bekhunofficial

برای شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات
درباره این مکان ها صورت میگیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامهریزی
کرد
با روش ناحیه بندی همانند سایر علوم مطالعات دقیق تر و علمیتر انجام میشود.
ناحیه  :فضای جغرافیایی است که با توجه به یک معیاردارای یکپارچگی میباشد
اگر معیار ناحیهبندی عوامل طبیعی باشد :مانند اقلیم ،زندگی گیاهی و
جانوری،خاک و ...باشد معیار ناحیهبندی براساس معیارهای طبیعی انجام دادهایم.
برای مثال درنواحی نواحی اقلیمی .با توجه به عناصر وعوامل اقلیمی ،یک فضای
جغرافیایی یکپارچه را با توجه به معیارهای اقلیمی توسط جغرافیدان به وجود
میآید و درنقشه نمایش داده میشود .درمعیارهای انسانی جغرافیدان معیارهای
انسانی را برای معیارناحیهبندی و ایجاد یک فضای جغرافیایی یکپارچه انتخاب می
کند مانند دین و زبان و فرهنگ و عوامل اقتصادی.

فعالیت

صفحه 10

جغرافیا  11انسانی

bekhunofficial

 )1الف) این سه استان به وسيله مرزهای داخلی (مرز استانها از هم جدا شدهاند.
ب) بیابان لوت در هر سه استان قرار دارد
(2
الف) توسط مرزبندی (عوامل اداری و سیاسی ،دیورند مرز مشترک افغانستان و پاکستان در سال 1893
میالدی تعیین شد و در اثر این مرزبندی در دو سوی این مرز استقرار یافتند
ب) ناحیه انسانی پشتونها در هردو کشور افغانستان و پاکستان قرار دارند
(3
خیر ،مرزهای اداری و سیاسی براساس انتخاب انسانها و حکومتها تعیین شدهاند و معموال بر مرز نواحی
جغرافیایی منطبق نیستند .گاهی یک ناحيه آب و هوایی ،زبانی یا قومی بین چند ایالت و استان و حتی
چند کشور گسترده شده است

فعالیت

صفحه 17

جغرافیا  11انسانی

خیر ،زیرا با توجه به تعريف ناحیه ،آن بخش از سطح زمین که ناحیه نامیده
میشود باید از نظر ویژگیهای طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...همگون باشد.
در صورتی که در هر قاره مناطق مختلفی وجود دارد که این معیارها در آنها
متفاوت است .به عبارت دیگر ،هر قاره میتواند تعداد زيادی ناحيه داشته
باشد که ویژگیهای جغرافیایی هر ناحيه با ناحیه دیگر متفاوت باشد.

فعالیت

صفحه 18

جغرافیا  11انسانی

bekhunofficial

 )1اوالن باتور :سردترین پایتخت جهان است .نوسان دما در طول سال زیاد است .در
زمستان تا منفی 30تا منفی 50درجه سانتیگراد میرسد .میانگین رطوبت ساالنه
 54درصد و میانگین بارندگی ساالنه کم و حدود  216میلیمتر است .
جاکارتا  :میانگین دما در ماههای مختلف سال یکنواخت و حدود  27درجه
سانتیگراد است ،رطوبت نسبی بیش از  80درصد و میانگین بارندگی ساالنه حدود
 2000میلیمتر است
(2
دو شهر اوالن باتور و جاکارتا در یک طول جغرافیایی قرار دارند و البته طول
جغرافیایی در آب و هوا اثری ندارد و فقط در اختالف ساعت تاثیر دارد ولی این
دو شهر از لحاظ عرض جغرافیایی با هم اختالف زیادی دارند .شهر جاکارتا حدود 10
درجه شمالی و اوالن باتور حدود  50درجه شمالی قرار دارند يعنی اختالف
عرض جغرافیایی این دو شهر  50درجه است ،شهر جاکارتا به دلیل قرار گرفتن در
ناحيه آب و هوایی حارهای دارای اقلیم پر باران میباشد ولی اوالن باتور به دليل قرار
گرفتن در عرضهای جغرافیایی باالتر و دور بودن از دریاها و اقیانوسها دارای اقلیم
سرد و خشک میباشد
 )3بهترین زمان سفر برای شهر جاکارتا تابستان است زیرا در نواحی حارهای یک فصل
کم باران وجود دارد یعنی در فصل خشک مقدار باران کاهش میيابد( .شکل صفحه
 )29در شهر اوالن باتور بهترین زمان سفر تابستان میباشد به دلیل گرمتر شدن هوا
در تابستان .بنابراین هر دو شهر در فصل تابستان برای سفر مناسبترند
(4
نواحی زیادی در ایران و جهان وجود دارند که از نظر اقلیمی با یکدیگر بسیار متفاوت
هستند .مثال از نظر بارش در ایران بندرانزلی بیش از  2000میلیمتر بارش دارد و شهر
میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان تنها  30میلی متر بارش دارد .و یا دشت
لوت یکی از گرمترین سرزمینهای جهان است و قطب جنوب هم سردترین منطقه کره
زمین میباشد

فعالیت

صفحه 21-20

جغرافیا  11انسانی

 )1نیتروژن و اکسیژن و سایر گازها بیشترین مقدار گازهای تشکیلدهنده جو زمین
نیتروژن میباشد با  78درصد
(2
هر روز میزان دمای شهرها و روستاها در ایستگاههای سینوپتیک اندازهگیری میشود .در
طول روز دمای ایستگاه بیشتر و کمتر میشود .زمانی که دما به بیشترین مقدار برسد و
ثبت شود حداکثر دما و زمانی که دما به کمترین مقدار برسد و در ایستگاه ثبت شود
حداقل دمای روزانه گفته میشود .البته حداقل و حداکثر دمای ماهانه و ساالنه هم
اندازهگیری و ثبت میشود
(3
در ایستگاههای سوبتیک هر روز  24بار عناصر آب و هوایی مانند دما اندازه گیری میشود
یعنی هر ساعت یک بار ،میزان دمای اندازه گیری شده در ایستگاه در یک روز با هم جمع
میکنیم و برعدد  24تقسیم میکنیم و به این ترتیب میانگین دمای روزانه به دست
میآید .البته در ایستگاههای کلیماتولوژی هر روز سه بار عناصر هوا اندازهگیری میشود و
بعد از جمع کردن میزان دما که در سه مرحله انجام شده نتیجه بر عدد  3تقسیم شده و
میانگین دمای روزانه به دست میآید
در یک ماه میانگین دمای روزانه  30روز محاسبه میشود ،با جمع کردن میانگین دمای
 30روزه و تقسیم آن بر عدد  30میتوان میانگین دمای ماهانه را حساب کرد
(۴
جمع میانگین دمای شهر مشهد در  12ماه حدود  167درجه سلسیوس میباشد ،عدد 167
برعدد  12تقسیم میکنیم و عدد  14درجه به دست میآید .بنابراین میانگین دمای ساالنه
مشهد با توجه به جدول حدود  14درجه سلسیوس میباشد
همینطور جمع میانگین دمای شهر اهواز در  12ماه حدود  315درجه سلسیوس می
باشد .میانگین دمای ساالنه اهواز با توجه به جدول حدود  26درجه سلسیوس میباشد
با مقایسه کردن میانگین دمای ساالنه دو شهر ،اهواز شهر گرمی نسبت به مشهد محسوب
میشود

فعالیت

صفحه 22

جغرافیا  11انسانی

 )1عوامل مختلفی در بهوجود آمدن نواحی مختلف آب و هوایی نقش دارند و به
نظر میرسد مهمترین آنها عرض جغرافیایی است .عرض جغرافیایی موجب توزيع
نامساوی تابش خورشید و دما و فشار هوا در زمین میشود و نقش زیادی تنوع
اقلیم در کره زمین دارد.
 )2الف) با افزایش عرض جغرافیایی دما کاهش مییابد .ب) با افزایش ارتفاع هر
هزار متر در الیه تروپوسفر دمای هوا  6درجه سلسیوس کاهش مییابد.
 )3با برخورد دو توده هوای گرم و سرد جبهه تشکیل میشود .جبهه ها دو نوعاند.
جبهه گرم و جبهه سرد .در جبهه گرم هوای گرم بر فراز هوای سرد باال میرود و
ابرهای نیمبو استراتوس و سیروس را تشکیل میدهد .در جبهه سرد هوای سرد به
زیر هوای گرم کشیده میشود و ابرهای کوکولو نیمبوس را تشکیل میدهد
(4
به طور کلی کم فشارها و پرفشارها دو نوعاند .مراکز فشار حرارتی و دینامیکی ،در
کوهستان به دلیل کم بودن تراکم گازها در ارتفاع زیاد فشارهوا کم میباشد و از
نوع دینامیکی است

فعالیت

صفحه 25

جغرافیا  11انسانی

 )1در طول سال بعضی از مواقع نوع بارش در این کوهستانها بارش کوهستانی است .در دامنههای شمالی البرز و
دامنههای غربی زاگرس به طرف بادهای مرطوب قرار دارند و در این دامنهها با صعود توده هوای مرطوب ،باران زیادی
میبارد و سپس هوای مرطوب رطوبت خود را از دست میدهد و خشک میشود  .هوای خشک به دامنههای جنوبی
البرز و دامنههای شرقی زاگرس میرسد و موجب کمی بارش در این دامنهها میشود
(2
منطقه حارهای در اطراف خط استوا مانند کنگو و اندونزی و برزیل بسیار پرباران میباشند به دلیل تشکیل مرکز کم
فشار حارهای در اطراف مدار راس السرطان و راسالجدی باران بسیار کمی میبارد به دلیل تشکیل مرکز فشار جنب
حارهای مانند صحرای بزرگ افريقا و بیابان لوت در ایران .در منطقه معتدل شمالی و جنوبی اطراف مدار  40درجه باران
نسبتا زیادی میبارد به دلیل وزش بادهای مرطوب غربی مانند اروپای غربی
(3
در اطراف مدار راس السرطان و راس الجدی به دلیل تشکیل مرکز پرفشار بر روی اقیانوس اطلس بادی نمیوزد و
کشتیهای بادبانی در گذشته به دلیل عدم وزش باد ماه ها در دریا می ماندند و ملوانها مجبور میشدند اسبهایی
که در داخل کشتی هایشان بوده به دریا میانداختند و به همین دلیل به آن عرضهای اسبی میگویند
(4
آیه  57سوره مبارکه اعراف  :و او خدایی است که بادها را به بشارت باران رحمت خویش در پیش فرستد ،تا چون بار
ابرهای سنگین را بر دارند ما آنها را به شهر و دیاری که از بی آبی مرده است برانیم و بدان سبب باران فرو فرستیم و
هرگونه ثمر و حاصل از آن برآوریم .همینگونه مردگان را هم از خاک برانگیزیم ،باشد که(بر احوال قیامت خود) متذکر
گردید
آیه  48سوره مبارکه روم  :خدا آن کسی است که بادها را میفرستد که ابر را در فضا برانگیزد پس به هرگونه که
مشيتش تعلق گیرد در اطراف آسمان متصل و منبسط کند و باز متفرق گرداند ،آنگاه باران را بنگری که قطره قطره از
درونش بیرون ریزد ،و چون آن را به (کشتزار و صحرای) هر قومی از بندگانش که بخواهد فرو بارد به یک لحظه آن قوم
مسرور و شادمان گردند
آیه  12سوره مبارکه رعد  :اوست که برای بیم (از قهر) و امید (به رحمت) خود برق را به شما مینماید و ابرهای سنگین
را پدید میآورد
آیه  22سوره مبارکه حجر  :و ما بادهای باردار کننده (رحم طبیعت) را فرستادیم ،آنگاه باران را از آسمان فرود آوردیم تا
به آن آب ،شما را سیراب گردانیدیم وگرنه شما نمیتوانستید آبهایی (برای وقت حاجت خود در هر جای زمین از کوه
.و دره و بیابان و صحرا) منبع ساخته و جاری سازید
آیه  65سوره مبارکه نحل  :و خدا از آسمان باران را فرستاد تا زمین را پس از مرگ زنده کرد ،البته در این کار آیتی (از
.قدرت و حکمت الهی) بر آنان که بشنوید پدیدار است

فعالیت

صفحه 28

جغرافیا  11انسانی

 )۱مثال :گرما و رطوبت در تمام سال (اقليم گروه  Aگرم و مرطوب استوایی)
تابستانهای خنک ،زمستانهای معتدل و بارش در تمام سال (اقلیم گروه  Cمعتدل)
زمستانهای سرد و طوالنی و تابستانهای خنک و کوتاه (اقلیم گروه  Eقطبی)
خشکی و گرمای زیاد (اقلیم گروه  Bخشک)
بارشهای موسمی و رطوبت زیاد (اقليم گروه  Aگرم و مرطوب استوایی)
 )2در اقليم نگاشت  Aمیزان بارش خیلی بیشتر از اقليم نگاشته میباشد .میزان دما در
اقلیم نگاشت  Aبیشتر و در طول سال یکنواخت میباشد و در حدود  25تا  30درجه
سلسیوس نوسان دارد و در اقلیم نگاشت  Dمیزان دما بسیار کمتر و در طول سال
تغییرات زیادی دارد و از منفی  30درجه تا  15درجه سلسیوس نوسان دارد.
 )3در این دو اقلیم نگاشت میزان بارش کم است و هر دو تقریبا خشک میباشند .عامل
اصلی خشکی در اقلیم نگاشت  Bتشکیل مرکز پرفشار جنب حارهای است و عامل اصلی
خشکی و کمی بارش در اقلیم نگاشت تشکیل مرکز پرفشار قطبی است .البته میزان تبخیر
در اقلیم نگاشت  Bبسیار زیادتر از میزان بارش میباشد و میزان تبخیر در اقليم نگاشت E
به دلیل سرد بودن هوا بسیار کم است.
 )4بخش عمده ای از مساحت کشور ما در محدوده گروه اقلیمی  Bمیباشد یعنی بیش از
 70درصد مساحت کشور ما جزو گروه خشک میباشد

فعالیت

صفحه 31

جغرافیا  11انسانی

 )1عوامل بارش وجود رطوبت و صعود هوا میباشد .اگر در جایی رطوبت وجود نداشته
باشد و هوا صعود نکند بیابان تشکیل میشود.
(2
در مناطق جنوبی کشور رطوبت وجود دارد ولی عامل صعود نیست و به همین دلیل
بارش در این مناطق کم است و جزء مناطق خشک محسوب میشود
(3
صحرای بزرگ آفريقا بزرگترین صحرای گرم جهان در شمال آفریقا با مساحتی حدود ۹
میلیون کیلومتر مربع است و شامل کشورهای مصر ،لیبی ،تونس ،الجزایر ،مراکش،
موریتانی ،مالی ،نیجر ،چاد ،سودان میباشد و مساحت دشت کویر تقريبا 2500
کیلومتر مربع و مساحت دشت لوت بیش از  40هزار کیلومتر مربع است

فعالیت

صفحه 34

جغرافیا  11انسانی

bekhunofficial

رشته کوه
دشت

قله

تپه

فالت

جزیره

 )3رشته کوه آلپ :برخورد دو ورقه آفریقا و اوراسیا
رشته کوه راکی :برخورد دو ورقه آمریکای شمالی و ورقه اقیانوس آرام
رشته کوه آند :برخورد دو ورقه آمریکای جنوبی و ناکازاکیال
قله کلیمانجارو :فعالیتهای آتشفشانی و خروج مواد مذاب
)دشت لوت :عوامل تکتونیکی (وجود هسته مقاوم و مقاومت در مقابل چینخوردگی
فالت تبت :عوامل تکتونیکی
قله دماوند :فعالیتهای آتشفشانی وخروج مواد مذاب

فعالیت

صفحه 37

جغرافیا  11انسانی

 )1در این حالت چهره زمین بسیار یکنواخت بود و تنوع اقلیمی و ناهمواری در زمین
به وجود نمیآمد .رودهای خروشان بسیار کم بودند و جلگهها و خاکهای حاصل
خیز بسیار کمتر بودند.

فعالیت

صفحه 40

جغرافیا  11انسانی

)1
آب جاری
(2
هوازدگی شیمیایی در دامنههای غربی زاگرس بیشتر رخ میدهد؛ زیرا در این نواحی
آب بیشتری نسبت به نواحی مرکزی ایران دارد چرا که ناحیه زیادی از مناطق مرکزی
ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است
(3
پاسخ بر عهده دانش آموزان میباشد
(4
فرسایش در دامنههای شمالی رو به جلگههای ساحلی نسبت به دامنههای جنوبی
بیشتر رخ میدهد؛ زیرا که در این مناطق آب فراوان یافت میشود و آب نیز باعث
هوازدگی شیمیایی میشود که نتیجه آن فرسایش خاک است

فعالیت

صفحه 43

جغرافیا  11انسانی

)1
بیشتر دره های ایران  ۷شکل هستند بهدلیل جوان بودن کوههای ایران
(2
غار نخجیر یکی از غارهای زیبای کشورمان است که در استان مرکزی در نزدیک
شهر دلیجان است و بسیار زیباست

فعالیت

صفحه 46

جغرافیا  11انسانی

 )1در صفحه  :44رودها در نواحی کوهستانی بلند موجب ایجاد درههای عمیق  Vشکل
میشوند
در صفحه  : 46نفوذ آب باران که دارای اسید ضعیفی است در جاهایی که سنگ آهک
وجود دارد به داخل سنگهای نفوذ کرده و موجب پیدایش درزها و شکافهایی میشوند
و با گسترش عمل انحالل موجب پیدایش غارها میشوند که در عمل رسوبگذاری در غارها
در سقف غارها استالگتیت و درکف غارها استالگمیتها به وجود میآیند و با خروج آبها
از ناهمواریهای آهکی ،چشمههای آهکی به وجود میآیند
در صفحه  :47در بیابان هایی مانند لوت جاهایی وجود دارد که دارای رسوبات نرم می
باشد ،در اثر ریزش باران های بسیار شدید در دشت لوت در  10هزار سال پیش شیارهایی
به وجود آمد .سپس با تغییر اقلیم و خشک شدن اقليم لوت وزش بادهای شدید در روی
.این شیارها ،کلوتها کامل شدن و به شکل امروزی درآمدهاند
در صفحه  : 50در اثر برخورد امواج دریا به ناهمواریهای سنگی ابتدا شکافهایی را ایجاد
میکند و سپس شکافها در اثر ادامه فرسایش توسط امواج به حفرههایی تبدیل میشود
و سپس حفرهها به طاق دریایی تبدیل میشود و با ادامه فرسایش طاق دریایی از بخش
اصلی جدا و به ستونهای سنگی دریایی تبدیل میشود
(2
الف) بستگی به محل زندگی افراد دارد .مثال کسانی که در نواحی خشک و بیابانی کشور
زندگی میکنند احتماال تپههای ماسهای ،سنگ فرش بیابان و ياردانگ را دیدهاند
ب) بستگی به منطقه مورد بازديد دارد و  ...مثال اگر منطقه مورد بازدید استان کرمان باشد
میتوان بازدید از کلوتها را پیشنهاد داد زیرا بسیار زیبا هستند

فعالیت

صفحه 50

جغرافیا  11انسانی

bekhunofficial

 )1الف) گیاهان ،زیرا با عمل فتوسنتز غذا تولید میکنند
ب) جانوران ،زیرا از نظر غذایی وابسته به گیاهان هستند و ازنظرغذایی وابستهاند
پ) انسان ،زیرا از طریق ساخت ابزار و پیشرفت فناوری فضاهای مختلف زندگی در کره زمین را به شدت تغییر
داده است
ث) درخت با هوا کره و سنگ کره و آب کره ارتباط دارد .درخت در روی خاک و سنگ کره قرار دارد و آب مورد
نیاز خود را از رودخانه تامین میکند و از طریق دی اکسید کربن موجود در هوا و نور خورشید غذا تولید کرده و
اکسیژن وارد هوا میکند
)رابطه متقابل زیست کره و هوا کره(
همه موجودات زنده (گیاهان و جانوران و انسان و ) ...به عناصر موجود در هوا مانند اکسیژن و دی اکسید
.کربن نیاز دارند
)رابطه متقابل زیست کره وآب کره(
همه موجودات زنده به آب نیاز دارند و بیشتر موجودات زنده دراقیانوسها و دریاها زندگی میکنند و
موجودات داخل خشکی هم برای تامین آب مورد نیاز خود به رودخانهها و دریاچهها و آبهای زیرزمینی و.....
نیاز دارند
)رابطه متقابل زیست کره و سنگ کره(
همه موجودات زنده در بستری زندگی می کنند که سنگ کره نام دارد .در واقع اگر سنگ کره و خاک وجود
.نداشت موجودات زنده به وجود نمیآمدند
(2
نور خورشید تامین کننده انرژی در فضای زندگی است .گیاهان و جانوران و انسان به نور خورشید برای زندگی
.نیاز دارند و نور خورشید منبع انرژی برای بوم سازگان می باشد

فعالیت

صفحه 53

جغرافیا  11انسانی

ساوان

تایگا

جنگلهای بارانی استوایی

کوهستان

ب) در تایگا جنگلهای صنوبر و كاج و انواع خرس و گرگ و....زندگی میکنند.
در ساوان انواع گوزن و آهو و فیل
در جنگلهای بارانی استوایی انواع درخت میوه و موز و نارگیل و انواع میمونها زندگی
میکنند .در نواحی کوهستانی نقاط مختلف کره زمین انواع گیاهان و جانوران زندگی میکنند
پ) عرض جغرافیایی با اقلیم و نوع بوم سازگان ارتباط دارد .در اطراف خط استوا زیست بوم
جنگلهای استوایی قرار دارد .در اطراف مدار راس السرطان زیست بوم بیابانی قرار دارد .در
اطراف مدار قطبی زیست بوم جنگلهای تایگا قرار دارد
ت) انبوهترین و متراکمترین پوشش گیاهی در زیست بوم جنگلهای استوایی وجود دارد به
دلیل بارش زیاد و دمای یکنواخت در استوا
فقیرترین پوشش گیاهی در زیست بوم ،بیابانی است به دلیل شرایط نامناسب طبیعی مانند
بارش کم و خشکی هوا
ث) درختان جنگلهای مناطق معتدل معموال پهن برگاند و درختان جنگلهای تایگا سوزنی
برگاند
ج) همه زیست بومها در همه قارهها وجود ندارد .مثال در آفریقا زیست بوم جنگلهای تایگا
وجود ندارد و در قاره اروپا زیست بوم جنگلهای استوایی وجود ندارد

فعالیت

صفحه 56

جغرافیا  11انسانی

)1
انرژی دریافتی روزانه در مناطق نزدیک قطبی حدود  100کالری در سانتیمتر مربع است؛
در حالی که در مناطق معتدله حدود  400کالری و در مناطق استوایی  800کالری در
سانتیمتر مربع است .زیرا سرعت رشد پوشش گیاهی در نواحی استوایی بیشتر از
نواحی قطبی است و میزان تولید ماده آلی در نواحی استوایی بیشتر از نواحی قطبی
است.
(2
جنگلهای استوایی مهم ترین ذخیرهگاههای جنگلی در کره زمین میباشد و به دلیل
تولید زیاد اکسیژن به ریههای تنفسی زمین معروف هستند

فعالیت

صفحه 57

جغرافیا  11انسانی

ساحل
قابلیتها  -محدودیتها
ماهیگیری  -باال آمدن
سطح آب دریا
فعالیتهای بازرگانی  -آلودگی
سواحل و دریاها
گردشگری

ب)

ساحل

حفاظت از سواحل در مقابل
باال آمدن آب و کاهش انرژی
امواج با نصب و احداث
انواع حفاظهای عمودی
موج شکن و دیوارههای
دریایی و نظایر آن
پاکسازی سواحل از انواع
آلودگیها ،تدوین مقررات و
قوانین و نظارت بر فعالیتهای
گردشگری و سایر فعالیتها

بیابان

قابلیتها -
محدودیتها
گردشگری  -کمبود آب و خاک
برای کشاورزی
قابلیت تولید
انرژی خورشیدی  -حرکت ماسههای
روان و فرسایش

بیابان
کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با
نواحی خشک مانند بنه و ُک نار،
اکالیپتوس و اقاقی
مقابله با برداشت بی رویه
از آبهای زیرزمینی و
چرای بیرویه دامها

کوهستان
قابلیتها  -محدودیتها
تنوع زیستی و گیاهی و جانوری -
شرایط سخت طبیعی
مانند سرمای شديد به ویژه در
شبها ،کاهش اکسیژن و مشکالت
تنفسی
تامین منابع آب شیرین -
مشکل بودن حمل و نقل و
احداث راهها ،خطرات برف و
یخبندان

کوهستان

حفاظت از تنوع زیستی
و حیات وحش
پاک سازی کوهستانها از
آلودگیها
تدوین قوانین و مقررات برای
فعالیتهای گوناگون انسان در
کوهستان و ...

 * )2خشکسالی و گرم شدن هوا و کاهش بارندگی * حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در مناطق خشک و استفاده
بیرویه از آبهای زیر زمینی ،از بين رفتن پوشش گیاهی برای مثال کندن بوتهها و علفها برای تأمین سوخت
ساکنان حاشیه بیابانها ب) بنه و ُک نار ،اکالیپتوس و اقاقيا پ) توسعه انرژی خورشیدی و بادی در بیابان ها
 )3زیرا اغلب شهرهای بزرگ و بندری جهان به دلیل وجود شرایط مناسب طبیعی و اقتصادی در سواحل قرار
گرفتهاند
(4
الف) گردشگری ب) پاک سازی و حفاظت
(5
و او خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت تازه (ماهیان حالل) آن تغذیه کنید و  ..و در آن
کوههای استوار و بلندی قرار دادیم و آبی گوارا به شما نوشانديم

فعالیت

صفحه 63

جغرافیا  11انسانی

)1
چین در شمال نپال و هند در جنوب
)همسایگی این کشور با چین (دین بودایی) و هند (دین هندو
(2
زیرا شهر کاتماندو در یک دره واقع شده است و در برخی از روزهای سال با پدیده وارونگی دما و
آلودگی هوا مواجه میشود
(3
جاذبههای طبیعی و مناظر و چشم اندازهای زیبا و مکانهای بکر در این کشور بسیار زیاد است.
عالوه بر جاذبههای طبیعی ،آثار تاریخی و معابدی که به عنوان میراث جهانی ثبت شدهاند ،مردم
خون گرم و مهربان و همچنین تنوع فرهنگهای بومی در کوهستانها موجب رونق گردشگری و
عالقه مندی جهانگردان به سفر به این ناحیه شده است
(۴
به دلیل مشکل ارتباطی و آمد و شد ،این نواحی برای امور درمانی و پزشکی نیز با مشکل مواجه
میشوند و اغلب مردم نپال از نظر دسترسی به برق نیز مشکل دارند
(5
کشور نپال در محل نزدیک شدن دو ورقه هند و اوراسیا میباشد و حرکت همگرایی این
ورقه تکتونیکی موجب زمین لرزههای شدید در این کشور میشود
(6
استفاده از حیوانات مانند شتر و فیل برای تفریح زمانی مناسب است که به این حیوانات
آسیبی نرسد و انسانها با آنها رفتار مناسبی داشتهباشند

فعالیت

صفحه 66

جغرافیا  11انسانی

bekhunofficial

)۱
زبان و دین
(۲
تفاوت زبان و دین دو کشور چین و ایتالیا در دو متن مشاهده میشود

فعالیت

صفحه 68

جغرافیا  11انسانی

)1
این فعالیت را در صفحه  82انجام دهید.
(2
زبان چینی  :زیرا بیش از  1میلیارد نفر متکلم داردچ
زبان انگلیسی  :زیرا زبان علمی دنیاست و در دنیا برای انجام فعالیتهای
علمی به این زبان نیاز است
زبان اسپانیایی  :زيرا قبال کشور اسپانیا استعمارگر بود و در کشورهای تحت
سلطه خود زبان اسپانیایی را رواج داده است

فعالیت

صفحه 71

جغرافیا  11انسانی

2

1

4

3

 (1آمریکای شمالی

 (2ژرمن

(3

شرق

 (4ارتدوکس

 )2مثال ناحیه فرهنگی اسالم را با توجه به نوع مذاهب میتوان به دو ناحيه
اصلی تقسیم کرد .ناحيه اهل تسنن و ناحيه شیعیان

فعالیت

صفحه 76

جغرافیا  11انسانی

2

1

4

ا -آفریقا

 -۲ندونزی -۳اسالم

فعالیت

-4جنوب آفریقا

3

5

6

-۵سیاه پوست -۶مسیحیت

صفحه 77

جغرافیا  11انسانی

هند

جنوبی

فعالیت

برنج

مرکزی

صفحه 78

اسپانیا پرتغال

جغرافیا  11انسانی

)1
این تصویر پخش سلسله مراتبی را در یک روستا نشان میدهد .محصوالت کامپیوتری ابتدا
وارد تهران و شهرهای بزرگ شد و سپس وارد شهرهای کوچکتر و سپس وارد روستاها
گردید بنابراین پخش سلسله مراتبی را ،این تصویر نمایش میدهد
)2
بر عهده دانش آموزان میباشد
)3
در دنیای امروز عالوه بر مهاجرت و داد و ستد ،گردشگری و جهانگردی ،استفاده از انواع
رسانهها (کتاب و مجالت ،تلویزیون و اینترنت و ) ...و انقالب در فناوری اطالعات و
ارتباطات ،نقش مهمی در پخش فرهنگی دارند
)4
پخش فرهنگی در بیشتر موارد در زمینههای علمی  ،فناوری و اقتصادی مناسب میباشد و در
زمینههای فرهنگی و اجتماعی در بعضی از موارد ( دین ،مذهب ،زبان ،فرهنگها و
قومیتها ،نوع لباس و پوشش و .)..نامناسب میباشد زیرا موجب تغيير و حتى تخريب
فرهنگهای بومی کشورهایی میشود که پدیده پخش به آن نفوذ کرده است و در واقع
فرهنگ کشور از مبداء پخش به دیگر کشورها منتقل میشود

فعالیت

صفحه 82

جغرافیا  11انسانی

bekhunofficial

 )۱از نظر پراکندگی جغرافیایی برنج بیشتر در جنوب ،جنوب شرق و شرق آسيا تولید میشود ولی گندم در بیشتر
کشورها تولید میشود .
(2
چین و هند
(3
کشورهای چین و هند بیشتر محصوات تولید گندم خود را به دلیل جمعیت بسیار زیاد مصرف میکنند
(4
گندم بیشتر است .اساسا مهمترین غله در نیا گندم میباشد زیرا در اغلب کشورها قابل کشت میباشد و
مهمترین محصول غذایی کشورها محسوب میشود
(5
کشورهای چین و هند در تولید دو محصول گندم و برنج رتبه اول و دوم را در جهان دارا هستند *
به استثنای کشورهای چین و هند و پاکستان ،کشورهایی که تولید کننده برنج هستند تولید کننده گندم
.نمیباشند
(6
ایران یکی از کشورهای تولید کننده گندم در جهان به حساب میآید ولی کشورها هنوز بخشی از گندم مورد نیاز
را وارد میکند
(7
الف) کیفیت برنج ایرانی از نظر پخت ،مزه  ،بوی خوش و سالم بودن خیلی بهتر از برنجهای وارداتی میباشد
ب) برنج طارم و برنج دم سیاه و
پ) امکان کشت برنج در ایران در آینده کم خواهد شد به دلیل مشکل کمبود آب و خشکسالی .اساس کشت
برنج در نواحی داخلی کشور کار درستی نیست .این محصول آب زیادی مصرف میکند و نباید در داخل فالت
ایران توسعه کشت برنج داشته باشیم .در مناطق شمالی کشور با برنامهریزیهای درست میتوان میزان تولید
برنج را افزایش داد

فعالیت

صفحه 90

جغرافیا  11انسانی

)1
شرکت موز یکی از شرکتهای چند ملیتی است که آقای براوان مدیر آن بود و
به کارگران شرکت موز ستمهای زیادی میکرد از جمله دادن کوپن به جای
دستمزد به کارگران و....
2
شرکتهای چند ملیتی تولید محصوالتی را به عهده میگیرند که برایشان درآمد
و سود زیادی داشته باشد و ما که در یک کشور در حال توسعه هستیم
نمیتوانیم نظری بدهیم
(3
پاسخ بر عهده دانش آموزان میباشد

فعالیت

صفحه 93

جغرافیا  11انسانی

)1
پاسخ بر عهده دانش آموزان میباشد.
(2
بیشتر کشورهایی که دچار سوء تغذیه میباشند در قاره افريقا قرار دارند مانند
آفریقای مرکزی و زامبيا و نامبیا
در جنوب شبه جزیره عربستان به دلیل وقوع جنگ داخلی مشکل سوء تغذیه به
وجود آمده است
(3
روز جهانی غذا سالروزی مقارن شانزدهم اکتبر است که به افتخار تاسيس سازمان
فائو در سال  1945نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته میشود .این
روز توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی ،از جمله برنامه جهانی غذا و
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی نیز جشن گرفته میشود
(4
پاسخ بر عهده دانش آموزان میباشد
(5
افزایش تولید داخل از لحاظ دارویی و غذایی ،خرید دارو از طریق بازارهای سیاه
جهانی ،حمایت از شرکتهای دانش بنیان مربوط به غذا و دارو

فعالیت
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 )1تعريف صنایع پیشرفته :صنایع دارای فناوری پیچیده در بسترهای محصول ،فرآیند و ماشین آالت که
دانش فنی نوآوری ،خالقیت ،تحقيق و توسعه و نیروی انسانی متخصص سهم قابل توجهی در ایجاد و
توسعه آن دارد .ارزش افزوده باال و نرخ سريع تغييرات فناوری از ویژگیهای بارز آن میباشد.
)فناوریهای زیستی (غذایی ،کشاورزی دامی و گیاهی ،صنعتی محیط زیست ،زیست فناوری مولکولی 1-
)فناوری نانو (محصوالت و مواد
)اپتیک ،فوتونیک (مواد ،قطعات و سامانهها
الکترونیک ،کنترل و سخت افزارهای رایانهای
فناوری اطالعات و نرم افزارهای کامپیوتری
تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی
داروهای پیشرفته
وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی
)هوافضا (پرندهها ،ماهوارهها ،موشکها
)انرژیهای نو (تجدیدپذیر
(2
خدمات عمومی :اسکان ،دسترسی به تلفن و دورنگار ،کارپردازی و خدمات دبیرخانهای ،امکان استفاده
از اتاقهای کنفرانس ،تجهیزات دیداری و شنیداری و سرویس رفت و آمد ..خدمات اطالع رسانی :
کتابخانه اینترنت ،مراکز اطالع رسانی و نرم افزارهای مهندسی
خدمات مشاورهای و آموزشی :مشاورههای مدیریتی ،مالی و بازرگانی خدمات حسابداری و حقوقی،
برگزاری سمینار و یا دورههای آموزشی مورد نیاز برای شرکتهای نوپا
خدمات فنی و تخصصی  :ارائه خدمات فنی مهندسی ،استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی نظیر
آزمایشگاه صنایع غذایی ،بیوتکنولوژی ،شیمی ،مواد و سرامیک ،برق و الکترونیک ،مکانیک ،کارگاه
ماشین ابزار و پایلوت های تولید محدود
خدمات مالی و اعتباری  :تسهیل امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقیقاتی ،شناسایی منابع مالی و
جذب سرمایه گذاران ،تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرحها و پروژههای تحقیقاتی
ثبت اختراعات  :در پارکها و شهرکهای علمی و فناوری این امکان به سادگی فراهم است که حاصل
ابداعات و نوآوریهای پژوهشگران به نام خود آنان ثبت و حقوق آنان

فعالیت
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 )1الف) مهمترین صادرات ایران نفت خام  ،پسته و فرش میباشد و متاسفانه
در دهههای اخیر واردات کاال به کشور بسیار زیاد شده است و مشکالت زیادی
را برای کشور ایجاد کرده است
ب) اقالم صادراتی کشور تغییری نکرده است یعنی کشور ما بیشتر نفت خام
صادر کرده است ولی اقالم وارداتی تفییرات زیادی کرده و انواع کاالها که
شاید بیشتر آنها مورد نیاز کشور هم نباشد وارد کشور میشود .تنوع اقالم
وارداتی بسیار زیاد شده است .کافی است به محیط اطراف خود نگاه کنید و
ببینید وسایلی که در اطرافمان میبینیم از دیگر کشورها مخصوصا چین وارد
کشور شده است

فعالیت

صفحه 101
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الف) هر ضلع نمودار نشان دهنده موضوعات زیر است :
درصد از کل ثروت جهان
درصد بزرگساالن از جمعیت جهان
)دامنه میزان ثروت (دالر
ب) چهار بخش هرم عبارتست از  :کمتر از  10هزار دالر
ده هزار تا صد هزار دالر
صد هزار تا یک میلیون دالر
بیش از یک میلیون دالر
پ) در راس هرم درصد از کل ثروت جهان و دامنه میزان ثروت جهان افزایش
مییابد ولی در قاعده هرم درصد از کل ثروت جهان و دامنه میزان ثروت جهان
کاهش مییابد  .به عبارت دیگر با حرکت از قاعده هرم به راس هرم درصد از
کل ثروت جهان و دامنه میزان ثروت جهان افزایش مییابد و بالعکس.

فعالیت
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کشورهای مرکز
این کشورها مانند یک قطب آهنربا
عمل میکنند و بخش عمدهای از سرود
و ثروت جهان را دریافت و جذب
میکنند
 آنها حتی به صدور سرمایه ،یعنیسرمایهگذاری در دیگر نواحی جهان
میپردازند
 از ویژگیهای کشورهای مرکز،برخورداری از صنایع نو و خدمات
پیشرفته ،فناوری باال و نیروی ماهر و
متخصص ،و زیر ساختهای مناسب
برای توسعه اقتصادی مانند حمل و نقل
پیشرفته و سطح باالی زندگی و رفاه
اجتماعی است

کشورهای نیمه پیرامون
این کشورها از نظر اقتصادی
از کشورهای پیرامون
قویترند اما هنوز از نظر
قدرت اقتصادی به
کشورهان مرکز نرسیدهاند
این کشورها بین کشورهای
مرکز و پیرامون نقش واسطه
بازی میکنند و ساختار
اقتصادی و اجتماعی آنها دچار
تغييرات و تحوالت صنعتی و
فناورانه شده است

کشورهای پیرامون
کشورهای پیرامون عمدتا تولید
کننده و صادرکننده مواد اوليه و
خاماند
 این کشورها از نظر توسعهصنعتی و فناوریهای نوین در
سطح پایین تری قرار دارند
 این کشورها که به واردات کاالهایصعنی از مرکز وابستهاند ،بازار خوبی نیز
برای تولیدات آنها هستند و بنابراین،
سود هنگفتی نصيب کشورهای مرکز
میکنند
از دیگر ویژگی های کشورهای پیرامون
کمبود نیروی کار ماهر و متخصص و
زیرساختها و تجهیرات الزم برای
توسعه صنعتی
است

 کشورهای مرکز ،مواد خام را باقیمت ارزانتر از کشورهای پیرامون
به دست میآورند و کاالهای ساخته
شده صنعتی را با سود بیشتر به
آنها میفروشند

ب) کشورها میتوانند به روشهای زیر از وابستگی خارج شوند:
افزایش ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور با دیگر کشورهای جهان
تدوین برنامههای بلند مدت و میان مدت برای توسعه کشور
استفاده از نیروهای جوان و خالق در اداره کشور
استفاده از درآمد های کشور در آبادانی داخل کشور و عدم توجه به ایجاد تنش و درگیری در منطقه
استفاده از انرژیهای نو و پاک در کشور مانند انرژی خورشیدی
توجه به محیط زیست کشور که زیر ساخت توسعه کشور میباشد و حفظ محیط زیست کشور
توسعه فعالیتهایی که به آب کمتری نیاز دارد
توسعه فعالیت های گردشگری داخلی و خارجی که از طريق آن درآمد زیادی به دست میآید

فعالیت
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 )1باید سعی شود صادرات کشور افزایش یابد
افزایش واردات بی رویه به ضرر اقتصاد کشور است با افزایش صادرات درآمد کشور افزایش
یافته و موجب رونق اقتصادی میشود و با افزایش واردات بی رویه کاالها مخصوصا کاالهای
غیر ضروری موجب رکود اقتصادی شده و افزایش بیکاری میشود؛ البته باید سعی شود
صادرات مواد خام کاهش یابد و بیشتر محصوالت ساخته شده صادر گردد
 )2الف) نفتا(آمریکای جنوبی)
اکو(آسیای غربی)
آسه آن(آسیای جنوب شرقی)
آمریکای جنوبی
ب) ایران عضو اتحادیه اکو میباشد .ایران ،پاکستان ،ترکیه ،افغانستان ،جمهوری آذربایجان،
قزاقستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان از اعضای اکو میباشد .مهم ترین اهداف آن
عبارتست از:
حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه
برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات بین کشورهای عضو
بهبود شرایط توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم منطقه تدوین برنامه های
مشترک فرهنگی و مبادالت فرهنگی
پ) کاهش تعرفههای تجاری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضا و افزایش سطح رفاه
زندگی مردم
ت) کشورها برای رشد و توسعه اقتصادیشان به یکدیگر نیاز دارند و برای پیشرفت باید باهم
متحد شوند
ث) خیر ،مبادالت علمی و فناوری ،فرهنگی و امنیت سیاسی و ثبات سیاسی از دیگر اهداف
کشورها میباشد که با هم متحد میشوند

فعالیت
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مواد اولیه و خام
نیروی کار ارزان

مواد اولیه و خام-نیروی کار ارزان و...
کاالهای مصرفی کارخانه ای

نیمه پیرامون

پیرامون

کاالهای مصرفی کارخانهای

کاالهای مصرفی کارخانهای

مواد اولیه وخام

نیروی کار ارزان

پیرامون

)1
زمانی که یک منطقه آزاد تجاری موجب رونق اقتصادی و افزایش صادرات کشور شود
(2
کشورهای محصور در خشکی مانند افغانستان و مغولستان به حمل و نقل دریایی نیاز دارند و به طور غیر
مستقیم از آن بهره میبرند ولی به راحتی این کار انجام نمیشود .کاالهای مورد نیاز این کشورها ابتدا
وارد بنادر کشورهای همسایه شده و سپس از طريق پرداخت حق ترانزیت کاالها از داخل کشور همسایه
وارد کشور محصور در ختم میشود

فعالیت
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الف)  )1فروشگاه یک فضای جغرافیایی را اشغال کرده است و قلمرویی دارد .وسعت فضای مدرسه حدود
 2000متر مربع است و از جنوب به خیابان ائمه اطهار و از شرق به خیابان پرستار محدود شده است
(۲
جمعیت و روابط اجتماعی بین افراد است .سازه انسانی فروشگاه ،شامل خریداران و کارکنان آن یعنی
مدیر ،فروشندهها و خدمتگزاران است که با یکدیگر روابط متقابل دارند
(3
این فروشگاه یک نظام مدیریت یا ساختار سازمانی دارد .رییس فروشگاه با همکاری دیگران از جمله
سهامدارن اصلی فروشگاه را اداره می کنند
ب)  )1مدیریت فروشگاه ،امور مربوط به فضای فروشگاه را اداره میکند برای مثال ،نصب قفسههای
مناسب برای اجناس فروشگاه و ایجاد محلی مناسب برای فروشندگان برای تحویل کاال به مشتری و
پرداخت پول توسط مشتریان
(۲
مدیریت بر روابط اجتماعی بین فروشندگان و مشتریان نظارت دارد و سعی میکند فضایی را ایجاد کند
که مشتریان راحت خرید کنند و فروشندگان به راحتی پول مشتری را تحویل بگیرند
(۳
مدیریت فروشگاه با اداره دارایی در ارتباط است و همچنین مدیر فروشگاه با مراکزی مانند شهرداری و
بانکها در ارتباط میباشد .در واقع مدیر فروشگاه برای اداره بهتر فروشگاه و ارائه خدمات بهتر و دریافت
سود بیشتر با ادارات مختلف و نهادهای گوناگون در ارتباط است

فعالیت
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 )1الف) زیرا تحت مدیریت فرماندار و استاندار قرار دارند
ب) زیرا مدیران اداره آموزش و پرورش ناحیه  6و  7آموزش و پرورش و با مدیران اداره پالک
خودرو استان یزد با استان کرمان با یکدیگر متفاوت هستند و هر کدام از این مدیران موظف
هستند ناحیه مربوط به خود را اداره کنند و کسانی که در یک ناحیه سیاسی مشخص زندگی
میکند موظف است برای انجام کارهای اداری به ادارت محل زندگی خود مراجعه کند
(2
الف) استان محل زندگی خود و مساحت و موقعیت آن را بنویسید .مثال استان قم استان قم با
مساحت  11240کیلومتر مربع بین استانهای تهران ،مرکزی ،سمنان و اصفهان قرار دارد
ب) استان قم  1200000نفر جمعیت دارد
پ) باالترین مقام سیاسی در استان ،استاندار میباشد

فعالیت
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قلمرو جغرافیایی

جغرافیا

سیاست

 )2جغرافیای سیاسی علم مطالعه کنشهای متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای
تاثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل میکند.
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 )1ارکان یک ناحیه سیاسی ،سازه انسانی ،نظام مدیریت و قلمرو و فضای جغرافیایی
است .یک کشور هم یک ناحیه سیاسی است .جمعیت سازه انسانی یک کشور است و
نظام سیاسی یا حکومت یک کشور جزو نظام مدیریت کشور است و سرزمین هم جزو
قلمرو و فضای جغرافیایی کشور است.
 )2کشور سرزمینی است که دارای نظام سیاسی (حکومت) و جمعیت است.

فعالیت
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)1
هر انسانی به شهر ،روستا ،استان و کشور خود احساس تعلق و وابستگی عاطفی دارد.
این احساس در طول زندگی انسان در محل زندگیاش به وجود میآید .وقتی شما به
مسافرت میروید در طول سفر دلتان برای شهر و روستای محل زندگیتان تنگ
میشود و وقتی به شهر و روستایتان باز میگردید احساس میکنید محل زندگیتان را
خیلی دوست داريد
(2
وابستگی و تعلق عاطفی موجب ایجاد وحدت و یکپارچگی در کشور میشود

فعالیت
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)1
تصوير الف مرز رودخانهای را نشان میدهد که بین سه کشور پاراگوئه و آرژانتین و برزیل
واقع دارد .نام بین برزیل و آرزانتین رود ایگواسو قرار دارد و بین پاراگوئه و کشورهای
آرژانتین و برزیل رود پارانا واقع است.
(2
مرز بين بلژیک و هلند مرز غیرطبیعی یا مصنوعی است
(3
هر مایل دریایی  1853متر است و  12مایل دریایی کمی بیش از  22کیلومتر میباشد
(4
تغییر مسیر رودها درطی زمان موجب ایجاد مشکالتی بین دو کشور میشود
زیرا هر دو کشور میتوانند در رودخانه مرزی کشتیرانی کنند

فعالیت
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)۱
در مرزهای قبل از سکونت یا پیشتاز حداقل کشمکش سیاسی دیده میشود زیرا مردمی که در
دو سوی مرز زندگی میکنند زمانی ساکن شدهاند که مرز بین دو کشور وجود داشته است و
مردم خود را با مرز تطبیق دادهاند.
(2
عراق  -2ترکیه  -3روسيه  -4آذربایجان  -5ارمنستان 1-
کویت  -7عربستان 6-
بحرین و قطر  -10امارات متحده عربی 8-
عمان  -12پاکستان  -13افغانستان 11-
ترکمنستان 14-
قزاقستان15-
(3
الف) کاری که مرزبانان کشورمان انجام میدهند بسیار باارزش است آنان از کشورمان در مقابل
هجوم دشمنان دفاع میکنند و موجب برقراری امنیت درداخل کشور میشوند
ب) پاسخ بر عهده دانش آموزان میباشد
(4
پاسخ بر عهده دانش آموزان میباشد
(5
ایجاد بازارچههای مرزی بین دو کشور موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال میشود
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کشور به واحدهای سیاسی و اداری کوچکتر مانند استان و
شهرستان تقسیم میشود و حکومت مرکزی حدود اختیارات
آنها را تعیین میکند.

کشور به چند ایالت تقسيم میشود و ایالتها اختیارات
زیادی دارند

اختیارات ملی محدود و نظام قانونگذاری و سیاست گذار
متمرکز است

حکومت و توزیع قدرت در سرزمین دو سطح دارد الف) سطح
)فدرال (ملی و حکومت مرکزی
)ب) سطح ایالت (منطقه

قدرت سیاسی از یک کانون ،یعنی پایتخت به سایر نواحی
کشور اعمال میشود و مدیریتهای محلی تصميمات دولت
مرکزی را اجرا میکنند
یک سطح قانونگذاری ،یعنی مجلس ملی قانونگذاری در
مرکز وجود دارد و قوانین و مقررات و تشکیالت اداری در
تمام کشور همسان است

هر ایالت عالوه بر وجود حکومت و نیروی تصمیمگیری در
سطح ملی ،قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل نیز دارد
مجلس نمایدگان و سنا در مرکز کشور و مجلس ایالتی در هر
ایالت مستقرند و قانونگذاری میکنند

ب) درنظام سیاسی فدرال بیشتر به تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی توجه میشود و در نظام یکپارچه حفظ همبستگی
و وحدت ملی در شرایط بحرانی آسانتر است

)1
با توجه به نقشه کشورهایی مانند کانادا ،ایاالت متحده امریکا ،برزیل ،استرالیا ،هند ،پاکستان ،نیجریه ،تانزانيا سودان
جنوبی ،نیوزلند و آلمان با نظام فدرال اداره میشوند و کشورهایی مانند چین ،ایران ،عربستان ،فرانسه ،الجزایر،
اندونزی و  ...با نظام یکپارچه اداره میشوند .تعداد کشورهایی با نظام یکپارچه بیشتر از کشورهای فدرال میباشد.
(2
روسیه و پاکستان با نظام فدرال اداره میشوند و عراق با نظام ناحیهای و ترکیبی اداره میشود
)4
وجود یک ملت واحد در این کشورها موجب شد که آلمان شرقی و غربی و یا يمن شمالی و جنوبی با هم یکی شوند .در
واقع مردم خواستند
تفاوتهای فرهنگی ،قومی ،زبانی و دینی موجب شد که کشور یوگسالوی سابق از هم بپاشد
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bekhunofficial

)1
هر نیرویی در قدرت دارید ،برای مقابله با آنها (دشمنان)  ،آماده سازید!
(2
وجود سواحل طوالنی در جنوب و شمال کشور شرایط را برای تبدیل کردن ایران به یک
قدرت دریایی فراهم کرده است
(3
همیشه کشورهای کوچک ضعیف نمیباشند .بر طبق نظر راتزل کشورهای کوچک نابود
میشوند ولی امروزه میبینیم که در جهان کشورهای کوچک زیادی وجود دارند و حتی
بعضی از آنها کشورهای نسبتا قدرتمندی به حساب میآیند
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به عنوان مثال عوامل علمی و فناورانه مانند توسعه مراکز علمی و پژوهشی،
توسعه ی فناوری در صنعت ،ارتباطات ،الکترونیک و سایر بخشها موجب توسعه
اقتصادی در نتیجه افزایش قدرت ملی یک کشور میشود .مانند پیشرفت ژاپن
همچنین عدم توسعه علمی و فناوری و تکنولوژی موجب تضعیف قدرت اقتصادی
کشورها و وابستگی آنها به کشورهای توسعه یافته و در نتیجه عقب ماندگی
آنها و کاهش قدرت ملی آنها میشود مانند کشورهای در حال توسعه به عنوان
نمونه افغانستان ،سودان
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مطالعه مورد را بخوانید و فعالیت را پاسخ دهید.

(2

روسها سرمای شدید کشور خود را یک ژنرال میدانند که سبب شکست ارتش آلمان شد .در شرایطی که
پیشبینی شکست کامل برای روسیه وجود داشت ،آنها توانستند از مزیت سرما و یخبندان شدید به نفع خود
استفاده کنند و آلمان با توجه به شرایط ،شکست کامل خود را پذیرفت.
(3

نقش مثبت  :دسترسی به آبهای آزاد نقش مهمی در قدرت ملی یک کشور دارد ،مانند انگلستان
در شرایط مساوی کشوری که سرزمین وسیع تری دارد قدرتمندتر است ،مانند روسیه
کشورهای جمع و جور یا فشرده قدرت بیشتری دارند ،مانند لهستان
در کشورهای مناطق معتدله دسترسی به آب و توسعه کشاورزی بیشتر است مانند دانمارک
دسترسی به منابع انرژی در افزایش قدرت یک کشور مؤثر است ،مانند ایران
داشتن جمعیت فعال ،باسواد و دارای مهارت و تخصص در افزایش قدرت ملی یک کشور مؤثر است ،مانند چین
نقش منفی :عدم دسترسی به آبهای آزاد موجب ضعف قدرت ملی یک کشور میشود.
کشورهای کوچک که کمبود فضا دارند با مشکل مواجهاند ،مانند گویان در امریکای جنوبی
کشورهای چند تکه با مشکالت زیادی روبه رو هستند مانند اندونزی
کشورهایی که با کمبود آب مواجه هستند مشکالت زیادی دارند ،مثال وابستگی به واردات محصوالت کشاورزی مانند
ایران ،عدم دسترسی به منابع انرژی و معادن در کاهش قدرت یک کشور مؤثر است ،مانند ژاپن در قرنهای گذشته.
عدم دسترسی به نیروی انسانی ماهر و متخصص موجب کاهش توسعه اقتصادی یک کشور میشود
)۵منطقه ژئوپلتیکی عبارت است از بخشی از سطح زمین یا تعدادی از کشورهای همجوار که به دلیل داشتن ارزش
جغرافیایی ،بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف آنها با یک دیگر وارد تعامل میشوند .حال این تعامل ممکن است
مذاکره ،همکاری و همبستگی یا رقابت و کشمکش و حتی جنگ باشد
علل جنگ  :قدرت نمایی و مقابله به مثل ،اختراع و توسعه تسلیحات نظامی توسعه طلبی ارضی و کشورگشایی ،منافع
مادی و ماهیت استعماری ،علل مذهبی و عقیدتی ،تضاد در منافع مادی مشترک و..
راه های برقراری صلح  :جامعه بین المللی و تشکیل سازمانی برای برقراری صلح ،عضویت کشورها در سازمان ملل متحد
و پایبندی آنها به قوانین و حقوق بین المللی ،نقش سازنده ادیان الهی در ترویج مدارا و پرهیز از خشونت ،کمک به
فقر زدایی و توسعه اقتصادی ،توسعه روابط دوستانه و گردشگری بین کشورها ،ترویج فرهنگ صلح و آشتی از طریق
...رسانهها و کاهش تنشها و اختالفات قومی و نژادی و
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وجود نظامهای حکومتی مختلف در منقطه
حفظ محیط زیست خلیج فارس
به ویژه در زمینه آلودگیهای نفتی

تفاوتهای قومی ،نژادی و اختالفات
تاریخی ایران و اعراب

)۱
ایران ،عراق ،عربستان ،کویت ،بحرین ،قطر ،امارات ،محتده عربی و عمان
(۲
بیشترین طول ساحل :ایران
کمترین طول ساحل :عراق
(3
وجود بزرگترین ذخایر نفت و گاز ( ۶۰درصد) ذخایر شناخته شده جهان
تنگه استراتژیک هرمز و عبور روزانه بیش از  ۱۵میلیون شبکه نفت از این تنگه
رقابت کشورهای صنعتی برای دستیابی به این منابع بزرگ انرژی
وجود بازار بزرگ مصرف (جهان اسالم) در منطقه خلیج فارس
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اتحادیه اروپا

منطقه خلیج فارس

)۱اسپانیا ،پرتغال ،فرانسه ،ایتالیا ،يونان ،بلغارستان ،رومانی ،مجارستان ،اسلوواکی ،چک،
لهستان ،آلمان ،سوئد ،فنالند ،اتریش ،لیتوانی ،استونی انگلستان و ایرلند
 )2عوامل واگرایی :رشد ملیگرایی افراطی در برخی کشورها
نفوذ و تاثیرگذاری برخی قدرتهای برتر اروپا در این اتحادیه
تفاوت در سطح توسعه اقتصادی،اجتماعی کشورهای عضو
خروج بعضی از اعضای این اتحادیه مانند انگلستان
عوامل همگرایی:
ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی مشترک
)داشتن واحد پول مشترک(یورو
گذر تاریخی و فرهنگی مشترک
(3
تشکیل اتحادیههای اقتصادی و تجاری مانند اتحادیه اقتصادی کشورهای ساحلی خلیج فارس
توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی از طریق تشکیل سازمان و کنفرانسهای مختلف بین کشورهایحاشیه خلیج فارس
مشارکت و نقش آفرینی همه کشورهای ساحلی خلیج فارس برای کاهش و رفع تنشها
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گام به گام
نمونه سوال
جزوه
فیلم آموزشی
مشاوره
برنامهریزی

کلیک کنید

