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انسان و ناحیه

در درس گذشته پی بردید كه می توان بر مبنای معیارهای طبیعی یا انسانی، سطح زمین را ناحیه بندی نمود.اكنون این پرسش پیش می آید كه 
ارتباط انسان ها با نواحی، چه ویژگی هایی دارد؟  

متن كادرهای 1 تا 4 را مطالعه كنید . سپس پرسش های فعالیت را به بحث و گفت وگو بگذارید.

انسان ها در محیط های طبیعی، تغییراتی به وجود می آورند. آن ها شیوه ها و ابزارهای متفاوتی را برای زندگی و بهره برداری از محیط 
طبیعی به كار می برند و در نتیجه نواحی مختلفی را پدید می آورند و یا نواحی طبیعی را تغییر می دهند.

بازارهای شناور در بانکوک پایتخت تایلند , از دیدنی های جالب 
آسیای جنوب شرقی است . دست فروشان در قایق های چوبی 
بر روی رو دخانه اصلی شهر, اجناس خود را برای فروش عرضه 
می کنند . این شیوه خاص فروش کاال موجب شده است که یک 
ناحیه تجاری و گردشگری که تقریبا مورد بازدید همه گردشگران 

خارجی قرار می گیرد , پدید بیاید. 

در چهل سال اخیر ، با ایجاد كارخانه های  بزرگ و كوچك در 
پیرامون  صنعتی  نواحی  تهران،  شهر  ارتباطی   محورهای  امتداد 
این شهر  شكل گرفته است. به وجود آمدن این نواحی صنعتی ، 
موجب شده است كه تهران به مهم ترین قطب صنایع مصرفی كشور 

تبدیل شود.

انسانهانواحیرابهوجودمیآورند 1

مثال : 
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نواحیبهفعالیتهایانسانها،شكلمیدهند

هرچند انسان ها با پیشرفت در تولید ابزار و فناوری و دانش بر محیط طبیعی غلبه می كنند و این محیط ها را تحت اختیار خود 
درمی آورند؛ اما ویژگی های هر ناحیه طبیعی، همواره زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

محدودیت ها و موانع محیطی موجب می شود كه انسان ها برای كنترل محیط و شرایط  خاص آن به چاره اندیشی و ابداع ابزارها 
بپردازند. در واقع هر ناحیه شرایط خاصی را به انسان ها ارائه می كند و انسان ها در چارچوب آن شرایط دست به عمل می زنند.

برای مثال مردم نواحی  گرم و خشك یا نواحی بسیار سرد ، روش های متفاوتی برای كنترل محیط به كار می برند. و یا  احداث 
راه آهن در یك كشور دارای نواحی مرتفع و كوهستانی، دشوارتر و پرهزینه تر از كشوری است كه بیشتر اراضی آن را  اراضی 

پست و جلگه ای تشكیل می دهد.

مثال : تصویر ها را مشاهده کنید 

احداث تونل  و ریل قطار در ناحیه  كوهستانی و برفگیر سوئیس

استفاده از  پانل خورشیدی در اداره برق سمنان

به كار گیری ماشین برف روب مجهز به »GPS« جاده ای برای پاكسازی 
جاده ها كانادا

صید ماهیـ  فلیپین

2
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نواحیتحتتأثیرتصمیمگیریهایسیاسیحكومتهاهستند 4

هر ناحیه روی كره زمین با دیگر نواحی دارای مبادالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. نواحی بر روی یكدیگر تأثیر 
می گذارند. امروزه به ویژه در زمینه اقتصادی، همه نواحی حتی دورافتاده ترین آنها تحت تأثیر  سایر نواحی هستند.

نواحی، فقط تحت تاثیر روابط خود به خودی انسان ها و محیط طبیعی نیستند، بلكه حكومت ها و تصمیم گیری ها ی سیاسی به شدت 
بر نواحی تأثیر می گذارند. برای مثال، برنامه ریزی  یا تصمیمات یك دولت برای ایجاد نواحی گردشگری و پارك های ملی یا صنعتی، 
توسعه كشاورزی در یك ناحیه، انتقال اجباری ساكنان یك ناحیه دیگر، وقوع جنگ  بین حكومت ها و نظایر آن، می تواند موجب حفظ، 

تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود.

 مثال : بریده روزنامه ها را بخوانید .

نواحیبایكدیگررابطهوكنشمتقابلدارند 3
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 در چند سال اخیر، كشتار صدها تن از مردم  مسلمان و مظلوم میانمار )برمه( و به آتش كشیدن خانه ها ی آن ها  نوسط فرقه بودایی افراطی 
در این كشور , موج وسیعی از اعتراض علیه اقدامات حكومت  در این كشور را برانگیخته است. دولت میانمار تأكید كرده است كه مسلمانان 
شهروند این كشور محسوب نمی شوند و ساختن مسجد را نیز ممنوع نموده است. با پاكسازی قومی٭ توسط دولت میانمار, صدها نفر از مردم  

ناحیه مسلمان نشین این كشور  به مرزهای بنگالدش مهاجرت كرده و درخواست پناهندگی نموده اند.

 دولت امارات متحده عربی با ساختن جزایر مصنوعی در آب های خلیج فارس، نواحی جدیدی را در منطقه ایجاد كرده است. كاربری این جزایر 
مسكونی، تفریحی و تجاری است و ده ها ویال، آپارتمان های لوكس و امكانات تفریحی  و بازار و هتل دراین جزایر مصنوعی در حال احداث است .
 برای ساختن این جزایر، حجم وسیعی از سنگ و خاك از بستر خلیج فارس باال كشیده می شود. این خاكبرداری و گل آلوده شدن وسیع آب 
به اكوسیستم دریایی و آبسنگ های مرجانی٭  آسیب رسانده است وبرخی صاحب نظران معتقدند پیامدهای نامطلوبی برای محیط زیست خلیج 

فارس به دنبال دارد.

برای مشاهده تصاویر و اطالعات بیشتر به لوح فشرده ضمیمه کتاب یا به پایگاه اینترنتی ما به آدرس ...... مراجعه كنید. 

 مثال : 
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كانون ناحیه، مرزهای ناحیه
هر ناحیه جغرافیایی، دارای كانون یا مركزی است كه عوامل وحدت،همگونی و هماهنگی در آن، به بیشترین میزان وجود دارد.  

معموالً اگر از كانون یك ناحیه جغرافیایی به طرف مرزهای آن حركت كنیم، 
به تدریج از ویژگی ها آن ناحیه كاسته می شود تا سرانجام این  می بینیم كه 

عوامل ناپدید می گردند. 
برای مثال در كانون یك ناحیه صنعتی، تجمع زیادی از كارخانه ها مشاهده 
مجاور  ناحیه  مرزهای  به  هرچه  شویم،  دور  كانون  از  اگر  حال  می شود. 
نزدیك تر می شویم از تمركز و تعداد كارگاه ها و كارخانه ها كاسته می شود تا 

سرانجام در ناحیه مجاور دیگر، اثری از آنها نمی بینیم. 

یك مثال دیگر در این مورد، نواحی زیست بوم ها است. همان طور كه در پایه نهم خواندید، ساوان یك ناحیه انتقالی بین جنگل های 
بارانی استوایی و »صحرای بزرگ افریقا« است. با كم شدن بارندگی به سمت بیابان صحرا )Sahara(، علف های ساوان كوتاه تر و تنك تر 
می شوند و كم كم به مراتع مداری كه از علفزارهای كوتاه قد تشكیل شده است، تبدیل می گردند. این مراتع در حاشیه صحرا، به علت 

خشكی هوا به استپ های بیابانی تبدیل می شوند.

1. الف(برای موضوع كادر1 مثال دیگری ارائه كنید . ب( تصاویر كادر شماره 2 را تفسیر كنید و بگویید هر ناحیه چگونه بر 
فعالیت های انسان تأثیر گذاشته است؟

2. الف( بریده ی روزنامه ها را بخوانید و چند مورد از مبادالت و روابط اقتصادی نواحی را توضیح دهید؟ ب( آیا در گذشته های 
دور نیز نواحی از نظر اقتصادی با یكدیگر در ارتباط بوده اند؟ ج( آیا كنش متقابل و وابستگی نواحی در جهان امروز نسبت به 

گذشته شدت بیشتری یافته است؟ چرا؟ 
3. با توجه به پیش دانسته های خود از پایه نهم بگویید تغییر در یك ناحیه طبیعی مانند جنگل های بارانی آمازون چه تأثیری بر سایر 

نواحی دارد؟
4. الف( با مشاهده نقشه های طبیعی یك اطلس توضیح دهید كه آیا احداث راه آهن در افغانستان و نپال دشوارتر است یا آلمان و 

فرانسه؟ چرا؟ ب( از این موضوع چه برداشتی درباره ی  تاثیر نواحی طبیعی بر فعالیت های انسانی دارید.
5. الف( از مطالعه كادر )4( چه نکاتی را  دریافتید؟ ب( تصمیمات حكومتی می تواند موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی 

طبیعی و انسانی  شود. برای هر یك، مثالی ارائه كنید.
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بیابان

ساوانپراكنده)نیمهبیابانی(

ساوان

ساوان متراكم

جنگلهایبارانیاستوایی

باراندرتمامسال تابستانبارانی
زمستانخشک 2ماهبدونبارانخشکیدرتمامسال 7ماهبدونباران

به نقشه روبه رو توجه كنید. بخش هاشور 
ناحیه  امتداد دو  انتقالی در  ناحیه ای  زده، 
مجاورت  در  اسپانیایی  و  انگلیسی  زبانی 
مرز ایاالت متحده امریكا و مكزیك را نشان 
می دهد. در این بخش به طور مشترك هر 
دو زبان انگلیسی و اسپانیایی رواج دارد. 

فرانسوی

انگلیسی

اقیانوساطلس

اقیانوسآرام

ایاالتمتحدهامریکا

مکزیک

خلیجمکزیک
اسپانیایی

مختلط

 تعیینمرزهایدقیقنواحیكاریدشواراست. البته در نواحی طبیعی مثل نواحی خاك  یا زیست بوم ها، تعیین مرز نواحی آسان تر 
از نواحی انسانی مانند نواحی زبانی یا قومی است. چرا؟ در نواحی انسانی، مرزهایی كه بر روی نقشه ها ترسیم می شوند قراردادی و 

اغلب تقریبی هستند.
 قلمروووسعتنواحیمتفاوتاست. گاه یك ناحیه ممكن است بخشی از یك روستا یا یك شهر یا استان یا یك كشور باشد و 

گاه ممكن است چند كشور را دربربگیرد و مقیاس جهانی داشته باشد.
 مرزهاینواحیقابلتغییرند. با فعالیت های انسانی یا در اثر عوامل طبیعی ممكن است ویژگی های خاص یك ناحیه از بین برود و 
وسعت آن كم یا زیاد شود. برای مثال، با مهاجرت روستائیان یك ناحیه یا وقوع خشكسالی، وسعت ناحیه كشاورزی كاهش  می یابد و 

یا   ممكن است به كلی به یك ناحیه غیركشاورزی تبدیل شود.



18

فعـالیـت

بر مرز نواحی جغرافیایی منطبق  همان طور كه دریافتید، مرزهای سیاسی واداری، بر مبنای انتخاب انسان ها تعیین شده اند و معموالً 
نیستند. گاهی یك ناحیه آب و هوایی، زبانی یا قومی، بین چند ایالت و استان و حتی چند كشور، گسترده شده است.

شما با مطالعه این فصل، به وجود نواحیطبیعی، نواحی انسانی و نواحی سیاسی در سطح زمین ، پی بردید. 

 نواحی طبیعی در سراسر كره زمین گسترده شده اند. این نواحی دارای ویژگی های خاص طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیت های 
انسان محسوب می شوند. جوامع انسانی برای ادامه حیات به نواحی طبیعی وابسته اند. 

 نواحی انسانی اعم از نواحی جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در بستر نواحی طبیعی، استقرار می یابند و شكل می گیرند.

1.الف(درنقشهشماره)1(،استانهایسیستانوبلوچستان،كرمانوخراسانجنوبی،چگونهازهمجداشدهاند؟
ب(كدامناحیهطبیعیدراینسهاستان،گستردهشدهاست؟

2.درنقشهشماره)2(،كشورافغانستانوپاكستانچگونهازهمجدامیشوند؟
ب(كدامناحیهانسانیدرهردوكشور،گستردهشدهاست؟

3.آیالزوماًمرزهاینواحیطبیعیوانسانیبامرزهایاداریوسیاسیمنطبقهستند؟

ایران

قومپشتون

پاكستان

افغانستان

2 1

خراسانجنوبی

بیابــــــان
لـــــــوت

کرمان

بیرجند

رفسنجانكرمان
زاهدان

سیستانوبلوچستان
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ارائه در كــالس

فعـالیـت

همان طور كه از بررسی نقشه ها دریافتید، شهرها، استان ها و كشورها، نواحی سیاسی محسوب می شوند زیرا تحت اداره  و مدیریت یك 
نهاد قرار دارند .  این نواحی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور، متمایز می گردند.

شما در فصل های بعد، ویژگی های بیشتری از نواحی طبیعی،  انسانی و  سیاسی را مطالعه خواهید كرد.

 امروزه تمام نواحی جهان اعم از نواحی طبیعی و انسانی تحت اداره 
و مدیریت سازه های سیاسی و اداری قرار دارند. برای مثال نهادهایی 
مانند بخشداری، شهرداری، استانداری ، شوراها، سازمان ها و باالخره 
حكومت ها، مدیریت نواحی طبیعی و انسانی را بر عهده دارند و درباره 
این نواحی تصمیم گیری می کنند و سیاست ها و خط مشی هایی را به 

كار می بندند.

نواحی انسانی

نواحی طبیعی

نواحی سیاسی

بیاندیشیم:
1.بهنظرشماآیامیتوانقارهها)مثالًقارهآسیایاقارهافریقا(
رایكناحیه،قلمدادكرد؟چرا؟دلیلبیاوریدوپاسخخودرا

توضیحدهید.

هرگروهبهدلخواهیكیازموضوعاتیامثالهایكادر1و2
یامثالهایمشابهرادركشورایرانیاسایرنواحیجهانانتخاب
ودربارهآنتحقیقونتیجهرادركالسبهصورتسمینارارائه
كنید.درتحقیقخودبهرابطهانسانوناحیهتوجهنمودهودرهنگام
ارائهگزارشازرسانههایمختلفمانندنقشهوعكسو....

استفادهكنید.

مهـارت های جغرافیایی

نقشهخوانی/تفسیرنقشه
1ـالف(بااستفادهازیكاطلسومشاهدهموقعیتنسبیكشور
سوئیسوكشورهایمجاورآن،توضیحدهیدچرادرسوئیس،چهار

ناحیهزبانیوجوددارد؟
ب(ازبررسینقشههای1الی7درساول،چهچیزیدربارهوسعتو

مرزهاینواحیاستنباطمیكنید؟توضیحدهید
2ـهمفكریكنیدوبااستفادهازیكاطلس،حداقلدونمونهعدم
انطباقمرزهاینواحیطبیعییاانسانیبامرزهایاداریوسیاسی)در

ایرانیاجهان(جستوجوودركالسبیانكنید.


