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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بی کران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که هم گام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با روش های نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را به سوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
ملت شریف افغانستان، به خصوص از خانواده ها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچ گونه 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
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                  درس      اول

1، 1- حدود اربعه و موقعیت

درموردموقعیتوحدودافغانستانچهمیدانید؟

دربراعظمآسیادوازدهکشورمحاطبهخشکهواقعاست؛یکیازآنهاجمهوریاسالمیافغانستان
میباشد،کهباخصوصیاتبرجستهطبیعیخویشیککشورکوهستانیرادرآسیایجنوبیتشکیل
دادهوباداشتنقدامتتاریخیومدنیتپنجهزارسالۀخودکشورباستانیرادرآسیامعرفیمیدارد.
افغانس��تاندرنیمکرۀش��مالیبینع��رضالبلدهای29درجه22دقیق��هو53ثانیهو38درجه،
29دقیق��هو28ثانیهش��مالیودرنیمکرۀش��رقیبینطولالبلدهای60درج��ه،28دقیقهو41
ثانی��هو74درج��ه،51دقیق��هو47ثانی��هش��رقیموقعیتدارد.مس��احتافغانس��تان652000
کیلومت��رمربعاس��تکهازنظرمس��احتبزرگت��رازهریکازکش��ورهایاروپاییمیباش��د.
ق��رارمیگی��رد. ب��هدرج��ۀدوازده��م1 ازلح��اظمس��احت براعظ��مآس��یا افغانس��تاندر
نف��وسافغانس��تاندرس��ال1388ه���شدرح��دود26میلی��وننف��رتخمی��نش��دهاس��ت.
طولاعظمیافغانستانازنقطۀشرقییعنیدرۀیولیالیغربیتریننقطهیعنیذوالفقار1200کیلومتر
وعرضاعظمیآنازمنطقهخمابدرشمالالیکوههایچگاییدرجنوب912کیلومترميباشد.

انداز:روسیه،چین،هند،عربستانسعودی،ایران،منگولیا،قزا افغانستاناستعبارت 1-کشورهایکهدربراعظمآسیابزرگتراز

قستان،اندونیزیا،پاکستان،ترکیهوبرما.

فصل اول 
سرحدات و تشکیالت اداری
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 موقعيت افغانستان در جهان

نزدیکترینفاصلهافغانستانبابحرهندبهصورتمستقیمازجنوبغربکوتلمزاریواقعدر
کشتگانغروالیتهلمندالینزدیکترینساحلبحیرۀعربدرحدود390کیلومتراست.

جمهوریاسالمیافغانستانازطرفشمالمتصلاستبهجمهوریهایتاجکستان،ازبکستانو
ترکمنستانآسیایمیانه.ازطرفغربمتصلاستبهجمهوریاسالمیایران،ازطرفشرقو
جنوبسرحداتکشورمامتصلاستباجمهوریاسالمیپاکستانکهبهواسطۀخطتحمیلی
دیورندکهازقلبقبایلپشتونهامیگذرد،نشانیشدهاستازاینلحاظمردمافغانستانآنرابه
رسمیتنشناختهاند1.بهطرفشمالشرق،افغانستاندریکفاصلهتقریبا92ًکیلومترباوالیت

سنکیانگجمهوریمردمچینهمسرحدمیباشد.
عرضافغانستاندرقسمتپامیردرحدود24کیلومترمیرسدکهتاجکستانراازکشمیرپاکستان

جدامیسازد.
موقعیتجغرافیاییافغانستاندرسرراهآسیایمرکزیازنظرسیاستواقتصاداینمنطقه بسیار

1-سرحدطبیعیبینافغانستانودولتهندبرتانویدریایسندوسواحلجنوبیبلوچستانبود،امابراساسدسیسهانگلیسها

توسطمعاهدهگندمکودیورندقسمتیازخاکافغانستان،ازپیکرآنجداگردیدوسرحدافغانستانازپامیروواخانتابلوچستان

تعیینشدکهبراساسآنمناطقچمن،پشین،وزیرستان،کرم،پارهچنار،افریدی،باجور،سواتوچترالازخاکافغانستانجداو

ضمیمهدولتهندبریتانویآنوقتگردید.بعدازبهوجودآمدنپاکستانمناطقمتذکرهبهپاکستانتعلقگرفتکهبرایافغانها

قابلقبولنمیباشد.
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مهماست؛زیراافغانستانمحلاتصالسهحوزهایران،هندوپاکستانوکشورهایآسیایمرکزی
است.

با افغانستان ازراه ازینسببتجارتآنها ندارند. بهبحرآزادراه میانههم کشورهایآسیای
ممالکجنوبیقارهآسیاصورتمیگیردکهاینموضوعبهموقعیتافغانستاناهمیتزیادی

میدهد.

فعالیت داخل صنف:   

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمگردیدههریکازگروههادربارۀیکیازمواردذیلباهم
بحثنمودهیکنفرازهرگروهموضوعخویشرادرپیشرویصنفشرحدهد.

البلد البلدوعرض باذکرخطوططول داشته افغانستاندرکدامقسمتکرۀزمینموقعیت �
معلوماتدهید.

�نقشهافغانستانرارسمنمودهطولوعرضاعظمیآنرابادرنظرداشتمناطقآنبرروینقشه
نشاندهید.

باذکرمناطقو باآبهایآزاد افغانستانرا نزدیکترینفاصله افغانستانرارسمنموده نقشۀ �
فاصلهآنبیاندارید.

�نقشۀافغانستانرارسمنمودهحدودافغانستانرادررویآننشاندهید.
ACKU
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   سؤال ها:

1�افغانستانچگونهخصوصیاتطبیعیرادارامیباشد؟
2�پنجکشوریکهازلحاظمساحتبزرگترازافغانستاناندنامببرید.

3�کشورماازبحرچقدرفاصلهدارد؟
4�صرفدرجۀطولالبلدهاوعرضالبلدهایاطرافافغانستانرایادآوریکنید.

5�مساحتافغانستانچقدراست؟
6�چرامردمافغانستانخطتحمیلیدیورندرابهرسمیتنشناختهاند؟

  

    فعالیت خارج از صنف:

پامیر،خمابوموقعیتهمسایههای یولی،ذوالفقار، مناطقدره نموده افغانستانرارسم نقشه
افغانستانرادرروینقشهتعییننمایید.
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2، 1 - سرحدات شمالی 

الف ـ خط سرحدی امیر شیر علی خان

شکل )3( نقشه افغانستان سرحدات شمالی

جهیل زرقول
 )ویکتوریا(

خط سرحدی امیر شیر علی خان 

خماب

خط سرحدی ریجوی 

ذوالفقار

درقرن19براثرسیاستپیشرویانگلیسهاوروسیهتزاریقسمتهایزیادومهماین
سرزمینازپیکرافغانستانجداگردید.

تعیینسرحداتش��مالیافغانس��تانقباًلبینحکومتهایمحلیافغانستانوخانهایکشورهای
آس��یایمرکزیویاحکومتهایمرکزیافغانس��تانوام��رایماوراالنهرصورتمیگرفت،اما
ازوقتیکهپیش��رویروس��یهتزاریدرجریانق��رن19آغازوفتوحاترادرآس��یایمرکزی
ش��روعکردند.انگلیسهابرایآنکهمنافعاس��تعماریخودرادرشمالهندنگهدارندازسیاست
روسهایتزاریوقتدرهراسافتادهخواستندهرچهزودترمقابلحمالتروسهایتزاریمانعی
بهوجودآورند.بنابرآندرمرحلهاولانگلیسهاامیرشیرعلیخانراتشویقکردندتاسرحدات
سیاس��یخودراباقلم��روتزاریتعییننمای��د.رویاینمنظورمذاکرهبی��ندولتینآغازیافت.
وزی��رخارج��هانگلس��تانالردگرینوی��لLord Granvillووزی��رخارج��هروس��یهتزاری

�کدامس��رحدافغانس��تانتوس��طدریایپنجوآموتعیینشدهاست؟

                  درس      دوم
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 تصویر امیر شیر علی خان 

پرنسگورچکوفPrince Gorchakoveجهتتثبیتس��رحداتبینافغانس��تانوروس��یهتزاریتعیین
شدند.

زرق��ول از را افغانس��تان ش��مالی س��رحد ش ه��� 1251 س��ال مطاب��ق 1873م درس��ال نتیج��ه در
خ��ان ش��یرعلی امی��ر س��رحدی خ��ط بهن��ام اس��ت  آم��و و پن��ج  دری��ای مس��یر ک��ه خم��اب ت��ا
دارد. ط��ول کیلومت��ر 1200 خ��ان عل��ی ش��یر امی��ر س��رحدی خ��ط کردن��د. تثبی��ت و تعیی��ن
بهاس��اسمعاه��دۀ22جوزای1325ه���.شمطابقجون1946مک��هبینمولوتوفوزیرخارجهش��وروی
وق��توس��لطاناحمدخانش��یرزویس��فیرافغانس��تاندرمس��کوص��ورتگرف��تفیصلهبهعم��لآمدتا
خ��طوس��طدری��ایآموبهحیثس��رحدش��ناختهش��دهوجزیرۀدرق��دک��هدرح��دود422کیلومترمربع
مس��احتداردودرش��مالوالیتتخارواقعاس��تجزخاکافغانس��تانش��مردهش��د.درس��ال1342ه�
.شمطاب��قس��ال1964مموافق��تنامهدربارۀاس��تفادۀمش��ترکازآبدری��ایپنجوآموبهامضارس��ید.

ب ( خط سرحدی ریجوی
وقتیکهامیرعبدالرحمنخانبهقدرترسیددرصددبرآمدتابقیهسرحداتشمالیبرروی

ACKU
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اراضیتعیینوتثبیتگرددبهایناساسبیندولروسیه
تزاریوبرتانیهمذاکراتدوبارهآغازگردیدهفیصله
شدکههیأتهایسهکشورافغانستان،برتانیهوروسیه
درنومبرسال1884مبهسرخسحاضرگردند.هیأت
روسیدروقتمعینهبهمحلمذکورحاضرنگردیده؛
بلکهعساکرروسیبرخالفبرحمالتخوددرآسیای
مرکزیادامهدادند.تاآنکهبهنزدیکیپنجدهرسیدند
وازپلخاتونکهباالیدریایهریرودموقعیتداشت
که افغانی سربازان گرفتند. نظامیکار پایگاه بهحیث
تعدادآنهابهدوهزرانفرمیرسیدوبرایحفظپنجده
به افغانی عساکر بین تصادم میبردند، بهسر آنجا در

سرکردهگیجنرالغوثالدینخانباقوایروسیکهبهسرکردهگیعلیخانوفبود،واقع
شد.سربازانافغانیبهنسبتتعدادکمآنها،کهتجهیزاتمحاربویهمنداشتندازپنجدهدفاع
کردهنتوانستند.پنجدهوآقتپهدرسال1885ممطابق1263ه�.شتوسطروسهایتزاری

اشغالگردید.
برای انگلستان آنوقت ملکه ویکتوریا، ملکه آمیز تهدید تلگرام نسبت به بهبعد واقعه ازین

الکساندردومتزارروس،عساکرروسیازپیشرویزیادصرفنظرکردند.
باردیگرمذاکراتسرحدیبیننمایندههایروسیهتزاریوانگلستاندرلندنآغازیافتتاسرحد
شمالغربیافغانستانوروسیهتزاریراتعیینکنند.هیأتهایمختلفبهمذاکراتپرداختند
تاکهدرسال1887ممطابقسال1265ه�شپروتوکولششفقرهییبهامضارسیدوسرحد
شمالغربیکهبهنامخطسرحدیریجویRiage Wayیادمیشودروینقشهتثبیتگردید.
اینخطسرحدیبعداًتوسطچارلسپتCharles Pateنمایندۀانگلیسوکاپیتانکامروف
Capitan Kameroveنمایندۀروسیهتزاریدرمدتچهارسالبهطول540کیلومترازدره
ذوالفقارتاخماببهیکخطقوسیتثبیتشدکهطی30کیلومترتوسطدریایمرغابوبقیۀ

آنتوسطپیلرهاعالمهگذاریگردید.

ACKU
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فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشدههرگروهدرموردیکیازموضوعاتزیرباهمبحث

نمودهیکنفرازهرگروهموضوعخویشرادرپیشرویصنفشرحدهد.
�نقشهافغانستانرارسمنمودهخطسرحدیامیرشیرعلیخانراباالیآننشانیکردهدرمورد

معلوماتدهید.
�نقشهافغانستانرارسمنمودهخطسرحدیریجویراباالیآننشاندادهدرموردآنمعلومات

دهید.

سؤال ها: 

1�سرحداتشمالیافغانستانچگونهتعیینگردید؟
2�چراانگلیسهاازقصدروسهایتزاریدرموردفتوحاتیکهدرآسیایمرکزیداشتند،در

هراسبودند.
3�درحالحاضرکدامکشورهامیتوانندازآبدریایپنجوآمواستفادۀمشترکنمایند؟

4�پنجدهراچگونهروسهاتصرفنمودند؟
5�چراروسهابهپیشرویزیاددرخاکافغانستانادامهندادند.
6�خطسرحدیریجویازکداممنطقهتاکجاامتداددارد؟

فعالیت خارج از صنف: 

سرحدی خط ذوالفقار، خماب، )ویکتوریا(، زرقول جهیل نموده، رارسم افغانستان نقشه
امیرشیرعلیخانوخطریجویراباالیآننشانینمودهدرساعتآیندهجغرافیهآنرابههم

صنفانخودنشاندهید.
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و افغانستان بین پامیر سرحدی خط دارد. وجود سرحدی خط دو افغانستان شرق شمال در

تاجکستانوسرحدشمالشرقیبینافغانستانوجمهوریمردمچین.
سطحمرتفعپامیروواخانکهدرحدود6000مترازسطحبحرارتفاعداردساحهآببخش
ازیخچالهایدایمیاینساحهسرچشمهمیگیرد، راکه شاخههایدریایآموودریایسند
تشکیلمیدهد.ازهمینسببسطحمرتفعپامیربهنامبامدنیاشهرتدارد.اینساحهکمعرض
افغانیکهبینروسیهتزاری،چینوهندبرتانویآنزمانموقعیتداشت.تثبیتسرحداتدر
اینساحهازمدتزیادیموردبحثبود.درسالهای1873�1887مزمانیکهسرحداتشمالی
افغانستانتثبیتمیگردیدمذاکراتدربارۀسرحداتشمالشرقینیزبهعملآمد؛امابهنسبت

خط سرحدی پامیر
جهیل زرقول

دره یولی

کوتل کلیک
سرحد شمال شرقی افغانستان 

نقشۀافغانستان)سرحداتپامیروشمالشرقی(

3، 1 - سرحدات شمال شرقی                   درس      سوم
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واضحنبودنمنبعوسرچشمۀدریایآمومشکالتدرزمینهوجودداشت؛زیراعدهییعقیده
داشتندکهدریایآموازجهیلزرقولسرچشمهمیگیردوبعضیهامیگفتندکهمنبعدریای

آموازآبآقسوکهازجهیلچقمقتینسرچشمهمیگیرد،میباشد.
ازاینسببتعیینوترسیمخطسرحدیافغانستاندرینمنطقهضروربود.دراواخردورۀامیر
عبدالرحمنخاندرسال1895ممطابقسال1274ه�شنمایندههایسهمملکتازافغانستان
Major Gerlowغالممحیالدینخانحکمرانآنوقتوالیتقطغنوبدخشان،مجرجرلو
رئیسهیئاتانگلیسوفیفروشوایکووسکیFifroshouikoiskyرئیسهیئاتروسیهتزاری
درمنطقهپامیرخوردوکالنشروعبهمذاکرهنمودند.اینمذاکراتمدتنهماهطولکشیددر

نتیجه،سرحدپامیردرشرقتاسرحدچینبینافغانستانوروسیهتزاریتعیینگردید.
امپراتوریروسیه انگلیسعالقمندیکساحهحایلمتصرفاتخودو ازسیاستمداران عدهیی
تزاریبودند.درساحۀپامیروواخانکههردوامپراتوریانگلیسوروسباهماتصالمییافت
برایآنکهیکمنطقهحایل)بیطرف(بینآنهاواقعشودواخانراناخواستهبهافغانستاندادند.
خطسرحدیپامیرازشرقجهیلزرقولتادرۀیولیدرشرقامتداددارد.دولتروسیهدرمارچ
1896اینخطراتاییدنمودهبهاینترتیبوابستهگیواخانبهافغانستانتوسطیکقرارداد
بینالمللیمسجلگردید.دراکتوبرهمینسالامیرعبدالرحمنخاندروازراتصرفنمودهو
روسهاروشانوشغنانآنطرفآموراکهازجانبنیرویافغانستانتخلیهشدهبودبهامیربخارا

سپردند.
بعدازتأسیسجمهوریمردمچیندرسال1949ممذاکراتسرحدیباردیگردردورۀسلطنت
محمدظاهرشاهبیندولتافغانستانوجمهوریمردمچینآغازیافت.درسال1336ه�.ش
مطابق1957مموافقتبهعملآمدتاسرحدبینهردومملکتتعیینوبررویاراضیتثبیت
گردد.بناًءسرحدشمالشرقیکهازدرۀیولیبهشکلیکقوستاکوتلکلیککهدرجنوب
شرقکوتلواخجیرامتدادداردبینپامیرافغانیووالیتسنکیانگچینبهطول92کیلومتردر

ماهاسدسال1343ه�شبهصورتفنیبانصبپیلرهاعالمهگذاریوتثبیتگردید.
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فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههاتقسیمشدههریکازگروههادرموردیکیازموضوعاتذیلباهمبحث

نمودهیکنفربهنمایندهگیازگروهخویشموضوعرادرپیشرویصنفتشریحنماید.
�دربارهسطحمرتفعپامیروحدودقبلیوامروزیآنبحثکنید.

�خطسرحدیپامیرچگونهتعیینوتثبیتگردید؟
�هدفازیکساحۀحایلچهبود؟

دادهدرمورد نشان باالیآن را نمودهخطسرحدیشمالشرقی رارسم پامیر منطقۀ نقشۀ �
معلوماتدهید.

سؤال ها: 

1�حدودمنطقهپامیروواخانرادرقرن19بیاندارید.
2�حدودمنطقهپامیروواخانامروزهراشرحدهید.

3�خطسرحدیپامیربینکدامکشورهاموقعیتدارد؟
4�دریایآموازکجاسرچشمهمیگیرد؟

5�کداماشخاصازکدامکشورهادرتعیینخطسرحدیپامیرفیصلهکردند؟
6�سرحدشمالشرقیبینکدامکشورهاواقعبودهوچقدرطولدارد؟

ACKU
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فعالیت خارج از صنف: 

نقشۀمنطقهپامیروواخانافغانستانرارسمنمودهجهیلویکتوریا،جهیلچقمقتین،درۀیولی،
کوتلکلیک،کوتلواقجیر،خطسرحدیپامیروخطسرحدیشمالشرقیراباالیآننشان

دهید.
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ازدورۀزمامداریاحمدشاهباباتااوایلدورۀمحمدزاییها،افغانستانبهطرفشرقوجنوب
تاکشمیر،الهور،پنجاب،پشاور،بلوچستان،دیرۀاسماعیلخان،دیرۀغازیخان،شکارپور،
سند،ملتانوباالخرهبحیرۀعربوسعتداشت؛امابهاساسنفاقداخلیبرادرانشاهمحمود
سدوزاییومحمدزاییهاورقابتخانوادهسدوزاییهاومحمدزاییهابعضیازمناطقفوق
بهمرورزمانبهدستانگلیسهاافتادهکدامسرحدبینتصرفاتانگلیسدرمنطقهوکشورما

وجودنداشت.
درس��ال1893مانگل���یسهاقوایزیادیرابهاس���تقامتافغان���ستانس���وقدادهوب���هامیر
عبدالرحمنخانیادداشتیروانکردندکههیئاتسیاسیجنرالرابرترابایکفرقهعسکر
درجاللآبادقبولکند.امیرعبدالرحمنخانبهخشمآمدهعسکریکلکنفریخویشرا
امرتیارسیدادوارادۀاعالنجهادکرد؛لیکنانگلیسهاکهاینمقاومترادیدندازتصمیم
خودمنصرفشدهوبهاینقناعتکردندکههیئاتسیاسیپانزدهنفریخودرابهسرکردهگی
مارتیمردیورندبهکابلبفرستند.دیورندبهکابلآمدموادمعاهدهدیورندراکهقباًلازطرف

4، 1- سرحدات شرقی و جنوبی  

جهیل زرقول )ویکتوریا(

کوتل کلیک

کوه ملک سیاه

رند
دیو
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حد

سر
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خ

پاکستان
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ی افغ
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هور
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                  درس      چهارم
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انگلیسهاترتیبشدهبودبهامیرعبدالرحمنخانارائهکردهبعدازم��ذاکراتزیادآنراباالی
امیرعبدالرحمنخاندرقصرچهلستونامضانمودند)12نومبر1893مطابق2جمادیاالول
1311ه�ق(.امیرعبدالرحمنخانبدونمشورهبااراکیندولتیخویشمعاهدهراامضاکردو
یکمسؤولیتبزرگتاریخیرابهعهدهگرفت.درنتیجۀاینمعاهده،خطسرحدیدیورنداز
کوتلکلیکجنوبشرقکوتلواخجیرواخانوچترالتاحدودبلوچستانوکوهملکسیاهدر
زاویهجنوبغربکشوربهطول1920کیلومترتعیینشدهسرزمینهایچمن،پشین،وزیرستان،
کرم،پارهچنار،افریدی،باجور،سواتوچترالازخاکافغانستانجداوضمیمۀخاکهند
برتانویآنوقتگردید.ازطرفرئیسهیأتهندبرتانویفیصلهصادرشدکهبراساسآن
مناطقروشانوشغناندرشمالآبپنجوقسمتباالییدریایآموکهدرتصرفافغانستان
بودمطابقفیصلههایگورچکوفوگرینویلکهدرسال1873صادرشدهبودواپسبهروسیه
تزاریسپردهشودودرمقابلآنواخانواسمارجزءخاکافغانستانگردد.فیصلهدیورندکهبر
رویکاغذتحریریافتهبودوهنوزرویاراضیتعییننشدهبود،باعثبروزمشکالتواختالفات
گردید.اینفیصلهموردقبولمردمافغانستاننبود؛زیراازیکطرفاینفیصلهدررویزمین
بهطورعملیقابلتطبیقنبودوایجابمینمودهیأتدیگریاینمعاهدهراسرازنوموردبحثو
تحقیققراربدهد؛ولیمتأسفانهمشاهداتونظریاتهیأتهایبعدینیزیکطرفهوغیرعادالنه
ترسیمخط دیگر طرف از گشت مطلع موضوع حقایق از افغانستان کهحکومت زمانی بود.
سرحدیدیورنداقواموقبایلاینمنطقهراکهدارایدین،زبان،کلتور،ثقافتورسمورواجها
وسایرممیزاتبشریمشابهبامامیباشندبهدوحصهتقسیمنمودهونقاطحاکمستراتیژیکهم
بهجانبهندبرتانویتعلقگرفت.بعدازامضایمعاهدهدیورنددرتمامقبایلخصوصاًدرقبایل
وزیرومسودشورشهایپیهمآغازیافت.آنهاازامیرعبدالرحمنخانمیخواستندکهایشان

راازانگلیسهاخالصوباافغانستانیکجاباشند.اماامیردراینموردکداماقدامنکرد.
انگلیسها،باجبروستمنهتنهاقبایلراقناعتدادهنتوانستند؛بلکهمشکالتزیادیرابهوجود
آوردند.انگلیسهابرایروابطدوستانهخوبباامیرعبدالرحمنخانساالنه12لکروپیهکه
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برایامیرمیدادندبعدازمعاهدۀدیورندساالنهششلکروپیهدیگرهمبهآناضافهکردند.بعد
ازاستقاللافغانستاندرسال1919مبازهممسألهسرحددیورندحلناشدهماندوقتیکهدولت
و پاکستانالینحل بادولت بازهم اینموضوع بهوجودآمد،  پاکستاندرسال1947میالدی

بدونفیصلهماندهاست.

فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههاتقسیمگردیدههرگروهدرموردیکیازموضوعاتذیلباهمبحثنموده

نتیجۀبحثخودرادرپیشرویصنفشرحنمایند.
افغانستانبودو اوایلدورۀمحمدزاییهاجزءخاک تا بابا، ازدورۀاحمدشاه �مناطقیکه

اکنونازخاکافغانستانجداشدهنامبگیرید.
�جریانتعیینخطسرحدیدیورندچگونهبود؟

�نقشۀافغانستانرارسموخطسرحدیدیورند،واخان،چترال،بلوچستانوکوهملکسیاه،را
باالینقشهنشاندهند.

�کداممناطقتوسطخطسرحدیدیورندازپیکرافغانستانجداشد؟
ACKU
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سؤال ها: 

1�خطسرحدیدیورنددرکدامتاریخبهامضارسید؟
2�معاهدۀدیورندازطرفکیتحریریافتهبود؟

3�چگونهانگلیسهامعاهدهدیورندراباالیامیرعبدالرحمنخانتحمیلکردند؟
4�کشورماباامضایاینمعاهدهچگونهحالترابهخودگرفت؟

5�چرامردمافغانستانفیصلۀخطسرحدیدیورندراقبولندارند؟
6�مردمدوطرفخطدیورندچهمشابهتهایفرهنگیرادارند؟

7�انگلیسهاچراوچهمقدارپولبهامیرعبدالرحمنخانمیدادند.

فعالیت خارج از صنف 

نقشۀافغانستانرارسمنمودهخطوطسرحدیامیرشیرعلیخان،پامیر،سرحدشمالشرقیو
خطدیورندراباالیآننشاندادهدرساعتدرسیآیندهجغرافیهباخودبهصنفبیاورید.

ACKU
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دربارة سرحدات غربی  کشور چه می دانید؟
بهطرفغربکشورمادوخطسرحدیبینجمهوریاسالمیافغانستانوجمهوریایرانواقع
است،کهعبارتاندازخطسرحدیمکمهانوخطسرحدیفخریکههریکرابهتفصیل

میخوانیم.

الف( خط سرحدی مکمهان:
منطقهسیستانکهدرجنوبغربکشورواقعاستدردورههایمختلفتاریخگاهیبهتصرف

افغانستانوزمانیهمتحتادارهایرانبود.
اززماناحمدشاهباباسال1747میالدیمطابق1125ه�شتااواسطقرن19میالدیسیستان

جزءخاکافغانستانبود.
درزمانامیرشیرعلیخانسرکردۀقبیلۀسربندیبهنامعلیخانبامردمقبیلۀخودتابعیتدولت

5، 1 - سرحدات غربی  

جهیلزرقول)ویکتوریا(

کوهملکسیاه

سیاهکوه

درۀذوالفقار

خطسرحدیمکمهان

ری
فخ
ی
حد

سر
ط
خ

                  درس      پنجم
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ایرانتسلیمنمود.ازآنبهبعدمشکالت باقبیلۀخودبهدولت ایرانراقبولنمودهوخودرا
سرحدیبینافغانستانوایرانبهوجودآمد،الزمشدتاسرحدبینافغانستانوایرانتعیینگردد.
حکومتهایافغانستانوایراننظربهمشکالتسرحدینتوانستندبهکدامفیصلهبرسند.بناًءبه
ایرانطالبحکمیتشدند. افغانستانو برایحلمشکلسرحدی وایسرایهندتماسگرفته
وایسرایهند،فریدریکگولدسمتSir Fridric Goldsmithرابهحیثحکمدرناحیه
سیستانتعییننمودتامیانافغانستانوایرانبهحیثمیانجیکارنمودهموضوعرافیصلهنماید.
سرحدات در سال دو مدت ایرانی و افغانی هیأت سران با انگلیس هیئات رئیس گولدسمت
سیستانبهتحقیقپرداختودرسال1873میالدیمطابق1252ه�شچنینفیصلهبهعملآمد:
بهطرف بهدوقسمتتقسیمگردیدهمناطقیکه حوزهسیستاندرقسمتآخردریایهلمند
غربرودنادعلیقرارداردبهنامسیستانخاصوسرزمینهایشرقیآنبهماورایسیستانیاد

گردید.
سیستانخاصبهایرانوماورایسیستانبهافغانستانتعلقگرفت.

درسال1274ه�شدریایهلمندازمسیراصلیخودکهرودنادعلیاستوسرحدبینافغانستان
وایرانبودمنحرفشدهوقسمتزیادآبآنازمجرایدیگریکهبهنامرودپریانیادمیشود
ودرغربرودنادعلیموقعیتداردبههامونهلمندداخلمیشد.چوندرزمانگولدسمت
خطسرحدیدررویاراضیعالمهگذارینشدهبودلذاتغییرمسیرهلمنددوبارهباعثمناقشه
میدانستو هلمند اصلیدریای رامجرای نادعلی افغانستانرود ایرانشد.دولت و افغانستان

دولتایرانتغییرمسیردریایهلمندرابهنفعایراندرنظرمیگرفت.
باردیگرازانگلستانکمکخواستهشد.حکومتانگلستانمکمهانMac Mahanراباپانزده
هزارنفرافسرانانگلیسیوهندیتوظیفاینکارساخت.هیأتسهکشورافغانستان،ایرانو
انگلستانباتماموسایلتحقیقمجهزبودند.آنهامدتدوسالوسهماهازسال1902�1905م،
1280�1282ه�ش)زمانحکومتامیرحبیباهللخان(تحقیقومطالعهکردهوخطسرحدی

راازکوهملکسیاهتاسیاهکوهکهبهنامخطمکمهانیادمیشودتعیینوتثبیتکردند.
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وقتیکهحکومتافغانستانپروژهانکشافیوادیهلمندوارغندابرارویدستگرفت.دولت
ایرانبهشورایامنیتمللمتحدنسبتکمیآبشکایتکرد.درنتیجه،ایاالتمتحدهامریکا
در امریکایی و ایرانی افغانی، نمایندههای بین مذاکرات نمود. را وساطت زمینهخواهش در
واشنگتنآغازگردید.ایاالتمتحدهامریکاپیشنهادنمودکهیککمیسیونفنیتعیینگرددتا

موضوعفوقرادرمنطقهتحتمطالعهقراردادهوفیصلهخودرابههردوکشورابرازدارد.
متخصصینفنیازپوهنتونهایمعتبرایاالتمتحدهامریکا،کاناداوچیلیانتخابشدند.آنها
دوباره را مکمهان و تاریخیگولدسمت اسناد بازدیدکردند. هلمند وادی انکشافی پروژه از
تحتبازرسیقراردادند.درنتیجهچنینابرازداشتندکهاعمارپروژههایوادیهلمندبهغرض
کنترولسیالبهاوتنظیمجریاندریایهلمنددرظرفسالساختهشدهوآبدریاراکمنساخته،
بلکهدرطولسالآنرابهیکاندازهمعیننگاهمیدارد.بایدسهمایرانمطابقتفاوتجریانآب

درطولسالبرایهرماهتعیینگردد.
دولتافغانستاندرسال1321ه�شراپورکمیسیونسهنفریراقبولوبرایآغازمذاک������رات

آمادهگیخودرابهاطالعدولتشاهنشاهیآنوقتایرانرسانید.
ب ( خط سرحدی فخری:

ازسیاهکوهتادرۀذوالفقارکهدرشمالغربکشورماواقعاست،چندینبارسرحدبینافغانستان
وایرانتعیینگردیده؛امادرزمینهکدامفیصلهقاطعحاصلنشد،تاآنکههردودولتدرسال
التاییرا 1313ه�شازدولتترکیهطالبوساطتگردیدند.دولتترکیهجنرالفخرالدین
برایحلاختالفاتسرحدیتعییننمود.جنرالفخرالدینالتاییبعدازتحقیقومطالعاتزیاد
ترتیبسرحدغربی این به نمود.که ابالغ ایران و افغانستان برایهردوکشور را فیصلهخود
افغانستانکهبهنامخطفخرییادمیگرددازمنطقهسیاهکوهبهاستقامتشمالتادرۀذوالفقار
تعیینوتثبیتگردید.ازسیاهکوهتااسالمقلعهخطسرحدیبررویاراضیوازاسالمقلعهتا

درۀذوالفقارحدفاصلبینکشورماوایراندریایهریرودمیباشد.
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فعالیت داخل صنف:   

نموده باهمبحث زیر ازمطالب تقسیمگردیدههرگروهدرموردیکی ها بهگروه شاگردان
نمایندۀگروهنتیجۀبحثرادرپیشرویصنفشرحدهد.

�معلوماتدرموردچگونهگیمنطقهسیستان.
نتیجهکارگولدسمت و هندکمکخواستند وایسرای از ایران و افغانستان �چرادولتهای

چگونهشد؟
�انحرافمسیراصلیرودنادعلیچهمشکالترابهبارآوردهوچگونهموضوعحلشد؟

�چرادولتایرانبهشورایامنیتمللمتحدشکایتکردهونتیجۀآنچهشد؟
�چگونهخطسرحدیفخریتعیینشد؟

   سؤال ها:

1�چرااختالفبینافغانستانوایراندرمنطقۀسیستانواقعشد؟
2�درموردحوزۀسیستانمعلوماتدهید.

3�دربارۀرودنادعلیمعلوماتدهید.
4�خطسرحدیمکمهانبینکداممناطقواقعاست؟

5�خطسرحدیفخریبین)(و)(واقعاست.

   فعالیت خارج از صنف:

نقشۀافغانستانرارسمنمودهخطوطسرحدیمکمهانوفخریراباالیآننشاندهید.
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6، 1 - تشکیالت اداری

تقسیماتملکیافغانستاندروقتامیراماناهللخان

افغانستانبراساستشکیالتواحدهایاداریدورۀاماناهللخانبهپنجوالیتوچهارحکومت
اعلیتقسیمشدهبود.والیاتافغانستانعبارتبودنداز:والیتکابل،قندهار،هرات،ترکستان

ووالیتقطغنوبدخشان.
حکومتهایاعلیعبارتبودندازحکومتاعلیسمتمشرقی،حکومتاعلیسمتجنوبی،

حکومتاعلیمیمنهوحکومتاعلیفراه.
قبلازسال1343ه�شوسعتبعضیوالیاتآنقدرزیادبودکهادارهآنبادرنظرداشتموانع
طبیعیازقبیلکوهها،دشتهایوسیعوسوزانودرههایتنگوصعبالعبورباوسایطدست
داشتۀآنوقتمشکالتزیادیرابهبارآوردهبود.مصروفیتهایاشخاصاداریوکارکنان
دولتآنقدرزیادبودکهبهمشکلبهعرایضوشکایاتمردمرسیدهگیصورتمیگرفت.به
موضوعاتعرفانیواجتماعیکمترتوجهمیشد.بنابرآندرسال1343ه�شبرایاولینمرتبه
جهتتطبیققانوناساسیوتعمیمدیموکراسیدرتشکیالتاداریکشورتغییراتاساسیبه

وجودآمدهافغانستانبه29واحدادارییاوالیتتقسیمگردید.
هروالیتتحتنظروالیکهبامرکزرابطۀمستقیمدارد،ادارهوکنترولمیشود.اموراداریو
قضاییهروالیتبهنوبۀخودغرضآرامیوسهولتمردمبهواحدهایاداریکوچکترکهبهنام
ولسوالییادمیشودتقسیمگردیدهاست.دررأسهروالیتوالیکهنمایندۀبزرگقوۀاجرائیه
میباشد،اجرایوظیفهمیکند.هروالیتبهولسوالیهاوقریههاتقسیمشدهاست.عالقهداری
هااکنونازبینرفتهوبهولسوالیهاتبدیلشدهاند.دررأسهرولسوالیولسؤالهاقراردارند.

والیتهرات

حکومتاعلیسمتمشرقی

نوبی
تج

یسم
تاعل

حکوم

منه
یمی

اعل
ت

وم
حک

فیضآباد
مزارشریف

والیتترکستان

کابل
یت

وال
قطغن

انو
دخش

والیتب

آباد
الل

ج

والیتکندهار

هرات

کندهار

گردیز
فراه

راه
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اعل
مت
کو
ح
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ادارهولسوالیهابهوالیاتوازوالیاتبامرکزارتباطدارد.سایراعضایقوایاجرائیهتوسط
وزارتخانههایمختلفتعیینووظایفخودرادروالیاتتحتنظروالیودرولسوالیهاتحت

نظرولسوالهاانجاممیدهند.
والیدررابطهبااجرایامورقانونیدربرابرریاستارگانهایمحلوریاستجمهوریمسؤولیت

داشتهوجوابگومیباشد.
اداریملکیکشوردرسال1370ه�.ششامل32والیت94ساحۀشهریو294 تقسیمات
یکی ولسوالیکه دو بهبعد ه�.ش ازسال1385 بود. فرعی و اصلی قریۀ و33500 ولسوالی

پنجشیرودیگریدایکندیبودجدیداًبهوالیتارتقانمودهاست.
است. تقسیمشده ولسوالی و364 به34والیت اسالمیافغانستان اخیرجمهوری درسالهای
بزرگترینشهرافغانستانشهرکابلپایتختآنمیباشد.جدولزیروالیاتومراکزآنرانشان

میدهد.

مساحت والیات  به مرکزاسم والیتشماره
کیلو متر مربع

4523/58شهرکابلکابل1
54844/5شهرقندهارقندهار2
55868/53شهرهراتهرات3
20797/63شهرمزارشریفبلخ4
7641/05شهرجاللآبادننگرهار5
5583/15شهرگردیزپکتیا6
22460/53شهرغزنیغزنی7
5715/05شهرچاریکارپروان8
58305/07شهرلشکرگاههلمند9
18255/24شهرپلخمریبغالن10
20797/63شهرمیمنهفاریاب11
42409/53شهرزرنجنیمروز12
44835/91شهرفیضآبادبدخشان13
11291/52شهرشبرغانجوزجان14
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18029/16شهربامیانبامیان15

17471/80شهرقالتزابل16

36657/42فیروزکوهچغچرانغور17

20794/01شهرقلعۀنوبادغیس18

13437/81شهرایبکسمنگان19

12457/82شهرتالقانتخار20

8080/86شهرکندزکندز21

3977/087شهرمهترالم)قلعهسراج(لغمان22

49339/11شهرفراهفراه23
19515/86شهرشرنهپکتیکا24
4925/90شهراسعدآبادکنر25
4568شهرپلعلملوگر26
10348/32میدانشهروردک27

1908شهرمحمودراقیکاپیسا28

9266/74شهرپاروننورستان29

4235/26شهرمتونخوست30

16385/57شهرسرپلسرپل31

11473/67شهرترینکوتارزگان32

3771/62شهربازارکپنجشیر33

17501/36شهرنیلیدایکندی34
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فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههاتقسیمشوندهرگروهدرموردیکیازموضوعاتزیرباهمبحثنموده

یکنفربهنمایندهگیازگروهخویشموضوعرادرپیشرویصنفشرحدهد.
�تشکیالتاداریدورۀامانی

�چرادرسال1343ه�.شدرتشکیالتاداریتغییربهوجودآمد؟
�طرزادارۀوالیاتوولسوالیهاچگونهاست؟

�تعدادوالیات،ولسوالیهاوقریههایکشوربهچهتعدادبودهآخرینوالیاتیکهبهسطح
والیتارتقانمودهنامگیرید.

سؤال ها: 

1�والیاتدورۀاماناهللخانرانامگیرید.
2�حکومتهایاعلیدورۀاماناهللخانکدامهااند؟

3�کداموالیاتدرسمتشمالکشورواقعاند؟
4�والیاتمرکزیافغانستانرانامگیرید.

5�مرکزوالیاتکابل،بلخ،ننگرهاروهراترانامگیرید.
6�والیاتغربیکشوررابرروینقشهنشاندهید.

فعالیت خارج از صنف: 

نقشۀافغانستانرارسمنمودهموقعیتوالیاتوشهرهایبزرگکشورراباالیآنتعیینکنید.

تقسیماتملکیافغانستاندرحالحاضر
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�نفوسدرانکشافکشورچهاهمیتدارد؟

2ـ1 نفوس و اهمیت آن در انکشاف کشور  

نفوسعبارتازمجموعتعدادباشندهگانیککشوراستکهدرمحالتمختلفبنابرعوامل
جداگانهس��کونتاختیارکردهاند.تعدادنف��وسدربعضیجاهاکمودربعضیجاهااضافهتر
میباش��دبناْتناسبنفوسبهمحلزیس��تقابلاهمیتمیباشد.برایمحاسبهتراکمنفوسباید

تعدادنفوسآنساحهرابرمساحتآنتقسیمکرد.
نفوسافغانس��تاندرحدود)26(ملیوننفرتخمینش��دهاس��ت،کهدرسراس��رکشورزندهگی
میکنندنفوسموجودهدرتمامکش��وریکساننبوده؛بلکهشرایطاقلیمی،ساختماناراضیو

دیگرعواملاقتصادی،بشریوسیاسیباالیتمرکزنفوستأثیردارد.
همچنانبادرنظرداشتعواملفوقدرسرزمینهایحاصلخیز؛مانند:ننگرهار،لوگر،کاپیسا،
لغمانوپروانتعدادزیادنفوسجابهجاش��دهاند،درحالیکهدردشتهایسوزانوصحرایی؛
مانند:بکواومارکوتعدادنفوسبهحداقلآنمیرس��د.پالنهایانکش��افیدرکش��وربادرنظر

داشتازدیادنفوسدرنظرگرفتهشدهاست.
-نفوسافغانس��تاندرمراکزصنعتی،مناطقاقلیمی،ش��هرهاودهاتبهطورمختلفجابهجاش��ده
است،بنابرانکش��افزراعتوتولیدمواداولیهبهمنظورمعیشتمردم،اکثریتنفوس)80%(در
دهکدههاو20%درشهرهاامرارحیاتداشتند؛اماباگذشتزمانوتحوالتسیاسیدرایناواخر

فصل دوم
نفوس و ترکیب قومی در افغانستان                   درس      هفتم
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تراکمنفوسدرشهرهایکابل،جاللاباد،مزارشریف،هراتوغیرهشهرهابیشترشدهاست.
-ازلحاظعاملاقتصادیوصناعتیتعدادیازنفوسکشوردرمراکزصناعتیزندهگیمیکنند؛

مثاًل:دراطراففابریکهنساجیپلخمری،قندبغالنوغیره.
-فارمهایهدهوغازیآباد،پروژههایهلمندونادعلیوغیرهبهحیثپروژههایزراعتیباعث

استقرارنفوسزیادشدهاند.
-موجودی��تدریاهابهغ��رضآبیاریزمینهایزراعتیباعثانکش��افدهکدههایزراعتی
گردیدهاند.بههمینترتیببندرهایتجارتیازقبیلتورخم،اسالمقلعه،حیرتان،سپینبولدک

وامثالآندرجابهجاشدننفوسرولبرجستهدارند.
خالصهآنکهدرسرزمینهایهموارواقلیممناسبتمایلبودوباشانسانهابیشترمیباشدنهدر

ریگستانهایگرموسوزانیانقاطمرتفعوکوهستانی.

فعالیت داخل صنف:   
ش��اگردانبهگروههاتقسیمش��دههرگروهدرموردیکیازمسایلذیلباهمصحبت

نمودهونتیجهرادرصنفشرحدهند.
1�تراکمنفوسازلحاظسیاسی.

2�تراکمنفوسازلحاظاقتصادی.
3�تراکمنفوسازلحاظطبیعی.

سؤال ها:
1�نفوسراتعریفکنید.

2�والیاتذیلتراکمنفوسبیشتررادارند:
الف(کابل،کاپیسا،ننگرهار،لوگروپروانب(تخار،کنرولغمان
ج(لوگر،میدانوردگوغزنید(دایکندی،خوستوپکتیا

3�آیاآبوهواوخاکخوبدرتراکمنفوستأثیردارد؟
4�تراکمنفوسدردشتهایسوزانچگونهبودهبامثالذکرکنید.

فعالیت خارج از صنف: 
درتوزیعوتراکمنفوسکدامعواملشاملاست،نامبگیرید؟
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  2، 2 - احصائیه و توزیع جغرافیای نفوس

دربارۀمحلزیستتانفکرنمودهبگوییدکهنفوسآنمحلچطورانکشافکردهاست؟
کشورماازدورۀهایقدیممحلزندهگیمردمبودهوتعدادزیادنفوسرادردامنههایسرسبز،
جویبارهاوسواحلدریاهاجادادهوبنایمدنیتهایکهنآریاییرادرادوارتاریخیگذاشته

استکهجغرافیایتاریخیگواهاینحقیقتمیباشد.
اس��تقرارنفوسباتأس��یسمدنیته��ایبزرگوش��هرهایتاریخی؛مانندبلخدرکش��ورآغاز

گردید.
درحدود80�85فیصدنفوسکشوربهکشتوکارزراعتوفعالیتهایمربوطبهآناشتغال
بناًءساختمان بهشمارمیرود، نفوس توزیعوتمرکز ازعواملعمدۀ دارند،هنوزهمزراعت
محیطفزیکی،نوعیتاقلیموخصوصیاتهایدروگرافیمنابعاقتصادیزمینۀزیستوتمرکز
نفوسبشریرابهوجودآوردهاست.درکشورمانیز؛مانندسایرمناطقجهان،نفوسبهتناسب
اززمانههای مختلفمسکنگزینشدهاست.درهها،وادیها،جلگههاوسواحلدریاها
گذشتهبهاینطرفمحیطمساعدرابرایاستقرارگروههایمختلفمردمونقاطمساعدرا
برایزراعتوزندهگیمساعدساختهاستکهدرتوسعۀزراعت،صنعتومالداریوتوسعۀ
فعالیتهایصنعتیمفیدمیباشدکهنقاطغیرمسکونراتاحدامکانبهمناطقمسکونمبدل

ساختهاست.
درکشورتمرکزنفوسدرنقاطبلندتراز2500مترمحدودبوده؛امامناطقیکهدارایشرایط
مساعداقلیمی،خاکخوب،آبفراواناست،تعدادزیادمردمدرآنجامسکنگزینشدهاند،
بههمینترتیبمناطقیکهکمتراز1000مترارتفاعدارند،درسراسرکشورشاملحوزههایوسیع
وهموارمیگردند،کهزمینهاستقرارنفوسرافراهمساختهاست،بهاستثنایمناطقصحرایی
اکثریتنفوساینمناطقبهشغلزراعت،مالداریوسایرکارهایتجارتیوصنعتیاشتغال

دارند.
واحدهایاداریافغانستانکهازلحاظزراعتحایزاهمیتبودهنفوسبیشتررابهخودجلب
نقاط نشانمیدهد؛همچناندر افغانستان مناطق مقایسۀسایر به را نقاط ترین متراکم کردهو
متذکرهبناهایشهرهایبزرگ،معامالتتجارتی،اقتصادیوصنعتینیزبهتمرکزنفوسبیشتر

مؤثرمیباشد.
صنایعوتأسیسفابریکات،بناهایعرفانیوفرهنگی،واحدهایاداریونظامیوتوریستینیز
باعثتمرکزوتجمعنفوسمیشودکهمیتوانازشهرکابل،جاللآباد،هرات،مزارشریف،

                  درس      هشتم
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قندهاروسایرشهرهانامبردوهمچنانموجودیتآبدرتراکمنفوستأثیرمهمداردهرگاه
بهسایر نظر نواحی این قراردهیم بررسی رامورد سواحلدریاها،کنارچشمههاوکاریزها
جاهاتااندازۀزیادنفوسبشریرابهخودجلبکردهاست.امتداددریاها،اطرافکاریزها،چاه

هاوچشمههادرتجمعنفوسنقشبارزدارند.

فعالیت داخل صنف:   

اوالًبهگروههاتقسیمشده،سپسهرگروهدربارۀسؤالزیرفکرنمودهونتیجهرانمایندۀگروه
بهدیگرانتشریحکندکهنظربهکدامدالیلتراکمنفوسدریکمنطقهوجوددارد،بادالیل

مقنعبایکدیگربحثکنند.
سؤال ها: 

1�دریایهلمنددارایاهمیتذیلمیباشد:
ج(اقتصادیوشخصی ب(اقتصادیوانرژی الف(اقتصادی،زراعتی،صنعتیوتولیدی

د(همهصحیحاست.
2-مناطقیکهباالتراز2500مترارتفاعدارندتمرکزنفوسدرآنچطوراست؟

5�نقشکاریزرادرجابهجاشدننفوسبیاندارید.

  فعالیت خارج از صنف:

کدامشرایطجغرافیاییباعثتشکیلشهرهاوتراکمنفوسشدهاستدرینموردمقالۀمختصری
بنویسید.
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3، 2 - رشد نفوس و اوسط عمر  

�آیامیدانیدکهرشدنفوسواوسطعمردرکشورعزیزماچطوراست؟

رشدنسبینفوسافزایشوزیادشدنافرادکشورراگویند،تهیهارقاموسرویاساسی 

دربارۀتعدادورشدنسبینفوسازضرورتاساسیبهشمارمیرودتاازنظردیموگرافیرشد،

وفیات)مردوزن(وباقیارقامراهمهوقتدراختیارمحققینومؤسساتبگذارند.

رشدنفوسدرکشورهایروبهانکشافتابعمقرراتاجتماعی،مذهبیواقتصادیقراردارد.

�ازلحاظاجتماعیوصحیرشدعادیدرنظراست.

بنابرآنرشدوسطیوعادیدرافغانستان2.03فیصدمحاسبهشدهاست؛اگرچهاحصائیۀدقیق

وجودندارد.

                  درس      نهم
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سال در بار اولین رسمیبرای بهصورت آن رشد و افغانستان نفوس دربارۀ تخمینی ارقام

هزار هفتاد و ملیون ده به سال دراین افغانستان نفوس مجموعۀ که یافت انتشار .ش 1315ه�

م 2009 مطابق ه�ش 1388 سال نفوس حالیکه در بود. شده داده گزارش نفر 10.070.000

افغانستان26ملیون26.000.000نشاندادهشدهاست.

وزارتپالنقراراحصائیۀسال1329ه�.شنفوستمامکشوررادوازدهمیلیون12000.000نفر

تخمیننمودهاستورشدنفوسسالهاییادشدهرویتخمیناستوارمیباشد.

اولینسروینمونوینفوسدرسال1332ه�.شازکابل،پایتختکشورتوسطموسسۀصحی

جهانصورتگرفتودر85قریهمربوطدهوالیتبهصورتپراگندهدرموردترکیب)سن،

نمونوی ازآنسروی بعد نموده معلوماتجمعآوری نفوس وغیره(مشخصات جنس،شغل

دیگریازقریههایکابل)دهخدایداد(درسال1338ه�شصورتگرفت،کهاینعملیه

مطابقعلمدیموگرافیDemographyنسبتمحدودبودنساحهوتعدادنفوسفاقدارزش

الزمهاحصایویبودهوازآننتیجۀدرستوعلمیگرفتهنمیشود.

سرشماریکاملکشوردر25جوزایسال1358ه�.شآغازودر14سرطانخاتمهیافت،

نفوسبهتفکیکگروههایسنیدرسال1386
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باوجوداحصائیهگیریدقیقنتوانستندتمامنقاطکشوررااحصائیهگیریکنند.قراراحصائیه

سال1359ه�شمجموعنفوسافغانستان15.94میلیوننفربودهکهازآنجمله13.4ملیوننفر

نفوسساکنو2.56ملیوننفردیگرآنرانفوسکوچیهاتشکیلمیداد.ازجملهنفوسساکن

آن15.4فیصددرمحالتشهری84.6فیصددردهاتوروستاهاامرارحیاتداشتهاند.

مجموعنفوسساکنکشوردراینسالشامل2.1ملیونخانوادهبودهوتعدادوسطیاعضایهر

خانوادهدرحدود6نفرثبتشدهاست..

فیصدیرشدنفوسسالشماره

113403.1
213483
313502.8
413592.6
513701.9
613862.03

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههاتقسیمشوند،هرگروهدربارۀاهمیتنفوسبحثنمودهوتأثیرآنرادربارۀ

انکشافنفوسباهمدیگرشریکسازند.

جدولمعلوماتیازدیادنفوسازسال)1340�1370ه�ش(معلوماتاضافی.
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سؤال ها:   

1-رشدنفوسدرکشورهایروبهانکشافچگونهمیباشد؟

2�رشدنفوسچهمفهومدارد؟

3-نفوسافغانستاناحصائیۀواقعیاستیاتخمینی؟

4-درکدامکشورهاکنترولنفوسمجازنیست؟

فعالیت خارج از صنف: 

ACKUرشدنفوسدرکشورماتابعکدامعواملمیباشددالیلتانرادرکتابچههایتانبنوسید.
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4، 2- کیفیت نفوس وترکیب قومی در کشور   

کیفیتنفوسرامیتواندرافغانستانبهاساسمطالبذیلموردمطالعهوارزیابیقرارداد.
•ازلحاظسن

•ازلحاظجنسیت
مطالعهکیفیتنفوسازلحاظخدماتاجتماعیواقتصادی)زراعت،معادنوغیره(.

اجرا باشدمورد بهسطحکشور که نفوس اینطرفکدامسرشماری به ازسال1358ه�ش
قرارنگرفتهاست.بنابرآناحصائیهدرموردتوزیع،ترکیب،میزان،رشدومشخصاتاقتصادی
واجتماعینفوسافغانستاندردسترسنیست؛امادرسال1383اولویتهایکیفیتنفوساز

لحاظترکیبذکورواناثموردمطالعهقرارگرفتهاست.
اینکدرگرافجداگانهکهمعلوماتاضافیبرایشاگرداناست،مطالعۀکیفیتنفوسرااز

لحاظسنبهوضاحتدیدهمیتوانیم.
• درسال1383اولویتهایکیفیتنفوسازلحاظجنساحساسگردید.توجهبیشتردرآغاز
دهۀهشتاددربارۀقشراناثمبذولگردیدهکهسهمفعالآنهارادرتمامعرصههابهوضاحت
دیدهمیتوانیم.فعاًلتعدادقابلمالحظۀزناندرشورایملیایفایوظیفهمینمایند،همچنانسهم
زناندراداراتدولتیبالخصوصدرساحۀمعارفوسکتورهایمختلفاقتصادیافزایشیافته

است.
را نفوس مشخصات که است )57 و 56 ،53( سالهای اقتصادی فعال نفوس ذیل جدول در

بهوضاحتنشانمیدهد.
ساله )15 )تولد– از آن نفوس مجموع که بوده انکشاف روبه کشورهای جمله از ما وطن

44.6%واز)6ا–60(ساله52.9%واز65سالهباالتر2.6% تخمینگردیدهاست.

نفوسفعالاقتصادیدرکشوربینسنین)15–65(سالهگی1بودهکهازآنجمله80%دربخش
زراعتومالداریمشغولمیباشندومتباقیدربخشهایصنایع،معادنوخدماتاجتماعی

مشغولکاراندواز65سالهگیباالترنیزنفوسغیرفعالاقتصادیمیباشند.

1-ازنظرسازمانحقوقبشرواشتغالوظیفهسنطفولیتتا18سالگیقبولشدهاست.

                  درس      دهم

ACKU



34

کیفیتترکیبسنوجنسدرافغانستان
نفوسدهاتینفوسشهریسال

ذکوراناثذکوراناث1388
2503090265620087523009127400

515920017879700

اماازلحاظسنتعداداطفالزیرسن5سال%20

زیرسن25سال%8 

زیرسن40سال%5

وزیرسن65سال4% تمامنفوسافغانستانرانشانمیدهد.
توزیعجغرافیاییاقوامساکنافغانستانچگونهاست؟

ساکنینویااتباعکشورعزیزمامطابقعنعناتتاریخیوبهاساسقانوناساسیافغانستان،همه
افغاناند؛اماازنظرجغرافیایبشریدرکشورمااقواممختلفزندهگیمیکندکهبهصورت

اجمالیدربارۀآنهااشارهمیشود.
-پشتونهامطابقاسنادتاریخیازقدیمتریننژادآریاییدراینسرزمیناند.پشتونهادرسراسر
و کابل در  کشور غربی وجنوب جنوبی شرقی، مناطق در بیشتر دارند، افغانس���تانسکونت

والیاتهمجوارآنزندهگیمینمایند.
-تاجکها،مانندپشتونهاازجملهاقوامبسیارسابقهآریاییاینسرزمینمیباشندکهدرسرتاسر
کشوربهخصوصدرصفحاتشمالمملکتازبدخشانتاهراتوجنوبهندوکشازپروانتا

کابلزندهگیمیکنند،تاجکهابهصورتعمومبهلساندریتکلممیکنند.
-اوزبیکهاوترکمنهاازجملهساکنینکشورعزیزمااند.آنهادرمناطقشمالوشمالغرب
قرغزی ترکی اوزبیکی، لسان به  وقزاقها قرغزها ترکمنها، اوزبیکها، . دارند سکونت کشور

وقزاقیتکلممیکنند.
-هزارههانیزازجملۀباشندهگانوطنمابودهکهبهلساندریبهلهجههزارهگیصحبت

ACKU
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میکنندودربامیانوسطوحمرتفعمرکزیزندهگیدارند.
-نورستانیهاازاقوامآریاییهامیباشندواززمرهباشندهگانکشورمحسوبمیگردند

.منطقهسکونتآنهانورستانبودهوزبانایشاننورستانیمیباشد.
قومدیگریکهنژادآریاییدارد،پشهییهاهستندکهدرکنر،لغمانوکاپیسازندهگیدارند

زبانآنهاپشهییمیباشد.
-بلوچهاهمازجملهاقوامآریاییاندکهدرجنوبقندهاروچخانسورزندهگیدارند.زبان

ایشانبلوچیبودهبهزبانهایپشتوودرینیزتکلممیتوانند.
بههمینترتیبدرکشورعزیزمایکتعدادازقبایلقزلباش،عرب،گوجروپامیرینیزسکونت
دارند،.همچنانیکتعدادهندوهاوسکهاهمدرکابل،ننگرهار،قندهار،گردیزوغزنینیز

زندهگینمودهازباشندهگاناینسرزمیناند.

فعالیت داخل صنف :  
هرگروهدربارۀکیفیتنفوسبحثنمودهنمایندۀگروههامعلوماتشانرادرصنفشرح

دهند.

سؤال ها : 

1-کداماقوامدرافغانستانسکونتدارند،نامببرید.
2-ازرویجدول)معلوماتاضافی(نفوسمشغولبهکاررابهفیصدیدریابید.

3-کدامسنینرانفوسفعالاقتصادیگفتهمیتوانیم؟

فعالیت خارج صنف : 

دربارۀاقوامساکندرافغانستانبااستفادهازمنابعمختلفیکمقالهبنوسید.

ACKU
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معلومات اضافی :

توزیعسن1386)2008-2007(
)بهسال( مجموعنفوسمسکون

فیصدیمجموعاناثذکور
117836001125530023038900100
2192691232187145145622004-00
1750717169496234456791509-05
1399456125368726531431114-10
114843710174442165881919-15
9561869047121860898824-20
7609727797211540693729-25
6104186768051287223534-30
5394135952711134684539-35
494743486534981277444-40
450221402461852682449-45
396688323925720613354-50
328548251626580174359-55
256258190906447164264-60
باالتر4988523553758542274 و ساله 65

ازآن

نوت:نفوسکوچی)1/5(میلیونشاملنمیباشد.

ACKU
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                 5، 2 - مهاجرت هاي  داخلي و خارجي 
و جا به جاشدن نفوس 

آیادربارۀمهاجرتهاییکهدرکشورماصورتگرفتهمعلوماتدارید؟
درکشورمامهاجرتهاازاثررویدادهایتاریخیومشکالتسیاسی،اجتماعیوحوادث

طبیعیصورتگرفتهاست،کهانگیزههاوعواملآنقرارذیلمیباشد:

مهاجرتهايخارجي

                  درس      یازدهم
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مهاجرتهایسیاسی:مهاجرتهایسیاسیوقتیصورتمیگیردکهآزادیفکری o

وعقیدتیتحتفش��ارقرارگیرد؛بهطورمثالمهاجرتافغانهاکهدراثرتهاجمش��وروی

وقتصورتگرفتوبهکش��ورهاوبراعظمهایمختلفجهانمهاجرش��دند،تعدادشاناز

پنجمیلیوننفرتجاوزمیکند.

مهاجرتهایاقتصادی:مردمازش��هرهایکوچکودهکدههابهشهرهایبزرگ o

وصنعتیبرایدریافتش��غلووظیفۀمناسب،بهخاطرامرارحیاتوزندهگیمرفهوداشتن

حی��اتمصئونمهاجرتمیکنن��د.بنابرعواملفوقمردمدهاتبهش��هرهایی؛چونکابل،

کندهار،هرات،مزارش��ریفوشهرهایصنعتیکشوربهمهاجرتپرداختندوتااکنونادامه

دارد.

مهاجرتهایتاریخی:درزمانهایقدیمآریاییهاازبخدی)بلخ(بهسرزمینهای o

اطرافآنالیهندوفارسمهاجرتنمودند،بعداًمهاجرتیونانیها،کوش��انیها،ومسلمان

هایکیبعددیگربهاینسرزمینصورتگرفت.

مهاجرتهاییکهبهاثرآفاتطبیعیمنجملهخشکسالیهاصورتگرفتهاست، o

مثاًلدرس��ال1349ه�..شهموطنانعزیزمابهاثرخش��کس��الیمجب��وربهترکمحالت

وخانههایش��انشدندکهش��املمردموالیاتبادغیس،ارزگانوسطحمرتفعهزارهجات

میباشد.

مهاجرتهایموسمیبیننقاطگرمسیروسردسیرصورتمیگیرد،یعنیمهاجرین o

درایامتابس��تانغرضپرورشمواش��یخویشوهمچنانبهمنظورزراعتبهنواحیمجاور

مهاجرتمینمایند،کهمهاجرتکوچیهابهترینمثالآنمیباشد.

اثراتمهاجرتها: •

مهاجرتهاباالیمهاجرینافغاناثراتمثبتومنفیگذاشتهاست.اثراتمنفیمانند:

ACKU
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-تحتنفوذفرهنگبیگانهقرارگرفتن.

-فرارمغزها.

-ازدستدادننیرویجوان)نفوسفعالاقتصادی(.

-انتقالسرمایهبهخارجکشور.

-زیرپاشدنحقوقانسانیشان.

سلوکهایمنفی؛چونمبتالشدنبهمرض)HIV(،امراضجلدی،موادمخدروغیره.

فعالیت داخل صنف:  

ش��اگردانبهگروههاتقسیمش��وند.هرگروهدربارۀس��ؤاالتذیلبحثنموده،نمایندۀهر

گروهمعلوماتشانرادرصنفارائهنماید.

-دربارۀمهاجرتسیاسیوانگیزۀآنبحثکنید.

-چراهموطنانمابهشهرهایبزرگوصنعتیمهاجرتکردهاند؟

-آیامهاجرتهایتاریخیدرکشورماصورتگرفتهاست؟
ACKU
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سؤال ها:  

1-چراهموطنانماازقصباتودهاتبهشهرهامهاجرتمیکنند؟

2-اثراتمنفیمهاجرترابیانکنید.

3-آیاتاهنوزمهاجرتافغانهابهکشورهایدیگرادامهدارد؟چرا؟

 

فعالیت خارج صنف:   

چراهموطنانمابهکش��ورهایدیگرمهاجرش��دند.تحتاینعنوانمقالهیینوش��تهودر

ACKUس��اعتآیندهمضمونجغرافیهبرایهمصنفانتانارائهکنید.
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1.3 - دین   

اکثریتمردمافغانستانپیروکدامدینومذهباند؟

فصل سوم
دین و زبان

خانهکعبۀشریف

                  درس      دوازدهم
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انسانهاهمراهبااعتقاداتخودزندهگیمیکنند.مردمماقبلازاسالمپیروآیینودینهای
مختلفبودند.

داشتند.عناصر بدوی آیین بهسرزمینهایجدید ازکوچکردن پیش ها آریایی ما اجداد
طبیعتراکهدرزندهگیشانمؤثربودمقدسمیشمردند.

مردمافغانستانباوجودبقایایعقایدکهنویدیوبرهمنیقدیمکهدرشرقمملکتمروج
بود،آیینزردشتیهمدرشمالوغربمملکترواجداشت؛ولیهنگامیکهدرسال206
ق.مآشوکابهتبلیغونشرآیینبوداکمربستدرمدتهزارسالمابعدآنعقایدوآیینآن
درشرقوشمالکشوررواجتامیافتکهازنظرحیاتی،فکری،هنریوفرهنگیتأثیرات
عمیقیرادرزندهگانیمردماینسرزمینگذاشت.دیانتبوداییبانفوذسلطۀآشوکااز

جنوبهندوکشتاقندهارانتشاریافت.
درآستانۀظهوردینمقدساسالمدینوآیینهایمختلفینظیرآیینزردشتی،بوداییو
کمیهمازادیانآسمانییهودیتومسیحیتدرخراسان)افغانستان(پیروانوطرفدارانی
داشتند؛اماچناندینیکهدرسراسرافغانستانرواجعامداشتهوبهعنواندینملیپذیرفته
دین پذیرفتن آماده امروز افغانستان یا عهد آن خراسان بنابرآن نداشت. وجود باشد شده

مقدساسالمبود.
افغانستان درعهدحضرتعثمان)رض(بعدازسال25هجریفتوحاتاسالمیدرخاک
پیشرفتکرد.احنفبنقیسشهرهراترابهزوروجنگتصرفنمودهمردمرابهدین
اسالممشرفساخت.خلیفهسومحضرتعثمان)رض(،عبداهللبنعامربنکریزراکهجوان
25سالهبودبهعوضابوموسیاشعریتعییننمود.عبداهللبنعامردامنهاسالمراتانواحی
فتح را وغزنی کندهار تالقان، فاریاب، اوسرخس، داد. اسالمیگسترش امپراتوری شرقی
کردهدیناسالمرادرآنمنتشرکرد.کابلرایکسالمحاصرهکردهوبهمشکلآنراتصرف
کرد.بهمرورزمانتمامنواحیافغانستانبهدیناسالممشرفشدند.تنهامردمکافرستانکه
بعداًبهنورستانیادشدتامدتزیادیدینسابقهخودرانگهداشتندکهدرقرن19میالدیدر
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زمانامیرعبدالرحمنخانبهدیناسالممشرفشدند.
دینرسمیدولتجمهوریاسالمیافغانستاندینمقدساسالماست.پیروانسایرادیاندر
پیرویازدینواجرایمراسمدینیشاندرحدوداحکامقانونآزادمیباشند.درافغانستان

هیچقانونینمیتواندمخالفمعتقداتواحکامدینمقدساسالمباشد.

درحالحاضر99.6% مردمافغانستانپیرودینمقدساسالممیباشند.یکتعداداهلهنود
وسکهاهمدرافغانستانبودوباشدارند.اهلهنودوسکهایافغانستاندرشهرهایکابل،
جاللآباد،کندهار،چاریکار،غزنی،گردیزودیگرشهرهازندهگیمیکنندواکثراًتجارت

پیشهاند.
اکثریتمردمافغانستانپیرومذهبحنفیوبقیهآنپیرومذاهبتشیعمیباشند.اهلتشیع

افغانستانبامذاهبتشیعجعفریواسماعیلیهتقسیمشدهاند.

فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههاتقسیمشوندهرگروهدرموردیکیازموضوعاتذیلباهمبحثنموده

نتیجۀبحثخویشرادرصنفشرحدهند:
�آریاییهاچهآیینداشتند؟

�آیینبوداییچهوقتودرکدامنواحیانتشارزیادیاف�ت؟
�دینمقدساسالمچگونهدرافغانستانمنتشرگردید؟

ACKU
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سؤال ها:  

پرسشهایصحیحوغلطزیرراازهمتشخیصدهید:
1�آریاییهاعناصرطبیعتراکهدرزندهگیشانمؤثربودمقدسمیشمردند.

2�تماممردمافغانستانپیرویکمذهباسالمیاند.
3�کداماشخاصدرانتشاردیناسالمدرافغانستاننقشداشتند؟

4�درحالحاضرمردمافغانستانپیروکدامادیانومذاهبهستند؟

فعالیت خارج از صنف:  

مزیتاسالمرادربهبوداجتماعیدرطیچندسطربنوسیدودرساعتآیندۀمضمونجغرافیه
ACKUبههمصنفانارائهنمایید..
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2، 3 - زبان

درافغانستانبیشازسیزبانمستقلوجودداردکهدرنقاطمختلفمردمبازبانهاولهجههای
مختلفبهوسیلۀآنتکلممیکنند.

اهمیتزبانهایافغانستان؛مانندسایرزبانهایدنیامربوطبهتعدادگویندهگانآنمیباشد.
طورمثالزبانهایپشتوودریدرنقاطوسیعیازکشورعمومیتداشتهومردمباآنتکلم
میکنندوتقریباًتماممردمافغانستانآنرامیفهمند.درحالیکهبازبانهایاورمریوعربی

فقطدرچندقریهمحدودتکلمصورتمیگیرد.
به آریایی زبان که میشود تقسیم هندی و آریایی)ارانی( بخش دو به اروپایی اندو زبان

                  درس      سیزدهم
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طورعمومدرقسمتهایجنوبغرب،شمالغربوشمالشرقکشوررواجزیادداردو
زبانهایمشهورآنپشتو،دری،بلوچی،اورمریوزبانپامیری)غلچه(یعنیزبانهایکوهی

میباشد.
درزبانهندیگوربتی،کلشهیی،تیراهی،سندیوپنجابیشاملمیباشند.زبانرویداکه
پرسینی، وایگلی، بشکلی، زبانهایکتی، و میباشد آریایی هندی میانگروه شاخه یک
شکونی،پشهیی،پراچیونورستانیدرآنشاملمیشودکهبهطورعموممردمنورستانو

مردماطرافآنجابهآنتکلممیکنند.
زبانهایدیگرافغانستانترکیومغولیمیباشدکهشاملدوسلسلهاست.یکیشاخۀترکی
شرقی؛ماننداوزبیکی،قزاقیوقرغزیوشاخهترکیغربیآنکهزبانهایترکمنیوآذری

رادربرمیگیرد.

3، 3 - توزیع جغرافیایی زبان ها:
زبانهایافغانستانبامناطقیکهمردمبهآنصحبتمیکنندازینقراراند:

کسانیکهبهزبانپشتوصحبتمیکنندتقریقاًدرتمامکشورزندهگی  ـ زبان پشتو: 
زیست افغانستان غربی جنوب و جنوبی شرقی، مناطق در پشتونها اکثریت اما میکنند؛
دارند.اینزبانلهجههایزیادداردکهلهجهمشرقیوقندهاریخوبترازیکدیگرتشخیص

میشوند.

ـ زبان دری:ازجملهقدیمترینزبانهایکشوربودهعدۀزیادنفوسکشوربالهجههای
مختلفبهاینزبانآشناییدارند.تقریباًدرتمامافغانستانمردمبهاینزبانبلدیتدارند.

ـ بلوچی:مردمنواحیهلمند،گودزیره،هامونصابریودرسرحداتغربیکشوریک
تعدادمردمبهآنصحبتمیکنند.

ـ زبان اوزبیکی:دروالیاتشمالکشورتعدادیازمردمبهآنصحبتمیکنند.
�زبانترکمنی:یکتعدادمردمدرشمالوشمالغربکشورتاوالیتهراتبهآنصحبت

میکنند.

ACKU
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�پراچیدریکیازدرههاینجرابمتصلبهالهسایتگابمردمبهآنصحبتمیکنند.
�زبانمنجیدرمنجانبدخشان،زبانواخیدرواخان،زبانسریگیدرشمالواخان،زبان
سنگلیچیدرشرقمنجانوجنوبزیباکبدخشان،زبانزیباکیدرزیباکبدخشان،زبان
اشکاشمیدراشکاشمبدخشان،زبانشغنیدراشکاشموشغنانبدخشان،زبانروشانیو

اشریدرغرببدخشانوجواردریایپنجوزبانقرغزیدرپامیرخوردمروجاست.
زبانپامیریکهبهآنمردمصحبتمیکننددرساحهپامیررایجمیباشد.

�زبانهایکتهوایگلی،شکونیوپارونیدرنورستان،زبانگوربتیدرنورستانشرقی،زبان
پشهییدرنورستان،درههایلغمان،تگاب،نجراب،کوهستان،کاپیساوپغمان.زبانتیراهی

درغربخیبرودکهوزبانجتیزبانجتهامیباشد.
�زبانهایسندی،لهنداوپنجابیکهاهلهنودبهآنصحبتمیکنند.

زبانهای دارد. رواج شورابکچخانسور اطراف در براهوی زبان لوگر، در اورمری زبان
مغلیوآذریاکنونازمیانرفته؛ولیقسماًزبانقزاقیدربعضیازمناطقوالیتبلخوجود

دارد.
زبانهایپشتوودریکهاکثریتمردمافغانستانبهآنآشناییدارندزبانهایرسمیدولت
میباشند.درمناطقیکهاکثریتمردمبهیکیاززبانهایازبکی،ترکمنی،پشهیی،نورستانی،
بلوچی،گوجریویاپامیریتکلممینمایند،آنزبانعالوهبرپشتوودریدرمنطقهبه

حیثزبانسومرسمیمیباشد.

فعالت داخل صنف:   
شاگردانبهگروههاتقسیمشدههرگروهدرموردیکیازموضوعاتزیرباهمبحثنموده

یکنفربهنمایندهگیازگروهخودموضوعراپیشرویصنفشرحدهد:
�م��ردمافغانس��تانب��هک��دامزبانه��اصحب��تمیکنن��دوک��دامزبانه��ابهک��دامدلیل

رسمیمیباشند؟

ACKU
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�زباناندواروپاییبهچندبخشتقسیمشدهوهریکزبانهایمشهوررابامناطقآنواضح
سازید.

�معلوماتدربارۀزبانهایرویدا،ترکیومغولیارائهگردد.
�بلوچها،اوزبیکهاوترکمنهادرکداممناطقافغانستانزندهگیمیکنند؟

�کدامزبانهادربدخشانونورستانرایجاند.

سؤال ها:   

1�هندوهایافغانستانبهزبانهای)(،)(و)(صحبتمیکنند.
2�زبانپشهییدرکداممناطقکشورمروجاست؟
3�کدامزبانهااکنونازبینرفتهوگویندهندارد؟
4�چرازبانهایپشتوودریزبانهایرسمیاند؟

5�کدامزبانهاوبهچهدلیلبهحیثزبانسومرسمیاند؟

فعالیت خارج از صنف:   

ACKUمهمترینزبانهایافغانستانرابهترتیبدریکجدولبنویسید.
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1.4-اهمیت مواصالت

راههایمواصالتیمنحیثزیربنایانکشافاقتصادی،اجتماعی،سیاسی،کلتوریواداری
جامعهدریککشورمیباشد.

کلیهضروریاتاقتصادی)زراعتی،صنعتیوتجارتی(،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیبدون

درتصویرفوقکدامشاهراهرامالحظهمینمایید

فصل چهارم
مواصالت و ارتباطات                   درس      چهاردهم

ACKU
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انکشافوترقیخطوطمواصالتیامکانپذیرنیست.
خطوط ارتقای و پیشرفت به تام بستهگی مرفه جامعه یک صنعتی و اقتصادی پیشرفت

مواصالتیووسایطنقلیههمانکشوردارد.
میکنند، طی را صنعتی و اقتصادی انکشاف ابتدایی مراحل که انکشاف روبه کشورهای
تولیدی، وسایل اینکه تا سازند آماده را ترانسپورتی و مواصالتی شرایط باید همه اولتراز
تجارتیکسبوکارترقیوگسترشنماید.افغانستانکهازجملهکشورهایروبهانکشاف،
محاطبهخشکهوکوهستانیاست،دریاهایآننیزبانشیبزیادبارژیمسیالبیبرایکشتی

رانیمساعدنمیباشد.
بناًءضرورتانکشافسکتورمواصالتیزمینیوهواییازجملهضروریاتاساسیکشور
محسوبمیشودکهبدونشبکهمنظممواصالتیانکشافهمهجانبهاقتصادیواجتماعی

ناممکناست.
راههایمواصالتیشهرهاومناطقراباهمپیوستمیسازد،موادخامصنعتیومولدانرژی
رابهمراکزصنعتیومحصوالتصنعتیوزراعتیرابهمارکیتهاومراکزاستهالکیانتقال

میدهد.
توسعۀ باعث که دارد را کشور اقتصادی بنای زیر حیثیت سکتور این در گذاری سرمایه
اقتصادی،سیاسی،فرهنگیوپالنگذاریاقتصادیدرتمامکشورمیگردد.بهطورخالصه

درمورداقتصادیبودنمواصالتمیتوانگفتکه:
�بااستفادهازراههایمنظمترانسپورتیقیمتاشیادربازارتقلیلمییابد.

�درمصرفموادسوختصرفهجوییبهعملمیآیدواموالتجارتیبدونضیاعوقتبه
مارکیتهاانتقالمیگردد.

میگردد. کشورتأمین ملی وحدت و میشوند باخبر همدیگر عنعنات از مختلف اقوام �
ضمناًبهمناطقمصیبتزدهبهسرعترسیدهگیصورتگرفتهمیتواند.درصورتعدم
سبب بلکه نمیشود؛ آورده بر فوق اهداف اینکه برعالوه ترانسپورتی راههای موجودیت

ACKU
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عقبمانیفرهنگیوتربیتینیزمیگردد.درکشورمابادرکمشکالتفوقازگذشتهدر
پالنهایپنجسالهخویشبیشترینبودیجهانکشافیرابرایاعمارشاهراهبزرگموتررو
اختصاصدادهبودند،درجنگتحمیلیداخلیسهدههاخیر،تقریباًهمهشبکهمواصالت

تخریبوضرورتبهاعمارمجددآناحساسمیگردید.
بنابراینبعدازتأسیسحکومتموقتدرافغانستاندرکنفرانسهمکاریتوکیو�جاپان
باتوسعهواعمارمجددشاهراههایکشوربهحیثزیربنایاقتصادیحقاولیتدادهشده

کهحاالقیرریزیشاهراهحلقوی80%واتصالآنبابنادرکشورتکمیلوهمچنیناتصال
والیاتباهمدیگروولسوالیهابامرکزوالیاتادامهدارد.ازجانبدیگردرنظراستکه
خطوطترانزیتیباهمسایههایشمالوغربنیزفعالشود،وتجارتمادرمنطقهگسترش

یابد.

 فعالیت داخل صنف: 

شاگرداندرگروههایمناسبتنظیمشوند،یکگروهاهمیتمواصالترابهحیثزیربنای
اقتصادیکشوروگروهدومرولمواصالترادرانکشافاقتصادیواجتماعیکشورمورد
معلم دهد. گزارش بهصنف گروه اعضای از یکی شانرا فعالیت نتیجۀ داده  قرار بحث

صاحبدراخیرنتیجۀفعالیتگروهیرابامعلوماتخویشجمعبندینماید.
ACKU
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سؤال ها:  


مختصراًجوابدهید:
1�چرادرکشورمامواصالتزمینیوهوایینسبتبهدیگربخشهایآنانکشافخوب

نمودهاست؟
2�چرادرپالنپنجسالۀگذشتهبیشترتوجهبهانکشافمواصالتمعطوفگردیدهبود؟

3�چرادرکنفرانسهمکاریتوکیو-جاپانبیشترتوجهبهاعمارمجددشاهراههایکشور
صورتگرفت؟

فعالیت خارج از صنف: 

اهمیتمواصالتزمینیوتأثیرآنرابرانکشافاقتصادیکشوردرطیچندسطرتحریرو
ACKUدرساعتآیندۀمضمونجغرافیه،بهصنفارائهنمایید.
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2.4 ـ حمل و نقل زمینی 

موجودیتیکسیستممنظممواصالتیحملونقلبهحیثزیربنایاساسیانکشافاجتماعی
واقتصادی)بهشمولصنایع(راتشکیلدادهوباعثایجادهمبستهگیاجتماعی،اقتصادیو
فراهمآوریتسهیالتانتقالموادخدماتیواطالعاتدرکشورمیگردد.تجارتبهسویه
ملیانکشافیافتهوتوأمبهآناستخدامپرسونلوعوایدنیزتوسعهمییابد،سطحزندهگی
نیزبلندمیرود.موجودیتاینگونهزیربنادرافغانستانبادرنظرگرفتنساختماناراضیو
جغرافیاییبهمناطقخاصوجداگانهتقسیممیشوند.تسهیالتحملونقلدارایارزش
فوقالعادهمیباشدمخصوصاًتوسعهصنایعکهبدونانتقالموادخاموموادمولدانرژیبه

موسساتصنعتی،تولیداتآنبهمناطقاستهالکیغیرممکنبهنظرمیرسد.
ترین قدیم از نظرگرفتنموقعیتجغرافیایآندرجنوبآسیایمرکزی بادر افغانستان
ادوارتاریخبرایمدتطوالنیدرتامینروابطتجارتیبینشرقوغربوشمالوجنوب
حایزاهمیتفراوانبوده،ادامۀاینارتباطاتتجارتیوفرهنگیدرارتقایسطحزندهگی

مردمانکشورازنگاهاقتصادوفرهنگنقشبسمهمیراایفامیکند.
درقرن4ق.مدرنتیجۀلشکرکشیاسکندرمقدونیارتباطتجارتیبینیونانوهندازطریق
افغانستانتامینشدهبود،درقرناولمیالدیدرزمانشاهانیونانباختریاینکشوردر

آیامیدانیدکهموترچهوقتواردکشورماشدهاست؟

                  درس      پانزدهم
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زمینهتجارتوارتباطمقاممهمیداشت،بلخمحلاتصالآنراههابود.
همچنینشاهراۀابریشموادویهکه)دردورانامپراتوریکوشانیها(ازاینکشورمیگذشت.
راه این بود. هندی و )اروپایی(،چینایی مملکغربی امتعۀ تبادلۀ مرکز بلخ بنابرآنشهر

بزرگتوسطکاروانسرایهاباهموصلگردیدهبود.
درزمانحکومتامیرعبدالرحمنخانتعمیرکاروانسرایهادوبارهرویدستگرفتهشد
والغایمحصولتجارتداخلیزمینهرابرایتجارتواقتصادفراهمساخت،تمدیدخط
آهنتوسطانگلیسهاازکراچیتاکویته)چمن(صورتگرفت؛امابرایتجارتخارجی

کشورتوجهبهعملنیامد.
تاسال1930مطابق1308ه�شتماممسافرتهاپیادهویاحملونقلبهوسیلۀحیوانات
توسعه بااستفادهازوسایلعصریحملونقلتدریجاً صورتمیگرفت،وازآنبهبعد
یافت،در1909مدرزمانحکومتامیرحبیباهللخانباراولموترهاازکمپنی)دملر(در
ممبیی)بمبیي(خریداریودرکابلبهکارانداختهشد،57نفرکارگرنیزبهممبییفرستاده
شدتاکارهایتخنیکیموتررافراگیرند،بدینترتیبشرکتموترتوسطدرباریانحکومت

تأسیسگردید،البتهبایسکلقباًلبهافغانستانواردشدهبود.
سرکهایقدیمیکاروانروراترمیمکردند،تعمیرسرکهایجدیدموترروبینکابل�
جاللآباد،جاللآباد�لغمان،کابل�جبلالسراج،کابل�لوگر،کابل�غزنیساختهشد.

درسراسرخطوطمواصالتیافغانستانکاروانسرایهاییبهنامرباطهایسراجیهباالیمردم
برآن بود.عالوه 18کیلومتر تقریباً یا 1 رباطششکروه بیندو فاصله و بود آبادگردید
باالیدریاهاپلهایعصریموترروساختهشد.درزمانحکومتامانیهومابعدآنبیش
ترتوجهبهمواصالتزمینیمعطوفگردید.احداثسرکوانکشافخطوطمواصالتی
یکامرالزمیوضروریپنداشتهشد؛چونافغانستانیککشورمحاطبهخشکهاستوراه
بحریندارد،بنابرآنغرض،تأمینارتباطاتداخلیوخارجیازهیچوسیلهموثرتربهجزاز
ترانسپورتزمینیودرمرحلهدومفضایینخواهدبود.دراعماروتوسعهراههایترانسپورت

زمینیکشورمشکالتزیادیموجودبودکهبرخیازآنرایادآورمیشویم:.

1-کروهمساویاستبهچهارهزارگزجریبوهرگزجریبمساویاستبه)29(انچانگلیسی.
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�ساختمانطبیعیافغانستانوکوهستانیبودنآن.
�اقلیمجداگانهمناطقکوهستانیوصحرایی.

�نبودنوسایلعصری،پرسونلفنیوسرمایهکافی.
حصۀکشورماکوهستانیاستکه،اینکوههاازشمالشرقبهطرفجنوب  

4
3 میدانیمکه

تقسبم وجنوبی دوحصۀشمالی به را وکشور  واقعگردیده طبیعی دیوار مثابۀ به غرب
نمودهاست.اکثریتکوتلهایآنبیشاز3000مترارتفاعداشتهکهدربیشترایامسالپر
برفبودهمانععبورومرورمیگردد.بسیاریازدرههایآنازشمالبهجنوبکمعرض
ودرامتداددریاهاواقعشدهکهمشکالترفتوآمدرابهوجودآورده،بدینترتیبمناطق
کوهستانیودشتهایوسیعریگستانیمشکالترادربرابرتوسعۀترانسپورتزمینیایجاد

کردهاستکهبهسرمایۀبیشتر،وسایلعصریوپرسونلفنیضرورتدارد.
مسیردریاهایکشورباوجودیکهدرتمدیدراههایکاروانیوشاهراههاکمکمؤثرنموده
است.باآنهمدرتمدیدوانکشافترانسپورتزمینیمشکالترانیزبارآوردهاست.از
راتشکیل تنهامجرایدریاها باریکاستکه و تنگ بسیار ها بعضیجاهادره اینکهدر
میدهد؛مانندماهیپر،درونته،سالنگوغیرهکهدربعضیقسمتایجابتراشنمودنکوهها

وساختنتونلهارامیکند.
دریاهانیزپیچوتابخوردهوسرکهابایدچندبارباالیمسیردریاعبورنمایند.برعالوه
پلهایمتعددودیوارهایاستنادیدرمقابلبرفکوچهانیزاعمارگرددبنابرآنبرایحل

اینمشکالتوقتزیاد،سرمایهکافیوپرسونلفنيضرورتاست.
باوجوداینهمهمشکالتترانسپورتزمینینسبتبههروسیلهدیگرضروریومفیدتر

میباشد.
آن سبب به که است توجه قابل شده ذکر طبیعی موانع نیز آهن انکشافخطوط راه در
خطوطآهندرکشورماتأسیسنگردیدهبودحاالنخستینخطآهندرداخلکشورازبندر
حیرتانتامیدانهواییمزارشریفبهطول75کیلومترتوسطکمپنیاوزبکستاندرمدت
یکسالتکمیلمیگردد،کهبااعماراینخطآهنارتباطاتکشورماباراههایآهنجهان
تامینشدهمیتواند.وهمچنینراهآهناسالمقلعه–هراتبهطول60کیلومتربههمکاری
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کشورایراناعمارمیگردد،درنظراستبهکمککشورهمسایه)ایکووسارک(خطوط
دیگرآهننیزتمدیدگردد.

فعالیت داخل  صنف:   
شاگرداندرگروههایمناسبتنظیمشوندوهرگروهروینقشمواصالتبهحیثزیربنای
اقتصادیواجتماعیکشورباهمبحثنمایندونتیجهبحثشانرایکیازاعضایگروهبه

همصنفانبیاننمایدومعلممحترمنتیجۀبحثرابامعلوماتخویشجمعبندیکنند.

سؤال ها : 

مختصراًجوابدهید:
1�مشکالتعمدۀانکشافراههایترانسپورتزمینیکشوررامختصراًتوضیحدارید؟

2�چراترانسپورتزمینینسبتبهدیگرترانسپورتهادرکشوربیشترتوسعهیافتهاست؟
3�اهمیتترانسپورتزمینیرادرانکشافاقتصادیکشورتوضیحدهید.

-جمالتذیلراتکمیلنمایید:
4�موتربرایاولینباردرزمانحکومت....................واردکشورگردید؟

افغانستاندرزمانحکومت ازطریق یونان بینهندو ارتباطاتتجارتی بار اولین برای �5
............برقرارگردید.

-سؤاالتصحیحرامشخصکنید.
6�موقعیتجغرافیاییکشورمادرتأمینروابطتجارتیبینشرقوغرباهمیتدارد.

7�اعمارسرکهایموتررودرزمانحکومتامیرعبدالرحمنخانآغازگردید.

فعالیت خارج از صنف: 

راجعبهاهمیتترانسپورتزمینیدرتوسعۀاقتصادی،اجتماعیوکلتوریکشورچندسطر
تحریرودرساعتآیندهمضمونجغرافیهبههمصنفانقرائتنمایند.
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الف. چند نوع وسایل حمل و نقل زمینی را 
می شناسید؟

بهتصاویرفوقدقیقشویدوبگوییدکهاینوسایلمربوطکدامبخشترانسپورتمیباشد؟
اصطالحترانسپورتزمینیبهوسایلیاطالقمیگردد،کهدررویخشکهحرکتمیکند؛
مانند:حیواناتباربری،بایسکل،موترسیکل،موتر)الریها،بسها،مینیبوسهاوموترهای

تیزرفتار(ریلباانواعمختلفآن.
بااختراعاینوسایلفاصلههابینمناطقوکشورهاکوتاهترشده،یعنیفاصلههاییکهقباًل
کاروانهابههفتههاطیمینمودند،حاالبااستفادهازینوسایلبهچندساعتتقلیلیافته
است.همچنینبااستفادۀاینوسایلمالالتجارهسنگینکهقباًلتوانانتقالآنرانداشتندحاال

بهسهولتانتقالدادهمیشود.
بایسکلمفیدترینوسیلۀترانسپورتیاستکههرروزمیلیونهاانسانآنرادرجهانمورد
استفادهقرارمیدهندوحتادربسیاریکشورهایجهانبرایترانسپورتبایسکل،جادههای

مخصوصساختهشدهاست.
اختراع میالدی 1790 در دوسواک انگلیسکنت عالم رایک بایسکل بار نخستین برای
کردکهدارایدوچرخویکچوکاتبود.حاالدرکشورهایجهانصدهانوعبایسکل
نیزمفیدمیباشد. نهتنهاوسیلۀترانسپورتیاست؛بلکهازنگاهسپورتی ساختهمیشودکه
موادسوختمصرفنمیکندومحیطزیسترانیزآلودهنمیسازد.حداعظمیترانسپورت

زمینیمردمچینرابایسکلتشکیلمیدهدمخصوصاًدرشهرها.
بایسکلبهکشورماقبلازموتردرزمانامیرحبیباهللخانواردشدهبودواکنونهزاران

                  درس      شانزدهم
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نفردرکشورازآناستفادهمیکنند.
بهنامموترسایکل فعالیتمیکند نفت بامصرف ماشینکوچک وسیلۀدیگریکهتوسط
یادشده،نسبتکممصرفنمودننفتبیشترمورداستفادهقرارمیگیرد.استعمالآندر

کشورمابعدازبایسکلقراردارد.
درنیمهدومقرن18میالدیباکشفماشینبخار،سمنگتنوسیلهنقلیهساختکهبهواسطه

بخارحرکتمیکردکهاولیننوعموترابتداییمیباشد.
درانگلستانبسیاریازوسایلنقلیهساختهشد؛امابهسببمصرفزغالسنگزیاددود

تولیدمیکردونسبتنواقصتخنیکیزیادترتصادممینمود.
درنیمۀدومقرن19میالدیموتراختراعگردیدکهبهواسطۀنفتحرکتمیکرد.درکشور
مازمانیکهمستردینسکرتروزارتخارجههندبریتانویدرماهدسمبر1904مبهکابلسفر
کرد.درپهلویدیگرتحایفیکعرادهموتررانیزبهامیرحبیباهللخانتحفهداد.که700
پوندسترلنگارزشداشت.درآنموترعوضدیزلچوبمیسوختوماشینرابهحرکت

میآورد.
حاالدرکشورماانواعمختلفموترهاواردگردیدهاست؛مانند:موترهایباربری)الری،
ترین ازعصری تیزرفتارهاکه تیلوگازطبیعی(سرویسهایخوردوبزرگ، تانکرهای

کمپنیهایجهانمیباشد.
خطآهنوریلقدیمیترینوسیلهنقلیهاست،کهبهوسیلۀماشینبخاربهکارانداختهشده
وخطوطآهنبرایشتمدیدگردیدهوامروزدرجهانبزرگترینوسیلهحملونقلزمینی

بهشمارمیرود.
عصری شهر ساختن موقعیکه خان اهلل امان شاه حکومت زمان در .ش ه� 1305 سال در
داراالمانآغازگردیدبرایانتقالافرادوموادتعمیراتییکریلکوچکباخطآهنآن
واردگردیدکهاززیارتشاهدوشمشیره)ع(تاقصرداراالمانتمدیدگردیدهبود.اینخط
ریلیکانجن)ماشین(بخاروچندواگونداشتوهمهروزهدراینخطاموالومردمرا

انتقالمیداد.کههنوزبقایایآندرموزیمکابلموجوداست.
اینخط7�8کیلومترطولداشتتاسال1307ه�شفعالبودبعدازسقوطشاهاماناهللخان

حکوماتوقتچندانعالقهبهاعمارخطوطآهننشانندادند.
قابلیادآوریاستکهدرکشورماتمامتصدیهایترانسپورتیبهاستثنایملیبسمنحل
گردیدهاینتصدیباداشتنبیشازهزارعرادهبسدرداخلشهرکابلووالیاتکشور
فعالیتمینمایدوهمچنیندرنظراستکهشبکههایبسهایبرقیکهدرجنگداخلیشهر

کابلازبینرفتهبوددوبارهاحیاگردد.
بسهایبرقیبرعالوهکهکممصرفمیباشدمحیطزیسترانیزآلودهنمیسازد.
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معلوماتاضافی:
نمودهاست قابلمالحظه بیرونکشوررشد از توریدوسایط ترانسپورتزمینیمخصوصاً
عراده 606944 به شده ثبت که موترهایی مجموع تعداد ه�ش 1385 سال در آن بنابر ؛

میرسید.اینرقمدرسال1386ه�شبه873701عرادهبلندرفتهاستکهافزایش%43.8
رانشانمیدهد.

به 117460 از ها الری همچنان و داشته را افزایش بیشترین تکسی و شخصی موترهای
135446وسرویسهااز48513به58049عرادهافزایشیافتهاست.

138413851386واحدمقیاسشاخصها

مجموع
سکتوردولتی

سکتورخصوصی

عراده
//
//

486141
28510
457631

606944
30251
576693

873701
33306
840392

الری
سکتوردولتی

سکتورخصوصی
بسها

بسهایدولتی
تیزرفتار

سکتوردولتی
موترسیکل
سکتوردولتی

وسایطاتباعخارجیمقیم
کشور

//
//
//
//
//
//
//
//
//

100883
11341
89542
41713
3368
26270
12579
64817
1222
12668

117460
11908
105552
48513
3586
314165
13233
108282
1521
13296

135446
12915
122531
08049
4213
517601
14501
127959
1677
25794

ترانسپورت زمینی
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فعالیت داخل صنف:  
شاگرداندرگروههایمناسبتنظیمشوندوتمامگروههاراجعبهضرورتواهمیتو
سایلترانسپورتزمینیدراجتماعوهمچنینراجعبهافزایشبیشازحدآنباالیمحیط

زیستبحثنمایندونتیجۀبحثرایکیازاعضایگروهبههمصنفانبیاننماید.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید.
1�انواعوسایلترانسپورتزمینیرانامببرید.

2�اختراعوسایلترانسپورتیچهسهولتیرابهمیانآوردهاست؟
�جمالتزیرراتکمیلکنید:

3�مخترعبایسکل..........میباشد.
بهکابلآورده بریتانوی ...............وزارتخارجههند موتردرزمانسفر ما بهکشور �4

شد.
جوابصحیحراتشخیصنمایید.

5�بایسکلمفیدترینوسیلهنقلیاتیاستکهمحیطزیستراآلودهنمیسازد.
6�تمامتصدیهایترانسپورتیقبلیمنحلگردیدهاست.

7�خطریلدرزمانشاهاماناهللخانواردکشورگردیدهاست.

فعالیت  خارج ا زصنف:  

درمورداهمیتوضرورتبزرگترینوسیلهنقلیهزمینی)ریل(درکشورماتبصرۀخودرا
بنویسیدودرساعتآیندهمضمونجغرافیهبههمصفنانبیاننمایید.
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ب( راجع به شاهراه های مهم کشور چه می دانید؟

شاهراههادریککشورحیثیتشراینخوندربدنرادارد.کشورهاییکهدرآنشاهراهها
کمترانکشافیافتهاند،درواقعدرآنکشورهارکوداجتماعیواقتصادیبهعملمیآید
وقسمتهایجداگانهچرخاقتصادی؛مانند:تولیداتصنعتی،محصوالتزراعتی،عرضه
وتقاضا،خریدوفروشدرمارکیتها،سیروسیاحتورفتوآمدازیکجابهجایدیگر
کاماًلدچارمشکالتگردیده،آنکشوروجامعهدرانزوایکاملاقتصادیوفرهنگیبهسر

میبرد.
برایاینکهکشورمادرتحرکفعالیتهایاقتصادیواجتماعیسهمارزشمندداشتهباشد،
تماسهای همسایه باکشورهای درخارج هاو قریه و ها ولسوالی والیات، تمام داخل در
بهبخشمواصالتیتوجهخاص تا اقتصادیدوامدارداشتهباشدضرورتاست سیاسیو

صورتگیرد.
درزمانحکومتشاهاماناهللخانواعلیحضرتظاهرشاهمخصوصاًدرهنگامصدارت
محمدداوودخانسعیزیادبهعملآمدتاکشورراازانزوایاقتصادیواجتماعینجات

دایکندی

غالمخان

                  درس      هفدهم

پنجشیر
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دهند.درطولپالنهایانکشافیپنجسالهبهساختمانشاهراههابهحیثزیربنایاقتصادی
کشورتوجهخاصمعطوفگردید،درپالنهایپنجسالهاول)1330�1335ه�..ش(،دوم
وسوم50%بودجهانکشافیمصرفشاهراههاگردید،وبیشاز2500کیلومترسرکقیر
وکانکریتیاعمارگردید؛امادرطولجنگهایداخلیاینهمهجادههاقسماًتخریبشد
کهایجابترمیمرامینماید.وسعتدادنشاهراههایسابقهواعمارشاهراههایجدیدیکی
ازضرورتهایاساسیدولتیبهشمارمیرود.چونسکتورخصوصیدرینبخشعالقهبه
سرمایهگذاریندارد،بنابراینهمهمصارفترمیماتیوتأسیساتیشاهراههابهدوشدولت

میباشد.
شاهراههایکشوربهدوبخشتقسیمشده:

1�شاهراهحلقویکهرویآنترافیکازیکنقطهشروعوبعدازیکحرکتدورانی
مانندشاهراهکابل نقطهشروعآنوصلشود؛ به بیضویدوباره نامنظمویا دایرۀ بهشکل

_مزارشریف�شبرغان�میمنه�بادغیس�هرات�کندهار_ غزنیوکابل.
2�راههایجداشدهوقطعشدهکهازشاهراهحلقهییجداشدهاست؛مانند:کابل_ خوست

وغیره.
شاهراههایمهمکشورعبارتانداز:

شاهراه شمال کشور: 
درارتباطبهرشدتجارتومواصالتوالیاتمرکزیومناطقشمالکشور،اینشاهراه

نقشعمدهدارد.
مفاداینپروژهقرارذیلاست:

1�بااعمارتونلسالنگشاهراهوالیاتمرکزیمستقیماًباوالیاتشمالکشوروصلگردید
)درهشکاریکهتقریبا40ًسالمناطقشمالکشوررابامناطقمرکزیوجنوبکشورمرتبط
میساخت(حال200کیلومترفاصلهکوتاهترشده،درنتیجه،مصارفترانسپورتیواستهالک

موترکاهشیافتهودروقتکممحصوالتبهبازارهایتجارتیانتقالدادهمیشود.
2�محصوالتتولیدیمناطقشمالکشوربهمراکزاستهالکیجنوبکشورواموالصادراتی

بهبنادرشمالکشوردرکمترینوقتانتقالدادهشدهمیتواند.
السراج جبل پلخمری، گلبهار، نساجی غوری، سمنت بغالن، قند چون: فابریکههایی �3
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وغیرهدرخطالسیراینراهموقعیتدارد،تولیداتآنهابدونضیاعوقتبهبازارهایفروش
وهمچنینموادخاموسایرضروریاتشانازهمینراهانتقالدادهمیشود.

شاهراه کابل ـ تورخم:
اینشاهراهدرجملهراههایترانزیتیدارایاهمیتخاصمیباشد،شاهراهمذکورازطریق
تورخمبهپشاوروصلشده،بعداًازطریقراهآهنوشاهراهاسفلتشدهبهبندرکراچیواز
آنطریقبهراههایبینالمللیبحرهندوصلمیگردد.بااستفادهازآن،تماماموالتجارتی
کشورمابهکشورهندودیگرکشورهایآسیایی،اروپاییوامریکاییصادرشدهمیتوانند.
برمبنایحقترانزیتاموالوارداتیازکشورهایمختلفجهانبهکشورمانیزانتقالداده
میشود.اینشاهراهتوسطشاهراههایفرعیاسفلتشدهبهوالیاتکنر،لغمانونورستانو

ولسوالیهایوالیتننگرهارنیزپیوستشدهاست.
درامتداداینشاهراهبندهایبرقوپروژۀننگرهاراعمارگردیدهکهدرتکمیلآنهانقش
عمدهرابازینمودهاست،وهمچنینمحصوالتتولیدیوزراعتیوالیاتمذکوربهکابل
اقتصادی انکشاف سبب نتیجه در که میشود داده انتقال کشور استهالکی مراکز وسایر

والیاتمربوطهمیگردد.
.شاهراه کابل ـ کندهار:

اینشاهراهازنگاهفعالیتترانزیتمقاماولرادرجملهشاهراههایکشورداردزیراشاهراه
بندرکراچیو به ازطریقشاهراهکندهار�سپینبولدکوراهآهنچمن کابل-کندهار
گوادر)درساحلبحیرۀعرب(وصلمیگردد.وهمازطریقشاهراهکندهار�هراتبهبنادر
تورغندیجمهوریترکمنستانوبهبنادراسالمقلعهدروالیتهراتوشاهراهدالرام�زرنج
بهار بندرچاه به ازآنطریقتوسطراهآهن ایرانو باکشورجمهوری نیمروز دروالیت
کشورایرانبهآبهایبینالمللیبحیرۀعربراهمییابد.کهازطریقاینبندرنهتنهااموال

افغانی؛بلکهاموالکشورهایجمهوریهایآسیایمیانهنیزواردوصادرمیگردد.
شاهراهکابل�کندهارچندینوالیتراکهداراینقاطمهمتاریخیوتجارتیاستباهم

وصلمیسازد.
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شاهراه کندهار هرات ـ تورغندی )قره تپه سابقه(:
اینراهازنظرساختمانخیلیعصریساختهشدهاستازنگاهاستحکامومقاومتنخستینخط
مواصالتیبهشمارمیرودکهدرکشورماطورکانکریتیاعمارگردیدهبود،اکنوندرنتیجۀباز
سازیکشورشاهراهمذکورقیرگردیداستوکشورماراباجمهوریترکمنستانوایرانوصل
میسازدوهمازلحاظارتباطدادنمراکزوالیاتغربیقابلاهمیتمیباشدکهکندهارو

هراترابهطورمستقیموفراه،نیمروزوهلمندرابهطورغیرمستقیموصلمیسازد.
شاهراه هرات- اسالم قلعه:

طولاینشاهراه124کیلومتراستوشهرهراترابهبندراسالمقلعهدرسرحدکشورایران
وصلمیکند،اینشاهراهدرتجارتباکشورهایایران،ترکیهودیگرکشورهایاروپایی

حایزاهمیتزیادمیباشد.
شاهراه پلخمری ـ شبرغان ـ فاریاب:

شاهراهحلقه وجزء میباشد اهمیتخاص دارای اقتصادی و تجارتی نگاه از شاهراه این
ییکشوربهشمارمیرود،کهوالیاتشمالکشور؛مانند:بغالن،سمنگان،بلخ،جوزجانو
فاریابراباهموصلساختهوازطریقوالیتبادغیسبهوالیتهراتنیزارتباطمیگیرد
کهبااتصالآنشاهراهحلقهیینیزتکمیلمیگردد.وهمچنینباشاهراههایجداشدهازآن

بهبنادرحیرتان،کلفتوآقینۀاندخوینیزوصلگردیدهاست.
شاهراه کابل ـ خوست:

ازسالهایزیادیبهنامشاهراهدرجهدومبشمارمیرفت؛اماباوصلشدنآنبابندرغالم
خانخوستوازطریقآنبهُکرمایجنسیوصلگردیدهاهمیتخاصاقتصادیوتجارتی
راحاصلکرده،والیاتجنوبکشور؛مانند:لوگر،پکتیاوخوسترابهوالیتکابلوصل

نمودهاست.
شاهراه کندز ـ بدخشان:

کهوالیاتمهمحاصلخیززراعتیوصنعتیکشور؛مانند:والیاتکندز،تخاروبدخشان
راباهموصلنمودهوهمازطریقشاهراهشمالکشوربهشاهراهحلقهییکشورنیزمرتبط
میباشد.همچنینازطریقشاهراهکندز_ شیرخانبندرباکشورتاجکستانوصلگردیده

است.
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اعمارشاهراههایکشوربرعالوهاینکهروابطاقتصادیوتجارتیبینمناطقمختلفکشور
راباهمنزدیکمیسازد،روابطدوستانهمیانکشورهایآسیایجنوبیوآسیایمرکزیاز
طریقآننیزمیسرگردیدهاست.بدینترتیباهمیتتاریخیافغانستانراازنظرموقعیت،
باوصلنمودنآسیایجنوبشرقیوآسیایمیانهوحوزۀمدیترانهرایکباردیگربرجسته

میسازد.
معلومات اضافی:

طولبهکیلومترشاهراههاشماره

337کابل�کندز1
63کندز�شیرخانبندر2
360پلخمری�شبرغان3
179شبرغان�میمنه4
232کابل�تورخم5
148کابل�جاللآباد6
90جاللآباد�اسعدآباد7
18سرخکان�مهترالم8
483کابل�کندهار9
101کندهار�سپینبولدک10
679کندهار�هرات�تورغندی11
124هرات�اسالمقلعه12
567کندهار�هرات13
122کابل�گردیز14
114گردیز�خوست15
70کندز�تالقان16
169تالقان�بدخشان17
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فعالیت داخل صنف:  
مسیر مواصالتیکشور نقشۀ وهرگروهروی تنظیمشوند مناسب شاگرداندرگروههای
یکیازشاهراههایکشورراتعییننمایدکهکداممناطقکشورراباهموصلمیسازد؛مانند
شاهراهکابل�کندهار،کندهار�هرات،پلخمری�هرات،کابل�تورخموغیره.نمایندۀهر
گروهنتیجۀفعالیتخویشرابههمصنفانبیاننماید.ومعلمصاحبنتیجۀفعالیتگروهی

رابامعلوماتخویشجمعبندینماید.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید.:
معطوف کشور شاهراههای انکشاف به خاص توجه موقت ادارۀ تشکیل از بعد چرا �1

گردید؟
2�اهمیتشاهراههارادرانکشافاقتصادیکشورتوضیحدهید.

3�کدامشاهراههایترانزیتیکشورباآبهایبینالمللیبحیرۀعربوصلگردیدهاست؟
جمالتذیلراتکمیلکنید:

4�شاهراههایکشوربهدوبخشعمده..........................تقسیمبندیشدهاست.
5�شاهراهحلقهییشمالکشورازطریقبنادر................................بهکشورهایتاجکستان،

اوزبکستانوترکمنستانوصلشدهاست.
6�کشورماازطریقشاهراه.............بهکشورایرانوصلگردیدهاست.

فعالیت خارج صنف:  

نقشهافغانستانراترسیمورویآنشاهراههایحلقهییکشوررارسمنمودهودرساعت
آیندۀجغرافیه،بههمصنفاننشاندهید.

ACKU



67

3.4 راجع به حمل و نقل هوایی چه می دانید؟

ترانسپورتهواییدرنزدیکساختننقاطدورکشوروجهانرولباارزشدارد؛امااین

ترانسپورتنسبتبهدیگرانواعترانسپورتهاازنظرمصرفموادانرژیخیلیپرمصرف

وقیمتتماممیشود،بناًءهرکشورنظربهشرایطمالیواقتصادیخویشبرایانکشافاین

سکتورتوجهخاصنمودهاست.

طوریکهمیدانیمافغانستانکشورکوهستانیبوده،سلسلۀجبالهندوکش،کوهباباوفیروز

نمودهاست، تقسیم بهدوبخششمالیوجنوبی را بهحیثیکحایلطبیعیکشور کوه

برعالوهکشورمامحاطبهخشکهمیباشدوتمدیدشاهراهنیزجوابگوینیازمندیهایمردم

نمیباشدبناًءانکشافحملونقلفضاییدرآنحایزاهمیتوقابلتوجهاست،اینکشور

ازیکطرفبهبحرراهنداشتهوازجانبدیگرتوسطکوههابهمناطقکوچکوجداگانه

جغرافیاییتقسیمشدهاستکهاینگونهشرایططبیعیامکانایجادمشکالتاجتماعیو

                  درس      هجدهم
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حتیسیاسیرانیزدارد،رویایناصلاکثرموادموردنیازبهوقتوزمانمناسبدرداخل

وخارجکشوردردسترسمصرفکنندهگانقرارنمیگرفت.بادرنظرداشتموضوعات

فوقبهاحداثخطوطهواییضرورتزیاداحساسمیشد.فعالیتهوانوردیواستفادهاز

طیاراتبرایحملونقلمسافرینومالتجارهدرکشورماسابقۀطوالنینداشته،آغاز

فعالیتهوانوردیرادر1306ه�.شمربوطبهزمانحکومتشاهاماناهللخانمیدانند.

درهمینسالبرایاولینباریکطیارۀکوچکروسی،درماهدومرتبهبینکابلوترمز

شورویوقتبهفعالیتآغازنمود.

درسال1317ه�.شیکطیارهسهماشینهلوفتهنزاجرمنیازبرلین�هرات_کابلوازآنجا

بهجاپانپروازخودراادامهمیداد.

اولینشرکتهواییدرکشوربهنام))دآریاناافغانهواییشرکت((بهمنظورحملونقل

مسافرینواموالتجارتیدرسال1317ه�شبهفعالیتآغازنمود.چونتأسیساتوامکانات

ریاست ش ه� 1335 سال در بناًء بود. نه کشور نیازمندیهای جوابگوی نداشت، کافی

افغانستان باتأسیسآنزمینهتوسعهوپیشرفتهوانوردی هوانوردیملکیتأسیسشد.

باتأسیسمیدانهایهواییکابل،کندهار،مزارشریف، مساعدگردید،ریاستهوانوردی

هرات،جاللآباداقدامکرد.

از . میکنند. استفاده افغانستان هوایی میدانهای از نیز هوایی خارجی گیهای نماینده

ترانسپورتهواییاکثراًبرایانتقالمسافرینواموالکهحجمآنکموارزشآنبیشتر

باشداستفادهمیشود.
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فعالیت داخل صنف:   

انکشاف وضرورت اهمیت روی گروه هر و شوند تقسیم مناسب گروههای به شاگردان

ترانسپورتهواییباهمبحثنمودهونتیجهرایکیازاعضایگروهبههمصنفانارائهنماید.

سؤال ها:  

جمالتصحیحراتشخیصکنید:

پر انرژی مواد استهالک نظر از ها ترانسپورت انواع دیگر به نسبت هوایی ترانسپورت �1

مصرفمیباشد.

2�باتأسیسریاستهوانوردیملکیکشور،زمینۀتوسعۀهوانوردیمساعدگردید.

جمالتذیلراتکمیلنمایید:

3�فعالیتهوانوردیملکیکشوردرزمانحکومت.................درسال1306ه�شآغاز

یافتهاست.

آغاز فعالیت به ه�ش 1333 سال در ..................... بهنام کشور داخلی شرکت اولین �4

کرد.

مختصراًتوضیحنمایید:
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5�ازترانسپورتهوایی،بیشتر،برایانتقالکداماموالاستفادهمیشود؟

6�علتتوسعۀترانسپورتهواییراتوضیحنمایید.

فعالیت خارج از صنف:  

راجعبهضرورتوانکشافترانسپورتهواییمقالهییبنویسیدودرساعتآیندۀمضمون

جغرافیهبههمصنفانارائهنمایید.

ACKU



71

الف ( میدان های هوایی کشور

دو دارای وقت آن در که گردید تأسیس ش ه�.. 1335 سال در ملکی هوایی ریاست
جهانی ملکی هوانوردی مؤسسۀ عضویت و بود، نوردی هوا و شناسی هوا عمدۀ موسسۀ
رانیزداشتکهازکمکهایمادیومعنویآندرکلیهشقوقاستفادهمیشد.تأسیسو
مراقبتمیدانهایهوایی،نصبدستگاههایمخابرهووسایلهوانوردی،تأسیسونصب
استیشنهایمیتیورولوژی)Meteorology(،تنظیموادارهکلیهتشبثاتومؤسساتحمل
بههوانوردیملکیو نقلهوایی،ترتیبواجرایکلیهمقرراتواصولنامههایمربوط و
باآلخرهتربیۀپرسونلفنیموردضرورتدرینرشتههاوظایفعمدۀاینریاستراتشکیل

میداد.
اعمارمیدانبینالمللیکابل:امورساختمانیآندرسال1339ه�.شآغازودرسال1341
ه�.شخاتمهیافتهمورداستفادهطیاراتداخلیوخارجیقرارگرفت.عالوتاًاینمیدان
ترافیکهوایی، باتماموسایلوتجهیزاتمخابره،هواشناسی، ترمینلعصری داراییک
شعباتگمرک،مرکزتعلیمیوورکشاپتخنیکیوغیرهنیزمیباشد.اینمیداندرسالهای
بعدتوسعهیافت،درسال1388ه�شبهکمککشورجاپانترمینلجدیدمجهزبهوسایل

قسمتیازمیدانهواییبینالمللیکابل

                  درس      نزدهم

ACKU



72

وملحقاتجدیدبرآنافزودهشد.
پالنواحداثمیدانهایهواییسایروالیاتنیزعملیگردیدهدرمرحلۀاولچهارمیدان؛

مثلمیدانهواییکندهار،هرات،کندز،جاللآبادتحتساختمانقرارگرفت.
ازآنجملهمیدانهواییکندهاربهفاصله8کیلومتردرجنوبشرقشهرکندهاردرمسیر
راهسپینبولدکدرساحۀوسیعاعمارگردید؛مانندمیدانهواییبینالمللیکابلکهبرای
استفادههرگونهطیاراتمساعدمیباشد،البتهاینمیدانبهشکلابتداییومحلیآندرسال
تأسیسات تمام دارای میدانهواییکندهار بود. دادهشده قرار استفاده 1330ه�شمورد

عصریازقبیلهوتل،ترمینلوسایلمخابرهوغیرهمیباشد.
بهصورتخالصهگفتهمیتوانیمدر1388ه�شدرحدود37میدانهواییملکیدرکشور
المللیدرجهاولودارای بین ازآنجملهمیدانهواییکابلوکندهار وجودداشتکه

تأسیساتپیشرفتهورنویقیرشدهمیباشد.
بوده باظرفیتکمتردردرجهدوم �میدانهواییهرات،مزارشریف،جاللآبادوکندز

دارایترمینلورنویقیرشدهمیباشد.
�14میدانهواییدیگردرجهسومباترمینلورنویخامهاعمارگردیدهاست،و7میدان
هواییدیگردرجهچهارمبدونترمینلورنویخامهمیباشد.عالوتاًمیدانهایهواییدرجه

پنجمنیزدرکشورموجوداست.
قابلیاداوریاست،عوایدیکهازمیدانهایهواییبینالمللیطبقمقررهازپروازهای

طیاراتخارجیدرسال1388ه�شتحویلخزانهدولتگردیدهبهشرحزیراست:
1�ازمجموعوزنهرطیارهخارجیفیتن500افغانیتحویلعوایددولتگردیدهاست.

2�ازهرپروازطیارهخارجی7500افغانیخدماتترافیکیاخذمیشود.
3�ازطیاراتخارجیکهبیشازچهارساعتدرمیدانهواییتوقفنمایدتکسپارکینگ

آناخذمیگردد.
4�ازهرپروازطیارهخارجیکهبهطورترانزیتازفضایکشورماعبورمیکنند20000

افغانییامعادلآن400دالراخذمیشود.
ب( شرکت های هوایی کشور:

I�دآریاناافغانهواییشرکتاولینشرکتهواییدولتیکشورمیباشدکهدرسال1333
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نمود،سرمایه فعالیتآغاز به اموالتجارتیرسماً نقلمسافرینو بهمنظورحملو ه�ش
ابتداییاینشرکتسیصدهزاردالرامریکاییبودکهدرآن51فیصدسهمدولتو49فیصد

شرکتاندیمارسهمداشت.
اولینپروازهایاینشرکتتوسطیکبالطیارهDC-3کهگنجایش28نفرراداشتاز

کابلبهشهرکندهار،هراتومزارشریفصورتمیگرفت.
و امریکن پان بزرگ شرکت به اندیمار بزرگ شرکت ادغام با سال دو گذشت از بعد
خریداریدوبالطیارهDC-4وDC-6شرکتآریانابهمیدانهایهواییبینالمللیجهان
راهیافت.اولینپروازخارجیشرکتآریاناازکابلبهمقصدبحریندربرجثورسال1334
ه�شبا28نفرمسافرعملیگردید.دآریاناافغانهواییشرکتباآنکهدرطولسهدهه
جنگداخلیمتحملخساراتهنگفتمالی،اقتصادیوکادریگردیدباآنهماینشرکت
300-Airbus727یکبالطیاره—B21-4چهاربالطیاره-ANداراییکبالطیاره
ودوبالمادلجدیدAirbus-310میباشدکههمهروزهطبقپالنمرتبهبهشهرهایهرات،
کندهار،مزارشریف،جاللآباد،زرنج،لشکرگاه،بادغیس،فیضآباد،کندزومیمنهپرواز

میکنند.
همچنینشرکتهواییآریانابیشاز17شهربزرگدنیاراتحتپوششپروازهایخودقرار
دادهاستوهنوزهمروبهتوسعهاست،ازشهرهایبزرگدنیاکهطیاراتآریاناهمهروزه
بهآنپروازمینمایندشهرهایدهلی،امرتسر،تهران،مشهد،اسالمآباد،دوشنبه،ارومچی،
باکو،مسکو،دوبیشارجه،استانبول،انقره،ریاض،جده،کویتوفرانکفورترامیتوان

نامبرد.
دآریاناافغانهواییشرکتبرعالوهپروازطیاراتخویشتمامخدماتزمینیالزمرابرای
بارگیری و تخلیه ویز( ایر وصافی پامیر ایر، )کام داخلی طیاراتشرکتهایخصوصی
طیاراتبزرگباربری)کارگو(وخدماتمساعدرابرایشرکتهایهواییخارجی؛مانند:
و عرب متحدۀ امارات آذربایجان، هوایی شرکت آسمان، هوایی شرکت ایرالین، اندین

شرکتهواییپاکستانبهاسرعوقتانجاممیدهند.

طبققوانینمالیاتبرعایداتساالنه10%عوایدخویشرابهحسابدولتانتقالمیدهند.
جواز که ایر، وکام پامیر ایرویز، صافی از اند: عبارت خصوصی هوایی شرکتهای �II
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طیارات با اندو آورده بهدست افغانستان گذاری سرمایه حمایه اداره از را فعالیتخویش
خویشدرخطوطداخلیوخارجیمصروفخدماتمیباشند،طبققوانینعوایدبرمالیات

تکسوزارت برعالوه را عوایدداخلیو2%عوایدخارجی عوایددولتساالنه%10
هوانوردیوشرکتهواییآریانابهدولتتادیهمینمایند.

فعالیت داخل از صنف:   
شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهرویاهمیتوارزشاقتصادیمیدانهای

هواییباهمبحثنمودهونتیجهبحثرابههمصنفانارائهنمایند.
سؤال ها:  

جوابصحیحرابهحرف)ص(وغلطرابهحرف)غ(نشانیکنید.
1�ریاستهوانوردیملکیدرسال1335ه�شتأسیسشدهاست.

2�میدانهواییکندهارازسال1330ه�شمورداستفادهقرارگرفتهاست.
جمالتذیلراتکمیلنمایید.

1�میدانهایبینالمللیهواییکشورعبارتاز................و...................میباشند.
2�ازپروازهایطیاراتخارجیکهبهطورترانزیتازفضایکشورمااستفادهمینمایندازهر

پرواز...............افغانیعوایدحاصلمیگردد.
مختصراًجوابدهید:

دولت خزانه تحویل عواید مقدار چه خارجی شرکتهای طیارات پروازهای از �1
میگردد؟

2�میدانهایدرجهدومهواییملکیدرکداموالیاتکشوراعمارگردیدهاست؟
فعالیت خارج از صنف:  

شاگردانراجعبهضرورتوتأسیسمیدانهایهواییکشوربادرنظرداشتساختماناراضی
وموقعیتجغرافیاییآنبهسطحمحلیوبینالمللیموردتبصرهقراردادهودرساعتآینده

جغرافیهآنرادرصنفبیانکنند.
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Communication 4.4 - ارتباطات

الف: اهمیت ارتباطات

ترانسپورتیشن و ) پیامها اخذ و ارسال و افکار تبادل مخابرات)برقراری شامل ارتباطات

میباشد.دردروسگذشتهدربخشمواصالتازآنتذکربهعملآمدهاست،مخابرات

Telecommunicationکهبهمعنایتبادلۀافکار،احساساتواطالعاتدربینمردم

یابه انجاممیشود،اطالقمیگردد. یاهردویآنها ازطریقنوشتهها،صداها،تصاویرو

عبارۀدیگرمخابراتوسیلۀارائۀمعلوماترساندنخبر،احوال،پیامهایتجارتی،صنعتی،

رسمی،شخصیازیکمحلبهمحلدیگرمیباشدکهمناطقمختلفداخلیوخارجی

                  درس      بیستم
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اخبار، مانند: وسایل، مختلف انواع از ارتباطات ایجاد برای میشود. وصل آن طریق از

همه این که میشود، استفاده انترنت و فکس پُست، تلویزیون، تیلفون، تلگراف، رادیو،

وسایلسریعارتباطازراهدورمیباشد.درجهانکنونیصوتوتصویربهعنوانجریان

الکترونیکیتوسطسیم،امواجرادیوییوتلویزیونیتبدیلشدهازطریقفضاوامواجنوری

توسطفایبرنوریمتصلمیشود.امواجرادیوییونوریبهسرعت300.000کیلومترفی

ثانیهحرکتمیکنددرحالیکهعالمتهایالکترونیکینیزدرهمینحدودمیباشد.

اعصاب اصطالح به ارتباطات بخش این که است ذکر قابل مخابرات اهمیت مورد در

جامعهیادشده،ازاینکهدرجامعهوسیلۀخوبانتقالوتبادلۀافکارمیباشد،درجوامعو

کشورهاییکهمخابراتآنخوبفعالباشدبهاینمعنااستکهاعصابجامعهخوبکار

میکندوجامعهنیزپیشرفتخوبنمودهاست.

توسط مورس عالیم اختراع اساس به که بود تلگراف اختراع مخابراتی وسیلۀ نخستین

جریانبرقبهامتدادسیمفرستادهمیشدند.

امروزتصاویر،مدارک،صداها،تصاویرتلویزیونی،ازطریقارتباطاتماهواره،رادیویی

وفایبرنوریدرکمترازچندثانیهبهدوردنیامخابرهانجاممیپذیرد.

اقمارمصنوعیفضایانقالببزرگیرادرکارهایمخابراتیوارتباطاتپدیدآوردهکه

است. شده انترنت و تلویزیون )موبایل( همراه تیلفون مانند: ؛ تکنالوژی گسترش باعث

برعالوهماهوارههابهارتفاعاتمتفاوتازسطحزمینتصویربرداریکردهوبهایستگاه

شده تهیه جغرافیایی متنوع نقشههای و تصاویر آن روی از که میکنند مخابره زمین

میتواند.

اکنوندرکشورماوزارتمخابراتنیزگیتویGate-wayملیوبینالمللیدرساحۀ

مهتابقلعهشهرکابلاعمارنمودهکهتوسطایستگاهزمینیوقمرمصنوعیفعالیتمیکند

وداراییکدیشبزرگوسیستمپیشرفتهمخابراتیوتخنیکیمیباشد.ازاینگیت
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دولتی،شرکتهای ارتباطات فعاًل میتواند. شده استفاده المللی بین و ملی سویۀ به وی

استفادهمیکنندو ازآن انترنت و تلویزونی تیلفونی،فکس، مخابراتیدرموردخدمات

364ولسوالیواداراتکشورازطریقهمینگیتویبهجهانخارجوصلشدهاست.

ازگیت استفاده اجازه مخابراتیخصوصی المللیشرکتهای بین فعالیت برای همچنین

ارتباطات نیز زمین ازطریق نوری فایبر از استفاده با است. دادهشده نیز مستقل ویهای

به مخابراتی مصنوعی اقمار به نسبت که گردیده قایم خارج جهان با کشور مخابراتی

مراتبارزانترتماممیشود

فعالیت داخل صنف:  

جهان در ارتباطات اهمیت روی گروه هر و شوند تقسیم مناسب گروههای به شاگردان

امروزیباهممباحثهکنندونتیجۀبحثرایکیازاعضایگروهبههمصنفانارائهنماید.

معلمصاحبدراخیرفعالیتمعلوماتارائهشدهراجمعبندینماید.

سؤال ها:  

جاهایخالیجمالتراتکمیلنمایید:

1�ارتباطاتشامل.....................و..................میباشد.

2�سرعتامواجنوریورادیویی..............کیلومترفیثانیهمیباشد.

3�نخستینوسیلۀاختراعشدهمخابراتیعبارتاز..................میباشد.

مختصراًجوابدهید:
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4�مخابراتراتعریفنمایید.

5�ماهوارههاچهخدماتمخابراتیراانجامدادهمیتواند.

فعالیت خارج از صنف:  

جغرافیه مضمون در مخابراتی وسایل از نمودن استفاده چگونهگی عنوان تحت مطلبی

تحریرودرساعتآیندۀمضمونجغرافیهبهصنفارائهنمایید.
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ب( پُست Post در افغانستان 

آیامیدانیدکهریاستپُستوزارتمخابراتچهخدماتیراانجاممیدهد؟

بهتصویرفوقتوجهنمودهوبگوییدکهموترهاوبایسکلسوارانشاملتصویرچهوظایفراانجاممیدهند؟

امورپُس��تیافغانستانبراینخس��تینباردرس��ال1870مدرعصرامیرشیرعلیخانرایج

گردیددرآنزمانیکپُستهخانهدرمرکزواقعدرباالحصارکابلبهنام)چاپارخانه(ودر

والیاتبزرگمملکتبهش��کلابتداییتاسیسگردیدومکاتیبدولتیوهمچنینمکاتیب

ش��خصیرابهصورتراجس��تربهوزنیکمثقالودومثقالرادرمراکزپُستیمیپذیرفت.

تکتهایپُس��تیبهقیمتهایش��اهی،ثنار)س��کهمروجهآنزمان(درکاغذسفیدبهرنگ

ضعیفچاپوباالیمکاتیبنصبمیش��د.مش��هورترینتکتپُستیآنزمانبهنامکلۀشیر

یادمیشدوقبلازنصبیککنجآنقطعمیگردید.برایانتقالپُستهازیکمرکزبهمرکز

دیگرکداموقتمعینوجودنداش��ت.انتقاالتتابعحدمعینهپُس��تیبود.مکاتیبدولتیکه
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کلمهفوریوضروریباالیآنتحریرشدهبود.پُستهفوقالعادهشناختهشدهبهنامپُستهبردار

یادمیشد،اینپُستهازطرفپُستهرسانهایاسپسوارکهچاپار1نامیدهمیشدبهمرجعآن

انتقالدادهمیشد.

توزیعمکاتیبذریعهمستخدمینتوزیع،کهبهنامنامهرسانیادمیشدندصورتمیگرفت.

اگرکداممکتوبدولتیبهکداممملکتخارجیارس��المیگردیدارسالآنتوسطقاصد

مخصوصصورتمیگرفت.

اجراآتفوقتا1878میالدیدوامداش��ت.ازس��ال1892می��الدیدرزمانحکومتامیر

عبدالرحمنخان،جریانامورپُس��تیمنظمبهوجودآمد،درسال1907میالدیدرعصرامیر

حبیباهللخانامورپُس��تانکش��افبهترنموددرتعدادپُستهخانههاوخطوطپُستیافزایش

بهعملآمد.تکتهایمخصوصمراس��التدولتیطبعوبهکارافتاد،درینوقتدفترپُستی

بهنامداکخانهیادمیش��د.یکداکخانهدولتیدرپش��اورنیزتأسیسگردید.امورپُستی

درعصرامانیتوسعهبیشتریافت.مدیریتعمومیپُست،تلگرافوتیلفونتحتاثروزارت

داخلهتشکیلشد.

درس��ال1925میالدیبینکابلومش��رقیب��رایاولینباربرایحملونقلپُس��تهازموتر

استفادهصورتگرفتودفاترتبادلۀپُستیسرحدیهمدرتورخم،اسالمقلعه،طیباتایران،

تاشگذرمزارشریف،سپینبولدکوتورغندی)قرهتپه(نیزتأسیسشد.

درسال1344ه�شریاس��تمخابراتبهوزارتمخابراتارتقادادهشد.موترهایسرویس

پُستیجهتانتقالپُستتهیهوازکابلبهسمتتورخموکندهاربهکارانداختهشد.

افغانس��تاندراتحادیۀپُستیجهاندرسال1928معضویتحاصلنمودهوازطریقمجرای

دیپلوماتیکادارۀپُستمتعهدبهانجاماحکاموموادکنوانسیونپُستیجهانگردید.سیستم

پُس��تیروبهاصالحگذاشت،درپُستافغانستاناقالمپُس��تی؛یعنیمکاتیب،پُستکارت

1-اصطالحترکیبودهازمصدرچاپماق)دویدن(است.دراینجارسانندهنامهمعنیمیدهد.
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ها،بس��تههایکوچک،مطبوعواوراقنابینایانوپارس��التشاملاست.تبادلۀایناقالماز

طریقزمینوفضابرعالوهدرسرویسداخلی،درسرویسبینالمللیبااستفادهازطیارات

دآریاناافغانهواییش��رکتنیزصورتمیگیرد.

فعالت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهرویخدماتعمدۀپُستیباهمبحث

نمودهویکیازاعضایگروهنتیجۀبحثخودرابههمصنفانتشریحنمایند؛معلممحترم

نتیجۀبحثرابامعلوماتخویشجمعبندینماید.
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سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:

1�امورپُستیبراینخستینباردرزمانکدامشاهرایجگردید؟

2�خدماتپُستیشاملکدامبخشهامیباشد؟

جمالتذیلراتکمیلنمایید:

............... بهنام امیرشیرعلیخاندرباالحصارکابلپُستهخانهیی 1�درزمانحکومت

تأسیسگردید.

انتقال میشد یاد ..................... بهنام که سواران اسپ توسط عاجل پُستههای �2

میگردید.

3�درزمانامیرحبیباهللخاندفترپُستیبهنام......................یادمیشد.

فعالیت خارج از صنف:  

شاگردانروییکپارسلهدایتالزمرابنویسندکهازطریقپُستهبهیککشوراروپایی

بهصورتمصونبهشخصموردنظرتسلیمدادهشود.
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ج( تیلفون و موبایل در افغانستان 

تیلفونوسیلهییاستکهصداهارابهمناطقدورونزدیکانتقالمیدهد.

درقرن19بسیاریازاختراعاتدرزمینۀارتباطاتورسانههایجمعیصورتگرفتهاست
؛مانند:کمرهعکاسی،ماشینسینما،چاپ...وغیرهکهزندهگیمردمراانکشافقابلمالحظه
داد؛امامهمتریناختراعآندرزمینۀتیلفونوتلگرافبودکهزمینهارتباطاتسریعرابه
فواصلدورمساعدساخت.تیلفونازدوکلمهترکیبشدهکهعبارتاستازTeleبه

معنایگفتنوPhoneبهمعنایصدااست.
نخسیندستگاهتیلفونکشورکهباسیممسیدربینمحلسکونتامیرحبیباهللخانو
برادرشسردارنصراهللخانبطولتقریباًیککیلومترفعالیتمیکرد.لیندومیآنازمحل
سکونتامیرتامحلقوماندانیآنوقتولینسومیازدروازهارگتاباغبابرتمدیدگردیده
بود.،درکشورمااولینسویچبوردبطریدارتیلفونکهظرفیت25لینراداشتدرزمان

حکومتامیرحبیباهللخاندرسال1287ه�شدربرجشمالارگبهکارانداختهشد.
درزمانحکومتاماناهللخاندرسال1298ه�شیکسویچبورد50لینهدرعمارتپُس�ت
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برقرار بزرگ بینمرکزوسایرشهرهای تیلفونی ارتباط و )ع(نصبشد شاهدوشمشیره
گردید؛همچنینپایتختکشورتوسطتلگرافبامراکزبزرگبینالمللیوصلشد.

نیز انفرادی اشخاص بعداً بود، مروج دولتی دوایر بین  تیلفون از نمودن استفاده ابتدا در
توانستندازمراکزوالیاتبههمدیگرسخنگویندوپیامهایتجارتیوشخصیراارسال

نمایند.
امکانپذیر السیرشاهراهها پایههادرخط لینسیمیونصب باتمدید  تیلفون از استفاده
گردیدهبود.تیلفونابتداییدارایاندلمخصوصغرضبرقرارنمودنارتباطباسویچبورد
)مرکزپخش(وازآنجاتوسطاشخاصمسوؤل)آپریتر(سویچبوردارتباطموردنظرقایم

میگردید.
درسال1322ه�شنخستیندستگاه5000لینهاتوماتازکمپنیزیمنسآلمانخریداریو
درشهرکابلبهکارانداختهشدواولینمخابرهتیلفونیبینکابلوپاریسبرقرارشد.همچنین
مراکزترانزیتپاریسمخابرهتیلفونیافغانستانرابهسایرکشورهایجهانارتباطمیداد.

قایم نیز مسکو لندن، دهلی، مخابره ترانزیت دیگر مراکز با ارتباط ش 1340ه� سال در
گردید.

بعدهاتیلفونبهشکلپیشرفتهآنبهشکلانالوگودیجیتلتبدیلگردیدکهارتباطات
والیتیوبینالمللیاینمراکزتیلفونیازطریقستالیتتأمینمیگردد.

تیلفون همراه یا مبایل:
ایننوعتیلفوندرسال1980مبهحیثوسیلهارتباطیمعرفیودرسال1983مدرشیکاگوی
Micro(ایاالتمتحدهامریکابرایاستفادهعمومقرارگرفت،تیلفونهمراهباامواجکوتاه
Wave(باقدرتکمکارمیکند،پیامرابهآنتنمربوطهمخابرهکردهویادریافتمیکند،

استفادهکنندهگانمیتوانندازهرمحلتیلفونکنندویاپیامدریافتکنند.
درکشورمابهاثرجنگهایسیسالاخیرهمهشبکههایمخابراتیقسماًتخریبویابهکلی
منهدمگردیدهبودوحتیدرسالهایاخیرمردمبهخاطرمخابرههایبینالمللیبهکشورهای
همسایهس��فرمینمودند.بادرنظرداشتساختمانکوهستانیاراضیافغانستانوموجودیت
تعدادزیادمهاجریندرخارجکش��وربهغرضتأمینارتباطاتکمپنیهایبزرگخصوصی
؛مانند:افغانبیس��یموروشندرس��ال1382ه�شوMTNدرسال1384ه�شواتصاالت
وافغ��انتیل��یکامدرس��ال1385ه�شبهفعالی��تآغازنمودوفعاًلصدهاهزاراش��تراک
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کنندهدرسراس��رکشوردارند.
کهمیتواننددرسراس��رکشور
باآنتنهایمربوطۀودرخارج
مربرطه ماهوارههای با کش��ور
خوی��شارتب��اطتیلفونیقایم
نمایند.کودتیلفونیکش��ورما
)0093(میباش��دک��هبادایر
نمودناینکودازخارجکشور
میتوانندبهداخلکشورارتباط

تیلفونیقایمسازند.
بااستفادهازتیلفوننیازمندیهای
ومشکالت تجارتی اقتصادی،
وقت اسرع در مردم مرۀ روز
و تیلفون میتواند، شده انجام

موبایلسریعترینوارزانترینوسیلۀتفاهمبینمردممیباشد.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهرویاهمیتتیلفونباهممباحثهنموده
نتیجۀفعالیتتوسطیکیازاعضایگروهبههمصنفانارائهشود.معلمصاحبنتیجۀفعالیت

گروهیراجمعبندیکند.
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سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�تیلفوندرامورتجارتیازچهارزشواهمیتبرخورداراستتوضیحنمایید.

جمالتذیلراتکمیلکنید:
2�درکشورمانخستینبارتیلفوندرزمانحکومت............مورداستفادهقرارگرفت.

3�کمپنیهایبزرگتیلفونموبایلکشورعبارتانداز..................................................
....

جوابهایصحیحراتشخیصکنید.
4�مهمتریناختراعقرن19میالدیدربخشارتباطاتتیلفونوتلگرافبود.

3�برایاولینبارتیلفوندرکشورمادرزمانحکومتشاهااماناهللخانمورداستفادهقرار
گرفت.

فعالیت خارج از صنف: 

نوشتهودرساعتآینده تیلفوندرزندهگیروزمرهاجتماعیچندسطر اهمیت به راجع
جغرافیهبههمصنفانارائهنمایید.
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چگونهمیتوانازخدماتانترنیتیاستفادهنمود؟

 Internet. فکس  و  ایمیل  انترنت،  د(   
E-mail and Fax

برایاستفادۀانترنتموجودیتشبکۀانترنت،فهمیدنکمپیوتروطرزاستعمالآنضروری
میباشد.انترنتدرسال1967میالدیایجادگردید.فکرایجادانترنتازوزارتدفاعایاالت
متحدهامریکاشروعشده،کهدرآنوقتازانترنتبهعنوانسیستمتبادلۀاطالعاتمحرم
استفادهمیگردید،بعداَانترنتازمنابععلمیآموزشیوپیوستنچندینرسانههابهوجودآمد
دراواسطدهۀ1990میالدیمطابق1369ه�شمیلیونهارسانهاطالعاتیدرسراسرجهان
بهشبکهجهانیانترنتوصلگردید.انترنتوسیلهییاستکهتواناییپیشرفتهایجدید

علمیوفنیرااندازهگیریکردهوبهتکمیلآنکمکمیکند.
netبینالمللییاجهانیوInternationalازInterانترنتازدوکلمهگرفتهشدهاست

ازNetworkازشبکهکهبهمعنیشبکهجهانیاست.
انترنتوسیلۀمعلوماتیبیمثلجهانیاستکههرکسهرگونهمعلوماتیراکهخواستهباشد

ازآنبهدستآوردهمیتواند.

                  درس      بیست و سوم
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انترنتدرحقیقتنامسیستمیاشبکهاستکهسایرشبکههایکمپیوتریجهانراباهموصل
میکند.

برایانترنتپروگرامهایزیادیساختهشدهودرحالساختناست،انترنتبزرگترینمنبع
ایمیلیاخطالکترونیکمیباشد،چندیقبلتنهاپیامهاازطریقانترنتفرستادهمیشد،حاال

تیلفون،تلویزیون،رادیووموضوعاتدیگریهمبهرویآنآمدهمیتواند.
خدماتفعالیتانترنیتیکشورماازطریقچندینکمپنیمورداجراقرارگرفتهاست.

ازانترنتوایمیلدرمضمونجغرافیهچهاستفادهشدهمیتواند؟
فراهم را امکان این انترنت و E-mail طریق از دانان جغرافیه سایر با ارتباطات برقراری
میسازدکهجغرافیهداناندرنقاطمختلفجهانبینهمارتباطبرقرارکنندوازنظریات

همدیگرباخبرشوند.
بدینترتیبهرفردعالقهمندجغرافیهبااستفادهازپُستالکترونیکیکهیکیازخدمات

انترنتیاست،میتواندبادیگرجغرافیهدانانارتباطقایمسازد.
توسطE-mailیاپُستالکترونیکیمیتوانیمبااستفادهازانترنتوایمیلآدرسباشخص
اطالعات یا و کرد دریافت دیگران از را مطالبی همچنان ساخت؛ قایم ارتباط نظر مورد

علمیوغیرهرابرایآنهاارسالنمود.
ـ انترنت و جغرافیه:

عالقهمندانمیتوانندغرضدریافتموضوعاتجغرافیاییموردنظرواردیکیازسایتهای
متن، مانند: مختلف؛ بهصورتهای را نظرخود مورد اطالعات و میشوند مرتبط انترنتی
تصویر،نقشهوفلمبهدستآورند.بعداًاطالعاترابهوسیلهپرینترPrinterچاپویادر

کمپیوترثبت)Save(نمود.
مهمترینمزایایانترنتامکانجستجویموضوعاتمختلفاست.هرفردمیتواندبانوشتن
درصورتیکه وغیره مهاجرت نقشه، اقیانوس، مانند: خود؛ نظر مورد جغرافیایی اصطالح
تحقیق وسیله ازطریق باشد داشته اختیار در را مربوطجستجو سایت ویاآدرس فهرست
از میتوان جغرافیه جستجوی سایتهای جملۀ از آورد. بهدست Search Engine

Amazon.MSN.Google.Yahoo .Hot  mail .G .Mailوغیرهنامبرد.
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�آیاگاهیازطریقفکسپیامفرستادهاید؟

دستگاهفکسدرارتباطاتجهانینقشمهمبهعهدهدارد،ایندستگاهدرمدتچندثانیه
پیامهایارسالیرابهشکلپیامهاینوشتهشدهبهگیرندهدرهرنقطهجهانمیرساند،دستگاه
ایندستگاهدر تیلفونمیباشد، به امامجهز بهدستگاهفوتوکاپیدارد؛ بسیارشبیه  فکس
تبدیل باشد انتقال قابل که الکترونیکی عالیم به را خطوط و کلمات پیام، ارسال هنگام
میکند،دستگاهگیرندهپیاماینعالیمدریافتیرابهحروفنوشتهتبدیلکردهنسخهدقیق
؛مانند:نسخهاصلیبیرونمیکند.وزارتمخابراتکشوردرنظرداردکهتماممراکزوالیات

بهشمولولسوالیهاتحتپوششخدماتانترنیتیوفکسقراردهد.

فعالیت داخل صنف:  
ایمیلو شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهرویموضوعاتومزایای
انترنتباهممباحثهکنندویکیازاعضایگروهنتیجۀبحثخودرابههمصنفانارائهکند.

همچنانمعلمصاحبنتیجۀفعالیتگروهیراجمعبندیکند.

تصویرفوقرادقیقاًمالحظهنماییدوبگوییدکهدستگاهفوقچهاهمیتارتباطیخواهدداشت.
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سؤال ها:

مختصراًجوابدهید:
1�نخستینبارانترنتدرکدامکشوروبهچهمنظورمورداستفادهقرارگرفت؟

جمالتذیلراتکمیلکنید:
1�اصطالحانترنتازدوکلمه....................و....................ترکیبشدهکهمعنایآنشبکه

جهانیاست.
2�سایتهایجستجویجغرافیاییعبارتانداز...............،....................،.....................

جوابصحیحوغلطراازهمتشخیصنمایید.
3�درسال1983میالدیمیلیونهارسانههایاطالعاتیدرسراسرجهانباشبکهانترنتوصل

گردیدهاند.
4�انترنتازمنابععلمی،آموزشیوپیوستنچندینرسانهبهوجودآمداست.

فعالیت خارج از صنف:  

شاگرداندرصورتداشتنامکاناتانترنتیازوسیلۀتحقیقدربارۀاصطالحجغرافیاییآتش
بههم و یاذخیرهکرده ثبت پیدا، را اطالعات Tourism توریسم و Volcano فشانی

صنفانخوددرساعتآیندهجغرافیهارائهکنند.
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1.5 توزیع و تراکم نفوس در جهان

آیامیدانیدنفوسدرکرۀزمینچگونهپراکندهشدهاست؟
توزیعنفوسدرهرکیلومترمربع

نقشهتوزیعنفوسفوقرابادقتمطالعهنماییدوبگوییدکهبیشترینوکمتریننفوسدر

کدامقسمتهایجهانمسکونشدهاست؟چرا؟

تراکمنفوسعبارتازتعدادافرادساکندریکواحدسطحزمین)یککیلومترمربع(است

.برایمحاسبهتراکمنفوسبایدتعدادنفوسآنساحهرابرمساحتآنتقسیمکرد.

زمین روی به که رسید نفر ملیارد 6/8 به میالدی 2010 سال در جهان نفوس تعداد

دیگر عبارت یابه نگردیده توزیع مساویانه تمامجهان در نفوس این میکردند. زندهگی

شرایطاقلیمی،ساختماناراضیودیگرعواملاقتصادی،بشریوسیاسیباالیتمرکزنفوس

تأثیرگذاراست؛مانند:مناطقصحراییودشتی)سرزمینهایگرموسوزانکهآبکافی

نیزنداشتهباشد(سرزمینهایمرتفعناهمواروسرد،سلسلهکوهها،جبهزارها،جنگالت

فصل پنجم
نفوس و نژاد                   درس      بیست و چهارم
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انبوهمرطوب،هوایگرمومرطوباستوایی،هوایسردقطبی،دوریازسواحلوراههای

حملونقلوغیرهتوجهکمتریننفوسرابهخودجلبنمودهاست.وحتیدربعضیمناطق

بهفاصلهصدهاکیلومتردورترنیزنشانیازانسانهابهنظرنمیرسد؛مثاًلدرقطبینونواحی

اقلیمی)آبوهوای صحرایی،درحالیکهدرمناطقدیگرکرۀزمینمانند:شرایطخوب

معتدلوبارندهگیکافی(،موقعیتمناسبجغرافیایی،زمینهایهمواروحاصلخیز،آب

کافی،سواحلدریاهاوبحرها،بنادر،صنایع،معادنواطرافراههایارتباطیبیشتریننفوس

رابهخودجلبنمودهاند،کهدربعضیجاهابیشترازهزارنفردریککیلومترمربعزنده

گیمیکننداینترتیبتمرکزنفوسدریکمنطقهنتیجۀعواملفزیکی،اقتصادی،سیاسیو

بشریاستکهتأثیراینعواملرامیتوانمختصراًذکرنمود.

شرایط مرتفع، سرزمینهای ها(، البلد )عرض جغرافیایی موقعیت مانند: فزیکی؛ عوامل  �

اقلیمی،آبوغیرهرارویتمامکرۀزمینبرایهمیشهمشاهدهکردهمیتوانیمکهبهطور

مستقیمیاغیرمستقیمبرطرزاستفادهازمنابعکرۀزمینتأثیرمینمایند.اینعاملباعثتراکم

بیشترنفوسیابرعکسکمنفوسیمنطقهمیگردد.

�تأثیرعواملاقتصادی:برمنابعطبیعیوفعالیتهایبشریمتکیاستوآنعبارتازمعادن،

آب،انواعخاکها،نباتات،حیوانات،موجودیتسرمایهوتکنالوژیجدید،بهوجودآمدن

توسعهصنعتی بین یعنی ؛ دارد بیشتر تأثیر نفوس تراکم باالی غیره و صنایع کار، شرایط

وتمرکزنفوسارتباطمتقابلوجوددارد.درهرجاییکهبخشصنعتوبعداًخدماتوابسته

بهآنپدیدمیآیدنفوسبیشتربهآنمکانتراکمپیدامیکند.قابلیادآوریاستکهتا

قرن18میالدیزراعتوعواملمربوطهبهآن)آب،خاکواقلیم(نقشتعیینکنندهداشت

؛مانند:وادیدریاینیلدرکشورمصروغیره.

اقتصادکشورماتاهنوزبهزراعتمتکیاستوقسمتاعظمنفوسازاینراهامرارحیات
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میکنند.

�دربخشعواملسیاسیمیتوانفیصلههایحکومتیوتشکیلمراکزاداریاشارهنمود.

اگردولتبهبعضیقسمتهایکشوردرتطبیقپالنهایانکشافیخودبهسرمایهگذاری،

نفوسدرآن تراکم نماید. نه فعالیتهایصحیتوجه امکاناتخدماتیو یا ایجادکارها

مناطقکمترمیباشد.

�عواملبشری:برعالوهموضوعاتفوقالذکرسرزمینهایدورافتاده،کهراههایحمل

پراکندهزندهگی بهشکل ندارند.مردمدرآنسرزمین ارتباطیدردست نقلووسایل و

میکنند.قسمتهایداخلیقارههاکهازدریاهاوابحاردورترواقعشدهنیزنسبتبهمناطق

ساحلینظربهامکاناتتجارتیمحدودداراینفوسکمترمیباشد.

Densely populated regionsبادرنظرداشتعواملذکرشده،مناطقپرنفوسجهان

رامیتواندرسهحوزه)ناحیه(مشخصنمود.

-حوزۀاولپرنفوسعبارتاز:جنوبقارهآسیا)پاکستان،هندوبنگلهدیش(قسمتهای

جنوبشرقی)اندونیزیا(وشرقیآسیا)شرقکشورچین،جزیرهنمایکوریاوجاپان(.در

کشورهایاینمنطقهتراکماوسطنفوسدریککیلومترمربعبیشترازصدنفرمیباشدودر

بعضیمناطقبهخصوصآنهابهبیشاز1500نفردریککیلومترمربعمیرسد.کهعلت

آنهاعبارتازآبوهوایموسمی،شرایطخوبزراعتی)برنج(وافزایشطبیعینفوس

میباشد.

-حوزۀدوم:درقارۀاروپادردورۀسرمایهداریبهوجودآمدهدربعضیکشورهایاینمنطقه

تراکماوسطنفوسدریککیلومترمربعاز200تابه400نفرمیرسد؛همچناندرمناطق

صنعتیتراکمنفوسدریککیلومترمربعاز500تابه1000نفرنیزمیرسدکهبیشترآنهادر

سواحلدریاها،بنادرواطرافمراکزصنعتیونواحیمساعدزراعتیزندهگیدارند.
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-حوزۀسوم،پرنفوس:قسمتهایشمالشرقیایاالتمتحدۀامریکا)نیوانگلیند،نیویارک،

آن علت که میباشد کانادا شرق جنوب در و پنجگانه( جهیلهای اطراف و پنسلوانیا

فعالیتهایتجارتیوصنعتیاست.



فعالیت داخل صنف:  

بامشورۀهمجدولهایآتیراکاپیوتکمیل شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشده،

نمایندونمایندۀگروهآنرابههمصنفانخودارائهدارند.

مناطقپرنفوس
جهان

عللموقعیت

جمهوریمردمچینوکشورهندوستان

اروپایشمالغربی

شمالشرقایاالتمتحدۀامریکاوجنوبشرقامریکا

درکوههایهمالیامناطقکمنفوس

درجنگالتامازون

جزیرهگرینلند
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درجدولذیلتراکماوسطنفوسرادرکشورهایمالتا،بنگلهدیشوآسترالیامحاسبه

کنید.
کشورنامکشورشماره مساحت

بهکیلومترمربع
درنفوسکشور نفوس تراکم

فیکیلومترمربع

23227016135موناکو1
6474.353.8936729.3سنگاپور2
316396.851مالت3
668677.8861014بحرین4
147570141.340.476بنگلهدیش5
15650002.751.3141.7مغولستان6
768685019.913.144استرالیا7
997061032.507.8743.2کانادا8

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:

1�علتپرنفوسیکشورهایجنوبوجنوبشرقیآسیارابیاننمایید.

2�چرادرشمالغرباروپانسبتبهدیگرقسمتهایاروپاییمناطقپرنفوستشکیلشده

است؟

3�کداممناطقامریکایشمالیپرنفوسمیباشد،علتآنرابیاندارید؟.

4�پرنفوسترینکشورهایآسیارانامببرید.

5�چرادرتمامقسمتکرۀزمیننفوسمساویانهتوزیعنگردیدهاست؟علتآنراتوضیح

نمایید.

6�کدامعواملسیاسیبرتراکمبیشترنفوستأثیردارد؟
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7�آیاعواملبشریهممیتواندبرتراکمنفوستأثیرنماید؟چطور.

صحیحترینجوابراانتخابکنید. 

1-کدامعواملطبیعیباعثتراکمنفوسدریکمنطقهمیگردد؟

الف-شرایطمناسباقلیمیوآبکافی؛

ب-سرزمینهایمرتفعوسردقطبی؛

ج-جنگالتانبوهومرطوباستوایی؛

      د-همهجوابهاصحیحاست.

2-کدامعواملاقتصادیباعثتراکمنفوسدریکمنطقهمیگردد؟

الف-زراعتابتدایی

ب-سرمایهگذاریدربخشصنایع.

ج-تطبیقپالنهایانکشافی.

د-هیچکدام

فعالیت خارج صنف:  

سؤالذیلراحلنمودهودرساعتآیندهجغرافیهبههمصنفانارائهنمایید.

اگرصنفشما6مترطولو4مترعرضداشتهباشدوتعدادشاگردان60نفرباشند.لطفاًتراکم

نفوسرادریکمترمربعصنفتانمحاسبهنمایید،ازنظرشماتعدادمناسبشاگردانصنف

بایدچندنفرباشند،چرا؟
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در  نفوس  کمبود  و  افزایش  مشکالت   2.5
کشور های جهان

1ـ افزایش نفوس در کشورهای جهان:
نفوسجهانبهسرعتدرحالافزایشاست؛زیراتعدادافرادیکهبهدنیامیآیند)تولدات
Birth Rate(نسبتبهآنافرادیکهازدنیامیروند)وفیاتDeath Rate(بیشتراست.
دراوایلقرنبیستاینافزایش10میلیوندرسال،دروسطاینقرن35�40میلیوننفردر

سالوحاالبه60تا65میلیوننفردرسالافزایشمییابد.
تعدادنفوسجهانبهاساساحصائیۀمللمتحددرسرشماریسال2010منفوسکشورهای
پیشرفتهرایکمیلیاردودوصدمیلیوننفرونفوسکشورهایروبهانکشافراپنجملیاردو

ششصدمیلیوننفرتخمینشدهاست.
اینافزایشنفوسبهدوعلتمرتبطمیگردد.

�افزایشطبیعینفوس.
�افزایشمیخانیکینفوس.

موضوعنفوسبنابرازدیادآنتحتدوعنوانجداگانهموردمطالعهقرارمیگیرد:

                  درس      بیست و پنجم
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)معلومات اضافی(  
تعدادمجموعنفوسکرۀزمینسال

1.617ملیاردنفر1900م
2.252////1940م
2.982////1960م
3.610////1970م
4.336////1979م
6////2000م
2010////6/8

ازمطالعهجدولفوقنتیجهگرفتهمیشودکهتعدادنفوسدر50سالاخیربهسرعتافزایش
یافتهاست.

:Natural Increase الف( افزایش طبیعی نفوس
اینافزایشنفوسنتیجۀافزایشتولداتوتقلیلوفیاتاست؛بهطورمثالاگردریککشور
تولدات40درهزارنفرباشدووفیات20درهزارنفرباشدافزایشنفوسباضریبفوقالعاده

زیادصورتمیگیرد.
افزایشنفوسبهعواملزیادیارتباطدارد،کهمهمترینآندریککشورعواملاجتماعی،
اقتصادی،کلتوریوصحیمیباشد؛بهخصوصرشدوانکشافطبوقایویومعالجویبر
افزایشنفوستاثیرقابلمالحظهدارد.کهازیکطرفباعثتقلیلوفیاتوازجانبیدیگر
باعثطولاوسطعمرمیگردد؛امااینافزایشنفوسدرتمامکشورهایجهانیکساننیست.
مامیتوانیماینهمهرابهدوبخشتقسیمنماییم.افزایشنوعاولخاصهکشورهایپیشرفتۀ
سرمایهداریامریکایشمالی،اروپاییوکشورهایچینوروسیهمیباشد.خصوصیتآن

حداقلتولداتبودهودیگرهمدرحالتکمشدنمیباشدعواملآنقرارذیلاست:
1�درکشورهایپیشرفتهنفوسشهریاکثریتدارد،واضحاستکهتولداتدرخانوادههای

شهرینسبتبهدهاتیکمترمیباشد.
2�دراینکشورهازنانبهکارهایاجتماعیجلبوجذبگردیدهمعموالًزنانیکهکارهای

بیرونازخانهدارندنسبتبهزنانیکهکارنمیکننداطفالکمتردارند.
درکشورهایپیشرفتهتعدادتولداتووفیاتکمترمیباشد.افزایشطبیعینفوسدرهرصد
نفر)0.5�1(یادرهرهزارنفر)5�10(میباشد،گاهیهمازاینرقمنیزکمترمیشود.این
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افزایشکمترمشخصۀکشورهایپیشرفتهمیباشد.
افزایشنفوسنوعدوم،خاصۀکشورهایروبهانکشافمثلکشورهایآسیایی،افریقاییو
امریکایالتینمیباشدوآنعبارتازافزایشسریعتولداتاست،کهبهعواملآتیالذکر

ارتباطدارد.
برای الصحه حفظ نبود بیسوادی، ابتدایی، زراعت موجودیت اقتصادی، رشد پایین سطح
اکثریتمردم،تابعیتزناندرجامعهازفرهنگعنعنهییوازدواجقبلازوقتآنهاوغیره

میباشد.
درکشورهایآسیایی،افریقاییوامریکایالتینبهسبببهبودخدماتصحیوتقلیلدر
وفیاتافزایشبیشترنفوسرابهوجودآوردهاست.توامبرآنبانگهداشتافزایشبیشتر
تعدادتولداتافزایشطبیعینفوسنیزسریعترمیگرددکهاینافزایشنفوسبین2%تا
3%درحالتغییراست.کهدرهرهزارنفر20تا30نفرافزایشمییابد.کهاینافزایشبیشتر
خاصهکشورهایعقبماندهمیباشد.بهمنظورمقایسۀرشدنفوسکشورهایپیشرفتهصنعتی

وروبهانکشافبههرمسنیتوجهکنید.
.کودکانونوجوانان)صفرتا15سالهوکهنساالنبیشتراز65ساله(معموالًنفوسغیرفعال

اقتصادیمیباشند.
افرادجامعهبینسنین)18تا65ساله(گروهاصلیتولیدکنندهونفوسفعالاقتصادیجامعه

هستند.

انکشاف، روبه کشورهای در است. متفاوت جهان مختلف بخشهای در سنی هرمهای
بیشتراز0-15سالهمیباشند نفرنفوس مانند:مکسیکوقاعدههرمپهن؛یعنیدرهر100
بایدبرایتأمین بانفوسجوانروبروهستند کهایننفوسجوانمیباشد.کشورهاییکه
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نیازمندیهایجوانانبهخصوصدرتعلیموتربیهوایجادشغلآنهاسرمایهگذاریکنند.
اینمحاسبهبایددرطولیکسالصورتگیردونتیجۀآنبهفیصداعالنشوددرصورتیکه

تولداتبروفیاتبیشترباشدرشدطبیعیگفتهمیشود.
درهرمسنیمحورافقیتعدادفیصدینفوسورویمحورعمودیتعدادزنانومردانبا

گروههایمختلفسنینشاندادهشدهاست.
درکشورهایپیشرفتهصنعتی؛چونسویدنکهدرآنتولداتووفیاتهردوکمتروامیدبه
زندهگیبیشترمیباشد،دراینکشورقاعدههرمکوچکوتعدادنفوسفعالبیشترمیباشد؛

ولینفوسبهتدریجبهطرفکهنسالیمیرود.

رشدطبیعینفوس=
تعدادتولدات– تعدادوفیات
مجموعکلنفوس

Mechanical Increase:ب(افزایشمیخانیکینفوس
توأمباافزایشطبیعینفوسحرکتمیخانیکینفوس؛یعنیمهاجرتهانیزدرافزایشتعداد

نفوستأثیرقابلمالحظهدارد.
مهاجرتهایداخلیتنهاباعثتمرکزدوبارۀنفوسیکمحلمیگرددودرتعدادنفوس
کشورکدامتغییربهعملنمیآید؛امامهاجرتهایخارجیدرتعدادنفوستأثیرمهمدارد؛
اگرتعدادمهاجرتهاازخارجبهداخلکشورنسبتمهاجرتبهخارجکشوربیشترباشد
افزایشمیخانیکینفوسصورتمیگیرد.وبرعکسآنسببتقلیلنفوسمیگردد.در

رشدمطلقنفوسیککشوربایدبرعالوهتولداتووفیاتمهاجرتهانیزمحاسبهشود.
رشدمطلقنفوس=تعدادتولدات–وفیات+تعدادمهاجرتهابهداخلکشور
رشدمطلقنفوس=تعدادتولدات–وفیات_ تعدادمهاجرتهابهخارجکشور

Over(نفوسباعثبهمیانآمدننفوساضافی)اینافزایشبیحد)طبیعیویامیخانیکی.
از منطقه یک در که میگردد استعمال زمانی اصطالح این میگردد. )Population
امکاناتمنابعموجودآنبیشترنفوسسکونتاختیارنمایدیاازاهدافتعیینشدۀاجتماعی

بیشترگردد.
گاهیممکنتعدادنفوسمناسببوده؛اماتوزیعنامناسبصورتگیرد.دربعضیازمآخذ
اصطالحنفوسمناسباستعمالگردیده؛اماایناصطالحنیزکدامتعریفمشخصندارد،
نفوساضافیاصطالحنسبیاستکهبهاندازۀاستفادهنمودنازمنابعموجودمنطقهارتباط
میگیرد؛مثاًلکشورهایپیشرفتهنسبتبهکشورهایروبهانکشافازهمینمنابعموجودبرای

مردمکارخوبوامکاناتبیشتررافراهمنمودهاستبههمینسببمطالعۀنفوساضافیبه
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سطحپیشرفتتکنالوژیتعلقمیگیرد.
درنتیجهمیتوانگفت:سرعتافزایشنفوسوباالرفتنتولداتازمشخصاتکشورهای
عقبماندهاست.اینافزایشطبیعیدرحالحاضرجزازمحدودکردنوفشاربربودجه
اقتصادیورکودکارهانتیجۀدیگریندارد.درسابقبهعلتعدمتوسعهخدماتصحی،
عاملقحطی،امراضوجنگنفوسمحدودمیگردید؛اماامروزافزایشنفوسسرسامآور
شدهوکشورهایعقبماندهباگرسنهگی،بیماریوبیکاریدستبهگریبانانداینبیکاری

سببفقروفقرسبببیچارهگیویامهاجرتهایغیرقانونیمیشود.
جامعه به خطر بزرگترین ویا نفوس انفجار را نفوس حد بی افزایش این شناسان جامعه

میدانند.
درمجموعتعدادنفوسجهان6.5ملیاردبوده،درسال2050به9ملیاردودرسال2150به
یازدهملیاردپیشبینیشدهاستکهبنابرعدمکنترولفاجعهبزرگیرابرایجهانبارخواهد

آورد.

فعالیت داخل صنف:  
زیر بهسؤاالت نموده، کاپی را ذیل وجدول تقسیمشوند مناسب بهگروههای شاگردان

جدولجوابتهیهنمایندونمایندۀگروهآنرابههمصنفانارائهکند.

کشورها

برازیل
ایتوپی)حبشه(

جاپان
عربستانسعودی

آلمان
کنیا

متحده ایاالت
امریکا

فرانسه
بنگلهدیش

درفی نفوس
کیلومترمربع

18
47
230
8
229
47

239

106
791

تولداتدرهزار
نفر
26
49
12
36
11
43

14

13
41

هزار در وفیات
نفر
8
19
8
5
12
10

9

10
14

نفوس طبیعی رشد
درهزارنفر

8

4

33

به نفوس رشد
فیصدی
1.8

0.4

3.3
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الف(میزانرشدطبیعینفوسرادرکشورهاییکهروبهرویآندایرهترسیمشدهمحاسبه
کنیدودردایرهبنویسد.

ب(میزانرشدطبیعیهمهکشورهارابهفیصدینیزمحاسبهکنید.
ج(آیامیتوانیدکشورهارابهرشدنفوسکمتروزیادتقسیمکنید،چهطور؟

 

سؤال ها:   

مختصراًجوابدهید.
1�کدامعواملباعثرشدسریعطبیعینفوسدرکشورهایروبهانکشافمیشود.؟

2�کدامعواملباعثرشدبطیدرکشورهایپیشرفتهجهانمیگردد؟.
3�کدامعواملسببرشداضافینفوسیککشورمیگردد؟

4�هدفازاصطالحنفوساضافیچیستواضحسازید؟
5�تاثیررشدسریعطبیعینفوسدرترکیبسنیآنجامعهچگونهاستتوضیحدارید؟

6�کشورهاییکهرشدبطینفوسدارندترکیبسنیآنجامعهچگونهاست؟

فعالت خارج از صنف:  

سؤاالتذیلراجوابتهیهنمودهودرساعتآیندهجغرافیهبههمصنفانارائهنمایید.
باشد، داشته ادامه گونه همین افزایش این اگر میکند؟ افزایش سریعاًٌ نفوسکشورما آیا
افزایشنفوسرامحدود این بهوجودخواهدآورد؟چگونهمیتوانجلو چهمشکالترا

ساخت؟
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جمعیت متراکم بنگله 
دیش

*پستوهموار
*خاکغنیوحاصلخیز،

گرماورطوبت.
*شرایطمناسببرای

زراعت

جمعیت پراگنده صحرای 
بزرگ افریقا

*آبوهوایبسیارگرم
وخشکنامناسببرایسکونت.
*کمبودآبوخاکمناسب

برایزراعت
*ریگزارها،حملونقلو

ارتباطاترامشکلمیسازند.

جنگلهای استوایی آمازوناروپای غربیکوه های هیماالیا

شمادردرسگذشتهراجعبهمشکالتنفوساضافیمعلوماتحاصلنمودید،حاالمشکالت
کمنفوسییاPopulation decliningرامطالعهمیکنید.

در اما است؛ مفید باشد موجود اضافی نفوس آن در که کشورهایی در نفوس  کنترول 
شماریازکشورهایدیگربنابرکنترولنفوستعدادتولداتنسبتبهوفیاتکاهشمییابد،
اینعلتسببمیشودکهنفوسبزرگساالنباالتراز65سالهگییاافرادمتقاعدوناتوان
افزایشنماید.دراینصورتصنایعبهکمبودقوایبشریروبرومیشودوانکشافصنایع
محدودمیگردد.درنتیجهازاستعدادهایبشریموجودهدرجامعهبهصورتمؤثراستفاده

شدهنمیتواند.
بین  اقتصادی (فعال Depopulation نفوس) کمبود به که کشورهایی در حالت این

مشکالت وکمبود نفوس فعال اقتصادی در بعضي کشورهای جهان
                  درس      بیست و ششم
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سنین18�65سالهگیروبهروباشد،دیدهمیشودوبرایبهکارانداختنمنابعوانکشافصنایع
ازطریق بایداینضرورترا اقتصادیضرورتدارد.مجبوراً بهنفوسفعال موجودخود
اقتصادی فعال نفوس بهکمبود اروپاییکهمواجه مثالکشورهای )بهطور تولدات تشویق
هستندمعموآلباتشویقخانوادهها،اعطایجوایزوهدایاویادرنظرگرفتنتسهیالتخاص
ازلحاظکارووسایلزندهگیومراقبتازکودکانخانوادههاراتشویقمیکند(یابهجلب
مهاجرتهایخارجیبهداخلکشورحلنمایند.درنتیجهگفتهمیتوانیمکهنفوساضافی

وکمنفوسیهردوحالتبرایکشورمشکالترابارمیآورد.
یکیازعلمایجامعهشناسانگلیسیبهناممالتوسعقیدهداشت،کهمنابعکرۀزمیننسبت
نیازمندیهاینفوسکههرلحظهتعدادآندرحالافزایشاستمحدودمیباشد.باید به
تولداتازطریقخانوادههامحدودوکنترولشود.بعدازجنگجهانیدوماینافزایش
1950 دهه در گردید. تشخیص جهانی اقتصادی مشکالت حصۀ  

3
2 سبب نفوس حد بی

میالدیکشورهایپیشرفتهبهکشورهایروبهانکشافغرضپیشرفتاقتصادیوفرهنگی
با که بود کشوری نخستین هند نمودند. را شان خانوادههای ساختن محدود پیشنهاد شان
پالیسیدر این بعداً نمود. موافقه هادرسال1952میالدی پالیسیمحدودساختنخانواده
کشورهایچینومصرنیزعملیشد.کشورچیندراینراهموفقیتهایخوبیرانصیب
شد،رشدضریبافزایشنفوسکهدرسال1955میالدی4%بوددر1996میالدیبه%1.7
تقلیلیافتکهبراساسآنبرایهرخانوادهچیناییداشتنبیشازیکطفلمنعقرارداده

شدهبودحاالنکهدرکشورهندتاهنوزرشدضریبنفوس2.6�3.9%میباشد.
برخالفنظریۀمالتوسیکتعدادعلمایجامعهشناسیعقیدهدارندکهنفوسزیادباعث

افزایشتولیداتورشداقتصادیمیگرددوبایدسیرافزایشنفوسآزادگذاشتهشود.
بههمیناساسشماریازکشورهامخالفمحدودساختنخانوادههامیباشندوخانوادههای
عملی نازی آلمان کشور در م 1930 سال در پالیسی این که میکنند تشویق را پرنفوس
گردیدوهمچنیندرکشورهایبلجیم،سویدن،انگلستانوفرانسهنیزدرزمانهایمختلف
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طرفدارانیداشتهاست.
دربعضیکشورهایجهانسومبعدازحصولاستقاللشانغرضافزایشتعداددهاقین،
نفوسطرفداری افزایش پالیسی از بهکشورهایخارجی وابستهگیشان کارگرانوعدم

نمودهاند.
درنتیجهگفتهمیتوانیم،درشرایطیکهدرآناندازۀمنابعضروریقابلاستهالکواندازه
باشدمیتوانگفت ازحد نباشدوفشارمصرفکنندههابیش متناسب بایکدیگر نفوس
تر نفوسجدی رشد نیافتنضریب کاهش با فشار این و گردیده وارد منابع بر فشار که

خواهدشد.
بهعبارتدیگرمیتوانگفتاگرپالنهایانکشافاقتصادییککشورمتناسبباافزایش

نفوسآننباشدمشکالتاقتصادیواجتماعیرابارخواهدآورد.
کمبودنفوسبهتناسبرشداقتصادینیزباعثرکودوعدمانکشافصنایعشدهوعامل

عقبمانییککشورمیگردد.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوند،هرگروهرویموضوعاتذیلباهممباحثهنموده
ونمایندۀگروهنتیجۀفعالیتشانرابههمصنفانشانارائهنماید.

آیامنابعموجودکشورماجوابگوینیازمندیهاینفوسکشورمیباشد،یاخیر؟
اگراست،چرامردممابهفقر،بیکاریومهاجرتبهکشورهایخارجیمجبورگردیدهاند،

دراینموردباهممباحثهنمایید.
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سؤال ها:   

مختصراًجوابدهید.
1�چرادراکثرکشورهایروبهانکشافبهمحدودساختنخانوادههاتأکیدمیشود؟

2�محدودساختنخانوادهچهنتایجیدرپیخواهدداشت؟
3�محدودساختنخانوادهدرکدامکشورهامؤثرخواهدبود؟

4�چراعدهییازکشورهامخالفمحدودساختنخانوادههاهستند؟

فعالیت خارج صنف:  

موضوعذیلراتحلیلنمودهودرساعتآیندهجغرافیهبههمصنفانارائهنمایید.
نفوساضافی)Over population(دریککشورباعثایجادکدامپرابلمهامیشود

ACKUبرایحلاینمشکالتچهراههاییراپیشنهادمیکنید.
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3.5 مهاجرت ها و عوامل آن

مهاجرتچیستوچندنوعمهاجرترامیشناسید؟

مهاجریا)Immigrant(شخصیاستکهمسکنوجایبودوباشراتغییردادهازیکواحد
اداریبهیکواحداداریدیگرینقلمکانمینماید.

مهاجرتهادرطولتاریخبشرصورتگرفتهودارایانواعمختلفمیباشدکهعدۀآنهادر
داخلکشورصورتمیگیرد؛مانند:مهاجرتمردمدهاتبهشهرها،مهاجرتبهمناطقصنعتی،
زراعتیجدیدوغیرهوبرخیدیگرازآنهاکهباعبورازسرحداتبینالمللیصورتمیگیرد

مهاجرتخارجیمیباشد.
اینمهاجرتهادرکشورهایمختلفبهپیمانههایمتفاوتعملیشدهاست.واکثریتآنها
مهاجرتهااختیاریبودهکهبهرضاورغبتخودبرایبهدستآوردندستمزدبیشترو
اثر به که میپیوندد، بهوقوع نیز اجباری مهاجرتهای اما میگیرد؛ بهترصورت زندهگی
درگیریهایسیاسیونظامی،مردممجبوربهمهاجرتمیشوند.آنهاییکهدرداخلکشور
یاد )Internally displaced person( داخلی بیجاشدهگان بهنام نقلمکانمیکنند

                  درس      بیست و هفتم
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میشوند،کهطبقارقاممللمتحدتعدادآنهادرسال1387ه�..شدرجهانبه24میلیوننفر
میرسیدوآنهاییکهازسرحداتبینالمللیمیگذرندبهنامپناهندهگانخارجییادمیشود
؛مانند:پناهندهگانفلسطینیبهکشورهایعربوپناهندهگانافغانبهکشورهایهمسایهو
جهانکهتعدادمجموعمهاجرینخارجیدرجهانبه16میلیوننفربالغمیگردید،افغانها

نیزشاملآنمیباشند.
اکثرمهاجرتهایمتذکرهموقتیبودهکهقصدبازگشتبهمحلاولیرادارد؛مانند:مهاجرت
کوچیهایکشورماکهبهمنظورتغییرآبوهواوچراگاههایبهترصورتمیگیردوباتغییر
قصد که است موجود دایمینیز مهاجرتهای میگردند. بر خود اولی محل به دوباره موسم

بازگشتبهمحلاولیزندهگیراندارند.
مهاجرتهاعللمختلفداردکهمیتوانبخشیازآنرایادآورشویم:

1ـ عوامل طبیعی:کهموجبمهاجرتمیگردد؛مانند:کمشدنآبدرمنطقه،نامطلوبشدن
شرایطآبوهوا،فقیرشدنخاکیاوقوعآفاتطبیعی؛مانند:زلزله،سیل،طوفانهایبحری

خشکسالیوغیره.
2ـ عوامل اقتصادی:اساسیترینعاملمهاجرتمیباشد؛مانند:مهاجرتمردماندهاتبه
شهرکهدرطولتاریخعملیشده،حاالاینمهاجرتخاصۀکشورهایروبهانکشافمیباشد
بینشهرهاودهاتوجوددارد.درحالیکهدرکشورهای نابرابریزیاد ؛زیرادرینکشورها
پیشرفتهس�طحزندهگیدهاتیباسرعتبهسطحزندهگیشهریارتقامییابددراینکشور
هابرعکسمردمشهریعالقهزیادمهاجرتازشهربهحومۀشهرودهاترادارندتادرهواو

مح��یطپاکوآرامزندهگینمایند.
مردم عایداتکم است. اقتصادی عامل انکشاف روبه مهاجرتدرکشورهای این مهم علت
دهاتکهتنهانیازمندیهایاولیۀآنهارارفعنمیتواندوتوانفعالیتهایاقتصادیرادردهات
نیزندارند،ازطرفدیگربهعلترشدطبیعینفوس،دردهاتزمینوآببرایفعالیتهای
اقتصادیهمهساکناندهاتکافینمیباشد،ماشینیشدنزراعتنیزباعثبیکاریعدۀزیادی

ازدهاقینگردیدهکهمجبوربهمهاجرتمیگردند.
به دهقانی از را خود شغل شهر در  میدهند تشکیل جوانان را آنها اکثریت که مهاجرین این
حرفههایدیگرتبدیلمیکنند.درشهرهانیزاینمهاجرینشغلیراکهبهدستمیآورندناکافی
بودهبهاثرغیرماهربودنبامشاغلدرسطحپایین؛چوندستفروشی،کارهایشاقهفزیکیوغیره
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میپردازند؛بناًءدرمحلاصلیوهمچنیندرجاییکهمهاجرشدندافزایشوکاهشنفوس،ترکیب
سنینفوس،نیرویکار،بیکاری،اندازهدستمزد؛همچنانباالیفرهنگوزباناثرمیگذارند.

جدید، شده آبیاری پروژههای زراعتی، زمینهای توسعۀ اثر به دیگر نوع اقتصادی مهاجرت
مناطقصنعتی،استخراجمعادنوفعالیتهایتجارتییابرعکسبهاثردرآمدکمخانوادهها،

بیکاری،تعطیلشدنمعادنویاکارخانههاصورتمیگیرد.
3ـ مهاجرت سیاسی: ایناصطالحبیشتربرایپناهندهگانسیاسیاستعمالمیشود.اصطالح
پناهندهبهکسیاطالقمیشودکهبنابرعواملمختلفازقبیلجنگ،دهشت،تعقیبوپیگرد
سیاسی،عقایدمذهبی،تعلقاتبهگروههایاجتماعیواقلیتهایقومیکشوراصلیخویشرا
ترکگفتهوازکشوردیگریتقاضایپناهندهگیمینمایند؛مانند:پناهندهگانافغانیکهاز
سال1357ه�.شبهبعدبهکشورهایهمسایهوجهانمهاجرتکردندویا؛مانندپناهندهگان

بوسنی)یوگوسالویایسابق(پناهندهگانکمپرونداودادفورسوداندرافریقاوغیره.
فیصلههایکنوانسیونمنعقدۀ1951میالدیجینوادررابطهبهوضعیتپناهندهگانبهسندمهمیدر
رابطهبهدفاعازحقوقپناهندهگانتبدیلشدهاست.اصطالحپناهندهیاتقاضاکنندهپناهندهگی
Asylum seekerبهکسیاطالقمیشودکهدرکشوراصلیاشنسبتفعالیتهایعقیدتی
)ایدیالوژیکیوسیاسی(جنس،نژاد،زبان،ملیتوقومموردپیگردوتعقیبقرارگرفتهباشدیا

عماًلدرخطرشکنجه)روحیوفزیکی(زندانومرگمواجهباشد.
وجهمشترکبینمهاجریناقتصادیوسیاسیفقطدوریازوطنوغربتاستاولیآنراخود
پذیرفتهوبهبهبودوضعاقتصادیخودمیپردازد،درحالیکه،دومیخودراقربانیمیپندارد،اگر

چهدرفضایمطمئنوآرامهمبهسرببرند.
4ـ مهاجرت های مذهبی: اینمهاجرتهابهاثرقیوداتیاوضعمحدودیتهابراجرایمراسم
مذهبیودیگرمسایلاجتماعیوفرهنگیصورتمیگیرد؛مثالخوبآنبعدازتقسیمنیمقارۀ
هندبهدوکشورهندوپاکستاندر1947میالدیاستکهدرنتیجۀآنمیلیونهاخانوادهپیرو
دینهندوازسرزمینپاکستانبههندوستانوبالمقابلمیلیونهاخانوادهمسلمانازهندوستانبه

پاکستانبهرضاورغبتخودمهاجرتکردند.
بهطورخالصهمیتوانگفتعواملیکهسببمهاجرتمیگرددعبارتانداز:عواملاقتصادی

وبیکاری،آفاتطبیعی،سیاسی،مذهبی،فرهنگیوغیره.
بهتر، زندهگی امکانات از: اند عبارت میگردد مهاجرین تشویق و باعثجذب که عواملی

آموزشبهتر،مسکنبهترووابستهگیهایفامیلیومصونیتافراد.
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فعالیت داخل صنف:  
نتیجۀ و نمایند مباحثه باهم ذیل موضوعات روی شوند تقسیم مناسب گروههای به شاگردان

مباحثهرانمایندۀگروهبهصنفارائهنماید.
1�مهاجرتهایداخلیومهاجرتهایخارجی.

2�عواملاقتصادیمهاجرت.
3�عواملیکهسببمهاجرتهایافغانهابهکشورهایخارجیمیشوند.

رادردهات باشد،چهمشکالت داشته ادامه بهشهرهایکشور ازدهات ها مهاجرت اگر �4
پیشنهاد را راههایحل هاچه مهاجرت این برایکاهش بهوجودخواهدآوردشما وشهرها

مینمایید.
سؤال ها:  

جمالتذیلراتکمیلنمایید:
1�مهاجرتکوچیهایکشورماازنوعمهاجرت........میباشد.

2�مهاجرتفلسطینیهابهکشورهایاردنولبنانازنوعمهاجرت..........میباشد.
مختصراًجوابدهید.

3�کدامعواملطبیعیباعثمهاجرتمیگردد؟
4-چرامردمدرکشورهایروبهانکشافعالقهمندمهاجرتبهشهروازکشورهایپیشرفته

برعکسبهدهاتمیباشند؟
5�ازچندنوعمهاجرتهایاقتصادینامببرید.

6�کدامعواملسیاسیسببمهاجرتمیگردد؟
7�کنوانسیوناپریل1951میالدیمنعقدژنیوپناهندهراچگونهتعریفنمودهاست؟

فعالیت خارج صنف: 

شاگردانتحتاینموضوعکهچراازکشورهایروبهانکشافمهاجرتخارجیبیشترصورت
ازایننوعمهاجرتهاچهراههاراپیشنهادمینماییدمقالهییرا میگیردوبرایجلوگیری

تحریرودرساعتآیندۀمضمونجغرافیهبههمصنفانارائهنمایند.
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مهاجرت های جهانی و عواقب آن

چرامردمعالقمندمهاجرتبهخارجازکشورشانمیشوند؟
طوریکهدردرسگذشتهتذکردادهشده،مهاجرت)Emigration(بهصورتعمومبهاثردو

عاملصورتمیگیرد:
1�عواملدفعکننده)نامساعد(:ازقبیلعواملطبیعی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسیومذهبی.

2�عواملجذبکننده)مساعد(:ازقبیلکمبودننفوسیکساحه،سرزمینهایمرغوب،منابع
زیرزمینی،فراوانیکارومزدبیشتر.

کشور داخل در آنها دارد.عدۀ جریان امروز تا و گرفته تاریخصورت طول در ها مهاجرت
صورتمیگیردکهبهناممهاجرتهایداخلییادمیشودوبرخیدیگرآنهاباعبورازسرحدات
بینالمللیصورتمیگیردکهآنرامهاجرتهایخارجیمیگویند.مهاجرینمیخواهندتااز

شرایطبهترسیاسی،اقتصادییااجتماعیکشورمربوطهمستفیدگردند.
مهاجرتهایآریائیهاازمحلبودباششانبهسمتهایشرق،جنوب،غربویامهاجرتهای
اکتشافات نتیجۀ در المللی بین مهاجرتهای همچنین و امریکا قارۀ به شرقی آسیای مردمان

ارجنتاین

جاپانیها

                  درس      بیست و هشتم

ACKU



112

نقاط سایر به اروپاییان مهاجرتهای منجربه و پذیرفته وسعت 15م قرن از جغرافیایی بزرگ
جهانگردیدهاست.آنزماندرطولیکونیمقرن70میلیوننفراروپاییمهاجرشدند،تااز
سرمایههایخویشدردنیایجدیداستفادهکنندوبهتجارتبپردازند.درنتیجهقارۀامریکاو
اقیانوسیهپرنفوسشدکهمثالخوبآنکشورهایامریکایشمالیاندکه95%نفوسآنرا

مهاجریناروپاییو2%آنراسیاهپوستانافریقاییتشکیلمیدهند.
ازدیادنفوسوبحراناقتصادیدراروپادرطولقرن19مموجبمهاجرتهاشدهکهبهاثر
از1815م انگلستان تنهادرکشور اروپاراکمترساخت، بارسنگیننفوسمتراکماضافی آن

نفر میلیون 17 م 1920 تا
اند. نموده مهاجرت به اقدام
جنبۀ دو که ها مهاجرت این
دایمیو مهاجرت داشت،
و اداری کارکنان مهاجرت
مبلغینمذهبیکهجنبهموقتی
داشت.ازترکیبایندونوع
بریتانیا امپراتوری مهاجرین
بهوجودآمدهبود،کهبعداًاین
تبدیل حد بی مهاجرتهای
و گردید جهانی معضلۀ به
تا ساختند مجبور را کشورها

مقرراتیرابرایپذیرفتنمهاجرینوضعکنند.کانگرسایاالتمتحدۀامریکاغرضجلوگیری
مهاجریندرسال1924مقانونیرابهناممهاجرتتصویبکرد.اینقانونبرایورودمهاجرین
بهامریکا،وتعدادیکهازکشورهایمختلفمیتوانندواردامریکاشوندمقرراتوضعکرد.
قانونمتذکرهبیشترازمهاجریننژادزردجاپانیوچیناییجلوگیریمیکردوبعداًدرموردسایر
کشورهانیزعملیشد.طبقاینمقررهمهاجرینبایدسرمایهخویشرانیزباخودداشتهباشند.و

آنهامیتوانستندبعدازپنجسالاقامتتابعیتامریکاراحاصلکنندویاخارجشوند.
حاالبرعکسبیشترینمهاجرتهایبینالمللیازکشورهایجهانسومبهکشورهایپیشرفته
صنعتیصورتمیگیرد،کهعلتاساسیآنعاملاقتصادیوسیاسیمیباشد.وقتیکهعایدات
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خانوادههاتنهارفعنیازمندیهایاولیهوحداقلمعاشباشد،آنهاتوانمندیسرمایهگذاریو
فعالیتهایاقتصادیدرداخلکشوررانخواهندداشت.ازجانبدیگربهاثررشدروزافزون
نفوسطبیعی،بیکاریوغیرهمشکالتمجبوراًبهشهرهاوکشورهایخارجیمهاجرتمیکنند.
چونآنهامدارکقانونیمهاجرتکردنرادردستندارندبناًءازراههایغیرقانونیوقاچاقی
استفادهمیکنند.باقبولمشکالتوحتیباقبولتلفاتخودرابهکشورموردنظرمیرسانند.
اینمهاجریننفوسفعالاقتصادی)15�65سالهگی(کشورراتشکیلمیدهند.چونیکتعداد
آنهاویزهوجوازرسمیکارکردنومهارتبهخصوصکارگریراندارندبناًءبامعاشناچیزو

درمحیطناسالمودورازنظارتدولتیبهکارهایشاقهوغیرصحیمیپردازند.
بهسببکنترولرشد پیشرفتۀسرمایهداری ازکشورهای یادآوریاستکهیکتعداد قابل
از تعدادی مشکل این رفع غرض که هستند مواجه نیز بشری قوای کمبود به نفوس طبیعی

کارگرانمهاجرراازراهقانونیمیپذیرند.
دراروپایغربیدرحدود11میلیونکارگرمهاجرکارمیکنند،ازنظرپذیرشکارگرانمهاجر

آلماندرمقاماولوسپسانگلستان،فرانسه،سویسوکشورهایاسکندیناویقراردارد.
کارگران ی ها مهاجرت شدن کم اساس به اخیر سالهای در غربی اروپای کشورهای
اروپای کشورهای کارگران متوجه هسپانیه( و پرتگال )ایتالیا، همسایه موسمیکشورهای
جنوبشرقی،ترکیه،جزایرانتیلوافریقاشدند.آلمانیهامعموالًازکارگرانمهاجرترکیو
یونانی،فرانسویهاازکارگرانمهاجرشمالافریقاوانگلستانازکارگرانکشورهایمشترک
المنافعاستفادهمیکننددرکشورایاالتمتحدهامریکاازکارگرانموسمیمکسیکونیزاستفاده

میشود.
نیز انکشاف روبه بهکشورهای اروپا داری پیشرفتهسرمایه ازکشورهای ها مهاجرت همچنین

صورتمیگیرد،سرمایۀآنهامهارتکاریآنهابودهکهدرکشورهایشانحاصلکردهاند.
تعداداینمهاجرینساالنهتقریباًبه200تا300هزارافراداروپاییمیرسدکهبرایجستجویکار
وزندهگیبهترکشورهایشانراترکمیگویندودستبهمهاجرتهایبینالقارهییمیزنند.

سرزمینهایجدیداینمهاجرینرابادرهایبازباامکاناتفراوانوزندهگیبهترمیپذیرند.
مهاجرینخارجیبهکشورهاییکهمهاجرتمیکنندسببافزایشوازکشورهاییکهمهاجرت
میکنندسببکمبودنفوسمیگردد.همهمهاجرینکشورهایروبهانکشافرانفوسجوان
روبه اقتصادیکشورهای فعال نفوس ها مهاجرت این اثر به میدهند تشکیل اقتصادی فعال و

انکشافکاهشمییابدکهدرنتیجهسببرکوداقتصادیمیگردد.
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فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوند،درموردموضوعاتذیلباهممباحثهکردهونتیجۀ

مباحثهخویشراتوسطنمایندۀگروهبهصنفارائهنمایند.
1�کدامعواملنامساعدیککشورباشندهگانآنرامجبوربهترکوطنمیسازد.اینمعضله

رادرکشورخودموردارزیابیقراردهید.
2�کدامعواملمساعدباعثجذبمهاجرینمیگردد.بیشترینمهاجرتازکشورمابهکدام

کشورهاصورتگرفتهاست،چرا؟
ازکشورچه بهخارج یا و بهشهرها ازدهات ها مهاجرت برایکاهشوجلوگیری 3�شما

پیشنهادمیکنید.
4�تأثیرمهاجرتهایخارجیرابراقتصادونفوسکشورموردبررسیقراردهید.

داری پیشرفتهسرمایه مهاجرینکشورهای به را انکشاف روبه مهاجرینکشورهای 5�شرایط
مقایسهنمایید.

سؤال ها:  

1�کدامعواملسببجذبمهاجرینمیگردد؟
2�کدامعواملباعثدفعمهاجرینمیگردد؟

3�بعدازاکتشافاتبزرگجغرافیاییکدامقارههابیشترینمهاجرینراجذبنمودهاست؟
4�چراکانگرسایاالتمتحدهامریکادرسال1924مقانونیرابرایورودمهاجرینوضعکرد؟
5�کدامعواملباعثمهاجرتهایبینالمللیازکشورهایجهانسومبهکشورهایپیشرفته

صنعتیگردیدهاست؟
6�کدامنوعمهاجرتهاراقانونیوکداممهاجرتهاراغیرقانونیگفتهمیتوانیم؟

فعالیت خارج از صنف:  

کدامعواملباعثازدیادمهاجرتهایداخلیوخارجیدرکشورماگردیدهاستتحتاین
مطلبمقالۀتحلیلیتحریرودرساعتآیندهمضمونجغرافیهبههمصنفانارائهنمایید.
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4.5 نژاد ها  

1-چرادرجهاننژادهایمختلفوجوددارد؟
2-چندنوعنژادرامیشناسید؟

:RACEالف(نژاد
نژادعبارتازگروهیافرادجامعههستندکهازنظرچهرۀظاهری،رنگجلد،موی،عالیمفارقه

وخصوصیاتارثیمشترکباشند.
تمامافرادجهانبهسهنژاداصلیتقسیمگردیدهاند.کهعبارتانداز:نژادسفیدیااروپایی،نژاد
دارایمشخصات نژادهایذکرشده از استوایی.هریک یا نژادسیاه مغولی، و ترکی یا زرد
بینی،جمجمه پوست،ساختمانچشم، ها،رنگ مو مانند:شکلورنگ هستند؛ ارثیخاصی

وخصوصیاتدیگر.
نژادسفیددارایقدبلند،پوستسفید،بینیبلند،مویخرماییوشکلمخصوصچشمانباز

دارند.
نژادزردپوستزردگونه،مویسیاهوصاف،ریشکم،سرمدور،چشمبادامی،بینیکوتاه،قد

                  درس      بیست و نهم
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کوتاهونسبتاًچاقمیباشد.
نژادسیاهیامایلبهنصواریدارای،بینیپهن،مویهایمجعدولبهایضخیممیباشد.

نژادمختلطیادورگهدرنتیجۀمهاجرتهاوازدواجهایبیننژادهایفوقالذکربهوجودآمده؛
مانندنژادموالتوسامبو.

سرخپوستاناصاًلازنژادزردپوستانمیباشند؛امابهاساسعقایدمذهبیشانرویومویخود
راخینهمیکنندبههمینسبببهنامسرخپوستانشهرتیافتهاند.

ازنظرشمادربهوجودآمدننژادهایمذکورکدامعواملتاثیرگذاربودهدرحالیکههمهافراد
بشرازیکپدرومادر))باباآدم)ع(وبیبیحوا)ع((متولدگردیدهاند؟

علمابهاینسؤالچنینجوابمیدهند.
نژادبهاثرمطابقتوتوافقباشرایطگوناگونمحیططبیعی،اقلیمیوموادغذاییکهباالیزنده
گیبشرتاثیرواردنمودهبهوجودامدهاست.شرایططبیعیذکرشدهباالینژادهایجداگانه
عمودو آفتاب دارندشعاع زندهگی پوستان مثالدرجاهاییکهسیاه بهطور تاثیرمینماید.
و نموده مستقیم تاثیر مناطق آن باشندهگان پوست باالی آفتاب . است زیاد بسیار گرمیهوا
اینحرارتبیشازحدبهانسانهازیانمیرساند.بههمینسببجسم)اورگانیزم(باشندهگان
کشورهایگرمباگذشتهزارانسالبهگرمیبیشازضرورتتوافقنمودهودرنتیجهآنماده
اینمادهنسجی)میالنینMelanin(الیۀ نسجیسیاهرنگدرپوستشانتجمعمینماید،
رنگیایپدرم���������سEpider misپوستحاویحجراتیاستکهرنگجلدرامیسازد
ودارایرنگهایزرد،نصواری،سرخوحتیسیاهمیباشد،مردمیکهپوستشانمیالنینبیشتر
داردرنگپوستشانتاریکترمیباشد.اینمادهمانعنفوذشعاعآفتابمیگرددوپوست
راازشعاعآفتابزدهگی)سوختن(نگاهمیکند.باگذشتزماندراینگروهسیاهیپوست

میراثیگردیدهاست.موهایدرشتومجعدجمجمهشانراازگرمیزیادنگاهمیدارد.
مردمنژادسفیدپوستبیشتردرمناطقمعتدلهشمالزندهگیمیکننددرمناطقمعتدلهجاهای
کهبارندهگیرطوبتوابرآلودیزیادباشدومردمآنازنوربیشترآفتابمستفیدنهگردند.
دروجودآنهامادۀنسجیمیالنینتنهادرفصلتابستانافزایشمییابد؛یعنیزمانیکهبدنانسان
بهاثرنورآفتابمقدارموردضرورتویتامیندی)D(راجذبمینمایددرآنصورتانسان

سفیدپوستبهگندمیرنگمبدلمیشود.
درجاهاییکهزردپوستانزندهگیمیکننددرآنجامعموالًباد،وتوفانهامیوزدکهباخود
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خاکوریگمیدهراانتقالمیدهندوباگذشتسالهایمتمادیبهاینبادهاوتوفانهاتوافق
مقابلخاکوریگ اینکهدر بهعلت ترگردیده تنگ پوست مردمزرد نمودهوچشمهای
نگهداریشود.ایننشانیدربینمردمزردپوستارثیگردیدهاستوغذایروزمرهاکثریت
آنهارابرنجتشکیلمیدهد.کهموادغذاییکمترداردتمامنژادهاازنظراستعدادوذکاوت
کدامفرقیندارندچهرۀظاهریآنهاطوریکهذکرشدمحصولشرایططبیعیومحیطیاست.

بردنتمام ازبین المللیرادربارۀ بین درسال1965ممجمععمومیسازمانمللمتحدمعاهدۀ
انواعتبعیضنژادیبهتصویبرسانیدکهبهاساسآننشرهرنوعنظریاتکهبرمبنایامتیازات
نژادیاستوارباشدمنعنموده،توهینوبرایتبعیضنژادیهرنوعکوششنمودنراجن��ایت
مادرجگردیدهکههرنوع اساسیکشور قانون مادۀ22فصلدوم در اینموضوع  میدانند.
تبعیضوامتیازبیناتباعافغانستانممنوعاست،اتباعافغانستاناعماززنومرددربرابرقانون

حقوقووجایبمساویدارند.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهرویموضوعاتذیلباهمبحثنمایندو
نتیجۀبحثخودراتوسطنمایندۀگروهبههمصنفانارائهدهند:
1�ازجملۀنژادهایبشریکدامنژادهاذکیوبااستعدادهستند؟

2�چرانژادسیاهدارایجلدسیاهوچهرۀظاهریبهخصوصاست؟
3�چرانژادسفیددارایخصوصیاتظاهریخاصمیباشد؟

4�سرخپوستاندرکدامقارۀجهانسکونتداشتهوعلتسرخیچهرهشانراتوضیحدهید.
5�نژادمختلطچگونهبهوجودآمدهاست؟

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید.
1�مشخصاتظاهریسیاهپوستانرابگویید؟
2�سرخپوستانبهکدامنژادمتعلقمیباشند؟
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جوابصحیحرامشخصنمایید.
1-تمامافرادجهانبهچهارنژادسفید،سرخ،سیاهوزردتقسیمشدهاند.

2-نژادسفیددارایقدبلند،پوستسفید،بینیبلند،مویهایسیاهموجدارمیباشند.
3-نژادها،محصولشرایطگوناگونمحیطیطبیعی،اقلیمیوموادغذاییمیباشند.

جمالتذیلراتکمیلکنید:
1-نژادمختلفبهاثرمهاجرتوازدواجهابهوجودآمدهمانند........و.................

2-درفصلدومماده.................قانوناساسیهرنوعتبعیضوامتیازاترابیناتباعافغانستان
ممنوعقراردادهاست.

فعالیت خارج صنف: 

موضوعذیلراتحلیلنمودهدرساعتآیندۀجغرافیهبهصنفارائهنمایید.مردمکشورمااز
کدامنوعنژادمیباشندقانوناساسیکشوردرکداممادههاهرگونهتبعیضرامنعقرارداده

است.
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تقسیمات جغرافیایی نژاد ها ب( 

ااکثریتنفوسکدامکشورهایبراعظمآسیارازردپوستانتشکیلمیدهد.

بیشتریننفوسنژادسفید،زردوسیاهدرکدامقارههایجهانمسکنگزینشدهآند؟
نفوسآسیاازنژادهایمختلفترکیبشدهکهااکثریتآنهارازردپوستانتشکیلمیدهد
وبقیۀآنسفیدپوستوسیاهپوستهستند،کهبهاثرازدواجنژادهایمختلفبخشمختلط
)دورگه(نیزبهوجودآمدهاست.درموردتقسیماتجغرافیایآنهامختصراًتذکربهعملمیآید:

گروه  های نژادی قارۀ آسیا:
ها، مغل تشکیلمیدهند را نفوسآسیا اکثریت دیگران به نسبت نژاد این نژاد زرد: الف( 
تبتیها،سامویدها،ترکمنها،قرغزها،مردمچینشمالی،کوریاباکمیتفاوتدارایهمین
خصوصیاتنژادیهستند،مردمجنوبشرقآسیا)چینجنوبی،کامبوج،الوس،تایلند،میانمار
وویتنام(وحتیجاپانیهاکهرنگپوستروشندارندجزءایننژادمحسوبمیشوند.بعضی

جاپانی
کوریایی

                  درس      سی ام
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دستههایفرعیآندرمناطقتندراوجنگالتتایگاه)سوزنبرگ(سایبریایشمالیبهشکل
گروههایچندهزارنفریزندهگیمیکنند.

ب( نژاد سفید: درهندوچینتعدادنسبتاًکمیازنژادسفیدپوستیافتمیشوندکهبهحالت
ابتداییزندهگیمیکنندمحلواقعیبودوباشسفیدپوستاندرغربسلسلهکوههایهمالیه
میباشد.افغانها،ایرانیها،قفقازیهاوروسهابهترینمعرفنژادسفیدمیباشند؛همچنانمردم
سامیدرعربستان،سوریه،اردن،اسرائیلبخشیازترکیهوکردستانسکونتدارندنیزازنژاد

سفیدگندمیرنگمیباشند.
)Negritos(نژاد سیاه پوست:درمناطقاستواییسکونتدارندکهنژادشناسانآنرانگریتو )ج
میگویند،اینسیاهپوستانتیرهرنگبودهوموهایمجعددارند،نمونۀخالصآندرسیلون،در
جنوبکوههمالیادرهندوستان،شبهجزیرۀماالکا،جزایراندیمانونیکوبارپراگندهشدهانداین

مردمبهحالتینیمهابتداییزندهگیمیکنندوبیشترآنهادرجنگالتبهسرمیبرند.
گروه  های نژادی قارۀ اروپا:

و هستند پوست سفید همه تقریباً اروپا ساکنان
و دیناریکی آلپی، شرقی، شمالی، گروههای به
نژاد سکونت محل میشوند، تقسیم یی مدیترانه
اسکندیناویا، درکشورهای وشرقی شمالی سفید
پولیند( ( لهستان آلمان، فرانسه، شمال انگلستان،
وبخشاروپاییروسیه،بخشآلپیآندرنواحی
اروپاسکونتدارند.درحالیکه مرکزیوغربی
در دارند گندمیرنگ چهرۀ یی مدیترانه بخش
شده متمرکز مدیترانه بحیره اطراف کشورهای
از برخی در و البانی در دیناریکی بخش اند.
کشورهایاروپایشرقیبهسرمیبرند.الپنهادر

شمالیتریننقطهاروپاسکونتدارند.
گروه  های نژادی قارۀ افریقا:

اعراب، پوستان، سیاه را افریقا نژادی گروههای
بربرها،آسیاییهاواروپاییهاتشکیلمیدهند.

شاخهالپن

شاخهالپن

شاخهشمالي

شاخهشمالي

شاخهشرقي

شاخهشرقي

شاخهدینارکي

شاخهدینارکي
شاخهمدیترانهاي

شاخه

شاخهالپي

شاخهالپي
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اعظم صحرای جنوب در آنها همۀ که میدهند تشکیل را افریقا نفوس  %70  پوستان سیاه
سکونتدارند،سیاهپوستانخودبهچهارگروهتقسیممیشوندکهعبارتاند:ازبانتوها،نیلوت

)Pygmies(پیگمیها ،)Nelotes(ها
Bushmen ها تت هوتن و بوشمن
تفاوتهای است. and Hottentots
از کدام هر ظاهری چهره در زیادی
بانتو دارد. پوستوجود سیاه گروههای
هابزرگترینگروهسیاهپوستانافریقارا
تشکیلدادهکهدرغربافریقامخصوصاً
درامتدادسواحلاینمنطقه،درافریقای
مرکزی،درقسمتهایشرقیوجنوب
زنده مادغاساکر جزیره در و شرقی
قهوه آنها پوست رنگ میکنند، گی
و ضخیم لبهای پهن، بینی دارای یی

موهایمجعدهستند.
نیلوتهامردمانقدبلند)183سانتیمتر(
اوگنداوکینیازندهگی کهدرسودان،
میکنند.پیگمیهادرجنگالتاستوایی

زندهگیداشتهودارایقدکوتاهمیباشند)تا147سانتیمتر(.
بوشمنهاوهوتنتتهانیزکوتاهقداندودراطرافصحرایکاالهاریحیاتبهسرمیبرند.
اعرابوبربرهادرشمالصحرایاعظمسکونتدارند،مردمعربگندمیرنگودارایموهای
ایتالیا بامردماسپانیاو سیاهمیباشند.درشمالغربافریقابربرهایسفیدپوستکهدرنسل
مراکش و تونس الجزایر، کشورهای مردم لحاظ همین به میکنند گی زنده دارند. شباهت

راکشورهایبربرنیزیادمیکنند.
مردمسفیدپوستاروپاییبعدازاستعماربهافریقامهاجرتکردهوپراگندهشدند،مناطقاصلی
تمرکزآناندرشمالغرب)المغرب(ودرجنوب)افریقایجنوبیوزمبابوی(میباشند؛همچنان
درکینیاودرزایرنیززندهگیمیکنند.مردممهاجرآسیانسبتبهاروپاییهابیشترهستند،هندی
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هادرافریقایجنوبی،کینیاویوگندازندهگیمیکنند.بیشتریننفوسجزایرموریشسرا
هندیهاتشکیلمیدهند،بیشتریننفوسمادغاسکررامردمماالیاییوپولینزیاییتشکیلداده

اند.
گروه  های نژادی قارۀ امریکا:

بیشترینمردمامریکادرحالحاضرازنژادسفیدپوستیادورگههستند.باشندهگاناصلی
قارۀامریکاراسرخپوستانتشکیلمیداد،کهاصاًلبخشیازنژادزردپوستمیباشندکهبه
اساسعقایدمذهبیشانچهرهومویخودراتوسطخینهسرخمیکنندتعدادآنهادرامریکای
شمالیبسیارمحدودمیباشند؛امادرکشورهایمکسیکووالسلوادوربیشتریننفوسآنکشور
هاراتشکیلمیدهنددرسرزمینهایمرتفعبولیویا،گواتیماال،اکوادور،پیرووپاراگواینصف

تشکیل پوستان سرخ آنرا نفوس
پوستان سفید افزایش علت میدهد.
مداوم مهاجرت دلیل به امریکا قارۀ
سفیدپوستانازممالکمختلفجهان
غیر نژاد اما میباشد، سرزمین این به
و چین از زردپوستان( پوست) سفید
جاپانبهاینقارهمهاجرتنمودهاند؛
نمودن رایج اثر به پوستان سیاه نژاد
قارۀ از فروشی برده و داری برده
بیشترینآنها اند.و منتقلشده افریقا
درجنوبشرقایاالتمتحدهامریکا
همچنین اند؛ گردیده گزین مسکن
درمناطقگرمسیرومرطوبجزایر
ساکن آن مجاور اراضی و کارابین
دو و کیوبا پورتوریکو، از غیر اند؛
پوست سیاه جزایر همه دیگر منیکن
نشینهستندودربخشهایکوچک
و فرانسوی گیانا سورینام، ونزویال،

نقشۀپراکندگینژادهادرقارهیآمریکا
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پاناماسیاهپوستانزندهگیمیکنند.
نژادمختلط)دورگه(بهاثرازدواجسفیدپوستانوسیاهپوستان)موالتMollates(وسیاه
نژاد این بهوجودآمدهکه درطولچهارنیمقرن )Zanbusپوستانوسرخپوستان)زانبوس

بیشتردرممالکامریکایمرکزیوجنوبیسکونتدارند.
دراقیانوسیهبیشتریننفوسرامهاجرینسفیدپوستاروپاییوتعدادکمیآنراسیاهپوستان،

زردپوستانونژاددورگهتشکیلمیدهد.
گروه   های نژادی استرالیا :قبلازمهاجرتاروپاییانبهاسترالیا500قبیلۀنژادسیاهپوست
درآنجازندهگیمیکردندواکنونتعدادآنهاتقریباًبهشصتهزارنفرمیرسد.اروپاییشدن
به بامهاجرتاروپاییانآغازشدهواولینمهاجرینآنمحکومین استرالیابعدازسال1830م
جزایترکوطنبودند.اکنوننفوسمختلطدراینقارهاکثریتدارندوعلتآناینکههیچ
زنسفیدپوستحاضربهمهاجرتبهاینجزایرنبودهبناًءبازنهایبومیازدواجکردندونفوس

مختلطرابهوجودآوردند.

فعالیت داخل صنف:   

و تهیه بهمشورۀهمجواب ها ازسؤال بهیکی و تقسیمشوند مناسب بهگروههای شاگردان
نمایندۀآنبههمصنفانارائهنماید.

1�ازروینقشههایدادهشدهمحلسکونتنژادسفیدپوستانرادرجهانتثبیتنمایید.
2�ازروینقشههایدادهشدهمحلسکونتنژادزردپوستانرادرجهانتثبیتکنید.
3�ازروینقشههایدادهشدهمحلسکونتنژادسیاهپوستانرادرجهانتثبیتنمایید.

4�خصوصیتنژادزردپوستانرابنویسید.
5�نژادمختلطچیستوایننژادبیشتردرکدامقارههایجهانوجوددارد.
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سؤال ها:   

جاهایخالیجمالتذیلرابهکلماتمناسبتکمیلکنید:
1�اکثریتنفوسبراعظمآسیارا....................تشکیلمیدهد.

2�اکثریتنفوساروپارانژاد......................وازافریقارانژاد......................تشکیلمیدهد.
3�بهاثرازدواجسیاهپوستانوسفیدپوستاننژادمختلط........................بهوجودآمد.

4�بهاثرازدواجسیاهپوستانوسرخپوستاننژادمختلط...............................................بهوجود
آمد.

مختصراًجوابدهید.
1�بخشگندمیرنگنژادسفیدپوستاناروپادرکدامکشورهاسکونتدارند؟

2�گروههاینژادیبراعظمافریقارانامببرید.
3�خصوصیاتنژادیسرخپوستانرابگویید.

4�نژادمختلطچیستوایننژادبیشتردرکدامقارههایجهانوجوددارد؟

  فعالیت خارج صنف:

مهاجریندرکدامقارههاباعثازدیادنفوسشدهاند.تحتاینمطلبمقالۀراتحریرداریدو
ACKUدرساعتآیندهمضمونجغرافیهبهصنفارائهنمایید.
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6-1 راجع به ادیان مهم جهان چه می دانید؟

نقشۀفوقرادقیقاًمطالعهنماییدوبگوییدکهکدامادیاندرجهانپیروانبیشتردارند؟
دینیکیازمهمترینعناصرفرهنگیجوامعبشریاست،هریکازادیانوآیینهاازیکمکان
معینمبدأگرفتهوسپسدرسایرنواحیانتشاریافتهاست،دینهامعموالًازسرحداتسیاسی،

نژادی،زبانیواقتصادیفرارفتهاندوساحۀنفوذآنتابعهیچیکیازعواملفوقنیست.
ادیانوآیینهابهاساسعقایدپیروانآنبهبخشهایذیلتقسیمشدهاست.

1�انیمیزمAnimismیاپیروانعقایدپدیدههایطبیعی:انیمیزمآیینانسانهایابتداییاست
قبل دردورۀ ادوارگذشتهمخصوصاً پیروانآندر پنداشته اشیأوجماداترادارایروح که
التاریخبهاشیایطبیعیبهخصوصاشیایحیرانکنندهخاصیتخداییقایلبودند،مثاًلرعد
وبرق،روشنی،توفان،باران...وغیرهرابهصفتقدرتهایبزرگمیشناختند.اینآییناکنون
بیشتردرمناطققطبی،بیابانیوجنگلهایدورافتادهدربینمردمسیاهپوستوزردپوست

مشاهدهمیشود.
2�پیروانعقیدۀارباباالنواع:پیرواناینعقیدهمعتقدبودندکههرحادثهوپدیدهخدایجداگانه
دارد.اینآیینازمدنیتیونانآغازشدهودرمدنیترومقدیمبهحداعلیخودرسید؛مانند

فصل ششم
ادیان و زبان های جهان                   درس      سی و یکم
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خدایآتشفشان،خدایرعدوبرق،خدایابحار،خدایستارهها،خدایبارانوغیره.
3�پیروانادیانآسمانی:اینادیانبیشترجنبۀاخالقیوعبادتکردنبهخداوند)ج(رادارند
کهبرایرهنماییآنهاپیغمبرانمختلفمبعوثمیشد؛ماننددینیهودیت،مسیحیتواسالم
کهمکملترینآنهادینمقدساسالممیباشدوباظهورایندینمقدسدیگرادیانمنس����وخ
گردیدهاست.پیرویمردمازادیانمتفاوتبعضاًباعثتفاوتهایزیادیدرمحیطاجتماعی
آنمیگردد؛مثاًلهندوانکهاستفادهازگوشتگاونزدآنهاممنوعمیباشد.درقلمروزندهگی
آنهامرکزفروشگوشتگاودیدهنمیشود؛چونمسلمانانوعیسویانمردههایخودرادفن
میکننددرمحیطآنهاقبرستانهادیدهمیشود؛ولیدرمحیطیکههندوهابودوباشدارند،

مردههایخودرامیسوزانندومحلسوختاندناجسادبهنظرمیرسد.
روزهایتعطیلنیزدرادیانمختلفمتفاوتاستکهبرفعالیتهایاقتصادیوسایرامورتاثیر

دارد؛بهطورمثالدراسالمروزجمعهودرعیسویتروزیکشنبهتعطیلمیباشد.
درمناطقاسالمیسبکمعماریخاصوجودداردوخانههایدارایحریممشخصمیباشد،
مسجدها،گلدستهها،رواقها،مینارها،گنبدهادرکشورهایاسالمیسبکخاصدارد،کهدر

عیسویتچنینسبکدیدهنمیشود.

فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهروینقشهادیانجهانساحۀنفوذعقاید
انمیزم،ارباباالنواعوادیانآسمانیراباالیآنمشخصنمایندوهرگروهمعلوماتتهیهشده

رابههمصنفاننشاندهد.
سؤال ها:  

1�ادیانجهانبهصورتعمومبهکدامبخشهاتقسیمشدهاند؟
2�مذهبایمنیزمچگونهمذهباست؟

3�مذهبارباباالنواعازمذهبایمنیزمچهتفاوتدارد؟
4�کاملترینهمهادیانکداماست؟

5�تاثیرمذهبدربهوجودآمدننواحیخاصفرهنگییکمنطقهراواضحسازید؟
فعالیت خارج از صنف:  

ادیانوآیینهایمهمجهانرانامگرفتهوتفاوتبیندینوآیینراتوضیحنمایید.
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الف: دین اسالم  

راجعبهکشورهایاسالمیجهانچهمیدانید؟

نقشۀفوقرامطالعهنمودهوبگوییدکهبیشترینکشورهایاسالمیدرکدامبراعظمجهانوجوددارد؟
دینمقدساسالمبرمبنایوحدانیتالهیوعدالتاجتماعیاستواراستکهبابعثتحضرت

محمد)ص(ونزولاولینآیاتمبارکدرمکۀمکرمهبهبشریتتقدیمگردید.
سرعت به منوره مدینه به معظمه مکۀ از )ص( آنحضرت هجرت از بعد اسالم مقدس دین 
بنابرمزیتاسالمبه  انتشاریافتودرافکارشرقوغربتأثیراتزیادنمود،اکثریتمردم
ایندینآسمانیمشرفشدندودیگرانرابهآندعوتمینمودند؛بنابرآندرمدتکمیبه
قسمتهایوسیعجهانپخشگردید؛فعاًلدرتمامکشورهایجهاندعوتاسالمیبهنحوی

ازانهاوجوددارد.

                  درس      سی و دوم
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حصۀنفوسجهان  
5
1 �درجهانامروزمسلماناندربخشهایوسیعکرۀزمینمتوطنشدهتقریباً

راتشکیلمیدهند،قارۀآسیااولینتمرکزنفوسمسلمانانجهاناست.کشورهایاسالمیاین
قارهدرشرقمیانه،آسیایمرکزی،آسیایجنوبیوجنوبشرقیقراردارد.وسعتخاکآنها
حصۀنفوسقارۀآسیاراتشیکلمیدهند.تعداد  

3
1 بیشاز15میلیونکیلومترمربعونفوسآنها

کشورهایمسلمانآسیا27کشوروازآنجملهدر18کشوراسالمدینرسمیآنهامیباشد.
قابلیادآوریاستکهدینمقدساسالمرادرجنوبشرقآسیا)اندونیزیا(تجارانگجراتی
هندوایرانیدرقرن13مهمزمانباتجارتخویشمذهباسالمرانیزترویجنمودندتااینکه
در منطقه این مسلمانان بیشترین امروز نمودند. نشرآنتالش برای و قبول حکاموقتآنرا

کشورهایاندونیزیا،مالیزیا،بورنیووفلپینسکونتدارند.
قارۀافریقادومینمرکزمهمسرزمیناسالمیمحسوبمیشود،منطقۀمسلماننشینآندرشمال
قارۀافریقاقراردارد.اینناحیهازشمالبهبحیرۀمدیترانهازجنوبتاناحیۀتحتاستواییساوانا،
ازشرقتابحیرۀاحمرودرغربتااقیانوساطلسوسعتدارد.دردیگرکشورهایافریقایینیز

بهفیصدیهایمختلفسکونتدارند.
تعدادقابلتوجهمسلماناندرقارۀاروپاوامریکانیززندهگیمیکننددرقارۀاروپاآذربایجان،
مسلمانان، % 19/6 باداشتن سورینام کشور جنوبی امریکای در و هرزگونی بوسنی، البانیا،

سرزمینهایاسالمیایندوقارهاست.
بهاساساحصائیهسال2000مدر63کشوردیگرجهاننیزمسلمانانازیکتا38فیصدزنده
گیمیکنند.حاالکشوریدرجهانوجودنداردکهدرآنمسلماناننباشد.غرضمعلومات

بیشتربهجدولضمیمهمراجعهکنید.
اشتراک امور برخی نیستند؛ولیدر یکسان نفوس و اقتصادی نظر از اسالم کشورهایجهان
زغال گازطبیعی، نفت، مانند: طبیعی؛ منابع نظر اسالمیاز ازکشورهای بسیاری دارند. فراوان
سنگ،مسورابر...بسیارغنیهستنددرحدود65.5%ذخایرنفتجهاندرخلیجفارس)خلیج
عرب(قراردارد؛بهاساسموجودیتهمینمنابع،اینمنطقهموردتوجهاستعمارگرانجهانقرار
گرفتهاست.همچنینبیشترینکشورهایاسالمیبهعلتمداخلهکشورهایاستعماریوکمبود
ندارند.بههمیندلیلدرجملۀصادر انسانیمتخصصقدرتاستفادهازمنابعخودرا نیروی
کنندهگانمنابعمحصوالتخاماولیهبهقیمتارزانوواردکنندهگانکاالبهقیمتگراناز

کشورهایتوسعهیافتهدرآمدهاند.ازنظراقتصادیبهکشورهایثروتمندوابستههستند.
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کشورهایقارۀ
آسیا

تعداد
مسلماندر
صدنفر

دین
رسمی

کشورهایقارۀ
افریقا

تعداد
مسلمان
درصد
نفر

دین
رسمی

کشورهای
قارۀاروپا

تعداد
مسلماندر
صدنفر

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

افغانستان
اردن

ازبکستان
اندونیزیا
امارات

متحدعرب
ایران

بحرین
برونی

بنگلهدیش
تاجکستان
ترکمنستان

ترکیه
پاکستان
سوریه
فلسطین
قزاقستان
قرغزستان

قطر
عربستانسعودی

عراق
عمان
کویت
لبنان

مالدیو
مالیزیا
یمن

99/6
93.5
76/2
76/5
82/7

99/2
82/4
64/4
85/8
78/6
87/2
97/4
96

86/2
87/7
42/2
60/8
82/7
94
96

87/4
83

55/3
100

60/45
98/9

اسالم
اسالم

-
-

اسالم

اسالم
اسالم
اسالم
اسالم

-
-

اسالم
اسالم

-
-

اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم

اسالم
اسالم
اسالم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الجزایر
تانزانیا
تونس
جیبوتی

چاد
سنیگال
سودان
سومالی
سیرالیون

ساحلعاج
صحرا

کومورو
گامبیا
گینه

گینهبسیاو
لیبی
مالی
مصر

المغرب
موریتانی

نیجیر
نیجریا

ولتایعلیا
)بورگینافاسو(

ارتیریا

99.7
35

98.9
94.1
59

87.6
.70/3
98/3
45.9
38/6
100
98

86.9
67.3
39.9
96.1
82

84.4
98.3
99.1
90/7
45/9
48.6

50

اسالم

اسالم

اسالم

اسالم

اسالم
اسالم
اسالم

1
2
3

1

اذربایجان
البانی

بسینیو
هرزگونی

کشورهای
قارۀامریکا
سورینام

84
38.8
43

19/6

مسلمان نفوسآن فیصد هند12 زندهگیمیکنند.در مسلمانان قابلمالحظه تعداد فلپین برما،سریالنکا، در
است.

27کشور آسیایی 25کشور آنجمله از که میباشد دارای57کشورعضو  اسالمیجهان کنفرانس سازمان 
افریقایی،3کشوراروپاییودوکشورامریکادرآنشمولیتدارند

اره
شم

اره
شم

اره
شم

معلومات اضافی

ACKU



130

 
فعالیت داخل صنف:  

شاگرداندرگروههایمناسبتنظیمشوندوهرگروهراجعبهعلتانتشاردینمقدساسالمبه
تمامقارههایجهانبینهممباحثهکنندونمایندۀگروهنتیجۀبحثرابهصنفارائهنماید،معلم
صاحبنیزنتیجۀبحثارائهشدهرابامعلوماتخویشجمعبندینمودهبهشاگردانتوضیح

دهد.
سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�اساسدیناسالمبرچهاستواراست؟

2�نخستینوحیبرحضرتمحمدچهوقتودرکجانازلگردید؟
3�چراکشورهایاسالمیبیشترموردتوجهاستعمارگرانجهانقرارگرفتهاست.

جوابصحیحراانتخابکنید
1_درکدامکشورجنوبشرقآسیابیشتریننفوسجهانزندهگیمیکنند.

الف(مالیزیاب(اندونیزیاج(بنگلهدیشد(افغانستان
2�مجموعکشورهایمسلمانقارۀآسیاعبارتانداز:

الف(27کشورب(23کشورج(3کشورد(10کشور
فعالیت خارج از صنف: 

بااستفادهازنقشهدادهشدهولستکشورهایاسالمیجهان،نقشهبدوننامکشورهایاسالمیرا
کاپیوتکمیلکنیدودرساعتآیندهجغرافیهباتفکیکبراعظمهابهصنفارائهنمایید.

بحیرۀسیاه

خطسرطان

خطجدی

ین
کسپ

رۀ
حی
ب

بحیرۀعمان

بحیرۀسرخ

بحیرۀ
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ب ( راجع به دین مسیحیت چه می دانید؟

بهنقشۀفوقتوجهکنیدوبگوییدکهمناطقنفوذپیرواندینعیسویتبیشتردرکدامقارههایجهانقراردارد.

عیسویتازجملهادیانآسمانیبودهکهپیروانزیاددرجهانداردودرقرناولمیالدیظهور
کرده..

ایندیندرابتداتوسطحضرتعیسی)ع(بنمریمدرفلسطینبهمردممعرفیگردید؛چون
حضرتعیسی)ع(پدرنداشتبهناًءبهنامعیسیبنمریمیادشدهاست،پیروانآندرموردتولد
حضرتعیسی)ع(نظریاتمتعدددارندوحتیویرابهدرجهالوهیتنیزمیبینند،ازهمین
جهتعیسویتامروزیازتوحیدمنحرفگردیدهشرکیاتوخرافاتزیادیدرآنجاگرفته،
عیسویانبهتثلیثعقیدهدارندیعنیبهسهخدامعتقدهستند:خدا،پسرخدا)عیسیبنمریم(و

روحالقدس.
حضرتعیسی)ع(دربینانبیایبنیاسرائیلآخرینپیامبربودهودرمدتبینحضرتعیسی
)ع(وحضرتمحمد)ص(هیچنبیدیگرفرستادهنشدهاست،حضرتعیسی)ع(درزندهگی

خویشعروسینکردهونهبرایبودوباشخانهساختهاست.
دینمسیحیتدرزمانکنستاتیناولازسال306تا337میالدیدرامپراتوررومدینرسمیوکلیسا
تحتنظارتمستقیمحکومتقرارگرفت،قوانینرابهمسیحیتموافقساختنخستینکلیسای

                  درس      سی و سوم
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سانپیترودرواتیکانامروزیبناءنهادهشدهاست
مذه��بعیس��ویتب��ه250فرقه
مذهبیتقس��یمش��دهک��هازآن
جملهس��هبخشعمدهآنعبارت

آنداز:
I�کاتولیکCatholic:بهمعنی
کلیوعمومیاست.ایناصطالح
قدیم��یو کلیس��ای رم��ورد د
منشعبناشدهبهنامکاتولیکهای
رومیه��اخواندهمیش��دکهدر
رأسآنکلیس��ا،پاپقرارداشت
دراصطالحالتین��یپاپبهمعنی

پدرمیباشد.
برتری این اساس به روم اسقف
متمرکز و مستقیم کنترول مدعی

برتمامدنیایمسیحیتشدند.در756میالدیدولتپاپدرایتالیابهوجودآمدکهمرکزآندر
واتیکانقرارداشت.

ازنظرکاتولیکهاپاپمصونازهمهگناه،اشتباهوخطااست.رجالکلیسانبایدازدواجکنند
اینمذهبدردرجهاولبیشتردرایتالیا،بلجیم،فرانسه،اسپانیه،پرتگالومخصوصاًدربینقوم
التینودردرجهدومدربیناقواماتریش،پولیند،مجارستان،چک،سلواک،کرواتیوسلوانی

)یوگوسالویایسابق(واقلیتهایآندراتحادیۀبریتانیاوسایرکشورهایاروپاییاست.
سال در روم امپراتوری است، وصحیح کامل معنی به :ORTHODOX ارتودوکس � II
476میالدیبهدوبخششرقیوغربیتقسیمگردیدبههمیندلیلکلیسانیزبهکلیسایروم
غربی)کاتولیک(ورومشرقییونانی)ارتودوکس(تقسیمگردید،کلیسایرومغربیکوشش
میکردکهنفوذخودرادربینسالویان)بلغارستان(توسعهدهداینعملکلیسایرومشرقی

راناراضساخت.
مسلماناندرجنگیرموکدر626میالدیدرزمانخالفتحضرتعمر)رض(رومشرقی
راشکستدادهومناطقسوریهوفلسطینراآزادساخت.درزمانخالفتامویانترکیهنیزبه
از بعضی اسالم نفوذدین از لیویسومغرضجلوگیری امپراتورروم افتاد. تصرفمسلمانان
فرمانصادرکردکهنصبتصاویرو میالدی نمود.درسال766 راعملی اصالحاتمذهبی

ACKU



133

تمثالهادرکلیسامنعاستواینعملرانوعیازبتپرستیدانست.اینعملدراروپایشرقی
وغربیعکسالعملهاتولیدکرد،دررومشرقیبهقوۀنظامیعملیشد؛امادرشهررومپاپ
گریگورسسومشورایمذهبیتشکیلوفتواصادرکردکههرکسمخالفاحترامتصاویر

وتمثالدرکلیسااستازاهلایمانخارجاست.
اختالفاتعمدهبینایندوفرقهمذهبیعبارتانداز:

1�ارتودوکسهابهطورقطعیمخالفایناصلاندکهپاپرومبرتمامجامعهکلیسایمسیحی
ریاستعمومیداشتهباشد.

2�پاپروممعصومنیستممکندرمسایلایمانیواخالقیاشتباهکند،رجالکلیسایارتودوکس
درازدواجخودمختاراند.

اکثریتمردمروسیه،صربستان،رومانیه،یونانوبهصورتعمومدرنژادسالوهابیشترپیروان
مذهبارتودوکسهستند.

III�پروتستانتProtestant:معنیلغویآناعتراضیاپروتستکنندهمیباشد.
خود نیازمندهای تامین برای بود آورده رو جالل و شکوه به تر بیش که کاتولیک کلیسای
لوحههایبخششگناهرامیفروختندومقامروحانیرادرمقابلپولواگذارمیکردند،در
آلمانتوسطمارتینلوترروحانی1483�1546میالدیمورداعتراضقرارگرفت.در31اکتوبر
1517میالدینامهاعتراضیهکهمشتملبه95مادهبودنوشت،در1534میالدیانجیلرااززبان
التینیکهزبانمذهبیبودبهزبانآلمانیترجمهکردکهخواندنانجیلآسانشدمردمبیشتر
طرفدارکلیسایلوتریشدندکهشرایطآسانترداشتوکمتربهشعایرورسومتوجهمیکرد.

اینمذهببهناملوتریسمنیزیادمیشود.
دراروپاپروتستانتبیشتردربیناقوامجرمنیپیروانزیاددارد.اینمذهبدرفنلند،سویدن،
ناروی،دنمارک،انگلستان،هالیند،آلمان،اتریشودریکبخشازسویس،چک،سلواکو

جمعیتکوچکدرسایرکشورهایاروپازندهگیمیکنند.
بعدازاکتشافاتبزرگجغرافیاییدرقرن16میالدیوتأسیسامپراتوریهایبزرگاستعماری
اروپاییهادرتمامقارههایجهان،فرهنگومذهبخویشرانیزترویجنمودند،کهحاالدر
تماممستعمراتسابقاروپاییانبهفیصدیهایمختلفپیروانایندینموجوداست؛مثاًلاکثریت
نفوستمامکشورهایامریکایجنوبی،مرکزی)کاتولیک(وازامریکایشمالیپروتستانتو
درکشورهای افریقا در اروپایی قبلی استعمار درکشورهایتحت هستند،همچنان کاتولیک

افریقایجنوبی،ایتوپیوبعضیکشورهایساحلخلیجگینهمیتوانمشاهدهکرد.
نیزبهفیصدیهایمختلفپیروانمذهبعیسویتموجوداست.باوجود اقیانوسیه درآسیاو
آنهمدینعیسویتدرسهکشورامریکایجنوبی)ارجنتاین،بولیویوپیرو(،دریککشور
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افریقایی)لیسوتو(ودرسهکشوراروپایی)مالتا،نارویوواتیکان(دینرسمیکشورمیباشد.

فعالیت داخل صنف:  

ازروینقشهدادهشدهراجعبهعلت شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروه
انتشاردینعیسویتدرقارههایجهانباهممباحثهنمایندونتیجهکارشانرانمایندۀگروهبه

همصنفانارائهکند.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�دینعیسویتچرابهایناسممسمیگردیدهاست؟

2�آخرینپیامبردربینانبیاءبنیاسرائیلکهبود؟
3�شعباتمهمدینعیسویتکدامهااست؟

4-تفاوتبینکلیسایکاتولیکوارتودوکسچیستواضحسازید؟

فعالیت خارج از صنف:  

آینده ساعت ودر نوشته خودرا تبصرۀ  اروپا قارۀ از خارج در عیسویت دین انتشار به راجع
ACKUجغرافیهبههمصنفانارائهکنید.
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ج ـ راجع به آیین تائوییزم Taoism و شنتوییزم چه می دانید؟

و تائوییزم  آیین انتشار محل و نموده مطالعه )127 ( صفحه در بهدقت را جهان ادیان نقشۀ
شنتوییزمرادرآنمشخصکنید.

تائودرزبانچیناییبهمعنیراهوطریقاست.اینمکتبمنسوببهفیلسوفبزرگچینالئوتزو
ویاالئوتاناست.شخصیافسانویاستکهدارایمقامتحقیقومطالعهبود؛ولیازسرگذشت
زندهگیآنچیزیدردستنیستوحتیحقیقتوجوداونیزموردتردیداست،روایاتحاکی
استکهآنمرددرایالتچودرسال604قبلازمیالدبهجهانآمدهوبعضاًتاریختولدآنرا

507قبلازمیالدمیدانند.
فلسفهتائوییزمقدیمترازعصرکنفسیوسدرچینمیباشد،مبداءتائوییزممجموعۀازمعتقدات،
عمالومناسکیاستکهدربرگیرندهیکسلسلهعقایدعامیانه،خرافاتواوهامبودهوهمچنان
شاملیکاندازهافکارفلسفیوعرفانیمیباشد.فلسفۀوینوعیازآیینآزادوعاریازقید

بوده،باتشریفاتمخالفبود.نیکیطبیعیانسانانراخارجازقیدوبستتوصیفمینمود.
قوموملتچینبررویاینعقیدهاستواراست.آیینتائوییزمدرسال165میالدیدرزمان
حکومتهوان،خاقانازسلسلههان،نخستینباررسمیشدومعبدیبهناماوبناءکرد؛اماچندان
پیشرفتنکردتاآنکهبنیانگذارسلسلۀتانک618میالدیبهآنایمانآورد،تائوییزمآیین

رسمیوبهشکلسازمانیافتهتبدیلشد.
شنتوییزمShintoismدرلغتبهمعنی)طریقخدایان(بوده،آیینمردمجاپاناست.بهاساس
محسوب خدایان جمله از نیز امپراتور شخص که داشته وجود خدایان زیاد تعداد آیین این

میشود.
اینآیینمربوطبهزمانقبلالتاریخجاپاندانستهشده،جاپانیهاعقیددارندکهغیرازجاپانی
هانبایددیگراندرآنسرزمینزندهگیکنندوجاپانیهانیزنبایددرجایدیگربمیرند.جاپانی
هاسرزمینخودراکشورالهیمیدانند،وکشورهایدیگررادارایاینخصوصیتنمیدانند.

آیینشنتوآیینقدیممردمجاپاناستکهبعداًتحتتاثیرآیینکنفسیوسوبوداییتحولکرد.
شکلامروزیآنآدابوسنن،زیارتاماکنمقدس،برپاداشتنجشنهاوعیدهایعمومیاست.
اینمسایلبرجنبهمذهبیغلبهدارد،پیروانآندرجاپانوسایرکشورهایآسیایشرقیزنده

گیدارند.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایدونفریتقسیمشوند،بهنکاتعمدۀفلسفهآیینتائوییزموشنتوییزمباهم
مباحثهنمودهونتیجۀبحثخودرابههمصنفانارائهکنند.

                  درس      سی و چهارم
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سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�تائوییزمبهمعنایچیستاینمذهبدرکدامکشورظهورکردهاست؟

2�پیروانآیینتائوییزمدرکدامکشورهازیستدارند؟
3�آیینشنتوبهمعنایچیستوپیروانآنآیینبیشتردرکدامکشورهابودوباشدارند؟

4�ازنظرمذهبینظریاتمردمجاپانیهاراراجعبهکشورشانبیاننمایید؟

فعالیت خارج از صنف:  

نظریاتخودرادرموردآیینهایتائوییزموشنتوییزمطیچندسطربنوسید.

ACKU
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د ـ راجع به آیین های بودایی و هندوییزم چه می دانید؟
نقشۀتوزیعمذاهبجهانرادرصفحه)133(بهدقتمطالعهنماییدوبگوییدکهدینبوداییدرکدام

کشورهایجهانتوسعهیافتهاست.
آیینبوداییکهدرقرن5ق.مظهورکرده،مؤسسآنشهزادهبهنامسیدارتا)سدهارتا(بودکهبهعمر30
سالهگیدراینراهتوفیقیافت،برایشگوتاما)گوتما(لقبدادهشد.بهنظربوداییانچونبهدانشو

حقیقتوصلشدبهنامبودا)فیلسوفوعاقل(نامیدهشد.
بودامعتقداستکهانسانبایدمیلنفسانی،شهوتوغضبخودرابداندوآنرامهارنماید.

آیینبوداییطرفدارانزیادوکتبفراواندارد.کتابمقدسآنهاتریپتیکا)سهسبددانشیاگل(است.
پیرواناینآیینامروزبیشتردرهند،جاپان،چین،مغلستان،تبت،برما،کامبوج،بوتان،تایلیندودرسایر
نقاطجهانبهسرمیبرند.شهرهایمقدسآنبنارسدرهندولهاسادرتبتاست،اینآییندرکشورهای
کامبوج،بوتانوتایلندرسمیتدارد.قابلیادآوریاستکهمجسمهبودادرابتدادرگندهارا)هدۀجالل
آباد(درزمانکنشکادرافغانستانساختهشدهبود،بعدتردربامیانمجسمههایبزرگدرپیکرۀکوهتراشیده

وساختهشدکهمحلبزرگزایرینبودیزمراتشکیلمیداد.
ازفرقههایعمدۀایندین،الماییزماستکهشکلخاصیازبودیزممیباشدوقلمروآنبیشتردرتبتاست

واساسکارآندردستشخصرئیسروحانیالمااست.
هندوییزمHinduismعبارتازیکسیستممذهبیاجتماعیاستکهدرحدود1500ق.مدرهندوستان
رواجداشت.وامروزنیزاکثریتمردمهندپیرواناینآیینهستند،مشخصهاینآیینتناسخروحاست،
بهعقیدههندوانآدمیدرجهانمسؤولاعمالنیکوبدخویشاست،بهعقیدهآنهااگرانسانزندهگی
خویشرابهدرستیگذراندهباشدروحویبهبدنشخصبهترواگربدکارباشدروحآنپسازمرگ
برایمجازاتبهبدنشخصپستتروحتیحیواناتحلولخواهدکرد،وتاآنوقتادامهخواهدیافت

تاآنکهانساننیکوکارشود.
هندوانبایدقوانینطبقاتیرامراعاتکنندوعقیدهداشتهباشندکهبارعایتآنباردیگردراینجهانتولد

خواهندشد،روزگارفرخندهترخواهندداشت.
دینهندواندارایسهخدااست،برهما)افریدهموجودات(ویشنو)خدایحافظموجودات(شیوا)خدای
نابودکنندهموجودات(.کتابمقدساینآیینویدا)وداهاVidaبرهمنها(نامدارداینکتبنزد
اریاییهایهندنیزمقدسمیباشدکهبهزبانسانسکریتتحریرشدهاست،اصولاینآیینقدیمیهندرا

سرودهاودساتیرمذهبیتشکیلمیدهدکهسابقهآنبهقرن7قبلازمیالدمیرسد.
هندوییزمبهکاست)طبقاتمذهبیمعتقدهستندکهاینطبقاتعبارتازبرهمنها،ویشیا،کشتریاوشودرا(

یادمیشودکهمقامهرطبقهدرجامعهمشخصاست.
نکتۀجالبتوجهاینستکهتمامادیانبزرگجهاندرقارۀآسیاظهورکردهوبهسایرنقاطجهانانتشار

یافتهاست،هردینوآیینبهشعبوفرقههایمتعددتقسیمشدهاست.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهروینکاتعمدۀآیینهایبودیزموهندوییزممباحثه
کنندونمایندهگروهنتیجۀفعالیتخودرابههمصنفاناراییهکندمعلمصاحبموضوعراجمعبندیویا

                  درس      سی و پنجم
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معلوماتخویشرابهصنفتقدیمکند.
سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�مؤسسآیینبودیزمکیبودودرکجاظهورنمودوکتابمقدسآنچهنامدارد؟

2�آیینبودیزمدرکدامکشورهایجهانپیروانبیشتردارند؟
3�تناسخروحدرآیینهندوییزمبهچهمعنااستعمالمیشود؟

جمالتزیرراتکمیلکنید:
1�کتابمقدسهندوییزم.................................میباشد.
2�کتابمقدسبوداییهابهنام.........................میباشد.

فعالیت خارج از صنف:  

رویمسایلسیاسیفلسفیآیینهایبودییزموهندوییزمتبصرهخودراتحریرنمودهدرساعت
آیندهدرسیجغرافیهبههصنفانقرائتنمایند.

)معلومات اضافی(
شنتواییزمتائواییزمبودییزمهندواییزمکشورهاشماره

3/4%اندونیزیا1

1%انگلیستان2

0/6%12/4%بنگلهدیش3

74%20/5%بوتان4

34/5%43/4%تایوان5

1/2%پاکستان6

84/2%جاپان7

20/1%8/5%چین8

42/4%سنگاپور9

33/3%فیجی10

22/8%کریایشمالی11

19/2%مالیزیا12

72/7%میانمار13

49/6%موریس14

80/6%نیپال15

49/2%ویتنام16

9/1%81/3%هند17

تعدادپیروانادیانهندوییزم،بودیزم،تاوییزموشنتوییزمدرقارۀآسیا
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2.6 زبان های مهم جهان

آیازبانهایمهمجهانرامیشناسید؟

نقشۀفوقرادقیقاًمطالعهکنید،رنگهایمختلفایننقشهناماینگرزبانهایمختلفمردمجهان
میباشد.

زبانعبارتازیکسیستمسمبولیکصوتیاکتسابیقراردادیمیباشدکهانسانهابهوسیلۀ
آنتجاربخودرانهتنهابهیکدیگرتبادلهمیکنند؛بلکهبهنسلآیندهنیزانتقالمیدهند.بعباره

دیگرزبانوسیلۀافهاموتفهیمبینانسانهااست.
زبانسیستمافهاموتفهیموعالیماست،کهبهعنوانوسیلۀکسبمعرفت،معاشرتوتفاهم
افرادبهکارمیرود،ودرپروسۀکاروفعالیتانسانهابهوجودآمده،تدریجاًتکاملنمودهاست.
سخنگفتنبهانسانامکانآنرادادتاتجاربخودراحفظکندوآنرابهنسلهایآیندهانتقال

دهد.

زبانسالویکوبالتیکی

زبانهایافغانیوایرانی

زباناسترالیاییوآسیایی زبانتبتیوبرمایی زبانحامی زبانبانتو
زبانسرخپوستانامریکایی

جاپانیوکوریایی

فنلندی
مغلی

تکنوزیومنچوری

زبانهایمهمجهان

                  درس      سی و ششم 
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خانواده میشوند. یاد ها زبان خانوادۀ بهنام اند، واحد ریشه دارای که دنیا زبانهای عدۀ آن
زبانهایجهانعبارتانداز:

الف( زبان های اند و اروپایی:اینگروهبزرگترینووسیعترینگروهزبانیدنیااست،کهبه

شاخههایمختلفاندواروپایی)التین،هلنیک،بالتیک،سالویک،جرمانیکوارمنی(واندو
آریاییتقسیمشدهاند.

ب( زباننیگروییکهشاملدوزبانذیلمیباشد:

1ـ زبان سودانی:کهمردمجنوبسودان،جمهوریتچاد،نایجریاوکشورهایاستواییافریقا

بهآنسخنمیگویند.
2ـ زبان بانتو:مردمانحوزۀکانگو،زمبیاوانگوالبهاینزبانصحبتمیکنند.

ج( زبان حامی و سامی:درکشورهایعربیوشمالافریقااکثریتدارد.

ـ زبان سامی:درشبهجزیرۀعربستان،جمهوریعربیمصر،لیبیا،الجزایر،مالیودرمراکش

مروجاست.
ـ زبان حامی: درحبشه،الجزایر،نیجیروبخشیازمردمسنیگالبهآنصحبتمیکنند.

د( زبانهایالتاییواورالیکهدرآنپنجزبانذیلشاملاست:

1�فنکهمردمالپ،فنلیند،اویستاکوشمالروسیهاروپاییبهآنسخنمیگویند.
2ـ ترکی:دربینمردمترکیه،اوزبکستان،قرغزستان،اویغوریستانچین،ایران،افغانستانقسماً

درعراقوترکمنستانمروجاست.
3ـ منگولیایی:درحوزۀمنگولیا)مغلستان(ودرشمالچینبهآنصحبتمیشود.

4ـ زبان توگوس:درشمالسایبریابهخصوصدرمناطقتایگاهوتندرامروجاست.

5�زبانجاپانیوکوریاییکهدرجزایرجاپانوشبهجزیرۀکوریابهآنتکلممیشود.
زبانهایدیگر:

1�زبانمالیزیاییوپولینزیاییدرجزایرجاوا،سوماترا،درقسمتیازکمبودیاوجزایربورنیو
رواجدارد.
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�جدولذیلرابهدقتمطالعهکنید.
معلومات اضافی

زبانهایمهمجهانکهتعدادزیادسخنگویاندارد)میلیون(
کلسخنگویانزبانمادریزبان

ماندرینچینایی
هندی

اسپانوی
انگلیسی
بنگالی
عربی

پرتگالی
روسی
جاپانی
آلمانی

فرانسوی
ماالیاندونیزیایی

ایتالوی
اردو

853
348
346
330
197
195
173
168
125
98
74
54
-
-

1213
454
401
487
204
230
186
280
126
124
126
164
62
61

تکلم آن به انسان ها میلیون که است اروپایی اندو بانهای ز از شاخهیی که انگلیسی زبان �

2�زباناصلیوبومیامریکاییدرحوزۀامازونمروجاست.
3�زباندراویدیدرجنوبهندودرقسمتیازسریالنکارواجدارد.

4�زبانچینیبهحیثبزرگترینگروهزبانیدرکشورچینمروجاست.
آیامیدانیدکهبیشترینمردمجهانبهکدامزبانهاتکلممیکنند؟

حصهمردم  
5
1 �زبانماندرینیکیازمعروفترینزبانهایآسیایشرقیمحسوبمیشودکه

جهانیادرحدود853میلیوننفرچیناییودرمجموعتقریباًیکمیلیاردودوصدوسیزدههزار
نفرجهانبهآنتکلممیکنند.
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میکنندوزبانرسمیبیشاز49کشورجهانمیباشد.
�زبانعربیکهشاخهازخانوادهزبانسامیاست،دربیشاز22کشورجهانزبانرسمیمیباشد

وبهآنتکلممیکنند.
قابلیادآوریاستکهحدودگسترشلسانهاباحدودسیاسیمطابقتندارد؛ممکندریک
مملکتچندلسانمروجباشد؛اماتمامافرادمملکتکهدریکحدودسیاسی)کشور(زیست
میکنندخودرابهیکواحدمنسوبساختهوبهآنافتخاردارند؛مانندافغانستانکهدرآنبیش
از30زبانولهجۀوجوددارد؛اماهمهخودرابهنامافغانیادمیکنندوبهدولسانرسمی)پشتوو
دریودرمناطقیکهاکثریتمردمآنبهیکیاززبانهایاوزبیکی،ترکمنی،بلوچی،پشهیی،
نورستانی،پامیری،وغیره(تکلممینمایندآنزبانبرعالوهزبانپشتوودریدرمنطقهبهحیث

زبانسومیرسمیمیباشد.
�برعکسکشورهاییهمدرجهانوجودداردکهدارایحدودسیاسیجداگانهبودهامابهیک
لسانواحدتکلممیکنند؛مانند:زبانعربیکهدرکشورهایعربستان،سوریه،عراق،مصر،لیبیا

...زبانمروجورسمیمیباشد.
زبانهایبینالمللیکهدرسازمانمللمتحدبهآنصحبتمیشوند؛عبارتانداز:زبانهای

انگلیسی،فرانسوی،آلمانی،عربی،روِسی،چیناییوهسپانویهستند.

فعالیت داخل صنف:   
نقشۀداده،شدهساحۀزبانهایبزرگ استناد به بهگروههایمناسبتقسیمشوندو شاگردان
جهانراتعییننمایند،نمایندۀگروهمعلوماتحاصلشدهرابههمصنفانارائهکند.معلمصاحب
باتجاربومعلوماتخویشغرضرسیدنبهاهدافدرسیجمعبندی مطالبارائهشدهرا

نماید.
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سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�زبان)لسان(راتعریفنمایید.

2�زبانحامیوسامیدرکدامکشورهایجهانمروجاست؟
3�ازپنجزبانبزرگجهاننامببریدکهبیشترینتعدادمردمبهآنتکلممیکنند.

4�چراگویندهگانلسانمادرینچیناییدرجهانبیشترمیباشند؟
5�زباناندواروپاییشاملکدامزبانهامیباشد؟

6�زبانهایآلتاییواورالیبهکدامشاخههاتقسیمشدهاند؟
فعالیت خارج از صنف:  

شاگردانراجعبهاهمیتزبانچندسطرینوشتهدرساعتآیندهمضمونجغرافیهبههمصنفان
ACKUخودارائهنمایند.
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خانوادۀزبانهایاندواروپاییمعلومات اضافی

سلتیکهلنیک

ایرلیندیویلزبرتون

بالتیکارمنی

لیتونیلیتوانیپروس

اریک

سالویکایتالیک

غربی
چکی
سلواکی
پولندی

جنوبی
بلغاریا

مکدونی
سربکرواسی

شرقی
روسی

اوکراینی
بالروسی

جرمنیک البانی

جرمنیشرقیجرمنیغربی

گوتیک

جرمنیشمالی

سویدنی
دنمارکی
نارویژی

ایسلندی

کاوالنرومن
اسپانیه

فرانسوی
پرتگال

اریایی
اوستایی
ستلری
مهدی

فرسباستان
پارتی

فارسیقدیم
سغدی

خوارزمی
باختری

اندوآریایی
ویدا

سانسکریت
پرکریت
یازدهزبان
معاصر
هندی
اردو
نیپالی
بنگالی
اری

اسامی
مراتی

گجراتی
پنجابی

کشمیری
سندهی

جرمنیعلیا جرمنیسفلی

المانیالمانیبهودی

فرزینانگلوساکسونساکسهالندفلمن

انگلیسی جرمنی
دریتاجیکی

پشتو
آسی
بلوچی
ماموری
اورمړی

فارسي
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الف( زبان عربی  

بهنظرشمازبانعربیلسانرسمیکدامکشورهامیباشد؟

زبانعربی

سامیحامی

سینگال
نیجبر
حبشه

کومورو
سومال
سودان
چاد

جیبوتی
تونس

الجزایر

یمنلبنانقطرعمانعراقسوریهاردنمالی  لیبیا مراکش   
الجزایرمصر

امارات متحده عربی

بحرینکویتفلسطینعربستان

ازسامیجدا نفوذزبانحامیرا نموده،ساحۀ (زبانهایجهانرامطالعه  141( نقشۀصفحه
سازید.

و ارتباط،سببجدایی عدم و السنه توسعۀ یکدیگر، با ملل وتفاهم ارتباط که است واضح
تمام در اسالم مقدس دین نفوذ و نشر اثر به لسانعربیکه مانند لسانمیشود؛ محدودیت
به است. شده نازل  لسان همین به نیز جهان مسلمانان مقدس کتاب یافت.که انتشار جهان
همیندلیلاهمیتخاصدارد؛باوجودیکهقرآنکریمبهبسیاریزبانهاترجمهشده؛ولی
همهمسلمانانجهانآنرابهزباناصلی)عربی(تالوتمیکنندومیآموزند.بناًءبرایتمام

                  درس      سی و هفتم
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مسلمانانضروریاستکهغرضتالوتقرآنمجیدواحادیثنبوی)ص(استفادهازاحکام
الهیوعبادتکردن،قواعدزبانعربیرابیاموزند.

احتیاجبهوضعوتدوینقواعدآموزشعربیدرآنهنگاممحسوسشدکهبهواسطۀانتشار،
نفوذونشردینمبیناسالممللواقوامغیرعربداخلحوزۀلسانعربیشدند،پیوستهباهم
و میگفتند سخن میگرفتند، یاد را عربی زبان کم کم بودند، آمیزش و اختالط در دیگر

مینوشتند،وضعاینقواعددوهدفداشت:
1�سهولتدرتعلیمقرآن،احادیثودیگراحکامشرعی.

2�حفظزبانعربیازتصرفودستبردبیگانهگان.
در . گردید محلی زبانهای جاگزین اسالم جهان نقاط بسیاری در عربی زبان ترتیب بدین
زبان به اکثراً تدوینمیکردند تألیفو دانشمندان ادبیکه قرونوسطیحتیکتبعلمیو
عربیبودبناًءزبانعربیزبانعلمیوبینالمللیعصرخودمحسوبمیشدوحاالنیزازجملۀ

زبانهایبینالمللیجهانمیباشد.
زبانعربیبرعالوۀبراعظمهایآسیاوافریقابهاثرنفوذمسلماناندرجنوباروپاالیپرتگال
نیزانتشاریافت،وتااکنونازلغاتواصطالحاتادبی،نظامی،تجارتی،دریانوردی،نجومو
علوم)درمضامینکیمیا،ریاضی،بیولوژی،طبودواسازی(زبانعربیاستفادهمیشود.این

اصطالحاتبیشتردرزبانهایفرانسوی،ایتالویواسپانویرواجیافتهاست.
ازجملۀ22کشورجهانکهلسانرسمیآنهاعربیاست،10کشورآنافریقاییو12کشور

آنآسیاییمیباشد.
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عربی رسمیآن لسان که افریقایی کشورهای
میباشد:

 الجزایر �1
 تونس �2

عربیوفرانسوی جیبوتی �3
عربیوفرانسوی چاد �4

 سودان �5
 سومالی �6
 کومورو �7
 لیبیا �8
 مصر �9
مراکش �10

عربی رسمیآن لسان که آسیایی کشورهای
میباشد:

 اردن �1
 اماراتمتحدۀعرب �2

 سوریه �3
 عراق �4

سعودی عربستان �5
 عمان �6
 فلسطین �7
 قطر �8
 کویت �9
 لبنان �10
 یمن �11
بحرین �12

معلوماتاضافيآنعدهکشورهایجهانکهلسانرسمیآنهاعربیاست.قرارذیلاند:

فعالیت داخل صنف:  

بهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهرویموضوعاتذیلباهمبحثکنندونتیجهرا
توسطنمایندۀگروهبههمصنفانارائهنمایند.

�کشورهاییکهزبانرسمیشانعربیاستلستنمایید.
�چرادربراعظماروپاتاالحاللغاتواصطالحاتعربیدرمضامینکیمیا،ریاضی،بیولوژی،

طب...وغیرهاستعمالمیشود.
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سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�چرازبانعربیدراکثریتکشورهایجهانانتشاریافتهاست؟
2�لسانعربیدرچندکشورآسیاییوافریقاییرسمیمیباشد؟

3�ریشۀزبانعربیرامعرفیکنید.

فعالیت خارج از صنف:  

اینعنوان تماممسلمانانجهانضروریوالزمیاست؟تحت برای چراآموختنزبانعربی
مضمونیراتحریرودرساعتآیندهدرسیجغرافیهبهصنفارائهنمایید.
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ب( زبان انگلیسی

چرااکثریتمردمجهانعالقهمندیادگرفتنزبانانگلیسیهستند؟

ایتالیک
هلنیک

سالویک

البانی

سلتیک

جرمنیک

اریکبالتیکارمنی

جرمنیشمالیجرمنی شرقیجرمنیغربی

گوتیک
سویدنیایسلندی

دنمارکی
نارویژی

علیاجرمنیسفلی جرمنی 

المانیالمانی یهودی

فرزینانگلوساکسونساکسهالندفلمن

انگلیسی جرمنی

جدولزباناندواروپاییفوقونقشههایصفحات)141و159(رادقیقاًازنظربگذرانیدو
بگوییدکهزبانانگلیسیازجملهکدامگروهزبانهایاندواروپاییمیباشد.

 خانوادة زبان های اندو اروپایی

ازدوراناستعمارانگلوساکسونهاتافتحنورماندیهایفرانسهیعنیازسال500�1066میالدی

                  درس      سی و هشتم
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Teutonie توتانی خالص زبان این بود، انگلیسی زبان انگلیند در مروج لسان قدیمیترین

خیلیمشکلومرکبازچندلهجهبود.بعدازفتحانگلیندتوسطنورماندیهازبانفرانسوی

نیزرایجگردیدوتاسال1250مهردوزبانانگلیسیوفرانسویدرانگلینداستعمالمیشد.

بعداًبهاثراختالطایندولسان،زباندیگریبهنامزبانانگلیسیخاصبهوجودآمد؛بناًءزبان

انگلیسیزبانیمرکباززبانهایتوتانی)انگلیسیسابقه(،التینیوزبانفرانسوی)نورماندی

ها(میباشد،باآنهمزبانانگلیسیازنظرویژهگیهایعمومیوساختمانگرامریتماماًتوتانی

شمردهمیشود.

تغییرعمدۀجدیدیکهاخیراًدرزبانانگلیسیبهوقوعپیوستهعبارتازداخلشدنوانحالل

کلماتخارجیاستکهتابعپیشرفتعلوممعاصروتوسعهافکارعمومیمیباشد.یکدستۀ

زیادکلماتبهاینزبانافزودهشدهکهبیشتریونانیوبعضاًعبرانیوالتینمیباشد.

اصطالح به که بود نموده تأسیس مستعمراتي وسیع امپراتوري انگلستان  19میالدی قرن در

انتشار به اقتصادی منابع استثمار برعالوه مستعمرات آن در کرد. نمي غروب آن در آفتاب

فرهنگخویشنیزاقدامنمودکهبخشعمدۀآنزبانانگلیسیمیباشد.کسانیکهزبانمادری

به330میلیوننفرمیرسدو15میلیوننفوس آنهاانگلیسیاستتعدادشاندرجهانتقریباً

در انگلیسی زبان میبرند.همچنین بهکار زباندومیارتباطی عنوان به را زبان این دنیا دیگر

عدم نسبت اند، نموده حاصل نیز را خود استقالل حاال که بریتانیا سابق مستعمرۀ 49کشور

انکشافزباناصلیکشورشان،زبانانگلیسیرابهحیثزبانرسمیاولودربعضیکشورها

بهحیثزبانرسمیدومخویشقبولنمودهاند.

بافراگیریزبانانگلیسیمنحیثزبانبینالمللیبرعالوۀتفاهمبینالمللیمیتواندرمورد

موضوعاتموردنیازجغرافیاییوعلومدیگرمنابعمعلوماتیومأخذمعتبرازانترنت،کتبو

مجالتمنتشرشدۀزبانانگلیسیاستفادهنمود.
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فعالیت داخل  صنف:  

بحث باهم انگلیسی لسان انکشاف علت روی شوند، تقسیم مناسب گروههای به شاگردان
نمودهونمایندۀگروهنتیجۀبحثخویشرابههمصنفانارائهکند.معلمصاحبنتیجۀبحث

گروههارابامعلوماتخویشجمعبندینمودهبهصنفتوضیحنماید.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�لسانانگلیسیچرادر49کشورجهانبهحیثلسانرسمیکشورشانقبولشدهاست؟

2�زبانانگلیسیفعلیمرکبازکداملسانهایقبلیمیباشد؟
3�چرااکثریتجوانانکشورعالقهمندیادگیریزبانانگلیسیهستند؟
4�علتانتشارزبانانگلیسیرابهتمامقارههایجهانتوضیحدارید؟

فعالیت خارج از صنف:  

درموردضرورتیادگیریزبانانگلیسیچندسطربنویسیدودرساعتآیندۀدرسجغرافیه
بهصنفارائهنمایید.
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معلومات اضافی
کشورهاییکهدرآنزبانانگلیسیبهحیثزبانرسمیکشورشانقبولشدهاست)بدونکشور

انگلستان(49کشورمیباشد.
درقارۀدرقارۀامریکا

افریقا
درقارۀ
اروپا

درقارۀ
اقیانوسیه

درقارۀ
آسیا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

انتیگواوباربودا
ایاالتمتحدهامریکا

بهاما
باربادوس

بلیز
تریندادوتوباگو

جامیکا
دومنیکا

سنتکیتسونویس
سنتلوسیا

سنتوینسنتوکرنادین
کانادا
گرینادا

گویانانگلیسی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اوگاندا
بوتسوانا
تانزانیا

زیمبابوی
نامیبیا

سوازیلند
سرالیون
سیشل
گانا

کامرون
کینیا
گامبیا
لیسوتو
الیبریا
ماالوی
موریس
نایجریا
زامبیا

افریقای
جنوبی

1
2
3

انگلستان
ایرلیند
مالتا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

استرالیا
تونگا
تووالو
ساموا

جزایرسلیمان
فیجی

کریباتی
مارشال

میکرونزی
نائورو
وانوآتو
پاپواگینه

پاالئو

سنگاپور1

اره
شم

اره
ارهشم
شم

اره
شم

اره
شم
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ج( زبان التینی )فرانسوی، اسپانوی وپرتگالی(

بالتیک

البانی

سالویک

اریکجرمنیکارمنیایتالیکسلتیک

التین

هلنیک
یونانقدیم

پرتگالی
کاتاالن

اسپانوی
فرانسویپرنسال

ایتالوی

رومانیایی

خانوادة  زبان اندو اروپای


نقشۀصفحۀ)141(وجدولفوقرامطالعهنمودهوبگوییدکهاززبانالتینی

کدامزبانهایبزرگجهانبهوجودآمدهاست؟
زبانرومنها)ایتالیایسابق(ازجملهشاخههایخانوادۀزباناندواروپاییاستکهبعداًبهنام

اینزبان،زباناصلیرومقدیممیباشدکهدرنواحیتحت زبانالتینمسمیگردیدهاست.

نفوذامپراطوریرومقدیمتکلممیشد،درنواحیغرباروپاتدریجاًتغییرکردهوبهلهجههای

زبان شرق در و فرانسه  پرتگال اسپانیه، مردمان زبانهای مانند: است؛ گردیده تبدیل محلی

مردمانرومانیهوالبانیهرامیتواننامبرد.قدیمیترینآثاررومنهامتعلقبهسدۀششمقبل

فرانسوی، زبانهای میالدیآغازگردیدهاست. ازسدۀسوم ادبیاتالتین اما است؛ میالد از

اسپانویوپرتگالیازجملهزبانهایزندهاندکهبهاثراستعمارویاعللدیگرازحوزۀاصلیاهل

                  درس      سی و نهم
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زبانبهخارجحوزهرواجیافتودارایگرامرنسبتاًوسیعمیباشد.کشورهایاسپانیه،پرتگال

وفرانسهازجملهکشورهاییبودندکهبعدازاکتشافاتبزرگجغرافیاییمستعمراتوسیعدر

کلتور و فرهنگ ها سرزمین آن در و آوردند، بهدست اقیانوسیه و آسیا افریقا، امریکا، قارۀ

خویشرانیزرواجدادندکهیکیازبخشهایعمدۀآنتوسعۀزبانمحسوبمیشود.دراثر

تسلطچندینقرنکشورهایاستعماریاروپازبانهایمحلیکشورهایمستعمرهرشدنهکرده

بود،حاالکشورهایمستقلهمهستندبنابرمجبوریتزباناستعماریخارجیرابهحیثزبان

رسمیکشورخودانتخابکردهاند؛مانند:زبانفرانسویکهدر26کشورجهان،اسپانویدر19

کشورجهانوپرتگالیدر6کشورجهانزبانرسمیاولیودربعضیکشورهازبانرسمیدوم

بهشمارمیرود.غرضمعلوماتبیشتربهجدولضمیمهمراجعهکنید.
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فرانسویاسپانویپرتگالی
براعظمهاکشورهابراعظمهاکشورهابراعظمهاکشورها

انگوال
برازیل

تیمورشرقی
ساوتومه

وپرنسیپ
کپورود
گینیبیساو

افریقا
امریکایجنوبی

آسیا

افریقا

افریقا
افریقا

اندورا
گینهاستوایی

ارجنتاین
اکوادور
السلوادور

اوروگوای
بولیوی
پیرو
پانامه

پاراگوای
دومنیکن

چیلی
کلمبیا

کوستاریکا
کیوبا

گواتیماال
نیکاراگوا
ونزویال

هندوراس

اروپا
افریقا

امریکایی
جنوبی

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

موناکو
فلیپین

افریقایمرکزی
بنین

بروندی
بورکینافاسو

توگو
چاد

جیبوتی
روندا

ساحلعاج
سنیگال
سیشل

کومورو
گابون
گینه

لوکزامبورک
مدغاسکر
موناکو
نیجریا
نایجیر

کامیرون
کانگوبرازاویل
کانگوکنشاسا

هایتی
کانادا)انگلیسی

وفرانسوی(

اروپا
اسیا

افریقا
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

اروپا
افریقا
اروپا
افریقا

//
//

امریکایمرکزی

امریکایشمالی

شاخه های زبان التین
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شاخههایزبانالتینکهخارجازاهلزبانبهحیثزبانرسمیکشورهایشانتعیینگردیدهاست.

 فعالیت داخل صنف: 

زبانالتین ازشاخههای یکی دربارۀ وهرگروه تقسیمشوند مناسب بهگروههای شاگردان
)پرتگالی،اسپانوی،فرانسوی(باهمبحثنمایندکهچرااینزبانهادربیشترکشورهایجهان

تاالحالزبانرسمیشانمیباشد؟.
نتیجۀبحثشانراتوسطنمایندۀگروهبهصنفارائهنمودهومعلمصاحبنتیجۀبحثگروه

رابامعلوماتخویشجمعبندینمودهبهصنفتوضیحنماید.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�شاخههایزبانخانوادۀالتینرامعرفیکنید.

2�زبانفرانسویغیرازکشورفرانسهدرچندکشورجهانزبانرسمیمیباشد؟
صحیحترینجوابراتشخیصنمایند.

3�زبانفرانسویشاخۀیکیازخانوادۀزبانهایذیلمیباشد:
د(سانسکرت ج(سالوی ب(التین الف(جرمنیک

4�زبانهایاسپانویوپرتگالیشاخهییازخانوادهزبانهایذیلمیباشد.
د(جرمنیک الف(سالویب(یونانقدیمج(التین

فعالیت خارج از صنف: 

بااستفادهازجدولضمیمهکشورهاییکهزبانرسمیشان،فرانسوی،پرتگالی،اسپانویهستند
درنقشۀجهانتثبیتودرساعتآیندهدرسجغرافیهبههمصنفانارائهنمایید.
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د ـ زبان جرمنی

جدول به بیشتر معلومات غرض نموده، مطالعه را جرمنی  زبان جغرافیایی تقسیمات نقشۀ
صفحه)151(مراجعهکنید.

جزیرۀ شبه جنوب و آلمان شمال  قسمت در میالد از پیش اول هزارۀ اوسط در قبیلهیی 
امروزمسکن مناطقدیگرکه به بعد به قرندوممیالدی از و سکاندیناویازندهگیمیکرد

گزینهستندمهاجرتکردند.
زبانجرمنیکازجملۀزبانهایاندواروپاییبودهکهشاملزبانهایانگلوساکسون)آلمانی،
هالندیوانگلیسی(،زبانمردمایسلندوسکاندیناویا)ناروی،سویدنودنمارک(وگوتیک
Gothicاستآثارزبانگوتیکازدورۀقرنچهارممیالدیبهاینطرفموجودمیباشد.

زبانآلمانیبهدولهجهمحلیتقسیممیشود.
1�زبانآلمانیمناطقمرتفعکهدرقسمتجنوببهآنتکلممیشودوزبانادبیاترسمیآلمان

راتشکیلمیدهد.
همین از میشود. دیده شمالی جلگههای در که ارتفاع کم و هموار مناطق آلمانی زبان �2

                  درس      چهلم
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آلمانی زبان است. گردیده مشتق هالندی و Flemand فالمندی زبان شمالی، محلی زبان
برعالوۀکشورآلماندرکشوراطریش،لختنشتینوسویس)آلمانی،فرانسویوایتالوی(
نیزرسمیمیباشد،مردمکشورلوکزمبورگ،70درصدوبرخیازمردمهالندبهزبانآلمانی

صحبتمیکنند.
قابلیادآوریاستکهزبانانگلیسینیزازجملۀزبانهایمنطقههمواروکمارتفاعآلمان
میباشدکهبهوسیلهقبایلانگلوساکسونAnglo-Saxonدرقرنششممیالديبهانگلستان
مردم از وقسمت انگلستان مردم است. فرانسویمخلوطگردیده باحروف بعداً و بردهشده

ایرلیندبهآنصحبتمیکنند.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهازروینقشۀدادهشدهمناطقزبانهای
جرمنیرامشخصنمایندونمایندۀگروهنامکشورهاییراکهدرآنزبانآلمانیبیشترمروج

استبههمصنفانمعرفینمایند.
سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
کدامزبانهایاروپاجزءزبانجرمنیمیباشد؟
2�زبانانگلوساکسونشاملکدامزبانهااست؟

3�زبانهایشبهجزیرهاسکاندیناویراکهریشهزبانجرمنیدارندنامببرید؟
4�زبانآلمانی،زبانرسمیکدامکشورهامیباشد.

فعالیت خارج از صنف:  

بااستفادهازجدولعمومیزبانخانوادههای نقشهگنگقارۀاروپاراکاپییاترسیمنموده
شرقی، جرمنی غربی، )جرمنی جرمنیک زبان از شعبات گویان سخن مناطق اروپایی و اند
به نمودهودرساعتآیندهجغرافیه متفاوترنگآمیزی بهرنگهای وجرمنیشمالی(را

همصنفانارائهنمایید
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هـ راجع به زبان های چینایی، جاپانی و اندونیزیایی چه می دانید؟

زبان های براعظم آسیا

قابلانعطافچندینسیالبهیکسیالبه

اندواریایی سامی

هندی

دراویدین سایبریایی

مغلستان جاپانی

کوریایی

ویتنامی

تبتی

میانمار

تایلندی

چینایی

نقشۀصفحه)141(وچارتفوقرامطالعهنمودهبگوییدکهزبانچیناییاززبانجاپانیچه
تفاوتدارد؟

زبانماندرینچینایی؛مانندزبانهایویتنامی)انامی(،تبتی،تایلندی،ومیانماری)برمایی(ودر
اصطالحزبانشناسییکهجایی)یکسیالبه(میباشد،کلماتاینزباندارایسیالبهای

جداگانهاست.صرفکلماتبهندرتموجبتغییراتآنهامیشود.
زبانچیناییسابقهبیشتروادبیاتوسیعتردارد.الفبایاینزبانبهچهارصدحرفمیرسدومصور
میباشدوچندصدعالمتفرعینیزدارد،بههمیندلیلآموختنآنمشکلوهرکسامکان
آموزشآنرانداردوسبببیسوادیعامهمردمگردیدهبود،بهایندلیلدرایناواخربرایساده
کردنآنکوششهابهعملآمدهاست.مردماینگروهزبانی،پیوستهگینژادیباهمداردواز
لحاظتعدادبیشازنیمینفوسقارۀاسیاراتشکیلمیدهدودامنهنفوذآنبهطرفشرقآسیا

صورتگرفتهاست.
سایبریا، مردم اعظم بخش زبان جاپانی، زبانکوریایی، مثل زبانهایچندینسیالب �گروه
اسیایمرکزی،دراویدیوهندیمیباشندکهدرینگروهزبانیکلماتپیچیدهپسوندوپیشوند

بسیارموجودمیباشد.
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�زبانهایقابلانعطافتحتعناوینجداگانهقباًلمعرفیشدهاست.
�زباناندونیزیاییکهاززبانماالیی)زبانجنوبکشورمالیزیا(مشتقشدهزبانرسمیکشور
اندونیزیامیباشد،درسال1928مبهحیثزبانملیانتخابگردیدهدرطولزمانکلماتاز
زبانهایعربی،چینی،هالندی،پرتگالی،سانسکریتی،تامیلی،فرانسویوانگلیسیدرآنوارد

گردیده،بهطورمثالدرحدود7000لغاتهالندیدراینزبانوجوددارد.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندنقشۀخانوادۀزبانهارادرصفحه)141(دقیقاًمطالعه
نمایند.بعداًساحۀزبانهایمردمانزردپوستراباکشورهایمربوطآنباهمکارییکدیگر
معلم دارند، ارائه بههمصنفان نمایندۀگروه واسطۀ به فعالیتشانرا نتیجۀ و نمایند مشخص

صاحبنتیجۀفعالیترابامعلوماتخویشجمعبندینماید.
سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�خصوصیاتزبانماندرینچیناییرابگویید.
2�زبانهاییکسیالبهآسیاییکدامهااند؟

جوابصحیحراانتخابکنید.
3-زبانچیناییازجملهزبانهایخانوادهذیلاست:

ب(چندینسیالبهج(قابلانعطافد(همهجوابصحیحاست  الف(یکسیالبه
4-زبانجاپانیازجملهزبانهایذیلمیباشد:

د(همهجوابهاغلطاست ج(قابلانعطاف ب(چندینسیالبه الف(یکسیالبه
جوابصحیحراانتخابکنید:

1�زباناندونیزیاییاززبانماالییمشتقگردیدهاست.
2�زبانماندرینچیناییدارایچهارصدحرفوچندصدعالمۀفرعیمیباشد.

3�زبانهایویتنامی،تبتی،تایلندیوبرماییازجملهزبانهایچندینسیالبهمیباشند.
فعالیت خارج از صنف:  

نقشۀگنگبراعظمآسیاراازصفحه)141(کاپینمودهزبانهاییکسیالبهوزبانهای
چندینسیالبهرابهرنگهایجداگانهرنگآمیزینمودهدرساعتآیندهبههمصنفانارائه

نمایید.
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و( زبان بالتیک ـ لیتوانی و سالوی

خانوادة اند و اروپایی

ایتالیک

البانی

هلنیک
یونانجدید

جرمنیکسالویکبالتیکسلتیکارمنی

شرقی

روسی
اوکراینی
بالروسی

جنوبی
بلغاری
مکدونی

سربیوکرواسی
بوسنی
سلوانی

غربی
چک
سلواک

لیتونی

لیتوانی پروسقدیم
اندوآریایی

نقشۀصفحه)141(وگراففوقرادقیقاًمطالعهنمودهوبیانداریدکهزبانسالویازجمله
کدامخاندانزبانیبودهودارایکدامشعباتمیباشد.

زبانسالوینیزازشعباتزبانهایاندواروپاییاست.کهدراروپایشرقیوسایرکشورهای
سالویهایبالکانمروجمیباشد.

درقرناولمیالدیقبیلههایبالتیکیوسالویبخشبزرگیرادراروپایشرقیاشغالکرده
بودندکهدرغربمسکنآنهاقبیلههایجرمنیودرجنوبقبیلههایآریاییواقعبودند.ازسدۀ
پنجمیالدیسالوهامنطقۀنفوذخودرابهجهاتمختلفگسترشدادندوامروززبانسالویدر

بخشوسیعازاروپایشرقیرایجاست.
زبانسالویدارایلهجههایمحلیزیادیاستومهمترینهمهزبانروسیمیباشدکهدر
مناطقتایگاهدرسایبریاودردوطرفخطآهنترانسسایبرین،آذربایجانواکراینمروج

است.
زبانسالویبهچندلهجهمحلیدیگرنیزتقسیممیشود،کهقسمتیازاهالیهنگریوبالکان
بلغارهاومردم وهمچنینچکها،سلواکها،پولیندیها،سربیها،بوسنیها،کرواتیها،

مقدونیهبهآنتکلممینمایند.
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زباناهالیسواحلبحیرۀبالتیکشباهتبهزبانسالوهاداردوزبانهایلیتوانیایینیزشعبۀاز
خانوادۀزبانهایسالویراتشکیلمیدهد.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندرویشعباتعمدۀزبانسالویباهمبحثنمایند،
نمایندۀگروهنتیجۀبحثخویشرابههمصنفانارائهنموده،معلمموضوعبحثراجمعبندیو

بامعلوماتخودیکجاوبهصنفبیاننماید.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�زبانسالویشعبۀکدامیکازخاندانبزرگزبانیراتشکیلمیدهد؟

2�زبانسالویدرکدامقسمتاروپابیشترتکلممیشود؟
3�شعباتمهمزبانسالویرامعرفیکنید.
4�شعباتمهمزبانبالتیکرامعرفیکنید.

جواباتصحیحراتشخیصدهید:
1�زبانسالویازشعباتزبانهایاندواروپاییاست.

2�زبانسالویبیشتردراروپاییغربیوسایرکشورهایبالکانمروجاست.
3�مهمترینشعبهزبانسالویروسیمیباشد.

فعالیت خارج از صنف:  

نقشۀگنگاروپاراترسیمنمودهمناطقنفوذزبانسالویراتوسطرنگبهروینقشهمشخص
نماییدودرساعتآیندۀجغرافیهبههمصنفانارائهدارید.
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ز ( زبان هندی و اردو

خانوادة اند و اروپایی

ایتالیک

هلنیک

بالتیک

سالویک

جرمنیکاریکسلتیکارمنیالبانیک

اندو آریایی

ویدا12ق.م
سانسکریت

زبانهایمعاصراندوآریایی
هزارهاولمیالدی

آریایی
اوستایی
سکری

مهدی
فرس باستان

پارتی 

فارس قدیم

باختری

پشتوتاجکی
دری
آسی
بلوچی
ماموری
اورمړی

فارسی

هندی
اردو

نیپالی
اسامی

بنگالی
آری

میراتی
گجراتی

پنجابی
کشمیری

سنگال

نقشۀ)141(وجدولفوقرادقیقاًمطالعهنمودهوبگوییدکهزباناردوازکدامگروهزبانها
میباشد.

و اصلی زبان اردو زبان حالیکه در است هندوستان رسمیکشور و اصلی زبان هندی زبان
نگاه از که است زبانی اردو میباشد. دیش بنگله مردم زبان بنگالی و پاکستان رسمیکشور
تاریخیاززبانسانسکریتمشتقگردیدهبازبانفارسیمخلوطشدهوازامتزاجآنیکلسان
ازبنگلهدیشو نتیجهلسانمشترکپاکستان،وبخشی بهناماردوبهوجودآمدهودر جدید
هندوستانگردیدهاست،اینزباندرزمانحکومتشاهجهان)1627�1685م(نواسهظهرالدین
محمدبابربنیانگذارساللهتیموریدرهندکهبهناممغوالنهندنیزیادمیشود.بهنامزباناردو

مسمیگردیدهاست.

سغدی
خوارزمی

                  درس      چهل و سوم
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زباناردومرکباززبانهایفارسی،ترکیوهندیقدیممیباشد؛امااساساتاولیۀآندرهند
باورودفاتحینمسلمانانشروعشده؛چنانچهدرزمانحکومتسلطانمحمودغزنویوپسرش
سلطانمسعودبههندیهامناصببلندیدردربارغزنویاندادهشدهبود،زباندرباریغزنویان
درهندنیزدریبودوحکاممسلمینهندبااینزبانتکلممیکردند.بعداًاینرابطۀدایمی،باعث
تأثیراتزباندریبهزباناردوگردید.اصطالحاردوترکیاستومعنایآنعسکروقرارگاه
قشونمیباشد.چونعساکرترک،فارسوهنوددریکقرارگاهعسکریباهمیکجابودندبناًء
اینلسانازسهزبانترکی،دریوهندیمتشکلشدهوتحتعنوانزباناردومعروفگردیده
کهبعداًبهاثرتسلطچندقرنهانگلیسهااصطالحاتوکلماتانگلیسینیزبرآنافزودگردیده

است.
 

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایدونفریتقسیمشوندوهرکدامرویتاریخچۀزباناردوباهممباحثه
و بندی راجمع نتیجۀبحث معلممضمون نمایند ارائه بههمصنفان را بحث وموضوع نمایند

معلوماتالزمهدستداشتهخویشراباشاگردانشریکسازد.
سواالت:  

مختصراًجوابدهید:
1�زبانهایمعاصراندوآریاییشاملکدامزبانهامیباشند؟

2�زباناردوچرابهاینناممسمیگردیدهاست؟
جمالتزیراتکمیلنمایید:

1�زباناردودرزمانحکومت.......................بهنامزباناردومسمیشدهاست.
2�زباناردومرکباززبانهای..............،............و.................میباشد.

فعالیت خارج از صنف:  

رنگ به را زبان اردو کشورهای و نموده ترسیم را آسیا شرق جنوب گنگ نقشه شاگردان
مشخصنمایندودرساعتآیندهمضمونجغرافیهدرصنفنشاندهد.
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 Globalization7ـ1 ارتباطات و جهانی شدن

انکشافدرعرصههایمختلفعلوم؛مانندمخابراتبهخصوصمعلوماتازاقمارمصنوعی،رادار،
انترنیتومانندآنبهدستمیآیدجهانرانظربهسابقبیشترباهمنزدیکترساختهوروابط

کشورهارامستحکمترگردانیدهاست.
نقل Remote Sensingدربخشهایتجارت،صنعت،فرهنگوحملو ازراهدور معلومات
زمینی،هواییوبحریانتقالاموالراازیککشوربهکشوردیگروازیکساحهبهساحۀدیگر
سهلتروآسانترساختهاست.ازینروجهانیشدنکلیهمسایلخاصتاًدربخشجغرافیهبابهمیان
آمدنمخابراتالکترونیکیوارتباطاتاقمارمصنوعیجنبهحقیقیخودرااختیارکردوتسهیالت
قابلمالحظهرادرعرصههایمختلفجغرافیاییفراهمساختوبهایناساسجهانرادریک

مقیاسبزرگبهحیثخانۀمشترکانسانهاقرارداد.
بنابرانکشافساینسوتکنالوژی،سفرانسانبهفضا،موجودیتایستگاههایفضاییواقمارمصنوعی
بهاطرافزمین،انسانتوانستکهارتباطاتخویشرادرعرصههایمختلفباهمدیگرنزدیکو
نزدیکترسازد؛مثاًلبهکمکاقمارمصنوعیازکابلبهنیویارک،کانادا،000ودورتریننقاط
جهانبدوندرنظرداشتفاصلۀمکانیبهاسرعوقتتماسبرقرارکردهمیتواند،عالوهبرآندر
عرصۀتجارت،اموربانکی،دادوستداسعار،امورفرهنگی،ترانسپورتی،انرژیوامورنظامیتمام
مناطقجهاندرتحتوپوششمعلوماتیمیآید.بناًءدربعدزمانومکانفاصلههایتماسکوتاه

ونزدیکشدهاستکهمفهومGlobalizationیاجهانیشدنراافادهمیکند.
انکشافارتباطاتیا)Telecommunication(؛مانند:رادارهایپیشرفته،تیلفونها،موبایل،
بیشتروصل باهم مختلف مناطق در را ییکشورهایجهان ماهواره سیستمهای و انترنت،فکس

گردانیدهفاصلهییکهقباًلدرجهانبینکشورهاوجودداشتازمیانبرداشتهشد.
انترنت ،Computer کمپیوتر ،Fax فکس مانند: اطالعاتی؛ و ارتباطی وسایل سریع انکشاف
Internet،تیلفونTelephone،تلویزیون)T.V(وغیرهزمینۀخوبیرابراینزدیکش������دن
کشورهامساعدساختهاست؛بهطورمثالواردکنندهگاناموالتجارتیاگربخواهندازجاپان
Internet انترنت نمایند،واردکنندهتوسط یادوبیوارد نیویارکو به کاالهایتجارتیرا

آیابهموضوعجهانیشدنآشناهستید؟

قمرمصنوعیفایبرنوری

فصل هفتم
ارتباطات                   درس      چهل و چهارم
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تقاضایارسالاموالراازکمپنیهایمربوطهمینماید،درمرحلۀاولفرمایشگرفتهمیشود،
کمپنیصادرکنندهقیمتاموال،کرایهوبیمهکاالهارااطالعمیدهد.

مشتریازطریقآویزهایالکترونیکیپولقیمتاموالراذریعهانترنتبهحساببانکطرف
مقابلمیفرستدوخطالسیروسایلانتقاالتیتوسطاقمارمصنوعیذریعهانترنتInternet،و

موبایللحظهبهلحظهکنترولمیشودتاآنکهاموالبهدستخریداربرسد.
اینپروسهانتقاالتیتوسطتسهیالتفایبرهاینوریElectronic Fiberیاالکترونیکیآسان
ترساختهشده،معامالترادرفاصلههزارانکیلومتردریکدقیقهتنظیممیکند.ایناستمفاد

جهانیشدنمسایلارتباطیدرسطحجهان.

فعالیت داخل صنف:   

شاگردانعزیزمیتوانندبعدازتقسیمشدنبهسهگروهدربارۀاهمیتسهوسیلۀمهمارتباطی
بیان بههمصنفان نمایندۀگروه نتیجهرا تیلفونبحثکنندو تلویزیونو جهانی؛مانند:رادیو،

نمایدومعلمصاحببامعلوماتخودنتیجۀفعالیتراجمعبندینماید.
سؤال ها:  

ازجملهچهارجواب،صحیحآنراانتخابکنید.
Globalization�1عبارتاستاز:

د(عدمارتباط ج(نظامسیاسی  ب(جهانیشدن الف(ارتباطات
2�تیلفونبرایاهدافذیلبهکارمیرود:

و افراد بین ارتباط تأمین ج( ب(تحویلگیریمتاعتجارتی الف(تبادلهاجناس
موسساتد(هیچکدام
جملهراتکمیلکنید:

3�انترنتوسیله)(درجهاناست.
مختصراًجوابدهید:

4�وسایلپیشرفتۀارتباطجمعیامروزیرانامبگیرید.
فعالیت خارج  ازصنف:  

وسایلارتباطیکداممفاهیمراافادهمیکندوارزشآنهادرکداممسایلاست؟لطفاًآنرادر
کتابچههایتاندرجکنیدودرساعتآیندۀجغرافیهبهصنفبیاورید.

ACKU



167

درس      چهل و پنجم

)Telecommunication( انواع عمدۀ وسایل ارتباطی یا 

چندنوعوسایلارتباطیعامهرامیشناسید؟
دریافتحقایقجغرافیاییدرانتقالپیامها؛مانندسایرعلومنیازمندوسایلارتباطیبودهازین
روانواععمدۀوسایلارتباطیبرایدانشآموزانرشتۀجغرافیاکارحتمیوضروریست.خاصتاً
تحقیقاتامروزیدرموردنظامشمس،اقمارمصنوعیوپیامدآنهادربارۀتحوالتودریافت
حقایقجدیدراجعبهمعادن،آسیبهایزراعتیوغیرهوهمچنانپیشرفتهایجدیددربارۀ
ذریعۀ که اندضروری مسایلی زمین به آن رابطۀ و سیارات دربارۀ حقایق دریافت و کاینات

وسایلمخابراتیTelecommunicationانجاممیشود.
انسانهاازابتدایحیاتشاندرکرۀزمینازاشارات،عالماتووسایلسادهاستفادهمیکردند.
همچناننواختندهل،نقارهوسپساستفادهازحیواناتاهلیوباآلخرهازموتر،تیلفونهایسیم

دار،مونولوگ،بیسیم،رادیو،تلویزیون،انترنتوراداراستفادهمیشود.
استعمالتیلفونهایدیجیتلDigitalومونولوگدرعصرحاضرمشکالتمخابراتیرا

حلنمودهوروابطراباهمدیگرمستحکمترساختهاست.
و داده تغییر را جهان چهرۀ Telecommunication تلیکمونیکیشن زمینه در اختراعات
ترانسپورتی موضوعات از بسیاری و بحرپیمایی هوانوردی، در ارتباطی سیستم پیشرفتهای
بعد به دوم جهانی جنگ از خاصتاً بزرگ تحوالت است. آورده بهمیان را بنیادی تغییرات
اختراعاتسریعترصورتگرفت،باارتباطاتجمعی)Media(درجهاندستگاههایمعاصر

ارتباطیتأسیسشد.
بهمیانآمدنرادیوبهحیثوسیلۀارتباطیانسانهاراباهمنزدیکساختوطولموج)متوسط

کوتاه،طویلوFM(فواصلدورراذریعۀانتشاراتصوتینزدیکساخت.
نشراخبار،اموالتجارتی،اعالناتدربارۀاموالتولیداتی،صناعتیووسایلتخنیکی،روزنامهها،
Telecommunicationماهوارهازوسایلبزرگارتباطی،Internetانترنت)T.V(تلویزیون
اعظمیصورتمیگیرد،درسایت استفاده ازآن بهشمارمیروندکهدرتحقیقاتجغرافیایی
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اعدادو )اطلسجهان( PC Glob پروگرامجابهجاشدهاست این انترنت Google گوگل
احصائیههایاقتصادیوفزیکی،آبوهواوغیرهرابهدسترسانسانهاقراردادهاست.

سفرهایکیهانیواستقرارروابطبیناقمارمصنوعیوزمینبهشیوهپیشرفتهترمبدلگردیدو
تحقیقاتمعاصرکیهانیتوانستهاستدربارۀشناختنبرخیازاسرارطبیعتوزمینانسانرا
بهشیوۀبهترکمکنماید.نصبکمرههایپیشرفتهدراقمارمصنوعیباعثروشنساختنبرخی
ابحارومحیط ابحارگردیدهومطالبجدیدرادربارۀجنگالت،معادن، حقایقکرۀزمینو

زیستمیسرمیسازد.
وسایلعمدۀارتباطیدرطولحیاتبشرسیرارتقاییرادارابودهکهشاملبخشذیلمیباشد:
1�وسایلابتدایی؛مانند:پرندهگان)هدهدوکبوتر(وحیواناتاهلی؛مانند:)اسپ،اشتر،مرکب

وقاطر(.
،)FM Media)رادیودارایموجمتوسط،کوتاهو ارتباطی 2�وسایلعصری:مانندوسایل
اقمار و Internet انترنت ،Computer کمپیوتر ،Mobile موبایل ،)T.V( تلویزیوین

مصنوعیکهدرباالتوضیحشد.

فعالیت داخل صنف: 

شاگردانبهگروههایجداگانهتقسیمشدهوسایلارتباطاتجمعیرانامبگیرند،ونقشماهواره
رادرمطالعاتجدیدفضاوزمینبیاننمایند.

سؤال ها:  

جوابصحیحراانتخابکنید:
Media�1عبارتاستاز:

د(هیچکدام ج(رادیو ب(ارتباطاتجمعی الف(اخبار
2�ازماهوارههابرایکداممسایلجغرافیاییاستفادهشدهمیتواند؟

3�وسایلاصلیارتباطیشامل........،..............،............،...........و.............،...........میباشد.
فعالیت خارج صنف: 

دربارۀتلوکمونیکشنTelecommunicationمختصراًمعلوماتدادهوطریقاستعمالموبایل
رادرکتابچههایتاندرجنماییدودرساعتآیندهمضمونجغرافیهبهصنفارائهکنید.
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درس      چهل و ششم
ـ پُستPost  در جهان 

آیادربارهPostمعلوماتدارید؟
اززمانهایقدیمسیس��تمپستیدرجهانوجودداشتهاست.درکشورهایجهانهمچونچین،
مص��ر،یون��انوامپراطوریرومقدیمبااس��تفادهازحیواناتوپرندهگانخ��طوپیامراانتقال
میدادند.بابهمیانآمدنمش��اغلمختلفدرسکتوراقتصادبهوسیلۀخدماتپُستینیازمندیهای
ش��انازطریقارتباطاتمرفوعمیگردید.تش��کیالتپُستیدرآنوقتنیمهدولتیبودهکهاین
حالتتاپایانقرونوسطیادامهداشتامااینحالتبهمرورزمانتغییرنمودهبهاثرتقاضایروز

افزونپُسترونقخوبیافت.
همچناندرعهدامپراطوریامویانوعباس��یانسیس��تمپُستیرابهکاربردهوآنرابهترینوسیلۀ
امنیتشهرهاوکشورهامیدانستندکهخالدبرمکیدرعهدهارونالرشیدبهحیثمتصدیپُستی

امپراطورمقررگردیدکهبهنام)البرید(معروفبود
اختراعماش��ینچاپ،تعمیمگس��ترشسوادوتعلیماتابتداییدرکش��ورهایمختلف،کشف
قارههایجدید،کثرتوس��ایلووس��ایطحملونقلزمینهآمدورفتمردمراهرچهبیش��تر

مساعدساختهومراوداتمیانآنهاراتوسعهدادکهباعثرشدارتباطاتگردید.
درقرنشانزدهممیالدیپُستازقلمرومحدودکشورهاپافراترگذاشتوبههمت)فرانسواتاکسی(
برایاولینبارس��رویسپُستیبهوجودآمدوچندینکش��وردراروپابینخویشبهتبادلهاقالم

پُستیکهصرفمکاتیبرااحتوامینمودپرداختند.
درقرنهجدهپُس��تابعادوس��یعتریکسبکردهوتوانس��تمنحیثوسیلۀارتباطیقابلاعتبار
بهدس��ترسمردمقرارگیرد.کش��ورهاباعقدموافقتنامههایدوجانبهبایکدیگربهتبادلهپُس��تی

سراسریاقدامنمودند.
اختراعکش��تیهایبخاروبهوجودآمدنراهآهنبهپُستشکلسریعتربخشید.امورپُستبین
المللیبااس��تفادهازوس��ایلحملونقلوموجودآنزمانجزازطریقس��ادهکردنتشریفات
یکنواختوپرداختاجرتهایپُستیمیسرنبود،بناًءراوالندهلMr Rawland Hill.انگلیسی
درس��ال1840منرخنامهوایجادتکتپوستییکپنیرادرداخلتمامسرحداتمملکترایج

کرد.
.اتحادیۀپُس��تجهانیبرایاولینباردربینکلیهکش��ورهایمتمدندرس��ال1868متوس��ط
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هانرییکیازکارمندانارش��دادارهپستکش��ورآلمانطرحگردید.وبهدولتخودپیشنهاد
نمودکهطرحفوقدریککنفرانسکهازنمایندههایدولتهاتش��کیلشدهباشدبحثشود.
وبعداًدر15س��تمبرس��ال1874درشهربرنبهاش��تراکنمایندهگان21کشورعضو،درطی
کنفرانسمنعقدهبهامضاییکمعاهدهبهناممعاهدهبرنیادمیشودتصویبشدمعاهدهمذکور
درحقیقتاس��اساتحادیهپس��تیبهشمارمیرود.س��هسالبعدباپیوستنکش��ورهایمتعددبه
معاهدهبرناتحادیۀعمومیپس��تبهناماتحادیۀپستیجهانیمسمیگردیدودرسال1996تعداد

کشورهایعضوبه189کشوررسید.


 فعالیت داخل صنف: 

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشدههرگروهدربارۀتسهیالتپُستبحثنمودهونتایج
بحثتانراتنظیمومعلوماتتنظیمشدهرادرصنفبیانکنید.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�فرانسواتاکسیکیست؟

2�اختراعکشتیهایبخاروراهآهنباعثکدامتحوالتپُستیجهانیگردید؟
جملهراتکمیلکنید:

3�اتحادیۀپُستیجهانیبرایاولینباردربینکلیهکشورهادرسال)(توسط)(در
کشورآلمانتشکیلگردید.

فعالیت خارج صنف: 

نقشپُسترادرحیاتانسانهابهطورمختصربنوسید.
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درس      چهل و هفتم
تیلفون و مبایل Telephone & Mobile در جهان 

آیامیتوانیدپیامهایمختلفراذریعهتیلفونیاموبایلباافرادموردنظرتانانتقالدهید؟
عصری تکنالوژی در جمعی ارتباط مهم اجزای از Mobile مبایل ،Telephone تیلفون
بهشمارمیروندوکاربردآنهادرمسایلجغرافیاییبهحیثوسیلۀارتباطیمیباشد؛مانند:)انتقال
معلوماتآبوهوا،وقوعزلزلهها،سیالبها،آتشسوزیها،مسایلتجارتیواقتصادی...(
و مهم مسألۀ برایهمهشاگردان موبایلدرموضوعاتجغرافیایی و تیلفون استعمال ازینرو

ضروریست؛طوریکهقباًلذکرگردید.
برایاولینبارگراهامبل)Graham Bill(تیلفونابتداییرااختراعکرد،کهدرحیاتبشر
بهواسطۀ پیغام اولین  درسال1897م اختراعشدکه سیم بی تیلفون وسپس بوده بزرگ گام
گگلیمومارکونیGugilemo Marconeازاروپابهآنسویبحراطلسمخابرهگردید.این
بااستفادهازامواجرادیوییغیرممکننیست،اینعملآغاز آزمایشنشاندادکهارتباطات

ارسالپیامشفاهیاستازیکشخصبهشخصدیگریذریعۀیکماشینکوچک.
قرننزدهمشاهدبسیاریازاختراعاتدرزمینۀارتباطاتورسانههایجمعیبودهکهارتباطات

بیسیمدرسیستمهوانوردیومطالعاتجویتغییراتمهمایجادکرد.
تیلفونهایعصری، و ترصورتگرفت. وسریع بیشتر اختراعات دوم ازجنگجهانی بعد
جاگزینتیلفونهایکهنهشد،مللمتحددرسال1970ممرکزمخابراتیغیروابستهراتأسیس
نمود،اولینپیامنمایندۀمللمتحدبهنام)مکبراید(ازیونسکویپاریسبرایتماممللجهان

انتشاریافت.
اختراعترانزستورTransistorدرسال1947مسهولتهایزیادمخابرهییرادرجهانبه
وجودآورد.ازتاریخچهمختصرMobile Radio Communicationچنینمییابیمکه

نقشۀسیستمکیبلهایزیردریاییالکاتل)Alcatel(درسطحجهان
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ارتباطاتشده پیشرفت بیشترسبب اجتماعی ییدرحیات ه مخابر انفرادی پروگرامخدمات
P .C.S  )personal communication Serviceاست.استفادهازتخنیکمخابرۀانفرادی
تزایدیافت.اکنون به%72 استعمالداشت،درسال1970م %مورد کهدرسال1960م62

پروگرامPCSبهسرعتدرحالرشداست.
تیلفونبیسیمکهنامالتینآنسیلولرCellularاستعبارتازنوعتیلفونپیشرفتهتربودهکه
CellازکلمهCellularرابطهدونفررابرقرارمیسازدودرهرجایقابلانتقالمیباشد،کلمه
یاحجرهگرفتهشدهاستکهنظربهاهدافمشخصساحۀبزرگیاکوچکراتحتپوشش
موبایلقرارمیدهد،کهاینموضوعبهظرفیتکمپنیتعلقداردوساحۀمعینرادربرمیگیرد؛
مثاًل:کمپنیافغانبیسیم،روشن،MTNواتصاالتدرسطحافغانستانوالیاتراتحتپوشش

قراردادهاستوبهخارجنیزارتباطدارند.
مبایلمحرمیتمخابراتینیزداشتهکههرکمپنیوهرکشورکودنمبرخاصرادارامیباشدو

بدونکودنمبردایرکردنآنناممکناست.

فعالیت داخل صنف:  
انسانها بین باعثکدامتحوالتدر بهمیانآمدو تیلفونذریعۀکداممخترع بار اولین برای

گردید.لطفاًمعلوماتتانراباهمدیگرشریکسازید.
سؤال ها:  

جوابصحیحراانتخابنمایید:
1�مخترعتیلفونکدامیکازاشخاصذیلاند:

الف(گراهامبلب(انتونیج(ماریاد(گگلیمومارکونی
2�سیلولرCellularعبارتاستاز:

الف(نوعازتیلفونپیشرفتهتربودهکهرابطهبیندونفررابرقرارمیسازد.
ب(ساحۀانترنتیاستج.ساحهتیلفونانالوگاستد.هیچکدام

جوابصحیحراانتخابنمایید:
3-مللمتحددرسال1970ممرکزمخابراتیغیروابستهراتاسیسکرد.

4– ترانزیستورباعثسهولتهایزیادمخابراتیرادرجهانبهوجودآوردهاست.
مختصراًجوابدهید:

5�اصطالحPCSراتشریحکنید.
فعالیت خارج صنف:  

چگونهگیاستفادۀموبایلMobileکشورهایخارجیرابهکتابچههایتاننوشتهودرساعت
آیندهمضمونجغرافیهدرصنفبیاننمایید.
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درس      چهل و هشتم
 فکس Fax در سطح جهان 

ماشینفکس)Fax(درموضوعاتجغرافیاییچهنقشمهمدارد؟
یکیازضرورتهایمهمجغرافیاییدرتمامشقوقآناستعمالفکس)Fax(استکهذریعۀ
آنپیامهابهمناطقدورونزدیکانتقالمییابد،واستعمالفکس)Fax(برایدریافتحقایق
مانند: است؛ آورده بهوجود را بزرگ سهولتهای ها بخش سایر و جغرافیه در اسنادمبرم و

)صنعت،تجارتوسایلتولیدی،صادراتووارداتوغیره(.
فکس)Fax(عبارتازتکنالوژیجدیداستکهدرسال1924مذریعۀریچاردرنجر
Rechard H.Ringerاختراعگردیدواولینپیامراازنیویارکبهلندنارسالنمود.

درسال1970متغییراتبهتردرساختمانماشینواجزایآنرونماگردید،فکس)Fax(وسیله
بهرویکاغذداخلماشینگردیده پیامهاوگذارشات پیامهایتحریریاست،که انتقاالت

بهجایمطلوبدرمدتچندثانیهمیرسد.
فکس)Fax(وسیلۀتخنیکیاستکهاطالعاتواسناد)Document(رابهطورتحریریبه

حیثیکسندانتقالمیدهد.
بعدازاختراعماشینفکستسهیالتتجارتیوصنعتیدرجوامعبشریبهوجودآمدوکاری
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راغرضثبتحقایق،فرمایشاتتجارتی،ارائۀاسناد،اقالمصادراتیووارداتیواسنادرسمیو
شخصیانجاممیدهد.فکس)Fax(نهتنهادرمسایلتجارتیوصنعتیبهکارمیرود؛بلکهدر
اقمارمصنوعینیزازآنکارمیگیرند،طوریکهاسنادمحرموکشفیاتتازهاززمینبهفضاءو

برعکسازفضابهزمینارسالمیگردد.
معامالت رسمی، و پیامهایشخصی که است جمعی ارتباط رسانههای از )Fax( فکس بناًء
بهفاصلههایدورونزدیکدر تجارتی،حقوقی،صنعتیوغیرهرابهصورتفوریوضروری

وقتکوتاهمیرساند.


فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهچندگروهتقسیمشوند،هرگروهدرموردطریقکاروفعالیتفکسواهمیتآن
درساحاتمختلفزندهگیبحثنمودهنمایندۀهرگروه،نتیجۀبحثخویشرادرصنفارائه

نماید.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�فکسFaxچیست؟

2�موارداستعمالفکسرابیانکنید.
جوابصحیحراانتخابکنید:

3�ذریعهفکسمفاهیمذیلارسالمیگردد.
 ج(مطالبصادراتیووارداتی ب(مطالبصنعتی الف(مطالبجغرافیایی

د(تماماًصحیحاست

فعالیت خارج  صنف:  

ش��اگردانراجعبهتس��هیالتفکسمقالۀمختصربنویس��ندودرس��اعتآیندهدرصنفارائه
نمایند.
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درس      چهل و نهم
انترنت و ای میلInternet & E.mail  در سطح جهان 

روندرشدارتباطیازطریقتیلفونثابت،تیلفونهمراهواینترنتطیسالهای2005-1995

نسبتدسترسیبهاطالعاتوارتباطاتدرجهان
E.mailوای�میلInternetجدیدترینوسیلۀمخابراتیدرعصرحاضرانترنت
مختلف بخشهای و علوم سایر و دربخشهایجغرافیایی که است  )Electronic Mail(

حیاتیوظایفخاصراانجاممیدهند.
استفاده ازهردووسیلهفوق ها پیام ارسال برای تماممراکزتحقیقاتیشان جغرافیهدانهادر
میکنندمهمتراینکهازهمهدریافتپیامهاوانتقالآنبهصورتخاصومحرمانهبههراندازۀ
کهخواستهباشنددرمدتکوتاهانجاممییابد،کاربردهردووسیلۀمذکوردرهمۀمؤسسات

دولتی،تجارتیوشخصیصورتمیگیرد.
کمپیوتر)Computer(درنیمۀقرننزدهممورداستفادهقرارگرفت.درسال1944�1951م
انکشافبیشترکردسرانجامکشفماشیندیجیتل)Digital(ذریعۀویلیمشاکلیباعث
انکشافبیشترکمپیوترشد.انترنت)Internet(پروگرامخاصکمپیوتراستکهتوسطیک
پیام تنها نه که بوده مختلفی پروگرامهای دارای و میگردد وصل کمپیوتر به علیحده شبکه

تیلفوندیجیتل

مشترکان)ملیارد(

موبایل

انترنیت

ACKU



176

هاراانتقالمیدهد؛بلکهتصاویر،متنهایعلمیوسایرمعلوماتاجتماعی،اقتصادی،سیاسی
000وغیرهراازطریقکمپیوتربهاشخاصموردنظربهکمکانترنیتانتقالمیدهد.هرشخص
نمایدوآنرامورد باز بهآدرسهایجداگانه وهرمؤسسهمیتواندسایتهایمشخصخودرا

استفادهقراردهد.
انترنتInternetیکسیستمتنظیمشدهاستکهدرتکنالوژیکنونیبشربهحیثمنبعخوب

وسریعدرانتقالاطالعاتوپیامهابهکارمیرود.
مجموعۀاسناد)Document(کهازطریقانترنتشاملکمپیوترساختهشدهاست،بعدازپرنت
)Print(یاچاپشدنبهدستمیآید.انترنتبهترینوسیلۀارتباطیاستکههمهکشورهای
وجود تسهیالت نوع هیچ انترنیت ذریعۀ م 1990 از قبل میباشند. پروگرام این شامل جهان
نداشت.اولیندیپارتمنتیکهذریعۀماشینکمپیوتروسیلۀارتباطمخابراتیرامهیاساختمرکز

تحقیقاتنظامی)DOD(درایاالتمتحدهامریکابود.
امریکا ایاالتمتحده )ARPA(یادفتر)ACM( درسال1967ممؤسسۀماشینریکمپیوتر
. میداد انتقال دیگر کمپیوتر به کمپیوتر یک از را معلومات که ساختند را کوچک ماشین
IMP )Interfaceانتقالپیامازیککمپیوتربهکمپیوتردیگربهوسیلۀداخلکردنپیامها

Message Processor(صورتمیگیرد.
)Internet(والسانجلستوانستندکهدرسال1969متوسط)California(پوهنتونکلیفورنیا

رابطهراباپوهنتونیوتا)Utah(برقرارنمایند.
پروگرامانترنتدرسال1980مدربخشفرهنگیوتجارتیآغازبهکارنمودودرسال1990م
اسرار دریافت و تحقیقات فضاییجهت امروزی وپروگرامهای یافت توسعه جهانی بهسطح

کایناتتوسطانترنتInternetوبهسادهگیازیکجابهجایدیگرانتقالدادهمیتواند.
نقشانترنتInternetدرجغرافیهدریافتحقایقجغرافیاییاستدربارۀیخچالهایقطبی،
گرمشدنکرۀزمین،تخریشطبقهاوزوندریافتمنابعانرژی؛مانند:)نفت،گازوغیره(مرزهای
طبیعی،دریافتمحلزیستماهیهادرابحار،حفظجنگالت،پیشگوییآبوهوا،درجۀ
گرمیوسردیوشناختنخاک...(.کهمحققیندرویبسایتWebsiteدادهوبعداًتوسط
انترنتآنرااخذمیکند.معلوماتازانترنتتوسطدونفر،دومؤسسۀدولتیویاشخصیبهخوبی

تبادلهشدهمیتواند،مشروطبهآینکهکودایمیلطرفمقابلراداشتهباشد.
.)htt://www.google.com(مثاًل

و زراعتی معلومات و ها پیام اکثر و دارد نوری فایبر و یی ماهواره رابطه Internet انترنت
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اقتصادیوغیرهرابهصورتدقیقاززمیناخذودوبارهبهمرکزمربوطمخابرهمیکند.ای�میل
یا)Electronic Mail(نیزازجملۀتکنالوژیجدیداست،کهدرارسالپیامهایتجارتی،
ارتباطفوری انجاممیدهدو انفرادیوظایفعمدهرا اقتصادی،سیاسی،فرهنگیو صنعتی،
E-mailذریعههمینماشیندرفواصلدورونزدیکبزودیتامینشدهمیتواند.مخففآن

استکهبهنام

کاربردEe-mailدرارسالواخذپیامهاذریعۀامواجرادیوییصورتمیگیرد،کهازیک
دستگاهE-mailباآدرسدستگاهدیگرE-mailپیامفرستادهمیشودودرمدتچندثانیه

بهآدرسمطلوبمیرسد.

فعالیت داخل صنف:   

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشدههرگروهدربارۀانترنیتواستعمالآنباهمبحث
نمودهنتیجۀبحثخودرابههمصنفانارائهدارند.

قمرمصنوعی

ایمیل

فکس

زمین

نیویارک کابل
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سؤال ها:  

جملهراتکمیلکنید:
1�انترنتبرایاولینباردر)(آغازبهکارنمود

مختصراًجوابدهید:
2�اختراعماشیندیجیتلDigitalباعثکدامتحوالتگردیدهاست.

3�ذریعهانترنیتچگونهپیامارسالمیشود؟
4�ای�میلچیست؟تعریفنمایید.

فعالیت خارج صنف:  

چگونهگیاستفادهازکمپیوترراتحریرنمودهودرساعتآیندهمضمونجغرافیهدرصنفبیان
نمایید.
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درس      پنجاهم
Satellite Network 7ـ2 شبکه  ماهواره یی

آیادربارۀقمرمصنوعیمعلوماتدارید؟

نظامارتباطیماهوارۀجهانیبهعنوانشبکۀجهانی

Remote Sensing(عصریترین )ریموتسنسنگ ازراهدور اقمارمصنوعیمعلومات
وسیلۀتکنالوژیجدیداستکهجغرافیهدانانراتواناییبخشیدهتابهمسایلنامکشوفجغرافیای

کرۀزمینوفضادستیابندوانسانرابهرازهاینامکشوفتواناییبیشتربخشد.
تحقیقاتشبکۀاقمارمصنوعیSatellite Networkمعلوماتدربارۀفضاوزمینرابیشتر
ساختهاست.نقشآندرجغرافیهقابلمالحظهمیباشد؛مانند:)مطالعاتزراعت،معادن،منابع
طبیعی،پیشگوییآبوهوا،تثبیتجنگالتوتثبیتمناطقماهیگیری،رهنماییکشتیها،
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انتقالاموالتجارتی(وغیره.همچنینزمینۀسفرهایفضاییرابرایدانشمندانتدارکنمودکه
کیهاننوردانذریعۀماهوارهبهفضاسفرنمودهاند.

تیلفونیا بهنامسیلولر سیستممخابرهییماهوارهازطریقکمپیوتروتیلفوناجرامیگرددکه

Cellular Phoneیا)cell(معروفاست.سیستممخابرۀماهوارهییعبارتاز:سیستممغلقو

پیچیدۀتکنالوژیجدیداستکهازفضابهزمیناطالعاتراارسالمیکند.پیامهایکهازفضا

)Up Link(وپیامیکهاززمینبهفضاارسالمیگردد)Down Link(بهزمینمیرسدبهنام

یادمیشوند.بعضیاقمارمصنوعیدریکنقطهثابتاززمیننگهداشتمیشودکهبهاصطالح

Geo Stationaryیادمیشود.

ماهوارههادرفضاعمود،مایلیاموازیبهخطاستوادرمدارهایمعینوبیضهییبدورزمین

قراردادهمیشود.

انسانهامیتوانندکهبهکمکماهوارههادربارۀنظامشمسوسیاراتمربوطآنوازجمله
زمینمعلوماتبیشترحاصلکند؛مانند:ارتفاعاتبلندزمین،آبهایرویزمین،مقدارباران
ذخیرهشدهوغیرهتحقیقاتتازهنشانمیدهدکهماهوارههابشرراقادرساختهاستتابرخی
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اسرارطبیعترادریابدوبرایمعلوماتبیشتر،ایننوعتحقیقاتبهصورتسریعادامهداردو
کشورهایکهصاحبماهوارهاندقرارذیلاند:)ایاالتمتحدۀامریکا،روسیه،چین،هند...(

بعضیکشورهایدیگرنیزسعیدارندتابهاینتکنالوژیجدیددستیابند.
همهمسایلمخابراتیازطریقماهوارهتنظیممیگردد؛مانند:)رادیوها،تلویزیونهاوغیرهکه
ماهوارههایزیاددرفضابرایارسالپیامهاوامواجرادیویی(فعالیتمیکنندودرسراسرجهان
امواجمشخصرادیوییراانتقالمیدهندودربرخیاموردیگرمخابراتی؛مانندبخشنظامی،

استخباراتیوغیرهنیزفعالیتدارند.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندراجعبهاهمیتاقمارمصنوعی،پیشگوییآبوهوا،
موضوعاتاقتصادی،زراعتیونظامی.باهممباحثهنمودهونتیجۀبحثراسرگروهبههمصنفان

بیانکنند.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�جیوستشنریGeo Stationaryچیست؟

Sattelit Network-2دربخشجغرافیهچهخدماتراانجاممیدهد.
جملهذیلراتکمیلکنید:

3-پیامهاییکهازاقمارمصنوعیبهزمینمیرسد...................وپیامهاییکهاززمینبهاقمار
مصنوعیفرستادهمیشودبهنام...............یادمیشود.
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نوت:اقمارمصنوعیدرهنگامفعالیتدرفضاءتوسطدوبالکهدراطرافآنجادادهشده،
انرژیموردضرورتخودراازآفتابمیگیرد

 .

فعالیت خارج صنف: 

راجعبهانواعاقمارمصنوعیوتهیۀانرژیموردضرورتآنمقالۀمختصربنویسیدودرساعت
آیندهمضمونجغرافیهبههمصنفانقرائتنمایید.
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8ـ1 دود و گاز ناشی از مواد سوخت

درمحلیکهزیستداریدآیادودوگازاتفابریکههاشمارااذیتمیکند؟

سالمتیبدنوصحتانسانازضرورتهایاصلیحیاتاست،هرعاملیکهصحتوسالمت
مواد و ازکثافات عاری باید ما رومحلزیست این از است. راآسیبمیرساندمضر انسان
اشیا تا باشد،درغیرآنمحیطزیستماآلودهخواهدبود،پسالزموضروریاست مضره
وعواملیکهمحیطزندهگیرامتضررمیسازدآنرابهصورتبهتربشناسیمودرصددچاره

جوییآنبراییم.
محیطبهصورتفطریپاکبودهوازجملهاعطایخداوندیاست.،بناًءشناختنمحیطزیست

کهجزءبزرگیازجغرافیهاست،بایدبهآنمعرفتکاملداشتهباشیم.
محیطزیستمجتمعComplexکلیهپدیدههایحیاتیاستکهبهانسانها،حیواناتونباتات

فصل هشتم
مشکالت جهانی محیط زیست درس      پنجاه و یکم
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زمینه،حیاترامساعدمیسازد.اجزایمهمآنرااراضیمحلبودوباش،خاک،آب،فرش
نباتی،موجودیتحیواناتواتموسفیرتشکیلمیدهد.

درطولزمانانسانهادریافتندکههمینمحیطمیتواندبسیاریازنیازهایآنهارامرفوعسازد.
ازاینجهتبهسرعتبامحیطخودرابطهبرقرارکردند.درینارتباطتجربههایزیادیکسب
نرمکردند. پنجه آن تهدیدات با هم و آشناشدند طبیعت زیباییهای و ها زشتی به نمودند،
ازامکاناتآنبهرهمند تا باطبیعترابطهبرقرارکنند باید انسانهادریافتندکهدرهرمحیط

گردند.
مناطقصحراییوخشکبرایزراعتوتولیدموادغذاییمناسبنبودهدرمناطقسرسبزمجاور
دریاهاوجهیلهاهمهشرایطبرایزندهگیمطلوبفراهمبود.پسدرکنارهمیندریاها

تمدنهایبزرگشکلگرفت.
درهرجای،انسانسعیداردشرایطمحیططبیعیرابشناسدوزندهگیخودراباآنمطابقت

دهدویامحیطرامطابقنیازمندیهایخودتغییردهد.
محیطیکهمادرآنزندهگیداریمداراینظموقانونمندیخاصاست،کهازجانبخداوند
قوانین اساس بر نباتات،همهوهمه بادها،روییدن باران،وزش باریدن . )ج(تنظیمشدهاست
معینبهوجودمیآید.مابایدقوانینطبیعیرابشناسیموبهآنپابندباشیمومحیطخودراپاکیزه

نگهداریم.درغیرآنحیاتطبیعیمارامتأثرساختهوزندهگیرابرهمهمشکلمیسازد.
وصعود زمین روی مزدحم ترافیک زبالههایصنعتی ها، فابریکه تأسیساتصنعتی، متأسفانه
گازاتمضرهگلخانهییاتموسفیرزمینراآلودهساختهکهحیاتانسان،حیوان،ونباترابه

خطرمواجهگردانیدهاست.
باشیم. داشته دقیق و مستند معلومات وهوایمحل، بهآب راجع باید آلودهگی به رابطه در
اتموسفیریکپدیدۀمهمحیاتیستبرایانسان،حیواناتونباتاتبنابرآنبهاینمنبعحیاتیباید

توجهودقتکاملنمودهوازاینمنبعبهصورتصحیحودرستاستفادهکرد.
دودوگازاتناشیازموادسوختدرسراسرجهانفضاراآلودهساختهکهمستقیماًباالیسیستم
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تنفسانسانودیگرزندهجانهااثرات
کاربن گازات تعامالت و دارد ناگوار
گاز اوکساید، مونو و اوکساید دای
نایتروجن کاربن، کلوروفلورو متان،
خون، دوران جهاز باالی اوکساید
جهازتنفسیوغیرهتأثیراتغیرصحی

دارند.
شامل زمین در گازات و دود منابع
آتش نفت، سنگ، زغال سوختن
سوزیهاوفابریکاتصنعتیمیباشد.

فضایشهرکابلبهاثرازدیادوسایطنقلیه،ازدیادنفوسوآلودهگیهایشهریغیرصحی،
آلودهگردیدهکهباالیصحتهمشهریانمااثراتناگوارواردکردهاست.

موادیکهدرمجموعباعثآلودهگیهوامیگرددقرارذیلاند:
زبالههای تراکممواداضافیوغیرصحی5� انتشارصداها4� 1�موادسمی2�موادکیمیایی3�
صنعتیواتومی6�تراکماجساممضر7�آتشسوزی8-عدمموجودیتکانالزیسیونمناسب

وغیره.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههاتقسیمشونددربارۀگازاتمضرۀموادسمی،آلودهگیآبوهواتراکم
موادفاضلهکهباالیصحتمااثراتناگوارداردبحثنمودهونتایجآنرادرمحضرهمصنفان

بیانکنند.
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سؤال ها:   

مختصراًجوابدهید:
1�محیطزیستراتعریفنمایید.

2�کدامموادباعثآلودهگیمحیطزیستمیگردد؟
جمالتصحیحراتشخیصدهید.

3�گازاتمضرهدرفضامستقیماًباالیجهازدورانخونوسیستمتنفسیمااثردارد.
4�منابعاصلیدودوگازاتمضرهآتشسوزیهایرویزمیناست.

فعالیت خارج از صنف:  

شاگرداندربارۀآلودهگیهوایکابلونتایجمضرۀآنمعلوماتجمعآورینمودهوآنرا
ACKUدرصنفارائهنمایند.
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الف( وسایط نقلیه 

• انتشاردودوگازاتوسایطنقلیهباالیآلودهگیمحیطزیستچهنوعاثراتمنفیرادارا
میباشد؟

وسایطنقلیهیکیازضرورتهایمهمبشریاستکهدرانتقاالتاشیاوافرادتسهیالتالزمرا
بهمیانآوردهاست؛امادرینجابحثرویوسایطنقلیهدرشهرهابهحیثعاملآلودهگیهای

هواصورتمیگیرد.
وسایطنقلیهدرفضا،زمینوابحاربرایانتقاالتبهکارمیرود،شبکههایانتقاالتیدرتمامجهان
مشکالتحملونقلراحلمیکند.درپهلویآنانتشاردودوگازآنمحیطزیستراآلوده

میسازدخصوصاًهواراآلودهساختهوتنفسرابرایانسان،حیوانونباتمشکلمیسازد.
دودوگازاتمضرۀوسایطنقلیهباعثکثیفشدنهواوبهوجودآوردنفضایغیرصحیبرای

تمامموجوداتحیهمیگردد.
)Pollution(قرارمطالعاتامروزیوسایطنقلیههواراملوثمیسازد،عاملآلودهگیهوا
بناًءهر نایتروجناوکساید،سلفر،سربوغیره(میباشد. شامل)دود،کاربنمونواوکساید،

عاملیکهباعثآلودهگیمحیطمیگرددبهنامآلودهگییاPollutionیادمیشود.
ازدیادنفوسدرجهانضرورتبیشتربهوسایطنقلیهدارد،درنتیجه،تولیدگازاتاینوسایط

باعثازدیادآلودهگیهوامیگردد.
پیشرفته نیست.کشورهای  معیارهایصحیوشهری فقیرمطابق محیطزیستدرکشورهای
توانستهاندتاحدیجلوافرازاتمضرۀوسایطنقلیهراازنظرتکنالوژیجدیدوساختاروسایط
بهترنقلیهبگیرندوبههیچوسیلۀنقلیهکهسببتولیددودوگازمضرهمیگردد،اجازهگشتو

گذاررانمیدهند.

درس      پنجاه و دوم
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به کابل شهر مخصوصاً بیشتر، نقلیه وسایط داشتن با اواخر درین افغانستان ما عزیز کشور 
مشکالتبزرگآلودهگیمحیطیمواجهمیباشدفضایشهرزیبایکابلراگازاتمضرهو
دودموترهایکهنهوفرسودهواستعمالنفتبیکیفیتکهباعثافزایشسلفردرهوامیگردد

خرابساختهاست.
آلودهگیوسایطنقلیهرابهکتگوریهایزمینی،بحریوهواییمیتوانمطالعهنمودکههر
بخشآنبهنوبهخودزمین،ابحاروفضاراالودهساختهاست.طبیعتاًفضایصافوطبیعیآلوده

نمیباشد؛اماانسانهابااستفادهازتکنالوژیجدیددربسینقاطمحیطراآلودهساختهاند.
.

فعالیت داخل صنف:  

)Pollution(شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندوهرگروهدربارۀعواملآلودهگیهوا
باهمدیگربحثنمودهونتیجهبحثرانمایندۀگروهبههمصنفانبیانکند.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1�کشورهایپیشرفتهچگونهجلوآلودهگیهواراگرفتهاند؟

2�گازاتوسایطنقلیهباعثکداممشکالتدرشهرهامیگردد؟
جمالتراتکمیلنمایید:

3�وسایطنقلیهدر)(باعثآلودهگیمیگردد.
4�صحتانسانمستقیماًبا)(رابطهدارد.

5�هرعاملیکهباعثآلودهگیمیگردد)(نامیدهمیشود.
جوابصحیحراانتخابکنید:

6�کدامیکازگازاتباعثآلودهگیهوامیگردد.
ج(کاربنمونواکسایدد(ب،جصحیحاست ب(نایتروجناکساید الف(اوکسیجن

فعالیت خارج صنف:  

دربارۀوسایطنقلیهفکرکنید.کهچرامحیطزیستراآلودهمیسازد.دراینموردمقالهبنوسید
ودرساعتآیندهمضمونجغرافیهبههمصنفانبیاننمایید.
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ب( تأثیر فابریکه ها باالی محیط زیست

گاهیبهفابریکههایصنعتیرفتهاید؟کدامنوعگازاتمضرهازفابریکههاخارجمیگرددو
محیطزیستراآلودهمیسازد؟

مطالعات و ساخته معطوف بهخود را ها دان جغرافیه توجه جلب مجموع در زیست محیط
امروزیدرینبارهنشانمیدهدکهایجادکارخانههادرسطحوسیعباعثآلودهگیهوا،زمین

وآبهایجاریوتحتاالرضیگردیدهاست،.
انقالبصنعتیازاروپاآغازگردید.کهمهدآنکشورانگلستانبودوازآنجابهسایرکشورهای
بهحدوسیع امریکا متحدۀ  ایاالت در امریکایشمالیمخصوصاً در و یافت انتشار  اروپایی

درس      پنجاه و سوم
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در  فابریکه نوع صدها و سازی طیاره سازی، کشتی سازی، موتر فابریکههای یافت، توسعه
زمینههایدیگرآغازبهکارنمود.

کشورهایآسیایی؛مانند:جاپان،چین،هندوغیرهبهتأسیساتکارخانههایمختلفپرداختند
بخشهای در بزرگ فابریکههای نیز آسترالیا و افریقا قارۀ مانند دیگر؛ اکثرکشورهای در و
ایجاد را بزرگ مشکالت زیست محیط گی آلوده به تأسیسات همه گردید. تأسیس خاص
(گاز  

4CH (،گازمتان)  
2CO نمودهاست؛مانندتولیداتگازاتزهرناککاربندایاکساید)

(،بخاراتآبوآیونهایذرات  
2NO نایتروجندایاکساید) ،)CFC(کلوروفلوروکاربن

اتومیوغیرهداخلهوامیگرددکهخواصفزیکیوکیمیاییهواراتغییرمیدهد.
مجموعاًگازاتمضرهکهازفابریکههاخارجمیگردند،بعضاًصعودنمودههواراآلودهمیسازد؛
مثاًل:گازکلوروفلوروکاربنC.F.C )Choloro Fluoro Carbon(ازفابریکههاومنابع
سردکنندۀخارجمیگرددکهدرطبقاتباالییهوادرقشراوزونبامرکباتکیمیاییتعامل

کردهباعثتخریشطبقۀاوزونشدهوباآلخرهباعثگرمشدنزمینمیگردد.
گازاتمضرهمجموعاًباعثآلودهگیهواگردیدهحیاترابهخطرمواجهمیسازدکهدرنتیجه

باعثبهمیانآمدنامراضگوناگونمیگردد.
همچنانفابریکههایاتومی)Radio Active Waster(باعثایجادمشکالتذیلمیگردد:

-تشعشعاتاتومیدرساحۀیککیلومترمربعماحولخودراتخریبمیسازد.
�باالیزراعت،کشتوکاراثراتمنفیدارد.

�داخلجوفضامیگردد.
�حیوان،انسانونباترابهمرگتهدیدمیکند.

�انفجاراتومیچرنوبلکهساحاتوسیعراازبینبرده،مثالبرجستۀاینمطلباست.
میگردد.  

2CO �باعثتولیدگازکاربندایاوکساید
�سرطانهایجلدیرابارميآورد.

�تأسیساتوموادغذاییرامتأثرمیسازد.
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تأثیراتناگوارفابریکههاوکارخانههایصنعتینهتنهادرزمین؛بلکهدرفضاوابحارنیزقابل
احساساست،تاثیراتناگوارفابریکهها،اتموسفیرزمینرانیزآلودهمیسازد.دریاهاییکهدر
جوارفابریکههاجریانداردنیزازمواداضافیفابریکههامتأثرمیگردد.موادفاضلهاتومینیز
آبابحارراآلودهمیسازد،انتشارنفتازکشتیهاینفتکشدرابحارتأثیرمنفیدرآب

ابحاروحیاتبحریواردمیکند.

فعالیت داخل صنف:  

فابریکههافکر اضرار تقسیمشوند،هرگروهدربارۀ مناسب بهگروههای شاگرداندرصنف
نموده،اثراتناگواردستگاهاتومیراتوضیحوآنرانمایندۀگروهبههمصنفانارائهنمایند.

سؤال ها:  

جوابصحیحراتشخیصکنید:
1�یکیازکشورهایذیلمهدانقالبصنعتیاست.

الف(جرمنیب(انگلستانج(فرانسهد(ایتالیا
2�دستگاهاتومیمولدبرقچرنوبلبهکدامکشورذیلتعلقدارد.

الف(اکراینب(قزاقستانج(ترکمنستاند(ارمنستان
3�گازمضرهکلورفلورکاربنکداماثراتمنفیرادارند.
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.ب(برایحیاتمفیدمیباشد. الف(طبقهاوزونراتخریشمیکند
ج(برایتنفسمفیداست.د(تنهابراینباتاتمفیداست.

مختصراًجوابدهید:
1�کدامگازاتمحیطزیستراآلودهمیسازد؟

2�گازاتمضرهفابریکاتبیشترسببکدامامراضمیگردد؟
3�تأسیساتفابریکههایاتومیباعثایجادکداممشکالتمیگردد؟

فعالیت خارج از صنف:  

لستگازاتمضرراکهدرآشپزخانه)پختوپز(موجوداستبنویسیدواثراتنادرستآن
ACKUهارادربارۀحیاتانسانواضحسازید.
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8، 2- زباله های صنعتی

دربارۀآلودهگیمحلزیستتانفکرنمودهایدواضرارزبالههایصنعتیرامیدانید؟
خانهگی، زبالههای میباشد: ذیل اجزای شامل که :Physical State یا فزیکی 1�زبالههای

زبالههایشهری،آبهایگندیدهوامثالآن.
کاربن، اوکسایدهای ترکیب کاربن، مانند: Biochemical؛ و حیاتی کیمیای زبالههای  �2

نایتروجناوکساید،کلورایدهایعضویوغیره.
3�سکتورهایخدماتی:کهشاملوسایطنقلیۀزمینی،هواییوبحریمیشود.

4�زبالههایموادغذایی:نانپزیوطباخی.
5�زبالههایشهری:کهمعموالًازموادگندیدهآنگازمتانتولیدمیشود.
6�منابعتولیدیاتومی:کهترکیباتایونهایاتمیهواراآلودهمیسازد.

7�تولیداتصنعتی:کهگازکلوروفلوروکاربن)C.F.C(ازآنتولیدمیشود.

درس      پنجاه و چهارم
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زبالههامعموالًدراثرتعامالتکیمیاییوفزیکیخواصاصلیمحیطراتغییرمیدهدواین
تغییراتدرخشکهوآبوهواتاثیراتناگواردارد.کهدرفضابهطبقهاوزونصدمهرسانیده
وشعاعماورایبنفشمستقیماًبهزمیننفوذمیکندکهباالیصحتانسانهاودیگرموجودات

حیهوتغییراتآبوهوایکرۀزمینتأثیرمنفیبهجامیگذارد.
موجودیتزبالههابزرگترینمشکلبرایعالمبشریتاستکهحیاتتماماجسامحیهراتهدید
میکند.محیطزیستانساندرحاالتکنونیغیرصحیشدهوباعثایجادمشکالتبزرگ
گردیدهاست.ازطرفدیگرزبالههایصنعتیابحارراآلودهساختهحیواناتیراکهدرابحارو
دریازیستدارندمتضررمیسازد؛مانند:دریاهایتایمزThamesورایندراروپا.فابریکههای
صنعتیوکیمیاییکهدرجوارایندودریاقراردارند،مواداضافیآنفابریکههارابهدریا

ریختهمیحطزیستحیواناتبحریراکثیفوآلودهمیسازد.
سویس کشور از دریا این میکند طی را فاصله کیلومتر 1300 تامصب منبع از راین دریای
میریزد. شمال بحیرۀ به نموده عبور هالند و آلمان فرانسه، کشورهای از و گرفته سرچشمه

پاکسازیآلودهگینفتیازساحلاالسکا
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وزبالههایصنایعفلزیوکیمیاییزیادیرابهبحرانتقالمیدهد.
ابحارذریعهزبالههایاتومیونفتیآلودهمیشودکهباعثنابودیحیواناتبحریمیگردد.

بشرشاهدبسیارآلودهگیهاینفتیدر
ابحاربودهکهدرایاالتمتحدهامریکا

7000واقعهراثبتنمودهاند.

همچناندربسانقاطدیگرنیزتانکرهاینفتکشدراثرعارضهتخنیکیدروقتانتقالآب
بحرهاراآلودهمیسازد.استخراجنفتازکفابحارنیزآلودهگیراافزایشدادهاست.

بناًءانکشافصنعتیدرکرۀزمیناگرازیکطرفبرایبشرمفیداست،بههماناندازهزمین،
بحروهواراآلودهساختهاستکهنمونههایمهمآنراقباًلذکرنمودیم.یعنیزبالههاناشیاز
فعالیتهایانسانیباعثایجادمشکالتزیاددرتمامجهانگردیدهاستکهتااکنونمابهاین

مشکالتدستوپنجهنرممیکنیم.

ACKUحوزۀدریایراینومراکزصنعتیاطرافآن
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فعالیت داخل صنف:   

محیط در آن اضرار و ها فابریکه تاسیسات دربارۀ تقسیمشده مناسب بهگروههای شاگردان
زیستبحثنمودهونتیجۀبحثرانمایندۀگروهبههمصنفانبیانکند.

سؤال ها:  

جملهذیلراتکمیلکنید:
1�زبالههایصنعتیبزرگترین)(برایعالمبشریتاست.

جوابصحیحراانتخابنمایید:
2�کدامدریاهایاروپاییبیشترآلودهمیباشد:

صحیح ب و الف د( ج(دنیوب  ب(تایمز  الف(راین
است

مختصراًجوابدهید:
3�چراموجودیتفابریکههادرداخلشهرهامضراست؟

4-زبالهچیستتعریفکنید.
5-درکدامکشورهایجهانزبالههایصنعتیبیشترمیباشد؟

6�محیطزیستحیواناتبحریراکدامزبالههاتهدیدمیکنند.
فعالیت خارج از صنف:  

دربارۀمحیطزیستمعلوماتدادهوعواملمضرۀزبالههارابنویسیدودرصنفارائهنمایید.
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درس      پنجاه و پنجم
8، 3- خطرات نازک شدن طبقه اوزون

آیابهکلمۀطبقهاوزونآشناییدارید؟

تشکیلطبقهاوزون

اشعه ماورای بنفش

بخش از اوزون

(باالیطبقهتروپوسفیربهارتفاع)15(کیلومترازسطحبحربهمثابهیکمانع  
3O طبقهاوزن)

ممکن اشعۀ این میکند. (عمل UL( یا و Layer Ultraviolet بنفش ماورای اشعه دربرابر
استباعثسرطانجلدیونابیناییچشموهمچنانکاهشمحصوالتزراعتیوازبینرفتن

ماهیهایابحاروعملیۀترکیبنوریفوتوسنتیزکهبرایزندهگیضروریاستشود.
اشعهماورایبنفشبهسهقسممیباشد.

:)UV-C(1�اشعۀماورایبنفش
کهطولموجآناز)200تا280(نانومترمیباشد)کهیکمایکرونمساویبه1000نانومترو

یکمیلیوننانومترمساویاستبهیکملیمتر.(
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تأثیرایناشعهباالیزمینوباشندهگانآنخیلیخوبوعالیبودهکهزمینراازخطراتاشعۀ
ماورایبنفشمحافظهمیکند،بهخصوصآنعدهزندهجانهاییکهانسانبهآنضرورتدارد

وبرایانساندرتولیدغذامفیدمیباشند.
هرگاهقشراوزونبهکلیتخریشگردداشعه)UV-C(بازهموظیفهخودرابهدرستیانجام

میدهدیعنیتخریشطبقهاوزونباالیاشعه)UV-C(ووظایفآنهیچنوعتأثیرندارد.
:)UV-A(2�اشعۀماورایبنفش

طولموجآن)280�320(نانومترمیباشدوآنرااشعهفعالنیزمیگویندکههمیشهحیات
رابهمرورزماندرمدتدرازتخریبمیکندیعنیبرایباشندهگانزمینخطرناکمیباشدو

اثراتآنفورینبوده؛بلکهبهگذشتزمانتأثیراتمنفیآنخطرناکمیباشد.

تغیرفشار

طبقۀاوزون

طبقهمالیکولینایتروجن

رارت
قوسح

رادیوی
سامواج

انعکا
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3-اشعۀماورایبنفش)UV-B(:طولموجآن)320�400(نانومترمیباشدوایناشعهبهتمام
باشندهگانرویزمینمضربودهوحیاتانسانوسایرموجوداتحیهراتهدیدبهمرگمیکند.

طوریکهقباًلگفتهشدباعثکوریچشموسرطانجلدنیزمیگردد.
زمینبهحیثخانۀمشترکومحلزیستتمامموجوداتحیهبوده،بایدازتمامآلودهگیها
محفوظباشد.موجودیتگازاتمفیدهاوزوندرطبقهتروپوسفیرTroposphereکه)11(

کیلومترضخامتداردجابهجاشدهوکرۀزمینرااحاطهکردهاست..
گازنایتروجنواوکسیجنمستقیماًباالیحیاتاثردارد،گذشتهازآنترکیبدستهجمعیآن

طبقهترویوسفیرTroposphereراازاشعهتحتسرخوماورایبنفشحفاظتمینماید.
Troposphereطبقهحایلاستمیانتشعشعاتنورآفتابوطبقهتروپوسفیر)  

3O طبقهاوزون)
سطحزمین،کهزمینههرگونهفعالیتهایحیاتیرابرایانسان،حیوانونباتوسایرموجودات
فراهممیسازدوطبقۀکرۀحیاتییابایوسفیر)Biosphere(راتمثیلمیکند؛بناًءنازکشدن

(ویاتخریشآنحیاترادرکرۀزمینتهدیدمیکند..  
3O طبقهاوزون)

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندرویموضوعاتذیلباهمبحثکنندونتیجۀبحث
راسرگروهبههمصنفانارائهنماید.

1�طبقۀاوزونچهاهمیتحیاتیدارد؟
2�اشعۀUV-Cماورایبنفشچهاهمیتدارد؟

3�اشعۀUV-Bماورایبنفشچهخصوصیتدارد؟
4�ضرراشعۀUV-Aماورایبنفشراواضحسازید؟
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سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
1کداماشعۀماورایبنفشباعثسرطانجلدیوکوریچشممیگردد؟

2-بایوسفیرچهمعنیدارد؟
جوابصحیحراتشخیصکنید.

3-خصوصیتاشعۀماورایبنفش)UV-C(چیست؟
الف(حیاتزندهجانهاراتامینمیکند.ب(باالیحیاتدرسطحزمینتأثیرناگواردارد

ج(هیچنوعتاثیرندارد.د(باعثسرطانجلدیمیگردد

)UV-B(4-اشعهماورایبنفش
الف(اشعهمفیدسطحزمیناستب(هیچاثرندارد.

ج(اثراتمنفیدارد.د(برایحیاترویسطحزمینمضراست

فعالیت خارج از صنف:  

بااستفادهازکتابخانهوانترنتتحتعنواناهمیتطبقۀاوزون،معلوماتراجمعآوریودر
ساعتآیندهجغرافیهبههمصنفانارائهکنید.
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درس      پنجاه و ششم
الف( تخریش طبقة اوزون

(برایادامهحیاتدرکرۀزمینچهارزشدارد؟  
3O طبقۀاوزون)

قطب جنوبیقطب شمالی

تخریش طبقۀ اوزون

)Remote Sensing( سنسنگ ریموت توسط که هوا طبقات و فضایی جدید مطالعات
افزایش صورتگرفتهاست،جغرافیادانهادریافتندکهقشرمحافظهییسطحزمین)توسط
گازهایگلخانهیی(درقطبجنوبتخریششدهاست.طبقۀاوزونکهحیاتانسانهارااز

تابشماورایبنفشآفتابنگاهمیداردموجودیتآنالزموضروریست.
یی محافظه قشر  )  

3O اوزون) طبقه گردید، بحث باره درین  گذشته درس در طوریکه
است. آفتاب بنفش ماورای اشعۀ تشعشعات از حیه اجسام برای Atmosphere اتموسفیر
درسال1974مبعضیازدانشمنداندریافتندکهگازاتگلخانهییمانند)کاربندایاوکساید،
(میشود  

3O گازمتان،اکسایدنایتروجنوکلوروفلوروکاربنC.F.Cباعثتخریشطبقهاوزون)
.
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تولیدگازC.F.CازدستگاههایسردکنندهAir-condition؛مانند:فریزر،ایرکندیشن
یاماشینسردکنندهوغیرهدرفضانفوذمینماید.اینگازبهسببتعامالتسنگیننمیتوانددر
(صعودمیکند،  

3O سطحپآییناتموسفیرتعاملنماید،ازینرووقتیگازاتمذکوردرطبقۀ)
(میگردد.  

3O تعاملکیمیایینمودهسببتخریشطبقۀاوزون)

تخریش جنوب قطب در اوزون قشر %50 که دریافتند 1987 سال در دانشمندان همچنان
اندازه این به دانشمندان ازضخامتاصلیآنکاستهشدهکههیچگاه )Deplete(گردیدهو
ازینرودانشمنداندرسال1995مدر بینینمیکردند، پیش )  

3O ازتخریشاتطبقۀ) زیاد
نموده (جلوگیری  

3O بیشترطبقه) ازتخریشات تا مونتریالکشورکانادادورهمجمعشدند
واینواقعهرابهگوشجهانیانبرسانند؛بناًءدراینجلسهبزرگعلمیتصمیمگرفتندتاجلو
تااز بیشترطبقهاوزونقطبجنوبرابگیرندوهرچهعاجلترآنراترمیمکنند تخریشات
فیصله به تمامکشورهایشرکتکننده متاسفانه اما C.F.Cجلوگیریشود؛ بیشترگاز تولید
)مونتریال(عملنهنمودندباآلخرهنمایندهگان)124(کشورجهاندرشهرلندندورهمجمع
شدندودربارۀخطراتبیشترگاز)C.F.C(وتولیدآنبحثنمودهوبهصورتقاطعانهتصمیم
گرفتندتاباپیرویازجلسۀمونتریالیکباردیگردرجلسۀلندنازتولیداتگازاتگلخانهیی

وC.F.C((بهصورتجدیوحتمیجلوگیریصورتگیرد.
میلیون 26 بهمساحت جنوب قطب فضای در بزرگ سوراخ که دریافتند م )1998 سال) در
به دانشمندچینایی Van Alan میباشد، امریکایشمالی بهمساحت معادل یا مربع کیلومتر

کشفواقعهفوقنایلگردید.
درسال)1999�2001(مدانشمندانامریکاییدرانجمنNOAAوناساNASAمرکزتحقیقات
فضاییایاالتمتحدۀامریکادریافتندکهکشفیاتVan Alanبهصورتواقعیدرستبودهدر

سال2003ممساحتتخریشطبقهاوزونبهاندازه28میلیونکیلومترمربعتوسعهیافتهاست.
باالخره شود، جلوگیری  )  

3O ( تخریشات از عاجل بهصورت تا شدند آن درپی دانشمندان
)  

3O توانستندجلوتخریشطبقهاوزونرادرقطبجنوببگیرند.زیراتخریشطبقهاوزون)
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باعثعواملذیلدرکرۀزمینگردیدهاست:
•گرمشدنزمیننظربهسالهایقبل.
•ذوبشدنیخچالهادرکرۀزمین.

•باالآمدنسطحابحار.
•بهمیانآمدنخشکسالیوکمبودمحصوالتزراعتیدرزمین.

فعالیت داخل صنف:  

شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوند،دربارۀارزشقشراوزونبرایحیاتدرسطحزمین
ودرصورتتخریشاوزونعواملناشیازآندرکرۀزمینبحثکنندونتیجۀبحثشانرا
نمایندۀگروهبههمصنفانبیاننمایدومعلمصاحبنتیجۀبحثرابامعلوماتخویشجمعبندی

کند.

سؤال ها:  

مختصراًجوابدهید:
(بهطورمختصرمعلوماتدهید؟  

2O 1�دربارۀطبقهاوزون)
2�گازکلوروفلوروکاربنC.F.Cدرکدامصنایعمورداستفادهمیباشدوبرایطبقهاوزونچه

ضرردارد؟
3�چراطبقۀاوزونتخریشمیگردد؟

جمالتذیلراتکمیلکنید:
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و ................ گازهای تولید  جلو که شد گرفته تصمیم 1995م سال در لندن جلسۀ 5-در
...................گرفتهشود.

6-در1998عالمچینایی..................دریافتکهسوراخطبقۀاوزونبه...............کیلومترمربع
رسیدهاست.

فعالیت خارج از صنف:  

ازکتابخانۀمکتب،مجالتوغیرهمنابعراجعبهگازاتگلخانهییوعواملناشیازآنچند
سطربنویسیدودرساعتآیندهمضمونجغرافیهبههمصنفانارائهکنید.
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درس      پنجاه و هفتم

4، 8- قطع جنگالت

آیامیدانیدکهموجودیتجنگالتبرایموجوداتحیهچهارزشدارد؟

جنگالتونشوونمایطبیعیآنازنعمتهایخداوندیاستکهبرایانسانهاارزانینموده
است.جنگالتبهزیباییوسرسبزیکرۀزمینرونقخوبصحیواقلیمیبخشیدهاست؛.زیرا
موجودیتجنگالتدرتصفیۀهواکهماازآنتنفسمیکنیمنقشخاصداردوگازاتمضره؛
مانندکاربندایاکسایدراجذبنمودهواوکسیجنراآزادمیسازد.اوکسیجنمادۀحیاتیست

کهآنراتنفسمیکنیم.
جنگالتبرایبرقرارینظمطبیعتوحفظشرایطمطلوبزیستوجلوگیریازگرمشدنکرۀ
زمینسرنوشتسازاست؛همچنانجنگالتدراثرعملفوتوسنتیزphotosynthesisنباتات
آبونمکهاراتوسطریشهجذبنمودهوبهبرگهاانتقالمیدهدوبرگهاکاربندای
اکسایدراازهواجذبنمودهوبهاثرتابشنورآفتابکاربوهایدریدهاراتولیدمینمایدودر
روزاوکسجنراازادمیسازدکهبرایتنفسموجوداتحیهارزشحیاتیداردوبرعکسدر
شبکاربندایاکسایدراخارجواوکسیجنرامیگیردیعنیتوازنگازکاربندایاکسایدو

اوکسجنراتنظیممیکند.همچنینمقدارزیادگردوخاکآتموسفیرراجذبمیکند.
موجودیتجنگالتدرحیاتبشرفوایددیگررانیزدارامیباشد:
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�میوۀدرختهااکثراًغذایعدۀزیادیازانسانهاراتشکیلمیدهد.
�چوبدرختهادرساختمان،تهیهلوازممنزلوکاغذمورداستعمالقرارمیگیرد.

�سایۀدرختانانسانراازگرمایشدیدمحافظتمیکند.
�جنگلهاازبروزسیالبهاجلوگیریمیکند؛زیراریزشبارانبهرویبرگهاوشاخهااز
سرعتبارانمیکاهدوریشهدرختهاازفرسایشخاکجلوگیریمینماید،خاکجنگل

که است  گیاهان برگ و شاخ از پوشیده هم
آبراجذبکردهوجویبارهایمملوباآبرا

بهوجودآورد.
استفاده ادویه تهیه برای جنگل حاصالت از �

میشود.
�ازحاصالتجنگالتدرصنعتاستفادهمیشود.
�جنگلهامحالتمناسببرایتفریحوگشتو

گذارمیباشد.
و ها فابریکه موترها، سروصدای از درختان �

طیاراتمیکاهد.
-محیطزیستحیاتوحشرامیسازد.

مواد آوردن بهدست برای جهان مناطق اکثر در
از بسیاری و سوخت مواد خانه، وسایل غذایی،
نیازمندیهایدیگرخود،ازقطعجنگالتاستفاده

میکنند.درطولدهۀ1980مدربسیاریازنواحیجهانقطعونابودیجنگلراشاهدبودهایم.
طبقاحصائیه،تنهادرنواحیاستواییوهمهساله105ملیونهکتارزمینازمساحتجنگالت

کاستهمیشود.
و داشته نامطلوب اثرات برخالف دهد مفید نتیجۀ اینکه بهجای زمین کرۀ در جنگالت قطع
ها فابریکه و بیشترصنعت  انکشاف و نفوس ازدیاد زیرا میگردد؛ اقلیم برهمخوردن باعث
ساحۀجنگالترادرکشورهایاروپایی،امریکایی،افریقایی،آسیاواوقیانوسیهقسماًمحدود
ساختهاست.درایناواخرسازمانسبزدرمللمتحدایجادوحامیانآنمانعقطعجنگالتشد؛
اماتاحالتخریبجنگالتدرنیمکرۀشمالیوجنوبییکساناستوموفقبهقطعجنگلهانه
گردیدهاند.قطع،جنگالتدراکثرکشورهایجهانبهمالحظهمیرسدکهقسماًبهاثرآتش
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سوزیهاوقسماًبهاثرقطعکردنبهمنظورصنایعصورتمیگیردوبخشیازمنابعخودرااز
دستدادهودرنتیجهمرحلۀصحراییشدنراسریعمیسازد.

�عواملذیلبرایازبینبردنجنگالتنقشزیاددارد:
1�خانهسازیوانکشافصناعتیدرجهان

2�تبدیلمنطقۀجنگلیبهزمینزراعتی
3�آتشسوزی

فعالیت داخل صنف:  
شاگردانبهگروههایمناسبتقسیمشوندبخشیازگروههادربارۀمفیدیتموجودیتجنگالت
وبخشیدیگردربارۀضررهایقطعجنگالتبایکدیگربحثنمودهونتیجۀآنرانمایندۀ

گروهبههمصنفانبیانکند.

سؤاالت:
مختصراًجوابدهید:

1�عملفوتوسنتیزدرتصفیۀهواچهتأثیردارد؟
2�ازجنگالتچهاستفادۀاقتصادیممکناست؟

3�ازبینرفتنجنگالتچهتأثیربهمحیطزیستدارد؟
درجمالتذیلجوابصحیحراتشخیصکنید.

4-جنگالتگردوخاکاتموسفیرراجذبمیکند.
5�توازناکسیجنوکاربنهواراتنظیممیکند.

6-قطعجنگالتبرایحیاتماچندانمفیدنیست.
7-تخریبجنگالتدرنیمکرۀشمالیوجنوبییکسانمیباشد.

فعالیت خارج از صنف:
بهدقتتمامتوجهنمودهوقطعجنگالترابهرابطۀحیاتانسانتحلیلکنیدونتایجآنرادر

کتابچههایتانثبتوساعتآیندۀجغرافیهدربارۀآندرصنفبحثکنید.
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اصطالحات 
از اثرآنقسمتی بهطورمستقیموغیرمستقیمدر Pollutionپروسهییاستکه : آلوده گی 

محیطآلودهشدهبرایزندهگینامساعدویاخطرناکمیگردد.
آلودهگیمعموالًبهاثرافزایشوجودیکیاچندعنصردرمحیط؛مانند:دودوگازاتدرآب
بحردرهواویاافزایشموادنفتیدرابحاربهاثرسوراخشدنتانکرهاینفتکش،بارانهای

اسیدیبهوجودمیآید.
:گازکیمیاییستکهبرایاجسامحیهمفیدمیباشد.  

2O اوکسیجن

ایکولوجیEcology:علمیاستکهرابطهانسان،نباتاتوحیواناترابامحیططبیعیموردمطالعه

قرارمیدهد.
اتموسفیریاجوAtmosphere:هواییکهاطرافکرۀزمینراپوشانیدهاست.اتموسفیردارای

 
2O .  

2CO طبقاتگوناگونوگازهاوموادمختلفاست.عناصرموجوددرجوعبارتانداز
.Krوکرپتون  

4CH ،هیلیومHe،متان  
2N .

1�تروپوسفیر0Troposphere�12کیلومتر
2�استراتوسفیر12Stratosphere�48کیلومتر

3�مزوسفیر48Mezosphere�98کیلومتر
689�98Thermosphere4�ترموسفیر

5�اگزوسفیرExosphereبیشاز689کیلومتر
اقلیمیاآبوهواClimate:حالتمتوسطآبوهوایزمیندرمدتطوالنی)30-40سال(

درمحلمعیناست.
بهمطالعاتزمینو استکه تکنالوژیجدید ترینوسیلۀ :عصری Satelliteاقمار مصنوعی 

سیاراتمیپردازد.
و وفیات سطح تقلیل مانده عقب کشورهای در نفوس سریع بسیار افزایش  نفوس: انفجار  ـ 

نگهداشتسطحبلندتولداتراعلمایغرببهنامانفجارنفوسیادنمودهاند.
Documentاسناد تحقیقی و رسمی

انترنتInternet:سیستمتنظیمشدهاستکهمنبعسریعانتقالاطالعاتوپیامهایتجارتی،صنعتی،
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رسمیوتحقیقیبودهوجدیدترینسیستمانتقالاطالعاتذریعۀکمپیوتروشبکهانترنتمیباشد.
ایمل�E-mail:پستالکترونیکی.

سیستمهای و انترنت موبایل، تیلفون، )رادار، مانند Telecomunication؛ جمعی ارتباطات 

ماهوارهوغیره(.
باطالقها: سرزمینپستکهازرطوبتاشباعشدهومعموالًبتههادرآنروییدهباشدبرخالف

دندآبازآبپوشیدهنیست.
ـ تراکم نفوس: دریکساحۀمعینتعدادباشندهگانآنراگویند.

ـ ترانزیتازکلمهTraitusگرفتهشدهومعنایآنگذشتناستیعنیبینکشورهاونواحیاز

یکاستیشنبهاستیشندیگرانتقالاموالومسافرینمیباشد.
ـ تولداتBirth Rate:دریکجامعه)شهر،منطقهوکشور(سرعتتولداتاطفالرادرطول

یکسالدرهرهزارفردتعیینمیکردند.

پُستPostیاوسیلۀانتقالمراسالتوپارسلاست.

Globalizationیا جهانی شدن.
اقتصادی، اثرعواملسیاسی، به بهخارجکشور ییکه مهاجرتها ـ حرکت میخانیکی نفوس: 

مذهبیوغیرهصورتمیگیرد.مهاجرتهایداخلیباعثتمرکزدوبارۀنفوسمیگردد،در
تعدادنفوستأثیرندارد؛امامهاجرتخارجیبرتعدادنفوستأثیرمهمدارد.اگرمهاجرتهااز
خارجبهداخلکشورنسبتبهمهاجرتهایکهازداخلبهخارجکشورصورتمیگیردبیشتر

باشد.افزایشمیخانیکینفوسصورتگرفتهاست.
دوران آبیHydro cycle:سایکلیادورانآبیاستکهتوسطعملیۀتبخیرآببحربهشکلبخار

صعودکردهودراثرسردشدندوبارهبهشکلبارانفرودمیآیدوازمجرایدریاهابهبحرمیریزد.

سرعتتولداتدریکسال=
تعدادتولدات

هزارنفرباشنده

حدوسطتراکمنفوسیکناحیه=
مجموعنفوسیکمنطقه

مجموعمساحتمنطقه
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ـ دیموگرافی:ازکلمهیونانیدموسDemos)مردم(وگرافیGraphیاترسیمترکیبشده

است.وعبارتاستازمطالعهطبیعینفوس،هجرت،جنس،عمر،کسبوکاروغیرهمشخصات
نفوسمیباشد.

ـ رشد طبیعی نفوس: بهدوعاملمرگومیروتولداتارتباطدارد.بهمنظورمحاسبهرشدطبیعی

نفوسدریکناحیهویایککشوربایدرشدواندازۀتولداتووفیاترادرسالموردنظر
محاسبهنمودهونتیجهرابهفیصدیاعالننمود.


Remote Sensing:تکنالوژیعصریحالحاضراستکهمعلوماتراازراهدورمیدهد.

زبالهWaster:تفاله،موادپسماندۀفابریکههاوموادپسماندۀصنعتی.

ستاره شناسییاAstronomy:علمتحقیقیدربارۀخورشیدویاستارهگانوسیاراتودیگر

اجرامسماویرانجوممیگویند.
سرازیریانشیبیSlope:آنچهکهداراینشیباست،سطحمایل،سراشیبداربهپایین،مقابلباالیی.

سلولرCellularوسیلۀمخابرۀجدیداستکهمناطقخوردیابزرگراتحتپوششمخابره

ییقرارمیدهد.
شاهراهHigh way:راههایعمومیترانسپورتزمینی.

Natural Science.علوم طبیعی  

فکس)Fax(:ساختمانتخنیکیاستکهذریعهآناطالعاتواسنادDocumentاقتصادی،تجارتی

ودفتریوتحقیقیرابهفواصلدورونزدیکودرمدتکوتاهازمحلیبهمحلیانتقالمیدهد.
قشر اوزون)O3(:قشرمحافظهییزمیناستکهدرباالیطبقهتروپوسفیرموقعیتداردوزمین

راازاشعۀماورایبنفشحفاظتمیکند.
مگنتوسفیرMagnetosphere:عبارتازکرۀمقناطیسیاستدراطرافزمین.

اینمهاجرتدرداخل اگر بهمحلدیگر ازیکمحل تغیرمسکن Emigration  مهاجرت

کشورباشدبهنامInmigrationیادمیشوداگراینتغییردادنمحلازیککشوربهکشور
دیگرباشدبهنامImmigration.اینمهاجرتبخشیازمهاجرتبینالمللیاست..

رشدطبیعینفوس=
تعدادتولدات– تعدادوفیات

مجموع کامل نفوس
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ـ مهاجرت داخلی:مهاجرتهایکهبهشکلدایمی،فصلییاموقتیبینقسمتهایداخلییک

کشورصورتمیگیرد.
ـ مهاجرت خارجی: نوعمهاجرتیکهافرادازیککشوربهکشوردیگرمیروندتاازشرایطیا

زمینههایمختلففعالیتهایاجتماعیکشورمقصوداستفادهکنند.
ـ مهاجرت دایمی:نوعمهاجرتیکهقصدبازگشتبهمحلاولیهزندهگیخودرانداشتهباشد.

ـ مهاجرت موقت:نوعمهاجرتیکهمهاجرانقصدبازگشتبهمحلاولیۀزندهگیخودرادارند،

مهاجرانکارگرانفصلیوقبایلکوچیمیباشند.
ـ مهاجرت اجباری: نوعمهاجرتیکهبامیلورضایمهاجرینانجامنمیشود؛مانندمهاجرتدر

اثرجنگهاوآفاتطبیعی.
میدیاMedia:اطالعاتجمعیکهشاملتلویزیون،رادیوونشراتمطبوعوغیرهمیباشد.

ـ نفوس فعال اقتصادی:بهتعدادنفوسیککشورگفتهمیشودکهکهدرفعالیتهایساحههای

تولیدیوغیرتولیدیاقتصادیمصروفهستند.
ناساNASA:مؤسسۀتحقیقاتیفضاییایاالتمتحدۀامریکا.

کلوروفلوروکاربن)C.F.C(:مخففگازکلوروفلوروکاربناست.

گازات:یکیازحالتمادهاستکهدرطبیعتدیدهمیشود،مثاًلآبدرحالتجامد،بهشکل

یخبرحالتمایعبهشکلآبوحالتتبخیربهحالتگازدیدهمیشود.
:GPSگراوند پوزیشنگ ستیشن:جی،پی،اس

مایع عناصر سایر و ابحار توسط زمین که گویند را مایع کرۀ  Hydrosphere هایدروسفیر

احاطهشدهاست.
ـ وفیات: دریکجامعه)شهر،منطقهوکشور(سرعتتعدادوفیاتدرطولیکسالدرهرهزار

باشندهتعیینمیشود.

وسایط نقلیهTransportation:وسایلیاستکهبرایانتقالامتعۀتجارتیوافرادبهکارمیرود.

یخچالها: عبارتازتودۀیخهاییاستدرمناطقمرتفعکوهستانیوقطبینزمین.

)IMP(Interface Message Processor(انتقالپیامازیککمپیوتربهکمپیوتردیگر.

تعدادافرادوفاتشدهسرعتوفیاتدریکسال=
فیهزارنفرباشنده
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