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مقدمه

امروزه آموزش جغرافیا در جهان به عنوان یک موضوع اصلی و محوری در برنامه ریزی های تحصیلی 
مدارس در دوره های مختلف گنجانده شده و به عنوان وسیله ای برای ترویج آموزش های فردی، محیطی و 

بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.
درس جغرافیای ایران با توجه به قرارگیری در حوزٔه تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
با خلق و خلقت حول محور  برقراری رابطه مثبت و سازنده  بر کنش ها و تعامالت انسانی و توانایی  تأکید 

ارتباط با خالق تعریف شده است.
و  دینی  به اخالق  پایبند  و  آگاه  و  توانمند  و  افرادی مسئول  تربیت  این کتاب  تألیف  از  این رو هدف  از 

عالقه مند به شناخت ایران، ویژگی ها و مسائل آن است.
اکنون بخش دیگری از بسته آموزشی این درس یعنی »راهنمای تدریس« در اختیار شما عزیزان قرار 
آنها  تسلط  و  آگاهی  میزان  هرچه  و  هستند  درسی جدید  برنامٔه  هر  اجرای  اصلی  محور  معلمان،  می گیرد. 
بیشتر  اهداف  تحقق  میزان  و  برنامه  موفقیت  باشد،  بیشتر  برنامه  محتوای  و  روش ها  رویکردها،  به اهداف، 

خواهد بود.
کتاب راهنمای معلم یکی از عناصر اصلی بسته آموزشی است که عالوه بر کمک به معلمان کم سابقه برای 
معلمان باتجربه که برای اولین بار با محتوای جدید روبه رو می شوند نیز مفید خواهد بود. در واقع راهنمای 
معلم یکی از کلید های ورود به صندوقچه برنامه درسی است و کارکرد اصلی آن جلوگیری از برداشت های 
متفاوت از فلسفه، رویکرد، اهداف و قلمرو برنامه درسی است.هر کتاب راهنمای معلم از چندین جزء باید 
برخوردار باشد. بالطبع هر بخش آن نیز باید این اجزا را در خود داشته باشد. اگر کتاب راهنمای معلمی فاقد 

این عناصر باشد برعهده معلم است خود پیش از شروع استفاده نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
اجزای اصلی کتاب راهنمای معلم عبارت اند از :

1  آشنایی با فلسفه برنامه درسی )رویکرد، دیدگاه واصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا(

٢  معرفی اهداف )کلی، جزئی و رفتاری برنامه (

٣ جداول زمان بندی و نحؤه ارزشیابی

٤ تبیین تک تک واحد های یادگیری

٥ معرفی وسایل مورد نیاز در آموزش

٦ ارائه راهبرد های تدریس

٧ معرفی فعالیت های پیش، حین و پس از تدریس

٨ نمونه سؤاالت آزمون تشخیصی، تکوینی و پایانی



3بخش اول:ٰ کلیات

٩ بودجه بندی پیشنهادی

10 بارم بندی ارزشیابی

11 دانستنی های معلم 

این کتاب به شما کمک می کند تا درک و آگاهی بهتر و بیشتری از ضرورت ها و رویکردهای حاکم بر 
محتوای دروس کتاب درسی به دست بیاورید و به این ترتیب بتوانید فرایندهای یاددهی ــ یادگیری را به نحو 

مطلوب تر سازماندهی کنید.
این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول کلیات که شامل اصول و رویکردهای برنامه درسی 
کتاب جغرافیای ایران و بخش دوم راهنمای تدریس هر فصل است. راهنما به تبع کتاب از سه فصل و ده 

درس تشکیل شده است.
نیاز،  مورد  و وسایل  مواد  یادگیری،  انتظارات  و  اهداف  با  راهنمای هر فصل  در  گرامی می توانید  دبیر 
برای  مطالبی  درس  هر  پایان  در  شوید.  آشنا  درس  آن  ارزشیابی  محورهای  و  تدریس  مراحل  و  روش ها 

دانش افزایی معلمان معرفی شده است. 

1ـ ماهیت جغرافیا

این سؤال که جغرافیا چیست و به چه درد می خورد، شاید اصلی ترین سؤالی است که دبیران جغرافیا 
بارها با آن مواجه شده اند. آیا شما تاکنون با این سؤال برخورد داشته اید؟ چه پاسخی به آن داده  اید؟

ساده ترین پاسخی که کتب جغرافیایی در اختیار ما قرار می دهند این است که عمر جغرافیا برابر با عمر 
بررسی محل زندگی و  به  نهاده،  به عرصه کره زمین  پا  انسان  از زمانی که  بر روی کره زمین است.  انسان 
مردمی که در کنار آنها زندگی می کردند توجه داشته است و با توصیف آنچه می دیده به شناخت محیط خود 
آنچه در آن  به شناسایی قسمت های مختلف زمین و توصیف  با گذشت زمان  اقدام کرده است. این عمل 

مشاهده می کرد منجر به گسترش دانش جغرافیا شد.
و  زمین  معنای  به   )Geo( ژئو  یونانی  کلمٔه  دو  از  که  است  معرب  واژه ای  کلمه جغرافیا  ریشه  واقع  در 

گرافوس )Graphus( به معنای شناسایی و ترسیم تشکیل شده است.
اطالعات  که  است  دانشی  جغرافیا  که  است  گفته  شما  به  کسی  تاکنون  آیا  فوق  توضیحات  به  توجه  با 

عمومی از کره زمین را در اختیار ما قرا می دهد؟ شما چه واکنشی نشان داده اید؟
اگرچه جغرافی دانان اولیه با مشاهده قسمت های مختلف زمین به توصیف آن می پرداختند اما هدف این 
دانش دانستن نام کشورها، شهرها، پایتخت ها، رودها، کوه ها و بسیاری موارد دیگر برروی کره زمین نیست. 
امروزه دانش جغرافیا به کمک بشر آمده تا با شناخت انسان و مکان به تفسیر روابط بین آنها و روابط بین 



4

مکان های مختلف و انسان هایی که در آن مکان ها زندگی می کنند اقدام نماید. در جغرافیا چنین مطالعه ای 
»تقابل فضایی« گفته می شود. به عبارت ساده تر اثراتی که انسان ها بر مکان ها و مکان ها بر هم دارند »تقابل 

فضایی« نامیده می شود که کار اصلی دانش جغرافیاست.
نکته بسیار مهم در دانش جغرافیا نقش انسان است. انسان عامل مهمی در کره زمین است.

تغییرات حاصل از عملکرد انسان در کره زمین مخصوصاً در دهه های اخیر نقش انسان را پررنگ تر کرده 
است. شناخت کره زمین توسط انسان نقش مهمی در حفظ و نگهداری آن خواهد داشت.

2ـ ضرورت آموزش جغرافیا

شاید بارها از دانش آموزان خود شنیده باشید که چرا باید جغرافیا بخوانیم؟ جغرافیا چه کمکی به زندگی 
آینده و شغلی ما خواهدکرد؟ این سؤاالت مخصوصاً از طرف دانش آموزانی که در رشته هایی غیر از علوم 

انسانی تحصیل می کنند شایع تر است.
شاید بهترین پاسخی که می توان به این سؤال داد این است که همه جوامع درپی تربیت شهروندان مطلوب 
و مناسب تالش می کنند. کارشناسان معتقدند دانش آموزان باید مجموعه دروسی را در دوره های تحصیلی 
بگذرانند تا افرادی متخصص در یک رشته خاص و فردی آماده مشارکت و تعامل در محیط پیرامون خود 
شوند. بنابراین با استفاده از خرد جمعی سعی شده است که در طول تحصیل دانش آموزان دروس مختلف 

که هریک دارای رسالتی هستند در برنامه درسی دوره های مختلف تحصیلی گنجانده شود.
احترام  و  نوع دوستی  تقویت روحیٔه همدلی،  و  انسانی  و  الهی، مطالعٔه محیط طبیعی  درک سنت های 

نسبت به دیگران بسترهای الزم را برای نیل به زندگی توحیدی و تحقق عدالت و پیشرفت فراهم می آورد.
برنامه درسی از ضرورت و جایگاه خاصی برخوردار  این  به عنوان یک واحد درسی مؤثر در  جغرافیا 

است. موارد زیر ضرورت آموزش جغرافیا را ذکر می کند:
  شناخت محیط زندگی پیرامون: پاسخ به حس کنجکاوی و چراهای انسان در محیط پیرامون خود 
می تواند زمینه های رشد او را فراهم آورد. شناخت صحیح و درک تفاوت ها و تشابهات مکان ها، انسان را 
قادر به تشخیص می کنند. با ایجاد آگاهی نسبت به محیط انسان قادر به بهبود شرایط محیط خود و یا تغییر 

و جابه جایی شود.
  حفاظت و بهره برداری بهینه از محیط زیست: از ارکان مهم آموزش جغرافیا درک روابط متقابل 
انسان و محیط و تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگرند. توجه به تأثیر و تأثر محیط و انسان از یکدیگر نقش 

مهمی در چگونگی بهره برداری و حفظ و نگهداری از محیط توسط انسان را دارد.
بسیار  در محیط  او  از عملکرد  ناشی  تغییرات  انسان،  قدرت  افزایش  و  فناوری های جدید  پیشرفت  با 
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است. وجود آگاهی از عملکرد انسان و نتایج حاصل از آن عامل مهمی در ایجاد تعادل و تغییر در جهت 
مثبت در محیط خواهد داشت. آگاهی همراه با قدرت می تواند نتایج خوبی برای بشر به همراه داشته باشد. 

تاکنون عملکرد قدرتمندانه بشر بدون علم و آگاهی در طول تاریخ نتایج ناخوشایندی دربرداشته است.
  حل مسائل کره زمین به طور همگانی: معضالت و مشکالت بسیاری در کره زمین وجود دارد. از 
جمله مشکالت فقر، گرسنگی، اعتیاد، بی سوادی، مهاجرت، انقراض گیاهی و جانوری، مخاطرات طبیعی، 
تغییرات اقلیمی، درگیری های قومی، جنگ و نزاع و… را می توان نام برد. آگاهی عمومی از شرایط موجود 
جهان و شناخت هرآنچه وجود دارد سبب می شود که انسان هنگام مواجه با آن بهتر عمل نماید. دانش و 
به  آنها می تواند خسارت کمتری را  با  به مشکالت و معضالت و آموزش چگونگی مقابله  اطالعات نسبت 
بشر تحمیل کند. آگاهی دانش آموزان از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها و وطن 
خودشان دیدگاهی در آنان پدیدی می آورد که به حل مشکالت فکر کنند و به عنوان یک انسان مسئول در 

آینده موضوعات را پیگیری نماید.
  پرورش حس مسئولیت پذیری در جامعه: شناخت و آگاهی، مسئولیت را به همراه می آورد. آشنایی 
دانش آموزان با محیط زندگی و درک تفاوت ها و تشابهات مکان های مختلف و نقش انسان در مکان ها، سبب 
ایجاد حس مسئولیت پذیری در افراد می شود. مطالعه عملکرد انسان در مکان های مختلف و جایگاه انسان 
در محیط سبب ایجاد انگیزه و فعالیت جوانان و نوجوانان برای ایجاد جامعه ایده آل و مطلوب خواهد شد. 
آموزش جغرافیا به دانش آموزان می آموزد که انسان یک رکن اصلی در محیط است و عملکرد او که با تفکر 
همراه باشد می تواند شرایط را به سوی مطلوب پیشبرد استفاده از فناوری های جدید که ناشی از قابلیت های 

انسان امروزی است به او در این امر کمک خواهد کرد.
  تقویت مهارت های زندگی فردی و گروهی: از ویژگی مهم آموزش جغرافیا ارائه اطالعات و معرفی 
ابزارهای متعدد است وجود اطالعات بسیار که بدون تفسیر آنها نمی توان به نتیجه رسید از یک سو و ابزارهایی 
مانند: کره جغرافیایی، تصاویر، نمودار، جدول، فیلم، فرهنگ نامه ها، نقشه و... که قدرت تجزیه و تحلیل 
و کاربرد ابزار را در دانش آموزانی که جغرافیا می خوانند افزایش می دهد سبب کسب مهارت های مختلفی 
برای  فیا  ابزارهای جغرا و  از دانش  بهره گیری  مثال:  به طور  آنان خواهد شد.  در زندگی فردی و گروهی 
دانش آموزی که همراه با خانواده سفر رفته است و سبب ایجاد فرصت های مناسب برای استفاده بهینه از 

روزهای تعطیل در یک مکان جدید را فراهم می آورد بسیار قابل تقدیر است.
  ایجاد تعلق و هویت ملی: شناخت مکان زندگی و سایر مکان ها با دانش آموزان عاملی برای ایجاد 
حس تعلق و مسئولیت نسبت به آن می شود. آموزش جغرافیا از طریق شناخت و درک مکان های مختلف 
سبب ایجاد تعلق به مکانی که زندگی می کنند و یا مکانی که به عنوان کشور به آنها معرفی می شود را فراهم 

می آورد.
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دانش آموزان با شناخت ویژگی های طبیعی )آب و هوا، ناهمواری، منابع آب، موقعیت جغرافیایی، منابع 
و دوستی  به وطن خود احساس عالقه  نسبت  اقتصاد و...(  انسانی )جمعیت، سیاست،  و  معدنی و...( 

شدیدی پیدا می کنند.
  ایجاد روحیه قدردانی از نعمت های الهی: آگاهی از محیط انسانی و طبیعی و درک وجود وحدت و 
تجانس بین مکان های مختلف در عین تنوع محیطی نقش مهمی در ایجاد نگرش مثبت نسبت به جهان هستی 
دارد. درک وجود نعمات بی شمار عامل مهم تسلیم نشدن در مقابل آفریننده جهان هستی و قدرت خداوند 

را دارد.

3ـ تأکید دانش جغرافیا

مهم ترین  است.  مکان  برروی  آن  تأکید  می کند  متمایز  علوم  سایر  از  را  جغرافیا  دانش  مهمی که  عامل 
مواردی که مکان بر آن تأکید دارد شناخت محل زندگی، گوناگونی مکان ها، تفاوت ها و تشابهات مکانی، 

روابط متقابل بین انسان و مکان، مسائل و مشکالت نواحی مختلف و شناخت توان های محیطی است.
کره جغرافیا: بهترین وسیله شناخت مکان در جغرافیا کره جغرافیایی است. کره جغرافیا بهترین وسیله 
برای نشان دادن نحوه قرارگیری یک مکان است، زیرا دانش آموزان را قادر به درک شرایط و موقعیت های 

احتمالی آن مکان می نماید. 
نقشه: برای بررسی دقیق و کامل تر یک مکان، نقشه می تواند ابزار دقیق تری باشد. به کارگیری نقشه های 
مختلف جغرافیایی اطالعات کامل و قابل بررسی در مورد مکان های مختلف را برای همگان فراهم می آورد.

4ـ روش آموزش جغرافیا

شاید یکی از دالیلی که بسیاری از افراد تصور می کنند جغرافیا دانشی است که در آن به اسم و محل 
قرارگیری رودها، کوه ها، دشت ها، شهرها، راه ها و....پرداخته می شود این باشد که محتوای درس جغرافیا 
در گذشته، مجموعه اطالعات حفظی بود که به دانش آموزان ارائه می شد. عالوه برآن نحوه ارائه این مطلب 
به شیوه سنتی که به ذهن سپاری مجموعه اطالعات از محل زندگی دانش آموزان و کشورها بود این تصور 

را تقویت می کرد.
حفظ اسامی مکان ها و اطالعات عمومی مربوط به آنها موجب خستگی و بی عالقگی دانش آموزان نسبت 

به این واحد درسی بود.
در دهه های اخیر تحوالت بسیاری در بخش تعلیم و تربیت کشورها رخ داده است. در تصمیمات جدید 
دروس دچار تغییرات عمیقی گشته اند و جغرافیا نیز همانند سایر دروس دچـار تحوالتی شده است. اگرچه 
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تحوالت به وجود آمده در زمینه این دروس و جایگاه آنها با بسیاری از کشورها فاصله دارد، اما این تحوالت 
در کشور ما توانسته تغییراتی در محتوا و نحوه ارائه دروس از جمله جغرافیا بدهد.

این واحد درسی همچون سایر دروس سه حیطه یا قلمرو اساسی را دربرمی گیرد. در جغرافیا حیطه دانش 
و شناخت به پدیده های مکانی و پراکندگی، رابطه انسان و محیط و حفظ محیط زیست، حیطه مهارت ها به 
بررسی و کاوش، خالقیت، مشارکت، برقراری ارتباط و واکنش شخصی و اظهارنظر و حیطه ارزش ها و 

نگرش ها به مسئولیت پذیری، تقویت هویت ملی و قدردانی از نعمات الهی توجه دارد.
دبیران محترم باید توجه داشته باشند که ارائه دروس با توجه به این سه قلمرو همراه با استفاده از روش های 
نوین، متنوع و فعال یادگیری، دانش آموزان را به اهداف برنامه درسی جغرافیا نزدیک کند. یکی از موارد مهم 
که باید مورد توجه قرارگیرد انجام فعالیت های یادگیری به شیوه گروهی است. بحث و گفتگوی دانش آموزان 
با یکدیگر همراه با تصمیم گیری جمعی در مورد هریک از مفاهیم ارائه شده در کالس به دانش آموزان کمک 

می کند تا مفاهیم را عمق بخشد و در زمان مورد نیاز به کار ببندند.

5ـ روش مطالعه در جغرافیا

جغرافی دانان برای پاسخ گویی به سؤاالت انسان ها درباره کره زمین مطالعات بی شماری انجام می دهند. 
آنان برای مطالعه کره زمین از روش های مختلفی استفاده می کنند. ارزش هایی که جغرافی دانان به مطالعه 

کره زمین می پردازند می توان به روش ناحیه ای و موضوعی اشاره کرد.
1  روش ناحیه ای

در این روش جغرافی دان یک محدوده مانند: شهر، روستا، کشور و یا قاره را مورد بررسی قرار می دهد. 
این محدوده حتی می تواند یک محدوده کوچک یعنی محل سکونت دانش آموزان باشد. در جغرافیا، ناحیه 
به جایی گفته می شود که براساس یک یا چند معیار خاص، همگونی داشته باشد و ممکن است این معیار 

طبیعی یا انسانی یا هر دو جنبه را مورد توجه قراردهد. 
کتاب جغرافیای پایه دهم به روش ناحیه ای به مطالعه کشور ایران پرداخته است و در این کتاب ایران 
به عنوان یک واحد جغرافیایی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه ایران به شیوه ناحیه ای نه تنها اطالعات 
همه جانبه از ایران را ارائه می دهد، بلکه سبب می شود دانش آموزان بتوانند پیش بینی هایی در مورد ایران 

داشته باشند. در واقع این نوع مطالعه در جغرافیا به آن جنبه کاربردی می بخشد.
٢  روش موضوعی

در روش مطالعه موضوعی می توان به سه شکل عمده عمل کرد:
1ــ2ــ نظام یافته         
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2ــ2ــ موضوع محور         
3ــ2ــ نظام ها

1ــ2ــ نظام یافته: بـا توجه به اینکه جغرافیا دارای شاخه های متعـددی همانند جغرافیـای شهری، 
جغرافیای روستـایی، جغـرافیای اقتصادی، جغرافیای زیستی، جغـرافیای خاک و... می بـاشد برخی از 
جغرافی دانان با توجه به عالقه، گرایش خود را یکی از این شاخه ها انتخاب و پیرامون آن به بررسی و مطالعه 
می پردازند. بـا نگاهی به کتاب های منتشر شده جغـرافیا بـا عناوینی مواجه می شویم که شاخه هـای مختلف 

جغرافیا را معرفی می کند.
2ــ2ــ موضوع محور: برخی جغرافی دانان عالقه مند به مطالعه در مسائل جاری و مورد توجه در 
مکان های مختلف هستند. هرچقدر مسائل جاری تعداد بیشتری از انسان ها را درگیر کند نگاه تعداد بیشتری 
نزاع قومی را  و  بیماری واگیردار  مثال مهاجرت،  به طور  به سوی خود جلب می کند.  از جغرافی دانان را 

می توان در دهه های اخیر نام برد.
2ــ3ــ نظام ها: برخی از جغرافی دانان عالقه مند به مطالعه در چارچوب نظام های طبیعی یا انسانی محور 
هستند. به طور مثال نظام آب و هوایی یا بررسی نظام های کشاورزی را می توان نام برد. در این شیوه جغرافی دانان 

قادر به مقایسه مکان های مختلف خواهند بود. 

6ـ ساماندهی محتوای کتاب

کتاب جغرافیای ایران درس عمومی  و مشترک بین کلیه رشته های تحصیلی ارائه شده است. دانش آموزانی 
که رشته های غیـر از علوم انسانی را برگزیده اند تنها کتـاب جغرافیا که در دوره متوسطه دوم خواهند خواند 
همین کتاب است. برنامه ریزان درسی آشنایی دانش آموزان با کشور ایران را به عنوان اولویت جغرافیا برای 
عموم دانش آموزان درنظر گرفته اند و انتظار دارند که دبیران محترم برای دستیابی به اهداف مورد نظر تالش 

کنند.
کتاب جغرافیـای ایـران شامل 3 فصل و 10 درس است. فصل اول کتـاب شامل 2 درس می بـاشد که 
به معرفی دانش جغـرافیا به عنوان علمی  برای زندگی بهتر و چگونگی مطالعه و پژوهش جغـرافیایی پرداخته 
است. فصل دوم مباحث جغرافیای طبیعی ایران را مورد توجه قرار داده است و 4 درس در زمینه موقعیت 
جغـرافیایی، ناهمواری آب و هوا و منابع آب ایران ارائه شده است. اطالعات مربوط به این فصل به شرایط 
طبیعی اشاره می کند و در برخی از موارد، نقش انسان در محیط را مورد بررسی قرار می دهد. فصل سوم 
مربوط به جغـرافیای انسانی ایـران است که از 4 درس تشکیل شده است. ویژگی های جمعیت، تقسیمات 
کشوری، سکونت گاه هـا و توانایی های اقتصادی ایران در ایـن فصل مورد بررسی قرارگرفته است. در ایـن 
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کتاب ضمن ارائه مفاهیم مورد نظر، سعی در درگیرکردن فعاالنه دانش آموزان در فرایند یادگیری شده است. 
پاسخگویی به سؤال ها و انجام دادن فعالیت ها در حین تدریس، ذهن دانش آموزان را برای یادگیری مطالب 

بعدی آماده می کند.
برای جذاب تر شدن محتوا و انجام فعالیت ها با انگیزه بیشتر درحد امکان از تصاویر، نقشه و رنگ های 

متنوع و مناسب استفاده شده است.
بیشتر فعالیت هـای طراحی شده به صورت گروهی پیشنهاد شده است. اما در برخی موارد برای افزایش 
اعتمـاد به نفس و خودبـاوری از دانش آموز خواسته شده است که به صورت فـردی عمل نماید. برخی از 
فعالیت ها نظیر تهیه گزارش، تحقیق و پژوهش به عنوان تکالیف بیـرون از مدرسه درنظر گرفته شده است که 

توجه به آنها برای کاربردی کردن این دانش الزم و ضروری است.
عالوه بر موارد فوق در بسیاری از دروس بخشی از فعالیت ها با عنوان شناخت محل زندگی خود وجود 
دارد که مربوط به استان محل زندگی دانش آموز می شود. مؤلفین برای برقراری ارتباط بین استان محل 

زندگی و این کتاب تالش کرده اند که این دو کتاب با انجام این بخش از فعالیت ها به هم نزدیک تر شوند.
بخش برای مطالعه باعث ایجاد شناخت بیشتر پیرامون موضوع مورد بحث درس می شود. این اطالعات 
برای ایجاد دیدگاه در دانش آموزان در زمانی که می خواهند مفهومی  را تجزیه و تحلیل نمایند بسیار مناسب 
تحلیل  قدرت  افزایش  برای  این بخش صرفاً  که  دهند  قرار  توجه  مورد  را  نکته  این  دبیران محترم  است. 

دانش آموزان است و برای ارزشیابی از آن صرف نظر کنند.

7ـ معرفی درس و منطق آن

جغرافیای ایران به عنوان یک موضوع اصلی و محوری در برنامه ریزی تحصیلی مدارس در دوره متوسطه 
دوم و مشترک بین کلیه رشته ها در پایه دهم گنجانده شده است که وسیله ای برای ترویج آموزش های فردی 
محیطی و ملی مورد تأکید کارشناسان قرارگرفته است. آشنایی با جغرافیای طبیعی و انسانی کشور عزیزمان ایران 
هر چقدر محدود، سبب تربیت افرادی مسئول، آگاه و عالقه مند به شناخت ایران خواهد شد. آموزش جغرافیا 
برای دانش آموزان در سن نوجوانی نقش تعیین کننده ای در برقراری ارتباط با محیط طبیعی و انسانی در سطح 
محلی و کشوری را فراهم می آورد. تحقق این امر در گرو آن است که معلمان توانایی ارائه و تحلیل محتوا 
موردنظر و تطبیق آن با نیازهای یادگیرندگان را کسب نموده و بتوانند با شناخت عمیق محتوای کتاب جغرافیای 

ایران فرصت های یادگیری را با بهره گیری از محیط پیرامون و ابزارهای مختلف طراحی نمایند.
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8  ـ تأثیر و ارتباط با کتاب استان شناسی

یکی از نکات مهم تدریس این کتاب پیوند آن با کتاب های استان شناسی می باشد. همان طور که در متن 
کتاب مشاهده می کنید یک ارتباط منطقی بین فعالیت های خواسته شده و محیط زندگی دانش آموزان وجود 
نیازمند  مطلوب،  آگاه است. یک شهروند  تربیت شهروندانی  امروز  دنیای  تربیتی  انتظارات  از  یکی  دارد. 
کتاب  به  مربوط  فعالیت های  انجام  با  بنابراین  می باشد.  خود  زندگی  محل  از  جانبه  همه  درکی  کردن  پیدا 
استان شناسی نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات جغرافیایی آن بینشی عمیق از مسائل محیطی 
خود پیداکرده و راه حل هایی برای این مشکالت پیدا می کنند. پس فعالیت های مربوط به کتاب استان شناسی 

با دقت و جدیت انجام شود. 

9ـ پیامدهای یادگیری

در پایان محتوا فراگیران قادر خواهند بود:
  با مطالعه مفهوم جغرافیا، نحوه مطالعه و پژوهش در جغرافیا و نقش آن در حل مسائل محیطی قادر به 
بررسی مسئله یا مسائلی که در پیرامونشان رخ می دهد باشند و پس از طی مراحل علمی نسبت به آن موضوع 

به کالس گزارش دهند.
  با مطالعه موقعیت، ناهمواری، آب و هوا و منابع آب ایران ضمن آشنایی با ساختار و پراکندگی طبیعی 

ایران به بررسی راه حل هایی جهت رفع مشکالت محیطی اقدام و نظرات خود را به سایرین پیشنهاد دهند.
  با مطالعه ویژگی های جمعیت، تقسیمات کشوری، سکونتگاه ها و توان های اقتصادی ایران ضمن آشنایی 
با پراکندگی جوامع انسانی ویژگی ها، فعالیت ها و رابطه با محیط طبیعی در ایران به نقش خود در تعامل با محیط 

طبیعی و انسانی در هریک از موارد فوق دقت و نکات مورد توجه را با سایرین درمیان بگذارد.

10ـ ارزشیابی در آموزش جغرافیا

ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم هر برنامه درسی است. دست اندرکاران برنامه های درسی تالش می کنند تا 
میزان موفقیت برنامه و تغییرات ایجاد شده در رفتار دانش آموزان )دانش، مهارت و نگرش( را تعیین و ارزشیابی 

کنند.
دبیران مجریان اصلی ارزشیابی محسوب می شوند که باید به اصولی برای انجام ارزشیابی توجه داشته باشند:

1 با اهداف درنظر گرفته شده )دانش، مهارت و نگرش( و سایر عناصر برنامه متناسب باشد.

٢ با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد.
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٣ به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه باید از شیوه های مختلف استفاده شود.

همان طورکه اشاره شد اهداف آموزشی در 3 قلمرو دانش، مهارت و نگرش تدوین شده است و در نتیجه 
انتظار می رود دبیران از طریق تدریس کارآمد پیش بینی فعالیت های مناسب، فراگیران را برای دستیابی به این 
اهداف هدایت کنند. عالوه براین توجه کافی به کسب دانش، مهارت و نگرش از طریق فعالیت های فردی و 

گروهی نقش مهمی در پایداری یادگیری خواهد داشت.
نکته اساسی اینجاست که دبیران محترم نمی توانند چیزی را ارزشیابی کنند که آن را در کالس آموزش 
وجود  تناسب  باید  در کالس  شده  ارائه  تدریس  روش  و  دگیری  یا های  فعالیت  و  ارزشیابی  بین  نداده اند. 
داشته باشد. در هرصورت اگر در یک سال تحصیلی تعدادی از دانش آموزان در پایان گفتند آزمون پایانی 
با آنچه شما در کالس درس می دادید فاصله داشت باید به بازبینی روش تدریس و سؤاالت انتخابی برای 

دانش آموزان خود اقدام کنیم. تجدیدنظر در روش یا سؤال در این گونه مواقع الزامی است.
از ویژگی مهم ارزشیابی درس جغرافیا می توان به مجموعه فعالیت های فراگیران که با استفاده از وسایل 
و ابزارهای خاص آن صورت می گیرد اشاره کرد. توجه به فعالیت های کالسی دانش آموزان از طریق پرکردن 

چک لیست مشاهده رفتار از مواردی است که باید موردنظر دبیران باشد.
هر ساله گروه مؤلفین برای یکسان سازی ارزشیابی در سطح کشور بارم بندی پیشنهادی خود را اعالم 
می نماید. جدول صفحه بعد بارم بندی پیشنهادی آزمون کتبی درس جغرافیای ایران را به نمایش می گذارد. 
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بارم بندی کتاب جغرافیای ایران و استان شناسی ـ کلیه رشته ها 
دوره دوم متوسطه ــ سال تحصیلی ٩٨ ــ 1٣٩٧

شماره 
درس

نوبت اول 
نوبت اول نمره دی ماه

پایانی نوبت دوم نمره استان شناسی
پایانی نوبت دوم نمرهخرداد ـ شهریور 

نمرهاستان شناسی

12

50 درصد کتاب15
55استان شناسی

50 درصد کتاب
5استان شناسی

22

33

44

54

63

10
72

81

92

102

1ــ در آزمون کتبی نوبت اول کتاب جغرافیای ایران، 15 نمره با توجه به حداقل و حداکثر نمره 
برای هر درس، سؤال طراحی شود. 

2ــ آزمون نوبت دوم )خرداد، شهریور( کتاب جغرافیای ایران، 15 نمره دارد که به بخش اول 
کتاب )دروس 1 الی 5( 5نمره و به بخش دوم کتاب )دروس 6 الی 10( 10 نمره تعلق می گیرد. 

3ــ بارم متعلق به کتاب استان شناسی نیز در نوبت اول و نوبت دوم 5 نمره است که این 5 نمره 
در هر نوبت 50 درصد کتاب را شامل می شود این 50 درصد متناسب با سرفصل ها و بخش هایی 

است که معلم بنابه اختیار، هماهنگ با کتاب جغرافیای ایران انتخاب و تدریس نموده است. 
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بارم بندی آزمون پایانی درس جغرافیای ایران و جغرافیای استان شناسی 
پایه دهم کلیه رشته ها )بزرگساالن( 

شماره 
درس

کتاب استان شناسی کتاب جغرافیای ایران 

نمره نمره 

11

5 نمره 

21

31

42

52/5

62

71/5

81

91/5

101/5

در طراحی سؤاالت امتحانی )آزمون 20 نمره ای جغرافیای ایران و استان شناسی( باید اهداف 
و  کیفیت موردقبول  با  به منظور طراحی سؤاالت  گیرد.  قرار  مدنظر  یادگیری  انتظارات اصلی  و 
یادگیری، طراحی و توزیع سؤاالت  از  تنها یک سطح  یا سنجش  پرهیز از غلبه سؤاالت دانشی 
آزمون به گونه ای باشد که سه حیطه جمع آوری و به خاطر آوردن پردازش و کاربرد را پوشش دهد 

در طرح سؤال از هر طبقه، از افعال مختلفی استفاده می شود. 
توجه: درخصوص نمره بخش استان شناسی برای مدارس خارج از کشور، طبق سنوات گذشته 

اقدام شود. 
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جدول بارم بندی کیفی 

نمرهافعالی که معمواًل در طراحی سؤال به کار می روندحیطه

خاطر  به  و  جمع آوری 
آوردن 

به خاطر  کردن،  وصل  کردن،  جور  شمردن،  بردن،  نام  پرسش های 
آوردن، بازگویی کردن، تعریف اصطالحات، انتخاب کردن از میان 

چندگزینه، بیان کردن، شرح دادن، …
حداکثر 9

کردن، پردازش طبقه بندی  علت،  و  دلیل  بیان  کردن،  مقایسه  پرسش های 
حداقل 7بازشناسی کردن، محاسبه کردن، تجزیه و تحلیل کردن و …

به کار بردن مفاهیم در موقعیت های جدید، پیش بینی کردن، اظهارنظر کاربرد و سطوح باالتر 
حداقل 4کردن، پیشنهاد دادن، قضاوت کردن و …

٢0جمع 

* توجه: قسمت های برای مطالعه صرفاً برای مطالعه آزاد دانش آموز است و در هیچ یک از 
ارزشیابی های مستمر و پایانی منظور نمی گردد. 



بخش 2

راهنمای تدریس فصول
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جغرافیـا  چیسـت؟
فصل 1
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هدف کلی

دانش آموزان  با آگاهی و شناخت مفهوم مکان و جغرافیا به معنای رابطه متقابل انسان و محیط پی برده و 
در مورد عملکرد انسان در محیط زندگی خود مطالبی ارائه نموده و رابطه بین انسان  و پدیده های جغرافیایی 

را تحلیل و نسبت به علم جغرافیا حس خوبی پیدا کنند. 

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 مفهوم جغرافیا را تعریف کنند.
 نقش دانش جغرافیا را در زندگی انسان توضیح دهند.
 برای ارتباط جغرافیا با سایر رشته ها مثال ارائه دهند.

 مفهوم مکان را با مثال هایی توضیح دهند.
 مفهوم روابط متقابل انسان و محیط را با مثالی توضیح دهند.

 مفهوم دید ترکیبی در جغرافیا را با ذکر مثالی توضیح دهند.
 سؤاالتی برای مطالعه جغرافیایی محل زندگی خود )شهر، روستا( طرح کنند.

 تصاویری از عملکرد متفاوت انسان در محیط طبیعی پیرامون خود ارائه دهند.
 نسبت به درس جغرافیا )جایگاه( احساس خوبی پیدا کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز
کتاب درسی، نمایش فیلم از محیط های جغرافیایی یا تصاویری از محیط های جغرافیایی برای فهم روابط 

متقابل انسان و محیط و دید ترکیبی.
ابتدایی متن است: »آیا شناخت محیط در جهت  برای این درس پرسش  بهترین شروع  آماده کنید: 

جغرافیا، علمی برای زندگی بهتردرس اول
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بهبود کیفیت زندگی انسان نقش دارد؟«.
از گروه های دانش آموزی بخواهید که با گفت وگو با یکدیگر بررسی کنند که آیا پیش دانسته های قبلی آنها 

از محیط اطرافشان در جهت بهبود شرایط بهتر زندگی به آنها کمک کرده است یا خیر؟
سپس مواردی از دانستنی هایی که در سال های اخیر به دانش آموزان کمک کرده است تا در زندگی خود 

بهتر عمل کنند را روی تابلوی کالس بنویسید.
در این مرحله سعی کنید با کمک دانش آموزان با تجزیه و تحلیل موارد ذکر شده، به نقش دانش جغرافیا 
به عنوان درس، دست پیدا کنید. همچنین از فیلم هایی که غلبه انسان بر طبیعت   با توجه  در زندگی انسان 
درجهت بر آوردن نیازهایش را نشان دهد در کالس استفاده نمایید و یا از دانش آموزان بخواهید اگر کلیپ یا 

فیلمی  در این ارتباط دارند به کالس بیاورند و آن را نشان دهند. 
آموزش دهید: پاسخ به سؤال فوق، زمینٔه الزم شناخت دانش آموزان از علم جغرافیا به عنوان علمی  برای 

زندگی بهتر را فراهم می آورد. 
با نشان دادن تصویر سازه های آبی شوشتر که نماد ارتباط صحیح و منطقی بین انسان و طبیعت است، به 
دانش آموزان توضیح دهید که انسان از دیرباز برای استفاده منطقی از منابع طبیعی درحال تالش بوده و در 

بسیاری از موارد بدون آسیب زدن به طبیعت نیازهای خود را رفع نموده است.
سپس با نمایش شکل صفحه 3، ارتباط علم جغرافیا با سایر علوم را مورد بحث و گفت وگو قرار دهید. 
بهتر است )بنابر جنس دانش آموزان( ابتدا یکی از شاخه های جالب را انتخاب کنید و مثال هایی را به کالس 

ارائه نمایید.
از دانش آموزان بخواهید که با توجه به مفهوم جغرافیا بگویند چه مفاهیمی  باید این علم را تشکیل دهد؟ 
با نمایش فیلم یا تصاویر از محیط های جغرافیایی، مباحث مربوط به مکان، روابط متقابل و دید ترکیبی در 
جغرافیا را با گفت وگو و پرسش و پاسخ آموزش دهید. تمام تالش دبیر باید بر این اصل استوار باشد که 

دانش آموزان با گفت وگو به موارد و اهداف دست  یابند.
برای آنها توضیح دهید که دو مفهوم مهم مکان و روابط متقابل انسان با محیط به جغرافیا مفهوم می بخشند 
و بگویید تغییر در مکان ها متأثر از فعالیت های انسان می باشد و از آنها بخواهید در شکل میدان آزادی در 

صفحٔه4 کتاب را در طی سال های 1365 و 1395 با یکدیگر مقایسه نمایند. 
تصاویر کتاب کمک بزرگی برای آموزش است. سد شاه عباسی طبس  به عنوان استفاده صحیح و بهینه 
انسان از طبیعت و دو نوع برداشت از منابع طبیعی یکی با عنوان رفع نیاز و دیگری با نگاه سودجویانه در 

صفحٔه 5 برای درک مفاهیم بهتر دانش آموزان به شما کمک می نماید.  
نحؤه  که  بخواهید  آنها  از  شده اند.  آشنا  خواسته  و  نیاز  مفهوم  با  ابتدایی  سال های  در  آموزان  دانش 
و در دو ستون  نمایند  تحلیل  و  تجزیه  را  نیازها و خواسته ها  برای رفع  انسان در محیط طبیعی  عملکرد 
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بر محیط طبیعی انسان را  بزنند و اثرات هریک  نیازها و رسیدن به خواسته ها  مثال هایی از برطرف کردن 
ذکر کنند.مانند جدول زیر: 

اثرات آن بر محیط طبیعی راه بر طرف نمودن آن نیاز انسان 

از بین رفتن زمین های حاصلخیز استفاده از زمین و فعالیت کشاورزی  مواد غذایی 

آسیب های جدی به محیط زیست کندن تونل، تغییر مسیر رودخانه ها احداث جاده 

از بین بردن منابعی چون سنگ و معادن مختلفاستفاده از مصالح ساختمانی موجود در طبیعت ساخت مسکن 

برای تفهیم بهتر اثرات عملکرد انسان بهتر است فعالیت را به  صورت گروهی در کالس انجام دهید:

عملکرد منفی انسانعملکرد مثبت انسانناحیه 

کوهستانی 

ــ جلوگیری از فرسایش خاک
ــ تولید برق آبی 

ــ ایجاد ورزش های مناسب 
ــ استفاده از چشم اندازهای کوهستان در جاذبه های 

گردشگری

ــ چرای بی رویه دام
ــ گسترش مناطق مسکونی در نقاط مرتفع

ــ آلودگی محیط زیست کوهستان 
ــ استفاده بی رویه از معادن سنگ در کوهستان 

جنگلی 

ــ مدیریت صحیح و اجرای برنامه های گردشگری 
بدون آسیب زدن به جنگل 

و  گیاهی  آفت های  مورد  علمی  در  مطالعات  ــ 
بیماری های جانوران در جنگل ها 

ــ کاشت درختان و توسعه جنگل ها در بعضی از 
مناطق

ــ بهره برداری بی رویه  درختان جنگل به منظور تأمین  
سوخت و مواد اولیه صنایع چوب 

ــ روشن نمودن آتش و سوختن جنگل 
ــ احداث جاده و از بین بردن ریه های تنفسی زمین 

ــ آلوده نمودن فضای جنگل ها 
ــ شکار بی رویه حیوانات در جنگل 

بیابانی 

ــ تولید برق از انرژی باد و خورشید 
ــ استفاده از چشم اندازهای بیابان در جاذبه های 

گردشگری 
ــ استفاده از معادن غنی بیابان ها 

ــ توسعه بیابان به واسطه فعالیت های انسانی 
ــ از بین بردن پوشش گیاهی و حرکت ماسه های روان
ــ بهره برداری بی رویه از منابع سفره های آب زیرزمینی

ساحلی 

ــ استفاده از سواحل به عنوان تفریحگاه 
ــ ایجاد بندرگاه وتوسعه ارتباطات و بازرگانی 

ــ تولید برق از نیروی امواج و جزر ومد 
ــ استفاده از منابع پروتیئنی دریا 

ــ استفاده از منابع معدنی با ارزش دریا مانند نفت 
و قلع 

ــ صید بی رویه ماهی و موجودات آبزی 
ــ آلوده کردن دریا به واسطه فاضالب های فعالیت های 

انسانی 
در  انسان  فعالیت های  واسطه  به  دریا  کردن  آلوده  ــ 

محیط دریایی
ــ آلوده کردن دریا به واسطه  استخراج و حمل نفت 
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همچنین پیشنهاد می شود از دانش آموزان بخواهید برای محیط جغرافیایی خود )شهر، روستا( سؤاالتی 
را مطرح کنند و سپس به آنها پاسخ دهند. پاسخ به سؤاالت به آنها کمک می کند که ویژگی های محل زندگی 
خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار  دهند و مفهوم مطالعٔه همه جانبه مکان را بهتر درک می کنند )در انجام این 

فعالیت می توانید از کتاب استان شناسی کمک بگیرید(. 
برای ورود به دید ترکیبی در جغرافیا می توانید یک بار دیگر از تعریف مفهوم جغرافیا کمک بگیرید و بر 
روی تابلو بنویسید »روابط متقابل انسان و محیط« و از دانش آموزان سؤال کنید که چه ویژگی در این علم 
است و برای مطالعٔه آن، چه نکته ای مورد توجه قرار می گیرد و چند سؤال در رابطه با یک مکان طرح کنید 

و دید ترکیبی را توضیح دهید. فعالیت شماره 2 نیز می تواند در این مورد به شما کمک نماید. 
تصویر در ابتدا بسیار ساده به نظر می آید ولی با طرح سؤاالت مختلف می توانید نظر آنها را به دید ترکیبی 

بیشتر جلب نمایید. به عنوان مثال : 
1 این تصویر در چه موقعی از روز گرفته شده است ؟ 

٢ این تصویر در چه موقعی از سال گرفته شده است ؟ 

٣ فعالیت اقتصادی غالب در این روستا چیست ؟ 

٤ آیا این روستا از جمعیت باالیی برخوردار است ؟ 

با طرح این سؤاالت دانش آموزان متوجه می شوند که دید ترکیبی شامل مطالعه همه موارد یک مکان می شود.    
کمک  با  را  درس  از  خالصه ای  کالس،  تابلوی  روی  بر  شده  نوشته  آنچه  کمک  با  ببرید:  پایان  به 
از  و  بگیرید  کمک  کتاب   6 صفحه  از  محیط  در  انسان  عملکرد  مرور  برای   . دهید انجام  دانش آموزان 
این  پر شده  نمونه  انجام دهند.  این صفحه را  به  با مشورت یکدیگر فعالیت مربوط  دانش آموزان بخواهید 

جدول برای شما تهیه شده است.موارد دیگری که به نظر دانش آموزان می آید را نیز ثبت نماید.

محورهای عمده ارزشیابی

بیان مفهوم جغرافیا، مکان، روابط متقابل و دید ترکیبی همچنین ارائه مثال هایی از محیط جغرافیایی، 
توضیح جایگاه جغرافیا و ارتباط آن با سایر علوم، اظهارنظر درباره عملکرد مثبت و منفی انسان در محیط 

جغرافیایی و کلیه مواردی که در انتظارات یادگیری مطرح شده، محور ارزشیابی هستند. 

سطح٣سطح٢سطح1مالک

مفهوم  درک 
جغرافیا 

مفاهیم مکان و روابط متقابل 
و  درک  را  محیط   با  انسان 

توضیحاتی را ارائه دهند.

و  محیط  و  انسان  بین  رابطه 
انسان  منفی  و  مثبت  عملکرد 
را با مستنداتی توضیح دهند.

با استناد به محیط زندگی خود عملکرد 
مثبت و منفی انسان را بر روی محیط 

طبیعی خود نقد و بررسی کنند. 
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دانستنی های معلم

و  پیاده رو  طبقه  سه  پل  یک  گردیده،  افتتاح  خورشیدی   1393 سال  در  پل  این  تهران:  طبیعت  پل 
غیرخودرویی است که در عباس آباد تهران قرار دارد. این پل که از نمادهای شهر تهران است از عرض 
بزرگراه مدرس می گذرد و بوستان های طالقانی در شرق و حضرت ابراهیم )آب و آتش( در غرب را به هم 
متصل می کند. کارشناسان در طراحی این پل چند مورد مهم را مدنظر قرار دادند که اولین اولویت توجه 
به مسائل محیط زیست بود. با توجه به اینکه پل طبیعت در نقطه ای واقع شده است که برخی از شاهراه های 
پایتخت مانند بزرگراه مدرس، همت، حقانی و رسالت از باالی این پل به خوبی دید دارد، محل جانمایی آن 
نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. طراح و مجری این پل خانم مهندس، لیال عراقیان، است که وی جزء 
5 انتخاب برتر 300 معمار برجسته جهان در مسابقه معمارشهری در سال 2015 شد. پل طبیعت در سال 
1393به عنوان سازه برتر فوالدی ایران شناخته شد.در همان سال جایزه بین المللی خشت طالیی به این پل 

داده شد. پل طبیعت در زمره 6 پل برتر ایران قرار گرفته است.
سازه های آبی شوشتر: مجموعه ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های 
عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت 
بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده اند. در سفرنامه مادام ژان دیوالفوآ باستان شناس نامدار فرانسوی از این 
محوطه به عنوان بزرگ ترین مجموعه صنعتی پیش از انقالب صنعتی یاد شده است. این مجموعه در مسیر 
»رودخانه گرگر« که خود از شاهکارهای فنی و مهندسی اعصار کهن است، بنا شده است. رود گرگر کامالً 
به صورت مصنوعی و دستَکند ساخته شده و احداث آن را به عصر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی نسبت 
داده اند. مجموعه آسیاب ها و آبشارهای شوشتر با توجه به زمان ساخت از شاهکارهای فنی و مهندسی در 
جهان است. این شاهکار مهندسی هم در ایران و هم در جهان بی نظیر است. مجموعه آسیاب ها و آبشارهای 
این  رسید.همچنین  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در  فرهنگی  میراث  سازمان  توسط   1377 سال  در  شوشتر 
مجموعه به عنوان دهمین اثر ایران به کمیته میراث جهانی یونسکو معرفی شد و در سال 2009 با عنوان نظام 

آبی تاریخی شوشتر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
متر   1 تاج  وعرض  متر   60 ارتفاع  با  جهان  قوسی  سد  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  عباسی:  شاه  طاق 
نزدیکی روستای  بلندترین سد طاقی در جهان، در  برای مدت 550 سال  نازک ترین سد جهان و همچنین 
700 ساله خرو در 27 کیلومتری شهر طبس قرار دارد. ساخت این سد را به زمان صفویه نسبت می دهند.  
در بسیاری از گوشه های سد یا طاق شاه عباسی، سنگ نگاره هایی چون نقوش بزکوهی دیده می شود. 

اینها نمادهایی از درخواست فراوانی آب، زایندگی و فراوانی نعمت هستند.



22

منابع
 بهفروز، فاطمه، زمینه های غالب در جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، 1388.

 بیگ محمدی، حسن، مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا، دانشگاه اصفهان، 1387.
 پوراحمد، قلمرو فلسفٔه جغرافیا، دانشگاه تهران، 1385.

 شکویی، حسین، فلسفه جغرافیا، گیتا شناسی، 1379.
 شکویی، حسین، اندیشه های نو در فلسفٔه جغرافیا )جلد اول(، گیتاشناسی، 1390.

 گنجی، محمدحسن، جغرافی در ایران، گیتاشناسی، 1380.



23بخش دوم:ٰ  راهنمای تدریس فصول

هدف کلی

دانش آموزان با آگاهی و شناخت سؤاالت کلیدی جغرافیا را بیان نموده و مراحل گام های تحقیق  را با 
مثال هایی توضیح دهند.  

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 سؤاالت کلیدی جغرافیا را بیان کنند.
 سؤاالت کلیدی جغرافیا را در قالب مثال توضیح دهند.

 گام های تحقیق در جغرافیا را بیان نموده و منظور هریک را در قالب مثال توضیح دهند.
 روش مطالعٔه میدانی و کتابخانه ای را بررسی و مقایسه کنند.

 مسائل مربوط به محیط زندگی خود که با آن مواجه هستند را جهت تحقیق پیشنهاد کنند.
 به همیاری و عضویت در گروه تحقیقی جهت انجام یک تحقیق محلی راغب باشند.

 لیستی از سؤاالتی که در محیط زندگی خود با آن مواجه هستند را به کالس گزارش دهند. 

مواد و وسایل مورد نیاز
آشنایی  جهت  مصاحبه  سؤاالت  و  پرسش نامه  نمونه  دانش  آموزی،  پژوهش های  نمونه  درسی،  کتاب 

دانش آموزان، فیلم و مجموعه تصاویر هوایی و ماهواره ای برای این درس مناسب است.
آماده کنید: درصورت امکان  تعدادی پژوهش دانش آموزی  را به کالس بیاورید و در اختیار گروه های 

کالس قرار دهید.
از دانش آموزان بخواهید به مدت 10دقیقه، پژوهش ها را به صورت گروهی بررسی کنند.

روش مطالعه در جغرافیادرس دوم
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این کار زمینٔه خوبی برای آنها فراهم می آورد تا ذهنیتی نسبت به پژوهش پیدا کنند.
از هر گروه بخواهید ابتدا به فهرست پژوهش مراجعه کنند و مقدار فصل ها و زیرمجموعه هریک از آنها 

را مورد بررسی قرار دهند.
همچنین از گروه ها بخواهید چکیده پژوهش انجام شده را بخوانند و لیستی از موادی که در آن توضیح 

داده شده است تهیه نمایند. 
آموزش دهید: با توجه به اینکه دانش آموزان یک پژوهش واقعی را دیده اند پس آمادٔه ورود به مباحث 

درس هستند.
برای شروع  به آنها بگویید که پیش زمینه هر تحقیق را سؤال مشخص می کند.

 با طرح سؤاالت کلیدی جغرافیا وارد بحث شوید.
سؤاالت کلیدی جغرافیا را در تابلوی کالس به این شکل بنویسید :

ــ چه چیز )What(؟ 
ــ کجا )Where(؟ 

ــ چرا آن جا )Why(؟ 
ــ چگونه  به وجود می آید )How(؟  

ــ چه  کسی )Who( ؟ 
ــ ِکی )When( ؟

سپس از آنها بخواهید نظرشان را در مورد این واژه ها توضیح دهند و یک مثال از محیط پیرامون خود بزنند. 
کلیدی  به سؤاالت  روزنامه  بریدٔه  خواندن  با  و  کنند  توجه  کتاب   9 صفحٔه  به  بخواهید  آنها   از  سپس 

جغرافیایی این بریده روزنامه پاسخ دهند.
ــ توجه دانش آموزان را به سؤالی که حس کنجکاوی انسان را برمی انگیزد، جلب کنید و از آنها بپرسید 
آیا تاکنون شده است سؤالی درباره محیط اطراف خود مطرح شده که تمایل به فهمیدن و پاسخ دادن به آن 

داشته باشند؟
نمونه های آن را در کالس بازگو کنند. برای آمادگی بیشتر دانش آموزان خودتان مثال هایی بزنید، مانند: 

1 چرا شهر ما در کنار رودخانه بنا شده است ؟ 

٢ آیا مدارس شهر از امکانات یکسانی برخوردار است؟

٣  آیا افزایش وسایل نقلیه سبب افزایش استفاده از سوی مردم می شود؟ 

٤  آیا سرچشمٔه رودهای این منطقه یکسان است ؟ 

٥ چرا در تعطیالت نوروزی منطقه ما با ازدحام جمعیت روبه رو می شود؟ 

سپس به بحث تحقیق در جغرافیا وارد شوید.
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باید هر گام با آرامش و ذکر مثال های روشن و واضح بیان شود. با کمک دانش آموزان یک یا دو موضوع 
را تا انتهای گام ها، مورد توجه قرار دهید.

نکته مهم اینکه تمام مثال ها توسط دانش آموزان زده شود.
در گام سوم ضمن ارائه روش های مطالعه و تحقیق در جغرافیا این روش ها را با هم مقایسه و جایگاه 
هرکدام مشخص شود. در این مرحله می توانید با نمایش تصاویر مختلف، یکی از ابزارهای مهم مطالعات 

جغرافیایی را معرفی کنید. 
آوردن نمونٔه پرسش نامه و سؤاالت مصاحبه می تواند کمک خوبی به دانش آموزان باشد.

تمام گام های انجام تحقیق را با کمک دانش آموزان به پایان برسانید و خالصه آنها را بر روی تابلوی کالس 
بنویسید. برای این کار می توانید از یک دانش آموز کمک بگیرید.

پرسش و پاسخ حین ارائٔه مطالب روشن می کند که دانش آموزان در چه موقعیتی نسبت به مطالب ارائه  شده 
هستند. سپس از دانش آموزان بخواهید که صفحه 12 کتاب را باز کنند و به  صورت انفرادی جدول را پر 
نمایند. برای آنها زمان تعیین کنید و در پایان زمان از آنها بخواهید که به صورت گروهی دربارٔه پاسخ های 

خود گفت وگو کنند.
به پایان ببرید: با توجه به تابلوی کالس که پرسش های مهم جغرافیایی و مراحل تحقیق بر روی آن ثبت 
شده است، مطالب را جمع بندی کنید. بهتر است جمع بندی توسط دانش آموزان انجام شود و با چند مثال 

مختلف به تعمیق یادگیری کمک کنید.
یادگیری در طول سال  به عنوان یک واحد  این درس  تمایل دانش آموزان،  پیشنهاد می شود درصورت 
تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. تشکیل دو یا سه گروه در کالس و تعیین یکی از موضوع های مورد توجه 
دانش آموزان به عنوان کار تحقیقی، می تواند روح کار دسته جمعی را در آنها تقویت کند. انجام یک پژوهش 
در طول سال و پیگیری مداوم آن و تالش برای رسیدن به پاسخ گروهی، تأثیر زیادی در آیندٔه این دانش آموزان 

دارد.
البته پیگیری مداوم و علمی  دبیر کمک و راهنمای خوبی در انجام کار در طول سال تحصیلی دارد.

محورهای عمدٔه ارزشیابی

با ذکر  مثال، مراحل روش تحقیق جغرافیا  با ذکر  کلیدی  بیان سؤاالت  یادگیری،  انتظارات  به  توجه  با 
مصادیق و مثال، روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای و تعیین موضوعاتی که در قالب یک پژوهش جای 

می گیرد برای ارزشیابی مناسب است. 
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در  تحقیق  روش 
جغرافیا

را  جغرافیا  کلیدی  سؤاالت 
بیان نموده و مراحل پژوهش در 

جغرافیا را توضیح دهد. 

یک موضوع را انتخاب نموده 
پژوهش  یک  اساسی  گام   5 و 

جغرافیایی را ارائه دهد. 

را  جغرافیایی  پژوهش  یک 
و  نقد  را  آن  و  ارائه  در کالس 

بررسی نماید. 

دانستنی های معلم

طوفان بیست وهشتم تیر ماه1394 کن و سولقان تهران 
در عصر روز یکشنبه 28 /94/4 بر اثر بارندگی و سیل مقداری از کوه های سمت امامزاده داوود ریزش 
و تعدادی از درختان شکسته و به همراه مقداری سنگ حرکت کرده و در مسیر پل کیگا قرار گرفتند که 
تعدادی از شهروندان که در مسیر رود قرارداشتند  جان خود را از دست دادند. دوکارگر چینی شاغل در 

پل سنگان آزادراه تهران ــ شمال هم در بین کشته شدگان حادثه بودند.این حادثه 20 کشته برجا گذاشت.
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آنها در  روش کتابخانه ای: در تمامی تحقیقات علمی  مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بعضی از 
بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، 
کامالً کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است در تحقیقاتی که ظاهرًا 
ماهیت کتابخانه ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش های کتابخانه ای در تحقیق خود هستند. در 
این گروه تحقیقات اعم از توصیفی، علّی، همبستگی، تجربی و غیره، محقق باید ادبیات و سوابق مسئله و 
موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه، باید از روش های کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود 
را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری نماید و در پایان کار نسبت به طبقه بندی و 

بهره برداری از آنها اقدام کند. 
روش میدانی: به روش هایی اطالق می شود که محقق برای گردآوری اطالعات ناگزیر است به محیط 
بیرون از جمله جامعٔه انسانی یا سازمانی برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با 
واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت گاه ها، موردها و غیره، اطالعات موردنظر خود 
را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطالعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، 
مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل 

به محل کار خود برگردد.

منابع
بر روش ها و فنون میدانی در جغرافیا، ترجمٔه  آلدویچ، فرانک ت. و جان ف. لونسبری، درآمدی   

بهلول علیجانی، تهران: سمت، 1371.
الهام،  تربیتی، ترجمٔه محمدعلی فرجاد، تهران:  بر روش تحقیق در علوم   اوانزا، ک. م، مقدمه ای 

.1361
 بالدریج، ک. پ، روش های مطالعه، ترجمٔه علی اکبر سیف، تهران: رشد، 1370.

 تاجداری، پرویز، روش های علمی تحقیق همراه با نظریٔه ارزشیابی، ناشر: اتا، 1391.
 حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سمت، 1393.

 محمدی، حسین، مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا، دانشگاه تهران، 1393.
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* کوه های ماه نشان ـ زنجان

جغرافیای  طبیعی ایران
فصل 2
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هدف کلی

و  ریاضی  و  نسبی  موقعیت  اهمیت  به  و  نموده  را درک  ریاضی  و  نسبی  موقعیت  مفاهیم  دانش آموزان 
به شهدا که حافظان مرزهای سیاسی کشور بوده حس قدرشناسی  ایران پی برده و نسبت  مرزهای سیاسی 

داشته باشند. 

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 مفاهیم موقعیت نسبی و ریاضی  را تعریف کنند.
 با استفاده از نقشه  ایران طول و عرض جغرافیایی آن را مشخص کنند.

 موقعیت های فرضی ایران را در نقاط مختلف بررسی و آنها را باهم مقایسه کنند.
 دالیل اهمیت منطقه خلیج فارس را توضیح دهند و ویژگی های کشورهای این منطقه را مقایسه کنند.

 مفهوم مرز و انواع آن را توضیح دهند.
 اهمیت دسترسی به آبهای آزاد را بیان کنند.

 علل اهمیت تنگٔه هرمز را توضیح دهند.
 مزایای مرزهای دریایی شمال و جنوب کشور را برشمرند و با یکدیگر مقایسه کنند.

 درباره موقعیت نسبی ایران و مجاورت با تنگٔه هرمز احساس غرور کنند.
 نسبت به شهدا که حافظان مرزهای سیاسی کشور بوده حس قدرشناسی داشته باشند. 

مواد و وسایل مورد نیاز
نقشه جهان نما، نقشه های بزرگ مقیاس از منطقه خلیج فارس، نقشه ایران، نمایش فیلم هایی از تنگهٔ هرمز 

و حمل و نقل دریایی. سرود جمهوری اسالمی ایران.

موقعیت جغرافیایی ایراندرس سوم
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آماده کنید: بهترین شروع برای درس، این  پرسش است، مکان نشستن شما در کالس کجاست ؟
آنها را راهنمایی کنید که در کدام ستون و ردیف کالس نشسته اند و یا اینکه محل نشستن آنها نسبت به میز 

معلم، در ورودی کالس و پنجره های کالس چگونه است.
با طرح این پرسش و پاسخ دانش آموزان می توانید مفهوم موقعیت ریاضی و نسبی را به سادگی توضیح دهید.

آموزش دهید: با توجه به مطالب ذکر شده فعالیت های صفحه 14و 15 را انجام دهید.
با مراجعه به کتاب استان شناسی موقعیت ریاضی و نسبی استان محل زندگی دانش آموزان را مشخص 

کنید. )فعالیت 1 ــ1( 
با استفاده از نرم افزار Google Earth از دانش آموزان بخواهید که موقعیت ریاضی و منزل خود را 

مشخص نمایند. )1ــ2 (
از دانش آموزن بخواهید با استفاده از نقشه صفحه 14 مختصات جغرافیایی ایران را روی نقشه صفحه 15 
پیدا کنند. )فعالیت 2 ــ1(. ایران در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه و طول جغرافیایی 44 تا 63 درجه 

قرار گرفته است. 
سپس به صورت گروهی فعالیت 2را انجام بدهند، مطمئناً جواب های متفاوت و جالبی خواهند داد زیرا 
قرارگیری فرضی ایران در شمال کانادا یا آمریکای جنوبی شرایطی متفاوت را ایجاد می کند که شما می توانید 
به کاهش دمای هوا در موقعیت کانادا و یا افزایش دما و رطوبت در موقعیت آمریکای جنوبی هوا اشاره 
کنید. برای درک بهتر دانش آموزان از موقعیت نسبی آنها را به نقشه جنوب غربی آسیا که قبالً در مطالعات 
اجتماعی هشتم هم آن را خوانده اند ارجاع دهید زیرا با نگاه کردن به این نقشه محل قرارگیری و موقعیت 
نسبی ایران در کنار دریای عمان و خلیج فارس و مجاورت با تنگه هرمز و همسایگانش را به خوبی متوجه 

می شوند و می توانند فعالیت صفحه 16 را به خوبی انجام دهند.
دانش آموزان در سال  هشتم  با منطقه جنوب غربی آسیا آشنا شده اند، اما در این درس با موقعیت نسبی 
ممتاز ایران آشنا می شوند.از آنها بخواهید که با خواندن متن علل اهمیت این منطقه را برشمرند و درباره آن 

بحث و گفت وگو کنند.
بار دیگر مفهوم موقعیت نسبی را برای دانش آموزان توضیح دهید و اهمیت منطقه جنوب غربی آسیا را 

با ذکر این دالیل توضیح دهید. 
دالیل اهمیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عبارت اند از :

1 نقش ارتباطی بین سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا

٢ وجود بزرگ ترین منبع انرژی جهان

٣ وجود بازار بزرگ مصرف به واسطه درآمدهای نفتی

٤ قرارگیری در مرکز و قلب جهان اسالم
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در فعالیت صفحه 18 دانش آموزان با مطالعه جدول موقعیت ایران و همسایگانش می توانند جدول زیر را 
پرنمایند، همکاران گرامی توجه داشته باشند که این اطالعات صرفاً برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با موقعیت 

ایران در منطقه خلیج فارس است و این اطالعات به هیچ وجه در ارزشیابی نباید مورد استفاده قرارگیرد. 
فعالیت صفحه 18

عربستان ــ ایران ــ عراق ــ عمان  ــ امارات متحده عربی ــ کویت ــ قطرــ بحرینرتبه در وسعت

ایران ــ  عراق ــ عربستان ــ امارات متحده عربی ــ کویت ــ عمان ــ بحرین ــ قطررتبه در جمعیت

عربستان ــ عراق ــ ایران ــ امارات متحده عربی ــ کویت ــ  قطر ــ بحرین ــ عمان رتبه در تولید نفت

برای ورود به بحث مرزهای سیاسی می توانید یک بار دیگر مفهوم مرز را که دانش آموزان در پایه ششم آن 
را خوانده اند توضیح دهید و به آنها بگویید که نمودار دایره ای نشان می دهد که ایران به علت وسعتش یکی از 

بزرگ ترین کشورها از نظر تعداد همسایگان در منطقه می باشد.
موضوع دیگر تنوع مرزها در ایران است که ما  انواع مرزها را دارا هستیم و مرزهای خشکی و دریایی 

از بیشترین طول برخوردارند.
راه های هوایی امروزه یکی از راه های ارتباطی مهم جهان است و تمامی کشورها از آن برخوردارند، اما 

دسترسی به راه های آبی آزاد برای همه کشورها میسر نمی باشد.
از نقشه جهان نما استفاده کنید و از دانش آموزان بخواهید چند کشور را که به دریای آزادراه ندارند را 

نام ببرند.

کشورهایی که به دریاهای آزاد راه ندارندقاره

……………………………………………………آسیا

……………………………………………………آمریکا

……………………………………………………آفریقا

……………………………………………………اروپا

به آنها کمک کنید و در هر قاره نام چند کشور را بگویید تا سریع تر به اسامی  این کشورها دسترسی پیدا 
کنند. به عنوان مثال: قاره آسیا: افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، مغولستان و.........قاره اروپا: 
سوئیس، اتریش و مجارستان و.....قاره آفریقا: مالی، چاد، نیجر، کنگو و..........قاره آمریکا: بولیوی 

و پاراگوئه.
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برای دانش آموزان توضیح دهید که کشور ما به علت موقعیت جغرافیایی و همجواری با دریای عمان و 
خلیج فارس امکان دسترسی به آبهای آزاد را دارد و این امتیاز بزرگی برای ما محسوب می شود زیرا امکان 
ارتباط را با سایر نقاط جهان فراهم می سازد. عالوه بر آن دریاها منابع غذایی فراوان و منابع معدنی باارزشی 

را برای ما فراهم می کنند.
به صورت گروهی بحث و گفت وگو کنند و موارد  تنگه هرمز  آموزان بخواهید درباره اهمیت  از دانش 

ذکرشده را بر روی تابلو بنویسند.
فعالیت 5 دانش آموزان را به انجام یک کار تحقیقی در مورد زندگی نامه یکی از شهدای دفاع مقدس 
استان محل زندگی خود تشویق می نماید. این فعالیت را در کالس انجام دهید تا دانش آموزان متوجه شوند 

که مرزهای یک کشور اهمیت زیادی دارد و در حفظ آن جوانان رشیدی جان خود را از دست داده اند. 
در فعالیت انتهایی درس از دانش آموزان بخواهید مرزهای آبی شمال و جنوب ایران را از نظر مزایایی که 

به وجود آورده اند با یکدیگر مقایسه کنند.
با کمک  و  کنید  تأکید  منطقه  در  ایران  ویژه  جایگاه  بر  باز  شده  گفته  مطالب  مرور  با  برید:  ب پایان  به 
نقشه های موجود در کالس این موقعیت نسبی ویژه را برای دانش آموزان بیشتر باز کنید.به آنها کمک کنید 

تا بار دیگر ویژگی های منطقه خلیج فارس را مرور کرده و به اهمیت دسترسی به آبهای آزاد بیشتر پی ببرند.

محورهای عمده ارزشیابی

آنها، ذکر اهمیت منطقه خلیج فارس  بیان مفاهیم موقعیت ریاضی و نسبی، همچنین ارائه مثال هایی از 
ایران، انجام فعالیت های  ایران در منطقه، کامل نمودن جدول موقعیت  تنگه هرمز، توضیح جایگاه ویژه  و 
موقعیت ریاضی ایران، مفهوم مرزهای سیاسی و اهمیت آنها، تحقیقی در مورد یکی از شهدای استان محل 

زندگی خود وکلیه مواردی که در انتظارات یادگیری مطرح شده، محور ارزشیابی هستند.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم

برای بحث اهمیت راه های آبی بهتر است از مجموعه  فیلم های بازرگانی دریایی و یا اهمیت تنگه هرمز 
فیلمی را به دانش آموزان نشان دهید تا ارزش و اهمیت موضوع برایشان روشن تر شود. در بسته آموزشی که 

در گروه درحال بررسی و تهیه می باشد حتماً این فیلم ها لحاظ خواهد شد.
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سطح٣سطح٢سطح1مالک

مفاهیم موقعیت 
ریاضی و نسبی 

تفاوت موقعیت ریاضی و نسبی  
هریک  توضیحات  و  درک  را 

را به کالس ارائه دهند.

ایران  ریاضی  و  نسبی  موقعیت 
با مستندات توضیح دهند و  را 
مزایای نسبی ایران را با استفاده 

از نقشه به کالس ارائه دهند.

با  را  سیاسی  مرزهای  انواع 
و  مزایا  و  کرده  مقایسه  یکدیگر 

معایب آنها را برشمرند.

دانستنی های معلم 

کشور محصور در خشکی 
دریاها(  و  )اقیانوس ها  آزاد  آبهای  به  هیچ گونه دسترسی  که  اطالق می شود  به کشوری  بی دریا(  )کشور 

نداشته باشد. درحال حاضر 43 کشور در دنیا محصور در خشکی هستند. 

لیختن اشتاین
ماالوی

مالی
مجارستان
مغولستان

مقدونیه
مولداوی

نپال
نیجر

واتیکان

زامبیا
زیمبابوه

سان مارینو
سوئیس

سوازیلند
صربستان

قرقیزستان
قزاقستان

الئوس
لسوتو

لوکزامبورگ

بوتسوانا
بورکینا فاسو

بوروندی
بولیوی

پاراگوئه
تاجیکستان
ترکمنستان

جمهوری آفریقای مرکزی
جمهوری چک

چاد
رواندا

اتریش
اتیوپی

آذربایجان
ارمنستان

ازبکستان 
اسلواکی

افغانستان
آندورا

اوگاندا
بالروس

بوتان

منابع
 عزتی، عزت، ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم، سمت، 1380.

 حافظ نیا، محمدرضا، خلیج فارس ونقش استراتژیک تنگه هرمز، سمت، 1378.
 حافظ نیا، محمدرضا و حسین ربیعی، مطالعات منطقه ای خلیج فارس، سمت، 1392.

 میرحیدر، دره، اصول و مبانی جغرافیای سیاسی، پیام نور، 1371.
 مجتهدزاده، پیروز، جغرافیای سیاسی سیاست جغرافیایی، سمت، 1392.



34

هدف کلی

دانش آموزان با آگاهی و شناخت  از ناهمواری های ایران و تحوالت و تغییرات در آنها با نوع فعالیت های 
اقتصادی در این مناطق آشنا شده و به این همه  تنوع ناهمواری ها و فعالیت های مرتبط  به آن افتخار می کنند. 

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 با استفاده از نقشه چگونگی پراکندگی ناهمواری های ایران را توضیح دهند.
 رابطه پراکندگی ناهمواری ها و توزیع جمعیت ایران را بیان کنند.

 عوامل طبیعی و انسانی اثرگذار بر تغییر شکل ناهمواری ها را توضیح دهند.
 برروی نقشه ناهمواری، تقسیمات ناهمواری های ایران را مشخص کنند.

 نحؤه تشکیل کوه های ایران مانند زاگرس و البرز را توضیح دهند.
 مهم ترین ارزش های اقتصادی دشت ها و جلگه ها را بیان کرده و نقش انسان را در تغییرات آنها نام ببرند.

 از ناهمواری های محل زندگی خود مطالبی جمع آوری کرده و به کالس گزارش دهند.

مواد و وسایل مورد نیاز
 نقشه توزیع مکانی جمعیت، نقشه ناهمواری های ایران و نقشه ناهمواری های محل تدریس شما در قطع 
دیواری، عکس های مختلف از ناهمواری های جغرافیایی، فیلمی  از پراکندگی ناهمواری های ایران و محل 

زندگی دانش آموزان.
آماده کنید: تصاویر متفاوت از ناهمواری های ایران کمک بزرگی به شما در تدریس این درس خواهد 
بود.خوشبختانه امکان عکس برداری از مناظر محیط طبیعی که مورد بازدید دانش آموزان قرار می گیرند و یا 
در جریان سفرهای خانوادگی به این محیط ها سفر می کنند با تلفن های همراه گستردگی بیشتری یافته است. 

 ناهمواری های ایراندرس چهارم
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این تصاویر می توانند به عنوان یکی از منابع عمده و برانگیزاننده تدریس ناهمواری های ایران تبدیل شوند و 
به کالس ها راه یافته و مواد مناسبی را برای تدریس در اختیار دبیران محترم قرار دهند. همچنین دسترسی 

به نقشه ها درحال حاضر با توجه به منابع رسانه ای بسیار ساده تر از گذشته شده است. 
بازدید میدانی اختصاص  به  نیاز دارد. بهتر است جلسه اول را  به بیش از یک جلسه  ارائه این درس 
دهید. باتوجه به ماهیت این درس، محیط بیرون از مدرسه بهترین مکان برای ارائه آن است. مشاهده محیط 
به  باتوجه  می کند.  فراهم  درس  این  بهتر  درک  برای  خوبی  زمینه  شرایطی  هر  با  زندگی  محل  جغرافیایی 

اطالعات دانش آموزان در سال های قبل از ناهمواری های ایران، می توان با کمک آنان درس را پیش برد.
یکی از ویژگی های دروس مرتبط با جغرافیای طبیعی داشتن امکان اجرای آنها در محیط طبیعی و بازدیدهای 
میدانی است.حتی اگر به قیمت گلی شدن کفش ها و لباس های دانش آموزان و معلم تمام شود. از این رو بر 
روش فعالیت میدانی و کار گروهی تأکید می شود. با این حال مراقبت از سالمتی خود و دانش آموزان از اولین 
اولویت هاست.این درس را با حفظ نکات ایمنی کامل می توان در محیط های طبیعی قابل دسترس از لحاظ تنوع 
ناهمواری های ایران )کوهستان، پایکوه، دشت، جلگه و…( آموزش داد.هرگز به سراغ مناطق کوهستانی مرتفع، 
دشت های دور از دسترس و محیط های پرمخاطره از این دست نروید و به خاطر داشته باشید مسئولیت حفظ 
جان دانش آموزان با همکاران محترم است و دانش آموزان در چنین سنی در باالترین سطح فعالیت های جسمانی 
به سر می برند.از تدریس درس ناهمواری های کشور به دلیل اهمیت آن خاطره ای خوش برای فراگیران خود 
بسازید. الزم است دبیران محترم قبل از اجرای بازدیدهای میدانی، آمادگی کامل از محیط و روش اجرای این 

بازدیدها را کسب کرده باشند.
باتوجه به ناهمواری های منطقه محل زندگی دانش آموزان پیشنهاد می شود که از ناهمواری غالب همان جا 
شروع کنید. با توضیح ناهمواری محل زندگی و با بهره گیری از اطالعات قبلی آنان موضوع را بسط دهید.

درحین بازدید، پرسش هایی را مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید حین مشاهده دقیق به آنها پاسخ دهند.
باز هم تأکید می شود نکته بسیار مهم در بازدید میدانی توجه به نکات ایمنی و حفظ جان دانش آموزان است. 
اطالع دقیق از محل بازدید و شناخت محیط های پرمخاطره بسیارمهم است. قبل از شروع بازدید نکات ایمنی 

را به دانش آموزان تذکر دهید. هرگز به مناطقی که احتمال بروز حادثه و خطر را دارند، نزدیک نشوید.
با  فراهم کرده است.  مباحث کتاب  ارائه  برای  میدانی زمینه های خوبی  بازدید  انجام  آموزش دهید: 
نصب نقشه دیواری ناهمواری های ایران در کالس از دانش آموزان بخواهید با کمک راهنما و آموخته های 
قبلی خود به تشریح ناهمواری های ایران بپردازند. با اضافه کردن نقشه جمعیت کنار نقشه ناهمواری ضمن 
بررسی آن به صورت گروهی به مقایسه آن بپردازید. با طرح سؤاالت به دانش آموزان اجازه دهید بررسی کنند 

و از آنها بخواهید که ضمن قرارگیری کنار نقشه ها و ضمن توضیح، موارد را بر روی نقشه ها نشان دهند.
با استفاده از نقشه ناهمواری های ایران و با کمک دانش آموزان به بررسی و توضیح بخش های مختلف 
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ناهمواری ها و بخش های هموار بپردازید.
برای تفهیم هر بخش بهتر است فعالیت های مربوط به هر بخش را در همان بخش انجام دهند. به طور 
مثال، فعالیت 1 صفحه 25 مربوط به بخش گستره البرز پس از نمایش و توضیحات الزم انجام شود و از 
دانش آموزان بخواهید که از کتاب درسی خود برای رسیدن به پاسخ ها استفاده کنند. در بخش هایی که نیاز 

به  بررسی و جمع آوری اطالعات بیرون از مدرسه را دارد از آنها بخواهید تا در جلسه بعد ارائه دهند.
به یاد داشته باشید در حین تدریس، تنوع جغرافیایی در ایران مورد توجه قرارگیرد. شناخت قابلیت ها 
و نقش انسان در بهره گیری از محیط های جغرافیایی مهم است. اطالع از نقش مثبت و منفی هر فرد در 
محیط های جغرافیایی کمک زیادی برای آمادگی دانش آموزان به عنوان یک عامل تأثیرگذار در پیشرفت و 

توسعه کشور دارد.
در بخش هایی از متن درس از دانش آموزان خواسته شده است که پاسخ هایی عالوه بر آنچه آورده شده 

است، بدهند.
در این درس فعالیت های مربوط به »شناخت محل زندگی خود« با این دیدگاه طراحی شده که به دانش آموزان 
اختیار انتخاب انجام فعالیت باتوجه به محل زندگی شان داده شود. فعالیت 2 مربوط به مناطق کوهستانی، فعالیت 
3 مربوط به دشت های داخلی و فعالیت 4 به نواحی جلگه ای مربوط است. از دانش آموزان خود بخواهید 
فعالیت مربوط به جغرافیای محل زندگی شان را با دقت پاسخ دهند. به آنها فرصت بدهید تا با جمع آوری مطالب 
مختلف گزارش غنی به کالس آورده و ارائه نمایند. این کار کمک می کند تا آنان نسبت به محل زندگی خود 
آشنایی بیشتری داشته باشند. از دانش آموزان بخواهید برای انجام این فعالیت از کتاب استان شناسی کمک 

بگیرند و گزارش خود را ارائه دهند. 
به پایان ببرید: از دانش آموزان بخواهید در گروه های 3 الی 5 نفر با یکدیگر گفتگو کنند و خالصه ای 
از آنچه که در کالس یاد گرفته اند مکتوب نمایند. پس از اتمام وقت تعیین شده از یکی از گروه ها بخواهید 
با استفاده از نوشته خود و کمک از نقشه ناهمواری های نصب شده بر روی دیوار کالس، مطالب را مرور 

کنند. از سایر گروه ها بخواهید درصورت لزوم موارد را تکمیل نمایند.

محورهای عمده ارزشیابی

مشخص کردن ناهمواری های ایران شامل مناطق ناهموار و هموار برروی نقشه و تعیین تقسیمات مربوط به 
هریک از آنها، بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی ناهمواری ها و جمعیت ایران، نحوه به وجودآمدن زاگرس 
و عوامل تغییردهنده آن، ارزش های اقتصای مناطق مختلف جغرافیایی، نقش و عملکرد انسان در نواحی و 

تغییرات آن و کلیه مواردی که در انتظارات یادگیری می تواند محور ارزشیابی قرارگیرد، می شود.
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                                                   سطوح ارزشیابی کالسی

سطح٣سطح٢سطح1مالک

ناهمواری های ایران

کلیه مفاهیم و تعاریف و 
توضیحات ارائه شده در درس 

را بیان می کند.

با استفاده از نقشه ناهمواری ها 
و نقشه جمعیت تمام موارد 

محتوا را پیاده سازی کرده و 
با کمک آنها به دوستان خود 

تفاوت ها و شباهت های مناطق 
مختلف را توضیح می دهد.

با استناد به محتوا و نقشه ها 
و بیان شباهت ها و تفاوت ها به 

تحلیل مناطق می پردازد.

دانستنی های معلم 

فالت ایران: فالت پهناور ایران که بیش از 90 درصد از محدودهٔ جغرافیایی کشور در داخل آن قرار 
گرفته در بخش میانی کمربند کوهزایی موسوم به آلپ  ــ هیمالیا قرار دارد. این فالت که در شمار فالت های 
جوان کره زمین بوده، هنوز به حرکت های زمین ساختی خود مشغول هست که از جمله دالیل اصلی آن می توان 
به تحت فشار بودنش از طرف مناطق و فالت های  همجوار اشاره نمود؛ به طور مثال از طرف شمال توسط 
منطقه وسیع توران، از جنوب شرق به وسیله فالت بزرگ دکن و هند، از جنوب غرب توسط نواحی پهناور 
صحرای عربستان و فالت عربی که از توده عظیم آفریقا جدا شده است، تحت فشار و چین خوردگی ست؛ 
یعنی نواحی و مناطق مذکور، هر سال به دلیل حرکت الیه های زیرین زمین و توده زمین ساختی خود، بین 3 تا 
5 سانتی متر به طرف فالت ایـران در حرکت اند که این امر موجب حرکات زمیـن ساختی و کوه زایی در درون 

فالت ایران می گردد.
قله دماونـد: »کوه بسیار مرتفع و عظیمی است که زمستان و تابستان، قلـٔه آن از بـرف پوشیده شده و 
هیچ کس نمی تواند بر فراز و یا نزدیکی آن قله برسد.« این عبارت توسط »ابودلف« جغرافی دان و معدن شناس 
معروف نوشته شده که درسال 331 خورشیدی برابر با 952 میالدی یعنی بیش از 1000 سال قبل، عازم 
صعود به قله دماوند شد. وی اگر چه به قله نرسید اما حداقل سابقه ای یک هزار ساله و مستند از کوهنوردی 
بر دماوند برجای گذارده است.قله دماوند دارای جاذبه های فراوانی است که می توان گفت همه کوهنوردان 
کشور، آرزوی حداقل یک بار قرار گرفتن در کنار قله اش را دارند. تاکنون بسیاری ازکوهنوردان بزرگ 
جهان نیز از جمله »رینهولد مسنر«، توان و قدرت خود را در آن به آزمایش گذاشتند و نامبرده از این کوه به 

عنوان هیمالیایی دیگر نام برده است.
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هدف کلی 

دانش آموزان با شناخت آب وهوای ایران عوامل مؤثر بر آن را، بیان نموده و این تأثیرات را بر روی زندگی 
انسان ها تشخیص داده و نسبت به آنها حساس می شوند.

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 تفاوت هوا و آب وهوا را بیان کنند.
 تأثیرات گزارشات پیش بینی هوا را بر فعالیت های روزانه انسان بیان کنند.

 دالیل جغرافیایی تنوع آب وهوایی ایران را بیان کنند.
 با توجه به نقشه صفحه 36 کتاب رابطه بین عرض جغرافیایی و دمای ایران را تشریح کنند.

 با ترسیم کره زمین و تعیین مناطق پرفشار و کم فشار برروی آن نحوه گردش عمومی هوا را توضیح دهند.
 نقش ارتفاع در کاهش و یا افزایش دما را توضیح دهند.

 نقش توده های هوای ورودی )در طول سال( را در آب وهوای کشور توضیح دهند.
 دالیل تقسیم بندی اقلیمی و ایجاد بیابان در ایران را بیان کنند.

 تأثیر آب وهوا را بر معماری، سامانه های حمل ونقل، سالمت و امنیت محل زندگی خود گزارش نمایند.
 مشکالت محیط زیستی ناشی از تغییرات آب وهوایی را بیان کنند.

 نسبت به تغییر وضعیت آب وهوایی ایران حساس شوند.

وسایل مورد نیاز
در صورت امکان دسترسی به اینترنت برای بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و اطالعات پیش بینی هوا، 
دما،  بارش،  میزان  شامل  اطالعات  مجموعه  از  آموزشی  بسته  یک  ایران،  آب وهوایی  تنوع  ز  ا تصاویری 

آب و هوای ایراندرس پنجم
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ارتفاع، عرض جغرافیایی از چندین شهر کشور، نقشه های بارش، دما و ناهمواری ایران، نمایش فیلم از 
تغییرات آب وهوایی و بریده روزنامه از مشکالت محیط زیستی ناشی از تغییرات وضعیت آب وهوایی ایران، 

انیمیشن توده های هوا
آماده کنید: به منظور آماده سازی دانش آموزان از پیش بایسته ها و پیش دانسته های آنان کمک بگیرید. 
دانش آموزان درباره آب وهوا )کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی( مطالبی خوانده اند ضمن کمک 
از آن مطالب برای گزارش های آب وهوایی نظیر روزنامه ها و رسانه های کشور )رادیو و تلویزیون ( هم استناد 
تصاویر  از  استفاده  امکان  ایران شوید. در صورت  آب وهوای  بحث  وارد  دانش آموزان  با همراهی  کنید. 

ماهواره ای، کالسی جذاب و با نشاط برای دانش آموزان ایجاد می شود. 
پاسخ فعالیت صفحه 35

حرکت  جهتی  چه  در  ابرها  بگویید  و  کنید  مقایسه  هم  با  را  )شکل4(  ایران  تصویرماهواره ای  دو   ٢

می کنند؟ آیا می توان با مقایسه این تصاویر، وضعیت هوا را پیش بینی کرد؟
ابرها به طرف شرق حرکت می کنند و با توجه به جهت حرکت توده های هوای مرطوب که ابرهای باران زا 

را با خود به همراه می آورند می توان وضع هوا را پیش بینی کرد.
تصاویر  و  هواشناسی  نقشه های  از  استفاده  بدون  و  تجربی  روش های  به  می توان  آیا  کنید  تحقیق   ٤

ماهواره ای، وضع هوا را پیش بینی کرد؟
1 ابر سرخ در هنگام شب نشانه بارش شدید است.

٢ بارش شدید صبح، آفتاب شدید ظهر را به دنبال دارد.

٣ چشمک زدن ستاره ها در شب و وجود غبار در هوا در ظهر نشانه شروع تندر )بادهای شدید( است.

٤ حرکت یک ابر زیر یک ابر دیگر نشانه شروع بارش باران است.

٥ ابرهای سیاه و قلمبه بیشتر باران زا و ابرهای سفید و یک دست بیشتر برف زا هستند.

٦ کفش دوزک ها که یکی از باهوش ترین حشرات اطراف ما هستند نیز می توانند در پیش بینی وضع هوا 

به ما کمک کنند. وقتی آنها کنار هم تجمع می کنند، یعنی روز گرمی در راه است. اما اگر آنها به دنبال سر پناه 
باشند یعنی هوایی سرد در راه است.

٧ وقتی گوسفندها در کنار هم جمع می شوند وبه هم می چسبند یعنی هوا طوفانی خواهد شد.

آموزش دهید: وجود یک بستٔه آموزشی از مجموعه اطالعات شامل میزان بارش، دما، ارتفاع، عرض 
جغرافیایی از چندین شهر کشور و نقاط مختلف )به صورت جدول( و تصاویر گوناگون از همان نقاط همراه با 

تصاویر و نقشه های نمایشی مناطق پرفشار و کم فشار و طرح سؤاالت چالش برانگیز مانند:
ــ با استفاده از اطالعات و تصاویر دربارٔه وضعیت اقلیمی شهرهای داده شده با یکدیگر گفت وگو کنید. 

به نظر شما آیا همٔه مکان های ایران دارای مشخصه آب وهوایی یکسانی هستند؟
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با استفاده از نقشٔه  بنابراین  با بحث موقعیت جغرافیایی در درس های گذشته آشنا شده اند  دانش آموزان 
صفحه 36 از آنها بخواهید که تفاوت دمای شهرهای مختلف ایران را با توجه به عرض جغرافیایی نشان دهند. 

پاسخ فعالیت صفحه 39
1 اگر رشته کوه البرز، جنوب دریای خزر نبود، وضعیت بارش در ناحیه خزری چگونه بود؟

اگر رشته کوه البرز در جنوب دریای خزر نبود کناره های دریای خزر بسیارکم باران و شرجی بود.
٢ با توجه به شکل ،11دامنه های شرقی و غربی زاگرس را از نظر میزان رطوبت مقایسه کنید.

دامنه های غربی زاگرس به طرف بادهای مرطوب غربی قراردارند و بارش نسبتاً خوبی دارد ولی دامنه های 
شرقی زاگرس که پشت به بادهای مرطوب غربی است باران کمی دارد زیرا رشته کوه زاگرس با جهت شمال 
غرب جنوب شرق موجب صعود بادهای مرطوب غربی در دامنه های غربی این رشته کوه شده و باران زیادی 
در دامنه های غربی می بارد و این بادها بعد از بارش زیاد دردامنه های غربی وقتی به دامنه های شرقی می رسند 

بارش کمتری موجب می شوند.
٣ شهرکرد و دزفول در یک عرض جغرافیایی قرار دارند. بررسی کنید کدام شهر سردتر و کدام شهر 

گرم تر است. چرا؟
شهرکرد سردتر است زیرا در ارتفاع زیاد یعنی 2066 متری قرار دارد و شهر دزفول گرم تر است چون 

در ارتفاع کمتری یعنی 143متری قرار دارد.
تصاویر گردش عمومی هوا )صفحه 37( و تفاوت دامنه های شرقی و غربی زاگرس )صفحه 38( و ورود 

توده های هوا )صفحه 39( از جمله مواردی هستند که در تفهیم مطالب به شما کمک خواهند نمود. 
برای آموزش توده های هوای ورودی به کشور باید استفاده از انیمیشن یکی از بهترین گزینه ها است. 
جایگزین نمودن پوستر کامل توده های هوای ورودی به کشور و استفاده از نقشه ایران در مرکز تابلوی کالس 
با توجه به جهت آن در اطراف نقشه ایران می تواند مدل تجسمی  خوبی برای  و اضافه کردن هر توده هوا 

یادگیری دانش آموزان باشد.
انجام فعالیت 3 به یادگیری بهتر مبحث توده های ورودی هوا به کشور کمک می کند. از آنها بخواهید این 

فعالیت ها را به صورت زیر انجام دهند و در صورت نیاز، نظر یکدیگر را جویا شوند.
 

اثر آب وهواییمنشأزمان ورود به کشورجهت نفوذ به کشورنام تودۀ هوا

بارش برف و باراندریای مدیترانه و اقیانوس اطلسدوره سرماشمال غرب ایرانمرطوب غربی

وقوع باران های سیالبیاقیانوس هنددوره گرم سالجنوب شرق ایرانموسمی

افزایش شدید دماعربستانتابستانجنوب غرب ایرانگرم و خشک
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از دانش آموزان بخواهید فعالیت 4 را انجام دهند و با دقت در شکل 12 توده های ورودی هوا به محل 
زندگی شان را تشخیص بدهند. 

کمک  کرده اید  علمی   تالش  آن  برروی  تاکنون  که  مطالبی  از  ایران  آب وهوای  انواع  بحث  مرور  برای 
بگیرید. از دانش آموزان بخواهید بارش، دما، رطوبت، ارتفاع، دوری و نزدیکی به دریا و حتی توده های 
با  و  ایران( مطابقت دهند  )تقسیم بندی آب وهوای  نقشه صفحه 41  با  را  ورودی هوا و عرض جغرافیایی 
استناد به اطالعات و شرایط نوشته شده هر ناحیه آب وهوایی نقشه صفحه41 جمع بندی ارائه دهند و رابطه 
علت  تواند  می  و طرح سؤاالتی  بحث  همین  ادامه  آورند.  به دست  را  و شرایط حاکم  تقسیم بندی  این  بین 

به وجودآمدن بیابان ها در ایران را مفهوم کند.
نقشه  از  استفاده  و  ایران  در  بیابان ها  آمدن  به وجود  علت  و  آب وهوایی  شرایط  بین  ارتباط  برقراری  با 

پراکندگی جغرافیایی انواع بیابان های ایران توضیحات بیشتری به دانش آموزان بدهید. 
با استفاده از چهار نوع آب و هوا با موضوعات، شکل خانه ها، نوع پوشش گیاهی، نوع لباس پوشیدن 
مردم و کشاورزی، تصاویری تهیه نمایند.از دانش آموزان بخواهید هر یک از تصاویر نواحی مختلف را با هم 
مقایسه و تفاوت های آنان را در جدولی تهیه کنند. مقایسه جداول تهیه شده و گفت وگو بر روی موارد آنها 

نکات مهمی را برای دانش آموزان از تأثیر آب وهوا بر زندگی مشخص خواهد کرد.
در پایان به علت به روز بودن موضوع مشکالت محیط زیستی ناشی از تغییر وضعیت آب وهوایی در کشور 
می توان بریده های روزنامه در یک سال اخیر در اختیار دانش آموزان قرارداده با استفاده از مطالب نوشته شده 
در این بریده روزنامه ها بحران های ناشی از تغییر آب وهوا برای دانش آموزان مشخص خواهد شد. انجام 

فعالیت بحران ها به تفهیم کامل مطلب کمک می کند.سپس فعالیت 7 را انجام بدهید. 

نوع آب وهواویژگی معماری

آب وهوای معتدل خزریاستفاده از پایه های چوبی برای ساختمان

آب وهوای گرم وخشکپنجره های کوچک با سایبان

آب وهوای معتدل خزریبام های شیب دار یا شیروانی

آب وهوای گرم وشرجی جنوبانطباق جهت ساختمان با نسیم ساحل و دریا

آب وهوای گرم و خشک دادن شکل گنبدی به بنا

آب وهوای کوهستانیبهره گیری از جهت آفتاب در بنا

آب وهوای گرم و خشک استفاده از بادگیر

آب وهوای گرم وخشک استفاده از خاک و گل که ظرفیت حرارتی زیادی دارند
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به پایان ببرید: در صورتی که سه جلسه برای تدریس این درس در نظر گرفته شده، بهتر است هر بخش 
به طور مجزا جمع بندی شود. جمع بندی هر بخش به کمک دانش آموزان و خالصه نویسی مطلب بر روی 
تابلوی کالس روش مناسبی است. برگزاری بازدید علمی  از ایستگاه هواشناسی محل زندگی دانش آموز 

بسیار اهمیت دارد.

محورهای عمده ارزشیابی

درس  ماهیت  دلیل  بیابان ها،  آمدن  به وجود  علت  آب وهوا،  انواع  آب وهوا،  بر  مؤثر  عوامل  و  هیم  مفا
فعالیت های مهارتی دانش آموزان و انجام کارهای گروهی نقش مهمی در ارزشیابی کالس دارد.

سطوح ارزشیابی کالس

سطح3سطح2سطح1مالک

آب وهوای 
ایران

تنوع  دالیل  آب   وهوایی،  وع  تن
آب وهوایی، تقسیمات آب وهوایی 
درک  اقلیمی را  تغییرات  و  ران  ای
و توضیحات هریک را به کالس 

ارائه دهند.

رابطه بین شرایط حاکم بر نواحی 
مختلف کشور و چگونگی پدید 
ایران  مختلف  آب وهوای  دن  آم

را با مستندات توضیح دهند.

شرایط آب وهوای حاکم بر ایران را 
تحلیل و روند تغییرات آب وهوای 
ایران را پیش بینی کنند یا از مجموع 
ارائـه  نقـدی  موجـود  ـریه های  نظ

دهند.

دانستنی های معلم 

اقلیم:
کره،  یخ  کره،  آب  هواکره،  دیگر  بزرگ  ارتباط چندین دستگاه  از  که  است  بزرگی  بسیار  یم دستگاه  اقل
سنگ کره و زیست کره پدید می آید.برایند همه ارتباطات که در درون و در بین دستگاه های هواکره، آب کره، 

یخ کره، سنگ کره و زیست کره برقرار است اقلیم یک محل معین را می سازد.
شناخت هواکره، نخستین گام در شناخت آب وهوای هر محل است.

اجزای گردش عمومی هوا: 
چرخٔه هدلی، چرخٔه فرل، چرخٔه قطبی، پرفشارهای جنب حاره، بادهای غربی، رودبادها )رودباد شرقی، 
رودباد جنب حاره، رودباد جبهه قطبی(، کم فشارهای جنب قطبی، امواج رزبای، کمربند هم گرایی حاره و 

جبهٔه قطبی نمونه هایی از اجزای گردش عمومی هوا هستند. 
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از:  عبارت اند  که  اجزا است  این  از  برخی  به  وابسته  آن  موقعیت جغرافیایی  دلیل  به  ایران  آب وهوای 
پرفشار آزور، کم فشار گنگ و فرود خلیج فارس، کم فشارجنب قطبی، کم فشار آسیایی، رودباد جنب    حاره، 
ـ مدیترانه، فرود دریای سرخ، پرفشار سیبری، فرود بلند مدیترانه  رودباد جبهٔه قطبی، جبهه قطبی، فرود سیاهـ 

و بادهای غربی.
1 نقش پرفشار سیبری و دریای سیاه: پرفشار سیبری یکی از سامانه هایی است که در کرانه های 

خزر به ویژه در کرانه های جنوب غربی، در ایجاد بارش نقش بازی می کند. پرفشار دریای سیاه نیز در ایجاد 
بارش در کرانه های خزر نقش بسیار مهمی  دارد. البته نقش پرفشار دریای سیاه در ایجاد بارش های سنگین 

بسیار بیش از پرفشار سیبری است.
پرفشار سیبری نقش دمایی مهمی هم در ایران بازی می کند. این پرفشار عمدتاً از شمال شرق و گاهی از 

شمال غرب در ایران نفوذ می کند و هوای بسیار سرد و خشک را بر بخش هایی از کشور سرازیر می کند.
٢ نقش کم فشار گنگ: کم فشار گنگ بخشی از گردش موسمی  هند است. شکل گیری این کم فشار 

از اوایل اردیبهشت آغاز می شود، در اواخر تیر به اوج فعالیت خود می رسد. بارش های تابستانی در جنوب 
شرق ایران و بادهای 120روزه سیستان با شکل گیری این سامانه ارتباط دارند.

گاهی کم فشار گنگ رشد عمودی بیشتری پیدا می کند و شرایط تشکیل ابر و بارش فراهم می شود. در 
این شرایط بارش های بسیار سنگینی در جنوب شرق ایران ریزش می کند. وجود مخروط افکنه عظیم در 

نزدیکی شهدادکرمان و کلوت های دشت لوت با این گونه بارش ها ارتباط دارد.
٣ نقش فرود دریای سرخ: فرود دریای سرخ سامانه همدید کم ضخامتی است که از آبان تا بهمن فعال 

است. این فرود زبانه ای از کم فشار سودان است.اگر فرود دریای سرخ با استقرار یک فرود در تراز میانی 
جو همراه شود امکان صعود عمیق و تشکیل ابر و بارش فراهم می شود. در این صورت فرود دریای سرخ در 
حالت بارانی است. در این مواقع امکان ریزش های سنگین و سیل آسا در جنوب غرب ایران وجود دارد. 
در صورتی که فرود دریای سرخ با فرود تراز میانی جو همراه نشود جریان های گرم و خشک را از روی 
عربستان و عراق به ایران هدایت می کند و توفان های گرد و غبار پدید می آورد. در این صورت فرود دریای 
سرخ در حالت خشک قرار دارد. بنابراین توفان های گرد و غبار و بارش های سیل آسای مناطق جنوب غربی 
ایران با این سامانه ارتباط دارد. در جنوب، حتی بارش 200میلی متر در روز نیز در محلی که بارش ساالنه 

آن حدود 100میلی متر است دیده شده است.
انباشت هوا در  جریان های مداری هوا در محل رودباد جنب حاره، سبب  نقش پرفشار آزور:   ٤

تروپوسفر باالیی در حوالی مدار 30درجه می شود. به سبب همین انباشتگی، هوا از باال به سوی سطح زمین 
جریان می یابد و سامانه های پرفشاری را پدید می آورد که به نام پرفشارهای جنب حاره شناخته می شوند. این 

سامانه ها با هوای گرم، آفتابی و خشک همراه هستند.
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تشکیل  شمالی  اطلس  اقیانوس  روی  بر  که  آزور  حاره ای  پرفشارجنب  از  زبانه ای  سال  گرم  دوره  در 
می شود بر روی ایران استقرار می یابد.این سامانه سبب حاکمیت هوایی گرم و خشک بر بخش بزرگی از 
ایران می شود. در زیر این پرفشار، کم فشار گرمایی کم ضخامتی تشکیل می شود که به دلیل غلبه پرفشار 

امکان تشکیل ابر و بارش را پیدا نمی کند.
رودبادها: سرعت باد در ارتفاعات مختلف متفاوت است. در هر دو نیم کره در فاصله پرفشارهای جنب 
حاره و کم فشارهای جنب قطبی باد عمدتاً غربی است و در فاصله پرفشارهای جنب حاره و استوا بادهای 
شرقی. کانون باالیی پرفشارهای جنب حاره بر روی مدار 15درجه قرار می گیرد. حداکثر سرعت بادهای 
غربی بین 45 تا 67 متر بر ثانیه است و در زمستان حتی به 135متر بر ثانیه هم می رسد. محدوده وزش این بادها 
بسیار باریک است و بر روی مدار 30درجه در ارتفاعی بین 9 تا 15 کیلومتر قراردارد. این بادهای پرسرعت 

را رودباد می نامند.
روش های طبقه بندی اقلیم منطقه: روش دمارتون،ایوانوف، آمبرژه، سلیانینوف و کوپن از روش های 

قدیمی طبقه بندی اقلیم هستند.
مرز  اقلیمی  تعیین کننده  داده های  آماری  ماهیت  زیادی  حد  تا  اقلیمی،  طبقه بندی  نوین  ی  روش ها در 
نواحی آب وهوایی است نه سلیقه فردی محقق. در این روش ها تعداد عناصری که می توانند در پهنه بندی 
اقلیمی  شرکت کنند محدودیت ندارد و به همین دلیل این گونه طبقه بندی ها می تواند به شناسایی اقلیم هایی 

بینجامد که در آنها بزرگِی تفاوت های مکانی تعداد زیادی عنصر اقلیمی  در نظر گرفته شده باشد.
مراکز پیش بینی و اطالعات جوی: مراکز مخابرات هواشناسی کشورهای مختلف همان گونه که اطالعات 
کشور خود را به نقاط دیگر جهان ارسال می کنند اطالعات کشورهای دیگر را نیز دریافت می کنند.این اطالعات 
به مراکز پیش بینی فرستاده می شود، در مراکز پیش بینی هواشناسی دی کد می شود )یعنی از حالت رمز خارج 
می شود( و روی نقشه های جغرافیایی مخصوصی که برای همین منظور تهیه شده پالت می شود، یعنی اطالعات 
هر ایستگاهی در محل همان ایستگاه یادداشت می شود.سپس نقشه های تهیه شده تجزیه و تحلیل می شود.

خطوط هم مقدار روی آن رسم می گردد.مناطق کم فشار و پرفشار،توده های مختلف هوا و جبهه های همراه 
با آنها و همچنین سمت و سرعت حرکت و تقویت و تضعیف سیستم ها شناسایی می شود.پس از آن با استفاده 
از این نقشه ها و تصاویر ماهواره ای و مدل های پیش بینی عددی که با استفاده از همین اطالعات توسط رایانه 
به دست می آید وضعیت جوی روزهای آینده پیش بینی می شود.پیش بینی هایی که به این نحو صادر می شود از 
طریق رسانه های گروهی و صدا و سیما در اختیار مردم قرار می گیرد.پیش بینی های مخصوص برای فرودگاه ها 
و مسیر پرواز هواپیما ها و بنادر کشتی رانی صادر و دراختیار آنها قرار داده می شود.پیش بینی ها نیز تا سه روز 
آینده برای امور کشاورزی صادر می شود.از این پیش بینی ها برای آبیاری، سم پاشی، برداشت محصول و غیره 

استفاده می شود.
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وارونگی دما: با افزایش ارتفاع دمای هوا کاهش می یابد. اما در شرایطی که با افزایش ارتفاع، دمای هوا 
به طور ناگهانی افزایش یابد وارونگی دما رخ داده است. در این حالت هوای سرد و سنگین در سطح زمین قرار 
گرفته و اجازه نمی دهد که آلودگی به طرف باال حرکت کند و در نتیجه میزان آالینده ها در هوای شهرهای بزرگی 
مانند تهران بسیارزیاد می شود و مشکالت فراوانی را برای مردم ایجاد می کند. سردشدن ناگهانی هوای سطح 

زمین و عبور یک الیه هوای گرم از روی هوای سرد از مهم ترین علل پدید آمدن وارونگی دما است.

معرفی منابع برای معلم:
1 آب وهوای ایران تألیف دکتر ابوالفضل مسعودیان از انجمن ایرانی اقلیم شناسی

٢ هوا و اقلیم شناسی تألیف دکتر نصرت اللّه یوسفی و دکتر داریوش فامیلی، انتشارات دانشگاه آزاد 

اسالمی
٣ هوا و اقلیم شناسی تهیه و تدوین دکتر امین علی زاده، دکتر غالمعلی کمالی، دکتر فرهاد موسوی و 

دکتر محمدموسوی بایگی، دانشگاه مشهد
٤ تغییر اقلیم تألیف قاسم عزیزی، نشرقومس

٥ آب وهوای ایران، دکتر علیجانی، دانشگاه پیام نور

٦ آب وهوای کره زمین، دکتر ابراهیم جعفرپور، دانشگاه پیام نور

٧ مبانی اقلیم شناسی، دکتر ابراهیم جعفرپور، دانشگاه پیام نور

٨ آب وهوای کره زمین، جلد دوم منطقه برون حاره، ترجمه دکتر علیجانی، انتشارات سمت

٩ اقلیم شناسی سینوپتیک تألیف دکتر علیجانی، انتشارات سمت

1٠ جغرافیای ناحیه ای ایران جلد 2، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

11 مبانی آب وهواشناسی تألیف دکتر علیجانی و دکتر کاویانی، انتشارات سمت

1٢ سیارٔه زمین تألیف امید ملک حسینی، انتشارات دیباچه

1٣ سایت های مفید:

www.irimo.ir سازمان هواشناسی کشور
climatology.ir وب سایت جامع هوا و اقلیم شناسی ایران

cri.ac.ir مرکزملی اقلیم شناسی
iaca.mihanblog.com اقلیم شناسان ایران

imsf.ir انجمن علمی هواشناسان ایران
wmo.int/pages/index_en.html سازمان هواشناسی جهانی
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هدف کلی 

دانش آموزان به اهمیت آب، توزیع بارش و پراکندگی آن در کشور پی برده و اهمیت دریاهای اطراف ایران 
را درک نموده و نسبت به مسائل و مشکالت آب در کشور احساس مسئولیت کنند.

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 برروی نقشه میانگین بارندگی ساالنٔه ایران توزیع بارش و چگونگی پراکندگی آن را توضیح دهند.
 ویژگی های رودهای ایران را توضیح دهند. 

 تفاوت بین کانون آبگیر و حوضه آبریز را بیان کنند.
 ویژگی های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را بیان و اهمیت هر یک را توضیح دهند. 

 علل آالیندگی دریاهای ایران را ذکر کنند.
 مهم ترین دالیل کاهش آب دریاچه ارومیه را بیان کنند.

 نسبت به مسائل و حل مشکالت آب در کشور احساس مسئولیت کنند. 

مواد و وسایل مورد نیاز
نقشه های توزیع بارش، حوضه های آبریز، کانون های آبگیر و دریاچه های کشور، بریده روزنامه از اخبار 

و وضعیت آب کشور، مدل ناهمواری 
آماده کنید: یکی از راه های مناسب شروع این درس استفاده از روش رویدادهای جاری است. بحث 
آب از جمله مواردی است که به طور مداوم در اخبارهای سمعی و بصری کشور منعکس می شود. آوردن بریده 
روزنامه و توزیع آنها بین دانش آموزان با پخش صوتی قسمتی از یک خبر در ارتباط با منابع آبی ایران می تواند 
توانید از پیش دانسته های دانش آموزان که در کتب علوم تجربی،  آمادگی الزم را ایجاد نماید. همچنین می 

منابع آب ایراندرس ششم
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مطالعات اجتماعی و فارسی کسب کرده اند، کمک بگیرید.
پس از جلب نظر دانش آموزان در این مرحله سعی کنید با پرسش هایی پیرامون موضوع آب در محیط 

جغرافیایی اطرافشان زمینه ورود به بحث منابع آب به طور کلی را فراهم کنید.
نگاه  ایران در صفحه 47  بارنـدگی ساالنه  نقشه میانگین  به  از دانش آموزان بخواهید  آموزش دهید: 
کرده و به سؤاالت پاسخ دهند. سپس از آنها بپرسید که بارندگی در ایران از نظر زمان و تنوع ریزش چگونه 

است؟ چرا؟ 
سپس بحث را به سمتی ببرید که دانش آموزان به این مفهوم برسند که در زمان عدم بارش مکان های ذخیره 

آب )قنات، چشمه، چاه و سد(  به کمک انسان می آیند و نیازهای آنها را برطرف می نمایند.
برای ورود به بحث ویژگی های ایران بهتر است از یک نقشه رودهای ایران در قطع دیواری استفاده کنید 
و در صورت عدم دسترسی به این نوع نقشه از دانش آموزان بخواهید به صفحه های کتاب مراجعه کنند و از 
نقشه دریاچه های ایران که در آن رودهای فصلی و دائمی مشخص شده اند استفاده نمایند. دانش آموزان با 

بررسی این نقشه می توانند به برخی از ویژگی رودهای ایران اشاره کنند.
بهتر است در این بخش با انجام فعالیت 2 به کتاب استان شناسی پرداخته شود و عالوه بر تعیین میزان و 

نوع بارش های استان محل زندگی دانش آموزان رودهای جاری در استان شناسایی شود.
بحث مربوط به کانون های آبگیر و حوضه های آبریز بسیار به هم نزدیک است. بهتر است این دو بخش 
با هم تدریس شود. کافی است محل تجمع آب و سرچشمه رودها و محل جاری شدن آب را به عنوان محور 
این دو تعریف با استفاده از مدل ناهمواری آموزش دهید. با کمک نقشه های صفحه 49 و 50 می توانید 
مفاهیم کانون های دائمی، فصلی و اتفاقی و همچنین حوضه آبریز داخلی و خارجی را با پرسش هایی از قبل 

تعیین شده، تدریس کنید.
برای درک بهتر دانش آموزان از موقعیت دریاهای ایران پیشنهاد می شود که از دانش آموزان بخواهید 
به موقعیت دریاهای ایران به نقشه صفحات 15 و 16 کتاب مراجعه کنند. سؤالی در زمینه اهمیت دریاهای 
ایران طرح کنید. اجازه بدهید تا دانش آموزان با یکدیگر گفت وگو کنند و جهت بحث را در ارتباط با موقعیت 

همسایگان و راهیابی ایران به دریای آزاد هدایت کنید.
برای پاسخ به سؤال صفحه 51 »کشورهای همسایه این دریا کدامند؟« بهتر است دانش آموزان را به نقشه 
صفحه 51 ارجاع دهید. همان طور که می دانید عمیق ترین بخش دریای خزر در جنوب آن یعنی سمت ایران 
قرار دارد. بهتر است از آنها بخواهید که در اینترنت جست وجو کنند و گزارش دهند که این بخش عمیق 

چه امتیازاتی برای کشورمان دارد؟
برای بحث اهمیت این دریا از پیش دانسته ها و پیش بایسته های دانش آموزان کمک بگیرید مواردی که آنها 

ذکر می کنند و صحیح است تأیید و هر چه از موارد ذکر نشد در کالس تدریس کنید.
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با توجه به اطالعات دانش آموزان از خلیج فارس و دریای عمان و با کمک نقشه های صفحات 53 و 
54 می توانید این بخش از محتوا را به روش تعاملی تدریس کنید. دانش آموزان اطالعات را برروی تابلوی 

کالس لیست کنند. سپس مطالب را دسته بندی کرده و در نهایت کمبودها را خودتان تکمیل کنید.
برای تدریس مبحث دریاچه ها از نقشه صفحه 56 استفاده کنید. از دانش آموزان بخواهید راهنمای نقشه 
را مطالعه کنند. راهنمای نقشه دریاچه ها به دریاچه فصلی و دائمی و رودخانه های فصلی و دائمی اشاره دارد. 
بنابراین مشاهده دقیق نقشه و سؤاالت شما به دانش آموزان کمک می کند که هم دریاچه های فصلی و دائمی ایران 

را شناسایی کنند و هم با بررسی رودخانه های اطراف آنان به دالیل دائمی و فصلی بودن آنها پی ببرند.
دریاچه ارومیه به عنوان یک مبحث روز و مورد توجه عموم مردم ایران در سال های اخیر مطرح است. 
استفاده از خبرهای روزنامه ها و سایت های معتبر می تواند اطالعات به روزی به دانش آموزان ارائه دهد. ارائه 
مطالب توسط دانش آموزان برای مباحث روز، بهترین شیوه تدریس می باشد. اشتیاق دانش آموزان برای 

کسب اطالع از آنچه پیرامونشان در حال حاضر می گذرد، بسیار جذاب است.
تعدادی از فعالیت های این درس در حین تدریس انجام می شود.اما فعالیت های 5، 6 و 8 به طور گروهی 
و طی گزارش به کالس ارائه می شود. از دانش آموزان بخواهید مستندات گزارش خود را در انتهای زمان 

کالس ارائه دهند تا سایر دانش آموزان نیز در صورت تمایل به آنها مراجعه کنند. 
این درس را با حفظ نکات ایمنی کامل می توان در کنار نهر ها، جوی ها، چشمه ها، مظهر قنات ها و برکه های 
کم عمق آموزش داد.هرگز به سراغ سواحل مواج و طوفانی، دهانه چاه ها و برکه های عمیق و رودهای خروشان 

نروید. به خاطر داشته باشید مسئولیت حفظ جان دانش آموزان با همکاران محترم است.
به پایان ببرید: برای جمع بندی این درس از دانش آموزان بخواهید با کمک نقشه های میانگین بارندگی 
ساالنه، کانون های آبگیر، حوضه های آبریز، دریاچه های ایران و جنوب غربی آسیا صفحه 16 آنچه آموخته اند  
را بازگو کنند. برای سهیم شدن همه دانش آموزان در جمع بندی، هر بخش را به گروهی بسپارید و در نهایت 
خودتان کمبودها را تکمیل کنید. در جمع بندی نهایی تالش کنید تا به نقش نسل جوان برای استفاده بهینه 
و صرفه جویی در منابع آب اشاره نموده و آنها را نسبت به این مهم حساس نموده و واردکردن آب سالم به 

چرخه زندگی انسان ها را تبیین نمایید.
محورهای عمده ارزشیابی: با توجه به انتظارات یادگیری، توانایی توضیح نقشه میانگین بارندگی ساالنه 
در ایران و نوع ریزش های جوی غالب در ایران، بیان ویژگی های رودهای ایران و مفهوم کانون های آبگیر و 
حوضه آبریز و مقایسه این دو مفهوم با یکدیگر، مشخص کردن دریاها و دریاچه های ایران و اهمیت هر یک از 
آنها و تحلیل موقعیت ایران در جهان از طریق دریا، انواع دریاچه ها و شرایط دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ ترین 

دریاچه ایران و دالیل کاهش آب آن از محورهای عمده ارزشیابی است. 
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سطوح ارزشیابی کالسی

سطح 3سطح 2سطح 1مالک

منابع 
آب 
ایران

وضعیت بارش، ویژگی رودها، مفهوم 
کانون هـای آبگیر، حوضه های آبریز، 
دریاهـا و دریاچه هـای ایـران بـرروی 
نقشه نشان داده و توضیحات مربوط 

به آنها را به کالس ارائه می کند.

رابطه بین بارش، رودها، دریاها و 
ویژگی هـای هر یک و تفـاوت بین 
کانون هـای آبگیـر و حوضه هـای 

آبریز را توضیح می دهد.

تحلیلی از وضعیت منابع آب ایران 
در زمان کنونی و پیش بینی آینده آن 
و نقش انسان در آینده آب کشور 

را ارائه می دهد.

دانستنی های معلم

کنار  در  بزرگ  های  پایتخت  بیشتر  و  بزرگ جهان  تمدن های  تمام  تمدن ها:  در شکل گیری  نقش آب 
رودخانه ها شکل گرفته اند. این امر دلیلی جز این ندارد که انرژی سرشار رودخانه ها و تداوم جریان دائمی  آنها، 
باعث تـداوم جریان زندگی و پایداری تمدن ها شده است. مهم ایـن است که استفاده از این سرمایه جاری 
خدادادی را موقت و یک بعدی فرض نکنیم و در راه نگهداری و بهره گیری گسترده از آن بکوشیم. در بسیاری 
از کشورها، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ 6 روزه در 
خاورمیانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکالت بیشتری را هم 
پیش بینی می کنند که به دلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث می شود. آب عامل کلیدی 

توسعٔه پایدار به حساب می آید و امروزه در جهان مهم ترین مؤلفه قدرت اقتصادی و سیاسی است. 
اهمیت آب از نظر قرآن: آب در آموزه های قرآنی مایه حیات همه موجودات جاندار در زمین است. از 
 حی؛ ما هر چیز زنده را از آب قرار داده ایم.

ً
این روست که به صراحت می فرماید: جعلنا من الماء کل شیء

آب مایه آسمانی است چنان که مایه برکت نیز می باشد.البته و برای برکت یابی می بایست انسان ایمان و تقوا 
را مراعات کند. به این معنا که همین آب که ماده حیات بشریت و رشد و شکوفایی تمدنی است و از آسمان 
پاک می بارد برای اینکه مبارک باشد و برکت را برای بشریت پدید آورد می بایست، آدمی را به سوی ایمان به 
خدا و تقوا بکشاند وگرنه همان باران و آب آسمانی مایه هالکت و نیستی می شود و همانند سیل های عظیم همه 

چیز را می شوید و می برد و یا همانند بوران های سخت از ریشه می خشکاند.
آب همچنان که مایه حیات و عنصر اصلی تمدنی و شکوفایی آن است همچنین مایه درمان و شفابخش بشر 
از بیماری نیز می باشد آب سرد و شیرین درمانگری بیشتری دارد و نوشیدن آن به عنوان مایه شفای درون و 

شستن با آن مایه شفای بدن و پوست و گوشت آدمی  است.
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خداوند نه تنها آب را به عنوان یکی از آیات بزرگ خویش می شناساند که انسان با تفکر در آن می تواند به 
آفریدگاری و پروردگاری خداوند برسد بلکه خداوند در آیاتی بر انسان منت می گذارد که وی را با آب گوارا 

سیراب می کند.
هرچند که مطلق آب به عنوان آیه ای درخور توجه مطرح می شود و درآیه 12سوره فاطر توجه به منافع 
آب های تلخ و شیرین مورد تأکید است ولی آب شیرین و خنک به عنوان مهم ترین عنصر مورد توجه است 

و ُشکر خاص می طلبد.
مصرف بهینه آب

آب زیر بنای سالمتی و حیات انسان است. وقتی شیر آب را در خانه باز می کنید و آب سرد و زاللی جاری 
می شود، کمتر به کمبود آن فکر می کنید.

متأسفانه 40 درصد از مردم دنیا از آب سالم محرومند. طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت روزانه 30 هزار نفر 
از مردم دنیا به علت کمبود آب سالم و بهداشتی می میـرند. در واقع مثل این است که در مجاورت و همسایگی 
من و شما هر روز مردم یک شهر 30 هزار نفری از فقدان آب بهداشتی جان می سپارند! و برابر با آمار سازمان 
جهانی بهداشت 80 درصد از بیماری هایی که مردم دنیا از آنها رنج می برند به طور مستقیم مربوط به عدم تأمین 
آب بهداشتی و کافی است. خود ما بزرگ ترین دشمن خویش هستیم زیرا همین آب های موجود را نیز آلوده و 
غیرقابل استفاده می کنیم و یا این ماده با ارزش برای حیات را با مصرف بی رویه هدر می دهیم. این کار باعث 

تقسیم ناعادالنه آب برای بشر شده و هستی تعدادی از افراد بی گناه را به خطر می اندازد.

پیشنهاداتی برای صرفه جویی آب در بخش های مختلف 

مصارف صنعتیمصارف کشاورزیمصارف خانگی

تمام شیلنگ ها، اتصاالت و شیرها را به طور مرتب 
کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود. 

استفاده از سامانه های نوین 
آبیاری

آب  یا  و  فاضالب  از  مجـدد  استفاده 
بازیافتی

برای نوشیدن آب به جای آنکه شیر آب را به مدت 
زیادی باز بگذارید، بهتر است ابتدا چند قطعه یخ 

در لیوان قرار دهید و سپس شیر آب را باز کنید

تـغییـر الگوی کشت برای 
کاهش مصرف آب و افزایش 

بهره وری

افزایش بهره وری از آب موردنیاز

آبیـاری در زمـانی که تابش 
خورشید در حداقل است 
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* شیراز ـ فارس

جغرافیای  انسانی ایران
فصل 3
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هدف کلی

اهمیت  و  پی برده  کشور  در  آن  تأثیر گذار  عوامل  و  پراکندگی  نحوه  و  اهمیت جمعیت  به  دانش آموزان 
جمعیت متعادل و نقش مهاجرت در برنامه ریزی های جمعیتی را درک نموده و نسبت به تغییرات جمعیتی  در 

کشور احساس مسئولیت کنند.

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 عوامل تأثیرگذار در پراکندگی جمعیت ایران را تجزیه و تحلیل کنند.
 هرم سنی ایران  را با هرم سنی سایر کشورها مقایسه کنند.

 عوامل جمعیتی تأثیرگذار بر برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی را نام برده و نقش هر یک را تحلیل 
کنند.

 دربارهٔ جمعیت متعادل و نقش آن در کشور اظهارنظر کنند.
 عوامل انسانی و طبیعی اثرگذار بر مهاجرت ونقش آن را  در تغییرات جمعیتی بررسی کنند.

 نسبت به تغییرات جمعیتی کشور حساس شوند.

مواد و وسایل مورد نیاز
نقشه های پراکندگی جمعیت از جنس کاغذ. ناهمواری، صنایع، منابع نفتی و رودهای دائمی  و موقت با 

مقیاس یکسان که بر روی طلق تهیه شده باشد.
آماده کنید: برای آمادگی دانش آموزان می توان متفاوت عمل کرد. درصورت دسترسی به اینترنت در 
کالس افزایش جمعیت به طور آنالین را مبنای شروع درس قرار دهید و با این بحث که هر ثانیه یا دقیقه چند 
نفر به جمعیت جهان و یا ایران افزوده می شوند شروع کنید. در صورت عدم دسترسی به اینترنت، با تعیین 

ویژگی های جمعیت ایراندرس هفتم
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زمان مشخص )در ثانیه( مقدار جمعیت افزوده شده در کشور یا جهان را در همین زمان اعالم کنید. برای 
جلب توجه بیشتر، این اعداد را بر روی تابلو بنویسید و از این طریق وارد مبحث جمعیت شوید.

آموزش دهید: از دانش آموزان بخواهید صفحٔه 60 کتاب درسی را باز کنند و به 3 سؤال داده شده 
با توجه به نقشه پاسخ دهند. سپس از آنها بخواهید به نقشه های صفحه 61 توجه کنند و رابطه بین عوامل 

جغرافیایی داده شده و جمعیت را مورد بررسی قرار دهند.
در صورت تهیٔه نقشه های هم مقیاس کاغذی، پراکندگی جمعیت و نقشه های ناهمواری، پراکندگی معادن، 
رودهای دایمی و موقت و نقشه پوشش گیاهی  که برروی طلق تهیه شده است، می توان استفاده کرد. از 
دانش آموزان بخواهید نقشه پراکندگی را بر روی میز قرار داده و سایر نقشه های از جنس طلق را یکی یکی 

روی آن قرار دهند و رابطٔه بین جمعیت و سایر موارد را مورد بررسی قرار دهند.
ــ زمانی که دانش آموزان با تجزیه و تحلیل عوامل طبیعی )از طریق نقشه ها( به نقش آنها در پراکندگی 
جمعیت دست  یافتند، کافی است با آوردن مثال هایی ذهن آنها را به سوی عوامل انسانی تأثیرگذار بر پراکندگی 

جمعیت سوق دهیم: به طور مثال رابطٔه بین شبکه راه ها و جمعیت.
نکتٔه قابل توجه این است که دانش آموزان درسی تحت عنوان جمعیت ایران در پایٔه هفتم داشته اند که 
مفاهیمی از جمعیت و جمعیت ایران در آن گفته شده است. همچنین درس جمعیت جهان در پایٔه نهم نکاتی 

دربارهٔ جمعیت، مطرح کرده است. 
از دانش آموزان بخواهید با توجه به پیش بایسته های خود فعالیت 1 صفحه 62 را تکمیل نمایند. 

فعالیت 1 

عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیتعوامل طبیعی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت

حمل ونقلخاک

فناوریمنابع آب

امکانات خدماتی و درمانی و اجتماعیآب و هوا

پیشینه و سابقه تاریخیمنابع و معادن 

یکی از موارد مطرح شده در این درس، ارائه فرمول رشد جمعیت است. بنابراین با توجه به پیش بایسته های 
دانش آموزان، می توانید نسبت به مفهوم رشد جمعیت متفاوت عمل کنید.

بر روی  آنها فرمول را  با کمک  بیاورند.  به خاطر  از دانش آموزان بخواهید که فرمول رشد جمعیت را 
تابلوی کالس بنویسید. سپس از آنها بخواهید به صفحٔه 63 کتاب مراجعه کنند و با توجه به ارقام داده شده 
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از جمعیت ایران، میزان رشد طبیعی جمعیت ایران را به دست آورند و عدد به دست آمده را در جدول داده 
شده در همان صفحه قرار دهند.

به کمک  بنابراین  پایٔه نهم مطرح شده است،  بدانید که این بحث در  باید  به بحث مهاجرت،  برای ورود 
پیش بایسته های دانش آموزان می توانید به این مفهوم، ورود پیدا کنید.

بهتر است پس از ارائٔه توضیحاتی در رابطه با مهاجرت و نقش آن در تغییرات جمعیتی و مخصوصاً در 
برخی از دوره ها )مهاجرت وسیع کشورهای تهدید شدٔه جنوب غرب آسیا در سال های اخیر(، به آنها بگویید 
شما می توانید با استفاده از رشد طبیعی جمعیت و کم یا اضافه کردن مهاجرت به آن، فرمول رشد مطلق را 
به دست آورید. سپس از آنها بخواهید صفحٔه 63 کتاب را باز کنند و فرمول رشد مطلق جمعیت را در کادر 

تعیین شده بنویسند.
سپس از دانش آموزان بپرسید که به  نظر شما این فرمول ها به چه درد می خورد؟

با توجه به پیش دانسته ها و بایسته های آنان، پاسخ های داده شده نتیجه ای جز برنامه ریزی برای کشورها 
نخواهد داشت. بنابراین به  راحتی می توانید دانش آموزان را به سوی مبحث زمان مدت دو برابر شدن جمعیت 
و نقش آن در برنامه ریزی هدایت کنید. بهتر است با ذکر مثال از چند کشور و مقایسه اعداد به  دست آمده 

بحث را باز کنید.
در نظر داشته باشید که مفهوم ساختمان جمعیت در این درس برای دانش آموزان به میزان مفاهیم قبلی 
روشن نیست. یکی از هرم های سنی و جنسی ایران در سال های اخیر را در معرض دید دانش آموزان قرار 
دهید )سیستم کامپیوتر یا پوستر( و از دانش آموزان بخواهید که با توجه به شکل بگویند که چه اطالعاتی را 

از روی آن می توانند استخراج کنند.
با استفاده از شکل، شما می توانید نسبت جنسی و وضعیت سنی ایران را مورد بحث و گفت وگو قرار 
دهید. سپس از دانش آموزان بخواهید به هرم جمعیتی دو کشور اکوادور و آلمان  )صفحٔه 66( کتاب نگاه 
کنند و با توجه به اطالعات  داده شده به سؤاالت 3 فعالیت 3 پاسخ دهند و بعد از آن این دو هرم را با هرم 

جمعیتی ایران مقایسه کنند. 
برای مرور مجدد مفهوم ساختمان جمعیت، بهتر است از گروه های دانش آموزان بخواهید که با همفکری، 
گروه های  بین  و  کنید  تعیین  زمان  فعالیت،  این  انجام  برای  دهند.  انجام  را   66 صفحٔه  تمامی فعالیت های 

دانش آموزان حضور یابید و به سؤاالت آنان پاسخ دهید.
به پاسخ های مشترک  با یکدیگر مقایسه کنند و در نهایت  از دانش آموزان بخواهید که پاسخ هایشان را 

دست یابند.
مناسب و مطلوب  به بحث سیاست های جمعیتی است. جمعیت  برای ورود  پلی  فعالیت،  این  سؤال 4 
به دالیل توجه دولت ها به وضعیت جمعیت کشورها پاسخ می دهد. مهاجرت یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 
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زمان کنونی است که در بحث وضعیت جمعیت اثرگذار است. از دانش آموزان بخواهید که به طور گروهی با 
توجه به اطالعات سال های گذشته خود )پایه های هفتم و نهم( انواع مهاجرت و دالیل آن  را لیست کنند و از 

آنها بخواهید که مهم ترین نوع مهاجرت در کشور ایران را بیان کنند.
نمایند  توجه  کتاب   68 صفحٔه  نمودار  به  که  بخواهید  آنها  از  دانش آموزان،  پاسخ های  بررسی  از  پس 
در  که  طبیعی   و  انسانی  عوامل  به  و  دهند  قرار  گفت وگو  و  بحث  مورد  را  ایران  داخلی  مهاجرت های  و 

مهاجرفرستی و مهاجرپذیری تأثیر داشته بپردازند.
می تواند جای  در کالس  که  مواردی است  از  یکی  استان ها 95ــ1390  مهاجرت پذیری  نمودار سهم 
را  استان  هر  مهاجرت پذیری  میزان  آن  مقایسه ستون های  با  می توانند  آموزان  دانش  باشد.  گفتگو  و  بحث 

مشخص نمایند. 
سپس از آنها بخواهید که نمودار تغییرات جمعیتی شهر آبادان 1395ــ1335 را با دقت مالحظه نمایند 
نهایت  در  نمایند.  تحلیل  و  تجزیه  سال   60 این  طی  در  را  نمودار  تغییرات  ضمیمه  تصاویر  به  توجه  با  و 
دانش آموزان به این نتیجه می رسند که وجود منابع نفتی به عنوان یک عامل طبیعی و سیاست گذاری هایی 
چون تأسیس پاالیشگاه نفتی، ایجاد منطقه آزاد اقتصادی اروند و وقوع جنگ تحمیلی از عوامل انسانی 

عمده این تغییرات جمعیتی می باشد. 
رشد  پراکندگی،  بخش های  بگیرید.  کمک  دانش آموزان  از  درس  جمع بندی  برای  ببرید:  پایان  به 
جمعیت و مهاجرت به دلیل داشتن زمینه های کافی از سال های بعد و تکرار برخی از مطالب را به طور مختصر 

جمع بندی کنید.
برای ایجاد ارتباط مفاهیم جمعیتی با استان محل زندگی دانش آموزان، از آنها بخواهید فعالیت صفحٔه 

66 کتاب را با استفاده از کتاب استان شناسی انجام دهند.
با توجه به انجام فعالیت صفحٔه66 کتاب درخصوص بحث ساختمان جمعیت، کافی است از دانش آموزان 

بخواهید مطالب را بار دیگر جمع بندی کنند.
گروهی  به طور  را  کتاب  فعالیت صفحٔه 69  بخواهید  دانش آموزان  از  مهاجرت،  بحث  برای جمع بندی 

انجام دهند. این فعالیت مرور خوبی بر بحث مهاجرت و عوامل طبیعی و انسانی تأثیرگذار بر آن دارد. 
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محور عمدۀ ارزشیابی

بر پراکندگی جمعیت، رشد جمعیت، مهاجرت، نسبت  تأثیرگذار  به انتظارات یادگیری، عوامل  با توجه 
سنی و جنسی و گروه های سنی جمعیت همراه با شرکت در بحث ها و فعالیت های کالس، می تواند محور 

ارزشیابی این درس باشد.

سطح 3سطح 2سطح 1مالک

درک مفهوم 
جمعیت و اهمیت آن

رشد  مفاهیم  با  رابطه  در 
عوامل  و  مهاجرت  جمعیت، 
تأثیرگذاربر آن و مقایسه های هرم 

سنی توضیحاتی را ارائه دهند.

رابطه بین پراکندگی جمعیت و 
با  را  طبیعی  و  انسانی  عوامل 

مستنداتی تحلیل نمایند.

رشد  جدول های  به  استناد  با 
رشد  آینده  ایران  در  جمعیت 
پیش بینی   را  کشور  جمعیت 

نمایند. 

دانستنی های معلم 

رشد طبیعی جمعیت : در محاسبات جمعیتی، به جای ارقام مطلق افزایش یا کاهش جمعیت، از میزان 
یا نرخ افزایش یا کاهش )رشد جمعیت( استفاده می شود.

نرخ رشد که مقدار افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به صد نفر از همان جمعیت 
نشان می دهد، رشد طبیعی جمعیت می گویند.  

رشد مطلق جمعیت: در افزایش و کاهش جمعیت یک منطقه تنها موالید و مرگ و میر تأثیر ندارند بلکه 
عامل مهاجرت نیز در این امر نقش مهمی ایفا می کنند. افزایش مطلق جمعیت در سطح قاره، منطقه و کشور 

محاسبه می شود.
هرم سنی: ساخت یا ترکیب سنى جمعیت به صورت توزیع سنى و به تفکیک جنس، به وسیلٔه هرم سنی  
نشان داده مى شود. به عبارت دیگر، براى نمایش هندسى توزیع جمعیت برحسب سن و جنس از هرم سنى 
استفاده مى شود و آن نمودارى است که دو محور عمودى و افقى دارد. محور عمودى نمایندٔه سن از صفر 
تا حداکثر و محور افقى نشان دهندٔه تعداد افراد هر سن یا گروه سنى مى باشد. معموالً زنان در طرف راست 

و مردان در طرف چپ هرم نشان مى شوند. 
در هرم سنى، طبقه بندى سنین جمعیت را به صورت یک سال یا گروه سنى پنج ساله انجام مى دهند و در هر 
صورت یک طبقه از افراد را به صورت مستطیل افقى ترسیم مى کنند که طول آن تعداد افراد یک سن یا گروه 
سنى و عرض آن سنین پنج ساله را نشان مى دهد. هر سن یا گروه سنى پله اى را در هرم مى سازد و هرچه از 
نظر سنى باالتر برویم، به دلیل مرگ و مهاجرت، از تعداد افراد کاسته مى شود و نمودار رفته رفته شکل یک 
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هرم پلکانى را به خود مى گیرد و نام گذارى آن نیز به همین دلیل است.
کهنسالی جمعیت : عبارت است از افزایش نسبت سالمندان به کل جمعیت جامعه. افزایش طول عمر 

انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن بیستم است.
و  جامعه  توسعٔه  و  رشد  درجٔه  به  مى توان  آن  به وسیلٔه  که  است  دیگرى  مقیاس  »سالخوردگى جمعیت« 
عقب ماندگى یا توسعه یافتگى آن پى برد. اگرچه براى سالخوردگى جمعیت، برعکس جوانى آن، مالک و 
معیار دقیقى تعیین نشده، اما آمارهاى جمعیتى حاکى از آن است که نسبت افراد باالتر از 65 سال در کل 
جمعیت براى کشورهاى درحال توسعه بسیار پائین و حداکثر 5 درصد )1 تا 5 درصد( است، در حالى که 
این رقم براى کشورهاى پیشرفتٔه صنعتى تا 16 درصد )10 تا 16 درصد( هم مى رسد. از این رو گفته مى شود 
که جوانى جمعیت از خصایص کشورهاى درحال توسعه و سالخوردگى جمعیت از ویژگى هاى جمعیت در 

کشورهاى صنعتى است.

منابع
 جوان، جعفر، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1391.

 جوان، جعفر، مشخصات جمعیتی دنیا در سال 1985، نشریٔه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
مشهد، بهار و تابستان 1365.

 زنجانی، بهرام، جمعیت و جمعیت شناسی، مرکز نشر، 1368.
 فرید، یدالله، جغرافیای جمعیت، انتشارات دانشگاه تبریز، 1383.

 لطفی، حیدر، درآمدی بر جغرافیای جمعیت، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، 1389.
 مهدوی، مسعود، اصول و مبانی جغرافیای جمعیت، مؤسس، 1385. 
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هدف کلی

دانش آموزان  به سابقه تقسیمات کشوری و اهمیت آن  پی برده، اهداف این تقسیمات را درک نموده و 
نقشه ای با توجه به این تقسیمات برای محل زندگی خود تهیه نمایند. 

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 تفاوت های مکانی صفحه اول شناسنامه خود را با سایر هم کالسی هایشان  بیان کنند.
 سابقه تقسیمات کشوری ایران را در دوره های مختلف توضیح دهند.

 هدف از  تقسیمات کشوری را بیان کنند.
 ویژگی های تقسیمات کشوری )استان، شهرستان، بخش و دهستان (را به ترتیب توضیح دهند.

 با توجه به مطالب کتاب استان شناسی ــ محل زندگی خود را از نظر  قرارگیری در شهرستان، بخش، 
روستا و شهر مشخص و برای هرکدام نقشه ای تهیه کنند. 

مواد و وسایل مورد نیاز
کتاب درسی، چند کپی شناسنامه از مناطق مختلف کشور، نقشه تقسیمات کشوری ایران، نقشه سیاسی 

استان محل زندگی خود.
آماده کنید: از جلسه قبل از دانش آموزان بخواهید که از صفحه اول شناسنامه شان کپی گرفته و همراه 
خود به کالس بیاورند.با استفاده از کپی ها فضاهای خالی شناسنامه صفحه 70 را که نمایی از تقسیمات 

کشوری را نشان می دهد، پرکنند.
آموزش دهید: با توجه به اینکه دانش آموزان در سال های گذشته با تقسیماتی چون شهرستان، بخش، 

دهستان، شهر و روستا آشنا شده اند یک زمینه ذهنی برای شروع درس دارند. 

تقسیمات کشوری ایراندرس هشتم
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با استفاده از تصاویر صفحه 70 برای آنها توضیح دهید که ایران اولین کشوردر جهان بوده که برای اداره 
بهتر از تقسیمات کشوری استفاده نموده است.

متن کتاب روند تاریخی این تقسیمات را یعنی دوره هخامنشیان، ساسانیان، پس از ورود اسالم به ایران، 
بعد از حمله مغول و همچنین در زمان صفویه، افشاریه و زندیه و زمان قاجاریه توضیح داده است. نقشه های 

موجود برای این تقسیم بندی می تواند به شما کمک کند.
یکی از نقشه های جذاب در این درس نقشه تقسیمات کشوری در سال 1316 می باشد. این تقسیمات با 
انقراض سلسله قاجاریه و تغییر سیاست کلی دولت و نظام سیاسی تمرکزگرا به وجود آمد. از دانش آموزان 
بخواهید که با پیدا کردن محل زندگی خود در قسمت بیشتر بدانیم  آن را با شرایط فعلی مقایسه نموده و این 

تفاوت ها را تجزیه و تحلیل کنند. 
در ادامه، واحدهای تقسیمات کشوری را بر روی تابلو کالس بنویسید و با استفاده از نقشه استان خود 

هر یک از آنها را توضیح دهید.
سپس از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی به نقشه صفحه 74  که تقسیمات کشوری را در سال 
1395 نشان می دهد مراجعه و آن را با دقت نگاه کنند. از یکی از دانش آموزان که شعر را خوب می خواند 

شعر ایران که از مرحوم نادر ابراهیمی است را با صدای بلند بخواند. 
تقسیمات کشوری از دیدگاه نقشه ذهنیت دانش آموزان را برای ترسیم و انجام فعالیت های صفحه 75 
آماده می کند. از دانش آموزان بخواهید با توجه به این توضیحات نام استان، شهرستان، بخش، دهستان و 

شهر یا روستای خود را بنویسند.
با کمک از کتاب استان شناسی محل تدریس شما می توانید دقیقاً محل زندگی دانش آموزان را با توجه 

به تقسیمات کشوری انجا م دهید. 
انجام این فعالیت عالوه بر آشنایی دانش آموزان با این تقسیمات حس دوست داشتن محل زندگی اش نیز 

تقویت می شود و زمانی که به شناخت بیشتری دست پیدا می کند مطمئناً به عالقه شان نیز افزوده می شود.
به پایان ببرید: با توجه به تابلوی کالس که واحدهای تقسیمات کشوری و تقسیمات سیاسی استان محل 
زندگی تان را نوشته اید، جمع بندی کنید. بهتر است جمع بندی توسط دانش آموزان انجام شود و با نشان دادن 

مکان ها بر روی نقشه  به تعمیق یادگیری کمک کنید.
پیشنهاد می شود در صورت تمایل دانش آموزان با هماهنگی مسئوالن اجرایی به استانداری یا فرمانداری 
و یا بخش داری و یا دهداری محل زندگی آنها بروید تا با شرح وظایف این ارگان ها و مصادیق گفته شده 

بیشتر آشنا شوند. 
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ــ بیان تفاوت های مکانی صفحه اول شناسنامه خود با دیگران، توضیح سابقه تقسیمات کشوری ایران 
در دوره های مختلف، توضیح هدف و ویژگی های تقسیمات کشوری در ایران، تهیٔه نقشه محل زندگی خود 

ازنظر قرارگیری دراستان، شهرستان، بخش، روستا و شهر.

سطح3سطح2سطح1مالک

درک مفهوم 
جغرافیا 

سـابقه تقسـیمات کشوری          در 
و  دهنـد  توضیـح  را  ایـران 
واحدهای تقسـیمات کشـوری 

را بـه ترتیـب نـام ببرنـد.

تقسیمات کشوری سال 1316 
یکدیگر  با   1395 سال  با  را 

مقایسه کنند. 

در  کشوری  تقسیمات  چرایی 
ایران را نقد و بررسی کنند. 

دانستنی های معلم 

در تقسیمات1316 استان ها را با شماره می خواندند و هر استان شامل چندین شهرستان به شرح زیر بود :
استان یکم: زنجان، قزوین، ساوه، سلطان آباد، رشت و شهسوار 

استان دوم: تهران، قم، کاشان، سمنان، ساری وگرگان 
استان سوم: تبریز و اردبیل 

استان چهارم: خوی، رضاییه، مهاباد، مراغه و بیجار 
استان پنجم: ایالم، شاه آباد، کرمانشاهان، سنندج، مالیر و همدان 

استان ششم: خرم آباد، گلپایگان، اهواز و خرمشهر 
استان هفتم: بهبهان، شیراز، بوشهر، فسا، آباده و الر 

استان هشتم: کرمان، بم، بندر عباس،خاش و زابل 
استان نهم: بیرجند، تربت حیدریه، مشهد، قوچان، بجنورد، گناباد و سبزوار 

استان دهم: اصفهان و یزد

ساتراپ: درواقع مادها اولین قومی در جهان بودند که برای اداره سرزمینشان آن را به بخش هایی تقسیم 
کردند. در دوران داریوش هخامنشی به این والی ها َخشتَرپوان به معنی شهربان یا نگهبان مملکت گفته می شد 

)در قدیم شهر به معنی مملکت بوده(.
یونانی ها نام این والی ها را به صورت ساتراپ نوشته اند و از قلمروی که ساتراپ ها بر آن حکم می راندند 

به عنوان ساتراپی نام برده اند.
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حکمرانی ساتراپ ها از امپراتوری مادها در)728 تا 559 قبل از میالد( شروع شد و تا خاندان آل بویه 
)934  تا 1062میالدی( ادامه یافت.

بوده است. زمان هایی  آنها حکم می راندند در دوره های زمانی مختلف متغیر  بر  قلمروی که ساتراپ ها 
قلمرو ایران از مرزهای هند در شرق تا یمن در جنوب و از غرب به لیبی گسترش می یافت و بین ساتراپ ها 

تقسیم می شد.
در زمان کوروش هخامنشی بود که ایران به 26 ساتراپی تقسیم شد. ساتراپ ها به نام پادشاه حکومت 

می کردند و به دولت مرکزی مالیات می دادند.
ساتراپ های هخامنشی قدرت زیادی داشتند و مالکیت و مدیریت ساتراپی هایشان را در دست داشتند. 
ساتراپ ها به عنوان قاضی کل منطقه خود نیز خدمت می کردند، اختالفات را داوری می کردند و برای جرایم 
مختلف مجازات اعمال می کردند. همچنین ساتراپ ها مالیات ها را جمع آوری می کردند، مقامات محلی را 

عزل و نصب می کردند و حفظ نظم و آرامش جاده ها و فضاهای عمومی  با آنها بود.
تسوگ: یکی از واحدهای تقسیمات کشوری ایران در زمان ساسانیان بود. 

در زمان ساسانیان تقسیمات کشوری ایران به قرار سرزمین )ایالت(، خوره )استان( و تسوگ )شهرستان( 
و ُرستاگ )دهستان( بود. در روزگار ساسانی عراق امروزی را در تقسیمات بزرگ تر کشوری دل ایران شهر 
می نامیدند و دل ایران شهر به یازده استان و شصت تسوگ )شهرستان( بخش می شد. واژه پارسی میانه تَسوم 
به معنای چهارم است و تسوگ مشتقی از آن و به معنی یک چهارم است. بنابراین تسوگ در کاربرد اولیه 

خود به عنوان یک چهارم ناحیه بزرگ تر از خود در تقسیمات کشوری درنظر گرفته می شده  است.

منابع 
 حافظ نیا، محمدرضا، جغرافیای سیاسی ایران، سمت، 1393.

 میرحیدر، دره، اصول و مبانی جغرافیای سیاسی، پیام نور، 1371.
 مجتهدزاده، پیروز، جغرافیای سیاسی سیاست جغرافیایی، سمت،1392.

زیتون  سیاسی،  جغرافیای  در  اساسی  مفاهیم  نامی،  محمدحسن  ترجمه  دیگران،  و  گاالهرکارولین   
سبز،1390.
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دانش آموزان  به مفهوم سکونت گاه و عوامل شکل گیری و گسترش آنها پی برده و اثرگذاری  تغییرات 
جمعیتی را بر سکونت گاه ها و نقش های متنوع آنها را بیان نمایند. 

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان با خواندن این درس بتوانند:

 مفهوم سکونت گاه را از دیدگاه جغرافیا با ذکر مثال توضیح دهند.
 عوامل شکل گیری  و گسترش سکونت گاه را در گذشته و حال با یکدیگر مقایسه کنند.

 ویژگی های انواع سکونت گاه از نظر شیوه زندگی را لیست کنند.
)تحوالت درصد رشد ساالنٔه  نمودارهای جمعیتی  روی  بر  ایران  تغییرات جمعیتی سکونت گاه های   

جمعیت، میزان رشد جمعیت شهرهای کشور( را تجزیه و تحلیل کنند.
 نارسایی های موجود در شهرهای پرجمعیت  و با توجه به وضع جغرافیایی نقش شهرها و روستاها را 

با ذکر دالیل استدالل کنند.
 مستنداتی )متن، تصویر( از مهاجرت معکوس به کالس )نصب بر روی تابلو( ارائه دهند.

 با توجه به روند تغییر در سکونت گاه ها، تمایل به مطالعه و جمع آوری اطالعات از آینده سکونت گاه ها 
را داشته باشند.

مواد و وسایل مورد نیاز
کتاب درسی، تصاویر متعدد درخصوص مفاهیم شکل گیری، گسترش، شکل و نقش سکونت گاه ها، نقشٔه 
راه ابریشم به فارسی، اطالعات جدید از تغییرات جمعیتی مثل تأسیس شهرداری، بریدٔه روزنامه از مسائل 

روز و تاریخی سکونت گاه ها.

سکونت گاه های شهری و روستاییدرس نهم
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به کمک تصاویر  با مفهوم سکونت گاه شروع کنید.  آماده سازی دانش آموزان،  به منظور  آماده کنید: 
اینجا  در  کنید.  توجه  سکونت گاه  یک  شکل گیری  در  انسانی  و  طبیعی  عوامل  نقش  به  کتاب   76 صفحٔه 
می توانید از یک تصویر سکونت گاه شهری هم کمک بگیرید و با استفاده از دو تصویر سکونت گاه شهری و 
سکونت گاه روستایی وجود عوامل متعدد را در آن مشخص کنید؛ به  طور مثال وجود مجموعه ای از مساکن 

و عوامل طبیعی و انسانی در هر دو و تفاوت در برخی از عوامل.
آموزش دهید: تصویری از یک سکونت گاه روستایی )در انتخاب تصویر هدف مورد توجه باشد( را 
به دانش آموزان نشان دهید و از آنها سؤال کنید به نظر شما چه عواملی می تواند در به  وجود آمدن و نحؤه 
تبدیل  و سپس  اولیه  روستاهای  پیدایش  تاریخ  به  مربوطه  دبیر  است  بهتر  بگذارد؟  اثر  روستا  این  گسترش 
شدن آنها به شهر، مطالبی ارائه دهد. الزم به ذکر است دانش آموزان در این زمینه، اطالعاتی در پایٔه چهارم 
ابتدایی کسب کرده اند. سپس تصویری از یک سکونت گاه شهری بگذارید و هریک از عوامل اثرگذار در 
شکل گیری بر روی روستاها را با شهر مطابقت دهید؛ به طور مثال، آب در شکل گیری هر دو مهم است. از 
دانش آموزان بخواهید به اطالعات داده شده در صفحات 76 و 77 کتاب مراجعه کنند و با توجه به آنها و 

ضمن مشورت با یکدیگر عوامل اثرگذار بر شکل روستاها را لیست کنند.
از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارٔه 1 صفحٔه 77 کتاب را انجام دهند.

عوامل انسانیعوامل طبیعی

عامل دفاعی و امنیتیمنابع آب

قرارگیری درمسیر راه های بازرگانی و تجاریشرایط آب و هوایی

عوامل سیاسی و اجتماعیموقعیت جغرافیایی

عوامل مذهبی و فرهنگیشیب زمین

سپس  از دانش آموزان بخواهید که فعالیت شمارهٔ 2 صفحٔه 78 کتاب را انجام دهند. استفاده از کتاب 
استان شناسی و اطالعات اضافی توسط دبیر مربوطه به دانش آموزان برای دستیابی به پاسخ کامل تر کمک می کند. 
از  متضاد  اطالعات  دو سری  می  توانید  در گسترش سکونت گاه ها  اثرگذار  بحث عوامل  به  برای ورود 
سکونت گاه در معرض دید دانش آموزان قرار دهید. بخشی از این اطالعات می تواند مربوط به سکونت گاه هایی 
که در طول زمان محدود و یا ازبین رفته اند، باشد. بخش دیگر سکونت گاه هایی که از رشد خوبی برخوردار 
این تجزیه و  نتایج  بوده اند را تشریح کند. از دانش آموزان بخواهید مطالب فوق را تجزیه و تحلیل کنند. 
تحلیل را به صورت لیستی از عوامل اثرگذار بر گسترش یا از بین رفتن سکونت گاه ها جمع بندی کنید. باید 

توجه داشته باشید که این لیست توسط دانش آموزان تهیه شود.
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انجام فعالیت صفحه 78 کتاب کمک می کند تا نقش یکی از عوامل طبیعی به خوبی مشخص شود.
برای ورود به مفهوم شکل سکونت گاه تصاویر وسیله خوبی برای فهم سریع مطالب هستند. تصاویر روستا 
و شهر می تواند انواع شکل سکونت گاه ها را مشخص کند. مجموعٔه تصاویر صفحات 80 و 81 کتاب هم 

می تواند به بخشی از آنچه موردنظر دبیر محترم باشد پاسخ دهد.
برای تدریس مفهوم تغییرات جمعیت و پیدایش شهرهای پرجمعیت از دانش آموزان بخواهید نمودارهای 
صفحٔه 82 کتاب را نگاه کنند. تغییرات پیش آمده در دهه های اخیر را مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود 

را به دوستان خود در کالس بگویند.
سپس از دانش آموزان بخواهید که به جدول کالن شهرهای ایران صفحٔه 83 کتاب نگاه کنند و رابطٔه بین 
نمودارهای قبلی و این اطالعات جمعیتی بیان کنند. پاسخ به این سؤال زمینه های الزم برای پرسش بعدی را 
آماده می کند. از آنها بپرسید چه عواملی سبب پدید آمدن شهرهایی با جمعیت زیاد )کالن شهرها( می شود؟ با 
توجه به پیش بایسته دانش آموزان که در پایٔه نهم دربارٔه شهرنشینی، پیدایش مادر شهر، َابر شهر و مشکالت 

آنها در درس جمعیت جهان خوانده اند، می توانید توضیحات خوبی از آنها داشته باشید.
برای تدریس نقش سکونت گاه می توانید خیلی ساده وارد بحث شوید. از دانش آموزان بپرسید که شهر 
x به چه چیزی مشهور است؟ بهتر است تعدادی شهر که دارای ویژگی های متفاوتی هستند را درنظر داشته 
را  نقش سکونت گاه  پاسخ ها، می توانید مفهوم  به  توجه  با  ادامه دهید.  دربارٔه شهرها  را  پرسش ها  و  باشید 
توضیح دهید. از دانش آموزان بخواهید تصاویر صفحٔه 84 را نگاه کنند و با توجه به هر تصویر نقش سکونت 
فعالیت  بخواهید  دانش آموزان  از  نقش سکونت گاه ها  مفهوم  بهتر  برای درک  کنند.  تعیین  را  آن  با  مرتبط 

صفحٔه 85 کتاب را انجام دهند.

نمونهنقش سکونت گاهوضع جغرافیایینمونهنقش سکونت گاهوضع جغرافیایی

تهراناداری و سیاسیپایتختبوشهربندریقرار گرفتن در کنار دریا

قرار گرفتن در کنار سرعیندرمانیچشمه آب معدنی
پیرانشهرنظامیمرز یا پادگان نظامی

قرار گرفتن در کنار یک 
شیرازتاریخیتاریخیسرچشمه کرمانمعدنیمعدن

قرار گرفتن در کنار یک 
قرارگرفتن در کنار قمزیارتگاهیمکان مقدس

تبریزبازرگانیمراکز بازرگانی

مهرانمرزیقرار گرفتن در کنار مرزرودهندانشگاهیدانشگاه های بزرگ
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کنید.  یعنی چه؟ شروع  معکوس  مهاجرت  می داند  با سؤال چه کسی  درس  پایانی  بخش  تدریس  برای 
مفهوم  دهید.  ادامه  می توانید  معکوس(  )مهاجرت  شهرگریزی  مفهوم  به  اشاره  و  جواب ها  جمع آوری  با 
برای دانش آموزان است. انجام فعالیت صفحٔه 85 کتاب می تواند  شهرگریزی از جمله مفاهیم قابل لمس 

برای تکمیل تدریس این مفهوم کافی باشد.
تغییرات  و  نقش  شکل،  شکل گیری،  به  مربوط  مطالب  جمع بندی  و  کردن  خالصه  با  ببرید:  پایان  به 

جمعیتی سکونت گاه ها اهم مطالب مربوط به آنها را مرور کنید.
محورهای عمدۀ ارزشیابی

انتظار  در  که  مواردی  به  توجه  با  تغییرات سکونت گاه ها  و  نقش  شکل،  گسترش،  مفاهیم شکل گیری، 
یادگیری مطرح شده است، محور ارزشیابی اند. فعالیت های دانش آموزان در فرایند تدریس نقش مهمی  در 

مجموع ارزشیابی در واحد یادگیری دارد.

سطح3سطح2سطح1مالک

درک مفهوم 
جغرافیا

آن  انواع  و  سکونت گاه  مفاهیم 
ارائه  را  توضیحاتی  و  درک  را 

دهند.

رابطه بین توسعه شهرها و عوامل 
انسانی و طبیعی آن را با مستنداتی 

توضیح دهند.

با استناد به مطالب گفته شده روند 
شهرنشینی و رشد آن را در ایران 

پیش بینی  نمایند.

دانستنی های معلم 

شهرگریزی: به نوعی مهاجرت گفته می شود که از دهٔه 1970 در کشورهای توسعه یافته به خصوص در 
آمریکای شمالی و اروپا از شهرهای بزرگ و مادرشهرها به نواحی روستایی انجام شده است، این مهاجرت 
معکوس با حومه نشینی فرق دارد و برخی روستاهای مرکزی با عملکردهای خاص را شامل می شود. این 
نوع مهاجرت در واقع نوعی گریز از از فشارهای روانی اجتماعی و اقتصادی موجود در کالن شهرها است. 
قرار گرفته، در زمان ساسانیان  بیشاپور که در شهرستان کازرون استان فارس  باستانی  بیشابور شهر 
از  این شهر  بوده است.  آن زمان  از شهرهای مهم  با دویست هکتار وسعت،  بیشاپور  ساخته شده است. 
قدیمی ترین شهرهایی است که تاریخچه ساخت آن به  صورت مکتوب در سنگ نوشته ای محفوظ مانده است. 
بیشاپور در شمال غرب شهر کازرون قرار گرفته و از شهرهای خوش آب وهوا و دارای طراحی و مهندسی 
ویژه آن روزگار بوده است. در کتاب های تاریخی، نام این شهر با عنوان های بیشاپور، بیشابور، به شاپور، 

بیشاور و »به اندیوشاپور« ضبط شده  است. شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیرخوره بوده است.
کالن شهر: در تعریف بین المللی کالن شهر که توسط سازمان ملل متحد آورده شده کالن شهر یا مادرشهر 
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به شهرهایی گفته می شود که بیش از 8 میلیون نفر جمعیت داشته باشند. از این رو از دیدگاه تعریف بین المللی 
در ایران تنها شهر تهران به عنوان کالن شهر شناخته می شود. درعین حال همان طور که تعریف مفهوم شهر در 
کشورهای مختلف متفاوت می باشد، تقسیم بندی انواع شهرها نیز برحسب سطح فعالیت ها، میزان جمعیت پذیری 
و حوزه نفوذ شهر در کشورهای گوناگون با یکدیگر یکسان نیست.اما  در ادبیات رایج کشور ایران اصطالح 
کالن شهر معادل مادرشهر )مترو پلیس است و به شهرهایی اطالق می شود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت 
ـ سیاسی که در مقیاس ناحیه ای یا ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشد.( داشته و واجد مرکزیتی اقتصادیـ 
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هدف کلی

خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  بخش های  در  آن  فعالیت های  انواع  و  اقتصاد  اهمیت  به  دانش آموزان 
پی برده واهمیت آنها را درک نموده و نسبت به آنها احساس مسئولیت کنند.

انتظارات یادگیری
انتظار می رود دانش آموزان پس از تدریس این درس بتوانند:

 مفهوم فعالیت اقتصادی را توضیح دهند.
 انواع فعالیت اقتصادی را مشخص کرده و روابط بین آنها را توضیح دهند.

 نقش بخش کشاورزی ودالیل تنوع محصوالت کشاورزی در ایران را با ذکر مثال بیان کنند. 
 جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور و صنایع اصلی کشور را با ذکر مثال هایی بیان کنند.

 با استفاده از نقشه پراکندگی معادن کشور چگونگی پراکندگی معادن را توضیح دهند.
 با انطباق 2 نقشه پراکندگی معادن و صنایع ایران تحلیلی از رابطٔه بین این دو عامل در اقتصاد کشور 

ارائه کنند.
 مفهوم خدمات وجایگاه آن را در اقتصاد کشور  توضیح دهند.

 انواع خدمات را با ذکر مثال بیان کنند.
 جایگاه گردشگری در اقتصاد کشور را توضیح داده و جاذبه های گردشگری ایران را لیست کنند.

 نسبت به مسائل اقتصادی کشور حساس شوند.

مواد و وسایل مورد نیاز
نمایش فیلم از توان های محیطی ایران،  تصاویری از توان های اقتصادی ایران، کاربرگ های گروهی

آماده کنید: زمان ارائه این درس ابتدای فصل بهار است. نیمه دوم ماه فروردین و اوایل اردیبهشت، 

توان های اقتصادی ایراندرس دهم
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به کار کشاورزی  زمان شروع کار کشاورزان و دامداران است. اگر در منطقه ای زندگی می کنید که مردم 
مشغول هستند با توجه به شغل اکثر مردم آن محیط شروع کنید در غیر این صورت با سؤالی حول محور 

شروع فعالیت کشاورزان در فصل بهار آغاز کنید.
مثال: کدام گروه شاغلین در فصل بهار پس از استراحت در زمستان شروع به کار می کند ؟

ترسیم هرمی  روی تابلوی کالس که در مرکز آن کلمه اقتصاد و  بر سه رأس آن کلمات کشاورزی، صنعت 
و خدمات نوشته شود، می تواند زمینه خوبی برای ایجاد دید کلی نسبت به درس باشد.

آموزش دهید: اکنون دانش آموزان آماده هستند که به طور اخص درباره بخش های اقتصاد اطالعاتی 
تصاویر  از  استفاده  کردید.با  آشنا  را  ذهن مخاطب  با کشاورزی  تدریس  درابتدای شروع  آورند.  به دست 
صفحه 86 کتاب دانش آموزان را به فعالیت هایی که در این بخش از اقتصاد انجام می شود، سوق دهید. 
در  را  ی  کشاورز بخش  به  مربوط  اطالعات  که  می کند  کمک  شما  به   87 ه  صفح فعالیت های  و  تصاویر 

دانش آموزان افزایش دهید.
فعالیت صفحه 87 عبارت است از: 

1 صیادی یا ماهیگیری 

2 پرورش زنبور عسل 

3 پرورش کرم ابریشم 

تصویر صفحه 89 کتاب توجه دانش آموزان را به نوع کشت های گلخانه ای جلب نمایید و از آنها بخواهید 
اگر در محل زندگی شان از این نوع کشت استفاده می کنند گزارشی به کالس ارائه نمایند. 

انجام فعالیت 1 به دانش آموزان کمک می کند تا اطالعاتی دربارٔه کشاورزی رایج استان محل زندگی 
خود کسب کنند )توجه داشته باشید این فعالیت مربوط به »شناخت محل زندگی خود«( است.

از دانش آموزان بپرسید چه غذاهایی دوست دارند نام برخی از آنها را بر روی تابلوی کالس بنویسید.  

فعالیت های 
اقتصادی

صنعت

خدماتکشاورزی
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سپس مواد تشکیل دهنده برخی از آنان را بپرسید و اطراف آن بنویسید موادی که از طریق کشت به دست 
می آیند را جدا کنید و آن بخشی که از تولید دامداری به دست می آید را با رنگ یا عالمتی مشخص کنید و 
وارد بحث دامداری شوید. نمونه سؤال و جواب اهداف این بخش را تدریس کنید. فعالیت 2 به دانش آموزان 

کمک می کند که استان محل زندگی خود را از نظر دامداری بررسی کنند.
با استفاده از تصاویر یا نمایش فیلمی از انواع صنایع، موارد مربوط به بخش صنعت و معدن را تدریس 
کنید. کشیدن جدول و تقسیم بندی صنایع همراه با مثال به یادگیری این بخش کمک می کند. نقشه صفحه 92 
نقشه  با  نقشه صفحه 92  ارائه دهد. مقایسه  به دانش آموزان  پراکندگی صنایع کشور  از  تواند دید کلی  می 
صفحه 93 به دانش آموزان کمک می کنند ضمن پیدا کردن ارتباط بین این دو به بررسی پراکندگی معادن 

ایران به بپردازند.
بـرای تـدریس بخش خدمـات، می توان کلمات حمل و نقل، بـانک، بهداشت و درمـان، گـردشگـری، 
آموزش و پرورش و مخابرات را بر روی تابلوی کالس نوشت و آن را در یک خط بسته قرار داد و کلمه خدمات 
را برای همٔه آنها مشخص کرد. از اینجا می توانید وارد بحث خدمات شوید. با کمک اطالعات دانش آموزان و 

کتاب بخش های مربوط به خدمات را که بر روی تابلوی کالس نوشته اید باز نمایید.
با طرح این سؤال »به نظر شما کدام یک از مواردی که برای بخش خدمات مشخص کرده ایم می تواند در 

رونق اقتصادی و توسعه کشور کمک بیشتری کنند؟« 
با نشان دادن تصاویری از جاذبه های گردشگری ایران به بخش گردشگری بپردازید.

از جلسه قبل از دانش آموزان بخواهید از جاذبه های گردشگری در بخش های طبیعی و تاریخی و فرهنگی 
محل زندگی خود گزارش هایی را تهیه نمایند و به کالس بیاورند.

سپس از همه دانش آموزان بخواهید که در گروه های خود بحث و گفتگو کنند و اثرات اقتصادی این 
جاذبه ها را در محل زندگی خود تجزیه و تحلیل نمایند. 

سپس با استفاده از اینفوگراف صفحه 96 این جاذبه ها را در ایران بررسی نمایند. 
در پایان درس با توجه به اینفوگراف تصاویر صفحه 97 را به این ترتیب شماره گذاری نمایید. 

1 ــ 5 ــ 4ــ 6ــ 3ــ 2
به پایان ببرید: از دانش آموزان بخواهید به مدت 5 دقیقه در گروه های خود قرار گیرند و با یکدیگر 
گفتگو کنند. خالصه آنچه را که  یـاد گـرفتند را به ساده تـرین شکل دسته بندی کنند. سپس از یک گـروه 
بخواهید که خالصه خود را بر روی تابلوی کالس نوشته و به دوستان خود ارائه دهند )انتخاب گروهی که 
جمع بندی مناسبی دارند در این بخش بسیار مهم است(.با کمک آنچه نوشته شده بر روی تابلو درس را به 

پایان ببرید. 



72

محورهای عمده ارزشیابی

بیان بخش های مختلف اقتصادی، دسته بندی بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، توضیح ویژگی های 
هر بخش و نقشه آنها در اقتصاد کشور، بررسی نقشه صنایع و معادن کشور از محورهای عمده ارزشیابی 

است. 

سطوح ارزشیابی کالسی

سطح3سطح2سطح1مالک

توان های 
اقتصادی ایران

زیرمجموعه  و  اقتصادی  بخش های 
اقتصاد  بر  هریک  نقش  و  بخش  هر 

دهند. توضیح  را  کشور 

رابطه بین توان های محیطی ایران 
و اقتصاد غالب در هر ناحیه را با 
آمارها  و  تصاویر  نقشه  به  استناد 

توضیح دهند.

را  ایران  اقتصادی  شرایط 
تحلیل و پیشنهاداتی در جهت 
ارائه  کنونی  شرایط  بهبود 

دهند.

منابع
 توالیی، سیمین، درآمدی بر مبانی جغرافیای اقتصادی، جهاد دانشگاهی خوارزمی،1393.

 حسین زاده دلیر، کریم، برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت، 1392.
 رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم،دانشگاه پیام نور، 1374.

 رکنی الدین افتخاری، عبدالرضا، توسعه کشاورزی، انتشارات سمت، 1382.
 رهنمایی، محمد تقی، ایران توان های محیطی و طبیعی آن، انتشارات مه کامه، 1392.

 سرور، رحیم، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات سمت، 1393.
 فرجی، عبدالرضا، جغرافیای اقتصادی ایران )1(  کشاورزی، انتشارات پیام نور، 1384.

 قره نژاد، حسن، جغرافیای صنعتی حمل و نقل جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 1385.
 مطیعی لنگرودی، حسن، جغرافیای اقتصادی ایران )کشاورزی صنعت خدمات(، انتشارات جهاد 

دانشگاهی، مشهد، 1390.





talif@talif.sch.ir

Email


	00 C110387
	01-22-C110387
	23-52-C110387
	53-74-C110387

