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“
وَ لقَدْ مَکَّنّاکُمْ فیِ أألرَضِ وَ جَعَلنْا لکَمْ فیها مَعایشِ قلَیلً ما تشَکُرونَ

”

سوره مبارکه اعراف ،آیه 10

و همانا شما را در زمین تمکین و اقتدار بخشیدیم و در آن بر شما معاش و روزی
مقرر داشتیم ،لیکن اندک شکر نعمت های خدا را به جای می آورید.

مقدمه
• اقتصاد علمی است که انسان برای تأمین نیازهای خود به آن توجه می کند.

• فعالیت های اقتصادی موجب افزایش ثروت در کشورها می شود و در نتیجه رفاه و آسایش را برای
مردم آن کشور فراهم می آورد.
• فعالیت های اقتصادی در سه بخش انجام می شود؛

 .1کشاورزی،
 .2صنعت
 .3و خدمات.

وابستگی بین بخش های مختلف اقتصادی
 توجه همه جانبه به سه بخش مذکور نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد .به طور
مثال کشاورزی رونق نمی گیرد مگر اینکه امکانات مناسبی توسط بخش خدمات و صنعت فراهم شود.

 پاسخ به سؤاالت زیر کمک می کند تا وابستگی بین بخش های مختلف اقتصادی بهتر درک شود.
 میزان استفاده از ابزار آالت کشاورزی چه تأثیری در میزان و کیفیت محصوالت کشاورزی دارد؟

 وضعیت حمل و نقل در توزیع محصوالت کشاورزی چه تأثیری می گذارد؟

 بازرگانی و تجارت چه تأثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی می گذارد؟

 آیا می توانید سؤاالت دیگری طرح کنید که پاسخ های آن وابستگی این سه بخش اقتصادی را نشان
دهد؟

شناخت و بهره گیری از توان های محیطی
برای پیشرفت و توسعه اقتصادی باید از تمام توان مالی موجود بهره گرفت.

محیط طبیعی مساعد از یک سو و انسان توانمند از سوی دیگر بستر مناسبی برای فعالیت
های اقتصادی فراهم می آورد.
شناخت توان های محیطی به انسان کمک می کند تا از مکان ها به طور صحیح و بهینه
استفاده کند و در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی عمل نماید.

بخش کشاورزی
یکی از اساسی ترین نیاز های انسان ،نیاز به غذا است.
به منظور برطرف کردن نیاز انسان به غذا ،شکلی از رابطۀ بین انسان و محیط طبیعی ایجاد شده است که آن را «
کشاورزی » می نامیم.
به عبارت ساده تر کشاورزی؛ برقراری رابطه انسان با محیط طبیعی به منظور رفع نیاز غذایی است.
این بخش به دلیل ایفای نقش حیاتی در تأمین مواد غذایی سالم ،خودکفایی ،ایجاد اشتغال و بهره مندی صحیح از
مواهب الهی مانند آب و خاک ،در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارد.
کشاورزی از فعالیت های اساسی و زیربنایی در اقتصاد ایران است که در سایۀ تالش روستاییان زحمتکش
محصوالت با کیفیت به بازار عرضه می شود.
مهم ترین فعالیت ها در این بخش عبارت است از :زراعت ،باغداری و دامداری.

مهم ترین فعالیت های بخش کشاورزی
زراعت

 باغداری

 دامداری
شیالت(صید و پرورش آبزیان)

زراعت
شیالت

زنبورداری

زنبورداری

نوقان داری(پرورش کرم ابریشم)

باغداری

دامداری

نوقان داری

به نظر شما این فعالیت ها کدام یک از بخش های دیگر کشاورزی را پوشش می دهد؟
کدام شرایط اقلیمی و جغرافیایی در ایجاد این نوع فعالیت ها تأثیرگذار است؟
• -1شیالت(صید و پرورش آبزیان)
شرایط و محیط های دریایی و دریاچه ای و
رودخانه ها

2
1

• -2زنبورداری
در شرایط هوای معتدل تابستانها در مناطق
سردسیر (شمال فارس) و زمستانها در مناطق
گرمسیر(جنوب و جنوبغرب فارس)
• -3نوقان داری(پرورش کرم ابریشم)
محیط های مناسب پرورش درخت توت

3

بخش کشاورزی :زراعت
تنوع آب و هوایی در ایران ،موقعیت مساعدی را بررای تولیرد انرواع
محصوالت زراعی فراهم آورده است.

برداشت گندم فارس

انواع غالت ،حبوبات ،سبزیجات و محصوالت جالیزی ،نباتات علوفه ای
و محصوالت صنعتی ،از جمله محصوالتی اسرت کره در نقرا مختلرف
کشور کشت می شود.

با اینکه فعالیرت هرای زراعری در کشرورمان بسریار گونراگون اسرت،
محرردودیت در منررابع آب و خرراه ،بهررره وری کررم ،وجررود آفررات و
خسارات طبیعی ،نوسانات آب و هوایی ،بی ثباتی در قیمت محصروالت
و ...از جمله مشکالت تولیدات زراعی در کشور است کره باعر شرده
است کشورمان در تأمین برخی محصوالت زراعری بره واردات وابسرته
باشد.

برداشت سیب زمینی البرز

باغداری
•
•
•

خرما آبپخش بوشهر

•

پسته رفسنجان کرمان انار ساوه مرکزی

•

اختالف شدید درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحی مختلف ایران ،سرب
ایجاد تنوع فراوان در تولیدات باغی شده است.
کشور ما برای تولیدات باغی از مزیت های زیرادی برخروردار اسرت؛ زیررا
امکان کشرت انرواع گونراگون میروه هرای سردسریری ،نیمره گرمسریری و
گرمسیری را دارد.
این بخش از کشاورزی ،از مهم ترین اقالم صادراتی کشور است که هر سراله
ارز فراوانی را وارد کشور می کند.
گونه های بی نظیرری ماننرد پسرته ،انرار و خرمرای ایرانری در جهران بری
همتاست.
با توجه به استعدادهای متفاوت نرواحی مختلرف کشرور در زمینر تولیردات
باغی ،هر استانی میوه های ویژه خود را تولید می کند.

کشت گلخانه ای و مزایای آن
•

•

•
•
•

امروزه با توجه به مشکل کاهش مناابع آبای کشاور ،توصایه مای
شود محور توسعۀ کشااورزی از زراعات باه توساعۀ باغاداری باا
روش هااای نااوین آبیاااری و متناسااب بااا محاایط تغییاار یابااد .ایاان
موضوع را در کالس طرح نموده و در مورد آن بحث کنید.
استفاده از کشت گلخانه ای ،یکی از روش هایی اسات کاه باین
باغداران ایرانی رایج شده اسات؛ زیارا مزایاای فراوانای دارد؛ از
جمله:
کاهش مصرف آب
تولید در طول سال و همه جا
کنترل بهتر وضعیت کشت

کشت گلخانه ای توت فرنگی هشتگرد البرز

فعالیت1 :

علت و تنوع پراکندگی محصوالت باغی و زراعی را در استان فارس بررسی کنید.
• ؟//

فعالیت1 :
آیا در استان فارس کشت گلخانه ای رواج دارد؟ چه نوع محصولی در آنجا کشت می شود؟
• استان فارس اکنون دارای  523هکتار گلخانه است که هنوز با چشمانداز  10ساله فاصله دارد .با این حال گامهرای بلنردی
در جهت رفع موانع و توسعه کشت گلخانهای برداشته شده است و روند رو به رشدی را تجربه کرده است .به طوری که به
گفته پاکاری تنها در سال 123 ،97هکتار توسعه کشت گلخانهای و کنترل شده داشته است و بالغ بر  1000هکتار نیرز مجروز
تغییر کاربری یا مجوز کمیسیون ماده دو جهت توسعه کشت گلخانهای صادر کرده و پرونده تشکیل شده است.
• مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان فارس اعرالم کررد :شهرسرتانهای سرییدان ،شریراز ،فسرا ،پاسرارگاد ،نری ریرز،
مرودشت ،جهرم و قیروکارزین بیشترین سطح زیر کشت محصوالت گلخانهای در استان را به خود اختصاص داده اند.

• در این برنامه ریزی به تنوع بخشی محصوالت باغی ،انواع سبزی و صیفی ،گیاهان دارویی ،گل و گیاه تزیینی و تولید نهال
و نشا توجه شده است.
• محصوالت گلخانه ای تولید شده شامل گوجه فرنگی ،خیار ،فلفل  ،انواع گل ،تروت فرنگری ،انرواع نشرا سربزی و صریفی،
گیاهان دارویی و سایر محصوالت است.

دامداری
• بسیاری از مواد غذایی که ما مصرف می کنیم ،مستقیم یا غیرمستقیم از راه دامداری به دست می آید.
• گستردگی کشور در عرض جغرافیایی ،تنوع اقلیمی و گونه های گیاهی ،وضعیت مناسبی را برای پرورش انواع دام
فراهم کرده است.
• عالوه بر آن روند رو به رشد صنایع تبدیلی ،وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و استفاده از روش هرای علمری در
مجموع ،باع رشد این بخش از اقتصاد کشور ما شده است.
• تولید محصوالت دامی باع رونق صنایع غذایی در کشور شده است.این صنایع در اقتصاد غرذایی ،اشرتغال ،تولیرد
ناخالص داخلی ،امنیت غذایی و صادرات کشور نقش مهمی دارد.
• یکی از تولیدکنندگان محصوالت دامی ،عشایر غیور و زحمت کش هستند ،هر چند جمعیت عشرایری کمترر از  %2از
جمعیت کشور است ،آنان  % 25واحد دامی و  % 20از تولید پروتئین مربو به دام کشور را به خود اختصراص داده
اند.

دامداری

فعالیت۲ :

در استان محل زندگی شما کدام گروه از تولیدات دامی و صنایع غذایی وجود دارد؟
• استان فارس با دارا بودن  1۲میلیون واحد دامی به عنوان دومین قطب دامپروری کشور محسوب میشود.
نیاز به تولید کافی محصوالت دامی بهویژه شیر و گوشت و محدودبودن عوامل تولید ،ضرورت استفاده
بهینه از منابع و افزایش بهرهوری را آشکار و ضرورت توجه به تحقیقات در این زمینه را روشن میسازد.
بخش تحقیقات علوم دامی با هدف انجام تحقیقات کاربردی در زمینه بهبود کمی و کیفی محصوالت
دامی در سال 137۲تاسیس شد و تاکنون طرحهای مختلفی در زمینه دام و طیور به انجام داده است.

• واحدهای پرورش گاو شیرده و گوشتی ،تولید بلدرچین ،پرورش شترمرغ ،دامپروری عشایری با پرورش
بز و گوسفند ،واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخم گذاری ،پرورش مرغ خانگی و محلی ،پرورش
بوقلمون ،پرورش شتر

فعالیت۲ :

آیا ارتباطی بین توان محیطی محل زندگی شما با فعالیت های تولیدات دامی و صنایع غذایی وجود دارد؟
• بله

• استان فارس دارای تنوع اقلیمی و دارای محیط های کوهستانی سرد  ،و بیابانی سرد و خشک و گرم و
خشک و نیز دشت های حاصلخیز است و استعداد پرورش همه گونه تولیدات دامی از پرورش طیور ،
گاو ،گوسفند و شتر و شتر مرغ دارد و در تولید دام و پروتئین کشور از برترین استانهای کشور است.

بخش صنعت و معدن
صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف اولیه و تبدیل
آنها به محصوالت جدید منجر می شود؛ اعم از اینکه این تغییرات با دست یا ماشین در کارگاه و یا منزل

انجام شود.

بخش صنعت ،محرک اصلی رشد ،موفقیت و نوآوری کشورها به شمار می رود .فعالیت در این بخش به
ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.
بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته است .بخش صنعت در تجارت ،تحقیق،
توسعه و بهره وری سهم قابل توجهی دارد.

تقسیم بندی صنایع در ایران:
صنایع اصلی کشور را می توانیم به دو گروه «صنایع دستی » و «صنایع ماشینی » تقسیم بندی کنیم.

کارخانه ایران خودرو تهران

گلیم بافی عشایر قشقایی استان فارس

کارگاه شیشه گری اسالم شهر تهران

تولید فوالد اهواز

صنایع دستی:
• صنایع دستی؛ به آن دسته از فعالیت هایی گفته می
شود که عمدتاً با استفاده از مواد اولی برومی و بره
کارگیری ابزار و وسایل سادۀ دستی ،در قسمتی از
مراحل اساسی تولید و به ساخت محصرولی منجرر
مرری شررود کرره در هررر واحررد آن ذوق هنررری و
خالقیت فکری صنعتگر به گونه ای تجلی می یابد.
• یکی از صنایع دستی مهم ایران فرش دستبافت است.

• کشور ما یکای از صادرکنندگان عمدۀ این فررش در
جهان است کاه باه دلیال بافات و نقاش و نگاار خاا  ،از
اهمیت و شهرت بین المللی برخوردار است.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

آیا تصاویر زیر می تواند فرهنگ و دیدگاه مناطق تولید کنندۀ آن را نشان دهد؟

فعالیت3 :
کدام صنایع دستی در محل زندگی شما پر رونق است؟ چرا؟
خاتم کاری :شیراز مهد خاتم کاری در کشور است

فرش قشقایی :استان فارس  ،محل ییالق و قشالق عشایر قشقایی و این ایل از دیرباز در کنار دامداری هنر
فرش را در خود زنده نگه داشته و امروزه با وجود یکجا نشینی بیشتر این ایل ،در خانه ها و کارگاهها به
رواج این هنر می پردازند و محصوالت هنر های دستیشان در نمونه های قالی  ،گبه ،گلیم ،جاجیم  ،چنته،
خورجین ،تابلو فرش به بازار عرضه می شود که هنر قالی این ایل در کشور و بلکه در جهان مشهور است.
در شیراز همچنین هنرهای دسته دیگری از قدیم رواج داشته است از جمله کوزه گری ،شیشه گری  ،نمد
مالی ،معرق ،کاشی کاری  ،زرگری  ،نقره کاری و قلمکاری و ...

صنایع ماشینی:
•

صنایع ماشینی شامل صنایع نفت و گاز ،پتروشیمی ،فلزات اساسی ،خودروسازی ،ماشین سازی ،صرنایع
شیمیایی و صنایع غذایی می شود.

پتروشیمی شازند استان مرکزی

تولید فوالد اهواز

کارخانه ایران خودرو تهران

صنایع ماشینی  -صنایع فلزات اساسی
• از جملۀ صنایع ماشینی است که شاامل صنعت فوالد ،آلومینیروم ،مر  ،سررب و روی مای شاود .بخاش
زیادی از صادرات غیرنفتی کشور را ،این بخش صنعتی پوشش می دهد.

تولید فوالد اهواز

شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) در اراک

ذوب آهن اصفهان

صنایع ماشینی – بخش صنایع پتروشیمی
•

از جمله صنایع مهم کشورمان صنعت پتروشیمی است که بعد از نفت و گاز ،بزرگ ترین بخش صنعتی
کشور به شمار می رود .مواد پتروشیمی در تولید انواع الستیک ،پالستیک ،شوینده ،چس  ،کود ،رنگ،

الیاف مصنوعی و ...کاربرد دارد.

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی بندر امام خمینی خوزستان

پتروشیمی شازند استان مرکزی

صنایع خودروسازی
کارخانه پارس خودرو(سایپا ) تهران

کارخانه ایران خودرو تهران

صنعت خودروسازی یکی از شاخصه هاای
توسعه یافتگی کشور اسات کاه مای تواناد
فرصت هاای شاغلی بسایاری بارای کشاور
فراهم آورد و از جمله صنایعی است که در
سند چشم انداز باه آن توجاه خاصای شاده
ایررران خررودرو و
اساات .دو شاارکت باازر
پررارس خررودرو (سرراییا) ،بخااش عمااده ای از
خودروهای کشور را تولید می کنند.

صنایع دفاعی:
این صنایع وظیفه طراحی و تولید تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلح را عهده دار است و از بخش های
تحقیق و توسعه ،تولید تجهیزات نظامی و تأسیسات و کارخانجات تشکیل شده است.
محصوالت دفاعی ایران از نظر کیفیت در صدر سالح های جهان قرار داشته و ضامن استقالل ،خودکفایی
و امنیت کشور هستند.

فعالیت4 :
در استان شما کدام صنایع ماشینی وجود دارد؟ دالیل تولید این محصوالت را بیان کنید.
پتروشیمی شیراز واقع در مرودشت
پاالیشگاه شیراز در اب باریک
شرکت صنایع الکترونیک ایران(صا ایران)
شرکت فوالد واقع در اکبرآباد کوار
شرکتهای متعدد صنایع غذایی در اطراف شیراز
نیروگاههای تولید برق
دالیل تولید بخاطر قطب جمعیتی شیراز و نیاز به سوخت ،کشاورزی  ،نیاز به مواد عذایی و برق و ...

معادن
ایران یکی از کهن ترین تمدن های جهانی در کشف معدن است و امروزه با وجود بیش از
 70نوع مادۀ معدنی ،یکی از قدرت های برتر معدنی جهان است.
در کشور ما موادی مانند نفت ،گاز ،بوکسیت ،مس ،روی ،سرب ،سنگ آهن و ...وجود
دارد .
همچنین بخش معدن یکی از بخش های مهم اشتغال در کشورمان است.
استان های یزد ،کرمان و اصفهان بیشترین شاغالن بخش معدن کشور را دارند.

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

نقشۀ پراکندگی معادن ایران

نقشۀ پراکندگی صنایع ایران

معادن
عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور نشان می دهد که به توان و ظرفیت های
محیطی ایران به طور کامل توجه نشده است.
به طور مثال می توان به نواحی شرقی و مرکزی کشور اشاره کرد که از نظر ذخایر و مواد اولیه غنی هستند
ولی به دلیل اینکه به صورت محدود مورد بهره برداری قرار گرفته اند با رشد صنعتی روبه رو نبوده اند.

اگر در استفاده از منابع طبیعی ،ویژگی ها و توان محیطی آن منطقه مورد بررسی قرار گیرد ،همۀ مناطق
کشور می توانند متناسب با امکان های طبیعی و انسانی خود توسعه یابند.

خدمات
• به زنجیرۀ فعالیت های مالی ،مدیریتی ،بهداشتی ،آموزشی ،انتظامی ،اطالعاتی ،گردشگری ،تجارت و بازرگانی
که به طور غیرمستقیم در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشور مؤثرند« ،خدمات » گویند.

• امروزه ،بخش خدمات کمک زیادی به ترسیم سایر بخش های اقتصادی می کند .به طور مثال رشد وتوسعه بخش
های کشاورزی و صنعت وابسته به تحقیقات و پژوهش های متعددی است که توسط بخش خدمات انجام می
شود.

• خدمات درکشورها به وسیله بخش خصوصی و دولتی به مردم عرضه می شود.

• بسیاری از امکانات خدماتی در ایران از طریق سرمایه گذاری بخش دولتی انجام می شود.

• امکانات آموزشی وبهداشتی و درمانی از جمله خدماتی است که دولت به آن توجه می کند.

حمل ونقل
عامل راه همواره مورد نظر انسان بوده است و به مقاصد گوناگون نظیر دسترسای و دساتیابی
بااه منااابع غااذایی و مایحتاااج زناادگی ،دیاادار و مالقااات دوسااتان و خویشاااوندان ،زیااارت و
سیاحت ،روابط تجاری با مردم مناطق دور و نزدیک درصدد احداث راه و ساخت و استفاده
از وسایل نقلیه برآمده است.

حمل ونقل
امروزه زیربنای توسعه اقتصادی براساس سیستم حمل ونقل و ارتباطات مناسب آن شکل می گیرد .اگر راه
ها و وسایل حمل ونقل کافی در اختیار نباشد ،امکان اتصال بین نواحی مختلف و تبادل کاال وجود نخواهد
داشت.
می گویند :راه ها ر حیاتی جامعه هستند و تمام فعالیت های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه را
تدوام می بخشند .نواحی دورافتاده ای که استعداد خوبی در زمینه انواع تولیدات دارند ،اگر امکانات حمل
ونقل مناسب در اختیار نداشته باشند ،امکان بهره وری بهینه از استعدادهای محیطی برای آن نواحی وجود
نخواهد داشت.
بنابراین سیستم حمل ونقل مناسب ،نتایج مثبتی برای یک کشور دارد.

به تصاویر زیر دقت کنید تا انواع راه ها را بشناسید.

آموزش وپرورش
نهاد آموزش و پرورش از مهم تارین نظاام هاای اجتمااعی هرجامعاه
محسوب می شود.
رسالت این نهاد افزایش سطح آگاهی و نگرش افراد در جامعه است.
برای تربیت انسان هاای ساالم و رشادیافته دولات هاا هزیناه بسایاری
صاارف ماای کننااد ،امااا اطمینااان دارنااد اثربخشاای وبااازدهی آن در
درازمدت به دست خواهد آمد.
این بخش از خدمات نیروی انسانی کارآماد و متخصاد در بخاش
های صنعت ،خدمات وکشاورزی را تربیت می کند.

تجارت وبازرگانی
• انسااان از ابتاادای خلقاات تاااکنون روش هااای تجاااری
متفاوتی را تجربه کرده است.
• ساده ترین شکل تجارت انسان همان شیوه مبادله کااال
به کاال(پایاپای) است.
• با گذشت زمان تجارت از شکل ساده خود خارج شده
و شکل جهانی به خود گرفته است.
• به طوری کاه اماروزه تجاارت یکای از راه هاای مهام
تولید ثروت برای کشورهاست.

تجارت وبازرگانی
• ایران یکی از کشورهای قدیمی در امر تجارت است.

• این سرزمین به دلیل موقعیت استراتژیکی ویژه ،عبور جاده ابریشم و راه ادویه از نظر تجارت قدمت دارد.

• باتوجه به موقعیت و جایگاه تجارت در تولید ثروت ،حضور قوی ایران در عرصاه هاای تجاارت جهاان ضاروری
است.
• در گذشته انجام امور تجاری در مکان های مشخد مانند بازار و مؤسسات خرده فروشی و عماده فروشای انجاام
می گرفت.
• امروزه تجارت الکترونیک بخش وسیعی از انتقال کاال وخدمات را برعهده گرفته است.

• استفاده گسترده از اینترنت امکان خرید و فروش سریع را به مقدار زیاد تسهیل کرده است.

فعالیت5 :

سرعت در کارها
صرفه جویی در وقت

احتمال هک نمودن سایت ها

عدم اطمینان از کیفیت کاالها

گردشگری
• یکی از خدمات مهم ،که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد ،گردشگری است.

• گردشگری در ردیف شغل های پردرآمد ،پاک و کم هزیناه اسات کاه بارای کشاور میزباان مای تواناد
اشتغال زایی،توسعه ،رونق اقتصادی و ارتباطات جهانی سازنده ایجاد کند.

• کشور ما برای جذب گردشگران داخلی یا خارجی توانمندی های فراوانی دارد؛ باه شاکلی کاه ساازمان
جهانی گردشگری ()WTOایران را از نظر جاذبه های طبیعری ،در رتبر پرنجم و از نظار جاذبره هرای
تاریخی و فرهنگی در رتب دهم جهانی قرار داده است.

جاذبه های گردشگری ایران
• وجود مراکز ارزشمند دینی ،مذهبی،زیارتگاهی و اماکن مقدس کشور زمینه فرهنگی مناسبی است.

• پیکره بندی طبیعی این سرزمین ،برخورداری از موقعیت دریایی و خشکی ،وجود کوه های بلند ،دشت های
وسیع ،سواحل گوناگون و بیابان های شگفت انگیز گردشگری زمین گردی)ژئوتوریسم) ا ایجاد کرده است.
• تنوع زیستی ایران با وجود زیست بوم های بسیار گوناگون گیاهی و جانوری در کشور برای گردشگری علمی و
طبیعت گردی بسیار مناسب است.
• تنوع قومی و فرهنگی در کشور که به همراه خود مجموعه ای از آیین ها ،لباس ها ،خوراکی ها ،آهنگ ها،
مراسم و گویش های محلی را ایجاد کرده و زمینه های گردشگری اجتماعی فرهنگی را فراهم آورده است.

جاذبه های گردشگری ایران(ادامه)
• درکشور ما بیش از  160نوع صنایع دستی وجود دارد که این توانمندی ،گردشگران عالقه مند خا

خود را دارد.

• وجود تمدنی با ریشه هایی در اعماق تاریخ ،از هزاره های قبل از میالد تاکنون ،کشور ما را به یکی از خاستگاه های تمدن
بشری تبدیل نموده است که پیامد آن ،وجود بیش از یک میلیون اثر باستانی و تاریخی در کشور است .این توانمندی،
جاذب میلیون ها گردشگر ،محقق و عالقه مند از داخل و خارج کشور است.

•

وجود مراکز گوناگون فرهنگی مانند موزه ها ،جشنواره ها ،نمایشگاه ها ،مراکز علمی و تفریحی ،مراکز خرید ،مراکز
درمانی و… که هرکدام مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است.

• موقعیت ریاضی کشورمان و گستردگی آن در عرض جغرافیایی باعث تنوع اقلیمی و چشم اندازهای طبیعی شده است.

• وجود یادواره های دفاع مقدس در مناطق غربی ایران و خوزستان ساالنه تعداد زیادی از هم وطنان را به این مناطق جلب
می کند(راهیان نور).
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فعالیت6 :
با توجه به جاذبه های گردشگری ایران ،هر یک از
تصاویر را شماره گذاری نمایید.
-1مراکز دینی و زیارتگاهی
-۲ژئوتوریسم
-3تنوع زیستی
-5صنایع دستی
-6آثار باستانی و تاریخی
-7مراکز فرهنگی و جشنواره ها

7

6
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در استان فارس چه جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی
وجود دارد؟ چگونه می توان از آنها محافظت کرد؟
• جاذبه های طبیعی
• آبشار مارگون

• جاذبه های تاریخی و فرهنگی
• آرامگاه سعدی و حافظ

• دریاچه ها و تاالب هایی مانند ارژن و پریشان

• مجموعه زندیه

• بهشت گمشده
• تنگ براق

• تخت جمشید

• مراکز ارزشمن دینی :شاهچراغ ،سید عالءالدین
حسین ع و ...

با آموزش عمومی و فرهنگ سازی و محافظت فیزیکی از آنها و ایجاد مناطق حفاظت شده و پارک ملی می توان از آنها برای آیندگان محافظت نمود

بیشتر بدانیم  -گردشگری روستایی
یکی از انواع گردشگری که باید مورد توجه قرار گیرد گردشگری روستایی است.
در ایران روستاهای متعددی وجود دارد که دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی بوده و با عنوان نقاط هدف
گردشگری از آنها یاد می شود .
در گردشگری روستایی بازدیدکنندگان با ویژگی های زندگی روستایی ،هنر ،فرهنگ و میراث فرهنگی روستاها
آشنا و تبادالت فرهنگی و اجتماعی بین گردشگران و افراد محلی و ساکن در روستاها ایجاد می شود .

روستاها همچنین به دلیل داشتن چشم اندازهای طبیعی و آب و هوای سالم تر مکان های مناسبی برای گذران اوقات
فراغت و استراحت ساکن شهرها می باشند .
رونق گردشگری روستایی می تواند به ایجاد مشاغل و کسب درآمد روستاها منجر شود .

سواالت درس  -10صفحه 1
• سه بخش اصلی فعالیت های اقتصادی کشور را نام ببرید.

• دید ترکیبی و همه جانبه در بخش های اقتصادی کشور به چه معنی است ؟ توضیح دهید و اثرات آنرا ذکر کنید.

• منظور از وابستگی بین بخش های مختلف اقتصادی چیست؟ توضیح دهید.

•
•
•
•
•
•
•

آیا می توانید سؤاالتی طرح کنید که پاسخ های آن وابستگی به سه بخش اقتصادی را نشان دهد؟
شناخت توان های محیطی چه تاثیری بر بخش های اقتصادی کشور دارد؟
به طور ساده کشاورزی را تعریف کنید.

بخش کشاورزی چه نقشی در اقتصاد و زندگی مردم دارد؟
مهمترین فعالیتهای بخش کشاورزی را نام ببرید.
کدام شرایط اقلیمی و جغرافیایی در ایجاد فعالیت هاس زنبورداری ،ماهیگیری و نوقان داری تأثیرگذار است؟
تولید انواع محصوالت زراعی در کشور به چه دلیل است؟

سواالت درس  -10صفحه ۲
• چند نمونه از محصوالت زراعی کشور را نام ببرید.
• مشکالت تولیدات زراعی در کشور را بر شمارید.

• چرا تولیدات باغی در ایران ،تنوع فراوان دارد؟

• چرا کشور ما برای تولیدات باغی از مزیت های زیادی برخوردار است؟
• مهم ترین اقالم صادراتی کشور در کدام بخش از کشاورزی است؟
• مهم ترین اقالم صادراتی کشور در بخش باغداری چیست؟

• استان فارس در تولید چه میوه هایی در کشور دارای رتبه های برتر است؟
• استانهای تولید کننده و صادر کننده خرما ،انار و پسته را نام ببرید.

• امروزه به دلیل مشکل کمبود آب تغییر محور در کشاورزی باید چگونه باشد؟
• کشت گلخانه ای چه مزایایی دارد؟

سواالت درس  -10صفحه 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

علت و تنوع پراکندگی محصوالت باغی و زراعی را در استان فارس بررسی کنید؟
آیا در استان محل زندگی شما کشت گلخانه ای رواج دارد؟ چه نوع محصولی در آنجا کشت می شود؟

چرا در کشور وضعیت مناسبی برای پرورش انواع دام فراهم است؟
رشد بخش دامداری اقتصاد کشور به چه دالیلی است؟
چرا تولید محصوالت دامی باعث رونق صنایع غذایی در کشور شده است؟
نقش محصوالت دامی در صنایع غذایی و در اقتصاد کشور چیست؟

سهم عشایر در تولید دام و تامین پروتئین و اقتصاد کشور چگونه است؟
به نظر شما بخش دامداری شامل چه فعالیتها(انواع دام) می شود؟
در استان محل زندگی شما کدام گروه از تولیدات دامی و صنایع غذایی وجود دارد؟
آیا ارتباطی بین توان محیطی محل زندگی شما با این فعالیت ها وجود دارد؟

سواالت درس  -10صفحه 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منظور از صنعت چیست؟ یا بخش صنعت شامل چه فعالیتهایی است؟
تاثیر صنعت در ایحاد اشتغال و تجارت و ارزآوری کشور چگونه است؟ یا چه سهمی دارد؟

دو گروه اصلی و عمده صنایع کشور چیست؟
منظور از صنایع دستی چیست؟ یا به چه فعالیتهایی گفته می شود؟
آیا صنایع دستی می تواند فرهنگ و دیدگاه مناطق تولید کنندۀ آن را نشان دهد؟ توضیح دهید.
کدام صنایع دستی در محل زندگی شما پر رونق است؟ چرا؟

چند نمونه از محصوالت صنایع دستی کشور را نام ببرید.
صنایع ماشینی شامل چه صنایعی است؟
خودروسازی ،پتروشیمی ،تولید فرش و سفالگری هر یک در کدام گروه اصلی صنایع قرار می گیرد؟
فلزات اساسی در کدام گروه از صنایع است و شامل چه مواردی است؟
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•

بزرگترین بخش صنعتی کشور چیست؟

•

صنایع پتروشیمی چه رتبه ای در صنایع کشور دارد؟

•

مواد پتروشیمی شامل چه مواردی است؟

•

دو شرکت مهم خودروسازی کشور چه نام دارند؟

•

صنایع دفاعی شامل چه بخش هایی می شود و چه اهمیتی دارد؟

•

در استان شما کدام صنایع ماشینی وجود دارد؟ دالیل تولید این محصوالت را بیان کنید.

•

بیشترین شاغالن بخش معدن کشور در چه استانهایی است؟

•

مواد معدنی مهم در اقتصاد کشور را نام ببرید.

•

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

•

عدم تعادل در پراکندگی قط

•

نواحی شرقی و مرکزی کشور از نظر ذخایر معدنی و توسعه صنعتی مقایسه کنید و علت آنرا بیان نمایید.

•

توجه به ویژگی ها و توان محیطی در استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی و معدنی چه تاثیری دارد؟

های صنعتی در سطح کشور نشانگر چیست؟
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• خدمات به چه فعالیتهایی گفته می شود؟
• تاثیر بخش خدمات در سایر بخش های اقتصادی کشور را با مثالی روشن نمایید.
• چرا حمل و نقل و راه ها ر

حیاتی جامعه هستند؟ تاثیر حمل و نقل و راه را در اقتصاد کشور توضیح دهید.

• انواع سیستم ها یا بخش های حمل و نقل را نام ببرید.

• نقش آموزش و پرورش در اقتصاد کشور و تاثیر آن در سایر بخش های اقتصادی چیست؟
• شکل ساده و قدیمی و شکل جهانی و امروزی تجارت چگونه است؟
• ایران به چه دالیلی یکی از کشورهای قدیمی در امر تجارت است.

• نحوه انجام امور تجاری در گذشته و امروز را مقایسه کنید.
• معایب و محاسن تجارت الکترونیک را برشمارید.

سواالت درس  -10صفحه 7
• مزیت ها و ویژگی های گردشگری در اقتصاد کشور را ذکر کنید.
• از نظر سازمان گردشگری جهانی ایران دارای چه مقامهایی است؟
• ایران از نظر گردشگری چه جاذبه هایی دارد؟ (جاذبه های گردشگری ایران)
• منظور از ژئوتوریسم چیست؟

• تنوع قومی و فرهنگی چه جاذبه هایی برای گردشگری دارد؟
• تاثیر آثار باستانی و جاذبه های تاریخی کشور در گردشگری و اقتصاد کشور را مختصرا توضیح دهید.
• تنوع اقلیمی و چشم اندازهای طبیعی ایران به چه دالیلی است؟

• در استان فارس چه جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی وجود دارد؟
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