




.باتوجه به شکل توسعه پایداررا توضیح دهید



:آنوانواعاقتصادیهایفعالیتاهمیت
اقتصادیهایفعالیت.کندمیتوجهآنبهخودنیازهایتأمینبرایانسانکهاستعلمیاقتصاد
همفراکشورآنمردمبرایراآسایشورفاهنتیجهدروشودمیکشورهادرثروتافزایشموجب

همهتوجه.خدماتوصنعتمیشود؛کشاورزی،انجامبخشسهدراقتصادیهایفعالیت.آوردمی
مثالطوربه.داردکشورهاپیشرفتواقتصادیتوسعهدرمهمینقشمذکوربخشسهبهجانبه

پاسخ.شودفراهمصنعتوخدماتبخشتوسطمناسبیامکاناتاینکهمگرگیردنمیرونقکشاورزی
.شوددرکبهتراقتصادیمختلفهایبخشبینوابستگیتاکندمیکمکزیرسؤاالتبه

دارد؟زیکشاورمحصوالتکیفیتومیزاندرتأثیریچهکشاورزیآالتابزارازاستفادهمیزانـ
میگذارد؟تأثیریچهکشاورزیمحصوالتتوزیعدرنقلوحملوضعیتـ
؟گذاردمیصنعتیوکشاورزیمحصوالتصادراتبرتأثیریچهتجارتوبازرگانیـ

نشانرااقتصادیبخشسهاینوابستگیآنهایپاسخکهکنیدطرحدیگریسؤاالتتوانیدمیآیا
دهد؟
ازمساعدعیطبیمحیط.گرفتبهرهموجودمالیتوانتمامازبایداقتصادیتوسعهوپیشرفتبرای

.آوردمیفراهماقتصادیفعالیتهایبرایمناسبیبستردیگرسویازتوانمندانسانوسویک

وکنداستفادهبهینهوصحیحطوربههامکانازتاکندمیکمکانسانبهمحیطیهایتوانشناخت
.نمایدعملخوبیبهاقتصادیمختلفهایبخشدر



ی
ش کشاورز

بخ
چیست؟کشاورزی

.استغذابهنیازانسان،نیازهایتریناساسیازیکی
محیطوانسانبینرابطهازشکلینیاز،اینکردنبرطرفمنظوربه

.نامیممی«کشاورزی»راآنکهاستشدهایجادطبیعی
:کشوردراقتصادکشاورزینقش
،مسالغذاییموادتأمیندرحیاتینقشایفایدلیلبهبخشاین

آبدماننالهیازمواهبصحیحمندیبهرهواشتغالایجاد،خودکفایی
.داردمهمیبسیارنقشکشوراقتصاددرخاک،و

کهتاسایراناقتصاددرزیربناییواساسیهایفعالیتازکشاورزی
عرضهازارببهکیفیتبامحصوالتکشزحمتروستاییانتالشسایهدر

.شودمی

:کشاورزیبخشهایفعالیتترینمهم
دامداریوباغداری،زراعت





.کنیدنگاهزیرتصاویربه
دهد؟میپوششراکشاورزیدیگرهایبخشازیککدامهافعالیتاینشمانظربه

است؟تأثیرگذارهافعالیتنوعاینایجاددرجغرافیاییواقلیمیشرایطکدام

(وصیدماهیپرورش)شیالتصنعت

عسلوتولیدزنبورداری

ابریشمتولیدوابریشمکرمپرورش



است؟کردهفراهمزراعیمحصوالتانواعتولیدبرایمناسبیموقعیتعاملیچه
،ایراندرهواییوآبوضعیتتنوع
:کشورتولیدیمحصوالتترینمهم

،یصنعتمحصوالتوایعلوفهنباتات،جالیزیمحصوالتوسبزیجاتحبوبات،غالت،انواع





:کشوردرزراعیتولیداتمشکالت
،خاکوبآمنابعدرمحدودیتاست،گوناگونبسیارکشورماندرزراعیهایفعالیتاینکهبا

قیمتدرثباتیبیهوایی،وآبنوساناتطبیعی،خساراتووجودآفاتکم،وریبهره
...ومحصوالت



باغداری

:درکشورباغیتولیداتدرفراوانتنوععلل
فمختلنواحیدرساالنهوروزانهحرارتدرجهشدیداختالف

ایران
:باغیاتدرتولیدکشورماهایمزیت

یمهنسردسیری،هایمیوهگوناگونانواعکشتامکانزیرا
.داردراگرمسیریوگرمسیری

استرکشوصادراتیاقالمترینمهمازکشاورزی،ازبخشاین
.کندمیکشورواردرافراوانیارزسالههرکه

:ایرانباغیمحصوالتترینمهم
ردایرانیخرمایوانارپسته،مانندنظیریبیهایگونه

.همتاستبیجهان



راخودیژهوهایمیوهاستانیهرباغی،تولیداتزمینهدرکشورمختلفنواحیمتفاوتاستعدادهایبهتوجهبا
.کندمیتولید

.دهدمینشانماکشوردررامیوهساالنهتولیدپراکندگیزیر،جدول



وستانترکمنسوریه،ایران،مثلکشورهاییدرکهاستگیاهگونهایپسته
.میکندرشدافغانستانغرب
درراایرانکهبودهتن۱۹۰٬۰۰۰معادل۲۰۰۵سالدرایراندرپستهتولید
باترکیهو۱۴۰٬۰۰۰تولیدباآمریکاایرانازبعد.دادقرارجهاندریکممقام
دراغلبپستهتولید[۲].داشتهاندقرارسومودوممقامدرتن۶۰٬۰۰۰تولید

کاشانن،رفسنجاشهرستانسیرجان،شهرستانفردشهربابکوس،شهرستان
صورتزرندشهرستانویزدقزوین،دامغان،شهرستانانار،شهرستان
.میگیرد

بهجهانسراسردرسیبتنمیلیون۶۹حدود،۲۰۱۰سالدر:درختیسیب
باتحدهمایاالت.بودکردهتولیدچینرامقداراینازنیمیتقریباًکهآمد،عمل
وسومگاهجایترکیه.استبودهمهمٔ  تولیدکنندهدومیندنیاتولید٪۶ازبیش
صورتهبمعموالًسیب.داشتهاندرابعدیمقامهایلهستانوهندوستانایتالیا،
مهنوشیدنیهاو(دسرهابویژه)غذاهاازبسیاریدرامامیشود،مصرفخام

ادهدنسبتسیببهبسیاریمثبتآثارعواممیاندر.میگردداستفاده
.استبودهتن۱7۰۰۰۰۰ایرانسیبتولیدمیزان.میشود



Punica:علمینام)ناراَ granatum)استدرختیهایمیوهازیکی
ودآنبینرنگهایییاوسفید،گاهیوقرمز،اغلبدانههاییکه

ردزتقریباًیاوسیاهگاهوقرمزاغلبنیزآنپوسترنگ.دارد
.است

وتاسهندشمالدرهیمالیاکوههایتاایرانشرقمناطقبومیانار
هزار۸۰۰ساالنهتولیدباایران.شدهاستاهلیگیاهاناولینازیکی
تانهندوسوبودهدنیادرانارتولیدکنندهبزرگترینانار،تن

.کنندهاستتولیدکشوردومین
تیببهتربجستانوفردوسنیریز،ساوه،شهرستانهایایران،در

.هستندانارتولیدکنندگانبزرگترین



Phoenix:علمینام)رماخُ dactylifera)گیاهیرطبیا
شمیوهاکهاستنخلهاتیرهجزوگرمسیریوتکلپهای
طعمونازکپوستوسختهستهایدارایوخوراکی
آویزانشاخهازبزرگخوشهایشکلبهکهشیرین

تا۱۰بهنخلارتفاع.استبزرگآنهایبرگومیگردد
.میرسدبیشتریامتر۲۰

.استتنمیلیون۱درکشورخرماتولیدمیزان

آندرخت.میباشدمرکباتخانوادهازمیوهایپرتقال
.میرسدهممتر۱۰تاآنارتفاعواستسبزهمیشه
.استتنمیلیون۲/۶درکشورپرتقالتولیدمیزان



Vitaceaeانگورسانانخانوادهدرختانازسردهای(vinifera:علمینام)انگور
.داردوجودگونه۶۰۰ازبیشوجنس۱۱حدودخانوادهایندر.است

وندهروبوتهایحالتگیاهاین.استانگورجنسخانوادهاینجنسمهمترین
.میباشدبرگهاازبعضیمقابلدرپیچکدارایودارد

درورجدواینازیکهر.میشودتقسیمبیدانهودانهدارنوعبهانگورمیوه
ناطقیمدرمیوهاین.میشونددیدهسبزتقریباًوزردوسیاهوسرخرنگهای

۱۵ازکمترآنحداقلوسانتیگراددرجه۴۰ازبیشآندمایحداکثرکه
.میکندرشدبهترنباشدصفرزیردرجه

کلازدرصد۳٫۳حدودکهدنیاستانگورتولیدکنندهدهمینایرانکشور
و۲۰۰۹سالهایدرایران.استدادهاختصاصخودبهرادنیاانگورتولید
ترکیه،انسه،فراسپانیا،متحده،ایاالتایتالیا،چین،مانندکشورهاییازپس۲۰۱۰
ومربعکیلومتر۲۸۰۰ازبیشکشتزیرسطحباهند،وآرژانتینشیلی،
.میباشدانگورتن۲۲۵۰۰۰۰ازبیشساالنهتولیددارای







وسعهتمحورشودمیتوصیهکشور،آبیمنابعهشکامشکلبهتوجهباامروزه
.دیابتغییرآبیاریمدرنهایروشباباغداریتوسعهبهزراعتازکشاورزی

.کنیدبحثآنمورددرونمودهطرحکالسدرراموضوعاین



:ایگلخانهکشتمزایای
آبمصرفکاهش-1
جاهمهوسالطولهمهدرتولید-2
کشتوضعیتبهترکنترل-3









راهزاغیرمستقیمیامستقیمکنیم،میمصرفماکهغذاییموادازبسیاری
.آیدمیدستبهدامداری

دارد؟دامانواعپرورشدرمناسبیوضعکشورماچرا
وقلیمیاتنوع،دامیمتنوعهایگونهوجود،جغرافیاییعرضدرزیادگستردگی

،گیاهیهایگونهتنوع
درکشورچیست؟دامداریبخشرشدعلل

ماهروصمتخصانسانینیرویوجود،تبدیلیصنایعرشدروبهروندآنبرعالوه
ماورکشاقتصادازبخشاینرشدباعثمجموع،درعلمیهایروشازاستفادهو

.استشده

دامداری







:درکشوردامیتولیداتاهمیت
درنایعصاین.استشدهکشوردرغذاییصنایعرونقباعثدامیمحصوالتتولید

شورکصادراتوغذاییامنیتداخلی،ناخالصتولیداشتغال،غذایی،اقتصاد
.داردمهمینقش
:کشورعشایردراقتصادنقش
چندهرد،هستنزحمتکشوغیورعشایردامی،محصوالتتولیدکنندگانازیکی

%ودامیواحد25%آناناست،کشورجمعیتاز2%ازکمترعشایریجمعیت
.انددادهاختصاصخودبهرادامبهمربوطپروتئینتولیداز20



ن
ت و معد

ش صنع
بخ

چیست؟صنعت
یایکیفیزشکلتغییربهکهاستهاییفعالیتمجموعهشاملصنعت

اعم؛ودشمیمنجرجدیدمحصوالتبهآنهاتبدیلومختلفموادشیمیایی
.شودامانجمنزلیاوکارگاهدرماشینیادستباتغییراتایناینکهاز

:صنعتبخشاهمیت
مارشبهکشورهانوآوریوموفقیت،رشداصلیمحرکصنعت،بخش-1

.رودمی
.شدخواهدمنجراشتغالایجادبهبخشایندرفعالیت-2
.استوابستهصنعتبهغیرمستقیمیامستقیمطوربهمشاغلازبسیاری-3
وجهیتقابلسهموریبهرهوتوسعهتحقیق،تجارت،درصنعتبخش-4

.دارد

انواع صنایع اصلی
در ایران

صنایع»گروهدوبهتوانیمرامیکشوراصلیصنایع
.نیمکبندیتقسیم«ماشینیصنایع»و«دستی



ی
ع دست

ف صنای
تعری

شودمیگفتههاییفعالیتازدستهآنبه
سایلوابزاروکارگیریبهوبومیاولیهموادازاستفادهباعمدتاًکه

ولیمحصساختبهوتولیداساسیمراحلازقسمتیدر،دستیساده
شودمیمنجر

یاگونهبهصنعتگرفکریخالقیتوهنریذوقآنواحدهردرکه
.یابدمیتجلی



دهد؟نشانرانآتولیدکنندهمناطقدیدگاهوفرهنگتواندمیزیرتصاویرآیا.کنیدنگاهزیرتصاویربه





:ایراندستباففرشاهمیت
.استدستبافتفرشایرانمهمدستیصنایعازیکی

وبافتدلیلبهکهاستجهاندرفرشاینعمدهصادرکنندگانازیکیماکشور
.استبرخوردارالمللیبینشهرتواهمیتاز،خاصنگارونقش







صنایع ماشینی 
چیست؟

اتفلز،پتروشیمی،گازونفتصنایع
،سازیماشین،خودروسازی،اساسی
نایعصغذاییصنایعوشیمیاییصنایع

.شودمیماشینی







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

.دهدمی

ی
ع پتروشیم

صنای

:وگازنفتازکشوربعدصنعتیبخشترینبزرگ
گاز،وفتنازبعدکهاستپتروشیمیصنعتکشورمانمهمصنایعجملهاز

.رودمیشماربهکشورصنعتیبخشترینبزرگ
شود؟میتولیدمحصوالتیچهپتروشیمیازمواد

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

ت 
صنایع فلزا

ت؟
ی چیس

اساس





ی
ع خودروساز

صنای
:درکشورخودروسازیصنعتاهمیت
کشوریافتگیتوسعههایازشاخصهیکیخودروسازیصنعت

ورکشبرایبسیاریشغلیهایفرصتتواندمیکهاست
بهاندازچشمسنددرکهاستصنایعیازجملهوآوردفراهم

.استشدهخاصیتوجهآن
:کشورخودروسازیدوشرکت

بخش(سایپا)خودروپارسوخودروایرانبزرگشرکتدو
.کنندمیتولیدراکشورخودروهایازایعمده













معادن

؟استجهانمعدنیبرترهایقدرتازیکیایرانچرا
دنمعکشفدرجهانیهایتمدنترینکهنازیکیایران
یکیمعدنی،مادهنوع70ازبیشوجودباامروزهواست

.استجهانمعدنیبرترهایقدرتاز
:ایرانمعادنترینمهم
وی،رمس،بوکسیت،گاز،نفت،مانندموادیماکشوردر

.داردوجود...وآهنسنگسرب،
:درکشورمعدنبخشاهمیت

دراشتغالمهمهایبخشازیکیمعدنبخشچنینهم
.استکشورمان

میمعدندربخششاغالنبیشتریندارایهااستانکدام
باشند؟
بخششاغالنبیشتریناصفهانوکرمانیزد،هایاستان
.دارندراکشورمعدن





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

تعادلعدم
یپراکندگدر

هایقطب
درصنعتی

کشورسطح
مینشانرا

.دهد



:کشورصنعتیهایقطبدرپراکندگیتعادلعدمعلت
میاننشکشورسطحدرصنعتیهایقطبپراکندگیدرتعادلعدم
توجهکاملطوربهایرانمحیطیهایظرفیتوتوانبهکهدهد

.استنشده
کهردکاشارهکشورمرکزیوشرقینواحیبهتوانمیمثالطوربه
صورتبهکهایندلیلبهولیهستندغنیاولیهوموادذخایرنظراز

روبهصنعتیرشدبااندگرفتهقراربرداریبهرهموردمحدود
.اندرونبوده

وطبیعیهایامکانبامتناسبصورتیدرچهکشورمناطقهمه
یابند؟توسعهخودانسانی

منطقهآنمحیطیتوانوهاویژگیطبیعی،منابعازاستفادهدراگر
گیرد،قراربررسیمورد

ورعدم تعادل در پراکندگی قطبهای صنعتی  کش



:خدماتتعریف
،مدیریتیمالی،هایفعالیتزنجیرهبه

،اطالعاتیانتظامی،بهداشتی،آموزشی،
رطوبهکهوبازرگانیتجارتگردشگری،
تولیداتکمیتوکیفیتبهبوددرغیرمستقیم

.گویند«خدمات»،مؤثرندکشور

خدمات



:خدماتبخشاهمیت
ادیاقتصهایبخشسایرترسیمبهزیادیکمکخدماتبخش،امروزه

ابستهوصنعتوکشاورزیهایبخشوتوسعهرشدمثالطوربه.کندمی
جامانخدماتبخشتوسطکهاستمتعددیهایپژوهشوتحقیقاتبه

.شودمی
:دولتتوسطتوجهموردخدماتترینمهم

میهعرضمردمبهدولتیوخصوصیبخشوسیلهبهدرکشورهاخدمات
گذاریسرمایهطریقازایراندرخدماتیامکاناتازبسیاری.شود

ازدرمانیووبهداشتیآموزشیامکانات.شودمیانجامدولتیبخش
.کندمیتوجهآنبهدولتکهاستخدماتیجمله
:درکشورهاخدماتانواع

مخابرات،وارتباطاتونقل،حمل.استمختلفیانواعدارایخدمات
،آموزشیامکانات،درمانوبهداشتبازرگانی،وتجارتبانکداری،

.هستندخدماتانواعازوگردشگریتحقیقاتومطالعات



:نقلووحملهاراهاهمیت
آنمناسبارتباطاتوونقلحملسیستمبراساساقتصادیتوسعهزیربنایامروزه

اتصالانامکنباشد،اختیاردرکافیونقلحملوسایلوهاراهاگر.گیردمیشکل
.داشتنخواهدوجودکاالتبادلومختلفنواحیبین
رهنگیفاقتصادی،هایفعالیتتماموهستندجامعهحیاتیرگهاراه:گویندمی

.بخشدمیتدوامراجامعهاجتماعیو
:کشوردورافتادهدرنواحیمناسبنقلوحملمثبتنتایج

هایراهبهباتوجه.داردکشوریکبرایمثبتینتایجمناسب،ونقلحملسیستم
هایهزمینهستند،تولیدبرایمناسبمحیطیتواندارایکهدورافتاده،نواحی
رگرفتندرنظباکشورمناطقهمهبهتوجه.کندمیایجادبرداریبهرهبرایخوبی

.آوردمیفراهمراکشورتوسعهورشدعاملآنهامحیطیتوان
رااراههانواعتاکنیددقتزیرتصاویربه.هستندمختلفیانواعدارایراهها

.بشناسید

حمل ونقل





:پرورشوآموزشاهمیت
محسوبهـرجامعهاجتماعیهـاینظامازمهمترینپـرورشوآمـوزشنهاد
جامعهدرافرادنگرشوآگاهیسطحافـزایشنهادایـنرسالت.شودمی

.است
،کنندمیصرفبسیاریهزینههادولترشدیافتهوسالمهایانسانتربیتبرای

.آمدخواهددستبهدرازمدتدرآنوبازدهیاثربخشیدارنداطمیناناما
،صنعتهایبخشدرمتخصصوکارآمدانسانینیرویخدماتازبخشاین

.کندمیتربیتراوکشاورزیخدمات

وپرورشآموزش



:تجارتاهمیت
.تاسکردهتجربهرامتفاوتیتجاریهایروشتاکنونخلقتابتدایازانسان
با.است(پایاپای)کاالبهکاالمبادلهشیوههمانانسانتجارتشکلترینساده

هگرفتجهانیشکلتجارت،وشدخارجخودسادهشکلازتجارتزمانگذشت
.کشورهاستبرایثروتتولیدمهمهایراهازیکیتجارتامروزه.است
چیست؟امرتجارتدرایرانقدمتعلل

وقعیتمدلیلبهسرزمیناین.استتجارتامردرقدیمیکشورهایازیکیایران
باتوجه.داردقدمتتجارتنظرازادویهراهوابریشمجادهعبورویژه،استراتژیکی

هایعرصهدرایرانقویحضورثروت،تولیددرتجارتجایگاهوموقعیتبه
.استضروریجهانتجارت
:الکترونیکتجارتاهمیت

هخردمؤسساتوبازارمانندمشخصهایمکاندرتجاریامورانجامگذشتهدر
یعیوسبخشالکترونیکتجارتامروزه.گرفتمیانجامفروشیعمدهوفروشی

امکانتازاینترنگستردهاستفاده.استگرفتهبرعهدهراوخدماتکاالانتقالاز
.استکردهتسهیلزیادمقداربهراسریعفروشوخرید

وبازرگانیتجارت





:کشورمیزبانبرایگردشگریاهمیت
ارقرکشورهاازبسیاریتوجهموردامروزهکهمهم،خدماتازیکی

اکپپردرآمد،هایشغلردیفدرگردشگری.استگردشگریدارد،
اشتغالتواندمیمیزبانکشوربرایکهاستهزینهکمو

.ندکایجادسازندهجهانیارتباطاتواقتصادیرونقزایی،توسعه،
:گردشگریدرایرانرتبه

هایتوانمندیخارجییاداخلیگردشگرانجذببرایماکشور
ایران(WTO)گردشگریجهانیسازمانکهشکلیبهدارد؛فراوانی

هایجاذبهنظرازوپنجمرتبهدرطبیعی،هایجاذبهنظرازرا
زیرموارد.استدادهقرارجهانیدهمرتبهدرفرهنگیوتاریخی

خدماتازبخشاینگسترشبرایراایرانمتعددهایتوانمندی
.دهدمینشان

گردشگری



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



وژئوبخشدواز(Geotourism:انگلیسیبه)ژئوتوریسمیازمینگردشگری
ووژیژئومورفولشناسی،زمینجاذبههایژئوبخششدهاستتشکیلتوریسم
دچنموضوعیعنوانبهآنتوریسمبخشومیشودشاملرامعدنکاریمیراث

اقامت،،مدیریتتفسیر،جملهازگردشگریصنعتزیرساختهایتمامیرشتهای،
درارجاندارطبیعتهایجاذبهکهاکوتوریسمبرخالفومیشودشامل...وتورها
انجبیطبیعتهایجاذبهبابطورکلیصنعتایناست،دادهقرارتوجهمرکز

داردسروکار

وشناسیزمینکارشناسانومتخصصانتنهانهزمینگردشگریمخاطبان
انجریدر.هستندطبیعتعالقهمندانوعادیگردشگرانبلکهژئومورفولوژی،

ویژهوازیبپدیدههایازبازدیدضمنبازدیدکنندگانزمینگردشگری،فعالیتهای
آنهاودیوجاهمیتشدهآشناآنهاپیدایشمبانیباژئومورفولوژی،وشناسیزمین

درمییابندرا



آندرهکاستگردشگریازگونهایگردی،طبیعتیابومگردشگرییااکوتوریسم
وکنندمیسفرجهاندستنخوردهونامسکونطبیعیمناطقازدیداربرایگردشگران

.میپردازندجانوراندیگروماهیهاوپرندگانوگیاهانتماشایبه

رسانیفعنوزیستمحیطآموزشبلکهنیستمطرحدیدارصرفاًاکوتوریسمدرالبته
.استواجبوضروریغیرهومحلیجوامعبه

نام،میپردازندزندهطبیعتوسامانهبومازدیداربهکهگردشگرانازاینگونهبه
ازتیهنگفبخشکشورهاازبسیاری.استشدهدادهگردشگربومیااکوتوریست

تانفرهنگستوسطایراندر».میکنندتأمینخارجیگردشگرانبومازراخوددرآمد
چنددرزمینگردشگریظهوربهتوجهباکهاستشدهگذارینامگردیطبیعتمعادل
ودبنخواهدصحیحطبیعتگردیسازیمعادلباواژهاینجهانوایراندراخیرٔ  دهه
«نامیدگردشگریبوممعادلرااکوتوریسماستبهترو
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پایدارتوسعه

چیست؟محیطیهایتوانازگیریازبهرههدف
نامهبردرمکانیابعادبهتوجهومعاشتأمینهدفبا،محیطیهایتوانازگیریبهره
هاریزی
:محیطیهایتوانازگیریبهرهنتیجه

.شودمیمنجرهافعالیتانواعایمنطقهتعادلواقتصادیواجتماعیعدالتبه
دارد؟نتایجیچهمحیطیتوانبراساس،مکاندرانسانهایفعالیتساماندهی

توسعههبرسیدنهایزمینهوبکاهدمحیطازانسانگیریبهرهازناشیصدماتازشودمیموجب
.سازدفراهمراپایدار
پایدارچیست؟توسعه
.استیندهآهاینسلهایتوانمندیازکاستنبدونامروز،نیازهایتأمینمعنایبهپایدارتوسعه

:پایدارتوسعهبهرسیدنبرایمناسبحلراه
برایمناسبیحلراه،ایرانمحیطیهایظرفیتصحیحدرکوجغرافیاییهایتوانشناخت
.استپایدارتوسعهاهدافبهرسیدن



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



است؟کدامگیردمیصورتایرانکشاورزیبخشدرکههایفعالیتترینمهم-1
زنبورداریودامداریزراعت،)بدامداریوباغداریزراعت،)الف

طیورپرورشوزراعت،باغداری،)دباغداریصید،دامداری،)ج

است؟فعالیتکدامبهمربوطکشاورزیبخشدرکشورصادراتیاقالمترینمهم-2
زراعت)دباغداری)جماهیگیریوصید)بدامداری)الف

کدامهبزراعتازکشاورزیتوسعۀمحورشودمیتوصیهکشور،آبیمنابعکاهشمشکلبهتوجهبا-3
یابد؟تغییرمدرنهایروشباجایگزینفعالیت

عسلزنبورپرورش)ددامداری)جباغداری)بدیمزراعت)الف

کدامند؟ترتیببهکشورصنعتیهایبخشبزرگترین-4
پتروشیمیسازی،خودروفوالد،صنعت)بپتروشیمی،خودروسازینفت،)الف

پتروشیمیگاز،نفت،)دسازیفوالدخودروسازی،نفت،)ج



دارند؟معدنبخششاغالنبیشترینکشورهایاستانکدام-5
اصفهانوکرمانیزد،)بمرکزیاصفهان،یزد،)الف

رضویخراسانزنجان،کرمان،)دشرقیآذربایجاناصفهان،خوزستان،)ج

به«فرهنگیوتاریخی»و«طبیعی»هایجاذبهنظرازراایران)WTO(گردشگریجهانیسازمان-6
است؟دادهقرارهایرتبهچهدرترتیب

چهارمودوازدهم)دهشتموچهارم)جدهموپنجم)بپنجمودهم)الف
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