


اهموارینوجودریاضی،ونسبیموقعیتعلتبهماعزیزکشورکهخواندیدگذشتههایدرسدر
.داردخاصیتوانواستعدادهاتوانمند،جمعیت،ووهواییآبوضعیتها،

نامهبردرمکانیابعادبهتوجهومعاشتأمینهدفبا،محیطیهایتوانازگیریبهره
.شودمیمنجرهافعالیتانواعایمنطقهتعادلواقتصادیواجتماعیعدالتبهها،ریزی

بهرهزاناشیصدماتازتواندمیمحیطیتوانبراساس،مکاندرانسانهایفعالیتساماندهی
.سازدفراهمراپایدارتوسعهبهرسیدنهایزمینهوبکاهدمحیطازانسانگیری

.استیندهآهاینسلهایتوانمندیازکاستنبدونامروز،نیازهایتأمینمعنایبهپایدارتوسعه

یمناسبحلراه،ایرانمحیطیهایظرفیتصحیحدرکوجغرافیاییهایتوانشناختبنابراین،
.استپایدارتوسعهاهدافبهرسیدنبرای

همیمنقشاقتصادیتوسعهبهمارسیدندرتواندمیکهاقتصادی،هایتوانبادرسایندر
.شویممیآشناباشد،داشته



چه نتیجه ای از آن می گیرید؟. به نمودار باال توجه کنید



ی
ش کشاورز

بخ
.استغذابهنیازانسان،نیازهایتریناساسیازیکی

محیطوانسانبینرابطهازشکلینیاز،اینکردنبرطرفمنظوربه
.نامیممی«کشاورزی»راآنکهاستشدهایجادطبیعی

،مسالغذاییموادتأمیندرحیاتینقشایفایدلیلبهبخشاین
آبدماننالهیازمواهبصحیحمندیبهرهواشتغالایجاد،خودکفایی

.داردمهمیبسیارنقشکشوراقتصاددرخاک،و
کهتاسایراناقتصاددرزیربناییواساسیهایفعالیتازکشاورزی

عرضهازارببهکیفیتبامحصوالتکشزحمتروستاییانتالشسایهدر
.شودمی

.استگوناگونیهایفعالیتشاملبخشاین
باغداری،زراعت:ازاستعبارتبخشایندرهافعالیتترینمهم

دامداریو





.کنیدنگاهزیرتصاویربه
دهد؟میپوششراکشاورزیدیگرهایبخشازیککدامهافعالیتاینشمانظربه

است؟تأثیرگذارهافعالیتنوعاینایجاددرجغرافیاییواقلیمیشرایطکدام

(وصیدماهیپرورش)شیالتصنعت

عسلوتولیدزنبورداری

ابریشمتولیدوابریشمکرمپرورش



فراهمزراعیمحصوالتانواعتولیدبرایرامساعدیموقعیت،ایراندرهواییوآبوضعیتتنوع
.استآورده

جملهاز،یصنعتمحصوالتوایعلوفهنباتات،جالیزیمحصوالتوسبزیجاتحبوبات،غالت،انواع
.شودمیکشتایراننقاطاقصیدرکهاستمحصوالتی





،خاکوبآمنابعدرمحدودیتاست،گوناگونبسیارکشورماندرزراعیهایفعالیتاینکهبا
قیمتدرثباتیبیهوایی،وآبنوساناتطبیعی،خساراتووجودآفاتکم،وریبهره

درورمانکشاستشدهباعثکهاستکشوردرزراعیتولیداتمشکالتجملهاز...ومحصوالت
.باشدوابستهوارداتبهزراعیمحصوالتبرخیتأمین



باغداری

نواحیدرساالنهوروزانهحرارتدرجهشدیداختالف
شدهیباغتولیداتدرفراوانتنوعایجادسببایران،مختلف

.است
داربرخورزیادیهایمزیتازباغیتولیداتبرایماکشور
یری،سردسهایمیوهگوناگونانواعکشتامکانزیرااست؛

.داردراگرمسیریوگرمسیرینیمه

ورکشصادراتیاقالمترینمهمازکشاورزی،ازبخشاین
.کندمیکشورواردرافراوانیارزسالههرکهاست
درایرانیخرمایوانارپسته،مانندنظیریبیهایگونه

.همتاستبیجهان



راخودیژهوهایمیوهاستانیهرباغی،تولیداتزمینهدرکشورمختلفنواحیمتفاوتاستعدادهایبهتوجهبا
.کندمیتولید

.دهدمینشانماکشوردررامیوهساالنهتولیدپراکندگیزیر،جدول







وسعهتمحورشودمیتوصیهکشور،آبیمنابعهشکامشکلبهتوجهباامروزه
.دیابتغییرآبیاریمدرنهایروشباباغداریتوسعهبهزراعتازکشاورزی

.کنیدبحثآنمورددرونمودهطرحکالسدرراموضوعاین



بینکهاستهاییروشازیکیای،گلخانهکشتازاستفاده
ازدارد؛فراوانیمزایایزیرااست؛شدهرایجایرانیباغداران

:جمله
آبمصرفکاهش-1
جاهمهوسالطولهمهدرتولید-2
کشتوضعیتبهترکنترل-3







راهزاغیرمستقیمیامستقیمکنیم،میمصرفماکهغذاییموادازبسیاری
.آیدمیدستبهدامداری

وقلیمیاتنوع،دامیمتنوعهایگونهوجود،جغرافیاییعرضدرزیادگستردگی
انواعپرورشمنظوربهکشورمانبرایرامناسبیوضع،گیاهیهایگونهتنوع
.استکردهفراهمدام

ماهروصمتخصانسانینیرویوجود،تبدیلیصنایعرشدروبهروندآنبرعالوه
ماورکشاقتصادازبخشاینرشدباعثمجموع،درعلمیهایروشازاستفادهو

.استشده

دامداری





صنایعاین.استشدهکشوردرغذاییصنایعرونقباعثدامیمحصوالتتولید
کشورصادراتوغذاییامنیتداخلی،ناخالصتولیداشتغال،غذایی،اقتصاددر

.داردمهمینقش

چندهرد،هستنزحمتکشوغیورعشایردامی،محصوالتتولیدکنندگانازیکی
%ودامیواحد25%آناناست،کشورجمعیتاز2%ازکمترعشایریجمعیت

.انددادهاختصاصخودبهرادامبهمربوطپروتئینتولیداز20



ن
ت و معد

ش صنع
بخ

یایکیفیزشکلتغییربهکهاستهاییفعالیتمجموعهشاملصنعت
اعم؛ودشمیمنجرجدیدمحصوالتبهآنهاتبدیلومختلفموادشیمیایی

.شودامانجمنزلیاوکارگاهدرماشینیادستباتغییراتایناینکهاز

میرشمابهکشورهانوآوریوموفقیت،رشداصلیمحرکصنعت،بخش
.رود

.شدخواهدمنجراشتغالایجادبهبخشایندرفعالیت
.استستهوابصنعتبهغیرمستقیمیامستقیمطوربهمشاغلازبسیاری

.داردیتوجهقابلسهموریبهرهوتوسعهتحقیق،تجارت،درصنعتبخش

ایع  تقسیم بندی صن
در ایران

صنایع»گروهدوبهتوانیمرامیکشوراصلیصنایع
.نیمکبندیتقسیم«ماشینیصنایع»و«دستی



صنایع دستی

شودمیگفتههاییفعالیتازدستهآنبه
ابزاروکارگیریبهوبومیاولیهموادازاستفادهباعمدتاًکه

بهوتولیداساسیمراحلازقسمتیدر،دستیسادهوسایل
شودمیمنجرمحصولیساخت

هبصنعتگرفکریخالقیتوهنریذوقآنواحدهردرکه
.یابدمیتجلیایگونه



دهد؟نشانرانآتولیدکنندهمناطقدیدگاهوفرهنگتواندمیزیرتصاویرآیا.کنیدنگاهزیرتصاویربه





.استدستبافتفرشایرانمهمدستیصنایعازیکی
وبافتدلیلبهکهاستجهاندرفرشاینعمدهصادرکنندگانازیکیماکشور
.استبرخوردارالمللیبینشهرتواهمیتاز،خاصنگارونقش







صنایع ماشینی
،یاساسفلزات،پتروشیمی،گازونفتصنایعشامل

نایعصوشیمیاییصنایع،سازیماشین،خودروسازی
.شودمیغذایی







شاملکهاستماشینیصنایعجملهاز،اساسیفلزاتبهمربوطصنایع
.شودمیرویوسربمس،آلومینیوم،فوالد،صنعت
وششپصنعتیبخشاینراکشورغیرنفتیصادراتاززیادیبخش

.دهدمی

ی
ع پتروشیم

صنای

گاز،وفتنازبعدکهاستپتروشیمیصنعتکشورمانمهمصنایعجملهاز
.رودمیشماربهکشورصنعتیبخشترینبزرگ

کود،سب،چشوینده،پالستیک،الستیک،انواعدرتولیدپتروشیمیمواد
.داردکاربرد...ومصنوعیالیافرنگ،

ت 
صنایع فلزا
ی

اساس





ی
ع خودروساز

صنای

کشوریافتگیتوسعههایازشاخصهیکیخودروسازیصنعت
ورکشبرایبسیاریشغلیهایفرصتتواندمیکهاست

بهاندازچشمسنددرکهاستصنایعیازجملهوآوردفراهم
.استشدهخاصیتوجهآن
بخش(سایپا)خودروپارسوخودروایرانبزرگشرکتدو

.کنندمیتولیدراکشورخودروهایازایعمده









معادن

کشفدرجهانیهایتمدنترینکهنازیکیایران
مادهنوع70ازبیشوجودباامروزهواستمعدن

رد.استجهانمعدنیبرترهایقدرتازیکیمعدنی،
وی،رمس،بوکسیت،گاز،نفت،مانندموادیماکشور
.داردوجود...وآهنسنگسرب،

دراشتغالمهمهایبخشازیکیمعدنبخشچنینهم
.استکشورمان

بخشنشاغالبیشتریناصفهانوکرمانیزد،هایاستان
.دارندراکشورمعدن





با مقایسه دو نقشه پراکندگی معادن و صنایع ایران، به چه نتیجه ای دست می یابید؟

درتعادلعدم
یهاقطبپراکندگی

سطحدرصنعتی
مینشانراکشور

.دهد



میاننشکشورسطحدرصنعتیقطبهایپراکندگیدرتعادلعدم
توجهکاملطوربهایرانمحیطیهایظرفیتوتوانبهکهدهد

.استنشده
کهردکاشارهکشورمرکزیوشرقینواحیبهتوانمیمثالطوربه
صورتبهکهایندلیلبهولیهستندغنیاولیهوموادذخایرنظراز

روبهصنعتیرشدبااندگرفتهقراربرداریبهرهموردمحدود
.اندرونبوده

منطقهآنمحیطیتوانوهاویژگیطبیعی،منابعازاستفادهدراگر
بامتناسبتوانندمیکشورمناطقهمهگیرد،قراربررسیمورد

.یابندتوسعهخودانسانیوطبیعیهایامکان

ورعدم تعادل در پراکندگی قطبهای صنعتی  کش



تی،مدیریمالی،هایفعالیتزنجیرهبه
اتی،اطالعانتظامی،بهداشتی،آموزشی،

طورهبکهوبازرگانیتجارتگردشگری،
میتکوکیفیتبهبوددرغیرمستقیم

«خدمات»،مؤثرندکشورتولیدات
.گویند

بخشوسیلهبهمادرکشورخدماتاین
میعرضهمردمبهدولتیوخصوصی

.شود

خدمات



.به تصاویر زیر نگاه کنید و نوع خدمات آنها را تعیین کنید

درمانیآموزشی

بانکی



گردشگری

ازبسیاریتوجهموردامروزهکهمهم،خدماتازیکی
.استگردشگریدارد،قرارکشورها

وپاک،درآمدپرهایشغلدرردیفگردشگری
دتوانمیمیزبانکشوربرایکهاستهزینهکم

ارتباطاتواقتصادی،رونقوزایی،توسعهاشتغال
.کندایجادسازندهجهانی

خارجییاداخلیگردشگرانجذببرایماکشور
سازمانکهشکلیبهدارد؛فراوانیهایتوانمندی

جاذبهنظرازراایران(UNWTO)گردشگریجهانی
یخیتارهایجاذبهنظرازوپنجمرتبهدرطبیعی،های

.استدادهقرارجهانیدهمرتبهدرفرهنگیو



زمانسانمایندگی هایازیکیاسپانیا،مادریدشهردرمستقر(UNWTO)اختصاربهگردشگریجهانیسازمان
.می کندمنتشرنیزگزارشیساالنهومی کندتحقیقگردیجهاناموربارابطهدرکهاستملل



درآنوگستردگیکشورمانریاضیموقعیت-1
چشمواقلیمیتنوعباعثجغرافیاییعرض

.استشدهطبیعیاندازهای

دریاییموقعیتازبرخورداریسرزمین،اینطبیعیبندیپیکره-2
وونگوناگسواحلوسیع،هایدشتبلند،هایکوهوجودخشکی،و

را(سمژئوتوری)گردیزمینگردشگریانگیزشگفتهایبیابان
.استکردهایجاد

درانوریجوگیاهیگوناگونبسیارهایبومزیستوجودباایرانزیستیتنوع-3
.استبسیارمناسبگردیطبیعتوعلمیگردشگریکشوربرای

باسلها،آیینازایمجموعهخودهمراهبهکهکشوردرفرهنگیوقومیتنوع-4
هایزمینهوکردهایجادرامحلیهایگویشومراسمها،آهنگها،خوراکیها،

.استآوردهفراهمرافرهنگیـاجتماعیگردشگری

استگاهازخیکیبهراماکشورتاکنون،میالدازقبلهایازهزاره،تاریخاعماقدرهاییریشهباتمدنیوجود-6
این.استکشوردرتاریخیوباستانیاثرمیلیونیکازبیشوجودپیامدآن،کهاستنمودهتبدیلبشریتمدنهای

.استکشورخارجوداخلازمندعالقهومحققگردشگر،هامیلیونجاذبتوانمندی،

گردشگرانتوانمندی،اینکهداردوجوددستیصنایعنوع160ازبیشمادرکشور-5
.داردراخودخاصمندعالقه

خرید،زمراکتفریحی،ومراکزعلمیها،نمایشگاهها،جشنوارهها،مانندموزهفرهنگیگوناگونمراکزوجود-7
.استخارجیوداخلیازگردشگرانبسیاریمقصدهرکدامکه…ومراکزدرمانی

کشورمقدساماکنومذهبی،زیارتگاهیدینی،ارزشمندمراکزوجود-8

ی
ش جهانگرد

ی گستر
ن برا

ی متعدد ایرا
ی ها

توانمند
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چیست؟محیطیهایتوانازگیریبهرههدف-1
دارد؟محیطبراینتایجیچههاریزیدربرنامهمکانیابعادبهتوجه-2
دارد؟رانتایجیچهمحیطیتوانبراساسدرمکانانسانهایفعالیتساماندهینتایج-3
.کنیدتعریفراپایدارتوسعه-4
چیست؟پایدارتوسعهاهدافبهرسیدنبرایمناسبحلدوراه-5
.بنویسیدکشوررادراقتصادکشاورزینقش-6
.ببریدنامراکشاورزیاصلیبخشسه-7
.ببریدنامشودرامیتولیدایراننقاطدراقصیکهمحصوالتیترینمهم-8
.ببریدنامکشوررازراعیتولیداتمشکالتترینمهم-9

کشورچیست؟باغیدرتولیداتفراوانتنوععلت-10
برخورداراست؟زیادیهایمزیتازباغیتولیداتبرایکشورماچرا-11
.ببریدنامراایرانباغیمخصوالتترینمهم-12
.ببریدنامراایگلخانهازکشتاستفادهمزایای-13
دارد؟مناسبیوضعدامینظرتولیداتازکشورماچرا-14
.دهیدشرحکشوررادامیعشایردرتولیداتنقش-15
.کنیدتعریفراصنعت-16
.ببریدنامکشوررااصلیصنایعدستهدو-17
.کنیدتعریفرادستیصنایع-18
چیست؟ایراندستباففرشاهمیتعلل-19
است؟صنایعیچهشاملماشینیصنایع-20
.ببریدنامرااساسفلزاتبهمربوطصنایع-21
چیست؟پتروشیمیموادکاربرد-22
.ببریدنامراایرانخودروسازیدوشرکت-23
.ببریدنامراایرانمعادنترینمهم-24
باشند؟میمعدندربخششاغالنبیشتریندارایهااستانکدام-25
چیست؟درکشورماصنایعجغرافیاییدرپراکندگیتعادلعدمعلت-26
چیست؟خدمات-27
.بنویسیدراگردشگریشغلهایمزیت-28
.بنویسیدراگردشگریدربخشایرانهایتوانمندی-29

نمونه سوال




