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معلم گرامی!
مطالعه های موردی (10ــ )1و «بیشتر بدانیم» این کتاب در ارزش یابی های کتبی و پایانی منظور منی شود ،امـا در
ارزش یابی های شفاهی و مستمر به صورت پرسش و پاسخ ،قرائت منت ،بحث و گفت  و گو و فعالیت های تکمیلی و حتقیقی
مورد نظر قرار می گیرد.

ﻓﺼﻞ۱
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

١

درس اول  :ﺗﺼﻮر ﺷﻤﺎ از ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﻰ از آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪاى ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ از
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ

٢

اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؟ آب و ﻫﻮا؟
ﻧﺎﻫﻤﻮارى؟ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ؟ زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮرى؟ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻮع
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻰ؟
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻃﻮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ،
ﺷﮑﻞ  ۱ﻳﮏ ٔ

ﺷﮑﻞ ۲

ﺷﮑﻞ ۱

ﺷﮑﻞ ۴

ﺷﮑﻞ ۳

ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎى وﺳﻴﻊ
ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﺮاى داﻣﺪارى و ﭘﺮورش ﮔﺎو ﻓﺮاﻫﻢ
آورده اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ رﻳﺰشﻫﺎى ﺟﻮى ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮى را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ
در ﺷﮑﻞ  ۲ﻳﮏ ٔ
ﺷﻬﺮ در ﮐﻨﺎر درﻳﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎرت درﻳﺎﻳﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮع
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد.
وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ در ﺷﮑﻞﻫﺎى  ۳و ۴
ﻣﻴﺎن ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ وﺟﻮد دارد؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻴﺎن اﺟﺰا و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻫﺮ
ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

آن را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻳﮑﻰ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻰ در ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺣﻴﻪ ۱اﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﮐﻪ
در آن ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺠﺎﻧﺲ و وﺣﺪت دارﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎى
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪىﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ و ﻋﻠﻤﻰﺗﺮ ﮐﺮدن
درﺑﺎره ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ٔ
ﺻﺤﻴﺢﺗﺮى ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدى اراﺋﻪ ﺷﺪه
ٔ
اﺳﺖ .دراﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.

ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﲔ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺁﻥ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﯽﺁﻭﺭﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮﺭی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻳﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩۀ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﲡﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻧﺴﺒﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
زﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ روى ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
۱ــ وﻳﮋﮔﻰ اﺻﻠﻰ ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،وﺣﺪت و ﻫﻤﮕﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﻰ آﺳﺎنﺗﺮ از ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻫﻤﻮارى،
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎ
۲ــ ﻳﮏ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت آب و ﻫﻮا ،ﺧﺎک ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ و… ﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ٔ
اﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ،
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ،
در اﻳﻦ ﺻﻮرت،
ٔ
ٔ
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﮕﻠﻰ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﺧﺎکﻫﺎى ﭼﺮﻧﻮزﻳﻮمٔ ،
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪانﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺬﻫﺐ ،زﺑﺎن ،ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت،
ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻰ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺮوان دﻳﻦ اﺳﻼمٔ ،
وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.
واﺣﺪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻳﺎ ٔ
ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى ﮐﺮدهاﻳﻢ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗـﻮﺟـﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧـﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى ﮐﺎرى ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﺷﻴﻮه ﮐﺎر او و ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮزﺗﻔﮑﺮ ﻳﮏ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪان و ٔ
را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ،ﺣﺪود ﻳﺎ ﻣﺮزﻫﺎى اﺧﺘﻴﺎرى ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻼک ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﺎﺣﻴﻪ را روى ﻧﻘﺸﻪ رﺳﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪان ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
واژه ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ را
۱ــ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ وﺳﻴﻊﺗﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﭼﻨﺪ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ٔ
ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎى ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮد.

٣

ﻧﻮاﺣﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن ﺑﺮاى ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻧﻮاﺣﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :آب و ﻫﻮا ،ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺧﺎک.

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺳﻪ
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮد )ﻗﻄﺒﻰ( .ﺑﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ٔ
)ﺣﺎره(ٔ ،
ﻣﻰﺷﻮدٔ :
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮم ّ
ﺷﮑﻞ  ۶ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

اﻟﻒ ــ آب و ﻫﻮا
ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﺮاﻳﻂ آب و
ﻫﻮاﻳﻰ اﺳﺖ .دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﻰآﻳﻨﺪ.
دﻣﺎ :دﻣﺎ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ .اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮى ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻮ »اﺗﻤﺴﻔﺮ«
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻣﺴﺎوى و
ﻣﻰﮔﺬارد ،ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮاى اﻃﺮاف ٔ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪﻃﻮر
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۵ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ٔ
ﻳﮑﺴﺎن از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ﭼﻮن ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻃﻮل روز ،ﺳﺎل و ﻣﮑﺎن ﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻰﮐﻨﺪ،ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى درﻳﺎﻓﺘﻰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻣﺎى ﻫﻮا
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ ،ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺗﻤﺎم اﻳﺎم ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﻗﺪر
زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎﻳﻞﺗﺮ
ﺑﻪﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢٔ ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻰ از اﻧﺮژى ﺧﻮرﺷﻴﺪ در
ٔ
اﺳﺘﻮا ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ و آن را ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﮔﺮم
ﻣﻰﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در ﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار
اﻧﺮژى ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ و ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،اﻧﺮژى ﮐﻤﺘﺮى
ﻣﻰرﺳﺪ.ﭼﺮا؟

اﺷﻌﮥ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

اﺗﻤﺴﻔﺮ

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﭘـﺮﺗـﻮﻫـﺎى ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣـﺪار ۶۰درﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬﺖ ﻣـﺎﻳﻞ
ﺗﺎﺑﻴﺪن،ﻣﺴﺎﺣﺘﻰ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺣﻴﮥ اﺳﺘﻮاﻳﻰ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ
درﻳﺎﻓﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﺳﺖ.

ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺳﺮد

ﺴﺮ

ساﻟ

ررأ

ﻣﺪا

داﻳﺮۀ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل
ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻣﻌﺘﺪل

ﺳﺘﻮا

ا

ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺪار زﻣﻴﻦ
2 3 02
7′

ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮔﺮم

ساﻟ

ر رأ

ﻣﺪا

ﺠﺪى
داﻳﺮۀ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﺷﻌﮥ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ  ،ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻛﻠﯽ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺁﻳﺪ:
ـ ـ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍی ﮔﺮﻡ ﺑﺎ ﺩﻣﺎی ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  20ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ
ـ ـ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍی ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺑﺎ ﺩﻣﺎی ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻻﻧﻪ 20ـ ـ  8ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ
ـ ـ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍی ﺳﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﻣﺎی ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  8ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ

٤

ﻃﺎن

ﻧﺎﺣﻴﮥ
ﻣﻌﺘﺪل
ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺳﺮد

ﺰرﻏ

ﺧ

ﺧﺮا

ﺳﺎن

ﺷﻤ

ﺮﺑﻰ

زاﮔﺮس
ﮐﺮدﺳﺘﺎن

راﻫﻨﻤﺎ
ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺧﺰر ﻏﺮﺑﻰ
ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺧﺰر ﺷﺮﻗﻰ
ﻧﺎﺣﻴﮥ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وزاﮔﺮس
ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻧﺎﺣﻴﮥ داﺧﻠﻰ

داﺧـــﻠــﻰ

ﺷﮑﻞ  ۷ــ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎرﺷﻰ اﻳﺮان

ﺟﺪول  ۸ــ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى آﻣﺎرى ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎرﺷﻰ اﻳﺮان
درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﻓﺼﻠﻰ

ﺧﺰرى ﻏﺮﺑﻰ
ﺧﺰرى ﺷﺮﻗﻰ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و زاﮔﺮس
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻰ
داﺧﻠﻰ

ﺷﺮﻗﻰ

درﻳﺎى ﻋﻤﺎن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺧﺰر

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس



ﺑﺮﺍی

درﻳﺎى ﺧﺰر

ﺎﻟﻰ

ﺑﺎرش :ﻳﮑﻰ دﻳﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ،ﺑﺎرش اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻧﻮاﺣﻰ آب و ﻫﻮاﻳﻰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .آﻳﺎ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرش ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دارﻳﺪ؟
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ
ٔ
ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﻰ
آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در ﻫﻤﻪ ﺟﺎى ٔ
ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺑﺎرش و ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢﺑﺎرش ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش از ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮ،
ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى دارد ۱.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻰ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ
ﻧﻴﺰ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ
ﮐﻪ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،از ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک و ﮐﺸﺎورزى اﻫﻤﻴﺖ دارد .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺎرش روزاﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل
در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در ﻳﮏ روز ﻣﻌﻴﻦ  ۲۰۰ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺑﺎران ﺑﺎرﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۷ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى
ٔ
ﺑﺎرش از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻰ ﺑﺎرش و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎرﺷﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ،اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺶ
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰرى ﺷﺮﻗﻰ ۳ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰرى ﻏﺮﺑﻰ ۲ــ ٔ
۱ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻰ ۶ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و زاﮔﺮس ۵ــ ٔ
۴ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
داﺧﻠﻰ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭘﺮﺑﺎرشﺗﺮﻳﻦ و ﺧﺸﮏﺗﺮﻳﻦ ٔ
اﻳﺮان ﮐﺪام اﺳﺖ؟
در ﺷﮑﻞ  ۶و  ۷ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎرش را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻳﺪ .اﻣﺎ اﻗﻠﻴﻢﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻰ آبوﻫﻮاﻳﻰ،
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى اﻗﻠﻴﻤﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﺎﻻﻧﮥ
ﺑﺎرش ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ
۱۲۶۱
۵۳۹
۵۳۹
۳۱۳
۳۱۳
۱۵۴

۲۶
۴۳
۴۳
۴۲
۴۲
۵۶

ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
۱۴
۵
۲۲
۲۸
۲۸
۱۹

۲۰
۳۰
۵
۳
۳
۲

ﭘﺎﻳﻴﺰ
۴۰
۴۸
۳۰
۲۷
۲۷
۲۳

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺎرش
روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ
۹۳
۹
۴۸
۳۳
۳۳
۲۸

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎرش
روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرش
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ
۷
۹
۱۱
۱۱
۱۹

ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه

راﻣﺴﺮ
ﮔﺮﮔﺎن
ﺳﻨﻨﺪج
زﻧﺠﺎن ــ ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﻣﺸﻬﺪ
اﻫﻮاز ــ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ــ ﻳﺰد ــ ﺳﻤﻨﺎن

دوره آﻣﺎرى )۱۳۶۳ــ (۱۳۴۰ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻰ ﺑﺎ  ۱۸۵۰ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻢ ﺑﺎ  ۵۶ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ در ﻃﻰ ﺳﻰﺳﺎل
۱ــ ﻣﺜﻼ ً در ٔ
)۱۳۷۵ــ (۱۳۴۵ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ در رﺷﺖ  ۱۴۰۱ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ و در زاﻫﺪان  ۸۴ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

٥

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻰ آب و ﻫﻮاﻳﻰ
اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻮاﺣﻰ اﻗﻠﻴﻤﻰ
ﺟﻬﺎن را ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻳﮑﻰ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪىﻫﺎ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﮐﻮ ِﭘﻦ )۱۹۱۸م( اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎرش ،دﻣﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﮐﻮﭘﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﺷﺪه ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه آب و
ﻫﻮاﻳﻰ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ )ﺟﺪول .(۱۰

ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،اﻗﻠﻴﻢ ﺣﺎرهاى) (Aﻧﻮاﺣﻰاى را درﺑﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﮐﻪ
دﻣﺎى آﻧﻬﺎ در ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻰ از ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از  ١٨ºCﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﻴﺶ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ) ﻳﻌﻨﻰ آب و ﻫﻮاى ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻮاﻳﻰ (
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد ) (Dﻧﻮاﺣﻰاى را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
دﻣﺎى ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از  -۳ºCﺑﻮده و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﺎرش ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮف اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻰ آب و ﻫﻮاﻫﺎى ﺳﺮد(.

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﻮاﺣﻰ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﮐﻮﭘﻦ

اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

ﺧﻠﻴﺞ
ﺑﻨﮕﺎل
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
درﻳﺎى ﮐﺮال

۱۲۰

آب و ﻫﻮاﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ )ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد(E

۳۰۰

۱۰۰

۰

آب و ﻫﻮاﻫﺎى ﺳﺮد ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ D

آب و ﻫﻮاﻫﺎى ﺗﻮﻧﺪرا
ﻳﺦﺑﻨﺪان

ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺎرهاى

ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺟﻨﺐ ﻗﻄﺒﻰ )ﺳﺮد(

آب و ﻫﻮاﻫﺎى ﻣﻌﺘﺪل ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ C

ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻨﺐ ﺣﺎرهاى
اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻰ

٦

ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاى

ﺟﺪول ۱۰ــ ﮔﺮوهﻫﺎى اوﻟﻴﮥ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﮐﻮﭘﻦ
ﻧﺎم آب و ﻫﻮا

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ

ﺑﺎرش

ﺣﺎرهاى
ّ

ﺣﺎرهاى
ﺑﺎرش و دﻣﺎ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ّ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﺑﺎرش در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل

ﺧﺸﮏ

ﺟﻬﺖ رﺷﺪ درﺧﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻌﺘﺪل

ﺑﺎرش و دﻣﺎ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﺧﺰاﻧﺪار
ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ.

ﺳﺮد

ﺑﺎرش و دﻣﺎ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﺎن ﮐﺎﻓﻰ
اﺳﺖ.

ﻗﻄﺒﻰ

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎى زﻳﺎد درﺧﺖ ﻧﻤﻰروﻳﺪ.

دﻣﺎ

ﻋﻼﻣﺖ

ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻰ ﺳﺮدﺗﺮ از ١٨ º C

A

ﻧﻴﺴﺖ.
داﻣﻨﻪ دﻣﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ.
ٔ

ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش

ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﻦ  -۳ºCو +١٨ºC

دوره ﮔﺮم
دوره ﺳﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٔ
ﺑﺎرش در ٔ
ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎرش در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش

B
C

ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه زﻳﺮ  -۳ºCاﺳﺖ.

D

ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎﻻى  ١٠ºCﻧﻴﺴﺖ.

E

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ

اﻗ

ـــ

ـﻴـ

ﻣﺪار رأس اﻟﺴﺮﻃﺎن

اﺳﺘﻮا

ـــ

ﺎ ﻧـ

ــﻮ

س

آر

ام

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ

ﺟﺪول ۱١ــ اﻧﻮاع آب و ﻫﻮا و ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری آن ﻫﺎ

ﻣﺪار رأساﻟﺠﺪى

آب و ﻫﻮاﻫﺎى ﺧﺸﮏB

ﻫﺮﻳﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎى اﺻﻠﻰ آب و ﻫﻮاﻳﻰ در
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﮐﻮﭘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد:
ﻣﺜ ًﻼ در اﻗﻠﻴﻢ ﺣﺎرّهاى ) Af ،(Aآب و ﻫﻮاى ﮔﺮم و
ﻣﺮﻃﻮب ﺣﺎرهاى در دوﻃﺮف اﺳﺘﻮا و  Amآب و ﻫﻮاى ﻣﻮﺳﻤﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜ ًﻼ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ آﺳﻴﺎ وﺟﻮد دارد و ﻓﺮق آن ﺑﺎ
آب و ﻫﻮاى  Afاﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ،ﮐﻤﺘﺮ
از ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎى ﻣﻮﺳﻤﻰ اﺳﺖ.
در اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﮏ ) (Bﮔﺮوهﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﭼﻮن آب و
ﻫﻮاى ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺸﮏ  ،Bwآب و ﻫﻮاى ﻧﻴﻤﻪﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌـﺘﺪل ﻳﺎ ﺳﺮد Bwkو
ﻧﻴﻤﻪﺧﺸﮏ  ،Bsﺑﻴﺎﺑﺎنﻫـﺎى
ٔ
ﻧﻈﺎﻳﺮ آن وﺟﻮد دارﻧﺪ.

آب و ﻫﻮاﻫﺎى ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻋﺮض ﭘﺎﻳﻴﻦA

ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻮاﻳﻰ

ﻧﻴﻤﻪﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

)ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب( ﺳﺎوان

ردﻳﻒ

ﻧﺎم

ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎرى

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺣﺎرّهاى
ﻣﻮﺳﻤﻰ
ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب)ﺳﺎوان(
ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻨﺐ ﺣﺎرّهاى
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاى
اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻰ
ﻗﺎرهاى ﻣﺮﻃﻮب

۸

ﺟﻨﺐ ﻗﻄﺒﻰ ﻳﺎ ﺳﺮد

۹
۱۰
۱۱
۱۲

ﺗﻮﻧﺪرا
ﻳﺨﺒﻨﺪان
ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ
ﻧﻴﻤﻪﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

Af
Am
Aw,As
Cwa,Cfa
Csb,Csa
Cfc,cfb
Dwa,Dwb
Dfa,Dfb
Dws,Dwd
Dfc
Et
Ef
Bwk,Bwh
Bsr,Bsh

٧

ﻫﻴﺪروﺳﻔﺮ
)آب ﮐﺮه(

ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ
)زﻳﺴﺖﮐﺮه(

ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ
)ﺳﻨﮓﮐﺮه(
اﺗﻤﺴﻔﺮ

ﻫ
ﺪرو
ﻴ

ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ

ﺳﻔﺮ

٨

اﺗﻤﺴﻔﺮ )ﻫﻮاﮐﺮه(

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺳﻴﺎرۀ زﻣﻴﻦ

ﻟ

ﺳﻴﺎره زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۲ﮐﻪ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى اﺻﻠﻰ
ٔ
ﻏﻴﺮزﻧﺪه آن را ﻧﺎم
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎى
ٔ
ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
زﻧﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎن زﻳﺴﺖﮐﺮه )ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ــ ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎن ــ را ﺷﺎﻣﻞ
ٔ
ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻏﻴﺮزﻧﺪه ــ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻨﮓ ﮐﺮه ،آب ﮐﺮه و ﻫﻮاﮐﺮه ــ
ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻄﻠﻮب را در
زﻳﺴﺖﮐﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورﻧﺪ.
زﻳﺴﺖﮐﺮه از ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺗﺎ ﻻﻳﻪﻫﺎى زﻳﺮﻳﻦ
ﺟﻮ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،زﻳﺴﺖﮐﺮه اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات
ّ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد؛ از ﺟﺎﻧﻮران ذرهﺑﻴﻨﻰ ﮐﻪ در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ درﺧﺘﺎن ﭼﻮب ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﮐﻪ  ۱۱۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻏﻴﺮزﻧﺪهاى
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎطاﻧﺪ ،اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎده و اﻧﺮژى ﺑﺎﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ.
و ﺟﺎﻧﻮران ازﻃﺮﻳﻖ
ٔ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ اﻧﺮژى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪدﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ٔ
زﻧﺠﻴﺮه
ﻣﻰآورﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻰ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ٔ

ﻴﺘﻮ

ب ــ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ و زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮرى

ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰروﻧﺪ؛ زﻳﺮا از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻏﺬا ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ
و ﮔﻴﺎه ﺧﻮاران و ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاران ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﺳﻔﺮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱

ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
۱ــ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ٔ
۲ــ ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ؟
ﻣﺤﺪوده ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ روى ﻧﻘﺸﻪ آﺳﺎنﺗﺮ از روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﭼﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮزﻫﺎ و
ٔ
۴ــ اﻟﻒ ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻮاﺣﻰ ،ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﮐﺪام اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ؟ ب ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﮏ ازﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
دو ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ.
)ﺧﺎک(
)آب و ﻫﻮا( )ﻣﺬﻫﺐ( )ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى(
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ،ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
۵ــ ﭼﺮا روى ٔ
٭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ )ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(
ﻧﻘﺸﻪ  ۹و راﻫﻨﻤﺎى آن ،ﻧﻮع آب و ﻫﻮا و ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎرى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
(
)
ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن
(
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﻳﺮ اﻧﺪوﻧﺰى )
(
ﺣﻮزه ﮐﻨﮕﻮ )
ٔ
(
ﺻﺤﺮاى ﺑﺰرگ اﻓﺮﻳﻘﺎ )
(
)
ﭘﺮﺗﻐﺎل
(
ﺑﻨﮕﻼدش )
(
ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﮐﺰى اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )
(
)
ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ
(
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى

ﻏﺎﻟﺐ در آن ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۳ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻮع ﺑﻴﻮم ﺑﺎ ﮐﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ آب و
ﻫﻮاﻳﻰ ارﺗﺒﺎط دارد؟ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﺑﻴﻮم ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ اﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل،
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ در ﻧﻮاﺣﻰاى ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ ۲۵۰۰
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮاد
ﺗﺎ  ۴۵۰۰ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ و دﻣـﺎى ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶازٔ ۲۰
اﺳﺖ ،ﻣﻰروﻳﻨﺪ.
ﭼﺮا در ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻰﺗﻮان درﺧﺘﺎن ﭘﻬﻦﺑﺮگ را ﻳﺎﻓﺖ؟
ﭼﺮا اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎردار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد؟ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎران در ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ ،ﺗﻨﻮع درﺧﺘﺎن و ارﺗﻔﺎع
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ
)ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺒﻴﻦ( ﻣﻰروﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرش ،ﻗﺪ درﺧﺘﺎن
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮاﺷﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻔﺰار و ﺳﭙﺲ
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎى ﺧﺎردارﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.

٭ ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى از ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران،
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى زﻳﺴﺘﻰ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن زﻳﺴﺖﮐﺮه )ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ( را ﺑﻪ ﺑﻴﻮمﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺑﻴﻮمﻫﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻮم )زﻳﺴﺖﺑﻮم( و ٔ
را از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ؟ ﭼﺮا ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻳﮏ ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ آب و ﻫﻮاﺳﺖ .ﺑﻴﻦ آب و
ﻫﻮا و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدى وﺟﻮد دارد؛ ﺗﺎ
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ آبوﻫﻮاى ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﮐﻨﻴﻢ
زﻧﺪه
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﻴﻮﻣﻰ درآنﺟﺎ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ٔ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ(
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ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ

ﺑﺎرش

50

5

0

0

ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ

100

10

ﺟﻮﻻى

150

15

ﻣﻰ

200

20

ﻣﺎرس

250

25

ژاﻧﻮﻳﻪ

300

30

 ºCدﻣﺎ

350

35

ج ــ اﻟﺠﺰﻳﺮه :ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ
ﺷﮑﻞ ١٤ــ راﺑﻄﮥ زﻳﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش و دﻣﺎ

١٠

٭ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺑﺴﺎزﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ ،ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن
واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﮐﻪ اﻧﺒﻮهﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﻴﺎﻫﻰ را دارﻧـﺪ ،ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﺎﻧﻮرى
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺎﻧﻮرى ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود
ٔ
ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ و ﻣﺮزﻫﺎى اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ

ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.
٭ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ آب و ﻫﻮا ،ﻧﻮع ﺧﺎک و ارﺗﻔﺎع ﻧﻴﺰ در
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران در ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺎص ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۵دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

درﺧﺖ آذرﮔﻮن

ﺧﺮﮔﻮش ﺑﻰ ُدم ﮐﻮﻫﻰ

ﺧﺎرﺑﻦ
ُ
ﻏﻮلﭘﻴﮑﺮ

ﭘﻠﻨﮓ

ﺧﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺘﺮ ۳۰۸۰

ﺑﺎﻣﺒﻮ
)ﺧﻴﺰران(

ﮔﻮزن اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ

ﺑﺎﻣﺒﻮ
ﻣﺘﺮ ۲۲۷۵

ﺳﺮﺧﺲﻫﺎ

ﺑﻮﻓﺎﻟﻮى ﺟﻨﮕﻠﻰ

آﻟﭙﻰ
ﻣﺘﺮ ۳۶۵۰

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﺑﺎراﻧﻰ
ﻣﺘﺮ ۱۶۵۰

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮران در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع )ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻨﻴﺎ(

ﺳﺎواﻧﺎ
اﻗﺎﻗﻴﺎ

ﻓﻴﻞ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢

۱ــ ِ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻰ دارﻧﺪ؟
۲ــ ﭼﺮا ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ روى ٔ
۳ــ ﭼﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﺎﻧﻮرى ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ؟
۴ــ اﻟﻒ ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى ﺧﺎص در ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ …… ،اﺳﺖ.
ب ــ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در زﻳﺴﺖﺑﻮم …… وﺟﻮد دارد.
٭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،۱۴ﻧﻤﻮدارﻫﺎى آب و ﻫﻮاﻳﻰ را از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ و ﺑﺎرش و ﻋﮑﺲﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .از ﺷﮑﻞﻫﺎى ۱۳ ،۹و ﺟﺪول  ۱۰ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

پ ــ ﺧﺎک
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺮژى ﺧﻮرﺷﻴﺪ و آب ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ
ﺧﺎک ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﻮازدﮔﻰ و ٔ
ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎى درﺣﺎل ﻓﺴﺎد ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ.
درﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎک ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ،آب و ﻫﻮا،
ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ،زﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک

دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﺧـﺎک ﻋـﻼوه ﺑﺮ ﻣـﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐــﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫــﻮازدﮔﻰ
ﻣﺎﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن و
ﺳﻨﮓﻫﺎﺳﺖ ،داراى ﻣﻮاد آﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻗﻰ ٔ
اﺟﺴﺎد ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻰﭘﻮﺳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﻮﻣﻮس ﺧﺎک ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻮﻣﻮس ﻳﺎ ﮔﻴﺎﺧﺎک ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻟﻰ ﺧﺎک
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
١١

اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام
ﻣﺪار رأس اﻟﺴﺮﻃﺎن
ﺧﻠﻴﺞ
ﺑﻨﮕﺎل
اﺳﺘﻮا
اﻗـــﻴــــﺎﻧــــﻮس ﻫــــﻨــــﺪ

ﻣﺪار رأس اﻟﺠﺪى

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ۱۰۰۰ ۲۰۰۰۳۰۰۰

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ

۰

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ اﻧﻮاع ﺧﺎک ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺎک
دﻫﻨﺪه ﺧﺎک در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺧﺎکﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ،رﻧﮓ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻘﺸﻪ  ۱۶ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ
ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺎک ،ﻣﻰﺗﻮان روشﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺧﺎک ﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﮐﺸﺎورزى ،ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ وﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﮐﺮد.
ﺧﺎکﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮدﺳﻴﺮ :در ﻧﻮاﺣﻰ
ﺟﻨﺐ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻧﺎدا ،اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧﻮع
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﻣﺨﺮوﻃﻰ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻋﻠﻒ
ﮐﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﺦﺑﻨﺪان ﺷﺪﻳﺪ و ﮐﻨﺪﺷﺪن ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ،
ﺧﺎک اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻣﻮس و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﮐﺮﺑﻨﻰ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎک اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮدزول ﻧﺎم دارد.
١٢

ﺧﺎکﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻌﺘﺪل :در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺎرش
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺎﻓﻰ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺎدى رﺷﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎک ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻌﺘﺪل
ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى
در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺧﺎک اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﻰﺗﻮان از ﭼﺮﻧﻮزﻳﻮم ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻮﻣﻮس ﻓﺮاوان دارد و در ﺟﻨﻮب
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻣﭙﺎ در آرژاﻧﺘﻴﻦ و ﭘﺮﻳﺮى در اﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ دﻳﺪه
روﺳﻴﻪٔ ،
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺧﺎکﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻮاﻳﻰ :در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ،
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ اﻧﺒﻮه و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺛﺮ ﺑﺎرش ﻓﺮاوان
ﺑﺎران،ﮐﺎﻧﻰﻫﺎ و ﻫﻮﻣﻮس ﺧﺎک ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺎک ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺧﺎک اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻻﺗﺮﻳﺖ ﻧﺎم دارد و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
ﺧﺎکﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ :اﻳﻦ ﺧﺎکﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺸﮏ
ﮐﻢﮔﻴﺎه ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻴﺎه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﻰﻫﺎى ﻓﺮاوان دارﻧﺪ
اﻣﺎ ازﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﻰ ﻓﻘﻴﺮﻧﺪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺮوزوم(.

ﺧﺎکﻫﺎى ﻗﺮﻣﺰ اﮐﺴﻴﺪه ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ
)زرد ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ( ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
ﺟﻨﺐ ﻗﻄﺒﻰ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺎکﻫﺎى اﺳﻴﺪى ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﻣﺨﺮوﻃﻰ
ﺧﺎک ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاى ﮐﺸﺎورزى
ﺧﺎک ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ
ﺧﺎکﻫﺎى ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺧﺎکﻫﺎى رﺳﻰ
ﺧﺎکﻫﺎى ﻏﻨﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ذرهﺑﻴﻨﻰ
ﺧـﺎکﻫـﺎى ﺿﻌﻴﻒ ﻧـﺎﺷﻰ از ﻣﻴﺰان ﮐـﻢ
ﻫﻮازدﮔﻰ
ﺧﺎکﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ
ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻳﺦ

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ﻟُﺲ در ﭼﻴﻦ ــ ﻟُﺲ ﺑـﻪ ﻧﻬﺸﺘﻪﻫـﺎى ﺑـﺎدى رﻳـﺰرس ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻰ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﭼﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻟُﺲ
زرد رﻧﮓ و ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻃﻐﻴﺎنﻫﺎى رودﺧﺎﻧﮥ ﻫﻮاﻧﮕﻬﻮ و ﺑﺎرانﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﺳﻤﻰ ،ﺣﻤﻞ
ﻣﺪاوم رﺳﻮﺑﺎت ،در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ در ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎک ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ؟
۲ــ ﭼﺮا ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
۳ــ ﺟﺪول زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۳

ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﻧﻮع ﺧﺎک

وﻳﮋﮔﻰ

۱

………

ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺸﮏ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

…………………………………………………………

۲

………

…………………

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﺦﺑﻨﺪان ﺷﺪﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻣﻮس و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﮐﺮﺑﻨﻰ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ.

۳

ﻻﺗﺮﻳﺖ

…………………

………………………………………………………

۴

………

روﺳﻴﻪ

ﺧﺎک ﺳﻴﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻰ و ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ

١٣

درس دوم  :ﻧﻮاﺣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ؟
ﻫﻤﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎور ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ٔ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻰ در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از داﻧﺶ و
ﻓ ّﻨﺎورى ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﭼﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در درس ّاول ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺆﺛﺮ در
درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻧﻮاﺣﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ .در اﻳﻦ درس،
ٔ
اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ.

اﻟﻒ ــ زﺑﺎن
زﺑﺎن ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺖ .زﺑﺎن
ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ وﺣﺪت اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ.
زﺑﺎنﻫﺎى ﻋﻤﺪۀ دﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﺟﺪول  ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻳﮑﻰ
از زﺑﺎنﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .زﺑﺎن
ﻣﺎﻧﺪارﻳﻦ ﭼﻴﻨﻰ زﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۸۵۳ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ،زﺑﺎن اول  ۳۳۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ و ﻳﮑﻰ از زﺑﺎنﻫﺎى رﺳﻤﻰ
و ادارى در  ۵۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن و ﻧﻴﺰ زﺑﺎن رﺳﻤﻰ ﺣﺪود  ۲۰ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاى دارد .در واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از زﺑﺎنﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن آن را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻰ )ﻋﺮﺑﻰ(
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻰآﻣﻮزﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از زﺑﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر
ﮐﻤﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪﻧﻔﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
١٤

ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم از
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ
درﺑﺮدارﻧﺪه ٔ
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن ،دﻳﻦ ،آداب و رﺳﻮم ،ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻟﺒﺎس ،ﻣﺴﮑﻦ،
ﺷﻴﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى
ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ
از ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن در ﺳﻄﺢ ٔ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ٭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎى
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ٭ ﻣﻰﺷﻮد.
در اﻳﻦ درس ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪن ﻧﻮاﺣﻰ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﻰ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻧﺪ.
ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .زﺑﺎن ،دﻳﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى از ٔ

ﺟﺪول ۱ــ زﺑﺎنﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى ﺳﺨﻦﮔﻮ دارﻧﺪ.
)ﻣﻴﻠﻴﻮنﻧﻔﺮ(

ﺑﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﻣﺎدرى

ﮐﻞ ﺳﺨﻦﮔﻮﻳﺎن

زﺑﺎن
ﻣﺎﻧﺪارﻳﻦ

۸۵۳

۹۹۹

ﻫﻨﺪى

۳۴۸

۴۵۷

اﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻰ

۳۴۶

۴۰۱

اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ

۳۳۰

۴۸۷

ﺑﻨﮕﺎﻟﻰ

۱۹۷

۲۰۴

ﻋﺮﺑﻰ

۱۹۵

۲۳۰

ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻰ

۱۷۳

۱۸۶

روﺳﻰ

۱۶۸

۲۸۰

ژاﭘﻨﻰ

۱۲۵

۱۲۶

آﻟﻤﺎﻧﻰ

۹۸

۱۲۴

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

۷۴

۱۲۶

ﻣﺎﻻﻳﻰـاﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﻳﻰ

۵۴

۱۶۴

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ

اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

ﻧﻴﻞ ـ ﺻﺤﺮا
ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻴﺒﺮﻳﻦ
ﺳﻴﻨﻮ ـ ﺗﻰﺑﺘﺎن
ﺗﺎﺋﻰ
٭اوراﻟﻴﮏ

ژاﭘﻨﻰ
ﺧﻮىزَن
ﮐﺮهاى
ﻧﺎ ـ دن
ﻧﻴﺠﺮ ـ ﮐﻨﮕﻮ

ﻗﻔﻘﺎزى
دراوﻳﺪﻳﻦ
اﺳﮑﻴﻤﻮ ـ آﻟﺌﻮت
ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻰ
اﻳﻨﺪو ـ ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﮏ

)آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰـآﺳﻴﺎﻳﻰ( آﻓﺮوـ آﺳﻴﺎﺋﻴﮏ
٭آﻟﺘﺎﺋﻴﮏ
ِ
آﻣﺮﻧﻴﺪ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ ـ آﺑﻮرﺟﻨﻴﺎل
اﺳﺘﺮوﻧﺰﻳﺎن

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ در ﺟﻬﺎن

ﻧﻘﺸﻪ  ۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺮوﻫﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﻪ ٔ
ﻳﮏ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮدم اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
رﻳﺸﻪ زﺑﺎنﻫﺎﻳﺸﺎن ﻳﮑﻰ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ً اﻳﺮان و آﻟﻤﺎن( وﻟﻰ ٔ
اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ اﺻﻠﻰ دارﻧﺪ
ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از زﺑﺎنﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮادۀ زﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﻰ را ﻣﻰﺗﻮان ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻠﻤﺪاد
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻢ
ٔ
ﮐﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
۱ــ زﺑﺎنﻫﺎى ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻰ :اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ دﻧﻴﺎﺳﺖ .زﺑﺎن ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻰ ﺧﻮد

ﺑﻪﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۳ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮑﻰ
از زﻳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎى زﺑﺎن ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻰ ،ﻫﻨﺪ و اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ اﻳﺮاﻧﻰ و ﻫﻨﺪى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد .زﺑﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﻴﺰ داراى ﭼﻬﺎر
دو ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎى ﻓﺎرﺳﻰ ،ﮐﺮدى ،اوﺳﺘﺎﻳﻰ و ﭘﺸﺘﻮ اﺳﺖ.
۲ــ زﺑﺎنﻫﺎى ﺳﺎﻣﻰ و ﺣﺎﻣﻰ )آﻓﺮوــآﺳﻴﺎﺋﻴﮏ(:زﺑﺎن
ﺳﺎﻣﻰ ،زﺑﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺮب و ﻳﻬﻮد و زﺑﺎن ﺣﺎﻣﻰ ،زﺑﺎن ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم
ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ
۳ــ زﺑﺎنﻫﺎى آﺳﻴﺎى ﺷﺮﻗﻰ :زﺑﺎن ﻣﺮدم زردﭘﻮﺳﺖ ٔ
آﺳﻴﺎى ﺷﺮﻗﻰ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﺪارﻳﻦ ﭼﻴﻨﻰ ﻳﮑﻰ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى
اﻳﻦ زﺑﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
١٥

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻰ
۶۰۰۰

ﻫﻨﺪ واﻳﺮاﻧﻰ

۵۰۰۰

ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﻳﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻰﮐﻼﺳﻴﮏ

ﻓﺎرﺳﻰ

ﻻﺗﻴﻦ

روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻰ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ
ﻓﺮاﻧﺴﻮى
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻰ
ﮔﺎﺋﻠﻴﮏ
وﻟﺶ

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎﻳﻰ
روﺳﻰ
اﮐﺮاﺋﻴﻨﻰ
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻰ
ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﻰ

ﮔﻮﺗﻴﮏ٭

آﻟﻤﺎﻧﻰ
اﻳﺴﻠﻨﺪى
داﻧﻤﺎرﮐﻰ
ﻧﺮوژى
ﺳﻮﺋﺪى

ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺟﺪﻳﺪ
آﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻰ
ارﻣﻨﻰ
اوﺳﺘﺎﻳﻰ
ﻓﺎرﺳﻰ
ﮐﺮدى
ﭘﺸﺘﻮ
ﻫﻨﺪى
ﺑﻨﮕﺎﻟﻰ
ﭘﻨﺠﺎﺑﻰ

ﮐﻠﻴﺴﺎى ﻗﺪﻳﻢ
اﺳﻠﻮوﻧﻴﮏ

ﺷﺮق

ﺷﻤﺎل

ﻏﺮب

۳۰۰۰

اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ
ﻫﻠﻨﺪى

ﺳﻠﺘﻴﮏ

ﺟﺮﻣﻨﻴﮏ

۲۰۰۰

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﺎﻟﺘﻮ ـ اﺳﻼوﻳﮏ

۴۰۰۰

ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﺧﺎﻧﻮادۀ زﺑﺎﻧﻰ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻰ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

۱ــ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ دارﻧﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ دﻧﻴﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﻰ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﻳﻰ ﮐﺪام ﻗﺎرهﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد؟ از ﻫﺮ ﻗﺎره
۳ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۲ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ٔ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ب ــ دﻳﻦ
دﻳﻦ ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ.
ﻫﺮﻳﮏ از ادﻳﺎن از ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﻮاﺣﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .دﻳﻦﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻣﺮزﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻧﮋادى،

زﺑﺎﻧﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﭻﻳﮏ از اﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،ادﻳﺎن ﺑﻪدو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ ــ ادﻳﺎن ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻦ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ،

ﭘﺪﻳﺪۀ ﭘﺨﺶ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﭘﺨﺶ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ،ﻓﺮﺍﻳﻨﺪی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺜ ًﻼ ﺯﺑﺎﻥ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻴﻤﺎﺭی ،ﺷﻴﻮۀ ﻟﺒﺎﺱ
ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻭ … ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪۀ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﻠﺐ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

١٦

ﻳﻬﻮد و زرﺗﺸﺖ.
ب ــ ادﻳﺎن ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﻴﺮﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪوﺋﻴﺴﻢ،
٭
ﻧﻘﺸﻪ  ۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻮداﺋﻴﺴﻢ ،آﻧﻴﻤﻴﺴﻢ )ﻣﺬاﻫﺐ ﻗﺒﻴﻠﻪاى( .ﺑﻪ ٔ
اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮآﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺸﻴﻊ و ﺗﺴﻨﻦ دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺰرگ اﺳﻼم اﺳﺖ.
دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در آﺳﻴﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﻴﺮوان آن
ﻗﺎره اروﭘﺎ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ و ﮐﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ
در ٔ

ﻋﻤﺪه ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ دﻳﻦ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ٔ
و ارﺗﺪﮐﺲ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮوان دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺰرگ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖﻫﺎى اﺳﺘﻌﻤﺎرى ﺑﻪ اﺷﻐﺎل
ﻳﻬﻮدﻳﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ.

اﻗﻴﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ
اﻗﻴﺎﻧﻮس
آرام
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ

ﮐﻠﻴﺴﺎى ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ رم
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن
ارﺗﺪﮐﺲ

اﺳﻼم

ﺳ ّﻨﻰ
ﺷﻴﻌﻪ

ﻳﻬﻮدى

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻬﻮد
ﻫﻨﺪواﻳﺴﻢ
آﻧﻰ ﻣﻴﺴﻢ

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ادﻳﺎن ﻋﻤﺪۀ ﺟﻬﺎن

ﺑﻮداﺋﻴﺴﻢ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪانﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺨﺶ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
٭ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺪد )ﻣﮑﺎنﻳﺎﺑﻰ دوﺑﺎره( ﮐﻪ در آن ،ﭘﺪﻳﺪه ،ﻣﮑﺎن ﻗﺒﻠﻰ را ﺗﺮک ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰرود :ﻣﺜﻞ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻴﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎ از روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ.
٭ ﭘﺨﺶ واﮔﻴﺮ )ﻣﺠﺎورﺗﻰ( ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد؛ ﻣﺜﻞ ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﻴﻤﺎرى وﺑﺎ.
٭ ﭘﺨﺶ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻰ )ﮔﺴﺘﺮﺷﻰ( ﮐﻪ ﻃﻰ آن ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﮏ ﻧﻮآورى .ﻣﺜﻼ ً ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺑﺘﺪا در ﻣﺎدر ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﺳﭙﺲ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ
و ﺑﻌﺪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.
ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺨﺶ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮاﺣﻰ و ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻢﮔﺮاﻳﻰ
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪاى ﻣﻰﺷﻮد.
١٧

ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﺎﻗﻰ
دﻳﻦ ﺑﻮداﻳﻰ و ﺑﺮﻫﻤﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
درﻣﺤﺪوده ٔ
ٔ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺎرهﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮوان زﻳﺎدى ﻧﺪارد .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى
ﺑﺰرگ دﻳﻦ ﺑﻮدا ،ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻨﻔﻮﺳﻴﻮس و ﺗﺎ اوﻳﻰ اﺳﺖ و ﭘﻴﺮوان آن

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻴﻨﻰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻨﺘﻮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ژاﭘﻨﻰﻫﺎ ﭘﻴﺮوان
ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
زﻳﺎدى دارد .دﻳﻦ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺒﻪ ٔ
اﺳﺖ.

دﻳﻦ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﻮاﺣﻰ
ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ از ﻣﺮدم ﮐﻪ از دﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﻰ
ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﮑﻰ از اﻧﻮاع ﻧﻮاﺣﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ را
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورﻧﺪ.
ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻰ
ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
و ﻫﻨﺮى ،ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ و
ﺗﺄﺛﻴﺮات وﻳﮋهاى ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ؛
ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
آن اﻧﺪازه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻳﺎ زﻳﺎرﺗﮕﺎﻫﻰ
داده اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎى زﻳﺎرﺗﮕﺎﻫﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺮوان آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ داراى ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﻴﺪاﻧﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻳﺮ
ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﻬﺮ از آن ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ .اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪن ﻫﺰاران زاﺋﺮ ﺟﻬﺖ
اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى
آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن اﻳﺠﺎد ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،
آژاﻧﺲ ﻫﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺰرگ،
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و… ﺷﺪه اﺳﺖ .روزﻫﺎى
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻴﺰ در ادﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ
ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد .در ﻧﻮاﺣﻰ داراى ﻳﮏ دﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮک،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎرى و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ و
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺎور ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺎ ٔ

١٨

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ،ﻣﮑّ ﮥ ﻣﻌﻈّ ﻤﻪ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﭼﺸﻢاﻧﺪازى از ﺷﻬﺮ واﺗﻴﮑﺎن

ﺷﮑﻞ ۷ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﭘﺨﺶ اﺳﻼم در ﺟﻬﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢
آﻓﺮﻳﻘﺎ

آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ

آﺳﻴﺎى ﻣﺮﮐﺰى

آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ

١٩

پ ــ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى
ﻣﻌﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰرود،
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ:
٭ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى

ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﭼﻮن آب و ﻫﻮا ،ﻧﻮع
ﺧﺎک،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ،ﺳﻢ و ﮐﻮد و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن در ﻣﮑﺎنﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزى ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۸ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﻮه ،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺼﺼﻰ

۴۵º
ﺟﻨﮕﻞ

ﻧﺎ
ﺣﻴﮥ ﺗ

۴۵º

ﻮﻟﻴﺪ

۴۰º

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﺮورش
ﮔﺎو ﺷﻴﺮى

ﮔﻨﺪم ﺑﻬﺎره

ﺟﻨﮕﻞ

داﻣﺪارى و ﮐﺸﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ

ﮔﻨﺪم

ﮐﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ

۴۰º
ﮔﻨﺪم و ﻏﻼت داﻧﻪرﻳﺰ

ﺘﺎﻧﻪ
ﺴ

زﻣ

۳۵º
ﮔﻨﺪم

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ذرت
ذرت

۳۰º

ﮔﻨﺪم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ

ﺗﻠﻔﻴﻖ داﻣﺪارى و
ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻴﺎﺑﺎن

ﭘﻨﺒﻪ

۲۵º

۳۵º

ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﮐﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﭘﻨﺒﻪ

۳۰º

۲۵º

ﭘﺮورش ﮔﺎو ﺷﻴﺮى
داﻣﺪارى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۲۰۰ ۴۰۰

۰

ﻏﻴﺮﮐﺸﺎورزى

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﻮاﺣﻰ ﻋﻤﺪۀ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎرﺑﺮى زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎورزى در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﻳﮑﺎ

٭ ﮔﺎﻫﻰ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﻌﺪﻧﻰ ﻳﺎ
ﻋﻤﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهاى ﻧﺰدﻳﮑﻰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻰﺷﻮد.ﻋﻠﻞ ٔ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ،ﺑﺎزارﻣﺼﺮف و اﻣﮑﺎن
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﺖﺧﻴﺰ اﻃﺮاف ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرسٔ ،
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن اﺳﺖٔ .
ﺑﻮت در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎى اﻣﺮﻳﮑﺎ ــ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺲ ﻣﺸﻬﻮر
ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻰ
اﺳﺖ ــ و ٔ

و ﺗﺼﻮﻳﺮى و اﺑﺰارﻫﺎى ﺑﺮﻗﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻰ اﻧﺪ.
٭ ﺷﻴﻮه ﻫﺎى ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻮاﺣﻰ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورد ﮐﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻰ را از
ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺠﺎور ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﺳﺎزد .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۰ﮐﻪ در آن ،ﻧﻮﻋﻰ ﺧﺎص
از ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺻﻨﻌﺘﻰ رور) (Ruhrآﻟﻤﺎن،ﻣﺮﮐﺰ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  ۲۲ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮک وﺗﻮﻟﻴﺪ ۳۰درﺻﺪ زﻏﺎل و ۲۰درﺻﺪ
ﻓﻮﻻد اروﭘﺎ.

٢٠

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﻳﮏ ﺑﺎزار ﺷﻨﺎور در ﺑﺎﻧﮑﻮک ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

٭ از دﻳﮕﺮ ﻣﻼکﻫﺎى ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻧﻮاﺣﻰ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺮوت
و ﻓﻘﺮ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻰ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻼکﻫﺎى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .ﻳﮑﻰ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى
ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻰ
راﻳﺞ در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻧﻮاﺣﻰ ،ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ،ﻣﻴﺰان
اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
ٔ
ﺑﺎﺳﻮادى و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ روى ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ
ٔ
ﺑﺮﺧﻰ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻤﺪه ﺷﻤﺎل )ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دو ٔ
ٔ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ( و ﺟﻨﻮب )در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
٭ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺠﺎرى ﻧﻴﺰ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻰ
ﺧﺎﺻﻰ را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

اﺗﺤﺎدﻳﮥ اروﭘﺎ )(EU
اﺗﺤﺎدﻳﮥ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ )(EFTA

) (NAFTAاﺗﺤﺎدﻳﮥ ﺗﺠﺎرت آزاد
اﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى

ﻣﺪار ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل

اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﺷﺪه
ﭘﻴﺶ از  ۱۹۹۰ﻣﻴﻼدى
اوﭘﮏ
آﺳﻪآن

ﺷﻤﺎل

A

ﻣﺪار رأساﻟﺴﺮﻃﺎن
ﺟﻨﻮب

) (LAIAاﺗﺤﺎدﻳﮥ اﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ
A

اﺳﺘﻮا

ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﮐﻢﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻣﺪار رأساﻟﺠﺪى
۵۰۰km

۰

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﻋﻤﺪۀ ﺗﺠﺎرى ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﻣﻴﻼدى

٢١

ﻣﺮزﻫﺎى ﻧﺎﺣﻴﻪ
٭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮزﻫﺎى دﻗﻴﻖ ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﺎر دﺷﻮارى اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣـﺮز ﻧـﻮاﺣـﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ )ﻣﺜﻼ ً ﺧـﺎکﻫـﺎى ﭼـﺮﻧﻮزﻳﻮم ﻳﺎ زﻳﺴﺖﺑﻮم
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ( را آﺳﺎنﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮان
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد .ﭼﺮا؟
ﻣﺮزﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻗﺮاردادى اﻧﺪ و
در واﻗﻊ ،در روى زﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺮزﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ
ﺧﺎص ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ﻳﺎ ﮐﺸﺖ ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
در ﻣﺠﺎورت ﮐﺸﺖ ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪى در دل ٔ
ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺨﺶ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ٔ
در اﺛﺮ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺒﻠﻰ
ﻗﺒﻠﻰ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ،دﻳﻦ ،ﻧﮋاد و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ٔ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ داراى ﮐﺎﻧﻮن و ﻣﺮﮐﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ
٭ ﻫﺮ
ٔ
ﻋﻮاﻣﻞ وﺣﺪت و ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ در آن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺠﺎور
ــ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ــ ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ را از ٔ
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ از ﮐﺎﻧﻮن ﻳﮏ ٔ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از وﻳﮋﮔﻰﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .ﻳﮏ
ﻣﺜﺎل ﺧﻮب در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻧﻮاﺣﻰ)زﻳﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ(اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎى
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
ٔ
دﻳﮕﺮى از ﻧﻮاﺣﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ؟
اﺳﺘﻮا

ﺻﺤﺮاى ﺑﺰرگ اﻓﺮﻳﻘﺎ

ﻧﻴﻤﻪﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

ﺑﻴﺎﺑﺎن

ﭘﺎرک ﻣﻠﻰ

ﺳﺎواﻧﺎ

)ﺳﺎواﻧﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه(

ﺧﺸﮑﻰ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل

 ۷ﻣﺎه ﺑﺪون ﺑﺎران

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﺑﺎراﻧﻰ

)ﺳﺎواﻧﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ(
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎراﻧﻰ
زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺸﮏ

 ۲ﻣﺎه ﺑﺪون ﺑﺎران

ﺑﺎران در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﺳﺎوان ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﺤﺮاى اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﺑﺎراﻧﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺤﺮا،
ﻋﻠﻒﻫﺎى ﺳﺎوان ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ُﺗﻨُﮏﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺪارى ﮐﻪ از ﻋﻠﻒﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎهﻗﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻣﺮاﺗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮑﻰ ﻫﻮا ﺑﻪ اﺳﺘﭗﻫﺎى ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

روشﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى
اﻣﺮوزه ﺑﺮاى ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى از روشﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﻰ،
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ٭ و
ﺑﻪوﻳﮋه روشﻫﺎى آﻣﺎرى و رﻳﺎﺿﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى
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ﮐﻤﻰ )ﻓﺮاواﻧﻰ ﺗﮑﺮار ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ در
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎى آﻣﺎرى و ّ
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻰ و …( ﻣﻴﺰان وﺣﺪت و ﺗﺠﺎﻧﺲ را در
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ٔ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺮدم ،واﺣﺪﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ )ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎرهﻫﺎ( ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ )ﮐﺸﻮرﻫﺎ( را ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎره اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻰﺷﻮد؛ زﻳﺮا از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﻤﺎل
ﻣﺜﻼ ً ٔ
ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻨﻔﺮد در
ٔ
آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﮏ ٔ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﻣﺮزﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ادارى
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺮز ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ ــ ادارى ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻳﺎن ،ﻧﻮاﺣﻰ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎ ﻣﺮز ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﻄﺒﺎق دارﻧﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٣

۱ــ ﭼﺮا ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزى ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﻣﺮزﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﺛﺎﺑﺖاﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ.
۳ــ اﻣﺮوزه ﺑﺮاى ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪى از ﭼﻪ روشﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد؟
۴ــ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮى آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺭﺩی
)(1

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮدهاى از ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺪود ۱
ـــ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ را
ٔ
٥
ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﻦ ﻗﺎره در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ،
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪٔ .
آﺳﻴﺎى ﻣﺮﮐﺰى و آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب
٭ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﻣﺼﺮ از ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎن
ٔ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
٭ ﺟﻤﻬﻮرىﻫﺎى ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در آﺳﻴﺎى ﻣﺮﮐﺰى ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروى اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .در
آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ،درﺳﺎل ۱۹۹۶م .ﺑﻴﺶ از  ۲۵۶ﻣﻴﻠﻴﻮنﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻘﻂ در دو ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺷﻤﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﻣﻪ ،ﺳﻴﻼن و ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ۱۲
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ــ دوﻣﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ــ را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
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٭ در آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ ،ﺷﻤﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﻧﺪوﻧﺰى و ﻣﺎﻟﺰى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
درﻳﺎى ﺧﺰر

ﺑﻴﺶ از  ۷۶درﺻﺪ
۷۵ــ۵۱
۵۰ــ ۲۶
۲۵ــ۱۶
۱۵ــ۶
 ۵ــ۰

ﻣﺪاررأساﻟﺴﺮﻃﺎن
اﻗﻴﺎﻧﻮس
آرام
اﺳﺘﻮا

ﺗﻨﮕﮥ ﻫﺮﻣﺰ
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

٣۰

º

۲۰

۱۰º
۰º

ﺑﺎباﻟﻤﻨﺪب

ﺗﻨﮕﮥ ﻣﺎﻻﮐﺎ
ﻣﺪاررأساﻟﺠﺪى

درﻳﺎى ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ

ﺟﺒﻞاﻟﻄﺎرق
º

درﻳﺎى
اﺣﻤﺮ

ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
درﻳﺎى ﻋﻤﺎن

درﻳﺎى ﺳﻴﺎه

۴۰º

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ۱۰º
º

٢۰

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
۳۰º

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﻴﻦ اﻓﺮﻳﻘﺎ در ﺷﻤﺎل
ﻗﺎره اﻓﺮﻳﻘﺎ دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎوان ،از ﺷﺮق ﺗﺎ درﻳﺎىاﺣﻤﺮ و از ﻏﺮب
ﺗﺎ
ﺟﻨﻮب
از
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ،
درﻳﺎى
ﺑﻪ
ﺷﻤﺎل
از
ﻧﺎﺣﻴﻪ
اﻳﻦ
دارد.
آن ﻗﺮار
ٔ
ﺗﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ درﻗﺎرهﻫﺎى اروﭘﺎ و اﻣﺮﻳﮑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .دو ﮐﺸﻮر آﻟﺒﺎﻧﻰ و ﺳﻮرﻳﻨﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﻼﻣﻰ اﻳﻦ دو ﻗﺎرهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﮕﻮن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ در ﭘﺎرهاى ﻣﻮارد اﺷﺘﺮاﮐﺎت
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ
ٔ
ﻓﺮاواﻧﻰ دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﭼﻮن ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻰ ،زﻏﺎلﺳﻨﮓ،
ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺲ ،روى ،ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ و … ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻰ اﻧﺪ .ﺣﺪود ۶۵/۵درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن در ﻣﻴﺪانﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ اﻃﺮاف
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در دوره ﻳﺎ دورهﻫﺎﻳﻰ
ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻰﮐﺮان در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰٔ ،
از ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻼى ﺷﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎر دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﻰ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺿﻌﻒ ﻓ ّﻨﺎورى و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ،در ﺷﻤﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ارزان و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮانﺗﺮ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ درآﻣﺪهاﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎى ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﻰ وﻳﮋهاى دارد و  ۲۴درﺻﺪ اراﺿﻰ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
وﺳﻌﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ۳۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰرﺳﺪ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ
ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞاﻟﻄﺎرق ،ﺑُﺴﻔﺮودارداﻧﻞ ،ﺑﺎباﻟﻤﻨﺪب و
ﻧﻴﺰ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ .ﺗﻨﮕﻪﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎى ﻣﻌﺮوف ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰٔ ،
ﻣﺎﻻﮐﺎ ﻫﻤﮕﻰ در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ــ ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﻔﺖ ــ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻤﺘﺎز ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
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دوﻟﺖﻫﺎى ﻣﺘﺠﺎوز ،ﺑﻪوﻳﮋه اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزى در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ــ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ــ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ،ﻧﺒﻮد وﺣﺪت ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﮐﺰ )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ آﺳﻴﺎ( و
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزى و ﺟﻨﮓﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ دﻳﮕﺮ ،رژﻳﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس )اﺳﺮاﺋﻴﻞ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎى ﻣﺘﺠﺎوز دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم
ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد آواره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را از ﺧﺎﻧﻪ و
ٔ
اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎى
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ﻣﺘﺠﺎوز اﺑﺮاز وﺟﻮد ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪى اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮان ﻓ ّﻨﺎوراﻧﻪ )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﮑﻰ( ﺧﻮد در ٔ

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻰ
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۷۲ﻣﻴﻼدى ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاى ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻰ  ۵۵ﻋﻀﻮ
دارد و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻰ و
ﻫﻤﮑﺎرى در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ ،رﻳﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﻤﺎر
و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮاى
ﺑﺮﻗﺮارى ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻳﮑﻰ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ
ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ داورى و اﻣﺘﻨﺎع
از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن زور و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ اﺟﻼس ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ در ﺗﻬﺮان ــ ۱۳۷۶

ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﯽ
درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮاى رﻓﻊ
٭
ٔ
اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﻓﺼﻞ۲
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ
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درس ﺳﻮم  :وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺑﻪﻧﺎم ﺳﺎﺣﻞ

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺳﻮاﺣﻞ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﻳﺎ ﺳﻮاﺣﻠﻰ را در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ
ﺳﺆال ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ؟ ﺳﺎﺣﻞ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدى اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻫﻮاﮐﺮه ،آبﮐﺮه و ﺳﻨﮓ ﮐﺮه ﺑﺎﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ در ﻧﻮاﺣﻰ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ّ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﻰ از آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻳﺎ در
ٔ
اﻳﻔﺎى ﻧﻘﺶﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ
درزﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى دارﻧﺪ.
ﻣﺎ دراﻳﻦ درس ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻬﺎن ،اﻧﻮاع
ﺳﻮاﺣﻞ و اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ درﻳﺎ و ﺧﺸﮑﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.اﺻﻄﻼح
ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺟﺰر ﺑﻪﮐﺎر
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮاى
ٔ
ﻣﻰرود.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮارى در اﻃﺮاف ﻗﺎرهﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﻬﻨﺎى
ﺳﻮاﺣﻞ در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﭼﻮن ﺷﺮق
ﻗﺎره اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﺮض ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻏﺮب اﻳﻦ ﻗﺎره ﻋﺮض ﺳﻮاﺣﻞ
ٔ
ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﻬﻦ را روى ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻰ اﻧﻮاع ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻰﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﻰ و ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ و ﻣﺎﺳﻪاى ﭘﻬﻨﺎى ﮐﻤﺘﺮى دارﻧﺪ.

اروﭘﺎ

آﺳﻴﺎ

آﻣﺮﻳﮑﺎى
ﺷﻤﺎﻟﻰ

آ
رام

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

اﻗﻴﺎﻧ

ﻮس

آﻓﺮﻳﻘﺎ
اﺳﺘﻮا

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ

اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

آﻣﺮﻳﮑﺎى
ﺟﻨﻮﺑﻰ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺣﻠﻰ

ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ و
ﮐﻢﻋﺮض

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ اﻧﻮاع ﺳﻮاﺣﻞ در ﺟﻬﺎن

ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ و ﻋﺮﻳﺾ
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انواع سواحل

عواملى چون رسوبگذارى ،فعالىت آتشفشانى،
مرجان ها و تغىىرات سطح آب درىاها در پىداىش انواع
سواحل مؤثرند .سواحل مختلف تحت تأثىر عواملى
چون تغىىرات سطح آب درىاها (پىشروى و پسروى
درىا) قرار دارند .برخى سواحل از گذشته جزء سواحل
هموار و پست بوده اند و برخى سواحل جزء سواحل
صخره اى اند.
سواحل صخره اى که ناهموارى هاى آن به داخل
آب کشىده شده به شدت تحت تأثىر امواج فرساىشى درىا
بوده و سرانجام پس از گذشت زمان به سواحل پست و
هموار تبدىل مى شوند.

شکل  2ــ ىک ساحل مرتفع  ،استان هرمزگان

شکل3ــ ىک ساحل پست در استان هرمزگان

فعالیت 1
28

1ــ سواحل پست براى سکونت و فعالىت انسان مناسب ترند ىا سواحل مرتفع؟ چرا؟
2ــ سواحل مرتفع و سنگى چگونه به وجود آمده اند؟ براى پاسخ گوىى به اىن پرسش ،از دبىر خود کمک
بگىرىد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮاﺣﻞ
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ،ﺳﻮاﺣﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
اﻣﻮاج ،ﺟﺰروﻣﺪ ،ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﻃﻮﻟﻰ٭ و ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و
ﺑﺎدﻫﺎ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ،ﺣﻤﻞ و رﺳﻮبﮔﺬارى
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

)ﺗﭙ درﻳ
ﻪ ﻫ ﺎ ﺎ ﺑﺎ
ى ﻣﺎ رﻫﺎ
ﺳﻪ ا
ى(

ﭘﺲ ﺳﺎﺣﻞ

ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ
اﻟﺒ ّﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ٔ
و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﮓﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ،ﻫﻤﮕﻦ ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻰ ﺟﻨﺲ
ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺣﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى آﺗﺶﻓﺸﺎﻧﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺮار دارد.

ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺣﻞ

ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻣﺠﺎور
ﺳﺎﺣﻞ

ﻧﺎﺣﻴﮥ دورﺗﺮ از
ﺳﺎﺣﻞ

ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺐ
ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺐ
۱۰۰-۲۰۰ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در
اﻏﻠﺐ
ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮس اﻣﻮاج
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از)(۵۰
ﻧﻘﻄﮥ ﺷﮑﺴﺖ اﻣﻮاج
ﻧﺎﺣﻴﮥ واﻗﻊ در ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺰر
ﺳﺎﺣﻞ رﺳﻮﺑﻰ
ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ
ﻣﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺮز
ّ
ﻣﺤﺪودۀ
ﺷﮑﺴﺖ اﻣﻮاج

رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ﺳﺎﺣﻠﻰ

ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ

ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺎرج از
ﺗﺄﺛﻴﺮاﻣﻮاج

ﻣﺮز ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺰر

اﻣﻮاج ﻣﺎﺳﻪاى
ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓ

ﺷﻦ و رﻳﮓ

ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ

ﻣﺎﺳﻪ

ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰﻫﺎ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰﻫﺎ

ﻣﺎﺳﻪ

ﺳﺪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ﻣﻮازى ﺳﺎﺣﻞ

ﺷﮑﻞ  ۴ــ ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج و اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎى ﺳﺎﺣﻞ رﺳﻮﺑﻰ



ﺑﺮﺍی
ﻣ
ﻄ
ﺎ
ﻟ
ﻌ
ﻪ
ﺗﻴﺮکﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎﺳﻪ

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮج ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺟﺎذﺑﻪ،ﻣﻮاد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ا
ﻣ
ﻮاج
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﻮاد
ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻤﻞ را ﺑﻪ
ﻣﻰراﻧﺪ.
ﻣ
ﻰﮐﻨﺪ.
ﻧﻬﺸﺖ ﺳﻮم

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ
ﻃﻮﻟﻰ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ﺳﺎﺣﻠﻰ

ﻧﻬﺸﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

ﻧﻬﺸﺖ اوﻟﻴﻪ
ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه

اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زاوﻳﻪدار در ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ ۵ــ اﺛﺮات اﻣﻮاج ﻃﻮﻟﻰ در ﺳﺎﺣﻞ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲

۱ــ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺣﻞ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎىﺧﺰر در اﻳﺮان ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ )ازدﺑﻴﺮ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(
٢٩

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﺎدﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻰوزﻧﺪ ،اﻣﻮاج
را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ .ﻧﻴﺮوى اﻣﻮاج ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ درﻳﺎ
ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .اﻣﻮاج ﺑﺎ ﻗﺪرت زﻳﺎد و ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺑﺎ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آب؛ ﻣﺜﻞ ذرات
ﺷﻦ و رﻳﮓ و ﻣﺎﺳﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻮاج ،ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺤﻼﻟﻰ آب درﻳﺎ ﺑﺮﺳﻨﮓﻫﺎى آﻫﮑﻰ
ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد آب ،ﻣﻮاد آﻫﮑﻰ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺷﮑﺎفﻫﺎ و
درزﻫﺎﻳﻰ را در ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻮاﺣﻞ ،اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎ
ﭼﻮن درﻳﺎﺑﺎر٭ ،ﺳﺘﻮن ﻫﺎى ﺳﻨﮕﻰ درﻳﺎﻳﻰ٭  ،ﻏﺎرﻫﺎ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻔﺮ ﻣﻮاد
)ﮐﺎوﺷﻰ( ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
٭
ﺗﭙﻪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ﺳﺎﺣﻠﻰ ،ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ٭ و ﻣﺮدابﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻧﺎﺷﻰ از رﺳﻮب ﮔﺬارى ﻣﻮاد
)ﺗﺮاﮐﻤﻰ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﻰ رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻰ
ﺗﺮاﮐﻤﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ درﻳﺎﺑﺎرــ ﭼﺸﻢاﻧﺪازى از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮۀ واﻳﺖ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۷ــ ﻳﮏ ﻃﺎق درﻳﺎﻳﻰ )ﺣﻔﺮه( در وِ ﻟﺰ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻳﮏ ﺑﺎﺗﻼق ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻰ

٣٠

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻳﮏ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﻰ درﻳﺎﻳﻰ در ﺟﺰﻳﺮۀ ﻫﻮى،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

دهنده سواحل را نام ببرىد.
1ــ عوامل تغىىر ٔ
2ــ پهناى سواحل سنگى.......از سواحل پست و ماسه اى است.
کلمه صحىح ىا غلط بنوىسىد.
3ــ در مقابل هر عبارتٔ ،
)
الف :جزر و مد ،شکل سواحل را تغىىر مى دهد( .
)
ب :پىداىش جزاىر مرجانى ىک نوع فراىند حفر مواد ىا ( فرساىش کاوشى ) است( .
 4ــ در جدول زىر ،مشخص کنىد که کدام اشکال ناشى از فرساىش کاوشى و کدام ناشى از فرساىش تراکمى
هستند.
نام شکل ناهموارى

( کاوشى ) حفر مواد

( تراکمى ) رسوب گذارى

1ــ تپه هاى ماسه اى ساحلى

فعالیت 3

2ــ درىابار
3ــ ستون سنگى درىاىى
4ــ باتالق

 5ــ جمله هاى سمت راست را به طور مناسب به عنوان هاى سمت چپ مربوط کنىد.
1ــ تپه هاى ماسه اى ساحلى
الف :از تأثىر باد بر سطح آب اقىانوس ها و درىاها به وجود مى آىد.
2ــ فرساىش امواج
ب :هنگام طوفان مقدار آن بسىار زىادتر است.
3ــ سکوهاى ساحلى
پ :وسعت (عرض) سواحل در آن جا زىاد است.
4ــ امواج
ت :عرض سواحل در آن جا کم است.
 5ــ نىروى امواج
ث :سواحل تحت تأثىر آن قرار دارند.
6ــ شرق اىاالت متحده
ج :امواج به مرور باعث عقب نشىنى آنها مى شوند.
7ــ درىابار
چ :از جمله اشکال ناهموارى ناشى از حفر مواد ساحلى است.
 8ــ غرب اىاالت متحده
ح :از جمله اشکال ناهموارى ناشى از رسوب گذارى است.

بیشتر بدانیم
به کشورهاىی که هىچ گونه دسترسی به درىا ندارند کشورهای محصور در خشکی می گوىند.در حال حاضر
 43کشور دنىا چنىن شراىطی دارند.اىن کشورها برای دسترسی به بنادر ساحلی مجبور به اتکا به همساىگان خود
هستند.برای مثال افغانستان برای دسترسی به درىا محتاج پاکستان است.اما پاکستان از طرىق درىای عمان و
اقىانوس هند به تمام آب های آزاد جهان راه دارد.پاکستان از درىاهای اطراف خود در شىالت و ماهىگىری استفاده
می کند و با تمام بنادر جهان ارتباط دارد.
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درس ﭼﻬﺎرم  :اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﺣﻞ
ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ از ﺗﺮاﮐﻢ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎ و
زﻳﺎد
ّ
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ
روﺳﺘﺎﻫﺎى ّ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰﻫﺎى
ٔ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﮐﻨﻴﻢ.

ﺗﻮانﻫﺎى ﺳﺎﺣﻞ و ﻧﻘﺶ آن در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن
در ﺳﻮاﺣﻞ دﻟﺘﺎﻳﻰ٭ و ﺧﻠﻴﺞﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻰ ﻓﺮاوان و ﻋﻤﻖ ﮐﻢ و ﻧﺴﺒﺘﺎً آرام ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺳﻮاﺣﻞ دﻟﺘﺎﻳﻰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﮔﻴﺮى اﻫﻤﻴﺖ
زﻳﺎدى دارﻧﺪ.
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ
۱ــ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻌﺘﺪل ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻰ ورزشﻫﺎ
ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ و اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و
ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎ ،ﻣﻮجﺳﻮارى و ﻗﺎﻳﻖراﻧﻰ وﺟﻮد دارد.
۲ــ ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺑﻪ درﻳﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻰ آﺳﺎن ﺑﻪﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺪرﮔﺎهﻫﺎ و
ٔ
۳ــ ﻣﺮدم از ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻔﺮﻳﺤﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮑﻰ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى زﻳﺒﺎى ﺳﻮاﺣﻞ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎى ﺳﻨﮕﻰ
درﻳﺎﻳﻰ اﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱
٣٢

۴ــ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪدﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع و َاﺷﮑﺎل
ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺤﻴﻂﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻰ ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻧﺪ.
۵ــ در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ از اﻧﺮژى اﻣﻮاج ﻗﻮى و ﻧﻴﺮوى
ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ
ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎ ارزش دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻰﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﻠﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰى(.
۶ــ در اﻏﻠﺐ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﮐﻢﺷﻴﺐ،
آب و ﻫﻮاى ﻣﻨﺎﺳﺐ و آب ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪى را ﺑﺮاى زراﻋﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ
آﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻮاﺣﻞ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﻳﻦ ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻳﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎﺣﻠﻰ در ذﻫﻦ
اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ّ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ٔ
ﻧﻴﺎزﻫﺎى آﻧﺎن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓ ّﻨﺎورى دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاوان ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در درس ﺳﻮم ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ در ﺳﻮاﺣﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.

۱ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﻴﻄﻰ دﻳﮕﺮى را ﺑﺮاى ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻣﻰﺗﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد؟
۲ــ ﮐﺪامﻳﮏ از ﺗﻮانﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻳﺮان ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد؟
۳ــ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮانﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد؟ ﭼﺮا؟

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ
اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ،راهﺳﺎزى ،اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺪر و اﺳﮑﻠﻪ،
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎ٭ ﻳﺎ ﺳﺪﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ،ﺗﻌﻤﻴﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎى ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه ﺳﻮاﺣﻞ
و ﻻﻳﺮوﺑﻰ٭ ﺑﻨﺎدر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ٔ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﻨﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر،
ﻫﻤﻴﺸﻪ و در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰدﻫﺪ .اﻳﺠﺎد ﻣﻮجﺷﮑﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج ﻗﻮى
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻰ ﮐﻪ از ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎد ﻣﻰﮐﺎﻫﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻔﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺪ درﻳﺎﻳﻰ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻳﮏ ّ

ﺳﺪ ﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺷﮑﻞ ۲ــ ّ

٣٣

فعالیت 2

کنىد.

1ــ به نظر شما بىن رشد جمعىت و تغىىر در چشم اندازهاى ساحلى چه رابطه اى وجود دارد؟ گفت و گو

2ــ به نظر شما عالوه بر موارد گفته شده ،چه تغىىرات دىگرى ممکن است در چشم اندازهاى ساحلى رخ
دهد؟ آنها را نام ببرىد.
3ــ آىا چشم اندازهاى ساحلى را نباىد تغىىر داد؟ چرا؟ دالىل خود را بىان کنىد.

فعالىت هاى انسان در سواحل

ساکنان نواحى ساحلى به روش هاى گوناگون از اىن محىط
بهره بردارى مى کنند.
انسان از دىرباز با درىا ارتباطى تنگاتنگ داشته و درىا
همواره ىکى از منابع درآمد او به حساب مى آمده است .امروزه
نىز شمار زىادى از ساکنان نواحى ساحلى به فعالىت هاىى مانند
ماهى گىرى صنعتى ،ساخت و تعمىر قاىق ها و کشتى ها ،بافت تورهاى
تخلىه کشتى ها ،خدمات گمرکى و کار در
ماهى گىرى ،بارگىرى،
ٔ

پاىانه هاى بندرها مشغول اند.
تعدادى از ساکنان سواحل نىز به فعالىت هاى تورىستى
جمله اىن فعالىت ها مى توان مشاغلى چون هتلدارى،
مشغول اند .از ٔ
اداره تأسىسات ورزشى و فرهنگى اشاره
اداره تورهاى تفرىحىٔ ،
ٔ
استفاده ارتباطى از سواحل
کرد .در بىن بهره بردارى هاى مذکور
ٔ
زمىنه
مهم در ٔ
اهمىت ّ
ّ
خاصى دارد؛ زىرا ىکى از راه هاى ارتباطى ّ
حمل کاال در دنىا در حال حاضر راه هاى درىاىى است که در مقصد
و مبدأ خود به سواحل ختم مى شوند.

بیشتر بدانیم
سواحل در آغاز تمدن بشری به عنوان کانون و بستر تمدن ها محل مناسبی برای فعالىت های بشری بوده اند.
در حال حاضر حدود 40درصد از جمعىت جهان در محدوده 100کىلومتری درىاها زندگی می کنند60.درصد از
شهرهای جهان که جمعىت باالی شش مىلىون نفر دارند در سواحل زندگی می کنند.بىشتر فعالىت های تجاری بشر
در نزدىکی سواحل و بنادر قرار دارد.اىن بنادر اسکله های بزرگ و کوچک و جمعىت فراوانی را در درون خود
جای داده اند.امروزه سواحل محل اصلی تمرکز فعالىت های اقتصادی،تجاری  ،صادرات و واردات کاالست.
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شکل 3ــ صنعت ماهى گىرى  ،ژاپن

فعالیت 3

دهىد.

1ــ اهمىت کدام ىک از فعالىت ها و مشاغل اشاره شده در نواحى ساحلى بىشتر است؟ چرا؟
2ــ کدام ىک از اىن فعالىت ها در سواحل شمالى ىا جنوبى اىران وجود دارد؟
تهىه کنىد و در کالس ارائه
3ــ
درباره اهمىت اقتصادى و ارتباطى سواحل به کمک دبىرخود گزارشى ّ
ٔ

آلودگى سواحل

مهم نواحى ساحلى است و از دو
آلودگى ىکى از مسائل ّ
منبع ناشى مى شود:
1ــ آلودگى ناشى از فعالىت هاى انسان در محىط درىاىى که
اىن مواد بعد ًا به نواحى ساحلى حمل مى شوند .مواد نفتى ىکى از
آالىنده هاى ساحلى است که مقدارى از آن در حد عادى در آب
درىاها وجود دارد ولى بخش اعظم آن به دنبال ح ّفارى چاه هاى نفتى
در درىاها ،شکستن لوله هاى انتقال نفت خام و تصادف کشتى هاى
نفت کش به وجود مى آىد و در هر مورد به ورود مقادىر عظىم نفت
خام به آب هاى ساحلى منجر مى شود .اىن مواد نفتى سرانجام در
سواحل ته نشىن مى شوند .اىن آلودگى نفتى موجب از بىن بردن
جانوران و گىاهان اىن محىط ها ،مى شود و بر فعالىت هاى گردشگرى
نىز تأثىر منفى مى گذارد.
نتىجه فعالىت هاى انسان
2ــ مواد آلوده کننده اى که در
ٔ
در خشکى مجاور به وجود مى آىند مانند؛ فاضالب هاى ناشى از
فعالىت هاى صنعتى.
کننده نفتى که سرانجـام به
ىکى دىگر از منابع آلوده
ٔ
نـواحى ساحلى مى رسد ،نفوذ مواد نفتى ناشى از مجموعه هاى
صنعتى و پارکىنگ ها بـه درىاست .فاضالب شهرها عامل دىگـر
نفوذ آلودگى بـه درىاست .مردم در بسىارى از کشورها زباله ها و
فاضالب ها را در آب هاى کم عمق ساحلى تخلىه مى کنند؛ به گمان
اىن که اىن مواد در آب رقىق مى شوند و در محىط درىا مى پوسند.
سمى
مجتمع هاى صنعتى ساحلى مقادىر عظىمى از مواد شىمىاىى ّ
را به محىط هاى درىاىى وارد مى کنند که به از بىن رفتن موجودات
منجر مى شود .مواد رادىواکتىو زباله هاى اتمى ىکى دىگر از

شکل  4ــ افزاىش آلودگى کانال سوئز بر اثر تردد زىاد نفتکش ها

شکل  5ــ آلودگى آب درىاها بر اثر تصادف وآتش سوزى کشتى هـاى نفتى
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توسط نىروگاه هاى اتمى
آالىنده هاى محىط هاى ساحلى است که ّ
مستقر در سواحل و بـرخى صناىع دىگر مثل صنعت تولىد فسفات
اولىه آن حاوى مقدارى اورانىم است) تولىد مى شود .اگر
(که ّ
ماد ٔه ٔ
اىن مواد به هر دلىل به آب هاى ساحلى وارد شوند ،در قسمت هاىى
از بدن آبزىان رسوب مـى کنند .درصورتى که انسان از اىن آبزىان

تغذىه کند ،مسموم مى شود .فاضالب هاى کشاورزى نىز از دىگر
منابع آلودگى سواحل اند؛ زىرا داراى مواد غذاىى زىادى از جمله
فسفرند و جمع شدن آنها در آب هاى ساحلى راکد و کم عمق پس
از ّمدتى به از بىن رفتن آبـزىـان و کاهش کىفىت محىط ساحلى
منجر مى شود.

شکل 6ــ استخراج نفت از درىا

بیشتر بدانیم
گاهى ،کشتى هاى نفت کش غول پىکر در امواج بزرگ درىاها گرفتار و درهم شکسته مى شوند و هزاران
بشکه نفت خام آنها وارد آب هاى اقىانوسى مى شود.از اىن قبىل حوادث در اغلب نقاط جهان اتفاق مى افتد اما
متحده امرىکا رخ داده است؛ ىعنى در جاىى
مهم ترىن آنها در درىاى شمال و آب هاى ساحلى شمال شرق اىاالت
ٔ
تصفىه نفت خام وجود دارد .در سال هاى اخىر نشت نفت خام در سواحل شمالى
که تأسىسات فراوان صدور و
ٔ
و جنوبى آالسکا دىده شده است .نشت مقادىر عظىم نفت خام به دنبال حفارى چاه هاى نفت در درىاى شمال و
لوله بزرگ
آب هاى ساحلى ىوکاتان مکزىک در خلىج مکزىک در سال هاى اخىر اتفاق افتاد .شکستن ىک خط ٔ
نفت نىز به وقوع حوادث مشابه منجر مى شود.

فعالیت 4
36

1ــ منابع آالىنده هاى ساحلى را نام ببرىد.
2ــ منابع آلودگى هاى نفتى در سواحل را نام ببرىد.
3ــ به نظر شما راه مبارزه با آلودگى ها در نواحى ساحلى چىست؟ آىا باىد از فعالىت انسان در اىن نواحى
جلوگىرى کرد ىا اىن که آلودگى ها را تحمل نمود؟ پاسخ اىن سؤال را با کمک دبىر خود به صورت گزارش در
کالس ارائه دهىد.

مدىرىت سواحل

با تمرکز انسان در نواحى ساحلى و افزاىش نوع و مىزان
بهره بردارى از اىن نواحى ،چشم اندازهاى ساحلى روزبه روز
تغىىر مى ىابد و گاه به نابودى آنها منجر مى شود .به همىن دلىل،
استفاده عاقالنه از
مسئله مدىرىت سواحل براى
درحال حاضر
ٔ
ٔ
محىط هاى ساحلى و جلوگىرى از نابودى توان هاى محىطى آنها
مطرح شده است.
مدىرىت سواحل تا حدودى به شناخت درست از
چگونگى فعالىت عوامل فرساىش مانند امواج و جرىان هاى درىاىى
بستگى دارد.
راه هاىى براى پاک کردن محىط ساحلى از مواد آالىنده
نفتی وجود دارد که اغلب آنها گران و زمان بر هستند .لذا بهترىن راه
براى اىن مسئله جلوگىرى از وقوع آن است .با نگهدارى صحىح
و مراقبت از نفت کش ها و نظارت بر کار کارخانه ها مى توان از ورود
مقدار زىادى آالىنده هاى نفتى به نواحى ساحلى جلوگىرى کرد.

امروزه براى جلوگىرى از رىختن زباله و فاضالب به
آب هاى ساحلى قوانىنى وضع شده و روش هاى علمى و مهمى براى
آن به وجود آمده است.
با بهبود کىفىت کار نىروگاه هاى اتمى مى توان از
آلودگى هاى اتمى در سواحل جلوگىرى کرد .براى مبارزه با آلودگى
حاصل از مواد مختلف مانند فسفر ،باىد ورود مواد مذکور به
آب هاى ساحلى کنترل شود .به همىن منظور ،باىد ترکىب و کاربرد
کودهاى کشاورزى منظّم شود و از دفع فاضالب ها به اىن نواحى
به طور قاطع جلوگىرى کرد.
نگهدارى از تپه هاى ماسه اى ساحلى (مانند سواحل هلند)
به دلىل تأثىر آنها در کاهش تلفات مالى و جانى ،هنگام وقوع طوفان
اهمىت بسىار است .به همىن جهت کاشت چمن و درخت
داراى ّ
روى تپه هاى ماسه اى ساحلى و وضع قوانىن سخت براى جلوگىرى
از چراى دام و قطع درختان اىن مناطق بسىار مهم است.

شکل  7ــ احداث حفاظ در سواحل ماسه اى

فعالیت 5

1ــ در مدىرىت سواحل چه مسائلى مطرح است؟
2ــ آىا مدىرىت سواحل فقط باىد به صورت اجبار و منع باشد ىا روش هاى دىگرى نىز وجود دارد؟
 3ــ چرا سواحل از نواحى پرجمعىّت دنىا هستند؟
٭
زنده زىادى زندگى مى کنند؟
 4ــ چرا در تاالب ها موجودات ٔ
درباره اىن جمله توضىح دهىد« :از سواحل براى انجام تحقىقات علمى استفاده مى کنند».
 5ــ
ٔ
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فعالیت 5

کلمه صحىح ىا غلط بنوىسىد.
 6ــ در مقابل هرعبارت ٔ ،
)
الف :مواد رسوبى رىزدانه را باىد در کنار خلىج هاى کوچک ساحلى تخلىه کرد( .
)
ب :تپه هاى ماسه اى ساحلى مانع حفاظت از سواحل هستند( .
درباره تغىىر چشم اندازهاى ساحلى صحىح تر است؟
 7ــ کدام گزىنه
ٔ
ب :توسط عوامل انسانى تغىىر مى کنند.
الف :هرگز تغىىر نمى کنند.
ت :تحت تأثىر عوامل طبىعى تغىىر مى کنند.
پ :به مرور زمان دچار تغىىر مى شوند.
درباره استفاده از محىط درىاىى صحىح است؟
 8ــ کدام گزىنه
ٔ
پهنه اقىانوس ها استفاده مى شود.
الف :بىشتر از جزاىر استفاده مى شود.
ب :بىشتر از ٔ
ت :بىشتر از سواحل استفاده مى شود.
پ :بىشتر از فالت قاره استفاده مى شود.
 9ــ بهترىن راه مبارزه با آلودگى هاى نفتى در سواحل چىست؟
ب  :استفاده از پاک کننده ها
الف :استفاده از آتش
ت :جرىمه و تنبىه
پ :جلوگىرى از وقوع آنها
 10ــ با استفاده از آموخته هاى خود در سال هاى قبل و درس هاى  3و  4اىن کتاب ،و به کمک دبىر خود
تهىه کنىد و در کالس ارائه دهىد.
گزارشى
درباره سواحل شمالى اىران ّ
ٔ

مطالعۀ موردی
()٢

سواحل جنوبی جمهوری اسالمی اىران

٭

درىا نعمتی خدادادی است که می توان با بهره برداری مناسب از آن ،منافع راهبردی و کالنی را برای
کشور حاصل نمود .اهمىت درىا را می توان از جنبه های تسهىل در حمل و نقل و تجارت درىاىی ،برخورداری
از منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی در بستر و زىربستر درىا ،منابع غذاىی بسىار با ارزش در زىر سطح ،صنعت
گردشگری ،تقوىت توان دفاعی ،انتقال ارزش های ملی ،توسعه روابط با ملت ها و کشورهای سراسر جهان و…
برشمرد و به همىن علت ،اتخاذ روىکرد توسعه درىا محور ىکی از روىکردهای اصلی سىاست گذاران کشور در
سال های اخىر می باشد .جمهوری اسالمی اىران به واسطه قرار گرفتن در شمال اقىانوس هند ،مجاورت با تنگه
راهبردی هرمز و بخش شمالی خلىج فارس و همساىگی با کشورهای آسىای مىانه و روسىه از طرىق درىای خزر،
از موقعىت ژئوپولىتىکی و درىاىی وىژه ای در منطقه و جهان برخوردار است .از آنجاىی که بىش از  %٩3صادرات
و واردات و تقرىباً تمامی صادرات نفتی کشور از طرىق درىا صورت می پذىرد ،اهمىت درىا برای ما دو چندان
شده است که در اىن مىان توسعه سواحل کشور به وىژه بخش جنوبی آن ،شرطی الزم برای بهره برداری مناسب و
باىسته از اىن نعمت خدادادی و تأمىن منافع ملی کشور می باشد.
سواحل جنوبی کشور از سه بخش غربی ،شرقی و مىانی تشکىل شده است.
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شکل  8ــ نقشۀ سواحل جنوبی جمهوری اسالمی اىران

بخش غربی که از اروندرود آغاز شده و تا بندرعباس ادامه داشته ،در مجاورت خلىج فارس قرار دارد و نوار
ساحلی سه استان خوزستان ،بوشهر و هرمزگان را دربر می گىرد .بخش مىانی در استان هرمزگان ،مشرف به تنگه
هرمز می باشد و بخش شرقی که سواحل َمکران نام داشته ،از بندر سىرىک در استان هرمزگان آغاز و تا خلىج گواتر
در استان سىستان و بلوچستان ادامه دارد.
به علت وجود رودهای پرآب و شىب کم سواحل استان خوزستان ،سواحل اىن منطقه ،عمدتاً پست و
به صورت تاالب های وسىع (هور) بوده و در ساىر استان ها ،سواحل گاه به صورت پست و گاه به صورت صخره ای
مشاهده می شود.
سواحل َمکران و ىا بخش شرقی سواحل جنوبی کشور ،منطقه ای وسىع با وىژگی ها و قابلىت های منحصر
بفرد بوده که جنس ساحل ،عمق بسىار خوب درىا و عدم نىاز به استفاده از آبراه و کانال های درىانوردی در
سواحل مکران ،امکان ساخت و توسعه بدون محدودىت بنادر ،به وىژه جهت پهلوگىری کشتی های اقىانوسی را
فراهم ساخته است.
با توجه به وىژگی های فوق و قرار گرفتن کشورهای آسىای مىانه و قفقاز (که محصور در خشکی می باشند)
در شمال اىران ،سواحل مکران می تواند به عنوان دروازه جمهوری اسالمی اىران و کشورهای ىاد شده جهت ورود
به اقىانوس هند (سومىن اقىانوس بزرگ جهان) و برقراری ارتباطات فرهنگی ،سىاسی ،اقتصادی و… ،با بىش از
 3٠کشور حاشىه اىن اقىانوس با جمعىتی بالغ بر  2/4مىلىارد نفر محسوب گردد.
اىن سواحل در مجاورت منطقه ای قرار داشته که دو سوم تجارت درىاىی جهان از آن عبور نموده و چهار تنگه
و گذرگاه درىاىی راهبردی جهان ،شامل هرمز (شرىان نفت و انرژی جهان) ،باب المندب و کانال سوئز (شاهراه تجارت
درىاىی به درىای مدىترانه و اروپا) و ماالکا (مسىر اصلی واردات و صادرات کاال به چىن) را شامل می شود .اىجاد بنادر
مادر منطقه ای ( )HUBبه عنوان گره های مواصالتی حمل و نقل و تجارت جهانی ،ارائه خدمات درىاىی به کشتی های
عبوری از منطقه ،توسعه ترانزىت کاال و فعال سازی کرىدور شمال ــ جنوب و… ،ظرفىت های فراوان بالقوه ای هستند
که در سواحل مکران وجود داشته که در صورت برنامه رىزی مناسب و توجه وىژه به توسعه اىن سواحل ،اىن فرصت ها
عىنىت ىافته و تأثىرات مثبتی را در پىشرفت و توسعه کشور جمهوری اسالمی اىران و منطقه به دنبال خواهد داشت.

٭ منبع :دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نىروی درىاىی ارتش جمهوری اسالمی اىران

3٩

ﻓﺼﻞ۳
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

٤٠

درس ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؟

۲
۱۸

ﮑﺎى

ﻣﺮﻳ

آ

۱
ﺟﻨ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
۱۰

ﻮﺑﻰ

ﮐﻮهﻫﺎى ﺟﻮان۱ :ــ آﻧﺪ ۲ــ راﮐﻰ)رﺷﻮز(
۳ــ اﻃﻠﺲ ۴ــ آﻟﭗ  ۵ــ ﭘﻨﺘﻮس و ﺗﺮوس
۶ــ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ۷ــ ﮐﻮﺋﻦ ﻟﻦ  ۸ــ ﺗﻴﺎن ﺷﺎن
۹ــ آﻟﺘﺎﺋﻰ ۱۰ــ ﮐﻮه ﻫﺎى ﺷﺮﻗﻰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
۱۱ــ ﺗﮏ ﮐﻮه ﺗﻴﺒﺴﺘﻰ ۱۲ــ ﺗﮏ ﮐﻮه
اﺣﺠﺎر ۱۳ــ ﺗﻮده ﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺷﺮق
اﻓﺮﻳﻘﺎ ۱۴ــ اﻟﺒﺮز ۱۵ــ زاﮔﺮس

 ۱۷اروﭘﺎ
 ۹آﺳﻴﺎ
۴
۵ ۱۴ ۸
۷
۱۵
۳
۶
۱۲ ۱۱ ۱۶
۱۹
اﻓﺮﻳﻘﺎ
۱۳

ﮐﻮه ﻫﺎى ﭘﻴﺮ۱۶ :ــ ﻋﺴﻴﺮ ۱۷ــ اورال
۱۸ــ آﭘﺎﻻش ۱۹ــ ﮔﺎت

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ درﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ

ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺷﮑﻞ  ۱و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎى ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٭ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎى زﻣﻴﻦ در ﻗﻠﻤﺮو دو ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻟﻒ ــ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺟﻨﻮب اورآﺳﻴﺎ )اروﭘﺎ و
ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺟﻬﺖ
آﺳﻴﺎ( :ﺑﻪ
ٔ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آنرا ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.

)(۱

)(۲

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﮐﻮهﻫﺎى ﺟﻮان) (۱و ﮐﻮهﻫﺎى ﭘﻴﺮ)) (۲آﻟﭗــاﻳﺴﻠﻨﺪ(

٤١

دارﻧﺪ .در ﺟﺪول  ۳ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﻔﺎع و زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ  ۲ﺟﺎﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺟﺪول
را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

ب ــ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻏﺮب ﻗﺎرۀ آﻣﺮﻳﮑﺎ :دو رﺷﺘﻪ
ﮐﻮه اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
٭ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎى ٔ

ﺟﺪول ۳ــ اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎى ﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى آﻧﻬﺎ
اﻧﻮاع ﮐﻮهﻫﺎ
ﮐﻮهﻫﺎى ﺟﻮان

ﮐﻮهﻫﺎى ﭘﻴﺮ

زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﻣﻬﻢ

وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻇﺎﻫﺮى

ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﮐﻮه

ﻧﺎم ﻗﺎره

ﻧﺎم ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ

ﻣﺮﺗﻔﻊ ،دﻧﺪاﻧﻪدار ،ﭘﺮﺷﻴﺐ ،ﻧﻮک ﺗﻴﺰ

۱ــ آﻟﭗ

......

......

ﺑﺎ درهﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ.

۲ــ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ

......

......

ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﮐﻮه

ﻧﺎم ﻗﺎره

ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ دوران ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﮏ

ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع و ﮔﻨﺒﺪى ﺷﮑﻞ ،ﮐﻢﺷﻴﺐ،

۱ــ آﭘﺎﻻش

......

......

)دوران اول(

ﺑﺎ درهﻫﺎى ﺑﺎز و ﮐﻢ ﻋﻤﻖ.

۲ــ ﻋﺴﻴﺮ

......

......

۳ــ اورال

......

......

دوره ﺗﺮﺷﻴﺎرى
ٔ

٭ ﺑـﺮﺧﻰ ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺷﮑﻞ و ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ را
ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﮐﻮه در ﻗﺎره ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد؟
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮐﻮهﻫﺎ را در ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ)از ﺷﮑﻞ۱
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.
´۵۰٠,۴۰

ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎى ﺑﺨﺸﻰ از اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﻰ را در
ﺷﮑﻞ ٔ ۴
ﻣﺤﺪوده
ﺣﻮﺿﻪ٭ آﺑﺮﻳﺰ رود ﺷﺎﻫﺮود ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ٔ
ٔ

´۵۰٠,۲۰

۵۰٠
´۳۶٠,۴۰

ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
 ۱۰۰۰ــ ۶۰۰
 ۱۷۰۰ــ ۱۰۰۰
 ۲۰۰۰ــ ۱۷۰۰
 ۲۳۰۰ـ ۲۰۰۰
>۲۳۰۰

ب
ﺮود

ﺧﺎﻧﮥ

اﻟﻒ

ﺷﺎﻫ
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´۳۶٠,۲۰
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ﺷﮑﻞ ۴ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﺣﻮﺿﮥ آﺑﺮﻳﺰ ﺷﺎﻫﺮود

٤٢

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎى

ﭘﻴﺶ آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۱را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱

ﻧﻘﻄﻪ اﻟﻒ و ب ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
۱ــ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ٔ
ٔ
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺷﺎﻫﺮود از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ؟
۲ــ ارﺗﻔﺎع
ٔ

ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ٔ
درﺑﺎره وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻣﻰﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷﻰ
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪى
ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞٔ ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد اﻣﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى
ٔ
ﺑﺴﻴﺎرى از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ــ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاى دارد ــ ﻧﻤﻰﺗﻮان از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎى زﻳﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮان از روى ﺷﮑﻞ
 ۴ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻧﻘﻄﻪ اﻟﻒ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
ــ ارﺗﻔﺎع ٔ
ــ ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎﻻى  ۲۳۰۰ﻣﺘﺮ

ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻰرﺳﺪ؟
ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ آن و
ﭼﻬﺮه واﻗﻌﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ
آﮔﺎﻫﻰ از ﺷﮑﻞ و
ٔ
ﺑﻪﻧﺎم ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.
ﻧﻘﺸﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.اﻳﻦ
ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺨﺸﻰ از اﻳﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.اﮔﺮ از ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎى ﺧﺰر
ﺑـﻪﻃﺮف ﺳﻴﺎﻻن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ،ارﺗﻔﺎع ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﭘﻴﺪاﻣﻰﮐﻨﺪ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ؟
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻧﻘﺸﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﻰﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪىﻫﺎى
ٔ
زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

-۲۱

درﻳﺎى ﺧﺰر

راﻫﻨﻤﺎ
ﺟﺎدۀ اﺻﻠﻰ
۲۷۲۳

ﺟﺎدۀ ﻓﺮﻋﻰ

رودﺧﺎﻧﻪ

۳۳۵۱

ﺷﻬﺮ
ﺳﻴﺎﻻن
۴۱۷۵
ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان
۱
ﻣﻘﻴﺎس
۵۰۰۰۰۰
ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺑﺨﺸﻰ از اﻃﺮاف درﻳﺎى ﺧﺰر

٤٣

ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد؟

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻗﻠﮥ ﺗﭙﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
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داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .در ٔ
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع  ۵ﻣﺘﺮ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ دور ﺗﭙﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﺮ روى ﺗﭙﻪ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،در
ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﺮ ﮔﺮد ﺗﭙﻪ ﺧﻂ ﺑﺴﺘﻪاى ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ
ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻔﺮ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؟
ﺣﺎل اﮔﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ ،ﺧﻄﻮط رﺳﻢ ﺷﺪه را
ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﮑﻞ  ۷ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ .ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﺧﻄﻮط در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان ﻳﺎ
ﺧﻄﻮطﻫﻢارﺗﻔﺎع ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان،ﺧﻄﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻃﻰ را ﮐﻪ داراى ارﺗﻔﺎع ﻳﮑﺴﺎن اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ
ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد؟
ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان ،ﺳﻄﺢ آب ﻫﺎى آزاد
)ﺻﻔﺮ ﻣﺘﺮ( را ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ارﺗﻔﺎع ﻳﮑﻰ از ﺧﻄﻮط
ﻣﻴﺰان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺞ اﻧﺪازه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﻳﮑﻰ از ﺧﻄﻮط ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان ۱ــ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان در ﺷﮑﻞﻫﺎى ﺑﺎﻻ ۵ ،ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎع
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﻔﺎعﺳﻨﺞ ﺑﺮاى ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان اول در ﭘﺎى ﺗﭙﻪ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ٔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲۵۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭘﺲ از
ٔ
ﺗﭙﻪ ﺷﮑﻞ  ۶را ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ٔ
دوم ،ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻰﺗﻮان ٔ
ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﮑﻞ  ۷ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮد .آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان در ٔ
ٔ
ﺷﮑﻞ ۵ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ از ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى وﺳﻴﻊ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
ﺑﺮاى ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻋﮑﺲﺑﺮدارى ﻣﻰﺷﻮد .آنﮔﺎه
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻮاره از
ٔ
اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ )ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﻰ( ﻋﮑﺲﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ.(۸
و ﻣﺎﻫﻮارهاى را ﺑﻪ ٔ

اﻟﻒــ ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻧﻘﺎط اﻟﻒ و ب ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
بــ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺐ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻰرﺳﺪ؟ ﭼﺮا؟ روى ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ۷

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ

)ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع
ٔ
۱ــ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان :ﻋﺒﺎرتاﺳﺖ از اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎﻋﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﻂ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻗﺒﻞ و ﺧﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺧﻮد دارد در ﻳﮏ ٔ
ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان( ﺑﺮاى ﮐﻠﻴﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان ،ﻋﺪدى ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﭘﻮﺷﺸﻰ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ۱
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
۵۰۰۰۰

٤٤

ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد؟
ﺑﺮاى آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺷﮑﻞ ﭘﺪﻳﺪه )ﮔﻮدال ،ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ (...،و
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻴﻢ
ﺷﻴﺐ آﻧﻬﺎ را از ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان روى ٔ
و آن را ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﻢ،ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ را رﺳﻢ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.
ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ،ﺑﺮﺷﻰ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻳﮏ اﻣﺘﺪاد ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺼﻮر و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۹ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه از ﺷﮑﻞ  ۷را ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺷﮑﻞ  ۹و راﻫﻨﻤﺎى آن ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ.
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ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﻨﻰﻫﺎى ﻣﻴﺰان
ﺑﺎ ﺧﻂ اﻓﻖ دﻳﺪ
ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻇﺮ

1265

1260 5
125

50

12

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه از ﺷﮑﻞ ۷

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
اﻟﻒ ــ ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺷﮑﻞﻫﺎى  A.B.C.Dرا ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ب ــ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول زﻳﺮ را روى ﻧﻴﻢرخ اﺷﮑﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲

ﺟﺪول
ﺷﮑﻞ

ﻧﻮع ﭘﺪﻳﺪه

A

ﻗﻠﻪ

B

ﻣﮑﺎن ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻇﺮ

C

ﻗﻌﺮ

D

داﻣﻨﻪ ﭘﺮﺷﻴﺐ
ٔ

٤٥

ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ A

ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ B

ﻣﺘﺮ
240
220
200

240

240

220

40

220

0

0
22

0

20

ﻣﺘﺮ
2

20

200

ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ C

ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ D

ﻣﺘﺮ

700
680
660
640
620
600

360
340

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲

320
320

700
680
660
640
620
600

340
360

پ ــ ﻫـﺮ ﻳﮏ از اﺷﮑﺎل ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﻪ ﮐﺪام
ﻧﻴﻢرخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮدهاﻳﺪ،ﺗﻌﻠﻖ
دارد؟ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى از ﻧﻴﻢرخ ...............

٤٦

ﻣﺘﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى از ﻧﻴﻢرخ  ..........و ﻧﻴﻢرخ .............

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى از ﻧﻴﻢرخ ...............

ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از دﻳﺮﺑﺎز
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و او را ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوى و ﺗﺤﻘﻴﻖ واداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺳﺆالﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﻴﺎﺑﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ؟
ــ آﻳﺎ ٔ
ــ آﻳﺎ در آﻳﻨﺪه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دو ﺳﺆال ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎى ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ
۱ــ .............
۲ــ ...............
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ ،آﻟﻔﺮد ِوﮔﻨﺮ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪا ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﺸﮑﻰﻫﺎ و ﻗﺎرهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮق آﻣﺮﻳﮑﺎى
ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﻏﺮب اﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﻧﻈﺮ او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
وﮔﻨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺸﮑﻰﻫﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺷﺘﻘﺎق و
و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎى زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻰ ﻗﺎرهﻫﺎى اﻣﺮوزىٔ ،
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻗﺎرهﻫﺎ را در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺷﺖ» :ﻗﺎرهﻫﺎى ﭘﺮاﮐﻨﺪه و دور از ﻫﻢ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،در
ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ«.
دورهﻫﺎى
ٔ
ﻗﺎره
ﻗﺎره ﭘﺎﻧﮕﻪآ ) َاﺑَﺮ ﻗﺎره( را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪٔ .
درﺷﮑﻞ ٔ ۱۰
ﻗﺎره ﻟﻮراﺳﻴﺎ در ﺷﻤﺎل و ﮔﻨﺪواﻧﺎ در ﺟﻨﻮب
ﭘﺎﻧﮕﻪآ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ دو ٔ
دوره ﺗﺮﺷﻴﺎرى،
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ ٔ
اداﻣﻪ روﻧﺪ اﺷﺘﻘﺎق ﻗﺎرهﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ٔ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﻰ درآﻣﺪه و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.ﮐﺪامﻳﮏ از ﻗﺎرهﻫﺎى اﻣﺮوزى
از ﻟﻮراﺳﻴﺎ و ﮐﺪامﻳﮏ از ﮔﻨﺪواﻧﺎ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ؟
۱ــ ﻟﻮراﺳﻴﺎ.......... :
۲ــ ﮔﻨﺪواﻧﺎ.............. :
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻗﺎرهﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎورى روﺑﻪرو ﺷﺪ وﻟﻰ
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺳﺎلﻫﺎى ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را اﺛﺒﺎت و ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﮐﺮد.

ﻧﮕﻪآ

ﭘﺎ

ﭘﺎﻧﺘﺎﻻﺳﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺎرۀ ﭘﺎﻧﮕﻪآ) ۱اَﺑﺮﻗﺎره(
۲۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ

ﻟﻮراﺳﻴﺎ
درﻳﺎی ﺗﺘﻴﺲ
ﮔﻨﺪواﻧﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺎرۀ ﻟﻮراﺳﻴﺎ و ﮔﻨﺪواﻧﺎ

۲

۱۴۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ

اروﭘﺎ

آﺳﻴﺎ

اﻓﺮﻳﻘﺎ

آﻣﺮﻳ
ﺷ ﮑﺎى
ﻤﺎﻟﻰ
ﮑﺎى
ﺮﻳ
آﻣ ﻨﻮﺑﻰ
ﺟ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻗﺎرۀ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﻗﺎرهﻫﺎ در دورۀ ﺗﺮﺷﻴﺎرى
۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻔﺤﻪ

 Gondwanaــ  Laurasiaــ٢

 Pangaeaــ١

٤٧

ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺗﮑﻤﻴﻞ
اراﺋﻪ ٔ
ﻓﺮﺿﻴﻪ وﮔﻨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ٔ
ٔ
ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮏ ﺻﻔﺤﻪاى )زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ورﻗﻪاى( ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻳﻦ
اﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮى و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻗﺎرهﻫﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮏ ﺻﻔﺤﻪاى ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮏ ﺻﻔﺤﻪاى
ﭼﻬﺮه زﻣﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاى از ﺗﻐﻴﻴﺮات
ٔ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ .دو وﻳﮋﮔﻰ اﺻﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ٔ
ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮏ ﺻﻔﺤﻪاى ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻰ دارﻧﺪ:

ﺟﺒﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻣﺪ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ٔ
ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ
و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮدن ﺳﻨﮓﻫﺎى ٔ
ﺟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻰ(
ﻻﻳﻪ ﺟﺎﻣﺪ )ﭘﻮﺳﺘﻪ و ٔ
 ۱۰۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اداﻣﻪ دارد .اﻳﻦ دو ٔ
را ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﺮه ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎى دروﻧﻰ
زﻣﻴﻦ را در ﻣﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت را ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ) (Plateﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﻄﺢ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ از ﺗﻌﺪادى ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ــ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ
ــ ﻣﺜﻞ
ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ــ ﻣﺜﻞ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ــ ﮐﻮﭼﮏاﻧﺪ .ﺻﻔﺤﺎت ٔ
ﻣﻮزاﺋﻴﮏﻫﺎى ﮐﻒ ﻳﮏ اﺗﺎق ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﮏ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺠﺰا ﺑﻮدن ،ﻃﻮرى در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
را در ﺧﺸﮑﻰﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱۳

اﻟﻒ ــ ﭘﻮﺳﺘﮥ زﻣﻴﻦ و وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺠﺰا در ﮐﻨﺎر
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻣﺪ و
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪٔ ،
ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻰ ٔ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻻﻳﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در زﻳﺮ
اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻧﺎزک )ﺣﺪود  ۱۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( و در ﻗﺎرهﻫﺎ ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
)ﺣﺪود  ۳۵ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ،وﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ٔ
آ

ﻳﺴﻠﻨﺪ

ﺻ

ﺻﻔﺤﮥ

ﻔﺤﮥ ا

آﻣﺮﻳ
ﮑﺎى ﺷ

ﻤﺎﻟﻰ

ﺘﺎن

و
راﺳﻴﺎ

ﺤﮥ

ﺻﻔ

ﺻﻔﺤ

ﻣﺤﻞﻫﺎى ﻓﺸﺮدﮔﻰ و ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت

ﺑﻰ

ﺟﻨﻮ

ﺻﻔ

ﺎى

ﻳﮑ

زﮐﺎ

ﺤﮥ

آﻣﺮ

ﮥ ﻧﺎ

ﻫﻨﺪ

ﺤﮥ

وا

راﻫﻨﻤﺎ

رام

ﺳﺘﺮ

اﻟﻴﺎ

سآ

ﺎﻧﻮ

اﻗﻴ

م

ﺻﻔ

ﻋ

ﺮﺑﺴ

ﺻﻔﺤﮥ
اﻗﻴﺎﻧ
ﻮس آرا

ﺻﻔﺤ

ﮥ اﻓﺮﻳﻘﺎ

ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

ﻣﺤﻞﻫﺎى ﺟﺪاﻳﻰ و دورﺷﺪن
ﺻﻔﺤﺎت از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٣
٤٨

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱۳ﺟﺎﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ ﺟﻤﻼت زﻳﺮ را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  .........ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺴﺘﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۱ــ
ٔ
ﻗﺎره  ........ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻗﺎره  ..........دور و ﺑﻪ ٔ
ﻗﺎره اﻓﺮﻳﻘﺎ از ٔ
۲ــ ٔ
ﺻﻔﺤﻪ  .........در ﺳﻤﺖ
ﺻﻔﺤﻪ ....و ....در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و
ﻣﺤﺪوده اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
۳ــ
ٔ
ٔ
ٔ
ﭼﭗ اﺳﺖ.

اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﺻﻔﺤﮥ اﻟﻒ
m

ﻣﺮز ﺻﻔﺤﺎت

100 k

ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ
)ﺳﺨﺖ ﮐﺮه(

ﺻﻔﺤﮥ ب

آﺳﺘﻮﻧﺴﻔﺮ
)ﻧﺮم ﮐﺮه(
ﻣﺎﮔﻤﺎ

ﻣﺎﮔﻤﺎ

m
700k

ﺟﺒﻪ
ب ــ ﺟﺒﮥ زﻣﻴﻦ )ﮔﻮﺷﺘﻪ( و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻣﻮاد ﻣﺬابٔ :
ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﮐﺮه در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ )در ﺑﺎﻻ( و
زﻣﻴﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ٔ
ﻫﺴﺘﻪ )در ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺒﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ۳۰۰۰
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ را در ﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮد وﻟﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاد
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ٔ
ﻻﻳﻪ ﺟﺎﻣﺪ
در ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪٔ ،
ﺟﺒﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺑﺨﺸﻰ از ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ اﺳﺖ .در زﻳﺮ ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ ،ﻣﻮاد و
ٔ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺒﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود  ۷۰۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻨﮓﻫﺎى
ٔ
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻳﻊ و ﺧﻤﻴﺮىاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺒﻪ را آﺳﺘﻮﻧﺴﻔﺮ )ﻧﺮم ﮐﺮه(
دﻫﻨﺪه آﺳﺘﻮﻧﺴﻔﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ.(۱۴
درﺑﺎره ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮏ ﺻﻔﺤﻪاى ﻣﻰﺗﻮان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو وﻳﮋﮔﻰ ﺑﺎﻻ
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻣﻮاد ﻣﺬاب ﺑﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ در آﺳﺘﻮﻧﺴﻔﺮ،
ﮔﻔﺖ:در ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ وارد ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺣﺮﮐﺎت آرام وﻟﻰ
ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺪاوﻣﻰ در ﺻﻔﺤﺎت اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻟﺒﻪﻫﺎ و
ﻣﺮزﻫﺎى ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮ و ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﺳﺖ و
در ﻣﺮزﻫﺎى ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ اﺻﻠﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪاﻳﺠﺎد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ
ﻣﻰﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(۱۵
اﻟﻒ ــ ﻓﺸﺮدﮔﻰ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺒﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن
ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻟﺬا ﻣﻮاد و ﻻﻳﻪﻫﺎى اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻓﻀﺎى ٔ
در ﮐﻒ ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﮐﻮهﻫﺎى ﺟﻮان ﭼﻴﻦﺧﻮرده را ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﻰآورﻧﺪ .رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎى آﻧﺪ ،ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ،زاﮔﺮس و … ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ اﻟﻒ(.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞﻫﺎى  ۱و  ۱۳ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻓﺸﺮدﮔﻰ ﮐﺪام ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ؟
۱ــ آﻧﺪ........ :
۲ــ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ......... :
۳ــ زاﮔﺮس......... :
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺪاﻳﻰ و دور ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ،
ب ــ در ٔ
ﻣﻮاد ﻣﺬاب آﺳﺘﻮﻧﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﮐﻮهﻫﺎى آﺗﺶﻓﺸﺎﻧﻰ وﺳﻴﻌﻰ را
۱
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﮑﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .آﻳﺴﻠﻨﺪ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﻰ ٔ
از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ب( .آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
اﻳﻦ آﺗﺶﻓﺸﺎن در اﺛﺮ ﺟﺪاﻳﻰ ﮐﺪام ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﺳﺖ؟ )از
ﺷﮑﻞﻫﺎى  ۱و ۱۳اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.

راﻫﻨﻤﺎ
ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺳﺨﺖ ﮐﺮه
ﻧﺮم ﮐﺮه
ﺷﻌﺎع اﺳﺘﻮاﻳﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺖ دو ﻻﻳﮥ آﺳﺘﻮﻧﺴﻔﺮ و ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮۀ
زﻣﻴﻦ

 Icelandــ١
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ﮐﻮهﻫﺎى ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده و ﺟﻮان آﻧﺪ
ﻣﺮز ﺑﺮف

ﺎﻧﻮ
اﻗﻴ

زﻣﻴﻦﻫﺎى ﭘﺴﺖ آﻣﺎزون و
ﭘﺎراﻧﺎ
)ﺳﻨﮓﻫﺎى رﺳﻮﺑﻰ(

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

س
اﻃﻠ

ﺳﻄﺢ درﻳﺎ

ﺲ

ﻻوا در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎى ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮد
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖﻫﺎى ﮔﺮاﻧﻴﺖدار
ﮐﻮهﻫﺎى آﻧﺪ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورد.
ﮐﺎﻧﻮن زﻟﺰﻟﻪ

ﺻﻔﺤﮥ ﻗﺎرهاى اﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺻﻔﺤﮥ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻰ
ﻧﺎزﮐﺎ

)اﻟﻒ(

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰﻫﺎى ﻣﻴﺎن اﻃﻠﺲ
ﺻﻔﺤﮥ اوراﺳﻴﺎ و
اﻓﺮﻳﻘﺎ

ﺻﻔﺤﮥ اﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت و ﺷﮑﻞﮔﻴﺮى
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮز ﻓﺸﺮدﮔﻰ )ﺷﮑﻞ اﻟﻒ( و
دورﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت )ﺷﮑﻞ ب(

ﻻوا )ﮔﺪازه( از ﮔﻮﺷﺘﻪ

)ب(

ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ؟
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ٔ
ﭼﻬﺮه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ
زﻳﺎدى در ﺷﮑﻞ و
ٔ
ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ــ اﮔﺮ ﺑﻪ رودﻫﺎ و ﺳﻴﻼبﻫﺎى ﺟﺎرى از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدى ﺷﻦ ،ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آبﻫﺎى روان در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺮوﻳﻢ،
ــ اﮔﺮ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳﮏ ٔ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﺦﺑﻨﺪان ﺳﺒﺐ ﺧﺮد ﺷﺪن ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﻫﺎى
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﻰ ﺑﻪ درهﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ــ اﮔﺮ از ٔ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ را ﺣﻔﺮ ﮐﺮده و درهﻫﺎﻳﻰ
ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ آبﻫﺎى روانٔ ،
را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ
٥٠

اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
۱ــ ................
۲ــ ................
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﮑﻞ داده و ارﺗﻔﺎع ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﮐﻮهﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ؟
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻃﺒﻴﻌﻰ در ﺳﻄﺢ ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
دﻫﻨﺪه
۱ــ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ﺳﻨﮓ ﻫﺎى ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن.
ﺷﺪه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن.
۲ــ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺐ ٔ

۳ــ رﺳﻮبﮔﺬارى و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد ﺣﻤﻞ ﺷﺪه در ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ
و ﻧﻮاﺣﻰ ﭘﺴﺖ.
۱ــ ﭼـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻨﮓﻫـﺎ ﻣـﻰﺷﻮد؟
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ،ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺟﻮ )اﺗﻤﺴﻔﺮ(
ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮ ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎى
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ
ٔ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻮازدﮔﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .دو ﺷﮑﻞ اﺻﻠﻰ
ﻫﻮازدﮔﻰ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
اﻟﻒ ــ ﻫﻮازدﮔﻰ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ :ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
)ﺷﮑﻞ  (۱۶و اﻧﺠﻤﺎد )ﺷﮑﻞ (۱۷ﺳﺒﺐ ﺧﺮد ﺷﺪن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺪون اﻳﻦﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ.
ب ــ ﻫﻮازدﮔﻰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ :ﺗﺮﮐﻴﺐ اﮐﺴﻴﮋن و رﻃﻮﺑﺖ
ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.

اﻟﻒ ــ ﺳﻨﮓﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﺮک ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ.

ب ــ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺧﻮردن ﺧﺮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ﻫﻮازدﮔﻰ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ﻫﻮازدﮔﻰ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺑﺮاﺛﺮ ﻳﺦ ﺑﻨﺪان

٥١

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎى  ۱۶و  ۱۷ﺟﺪول زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .وﻳﮋﮔﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ را ﺑﺎﻋﻼﻣﺖ ٭ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤

اﺷﮑﺎل ﻫﻮازدﮔﻰ

در آب و ﻫﻮاى ﮔﺮم و
ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﻏﻠﺒﻪ دارد

در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ
ﻏﻠﺒﻪ دارد

در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎى دور از درﻳﺎ

در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ

ﻏﻠﺒﻪ دارد

ﻏﻠﺒﻪ دارد

ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
)ﺷﮑﻞ (۱۶
ﻋﻤﻞ ﻳﺦﺑﻨﺪان
)ﺷﮑﻞ (۱۷

۲ــ ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ﺗﻮدهﻫﺎى ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﻮازدﮔﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﭼﻮن ﻧﻴﺮوى ﺟﺎذﺑﻪ ،آبﻫﺎى ﺟﺎرى و ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ
ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ ــ ﻧﻴﺮوى ﺟﺎذﺑﻪ :در ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ
زﻳﺎد ،ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺻﺨﺮهﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺪون
ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﻴﻦ رﻳﺰش ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و در
دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ٔ
ﭘﺎى ﮐﻮه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
دﻫﻨﺪه داﻣﻨﻪ
ﭘﺪﻳﺪه رﻳﺰش ،ﻣﻮاد رﻳﺰ داﻧﻪاى ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ٔ

ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ آن ﻟﻐﺰش ﮐﻮه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ.(۱۸
ب ــ آبﻫﺎى ﺟﺎرى :رودﻫﺎ ،ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﻴﻼبﻫﺎ،
ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه در ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ زﻳﺎد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺳﺮﻋﺖ آبﻫﺎى ﺟﺎرى
زﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدى از ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ آبﻫﺎى روان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻰ
ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎن ،ﺣﻤﻞ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ .آﻳﺎ
در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎى
ٔ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﺮا؟

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ »ﻟﻐﺰش ﮐﻮه«
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ،ﻧﻘﺶ آبﻫﺎى ﺟﺎرى در ﺣﻤﻞ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺒﻰ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎى ٔ
اﺳﺖ .ﭼﺮا؟
رودى ﭘﺮ آب ﻳﺎ ﺳﻴﻼﺑﻰ ﺧﺮوﺷﺎن را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺼﻮر

اﻧﺪازه ﻣﻮاد در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ وزن و
ٔ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺤﻠﻮل در آب ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺷﮑﻞ اﺻﻠﻰ ﻣﻌﻠّﻖ ،ﺟﻬﺸﻰ و ﻏﻠﺘﺎن ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ،
ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮاد رﻳﺰ وﺳﺒﮑﻰ
ﻣﺜﻞ ذرات ﺧﺎک
رس و ﻣﺎﺳﻪﻫﺎى رﻳﺰ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در
آب ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ آبﻫﺎى روان ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻗﺪرت زﻳﺎدى دارﻧﺪ اﻣّﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎره ﺳﻨﮓﻫﺎ
را از ﺑﺴﺘﺮ رود ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﻏﻠﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ،ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮى ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮى
ﻣﻰﮔﺬارد؟

داﻧﻪﻫﺎى ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪﻫﺎى درﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ در آب ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﮐﻒ و ﺑﺴﺘﺮ رود ﺧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻬﺸﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ آبﻫﺎى روان

ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﻧﺤﻼﻟﻰ :آبﻫﺎى روان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ آﻫﮏ ،ﮔﭻ و ﻧﻤﮏ را در ﺧﻮد ﺣﻞ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ،ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻧﺤﻼل ﺳﻨﮓﻫﺎ و
ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺨﺼﻮص آبﻫﺎﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮى
ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ،ﻧﻴﺮوى ﺟﺎذﺑﻪ و ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در
واﻗﻊ ،آبﻫﺎى زﻻل و ﺻﺎﻓﻰ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و رودﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل در ﺧﻮد دارﻧﺪ؛

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آبﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻮذ در ﺳﻨﮓﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل
ــﻣﺜﻞ آﻫﮏــﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎى ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ،آﻟﭗ
و زاﮔﺮس ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮدهﻫﺎى ﻋﻈﻴﻤﻰ از ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﻧﺤﻼﻟﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن اﺷﮑﺎل
ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ ﻏﺎرﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎى آﻫﮑﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در
اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن اﺷﮑﺎل ﮐﺎرﺳﺘﻰ٭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .در ﺷﮑﻞﻫﺎى۲۰
و  ۲۱دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺷﮑﺎل ﮐﺎرﺳﺘﻰ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ اﻧﺤﻼل ﺳﻨﮓﻫﺎى آﻫﮑﻰ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻏﺎر در ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ

٥٣

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ ﺳﻨﮓﻫﺎى آﻫﮑﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪۀ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ آب و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى آﻫﮑﻰ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ آبﻫﺎى ﺟﺎرى آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ ،ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺑﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ٭ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٥

اﺷﮑﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد
ﻣﻌﻠﻖ ﺟﻬﺸﻰ ﻏﻠﺘﺎن

ﻣﺤﻠﻮل در آب

اﻧﻮاع آبﻫﺎى ﺟﺎرى در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﺟﻮﻳﺒﺎر
ﺳﻴﻼب
رود در ﻓﺼﻞ ﮐﻢآﺑﻰ

٭

٭

ــ

٭

رود در ﻓﺼﻞ ﭘﺮ آﺑﻰ

ج ــ ﻳﺨﭽﺎل ۱ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺮﺗﻔﻊ:
آب و ﻫﻮاى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺮﺗﻔﻊ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎى ﺷﺪﻳﺪ و داﺋﻤﻰ و
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۵درﺻﺪ از ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ
ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺑﻪ ٔ
در درهﻫﺎى اﻳﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى درهاى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى درهاى ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻴﺐ
زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﻰآﻳﻨﺪ .ﻳﺨﭽﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﻮﻟﺪوزر ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻨﮓﻫﺎ
را در اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﻣﻰﺑﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ
ﻳﺨﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻣﻮرن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻳﺨﺮﻓﺖ ،ﻓﺸﺎر ﻳﺦ ﺑﺮ
۱ــ در درس ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻳﺨﭽﺎل آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

٥٤

ﺟﺪاره درهﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺖ .ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ از دﻳﻮارهﻫﺎ ﺟﺪا
ٔ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﺨﺮﻓﺖﻫﺎى ﮐﻨﺎرى را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ
دو ﻳﺨﭽﺎل ،ﻳﺨﺮﻓﺖﻫﺎى ﮐﻨﺎرى در ﻫﻢ ﻣﻰآﻣﻴﺰﻧﺪ و ﻳﺨﺮﻓﺖ ﻣﻴﺎﻧﻰ
را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورﻧﺪ .ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ از ﮐﻒ درهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺨﭽﺎل ﮐﻨﺪه
ﺷﺪه و در زﻳﺮ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻳﺨﺮﻓﺖﻫﺎى زﻳﺮﻳﻦ
را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۲۲دراﻧﺘﻬﺎى ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ ،ﻳﺨﺮﻓﺖﻫﺎى
ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰ آﻳﻨﺪ ،ﻳﺨﺮﻓﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه و
اﻧﺪازه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .در ﺟﻠﮕﻪﻫﺎى اروﭘﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ،

ﺳﻴﺮک ﻳﺨﭽﺎﻟﻰ

ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ
ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺸﻰ از
ٔ
رود اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪﺳﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺎم و ﻋﻤﻠﮑﺮد آبﻫﺎى ﺟﺎرى را
درﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ۲۳و ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﻋﻠﺖ رﺳﻮبﮔﺬارى
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﭼﻴﺴﺖ؟
رودﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ
ٔ

٭

ﻳــﺨــﭽــﺎل

رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﺒﺮز

ﻣﻮرِن
ﺧﺮده ﺳﻨﮓﻫﺎ
ﻣﻮرن ﻣﻴﺎﻧﻰ

ﻳـــﺦ
ﻣﻮرن ﮐﻨﺎرى

ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ

ﻣﻮرن زﻳﺮﻳﻦ

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ ﻳﺨﭽﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ

ﻣﺮﮐﺰى و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎى ﮔﺮد و ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﻳﺨﺮﻓﺖﻫﺎى ﺳﺮﮔﺮدان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪازه و ﮔﺎه ﺟﻨﺲ اﻳﻦ
ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ آن ﻣﺤﻞ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت
٭
ﻋﻘﻴﺪه زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻋﺼﺮ ﻳﺦﺑﻨﺪان
اﺳﺖ .ﺑﻪ ٔ
ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪﻣﮑﺎنﻫﺎى
ﻓﻌﻠﻰ آوردهاﻧﺪ.
۳ــ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮاد ﺣﻤﻞﺷﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﻮبﮔﺬارى
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟ ﺷﮑﻞ  ۲۳ﺑﺨﺸﻰ از ﮐﻮهﻫﺎى اﻟﺒﺮز را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ
آبﻫﺎى ﺟﺎرى آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ رود ﺷﻮر

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺣﻮﺿﮥ آﺑﺮﻳﺰ

ﺣﺠﻢ آبﻫﺎى روان

ﺧﻂ ﻣﻴﺰان
آﺑﺮاﻫﻪ
ﻣﺮز ﺣﻮﺿﻪ
ﺑﺎﻻى  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ
ﺑﻴﻦ  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ
ﺷﮑﻞ ۲۳ــ ﺑﺨﺸﻰ ازﺣﻮﺿﮥ آﺑﺮﻳﺰ رود ﺷﻮر

ﺳﺮﻋﺖ آب

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ

ﮐﻢ

ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻰ

زﻳﺎد

زﻳﺎد

ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ

زﻳﺎد

ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ

ﻋﻤﻠﮑﺮد آب
ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﺣﻔﺮ ﺑﺴﺘﺮ رود
ﺣﻔﺮ ﺑﺴﺘﺮ در وﺳﻂ رود و رﺳﻮبﮔﺬارى در ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ رود
ﺑﻪﺟﺎى ﻣﺎﻧﺪن آﺑﺮﻓﺖﻫﺎ

٥٥

درس ﺷﺸﻢ  :اﻧﺴﺎن و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ از ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟
در دورهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن در ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ
ﺑﺸﺮ و روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى او ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎتﺑﺨﺶ از ﻏﺎرﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎنﻫﺎى اوﻟﻴﻪ آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد
و ﺗﺎ اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻣﺪرن اﻗﺘﺼﺎدى ﭼﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق،
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎﻏﺪارى و داﻣﺪارى ﻧﻮﻳﻦ و … در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺪاوم
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن در روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى
اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ
آب ،ﺧﺎک و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورد.
۱ــ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﮐﻨﻨﺪۀ آب و ﺧﺎک
ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺎکﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ ﺟﻠﮕﻪﻫﺎى وﺳﻴﻌﻰ
ﻣﺜﻞ ﮔﻨﮓ در ﻫﻨﺪ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﻳﺮان ،ﻫﻮاﻧﮓﻫﻮ در ﭼﻴﻦ ،وﻟﮕﺎ

در روﺳﻴﻪ در ﮐﺠﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ــ آب رودﻫﺎى ﭘﺮ آﺑﻰ ﻣﺜﻞ راﻳﻦ در آﻟﻤﺎن ،ﻧﻴﻞ در ﻣﺼﺮ،
آﻣـﺎزون در ﺑﺮزﻳﻞ ،زاﻳﻨﺪهرود در اﻳـﺮان از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد؟
ــ ﻧﺴﻴﻢﻫﺎى ﺧﻨﮑﻰ ﮐﻪ درﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل از ﮔﺮﻣﺎى ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ
و دﺷﺖﻫﺎ ﻣﻰﮐﺎﻫﻨﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ؟
ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺷﮑﻞ  ،۱درﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮى روﺳﺘﺎ و
روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻃﺮاف
اﺳﺖ؛ زﻳﺮا:
ﺑﺎغﻫﺎ و ﻣﺰارع روى ﺧﺎکﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺧﺎکﻫﺎى
داﻣﻨﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ از آﺑﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ رودﻫﺎ از ٔ
ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ روﺳﺘﺎى ﭘﺎﻳﮑﻮﻫﻰ ﮐﻨﺪوان ــ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۲دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ.ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ روى دﺷﺖ ﺗﻬﺮان ﺷﮑﻞ
٥٦

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،ﮐﻮهﻫﺎى اﻟﺒﺮز اﺳﺖ.رودﻫﺎى ﺟﺎﺟﺮود و ﮐﺮج ﮐﻪ از اﻳﻦ
ﮐﻮهﻫﺎ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎکﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ آﺑﺮﻓﺘﻰ

اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮى
دﺷﺖﻫﺎى ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج،ﻣﻮﺟﺐ ٔ
و روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزى ﻣﻰﺷﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در
ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻠﮕﻪاى و دﺷﺖﻫﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻣﺠﺎور اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻴﺐ
ﺑﻬﺮه ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﻤﻰﺑﺮد.
زﻳﺎد ،از آب و ﺧﺎک ٔ

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﮐﻮﻫﭙﺎﻳﮥ اﻟﺒﺮز

ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺟﺪول زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

ﻧﺎم ﺟﻠﮕﻪ
ﭘﻮ )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ(
ﺳﻨﺪ )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(
ﺳﻔﻴﺪ رود )اﻳﺮان(
ﻣﻰﺳﻰﺳﻰﭘﻰ )اﻣﺮﻳﮑﺎ(
ﻧﻴﻞ )ﻣﺼﺮ(

ﻧﺎم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﮐﻨﻨﺪۀ آب و ﺧﺎک
.........................
ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ
.........................
.........................
.........................

۲ــ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژى
ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرش زﻳﺎد در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع
ﮐﻮه ﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﺟﺎری ﺷﺪن آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ روی رودﻫﺎ اﻳﺠﺎد و ﺑﺮق آﺑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق آﺑﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
و ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى اﻃﺮاف ﺳﺒﺐ وزش ﺑﺎدﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻰ

ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺎى ﮐﻮه
وﻧﻴﺰ
.........................
.........................
.........................
.........................

از اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ،ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ وزش و ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﻰ وزش در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﺎدى
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ ﻳﮑﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
اﻃﺮاف
ٔ
اﻳﺮان ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﺎدى اﺳﺖ و اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدى ﮐﺸﻮرﻣﺎن
در اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎى آﺑﻰ و ﺑﺎدى ﻣﺰاﻳﺎى زﻳﺎدى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ دارد .دو ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ
را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ .............
۱ــ .............
٥٧

ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ
ذوب ﺑﺮفﻫﺎ و ﻳﺦﻫﺎ

ﺳﻨﮓﻫﺎى ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ آب را
ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
)ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ(
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ

داﻣﻨﻪﻫﺎى ﮐﻢﺷﻴﺐ ﮐﻪ
ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﺮاﮐﺰ
ﺳﮑﻮﻧﺘﻰ و ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻣﻬﺎر آبﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎى ﺑﺎدى ــ ﻣﻨﺠﻴﻞ

۳ــ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﭘﺮورش دام
در ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ زﻳﺎد زﻣﻴﻦ و ﺧﺎک
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎى وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاى ﭘﺮورش دام،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ
دﻫﻨﺪه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰاﻧﺪ ــﻣﺜﻞ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﺮورش ٔ
ﺳﻮﺋﻴﺲ و ﺗﺮﮐﻴﻪ ــ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪدارى درآن رواج دارد،
٥٨

ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻰ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻏﺮب آرژاﻧﺘﻴﻦ ،ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ٔ
اﻳﺮان.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔـﻮﺷﺖ و ﭘﺸﻢ ﮔـﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣـﺪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ دو ﻣﺜﺎل
ﻣﺸﺨﺺ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪاﻧﺪ.
۴ــ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ .در ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى  ۱دﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﻴﺲ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮى از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻰ درآﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺧﻮد ﮔﺮدﺷﮕﺮان زﻳﺎدى را ﺟﺬب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ
ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
٭ وﺟﻮد داﻣﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮ ﺑﺮف ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ
ورزشﻫﺎى زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺜﻞ اﺳﮑﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

٭ وﺟﻮددرهﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى زﻳﺒﺎى
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ورزشﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﮐﻮﻫﻨﻮردی،
اﺳﮑﯽ ﺑﺎزی و ﺗﻤﺎﺷﺎى ﻣﻨﺎﻇﺮ و اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻳﻴﻼﻗﻰ
ﺷـﺪه اﺳﺖ.
٭ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮ راﺟﺬب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم
ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻰ ،ﺗﻔﺮﻳﺢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً روزﻫﺎى ﻣﺘﻤﺎدى
را در ﮐﻨﺎر درﻳﺎﭼﻪﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﺬراﻧﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﮐﻮهﻫﺎى آﻟﭗ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،ورزشﻫﺎى زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﭘﻴﺴﺖ ِاﺳﮑﻰ دﻳﺰﻳﻦ در اﻳﺮان

ﺷﮑﻞ ۷ــ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻳﻴﻼﻗﻰ در اﻃﺮاف دﻣﺎوﻧﺪ ــاﻳﺮان

ﺷﮑﻞ  ۸ــ درﻳﺎﭼﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ در ﮐﻮهﻫﺎى آﻟﭗ ــ ﺳﻮﺋﻴﺲ

٥٩

٭ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى آب ﮔﺮم ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮردارى
از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻰ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
درداﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺳﺒﻼن
اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ ﺳﺮﻋﻴﻦ
ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪاى از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮکﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻧﻤﺎﻳﻰ از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺳﺮﻋﻴﻦ،اردﺑﻴﻞ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎى دﻳﮕﺮى
ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﻳﺮان ﻣﻌﺎدن ﻋﻈﻴﻢ
ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ وﺟﻮد دارد.

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد
ﻓﻴﻮردﻫﺎى ۱ﻓﺮاوان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﺠﺎرت
درﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ۱۲ــ در ﺑﺮﺧﯽ داﻣﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ
زﻧﺒﻮردارى و ﺑﺎﻏﺪارى و ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖﻫﺎى ﺳﺮدﺳﻴﺮى روﻧﻖ ﺑﺴﻴﺎر دارد.

دﻫﺎﻧﻪ ﻓﻴﻮرد و در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﮐﻢ وﻟﻰ
۱ــ ﻓﻴﻮرد )آﺑﺪره( :درهاى ﻳﺨﭽﺎﻟﻰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آب درﻳﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ آب در ٔ
ٔ
دره ﻓﻴﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﻳﺨﭽﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و دارای ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
ﺑﻪﻃﺮف داﺧﻞ ﺧﺸﮑﻰ و دور از درﻳﺎ زﻳﺎد اﺳﺖٔ .
ﻓﻴﻮرد اﺳﺖ.

٦٠

زﻧﺪﮔﻰ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ دارد؟
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
اﮔﺮ ﺑﺎ دﻳﺪى ﻋﻠﻤﻰ و از ﻧﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن ﺑﻪ ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را از ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ و زﻧﺪﮔﻰ

ﮔﺮوهﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .ﺟﺪول ۱۳ﺑﺨﺸﻰ
از آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

ﺟﺪول ۱۳ــ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﻰ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ روى اﻧﺴﺎن

ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ

۱ــ ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﮔﺎزﻫﺎى ﺟﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺸﮑﻞ
آب و ﻫﻮا

اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﻰﺷﻮد.

۲ــ ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى درﻳﺎﻓﺘﻰ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد.

ــ ﺳﺒﺐ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

۳ــ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻗﻴﻖ ﺑﻮدن ﺟﻮ ،اﻧﺮژى ﺧﻮرﺷﻴﺪى از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻮ ــ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎى ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روﺑﻪرو ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد.
۱ــ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﮔﺴﻞﻫﺎى ﻓﻌﺎل ﻣﻨﻄﺒﻖاﻧﺪ .ﻟﺬا ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦﻟﺮزه ــ ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ
ﻫﻤﻮاره ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ،اﻟﺒﺮز و راﮐﻰ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻰ

ﺳﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﻳﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ و

۲ــ ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺜﻞ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ژاﭘﻦ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ آﺗﺶﻓﺸﺎنﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻰﺷﻮد.
ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ.
۳ــ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ،ﻟﻐﺰش و راﻧﺶ ﮐﻮه ﭘﺪﻳﺪهاى ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ.
۴ــ ﺳﻘﻮط ﺑﻬﻤﻦ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻗﻄﺒﻰ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل و
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

آب
ﺧﺎک

داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ و
ــ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﭼﻮن رودﻫﺎ در ﻋﻤﻖ درهﻫﺎ ﺟﺎرىاﻧﺪ ،ــ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ آﺑﻰ در
ٔ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از اﻳﻦ آبﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺸﺖ ﮐﻢ ﺑﺎزده دﻳﻢ
زﻣﻴﻦﻫﺎى ٔ
ــ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ــ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺧﺎک و ﺳﻨﮕﻼﺧﻰ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى زراﻋﻰ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﮐﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎى
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻳﮏ ﺳﻮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﺷﮕﺮف ﻓﻨﺂورى،از
ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد

ﺗﻮﺳﻌﻪ راهﺳﺎزى و ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ٔ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﮐﻪ ٔ
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۱۴

٦١

ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺟﻨﮕﻞ

اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﻳﻊ
راهﺳﺎزى

ﻗﻄﻊ درﺧﺖ
دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ
ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن

ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﺗﻮان ﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۳
٦٢

اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﻪ دارى و ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ.

۱ــ ﭼﺮا ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش دام اﺳﺖ؟
۲ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻧﺪﻫﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺭﺩی
)(3

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻮه ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮه ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﺣﺪود ۳ـــ از ﺧﺎک
ٔ
۴
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻮا
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻮه ﻫﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰش ﺑﺎران و ﺑﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﺧﻨﺜﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎد دﻣﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎی
ٔ
°
ﺗﻐﺬﻳﻪ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ آب ﻣﻴﺎن
و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ۷۰ Cﻣﯽ رﺳﺪ .ﮐﻮه ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺒﻊ ٔ
آﺳﻴﺎی ﻣﺮﮐﺰی و آﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۷۵°

٤۰°

۶۵°

۷۰°

۶۰°

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﭼﻴﻦ
ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن

رﻳﺎ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﻣﻮد

آ
ﭘﺎﻣﻴﺮ
ﮐﻨﺪوز)ﻗﻨﺪوز(

ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ

ﻫﻨﺪوﮐﺶ

۳۵°

ﺟﻼل آﺑﺎد
ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﻴﺒﺮ

۳٥°
ﮐﺎﺑﻞ

ﻫﺮات
اﻳﺮان

ﻫﻠ
ﻤﻨﺪ)

ﻗﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻴﺮ
ﻣﻨﺪ(

۳۰°

ﻫﻨﺪ

۸۰۰۰ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
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۰٠ ۱٢٥ ۲٥٠
٧۵°

٧۰°
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۸۰۰۰
۵۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۵۰
۰

۳۰°

۶۰°

ﺷﮑﻞ ۱٥ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ رودﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻴﺤﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﮐﺮدن زﻣﻴﻦ ﻫﺎی
درﻳﺎﭼﻪ آرال ﻣﯽ رﻳﺰد .دﻳﮕﺮ رود آن ﻫﺮﻳﺮود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﺮات را
ﮐﺸﺎورزی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ٔ
ﺳﻴﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ اﻳﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ رود ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺮزی اﻳﺮان
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن در اﻳﺮان ﻣﯽ رﻳﺰد.
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺸﺮوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻨﻮع ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ و ﻧﻮع ﺧﺎک اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺮﺳﺒﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭼﺮای دام ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری داﻣﺪاران روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﮐﻮچ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﭘﺮورش دام ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰ ،ﮔﺎو،
٦٣

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮه ﮔﻞ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﻳﺞ اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﺸﻢ آن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ و ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻟﮕﻮی اﺷﺘﻐﺎل و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ٪۸۵ﻣﺮدم از راه زراﻋﺖ و داﻣﺪاری اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻮار ،ﺗﻨﻮع و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻴﻮه ﻫﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻬﺮت زﻳﺎدی دارد .اﻧﻮاع زرد آﻟﻮ ،ﻫﻠﻮ ،آﻟﻮ ،ﺧﺮﺑﺰه و اﻧﮕﻮر ﻣﺮﻏﻮب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻮع اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺑﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ و
ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﻮب ،ﻏﺮب و ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دره ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در دره ﻫﺎی
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻧﻔﺖ ،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﻣﺲ ،ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،ﻣﻴﮑﺎ ،ﺑﺎرﻳﺖ و ﮔﻮﮔﺮد .ﺳﻨﮓ ﻻﺟﻮرد در
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺪﺧﺸﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و ﻧﺒﻮد راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر
ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻴﺶ از  ٦ﻣﺎه از ﺳﺎل ﭘﻮﺷﻴﺪه ازﺑﺮف و ﻳﺦ ﺑﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دﺷﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ اﻳﺮان و اروﭘﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از
ﺑﻮده اﺳﺖٔ .
ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،از ﮐﺎﺑﻞ و ﻏﺰﻧﻴﻦ و ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﺦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱٦ــ دره ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﻮه ﻫﺎی ﻫﻨﺪوﮐﺶ

٦٤

ﻓﺼﻞ٤
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ
ﮔﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻚ  ،ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ

٦٥

درس ﻫﻔﺘﻢ  :ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻰ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ
ﻣﻰﮐﻨﺪ؟ در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎى ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و زﻳﺒﺎﻳﻰ وﺟﻮد
دارد .ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ
درﺑﺎره
از دﻳﺪن اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ
ٔ
اﺷﮑﺎل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدى در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.

اَﺷﮑﺎل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدى در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﺑﺎد،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻬﻢ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
ﺷﺪت آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻰ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻰوزﻧﺪ وﻟﻰ ّ
ﺑﺎدﻫﺎ در ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ٔ
ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﺧﺸﮏ ،ﺑﺎدﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ و
ﺧﺎکﻫﺎى ﻧﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدو
ﺻﻮرت ﮐﺎوﺷﻰ و ﺗﺮاﮐﻤﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.

ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض
اﺷﮑﺎل ﮐﺎوﺷﻰ :ﺳﻨﮓﻫﺎ در
ٔ
ﻃﻮﻻﻧﻰ ّﻣﺪت ﺧﺮد و ﺑﻪذرات رﻳﺰﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻫﻮازدﮔﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ذرات رﻳﺰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﮐﻨﺪ.
ذرات از ّ
ﻣﺤﻞ
ﺑﺎدﺑﺮدﮔﻰ :ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ و دور ﺷﺪن اﻳﻦ ّ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد ،ﻋﻤﻞ ﺑﺎد ﺑﺮدﮔﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﻧﻮاﺣﻰ ﻓﺎﻗﺪ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد ،زﻳﺮا ﮔﻮدالﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎى ﺑﺎد
ﺑﺮدﮔﻰ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورد .ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ ﮔﻮدالﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ
ّاﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﺎ ﻳﮑﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻰرﺳﺪ.
ﺳﻨﮓﻓﺮش ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ :ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ از ﺳﻨﮓ،
ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓ و رﻳﮓﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻗﺎدر ﺑﻪﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﻨﮓﻓﺮش ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎ رگ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺷﮑﻞ.(۲

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻏﺮﺑﻰ ﻣﺼﺮ؛ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ

٦٦

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﺳﻨﮓﻓﺮش ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ در اردن ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺎدﺑﺮدﮔﻰ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮازدﮔﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ذراﺗﻰ در اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺒﺎر ﻧﺮم و ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ
اﺳﺖ .ذرات درﺷﺖﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ اﻣّﺎ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ،روى زﻣﻴﻦ و در ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻧﺮم در ﻫﻮا ،ﮔﺎﻫﻰ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﯽ :ﺑﺎد ،ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺒﺎده
ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻰﮐﺸﺪ و ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎد در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ،زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺮﺗﻔﻌﻰ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،داراى
ﺣﻮاﺷﻰ ﭘﺮﺷﻴﺐ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدى اﻧﺪ .ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﮐﻨﺎرهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻﻳﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﻰ ،ﻧﺎﻫﻤﻮار اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻨﮕﻰ ﻣﻨﻔﺮد در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﻨﺪان ﮐ ّﻔﺎﺷﻰ ﻳﺎ ﻗﺎرچ درﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﺳﺘﻮﻧﻰ را ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ.(۳

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻳﮏ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﻰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎد ،ﻳﻮﺗﺎ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ در ﻣﻌﺮض ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎد ﺑﺮدﮔﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻧﻴﻤﻪﺧﺸﮏ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ دارﻧﺪ ،در دورهﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ
دﻫﻪ  ۱۹۳۰و ﻣﺠﺪد ًا
از ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻰ ﻧﺎدرﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻴﻌﻰ زﻣﻴﻦ ﺷﺪ( و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﻰ در ٔ
در  ۱۹۴۵ﭼﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻰ در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از اﻳﺎﻟﺖﻫﺎى ﺗﮕﺰاس ،اﮐﻼﻫﻤﺎ ،ﮐﺎﻧﺰاس و ﮐﻠﺮادو را ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﺑﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺰارع ﺷﺪ و ﺧﺴﺎرتﻫﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ اﻫﺎﻟﻰ وارد آورد .ﺑﺮاى
از ﺧﺎک ﺳﻄﺤﻰ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ٔ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎک را ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺎد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد.
٦٧

در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﮐﻪ آب ﻗﺒﻼ ً ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻰ را ﺑﻪوﺟﻮد
آورده اﺳﺖ ،ﺑﺎد ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰﻫﺎﻳﻰ  Uﺷﮑﻞ را اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰﻫﺎى واﻗﻊ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰﻫﺎ ﻳﺎرداﻧﮓ ۱ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .رأس اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰﻫﺎ

ﻣﺴﻄﺢّ ،اﻣﺎ ﻃﺮف رو ﺑﻪ ﺑﺎد آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺷﻴﺐ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺷﻴﺐ
اﺳﺖ .ﻳﺎرداﻧﮓﻫﺎ اﻏﻠﺐ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم درﻳﺎﭼﻪاى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﻰآﻳﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎى دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻏﺮﺑﻰ ﻣﺼﺮ و دﺷﺖ
ﻟﻮت اﻳﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ.

رﺷﺘﻪﻫﺎى ﺳﻨﮕﻰ
ﺑﺎرﻳﮏ،ﻃﻮﻳﻞ و ﻣﻮازى

ﺑ

ﺎد ﻏﺎﻟﺐ

ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ

ارﺗﻔﺎع
ﺑﻴﻦ ﻳﮏ
ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از
۱۰۰ﻣﺘﺮ

ﺷﻴﺎر

اﺷﮑﺎل ﮐﺎوﺷﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﺎرداﻧﮓ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

۱ــ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدی ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
٢ــ ﺑﺎد ﺑﺮدﮔﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ؟ ﭼﻪ آﺛﺎری در ﭘﯽ دارد؟
٣ــ ِرگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ و ﻧﺎم دﻳﮕﺮ آن ﭼﻴﺴﺖ؟
۴ــ ﭼﺮا ﺑﺎدﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﻃﻮبﺗﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ؟

اﺷﮑﺎل ﺗﺮاﮐﻤﻰ :ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ
ﻧﺰدﻳﮏ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎدﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ
ذرات رﻳﺰ )ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر( را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از
اﻧﺒﻮﻫﻰ از ّ
آنﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ذرات ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ رﺳﻮب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﭙﻪﻫﺎى
ﻣﺎﺳﻪاى ﺑﺮ روى ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﭙﻪﻫﺎى
ﻣﺎﺳﻪاى ،ﺑَ ْﺮﺧٰﺎن ۲اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﺎنﻫﺎ ﺗﭙﻪﻫﺎى ﻫﻼﻟﻰ ﺷﮑﻞاﻧﺪ و دو
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
زاﻳﺪه ﻃﻮﻳﻞ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎد دارﻧﺪ.
ٔ
ٔ
و ﺑﻴﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ .ﺑﻠﻨﺪى ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮﺧﺎنﻫﺎ در
دﺷﺖ ﻟﻮت اﻳﺮان ﺑﻪ  ۴۰ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻰرﺳﺪ .ﺑﺮاى ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﭙﻪﻫﺎى

ﻣﺎﺳﻪاى ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪارى ﻣﺎﺳﻪ ،ﻳﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﺧﺘﭽﻪ ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ .ﺗﭙﻪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
داﻣﻨﻪ ﮐﻢﺷﻴﺐ و
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ّاﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺳﻪ در ٔ
داﻣﻨﻪ ﭘﺮﺷﻴﺐ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد،
ﻃﻮﻻﻧﻰ رو ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ آن ﺑﻪ ﭘﺎى ٔ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮔﺮدد.
۳
ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮى از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ،ﺗﭙﻪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ﻃﻮﻟﻰ ﻳﺎ ِﺳﻴﻒ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﭙﻪﻫﺎ در ﺟﺎﻳﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎى ﻏﺎﻟﺐ از دو
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﻮزﻧﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰ ﻣﺎﺳﻪاى ﮐﻨﺎرهﻫﺎى ﺑﺮﺧﺎن
را دﭼﺎر ﮐﺸﻴﺪﮔﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 Seifــ٣

٦٨

 Barkhanــ٢

 Yardangــ١

ذرات رﻳﺰﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎى دورﺗﺮى ﺣﻤﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .رﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪﻫﺎﻳﻰ
روى ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻟُﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺧﺎکﻫﺎى رﻳﺰداﻧﻪ و زرد رﻧﮓ را در ﺷﻤﺎل ﭼﻴﻦ ،اروﭘﺎى ﻣﺮﮐﺰى
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا در اﻳﺮان
و ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻮاﺣﻰ اﻳﺎﻻت
ٔ
ﺷﺪه
ﻣﻰﺗﻮان دﻳﺪ .ﻣﻨﺸﺄ آﻧﻬﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﮏ ٔ
ﮐﻒ رودﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﺎن

ﺷﮑﻞ ۵ــ ﺗﭙﻪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ﺑﺮﺧﺎن ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

ﺳﻴﻒ

ﺟﻬﺖ ﺑﺎد

ﺷﮑﻞ ۷ــ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ،ﺑﺮﺧﺎن و ﺳﻴﻒ

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﺗﭙﻪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ﺳﻴﻒ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

ﺷﮑﻞ ۸ــ ﺗﭙﻪﻫﺎى ﻣﺎﺳﻪاى ،اﺷﮑﺎل ﺗﺮاﮐﻤﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻫﻮازدﮔﻰ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻰ و ﺑﺎد

٦٩

ﺗﻮانﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ،ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﺎرش
ﮐﻢ ،دﻣﺎى زﻳﺎد و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺎک ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰﮐﻪ
اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدى دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻰﺗﻮان اﺷﺎره
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ .از ٔ
ﮐﺮد:
۱ــ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻰ زﻳﺎد :ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﺮﻃﻮب ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و
ﺧﺸﮏ ﺳﭙﺮى ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﻃﻮب
اﻏﻠﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﺑﺮ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻰﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻰ
در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدى
و ﻓﻨﺂوری ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎى ﮔﺮم و

ﺧﺸﮏ را آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮاى ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
۲ــ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و درﺧﺸﺎن :آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و اﻏﻠﺐ
ﺧﺎﺻﻰ
ﺑﺪون اﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ زﻳﺒﺎﻳﻰ ّ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
دارد ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺠﻮﻣﻰ و
ٔ
اﺟﺮام ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً
در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻢ :ﻓﻀﺎﻫﺎى وﺳﻴﻊ و
۳ــ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد و
ّ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ،ﺑﺮاى
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﮐﻢ ّ
اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻟﻰ از ّ
آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﺧﻠﻮت ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزشﻫﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎى اﺗﻤﻰ و ﺑﺮﺧﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ورزﺷﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮاﻧﻰ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮورى ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد
ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻫﻤﻮار
وﮔﺴﺘﺮده ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ و ﻧﻴﺰ دورى از ﻣﺮاﮐﺰ ّ
ٔ
ﻣﻬﻤﺎت و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺑﺮﺧﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻠﺤﻪ و ّ
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻮدن ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ ،اﻧﺒﺎرﺳﺎزى در ﻓﻀﺎى ﺑﺎزﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

۴ــ ﻣﻌﺎدن :در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ دﻧﻴﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ارزش ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻃﻼ ،آﻫﻦ ،اﻟﻤﺎس و ﻧﻤﮏﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات و ﮔﭻ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ در
دﻧﻴﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻣﺮوز ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻰ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﻣﺘﻌﺪد و ﺟﺪﻳﺪى در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮ آﻏﺎﺟﺎرى
ّ
ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ
و ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ در اﻳﺮان ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ّ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﻣﺲ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﺤﺮاى ﺑﺰرگ آﻓﺮﻳﻘﺎ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد
ٔ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮاج
اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﺠﻮم ّ
ﻧﻔﺖ در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس ،ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن آب درﻳﺎ
و اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن آﻫﻦ در ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻰ و ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻓﺴﻔﺎت درﻣﺮاﮐﺶ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 ۵ــ اﻧﺮژى :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزش ﺑﺎدﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ
در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺑﺎدى در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮق زﻳﺎدى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎى
ﺧﻮرﺷﻴﺪى از ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ و ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت آﻓﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
 ۶ــ ﻣﺤﻴﻂ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده :اﻏﻠﺐ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آنﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى
ٔ
ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ در درس ﻗﺒﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﺪ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﻴﺪى واﻗﻊ در روﺳﺘﺎى ﺣﺴﻨﻴﺎن )اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن(
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ اﻧﺮژىﻫﺎى ﻧﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژى اﺗﻤﻰ اﻳﺮان

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢

۱ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺗﻮانﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ در ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ؟
۲ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮانﻫﺎ ،ﭼﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮى را ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد؟
۳ــ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮانﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻪ راﺑﻄﻪاى وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺗﻬﻴّﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ

در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدى
ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻤﺘﺮى
دراﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎى اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
در
ٔ
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
۱ــ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ :ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ دﻧﻴﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺣﻮاﺷﻰ ﻧﻴﻤﻪﺧﺸﮏ وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺷﮑﻨﻨﺪهاى دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﻐﻴﻴﺮى ﮐﻮﭼﮏ در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء
اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ اﺧﺘﻼل ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .وﻳﮋﮔﻰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک
و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎى روان از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺎﺑﺎن در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم
و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪآن ﭘﻴﺸﺮوى ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎنزاﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﺣﺪ در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﺎد ذرات رﻳﺰ و درﺷﺖ ﻣﺎﺳﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮاى ﺑﻴﺶ از ّ
ﻋﻠﻞ ّ
ﺗﻬﻴ ٔﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ،ﻣﺰارع ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و
دامﻫﺎ ،ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻏﻼت و درﻧﺘﻴﺠﻪ ازﺑﻴﻦرﻓﺘﻦ ﺧﺎکّ ،
ﻫﻴﺰم از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻮﺑﻰ ،رﺷﺪ زﻳﺎد
ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آبﻫﺎى ﺟﺎدهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
ّ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻧﺪ.
 ۵ــ دﺷﻮارى ارﺗﺒﺎط :راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ،از ٔ
۲ــ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﻰ :ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﻰﻫﺎى دورهاى ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﭼﻮن ﮐﻤﺒﻮد آب و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎى
ﺳﺎل ﻳﮏﺑﺎر ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ اﻧﺪ روان روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﮕﻬﺪارى اﻳﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف
و ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﻧﻴﺎز دارد .در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اﻏﻠﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ
ﺟﺎده در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع
در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﻰﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﮏ ّ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ .اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد آﺛﺎر اﻳﻦ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﻰﻫﺎ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎى ﮔﺮد و ﺧﺎک ،دﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺣﺪ دامﻫﺎ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻠﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻮاﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰدﻫﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ّ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ،ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺟﺎى
 ۶ــ ﮐﻢ آﺑﻰ :ﻳﮑﻰ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﻤﺒﻮد
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺎﻓﻰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﮐﻨﺎن
دامﭘﺮورى ،ﺷﺨﻢ زدن زﻣﻴﻦﻫﺎ و ﺣﺬف ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ از ٔ
اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎﺳﺖ .آبﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت
۳ــ ﻓﻘﺮ ﺧﺎک و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آن :وزش ﺑﺎدﻫﺎى داﺋﻤﻰ و ﻫﺮزابﻫﺎى ﻣﻮ ّﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ رﮔﺒﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه؛ ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻊ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﭘﺪﻳﺪهاى راﻳﺞ اﺳﺖ .ﻟﺬا از ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎه اﻳﻦ آبﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى ﻓﺼﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎدﺑﺮدﮔﻰ ذرات رﻳﺰﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دورهاى آب و ﻫﻮاﻳﻰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ،ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻌﺪدى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮاردى ﻧﻴﺰ رودﻫﺎﻳﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ
ﺧﺎکﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻮدالﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ّ
در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻪ از ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﻃﻮبﺗﺮ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮمو ﺧﺸﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺧﺎکﻫﺎى ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻳﮑﻰ از ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎکﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ رود ﻧﻴﻞ.
ﻣﻮاد آﻟﻰ اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﺪﻳﻢ ،ﮐﻠﺴﻴﻢ و
ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ آبﻫﺎى زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دارﻧﺪ .ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎﻓﻰ ﺧﺎکﻫﺎى اﻳﻦ آبﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻖ ﻳﮑﺴﺎﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﻰ
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،اﻳﻦ ﺧﺎکﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﻰ دﭼﺎر ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدهاﻧﺪ.ﺳﻄﺢ آبﻫﺎى زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻴﺰ اﺧﻴﺮ ًا ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه
۴ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎى روان :در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﭼﺸﻢاﻧﺪازى از ﻳﮏ واﺣﻪ٭در ﺗﻮﻧﺲ

٧٢

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٣

۱ــ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ آﻳﺎ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﻰ ﺧﺎص ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ دﻧﻴﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
٣ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودى از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﮐﺎﺳﺖ ﻳﺎ
آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد؟

ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮى ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎﻳﺪ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻄﺤﻰ ﮔﺴﺘﺮده و در ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ زﻳﺎنﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺣـﺎﺻﻞ از آن ﺑـﻪﺣﺪاﻗـﻞ
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم وﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﻓﻨﺂوریﻫــﺎى ﺑـﺮﺳﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاردى از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻮاﺣﻰ
ﺟـﺪﻳﺪ در اﻳـﻦ ﻧﻮاﺣـﻰ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺑـﻪ ّ
ﺣﻞ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ دﻧﻴﺎ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ.
ﭘﺎرهاى از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ آب ﺷﻴﺮﻳﻦﮐﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪى ــ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ اﻧﺮژى ،اﻳﺮان

۱ــ اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑـﺮﺳﺎﻧـﻰ :ﺑـﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ روى
ﺳﺪ
رودﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ از ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﻃﻮبﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ )ﻣﺜﻞ ّ
آﺳﻮان ﺑﺮ روى رود ﻧﻴﻞ در ﻣﺼﺮ( ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊآورى آب و ﮔﺴﺘﺮش

ﮐﺸﺎورزى اﻗﺪام ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﺰ
آبﻫﺎى زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦﮐﻦﻫﺎ
در ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺣﻠﻰ )ﻣﺜﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس( از درﻳﺎ آب
٧٣

وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ از ﻧﻮاﺣﻰ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورﻧﺪ .آب را ﺑﻪ ٔ
ﻣﺮﻃﻮبﺗﺮ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب از
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎى آﺑﮕﻴﺮ زاﮔﺮس ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺸﮏ داﺧﻠﻰ اﻳﺮان(ٔ .

ﺗﺨﺼﺺ و ﻓﻨﺂوری ﻧﻴﺎز دارد ،ﺛﺎﻧﻴﺎً ،ﻫﺪف
اﻗﺪاﻣﺎت اوﻻ ً ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪّ ،
آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻞ آب و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﮐﻦ
اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﮐﺸﺎورزى ﺟﺪﻳﺪ ﻳﮑﻰ از ﺷﻴﻮهﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺂوری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ

۲ــ ﮐﺸﺎورزى ﻋﻠﻤﻰ :ﮐﺸﺎورزى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﻪوﻳﮋه
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ روش ﮐﺸﺎورزى،
و اﻳﺎﻻت
ٔ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﭼﻮن ﻣﺮﮐّﺒﺎت و ﮔﻞ و ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺜﻞ
۳ــ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻮاﻳﻰ:
ٔ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻮاﻳﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻳﻦ
ﭘﺰﺷﮑﻰ و درﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺰارع و واﺣﺪﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤
٧٤

۴ــ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮى :ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻦ ﻫﺎ،
ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﻣﺘﻞﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرى در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
ﺳﺎﺣﻠﻰ دﻧﻴﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ.
 ۵ــاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن :ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻧـﻮاﺣﻰ ﻣﺠـﺎور
و ﺳﺎﺧﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آب در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ داﺧﻠﻰ )ﻣﺜﻞ ﻧﻮاﺣﻰ
داﺧﻠﻰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﭼﻮن
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و آﻫﻦ و اﻳﺠﺎد ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

١ــ آﻳﺎ از ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم وﺧﺸﮏ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد؟ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
۲ــ ﭼﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎﻋﺚ
ٔ
۳ــ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ دارد؟

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺭﺩی
)(4

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى
ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻦ ﻫـﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى را ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻴﺎﺑﺎن
َرﺑﻊاﻟﺨـﺎﻟﻰ ﮐــﻪ ﻳﮑـﻰ از ﮔـﺮمﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫـﺎى ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادى
ﮐﻮچﻧﺸﻴﻦ ﺑـﺪوى ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫـﺎ از ﻣـﺎﺳﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺑﻘﻴ ٔﻪ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﮐﺸﻮر رود داﺋﻤﻰ
ﺑـﻪﺟﺰ ﻧﻬﺮﻫـﺎ و وادىﻫـﺎى ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺴﻴﺮ در ّ
وﺟـﻮد ﻧﺪارد ّاﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
در ﺷﺮق ،واﺣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
رﺑﻊاﻟﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪاى ﺑﺴﻴﺎر ﮔـﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ؛ ﺑـﻪﻃﻮرىﮐـﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺳﺎل در آن ﺑﺎران ﻧﻤﻰﺑﺎرد.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى آب و ﻫـﻮاى ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ دارد و ﺣـﺪود
ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى
 ۹۰درﺻﺪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺑـﺎران درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﻰ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى درﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺷﻮد .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ و ﺧﺸﮑﻰﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى داراى ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﮔﻮرﺧﺮ و آﻫﻮ ﺑﻮد وﻟﻰ درﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻪﻋﻠﺖ رواج ﺷﮑﺎر ﺑﻪ
ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺎﻧﻮران آن ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ورزش ،ﻧﺴﻞ ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه و ٔ
ﺑﺴﻴﺎرى از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ورود اﺑﺰار ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺗﻮرى ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻨﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻴﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺳ ّﻨﺘﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاى ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻏﺬا ،ﺳﻮﺧﺖ و ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻮده و از ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ورود وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺗﻮرى و اﺣﺪاث ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺧﻄﻮط آﻫﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺮ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
از روﻧﻖ اﻓﺘﺎد.
اﻣﺮوزه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﺨﺮاج و ﺻﺪور ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻰ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ
ﺷﺮﻗﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز داراى ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎ ارزش دﻳﮕﺮى ﭼﻮن آﻫﻦ ،ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ ،ﻣﺲ،
ﮔﻮﮔﺮد ،ﻓﺴﻔﺎت ،اوراﻧﻴﻢ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻧﻤﮏ اﺳﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ۳۰ﺗﺎ
۴۰درﺻﺪ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ .ﺣﺪود  ۴۰۰۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﻰ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ) ۸۰درﺻﺪ
ذرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
آﺑﻰو ۲۰درﺻﺪ دﻳﻢ( .در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﭼﻮن ﺧﺮﻣﺎ ،ﮔﻨﺪم ،ﻗﻬﻮه ،ﺟﻮ و ّ
آﻧﻬﺎ ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ .ﭘﺮورش دام ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮورش
ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺸﺎورزى و ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺣﻞ
ﺷﺘﺮ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪو ﺑﺰ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮدٔ .
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ّ
ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ روش زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم ﮐﺎرى دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ .راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ راهﻫﺎى آﺳﻔﺎﻟﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ و دوردﺳﺖﺗﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺧﻄﻮط آﻫﻦ و ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ در دﻫﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﮑّﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎى
ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻈﻴﻢ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺞ ،اﻳﻦ
ٔ
ٔ
ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
اﺳﻼم ﺑﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ٔ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدى)۲۰۰۲ﻣﻴﻼدى(
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ٢٣,۵۱۳,٣٣٠ :ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ۱ ,۹۶۰ , ۵۸۲:ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ:رﻳﺎض
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درس ﻫﺸﺘﻢ  :ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر
ﻳﮏ ٔ
ﺟﺰﻳﺮه ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا درﻏﺮب ﺗﺎ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﻰ از
ﮔﻴﻨﻪ اﻣﺘﺪاد داردٔ .
ٔ
ﺟﺰاﻳﺮ ﻏﺮﺑﻰ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻧﻴﺰ داراى اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﺳﺖ.
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى
ٔ
ﻣﺪارى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪّ .
ﻣﺤﻞﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎى ﺑـﺎراﻧﻰ ﻳﺎ ِﺳﻠﻮا٭روى آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در آن ﺟﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى
ﭘﺴﺖ آﻣﺎزون در آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﮐﻨﮕﻮ در آﻓﺮﻳﻘﺎ و

اوراﺳﻴﺎ

آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ

رأس اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﺻﺤﺮاى ﺑﺰرگ
ﺑﺮﻧﺌﻮ

ﻣﺎﻻﻳﺎ

ﺳﻠﻮا

ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا
اﻃﻠﺲ

ﺟﺎوه

رأساﻟﺠﺪى

ﺎﻧﻮس

اﺳﺘﻮا

ﮔﻴﻨﮥ ﻧﻮ

آﻓﺮﻳﻘﺎ

اﻗﻴ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﻣﻮﺳﻤﻰ
ﻣﺪارى

ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮔﺮم

ﺳﺎوان

ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ
ﻣﺪارى و ﺟﻨﺐ
ﻣﺪارى ﺷﺮﻗﻰ

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم
 ۴۰ﻣﺘﺮ
ﺳﺎﻳﺒﺎن )ﭼﺘﺮ(
اﺻﻠﻰ  ۳۰ﻣﺘﺮ

ﺳﺎﻳﺒﺎن )ﭼﺘﺮ(
زﻳﺮﻳﻦ  ۲۰ﻣﺘﺮ
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ  ۱۰ﻣﺘﺮ
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ﺷﮑﻞ ۲ــ درﺧﺘﺎن ﻣﻄﺒﻖ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﺑﺎراﻧﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى زﻳﺴﺘﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔـﺮم و ﻣـﺮﻃﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻧﻮاع ﺑﻰﺷﻤﺎرى از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺗﻨﻮع در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﻣﺪارى اﺳﺖ.
ﻻﻳﻪ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﻮهاﻧﺪ .ﺗﺎج آﻧﻬﺎ از ﺳﻪ ٔ
ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻻﻳﻪ درﺧﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ّ
ﻻﻳﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻧﻴﺰ در زﻳﺮ ﺗﺎج ﻳﻌﻨﻰ در ﻧﺰدﻳﮑﻰ
ﻗﺮار دارد .ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﺑﻪﻧﺎم ٔ
و ﻣﺠﺎورت ﮐﻒ ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه ،ﺧﺰﻧﺪه
و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪاى و ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﭽﮏﻫﺎ
درﺧﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎرﻳﮏ و ﭼﻮﺑﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارﻧﺪ
و از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﺮوف ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از
ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺟﻨﮕﻠﻰ از
آﻧﻬﺎ ﻧﺮم و ﺷﺒﻴﻪ ﻃﻨﺎباﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ٔ
آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ آنﻗﺪر رﺷﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻰ
ﺗﺎج ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻰرﺳﻨﺪ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺧﻮد را روى آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎرى از ﭘﻴﭽﮏﻫﺎ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻰﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ دور
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻰﭘﻴﭽﻨﺪ.
ٔ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﻗﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻰﭼﺴﺒﻨﺪ و از ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺧﺲﻫﺎ،
رﻳﺸﻪ
ﺧﺰهﻫﺎ و ﮔﻠﺴﻨﮓ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوهٔ ،
ﺧﻮد را در ﺧﺎک ﻓﺮو ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺪى ﻣﻰرﺳﺪ ﮐﻪ
درﺧﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ )ﻧﻈﻴﺮ
اﻧﺠﻴﺮ وﺣﺸﻰ(.
ﻳﮑﻰ از وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ وﺟﻮد
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى درﺧﺘﻰ در آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد در
ﻫﺮ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ
وﺟﻮد دارد .اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى درﺧﺘﻰ اﻏﻠﺐ در ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺎدى
ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ ﺧﺎص
ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﮔﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻳﮏ ٔ
در اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻗﻄﻊ و ﺣﻤﻞ
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ را ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ
آورده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ،درﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ اﻳﺠﺎد ﮐﺮده

اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ،درﺧﺘﭽﻪﻫﺎى ﺑﺎﻣﺒﻮ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻴﭻ ،ﻧﺨﻞﻫﺎى
ﺗﻴﻎدار و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎى ﺧﺎردار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ را ﻣﻰﺗﻮان دﻳﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳ــ رﻳﺸﻪﻫﺎى درﺧﺘﺎن در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﺑﺎراﻧﻰ

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎراﻧﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ در ﺑﺮﻧﺌﻮ)اﻧﺪوﻧﺰى(

٧٧

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

۱ــ ﻧﺎم دو ﻗﺎرّه و ﺳﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ داراى ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ و ﻣﺪارى ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ؟

در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮرى ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻰ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎدل  ۱۶ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺟﻨﮕﻞ،
در ﻳﮑﻰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺣﺪود ۲۰ ,۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮه
وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎﻟﻰﮐﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ

ﺣﺸﺮه دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮرى در ﻻﻳﻪﻫﺎى ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى
اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺸﺮات ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن زﻳﺎدى در اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

۱ــ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎى ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎى ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﻴﺪ:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢

اﻟﻒ :اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰى و ﺑﺮزﻳﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
۱ــ ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺘﻮاﻳﻰ
ﻻﻳﻪ ﺗﺎج ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ ﺧﻔّﺎشﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ب :در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ٔ
پ :ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﺗﺎج ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ۳ .ــ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻴﭻ

از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺎرﺑﺮى ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖّ :
۱ــ اﻓﺰاﻳﺶ ّ
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و در ﺳﺪهﻫﺎى اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان،
ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻰ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاى ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد ،ﻣﺤﻴﻂﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى زراﻋﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
٧٨

ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ازدﻳﺎد
۲ــ ﻓﻨﺂوری ﺟﺪﻳﺪ :ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ّ
ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻏﺬاى ﻣﻮردﻧﻴﺎز را ﺑﺎ
روشﻫﺎى ﺳ ّﻨﺘﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﺷﻴﻮهﻫﺎ و ﻓﻨﺂوریﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى
اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﺎى
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ.
۳ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼـﻮب :ﺗـﻮﻟﻴﺪ ﭼـﻮب و اﻟــﻮار از ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎى
اﺳﺘﻮاﻳﻰ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ّارهﻫﺎى ﺑﺮﻗﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻴﻮنﻫﺎى ﻗﻮى،
ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺑﺮزﻳﻞ ،اﻧﺪوﻧﺰى،

ﻫﻨﺪ ،ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻟﺰى از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﻴﺸﺘﺎز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ راهﻫﺎى
۴ــ ﮔﺴﺘﺮش راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ :اﺣﺪاث ٔ
ﺳﺮاﺳﺮى آﻣﺎزون ،ﺑﺨﺶ زﻳﺎدى از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﭘﺎک ﺳﺎزى و ﺑﻪ
ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎى ﮐﻢﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺧﺎک در اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۵ــ ﮐﺸﺎورزى ﻧﻮﺑﺘﻰ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدى اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻧﻤﻰﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ

)ﻣﺘﺤﺮک( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻄﻌﻪاى از
ﮐﻪ از ﮐﺸﺎورزى ﻧﻮﺑﺘﻰ ّ
ﺟﻨﮕﻞ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ ﭘﺎک ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آﺗﺶ زدن ،آن
را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺸﺖ ،آنرا
ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪى ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ .زﻣﻴﻦ ﺗﺮک ﺷﺪه ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﻴﺎ ﻣﻰﺷﺪ ّاﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزى و رواج
ﺷﻴﻮه ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،وﺳﻌﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ
ٔ
ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ
زﻣﻴﻦﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺘﺮوک ﺷﺪن ،دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪﺗﺒﺪﻳﻞ ّ
ﻟﻴﻪ ﺟﻨﮕﻠﻰ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ از
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ّاو ٔ
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮاى ﮐﺸﺎورزى ﻧﻮﺑﺘﻰ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى آﻣﺎزون

۶ــ ﺷﻴﻮۀ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻮﻣﻴﺎن :ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻨﺎن اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ّ
ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮕﻞزداﻳﻰ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورد؟
وﺳﻴﻠﻪ آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﺗﺶ زدن
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ٔ
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎى ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺳﺘﻮنﻫﺎى دود را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﮑﺎر ﺑﺮاى ﺑﻮﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى
ﭼﺮاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﻣﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﻰ از درﺧﺘﺎن ﻳﺎ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ
ﮐﻪ ﺗﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﺿﺨﻴﻢ دارﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﻧﺤﺮاف
ﻟﻴﻪ ﺟﻨﮕﻞ ــ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ آب و ﻫﻮا ،ﺗﻨﻈﻴﻢ
از ﮐﺎرﺑﺮى اﺻﻠﻰ و ّاو ٔ
آبﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ــ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى
اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ
اراﺿﻰ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺣﺪود  ۱۱ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ّ
ﺳﻴﺎره ﻣﺎ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ آن در ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﻳﻞ ۱۰ ،درﺻﺪ
ٔ
ﻋﻤﺪه اﻧﺴﺎن
در اﻧﺪوﻧﺰى و  ۹درﺻﺪ در زﺋﻴﺮ ﻗﺮار دارد .ﻳﮑﻰ از آﺛﺎر ٔ
روﻳﻪ درﺧﺘﺎن اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ،ﻗﻄﻊ ﺑﻰ ٔ
ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ٔ
اﻧﻬﺪام ﺗﺪرﻳﺠﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دوﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از اﻳﻦ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﺑﻰآنﮐﻪ آﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ وارد
ﺷﻮد وﻟﻰ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارىﻫﺎى ﺑﻰروﻳﻪ ،ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود
۶۰/ ۰۰۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رود .اﮔﺮ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
٧٩

ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﻧﻮاﺣﻰ
دوردﺳﺖ آﻣﺎزون و اﻓﺮﻳﻘﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣ ّﺘﻰ ﺑﻘﻴﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻧﻴﺰ در  ۲۰ﻳﺎ  ۳۰ﺳﺎل دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻬﺪام وﺳﻴﻊ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﺑﺮاى
ﻣﺤﻴﻂ و اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﺎکﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎران ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰﮐﺎﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آب ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺎران
ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺬب در ﻻﻳﻪﻫﺎى ﺧﺎک را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻰ ﺷﺪﻳﺪ

آبﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ زﻳﺮا ﺧﺎک ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و درﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮزابﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً روى
ﺷﻴﺐﻫﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎ ،ﺷﻴﺎرﻫﺎ و ﺧﻨﺪقﻫﺎﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎک ﺳﻄﺤﻰ
را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﺟﻨﮕﻞ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و
ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آﺑﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ آﺑﺮﻓﺖﻫﺎ
ﺧﺎکﻫﺎى ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺖ .اﻳﻦ آﺑﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺪﻫﺎ و اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ
ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن آﺛﺎر ّ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﺑﺎراﻧﻰ آﻣﺎزون ــ ﺑﺮزﻳﻞ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۳
٨٠

۱ــ اﻧﻬﺪام وﺳﻴﻊ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺤﻴﻂ و  ........ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ٔ
(
اﻟﻒ :آب و ﻫﻮاى ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞزداﻳﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ).
(
ب :ﺧﺎکﻫﺎى ﻣﺰارع واﻗﻊ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ).
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ» :ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى آﻣﺎزون در ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ اﺳﺖ«.
۳ــ
ٔ
۴ــ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎى ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎى ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﻴﺪ.
١ــ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ درﺧﺘﺎن
اﻟﻒ :ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺘﺮاﮐﻢ و اﻧﺒﻮه اﺳﺘﻮاﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ.
٢ــ آﺗﺶ زدن درﺧﺘﺎن و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ
ب :ﻳﮑﻰ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﺳﺖ.
٣ــ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺎک
پ :ﻳﮑﻰ از اﻋﻤﺎل ﺑﻮﻣﻴﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﺳﺖ.
٤ــ ِﺳﻠﻮا
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻨﮕﻞزداﻳﻰ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ.
ت :در ٔ
٥ــ ﺗﺎﻳﮕﺎ
ﺷﻴﻮه اﺑﺘﺪاﻳﻰ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ث :ﺑﻪ ٔ
٦ــ ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻨﺎن

مطالعۀ موردی
()٥

برزىل
جنگـل هـاى استواىى فـوق العـاده متراکم و انبوه بـه نـام ِسلوا بىشتر
زمىن هـاى اىن کشور را پـوشانده است .تـاالب هـاى گسترده ،آب       و    هـواى
گرم و مرطوب و پشه ها (که برخى از آنها عامل بىمارى ماالرىا و تب زردند)
تـوسعه اقتصادى اىن ناحىه از برزىل محسوب مى شوند.
مـوانعى بر سر راه
ٔ
کلبه هاى بـومىان از مـواد مـوجود در محل از جمله تىرهاى چوبى و
پوشال و شاخ و بـرگ درختان ساخته شده اند .گـاهـى تمام افراد ىک قبىله
کلبه بـزرگ اشتراکى زنـدگـى مـى کنند .زمىن هـاى اطراف   کلبه هـا
در ىک ٔ
بــه   قطعات مختلف تقسىم مى شود .بومىان زمىن هاى زراعى را بـا مىله هـاى
مختلف شخم مـى زنند.آنـهـا اىن زمىن هـاى کـوچک را پس از سه ىا چهار
سال تـرک مى کنند .آنگاه ساکنان کل دهکـده براى اىجاد ىک زمىن دىگر در
جنگل و ساخت کلبه هـا و مزارع جـدىد جابه جا مى شوند .اىن روش ــ ىعنى
شکل 7ــ برزىل
کشاورزى متحرک ىـا نــوبتى ــ در اىن نــاحىه ضرورى است؛ زىــرا زمىن
ماده آلى ىا کود
تصرف شده با انجام فعالىت هاى زراعى به سرعت ضعىف مى شود .دلىل اىن امر آن است که هىچ ٔ
در اىن روش به خاک برنمى گردد و باران هاى متوالى استواىى نىز مواد مغذى خاک را مى شوىند.
بومىان جنگل هاى آمازون در کشور برزىل عالوه بر زراعت ،به شکار و ماهى گىرى نىز مى پردازند .صىد
آنها عالوه بر انواع مختلف ماهى ،شکار خوک وحشى ،مىمون هاى کوچک ،پرندگان و خزندگان نىز مى باشد.
آنها با استفاده از تىرها و نىزه هاى سمى شکار خود را صىد مى کنند .برخى از آنها نىز گودال هاىى را حفر مى کنند
سمى را در کف آنها قرار مى دهند .آنگاه سطح گودال را مى پوشانند و به اىن وسىله حىوانات
و تىرهاى نوک تىز ّ
را شکار مى کنند.
صناىع راىج در اىن ناحىه از درختان جنگلى استفاده می کند .لباس هاى مردم اىن نواحى از مواد گىاهى و
تهىه مى شود .راه هاى ارتباطى در روى خشکى پاىدار
برخى وساىل آنها مثل سبد از ٔ
ساقه گىاهان پىچ و چسبنده ّ
نىستند و براى حمل و نقل انواع کاالها و مسافر از رودها استفاده مى کنند .بنادر مهمّ آنها مانائوس و ِب ِلم نام دارند.
توسعه آن اجرا کرده و
اىن ناحىه ىکى از عقب مانده ترىن نواحى جهان است و حکومت برزىل برنامه هاىى را براى
ٔ
ىا در دست اجرا دارد .بخشی از زمىن هاى جنگلى براى اىجاد مزارع مخصوص کشت متمرکز آماده شده اند که
در آنها محصوالت تجارى با ارزش از جمله نىشکر ،کاکائو و کائوچو تولىد مى شود .محصوالت جنگلى به وىژه
جوز برزىلى و کائوچو ،به خارج از جنگل حمل مى شوند.
برزىل (  2002مىالدى)
جمعىت 575،468،176 :نفر
مساحت  8،511،965 :کىلومترمربع
پاىتخت   :برازىلىا
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ﻓﺼﻞ٥
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻗﻄﺒﯽ

٨٢

درس ﻧﻬﻢ  :وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻄﺒﯽ
ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن

ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

روﺳــــــــــــﻴــــــــﻪ

ﻗﻄﺐﺷﻤﺎل

ﻗﻄﺐﺟﻨﻮب

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،۱آﻳﺎ وﺳﻌﺖ ﺧﺸﮑﻰﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ در دو
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ــ در ﮐﺪام ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺸﮑﻰ
ٔ
و در ﮐﺪام ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎ وﺳﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ؟
)ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪارﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن
ٔ
ﺣﺪود ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﺑﻪ ٔ

)ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺟﻨﻮب( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد .ﻋﺮض
ﺷﻤﺎل( و ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن
ٔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
در ﺷﮑﻞ  ۱ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ داﻳﺮه دﻳﺪه
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ اﺳﺖ.
ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ داﻳﺮهﻫﺎ ٔ
٨٣

٭ ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن )ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل :(۱ﭘﻬﻨﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎد آن را اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺰرگ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ،آﻻﺳﮑﺎ ،ﺳﻴﺒﺮى ،ﮐﺎﻧﺎدا و
ٔ

ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻴﺎن
آﺑﻬﺎى ﺳﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎى زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
ﻣﺤﺪوده ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
۱ــ در آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺪام ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎ ﺟﺰء
ٔ
ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل را در ٔ

ﭘﺎﻟﻤﺮ

درﻳﺎى ِو ِدل

ﺧﻠﻴﺞ راس
a

B
A

b

ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ

ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
A

B

a

b

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب و ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ

٭ ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن )ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب :(۲ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﺸﮑﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ّ
ﻣﺪور در ﺟﻨﻮﺑﻰﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ٔ
ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺎرﻳﮑﻰ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﺳﺖ .ﺷﺒﻪ
ٔ
آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎﻟﻤﺮ ۳ﻧﺎم دارد.
 Weddellــ ٥

٨٤

 Rossــ٤

آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه را روى ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ؟ در
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺧﻠﻴﺞﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﺷﻔﺎن آﻧﻬﺎ راس ۴و
ِو ِدل ۵ﻧﺎمﮔﺬارى ﺷﺪهاﻧﺪ.

 Palmerــ٣

 Antarcticــ٢

 Arcticــ١

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎى زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب را ﻣﻰﺗﻮان ﻗﺎره ﻧﺎﻣﻴﺪ؟
اﻟﻒ ــ ﭼﺮا ٔ
ب ــ ﮐﺪام اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻗﺎره ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
۲ــ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب را روى ﻳﮏ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب را از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ
۳ــ ﻣﺪارﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﭙﺲ دو ٔ
رﻳﺎﺿﻰ و ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

آب و ﻫﻮاى ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ
وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎى ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﺎرش ﮐﻢ و وزش ﺑﺎدﻫﺎى ﺳﺮد
داﺋﻤﻰ آب وﻫﻮاى ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ را از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻬﺎن ﺟﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ:
ﺳﺮﻣﺎى ﺷﺪﻳﺪ و داﺋﻤﻰ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻰ آب و ﻫﻮاى ﻗﻄﺒﻰ ،وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎى ﺷﺪﻳﺪ در

ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﻰ
ﻗﻄﺒﻰ اﻧﺮژى ﮐﻤﺘﺮى را از ﺧﻮرﺷﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮف و ﻳﺦ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدى از ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٣

ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۵و  ۶درس اول ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﺸﺎر زﻳﺎد و ﺧﺸﮑﻰ ﻫﻮا
در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ،ﺳﺮﻣﺎى ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﻫﻮا
و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ )آﺗﻤﺴﻔﺮ( ﻣﻰﺷﻮد؛
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ــ آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻟﻴﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﺨﺎر آب را در اﻳﻦ
ﻧﻮاﺣﻰ ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ،ﻫﻮاى ﺳﺮد ،رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮى
را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد .ﻫﻮاى ﻗﻄﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎى
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎرشﻫﺎى ﻧﺎﭼﻴﺰى را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺑﺮف اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺗﺪاوم ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺮف
در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺷﺪه؛ ﺗﻮدهﻫﺎﻳﻰ از ﻳﺦ و ﺑﺮف داﺋﻤﻰ
را اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺟﻨﻮﺑﯽ

اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

ﺑﻴﺶ از۲۰۰ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ

اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

 ۲۰۰ــ  ۵۰ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ

ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از  ۵۰ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎرش در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

٨٥

ﺑﺎدﻫﺎى ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ ﻗﻄﺒﻰ
ﻫﻮاى ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﭘﺮﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﻫﻮاى ﭘﺮﻓﺸﺎر
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮضﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﺟﺐ وزش ﺑﺎدﻫﺎى
ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ﻣﻮﺳﻮماﻧﺪ،
ﻫﻮاى ﺳﺮد را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮدهﻫﺎى ﻫﻮاى ﺳﺮد
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺸﺮوى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاى ﻣﻌﺘﺪل
و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن ،ﺿﻤﻦ ﻧﺰول ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﻫﻮاى ﻣﺮﻃﻮب را وادار ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮاﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع ،ﻣﺘﺮاﮐﻢ و
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﺳﺮد ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ٔ
ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰشﻫﺎى ﺟﻮى ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮف ﻣﻰﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  ۴ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد را در ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۴ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ،وزش ﺑﺎد از ﻧﻮاﺣﻰ ﭘﺮﻓﺸﺎر
داﺧﻞ ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۴

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺟﺪول ۵
ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ
دﻣﺎى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

-۷۰ºC

ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ دﻣﺎ

ورﺧﻮﻳﺎﻧﺴﮏ
ﺳﻴﺒﺮى

وﺳﺘﻮک

ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
دﻣﺎى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ دﻣﺎ

ﻓﻮرت ﻳﻮﮐﻮن
آﻻﺳﮑﺎ

ــ آﻳﺎ ﺗـﻮدهﻫﺎى ﻫـﻮاى ﻗﻄﺒﻰ ﺑـﻪ اﻳﺮان ﻫﻢ
وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ در ﮐﺪام ﻓﺼﻞ؟ از ﮐﺪام ﺳﻤﺖ؟

۰ ºC
ُوﺳﺘﻮک

ﺷﻤﺎره  ۵ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب از
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول
ٔ
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺳﺮدﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن وﺟﻮد اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ در
ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
٨٦

ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن
-۸۹/۵ºC

۳۸ºC

ﺷﮑﻞ  ۴ــ ﺟﻬﺖﻫﺎى وزش ﺑﺎد در ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﺻﻌﻮد ﻫﻮاى ﻣﺮﻃﻮب در ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن و ﻧﺰول ﻫﻮاى ﺳﺮد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﻗﻄﺐﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ
٭ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻗﻄﺐﻫﺎ و ذوب ﻳﺦﻫﺎ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎى ٔ
ﻃﻰ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دهﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن آب ﺷﺪن ﻳﺦﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ،ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ
و ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻰ از ﺧﺸﮑﻰﻫﺎ روﺑﻪرو ﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ ۷ــ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﮥ دﻣﺎ در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻃﻰ  ۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

آﻫﻨﮓ ﻓﺼﻠﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ،روز اول ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ
در ٔ
و ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻻى اﻓﻖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ روزﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺪت  ۶ﻣﺎه در
در آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و در ٔ
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و دور اﻓﻖ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ و ﻏﺮوب ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺒﻰ ،ﺷﺐ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﺷﺐﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﻮاﺣﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ٔ

ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از اﻓﻖ ﻗﺮار دارد و ﻣﻘﺪارى
روﺷﻨﺎﻳﻰ در آﺳﻤﺎن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﺪار
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ روز در
ٔ
۶۶درﺟﻪ و  ۳۳دﻗﻴﻘﻪ ،روز ّاول ﺗﻴﺮﻣﺎه اﺳﺖ .در اﻳﻦ روز ﻣﺮدم
ﺳﺎﮐﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را در ﺗﻤﺎم  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﻰ ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ،
در ﺑﺎﻻى اﻓﻖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ ۱ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ.
درﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣـﺎن در
ﻧــﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺟﻨﻮب )و در ﻣـﺪار  ۶۶درﺟﻪ
ٔ
´N ۲۳۰۲۷

A

اﻋﺘﺪال ﭘﺎﻳﻴﺰى
)اول ﻣﻬﺮ(
´۲۳۰۲۷
داﻳﺮۀ ﻋﻈﻴﻢ روﺷﻨﺎﻳﻰ

N

اﺳﺘﻮا
D

ﺷﺐ

ﻣﺪار

´۲۳۰۲۷

N

ﻣﺪار ﻗﻄﺒﻰ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ

روز

روز

ﺷﺐ

B

´۲۳۰۲۷
اﻧﻘﻼب زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ
)اول دى(

اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ
)اول ﺗﻴﺮ(
C

اﻋﺘﺪال ﺑﻬﺎرى )اول ﻓﺮوردﻳﻦ(

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺼﻮل در
ﻧﻴﻤﮑﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﻰ
 Midnight sunــ۱
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و  ۳۳دﻗﻴﻘﻪ( ﻳﮏ ﺷﺐ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﺪت،
ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آﺳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﻃﻮل روز وﺷﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ از ٔ
ﺑﺎ  ۶ﻣﺎه روز ﻳﺎ  ۶ﻣﺎه ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪارﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻳﻢ،

از ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎى ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺐﻫﺎى  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻘﺎط واﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﺪارﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ۶۶درﺟﻪ و ۳۳دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ
روز ﻳﺎ ﺷﺐ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد دارد.

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل در ﺗﻴﺮﻣﺎه ــ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﻤﮑﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﻰ )ﺟﺰﻳﺮۀ ﻟﻮﭘﺎ در ﺷﻤﺎل ﻧﺮوژ(

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺳﭙﻴﺪه ﻗﻄﺒﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪــ
ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﻰ ــ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ٔ
ﻳﮑﻰ از ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻧﮓﻫﺎى
ﺳﺮخ ،زرد ،ﺳﺒﺰ ،آﺑﻰ و ﺑﻨﻔﺶ در آﺳﻤﺎن ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ دﻳﺪه
ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻮى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺎعﻫﺎى ﻧﻮر ،ﭘﺮدهﻫﺎى
ﻣﻰﺷﻮد.
ٔ
آوﻳﺨﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎى دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﺳﭙﻴﺪه ﻗﻄﺒﻰ در ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۹۵۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮى
ٔ
روى ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻋﻘﻴﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻋﺎﻣﻞ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه،
ﺑﻪ
ٔ
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎى ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه از
ﺧﻮرﺷﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ رواﻧﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ذرات ﮐﻪ داراى ﺑﺎراﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ اﻧﺪ ،ﭘﺲ از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى ﺟﻮ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻰﮔﺮدد.
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ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﻰ

ﮔﺴﺘﺮۀ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ــ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ١١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ؛ ﻧﻘﺎط ﺳﻔﻴﺪ روى ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى
ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ در ده درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٔ
آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﮐﻪ دﻣﺎ زﻳﺮ
ﺻﻔﺮ درﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮف در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻣﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪت و ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎ ،وﺿﻊ ﺗﺎﺑﺶ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺷﻴﺐ ﻣﺤﻞ در ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.

ذرات ﺑﺮف ﺣﻔﺮهﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ذوب ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻻﻳﻪﻫﺎى روﻳﻰ ﺑﺮف و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ آب ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ
در ﻻﻳﻪﻫﺎى زﻳﺮﻳﻦ و ﻳﺦ زدن ﻣﺠﺪد آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮف
ﻣﻰﺷﻮد .اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮفﻫﺎ ﺑﺮ روى ﻫﻢ وﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از وزن
زﻳﺎد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﺦ ﺑﺮف ﻳﺎ ﻧِ ِﻮه ۱ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﻳﺦ ،اﺑﺘﺪا ﻳﺦ ﺣﺒﺎبدار و ﺳﭙﺲ ﻳﺦ ﺑﻠﻮرى ــ ﮐﻪ
داراى ﺑﻠﻮرﻫﺎى درﺷﺖ و ﺷﻔﺎف و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ ــ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ.
ﺗﻮده ﻳﺦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﻰ ﻣﻰرﺳﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را
زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ٔ
آﻏﺎز ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﻳﺨﭽﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.

ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ

آﺳـــــــﻴــــــﺎ
ا ر و ﭘﺎ
آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ

آﻣﺮ

ﻳﮑﺎ

ى ﺟﻨ

ﻮﺑﻰ

آﻓــــﺮﻳــــﻘـﺎ

ا ﺳﺘﺮ ا ﻟﻴﺎ

ﻗـــــﺎره ﻗــــــﻄــــــﺐ ﺟـــﻨـــــــﻮب
ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ در ﺟﻬﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۵

۱ــ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺪم زﻣﺎﻧﻰ در ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﺷﻤﺎرهﮔﺬارى ﮐﻨﻴﺪ:
ﻳﺦ ﺣﺒﺎبدار

ﺑﺮف

ﻳﺦ ﺑﻠﻮرى

ﻳﺦْ ﺑﺮف

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ را از ﻧﻈﺮ آبوﻫﻮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ و ٔ
۲ــ ٔ
 Neveــ۱

٨٩

ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﻰ ،ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ ﻳﺨﭽﺎلﻫـﺎى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ و درهاى ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ۵ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ.
۲ــ ﻳﺨﭽﺎلﻫـﺎى ﻗﻄﺒﻰ

ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ
اﻳﻦ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ ﺗﻮدهﻫﺎى ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻰ
ﮐﺮه
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺣﺪود  ۹۵درﺻﺪ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى ﮐﻨﻮﻧﻰ ٔ
زﻣﻴﻦ را در ﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﻮش ﻳﺎ ﮐﻼﻫﮏ
ﭘﻬﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺨﺴﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۱ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ در

ﮐﺮه زﻣﻴﻦ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﻰ ٔ
٭ ﻳﮏ ﻗﺸﺮ ﻳﺨﻰ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺟﺰﻳﺮه ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ٔ
٭ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺣﺪود  ۷ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ
وﺳﻌﺖ دارﻧﺪ .ﭘﻬﻨﺎى ﻳﺦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۳ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و
ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺣﺪود دو و ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و  ۹۰درﺻﺪ ﻳﺦ ﺟﻬﺎن
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻰ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،در
ﺗﻮده ﻳﺦ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ٔ
اﻃﺮاف ﻓﺸﺎر ﻣﻰآورﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﭘﻴﺸﺮوى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻰرﺳﻨﺪ،

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و درﻳﺎﻫﺎى اﻃﺮاف و ﺗﺸﮑﻴﻞ آﻳﺴﺒﺮگ )ﮐﻮه ﻳﺦ(
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در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻣﻰﺷﮑﻨﻨﺪ و وارد
آب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻮدهﻫﺎى ﻳﺦ ﺷﻨﺎور ﮐﻮه ﻳﺦ ﻳﺎ
آﻳﺴﺒﺮگ ۱ﻧﺎم دارﻧﺪ.
ﮐﻮه ﻳﺦ

ﮐﺸﺘﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﮐﻮه ﻳﺦ و ﻳﮏ ﮐﺸﺘﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ

آﻳﺴﺒﺮگ ،ﺧﻄﺮى ﺑﺮاى ﮐﺸﺘﻰراﻧﻰ :ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۳ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ۱
ــــ ﺣﺠﻢ آﻳﺴﺒﺮگ ﺧﺎرج از ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.
۱۰

و ۹
ــــ آن در زﻳﺮ آب ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺦ در داﺧﻞ
۱۰

ﻟﻴﻮان آب( ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﮔﺎه ﮐﺸﺘﻰﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﻋﺮضﻫﺎى ﺑﺎﻻى
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮدهﻫﺎى ﻋﻈﻴﻢ
ﭘﻨﻬﺎن در زﻳﺮ آب ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و درﻫﻢ ﻣﻰﺷﮑﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن

ﻓﺎﺻﻠﻪ واﻗﻌﻰ آﻧﻬﺎ را از ﮐﺸﺘﻰﻫﺎ
ﺷﮑﻞ اﻳﻦ ﮐﻮهﻫﺎى ﻳﺨﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ٔ
دﺷﻮار ﻣﻰﺳﺎزد.
آﻳﺴﺒﺮگ ،ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ :آﻳﺴﺒﺮگﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮاﺗﻰ
ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮضﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ آب ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎى
ﻏﺮﺑﻰ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﮐﺸﺘﻰ ﻏﺮق ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق اﻗﻴﺎﻧﻮس
 Icebergــ۱

٩١

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

٭ ﻻﻳﮥ ُا ُزن ﺑﺮﻓﺮاز ﻗﻄﺐﻫﺎ
اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺟﺬب ﻣﻰﮐﻨﺪ .در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻻﻳﻪ ا ُُزن ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺻﺎﻓﻰ ،ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از ٔ
ٔ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ا ُُزن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﮑﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ ،در اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻻﻳﻪ ا ُُزن ﻧﺎزکﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه
cfcﻫﺎ ،ﺷﻮﻳﻨﺪهﻫﺎ و ﺳﺮدﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ا ُُزن ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﺳﺖ ،درﻧﺘﻴﺠﻪ ٔ
ﻻﻳﻪ ا ُُزن را در اﺻﻄﻼح »ﺣﻔﺮه« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﺳﺖ .ﻧﺎزک ﺷﺪن ٔ

ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب و ﺣﻔﺮۀ ﻻﻳﮥ ازن ﺑﺮ ﻓﺮاز آن

ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺑﺎرﻳﮑﻪاى از ﻻﻳﮥ ازن ﮐﻪ ﻧﺎزک ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﺣﻔﺮۀ ازن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻄﺐﻫﺎ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻰ
ﺑﻪوﻳﮋه دﻣﺎ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ا ُُزن ﻧﻘﺶ دارد ،ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ا ُُزن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.
آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻴﻤﮑﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
اﻗﺘﺼﺎدى و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻧﺴﺎن در
ٔ
ﻧﻴﻤﮑﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ا ُُزن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎى ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﻣﻴﺰان ازن در ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل.

٩٢

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ و زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮرى در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ
درﺑﺎره وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ
ٔ
آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺎدى در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟ اﻧﻮاع ﮐﻤﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ در
زده
ﻧﻘﺎط ﺳﺮد دﻧﻴﺎ ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺦﻫﺎى ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻳﺎ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻳﺦ ٔ
)ﭘﺮﻣﺎﻓﺮوﺳﺖ (۱ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ــ ﺳﺎزﮔﺎرى دارﻧﺪ.
ــ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻰ ﮐﻪ درﻫﻮاى ﺳﺮد زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ

وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ــ ﻣﺜﻞ ﺧﻮکﻫﺎى آﺑﻰ ،والﻫﺎ و ﺧﺮسﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ــ ِ
ﺟﺰء
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻧﺪ و ﺧﻮنﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﻴﻤﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺮاى ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ و دﻣﺎى ﺑﺪﻧﺸﺎن را در
ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد.

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ﺧﺮس ﻗﻄﺒﻰ
ﺷﮑﻞ ۱۸ــ روﺑﺎه ﻗﻄﺒﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ در
ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ﻳﮏ ﺳﻴﻞ )ﻓﮏ( در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ از ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻧﺎم دارد .ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ در آب ﺷﻨﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎلﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺮدهدار اﺳﺖ و
در ﺷﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺸﻰ از ﭘﺮﻫﺎ وﻻﻳﻪاى از ﭼﺮﺑﻰ ،ﺑﺪن
ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ را در آبﻫﺎى ﺳﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
 Permafrostــ١

٩٣

ﺟﺎﻧﻮراﻧﻰ ﮐﻪ در ﺑﺮف و ﻳﺦ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ وﺟﻮد
دارد .ﺟﺎﻧﻮران اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ در ﮐﻨﺎر ﺳﻮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
دور از ﺳﺎﺣﻞ روى ﺗﻮدهﻫﺎى ﻳﺦ ،ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻰ
ﮐﻨﺪ.
اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎى ﺳﺮد از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﻏﻨﻰ اﻧﺪ .ﺟﺎﻧﻮران
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﭙﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در آب اﻳﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻓﺮاواناﻧﺪ.

زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻏﺬاى اﺻﻠﻰ
ﺣﻠﻘﻪ
آﻧﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ٔ
ٔ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎى رﻳﺰى ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐِﺮﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ در
درﻳﺎﻫﺎى ﻣﻨﺠﻤﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻗﻄﺒﻰ ــ ﺣﺘﻰ
والﻫﺎى ﻋﻈﻴﻢ ﺟﺜﻪ ــ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ درﻳﺎﻳﻰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺟﻨﻮب ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ ﮐﻪ در
ٔ
ﺧﺰهﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ روى ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺷﻦﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻣﻴﺎن ﻳﺦﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻰروﻳﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ و ﮐﺮﻳﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آبﻫﺎى ﺳﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

٩٤

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻗﻄﺒﻰ

در ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ وﺳﻴﻌﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺪرا ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺎ ذوب ﺑﺮفﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻮﭼﮑﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﺰه،
ﮔﻠﺴﻨﮓ و ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﺎﻧﻮران ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ،ﺑﺮاى ﻓﺮار از ﺳﺮﻣﺎ ،در

ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و در
روزﻫﺎى ﮔﺮمﺗﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﺮاى ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻮرﺳﺘﻪ و آبﻫﺎى
ﻏﻨﻰ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺿﺪ اﻧﺠﻤﺎد وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ
در ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎرى از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ،ﻧﻮﻋﻰ ٔ
زﻧﺪه
ﻣﺎده ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪﻳﺦ در اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰرود .ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺎﻫﻰﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ٔ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮاد ﻣﻰﺷﻮد.
درﻳﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﺎوى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎدهاى اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﻤﺎد ﺧﻮن ﺗﺎ دﻣﺎى -٢
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۶

۱ــ آﻳﺴﺒﺮگﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ؟
۲ــ ﭼﺮا ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟
۳ــ ﭼﺮا ﮐﺎﭘﻴﺘﺎنﻫﺎى ﮐﺸﺘﻰ در آبﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ از آﻳﺴﺒﺮگﻫﺎ ﻣﻰﮔﺮﻳﺰﻧﺪ؟
۴ــ ﭼﺮا آﻳﺴﺒﺮگﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺪ؟
۵ــ ﺟﺎﻧﻮران ﻗﻄﺒﻰ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ دارﻧﺪ؟
٩٥

درس دﻫﻢ  :اﻧﺴﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻄﺒﯽ

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﭼﺸﻢاﻧﺪازى از ﻗﻄﺐ

ــ آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ورود اوﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﺣﺎﺷﻴﻪاى ﻗﻄﺐﻫﺎ
زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺮار ﻗﻄﺐﻫﺎ و ﻧﻘﺎط
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ اوﻟﻴﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در ٔ
ﻣﺮﮐﺰى آﻧﻬﺎ از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﻮرﺗﻤﻪﻫﺎﻳﻰ
ﮐﻪ ﺳﮓﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻓﺘﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮﻓﺮاز آن ﭘﺮواز ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ٔ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﻳﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل ﻣﻰﮔﺬرد.
ﻓﺮاز ٔ

آﻣﻮﻧﺪﺳﻦ ،ﮐﺎﺷﻒ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
در ﺳﺎل  ۱۹۱۱ﻣﻴﻼدى دو ﮔﺮوه اﮐﺘﺸﺎﻓﻰ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ و ﻧﺮوژى
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﻟﺒﻰ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺸﻒ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
ٔ
ﮔﺮوه اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻳﮏ اﻓﺴﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﻓﺎﻟﮑﻮن اﺳﮑﺎت و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻧﺮوژى روآﻟﺪ آﻣﻮﻧﺪﺳﻦ ﺑﻮد .ﮔﺮوه ﻧﺮوژى در روز
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ رﺳﻴﺪﻧﺪ؛ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺮوژ
 ۱۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۱۱ﻣﻴﻼدى ﺑﻪ ٔ
را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ
ﻧﻘﻄﻪ
اﻣﺎ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن اﺳﮑﺎت و ﻳﺎراﻧﺶ ﻳﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوه ﻧﺮوژى ﺑﻪ ٔ
٩٦

ﻗﻄﺐ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﺎن در ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﭼﺎر ﺑﺮف و
ﺑﻮران و ﻳﺦﺑﻨﺪان ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻧﺎم اﻓﺮاد دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در ﺷﻤﺎر ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺟﺪول  ۲ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻳﻢ .آﺛﺎر ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه
از اﻳﻦ ﮐﺎﺷﻔﺎن و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى آﻧﻬﺎ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﺟﻬﺎنﮔﺮدان و
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﺟﺪول ۲ــ ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
ردﻳﻒ

ﮐﺎﺷﻔﺎن

ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل

ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

۱

روآﻟﺪ آﻣﻮﻧﺪﺳﻦ

×

×

۲

راﺑﺮت اﺳﮑﺎت

۳

راﺑﺮت ﺑﻴﺮب

×

۴

رﻳﭽﺎرد ﺑﻴﺮد

×

۵

ﻧﻮﺑﻴﻼ

×

۶

ﭼﺎرﻟﺰ وﻳﻠﮑﺲ

×

۷

ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻮک

×

×
×

آﺳـــــﻴــﺎ
ﻣﺪار ﻗﻄﺒ

اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ

ﻰ

ﺷﻤﺎل

ﻗﺎرۀ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

12

19

ﻳﺦ ﭘﻬﻨﮥ رأس

11

19

۶

۱۹۲

ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

۳
۱۹۰

اﻗﻴﺎﻧﻮس
آرام

اﻗﻴﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ

ﻣﺪار ﻗﻄﺒﻰ ﺟﻨﻮب

ﺗﻨﮕﻪ ﺑ

ﺗﻠﺮ

۱۹
۰۶

ﭘﺎﻳﮕﺎه آﻣﻮﻧﺪﺳﻦ
ﺳﺪ رأس

ﺳﻮاﻟﺒﺎر
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل

ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻦ ﻧﻮﺑﻴﻠﻪ

ﺮﻳﻨﮓ

ﮔﺬرﮔﺎه ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻰ

آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ

آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ِ
ﻨﺠ ِﻤ ِﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺳﻔﺮى ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۰۳ﺗﺎ ۱۹۰۶
آﻣـﻮﻧـﺪﺳﻦ در اﻗﻴـﺎﻧـﻮس ُﻣ َ
ِ
ﮔﺬرﮔﺎه ِ
»ﺳﺪ رأس« را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎد و در ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه
ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ،از
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮔﺬﺷﺖ .در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ّ
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۱۱ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب رﺳﻴﺪ .او وﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در ﺳﺎل  ۱۹۲۶در ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن در ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن
ﭼﺎدرﻫﺎى ﻣﺨﺮوﻃﻰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺷﮑﺎر و ﭘﺮورش ﮔﻮزن و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل اﺳﮑﻴﻤﻮ٭ ﻧﺎم دارﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺟﺰﺋﻰ از اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از دﻫﺎن ﻳﺦ ﻣﻰﺑﻨﺪد،
در ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﺑﻪ ﻧﺎم ُاﮐﻼوﻳﮏ ۱در ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﮑﻴﻤﻮﻫﺎ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﮐﻤﮏ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻰ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد،
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮى زﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻨﻮﻳﮏ ۲ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ
ٔ
در ﺳﺮاﺳﺮ ٔ
ﻓﻨﺎورى ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮ ﺧﺮس ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻪﻫﺎى ﺑﺨﺎر ،ﺳﻮراخﻫﺎى
اﺳﮑﻴﻤﻮﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﻤﻴﻘﻰ در زﻣﻴﻦ ﺣﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﺑُﺘﻨﻰ را در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
ﺗﻬﻴﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﮔﺮم .دادﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را روى اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﻰﮔﻴﺮى ،درﻳﺎﻧﻮردى ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻳﻖﻫﺎى ﺳﺒﮏ و ٔ
ﺷﻴﻮه و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ .در زﻣﺴﺘﺎن
در ﮐﻠﺒﻪﻫﺎى ﻳﺨﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺷﻴﺮدرﻳﺎﻳﻰ
و ﻧﻬﻨﮓ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻳﺮ ﭼﺎدر و در ﮐﻨﺎر رودﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﻰ آزاد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﮑﺎر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺒﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻰ ﮐﻪ در
ٔ
اﺻﻴﻠﻰ دارﻧﺪ .زﻧﺪﮔﻰ در ﮐﻠﺒﻪﻫﺎى ﻳﺨﻰ ﻳﺎ اﻳﮕﻠﻮ٭ در زﻣﺴﺘﺎن و
ﺷﮑﻞ  ۴ــ اﻟﻒ ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ اﻳﮕﻠﻮ
۱ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺮس Oklavic

۲ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎن Inovic

٩٧

ﺷﮑﻞ ۴ــ ب ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ اﻳﮕﻠﻮ

ﺳﮑﻮى ﺑﺮﻓﻰ

ﺳﮑﻮى ﺑﺮﻓﻰ
ﺷﮑﻞ  ۵ــ زﻧﺪﮔﻰ در اﻳﮕﻠﻮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
ــ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺸﺮ از دﻳﺮﺑﺎز در ٔ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ
در ﺷﻬﺮ اﻳﻨﻮﻳﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻴﺎن زﻣﻴﻦ ﻳﺦﺑﻨﺪان و اﺗﺎقﻫﺎى
ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﮔﺮم ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آب ﺷﺪن ٔ
ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﺎﻳﻪ از ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﻨﮓرﻳﺰه ای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﻴﻢﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاى
ﮐﺎﻓﻰ از ﻣﻴﺎن آن ﻣﻰﮔﺬرد و ﮔﺮﻣﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺎرى ﻓﺎﺿﻼب و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻰ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﺦ ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را در ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎﻳﻰ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ
ﮐﻪ آب داغ از آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﺬرد و ﮔﺮﻣﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺠﺎرى
ﻓﺎﺿﻼب و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ از
ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ )ﺑﺮاى ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﺪار داﺧﻠﻰ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎ ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک
ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎدهٔ ،
ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و روى آن را ﺳﻨﮓﻓﺮش ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه
ﻧﻴﺰ از ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﻰ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
٩٨

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﻧﻔﺖ در داﺧﻞ ﺟﺪار ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮ روى ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ
ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ از ﻳﺦ زدن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎﻧﺎداﻳﻰ ،اروﭘﺎﻳﻰ
و آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻰ در ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرن در ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻻﺳﮑﺎ ،ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ و ﺳﻮﺋﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد
ﺷﻤﺎﻟﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،در
ﺟﺪول  ۸ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  ۸ــ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل

ﻧﺎم ﮐﺸﻮر
روﺳﻴﻪ
ﻧﺮوژ
داﻧﻤﺎرک
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﮐﺎﻧﺎدا

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﻄﺒﻰ ﻣﻮرد ادﻋﺎ
ﺳﻴﺒﺮى
ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﻳﺮ اﺳﭙﺘﻴﺰﺑﺮﮔﻦ
ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ
آﻻﺳﮑﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا

ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﺎﻳﻞ
از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ زﻣﺴﺘﺎن را در اﻳﻦ ﻗﺎره ﻣﻰﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺎ
ٔ
ﺷﻴﻮه
و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﺂوریﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ٔ
زﻧﺪﮔﻰ در ﻗﻄﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺸﺮ روى ﺧﺸﮑﻰﻫﺎى ﻣﺤﺪود ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن
در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻗﻄﺐﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

ﺗﻮانﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ

ﺷﮑﻞ ۷ــ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ در ﻳﺦﻫﺎى ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻰ در آبﻫﺎى ﺳﺮد ﻗﻄﺒﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﺪ.

٭ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ
زﻧﺪﮔﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺮد ﻗﻄﺒﻰ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى
وﻳﮋه ﻣﺤﻴﻄﻰ آن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺮوهﻫﺎى
دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ٔ
ﻣﺘﻌﺪدى از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺪﺗﻰ از ﺳﺎل را در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰارﻧﻔﺮ

ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ از ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮانﻫﺎى
ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.
۱ــ اﻧﺮژى ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ ۱درون زﻣﻴﻦ :اﻧﺮژى درون زﻣﻴﻦ
ﺷﻴﻮه درﺳﺖ از ﮔﺮﻣﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ درون زﻣﻴﻦ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ،اﻧﺮژى زﻳﺎدى ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﻫﻮا را آﻟﻮده ﮐﻨﻴﻢ.
ِ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ زﻳﺎدى
ﻣﻮاد
آب ﮔﺮﻣﻰ ﮐﻪ از زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪّ ،
دارد .اﮔﺮ آب ﮔﺮم را ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ،
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻟﻮﻟﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻰزﻧﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢

ــ آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ را ﺑﺮاى ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮا؟ دو ﮔﺮوه ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ
ذﮐﺮ دﻻﻳﻞ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﻰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺑﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮد.

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﮐﺮدن

آب ﮔﺮم ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻴﺮون
آورده ﻣﻰﺷﻮد.

آب ﺳﺮد ﺑﻪ درون ﺳﻮراخ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮد.

آب،ﺷﮑﺎف ﻫﺎ را ﭘُﺮ
ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﮔﺮم ﻣﻰﺷﻮد.

ﮔﺮﻣﺎى ﮔﻮﺷﺘﮥ زﻣﻴﻦ

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎىِ ﺳﻨﮓﻫﺎى داغ داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ،در ﺳﻨﮓﻫﺎ دو ﺳﻮراخ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آب را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ درونِ ﻳﮑﻰ از اﻳﻦ ﺳﻮراخﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
آب ،ﺗﺮکﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﮑﺎفﻫﺎى ﺑﻴﻦ دو ﺳﻮراخ را ُﭘﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺳﻨﮓﻫﺎ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آب ﻣﻰدﻫﻨﺪ و آن را ﮔﺮم ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﻰﺗﻮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ،آب ﮔﺮم را از ﺳﻮراخ دوم ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎى آب دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﺎه اول ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﺷﻬﺮى در اﻳﺴﻠﻨﺪ؛ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ،
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى آب ﮔﺮم از زﻳﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ رد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮدم ﻣﻰرﺳﻨﺪ .ﻣﺤﻞﻫﺎى ﮐﺎر،
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎى
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﮔﺮم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ِ
ﺳﻮزاﻧﺪنِ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﻴﺎزى
ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻮا آﻟﻮده ﻧﻤﻰﺷﻮد.

١٠٠

ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺧﺮاب ِ
ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﮔﺮﻣﺎى ِآب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻧﺪارد؛ ﺳﭙﺲ از ﮔﺮﻣﺎى اﻳﻦ ِآب
را ﺑﻪ آﺑﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎره
۲ــ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى ﮔﺮم درﻳﺎﻳﻰ :آبﻫﺎى ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ّ
ﻣﻨﺸﺄ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮔﺮم درﻳﺎﻳﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﺑﺎﻻ وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ،دﻣﺎى
اﻃﺮاف ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻰ آب و ﻫﻮاﻳﻰ،
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻰ را در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورد .ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪاى از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺟﺰﻳﺮه
ﺟﺮﻳﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ ﮔﻠﻒ اﺳﺘﺮﻳﻢ ﮐﻨﺎرهﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ ﺷﺒﻪ ٔ

اﺳﮑﺎﻧﺪﻳﻨﺎوى ﺗﺎ درﻳﺎى ﺑﺎرﻧﺘﺰ در ﺷﻤﺎل روﺳﻴﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﺪ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرش ،اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﻰ را در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺎدر »ﺗﻮرﻧﺘﻬﺎﻳﻢ« و ِ
»ﺑﺮﮔﻦ« در
ٔ
ﮏ )ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﻰ در
ﻧﺮوژ و ﺑﻨﺪر ﻣﻌﺮوف
آرﺧﺎﻧﮕﻠﺴ ْ
ْ
ﺷﻤﺎل روﺳﻴﻪ( اﺳﺖ.
وﺟﻮد اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻣﻘﻴﺎس
ﮐﻮﭼﮏ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮﮐﺎت آب ،اﻓﺰاﻳﺶ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﺬب دﺳﺘﻪﻫﺎى ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﻫﻰ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻰﮔﻴﺮى
در درﻳﺎى ﺷﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰى

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٣

ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
ــ ﺑﻨﺎدر ﺗﻮرﻧﺘﻬﺎﻳﻢ ،ﺑﺮﮔﻦ و
ﮏ را روى ٔ
آرﺧﺎﻧﮕﻠﺴ ْ
ْ

۳ــ ﺻﻴﺪ و ﺷﮑﺎر :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ  ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻰ ﺧﺎص در آبﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﺟﺎﻧﻮران وﻳﮋهاى ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻴﻞﻫﺎ )ﻓﮏﻫﺎ( ،والﻫﺎ ،ﺧﻮکﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد داروﻳﻰ ﺳﺎﮐﻨﺎن
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﻨﺪ.

از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ﮔﻠﻪﻫﺎى ﺑﺰرگ ﮔﻮزنﻫﺎى ﻗﻄﺒﻰ از ﻫﺰاران
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺎش ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻳﮑﻰ
۱
از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﻰ زﻧﺪﮔـﻰ اﻳـﻦ ﮔـﻮزنﻫـﺎ ــ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻮزن ﺷﻤﺎﻟـﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻧﺮوژ و روﺳﻴﻪ
ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ ــ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻻﭘﻠﻨﺪ٭ در
ٔ
اﺳﺖ.
 Lapــ١

١٠١

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﮔﻠﻪﻫﺎى ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﻰ

ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗــﺠــﺪﻳــﺪ ﻧــﺸــﺪﻧــﻰ

ﻓﺴﻴﻠﻰ

رﺳﺘﻨﻰ
آﺑﻰ

ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺂوری ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﺨﺖ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ،اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از اﻳﻦ ﺛﺮوتﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻬﺰ
و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﻰ را ﺑﺮاى آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﮐﻨﺪ.
 ۵ــارزش ﻋﻠﻤﻰ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺤﻮﻻت آب
درﺑﺎره
ﺑﺎ ﺣﻔﺎرى ﻻﻳﻪﻫﺎى ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺦ ﻗﻄﺒﻰ
ٔ
ٔ
و ﻫﻮاﻳﻰ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺟﻮ در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ،
ﮐﺮه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮد در روى ٔ
زﻣﻴﻦ )ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ آﻟـﻮدﮔﻰﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﻨﺪ( ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﺑﺎﻟﻘﻮه دﻳﮕﺮ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ ارزشﻫﺎى
ٔ
اﻳﻦ ﻗﺎره ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارﻧﺪ،
١٠٢

ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده

ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ

ﻧﻔﺖ

ﺳﻮﺧﺖ

ﻧﺮوژ ،آﻻﺳﮑﺎ ،ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

ﮔﺎز

ﻣﺎدهٔ اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

ﻧﺮوژ ،آﻻﺳﮑﺎ ،ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

زﻏﺎلﺳﻨﮓ
ﻓﻠﺰى

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧـﺪه

۴ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن :از دﻳﮕﺮ
ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ،وﺟﻮد
زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ٔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺟﺬب ﺟﻤﻌﻴﺖ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺑﻪ وﻳﮋه از آن رو ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل،
ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت زﻏﺎل ﺳﻨﮕﻰ ﺟﻬﺎن
درﮐﻮه ﻫﺎى ﺳﺮاﺳﺮى ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻗﺮار
دارد.
ﺟﺪول  ۱۳ﺣﺎوى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در
ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.

ﺟﺪول ۱۳ــ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ

ﻧﺮوژ ،آﻻﺳﮑﺎ ،ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

ﻃﻼ

ارزش اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺠﺎرى

آﻻﺳﮑﺎ ،ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

اوراﻧﻴﻢ

ارزش ﻧﻈﺎﻣﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ

آﻻﺳﮑﺎ ،ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن

آﻫﻦ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰى

ﺳﻮﺋﺪ و ﻧﺮوژ

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى

ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﻮﺑﻰ

روﺳﻴﻪ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﻧﺮوژ،

ﺗﺎﻳﮕﺎ

ﮐﺎﻏﺬ

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ

ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ

ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ،ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ آﻻﺳﮑﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آرژاﻧﺘﻴﻦ،
ﺑﺮزﻳﻞ ،ﺷﻴﻠﻰ ،ﭼﻴﻦ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،روﺳﻴﻪ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ،
اوروﮔﻮﺋﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﻃﺮاف ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن
ﺟﺰﻳﺮه ﭘﺎﻟﻤﺮ ــ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ
ــ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﺒﻪ
ٔ
داﻳﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﮑﺎرى اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻴﻤﺎن ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادى از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎﻳﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﻃﺒﻖ ﭘﻴﻤﺎن ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ،ادﻋﺎى
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻪ اﻧﮑﺎر
ﻣﻰﺷﻮد .ــ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ادﻋﺎى
ﺗﺒﻌﻪ اﻳﻦ دوﻟﺖ را در
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ٔ
ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮرد ادﻋﺎى
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب

ﺷﻴﻠﻰ
آرژاﻧﺘﻴﻦ
اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام

90.

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ

80.

53 .

د

اﻳﺮه

آ

رژ

20 .

ﻗ
ﻄﺒﻰ
150.

اﻧ
ﺘﻴﻦ

ﻧـﻴـﻮزﻳـﻠﻨـﺪ
180.

0.

160.

ﻧﺮوژ
اﺳﺘ

ﺮاﻟﻴﺎ

142.

 .ﻓﺮاﻧ
136ﺴﻪ

45 .

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

90.

اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع زﻳﺒﺎى ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ و والﻫﺎى ﻏﻮلﭘﻴﮑﺮ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻪ ﻗﻄﺐ اﺳﺖ .اﻗﻠﻴﺖ ﮐﻮﭼﮏ وﻟﻰ روزاﻓﺰوﻧﻰ از ﺟﻬﺎنﮔﺮدان
ﮐﺎﺷﻔﺎن ٔ
 ۶ــ ﮔﺮدﺷﮕﺮى در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ :ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﻳﮑﻰ از ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﭘﺮش ﺑﺎ اﺳﮑﻰ ،ﮐﻮهﻧﻮردى و ﻣﻮج ﺳﻮارى
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻴﺮ ًا ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدى ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ
اﺳﺖ! اﻟﺒﺘﻪ ،ﺟﻬﺎنﮔﺮدى ﺗﺠﺎرى در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب از ﺳﺎل  ۱۹۱۷اﻣﺎ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ آراﻣﻰ رواج ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﺟﻬﺎنﮔﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮش ﻓﺮا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﺰ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى
ﺷﺮوع ﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺪى در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺑﺎ ورود اﻳﻦ
ٔ
اوﻟﻴﻦ ﮐﺸﺘﻰ ﺟﻬﺎنﮔﺮدى ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ .از آن زﻣﺎن ،اﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ را ﺑﺮاى ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﻰ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و روﺳﻴﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ٔ
ﻫﺪف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺎنﮔﺮداﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،دﻳﺪن دارد ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.۱
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى زﻳﺒﺎى اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﻰ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ،

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤

ــ ﺑﺮاى ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮى در ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻰ دارﻳﺪ؟
۱ــ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ از ﺑﻴﺶ از  ۲۷ﮐﺸﻮر از ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن دﻳﺪن ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺑﻪاﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ) ۱۴۰۰۰ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۲۰۰۰ــ.(۱۹۹۹
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شکل 16ــ نقشۀ موقعىت جغرافىاىى آالسکا

قاره آمرىکا که با
آالسکا شبه جزىره اى است در شمال غربى ٔ
جزىره هاى بزرگ و کوچک حدود  400هزار نفر جمعىت دارد .سرزمىن
تنگه برىنگ با حدود
قاره آمرىکا به آسىاست و ٔ
آالسکا نزدىک ترىن قسمت ٔ
 80کىلومتر پهنا ،آن را از روسىه جدا مى کند .اىن سرزمىن بخشى از خاک
کشور آمرىکاست.
ناهموارى ها
آالسکا سرزمىنى است بـا رشته کوه هاى طوالنى ،قله هاى بلند،
ىخچال هاى طبىعى ،رودها ،درىاچه ها و دىدنى هاى طبىعى بسىار ،کرانه هاى
اقىانوس آرام کوهستانى و متشکل از رشته کوه هاى طوالنى است .بعضى از
قله هاى اىن کوه ها آتش فشانى اند .در شمال آالسکا جلگه هاىى وجود دارد که
شکل 17ــ ىخچال هاى کوه مک کىنلى در آالسکا
به اقىانوس منجمد شمالى مى پىوندند .خاک اىن جلگه ها ىخ زده است و در آنها
درخت نمى روىد( .زمىن هاى توندرا)
پىش از ورود سفىدپوست ها به آالسکا ،اسکىموها ،آلىوت ها و سرخپوستان تنها مردمان ساکن اىن سرزمىن
بودند .پتر کبىر ،تزار روسىه ،در سال  ،1725م .وىتوس برىنگ ،1درىانورد دانمارکى را که در خدمت روسىه
بود ،مأمور کرد تا حدود کرانه هاى شمال شرقى روسىه را کشف و مشخص نماىد.
 Vitos Beringــ1
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برىنگ در دومىن سفر پژوهشى خود ،در سال  1741مىالدى به سرزمىنى رسىد که امروزه آالسکا نامىده
مى شود.
در سال  1867مىالدى ،آمرىکا سرزمىن آالسکا را به مبلغ ٧/٢مىلىون دالر از روسىه خرىد .بسىارى از
مردم آمرىکا از اىن ولخرجى ناراضى بودند اما پس از کشف معادن طال و مس در اىن سرزمىن ،نظر مردم تغىىر
کرد و عده اى براى بهره بردارى از اىن گونه منابع طبىعى به آالسکا رفتند.
قاره آمرىکا به آسىاست ،اهمىت نظامى
آالسکا در جنگ دوم جهانى به سبب اىن که نزدىک ترىن بخش ٔ
خاصى ىافت .اىن سرزمىن در سال  1959مىالدى ،چهل و نهمىن اىالت آمرىکا شناخته شد.
آب و هوا
آب و هواى آالسکا متنوع است .در بعضى مناطق اىن سرزمىن ،دماى هوا در زمستان گاه به -6٢0سانتى گراد
مى رسد .در کرانه هاى شمالى که اسکىموها در آن جا زندگى مى کنند ،زمستان بسىار سرد و طوالنى و تارىک است و
خورشىد هفته ها طلوع نمى کند .تابستان هاى اىن ناحىه کوتاه است اما روزهاى بسىار بلندى دارد و خورشىد هفته ها
الىه باالىى خاک ذوب مى شوند و در نتىجه ،آب سطح زمىن را مى پوشاند.
غروب نمى کند .در اىن مىان ،ىخ هاى ٔ
بادهاىى که برفراز جرىان آب گرم نزدىک ژاپن مى وزند ،هواى جنوب آالسکا را تقرىب ًا در سراسر سال مالىم نگه
مى دارند .در قسمت هاى مرکزى مىانگىن بارندگى ساالنه حدود  330مىلى متر است.
ــ به نظر شما در چنىن شراىط آب و هواىى ،مردم آالسکا چگونه به فعالىت مى پردازند؟
منابع و معادن
آالسکا منابع طبىعى فراوانى دارد .ىک سوم مساحت آن پوشىده از جنگل هاى صنوبر و کاج است که
از چوب آنها استفاده مى شود .در کرانه هاى آالسکا انواع ماهى ها ،خرچنگ ،صدف ،مىگو و دىگر جانوران
درىاىى فراوان است و مردم قسمتى از خوراک و درآمد خود را از راه شکار اىن جانوران به دست مى آورند.
جانوران وحشى مانند خرس،گوزن ،بزکوهى ،خرگوش و روباه
نىز در اىن سرزمىن فراوان ىافت مى شود که آنها را براى پوستشان
شکار مى کنند.
آالسکا معادن فراوان نفت ،گاز طبىعى ،طال ،زغال سنگ،
بارىت ،جىوه ،پالتىن ،نقره ،اورانىوم و سنگ آهن مغناطىسى دارد
اما مهم تر از اىن ،شىوه هاى بهره بردارى از معادن و به کارگىرى آنها
توسعه روزافزون اىن اىالت است.
در
ٔ
حمل و نقل
با وجود اىن که ساختن راه در بخش هاى کوهستانى و ىخ زده
دشوار است امّا امروزه آالسکا کىلومترها بزرگراه و راه آسفالته و
راه آهن دارد .وساىل حمل و نقل جدىد مانند سورتمه هاى موتورى
براى جابه جاىى روى برف و ىخ ساخته شده اند .در بخش هاى
کوهستانى نىز بىشتر از هواپىماهاى کوچک استفاده مى شود.
شکل 18ــ بهره بردارى نفت در آالسکا
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ﻓﺼﻞ۶
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ
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درس ﻳﺎزدﻫﻢ  :ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ؟
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ
درﺑﺎره
ٔ
ٔ
ﻣﻰداﻧﻴﺪ؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮى ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎى
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﺎى ﺑﺸﺮى را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻤﺪنﻫﺎ در ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﻰ دﻧﻴﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ؟ در اﻳﻦﺟﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ٔ
ﺑﺮگﻫﺎﻳﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮى ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.

)(۱

ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  8000ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ،
ﺟﻤ
ﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩﺁ ﻭﺭی ﺧﻮ ﺭﺍﻙ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺟﻨﺐ ﺣﺎ ّﺭ ﻩ ﺍی
ﺯﻧ
ﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺁ
ﺭﺍ ﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪ.

)(۲

ﻫﺎی ﺁﺑﻴﺎﺭی ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺭﺯی،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭ
ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ
ﺁﻣﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﺖ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻏﺬﺍ ﭘﺪﻳﺪ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓ
ﭼﺮﺥ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ،
ﺸﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮﻛﺸﺎﻭﺭﺯی
ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ .ﻭ ﺑﻪ ﻣ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی
ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﺒﺎﺩﻟﮥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ
ﺰﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮی ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺑ
ﻴﺮ
ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻈ
ﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﲡﺎﺭﺕ ﻭ
ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩﻧ
ﻏﺬﺍی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ،
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﻜﻞ ﺗﺎﺯﻩﺍی ﺍﺯ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺩﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﻭﺭۀ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ )ﻧﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ( ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺍ ﻭﻟﲔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻮﺍ ﻧﺴﺖ
ﺣﻴﻮ
ﺍﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺰ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﻫﻠﯽ ﻛﻨﺪ .ﺩﻭﻣﲔ
ﺗ
ﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻏﻼﺗﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﺮﱋ
ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭﭘﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﻭﺭۀ ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ،ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺧﻮ
ﺭﺍﻙ ﻭ ﺷﻜﺎﺭ ﭼﻴﺎﻥ ﻛﻮ ﭼﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭ ﺯﺍﻥ
ﻳﻚ
ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻭﻟﲔ
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

)(۳

ﺍﻭﻟﲔ ﲤﺪﻥﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﻫﺎی ﺩﺟﻠﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﺕ ،ﺳﻨﺪ ،ﻫﻮﺍﻧﮕﻬﻮ ﻭ ﻧﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ )ﲤﺪﻥ ﺑﲔﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ،ﲤﺪﻥ
ﺳﻨﺪ ،ﲤﺪﻥ ﭼﲔ ،ﲤﺪﻥ ﻣﺼﺮ( .ﺩﺭ ﻫﻤﮥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺣﯽ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻭﻟﲔ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺷﺪ؛ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺯﻣﲔﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ﻭ ﺟﻠﮕﻪﺍی ،ﺧﺎﻙ ﺁﺑﺮﻓﺘﯽ ﻭ ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ ،ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍی ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﺦﺑﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ،ﺁﺏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻭ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭼﺮﺍی ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻫﻠﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  1500ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻭﻟﲔ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﲔ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺯﻣﲔﻫﺎی ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ .ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ
ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﺩﺍﺭۀ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺎﻫﻨﺎﻥ ،ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﺸﺮﻫﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎی ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
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رود دﺟﻠﻪ
رود ﻓﺮات

ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺷﺮﻗﻰ

ﻫﻮاﻧﮕﻬﻮ

ﮐﺎﺗﺎل ﺗﺮوى

آنﻳﺎﻧﮓ

ﺗﻤﺪن ﺳﻨﺪ)اﻳﻨﺪوس(
ّ
ﻫﺎراﭘﺎ
ﻣﻮﻫﻨﺠﻮدارو

ﺑﺎﺑﻴﻠﻮن
ﺗﻤﺪن ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
ّ
اور

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﻰ آﺳﻴﺎ

ﻫﻴﻮک

ﺧﻨﻮس

ﻣﻤﻔﻴﺲ
ﺗﺒِ ﺲ
ﻟﻮﮐﺴﻮر

ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ
ّ

ﺗﻤﺪنﻫﺎى ﺑﺸﺮى در ﺟﻬﺎن
ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺎرﻳﺨﻰ اوﻟﻴﻦ ّ

ﺗﻤﺪن اوﻟﻴﻪ
ﺳﻪ ّ
ﺗﻤﺪن ﻫﺎى ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ّ
ﺷﻬﺮﻫﺎى اوﻟﻴﻪ

دوره ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اوﻟﻴﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ،ﻧﺎم
۱ــ دو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪه را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱

ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﻣﮑﺎن ﮔﺰﻳﻨﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟
۳ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻘﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ّ
۱
اوﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎ
ﻫﺴﺘﻪ ٔ
ﻣﻘﺮ ﻳﺎ ﻣﮑﺎن  :ﻣﮑﺎن واﻗﻌﻰ و ٔ
اﺑﺘﺪا در آنﺟﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎ را در آنﺟﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻳﮏ ٔ
ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎ از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻘﺮ ﻧﺎم دارد.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ۲ﻳﮏ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ،ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ )رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﭙﻪﻫﺎ ،ﮐﻮهﻫﺎ،
ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻣﺠﺎور( ﺑﻴﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﻣﻨﻈﻮر
از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ وﺿﻌﻴﺖ آن ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎى اﻃﺮاف ،راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژى
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
و ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ.
ٔ

۱ــ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﻠﻖ

آن ــ ﻳﻌﻨﻰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﺷﺪه ــ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﻳﻰ
دارد؟
ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ داراى ﺳﺎﺧﺘﺎر
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ــ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎکﻫﺎى زهﮐﺸﻰ ﺷﺪه و ﺷﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻰ ،ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
دﻓﺎﻋﻰ ﺧﻮب ،ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻰ و ﻣﻮاردى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮار
داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﻣﺪﺧﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻰ ﺟﻠﮕﻪ ،دﺷﺖ و ﮐﻮهٔ ،
دره ،ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو رود و ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر ﻧﻴﺰ ازاﻣﺘﻴﺎزات ﻳﮏ
ّ
ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.

۲ــ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﻰ
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ﺑﻴﺮونزدﮔﻰ ﺳﻨﮓﻫﺎى ﻋﺮﻳﺎن

د

ﺷﻤﺎل
ﻣﺮﺗﻊ

ﭘﺮﺗﮕﺎه

ج
ﺑﻴﺸﻪزار

ﭼﺸﻤﻪ

ﺷﮑﺎف ﻣﻴﺎن ﺗﭙﻪﻫﺎ

ﻟﺒ
ﻣﺤ

ﻣﺮﺗﻊ )ﭼﺮاﮔﺎه(

ﺧﺎکﻫﺎى
ﺿﺨﻴﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ

اﻟﻒ
ب

ﻼﺑﻰ
ﺳﻴ

رود
ﺧﺎﻧﻪ

ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ

داﻣﻨﮥ ﮐﻢ ﺷﻴﺐ

رو

د
ﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺎکﻫﺎى
ﺿﺨﻴﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ

ﺖﻫﺎى

ﭼﺸﻤﻪ

ق دﺷ
ﺑﺎﺗﻼ

ﺑﻴﺸﻪزار

ﻢﻋﻤﻖ(
ﻗﻰ ) ﮐ
ﻞ ﺗﻼ

ﭼﺸﻤﻪ

ح

ﮥ ﭘ ّﻠ

ﮑ
ﺎﻧﻰ

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺮ ﻳﮏ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪوﻳﮋه ﻋﺎﻣﻞ راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ از دﻳﺮﺑﺎز
ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮ
ٔ
در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎى
ﺷﻬﺮى در ﮐﻨﺎر آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ در
ﺳﮑﻨﻪ زﻳﺎدى را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ٔ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺷﻮد.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ

ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻰ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎ،
اﺛﺮ ﮔﺮم ﺷﺪن ٔ
ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ و ﺑﻨﺪرى ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻳﮏ روﻳﺪاد ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮى
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﻣﮑﻤﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺮادف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ّ
۱
۱
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ را اﺻﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺜﻼ ً ــــــــــــــ  -ـــــــــــــــ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۱
۱
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﮑﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺮ ﺷﻬﺮ اﺻﻮﻻ ً ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ـــــــــــــ  -ـــــــــــــ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
۲۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰
آﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻰ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮ
آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﮐﻨﻴﻢ.
١١٠

۱ــ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ رود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ۲ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ،وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .راﻫﻨﻤﺎى ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﮔﺮوه
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻳﮏ روﺳﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﻣﺘﻴﺎزات ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ .دﻻﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﮑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﻰ در آﻧﺠﺎ
را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
اﻟﻒ

ب

ج

د

ح

دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آب
ﮐﺸﺖ ﻏﻼت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﭼﺮاى دام
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﭼﻮب ﺑﺮاى ﺳﻮﺧﺖ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻓﺎﻋﻰ
ﻏﻴﺮﺳﻴﻼﺑﻰ ﺑﻮدن
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز
اﻣﺘﻴﺎز

اﻣﺘﻴﺎز
ﺧﻮب

۴

ﺿﻌﻴﻒ

۲

ﻣﺘﻮﺳﻂ

۳

ﺧﻴﻠﻰ ﺿﻌﻴﻒ

۱

ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
اوﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎى ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮوﻫﻰ
ﻫﺴﺘﻪ ٔ
ﻣﻘﺮ ﻳﺎ ٔ
درﺑﺎره ّ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردى را ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﮔﺰﻳﻨﻰ و ﺳﭙﺲ
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺗﺄﺛﻴﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎنٔ ،
ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮى ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ
دارد؟
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮى ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ دارد؟
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻳﺪ؟ از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻬﺮ و

ﻋﻼﻗﻪ
روﺳﺘﺎ و ﻣﻼکﻫﺎى ﺗﻔﺎوت و ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ٔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﺸﺨﺼﻰ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮﺧﻰ
ﺗﻮاﻓﻖ ٔ
از ﻣﻼکﻫﺎى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.

١١١

۱ــ ﻣﻼک ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼک ،ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﻰ
ﺑﺮﺳﺪ ،آن را ﺷﻬﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻼک در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در داﻧﻤﺎرک ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺎ  ۲۵۰ﻧﻔﺮ ،در اﻳﺮﻟﻨﺪ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 ۲۰۰۰ﻧﻔﺮ،در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  ۱۰۰۰۰ﻧﻔﺮ و در ژاﭘﻦ
ﺑﺎ  ۳۰۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.

۲ــ ﻣﻼک اﻗﺘﺼﺎدى
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻰ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﻰ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎى
ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزى ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اوﻟﻴﻪ
ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ  ۷۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻓﻌﺎل در ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮﮐﺸﺎورزى
)ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت( ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻣﮑﺎن،
ﺷﻬﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
 ...اﻟﺒﺘﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ و روﺳﺘﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻰ آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.

۳ــ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در روﺳﺘﺎﻫﺎ ٔ
اﻧﻮاع ﻣﺪارس ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎى
ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﭘﻠﻴﺲ ،ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ
و… ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮاﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺎدى ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ
ﻣﻰﺷﻮد.

۴ــ ﻣﻼکﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺷﻴﻮه
ارزش ﻫﺎ ،آداب و رﺳﻮم و
ٔ
زﻧﺪﮔﻰ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً
در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ،
در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻮﮔﺮاﻳﻰ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻴﺰان ﺑﻰ ﺳﻮادى زﻧﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ زﻳﺎد ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ….

 ...وﻟﻰ در ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ــ ﻣﺜ ًﻼ
ﻫﻨﺪ ــ روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ اﺳﺖ.

۵ــ ﮐﺎرﺑﺮى زﻣﻴﻦ
در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ
)ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺑﺎز ،ﻣﺮاﺗﻊ و…( ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
وﻟﻰ ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
اﺳﺖ.
در ﺷﻬﺮﻫﺎ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎى
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮى زﻣﻴﻦ
ﭘﺮﺗﺮاﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻼکﻫﺎى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻬﺮ از روﺳﺘﺎ
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اﻣﺮوزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪانﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ از
ﻣﻼکﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﮏ

ﻣﻼک ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮐﺮدن ﺷﻬﺮ
از روﺳﺘﺎ ﻣﻼکﻫﺎى ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.

۱ــ آﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼک ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﺷﻬﺮ را از روﺳﺘﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا؟
۲ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۳

ﮐﺎرﺑﺮى زﻣﻴﻦ

ﺷﻬﺮ

روﺳﺘﺎ

.........................

.............................

ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت

۳ــ آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻴﺪ در اﻳﺮان ﻣﻼک ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺷﻬﺮ از روﺳﺘﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻫﻤﻴﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ روﺳﺘﺎ را در ٔ
ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ،
ﺗﻌﺪادى از وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺳﺘﺎﻳﻰ را از ﻳﮏ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﻬﺮى ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻳﮑﻰ از وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى
ﮐﺸﺎورزى اﺳﺖ .ﺑﻪوﻳﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻰ
از ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر درﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزى روﺳﺘﺎﻳﻰ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪات روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﺎورزى ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻴﭻ ﮐﺲ در ٔ
دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ روﺳﺘﺎ و روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﻰ و ﻧﻘﺸﻰ اﺳﺖ
و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ٔ
ﮐﻪ در ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﻣﻴﻼدى ﺑﻴﺶ از
 ۵۷درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺪول ۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ
در ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل
ٔ
ﮐﺸﺎورزى اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺳﻬﻢ
ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ از  ۸۰درﺻﺪ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻣﻰرود .در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮐﺸﺎورزى اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ،ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ دﻳﻠﻤﺎن ــ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن

١١٣

ﺟﺪول ۴ــ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﻰ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ )(۱۹۹۵
ﻧﻮاﺣﻰ

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ
)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ(

)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ(

درﺻﺪ
روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ

ﮐﻞ ﺟﻬﺎن

٥/٧٠٢

۳/۲۵۰

۵۷

ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ

١/١٦٩

٠/٣

۲۶

ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

٤/٥٣٣

٢/٩٥٩

۶۵

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎى
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و آنﮔﺎه ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد
زﻧﺪﮔﻰ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ
ﻫﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﻳـﻰ از اﺟـﺰاﻳـﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣـﺰارع،
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻳﺎ راهﻫـﺎ
ﻣـﺮاﺗﻊ ،ﺑﺎغﻫـﺎ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﻴﺪانﻫﺎٔ ،
ﮐﻪ اﻳﻦ اﺟﺰا را ﺑـﻪﻫﻢ ﻣـﺮﺑﻮط ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ دو ﺷﮑﻞ اﺻﻠﻰ
دارﻧﺪ:
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ):ﺷﮑﻞ  (۵و
ﻣﺘﻔﺮق ﻳﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه )ﺷﮑﻞ(۶
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎى ّ
اﻳﻦ دو ﻧﻮع روﺳﺘﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ،
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎى ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ؟
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﻧﻮع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه؟ﭼﺮا؟
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه روﺳﺘﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﻳﮕﺮى
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ
دارﻧﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ روﺳﺘﺎى ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﻌﻨﻰ روﺳﺘﺎى ﺧﻄﻰ
و روﺳﺘﺎى ﻣﻴﺪاﻧﮕﺎﻫﻰ اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ ۵ــ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺮق ﻳﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه

١١٤

روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺧﻄﻰ :در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ردﻳﻔﻰ در ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺤﻮر )ﺟﺎده ،رود و …( اﺳﺘﻘﺮار
ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۷
روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻣﻴﺪاﻧﮕﺎﻫﻰ :ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ
آن را ﻣﻴﺪاﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ،ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ
ﻣﺮﺗﻊ اﺷﺘﺮاﮐﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮد آن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ .(۸

ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺤﺮاى ﺑﺰرگ اﻓﺮﻳﻘﺎ وﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎى آﻣﺎزون
در
ٔ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎﻳﻰ ،ﮐﻠﺒﻪﻫﺎ
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻓﺮاواناﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ٔ
ﺑﻪﺻﻮرت داﻳﺮهاى ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و دورﺗﺎ دور آﻧﻬﺎ را ﺧﺎر و ﺑﻮﺗﻪ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دامﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺟﺎى داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
در آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه
و ﻣﻌﺎﺑﺪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۷ــ روﺳﺘﺎى ﺧﻄﻰ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ روﺳﺘﺎى ﻣﻴﺪاﻧﮕﺎﻫﻰ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤

۱ــ ﭼﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد؟ دو دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
ﺷﻤﺎره  ۴ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻰ را درﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
۲ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاى ﻫﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﻳﻰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١١٥

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدى ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى و ﺷﮑﺎف ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎرى از روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ
و روﺳﺘﺎ ﺷﮑﺎف و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى زﻳﺎدى وﺟﻮد دارد؛ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻰ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻰﺷﻮد.
٭ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮىﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزى ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و ﻣﻌﺎش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ را

ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﮕﻼدش و ﻧﭙﺎل ﺑﻴﺶ از
زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺸﺎورزى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ
 ۷۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ٔ
ﮐﺸﻮرﻫﺎى آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﺮاى ﮔﺬراﻧﺪن
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزى ﻣﺘﮑﻰاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ  ۹ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺎورزان
را ﺑﻪ ازاى  ۱۰۰ﻧﻔﺮﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎ در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﺎورز در آﻧﻬﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺶ از  ۴۰ﻧﻔﺮ

ﺷﮑﻞ  ۹ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ در ﺟﻬﺎن )۱۹۸۵م(.

ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن از ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺪول
 ۱۰ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٭ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮىﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮىﻫﺎى رﻓﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارد .روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪوﻳﮋه ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﻰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮى دراﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﻰ و راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزادان در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ.
١١٦

ﺟﺪول ۱۰ــ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮى و
روﺳﺘﺎﻳﻰ درﺳﺎلﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ )اﻳﺮان(ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ)ﻫﺰار رﻳﺎل(
روﺳﺘﺎﻳﻰ
۵۶۸
۵۸۶۵
٣/٩١٢٨

ﺷﻬﺮى
۱۱۲۶
۹۸۷۹
٦/٥٥٠٩

ﺳﺎل
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵

ﻣﻨﺒﻊ:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎى آﻣﺎرى ﮐﺸﻮر،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

ﺑﻴﺶ از ٣ـــ ﻣﺮدم ﻓﻘﻴﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ زﻧﺪﮔﻰ
۴
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺳﻄﺢ
ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن در ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﻪﺳﺮ
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ دارﻧﺪ ﻳﺎ ٔ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
در ﭼﻨﺪ ٔ
ﻓﺰاﻳﻨﺪه روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪﺷﻬﺮﻫﺎ روﺑﻪرو ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ٔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ.
وﻗﺘﻰ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ درﺣﺪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎى اوﻟﻴﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى
را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و زاد و وﻟﺪ

زﻳﺎد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺳﺘﺎ ــﺑﻪوﻳﮋه زﻣﻴﻦ و آب ــ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزى
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ٔ
ٔ
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و اﺑﺰار ﺟﺎى ﻧﻴﺮوى ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺎورزى را ﻣﻰﮔﻴـﺮد.
ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت از روﺳﺘـﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ.
ٔ
ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﮐﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۹۶ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ آن در  ۶۸۰۰۰روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
و ﻓﻘﻂ  ١٠/٢درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﻬﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﭼﻨﺪ ٔ
ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ روﺑﻪرو ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﻴﺎرى را ﺑﺮاى
ﺷﻬﺮﻫﺎى اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردى  ۷را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺪول  ۱۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و
ٔ

ﺟﺪول ۱۱ــ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﮐﺎ )ﺑﻨﮕﻼدش(
درﺻﺪ

ﻋﻠﻞ

ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدى )ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﻴﻦ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﻴﮑﺎرى(
ﻋﻠﻞ ﻣﺤﻴﻄﻰ )ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻞ رودﻫﺎ(
ﻋﻠﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ )از دﺳﺖ دادن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺰاعﻫﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و …(
ﻋﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ )آﺷﻮبﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى دوﻟﺖ و…(
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻞ
اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه
ﺟﻤﻊ

اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻰ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ ﺑﺮﺳﺎزﻣﺎن
اﻗﺘﺼﺎدى ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪهاى ﻣﻰﮔﺬارد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر
ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد.
ﻳﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﻤﻰ درآﻣﺪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﻴﻦ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى
در ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم درﺳﺎلﻫﺎى ۷۰ــ ۱۹۵۰
ٔ
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ ﺑﺮاى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﻰ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن
در ﺑﺴﻴﺎرى از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ دﻫﻪﻫﺎى
اﺧﻴﺮ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ ﻫﻨﺪ ،ﻣﺼﺮ ،ﭘﺮو ،ﺑﻮﻟﻴﻮى ،ﺗﺎﻳﻮان
اﺷﺎره ﮐﺮد.
»اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﻖ

۵۷/۳
۲۵
٨/۹
۱
٧/٩
۱
۱۰۰

اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻮﭼﮏ و
ﮐﺎرﮔﺮان زراﻋﻰ«.
ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻣﻴﻦ درﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت
ﺷﮑﻞ و ٔ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ــ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺮان ــ اﺻﻼﺣﺎت
ارﺿﻰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺳﺎل ۱۳۴۱
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم
ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از ﮐﺸﺎورزان ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ زﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﺧﺎرج واﺑﺴﺘﻪ ،اﻳﻦ اﻗﺪام ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و اﻧﻬﺪام ﮐﺸﺎورزى
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ
دﻫﻪ ۱۹۶۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل
از ٔ
١١٧

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﻣﺰرﻋﮥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺪ .اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از روشﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزى ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﭘﺮﺑﺎزده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎ
و ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎى آﺑﻴﺎرى اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﮐﺸﺎورزان
ﻣﮑﺰﻳﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﮔﻨﺪم ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﻮرد ﻏﻼت
دﻳﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ
واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮدﻧﺪ ــﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻳﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ــ ﮐﻪ ﺧﻮد
ٔ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﻳﻰ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮐﺸﺎورزى ﺷﺪ اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮى
روشﻫﺎى ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺮان اﺳﺖ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى

در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻰ اﮐﺜﺮ
ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ
روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﮐﻤﮑﻰ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮاى ٔ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﻰ ،ﻗﻴﻤﺖ
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد ﻧﺼﻴﺐ
واﺳﻄﻪﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﮥ روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﮐﺸﺎورزى ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎرى از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ
اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ
روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ وﻟﻰ اﻣﺮوزه
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزى ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىﻫﺎى
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻰ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
آﻣﻮزﺷﻰ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ،ﺟﻬﺎد
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻗﺪمﻫﺎى
ﮐﺸﺎورزى ﺑﺎ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮحﻫﺎى
ارزﻧﺪهاى درﻣﺴﻴﺮ
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎدى٭ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮا ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ
ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۵
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۱ــ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﭼﺮا اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺸﺎورزان روﺳﺘﺎﻳﻰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟
۳ــ ﻣﻨﻈﻮر از
ٔ
۴ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۱۱ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن دﻻﻳﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﮐﺎ ﻳﮏ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻰ ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ را ﺑﺎ رﻧﮕﻰ ﻣﺘﻔﺎوت رﻧﮓآﻣﻴﺰى ﮐﻨﻴﺪ.

درس دوازدﻫﻢ  :ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ  ۱۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﻬﺎن درﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﻳﮑﻢ ،ﻣﻴﺰان
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ اوﻟﻴﻦ
ﺗﻤﺪنﻫﺎى ﺑﺸﺮى ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ درﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ
ﮔﺴﺘﺮده آن در ﻗﺮن
آﻣﺪﻧﺪ وﻟﻰ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ٔ
ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻄﻼح ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎى آن اﺳﺖ.

ﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﻬﺮى اﺑﺘﺪا در اروﭘﺎ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم درﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻰ
ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮى ﻳﺎ ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎى ﺟﻬﺎن ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺖ اﺳﺖ؟
ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ٔ
اروﭘﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ،ﺑﻴﺶ از  ۷۵درﺻﺪ ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ۴۱درﺻﺪ

ﺑﻴﺶاز  ۸۰درﺻﺪ
درﺻﺪ ۷۹ــ۶۰
درﺻﺪ  ۵۹ــ۴۰
درﺻﺪ ۳۹ــ۲۰
درﺻﺪ ۱۹ــ۰
ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺟﻤﻌﻴّﺖ ﺷﻬﺮى ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻣﻴﻼدى ﺑﻪ درﺻﺪ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﮔﺮاﻳﻰ ﺗﻔﺎوت دارد.
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻬﺮﮔﺮاﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ در ارزشﻫﺎ ،آداب و
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
رﺳﻮم و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ٔ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرى ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آن ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮﮔﺮاﻳﻰ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻫﺮه .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را اﻏﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺧﻮد ﭘﺎىﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
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ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ درﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎى
 ۱۹۸۰ ۲۰۰۰ ۲۰۲۰ﺳﺎل
ﻧﻮاﺣﻰ
ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﺟﺪول  ۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
۷۱
۷۶
۸۱
ﺷﻬﺮى اﻣﺮﻳﮑﺎى ﻻﺗﻴﻦ )اﻣﺮﻳﮑﺎى ﻣﺮﮐﺰى و ﺟﻨﻮﺑﻰ( را ﺑﺎ آﺳﻴﺎ و اﻓﺮﻳﻘﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
۲۹
۴۱
۵۲
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ؟
آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ
۷۴
۷۷
۸۲
در ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎر
اروﭘﺎ
۶۹
۷۵
۸۰
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ٔ
اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
۷۱
۷۰
۷۲
در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻰ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﻋﻼوه
آﺳﻴﺎ
۲۷
۳۸
۵۰
ﺑﺮ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮى ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻳﺎد ازروﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ
آﻣﺮﻳﮑﺎى ﻣﺮﮐﺰى
۶۰
۶۸
۷۳
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ
ٔ
آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ
۶۸
۸۰
۸۵
ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﺮاى درﻳﺎﻓﺖ
آﻓﺮﻳﻘﺎ
۲۷
۳۸
۴۹
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﻬﺮى
ﺟﻬﺎن
۳۹
۴۷
۵۷
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ۵ﻳﺎ  ۱۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻳﮑﻰ دو ٔ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﺰارع آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻬﺮﮔﺮﻳﺰى٭ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ  ۳ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ
ﺑﻪ ٔ
ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ
۴۰درﺟﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل )ﺑﺎﻻى
ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ٔ
ٔ
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻰ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،
ﺗﺎ  ۱۵۰ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﻓﻘﻂ دو ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﭘﺎرﻳﺲ و ﻟﻨﺪن ﺷﻤﺎﻟﻰ( در ﻧﻴﻢ ٔ
در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻴﻼدى ﺑﻪ  ۲۸۶ﺷﻬﺮ رﺳﻴﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻰ در
ٔ
ﺟﺪول ۲ــ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮى در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن

ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ

آ ﺳــــــــــﻴـــــــــﺎ
۴۰°
ﻣﺪار رأساﻟﺴﺮﻃﺎن

اروﭘﺎ

اﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ

ا ﻓــﺮ ﻳـﻘـﺎ
اﺳﺘﻮا
ﻣﺪار رأساﻟﺠﺪى

اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ

اﻣﺮﻳﮑﺎى
ﺟﻨﻮﺑﻰ

۴۰°
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ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﻴﻼدى

ﺑﻴﺶ از  ۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺶ از  ۳ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺶ از  ۱ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ در ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .در  ۲۵ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ،ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮى ﺟﻬﺎن از

 ٢/٤ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﻬﺮى آﻣﺮﻳﮑﺎى ﻻﺗﻴﻦ ،آﺳﻴﺎ و اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﻴﺰ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺪول ۴ــ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﻴﺶ از ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻬﺎن درﺳﺎل  ۱۹۹۹ﻣﻴﻼدى

۱ــ اﺻﻄﻼح ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ را ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ

ﺷﻬﺮ

ﮐﺸﻮر

رﺗﺒﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

ﮐﻨﻴﺪ.

۲۶۳۵۶۰۰۰

ژاﭘﻦ

ﺗﻮﮐﻴﻮ

۱

۲ــ ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨّﻰ ﺟﻤﻌﻴﺖ در
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺟﻮان اﺳﺖ؟
۳ــ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
اﻟﻒ :ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن در
ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﻣﻴﻼدى ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
ب :ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از
ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺪام ﻗﺎرهﻫﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ؟

۱۷۹۰۰۰۰۰

ﻣﮑﺰﻳﮏ

ﻣﮑﺰﻳﮑﻮﺳﻴﺘﻰ

۲

۱۷۸۴۲۰۰۰

ﺑﺮزﻳﻞ

ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ

۳

۱۷۵۲۶۰۰۰

ﻫﻨﺪ

ﺑﻤﺒﺌﻰ

۴

۱۶۵۷۸۰۰۰

ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ
اﻳﺎﻻت
ٔ

ﻧﻴﻮﻳﻮرک

۵

۱۳۰۱۷۰۰۰

ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ
اﻳﺎﻻت
ٔ

ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ

۶

۱۲۹۰۲۰۰۰

ﭼﻴﻦ

ﺷﺎﻧﮕﻬﺎى

۷

۱۲۷۶۳۰۰۰

ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ

ﻻﮔﻮس

۸

۱۲۷۰۷۰۰۰

ﻫﻨﺪ

ﮐﻠﮑﺘﻪ

۹

۱۲۴۲۳۰۰۰

آرژاﻧﺘﻴﻦ

ﺑﻮﺋﻨﻮسآﻳﺮس

۱۰

ﻗﺎرهﻫﺎى ﺟﻬﺎن
آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ

۱۱۷۲۶۰۰۰

ﺑﻨﮕﻼدش

داﮐﺎ

۱۱

۱۱۳۶۳۰۰۰

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﮐﺮاﭼﻰ

۱۲

اﻓﺮﻳﻘﺎ

۱۱۳۴۵۰۰۰

ﻫﻨﺪ

دﻫﻠﻰ

۱۳

آﻣﺮﻳﮑﺎى ﻻﺗﻴﻦ

۱۱۰۱۶۰۰۰

ژاﭘﻦ

ازاﮐﺎ

۱۴

آﺳﻴﺎ

۱۰۸۲۵۰۰۰

ﭼﻴﻦ

ﭘﮑﻦ

۱۵

ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ )اﻧﺪوﻧﺰى( ،ﻣﺎﻧﻴﻞ )ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ( ،رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو )ﺑﺮزﻳﻞ( و ﻗﺎﻫﺮه )ﻣﺼﺮ(
در ردﻳﻒﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻗﺮار دارﻧﺪ.

٭ ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ
اﻟﻒ :ﻧﺎم ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﺟﻬﺎن را ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،روى
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ب :آﻳﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﻬﺎن ﺑﻨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﮑﺰﻳﮑﻮﺳﻴﺘﻰ
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ﻣﺎدرﺷﻬﺮ )ﻣﺘﺮوﭘﻞ( ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺎدرﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺮوﭘﻞ ،ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه اﺻﻠﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر
ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮى دارد .اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻳﺎ ﺗﺠﺎرى درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ در ﻳﮏ ﮐﺸﻮر و

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻬﺮﻫﺎى ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺎدر ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻧﻮاع
آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد؛ ﭼﺮا؟
آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻪ ﻣﺎدر ﺷﻬﺮ )ﻣﺘﺮوﭘﻞ( در اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ

ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﻴﻨﻰ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻰ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺣﻮﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى ﺷﻬﺮى ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﻴﻨﺎن از
ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻏﻠﺐ
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ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ــ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻰ درﻣﻰآﻳﻨﺪ.
ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ :ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻰ،
ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻧﺸﻴﻦ ،ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى
داﺧﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ و ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﮐﻪ در آن ﺳﻮى
ﻣﺮز ادارى ﺷﻬﺮدارىﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﺣﻮﻣﮥ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ ،ﺑﻬﺒﻮد وﺳﺎﻳﻞ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ٔ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎى
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻰ
ﺷﺨﺼﻰ و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻧﻴﺰ
ٔ
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻠﻔﻦ اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮدم در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﻴﻨﻰ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

و اُزاﮐﺎ ــﮐﻮﺑﻪ در ژاﭘﻦ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهاﻧﺪ .آﻳﺎ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲﻫﺎ را روى ﻳﮏ ٔ
ٔ
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ؟
ﻗـﺎره آﺳﻴﺎ ﺑـﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮوﭘﻞﻫﺎ و ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲﻫﺎ ﻣﻘﺎم
ٔ
اول را در ﺟﻬﺎن دارد.

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﺠﺎرت ﺷﻬﺮ ۱ﭼﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ دارد؟
زﻧﺠﻴﺮۀ ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺎه در
ٔ
ٔ
ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﻳﮏ ﻣﺎدرﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮکﻫﺎى
ﻳﮏ ﻣﺎدرﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻰﺧﻮرد و از ﭘﻴﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ زﻧﺠﻴﺮهاى
از ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ آن
ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﮑﻞ ﺧﻄﻰ ﻳﺎ ﮐﺮﻳﺪورى دارﻧﺪ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎى اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﻮه اﺳﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و
اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺘﺤﺪه
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻳﺎﻻت
ٔ
آﻣﺮﻳﮑﺎ )از ﺑُﺴﺘﻦ ﺗﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ( و ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲ ﺗﻮﮐﻴﻮ ــ ﻳﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ

اﮔﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰى ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻗﻠﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ  ۸ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮ،
ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺠﺎرى ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ادارهﻫﺎ

زﻳﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺑﺎز
ﮐﻢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﮐﺰ

ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﮥ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮ

ﺷﮑﻞ ۷ــ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ) (C.B.Dﺷﻬﺮﺗﻮرﻧﺘﻮ ــ ﮐﺎﻧﺎدا
 (Central Business District) C.B.Dــ١
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ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎى اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ
ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ،
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺑﻨﺎﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺪﻳﻤﻰ،
ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ،ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ ،ادارات
دوﻟﺘﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮان اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ٔ
ﺑﺮاى ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ آن رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪى وﺟﻮد دارد.
درﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ

ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﻰ از روز ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻰرﺳﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﺷﺐﻫﺎ ﺧﺎﻟﻰ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً در ﻧﻴﻮﻳﻮرک
روزاﻧﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎى روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﻣﻌﻤﻮﻻ ً داراى
واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﮐﻢ و ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻰ از واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﮐﻴﻮ و ﻟﻨﺪن ﺑﻴﺶ از
ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ) (C.B.Dدارﻧﺪ.

۱ــ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
۲ــ ﭼﺮا اﻏﻠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ؟
۳ــ دو ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
۴ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ
ٔ
۵ــ آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ اﻳﺮان ﭼﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲

ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
ِ
ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
۱ــ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادارى ﻳﺎ ﺗﺠﺎرى ﻣﻬﻢ ،ﺑﻨﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻰ و … را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﺎرج از ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻰ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ را ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮى زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﮔﺰارش
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
درﺑﺎره ﻳﮑﻰ از ﺣﻮﻣﻪﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ و ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ
ٔ
در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮع ﺣﻮﻣﻪ )ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻰ ،ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ و…( ،ﻧﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰات و
وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﻧﻮع ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ در ﺣﻮﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن از ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و … ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮ
ﻫﺮ ﺷﻬﺮ داراى ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎر اﺻﻠﻰ اﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻰ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ،وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى
ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻫﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه و ﻧﮕﺮش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪاﻧﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﻰ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﺷﻬﺮى ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻫﺎى
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ادارى ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﺑﻨﺪرى ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﻫﻨﺮى
و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ادارى ــ ﺳﻴﺎﺳﻰ :اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ،
ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻳﺎ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎى ﻧﺎﺣﻴﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ اداره و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻴﺎﺳﻰ و ادارى ﮐﺸﻮر ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ.

وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ادارهﻫﺎى ﻣﻬﻢ دوﻟﺘﻰ و ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در اﻳﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﻨﺪرى :اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ
و رودﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻨﺪرى
ــﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺧﺸﮑﻰ ﺑﻪ آب ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ــ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻧﺒﺎرﻫﺎ،
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺸﺘﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﻪ و ﮔﻤﺮک
وﺟﻮد دارد.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ :اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ﻻ ً در ﮐﻨﺎر
ﺟﺎدهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻬﻢ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ راه ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ٔ
ﮐﺪام ﺷﻬﺮﻫﺎى اﻳﺮان در اﺛﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ :اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺧﺎص رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮى ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ در
ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دﺧﺎﻟﺖ دارد و ٔ
ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮﺧﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻮت )ﻣﺲ( ،اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ،آﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرى ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ

از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد را در ﻧﻮاﺣﻰ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ و
ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﻨﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
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اﻣﺮوزه ﺗﻼش دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻳﺎ
ٔ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ و ادارى آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ:اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوى
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻰآﻳﻨﺪ .اﮔﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد و ذﺧﻴﺮه
ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﻰ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت،
ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪٔ ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮﻫﺎى داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ :در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎى ﺑﺰرگ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﺘﺸﺎرات،
ﻣﺤﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺳﻌﺖ ﮐﻤﻰ دارﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖاﻧﺪ و از ﻣﻠﻴﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ .ﭼﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﭼﻬﺮه ﺳﺎﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ ﺑﻪﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ؟
ٔ

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺗِﺴﻮﮐﻮﺑﺎ )ژاﭘﻦ(

ﺟﺪول ۱۳ــ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮ

ﻣﺜﺎل

ادارى ــ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺑﻨﺪرى
ارﺗﺒﺎﻃﻰ
ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻣﺬﻫﺒﻰ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
ﻣﻮزهاى و ﻫﻨﺮى
ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ

ــ ﺗﻬﺮان )اﻳﺮان( ،آﻧﮑﺎرا )ﺗﺮﮐﻴﻪ( ،ﻣﺴﮑﻮ )روﺳﻴﻪ( ،ﻧﻴﻮﻳﻮرک )ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در آﻣﺮﻳﮑﺎ(
ــ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ و ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ )اﻳﺮان( ،ﺑﻨﺪر ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ )ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ(
ــ ﭘﺎرﻳﺲ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ(
ــ ﺗﻬﺮان )اﻳﺮان( اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﮏ دراﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ،ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻰ
ــ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ )اﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ( اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ ،ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن و آﺑﺎدان )اﻳﺮان( اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ــ ﻣﺸﻬﺪ و ﻗﻢ )اﻳﺮان( ،ﻟﻮرد )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺑﻨﺎرس )ﻫﻨﺪ(
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ(
ــ ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،ﺑﺮﮐﻠﻰ )ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،اﻳﺎﻻت
ٔ
ــ رم )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( ،ﭘﺎرﻳﺲ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ(
ــ ﺳﻦﻣﻮرﻳﺘﺰ )ﺳﻮﺋﻴﺲ( ،ﺳﺮﻋﻴﻦ )اﻳﺮان( ،ﻧﻴﺲ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ(

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ

ــ ﻗﺸﻢ و ﮐﻴﺶ )اﻳﺮان(

ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ :اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس
و زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ .ﭼﺮا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ
در ﻓﺼﻮل ﻳﺎ زﻣﺎنﻫﺎى ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ؟ در اﻳﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﻣﻘﺪس ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻰ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى دﻳﻨﻰ
ﻳﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاﺋﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻮزهاى و ﻫﻨﺮى :در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎى
ﻋﺪه زﻳﺎدى ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ از
ﺑﺰرگ ﻫﻨﺮى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ٔ
١٢٦

ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻰآﻳﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺰرگ ،ﻣﻮزهﻫﺎ
و آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻰ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎى ادﺑﻰ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﻳﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻮزهاى و ﻫﻨﺮى ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آﺛﺎر
ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد در ﺣﮑﻢ ﻣﻮزهاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮزهﺷﻬﺮ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن )اﻳﺮان( ،ﻓﻠﻮراﻧﺲ و وﻧﻴﺰ )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ(.

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ اﺻﻔﻬﺎن ــ ﻣﻮزه ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ  :اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎى
ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻰ در ﺳﻴﻤﺎى
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ در اﻳﺮان ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ؟ ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺮاى ورزشﻫﺎى زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮف ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻦﻣﻮرﻳﺘﺰ در ﺳﻮﺋﻴﺲ( ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ
آبﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آب و ﻫﻮاى ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ :ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻰ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ــ ﺟﻤـﻊآورى ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از
روﺳﺘﺎﻫﺎى اﻃﺮاف و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ و ﻧﻮاﺣﻰ
اﻃﺮاف ــ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﻧﻘﺶ و وﻇﻴﻔﻪاى ﮐﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.وﺟﻮد
ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻐﺎزهﻫﺎى ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻰ وﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و
از وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺳﺖ.ﮔﺎﻫﻰ
ٔ
ﻧﻘﻞ و راهﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد.

درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ٔ
اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭼﻬﺮه و ﺳﻴﻤﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻰﺷﻮد .ﺳﻴﻤﺎى ﻳﮏ ﺷﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
ﺑﺎ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺗﻔﺎوت دارد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮ درﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ
ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻘﺶﻫﺎى ادارى و ﺳﻴﺎﺳﻰ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۳

ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟
۱ــ ﮐﺪام ﻧﻘﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ٔ
۲ــ در ﮐﺪام ﻧﻮع ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻳﺎ زﻣﺎنﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ؟ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوت
را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ.
۳ــ ﺳﻴﻤﺎى ﺷﻬﺮﻫﺎى داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﻨﺪرى ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻋﻤﺪه ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎى زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۴ــ ﻧﻘﺶ ٔ
(
َﺳﻦﻣﻮرﻳﺘﺰ )
(
ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ )
(
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن )
(
ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ )
(
)
ُرم
(
)
ﺑﻨﺎرس
١٢٧

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺎﺿﻰ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺪانﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮ ،روشﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را اﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ.اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ٔ
و آﻣﺎر ﻗﺮار دارد .در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد؛
ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮاﺳﺎس روش »ﭼﺎﻧﺴﻰﻫﺎرﻳﺲ« در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﺪﻧﭽﻴﺎن ﺑﻴﺶ از  ۱۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺰدﺑﮕﻴﺮان را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮ ،ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻰ » ژاﮐﻠﻴﻦﺑﻮژوﮔﺎرﻧﻴﻪ « و »ژرژﺷﺎﺑﻮ« ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى
درﺻﺪ روى ﻳﮏ ﻣﺪل ﺑﻪﺻﻮرت دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻪﮔﻮش٭ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺴﺎوى و ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﻰ ﺧﻄﻮط درﺻﺪﻫﺎ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ آن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ،
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪٔ .
ﭼﻮن  ۲۴درﺻﺪ ﻧﻴﺮوى ﺟﺬب ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع اول و  ۴۲درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع دوم و
 ۳۴درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع ﺳﻮم ﺟﺬب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺸﻰ اﺳﺖ.
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درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ  :رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ،ﻳﮑﻰ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده
داﻓﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺷﻨﺎ
اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎذﺑﻪ و
ٔ
ﺷﺪﻳﺪ .ﮐﺪام ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎى ﺷﻬﺮى ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻰﺷﻮد؟
وﻗﺘﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ .دراﻳﻦ درس ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و آﻟﻮدﮔﻰ آﺷﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ.

ﻣﺴﮑﻦ
در اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﻬﺎن ،ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎى ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻧﺸﻴﻦ و
ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ ﺗﻀﺎد و ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدى وﺟﻮد دارد .دراﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان )ﺳﺒﮏ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻰ( ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ــ ﺑﺮزﻳﻞ

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﻣﻨﻄﻘﮥ زاﻏﻪﻧﺸﻴﻦ در ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ــ ﺑﺮزﻳﻞ

ﻃﻰ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل )۹۰ــ (۱۹۷۰از ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻔﺪه ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ،درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﻰ
از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﻓﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ داراى اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎى
وﺳﻴﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﻢ )ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ(
اﺳﺖ ۲۵ ،درﺻﺪ ﻣﺮدم در زاﻏﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎى
۱و  ۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
وﻗﺘﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮاى
اﺟﺎره
رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﻮاﺑﻴﺪن در ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ،
ٔ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ )زاﻏﻪﻫﺎ(
اﺗﺎق ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻗﺘﻰ در
ٔ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
زاﻏﻪﻫﺎ در زﻣﻴﻦﻫﺎى ﮐﻢارزش ﺑﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ
ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻰ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻰ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮاد ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰ ،ﭼﻮب،
ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻫﻦ و اﺗﺎﻗﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﺳﺖ .زاﻏﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺜﻴﻒ و ﻓﺎﻗﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ،ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻮاﻟﺖاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن در اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﮐﻦ زﻳﺎد اﺳﺖ.

ﮔﻞﻓﺮوﺷﻰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﻳﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﭼﻮن ﺗﻌﻤﻴﺮ و واﮐﺲ
ﮐﻔﺶ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﻧﻮازﻧﺪﮔﻰ ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرى در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎ،
ﺟﻤﻊآورى ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ و ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﻄﺮى و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻫﻨﺪ ،زاﻏﻪﻧﺸﻴﻨﻰ در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﮥ ﺑﺮجﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ

در ﻗﺎﻫﺮه ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب
اﺟﺎزه دوﻟﺖ در
دارد ۲۵۰۰۰۰ ،ﻧﻔﺮ ﺑﺪون
ٔ
ٔ
ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن وﺳﻴﻌﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻊ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮدارى
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ
ٔ
ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،آراﻣﮕﺎهﻫﺎى رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار دارد .در
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻬﺮ ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻃﻮل
ٔ
ﺳﺎﺣﻠﻰ ،ﺑﻨﺎﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ،آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎى ﻣﺪرن
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﻰ اﺟﺎره و ٔ
از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺷﮑﻞ  ۴ــ زاﻏﻪﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ

ﺷﮑﻞ ۵ــ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﻰ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ــ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ

اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﮑﺎرى
۱

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد دوﮔﺎﻧﻪ
دارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ رﺳﻤﻰ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ادارهﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرى و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻳﺎد ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ،درﺑﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ،ﺳﻮاد ﻳﺎ
ٔ
ﻣﻬﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻗﻮﻣﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﺑﺰرگ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد ﻣﻮﻗﺘﻰ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻟﺒﺎس ،ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ و ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﮔﺮد ،ﺳﻴﮕﺎرﻓﺮوﺷﻰ و

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﺷﻬﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ــ ﻗﺎﻫﺮه
 Dual Economyــ۱
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ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻤﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﺣﻴﻪاى )اﻏﻠﺐ
در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ( ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻬﺮى ﻳﮑﻰ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻢ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮاﻓﻴﮏ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮف ٔ
ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد
را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ
در ﺷــﻬـــﺮﻫــــﺎى
ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗـﻰ ﭼـﻮن
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،
ﭘﻠﻴﺲ و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ ،ﻣﺸﮑﻞ
ﺟـﻤﻊآورى زﺑﺎﻟﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﺄﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧـﻰ
ﺳﺎﻟـﻢ ﻳـﮑـﻰ از ﻣـﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﻫـﺎى ﺟـﻬﺎن
اﺳﺖ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
در ﺳﺎل  ۳۰ ،۱۹۹۱درﺻﺪ ﻣﺮدم رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو۴۵ ،
ﺳﮑﻨﻪ ﻣﮑﺰﻳﮑﻮﺳﻴﺘﻰ ۴۰ ،درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻤﺒﺌﻰ و ۶۰
درﺻﺪ ٔ
درﺻﺪ ﻣﺮدم ﮐﻠﮑﺘﻪ در زاﻏﻪﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻴﺶ از ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﻠﮑﺘﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﺑﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎى ﻣﻮﻗﺘﻰ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺎرانﻫﺎى ﻣﻮﺳﻤﻰ ﻓﺮو ﻣﻰرﻳﺰد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل
 ۱۷۰ﻣﻴﻠﻴﻮن
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻧﺰدﻳﮏ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ــ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ۱۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
داردــ ﻓﻘﻂ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ
دارﻧﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

ﺷﮑﻞ ۷ــ ﭘﻤﭗ آب ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ــ ﻫﻨﺪ

در اﻧﺪوﻧﺰى۱ ،
ــــ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺑﻮﻣﻰ ،ﺟﺰء ﮔﺮوه ﺳﻨﻰ
۳
 ۱۵ﺳﺎل ﻳﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  ١/٥ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از
ﮐﻮدﮐﺎن روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۱ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻋﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى
ﺷﻬﺮى ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ و دﺳﺘﻤﺰد آﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺰرگﺳﺎﻻن اﺳﺖ .در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ
از ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻰ ﺑﻪوﻳﮋه رﻳﺴﻨﺪﮔﻰ و
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
درآﻣﺪ ﮐﻢ ،ﺑﻰﮐﺎرى و ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮى ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد .ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮى ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺰﻫﮑﺎرى و ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺖ،
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد وﻟﮕﺮدان ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ،از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرىﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﮑﺰﻳﮑﻮﺳﻴﺘﻰ آﻟﻮدهﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮای ﺷﻬﺮی را در ﺟﻬﺎن
داراﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ُازن و ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻳﻦ
ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺮدد
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻰ روزﻫﺎ ،ﻣﻰﮐﻮﺷﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا
را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
١٣١

آﻟﻮدﮔﻰ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ روﺳﺘﺎﻳﻰ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﻀﺮ ،آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا و آﻟﻮدﮔﻰ ﺻﻮﺗﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺳﺮﻃﺎن و اﻣﺮاض
ﻋﺼﺒﻰ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ آب و ﻫﻮاى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﺛﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ
)ﻣﻴﮑﺮوﮐﻠﻴﻤﺎ٭( .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻏﺘﺸﺎش و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ

ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژى ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا ﭼﻨﺪﺑﺎر ﮐﻢﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ،ﻫﻮاى ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﮐﺰى ﮔﺮمﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻓﺮاز ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﮏ ﺟﺰﻳﺮۀ ﺣﺮارﺗﻰ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻰ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ در وﺳﺎﻳﻞ
ذرات آﻻﻳﻨﺪه در ﻫﻮا اﺳﺖ.
ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،وﺟﻮد ّ

ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮ
ﻣﺰارع روﺳﺘﺎﻳﻰ

ﺣﻮﻣﻪ

ﭘﺎرک

ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرى

ﺣﻮﻣﻪ

روﺳﺘﺎ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻧﻴﻢرخ ﺟﺰﻳﺮۀ ﺣﺮارﺗﻰ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،ﺑﺎرانﻫﺎی اﺳﻴﺪی وﺟﺰاﻳﺮ ﺣﺮارﺗﯽ در
ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﺎی
ﻧﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪی ،ﻫﻴﺪروژن و ﺑﺎد و ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١
١٣٢

اﻣﺮوزه ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ در وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

۱ــ زاﻏﻪﻫﺎ از ﭼﻪ ﻣﻮادى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ دارﻧﺪ؟
۲ــ ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺘﺼﺎد دوﮔﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﺟﺰﻳﺮه ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺮﻓﺮاز ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺎر ﻳﮏ ﭘﺎرک در
۳ــ ﻋﻠﺖ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن
ٔ
ﺟﺰﻳﺮه ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﺷﻬﺮ ،ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى در ﻫﻮا اﺣﺴﺎس ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ راهﺣﻞﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
٭ ﻣﻬﺎﺟﺮى را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮى ﺑﺰرگ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،از زﺑﺎن او در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻰ از ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟

رو

ﻣﻰداﻧﻴﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۹ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز را در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .ﺷﻬﺮ در
ٔ
ﭼﻪ ﺟﻬﺎﺗﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
وﻗﺘﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﻳﺮان
ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدى ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﻮد ،زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺘﻞ
ﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﺷﻬﺮى ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ .اﺻﻮﻻ ً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻨﻄﻘﻰ در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﻮردﻧﻈﺮاﺳﺖ.
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﺷﻬﺮى ،ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻓﺎه ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻰ دﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

د ﮐﺎ
رون

ﺳﺎل
ﺳﺎل
ﺳﺎل

1325
1355
1365

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺷﻬﺮ اﻫﻮازﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى  ۶۵ــ ۱۳۲۵

ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﺷﻬﺮی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻴﺰﻳﻜﯽ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺤﻮۀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺤﻠﻪﺑﻨﺪی ،ﻣﺴﻜﻦ،
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ،ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ٭:
ﻳﮑﻰ از راهﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱۰دﻗﺖ

ﮐﻨﻴﺪ .اﻧﺮژى در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ،ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط دارد و ﻣﻮاد ﺧﺎم،
ﻫﻤﻪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺑﺪان
ﻏﺬا ،آب ،اﻧﺮژى ،ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻰ و ٔ

ﺳﺘﺎدهﻫﺎ

دادهﻫﺎ

اﻓﮑﺎر
اﻧﺮژى ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه
ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

زﺑﺎﻟﻪﻫﺎى ﺟﺎﻣﺪ

ﺗﺠﺎرت
داﺧﻠﻰ ﺷﻬﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻫﻮا
آب
ﻏﺬا
ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﻮاد ﺧﺎم
ﻣﺮدم

آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا
ﻓﺎﺿﻼب

آب

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ
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ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﻰﭘﺮدازد
و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ
ﺣﺘﻰ اﻓﮑﺎر،اﻳﺪهﻫﺎ ،ﻧﻮآورىﻫﺎ و ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺻﺎدر
ﻣﻰﺷﻮد .ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﻳﺎ ﻫﻮاى آﻟﻮده
را ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ
ﻧﻪ دو ﭼﻴﺰ ﺟﺪا از ﻫﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻰ
آن ﻫﻢ آﺳﻴﺐ وارد ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪﻋﮑﺲ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
و ﻣﺸﮑﻼت روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮى ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﮐﺮد .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﻫﺎى ﺷﻬﺮى ،ﺑﺎﻳﺪ واﺑﺴﺘﮕﻰ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ و ﻧﻮاﺣﻰ اﻃﺮاف آن و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﮑﻰ از ﻃﺮحﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ
ﻳﺎ ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮد ،ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.
٭ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اوﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮا ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
٭ در ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻓﮑﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ در دو
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزى
ٔ
در اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺷﻴﺮاز و اراک ﺷﻬﺮﻫﺎى
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ﺟﺪﻳﺪى اﻳﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﻰ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺻﺪرا در ﺷﻴﺮاز و ﮔﻠﺒﻬﺎر در
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎﻳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫـﺎى ﺟﺪﻳﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺟـﻠـﻮﮔﻴﺮى از ﺟـﺬب ﻣـﻬـﺎﺟـﺮان ﺑـﻪ ﺷـﻬـﺮﻫـﺎى ﺑﺰرگ و ﮐـﺎﻫﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭘﻴﺮاﻣـﻮن آنﻫـﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑـﺮﺧﻰ
ﮐﺸﻮرﻫـﺎى درﺣـﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﺮرﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ را ﺣﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
روﻳﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﻫﺮه درﺳﺎل  ۱۹۷۰ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻰ ٔ
ﺟﺪﻳﺪ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﭼﻮن
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﮑﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻰ ﺻﺤﺮا ،اﻳﻦ ﻃﺮح ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ در
ٔ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻳﮑﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىﻫﺎى ﺷﻬﺮى ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺷﻬﺮى ﺑﺮاى دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ٔ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى و اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺮدم آﮔﺎه
ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىﻫﺎى
ﺷﻬﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﺣﺪاث ﻳﮏ ﺧﻴﺎﺑﺎن ،اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ،
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ و … ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ،ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮرى
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد؟

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد ـ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮحﻫﺎى ﺟﺎﻣﻊ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاى ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﺷﺪ .درﻃﺮحﻫﺎى
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در آﻳﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.ﺳﭙﺲ درﻃﺮحﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﺟﺎﻣﻊﺧﻂﻣﺸﻰﻫﺎ وﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﮐﻠﻰ ﺷﻬﺮ وﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
ٔ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎىﮐﻠﻰ ﺑـﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰءدرﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮى،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻣﺴﺎﺣﺖ
دﻗﻴﻖ زﻣﻴﻦﺑﺮاىﻫﺮﻧﻮعﮐﺎرﺑﺮى و… ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮى ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻌﻀﻰ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﻪ ٔ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
روﺳﺘﺎﻫـﺎى اﻃﺮاف ﻫﻢ ﺑـﺎﻳﺪ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،از ﺳﺎل ۱۳۶۴
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف واوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ
ﻃﺮحﻫﺎى ﺟـﺎﻣﻊوﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻋﻤﺮان،ﺣـﻮزۀ ﻧﻔﻮذ وﺗﻔﺼﻴﻠﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم دادﻧﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت روﺑﺮو اﺳﺖ:
اراﺋﮥ راه ﺣﻞ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ٔ
۱ــ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﺮ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰىﻫﺎى ﺷﻬﺮى ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ؟
ﺑﻪ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻘﺸﻪ
ٔ
۲ــ ﺑﻪ ٔ
ﮐﺮج
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
ﻤﺖ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺳ
ﻟﺸﮑﺮک
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺪام
اﻟﻒ:
ٔ
ــ ﮐﺮج
آﺑﻌﻠﻰ
ه ﺗﻬﺮان
آزاد را
ﺟﻬﺖﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺴﻴﺮﮐﺪام
ب:
ٔ
ﺗﻬﺮان ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺎ  ۱۲۸۴ﻫـ  .ق
راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺗﻬﺮان ﺗﺎ اواﻳﻞ ق .۱۴.ﻫـ
ﮔﺮﻣﺴﺎر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ در
پ :ﮐﺪام ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ از
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۸
ٔ
ﺳﻤﺖ
ﺳﺎوه
ﺑﻪ
ﺮ
ﺖ ﮐﻮﻳ
ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﻗﻢ
ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺖﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﮐﺮده اﺳﺖ؟
دﺷ
4300

3900

4100

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

درﻳﺎﭼﮥ ﻧﻤﮏ

٭ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
۱ــ در ﻣﺤﻠﻪاى از ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ )ﻳﺎ ﻣﺤﻼت دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ( ،ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ درﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ؟ ﻣﺜﻼ ً اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ و ﺑﻮﺳﺘﺎن ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻫﺘﻞ ،ﻣﺪرﺳﻪ و… اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ؟
ﺑﺮاى آﮔﺎه ﺷﺪن از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪاى ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر را ﻃﻰ ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﻪﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
درﺑﺎره ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﻴﻞ
۲ــ
ٔ
ﻧﺤﻮه
ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ،اﺳﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ،وﻇﺎﻳﻒ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى اﻋﻀﺎى ﺷﻮرا و ٔ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮىﻫﺎ ،اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
١٣٥

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺭﺩی
)(7

ﺑﻨﮕﻼدش
رود ﺑﺮاﻫﻤﺎﭘﻮﺗﺮا
ﺳﻌﻴﺪﭘﻮر

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۵۰ ۱۰۰

راﻧﭻﭘﻮر

۰

ﺟﻤﺎلﭘﻮر

ﭼﻴﺘﺎﮐﻮﻧﮓ

داﮐﺎ
ﻧﺎراﻳﺎﻧﮕﺎن

ﺑﻨﮕﻼدش در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻣﻴﻼدى
ﺟﻤﻌﻴﺖ۱۳۳، ۰۰۰،۰۰۰ :ﻧﻔﺮ

ﮐُﻨﻰ

ﮐﻠﮑﺘﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ۱۴۳، ۹۹۹ :ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ۸۰۰ :ﻧﻔﺮ در ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادى ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ۳۷ :درﺻﺪ
اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ۵۶ :ﺳﺎل
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ۲۲۰ :دﻻر )(۱۹۹۳
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ :داﮐﺎ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ۳۸، ۰۰۰،۰۰۰ :ﻧﻔﺮ

ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل
راهآﻫﻦ
ﻣﺮﺗﻊ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﺎرﻳﮏ
زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل

دﻫﺎﻧﮥ رود ﮔﻨﮓ
ﭘﻨﺒﻪ
ﭼﺎى
ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ

ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺮﻧﺞ
ﮐﻨﻒ
ﻧﺎرﮔﻴﻞ

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش

وﺳﻴﻠﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل و ﺑﺮ روى دﻟﺘﺎى ﺑﻨﮕﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ٔ
ﻫﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻨﺪ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ).۱۹۴۷م( ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا
ــﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﻰ و ﻏﺮﺑﻰ ــ از ﻫﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﻰ ﻫﻤﺎنﮐﺸﻮرى اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻨﮕﻼدش ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
و در ﺳﺎل ).۱۹۷۱م( ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ درآﻣﺪ.
ﺑﻨﮕﻼدش ﮐﺸﻮرى ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ،ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ.
١٣٦

ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﮐﻢ زﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ،وﺟﻮد دﻟﺘﺎى ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ ﺑﻨﮕﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺑﺮﻓﺖ رودﻫﺎى ﮔﻨﮓ
و ﺑﺮاﻫﻤﺎﭘﻮﺗﺮا ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ـ ٢ـــ زﻣﻴﻦﻫﺎى اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﻰروﻧﺪ .ﮐﺸﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ و
۳
ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺎورزى ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
ﮐﻨﻒ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارد .ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻨﮕﻼدش از ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﻧﻴﺎﺳﺖ و در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺑﺎ
ٔ
اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻘﺮ زﻳﺎد ،ﺑﺪﻫﻰﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ .وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎى ﻣﮑﺮر و ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرانﻫﺎى ﻣﻮﺳﻤﻰ ،اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﺧﺴﺎرتﻫﺎى ﺟﺎﻧﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﻓﺮاواﻧﻰ ﺑﻪﻣﺮدم اﻳﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﻰﺷﻮد.
دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻰ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
از ٔ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﮕﻼدش ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﺸﺎورزى اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎﻫﺎ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ روﺳﺘﺎﻳﻰ ــ ﺷﻬﺮى اﺳﺖ .در ٔ
ﻳﮑﻰ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در دو ٔ
اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﮐﺎ و ﺑﻨﺪر ﭼﻴﺘﺎﮐـﻮﻧﮓ ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدى ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در داﮐﺎ ،زاﻏﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮﻣﻪﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ
در ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺨﺶ زﺑﺎﻟﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎى اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎﻻﺳﺖ.
آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و وﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﺑﺎزار ﮐﻨﻒ در ﺑﻨﮕﻼدش

١٣٧

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺭﺩی
)(8

ﺗﻮﮐﻴﻮ
ﻣﺮاﮐﺰ اوﻟﻴﻪ
اﻳﮑﺒﻮﮐﻮرو

ﺧﺎﻧﻪ

رود

ﻫﺴﺘﻪﻫﺎى ﮐﻨﻮﻧﻰ
2km

)ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ادارهﻫﺎ(

0

ﺳﻮ
ﻣﻴﺪا

ﮔﻴﻨﺰا

ﺷﻴﻦﺟﻮﮐﻮ

ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺷﻬﺮ
آﺳﺎﮐﻮزا

ادارات دوﻟﺘﻰ ــ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

آﮐﺎزاﮐﺎ

ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺗﺠﺎرى

ﻫﺴﺘﮥ اوﻟﻴﻪ ،ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ؛
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﮐﻨﻮﻧﻰ
7km

ﺧﻂ آﻫﻦ

ﻣﺎروﺋﻮﭼﻰ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﺠﺎرت
ﮔﻴﻨﺰا

ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺗﺠﺎرى ــ ﺑﻨﺪر

ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻮت

ﺧﻠﻴﺞ
ﺗﻮﮐﻴﻮ

روﭘﻮﻧﮕﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ــ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ

ﺷﻰﺑﻮﻳﻮ

ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و
ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﺗﻮﮐﻴﻮ ،ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪاى

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﮕﺎﻻﭘﻠﻴﺲ ﺗﻮﮐﻴﻮ ــ ﻳﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ ﻳﮑﻰ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎى ﺷﻬﺮى در ﺳﺎﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻰ ﺗﻮﮐﻴﻮ ،ﺑﻨﺪر ﻳﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ و ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﺎواﺳﺎﮐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ٔ
ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺎﺣﻴﻪ دوﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮوﭘﻠﺘﻴﻦ ﺗﻮﮐﻴﻮ
ﺗﻮﮐﻴﻮ ﻳﮑﻰ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .درﺳﺎل  ۱۹۹۲ﺟﻤﻌﻴﺖ ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻴﻊﺗﺮ آن  ۳۱ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺮوﭘﻠﺘﻴﻦ ﺗﻮﮐﻴﻮ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرى ﮐﺸﻮر
۱۱ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺟﻤﻌﻴﺖ ٔ
ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻮﮐﻴﻮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ٔ
ژاﭘﻦ اﺳﺖٔ .
و ﮐﻤﭙﺎﻧﻰﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ژاﭘﻦ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد.
دو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرى ﺗﻮﮐﻴﻮ ،ﮔﻴﻨﺰا ) (Ginzaو ﺷﻴﻦ ﺟﻮﮐﻮ ) (Shinjukaﻧﺎم دارد .ﮔﻴﻨﺰا از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ و
ﮔﺮانﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﺷﻴﺒﺎ ،ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻰ و ﺳﻮﻧﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪات و اﺑﺪاﻋﺎت ﺧﻮد را در
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮانﺗﺮﻳﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ در ﺷﻴﻦﺟﻮﮐﻮ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻮﮐﻴﻮ ﻫﻨﮕﺎم روز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺑﺪل ﻣﻰﺷﻮد؛ درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﺮﮐﺰ
ٔ
ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﮐﻴﻮ ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺛﺮوت زﻳﺎد ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ
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ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،زﻣﻴﻦﻫﺎى ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ ،ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزى ،آﻟﻮدﮔﻰ
و … ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ :ﻫﺮروز ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮاى
روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻮﮐﻴﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎى
ٔ
روزاﻧﻪ  ۱۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ۷ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﺮو و  ۶ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺧﺼﻮﺻﻰ و  ۴ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
زﻣﻴﻦﻫﺎى ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى زﻣﻴﻦﻫﺎى ﺑﺨﺶﻫﺎى
ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻮﮐﻴﻮ زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و
ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ آرزوى ﺧﺮﻳﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ زﻣﻴﻦ را در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻮﮐﻴﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﮏ ٔ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزى :اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﻫﻢ ﻓﺸﺮده و ﮐﻮﭼﮏ ،داراى
ﻳﮏ اﺗﺎق و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻏﭽﻪاﻧﺪ .در ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از
ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزى آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﺑﻮﺳﺘﺎن و زﻣﻴﻦﺑﺎزى و ﻓﻀﺎى ﺑﺎز زﻳﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل،
ژاﭘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮرﻫﺎى
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻧﺪارد.
آﻟﻮدﮔﻰ :رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا و آب
ﻗﻠﻪ ﻓﻮﺟﻰﻳﺎﻣﺎ در روزﻫﺎى ﺻﺎف زﻣﺴﺘﺎن از
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪٔ ،
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﮐﻴﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻓﻘﻂ در روزﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد ﻣﻰﺗﻮان آن را دﻳﺪ.
دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ژاﭘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻰ
از ٔ
اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻓ ّﻨﺎورى ﻻزم را ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر دارد،
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدى ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﻮﮐﻴﻮ ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪا و آﻟﻮدﮔﻰ
ﻫﻮا روﺑﻪروﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى از ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎى ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ
دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﮐﻴﻮ ﻣﻰرﻳﺰد.
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ٔ
ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻰ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ژاﭘﻦ در
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎرهاى ،اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار دارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ٔ
زﻟﺰﻟﻪ در ژاﭘﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ،اﻣﺮوزه اﻳﻦ
ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺗﻮﮐﻴﻮ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب و اﻣﻮاج ﺟﺰروﻣﺪى )ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻰ( ﻗﺮار دارد.

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﺧﻂ آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﺟﺎدۀ اﺻﻠﻰ ﺗﻮﮐﻴﻮ

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ُﻫﻞ دادن ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻄﺎر در
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﻦﺟﻮ ،ﺗﻮﮐﻴﻮ

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻮﮐﻴﻮ
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ﻓﺼﻞ۷
ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ
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درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ  :واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﺮزﻫﺎ

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻬﺎن

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .روى اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪ .ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ
واﺣﺪﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
ﮐﺸﻮر ،ﻳﮏ واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﻰ
دارد و داراى ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺋﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ
ﻗﺎره آﺳﻴﺎ .آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان و ﻫﻨﺪ در ٔ
ﻗﺎره اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ را در ٔ

ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ،ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪه ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎ ،آب ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،ﺣﺘﯽ

ﺑﺎﻻی ﺟﻮ و اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ آن اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﻳﺮان ﺑﺮ ﺧﺎک داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎ ،آب ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ و
ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،ﭼﻬﺮه ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﮔﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻓﻘﯽ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﻮدی ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰای ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺮدم اﺟﺰای
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
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ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدی ،ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ و اداری ،و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در رأس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻳﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺮار دارد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ دارای اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ،ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﻠﺖ
ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﻳﮏ ﮐﺸﻮر دارای ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ّ
ﻣﺸﺘﺮک ،دﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺎرﻳﺦ و آداب و رﺳﻮم … ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.

دوﻟﺖ
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ و اﺟﺮاﻳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮔﻮﻳﻨﺪ .دوﻟﺖ در ﻣﻌﻨﺎی
ٔ
ﺧﺎص ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و

وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
اداره ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ .دوﻟﺖ
ٔ
دارد .در رأس دوﻟﺖ ﻫﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار دارد.

ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﻳﮑﻰ از وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﻳﻌﻨﻰ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ،و ﺑـﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮدن از ﻧﻈﺎرت و دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎى
ﺧﺎرﺟﻰ.

ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﺑﺮاى اﻳﻦﮐﻪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮف ﺗﻌﺪادى از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
و درواﻗﻊ ،ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﺎﺑﺪ.

وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ
دوﻟﺖ

رﻫﺒﺮی

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﻧﻈﺎم ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن،
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ

ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻗﺘﺼﺎد

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان

ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ

ﺳﺮزﻣﻴﻦ
)آب ،ﺧﺎک ،ﻫﻮا(

ﺷﮑﻞ ٢ــ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان

ﻣﺮزﻫﺎ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان را
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻬﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ٔ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ٔ
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ اﻳﺮان را از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺟﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮﻳﻦ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺮزى را ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
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ﻣﺎ دارﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﺮزى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﭼﻪ
وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ دارﻧﺪ؟
ﻣﺮدم از روزﮔﺎران ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮاى دﻓﺎع از ﺟﺎن ،ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن ﺣﺪ و ﺣﺪود ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺮزﻫﺎﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ،

ﭘﺮﭼﻴﻦﻫﺎى ﺳﻨﮕﻰ ﻳﺎ ﭼﻮﺑﻰ دور ﺑﺎغﻫﺎ و دﻳﻮار ﻣﺰارع و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻳﺪ و ﻣﺪﻳﺮ آن واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻰ از اﻳﻦﮐﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺤﺪوده آن
ٔ
ٔ
ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺮاى اداره و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد
ﻣﻰﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﻰ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۶ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ( ،اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ،

ﺷﻬﺮدارى و….
آﻳﺎ در ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎى ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد؟ آﻳﺎ ﻣﺮز اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در واﻗﻌﻴﺖ
و روى زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮزى ﮐﻪ دو ﻗﻠﻤﺮو ﻳﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﻣﺮز ﺑﻴﻦ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﭘﺮﭼﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪاى در اروﭘﺎ

ﺷﮑﻞ ۴ــ دﻳﻮار ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻣﻴﺪان
ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ

ﺧ
ﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۷
آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮐﺮﻳﻢﺧﺎن زﻧﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ

ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۶آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﻣﻴﺪان
وﻟﻰﻋﺼﺮ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ

N
ﺷﮑﻞ ۵ــ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﺤﺪودۀ دو ﻣﻨﻄﻘﮥ آﻣﻮزﺷﻰ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﺭﺿﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻌﲔ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺟﺪﺍ
ﻣﯽﻛﻨﺪ ،ﻣﺮﺯ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﻣﺮزﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه،
دوام ،اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺒﺖ و دﻗﺖ
در ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬارى ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.

وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻣﺮزﻫﺎ
ﻣﺤﺪوده ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮرى
ٔ
ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎى آن ﮔﺴﺘﺮش دارد .ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺪوده ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ
در
ٔ
ﻧﺤﻮه دﻓﺎع ﺧﻮد را
وﺿﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ٔ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺳﺎزد و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر دوﻟﺘﻰ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﻰﮔﺬارد .ﺣﺪود
را ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺮزى ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و
آبﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎى زﻳﺮ و ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ
را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﻣﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺟﺪول ۷ــ ﺑﺮﺧﻰ از وﻳﮋﮔﻰ ﻣﺮزﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
دوام

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺮزﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز ﺑﺎغ ﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ(

)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز ﻣﺤﻠﻪﻫﺎى ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ(

ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ داﺋﻤﻰ ﺑﻮدن ﮐﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و

ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺮزﻫﺎ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دوام ﻣﺤﺪودى دارﻧﺪ.

دوام زﻳﺎدى دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز اﻳﺮان و ﺗﺮﮐﻴﻪ(.

ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ دوام آن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﻰ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
از روز اﺳﺖ(.

اﻫﻤﻴﺖ

د ّﻗﺖ

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮزﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت از

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮزﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى ﻧﺪارﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮزﻫﺎى اﺳﺘﺎنﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮز ﻣﻴﺎن

)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(

اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن(

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪرى اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را روى

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮزﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻗﻴﻖ در ﻣﺤﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.

زﻣﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط

)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدى و ﻋﺮاق ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺎﺑﺎن واﻗﻊ

آﻧﻬﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺸﻮد.

اﺳﺖ(.

)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق(
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ﺷﮑﻞ ۹ــ ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮار
ﻣﺮزىﻋﺎﻣﻠﻰﺑﺮاىﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺑﻪاﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ
ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﮑﺰﻳﮏ از
ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮار ﻣﺮزى

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

۱ــ واﺣﺪﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ را ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﺸﻮر
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺘﺎن
۴ــ
۳ــ
۲ــ
۱ــ
۲ــ ﻣﺮز را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 3ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
ب ــ ﻣﺮز ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﻋﺮاق
← اﻟﻒ ــ ﻣﺮز اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺗﻬﺮان و ﺳﻤﻨﺎن
ﻣﺮز ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ
ب ــ ﻣﺮز ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﭘﻴﺎدهرو
← اﻟﻒ ــ ﻣﺮز اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﺮز ﺑﺎدوام
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱و۲آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ب ــ دﻳﻮار ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ
← اﻟﻒ ــ ﻣﺮز
ﻣﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ٔ
ب ــ ﻣﺮز ﮐﻮﻳﺖ وﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدى
← اﻟﻒ ــ ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق
ﻣﺮز دﻗﻴﻖ
۴ــ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دارای ﭼﻪ اﺑﻌﺎدی اﺳﺖ؟
دﻫﻨﺪه ﻣﻠّﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ
درﺑﺎره ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ٔ
ٔ
١٤٥

ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﻰ داﺋﻤﻰاﻧﺪ و در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭼﻨﺪان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
اﻧﻮاع ﻣﺮزﻫﺎ
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮز ،ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
اﻟﻒ ــ ﮐﻮهﻫﺎ :اﻳﻦ ﻣﺮزﻫﺎ در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎﻳﻰ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺮز ﺑﻴﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺮز ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،ﻣﺮزﻫﺎى
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ :ﻣﺮزﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺮزﻫﺎى آﻟﭗ ،ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ،آﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮرﻧﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻮهﻫﺎى ﻳﺎد ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ و
ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ.
ﻣﺮزﻫﺎى داﺋﻤﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﻨﺪ .در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺮزى دﻗﻴﻖ
ﻣﺮزﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ
رود ،ﮐﻮه ،ﺑﻴﺎﺑﺎن ،ﺗﺎﻻب و ﮐﻮﻳﺮ ﻫﻤﻪ ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺪ .ﻣﻴﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻣﻰﺗﻮان از ﺧﻂاﻟﺮأس ﮐﻮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺧﻂاﻟﺮأس ﺧﻄﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻧﻮک ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺮز ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﭘﻴﺮﻧﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ )ﺷﮑﻞ (۱۱و ﮐﻮهﻫﺎى آرارات در ﻣﺮز اﻳﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺮزﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪٔ .
ﻣﺮزﻫﺎ ﻗﺮاردادىاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮزﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﺮﮐﻴﻪ.

ﻓــــــــﺮاﻧــــــﺴــــــﻪ
رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﭘﻴﺮﻧﻪ
ﺧﻂ ﻣﺮز

اﺳـــﭙــــﺎﻧــــﻴـــﺎ

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ

ب ــ آبﻫﺎ :ﺑﻌﻀﻰ از درﻳﺎﻫﺎ ،درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎى آﺑﻰ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﺮز ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺮز آﺑﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪٔ .
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﮑﻰ را
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎى آزاد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوى ﺧﺎﺻﻰ
ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوى در آﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و ٔ
ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮرى
اﮔﺮﭼﻪ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ٔ
ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت آبﻫﺎى آزاد ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺑُﺮد ﻳﮏ ٔ
ٔ
١٤٦

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﮐﻮه ﭘﻴﺮﻧﻪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻮپ ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺮ آبﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺧﻮد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ دارد و ﺗﺤﺖ اﻳﻦ
ﺿﺎﺑﻄﻪ اﻣﮑﺎن دﻓﺎع از ﺧﺎک ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﺑﺮ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﮑﻰ از درﻳﺎى ﻣﺠﺎور ﮐﺸﻮر ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد
ﮐﻪ ﺟﺰء آن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ،درﻳﺎى ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
ﺣﺪ ﺟﺰر
)ﻋﺮض درﻳﺎى ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺑﻴﻦ  ۵ﺗﺎ  ۲۲ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ّ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد(.
زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ رود ﻣﺮز ﺑﻴﻦ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،از ﺧﻂ ﻣﻨﺼﻒ
ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻂ ﻣﻨﺼﻒ ﺧﻄﻰ اﺳﺖ ﻣﺮزى
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮز از ﻫﺮ دو ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﮐﻪ از وﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﺬرد و
ٔ
اﻧﺪازه اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﺮزى ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﺘﺮ رود را

دریای آزاد

منطقه نظارت

فالت قاره

ىانو

ب اق

شى

سی

منطقه انحصاری اقتصادی

آبهای داخلی

(24 N.m.)44 k.m.
(200 N.m.)370 k.m.

(12 N.m.)22 k.m.

هر مایل دریایی ( )N.m.برابر با  1/852کىلومتر ( )k.m.می باشد.

خط مبناء

(پایىن ترین حد جزر)
ادامه حاکمىت کشور ساحلی در دریا

شکل 12ــ مناطق دریایی

کشور الف

خط تالوگ

ساحل ب

دریاى سرزمىنى

ساحل الف
کشور ب

خط منصف

شکل 13ــ تعىىن خط مرزى رود به صورت تالوگ و خط منصف

به هم متصل کند که به آن تالوگ مى گوىند .تالوگ درواقع بهترىن
خط مرزى است؛ چون هر دو کشور حق کشتىرانى در دو طرف
آن را دارند (شکل .)13
اجازه مسئوالن مرزى
بدىهى است هىچ کشورى بدون
ٔ
نمى تواند به حرىم آبى کشور دىگر وارد شود.
مرزهاى غىرطبىعى
امروزه براى تعىىن مرزهاى بىنالمللى در جاهاىى که عوارض
طبىعى ،وجود ندارد ،از خطوط نصف النهار ،مدار ىا خطوط
مستقىم استفاده مى شود که داراى شکل تقرىباً منظمى هستند و به
همىن دلىل مرزهاى هندسى نامىده مى شوند .مانند مرز بىن کانادا و

درجه عرض شمالى.
اىاالت
متحده آمرىکا روى مدار ٔ 49
ٔ
الف ــ مرزهاى تحمىلى
همان طور که در فصل اول خواندىد ،بسىارى از مرزهاى
سىاسى با حدود نواحى فرهنگى (قومى ،زبانى ،مذهبى و…) تطبىق
نمى کند .اىن مرزها افراد ىک ملت ىا گروه نژادى ــ زبانى را از هم
جدا مى سازد و باعث مى شود بخشى از ىک قوم در ىک کشور و
بخش دىگر آن در کشورهاى همساىه قرار گىرد .به اىن گونه مرزها که
بدون توجه به سىماى فرهنگى و قومى ناحىه و تنها بنابر سىاست هاى
بىن المللى به وجود آمده اند؛ مرزهاى تحمىلى مى گوىند .اىن گونه
مرزها معموال ً زمىنه هاى تنش و ناآرامى را فراهم مى کنند؛ مانند
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ﻣﻐﺮب

درﻳﺎى ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ

)ﻣﻐﺮب( اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
ﺻﺤﺮاى اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺼﺮ

اﻟﺠﺰاﻳﺮ

ﻟﻴﺒﻰ

ﻣﺪار رأساﻟﺴﺮﻃﺎن
ﺳﻮﻣﺎﻟﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻓﺮﻳﻘﺎى ﻏﺮﺑﻰ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ(
ﺳﻮﻣﺎﻟﻰ اﻧﮕﻠﻴﺲ

ﺳﻮدان

اﻓﺮﻳﻘﺎى
ﻣﺪارى

ﺑﻨﺪر ﮔﻴﻨﻪ
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ

اﺗﻴﻮﭘﻰ

ﻮﻣ
ﺳ
ﺎﻟﻰ

ﮐﺎﻣﺮون

اﻳﺘ

ﺎﻟﻴﺎ

ا
وﮔﺎ
اﻓﺮﻳﻘﺎى ﺷﺮﻗﻰ ﻧﺪا
اﻧﮕﻠﻴﺲ

اﺳﺘﻮا

رﻳﻮﻣﻮﻧﻰﺗﻮﮔﻮ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج

اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺟﻨﻮﺑﻰ
آﻧﮕﻮﻻ

ﻣﺎداﮔﺎ
ﺳﮑﺎر

اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

اﻓﺮﻳﻘﺎى
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ
)آﻟﻤﺎن(
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎى
ﺟﻨﻮﺑﻰ

ﻣﺮز ﻣﻴﺎن اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﻳﺎ ﻣﺮز اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ
وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪرتﻫﺎى اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ و
ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
واﺑﺴﺘﮕﻰﻫﺎى ﻗﺒﻴﻠﻪاى اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎى اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺎ ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﺮز ﮐﻨﻮﻧﻰ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎى
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﮐﺸﻮرﻫﺎ؟
ب ــ ﻣﺮزﻫﺎى ﭘﻴﺸﺘﺎز
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮزﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺧﺎﻟﻰ از ﺳﮑﻨﻪ و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﮐﻨﺎر
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮز
ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﻫﺎ،
ﻣﺮزﻫﺎى ﭘﻴﺸﺘﺎز )ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﮑﻮﻧﺖ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و آﻻﺳﮑﺎ.
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ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺮزﻫﺎى ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ اول
)۱۸ــ ،(۱۹۱۴ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻰ از اﻳﻦ ﻗﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﻫﺎى
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ اروﭘﺎﻳﻰ اﺳﺖ.

ج ــ ﻣﺮزﻫﺎى ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ
ﻧﻮﻋﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﺮزﻫﺎ ،ﻣﺮزﻫﺎﻳﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻗﻮﻣﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮزﻫﺎى ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺪ
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن.
ﻣﺮزﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ
ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﻫﻮاى ﻓﺮاز ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ادﻋﺎى
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ دارد .درواﻗﻊ ،ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ روى زﻣﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ دﻳﻮار ﻓﺮﺿﻰ دور ﺗﺎ دور ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ را اﺣﺎﻃﻪ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ،ﻣﺮزﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ورود ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎى آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.

بیشتر بدانیم
بىشتر کشورهای جهان به علت مجاورت با ىک ىا چند درىا،مرزهای درىاىی دارند.کشور ما اىران هم
از شمال و جنوب به درىا راه دارد.برخی از کشورها مانند ژاپن و اىسلند به علت جزىره ای بودن به طور کامل
در درون آب ها قرار دارند.تعىىن مرزهای درىاىی بىن دو کشور کار آسانی نىست.معموال ً مرز درىای سرزمىنی
پاىىن ترىن حد جزر در درىاست که به وسىله خطی ترسىم می شود که به آن خط مبدأ می گوىند.به آب های پشت
خط مبدأ،آب های داخلی می گوىند و دولت ساحلی مالک آن است.بعد از آب های داخلی،درىای سرزمىنی
است.دولت ساحلی برآب بستر درىا و زىر بستر درىای سرزمىنی حاکمىت دارد.کشورهای خارجی می توانند از
اىن منطقه با حق عبور بی ضرر عبور کنند .بعد از آن ،منطقه نظارت قرار دارد.دولت ساحلی برای جلوگىری از
تخلفات گمرکی،مهاجرتی و بهداشتی بر اىن منطقه نظارت دارد.منطقه بعدی انحصاری اقتصادی است.کشور
ساحلی در اىن منطقه حق اکتشاف و بهره برداری از منابع زنده و غىر زنده و فعالىت های علمی را دارد.فالت قاره
و قلمرو آب های آزاد ساىر قلمروهای درىاىی هستند.

فعالیت 2

قاره آسىا را از اروپا جدا مى کند؟
1ــ کدام مرز طبىعى ٔ
2ــ روى نقشه به کشورهاى اسپانىا و فرانسه نگاه کنىد .کدام کوه مرز بىن اىن دو کشور است؟ دو وىژگى
مهم اىن مرز را بنوىسىد.
نقشه طبىعى اىران بگوىىد کدام رودخانه بخشى از خط مرزى کشورهاى اىران و عراق است؟
3ــ با توجه به ٔ
اىن مرز چگونه تعىىن شده است؟
4ــ در شرق کشور ما ،کدام رودخانه بخشى از خط مرزى را تشکىل مى دهد؟
 5ــ در کدام ىک از مرزهاى زىر حداقل کشمکش و اختالف سىاسى مشاهده مى شود؟ چرا؟
(تطبىقى) (پىشتاز) (تحمىلى) (مرز درىاىى)

٭ تحقیق کنید

درباره ىکى از اختالفات مرزى بىن کشورها در سال هاى اخىر به دلخواه تحقىق کنىد.
ٔ
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درس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  :ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى
ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮد؟
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪرت اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ زﻳﺎدى وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎى
دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻗﺪرت اﻣﺮى ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ.
داﻳﺮه ﻧﻔﻮذش از ﻣﺮزﻫﺎى ﺧﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪاى
ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﮐﻪ ٔ
ﮐﻪ در آن واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﺗﺮ رود ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت
ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد.
وﺳﻌﺖ

ﺑﺎزﺗﺎب ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را در دو ﻣﻮرد ﻣﻰﺗﻮان ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﮐﺮد:
۱ــ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﻰ )ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻄﻠﻮب در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ(.
۲ــ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ )رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ(.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺪام ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ؟
ﺷﮑﻞ

وﺿﻊ ﻧﺎﻫﻤﻮارى

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻗﺪرت ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻰ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺸﻮر

ﻗﺪرت ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻗﺪرت ﻣﻠﻰ

ﻗﺪرت ﻧﺎﺷﻰ از رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻗﺪرت ﻣﻠﻰ

ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدى

٭ وﺳﻌﺖ
از ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﻧﻘﺸﻪ
ــ ﻳﻌﻨﻰ وﺳﻌﺖ ،ﺷﮑﻞ ،ﻣﻮﻗﻊ و ﻧﺎﻫﻤﻮارى ــ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻬﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭼﻴﻦ و ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﺑﺎ را از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮔﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻰ ﺑﺮزﻳﻞ ﮐﻪ ﻳﮑﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى وﺳﻴﻊ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﺪ ،ﮐﺸﻮر ﮔﻮﻳﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در اروﭘﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﻰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻳﮏ واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺰرگ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰآﻳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﻳﻦ و ﺳﻦﻣﺎرﻳﻨﻮ.
١٥٠
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ﺷﮑﻞ  ۲ــ ﻧﻘﺸﮥ آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ

وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻤﻰ در ﻗﺪرت ﻣﻠﻰ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ.
اداره اﻣﻮر داﺧﻠﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى وﺳﻴﻊ
ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﮐﺎرى دﺷﻮار و ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻦ ﻣﺎرﻳﻨﻮ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

درﻳﺎى آدرﻳﺎﺗﻴﮏ

ﮐُﺮس
ﺳﻠﻮدﻳﻨﺎ

درﻳﺎى ﺗﻴﺮﻳﻨﻰ

٭ ﺷﮑﻞ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

ﺳﻴﺴﻴﻞ
ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﻰ ﮐﺸﻮر ﺳﻦﻣﺎرﻳﻨﻮ

اﺗﺮﻳﺶ

ﺳﻮﺋﻴﺲ

ﻟﻴﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﻳﻦ
320

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

240
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80

0

ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﻰ ﻟﻴﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﻳﻦ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ در ﻗﺪرت ﻣﻠﻰ
ﮐﻠﻴﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﺎ
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻰآورﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ از ٔ
ﻫﻢ ﻳﮑﺴﺎناﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ وﺳﻴﻊﺗﺮى را در اﺧﺘﻴﺎر دارد،
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا:
۱ــ آب و ﻫـﻮاﻳﻰ ﻣﺘﻨﻮع  ،ﭘـﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫـﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻓﺮاوانﺗﺮى دارد.
۲ــ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى وﺳﻴﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدﺗﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻰﺷﻮد.
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ
۳ــ ٔ
وﺟﻮد دارد.

دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻗﺪرت ﻣﻠﻰ ،ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۵ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى
زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﮐﺮدهاﻧﺪ:
۱ــ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر )ﻓﺸﺮده( ﮐﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ
ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ داﻳﺮه اﺳﺖ.
۲ــ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻃﻮﻳﻞ ﮐﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض
ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
۳ــ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﺒﻪﺟﺰﻳﺮه ﻳﺎ داﻻن از ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻰ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺖ.
۴ــ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻳﺎ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰى
ﻳﺎ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ.
۵ــ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺤﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر درون ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﻧﺮوژ(

ﻓﺸﺮده
)ﻟﻬﺴﺘﺎن(
ﻃﻮﻳﻞ
)اﻟﺠﺰاﻳﺮ(
)ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ(
دﻧﺒﺎﻟﻪدار

ﻣﺤﻴﻄﻰ
)اﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ(
ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ

)اﻧﺪوﻧﺰى(
ﭘﺎرهﭘﺎره

)ﻟﺴﻮﺗﻮ(
ﻣﺤﺎﻃﻰ

)ﺷﻴﻠﻰ(

ﺷﮑﻞ  ۵ــ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﻧﻴﺎ

١٥١

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاى ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺷﮑﻞ ﻓﺸﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ
وﺿﻌﻰ ،در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮان از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط
اﻃﺮاف دﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺸﻮرى ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ )ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ(
ﻣﺮزﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع را دارد ﮐﻪ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺮاى آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺪاث ﺟﺎده و ﺧﻄﻮط آﻫﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺸﻮرى ﺑﺎ ﺻﺮف
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻞ
داﻳﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ٔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
زاﻳﺪه ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﻧﺒﺎﻟﻪ دار داراى ﻳﮏ ﻳﺎ دو
ٔ
ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﺷﺒﻪﺟﺰﻳﺮه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ .و ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ زاﻳﺪه ﻳﺎ داﻻن ،داراى اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى
ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﻫﻤﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻃﻮﻳﻞ و ﭼﻨﺪﺗﮑﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ٔ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺎک ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
اداره اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ آن دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ )ﻣﺤﻴﻄﻰ(؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎى
اﻣﺎ در ٔ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﻟﺴﻮﺗﻮ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٭ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻊ رﻳﺎﺿﻰ )ﻃﻮل و ﻋـﺮض ﺟـﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ(
و ﻣـﻮﻗـﻊ ﻧﺴﺒﻰ )ﻣـﺤـﻞ ﻗـﺮارﮔـﻴﺮى آن ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،درﻳﺎﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدى ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ و…( اﺳﺖ؛
ﻣﺜﻼ ً ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﮐﺎﻧﺎدا و روﺳﻴﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻊ
رﻳﺎﺿﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻋﺮضﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮان ﮐﻤﻰ
ﺑﺮاى ﮐﺸﺎورزى دارﻧﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻰ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،در
اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ٔ
ﻳﮏ وﺿﻊ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ زﻳﺮا اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎرت
درﻳﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ.

٭ ﻧﺎﻫﻤﻮارى
ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻗﺪرت ﻣﻠﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮى دارﻧﺪ.
ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،وﺿﻊ ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ،ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺟﺪى در راه
ٔ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻫﻤﻮارىﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ .رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

۱ــ ﻗﺪرت ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد؟
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎ ،ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى زﻳﺮ را ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
(
ﻓﻴﻠﻰﭘﻴﻦ )
(
( ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر )ﺑﺮﻣﻪ( )
اوروﮔﻮﺋﻪ )
(
( اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )
( وﻳﺘﻨﺎم )
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮه )
۳ــ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﮑﻰ را در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻗﺎرهﻫﺎى آﺳﻴﺎ ،اﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
اداره اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
۴ــ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻃﻮﻳﻞ و ﭘﺎرهﭘﺎره ﺑﺮاى ٔ

٭ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻲ

۵ــ ﻳﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠّﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮود ﻣﻠّﻰ ،ﭘﺮﭼﻢ ،اﻋﻴﺎد ﻳﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﺎص ،ﺗﻌﻄﻴﻼت و…
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺎت ﻫﻮﻳﺖ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﮔﺮدآورى ﮐﻨﻴﺪ .آﻧﻬﺎ را روى ﻣﻘﻮاﻳﻰ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ و ﺑﻪ دﻳﻮار ﮐﻼس ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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منطقۀ خلیج فارس :یک ناحیه سیاسی در قلب جهان اسالم
امام خمینی رحمة الله علیه فرمودند:
من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک عنصر ورشکسته سیاسی ،نظامی و اقتصادی بیش از این
خود و مردم کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به آمریکا ،ضعف و ناتوانی خود را بر مال نسازید .ابرقدرت ها آن لحظه ای که منافعشان
اقتضا کند شما و قدیمی ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند.

منطقه
خلیج فارس دریای نیمه بسته ای در جنوب غرب
ٔ
خاورمیانه و بخش جنوبی سرزمین ماست که در روزگاران قدیم
دریای پارس نامیده می شد .مهم ترین ویژگی خلیج فارس ،بعد
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جغرافیایی و نقش ارتباطی آن میان اروپا ،آفریقا و آسیای جنوب
و جنوب شرقی ،دریای مدیترانه ،دریای سرخ ،اقیانوس هند،
اقیانوس آرام و اطلس است.

عراق
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ــل
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جف
ــا
قطر

عمان

عرب

ابوموسی
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امارات متحده عربی
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ناحیه جغرافیایی و سیاسی
خلیج فارس در مرکز و قلب
ٔ
فاصله آن با کرانه های شرقی و غربی
جهان اسالم قرار دارد؛ زیرا
ٔ
جهان اسالم تقریباً برابر است .این منطقه کانون ظهور و گسترش
دین مبین اسالم بوده است.
مساحت خلیج فارس حدود  240هزار کیلومتر مربع است
متحده عربی ،قطر ،بحرین،
که هشت کشور ایران ،عمان ،امارات
ٔ
کویت ،عراق و عربستان سعودی در اطراف آن قرار دارند .بیشترین
میزان طول ساحل را در سواحل خلیج فارس کشور ما ایران و
کمترین میزان آن را کشور عراق دارد .وجود منابع عظیم نفتی و
منطقه
گازی در این بخش از جهان،این منطقه را به پرتنش ترین
ٔ
دوره صنعتی
جهان تبدیل کرده است .از اواسط قرن نوزدهم و آغاز ٔ
جدید و عصر رقابت های استعماری این منطقه به یکی از مهم ترین
و حساس ترین مناطق جهان تبدیل شده است.

بخش جنوبی این امپراطوری را تشکیل می دادند .این سرزمین ها،
بخش های ساتراپی چهاردهم بودند.
ساکنان این منطقه نخستین انسان هایی بودند که روش
دریانوردی را آموختند؛ کشتی ساختند و غرب و شرق جهان را به
یکدیگر پیوند دادند .دریانوردی در خلیج فارس ،حدود پانصد سال
قبل از میالد مسیح ،در زمان سلطنت داریوش اول آغاز شد و در همین
زمان ایرانیان ،نخستین ناوگان دریایی جهان را ایجاد کردند و تا انتهای
دریای سرخ را پیمودند و به دریای مدیترانه راه یافتند .قدیمیترین
سندی که در آن به نام خلیج فارس اشاره شده ،لوحی سفالین از
پادشاهان آشور است که مربوط به  ٦٠٠سال قبل از میالد است.

خلیج فارس کهن تر از تاریخ

حدود ده هزار سال قبل از میالد ،دراویدی ها در سواحل
مکران و جنوب شرق ایران ،و سامی نژادها و نژاد عیالمی در
انتهای خلیج فارس و حوالی بوشهر سکونت داشتند .هنگامی
نیمه قرن ششم پیش از میالد مسیح به تحکیم
که هخامنشیان در ٔ
امپراطوری خود پرداختند ،برای اولین بار در خلیج فارس دولت
تشکیل شد .این امپراطوری از هند در شرق تا مصر و لیبی در
غرب را در بر می گرفت .سراسر سرزمین های جنوب خلیج فارس،

شکل7ــ لوحه بابلی متعلق به  2500سال قبل از میالد .زمین به شکل بشقاب
مسطحی است که آب شور خلیج فارس آن را احاطه کرده است.

154

شکل  8ــ تمبر یادبود خلیج فارس

خلیج فارس نامی تاریخی است که از گذشته تا به حال
به کار برده می شود .براساس اسناد تاریخی ،خلیج فارس از
هزاران سال پیش نه تنها توسط ایرانیان بلکه توسط سایر ملت ها،
از جمله یونانیان ،رومیان و اعراب … ،همچنین در متون قدیمی
جهان ،آثار جغرافی دانان و جهانگردان مسیحی و مسلمان و
نقشه های تاریخی و کهن به همین نام خوانده شده است .در هنگام
حفر کانال سوئز سنگ نبشته ای از داریوش هخامنشی در مصر
به دست آمد که مربوط به قبل از میالد حضرت مسیح است که در
آن خلیج فارس را به نام دریای پارس خوانده اند.از سده های هفتم
همه دانشمندان از جمله آناکسی ماندر ،هرودوت
و هشتم ق .م ٔ
(یونانی) ،هکاتوس (یونانی پدر علم جغرافیا) ،بطلمیوس ،استرابون
(یونانی) ،خوارزمی ،مسعودی ،اصطخری ،ابن حوقل ،مقدسی،
ادریسی ،بیرونی ،یاقوت ،قزوینی ،مستوفی و … از دریای جنوبی

ایران به نام خلیج فارس ،بحر فارس ،خلیج پارس و … یاد کردهاند .زمین شناسی خلیج فارس

در کتاب حدود العالم ،قدیمی ترین کتاب جغرافیایی به زبان
فارسی که حدود هزار سال قبل آمده است« :خلیج فارس از حد پارس
برگیرد ،با پهنای اندک تا به حدود سند» .می توان گفت از هنگامی
جزیره
که بشر تاریخ نویسی را آغاز کرد دریای بین فالت ایران و شبه ٔ
عربستان را دریای فارس یا خلیج فارس نامید و در هیچ یک از ادوار
تاریخی نام دیگری به آن نهاده نشد.

تنگه هرمز ،دراثر جابه جایی
دریای عمان ،خلیج فارس و ٔ
پوسته جامد زمین به وجود آمده اند .در حدود  500میلیون سال
ٔ
پوسته زمین یکپارچه بود؛یعنی
دوره پرکامبرین،
پیش یعنی در
ٔ
ٔ
پدیده تکتونیک صفحه ای
قاره ها به یکدیگر متصل بودند .براساس ٔ
و جابه جایی قاره ها به تدریج چند قاره و چند اقیانوس در سطح
زمین تشکیل شد.

شکل 9ــ نقشۀ ناهمواری های منطقه خلیج فارس

پوسته زمین در  140میلیون سال قبل،
در اثر جابه جایی
ٔ
اقیانوس هند و در  45میلیون سال قبل دریای عمان را به وجود
آورده است .در اواسط دوران سوم زمین شناسی نیز خلیج فارس
تشکیل شد .خلیج فارس از نظر زمین شناسی یک فالت قاره
ادامه خشکیهای ایران در زیر آبهای
است .این بدان معناست که ٔ

خلیج فارس بستر این دریا را تشکیل داده است.
میزان شوری آب خلیج فارس از اقیانوس هند بیشتر است.
آیا می دانید علت آن چیست؟ خلیج فارس جزو دریاهای کم عمق
محسوب می شود .میانگین عمق آن  ٣1متر و حداکثر عمق آن
 ٩٠متر در بخش آب های ایران قرار دارد.
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شکل 10ــ عمق خلیج فارس ازغرب به شرق بیشتر می شود.

سواحل خلیج فارس

سواحل ما در خلیج فارس و دریای عمان به همراه آب های
دریایی آن ،مرزهای جنوبی سرزمین ما را تشکیل می دهند .این
سواحل از دهانه اروند رود درمرز ایران و عراق تا خلیج گوادر

در مرز ایران و پاکستان کشیده شده اند .طول سواحل ایران در
همه کشورهای منطقه بیشتر است .این سواحل
خلیج فارس از ٔ
از نظر زیست محیطی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی دارای اهمیت
فراوانی هستند.

شکل 11ــ پرندگان در ساحل خلیج فارس (فالمینگو)

15٦

سواحل خلیج فارس را از نظر شکل می توان به سه دسته
تقسیم کرد.
الف ــ سواحل گِلی و جزر و مدی :در نزدیکی استانهای
خوزستان ،هرمزگان و بوشهر و دلتای رودهای اصلی این منطقه
قرار دارند .این سواحل از زیستگاه های مهم پرندگان مهاجر آبزی
محسوب می شوند.
ب ــ سواحل شنی و ماسه ای :این سواحل از شن و
ماسه تشکیل شده اند و بیشتر به صورت باریکه ای با عرض ٢٠
تا  ٣٠متر گسترده شده اند و از نظر ورزش های آبی جزء بهترین
سواحل محسوب می شوند.

شکل12ــ چشم اندازی از یک ساحل شنی

محدوده
ج ــ سواحل سنگی :سواحل سنگی در
ٔ
استانهای بوشهر و هرمزگان دیده می شوند و بیشتر شامل تراس ها
و پرتگاه های صخره ای هستند .شیب زیاد این سواحل باعث شده

تا حدود زیادی ساحل از آلودگی ها در امان بمانند.

جزایر خلیج فارس

در سواحل ایرانی خلیج فارس شیب زمین کم است و برخی
دنباله کوهپایه های زاگرس اند
از آن ها مانند خارک و قشم و الوان ٔ
که تا بستر دریا گسترده شده اند .ایران جزایر متعددی را در شمال
دهانه تنگه هرمز در مالکیت خود دارد .ایران
و مرکز خلیج فارس و ٔ
در خلیج فارس هفده جزیره دارد .در بخش جنوبی خلیج فارس
نیز تپه های مرجانی و گنبدهای نمکی باعث تشکیل جزایر مختلفی
شده اند .هرکدام از این جزایر دارای اهمیت ویژه ای هستند.
جزیره ایران در خلیج فارس،
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین
ٔ
جزیره هرمز نیز دارای منابع طبیعی و آثار باستانی
قشم است.
ٔ
فراوان است .کیش ،الرک ،هنگام ،تنب بزرگ ،تنب کوچک،
ابوموسی ،فرور ،سیری ،هندورابی ،الوان و خارک هرکدام دارای
شرایط و ویژگی های منحصر به فردی اند و ارزش استراتژیکی
زیادی دارند.
جزیره تنب بزرگ (تنب در گویش تنگستانی به معنی تپه
ٔ
جزیره
است) در  45کیلومتری سواحل ایران ،و در جنوب غربی
ٔ
قشم واقع شده است .تنب کوچک در  1٢کیلومتری تنب بزرگ
سده
قرار دارد .جیمز موریه
نویسنده معروف انگلیسی در اوایل ٔ
ٔ

شکل13ــ جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس
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درباره جزایر تنب بزرگ و کوچک
نوزدهم در سفر به خلیج فارس
ٔ
می نویسد:
« ما به نزدیکی دو جزیره رسیدیم به نام های تنب بزرگ و
جزیره ابوموسی هم
کوچک که مربوط به بخش ایرانی هستند».
ٔ
در  7٠کیلومتری سواحل ایران و در جنوب بندر لنگه واقع شده
است .این جزیره که از نظر ذخایر خاک سرخ و کیفیت نفت اهمیت
فراوان دارد .نقشه ها ،اسناد ،مدارک و متون تاریخی ،چندین
معاهده حقوقی و سیاسی وجود دارند که همگی نشان از ایرانی
ٔ

بودن این جزایر دارند .این سه جزیره از نظر استراتژیک بسیار با
اهمیت هستند.
تنگۀ هرمز
آبراهه هاللی شکلی است که حدود  187کیلومتر
تنگه هرمز
ٔ
ٔ
طول و  5٣تا  ٩1کیلومتر عرض و بین  36تا  180متر عمق دارد.
این تنگه آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج فارس
متصل می کند.

شکل14ــ تصویر ماهواره ای تنگۀ هرمز

تنگه اکوسیستم خلیج فارس
حدود  88درصد از کل مواد نفتی صادر شده از ٔ

دروازه خروجی
تنگه هرمز به سبب این که
هرمز عبور می کندٔ .
ٔ
آبراهه استراتژیک و یکی از
نفت خلیج فارس است ،مهم ترین
ٔ
گذرگاه های تجاری مهم جهان است .اقتصاد کشورهای منطقه و
تنگه هرمز وابسته است .بر اساس نظریه های
کشورهای صنعتی به ٔ
تنگه هرمز به معنی کنترل
استراتژیکی قدیمی و جدید ،کنترل ٔ
خلیج فارس و منطقه و در نهایت کنترل جهان است.
158

خلیج فارس از مهم ترین و با ارزش ترین زیست بوم های آبی
جهان است؛ زیرا بسیاری از انواع آبزیان ،از پالنکتون ها و میگو
گرفته تا انواع نهنگ و ماهی در آن جا زندگی می کنند .به عنوان
مثال تاکنون  450گونه از انواع ماهی های غضروفی و استخوانی
در آن شناسایی شده است .خلیج فارس بهترین و گران بهاترین
مرواریدهای طبیعی را در خود جای داده است .جنگل های

حرای خلیج فارس از با ارزش ترین جنگل های جهان است که در
حد فاصل دو اکوسیستم خشکی و دریا رشد می کند و آب شور
دریا را به آب شیرین تبدیل می کند و محل زیست و تکثیر انواع
ماهی ها و خرچنگ هاستّ .اما متأسفانه این اکوسیستم با ارزش که
شامل متنوع ترین رویشگاه های گرمسیری ،درختزارهای مانگرو،
سواحل کم عمق تاالبی ،جزایر و آبسنگ های مرجانی است در

معرض تهدید زیستی قرار گرفته است.
کم شدن میزان ورودی آب های شیرین ،آلودگی های نفتی،
توسعه شهرنشینی ،افزایش
فعالیت های صنعتی و اقتصادی،
ٔ
جمعیت ،آالینده های شیمیایی و بیولوژیک (ناشی از شیرین کردن
آب دریا) ،ایجاد جزایر مصنوعی و … از مهم ترین علل آلودگی
محیط زیست خلیج فارس به شمار می رود.

شکل 15ــ جنگل های حرا

شکل 16ــ آلودگی آب های خلیج فارس بر اثر آتش گرفتن کشتی

15٩

ویژگی های انسانی منطقۀ خلیج فارس

منطقه خلیج فارس مهد تمدن های کهن انسانی و کانون
ٔ
اندیشه اسالمی از این
ظهور و انتشار دین مبین اسالم بوده است.
ٔ
منطقه به مناطق مختلف دنیا رسیده است .میتوان گفت خلیجفارس
فاصله آن با کرانه های
در قلب جهان اسالم قرار دارد ،چرا که
ٔ
شرقی و غربی دنیای اسالم تقریباً برابر است.
منطقه خلیج فارس ،هشت کشور با وسعتی حدود
در
ٔ
 4،665،000کیلومترمربع و جمعیتی بیش از  1٦٠میلیون نفر در
کنار هم زندگی می کنند .بیش از هفتاد و پنج درصد جمعیت این
منطقه را شیعیان تشکیل می دهند که در کشورهای عراق ،یمن،
کویت ،بحرین و جمهوری اسالمی ایران زندگی می کنند .در این
منطقه ،در طول تاریخ اقوام گوناگون با وجود تنوعات زبانی،
شیوه مسالمت آمیزی با یکدیگر تعامالت
نژادی و مذهبی همواره به ٔ
اجتماعی و فرهنگی مناسبی را داشته اند .شهرهای مکه و مدینه در
عربستان ،کربال ،نجف ،کاظمین و سامرا در عراق و مشهد و قم در

ایران از مهم ترین مکان های مذهبی این منطقه اند.
در این منطقه اقتصاد کشورها بیشتر به نفت و گاز
عمده جمعیتی کشورهای
وابسته است .یکی از ویژگی های
ٔ
متحده عـربی  ،بحرین  ،قطر و کـویت نسبت زیـاد جمعیت
امارات
ٔ
خارجی ها به جمعیت ساکنان بومی آنهاست .تعدادی از شهرها
منطقه خلیج فارس در سال های اخیر به محلی برای
و بندرهای
ٔ
صادرات و واردات کاالهای خارجی تبدیل شده اند.
به همین سبب قدرتهای خارجی که از نظر صنعت و اقتصاد
خود را نیازمند نفت و گاز میبینند ،تالش میکنند تا با استفاده از
نفوذ خود ،به غارت و تسلط منابع انرژی این منطقه اقدام کنند.
منطقه خلیجفارس به نفت و
بنابراین الزم است تا کشورهای
ٔ
گاز بهعنوان یک سرمایه نگاه کنند نه ثروت و بتوانند از این سرمایه
در
چرخه صنعتی و تولید استفاده کنند نه آنکه صرفاً آن را صادر
ٔ
کنند و نیز بتوانند این منابع را برای نسلهای آینده نیز ذخیره کنند.

شکل17ــ منطقۀ عسلویه در خلیج فارس

1٦٠

حضور مداخله جویان و استعمارگران

طی چند قرن گذشته حضور قدرتهای استعماری (پرتغال،
اسپانیا ،هلند ،فرانسه ،انگلستان) در خلیج فارس سبب ایجاد
نا امنی فراوانی در منطقه خلیج فارس شده است .در سال های
اخیر نیز رشد نظامی گری و استفاده از ابزارهای تهاجمی و جنگ
قدرت های خارجی ،در رأس آنها آمریکا ،مهم ترین عامل بروز
مداخله قدرت های خارجی در
بی ثباتی در این منطقه بوده است.
ٔ
منطقه خلیج فارس ،ریشه در منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی
ٔ
آنها دارد .بدون شک قدرت های خارجی و فرامنطقه ای عالقه مند
منطقه خلیج فارس خودشان ،به همکاری
نیستند که کشورهای
ٔ
امنیتی اقدام کنند و خود بدون دخالت قدرت های بیگانه ،امنیت
منطقه را تأمین کنند .چیزی که منافع قدرت های خارجی را تأمین
منطقه خلیج فارس از نظر امنیتی و
می کند ،وابستگی کشورهای
ٔ
دفاعی به آن هاست .مثال ً صدور اسلحه ،ایجاد پایگاه های نظامی و
مداخله در امور سیاسی کشورهای منطقه خلیج فارس از مهم ترین
برنامه قدرت های خارجی است.
ٔ
جمهوری اسالمی ایران حضور قدرت های بیگانه را

منطقه خلیج فارس می داند و خواهان
مهم ترین علت نا امنی
ٔ
خروج آنها از این منطقه است .عالوه بر آن ایران عالقه مند
منطقه خلیج فارس در قالب همکاری های
است تا کشورهای
ٔ
منطقه استراتژیک جهان یعنی
مشترک ،سرنوشت امنیتی مهم ترین
ٔ
خلیج فارس را خود بر عهده داشته باشند.

منابع انرژی

منطقه خلیج فارس یکی
به دلیل وجود ذخایر هیدروکربور در
ٔ
از غنی ترین حوضه های رسوبی منابع نفت و گاز دنیا در این منطقه
تشکیل شده است .به یقین میتوان گفت این منطقه  ٦5درصد منابع
نفتی و  4٠درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و مرکز ثقل
انرژی جهانی است .با فوران اولین چاه نفت خاورمیانه در سال
 1٩٠8در مسجد سلیمان ،توجه جهانیان به این منطقه بیشتر شد.
بنابر پیش بینی ها و با افزایش روند صنعتی شدن ،در آینده میزان
وابستگی جهانی به نفت و گاز خلیج فارس نه تنها کم نخواهد شد
بلکه افزایش نیز خواهد یافت.

شکل 18ــ فعالیت های نفتی در خلیج فارس
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نقش آفرینی کشورایران در منطقۀ خلیج فارس

جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر از مهم ترین جایگاه
منطقه خلیج فارس برخوردار است .به طوری که
استراتژیک در
ٔ
حتی قدرت های مداخله گر خارجی هم نمی توانند این جایگاه را
نادیده بگیرند.
درمنطقه خلیج فارس
مهم ترین علل نقش آفرینی ایران
ٔ
عبارت است از:
ــ برخورداری از کهنترین تاریخ و تمدن و فرهنگ جهانی
ــ مالکیت بر بخش بزرگی از منابع انرژی منطقه

ــ وجود بیش از  5٠درصد از جمعیت منطقه در ایران
به عنوان مهم ترین قطب جمعیتی
ــ دارا بودن بیشترین میزان طول سواحل در خلیج فارس
ــ نقش و نفوذ فرهنگی ،مذهبی و سیاسی در جهان اسالم
ــ اهمیت ژئواستراتژیک ایران در کنترل منطقه و تسلط
تنگه هرمز
بر ٔ
منطقه خلیج فارس جمهوری اسالمی ایران به عنوان
در
ٔ
بزرگ ترین کشور و بازیگر سیاسی ،با توان های باالی جغرافیایی
و فرهنگی در سطح منطقه ای و جهانی نقش آفرینی می کند.

شکل19ــ ناوشکن جماران در آب های نیلگون خلیج فارس

فعالیت ٢
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 .1مهم ترین علل شوری آب های خلیج فارس نسبت به سایر آب های آزاد جهان کدام اند؟
 .٢چهار مورد از اسناد و نقشه های کهن تاریخی را ،که در آنها از نام خلیج فارس استفاده شده نام ببرید.
 .٣به نظر شما چرا مداخله جویان خارجی ،بیش از هر منطقه ای در جهان ،به خلیج فارس چشم طمع دوخته اند؟
کننده اکوسیستم خلیج فارس در سال های اخیر کدام اند؟
 .4مهم ترین عوامل تهدید ٔ
دسته کلی سواحل خلیج فارس کدام اند؟
 .5سه ٔ
تنگه هرمز و جزایر ایرانی خلیج فارس دارای جایگاه استراتژیک اند؟
 .٦استدالل کنید چرا ٔ

بیشتر بدانیم

دریای عمان

این پهنه آبی خلیج فارس را به اقیانوس هند و سایر
اقیانوس ها متصل می کند.در منابع تاریخی این محدوده به
نام های بحر پارس و دریای مکران نیز خوانده شده است.
حاکمیت ایران در طول تاریخ چند هزارساله بر خلیجفارس
و دریای عمان انکار ناپذیر است.در قدیم این دریا با تمام
آب های جنوبی ایران و آب های شمال اقیانوس هند دریای
پارس نامیده می شد.بندر چاه بهار تنها بندر اقیانوسی ایران
است.دریای عمان ادامه پیشروی اقیانوس هند است.نیمی
از سواحل ایران در جنوب در مجاورت دریای عمان قرار
دارد.عمق دریای عمان از خلیج فارس بیشتر است و در
محدوده آب وهوای گرم قرار دارد.
نام خلیج فارس در نقشه های قدیمی و کهن بشری
نقشه جهان نمای تالس
1ــ ٔ
نقشه جهان هکاتوس
٢ــ ٔ
نقشه هردوت یونانی
٣ــ ٔ
نقشه جهان نمای دی ستارک
4ــ ٔ
نقشه جهان اراتوستن
 5ــ ٔ
نقشه جهان هیپارکو جغرافی دان یونانی
٦ــ ٔ
نقشه جهان رومی ها
7ــ ٔ
نقشه پومپونی (نخستین جغرافی دان رومی)
 8ــ ٔ
نقشه استرابون
٩ــ ٔ
1٠ــ اطلس بطلمیوس

(الف)

(ب)

(ج)

شکل20ــ چهار نمونه از نقشه های قدیمی خلیج فارس
(د)
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ﻓﺼﻞ ۸
ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی
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درس ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ  :ﮐﺸﺎورزی  ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت
ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻧﻈﻴﺮ
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ و ٔ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى ٔ
ﻏﺬا ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻟﺒﺎس ،ﺳﻮﺧﺖ و… ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺗﺪاوم ﺑﻘﺎ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ
آن واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪٔ .
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ و ﭼﻮن ﻳﮏ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻳﺎ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ٔ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ٔ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى را ﺷﮑﻞ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ ،ﺷﮑﻞ ،ﻧﻮع و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در
اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ از َاﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ۱ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع اول ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ در ارﺗﺒﺎطاﻧﺪ .زراﻋﺖ ،دامﭘﺮورى،
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ،ﺟﻨﮕﻞدارى و… ﺟﺰء ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع اول اﺳﺖ.
۲ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎى
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ )ﮐﻔﺶ ،اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ،
ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻓﻮﻻد و…(.
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ
۳ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوش و
ٔ
و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ،درﻣﺎﻧﻰ ،ﺧﺮﻳﺪ و
ﻓﺮوش و….

ﮐﺸﺎورزى
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى و اﻧﻮاع آن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزى ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟ آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺸﺎورز ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻬﺎن ،ﻳﮑﺴﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى در ٔ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزى ﻋﻤﺪه در ﺟﻬﺎن
وﺟﻮد دارد :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳ ّﻨﺘﻰ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎرى.

ﺳﺘﺎدهﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى

دادهﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

آب و ﻫﻮا
ﺧﺎک
ﺑﺬر
ﮐﻮد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ
اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت

ﺷﻴﻮهﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى
ﮔﻨﺪم
ﺑﺮﻧﺞ
ﭘﻨﺒﻪ
ﺷﻴﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ
...

ﺷﺨﻢ زدن
آﺑﻴﺎرى
دروﮐﺮدن
ﮐﻮد دادن
داﻣﭙﺮورى

ﺑﺎزار

ﭘﻮل

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﮐﺸﺎورزى ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ
۱ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد.
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۱ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﻳﺎﺳ ّﻨﺘﻰ :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﺑﺰار اﺑﺘﺪاﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻮد
اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى و داﻣﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاى
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺎورز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﻴﺸﺘﺮ
رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎى
ٔ
ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رواج دارد.
۲ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎرى ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از
ﻓ ّﻨﺎورى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻴﻮهﻫﺎ و اﺑﺰارآﻻت ﻣﺪرن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﮐﻤﺒﺎﻳﻦ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺬر اﺻﻼح ﺷﺪه و ﮐﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .زﻣﻴﻦ
ﮐﺸﺎورزى ﻣﻌﻤﻮﻻ ً وﺳﻴﻊ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﻻﺳﺖ

و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد .اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺗﻌﺪادى از ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ٔ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎى  ۲و  ۳ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و آن دو را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دادهﻫﺎ و ﺳﺘﺎدهﻫﺎ در اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ
ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺳ ّﻨﺘﻰ ﻳﺎ ﺗﺠﺎرى ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎى
ﮐﺸﺎورزى را در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﮐﺸﺎورزى ﺳﻨﺘﻰ

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﮐﺸﺎورزى ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ
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ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزى ﺳﻨﺘﻰ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع آن؛ ﻳﻌﻨﯽ
ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺑﺘﻰ ،ﮔﻠﻪدارى ﺷﺒﺎﻧﻰ و ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻏﺮﻗﺎﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد:
اﻟﻒ ــ ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺑﺘﻰ )ﻣﺘﺤﺮک( :اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزى در
ﺑﻴﻦ ﺑﻮﻣﻴﺎن ﺳﺎﮐﻦ اراﺿﻰ ﭘﺴﺖ ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ در ﻗﺎرهﻫﺎى آﻣﺮﻳﮑﺎ،
آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ آﺳﻴﺎ و اﻧﺪوﻧﺰى رواج دارد .ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻗﻄﻊ
ﮐﺮدن درﺧﺘﺎن و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ّ
ﻣﺤﻞ زﻣﻴﻦﻫﺎ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﭘﺎک ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﮐﺸﺎورزى آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺖ
ﻧﻮﺑﺘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ذرت،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻣﻮز و… اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﺎورزى
ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدى ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد.
ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ٔ
ٔ
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﮐﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﮐﺸﺎورزان ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﻰ در ﭘﻰ زﻣﻴﻦ را ﻣﻰﮐﺎرﻧﺪ
و ﻣﺤﺼﻮل آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺰارع
ﻗﺪرت ﺑﺎرورى و ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰى ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،آن را
رﻫﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰروﻧﺪ .ﻣﺰارع و زﻣﻴﻦﻫﺎى ﺗﺮک ﺷﺪه
ﺷﻴﻮه زراﻋﺖ
ﮔﺎه دو ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ٔ
از اﻧﻮاع اﺑﺘﺪاﻳﻰ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ.
ب ــ ﮔﻠﻪدارى ﺷﺒﺎﻧﻰ :ﻳﮑﻰ دﻳﮕﺮ از اﻧﻮاع ﮐﺸﺎورزى
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى در دﻧﻴﺎ ،ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮔﻠﻪدارى ﺷﺒﺎﻧﻰ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه در
ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،اﺳﺘﭗﻫﺎ و ﺳﺎوانﻫﺎ در ٔ
اﻳﺮان و ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و آﺳﻴﺎى ﻣﺮﮐﺰى رواج دارد.
ﻋﻤﺪه ﭼﺮاى ﺷﺒﺎﻧﻰ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن داﺋﻤﻰ ﻣﺮدم ﺑﺎ
از ﻣﺸﺨﺼﺎت
ٔ
دامﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮاى ﭼﺮاى دامﻫﺎ
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰﻫﺎ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻫﻤﻮار و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮد ﺗﻮﻧﺪرا ﻧﻴﺰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ و ﻧﻴﻤﻪﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮدٔ .
ﻳﮑﻰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﺎﻧﻰ و ﮐﻮچﻧﺸﻴﻨﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻮع
دام در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮔﻮزن ﺷﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺒﺎﻧﻰ و
ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻨﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﺟﺎى دﻧﻴﺎ درﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدى اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎرى
از ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻰ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در روﺳﺘﺎﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
پ ــ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻏﺮﻗﺎﺑﻰ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﺎورزى در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﻃﻮب آﺳﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻮﺳﻤﻰ ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ
ﭼﻴﻦ ،ژاﭘﻦ ،اﻧﺪوﻧﺰى ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و… رواج دارد .در اﻳﻦ
ﺷﻴﻮه ،ﻣﺰارع ﮐﻮﭼﮏ و اﻏﻠﺐ ﻳﮏ ﻫﮑﺘﺎرﻧﺪ و ﮐﺸﺎورزان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده را از زﻣﻴﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻳﻰ ﮐﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺴﻄﺢ
ﮐﻢ اﺳﺖ ــ از ﺟﻤﻠﻪ در داﻣﻨﻪﻫﺎى ﮐﻢﺷـﻴﺐ ــ ﺑﻪ ﺗﺮاس ﺑﻨﺪى زﻣﻴﻦ
ﻋﺪه ﮐﻤﻰ را
ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ .ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻏﺮﻗﺎﺑﻰ ﮐﻢﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻏﺮﻗﺎﺑﻰ ،ﺑﺎﻟﻰ ،اﻧﺪوﻧﺰى

ﺷﮑﻞ ۵ــ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺑﺘﻰ )آﻣﺎزون(
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ﻣﺪار ﻗﻄﺒﻰ

ﻣﺪار رأساﻟﺴﺮﻃﺎن
اﺳﺘﻮا
ﻣﺪار رأساﻟﺠﺪى
ﻣﺜﺎل
۵۰۰۰km

۰

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﻧﻘﺸﮥ اﻧﻮاع ﻋﻤﺪۀ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﮐﺸﺖ در ﺟﻬﺎن

در ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎى آﺳﻴﺎﻳﻰ ،ژاﭘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از
ﺷﻴﻮه ﻣﺎﺷﻴﻨﻰﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻏﺮﻗﺎﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ .زارﻋﺎن ﻋﻼوهﺑﺮ
ٔ
ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﭼﺎى و ﻧﻴﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش دام ،ﻃﻴﻮر ،ﮐﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ و
ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺎﻫﻰ در ﻣﺨﺎزن آب ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزى ﺗﺠﺎرى
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزى ﺗﺠﺎرى ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﮐﺸﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺗﮏﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ،ﮐﺸﺖ ﻏﻠﻪ و ﺑﺎﻏﺪارى
و داﻣﺪارى ﺗﺠﺎرى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد:
اﻟﻒ ــ ﮐﺸﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺗﮏﻣﺤﺼﻮﻟﻰ )ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ:(۱
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ و اروﭘﺎ در ﻗﺮنﻫﺎى ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻣﺰارﻋﻰ را در ﻧﻮاﺣﻰ اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻮاﻳﻰ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﺷﺒﺎﻧﻰ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﮔﻠﻪدارى ﺷﺒﺎﻧﻰ

ﮐﻨﻴﺎ

ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺑﺘﻰ

ﺣﻮﺿﻪ آﻣﺎزون
ٔ

ﮐﺸﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

دره ﮔﻨﮓ
ﺑﺮﻧﺞ در ٔ

ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ

ﻗﻬﻮه در ﺑﺮزﻳﻞ

ﮔﻠﻪ دارى ﻣﺰرﻋﻪاى )ﺗﺠﺎرى(

ﮔﺎو در ﭘﺎﻣﭙﺎ )آرژاﻧﺘﻴﻦ(

ﮐﺸﺖ ﻏﻠﻪ )ﺗﺠﺎرى(
ﮐﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﺗﺠﺎرى(

ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﮑﺎ و اﺳﺘﭗﻫﺎى روﺳﻴﻪ
ﻫﻠﻨﺪ

ﮐﺸﺎورزى ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاى
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎرى
زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى
ﮐﺸﺎورزى

ﺟﻨﻮب اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
دره ﻧﻴﻞ
ٔ
ﺻﺤﺮاى اﻓﺮﻳﻘﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻰ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ را ﭘﺎک ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ،
ٔ
ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎرى
و ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل را در آن ﻣﻰﮐﺎرﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺮﻓﺎً ٔ
دارد و ﺑﺮاى ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻠﻰ .اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزى ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ زﻳﺎد ﻧﻴﺎز دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺪﻳﺮان
ﻣﺰارع از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺰد ارزان ﺑﺮاى ﮐﺎرﻫﺎى
ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﻴﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاى ﮐﺎر در ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده
ٔ
ﻣﻰﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻫﻮاى ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اروﭘﺎﻳﻴﺎن و
آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻰﻫﺎ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻰ دﻧﻴﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد .ﮐﺸﺖ و ﺻﺪور
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاى ارﺑﺎﺑﺎن ﺳﻮد زﻳﺎد و ﺑﺮاى ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد .اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻰ٭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮐﺸﺖ اﻳﻦ
ﻣﺰارع را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
 Plantationــ۱
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ﻋﻤﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ٔ
ﮐﺸﺎورزى در ﮐﺸﺖ ﺗﮏﻣﺤﺼﻮﻟﻰ )ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ(

ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﭘﻨﺒﻪ

ﻧﺨﻞ روﻏﻨﻰ

ﺷﮑﻞ ۷ــ ﮐﺸﺎورزى ﺗﮏﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ،ﻳﮏ ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ در ﻣﺎﻟﺰى

ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ

ﻗﻬﻮه

ﺷﮑﺮ

ﭼﺎى

ﻣﻮز ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮏ ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺎورز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ اﻳﻦ ﻣﺰارعاﻧﺪ .ﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪﺻﻮرت
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺰرگ اداره ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺸﺖ،
ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ و
ٔ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺰارع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى و ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ،
در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
در ﺑﺎﻏﺪارى ﺗﺠﺎرى ،ﺑﺎﻏﺪاران در ٔ
اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه ،ﺳﺒﺰى و اﻧﮕﻮر ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺮﻓﺎً
ﺑﺮاى ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻏﺪارى
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎغﻫﺎى ﺗﺠﺎرى
ﻋﻤﺪه ﺷﻬﺮى ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﻣﺮاﮐﺰ ٔ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻣﺰرﻋﮥ ﮐﺸﺖ ﻗﻬﻮه در ﺑﺮزﻳﻞ )ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ(

ب ــ ﮐﺸﺖ ﻏﻠﻪ و ﺑﺎﻏﺪارى ﺗﺠﺎرى :در اﻳﻦ ﻧﻮع
ﮐﺸﺎورزى ،ﮐﺸﺎورزان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮﻧﺞ ،ذرت ﻳﺎ ﻳﮏ
ﻏﻠ ّٔﻪ ﺧﺎص ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ .ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎى ﺑﺰرگ ﮔﻨﺪم در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و روﺳﻴﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻰ از ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن
اﻳﺎﻻت
ٔ
را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺰارع اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﮐﺎﺷﺖ و

ﺷﮑﻞ ۹ــ داﻣﺪارى ﺗﺠﺎرى ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﺑﺎغﻫﺎى زﻳﺘﻮن و ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﻳﻮﻧﺎن

پ ــ داﻣﺪارى ﺗﺠﺎرى :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،داﻣﺪاران ﺑﻪﻫﻤﺮاه
ﻏﻠﻪ ﺗﺠﺎرى ،دام را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺮوارﺑﻨﺪى
ٔ
ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻧﻮع داﻣﺪارى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ٔ
ﻣﺤﺪوده ﻳﮏ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺸﺎورزان،
ﻧﮕﻬﺪارى دام در
ٔ
ﺧﻮد ﻏﺬاى دامﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ و اروﭘﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داﻣﺪارى
اﻳﺎﻻت
ٔ
ﺗﺠﺎرى اﻧﺪ .ﮔﺎﻫﻰ ﻧﮕﻬﺪارى از دامﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﻢ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،زﻻﻧﺪﻧﻮ ،آﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ و آرژاﻧﺘﻴﻦ
در ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻰ از ﭘﺸﻢ دﻧﻴﺎ را
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
١٦٩

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ١

ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﺮا ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺑﺘﻰ در
۱ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﻓﺼﻞ اول
درﺑﺎره ﺧﺎکﻫﺎى ٔ
ٔ
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺎک ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد؟
۲ــ ﮐﺸﺖ ﺳ ّﻨﺘﻰ و ﺗﺠﺎرى را از ﻧﻈﺮ دادهﻫﺎ و ﺳﺘﺎدهﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﮔﻠﻪدارى ﺷﺒﺎﻧﻰ در ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﻰ دﻧﻴﺎ رواج دارد؟ ﻗﻠﻤﺮو آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﮑﺎنﻳﺎﺑﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺧﺎم در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻻى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار  ۱۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺸﺎورزى ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎدهﻫﺎ

دادهﻫﺎ

ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
)ﭘﺎرﭼﻪ ،اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ،
ﻓﻮﻻد،روﻏﻦ،
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن،
ﮐﺎﻏﺬ و…(
ﺳﻮد

ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
اﻧﺮژى
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
زﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
ﻓ ّﻨﺎورى

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻤﻮدار ۱۱ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ را ﮐﻪ
در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﻪﻋﻨﻮان دادهﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﮑﺎنﻳﺎﺑﻰ ﻫﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮى دارﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ،ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﻳﮏ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ
ٔ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﮑﺎنﻳﺎﺑﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ دو
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ.
اﻟﻒ ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ :ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،اﻧﺮژى و زﻣﻴﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﻨﺪ.
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﭼﻨﺪان اﻟﺰاﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﻰ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب ﻓﻠﺰات و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﺳﻨﮕﻴﻦ وزن ﺑﻮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ زود ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﻧﺰدﻳﮑﻰ
ﻣﻌﺎدن ﻳﺎ ﻣﺰارع ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .درواﻗﻊ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
١٧٠

اﻧﺮژى :ﺻﻨﺎﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻏﺎلﺳﻨﮓ
ﻳﺎ آب ﺟﺎرى دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﻰ در ﻻﻧﮑﺸﺎﻳﺮ و ﻳﻮرﮐﺸﺎﻳﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲّ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ،اﻧﺮژى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
وزن زﻳﺎد زﻏﺎلﺳﻨﮓ و ٔ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺪ .اﻧﺮژى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
اﻧﻮاع اﻧﺮژى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان آن را ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎى دور ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎل داد.
زﻣﻴﻦ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻦﻫﺎى ﮐﻢوﺳﻌﺖ
و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻨﺎ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى وﺳﻴﻊ و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
در ﻣﮑﺎنﻳﺎﺑﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺎورزى
ﮐﻪ ارزانﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ب ــ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ :ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﮑﺎنﻳﺎﺑﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻧﺪ.
ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر :ﻳﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﮑﺎنﻳﺎﺑﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ،
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر از دو ُﺑﻌﺪ اﻫﻤﻴﺖ دارد؛
ﮐﻤﻰ )ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان( و ﮐﻴﻔﻰ )ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﮔﺮان( .در
ّ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ
ﺷﺪن ﺻﻨﺎﻳﻊ روز ﺑﻪ روز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻬﺎرت و
ﺗﺨﺼﺺ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﭘﻴﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﭘﻮل
ﮐﺎﻓﻰ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ،ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان
و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮاى
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻳﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ
ٔ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم
ﺑﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰورزﻧﺪ.
ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف :ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ،
ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﮐﺸﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﮐﺎﻻ

ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻰﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮاى ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﮔﺎه از اﻧﻮاع ﺷﻴﻮهﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ،ﺟﻨﮓ و ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ :ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و رﺳﺎﻧﺪن
ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ،ﺑﻪ راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و وﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﻮع راه ﺑﻪ
وزن ﮐﺎﻻ ،ﺑُﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ،ارزش و ﺧﺴﺎرتﭘﺬﻳﺮى ﮐﺎﻻ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن
ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.

ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﻰ و ﮐﻴﻔﻰ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ ،اروﭘﺎ ،ﺷﺮق و
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰاﻧﺪ.
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ آﺳﻴﺎ از ٔ

ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻬﻢ دﻧﻴﺎ
در ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ دﻧﻴﺎ ،ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ؛

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ روﺑﻮتﻫﺎ درﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ژاﭘﻦ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﻬﺎن

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﻬﺎن

اﻟﻒ ــ آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ :ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ آﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا وﺟﻮد دارد.
در دو ﮐﺸﻮر اﻳﺎﻻت
ٔ
ٔ
ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آن و از آﭘﺎﻻش ﺗﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺎﻻت
ٔ
درﻳﺎﭼﻪﻫﺎى ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب ــ اروﭘﺎ :ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ اروﭘﺎ در ﻏﺮب اﻳﻦ
ﻧﺎﺣﻴﻪ روﻫﺮ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻗﺎره ﻗﺮار دارد.
ٔ
ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﻤﺎل اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻰ
اروﭘﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﻨﺪ.

پ ــ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ :ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ژاﭘﻦ در
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﮐﻴﻮ ــ ﮐﻴﻮﺷﻮ ﻗﺮار دارد .ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﻣﺎﻟﺰى ،ﺗﺎﻳﻮان ،ﮐﺮۀ
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى
ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻧﻴﺰ در ﻳﮑﻰ دو ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
در ٔ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارىﻫﺎى ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺧﺎرﺟﻰ ــ ﺑﻪوﻳﮋه ژاﭘﻦ ــ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.
١٧١

ﺗﺠﺎرت
ﻫﻴﭻ ﮐﺸﻮرى از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎى
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و
ﺗﺠﺎرت ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﺠﺎرت ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ارزش
ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻣﺜﺒﺖ
ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از وارداﺗﺸﺎن اﺳﺖ،
ٔ
دارﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ
ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻰ اﺳﺖ ،روزﺑﻪروز ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﮐﻪ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد وام ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ
ٔ
۱
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ــ ﺗﺠﺎرى
ﺑﺴﻴﺎرى از ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺠﺎرت
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را روﻧﻖ دﻫﻨﺪ( ،در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ اﺗﺤﺎد
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ داراى اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ،
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮐﺸﺎورزى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﻳﺎ رواﺑﻂ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻰ اﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .در اﻳﻦﺟﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ
را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ:
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
اﻟﻒ ــ اوﭘﮏ ) :(OPECﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ٔ
ﻧﻔﺖ )اوﭘﮏ( در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
اﻳﺮان ،ﻋﺮاق ،ﮐﻮﻳﺖ و وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن  ۸۰درﺻﺪ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن
را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاران اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﮏ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪوﺟﻮد
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آن ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .آﻳﺎ
آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ
ٔ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ را
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از روى ﻧﻘﺸﻪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ٔ
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮐﺪام ﻗﺎرهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ اوﭘﮏ و اﺗﺤﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .در دﻫﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً
ﺧﺮﻳﺪار ﻧﻔﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژىﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﻧﻔﺖ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﮐﺸﻒ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎى ﺷﻤﺎل ،آﻻﺳﮑﺎ و ﻣﮑﺰﻳﮏ،
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ روزﺑﻪروز ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﮏ ﻣﻰﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪاى ﺑﺮاى
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺪور ﻧﻔﺖ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ ،از ﻋﺮﺿﻪﻫﺎى ﺑﻴﺶ از
ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻳﻦ ٔ
ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪى را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﺤﺎدﻳﻪ آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ )آ .ﺳﻪ.آن(
ب ــ آ .ﺳﻪ .آن:
ٔ
در ﺳﺎل ۱۹۶۷ﻣﻴﻼدى ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ و اﻋﻀﺎى ﮐﻨﻮﻧﻰ آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻧﺪوﻧﺰى ،ﻣﺎﻟﺰى ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺌﻰ.
ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.
پ ــ ِا ﮐﻮ:ﺳﻪ ﮐﺸﻮراﻳﺮان  ،ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎل
۱۳۴۳ش ۱۹۶۴ /م .ﺳﺎزﻣــﺎن ﻫـﻤﮑﺎرىﻫـﺎى اﻗـﺘﺼﺎدى ِ)اﮐﻮ( را
ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى
اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروى ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺟﻨﻮﺑﻰ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ِاﮐﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۴ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺎم
ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ اﮐﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و
ٔ
اﻣﺮوزه اﻋﻀﺎى ِاﮐﻮ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﮐﻰ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردى  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٢

۱ــ ﭼﺮا ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاى ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؟
۲ــ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤّ ﻰ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻳﺎ ﮐﻴﻔﻰ؟ ﭼﺮا؟

ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاى را در ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﻰ را ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﮔﺰﻳﻨﻰ اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻴﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۱ﻓﺼﻞ اول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۱ــ ﺑﺮاى
ٔ

١٧٢

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮﺭﺩی
)(9

ِاﮐﻮ

درﻳﺎ
ى ﺧﺰر

در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ش  ۱۹۶۴/م .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﮐﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ،ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﻋﻤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪاى را
ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ ،دﻻﻳﻞ زﻳﺎدى ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ (۱ :ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻰ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر(۲ ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ
آبﻫﺎى درﻳﺎى ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ،درﻳﺎى ﺳﻴﺎه ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎى ﻋﻤﺎن (۳ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر،
 (۴ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ اروﭘﺎ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﮐﺮد.
ﺳﺎل  ۱۳۶۵ش  ۱۹۸۶ /م .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻳﺎ اﮐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروى ﺑﻪ اﮐﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﺧﻄﻮط ﻣﺮزى و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
و ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﺎ اﻳﺮان دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋﻰ از ﺧﺎک اﻳﺮان ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ از
اﻳﺮان ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .درﻳﺎى ﺧﺰر راهدرﻳﺎﻳﻰ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪاى را اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻰ دارد .وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ درﻳﺎ ٔ
ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻋﻀﺎى اﮐﻮ داراى ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ آبﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ ﭼﻮن درﻳﺎىﺧﺰر،
درﻳﺎى ﺳﻴﺎه ،درﻳﺎى ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ،ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس و درﻳﺎى ﻋﻤﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﮐﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎى آزاد راه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﻋﻀﺎى اﮐﻮ ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ راهﻫﺎى
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ﺟــﺎده ای و راه آﻫــﻦ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ
آﻟﻤﺎآﺗﻰ
درﻳﺎﭼﻪ
آرال
داد و ﺳﺘﺪ اﻗﺘﺼﺎدى داﺷﺘﻪ
ﺟﻤﻬﻮرى آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﺑﻴﺸﮑﮏ
ﮑﺴﺘﺎن
ازﺑ
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ راهﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از
ٔ
ﺑﺎﮐﻮ
ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ
ﻨﺴﺘﺎن
ﺗﺮﮐﻤ
دوﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ راهﻫﺎى ﻋﺸﻖآﺑﺎد
آﻧﮑﺎرا
ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن
ﻋﺸﻖآﺑﺎد
ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﺟﮕﻴﺮان ،راه آﻫﻦ
ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻬﺮان
ﻣﺸﻬﺪ ــ ﻋﺸﻖآﺑﺎد ،ﺑﺎﻓﻖ ــ
اﺳ
ﻼ
م
اﻳﺮان
آ
ﺑ
ﺎد
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ــ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
س
ﭼﻴﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺎر
ﺞﻓ

ﺧﻠﻴ

درﻳﺎى ﻋﻤﺎن
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ ِاﮐﻮ

١٧٣

ﻭﺍژﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ
آﻧﻴﻤﻴﺴﻢ  :Animismﻣﺬاﻫﺐ ﻗﺒﻴﻠﻪاى ،اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ در واﻗﻊ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ و
ﭘﺮﺳﺘﺶ ارواح روان درﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ.اﻳﻦ
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻰ ،ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎى دوراﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺤﻴﻄﻰ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ٔ
اﺳﮑﻴﻤﻮ  :Eskimoﺳﺮخﭘﻮﺳﺘﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻰ ،ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻗﻄﺐ
ﺷﻤﺎل را اﺳﮑﻴﻤﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎمﺧﻮار« ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .ﻧﻴﺎﮐﺎن ﻗﻮم اﺳﮑﻴﻤﻮ
ﺣﺪود دهﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﺳﻴﺒﺮى ﺑﻪﺳﺮﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ .اﺳﮑﻴﻤﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻴﺒﺮى
در آﺳﻴﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﮐﻤﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺒﻴﻪاﻧﺪ.
اوراﻟﻴﮏ ــ آﻟﺘﺎﺋﻴﮏ  :Uralic - Altaicاﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ ﻣﻨﺸﺄ آﺳﻴﺎﻳﻰ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻮهﻫﺎى آﻟﺘﺎﻳﻰ در آﺳﻴﺎى ﻣﺮﮐﺰى( .زﺑﺎنﻫﺎى
)ﻧﺎﺣﻴﻪ اورال و
دارﻧﺪ
ٔ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﻰ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ ،اﺳﺘﻮﻧﻴﺎﻳﻰ ،ﻓﻨﻼﻧﺪى و ﻻﭘﻰ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎى
ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اوراﻟﻴﮏ اﺳﺖ .زﺑﺎنﻫﺎى آﻟﺘﺎﺋﻴﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ٔ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﺗﺮﮐﻰ ،ﻣﻐﻮﻟﻰ ،ﻣﺎﻧﭽﻮ و ﺗﺎﻧﮕﻮس.
اﻳﮕﻠﻮ  :Iglooﮐﻠﺒﻪﻫﺎى ﻳﺨﻰ اﺳﮑﻴﻤﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠـﻮکﻫـﺎى ﻳﺦﻓﺸﺮده
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺎﺗﻼق :Swamp, marshﺟﺎﻳﻰ ﭘﺴﺖ ﮐﻪ در آن آب ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ وﻧﻰ وﻋﻠﻒ ﻣﻰروﻳﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻴﻦ
ﺗﺎﻻب ﻳﺎ ﻣﺮداب ﺳﺎﺣﻠﻰ  :Lagoonآب ﺷﻮر و ﮐﻢﻋﻤﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺑﺎرﻳﮑﻰ از درﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻰ در
ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻰ.
ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى درﻳﺎى ﻃﻮﻟﻰ  :Longshore currentsﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮﻋﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎﻳﻞ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ .ﺟﻬﺖ آن ﻣﻮازى ﺑﺎ ﺧﻂ
وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﺜﻞ ﻻى و ﻣﺎﺳﻪﻫﺎى رﻳﺰ ﺑﻪ ٔ
ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺸﺶ ﻃﻮﻟﻰ ﻣﻮاد ﻧﺎم دارد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻄﺮ
آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺧﻠﻴﺞ دﻫﺎﻧﻪاى ﻣﻰﺷﻮد.
ﻓﺰاﻳﻨﺪه
ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن  :Globalizationﻓﺮآﻳﻨﺪى ﮐﻪ در آن در اﺛﺮ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﺎﻳﻞ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ٔ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ ــ در ٔ
ارﺗﺒﺎﻃﻰ ــ ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﻧﺎﺣﻴﻪاى ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰرﺳﻨﺪ و ﻧﻮﻋﻰ ﻫﻤﺴﺎﻧﻰ و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﻰ
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  :Land scapeﺑﺨﺸﻰ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﭼﻬﺮه
ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﻧﺎﻫﻤﻮارى،آب و ﻫﻮا،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰٔ ،
ﺧﺎﺻﻰ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد.

١٧٤

ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻃﺒﻴﻌﻰ  :Natural landscapeﭼﺸﻢاﻧﺪازى ﮐﻪ در آن و
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻓﺮﻫﻨﮕﻰ  :Cultural landscapeﭼﺸﻢاﻧﺪازى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﮔﺮوهﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻮﺿﮥ آﺑﺮﻳﺰ  :ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺧﺸﮑﻰﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ و ﺷﮑﻞ زﻣﻴﻦ،
ﭘﻬﻨﻪ آن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
آبﻫﺎى روان در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻳﮏ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻳﺎ ،درﻳﺎﭼﻪ ،ﺑﺎﺗﻼق ،رود و … ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺮز ﺟﺪاﻳﻰ اﻳﻦ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﺎم آن را روى
ٔ
ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻂاﻟﺮأس ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.
دﻫﺎﻧﻪ رود اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل رود
ﺧﻠﻴﺞ دﻫﺎﻧﻪاى  :Estuaryﻫﻤﺎن ٔ
در ّ
ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻰﺷﻮد و ﺟﺮﻳﺎن آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺰر و ﻣﺪ در
آن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
درﻳﺎﺑﺎر  :Falaiseﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ۹۰ ) ،ــ  (۱۵داراى ﭘﻮﺷﺶ
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﺧﺸﮑﻰ ﺑﺎ درﻳﺎ
ﮔﻴﺎﻫـﻰ ﮐﻢ و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫـﻰ ﮐﻪ درﺳﺖ در ٔ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣـﺪه اﺳﺖ .درﻳﺎﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮهاى ﺗﻔﺎوت دارد و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ
ﺻﺨﺮهاى ﻣﺜﻼ ً رﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺟﺎى
دﻟﺘﺎ  :Deltaﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ در ﻣﺼﺐ رود ﮐﻪ در ٔ
دﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ .دﻟﺘﺎ
ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رودﻫﺎ در
ٔ
ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد .دﻟﺘﺎﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻐﻴﺎن رودﻫﺎ
در ﺧﻄﺮﻧﺪ.
دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻪ ﮔﻮش  :Triangular graphاز اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن
دادن درﺻﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻪ ﻣﺤﻮر
ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰درﺻﺪ ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ٔ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
اﻗﺘﺼﺎدى ﻳﺎ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﺎکﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺪارى ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺎواﻧﺎ  :Savanaﻋﻠﻔﺰارﻫﺎى
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺪارى ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻣﻨﻔﺮد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎواﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎم آب و ﻫﻮاى ٔ
ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ و ﻳﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ.
ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﻰ درﻳﺎﻳﻰ  :Stackﻳﮏ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از درﻳﺎ ﮐﻪ از
ﺧﺸﮑﻰ ﻣﺠﺎور ﺟﺪا اﺳﺖ .ﺳﺘﻮنﻫﺎى ﺳﻨﮕﻰ درﻳﺎﻳﻰ از ﻫﺠﻮم اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﻰ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻰ ﺳﺴﺘﻰ دارﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ ﻳﮏ
ﻃﺎق درﻳﺎﻳﻰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ.
º

ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻣﺎزون(
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺪارى )ﺑﻪوﻳﮋه ٔ
ِﺳﻠﻮا  :selvaﺟﻨﮕﻞﻫﺎى ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺎراﻧﻰ ٔ
وﻣﺪور ﺑﺎ دﻳﻮارهﻫﺎى
ﺳﻴﺮک ﻳﺨﭽﺎﻟﻰ  :Glacier cirqueﮔﻮداﻟﻰ ﻋﻤﻴﻖ ّ
ﭘﺮﺷﻴﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﮐﻮه ﮐﻪ ﺑﺮف و ﻳﺦ در آن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺨﭽﺎل
درهاى را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ّ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  :Systemﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاى ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ):Geographical Information system (GIS
ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﮐﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را
ذﺧﻴﺮه آن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎل و
ٔ
در راﻳﺎﻧﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮى اﻃﻼﻋﺎت و وارد ﻧﻤﻮدن اﺻﻼﺣﺎت ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس،
ﺟﻨﺮاﻟﻴﺰه ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺸﻪ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﮑﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورد.
اﻣﺮوزه  GISدر ﺑﺴﻴﺎرى از رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزى،
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ،ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻰ  :Multinational Companyﺷﺮﮐﺘﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
ﮐﻨﻨﺪه
در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎى ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى و اداره ٔ
اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﻮﻧﺘﺎژ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﻧﻔﺖ،
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،راﻳﺎﻧﻪ ،وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻰ و ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻰ ﺑﺰرﮔﻰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ دﻻر ﻓﺮوش دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰﻫﺎى آى.ﺑﻰ.ام،
ﺳﻮﻧﻰ ،ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ،ﻓﻮرد ،روﻳﺎل دچﺷﻞ.
دﻫﻪ  ۱۹۷۰در ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻳﺰى  :Counter urbanizationاز ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در اﻣﺮﻳﮑﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ و اروﭘﺎ ،ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ روﺳﺘﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﻌﮑﻮس ،ﺑﺎ ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﻓﺮق دارد و ﺑﺮﺧﻰ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎى
ﺧﺎص را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
وﺳﻴﻠﻪ
دروازه ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻴﺎن ﻳﮏ
ﻃﺎق ) (Archدرﻳﺎﻳﻰ:
ﺗـﻮده ﺳﻨﮕﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ .راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻃﺎقﻫﺎ در ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﮐﻪ
درﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎى ﺳﺎﺣﻠﻰ )ﻣﺜﻼ ً وﺟﻮد درزﻫﺎ( در دو ﻃﺮف
ﻳﮏ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ ﺳﻨﮕﻰ ﺑﺎرﻳﮏ ،ﺣﻔﺮهﻫﺎﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن وﺳﻴﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺮحﻫﺎدى روﺳﺘﺎﻳﻰ :ﻫﺪف اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت و ﻫﺪاﻳﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ
از اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى و ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻰ وﺿﻊ
ٔ
ﻣﺤﺪوده
اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف و ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ٔ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز.
ٔ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﮑﻰ ﮐﻮهﻫﺎى
ﮐﺎرﺳﺖ  :Karstاﺻﻄﻼح ﮐﺎرﺳﺖ از ﻧﺎم ﻳﮏ ٔ
دﻳﻨﺎرى در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎى آدرﻳﺎﺗﻴﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل ﮐﺎرﺳﺘﻴﮏ،
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه از اﻧﺤﻼل ﺳﻨﮓﻫﺎى آﻫﮑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻰ از
ﻋﻤﻞ آب ﺑﺎران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دىاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .از اﺷﮑﺎل اﺻﻠﻰ ﮐﺎرﺳﺘﻰ
ﻣﻰﺗﻮان ﻏﺎرﻫﺎ ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و درهﻫﺎى آﻫﮑﻰ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﮔﻮﺗﻴﮏ  :Gothicﻳﻌﻨﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮتﻫﺎ .ﮔﻮتﻫﺎ اﻗﻮام آﻟﻤﺎﻧﻰ ﻧﮋادﻧﺪ .زﺑﺎن
ﮔﻮﺗﻴﮏ از زﺑﺎنﻫﺎى آﻟﻤﺎﻧﻰ ﺧﺎورى اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﺎرى ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﻴﮏ ،ادﺑﻴﺎت
ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﻴﮏ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻻﻳﺮوﺑﻰ ﺑﻨﺎدر :ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﻨﺎدر ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﮐﺸﺶ ﻃﻮﻟﻰ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ
در ﺧﻠﻴﺞﻫﺎى دﻫﺎﻧﻪاى ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ورود آﺑﺮﻓﺖ ﺑـﻪ آنﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻳﺎ
در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ،ﺗﺠﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ در آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻰ دارﻧﺪ.
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺘﻰﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ روش ﺧﺎص ﻣﻮاد ﻻﻳﺮوﺑﻰﺷﺪه را
در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻻﭘﻠﻨﺪ  :Lapplandﻣﻨﻄﻘﻪاى در ﻣﺮز ﻓﻨﻼﻧﺪ و روﺳﻴﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ اﻗﻮام
ﮐﻮچرو )ﻻپﻫﺎ( اﺳﺖ.
ﻣﻮجﺷﮑﻦ  :Break waterﺳﺎزهﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺎن ،ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﺑﺘﻮنآرﻣﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻰ از ﺧﻄﺮ اﻣﻮاج و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻴﮑﺮوﮐﻠﻴﻤﺎ  :Microclimaآب و ﻫﻮاﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى آن از آب و ﻫﻮاى ﻏﺎﻟﺐ
ٔ
اﺳﺖ .آب و ﻫﻮاى ﻣﺤﻠﻰ و در ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ در ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن درﻳﺎﻳﻰ ،ﮐﻮه ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ
و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺧﺎص و
واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ  :Political unitﺑﺨﺸﻰ از ٔ
وﺳﻌﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ داراى ﻧﻘﺶﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﺴﺘﺎن ﮐﻪ
واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از
واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
واﺳﻄﻪ وﺟﻮد آب
واﺣﻪ  :Oasisﻧﺎﺣﻴﻪ اى آﺑﺎد در وﺳﻂ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
)ﻧﻬﺮ،ﭼﺸﻤﻪ،ﭼﺎه و(...ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.

١٧٥

