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 مربوط به زیست بوم جنگل های استوایی است.2مربوط به زیست بوم جنگل های تایگا و شماره 1شماره 

 2درس

 را بنویسید. ینکات قابل توجه ارتباط متقابل انسان و نواح-1

  آورند یم وجود به را ینواح ها انسان-

 دهند یم شکل ها انسان یها تیفعال به ینواح-

 دارند متقابل کنش و رابطه گریکدی با ینواح- 

 .هستند ها حکومت یاسیس یها یریگ میتصم ریتأث تحت ینواح-

 افتند؟یغلبه  یعیطب یانسان ها چگونه برنواح-2

گرفته  اریها را در اخت طیمح نیغلبه کرده و ا یعیطب یها طیبر مح یابزار و فناور دیدر دانش و تول شرفتیانسان ها با پ

 قرار داده است. ریمردم را تحت تأث یهمواره زندگ یعیطب یها و نواح طیمح ن،یاند؛ با وجودا

 کنند؟ یشیخاص آن چاره اند طیو شرا طیکنترل مح یبرا دیچرا انسان ها با-3

کنند و به  یشیخاص آن چاره اند طیو شرا طیکنترل مح یشود انسان ها برا یموجب م یطیها و موانع مح تیمحدود

 طیکند و انسان ها در چارچوب آن شرا یرا به انسان ها ارائه م یخاص طیشرا هیبپردازند. در واقع، هر ناح ییابداع ابزارها

 زنند. یدست به عمل م

 و کنش متقابل دارند؟ گررابطهیکدی( بای)انسانینواح ایآ-4
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بر  یدارد. نواح یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یمبادالت اقتصاد ینواح گری( با دیانسان یشترنواحی)بنیکره زم هیهر ناح

 ریتحت تأث ،یاز نظر اقتصاد ژهیآن ها به و نیدورافتاده تر یو حت یهمه نواح امروزه .گذارند یم ریتأث گریکدی یرو

 .گرندیکدی

 یم ریتاث یبرنواح یعیطب طیفقط روابط معمول انسان ها و مح ایآ گذارند؟ یرمیتاث یبرنواح یچه عوامل-5

 گذارند؟

 زین یاسیس یها یریگ میبلکه حکومت ها و تصم ستندین یعیطب طیروابط معمول انسان ها و مح ریفقط تحت تأث ینواح

 گذارند. یم ریتأث یبه شدت بر نواح

 ی را بنویسید.ها برنواح رحکومتیدرمورد تاثدومثال -6

توسعه  ،یصنعت ای یمل یو پارک ها یگردشگر هیناح جادیا یدولت برا کی یها میتصم ای یزیمثال، برنامه ر یبرا-

 آن. ریحکومت ها و نظا نیوقوع جنگ ب گر،ید هیبه ناح هیناح کیساکنان  یانتقال اجبار ه،یناح کیدر  یکشاورز

 یفارس توسط کشورامارات متحده عرب جیخل یدر آب ها یمصنوع یها رهیساخت جز-

 ست؟یچ یها برنواح رحکومتیتاث جهینت-7

 شود. یم  یو انسان یعیطب ینواح بیتخر ای رییموجب حفظ، تغ

 را بنویسید. فارس جیخل یمصنوع یها رهیجز یها یکاربر نیمهم تر-8

و بازار و هتل در  یحیلوکس، امکانات تفر یو آپارتمان ها الهایاست و و یو تجار یحیتفر ،یمسکون ریجزا نیا یکاربر

 در حال احداث است . یمصنوع ریجزا نیا

 را بنویسید. فارس جیدرخل یمصنوع یها رهیساخت جز یامدهایپ-9

و گل آلوده  یخاکبردار نیشود. ا یم دهیفارس باال کش جیسنگ و خاک از بستر خل یادیمقدار ز ر،یجزا نیساختن ا یبرا

رسانده است. صاحب نظران معتقدند  بیآس یمرجان یو آب سنگها ییای( درستمیآب به بوم سازگان )اکوس عیشدن وس

 فارس دارد. جیخل ستیز طیمح یبرا ینامطلوب اریبس یامدهایرپیجزا نیاختن اکه س

 را بنویسید. انماریم نیمسلمان نش هیناح بیعلل تخر-10
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 جهیممنوع کرده است. در نت زیساختن مسجد را ن ل،یدل نیداند و به هم یکشور نم نیمسلمانان را شهروند ا انماریدولت م

بنگالدش مهاجرت کرده و  یکشور به مرزها نیا نیمسلمان نش هیصدها نفر ازمردم ناح انمار،یدولت م یقوم یپاک ساز

 شده است. بیتخر انماریم نینش مسلمان هیناح جه،ینموده اند. در نت یدرخواست پناهندگ

 چیست؟شرح دهید. هیکانون ناح-11

 در آن وجود دارند. یعوامل وحدت و همگون نیشتریاست که ب یمرکز ایکانون  یدارا ییایجغراف هیهر ناح

 

چه تغییراتی دیده  میکن یآن حرکت م یو به طرف مرزها میشو یدور م ییایجغراف هیناح کیهرچه از کانون -12

 می شود؟

 گردند. یم دیعوامل ناپد نیشود و سرانجام، ا یکاسته م هیآن ناح یاز عوامل همگون جیبه تدر

 یم دهید یراتییچه تغ میکن یآن حرکت م یو به طرف مرزها میشو یدور م صنعتی هیناح کیهرچه از کانون  -13

 شود؟

مجاور  هیناح یکانون دور و به مرزها نیشود. هرچه از ا یکارخانه ها مشاهده م ادیتجمع ز یصنعت هیناح کیدر کانون 

 یاثر گریمجاور، د هیکه سرانجام در ناح نیشود؛ تا ا یاز تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته م م،یترشو کینزد

 .مینیب یاز آنها نم

 به کجا گفته می شود؟ ساوان -14

 .ست«قایبزرگ افر یصحرا»و  ییاستوا یباران یجنگل ها نیب یانتقال هیناح کیساوان 

 میکن یحرکت م صحرای بزرگ آفریقاو به طرف  میشو یم جنگل های بارانی استوایی دورترهرچه از کانون  -15

 شود؟ یم دهید یراتییچه تغ
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بزرگ  ی. هرچه به سمت صحراست«قایبزرگ افر یصحرا»و  ییاستوا یباران یجنگل ها نیب یانتقال هیناح کیساوان 

(Saharaپ )که از  ،یشوند و کم کم به مراتع مدار یساوان کوتاه تر و تنک تر م یکمتر و علف ها یبارندگ م،یرو یم شی

 یهوا به استپ ها یصحرا به علت خشک هیمراتع در حاش نیاگردند.  یم لیشده است، تبد لیکوتاه قد تشک یعلفزارها

 شوند. یم لیتبد یابانیب

 

و  کایمتحده امر االتیدر مجاورت مرز ا ییایو اسپان............. یِ زبان هیرا در امتداد دو ناح یانتقال یا هیناح -16

 ...............قرار دارد.

 کیمکز -یسیانگل

 

 دوناحیه انتقالی نام ببرید.-17

 مجاورت مرز امریاکا ومکزیک-ساوان

 دشوارتراست؟ ینواح یکدام مرزها قیدق نییتع -18

 است. دشوار یمرز نواح نییتع ،یو قوم یزبان یمانند نواح یانسان یدر نواح

 ی  مختلف را باهم مقایسه کنید.قلمرو ووسعت نواح -19
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کشور است و گاه  کی ایاستان  ایشهر  کیروستا،  کیاز  یبخش هیناح کی. گاه است متفاوت ،ینواح وسعت و قلمرو

 دارد. یجهان اسیو مق ردیگ یچندکشور و قاره را دربرم

 ی را بنویسید.نواح یرمرزهاییغعلل ت -20

 ادیز ایبرود ووسعت آن کم  نیاز ب هیناح کیخاص  یها یژگیممکن است و یعیعوامل طب ای یانسان یها تیدر اثر فعال

 ایدهد  یرا کاهش م یکشاورز هیناح کیوسعت  ،یوقوع خشکسال ای هیناح کیاز  انییمثال، مهاجرت روستا یشود؛ برا

 کند. لیتبد یرکشاورزیغ یا هیه را به ناحیآن ناح یممکن است به کل

 ی را توضیح دهید.وانسان یعیطب یبانواح یوادار یاسیس یعدم انطباق مرزها -21

 کی یگاه ،یمرزبند نیشوند. در ا یم نییانسان ها تع یریگ میانتخاب و تصم یبرمبنا یو ادار یاسیس یمرزهازیرا

 .ردیگ یچند کشور قرار م یحت ایچند استان  نیآن ب ریو نظا یو قوم یزبان هیناح ،ییآب و هوا هیناح

 

 را بنویسید. نیکره زم ینواح تیاهم -22

 یبرا یشوند. جوامع انسان یانسان محسوب م یها تیو فعال یهستند و بستر زندگ یعیطب یها یژگیو یدارا ینواح نیا

 وابسته اند. یعیطب یبه نواح اتیادامه ح

 ؟ ردیگ یشکل م یاست ودرچه بستر یشامل کدام نواح یانسان ینواح -23

 .ندیآ یو به وجود م رندیگ یشکل م یعیطب یو... در بستر نواح یاقتصاد ،یفرهنگ ،یتیجمع یشامل نواح یانسان ینواح

 شوند؟ یچگونه اداره م  یو انسان یعیطب یامروزه نواح -24

مثال،  یقرار دارند؛ برا یادار ای یاسیس ینهادها تیریجهان تحت مد یانسان ای یعیطب یامروزه همه نواح ،یبه طورکل

 نیا تیریها، سازمان ها و باالخره حکومت ها، مد یها، استان دار یها، بخش دار یمانند شوراها، شهردار یینهادها

 بندند. یرا به کار م ییها یها وخط مش استیکنند و س یم یریگ میرا به دست گرفته اند و درباره آنها تصم ینواح


