارای جایگاه استراتژیک اند؟

٢ 
یت

عال
ف
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بیشتر بدانیم    

دریای عمان
این پهنه آبی خلیج فارس را به اقیانوس هند و سایر 
اقیانوس ها متصل می کند.در منابع تاریخی این محدوده به 
نام های بحر پارس و دریای مکران نیز خوانده شده است.

حاکمیت ایران در طول تاریخ چند هزارساله بر خلیج فارس 
و دریای عمان انکار ناپذیر است.در قدیم این دریا با تمام 
آب های جنوبی ایران و آب های شمال اقیانوس هند دریای 
پارس نامیده می شد.بندر چاه بهار تنها بندر اقیانوسی ایران 
است.دریای عمان ادامه پیشروی اقیانوس هند است.نیمی 
از سواحل ایران در جنوب در مجاورت دریای عمان قرار 
دارد.عمق دریای عمان از خلیج فارس بیشتر است و در 

محدوده آب وهوای گرم قرار دارد.
نام خلیج فارس در نقشه های قدیمی و کهن بشری

1ــ نقشٔه جهان نمای تالس
٢ــ نقشٔه جهان هکاتوس

٣ــ نقشٔه هردوت یونانی
4ــ نقشٔه جهان نمای دی ستارک

5 ــ نقشٔه جهان اراتوستن
٦ــ نقشٔه جهان هیپارکو جغرافی دان یونانی

7ــ نقشٔه جهان رومی ها
8  ــ نقشٔه پومپونی )نخستین جغرافی دان رومی(

٩ــ نقشٔه استرابون
1٠ــ اطلس بطلمیوس 

شکل20ــ چهار نمونه از نقشه های قدیمی خلیج فارس

)الف(

)ج(

)د(

)ب(
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انسان ها براى ادامٔه زندگى و تهئه لوازم مورد نياز خود نظير 
غذا، مسکن، لباس، سوخت و… به محيط طبيعى و منابع موجود در 
آن وابسته اند. همٔه جوامع انسانى براى تداوم بقا به ناچار به تغيير شکل 
محيط طبيعى و توليد مى پردازند و چون يک فرد يا جامعه نمى تواند 
به تنهايى همٔه نيازهاى خود را رفع کند، ناگزير است که از انسان ها يا 
جوامع ديگر کمک بگيرد. اين امر به توزيع و مبادلٔه کاالها و محصوالت 

منجر مى شود و فعاليت هاى اقتصادى را شکل مى دهد. 
همان طور که در فصل اول آموختيد، شکل، نوع  و چگونگى 
فعاليت هاى اقتصادى در نواحى مختلف، متفاوت است. شما در 
نواحى  در  اقتصادى  فعاليت هاى  َاشکال  از  برخى  با  درس  اين 

مختلف آشنا مى شويد.
به طور کلى فعاليت هاى اقتصادى به سه گروه عمده۱ تقسيم 

مى شوند:
که  مى شود  گفته  فعاليت هايى  به  اول  نوع  فعاليت هاى  ۱ــ 
به طور مستقيم با انواع منابع طبيعى در ارتباط اند. زراعت، دام پرورى، 

صيد ماهى، جنگل دارى و… جزء فعاليت هاى نوع اول است.
۲ــ فعاليت هاى نوع دوم شامل فعاليت هايى است که در آن 

منابع و مواد اوليه در کارخانه ها تغيير شکل مى يابند و به کاالهاى 
جديد تبديل مى شوند؛ مانند انواع کاالهاى صنعتى (کفش، اتومبيل، 

پارچه، فوالد و…) .
کاالها  مبادلٔه  و  فروش  شامل  سوم  نوع  فعاليت هاى  ۳ــ 
و  خريد  درمانى،  آموزشى،  فعاليت هاى  مانند  است؛  خدمات  و 

فروش و… .

کشاورزى
  سيستم هاى کشاورزى و انواع آن

چه  به  کشاورزى  محصول  يک  توليد  براى  شما  به نظر 
عواملى نياز داريم؟ آيا مى توانيد بگوييد يک کشاورز براى توليد 
کنيد.  توجه   ۱ شکل  به  مى دهد؟  انجام  فعاليت هايى  چه  محصول 
همان طور که مى بينيد، فعاليت کشاورزى را مى توان به عنوان يک 

سيستم درنظر گرفت.
يکسان  جهان،  نواحى  همٔه  در  کشاورزى  سيستم هاى 
جهان  در  عمده  کشاورزى  سيستم  نوع  دو  کلى  به طور  نيستند. 

وجود دارد: سيستم سّنتى و سيستم تجارى.

۱ــ فعاليت هاى نوع چهارم فعاليت هايى است که با توليد و پردازش اطالعات سر و کار دارد.

  شکل ۱    ــ کشاورزى به عنوان يک سيستم
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داده ها
آب و هوا
خاک
بذر
 کود
سرمايه

نيروى انسانى
ابزار و ماشين آالت

ستاده ها

محصوالت کشاورزى

 گندم
برنج
پنبه

شير، گوشت
...

فعاليت ها
شيوه هاى کشاورزى

شخم زدن
آبيارى
دروکردن
کود دادن
دامپرورى

پولبازار

درس شانزدهم  :  کشاورزی  ،  صنعت و تجارت



۱ــ سيستم معيشتى ياسّنتى: در اين سيستم، بيشتر از 
نيروى انسانى و ابزار ابتدايى استفاده مى شود. ميزان توليد و سود 
اقتصادى پايين است و محصوالت کشاورزى و دامى بيشتر براى 
رفع نيازهاى خانوادهٔ کشاورز توليد مى شوند. اين سيستم در بيشتر 

نواحى کشورهاى در حال توسعه رواج دارد.
از  سيستم  اين  در  ماشينى:  يا  تجارى  سيستم  ۲ــ 
فّناورى پيشرفته و شيوه ها و ابزارآالت مدرن مانند تراکتور، کمباين، 
همچنين بذر اصالح شده و کود شيميايى استفاده مى شود. زمين 
کشاورزى معموالً وسيع و ميزان توليد و سود اقتصادى باالست 

ـ  کشاورزى سنتى شکل ۲ـ

شکل ۳ــ کشاورزى ماشينى

و توليد محصول به منظور فروش و صادرات انجام مى گيرد. اين 
کشورهاى  و  توسعه  درحال  کشورهاى  از  تعدادى  در  سيستم 

توسعه  يافتٔه صنعتى ديده مى شود.
مقايسه  هم  با  را  دو  آن  و  کنيد  نگاه   ۳ و   ۲ شکل هاى  به 
کنيد. به نظر شما داده ها و ستاده ها در اين دو سيستم چه تفاوتى 

با هم دارند؟
گروه هاى  به  خود  تجارى  يا  سّنتى  سيستم هاى  از  يک  هر 
شيوه هاى  مهم ترين  از  برخى  اين جا  در  مى شود.  تقسيم  مختلف 

کشاورزى را در هر يک از سيستم ها بررسى مى کنيم.
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سيستم کشاورزى سنتى
اين سيستم شامل انواع متفاوتى است. در اينجا سه نوع آن؛ يعنی 

کشت نوبتى، گله   دارى شبانى و کشت برنج غرقابى معرفى مى شود:
ـ کشت نوبتى (متحرک): اين سيستم کشاورزى در  الفـ 
بين بوميان ساکن اراضى پست نواحى استوايى در قاره هاى آمريکا، 
آفريقا و جنوب شرقى آسيا و اندونزى رواج دارد. کشاورزان با قطع 
کردن درختان و سوزاندن پوشش گياهى محلّ   زمين ها را به اصطالح 
پاک مى کنند تا براى کشاورزى آماده شوند. محصوالت کشت 
نوبتى شامل ذرت ،  حبوبات ، موز و… است. اين نوع کشاورزى 

قبل از مرحلٔه برداشت به کار و هزينٔه زيادى نياز ندارد.
در اين شيوه از هيچ نوع کود حيوانى يا شيميايى استفاده 
نمى شود و کشاورزان چهار يا پنج سال پى در پى زمين را مى کارند 
مزارع  خاک  که  هم  زمانى  مى کنند.  برداشت  را  آن  محصول  و 
بارورى و حاصل خيزى خود را از دست مى دهد، آن را  قدرت 
رها مى کنند و به جاى ديگر مى روند. مزارع و زمين هاى ترک شده 
گاه دو تا بيست سال بدون استفاده باقى مى مانند. اين شيؤه زراعت 

از انواع ابتدايى و حاصل آن بسيار ناچيز است.
کشاورزى  انواع  از  ديگر  يکى  شبانى:  گله دارى  ــ  ب 
غيرتجارى در دنيا، معيشت گله دارى شبانى است. اين شيوه در 
بيابان ها، استپ ها و ساوان ها در قارٔه آفريقا، کشورهاى عربستان، 
دارد.  رواج  مرکزى  آسياى  و  خاورميانه  از  بخش هايى  و  ايران 
با  مردم  دائمى  شدن  جابه جا  شبانى،  چراى  عمدٔه  مشخصات  از 
دام هايشان است که با هدف دسترسى به علوفه براى چراى دام ها 
صورت مى گيرد. اين جابه جايى ها بين زمين هاى هموار و کوهستانى 

مناطق بيابانى و نيمه بيابانى انجام مى پذيرد. ناحئه سرد توندرا نيز 
نوع  و  مى شود  محسوب  دنيا  کوچ نشينى  و  شبانى  مناطق  از  يکى 
و  شبانى  زندگى  امروزه  است.  شمالى  گوزن  ناحيه،  اين  در  دام 
چادرنشينى تقريباً در همه جاى دنيا درحال نابودى است و بسيارى 
از چادرنشينان اين نوع زندگى را کنار گذاشته و در روستاها و 

شهرها ساکن شده اند.
پ ــ کشت برنج غرقابى: اين نوع کشاورزى در مناطق 
مرطوب آسيا شامل نواحى موسمى هند و بنگالدش، جنوب شرقى 
دارد. در اين  تايلند و… رواج  فيليپين و  اندونزى،  ژاپن،  چين، 
شيوه، مزارع کوچک و اغلب يک هکتارند و کشاورزان بيشترين 
مسطح  زمين هاى  زمين مى کنند. آنها در جايى که  استفاده را از 
کم است ــ از جمله در دامنه هاى کم شـيب ــ به تراس  بندى زمين 
مى پردازند. کشت برنج غرقابى کم محصول است و عدٔه کمى را 

تغذيه مى کند. 

شکل ۴ــ کشت برنج غرقابى، بالى، اندونزى

شکل شکل ۵   ــ سوزاندن جنگل براى کشت نوبتى (آمازون)   ــ سوزاندن جنگل براى کشت نوبتى (آمازون)
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Plantation     ــ۱

در بين کشورهاى آسيايى، ژاپن بيشتر از ساير کشورها از 
شيؤه ماشينى کشت برنج غرقابى استفاده مى کند. زارعان عالوه  بر 
کشت برنج و چاى و نيشکر به پرورش دام، طيور، کرم ابريشم و 

نگهدارى ماهى در مخازن آب مى پردازند.

سيستم کشاورزى تجارى
سيستم کشاورزى تجارى نيز شامل انواع متفاوتى است. 
در اين جا    کشت تخصصى تک محصولى، کشت غله و باغدارى 

و دامدارى تجارى معرفى مى شود:
تک محصولى (پالنتيشن۱):  تخصصى  کشت  ــ  الف 
بازرگانان آمريکاى شمالى و اروپا در قرن هاى هيجدهم و نوزدهم 
مزارعى را در نواحى استوايى به وجود آوردند که به کشت و توليد 
تخصصى يک محصول استوايى اختصاص داشت. درحال حاضر 

نيز براى کشت تخصصى، منطقٔه وسيعى از جنگل ها را پاک مى کنند 
و يک محصول را در آن مى کارند. اين محصول صرفاً جنبٔه تجارى 
دارد و براى بازار فروش توليد مى شود و نه مصرف محلى. اين نوع 
سيستم کشاورزى به کارگر زياد نياز دارد؛ بنابراين، مالکان و مديران 
مزارع از کارگران مهاجر و سياه پوست با مزد ارزان براى کارهاى 
کشاورزى استفاده مى کنند. در گذشته، در نواحى جنوبى اياالت 
متحدٔه آمريکا از بردگان سياه پوست براى کار در مزارع استفاده 
مى شد. اين کارگران مجبور به کار در هواى بسيار گرم و مرطوب 
بودند. محصوالت توليد شده در اين مزارع به مصرف اروپاييان و 
آمريکايى ها و به ساير نواحى دنيا صادر مى شود. کشت و صدور 
اين محصوالت براى اربابان سود زياد و براى بوميان فقر به همراه 
دارد. امروزه شرکت هاى چندمليتى٭ مديريت توليد و کشت اين 

مزارع را به عهده دارند.

استراليا شکارچيان شبانى 
کنيا گله دارى شبانى 

حوضٔه آمازون کشت نوبتى 
برنج در درٔه گنگ کشت معيشتى متمرکز 
قهوه در برزيل پالنتيشن 

گاو در پامپا (آرژانتين) گله   دارى مزرعه اى (تجارى) 
کانادا و آمريکا و استپ هاى روسيه کشت غله (تجارى) 

هلند کشت مختلط (تجارى) 
جنوب ايتاليا کشاورزى مديترانه اى 

درٔه نيل سيستم آبيارى 
صحراى افريقا زمين هاى نامناسب براى  

          کشاورزى

مدار رأس السرطان

استوا

مدار رأس الجدى

مدار قطبى

۰                ۵۰۰۰km

شکل ۶     ــ نقشۀ انواع عمدۀ سيستم هاى کشت در جهان

مثال
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نوع  اين  در  تجارى:  باغدارى  و  غله  کشت  ــ  ب 
يک  يا  ذرت  برنج،  گندم،  کشت  به  بيشتر  کشاورزان  کشاورزى، 
استراليا،  در  گندم  بزرگ  کمربندهاى  مشغول اند.  خاص  غلّٔه 
اياالت متحدٔه آمريکا، کانادا و روسيه نزديک به نيمى از گندم جهان 
را تأمين مى کنند. مزارع اين نواحى بسيار بزرگ است و کاشت و 

محصوالت عمدهٔ 
کشاورزى در کشت تک محصولى (پالنتيشن)

شکل ۸ ــ مزرعۀ کشت قهوه در برزيل (پالنتيشن)

شکل ۱۰  ــ باغ هاى زيتون و پرتقال در يونان

برداشت محصول به صورت ماشينى انجام مى شود. معموالً يک يا 
چند کشاورز ثروتمند مالک اين مزارع اند. گاه اين مزارع به صورت 
يک شرکت و اتحادئه بزرگ اداره مى شوند. در اين سيستم کشت، 
توزيع  و  بسته بندى  و  تبديل  براى  کارخانه هايى  مزارع  کنار  در 
محصوالت در بازارهاى مصرف پديد آمده است. به همين دليل، 

در اصطالح به آن کشت و صنعت مى گويند.
  در باغدارى تجارى، باغداران در زمينٔه کشت متمرکز 
انواع ميوه، سبزى و انگور تخصص دارند و توليد محصول صرفاً 
براى فروش در بازار صورت مى گيرد. معموالً اين نوع باغدارى 
در بيشتر کشورهاى صنعتى جهان ديده مى شود. باغ هاى تجارى 

معموالً در نزديکى مراکز عمدٔه شهرى قرار دارند.

شکل ۷ــ کشاورزى تک محصولى، يک پالنتيشن در مالزى

شکل ۹    ــ دامدارى تجارى، فرانسه

ـ دامدارى تجارى: در اين سيستم، دامداران به همراه  پـ 
پرواربندى  آنها  گوشت  از  استفاده  جهت  را  دام  تجارى،  غلٔه 
مى کنند. از خصوصيات عمدٔه اين نوع دامدارى توليد محصول و 
نگهدارى دام در محدودٔه يک مزرعه است و معموالً کشاورزان، 

خود غذاى دام هايشان را فراهم مى کنند.
دامدارى  مراکز  مهم ترين  از  اروپا  و  آمريکا  متحدٔه  اياالت 
تجارى اند. گاهى نگهدارى از دام ها به منظور توليد شير و ساير 

لبنيات يا استفاده از پشم صورت مى گيرد.
کشورهاى استراليا، زالندنو، آفريقاى جنوبى و آرژانتين 
در پرورش گوسفند تخصص دارند و بيش از نيمى از پشم دنيا را 

تأمين مى کنند.

تنباکو     پنبه      نخل روغنى       کاکائو       قهوه    شکر     چاى      موز     کائوچو
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۱ــ با توجه به آن چه در فصل اول دربارٔه خاک هاى ناحئه استوايى خوانديد، بگوييد چرا کشت نوبتى در 
اين ناحيه به فرسايش شديد خاک منجر مى شود؟

۲ــ کشت سّنتى و تجارى را از نظر داده ها و ستاده ها مقايسه کنيد.
۳ــ گله دارى شبانى در کدام نواحى دنيا رواج دارد؟ قلمرو آن را نام ببريد.

صنعت
مکان يابى صنعتى

در  خام  و  اوليه  مواد  آن  در  که  است  فعاليتى  صنعت، 
تبديل  استفاده  مورد  کاالى  به  و  مى يابند  شکل  تغيير  کارخانه ها 
مانند  نيز  صنعتى  فعاليت  کنيد.  توجه   ۱۱ نمودار  به  مى شوند. 

کشاورزى يک سيستم است.

 نمودار ۱۱  ــ فعاليت صنعتى به عنوان يک سيستم

که  را  عواملى  بايد  کارخانه  ايجاد  از  قبل  کارخانه دار  يک 
در نمودار باال به عنوان داده ها نمايش داده شده است، بررسی کند. 
اين عوامل در مکان يابى هر کارخانه نقش مؤثرى دارند. صاحبان 
صنايع با سنجش مجموعٔه امتيازات، مکان مناسب براى احداث يک 
کارخانه را انتخاب مى کنند. عوامل مؤثر در مکان يابى صنعتى به دو 

گروه تقسيم مى شوند: عوامل طبيعى و عوامل انسانى.
از  زمين  و  انرژى  اوليه،  مواد  طبيعى:  عوامل  ــ  الف 

جمله عوامل طبيعى به شمار مى آيند.
   مواد اوليه: در گذشته اغلب صنايع در نزديکى منابع و 
مواد اوليه احداث مى شدند. امروزه با پيشرفت وسايل حمل و نقل، 
نزديک بودن کارخانه ها به مواد اوليه چندان الزامى نيست. البته 
هنوز برخى از صنايع مانند صنايع ذوب فلزات و صنايع غذايى به 
دليل سنگين وزن بودن مواد اوليه يا زود فاسد شدن آنها در نزديکى 
معادن يا مزارع شکل مى گيرند. درواقع، حمل و نقل اين گونه مواد 

به مناطق دور مقرون به صرفه نيست.

  انرژى: صنايع اوليه بيشتر در مکان هايى که به  زغال سنگ 
صنايع  مانند  مى شدند؛  ايجاد  داشتند،  دسترسى  جارى  آب  يا 
پارچه بافى در النکشاير و يورکشاير انگليس، اّما به تدريج به دليل 
وزن زياد زغال سنگ و هزينٔه حمل و نقل آن، انرژى نفت و گاز 
مهم ترين  از  يکى  نيز  الکتريکى  انرژى  شد.  ماده  اين  جايگزين 
انواع انرژى است که مى توان آن را تا مسافت هاى دور به کارخانه ها 

انتقال داد.
   زمين: کارخانه هاى اوليه بيشتر در زمين هاى کم وسعت 
افزايش  و  کارخانه ها  شدن  بزرگ تر  با  اما  مى شدند  بنا  مسطح  و 
تعداد آنها رفته رفته نياز به زمين هاى وسيع و مسطح بيشتر شد. 
در مکان يابى صنعتى، بهتر است از زمين هاى غيرقابل کشاورزى 

که ارزان تر نيز هستند، استفاده شود.
ب ــ عوامل انسانى: نيروى کار، سرمايه، بازار مصرف 

و حمل و نقل از عوامل انسانى مؤثر در مکان يابى صنعتى اند.
   نيروى کار: يکى از عوامل مهم در مکان يابى صنايع، 
دسترسى به نيروى کار است. نيروى کار از دو ُبعد اهميت دارد؛ 
کّمى (تعداد کارگران) و کيفى (مهارت و تخصص کارگران). در 
گذشته، تعداد کارگران اهميت بيشترى داشت و امروزه با ماشينى 
شدن صنايع روز به روز نياز به کارگران کمتر مى شود و مهارت و 

تخصص آنها اهميت بيشترى پيدا مى کند.
پول  سرمايه و  بايد  کارخانه  يک  ايجاد  براى     سرمايه: 
کافى جهت خريد زمين، ماشين آالت، مواد اوليه، دستمزد کارگران 
براى  و ساير هزينه ها فراهم شود. در گذشته بيشتر افراد شخصاً 
ايجاد کارخانه اقدام مى کردند. امروزه بانک ها و دولت ها سرمائه 
سهام  خريد  طريق  از  نيز  افراد  و  مى کنند  فراهم  را  نياز  مورد 

به سرمايه گذارى مبادرت مى ورزند.
   بازار مصرف: نواحى مختلف از نظر ميزان درآمد، 
براى کاال  تقاضا  کاالها و حجم فروش و هم چنين کشش  قيمت 

مواد اوليه
انرژى

حمل و نقل
زمين

نيروى کار
سرمايه

بازار مصرف
فّناورى  

کاالهاى توليد شده
(پارچه، اتومبيل، 

فوالد،روغن، 
تلويزيون،
کاغذ و…)
سود

 کارخانه

داده هاستاده ها
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تا  مى کوشند  صنعتى  کشورهاى  امروزه  دارند.  تفاوت  يکديگر  با 
بازارهاى بيشترى براى فروش کاالهاى خود و کسب سود بيشتر 
پيدا کنند. به همين منظور، گاه از انواع شيوه هاى نامناسب نظير 

تبليغات گسترده، جنگ و جاسوسى صنعتى استفاده مى کنند.
  حمل و نقل: صنايع براى تأمين مواد اوليه و رساندن 
کاالهاى توليد شده به بازار مصرف، به راه هاى ارتباطى و وسايل 
حمل و نقل نيازمندند. انتخاب وسايل حمل و نقل و نوع راه به 
وزن کاال، بُعد مسافت، ارزش و خسارت پذيرى کاال و نظاير آن 

بستگى دارد.

نواحى صنعتى مهم دنيا
است؛  زياد  بسيار  صنايع  تجمع  دنيا،  نواحى  از  برخى  شکل ۱۲ــ روبوت ها درحال ساختن اتومبيل در ژاپن در 

به طورى که اين نواحى از نظر کمى و کيفى کاالهاى صنعتى بيشتر 
آمريکاى شمالى، اروپا، شرق و  تأمين مى کنند.  نواحى جهان را 

جنوب شرقى آسيا از جملٔه اين نواحى اند.

شکل ۱۳ــ نقشۀ نواحى صنعتى جهان 

الف ــ آمريکاى شمالى: نواحى صنعتى آمريکاى شمالى 
ناحئه  دارد.  وجود  کانادا  و  آمريکا  متحدٔه  اياالت  کشور  دو  در 
تا   آپاالش  از  و  آن  شرق  شمال  در  امريکا  اياالت متحدٔه  صنعتى 

درياچه هاى پنج گانه گسترده شده است.
ب ــ اروپا: مهم ترين نواحى صنعتى اروپا در غرب اين 
صنعتى  نواحى  و  آلمان  کشور  در  روهر  ناحئه  دارد.  قرار  قاره 
کشورهاى انگلستان، فرانسه و شمال ايتاليا از نواحى مهم صنعتى 

اروپا به شمار مى آيند.

ـ شرق و جنوب شرق آسيا: کشور ژاپن از مهم ترين  پـ 
نواحى صنعتى در اين بخش از جهان است. کمربند صنعتى ژاپن در 
ـ کيوشو قرار دارد. هنگ کنگ، مالزى، تايوان، کرۀ  بخش توکيوـ 
جنوبى و سنگاپور نيز در يکى دو دهٔه اخير به رشد قابل مالحظه اى 
صنعتى  کاالهاى  به صادرکنندگان  و  يافته  دست  صنعت  زمينٔه  در 
تبديل شده اند. اين امر بيشتر مرهون سرمايه گذارى هاى کشورهاى 

خارجى ــ به ويژه ژاپن    ــ در اين کشورهاست.

محدوده مهم صنعتىناحيه مهم صنعتى
کمربند صنعتى جهان
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تجارت
هيچ کشورى از نظر منابع و مواد اوليه و همچنين کاالهاى 
و  مبادله  به  يکديگر  با  کشورها  بنابراين،  نيست؛  خودکفا  صنعتى 
از  خدمات  و  کاالها  مواد،  جريان  تجارت  مى پردازند.  تجارت 
ارزش  که  کشورهايى  است.  مصرف کننده  سمت  به  توليد کننده 
مثبت  بازرگانى  موازنٔه  است،  وارداتشان  از  بيش  آنها  صادرات 
ببخشند  بهبود  را  خود  زندگى  استانداردهاى  مى توانند  و  دارند 
کشورهايى  باشند.  داشته  بهترى  سرمايه گذارى  بيشتر  سود  با  و 
که موازنٔه بازرگانى آنها منفى است، روزبه روز فقيرتر مى شوند و 

مجبورند براى تأمين بودجٔه خود وام بگيرند.
  سازمان ها و پيمان هاى اقتصادى ــ تجارى۱

تجارت  در  بتوانند  آن که  براى  دنيا  کشورهاى  از  بسيارى 
بين المللى بهتر عمل کنند (تجارت خود را رونق دهند)، در قالب 
پيمان ها و سازمان هاى تجارتى با يکديگر متحد مى شوند. اين اتحاد 
معدنى،  منابع  نظير  اشتراکاتى  داراى  که  کشورهايى  بين  معموالً 
روابط  يا  مشترک  فرهنگ  مشابه  صنعتى  و  کشاورزى  توليدات 
همسايگى اند، صورت مى گيرد. در اين جا چند نمونه از اين پيمان ها 

را بررسى مى کنيم:
ـ اوپک (OPEC): سـازمان کشورهاى صادرکنندٔه  الفـ 
عربستان،  کشور  پنج  شد.  تأسيس   ۱۳۴۰ سال  در  (اوپک)  نفت 
ايران، عراق، کويت و ونزوئال که در آن زمان ۸۰ درصد نفت جهان 
را توليد مى کردند، بنيان گذاران اين سازمان بودند. سازمان اوپک با 
هدف جلوگيرى از کاهش قيمت نفت در بازارهاى جهانى به وجود 
آمد. سپس هشت کشور ديگر صادرکنندهٔ نفت به آن پيوستند. آيا 
مى توانيد از روى نقشه، کشورهاى صادرکنندهٔ نفت عضو اوپک را 

نام ببريد؟ اين کشورها در کدام قاره ها قرار دارند؟

پس از تشکيل اوپک و اتحاد کشورهاى عضو، قيمت نفت 
به تدريج افزايش يافت. در دهه هاى اخير کشورهاى صنعتى که قبالً 
خريدار نفت بودند و براى فعاليت صنايع خود به شدت به اين ماده 
نياز داشتند، به فکر صرفه جويى و استفاده از انرژى هاى جايگزين 
افتادند تا از ميزان تقاضا براى نفت بکاهند. از طرف ديگر، با کشف  
استخراج نفت در نقاطى مانند درياى شمال، آالسکا و مکزيک، 

قيمت نفت روزبه روز کاهش يافت. 
امروزه سازمان اوپک مى کوشد با در نظر گرفتن سهميه اى براى 
توليد و صدور نفت در هر يک از کشورهاى عضو، از عرضه هاى بيش از 
تقاضاى اين مادٔه ارزشمند جلوگيرى کند. متأسفانه برخى از کشورهاى 

عضو اوپک اين سهميه بندى را رعايت نمى کنند.
ب ــ آ. سه. آن: اتحادئه آسياى جنوب شرقى (آ. سه.آن) 
در سال ۱۹۶۷ميالدى به وجود آمد و اعضاى کنونى آن عبارت اند از: 

اندونزى، مالزى، فيليپين، سنگاپور، تايلند و برونئى.
هدف از تشکيل اين اتحاديه، بهبود وضع اقتصادى، اجتماعى 

و فرهنگى کشورهاى عضو است.
سال  در  پاکستان  و  کشورايران ، ترکيه  ِاکو:سه  ــ  پ 
۱۳۴۳ش / ۱۹۶۴م. سازمــان هـمکارى هـاى اقـتصادى (ِاکو) را 
به وجود آوردند. هدف از تشکيل اين سازمان، گسترش همکارى هاى 

اقتصادى بين اين سه کشور بود. 
کشورهاى  برخى  شوروى  جماهير  اتحاد  فروپاشى  از  پس 
جنوبى آن نيز به  ِاکو پيوستند به شکل ۱۴ نگاه کنيد. در اين شکل نام 
و محدودٔه جغرافيايى کشورهاى عضو اکو مشخص شده است.

مسائل  چون  مشترکى  زمينه هاى  در  ِاکو  اعضاى  امروزه 
با  اجتماعى  و  ارتباطى  بازرگانى،  و  اقتصادى  زيست محيطى، 

يکديگر همکارى مى کنند. مطالعٔه موردى ۹ را بخوانيد.

۱ــ چرا کاهش و نوسان قيمت نفت براى کشورهاى عضو اوپک نگران کننده است؟
۲ــ امروزه نيروى کار بيشتر از نظر کّمى اهميت دارد يا کيفى؟ چرا؟

حتقيق كنيدحتقيق كنيد
کارخانه اى را در نزديکى محل زندگى خود درنظر بگيريد. عواملى را که در مکان گزينى اين کارخانه مؤثر 

بوده اند، توضيح دهيد. گزارش خود را به دبير تحويل دهيد.

۱ــ براى مشاهدٔه قلمرو سازمان ها و پيمان هاى اقتصادى به شکل ۱۱ فصل اول مراجعه کنيد.
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ِاکو

در سال ۱۳۴۳ ش /۱۹۶۴ م. هنگامى که سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان پيمان عمران منطقه اى را 
تشکيل دادند، داليل زيادى براى ايجاد چنين پيمانى وجود داشت؛ از جمله: ۱) همسايگى سه کشور، ۲) دسترسى به 
آب هاى درياى مديترانه، درياى سياه، خليج فارس و درياى عمان، ۳) مسلمان بودن اکثريت جمعيت اين سه کشور، 
۴) موقعيت گذرگاهى مناسب که آنها را از يک طرف به اروپا و از طرف ديگر به هند و شرق آسيا مربوط مى کرد.

سال ۱۳۶۵ ش /  ۱۹۸۶ م. اين سازمان به سازمان همکارى هاى اقتصادى يا اکو تغيير نام داد.
کشورهايى که پس از فروپاشى اتحاد شوروى به اکو پيوستند، خطوط مرزى و مشترکات تاريخى و فرهنگى 
و مذهبى با ايران دارند. برخى از اين کشورها در گذشته جزئى از خاک ايران بوده و در زمان حکومت قاجاريه از 
ايران جدا شده اند. درياى خزر راه دريايى مشترک بين ايران و برخى از اين کشورهاست و در اقتصاد اين منطقه 
بسيارمهم و حياتى دارد. وجود ذخاير نفت و آبزيان در اين دريا زمينٔه همکارى هاى منطقه اى را افزايش  نقش 

مى دهد.
اعضاى اکو داراى موقعيت گذرگاهى بسيار مناسبى در جهان هستند و بـه آب هاى مهمى چون درياى خزر، 
درياى سياه، درياى مديترانه، خليج فارس و درياى عمان دسترسى دارند. برخى از کشورهاى اکو مانند افغانستان 
و قزاقستان که به درياهاى آزاد راه ندارند، با عضويت در اين پيمان به راحتى مى توانند به صدور کاالهاى توليدى 

خود بپردازند.

شکل ۱۴ــ نقشۀ کشورهاى عضو ِاکو

قزاقستان

ازبکستان
ترکمنستان

ايران افغانستان

پاکستان

ترکيه

جمهورى آذربايجان

تاجيکستان

قرقيزستان

آلماآتى
بيشکک

تاشکند
عشق آباد

تهران

آنکارا

کابل

الم آباد
اس

باکو
دوشنبه

درياى خزر

درياچه
آرال

درياى عمان
اقيانوس هند

خليج    فارس

مطالعۀ موردی 
 (9)

عالوه  اکو  اعضاى 
بر آبراهه ها از طريق راه هاى 
نيز  راه آهــن  و  جــاده ای 
اروپا  و  آسيا  با  مى توانند 
داد و ستد اقتصادى داشته 
راه ها  اين  جملٔه  از  باشند. 
مى توان به راه هاى عشق آباد 
هن  آ ه  ا ر ن،  ا جگير با به 
ــ  بافق  عشق آباد،  ــ  مشهد 
ــ  قزاقستان  و  بندرعباس 

چين اشاره کرد.
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و  بت پرستى  واقع  در  مذهب  اين  قبيله اى،  مذاهب   :Animism آنيميسم 
است.اين  آن  مانند  و  جنگل ها  باتالق ها ،  درسنگ ها ،  روان  ارواح  پرستش 
شرايط  که  دور افتاده  جنگل هاى  و  بيابانى  قطبى،  مناطق  در  بيشتر  مذهب 

بازدارندٔه محيطى وجود دارد، مشاهده مى شود. 
اسکيمو Eskimo: سرخ پوستان امريکايى، قوم ساکن در سرزمين هاى قطب 
شمال را اسکيمو به معنى «گوشت خام خوار» ناميده اند. نياکان قوم اسکيمو 
حدود ده هزار سال پيش در سيبرى به  سر مى بردند. اسکيموها به مردم سيبرى 

در آسياى شمالى و کمى هم به سرخ پوستان شبيه اند. 
ـ آلتائيک Uralic - Altaic: اين گروه هاى زبانى منشأ آسيايى  اوراليکـ 
زبان هاى  مرکزى).  آسياى  در  آلتايى  کوه هاى  ناحئه  و  اورال  (ناحئه  دارند 
مجارستانى، استونيايى، فنالندى و الپى از بزرگ ترين شعبه هاى خانوادهٔ زبانى 
اوراليک است. زبان هاى آلتائيک با رعايت سابقٔه تاريخى به سه طبقه تقسيم 

مى شوند که عبارت اند از: ترکى، مغولى، مانچو و تانگوس.
ايگلو Igloo: کلبه هاى يخى اسکيموها که با استفاده از بلـوک هـاى يخ فشرده 

ساخته مى شود.
باتالق      Swamp, marsh:جايى پست که در آن آب مى ايستد    و  نى       و       علف           مى    رويد. 
تاالب يا مرداب ساحلى Lagoon: آب شور و کم عمق که به وسيلٔه زمين 
باريکى از دريا به طور کامل يا ناقص جدا شده باشد؛ مانند تاالب انزلى در 

جنوب بندر انزلى.
جريان هاى درياى طولى Longshore currents: يک جريان فرعى است 
که از برخورد مايل امواج به ساحل به  وجود مى آيد. جهت آن موازى با خط 
ساحل است. مواد ريز مثل الى و ماسه هاى ريز به وسيلٔه اين جريان به موازات 
پديده خطر  دارد. اين  نام  خط ساحلى حمل مى شوند و کشش طولى مواد 

آفرين است؛ چون باعث مسدود شدن خليج دهانه اى مى شود. 
فزايندٔه  مبادلٔه  اثر  در  آن  در  که  فرآيندى   :Globalization شدن  جهانى 
ـ در نتيجٔه توسعٔه وسايل  فرهنگى، سياسى و اقتصادى بين کشورها و نواحىـ 
ـ تفاوت هاى ناحيه اى به حداقل مى رسند و نوعى همسانى و يکنواختى  ارتباطىـ 

بين نواحى جهان به وجود مى آيد.
چشم انداز Land scape: بخشى از سطح زمين است که با توجه به شکل 
انسانى ، چهرٔه  فعاليت هاى  و  گياهى  هوا ،  پوشش  و  ناهموارى ،آب  از  معينى 

خاصى را پديد مى آورد.

و  آن  در  که  چشم اندازى   :Natural landscape چشم اندازطبيعى 
پديده هاى طبيعى غلبه  دارند. 

چشم اندازفرهنگى Cultural landscape: چشم اندازى طبيعى است 
که مورد دخالت و بهره بردارى گروه هاى انسانى قرار گرفته است.

زمين،  شکل  و  شيب  به  توجه  با  که  خشکى ها  از  قسمتى  آبريز :  حوضۀ 
آب هاى روان در آنها به پست ترين مکان موجود در پهنٔه آن جريان مى يابد. 
پست ترين مکان يک حوضه ممکن است دريا، درياچه، باتالق، رود و … باشد 
که معموالً نام آن را روى حوضٔه آبريز مورد نظر مى گذارند. مرز جدايى اين 

حوضه ها از يکديگر منطبق بر خط الرأس کوهستان ها است. 
خليج دهانه اى Estuary: همان دهانٔه رود است. يعنى جايى که کانال رود 
در محلّ   اتصال به دريا عريض مى شود و جريان آب حاصل از جزر و مد در 

آن برقرار است.
ـ  ۱۵) داراى پوشش  دريابار Falaise: برآمدگى با شيب بسيار تند  ، (  ۹۰ºـ
گياهـى کم و يا فاقد پوشش گياهـى که درست در نقطٔه تماس خشکى با دريا 
پديد آمـده است. دريابار با ساحل صخره اى تفاوت دارد و در سواحل غير 

صخره اى مثالً رسى نيز تشکيل مى شود. 
دلتا Delta: قطعه زمينى به شکل مثلث در مصب رود که در نتيجٔه برجاى 
دلتا  مى آيد.  به  وجود  آنها  دهانٔه  در  رودها  توسط  حمل شده  مواد  ماندن 
رودها  طغيان  مواقع  در  دلتاها  دارد.  گوناگون  اشکال  و  است  حاصل خيز 

در خطرند.
دياگرام سه گوش Triangular graph: از اين نمودار معموالً براى نشان 
دادن درصدها استفاده می شود. به   خصوص در زمانى که مجموع کل سه عامل 
برابر ۱۰۰ درصد گردد. در اين نمودار نقطٔه مشترک از برخورد سه محور 
تشکيل مى شود. براى نمايش توزيع نيروى کار شاغل در بخش هاى سه گانه 

اقتصادى يا درصد ترکيب خاک ها از اين نمودار استفاده مى کنند. 
صورت  به  درختان  شامل  که  مدارى  ناحئه  علفزارهاى   :Savana ساوانا
منفرد و پراکنده است. ساوانا همچنين نام آب و هواى ناحئه مدارى با يک 

فصل خشک و يک فصل مرطوب است.
از  که  دريا  از  برخاسته  سنگى  ستون  يک   :Stack دريايى سنگى  ستون 
خشکى مجاور جدا است. ستون هاى سنگى دريايى از هجوم امواج به نقاطى 
که ساختمان زمين شناسى سستى دارند ايجاد مى شوند و از فروريختن يک 

طاق دريايى به وجود مى آيد. 

واژه ها و اصطالحات
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 ِسلوا selva: جنگل هاى متراکم بارانى ناحئه مدارى (به ويژه ناحئه آمازون)
ديواره هاى  با  ومدّور  عميق  گودالى   :Glacier cirque يخچالى  سيرک 
پرشيب در قسمت باال دست کوه که برف و يخ در آن انباشته شده و يخچال 

درّه اى را تغذيه مى کند.
سيستم System: مجموعه اى از عناصر و اجزاى يک پديده که بر يکديگر 

تأثيرات متقابل دارند.
 :Geographical Information system ( GIS)سيستم اطالعات جغرافيايى
را  جغرافيايى  اطالعات  کليه  از  بهره بردارى  و  دسترسى  امکان  که  سيستمى 
فراهم مى سازد و با تبديل اطالعات جغرافيايى به  صورت ديجيتال و ذخيرٔه آن 
در رايانه، امکان بازنگرى اطالعات و وارد نمودن اصالحات، تغيير مقياس، 
جنراليزه نمودن نقشه و ثبت اطالعات به صورت گرافيکى را فراهم مى آورد. 
امروزه GIS در بسيارى از رشته هاى علمى، مديريت منابع طبيعى، شهرسازى، 

کنترل محيط زيست، برنامه ريزى، جمعيت و نظاير آن کاربرد دارد.
شرکت چند مليتى Multinational Company: شرکتى که عملکرد آن 
بخش مرکزى و اداره کنندٔه  در خارج از مرزهاى يک کشور است. معموالً 
اين شرکت ها در کشورهاى توسعه يافته و شعبه ها و کارخانه هاى مونتاژ در 
کشورهاى در حال توسعه ايجاد مى شوند. امروزه در زمينه هايى چون نفت، 
اتومبيل، رايانه، وسايل صوتى و تصويرى شرکت هاى چند مليتى بزرگى وجود 
کمپانى هاى آى .بى. ام،  مانند  دارند؛  ميليون ها دالر فروش  ساالنه  دارند که 

سونى، تويوتا، فورد، رويال دچ شل.
کشورهاى  در   ۱۹۷۰ دهٔه  از   :Counter urbanization گريزى  شهر 
توسعه يافته به خصوص در امريکاى شمالى و اروپا، نوعى مهاجرت از شهرهاى 
مهاجرت  اين  است.  شده   انجام  روستايى  نواحى  به  شهرها  مادر  و  بزرگ 
معکوس، با حومه نشينى فرق دارد و برخى روستاهاى مرکزى با عملکردهاى 

خاص را شامل مى شود.
به وسيلٔه  که  سنگى  تـودٔه  يک  ميان  طبيعى  دروازٔه  (Arch)       دريايى:  طاق 
فرسايش شديد به وجود مى آيد. رايج ترين طاق ها در جايى به وجود مى آيند که 
دريا با استفاده از ضعف سازندهاى ساحلى (مثالً وجود درزها) در دو طرف 
يک برآمدگى سنگى باريک، حفره هايى ايجاد مى کند و اين حفره ها به مرور 

زمان وسيع مى شوند. 
طرح هادى روستايى: هدف اين طرح ها، تجديد حيات و هدايت روستاها 
است.  روستاها  عمران  و  توسعه  و  فيزيکى  و  اقتصادى  اجتماعى،  ابعاد  از 

تهئه اين طرح ها سه مرحله دارد که عبارت اند از: شناخت و ارزيابى وضع 
موجود، تعيين ضوابط و ارائٔه پيشنهادها در جهت اهداف و تعيين محدودٔه 

برنامٔه مورد نياز.
کارست Karst: اصطالح کارست از نام يک ناحئه سنگ آهکى کوه هاى 
دينارى در سواحل درياى آدرياتيک گرفته شده است. اشکال کارستيک، 
چشم اندازهاى به وجود آمده از انحالل سنگ هاى آهکى است که ناشى از 
کارستى  اشکال اصلى  همراه با دى اکسيد کربن مى باشد. از  باران  عمل آب 

مى توان غارها، چشمه ها و دره هاى آهکى را نام برد. 
گوتيک Gothic: يعنى وابسته به گوت ها. گوت ها اقوام آلمانى نژادند. زبان 
گوتيک از زبان هاى آلمانى خاورى است، معمارى سبک گوتيک، ادبيات 

سبک گوتيک نيز وجود دارد.
اليروبى بنادر: برخى از بنادر که در معرض کشش طولى مواد هستند و يا 
در خليج هاى دهانه اى قرار گرفته اند و ورود آبرفت بـه آن ها زياد است و يا 
در اثر تجمع فعاليت ها، تجمع زباله در آنها زياد است نياز به اليروبى دارند. 
براى اين منظور کشتى هاى مخصوصى با روش خاص مواد اليروبى شده را 

در جاى ديگر تخليه مى نمايند.
الپلند Lappland: منطقه اى در مرز فنالند و روسيه که محل زندگى اقوام 

کوچ رو (الپ ها) است.
موج شکن Break water: سازه هايى از جنس سيمان، سنگ و يا بتون آرمه 
که براى حفظ تأسيسات ساحلى از خطر امواج و مقابله با تأثير آن  ها ساخته 

مى شود.
کوچک  محدوده هاى  در  که  هوايی  و  آب   :Microclima ميکروکليما 
به وجود می آيد و ويژگى هاى آن از آب و هواى غالب منطقٔه اطراف متفاوت 
عامل  چند  يا  يک  علت  به  کوچک  مقياس  در  و  محلى  هواى  و  آب  است. 
جغرافيايى در محل مانند جريان دريايى، کوه، پوشش گياهى، فعاليت صنعتى 

و نظاير آن پديد مى آيد. 
واحد سياسى Political unit:  بخشى از کرٔه زمين با ويژگى هاى خاص و 
وسعت متفاوت که داراى نقش هاى سياسى مختلف است مانند دهستان که 
واحد سياسى کوچک تر از يک کشور است و يا اتحاديه اروپا که بزرگ تر از 

واحد سياسى کشور است.
آب  وجود  واسطٔه  به  که  بيابان  وسط  در  آباد  واحهOasis: ناحيه اى 

( نهر، چشمه ، چاه  و...)حاصل خيز مى شود و توسعه مى يابد.
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