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مفاهیم  كلیدی 
 ناحیة سیاسی

 جغرافیای سیاسی
 قلمرو جغرافیایی و مرز

 كانون ناحیه سیاسی
 ژئوپلیتیك

 منطقه ژئوپلیتیك 

نواحـی سیاسـی

شما با مطالعة این فصل و انجام فعالیت های آن پی می برید

ـ ناحیة سیاسی چه ویژگی هایی دارد و اركان آن كدامند؟ 

ـ موضوع رشتة جغرافیای سیاسی چیست و جغرافیا و سیاست چه

تأثیراتی بر یكدیگر دارند؟

ـ ژئو پلیتیک چیست و مناطق ژئو پلیتیک چه ویژگی هایی دارند ؟
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در فصل های دوم و سوم كتاب  با نواحی طبیعی، فرهنگی و اقتصادی آشنا شدید در این درس  به مطالعه  نواحی سیاسی  می پردازیم  و نخست  
, ویژگی های اصلی  ناحیه سیاسی را بررسی می كنیم.

ابتدا مثال  را با دقت بخوانید و سپس فعالیت را انجام دهید.

معنا و مفهوم ناحیة سیاسی 9

تصاویرروبرو یک مدرسه  را نشان می دهد.این مدرسه  سه 
ركن اصلی دارد: فضا و قلمرو جغرافیایی , سازه انسانی 

و نظام مدیریت.

1. همانطور كه در نقشه می بینید  ,مدرسه   یك فضای جغرافیایی
را اشغال كرده  و قلمرویی دارد.وسعت  فضا  ی مدرسه حدود 
…. مترمربع  و از جنوب به خیابان ....و از شرق به خیابان ..... 
محدود شده است. دیوارهای مدرسه از سمت شمال و غرب مجاور 

...... است.

انسانی جمعیت و روابط اجتماعی بین  2. منظور از سازة 
افراد است.  سازه انسانی مدرسه, دانش آموزان و كاركنان آن 
شامل مدیر، معاونان  معلمان، مسئول كتابخانه،  مربی پرورشی , 
خدمتگزاران،  و ...،هستند كه با یکدیگر روابط متقابل  دارند.

3. این مدرسه یك نظام مدیریت یا ساختار سازمانی دارد . مدیر و 
معاونان با همكاری انجمن اولیا و مربیان، مدرسه را اداره می كنند.

• اكنون به سه وظیفة مهم نظام مدیریت مدرسه  در جهت رسیدن به اهداف  آن, توجه كنید: 
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الف. تنظیم امور فضا: مدیریت مدرسه، امور مربوط به فضای مدرسه 
را اداره می كند. برای مثال دیواركشی مناسب, نصب  در برای  ورود و 
نمازخانه،  به كالس ها،  مدرسه  فضای  اختصاص  ایمن، چگونگی  خروج 
كتابخانه، آزمایشگاه، فراهم كردن تجهیزات الزم برای هر بخش از فضای 

مدرسه ,امنیت و نظافت و بهداشت مدرسه و...

بین  اجتماعی   روابط  بر  مدیریت,  انسانی:  سازة  روابط  تنظیم  ب. 
دانش آموزان با یكدیگر و با كاركنان مدرسه نظارت می كند تا نظم و مقررات حفظ و حقوق و مسئولیت ها رعایت شود و هریك از كاركنان 

و دانش آموزان به نقش و وظیفة خود به درستی عمل كنند.

پ. تنظیم امور مدرسه با  خارج از آن: مدیریت مدرسه با ادارة آموزش و پرورش ناحیه  در ارتباط است و بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
را از آنها دریافت می كند و گزارش وضعیت آموزشی دانش آموزان و عملكرد كاركنان را به آنها ارائه می كند. مدیریت دبیرستان با سایر 
مدارس در زمینه هایی چون مسابقات ورزشی، انجام آزمون و نظایر آن ارتباط برقرار می كند. همچنین مدیریت برای اموری چون امنیت 
,آب، برق، گاز، تعمیرات ساختمان  مدرسه و رفت و سرویس رفت و آمد دانش آموزان  و ...با نهادها و مراكز مختلفی در  خارج از مدرسه 

در ارتباط است.مدیریت همچنین با خانواده های دانش آموزان ارتباط برقرار می کند ..

فعـالیـت

تصویر روبه رو، یك فروشگاه زنجیره ای 5 طبقه را كه در مساحتی 
نشان   , شده  واقع  خیابان...........  در  مترمربع   .…… معادل 

می دهد. 

همفكری كنید و دربارة سه ركن اصلی این فروشگاه توضیح دهید:
1. قلمرو جغرافیایی...................................

  2. سازة انسانی...............................
3. نظام مدیریت..........................

به نظر شما  مدیریت فروشگاه در هریك از موارد زیر چه وظایف و 
كارهایی بر عهده دارد؟ توضیح دهید.

الف. تنظیم امور فضا، ...
ب. تنظیم روابط  سازة انسانی، ...

پ. تنظیم روابط فروشگاه با خارج از آن. ...

دفتر)مدیریت(
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اکنون با فهم مثال ها و با  انجام فعالیت  می توانید بهتر به مفهوم 
ناحیه سیاسی پی ببرید .

ناحیة سیاسی
 به طوركلی هر ناحیة سیاسی، سه ركن یا سه ضلع دارد: قلمرو و فضای 

جغرافیایی، سازة انسانی، و نظام مدیریت.

انواع نواحی سیاسی
با توجه به  مقیاس فضای جغرافیایی ونظام مدیریت كه یك فضای جغرافیایی 
را اداره می كند، نواحی سیاسی به انواع مختلف تقسیم می شود كه عبارت اند 

از: ناحیة سیاسی فروملی، ملی، فراملی )منطقه ای( و ویژه.

1. ناحیة سیاسی فروملی: یك واحد جغرافیایی مانند روستا ,بخش شهر،  
بخش ,شهرستان و استان  است كه تحت مدیریت  دهداری ,شهرداری،شورای 

شهر،  بخشداری , فرمانداری، استانداری ,قرار دارد.

2. ناحیة سیاسی ملی: هر كشور مستقل كه  نظام حكومتی مستقل دارد 
,یك ناحیة سیاسی ملی محسوب می شود. 

ت
یری

 مد
ظام

ن

قلمرو جغرافیایی

ت و روابط اجتماعی(
سازه انسانی)جمعی

ناحیه فرو ملی - شهرستان های استان خراسان جنوبی

ناحیه ملی- كشور مستقل ایران

ناحیة سیاسی به بخشی از سطح زمین گفته می شود كه تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یك قدرت سیاسی باشد. 
این قدرت یا مدیریت سیاسی ممكن است یك فرد، یك نهاد، یك سازمان , شورا یا حكومت باشد كه ادارة  آن 
فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است. ناحیة سیاسی نیز می تواند یك روستا، یك شهر ,یك استان، یك كشور 

و یا حتی ناحیة وسیعی فراتر از یك كشور باشد.  
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3. ناحیة سیاسی فراملی )منطقه ای(: عبارت است از چند كشور كه 
تحت ادارة یك نظام مدیریت منطقه ای قرار گرفته اند، مانند اتحادیة اروپا.

 اتحادیة اروپا از 27 كشور اروپایی تشكیل شده است. این كشورها 
اگر چه مستقل هستند اما با هم متحد بوده و پذیرفتند که از نظام مدیریت 
مشترکی تبعیت کنند کشورهای عضو این اتحادیه برای مدیریت مشترک 
رؤسایی را برای شورا و مجلس قانون گذاری اروپا، بانک مرکزی اروپا 

و نظایر آن انتخاب می كنند. 
كشورهای اتحادیة اروپا در امور سیاست خارجی، كشاورزی، تجارت، 
محیط زیست و نظایر آن از اصول و شیوه های مشتركی پیروی می كنند. 
اغلب کشورهای اتحادیه اروپا یورو را به عنوان واحد پول مشترک 
كشورهای  برخی  مردم  رفت وآمد  تسهیل  برای  همچنین  اند  پذیرفته 
عضو به یكدیگر به منظور زندگی، كار، تحصیل یا سرمایه گذاری، اخذ 
روادید )ویزا( بین این كشورها لغو شده است و افراد می توانند بر طبق 
پیمان" شنگن " آزادانه و بدون نیاز به روادید به این كشورها، سفر كنند.

4. ناحیة سیاسی ویژه: ناحیه ای است كه نظام مدیریت مخصوص به 
خود را دارد، مانند نواحی خودمختار و مناطق آزاد صنعتی و تجاری.

نواحی خودمختار به استان ها یا ایالت هایی گفته می شود كه به دلیل 
شرایط قومی و مذهبی و نظایر آن، از استقالل محدود برخوردارند و 
معموالً فقط در امور سیاست خارجی و دفاع، تابع حكومت مركزی 
واحد  یك  محدود  استقالل  خودمختاری،  دیگر،  عبارت  به  هستند. 

سیاسی در ادارة امور خود در داخل یك كشور است.
از نواحی خودمختار می توان به  نخجوان در جمهوری آذربایجان,بندر 

هنگ كنگ )چین( , کردستان در عراق  اشاره كرد.

مناطق آزاد تجاری چنان كه در درس قبل گفته شد، مناطقی هستند 
كه برخی قوانین  و مقررات كشور )عمدتاً قوانین مالیاتی و گمركی( در 

آنها اجرا نمی شود.

سیا
آ

آفریقا

ناحیه سیاسی ویژه - ناحیه خودمختار نخجوان

ناحیه سیاسی ویژه - منطقه آزاد قشم- ایران

ناحیه سیاسی فراملی - اتحادیه اروپا
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همة نواحی سیاسی اعم از فروملی، ملی، فراملی و ویژه، سه ركن  اصلی دارند:

 قلمرو و فضای جغرافیایی، سازةانسانی و نظام مدیریت.

كانون  ناحیة سیاسی:هرناحیةسیاسی كانونی دارد كه محل تمركز قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی از آن نطقه در سطح ناحیة سیاسی 
اعمال می شود. كانون  نواحی سیاسی همان  پایتخت ها، مراكز ایالت ها و استان ها و شهرهای مهم ناحیه ای یا مقر سازمان های بین المللی هستند.

قلمرو ناحیه سیاسی :هر ناحیه سیاسی فضای جغرافیایی را در بر می گیرد و نظام مدیریت , برای اداره بهتر امور ,آن فضا را به واحدهایی 
تقسیم بندی کرده است . 

مرز ناحیه سیاسی : هر ناحیة سیاسی دارای مرز و قلمروی است. 
خطوط مرزی حد اعمال ارادة سیاسی یك نظام مدیریت یا حكومت 
هستند و به عبارت دیگر، از آن حد به بعد، مدیریت و ارادة سیاسی نهاد 
فرمانروایی، قابلیت اعمال و اجرا ندارند.به تصویر روبه رو توجه کنید.

رابطه ی تابلو با مرز ناحیه سیاسی چیست؟ توضیح دهید.

فعـالیـت

1. الف. چرا شهرستان  و استان، یك ناحیة سیاسی محسوب می شود؟
ب.چرا دانش آموزی كه مدرسة وی در ناحیة 6 آموزش و پرورش یك شهر قرار گرفته است، نمی تواند برای پی گیری امور كارنامة خود به ناحیة 
7 آموزش و پرورش آن شهر مراجعه كند؟ چرا فردی كه می خواهد شمارة پالكی برای خودروی خود دریافت نماید و در استان كرمان زندگی می كند 

نمی تواند در استان یزد به این كار اقدام نماید؟ توضیح دهید.

2. با توجه به پیش دانسته های خود، دربارة استان محل زندگی اتان به عنوان یك ناحیة سیاسی، توضیح دهید:
قلمرو جغرافیایی :) مساحت و موقعیت نسبی( .................................................................................
سازة انسانی : )تعداد كل جمعیت استان و تركیب آن(...........................................................................

نظام مدیریت: )سازمان  اداره كننده،  مرکز یا كانون  آن(..................................................................
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جغرافیای سیاسی
اكنون كه  مفهوم ناحیة سیاسی را دریافتید , بهتر است بدانید مطالعة نواحی سیاسی یكی از موضوعات رشتة »جغرافیای سیاسی« است.

 جغرافیای سیاسی، شاخه ای از علوم جغرافیایی است . عنوان جغرافیای سیاسی،  از دو عنصر »جغرافیا« و »سیاست« تركیب شده است 
زیرا جغرافیا و فضای جغرافیایی بر روی تصمیمات سیاسی مانند قانونگذاری و صدور دستورات سیاسی تأثیر می گذارد و برعكس، سیاست و 

تصمیم گیری های سیاسی نیز بر روی فضای جغرافیایی اثر می گذارند و آن را تغییر می دهند.

برای پی بردن بیشتر به این رابطه، مثال ها را بخوانید و فعالیت را انجام دهید.

1مثال

تصمیم گیری های نظام مدیریتی یک ناحیه بر روی فضای جغرافیای آن ناحیه تاثیر می گذارد كالن  شهر مشهد از جمله شهرهایی است كه 
میزان سفرهای درون شهری در مناطق مركزی آن، به ویژه در ایام تابستان، بسیارزیاد است. مراكز مهم تجاری، مذهبی، فرهنگی و خدماتی 

شهر بیشتر در مركز شهر، مستقر شده اند. همین امر موجب راهبندان های شدید و اتالف وقت مردم و آلودگی هوا شده است.
 شورای ترافیك استان خراسان رضوی و سازمان حمل و نقل شهرداری مشهد با طراحی و اجرای محدودة طرح ترافیك زوج و فرد، سعی 
در حل این مشكل نموده اند. در این طرح، ورود خودروهای غیرمجاز به محدوده، تخلف محسوب می شود و جریمه دارد. برای كنترل این 
محدوده، دوربین های مخصوصی در معابر نصب شده است و آمدوشد  در این محدوده بیشتر با وسایل حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.

پیامدهای تغییر فضای جغرافیایی در این ناحیه چیست؟
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۲مثال

خلیج فارس یك منطقة مهم و حیاتی محسوب می شود. این منطقه
 در حال حاصر مهم ترینانبار نفت جهان است و كشورهای عمده  صادر كننده  نفت 
در این منطقه واقع هستند.وجود آبراهه مهمی چون تنگه هرمز و دسترسی به آب های 

آزاد
اقیانوس ها از طریق آن اهمیت خاصی به این منطقه داده است.

خلیج فارس از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ جهان بوده است. 

در گذشته، كشورهای استعمارگر روسیه و انگلستان برای دستیابی به این منطقه  با یكدیگر به رقابت می پرداختند. امروزه نیز كشورهای سلطه گر 
نظیر امریكا و انگلیس با ایجاد پایگاه های نظامی و نفوذ در كشورهای اطراف خلیج فارس، سعی می كنند كنترل این منطقه را به دست بگیرند.

 از این رو، منطقة خلیج فارس، سیاست های جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب كشمكش بین  حكومت ها می شود.

۳مثال

پاکستان

ایران

عمان اقیانوس هند

تنگه هرمز

ت
کوی

عراق

عربستان

امارات

افغانستان

بحرین

طر
ق

خارک

خارکو

کیش

تنب کوچک

بنی فرورفرور

سیری
تنب بزرگ

ابوموسی

هندورابی

الوان

بندرعباس

چابهار

بوشهر
خلیج فارس

دریای عمان

قشم هرمز
الرک

گواتر

 شبه جزیرة كریمه در شمال دریای سیاه و جنوب اوكراین واقع شده است. این شبه جزیره كه یك منطقة توریستی و كشاورزی نیز هست، 
موقعیت جغرافیایی مهمی دارد. كریمه تا پیش از" فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی * " بخشی از خاك اوكراین محسوب می شد.

در سال 2016 میالدی، مردم كریمه در یك همه پرسی, خواهان الحاق جمهوری خودمختار كریمه به روسیه شدند و كریمه به روسیه پیوست. 
روسیه در این شبه جزیره پایگاه های دریایی دارد. 

از آنجایی كه دولت های غربی، تسلط بر منطقة كریمه را فرمانروایی بر دریای سیاه و منطقة اوراسیا تلقی می كنند به پیوستن كریمه به روسیه 
اعتراض دارند.  

امروزه این شبه جزیره به موضوع كشمكش بین اوكراین و روسیه با مداخله امریکا و دولت های غربی عضو پیمان ناتو * تبدیل شده است.

نقشه اصالح می شود كریمه
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۴مثال

  در سال 1986 میالدی، براساس تصمیم و توافق حكومت های انگلستان و فرانسه، طی قرارداد مشتركی، عملیات احداث تونل مانش، 
آغاز شد و سرانجام در سال 1994 میالدی این تونل افتتاح گردید. طول این تونل، 52كیلومتر و در 40متری زیر دریا ساخته شده است. 
تونل مانش را یكی از عجایب هفت گانة جهان می دانند. این تونل انگلستان را كه از قارة اروپا جدا مانده بود، به آن متصل كرده و سفر مردم 
دو كشور فرانسه و انگلستان را از طریق قطار به یكدیگر آسان نموده و به این ترتیب، روابط اقتصادی و تجاری بین انگلستان با قاره اروپا، 

تسهیل شده است.

 سیاست ها و تصمیماتی كه حكومت یك كشور در زمینة اقتصاد، اشتغال و توزیع درآمد اتخاذ می كند و همچنین نوع برنامه ریزی و بودجه ای 
كه به نواحی مختلف كشور )شهر، روستا، استان و ...( اختصاص می دهد،  بر توزیع امكانات و تجهیزات در نواحی مختلف اثر می گذارد . در 
نتیجه ممكن است توزیع  امكانات مناسب و عادالنه و یا به دور از عدالت باشد و چشم اندازها و فضاهای جغرافیایی متفاوتی ایجاد می شود.  

بیش از 4میلیون نفر از مردم فیلیپین در زاغه ها 
خیابانی در مانیل پایتخت فیلیپین زندگی می كنند.

استفاده از كار كودكان در جمع آوری زباله

5مثال
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و  سابق  شوروی  اتحاد  در  سوسیالیستی  معماری  آثار 
كشورهای اروپای شرقی دیده می شود.  از انجایی كه 
ایدئولوژی سوسیالیسم با مالكیت خصوصی مخالف است 
و منافع جمعی را بر فردی مقدم می شمارد و به برابری و 
تساوی افراد تاكید می كند. از این رو در فضاهای شهری  
این كشورها بلوک های مسكونی یكدست و هم شكل 

كه نمای یكسان دارند زیاد مشاهده می شود. دو قطبی شدن شهرها و  پیدایش مناطق مرفه نشین كه 
به سكونت طبقه ثروتمند اختصاص دارد و مناطق فقیر 
نشین كه فاقد امكانات هستند از ویژگی های ایدئولوژی 

سرمایه داری است.

فضای جغرافیایی احداث شده مخصوص بانوان كه در 
آن بتوانند  به راحتی و با رعایت موازین شرعی و دینی 
به ورزش و تفریح بپردازند، تجلی ایدئولوژی اسالمی 

و توجه به ارزشهای دینی در حكومت اسالمی  است.

6مثال

ایدئولوژی حكومت ها بر فضای جغرافیایی، تأثیر می گذارد. به تصاویر توجه کنید.

گفت وگو كنید و پاسخ دهید
1. الف. كدامیك از مثال ها، تأثیر فضای جغرافیایی بر سیاست و كدامیك تأثیر تصمیم گیری های سیاسی را بر فضای جغرافیایی 

نشان می دهد؟  
 2- الف- به نظر شما كدامیك از مثال ها، تأثیرات متقابل جغرافیا و سیاست را نشان می دهد؟ ب. از این مثال ها چه نتیجه ای می گیرید؟
 3.آیا می توانید یك منطقة جغرافیایی - به جز آنچه در مثال ها بیان شد -  نام ببرید كه بر روی سیاست های جهانی تأثیر می گذارند؟

اكنون با توجه به مثال ها و انجام فعالیت می توانید  به  تعریف جغرافیای سیاسی بهتر پی ببرید.دربارة جغرافیای سیاسی، تعاریف متعددی ارائه 
شده است، اما به طوركلی

جغرافیای سیاسی علم مطالعة كنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای ناشی از تأثیر این دو بر 

یكدیگر را تحلیل می كند.
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پیشگامان جغرافیای سیاسی

رشتة جغرافیای سیاسی از دیرپاترین رشته های علوم جغرافیایی است.

تورگوفیلسوف  ژاك  است،  شده  انجام  تاكنون  كه  مطالعاتی  بر  بنا  
وسیاستمدارفرانسوی، نخستین كسی است كه در سال 1751 میالدی 

یعنی حدود بیش از 265 سال قبل، عنوان جغرافیای سیاسی را در دانشگاه 

سوربن به كار برد. وی طرح كتابی با عنوان جغرافیای سیاسی راارائه داد، 

اما نتوانست این كتاب را به طور كامل بنویسد. تورگو، جغرافیای طبیعی را 

پایه و بنیاد جغرافیای سیاسی می دانست و به ارتباط  میان هنر حكومت داری 

و كشورداری با محیط طبیعی و رابطه  ملت و حكومت توجه داشت. تورگو 

جغرافیای سیاسی را علم كشور داری می دانست .

زمینة  در  از 20 سال  بیش  آلمانی  معروف  فیلسوف  كانت،  ایمانوئل 
انسان شناسی و جغرافیا  در دانشگاه تدریس كرد. او از نخستین كسانی 

است كه ضمن توجه به جغرافیای طبیعی و انسانی در آثار خود از عنوان 

جغرافیای سیاسی استفاده كرد. كانت، علم جغرافیا را به شاخه های مختلف 

تقسیم كرده بود و به نظر وی جغرافیای سیاسی به منظور مطالعة رابطة میان 

نظام های سیاسی و حقوقی وباجغرافیای طبیعی به كار می رفت.او جغرافیای 

سیاسی را دانش جهانی و با ارزشی می دانست كه در پیه ریزی نظام های 

سیاسی و حقوقی تاثیر گذار است .

پیشگامان جغرافیای سیاسی است.  از مشهورترین  راتزل  فردریش 
راتزل زیست شناس و جغرافی دانی آلمانی بود كه سفرهای زیادی به منطقة 

مدیترانه، امریكای شمالی و مركزی انجام داد و نخستین اثر خود را دربارة 

شهرها و فرهنگ ها در امریكای شمالی منتشر كرد. راتزل در سال 1897 

میالدی كتاب »جغرافیای سیاسی« را نوشت و نظریه معروف  »فضــای زیستی 

یا حیاتی « را مطرح كرد. به نظر او كشــورها و حكـومت ها، همواره درگیر 

كشمكش بر سر تصاحب  و كنترل فضا ی جغرافیایی هستند

ژاک تورگو)1727-1781(

ایمانوئل كانت )1724-1804(

فردریش راتزل )1724-1804(
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برای دریافت اطالعات و تصاویر بیشتر دربارة این درس به لوح فشرده ضمیمة كتاب و یا پایگاه اینترنتی ما به آدرس 
www……... مراجعه كنید.

مهـارت های جغرافیایی

1-بر روی یك اطلس جغرافیایی یا نقشة دیواری جهان نما 
كه در كالس نصب شده است، مكان های زیر را پیدا كنید 

و موقعیت نسبی آنها را توضیح دهید:
)بندرهنگ كنگ، شبه جزیرة كریمه، تونل مانش. جمهوری 

نخجوان (

یكی از دو فعالیت را انجام دهید.: 
1- هرگروه,  یكی از مثال های شماره 2 , 3 , 4 , یا 5 را انتخاب كنید 
و درباره تاثیرات متقابل فضای جغرافیایی و سیاست در هریك از 
آن ها مطالبی مفصل تر آز آن چه در كتاب آمده , تهیه كنید و در 
كالس ارائه دهید . در ارائه خود از نقشه , عكس و سایر رسانه ها 

استفاده كنید .
2-باراهنمایی معلم در باره  تاثیرات یك تصمیم گیری  سیاسی  
بر روی یكی از نواحی جغرافیایی کشور یا فضای جغرافیایی محل 
سکونت خود تان   موضوعی را انتخاب نموده و در باره پیامدها ی 
آن مطلبی تهیه كنید و در كالس ارائه دهید .  در ارائه خود از نقشه 

, عكس و سایر رسانه ها استفاده كنید .

فعـالیـت
1. سه ركن  ناحیة سیاسی را  بر روی سه ضلع بنویسید.

2.  جای خالی را با کلمات مناسب پر کرده و سپس جغرافیای سیاسی را تعریف كنید.
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