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(11ص)انسان و ناحیه

ه ناحیمعیارهای طبیعی یا انسانی در درس گذشته آموختید که سطح زمین بر مبنای 
اکنون می خواهیم. بندی می شود و انسان ها با نواحی ارتباط متقابل برقرارمی کنند

.ببینیم در این ارتباط چه نکات قابل توجهی وجود دارد
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نواحیوانسانمتقابلارتباطتوجهقابلنکات
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بهرهوزندگیبرایهاآن.آورندمیوجودبهتغییراتیطبیعیهایمحیطدرهاانسان
نواحینتیجه،دروکنندمیاستفادهمتفاوتیابزارهایوهاشیوهازطبیعیمحیطازبرداری
.دهندمیتغییرراطبیعینواحییاآورندمیپدیدرامختلفی

ازیلندتاپایتختبانکوک،درشناوربازارهای
یشرقجنوبآسیایتوجهجالبهایدیدنی

رویچوبیهایدرقایقفروشاندست.است
رابرایخوداجناسشهر،اصلیرودخانه

هآوردوجودبهاین.کنندمیعرضهفروش
اریتجایناحیهکاالفروشخاصشیوهاست

گردشگرانهمهتقریباًکهگردشگریو
.کنندمیبازدیدآنازخارجی
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امتداد محورهای ارتباطی شهر در چهل سال اخیر ، با ایجاد کارخانه های بزرگ و کوچک در 
. ، نواحی صنعتی پیرامون این شهر شکل گرفته استتهران

بدیل کرده تقطب صنایع مصرفی کشور ، تهران را به مهم ترین نواحی صنعتیوجود آمدن این به 
.  است
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اینودهکرغلبهطبیعیهایمحیطبرفناوریوابزارتولیدودانشدرپیشرفتباهاانسان
اند؛گرفتهاختیاردرراهامحیط

.استدادهقرارتأثیرتحترامردمزندگیهموارهطبیعینواحیوهامحیطوجوداین،با
نآخاصشرایطومحیطکنترلبرایهاانسانشودمیموجبمحیطیموانعوهامحدودیت

انسانبهراخاصیشرایطناحیههرواقع،در.بپردازندابزارهاییابداعبهوکننداندیشیچاره
.زنندمیعملبهدستشرایطآنچارچوبدرهاانسانوکندمیارائهها

:مثال
ایهروشازمحیطکنترلبرایسرد،بسیارنواحییاخشکوگرمنواحیمردممثال،برای

دارد،یکوهستانومرتفعنواحیکهکشوریدرآهنراهاحداثیاکنندمیاستفادهمتفاوتی
.دهستنایوجلگهپستآنهایزمینبیشترکهاستکشوریازترپرهزینهودشوارتر

.کنیدمشاهدهراتصویرها:مثال

(12ص)نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند(2
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.ارددسیاسیواجتماعیفرهنگی،اقتصادی،مبادالتنواحیدیگرمابازمینکرهناحیههر
.گذارندمیتأثیریکدیگررویبرنواحی

.دیگرند، تحت تأثیر یکاقتصادیامروزه همه نواحی و حتی دورافتاده ترین آن ها به ویژه از نظر 

(13ص)نواحی بایکدیگررابطه وکنش متقابل دارند(3
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ها و تصمیم فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی نیستند بلکه حکومتنواحی 
.گیری های سیاسی نیز به شدت بر نواحی تأثیر می گذارند

لی یا و پارک های مایجاد ناحیه گردشگری ، برنامه ریزی یا تصمیم های یک دولت برای مثال
جنگر، وقوع ساکنان یک ناحیه به ناحیه دیگانتقال اجباری ، در ناحیهصنعتی، توسعه کشاورزی 

.شودمیحفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی  ، می تواندموجب ..وبین حکومت ها 
(14ص)مثال 

های خلیج فارس، نواحی درآب های مصنوعی جزیره با ساختن متحده عربی دولت امارات 
و ویالها کاربری این جزایر مسکونی، تفریحی و تجاری است. جدیدی در منطقه ایجاد کرده است

.در حال احداث است جزایر و آپارتمان های لوکس، امکانات تفریحی و بازار و هتل در این 
.  شودساختن این جزایر، مقدار زیادی سنگ و خاک از بستر خلیج فارس باال کشیده میبرای 

سنگهای دریایی و آب( اکوسیستم)به بوم سازگان وسیع آب خاکبرداری و گل آلوده شدن این 
.  مرجانی آسیب رسانده است

.اردخلیج فارس دمحیط زیست بسیار نامطلوبی برای ساخت جزایرپیامدهای نظران معتقدند که صاحب 
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یدهکشآتشبهو(برمه)میانمارمظلومومسلمانمردمازتنصدهاکشتاراخیر،سالچنددر
قداماتاعلیهرااعتراضاتازوسیعیموجافراطیبوداییفرقهیکدستبهآنهاهایخانهشدن

.استبرانگیختهکشوراینحکومت
نیزرامسجدساختندلیل،همینبهوداندنمیکشوراینشهروندرامسلمانانمیانماردولت
مانمسلناحیهازمردمنفرصدهامیانمار،دولتقومیسازیپاکنتیجهدر.استکردهممنوع

نتیجه،رد.اندنمودهپناهندگیدرخواستوکردهمهاجرتبنگالدشمرزهایبهکشورایننشین
.استشدهتخریبمیانمارنشینمسلمانناحیه
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(15ص)گفتگو کنید
جمعه بازاردرشهرقم.کنیدمثال دیگری ارائه 1شماره موضوع متن برای (الف.1

فعالیت هایبر ناحیه چگونه را تفسیر کنید و بگویید شرایط طبیعی هر 2شماره تصاویر متن ( ب
توان از انرژی خورشیدیبیابان ها می مثال درایران به دلیل گسترش . استانسان تأثیر گذاشته 

.زیادی تولید کرد،برق 
روزنامه ها را بخوانید و چند مورد از مبادالت و روابط اقتصادی بریده 3شماره در متن ( الف.2

. دهیدنواحی را توضیح 
.کندبه این کشورصادرمی و ایران نفت وجوددارد ارتباط اقتصادی ژاپن ایران و بین :1مثال 
.راکاهش دهندگلخانه ای تاگازهای امضا کرده اند کشورهای پیمانی را کیوتو درپیمان :2مثال 

بوده اند؟دور نیز نواحی از نظر اقتصادی با یکدیگر در ارتباط آیا درگذشته های (ب
کمترازامروزبدلیل نیازکمترومشکل راه ارتباطی 

ت؟ شدت بیشتری یافته اسبه گذشته کنش متقابل و وابستگی نواحی در جهان امروز نسبت آیا (پ
؟چرا
نیازهادلیل گسترش ارتباطات وافزایش به -بله



.تغییر در یک ناحیه طبیعی  مانند جنگل های بارانی آمازون  چه تأثیری بر سایر نواحی دارد. 3
افزایش دمای کره زمین

با مشاهده نقشه های طبیعی یک اطلس، توضیح دهید که احداث راه آهن در افغانستان ( الف.4
افغانستان ونپال به دلیل کوهستانی بودنچرا؟ . و نپال دشوارتر است یا آلمان و فرانسه

؟با توجه به این موضوع، از تأثیر نواحی طبیعی بر فعالیت های انسانی چه برداشتی دارید( ب
.هایی مانندکشاورزی می شوندبه نوع فعالیت باعث شکل دادن 

؟چه نکاتی را دریافتید( 4) با مطالعه متن ( الف. 5
.شدت بر نواحی تأثیر می گذارندبه حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی 

. نواحی طبیعی وانسانی شودتخریب یا تغییر ، حفظتصمیم های حکومتی ممکن است موجب ( ب
.برای هر یک، مثالی ارائه کنید

ایجادمناطق حفاظت شده درکشور:حفظ
استان شدن قم ورشدبیشترمهاجرت ها به قم:تغییر

.رودهاشده استخشک شدن درنواحی خشک موجب صنایع فوالد احداث :تخریب



ناحیهکانون
آندرهمگونیووحدتعواملبیشترینکهاستمرکزییاکانوندارایجغرافیاییناحیههر

.دارندوجود
میحرکتآنمرزهایطرفبهوشویممیدورجغرافیاییناحیهیککانونازهرچهمعموالً

میدیدناپعواملاینسرانجام،وشودمیکاستهناحیهآنهمگونیعواملازتدریجبهکنیم،
.گردند

انونکاینازهرچه.شودمیمشاهدههاکارخانهزیادتجمعصنعتیناحیهیککانوندر(1مثال
استهکهاکارخانهوهاکارگاهتعدادوتمرکزازترشویم،نزدیکمجاورناحیهمرزهایبهودور
.بینیمنمیآنهاازاثریدیگرمجاور،ناحیهدرسرانجامکهاینتاشود؛می

.ست«قاافریبزرگصحرای»واستواییبارانیهایجنگلبینانتقالیناحیهیکساوان(2مثال
رتکوتاهساوانهایعلفوکمتربارندگیرویم،میپیش(Sahara)صحرابیابانسمتبههرچه

تبدیلست،اشدهتشکیلقدکوتاهعلفزارهایازکه،مداریمراتعبهکمکموشوندمیترتنکو
.شوندمیلتبدیبیابانیهایاستپبههواخشکیعلتبهصحراحاشیهدرمراتعاین.گردندمی
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(16)ص
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بخش. روبه رو توجه کنیدبه نقشه
ر را دناحیه ای انتقالی هاشورزده، 

ی و انگلیسزبانی امتداد دو ناحیه 
ت ایاالمجاورت مرز در اسپانیایی 

ینشان مامریکا و مکزیک متحده 
دراین بخش هر دو زبان . دهد

.اردانگلیسی و اسپانیایی رواج د
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است؛دشوارنواحیدقیقمرزهایتعیین
احینوازدشوارترنواحیمرزتعیینقومی،وزبانینواحیمانندانسانینواحیدرالبته

انسانوجابجاییمهاجرتچرا؟.هاستبومزیستیاکخانواحیمثلطبیعی
است؛متفاوتنواحی،وسعتوقلمرو

راقارهوشورچندکگاهواستکشوریکیااستانیاشهریک،روستایکازبخشیناحیهیکگاه
.داردجهانیمقیاسوگیرددربرمی
تغییرند؛قابلنواحیمرزهای

برودبینازناحیهیکخاصهایویژگیاستممکنطبیعیعواملیاانسانیهایفعالیتدراثر
یکوسعتخشکسالی،وقوعیاروستاییانمهاجرتمثال،برایشود؛زیادیاکمآنووسعت

.ندکتبدیلغیرکشاورزیایناحیهبهرا،ناحیهاستممکنیاکاهشراکشاورزیناحیه
(17ص)نیستند؛منطبقانسانیوطبیعینواحیمرزهایبرمعموالًاداریوسیاسیمرزهای
.شوندیمجدایکدیگرازمرزبایاکشورهاشهرستانوبخشاستان،مانندسیاسیتقسیمات
اینرد.شوندمیتعیینهاانسانگیریتصمیموانتخاببرمبنایاداریوسیاسیمرزهای

حتییااناستچندبینآننظایروقومیوزبانیناحیههوایی،وآبناحیهیکگاهیمرزبندی،
.گیردمیقرارکشورچند
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فعالیت
سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی چگونه از ن های استا ، (1) در نقشۀ شمارۀ ( الف. 1

مرزهای سیاسی داخلی؟ ه اندهم جدا شد 
بیابان لوتکدام ناحیۀ طبیعی در این سه استان گسترده شده است؟ ( ب
کشورهای افغانستان و پاکستان چگونه از هم جدا شده اند؟ ، (2) نقشۀ شمارۀ در (الف. 2

بین المللیمرزهای 
پشتون قوم است؟انسانی در هر دو کشور گسترده شده ناحیۀ کدام ( ب
خیراند؟لزوما مرزهای نواحی طبیعی و انسانی با مرزهای اداری و سیاسی منطبق آیا .3
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طح زمین شما با مطالعه این فصل، به وجود نواحی طبیعی، نواحی انسانی و نواحی سیاسی در س
.پی بردید

یعی این نواحی دارای ویژگی های طب. زمین گسترده شده اندکره در سراسر نواحی طبیعی 
حیات به مه اداجوامع انسانی برای . می شوندمحسوب انسان بستر زندگی و فعالیت های هستند و 

.نواحی طبیعی وابسته اند
شکل طبیعیدر بستر نواحی ... شامل نواحی جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی ونواحی انسانی 

.و به وجود می آیندمی گیرند 

نهادهای سیاسی یا اداری مدیریت تحت نواحی طبیعی یا انسانی جهان همه به طور کلی، امروزه 
مانند شوراها، شهرداری ها، بخشداری ها، استانداری ها،، نهادهایی قرار دارند؛ برای مثال

آنها تصمیم درباره اند و دست گرفته ، مدیریت این نواحی را به حکومت هاسازما نها و باالخره 
.را به کار می بندندوخط مشی هایی گیری می کنند و سیاست ها 

(18ص)
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نواحی وکشورها شهرها، استان ها همان طور که از بررسی نقشه ها دریافته اید،
. و مدیریت می کندرااداره ؛ زیرا یک نهاد آنها می شوندسیاسی محسوب 

.از نواحی مجاور، متمایز می شوندمرزهای قراردادی نواحی با این 
نواحی طبیعی، انسانی و سیاسی را مطالعه خواهید ویژگی های بعد، فصل های در 

.کرد
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م؟ چرا؟یک ناحیه بدانیرا (افریقاقارۀ آسیا یا مثالً )ه ها قار می توانیم به نظر شما، آیا : بیندیشیم
.دلیل بیاورید و پاسخ خود را توضیح دهید

.خیر،زیراهمگون نیستندوتفاوت های زیادی مثالبین ایران وژاپن وجوددارد
.باشندهای انسانی دارای وحدت و همگونی نسبی نمی ویژگی و ،خاک ویاازنظراقلیم 
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کدامند؟نواحیوانسانمتقابلارتباطدرتوجهقابلنکات(1
انسان ها نواحی را به وجود می آورند -
نواحی به فعالیت های انسان ها شکل می دهند-
نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند-
.نواحی تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی حکومت ها هستند-
یافتند؟غلبهطبیعیبرنواحیهاانسانچگونه(2
فناوریوابزارتولیدودانشدرپیشرفتبا
کنند؟اندیشیچارهآنخاصشرایطومحیطکنترلبرایبایدهاانسانچرا(3

نآخاصشرایطومحیطکنترلبرایهاانسانشودمیموجبمحیطیموانعوهامحدودیت
انسانبهراخاصیشرایطناحیههرواقع،در.بپردازندابزارهاییابداعبهوکننداندیشیچاره

.زنندمیعملبهدستشرایطآنچارچوبدرهاانسانوکندمیارائهها
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دارند؟متقابلکنشوبایکدیگررابطهنواحیچگونه(4
نواحی.ارددسیاسیواجتماعیفرهنگی،اقتصادی،مبادالتنواحیدیگربازمینکرهناحیههر
ازیژهوبههاآنتریندورافتادهحتیونواحیهمهامروزه.گذارندمیتأثیریکدیگررویبر

.یکدیگرندتأثیرتحتاقتصادی،نظر
گذارند؟تاثیرمیبرنواحیعواملکدام(5

تصمیموهاتحکومبلکهنیستندطبیعیمحیطوهاانسانمعمولروابطتأثیرتحتفقطنواحی
.گذارندمیتأثیرنواحیبرشدتبهنیزسیاسیهایگیری

بنویسید؟رابرنواحیهاتاثیرحکومتدرمورددومثال(6
صنعتی،ایملیهایپارکوگردشگریناحیهایجادبرایدولتیکهایتصمیمیاریزیبرنامه
بینجنگقوعودیگر،ناحیهبهناحیهیکساکناناجباریانتقالناحیه،یکدرکشاورزیتوسعه

.آننظایروهاحکومت
عربیمتحدهکشوراماراتتوسطفارسخلیجهایآبدرمصنوعیهایجزیرهساخت-
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تاثیرحکومت ها برنواحی چیست؟نتایج (7
.موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی  می شود

بنویسید؟ترین کاربری های جزیره های مصنوعی خلیج فارس را مهم (8
، تفریحی و تجاری مسکونی

بنویسید؟ساخت جزیره های مصنوعی درخلیج فارس را پیامدهای (9
.  برای ساختن این جزایر، مقدار زیادی سنگ و خاک از بستر خلیج فارس باال کشیده می شود

دریایی و آب ( اکوسیستم)به بوم سازگان این خاکبرداری و گل آلوده شدن وسیع آب 
صاحب نظران معتقدند که ساختن این جزایرپیامدهای . سنگهای مرجانی آسیب رسانده است

.بسیار نامطلوبی برای محیط زیست خلیج فارس دارد
بنویسید؟تخریب ناحیه مسلمان نشین میانمار را علل (10

و به همین دلیل، ساختن مسجد را نیز دولت میانمار مسلمانان را شهروند این کشور نمی داند 
، صدها نفر ازمردم ناحیه مسلمان پاک سازی قومی دولت میانماردر نتیجه . ممنوع کرده است

.نشین این کشور به مرزهای بنگالدش مهاجرت کرده و درخواست پناهندگی نموده اند
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چیست؟ناحیه کانون (11
.بیشترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارندجغرافیایی که ناحیه قسمتی از 

از کانون یک ناحیه جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می کنیم هرچه (12
چه تغییراتی دیده می شود؟

.به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود و سرانجام، این عوامل ناپدید می گردند
هرچه از کانون یک ناحیه صنعتی دور می شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می کنیم چه ( 13

تغییراتی دیده می شود؟
هرچه از این کانون دور و . در کانون یک ناحیه صنعتی تجمع زیاد کارخانه ها مشاهده می شود

به مرزهای ناحیه مجاور نزدیک ترشویم، از تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته می 
.شود؛ تا این که سرانجام در ناحیه مجاور، دیگر اثری از آنها نمی بینیم

کجاست؟ساوان ( 14
.افریقاستبزرگ صحرای ناحیه انتقالی بین جنگل های بارانی استوایی و یک 
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از کانون جنگل های بارانی استوایی دورتر می شویم و به طرف صحرای بزرگ آفریقا هرچه (15
حرکت می کنیم چه تغییراتی دیده می شود؟

کمتر و علف های ساوان کوتاه تر و تنک تر می شوند و کم کم به مراتع مداری، که از بارندگی 
این مراتع در حاشیه صحرا به علت . علفزارهای کوتاه قد تشکیل شده است، تبدیل می گردند

.خشکی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شوند
و اسپانیایی در مجاورت مرز .............ناحیه ای انتقالی را در امتداد دو ناحیه ِ زبانی ( 16

مکزیک-انگلیسی. قرار دارد...............ایاالت متحده امریکا و 
ببرید؟انتقالی نام دوناحیه (17

ومکزیکامریکا مرز ساوان، 
نواحی دشوارتراست؟مرزهای تعیین دقیق کدام ( 18

.قومیانسانی مانند نواحی زبانی و نواحی 
کنید؟قلمرو ووسعت نواحی  مختلف را باهم مقایسه ( 19

گاه یک ناحیه بخشی از یک روستا، یک شهر یا استان یا یک . قلمرو و وسعت نواحی، متفاوت است
.کشور است و گاه چندکشور و قاره را دربرمی گیرد و مقیاس جهانی دارد
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بنویسید؟نواحی را تغییرمرز علل ( 20
ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی در اثر 

برود ووسعت آن کم یا زیاد شود؛ برای مثال، مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع 
ممکن است به کلی آن ناحیه را به می دهد یا خشکسالی، وسعت یک ناحیه کشاورزی را کاهش 

.ناحیه ای غیرکشاورزی تبدیل کند
دهید؟انطباق مرزهای سیاسی واداری بانواحی طبیعی وانسانی را توضیح علت عدم (21

در این . سیاسی و اداری برمبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوندمرزهای 
مرزبندی، گاهی یک ناحیه آب و هوایی، ناحیه زبانی و قومی و نظایر آن بین چند استان یا 

.حتی چند کشور قرار می گیرد
بنویسید؟اهمیت نواحی طبیعی کره زمین را ( 22

.  محسوب می شوندبستر زندگی و فعالیت های انسان هستند و ویژگی های طبیعی دارای 
.حیات به نواحی طبیعی وابسته اندجوامع انسانی برای ادامه 

نواحی انسانی شامل کدام نواحی است ودرچه بستری شکل می گیرد ؟( 23
به می گیرند و شکل بستر نواحی طبیعی در ... وجمعیتی، فرهنگی، اقتصادی نواحی شامل 

.وجود می آیند
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می شوند؟اداره نواحی طبیعی و انسانی چگونه امروزه ( 24
همه نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا به طورکلی، امروزه 

برای مثال، نهادهایی مانند شوراها، شهرداری ها، بخش داری ها، استان اداری قرار دارند؛ 
داری ها، سازمان ها و باالخره حکومت ها، مدیریت این نواحی را به دست گرفته اند و درباره 

.آنها تصمیم گیری می کنند و سیاست ها وخط مشی هایی را به کار می بندند
چرا شهرهاواستان ها و کشورها نواحی سیاسی هستند؟( 25

با مرزهای قراردادی از نواحی این نواحی . می کندیک نهاد آنها رااداره و مدیریت زیرا 
.مجاور، متمایز می شوند
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