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سرود ملی

دا عـزت د هـــر افــغــان دى دا وطن افغانستــــان دى 

هر بچی يــ３ قهــرمـــان دى کور د سول３ کور د تـورې 

د بــــلـو＇ــــو د ازبــکــــــو دا وطن د ！ولو کـــور دى 

د تــرکـمنــــو د تــاجـــکـــو د پ＋تــــون  او هــزاره وو 

پاميــريــان، نــورستانيــــان ورسره عرب، －وجـــر دي 

هم ايــمــــاق، هم پشـه ４ـان براهوي دي، قزلبـاش دي 

لکــــه لمـــر پر شنه آسمــان دا هيـــواد به تـل ＄ــلي８ي 

لکــــه زړه وي جــاويــدان په سينـــه ک３ د آسيـــــا به 

وايو اهللا اکبر وايو اهللا اکبر نوم د حق مو دى رهبـــــر 
د
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      بسم اهللا الرحمن الرحيم
پيام وزير معارف

معلمان و شاگردان عزيز!
تعليم و تربيه اساس انكشاف و توسعة هر كشور را تشكيل مى دهد، نصاب تعليمى يكى از عناصر 
مهم تعليم و تربيه مى باشد كه مطابق انكشافات علمى و نيازمندى هاى معاصر جامعه وضع مى 
ر مى باشد؛ بناء  گردد، واضح است كه انكشافات علمى و نيازمندى هاى جامعه همواره در حال تََطوُّ
الزم است نصاب تعليمى نيز به صورت علمى و دقيق انكشاف نمايد. البته نبايد نصاب تعليمى تابع 

تغييرات سياسى، نظريات و تمايالت اشخاص گردد.
است،  ترتيب گرديده  و  تهيه  بنابر همين مشخصات  دارد  قرار  امروز در دسترس شما  كتبى كه 
موضوعات علمى مفيد در آن اضافه شده است، فعال نگه داشتن شاگردان در عملية تدريس جزء 

پالن تدريس گرديده است.
اميدوارم تدريس اين كتاب با استفاده از روش هاى آموزش فعال مطابق رهنمود ها و پالن تعليمى 
تعيين شده صورت گيرد، و اولياى شاگردان نيز در تعليم و تربية با كيفيت دختران و پسران خود 
دست  و  نتايج  گرديده،  آورده  بر  معارف  نظام  آرزوهاى  و  اهداف  تا  نمايند،  متداوم  همكارى 

آوردهاى خوبى براى شاگردان و كشور ما داشته باشد.
اداء  را صادقانه  مسؤوليت خود  تعليمى  نصاب  مؤثر  تطبيق  در  ما  معلمان گرانقدر  دارم كه  باور 

مى نمايند. 
وزارت معارف همواره تالش مى نمايد تا نصاب تعليمى معارف مطابق اساسات دين مبين اسالم، 
حس وطن دوستى و معيار هاى علمى با در نظرداشت نيازمندى هاى مُبرم جامعة ما انكشاف نمايد.

در اين عرصه از تمام شخصيت هاى علمى و دانشمندان تعليم و تربية كشور و اولياى محترم شاگردان 
تمنا دارم، تا با ارائة نظريات و پيشنهادات سالم و مفيد خويش مؤلفان ما را در بهبود بيشتر تأليف 

كتب درسى يارى نمايند.
از همة دانشمندانى كه در تهيه و ترتيب اين كتاب سهم گرفته اند، و از مؤسسات محترم ملى و بين 
المللى و ساير كشور هاى دوست كه در تهيه و تدوين نصاب تعليمى جديد و طبع و توزيع كتب 

درسى همكارى نموده اند صميمانه اظهار امتنان و قدردانى مى نمايم.

و من اهللا التوفيق

فاروق وردگ
وزير معارف جمهورى اسالمى افغانستان
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فصل اول – سرحدات و تشكيالت ادارى
درس اول – حدود اربعه و موقعيت

درس دوم 1-2 سرحدات شمالى
درس سوم 1-3 سرحدات شمال شرقى

درس چهارم 1-4 سرحدات شرقى و جنوبى
درس پنجم 1-5 سرحدات غربى
درس ششم 1-6 تشكيالت ادارى

فصل دوم  نفوس و تركيب قومى در افغانستان
درس هفتم 2-1 نفوس و اهميت آن در انكشاف كشور

درس هشتم 2-2 احصائيه و توزيع جغرافياى نفوس
درس نهم 2-3 رشد نفوس و اوسط عمر

درس دهم 2-4 كيفيت نفوس و تركيب قومى در كشور
درس يازدهم 2-5 مهاجرت هاى داخلى و خارجى و جابجاشدن نفوس

فصل سوم – دين و زبان؛
درس دوازدهم 3-1 دين
درس سيزدهم 3-2 زبان

فصل چهارم – مواصالت و ارتباطات
درس چهاردهم 4-1 اهميت مواصالت
درس پانزدهم 4-2 حمل و نقل زمينى

درس شانزدهم الف. چند نوع وسايل حمل و نقل زمينى را مى شناسيد؟
درس هفدهم ب. راجع به شاهراه هاى مهم كشور چه ميدانيد؟

درس هجدهم 4-3 راجع به حمل و نقل هوايى چه ميدانيد؟
درس نزدهم  الف. ميدان هاى هوايى كشور

(Communication)درس بيستم 4-4 ارتباطات
درس بيست ويكم ب. پُست post در افغانستان

درس بيست دوم ج- تيلفون و موبايل در افغانستان
درس بيست سوم د- انترنت، ايميل و فكس

فصل پنجم نفوس و نژاد
درس بيست و چهارم 5-1 توزيع و تراكم نفوس در جهان

درس بيست و پنجم 5-2 مشكالت افزايش و كمبود نفوس جهان
درس بيست و ششم مشكالت و كمبود نفوس فعال اقتصادى در بعضى كشور هاى جهان

درس بيست و هفتم 5-3 مهاجرت ها و عوامل آن
درس بيست و هشتم مهاجرت هاى جهان و عواقب آن

فهرست مطالب
صفحاتعناوين

فهرست مطالب
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درس بيست و نهم الف- نژاد
درس سى ام ب- تقسيمات جغرافيايى نژاد ها

فصل ششم – اديان و زبانهاى جهان
درس سى و يكم 6-1 راجع به اديان مهم جهان چه ميدانيد؟

درس سى و دوم الف- دين اسالم
درس سى و سوم ب- راجع به دين مسيحيت چه ميدانيد

درس سى و چهارم ج-  راجع به آيين تائوييزم Taoism  و شنتو ييزم چه ميدانيد؟ 
درس سى و پنجم د- راجع به آيين هاى بودايى و هندوييزم چه ميدانيد؟

درس سى و ششم 6-2 زبانهاى مهم جهان
درس سى و هفتم الف- زبان عربى 
درس سى و هشتم ب- زبان انگلسى

درس سى و نهم ج- زبان التينى(فرانسوى، اسپانوى و پرتگالى)
درس چهلم د- زبان جرمنى 

درس چهل و يكم - راجع به زبان هاى چينايى، جاپانى و اندونيزيايى چه ميدانيد؟ 
درس چهل و دوم و- زبان بالتيك- ليتوانى و سالوى

درس چهل و سوم ز- زبان هندى و اردو
فصل هفتم – ارتباطات

درس چهل و چهارم 7-1 ارتباطات و جهانى شدن
( Telecommunication) درس چهل و پنجم انواع عمده وسايل ارتباطى يا

درس چهل و ششم پُست post در جهان
درس چهل و هفتم تيلفون و مبايل در جهان

درس چهل و هشتم فكسFax درسطح جهان
درس چهل و نهم انترنت و ايمل در سطح جهان

درس پنجاهم 7-2 شبكه ماهواره يى
فصل هشتم مشكالت جهانى محيط زيست

درس پنجاه و يكم 8-1مشكالت جهانى محيط زيست
درس پنجاه و دوم وسايط نقليه

درس پنجاه و سوم تأثير فابريكه ها باالى محيط زيست
درس پنجاه و چهارم 8-2 زباله هاى صنعتى 

درس پنجاه و پنجم 8-3 خطرات نازك شدن طبقه اوزون
درس پنجاه و ششم تخريش طبقه اوزون
درس پنجاه و هفتم 8-4 قطع جنگالت 

اصطالحات 

فهرست مطالب
صفحاتعناوين

فهرست مطالب
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                  درس      اول

1،1- حدود اربعه و موقعيت

در مورد موقعيت و حدود افغانستان چه ميدانيد؟
در براعظم آسيا  دوازده كشور محاط به خشكه و اقع است كه يكى از آن ها جمهورى اسالمى افغانستان 
ميباشد،  با خصوصيات برجسته طبيعى خويش يك كشور كوهستانى را در آسياى جنوبى تشكيل 
داده و با داشتن قدامت تاريخى و مدنيت پنج هزار سالة خود كشور باستانى را در آسيا معرفى ميدارد.

ثانيه و 38 درجه،  البلدهاى 29 درجه 22 دقيقه و 53  بين عرض  نيم كرة شمالى   افغانستان در 
و  دقيقه   28 درجه،   60 هاى  البلد  طول  بين  شرقى  كرة  نيم  ودر  شمالى  ثانيه   28 و  دقيقه   29
 652000 افغانستان  مساحت  دارد.  موقعيت  شرقى  ثانيه   47 و  دقيقه   51 درجه،   74 و  ثانيه   41
ميباشد. اروپايى  كشورهاى  هريك  از  بزرگتر  مساحت  نظر  از  كه  است  مربع  كيلومتر 

ميگيرد.  قرار  دوازدهم1  درجه  به  مساحت  لحاظ  از  آسيا  براعظم  در  افغانستان 
است. شده  تخمين  نفر  ميليون   26 حدود  در  ش  1388هـ  سال  در  افغانستان  نفوس 

 طول اعظمى افغانستان از نقطه شرقى يعنى دره يولى الى غربى ترين نقطه يعنى ذوالفقار 1200 كيلومتر 
و عرض اعظمى آن از منطقه خماب در شمال الى كوه هاى چگايى در جنوب 912 كيلومتر ميباشد.

1- كشورهاى كه در براعظم آسيا بزرگتر از افغانستان است عبارت اند از: روسيه، چين، هند، عربستان سعودى، ايران، منگوليا،قزا قستان، 
اندونيزيا، پاكستان، تركيه و برما.

فصل اول 
سرحدات و تشكيالت ادارى

www.Ael.af



22

 موقعيت افغانستان در جهان

نزديكترين فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقيم از جنوب غرب كوتل مزارى واقع در 
كشتگان غر و اليت هلمند الى نزديكترين ساحل بحيرة عرب در حدود 390 كيلومتر است.

جمهورى اسالمى افغانستان از طرف شمال متصل است به جمهورى هاى تاجكستان، ازبكستان 
و تركمنستان آسياى ميانه. از طرف غرب متصل است به جمهورى اسالمى ايران، از طرف شرق 
و جنوب سرحدات كشورما متصل است با جمهورى اسالمى پاكستان كه به واسطه خط تحميلى 
ديورند كه از قلب قبايل پشتون ها ميگذرد، نشانى شده است از اين لحاظ مردم افغانستان آنرا به 
رسميت نشناخته اند1 . به طرف شمال شرق، افغانستان دريك فاصله تقريباً 92 كيلومتر با واليت 

سنكيانگ جمهورى مردم چين هم سرحد مى باشد.
عرض افغانستان در قسمت پامير در حدود 24 كيلومتر ميرسد كه تاجكستان را از كشمير پاكستان 

جدا ميسازد.
موقعيت جغرافيايى افغانستان در سر راه آسياى مركزى از نظر سياست و اقتصاد اين منطقه بسيار 
1- سرحد طبيعى بين ا فغا نستان و دولت هند برتا نوى درياى سند و سواحل جنوبى بلوچستان بوداما بر اساس دسيسه انگليس ها توسط 
معاهده گندمك و ديورند قسمتى از خاك افغا نستان، از پيكر آن جدا گرديد و سرحد افغا نستان از پامير وواخان تا بلوچستان تعيين 
شد كه بر اساس آن مناطق چمن، پشين، وزيرستان، كرم، پاره چنار، افريدى، باجور، سوات و چترال از خاك افغا نستان جدا و ضميمه 
دولت هند بريتا نوى آن وقت گرديد. بعد از به وجود آمدن پاكستان مناطق متذكره به پاكستان تعلق گرفت كه براى افغا نها قا بل قبول 

نمى باشد.
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آسياى  كشورهاى  و  پاكستان  و  هند  ايران،  حوزه  سه  اتصال  محل  افغانستان  ،زيرا  است   مهم 
مركزى است.

با  افغانستان  از راه  ازين سبب تجارت آنها  ندارند.  به بحر آزاد راه  ميانه هم  كشورهاى آسياى 
ممالك جنوبى قاره آسيا صورت مى گيرد كه اين موضوع به موقعيت افغانستان اهميت زيادى 

ميدهد.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپهاى مناسب تقسيم گرديده هريك از گروپها دربارة يكى از موارد ذيل باهم 
بحث نموده يكنفر از هر گروپ موضوع خويش را در پيش روى صنف شرح دهد.

البلد  البلد و عرض  با ذكر خطوط طول  داشته  افغانستان در كدام قسمت كرة زمين موقعيت  ـ 
معلومات دهيد.

ـ نقشه افغانستان را رسم نموده طول و عرض اعظمى آنرا با در نظرداشت  مناطق آن بر روى نقشه 
نشان دهيد.

ـ نقشة افغانستان را رسم نموده نزديكترين فاصله افغانستان را با آب هاى آزاد با ذكر مناطق و 
فاصله آن بيان داريد.

ـ نقشة افغانستان را رسم نموده حدود افغانستان رادرروى آن نشان دهيد .
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   سؤال ها:

1ـ افغانستان چگونه خصوصيات طبيعى را دارا ميباشد؟
2ـ پنج كشورى كه از لحاظ مساحت بزرگتر از افغانستان اند نام ببريد.

3ـ كشورما از بحر چقدر فاصله دارد؟
4ـ صرف درجة طول البلد ها و عرض البلدهاى اطراف افغانستان را ياد آورى كنيد.

5ـ مساحت افغانستان چقدر است؟
6ـ چرا مردم افغانستان خط تحميلى ديورند را به رسميت نشناخته اند؟

  

    فعاليت خارج از صنف:

نقشه افغانستان را رسم نموده مناطق دره يولى، ذوالفقار، پامير، خماب و موقعيت همسايه هاى 
افغانستان را در روى نقشه تعيين نماييد.

  سؤال ها:

گ

   فعاليت خارج از صنف
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2،1 - سرحدات شمالى 

الف ـ خط سرحدى امير شير على خان

شكل (3) نقشه افغانستان سرحدات شمالى

جهيل زرقول
 (ويكتوريا)

شكل (3) نقشه افغانستان سرحدات شمالى

جهيل زرقول
 (ويكتوريا)

خط سرحدى امير شير على خان 

خماب

خط سرحدى ريجوى 

ذوالفقار

در قرن 19 بر اثر سياست پيشروى انگليسها و روسيه تزارى قسمت هاى زياد و مهم اين سرزمين 
از پيكر افغانستان جدا گرديد.

تعيين ســرحدات شمالى افغانســتان قبًال بين حكومت هاى محلى افغانستان وخان هاى كشورهاى 
آسياى مركزى و يا حكومت هاى مركزى افغانستان و امراى ماوراالنهر صورت مى گرفت، اما از 
وقتى كه پيشــروى روســيه تزارى در جريان قرن 19 آغاز و فتوحات را در آسياى مركزى شروع 
كردند. انگليســها براى آنكه منافع اســتعمارى خود را در شــمال هند نگهدارند از سياست روس 
هاى تزارى وقت در هراس افتاده خواســتند هرچه زودتر مقابل حمالت روسهاى تزارى مانعى به 
وجود آورند. بنابر آن در مرحله اول انگليســها امير شــير على خان را تشويق كردند تا سرحدات 
سياســى خود را با قلمــرو تزارى تعيين نمايــد. روى اين منظور مذاكره بيــن دولتين آغاز يافت.

وزيــر خارجــه انگلســتان الردگرينويــل Lord Granvill و وزيــر خارجــه روســيه تزارى 

ـ كدام ســرحد افغانســتان توســط درياى پنج و آمو تعيين شده است؟

                  درس      دوم
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 تصوير امير شير على خان 

پرنس گورچكوف Prince Gorchakove جهت تثبيت ســرحدات بين افغانســتان و روســيه تزارى تعيين 
شدند.

زرقــول  از  را  افغانســتان  شــمالى  ســرحد  ش  هـــ   1251 ســال  مطابــق  1873م  درســال  نتيجــه  در 
خــان  شــيرعلى  اميــر  ســرحدى  خــط  بنــام  اســت  آمــو   و  پنــج  دريــاى   مســير  كــه  خمــاب  تــا 
دارد. طــول  كيلومتــر   1200 خــان  علــى  شــير  اميــر  ســرحدى  خــط  كردنــد.  تثبيــت  و  تعييــن 
بــه اســاس معاهــدة 22 جــوزاى 1325 هـــ  .ش مطابــق جــون 1946م كــه بيــن مولوتــوف وزيــر خارجه 
شــوروى وقت و ســلطان احمدخان شــيرزوى ســفير افغانســتان در مســكو صــورت گرفت فيصلــه به عمل 
آمد تا خط وســط درياى آمو بحيث ســرحد شــناخته شــده و جزيره درقد كه در حــدود 422 كيلومتر مربع 
مســاحت دارد و در شــمال واليت تخار واقع اســت جز خاك افغانســتان شمرده شد. در ســال 1342 هـ .ش 
مطابــق ســال 1964 م موافقــت نامــه دربــاره اســتفاده مشــترك از آب درياى پنــج و آمو به امضا رســيد.

ب ـ خط سرحدى ريجوى
وقتى كه امير عبدالرحمن خان به قدرت رسيد در صدد بر آمد تا بقيه سرحدات شمالى بر روى 
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اراضى تعيين و تثبيت گردد به اين اساس بين دول روسيه 
تزارى و برتانيه مذاكرات دوباره آغاز گرديده فيصله 
شد كه هيئت هاى سه كشور افغانستان، برتانيه و روسيه 
در نومبر سال 1884 م به سرخس حاضر گردند. هيأت 
روسى در وقت معينه به محل مذكور حاضر نگرديده 
بلكه عساكر روسى برخالف برحمالت خود در آسياى 
مركزى ادامه دادند. تا آنكه به نزديكى پنجده رسيدند 
و از پل خاتون كه باالى درياى هريرود موقعيت داشت 
كه  افغانى  سربازان  گرفتند.  كار  نظامى  پايگاه  بحيث 
تعداد آنها به دو هزرا نفر ميرسيدو براى حفظ پنجده 

به  افغانى  عساكر  بين  تصادم  بردند،  مى  بسر  آنجا  در 
سركرده گى جنرال غوث الدين خان با قواى روسى كه به سركرده گى على خانوف بود،  واقع 
شد. سربازان افغانى به نسبت تعداد كم آنها، كه تجهيزات محاربوى هم نداشتند از پنجده دفاع 
كرده نتوانستند. پنجده و آق تپه در سال  1885 م مطابق 1243هـ .ش توسط روس هاى تزارى 

اشغال گرديد.
ازين واقعه ببعد به نسبت تلگرام تهديد آميز ملكه وكتوريا، ملكه آنوقت انگلستان براى الكساندر 

دوم تزار روس ، عساكر روسى از پيشروى زياد صرف نظر كردند.
تا  يافت  آغاز  لندن  در  انگلستان  و  تزارى  نماينده هاى روسيه  بين  مذاكرات سرحدى  بارديگر 
مذاكرات  به  مختلف  هاى  هيأت  كنند.  تعيين  را  تزارى  روسيه  و  افغانستان  غربى  سرحد شمال 
پرداختند تا كه در سال 1887 م مطابق سال 1265 هـ ش پروتوكول شش فقرة به امضا رسيد و 
Riage Way ياد ميشود روى نقشه تثبيت  بنام خط سرحدى ريجوى  سرحد شمال غربى كه 
گرديد. اين خط سرحدى بعداً توسط چارلس پت Charles Pate نمايندة انگليس و كاپيتان 
 540 طول  به  سال  چهار  مدت  در  تزارى  روسيه  نمايندة   Capitan Kamerove كامروف 
كيلومتر از دره ذوالفقار تا خماب به يك خط قوسى تثبيت شد كه طى 30 كيلومتر توسط درياى 

مرغاب و بقيه آن توسط پيلرها عالمه گذارى گرديد.
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فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شده هر گروپ در مورد يكى از موضوعات زير باهم 

بحث نموده يكنفر از هر گروپ موضوع خويش را در پيش روى صنف شرح دهد.
ـ نقشه افغانستان را رسم نموده خط سرحدى امير شيرعلى خان را باالى آن نشانى كرده در مورد 

معلومات دهيد.
ـ نقشه افغانستان را رسم نموده خط سرحدى ريجوى را باالى آن نشان داده درمورد آن معلومات 

دهيد.

    سؤال ها:

1ـ  سرحدات شمالى افغانستان چگونه تعيين گرديد؟
2ـ چرا انگليسها از قصد روس هاى تزارى در مورد فتوحاتى كه در آسياى مركزى داشتند، در 

هراس بودند.
3ـ در حال حاضر كدام كشورها مى توانند از آب درياى پنج و آمو استفادة مشترك نمايند؟

4ـ پنجده را چگونه روسها تصرف نمودند؟
5ـ چرا روسها به پيشروى زياد در خاك افغانستان ادامه ندادند.

6ـ خط سرحدى ريجوى از كدام منطقه تا كجا امتداد دارد؟

   فعاليت خارج از صنف:

سرحدى  خط  ذوالفقار،  خماب،  (ويكتوريا)،  زرقول  جهيل  نموده،  رارسم  افغانستان  نقشه 
اميرشيرعلى خان و خط ريجوى را باالى آن نشانى نموده در ساعت آينده جغرافيه آنرا به هم 

صنفان خود نشان دهيد.

سؤال ها: س  

  فعاليت خارج از صنف:
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و  افغانستان  بين  پامير  سرحدى  خط  دارد.  وجود  سرحدى  خط  دو  افغانستان  شرق  شمال  در 

تاجكستان و سرحد شمال شرقى بين افغانستان و جمهورى مردم چين .
سطح مرتفع پامير و واخان كه در حدود 6000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد ساحه آب بخش 
شاخه هاى درياى آمو و درياى سند را كه از يخچال هاى دايمى اين ساحه سرچشمه ميگيرد، 
تشكيل ميدهد. از همين سبب سطح مرتفع پامير بنام بام دنيا شهرت دارد. اين ساحه كم عرض 
افغانى كه بين روسيه تزارى، چين و هند برتانوى آن زمان موقعيت داشت. تثبيت سرحدات در 
اين ساحه از مدت زيادى مورد بحث بود. در سالهاى 1873 ـ 1887 م زمانيكه سرحدات شمالى 
نسبت  به  اما  آمد،  بعمل  نيز  دربارة سرحدات شمال شرقى  مذاكرات  ميگرديد  تثبيت  افغانستان 

خط سرحدى پامير
جهيل زرقول

دره يولى

كوتل كليك
سرحد شمال شرقى افغانستان 

نقشة افغانستان (سرحدات پامير و شمال شرقى)

3،1 - سرحدات شمال شرقى                   درس      سوم
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عقيده  عدة  زيرا  داشت؛  وجود  زمينه  در  مشكالت  آمو  درياى  سرچشمة  و  منبع  نبودن  واضح 
داشتند كه درياى آمو از جهيل زرقول سرچشمه ميگيرد و بعضى ها مى گفتند كه منبع درياى 

آمو از آب آقسو كه از جهيل چقمقتين سرچشمه ميگيرد، ميباشد.
از اين سبب تعيين و ترسيم خط سرحدى افغانستان درين منطقه ضرور بود. در اواخر دورة امير 
عبدالرحمن خان در سال 1895 م مطابق سال 1272 هـ ش نماينده هاى سه مملكت  از افغانستان 
 Major Gerlow غالم محى الدين خان حكمران آن وقت واليت قطغن و بدخشان، مجرجرلو
رئيس هيئات انگليس و فيفرو شوايكووسكى Fifroshouikoisky  رئيس هيئات روسيه تزارى 
در منطقه پامير خورد و كالن شروع به مذاكره نمودند. اين مذاكرات مدت نه ماه طول كشيد در 

نتيجه سرحد پامير در شرق تا سرحد چين بين افغانستان و روسيه تزارى تعيين گرديد.
عدة از سياستمداران انگليس عالقمند يك ساحه حايل متصرفات خود و امپراتورى روسيه تزارى 
بودند. در ساحه پامير و واخان كه هردو امپراتورى انگليس و روس باهم اتصال مى يافت براى 

آنكه يك منطقه حايل (بى طرف) بين آنها واقع شود واخان را ناخواسته به افغانستان دادند.
خط سرحدى پامير از شرق جهيل زرقول تا دره يولى در شرق امتداد دارد دولت روسيه در مارچ 
قرار داد  افغانستان توسط يك  به  ترتيب وابستگى واخان  اين  به  نموده  تاييد  را  اين خط   1986
بين المللى مسجل گرديد. در اكتوبر همين سال امير عبدالرحمن خان  درواز را تصرف نموده و 
روسها روشان و شغنان آن طرف آمو را كه از جانب نيروى افغانستان تخليه شده بود به امير بخارا 

سپردند.
بعد از تأسيس جمهورى مردم چين در سال 1949 م مذاكرات سرحدى بار ديگر در دورة سلطنت 
محمد ظاهر شاه بين دولت افغانستان و جمهورى مردم چين آغاز يافت. در سال 1336 هـ .ش 
مطابق 1957 م موافقت به عمل آمد تا سرحد بين هردو مملكت تعيين و بر روى اراضى تثبيت 
گردد. بناًء سرحد شمال شرقى كه از دره يولى به شكل يك قوس تا كوتل كليك كه در جنوب 
شرق كوتل واخجير امتداد دارد بين پامير افغانى و واليت سنكيانگ چين بطول 92 كيلومتر در 

ماه اسد سال 1343 هـ ش بصورت فنى با نصب پيلرها عالمه گذارى و تثبيت گرديد.
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فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ ها تقسيم شده هر يك از گروپها در مورد يكى از موضوعات ذيل باهم بحث 

نموده يك نفر به نماينده گى از گروپ خويش موضوع را در پيش روى صنف تشريح نمايد.
ـ درباره سطح مرتفع پامير و حدود قبلى و امروزى آن بحث كنيد.

ـ خط سرحدى پامير چگونه تعيين و تثبيت گرديد؟
ـ هدف از يك ساحة حايل چه بود؟

داده در مورد  نشان  باالى آن  را  نموده خط سرحدى شمال شرقى  را رسم  پامير  منطقة  نقشة  ـ 
معلومات دهيد.

   سؤال ها:

1ـ حدود منطقه پامير و واخان را در قرن 19 بيان داريد.
2ـ حدود منطقه پامير و واخان امروزه را شرح دهيد.

3ـ خط سرحدى پامير بين كدام كشورها موقعيت دارد؟
4ـ درياى آمو از كجا سرچشمه ميگيرد؟

5ـ كدام اشخاص از كدام كشورها در تعيين خط سرحدى پامير فيصله كردند؟
6ـ سرحد شمال شرقى بين كدام كشورها  واقع بوده و چقدر طول دارد؟

سؤال ها: س 
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  فعاليت خارج از صنف:

نقشه منطقه پامير و واخان افغانستان را رسم نموده جهيل وكتوريا، جهيل چقمقتين، دره يولى، 
كوتل كليك، كوتل واقجير، خط سرحدى پامير و خط سرحدى شمال شرقى را باالى آن نشان 

دهيد.

فعاليت خارج از صنف:
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از دورة زمامدارى احمد شاه بابا تا اوايل دورة محمد زايى ها ، افغانستان به طرف شرق و جنوب 
تا كشمير، الهور، پنجاب، پشاور، بلوچستان، ديرة اسماعيل خان، ديرة غازى خان، شكار پور، 
سند، ملتان و باالخره بحيرة عرب وسعت داشت، اما به اساس نفاق داخلى برادران شاه محمود 
سدوزايى و محمد زايى ها و رقابت خانواده سدوزايى ها و محمد زايى ها  بعضى از مناطق فوق 
به مرور زمان به دست انگليسها افتاده كدام سرحد بين تصرفات انگليس در منطقه و كشور ما 

وجود نداشت.
در ســال 1893 م انگلـــيس ها قواى زيادى را به اســـتقامت افغانـــستان ســـوق داده و بـــه امير 
عبدالرحمن خان ياد داشتى روان كردند كه هيئات سياسى جنرال رابرت را بايك فرقه عسكر 
در جالل آباد قبول كند. امير عبدالرحمن خان به خشم آمده عسكر يك لك نفرى خويش را 
امر تيارسى داد و ارادة اعالن جهاد كرد. ليكن انگليس ها كه اين مقاومت را ديدند از تصميم 
خود منصرف شده و به اين قناعت كردند كه هيئات سياسى پانزده نفرى خود را به سركرده گى 
مارتيمر ديورند به كابل بفرستند. ديورند به كابل آمد مواد معاهده ديورند را كه قبًال از طرف 

4،1- سرحدات شرقى و جنوبى  

ج

كوتل كليك

لككوه ملك سياه ككككككككككككككككككككككككككك

ستانپاكس

ستان
افغان

ى اسالالالالالالالالمممى 
هور

جم

                  درس      چهارم
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مــذاكرات زياد آنـــرا  از  بعد  ارائه كرده  امير عبدالرحمن خان  به  بود  ترتيب شده  انگليس ها 
باالى  امير عبدالرحمن خان در قصر چهلستون امضا نمودند (12 نومبر 1893 مطابق 2 جمادى 
االول 1311 هـ ق). امير عبدالرحمن خان بدون مشوره با اراكين دولتى خويش معاهده را امضا 
سرحدى  خط  معاهده،  اين  نتيجه  در  گرفت.  بعهده  را  تاريخى  بزرگ  مسؤوليت  يك  و  كرد 
ديورند از كوتل كليك جنوب شرق كوتل واخجير واخان و چترال تا حدود بلوچستان و كوه 
ملك سياه در زاويه جنوب غرب كشور به طول 1920 كيلومتر تعيين شده سرزمين هاى چمن، 
افغانستان جدا و  از خاك  باجور، سوات و چترال  افريدى،  پاره چنار،  پشين، وزيرستان، كرم، 
ضميمه خاك هند برتانوى آن وقت گرديد. از طرف رئيس هيأت هند برتانوى فيصله صادر شد 
كه بر اساس آن مناطق روشان و شغنان در شمال آب پنج و قسمت بااليى درياى آمو كه در 
تصرف افغانستان بود مطابق فيصله هاى گور چكوف و گرينويل كه در سال 1873 صادر شده 
بود واپس به روسيه تزارى سپرده شود و در مقابل آن واخان و اسمار جزء خاك افغانستان گردد. 
فيصله ديورند كه بر روى كاغذ تحرير يافته بود و هنوز روى اراضى تعيين نشده بود، باعث بروز 
افغانستان نبود، زيرا از يكطرف اين  مشكالت و اختالفات گرديد. اين فيصله مورد قبول مردم 
فيصله در روى زمين بطور عملى قابل تطبيق نبود و ايجاب مى نمود هيأت ديگرى اين معاهده را 
سر از نو مورد بحث و تحقيق قرار بدهد. ولى متأسفانه مشاهدات و نظريات هيأت هاى بعدى نيز 
يكطرفه و غير عادالنه بود. زمانى كه حكومت افغانستان از حقايق موضوع مطلع گشت از طرف 
ديگر ترسيم خط سرحدى ديورند اقوام و قبايل اين منطقه را كه داراى دين، زبان، كلتور، ثقافت 
و رسم و رواج ها و ساير مميزات بشرى مشابه با ما ميباشند به دو حصه تقسيم نموده و نقاط حاكم 
ستراتيژيك هم به جانب هند برتانوى تعلق گرفت. بعد از امضاى معاهده ديورند در تمام قبايل 
خصوصاً در قبايل وزير و مسود شورشهاى پى هم آغاز يافت. آنها از اميرعبدالرحمن خان مى 
خواستند كه ايشان را از انگليس ها خالص و با افغانستان يكجا باشند. اما امير در اين مورد كدام 

اقدام نكرد.
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انگليس ها، با جبر و ستم نه تنها قبايل را قناعت داده نتوانستند بلكه مشكالت زيادى را به وجود 
آوردند. انگليس ها براى روابط دوستانه خوب با امير عبدالرحمن خان ساالنه 12 لك روپيه كه 
براى امير ميدادند بعد از معاهده ديورند ساالنه شش لك روپيه ديگر هم به آن اضافه كردند. بعد 
از استقالل افغانستان در سال 1919 م بازهم مسأله سرحد ديورند حل ناشده ماند وقتيكه دولت 
پاكستان در سال 1947 ميالدى  بوجود امد ،اين موضوع بازهم با دولت پاكستان الينحل و  بدون 

فيصله مانده است.

فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ ها تقسيم گرديده هر گروپ در مورد يكى از موضوعات ذيل باهم بحث 

نموده نتيجة بحث خود را در پيش روى صنف شرح نمايند.
افغانستان بود و  اوايل دورة محمد زايى ها جزء خاك  تا  بابا،  از دورة احمد شاه  ـ مناطقى كه 

اكنون از خاك افغانستان جدا شده نام بگيريد.
ـ جريان تعيين خط سرحدى ديورند چگونه بود؟

ـ نقشة افغانستان را رسم و خط سرحدى ديورند، واخان، چترال، بلوچستان و كوه ملك سياه، را 
باالى نقشه نشان دهند.

ـ كدام مناطق توسط خط سرحدى ديورند از پيكر افغانستان جدا شد.
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  سؤال ها:

1ـ خط سرحدى ديورند در كدام تاريخ به امضا رسيد؟
2ـ معاهدة ديورند از طرف كى تحرير يافته بود؟

3ـ چگونه انگليس ها معاهده ديورند را باالى امير عبدالرحمن خان تحميل كردند؟
4ـ كشور ما با امضاى اين معاهده چگونه حالت را بخود گرفت؟

5ـ چرا مردم افغانستان فيصله خط سرحدى ديورند را قبول ندارند؟ 
6ـ مردم دو طرف خط ديورند چه مشابهت هاى فرهنگى را دارند؟

7ـ انگليس ها چرا و  چه مقدار پول به امير عبدالرحمن خان مى دادند.

   فعاليت خارج از صنف

نقشة افغانستان را رسم نموده خطوط سرحدى امير شير على خان، پامير، سرحد شمال شرقى و 
خط ديورند را باالى آن نشان داده در ساعت درسى آينده جغرافيه با خود به صنف بياوريد.

سؤال ها:

فعاليت خارج از صنف  
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دربارة سرحدات غربى  كشور چه ميدانيد؟
بطرف غرب كشور ما دو خط سرحدى بين جمهورى اسالمى افغانستان و جمهورى ايران واقع 
است، كه عبارت اند از خط سرحدى مكمهان و خط سرحدى فخرى كه هر يك را به تفصيل 

مى خوانيم.
الف خط سرحدى مكمهان:

منطقه سيستان كه در جنوب غرب كشور واقع است در دوره هاى مختلف تاريخ گاهى به تصرف 
افغانستان و زمانى هم تحت اداره ايران بود. 

از زمان احمد شاه بابا سال 1747 ميالدى مطابق 1125 هـ ش تا اواسط قرن 19 ميالدى سيستان 
جز ءخاك افغانستان بود.

در زمان امير شيرعلى خان سركردة قبيله سربندى بنام على خان با مردم قبيلة خود تابعيت دولت 

5،1 - سرحدات غربى  

)جهيل زرقول (ويكتوريا) وووررررررررررررررررررررررررررررررررررررريييييييييييييييييييي (وي ول زر جهيل

كوه ملك سياه

سياه كوه

درة ذوالفقار

خط سرحدى مكمهان
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ايران تسليم نمود. از آن به بعد مشكالت  با قبيلة خود به دولت  ايران را قبول نموده و خود را 
سرحدى بين افغانستان و ايران به وجود آمد، الزم شد تا سرحد بين افغانستان و ايران تعيين گردد. 
بناًء  نتوانستند به كدام فيصله برسند.  حكومت هاى افغانستان و ايران نظر به مشكالت سرحدى 
به وايسراى هند تماس گرفته براى حل مشكل سرحدى افغانستان و ايران طالب حكميت شدند. 
ناحيه  به حيث حكم در  Sir Fridric Goldsmith را  وايسراى هند فريدريك گولدسمت 
سيستان تعيين نمود تا ميان افغانستان و ايران به حيث ميانجى كار نموده موضوع را فيصله نمايد. 
سرحدات  در  سال  دو  مدت  ايرانى  و  افغانى  هيأت  سران  با  انگليس  هيئات  رئيس  گولدسمت 

سيستان به تحقيق پرداخت و در سال 1873 ميالدى مطابق 1211 هـ ش چنين فيصله بعمل آمد:
به طرف  به دو قسمت تقسيم گرديده مناطقى كه  حوزه سيستان در قسمت آخر درياى هلمند 
غرب رود نادعلى قرار دارد بنام سيستان خاص و سرزمين هاى شرقى آن به ماوراى سيستان ياد 

گرديد.
سيستان خاص به ايران و ماوراى سيستان به افغانستان تعلق گرفت.

در سال 1274 هـ ش درياى هلمند از مسير اصلى خود كه رود نادعلى است و سرحد بين افغانستان 
و ايران بود منحرف شده و قسمت زياد آب آن از مجراى ديگرى كه بنام رود پريان ياد مى شود 
و در غرب رود نادعلى موقعيت دارد به هامون هلمند داخل مى شد. چون در زمان گولدسمت 
خط سرحدى درروى اراضى عالمه گذارى نشده بود لذا تغيير مسير هلمند دوباره باعث مناقشه 
ميدانست و  هلمند  اصلى درياى  را مجراى  نادعلى  افغانستان رود  ايران شد. دولت  و  افغانستان 

دولت ايران تغيير مسير درياى هلمند را به نفع ايران در نظر مى گرفت.
بار ديگر از انگلستان كمك خواسته شد. حكومت انگلستان مكمهان Mac Mahan را با پانزده 
هزار نفر افسران انگليسى و هندى توظيف اين كار ساخت. هيئت سه كشور افغانستان، ايران و 
انگلستان با تمام وسايل تحقيق مجهز بودند. آنها مدت دو سال و سه ماه از سال 1902 ـ 1905 م، 
1280 ـ 1282هـ ش ( زمان حكومت امير حبيب اهللا خان) تحقيق و مطالعه كرده و خط سرحدى 

را از كوه ملك سياه تا سياه كوه كه بنام خط مكمهان ياد مى شود تعيين و تثبيت كردند.
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وقتى كه حكومت افغانستان پروژه انكشافى وادى هلمند و ارغنداب را روى دست گرفت. دولت 
ايران به شوراى امنيت ملل متحد نسبت كمى آب شكايت كرد. در نتيجه اياالت متحده امريكا 
امريكايى در  ايرانى و  افغانى،  نماينده هاى  بين  نمود. مذاكرات  در زمينه خواهش و ساطت را 
واشنگتن آغاز گرديد. اياالت متحده امريكا پيشنهاد نمود كه يك كميسيون فنى تعيين گردد تا 

موضوع فوق را در منطقه تحت مطالعه قرار داده و فيصله خود را به هردو كشور ابراز دارد.
متخصصين فنى از پوهنتونهاى معتبر اياالت متحده امريكا، كانادا و چيلى انتخاب شدند. آنها از 
پروژه انكشافى وادى هلمند بازديد كردند. اسناد تاريخى گولدسمت و مكمهان را دوباره تحت 
به غرض  هلمند  وادى  هاى  پروژه  اعمار  كه  داشتند  ابراز  چنين  نتيجه  در  دادند.  قرار  باز رسى 
كنترول سيالبها و تنظيم جريان درياى هلمند در ظرف سال ساخته شده و آب دريا را كم نساخته 
بلكه در طول سال آنرا به يك اندازه معين نگاه ميدارد. بايد سهم ايران مطابق تفاوت جريان آب 

در طول سال براى هر ماه تعيين گردد.
دولت افغانستان در سال 1321 هـ ش راپور كميسيون سه نفرى را قبول و براى آغاز مذاكــــــرات 

آماده گى خود را به اطالع دولت شاهنشاهى آن وقت ايران رسانيد.
ب ـ خط سرحدى فخرى:

بين  سرحد  بار  چندين  است،  واقع  ما  كشور  غرب  شمال  در  كه  ذوالفقار  درة  تا  كوه  سياه  از 
افغانستان و ايران تعيين گرديده اما در زمينه كدام فيصله قاطع حاصل نشد، تا آنكه هردو دولت در 
سال 1313 هـ ش از دولت تركيه طالب وساطت گرديدند. دولت تركيه جنرال فخرالدين التايى 
از تحقيق و مطالعات  بعد  التايى  نمود. جنرال فخرالدين  تعيين  براى حل اختالفات سرحدى  را 
زياد فيصله خود را براى هردو كشور افغانستان و ايران ابالغ نمود. كه به اين ترتيب سرحد غربى 
افغانستان كه بنام خط فخرى ياد مى گردد از منطقه سياه كوه به  استقامت شمال تا درة ذوالفقار 
تعيين و تثبيت گرديد. از سياه كوه تا اسالم قلعه خط سرحدى بر روى اراضى و از اسالم قلعه تا 

درة ذوالفقار حد فاصل بين كشور ما و ايران درياى هريرود ميباشد.
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فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ ها تقسيم گرديده هر گروپ در مورد يكى از مطالب زير باهم بحث نموده 
نمايندة گروپ نتيجة بحث را در پيش روى صنف شرح دهد.

ـ معلومات در مورد چگونگى منطقه سيستان.
نتيجه كار گولد سمت  ايران از وايسراى هند كمك خواستند و  افغانستان و  ـ چرا دولت هاى 

چگونه شد؟
ـ انحر اف مسير اصلى رود نادعلى چه مشكالت را ببار آورده و چگونه موضوع حل  شد؟

ـ چرا دولت ايران به شوراى امنيت ملل متحد شكايت كرده و نتيجه آن چه شد؟
ـ چگونه خط سرحدى فخرى تعيين شد؟

   سؤال ها:

1ـ چرا اختالف بين افغانستان و ايران در منطقه سيستان واقع شد؟
2ـ در مورد حوزه سيستان معلومات دهيد.

3ـ درباره رود نادعلى معلومات دهيد.
4ـ خط سرحدى مكمهان بين كدام مناطق واقع است؟

5ـ خط سرحدى فخرى بين (               ) و (                           ) واقع است.

   فعاليت خارج از صنف:

نقشة افغانستان را رسم نموده خطوط سرحدى مكمهان و فخرى را باالى آن نشان دهيد.

  سؤال ها:

  فعاليت خارج از صنف:
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6،1 - تشكيالت ادارى

تقسيمات ملكى افغانستان در وقت امير امان اهللا خان

افغانستان بر اساس تشكيالت واحد هاى ادارى دوره امان اهللا خان به پنج واليت و چهار حكومت 
اعلى تقسيم شده بود. واليات افغانستان عبارت بودند از:  واليت كابل، قندهار، هرات، تركستان 

و واليت قطغن و بدخشان. 
حكومت هاى اعلى عبارت بودند از حكومت اعلى سمت مشرقى، حكومت اعلى سمت جنوبى، 

حكومت اعلى ميمنه و حكومت اعلى فراه.
قبل از سال 1343 هـ ش وسعت بعضى واليات آنقدر زياد بود كه اداره آن با در نظرداشت موانع 
طبيعى از قبيل كوه ها، دشت هاى وسيع و سوزان و دره هاى تنگ و صعب العبور با وسايط دست 
ببار آورده بود. مصروفيت هاى اشخاص ادارى و كاركنان  داشتةآن وقت مشكالت زيادى را 
دولت آنقدر زياد بود كه به مشكل به عرايض و شكايات مردم رسيده گى صورت مى گرفت. 
به موضوعات عرفانى و اجتماعى كمتر توجه مى شد. بنابر آن در سال 1343 هـ ش براى اولين 
مرتبه جهت تطبيق قانون اساسى و تعميم ديموكراسى در تشكيالت ادارى كشور تغييرات اساسى 

به وجود آمده افغانستان به 29 واحد ادارى يا واليت تقسيم گرديد.
هر واليت تحت نظر والى كه با مركز رابطه مستقيم دارد اداره و كنترول مى شود. امور ادارى 
و قضايى هر واليت به نوبة خود غرض آرامى وسهولت مردم به واحد هاى ادارى كوچكتر كه 
بنام ولسوالى ياد مى شود تقسيم گرديده است. در رأس هر واليت والى كه نمايندة بزرگ قوة 
اجرائيه ميباشد، اجراى وظيفه مى كند. هر واليت به ولسوالى ها و قريه ها تقسيم شده است. عالقه 
دارى ها ااكنون از بين رفته و به ولسوالى ها تبديل شده اند. در رأس هر ولسوالى ولسؤال ها قرار 

واليت هرات

حكومت اعلى سمت مشرقى

حكومت اعلى سمت جنوبى
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دارند. اداره ولسوالى ها به واليات و از واليات با مركز ارتباط دارد. ساير اعضاى قواى اجرائيه 
توسط وزارتخانه هاى مختلف تعيين و وظايف خود را در واليات تحت نظر والى و در ولسوالى 

ها تحت نظر ولسوالها انجام ميدهند.
والى در رابطه با اجراى امور قانونى در برابر رياست ارگانهاى محل و رياست جمهورى مسووليت 

داشته و جوابگو ميباشد.
ادارى ملكى كشور در سال 1370 هـ .ش شامل 32 واليت 94 ساحه شهرى و 294  تقسيمات 
ولسوالى و 33500 قريه اصلى و فرعى بود. از سال 1385 هـ. ش ببعد دو ولسوالى كه يكى پنجشير 

و ديگرى دايكندى بود جديداً به واليت ارتقا نموده است.
است.  تقسيم شده  ولسوالى  و 364  34 واليت  به  افغانستان  اسالمى  اخير جمهورى  سالهاى  در 
بزرگترين شهر افغانستان شهر كابل پايتخت آن ميباشد. جدول زير واليات و مراكزآن را نشان 

ميدهد.
مساحت واليات  به مركزاسم واليتشماره

كيلو متر مربع
4523/58شهر كابلكابل1
54844/5شهر قندهارقندهار2
55868/53شهر هراتهرات3
20797/63شهر مزارشريفبلخ4
7641/05شهر جالل آبادننگرهار5
5583/15شهر گرديزپكتيا6
22460/53شهر غزنىغزنى7
5715/05شهر چاريكارپروان8
58305/07شهر لشكرگاههلمند9

18255/24شهر پلخمرىبغالن10
20797/63شهر ميمنهفارياب11
42409/53شهر زرنجنيمروز12
44835/91شهر فيض آبادبدخشان13
11291/52شهر شبرغانجوزجان14
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18029/16شهر باميانباميان15
17471/80شهر قالتزابل16
36657/42شهر چغچرانغور17
20794/01شهر قلعه نوبادغيس18
13437/81شهر ايبكسمنگان19
12457/82شهر تالقانتخار 20
8080/86شهر كندزكندز21
3977/087شهر مهترالم(قلعه سراج)لغمان22

49339/11شهر فراهفراه23
19515/86شهر شرنهپكتيكا24
4925/90شهر اسعد آبادكنر25
4568شهر پل علملوگر٢٦
10348/32ميدان شهروردك27
1908شهر محمود راقىكاپيسا28
9266/74شهر پاروننورستان29
4235/26شهر متونخوست30
16385/57شهر سرپلسرپل31
11473/67شهر ترين كوتارزگان32
3771/62شهر بازاركپنجشير33
17501/36شهر نيلىدايكندى34
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فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند هر گروپ در مورد يكى از موضوعات زير باهم بحث نموده 

يكنفر به نماينده گى از گروپ خويش موضوع را در پيش روى صنف شرح دهد.
ـ تشكيالت ادارى دورة امانى

ـ چرا در سال 1343 هـ. ش در تشكيالت ادارى تغيير به وجود امد؟
ـ طرز اداره واليات و ولسوالى ها چگونه است؟

ـ تعداد واليات، ولسوالى ها و قريه هاى كشور به چه تعداد  بوده آخرين والياتى كه به سطح 
واليت ارتقا نموده نام گيريد.

    سؤال ها:

1ـ واليات دورة امان اهللا خان را نام گيريد.
2ـ حكومت هاى اعلى دوره امان اهللا خان كدام ها اند؟

3ـكدام  واليات در  سمت شمال كشور واقع اند.
4ـ واليات مركزى افغانستان را نام گيريد.

5ـ مركز واليات كابل، بلخ، ننگرهار و هرات را نام گيريد.
6ـ واليات غربى كشور را بر روى نقشه نشان دهيد.

   فعاليت خارج از صنف:

نقشة افغانستان را رسم نموده موقعيت واليات و شهرهاى بزرگ كشور را باالى آن تعيين كنيد.

   سؤال ها:

گ ا ا ا اهللا ا ا ة ا الالالالال 1

  فعاليت خارج از صنف:

تقسيمات ملكى افغانستان در حال حاضر 
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ـ نفوس درانكشاف كشور چه اهميت دارد؟

2ـ1 نفوس و اهميت آن در انكشاف كشور  

نفوس عبارت از مجموع تعداد باشنده گان يك كشور است كه در محالت مختلف 
بعضى جاها كم   در  نفوس  تعداد   . اند   اختيار كرده  عوامل جداگانه سكونت  بنابر  

فصل دوم
نفوس و تركيب قومى در افغانستان                   درس      هفتم
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اهميت  قابل  زيست  محل  به  نفوس  تناسب  بناْ  باشد  مى  تر  اضافه  جاها  بعضى  در  و 
بايد تعداد نفوس آن ساحه را بر مساحت آن  مى باشد . براى محاسبه تراكم نفوس 

كرد.  تقسيم 
كشور  سراسر  در  است،كه  شده  نفرتخمين  مليون   حدود(26)  در  افغانستان  نفوس 
شرايط  بلكه  نبوده  سان  يك  كشور  تمام  در  موجوده  نفوس  كنند  مى  گى  زنده 
تمركز  باالى  سياسى  و  بشرى  اقتصادى،  عوامل  ديگر  و  اراضى  ساختمان  اقليمى، 

تاثير دارد. نفوس 
ننگرهار،  مانند  نظر داشت عوامل فوق  در سرزمين هاى حاصل خيز  با در  همچنان 
لوگر، كاپيسا، لغمان و پروان تعداد زياد نفوس جابجا شده اند، در حاليكه در دشت 
هاى سوزان و صحرايى مانند: بكوا و ماركو تعداد نفوس بحد اقل آن ميرسد. پالنهاى 

انكشافى در كشور با در نظر داشت ازدياد نفوس در نظر گرفته شده است.
مختلف  بطور  ،شهرهاودهات   اقليمى  مناطق   ، صنعتى  مراكز  در  افغانستان  نفوس   -
مردم  معيشت  بمنظور  اوليه  مواد  وتوليد  زراعت  انكشاف  بر  بنا   ، است  جابجاشده 
اما  داشتند،  حيات  امرار  شهرها  در  و٢٠٪  ها  دهكده  در   (٪٨٠) نفوس  ،اكثريت 
 ، كابل  در شهرهاى  نفوس  تراكم  اواخر  اين  در  سياسى  وتحوالت  زمان  با گذشت 

اباد ، مزارشريف ،هرات وغيره شهرها بيشترشده است.  جالل 
صناعتى  مراكز  در  كشور  نفوس  از  تعدادى  صناعتى  و  اقتصادى  عامل  لحاظ  از   -

زنده گى مى كند مثًال : در اطراف فابريكه نساجى پلخمرى ، قند بغالن وغيره .
پروژه  به حيث  وغيره  نادعلى  و  هلمند  هاى  پروژه   ، آباد  غازى  و  هاى هده  فارم   -

هاى زراعتى باعث استقرار نفوس زياد شده اند.
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- موجوديت دريا ها بغرض آبيارى زمين هاى زراعتى باعث انكشاف دهكده ها ى 
زراعتى گرديده اند . به همين ترتيب بندر هاى تجارتى از قبيل تورخم ، اسالم قلعه 

، حيرتان ، سپين بولدك و امثال آن در جابجا شدن نفوس رول بر جسته دارند.
خالصه آن كه در سرزمين هاى هموار و اقليم مناسب تمايل بودوباش انسانها بيشتر 

مى باشد نه در ريگستان ها ى گرم وسوزان يا نقاط مرتفع وكوهستانى .

فعاليت داخل صنف:   
باهم  ذيل  مسايل  از  يكى  مورد  در  گروپ  هر  شده   تقسيم  ها  گروپ  به  شاگردان 

صحبت نموده و نتيجه را در صنف شرح دهند.
1ـ تراكم نفوس از لحاظ سياسى.

2ـ تراكم نفوس از لحاظ اقتصادى.
3ـ تراكم نفوس از لحاظ طبيعى.

   سؤال ها:

1ـ نفوس را تعريف كنيد.
2ـ واليات ذيل تراكم نفوس بيشتر را دارند:

الف. كابل، كاپيسا، ننگرهار، لوگر و پروان ب. تخار، كنر و لغمان  

ل ؤ
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ج. لوگر، ميدان وردگ و غزنى  د. داى كندى، خوست و پكتيا 
3ـ آيا آب و هوا و خاك خوب در تراكم نفوس تاثير دارد؟

4ـ تراكم نفوس در دشت هاى سوزان چگونه بوده با مثال ذكر كنيد.

   فعاليت خارج از صنف:  

در توزيع و تراكم نفوس كدام عوامل شامل است نام بگيريد.

  فعاليت خارج از صن

www.Ael.af



2929

  2،2 - احصايه و توزيع جغرافياى نفوس
دربارة محل زيست تان فكر نموده بگوييد كه نفوس آن محل چطورانكشاف كرده است؟

هاى  دامنه  در  را  نفوس  زياد  تعداد  و  بوده  مردم  گى  زنده  محل  قديم  هاى  دورة  از  كشورما 
سرسبز،جويبارها و سواحل دريا ها جا داده و بناى مدنيت هاى كهن آريايى را در ادوار تاريخى 

گذاشته است كه جغرافياى تاريخى گواه اين حقيقت ميباشد.
كشورآغاز  در  بلخ   مانند  تاريخى  شهرهاى  و  بزرگ  هاى  مدنيت  تاسيس  با  نفوس  استقرار 

گرديد.
در حدود 80ـ85 فيصد نفوس  كشور به كشت و كار زراعت و فعاليت هاى مربوط به آن اشتغال 
دارند، هنوز هم زراعت از عوامل عمدة توزيع و تمركز نفوس بشمار ميرود، بناًء ساختمان محيط 
فزيكى، نوعيت اقليم و خصوصيات هايدرو گرافى منابع اقتصادى  زمينة زيست و تمركز نفوس 
بشرى را بوجود آورده است. در كشور ما نيز مانند ساير مناطق جهان نفوس   به تناسب مختلف 
مسكن گزين شده  است. دره ها، وادى ها، جلگه ها و سواحل دريا ها  از زمانه هاى گذشته به 
اين طرف محيط مساعد را براى استقرار گروپهاى مختلف مردم  و نقاط مساعد را براى زراعت 
و زنده گى مساعد ساخته است كه در توسعة زراعت، صنعت و مالدارى و توسعه فعاليت هاى 
ساخته  مبدل  مسكون  مناطق  به  امكان  حد  تا  را  مسكون  غير  نقاط  كه   باشد  مى  مفيد  صنعتى 

است.
در كشور تمركز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود بوده ؛ اما مناطقى كه داراى شرايط 
مساعد اقليمى، خاك خوب، آب فراوان است، تعداد زياد مردم در آنجا مسكن گزين شده اند، 
بهمين ترتيب مناطقيكه كمتر از 1000 متر ارتفاع دارند، در سراسركشور شامل حوزه هاى وسيع 
و هموار ميگردند، كه زمينه استقرار نفوس را فراهم ساخته است ، به استثناى مناطق صحرايى  
اشتغال  و صنعتى  تجارتى  ساير كارهاى  و  زراعت،مالدارى  به شغل  مناطق  اين  نفوس  اكثريت 

دارند.
 واحد هاى ادارى افغانستان كه از لحاظ زراعت حايز اهميت بوده نفوس بيشتر را بخود جلب 
كرده و متراكم ترين نقاط را به مقايسة ساير مناطق افغانستان نشان مى دهد، همچنان در نقاط 
متذكره بناهاى شهرهاى بزرگ، معامالت تجارتى ، اقتصادى و صنعتى نيز به تمركز نفوس بيشتر 

موثرمى باشد .
صنايع و تأسيس فابريكات، بناهاى عرفانى و فرهنگى، واحدهاى ادارى و نظامى و توريستى نيز 
باعث تمركز و تجمع نفوس مى شودكه مى توان از شهر كابل، جالل اباد،هرات ،مزار شريف 

                  درس      هشتم
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، قندهار وساير شهرها نام برد و همچنان موجوديت آب در تراكم نفوس تاثير مهم دارد هرگاه 
به ساير         نظر  نواحى  اين  قرار دهيم  بررسى  را مورد  سواحل دريا ها، كنار چشمه ها و كاريزها 
جا ها تا اندازة زياد نفوس بشرى را بخود جلب كرده است، امتداد دريا ها،  اطراف كاريزها، چاه 

ها و چشمه ها در تجمع نفوس نقش بارز دارند.

فعاليت داخل صنف:   

اوالً به گروپ ها تقسيم شده، سپس هر گروپ دربارة سؤال زير فكر نموده و نتيجه را نمايندة 
گروپ به ديگران تشريح كند كه نظر به كدام داليل تراكم نفوس دريك منطقه وجود دارد،  با 

داليل مقنع با يكديگر بحث كنند.
  سؤال ها:

1ـ درياى هلمند داراى اهميت ذيل ميباشد:
ج. اقتصادى و شخصى  ب. اقتصادى و انرژى  الف. اقتصادى، زراعتى، صنعتى و توليدى 

د. همه صحيح است.
2- مناطقى كه باال تر از 2500 متر ارتفاع دارند تمركز نفوس در آن چطور است ؟

5ـ نقش كاريز را در جابجاشدن نفوس بيان داريد  .

   فعاليت خارج از صنف:

كدام شرايط جغرافيايى باعث تشكيل شهرها و تراكم نفوس شده است در ين مورد مقاله مختصرى 
بنويسيد.

سؤال ها:

  فعاليت خارج از صن
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3،2 - رشد نفوس و اوسط عمر  

ـ آيا ميدانيد كه رشد نفوس و اوسط عمر در كشور عزيز ما چطور است؟
رشد نسبى نفوس افزايش و زياد شدن افراد كشور را گويند، تهيه ارقام و سروى اساسى   

نظر ديموگرافى رشد،  از  تا  از ضرورت اساسى بشمار ميرود  تعداد و رشد نسبى نفوس  دربارة 

وفيات (مرد و زن) و باقى ارقام را همه وقت در اختيار محققين و موسسات بگذارند.

رشد نفوس در كشورهاى روبه انكشاف تابع مقررات اجتماعى، مذهبى و اقتصادى قرار دارد.

ـ از لحاظ اجتماعى و صحى رشد عادى در نظر است.

بنابر آن رشد وسطى و عادى در افغانستان 2,5 الى 3 فيصد محاسبه شده است اگرچه احصايه 

دقيق وجود ندارد.

سال                   در  بار  اولين  براى  رسمى  بصورت  آن  رشد  و  افغانستان  نفوس  دربارة  تخمينى  ارقام 

                  درس      نهم
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هزار  هفتاد  و  مليون  ده  به  سال  درين  افغانستان  نفوس  مجموعة  كه  يافت  انتشار  .ش  1315هـ 

م   2009 مطابق  هـ ش   1388 سال  نفوس  حاليكه  در  بود.  شده  داده  گزارش  نفر   10,070,000

افغانستان 26 مليون 26,000,000 نشان داده شده است.

وزارت پالن قرار احصاية سال 1329 هـ .ش نفوس تمام كشور را دوازده ميليون 12000,000 نفر 

تخمين نموده است و رشد نفوس سال هاى ياد شده روى تخمين استوار ميباشد.

اولين سروى نمونوى نفوس در سال 1332 هـ .ش از كابل، پايتخت كشور توسط موسسة صحى 

جهان صورت گرفت و در 85 قريه مربوط ده واليت بصورت پراگنده در مورد تركيب (سن، 

نمونوى  از آن سروى  بعد  نموده  معلومات جمع آورى  نفوس  وغيره) مشخصات  جنس، شغل 

ديگرى از قريه هاى كابل (ده خداى داد) در سال 1338 هـ ش صورت گرفت، كه اين عمليه 

مطابق علم ديموگرافى Demography نسبت محدود بودن ساحه و تعداد نفوس فاقد ارزش 

الزمه احصايوى بوده و از آن نتيجه درست و علمى گرفته نمى شود. 

 سرشمارى كامل كشور در 25 جوزاى سال 1358 هـ .ش آغاز و در 14 سرطان خاتمه يافت، 

نفوس به تفكيك گروپ هاى سنى در سال 1386
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نتوانستند تمام نقاط كشور را احصائيه گيرى كنند. قرار احصايه  با وجود احصائيه گيرى دقيق 

سال 1359 هـ ش مجموع نفوس افغانستان 15,94 ميليون نفر بوده كه از آن جمله 13,4 مليون نفر 

نفوس ساكن و 2,56 مليون نفر ديگر آن را نفوس كوچى ها تشكيل ميداد. از جمله نفوس ساكن 

آن 15,4 فيصد در محالت شهرى 84,6 فيصد دردهات و روستا ها امرار حيات داشته اند.

مجموع نفوس ساكن كشور درين سال شامل 2,1 مليون خانواده بوده و تعداد وسطى اعضاى هر 

خانواده در حدود6 نفر ثبت شد ه است..

فيصدى رشد نفوسسالشماره
113403,1
213483
313502,8
413592,6
513701,9
613862,03

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند، هر گروپ دربارة اهميت نفوس بحث نموده وتاثير آن را 

دربارة انكشاف نفوس باهمديگر شريك سازند.

جدول معلوماتى ازدياد نفوس از سال (1340 ـ 1370 هـ ش   )      معلومات اضافى.
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سؤال ها:   

1- رشد نفوس در كشور هاى روبه انكشاف چگونه مى باشد .

2ـ رشد نفوس چه مفهوم دارد ؟

3- نفوس افغانستان احصائية واقعى است يا تخمينى ؟

4- در كدام كشور ها كنترول نفوس مجاز نيست ؟

    فعاليت خارج از صنف:

رشد نفوس در كشور ما تابع كدام عوامل ميباشد داليل تان را در كتابچه هاى تان بنوسيد. 

   فعاليت خارج از صن
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4،2- كيفيت نفوس وتركيب قومى در كشور   
كيفيت نفوس را مى توان در افغانستان به اساس مطالب ذيل مورد مطالعه و ارزيابى قرار داد.

• از لحاظ سن
• از لحاظ جنسيت

مطالعه كيفيت نفوس از لحاظ خدمات اجتماعى و اقتصادى (زراعت، معادن وغيره) .
از سال 1358 هـ ش به اينطرف كدام سرشمارى نفوس  كه به سطح كشور باشد مورد اجرا قرار 
و  اقتصادى  و مشخصات  ميزان، رشد  تركيب،  توزيع،  مورد  در  احصائيه  بنابران   . است  نگرفته 
از  نفوس  اولويت هاى كيفيت  اما در سال 1383  نيست،  افغانستان در دسترس  نفوس  اجتماعى 

لحاظ تركيب ذكور و اناث مورد مطالعه قرار گرفت است .
اينك در گراف جداگانه كه معلومات اضافى براى شاگردان است، مطالعة كيفيت نفوس را از 

لحاظ سن به وضاحت ديده مى توانيم.
در سال 1383 اولويت هاى كيفيت نفوس از لحاظ جنس احساس گرديد. توجه بيشتر در آغاز 
دهة هشتاد دربارة قشر اناث مبذول گرديده كه سهم فعال آنها را در تمام عرصه ها به وضاحت 
ديده ميتوانيم. فعًال تعداد قابل مالحظه زنان در شوراى ملى ايفاى وظيفه مى نمايند، همچنان سهم 
زنان در ادارات دولتى بالخصوص در ساحة معارف و سكتور هاى مختلف اقتصادى افزايش يافته 

است.
را  نفوس  مشخصات  كه  است   (57 و   56  ،  53) سالهاى  اقتصادى  فعال  نفوس  ذيل  جدول  در 

بوضاحت نشان مى دهد.
ساله   (15 (تولد–  از  آن  نفوس  مجموع  كه  بوده  انكشاف  روبه  كشورهاى  جمله  از  ما  وطن 

44,6٪واز(6 ا  – 60) ساله 52,9٪ و از 65 ساله باالتر 2,6٪  تخمين گرديده است.
نفوس فعال اقتصادى در كشور بين سنين (15 – 65) سالگى1 بوده كه از آن جمله 80٪ در بخش 
اجتماعى  متباقى در بخش هاى صنايع، معادن و خدمات  ميباشند و  مالدارى مشغول  زراعت و 

مشغول كار اند و از 65 سالگى باالتر نيز نفوس غير فعال اقتصادى ميباشند.
1-  از نظر سازمان حقوق بشر و اشتغال وظيفه سن طفوليت تا 18 سالگى قبول شده است. 

                  درس      دهم
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كيفيت تر كيب سن وجنس در افغانستان 
         نفوس دهاتى           نفوس شهرىسال

ذكوراناثذكور اناث1388
2503090265620087523009127400

        515920017879700        

اما از لحاظ سن تعداد اطفال زير سن 5 سال ٪20 
                                   زير سن 25سال ٪8 
                                   زير سن 40سال ٪5 

                            و زير سن 65سال  4٪  تمام نفوس افغانستان رانشان مى دهد .
توزيع جغرافيايى اقوام ساكن افغانستان چگونه است ؟

ساكنين و يا اتباع كشور عزيزما مطابق عنعنات تاريخى و به اساس قانون اساسى افغانستان ، همه 
افغان اند . اما از نظر جغرافياى بشرى در كشور ما اقوام مختلف زنده گى مى كند  كه بصورت 

اجمالى دربارة آن ها اشاره مى شود.
- پشتونها مطابق اسناد تاريخى از قديم ترين نژاد اريايى در اين سرزمين اند. پشتون ها در سراسر 
افغانســـتان سكونت دارند ، بيشتر در مناطق شرقى ، جنوبى وجنوب غربى كشور  در كابل و 

واليات همجوار آن  زنده گى مى نمايند .
 -  تاجكها مانند پشتون ها از جمله اقوام بسيار سابقه اريايى اين سر زمين مى باشند كه در سرتاسر 
كشور بخصوص در صفحات شمال مملكت ازبدخشان تا هرات و جنوب هندوكش از پروان تا 

كابل زنده گى مى كنند ، تاجك ها به صورت عموم به لسان درى تكلم مى كنند.
 - اوزبيكها و تركمنها از جمله ساكنين كشور عزيز ما اند .آنها در مناطق شمال وشمال غرب 
قرغزى  اوزبيكى،تركى  لسان  به  وقزاقها   قرغزها  تركمنها،   ، اوزبيكها   . دارند  سكونت  كشور 

وقزاقى تكلم مى كنند .
 -  هزاره ها نيز از جمله باشنده گان وطن ما بوده كه به لسان درى به لهجه هزاره گى صحبت مى 
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كنند و در  باميان وسطوح مرتفع مركزى زنده گى دارند .
 -   نورستانى ها از اقوام آ ريايى ها مى باشند و از زمره باشنده گان كشور محسوب مى گردند 

.منطقه سكونت آن ها  نورستان بوده و زبان ايشان  نورستانى مى باشد .
قوم ديگرى كه نژ اد آريايى دارد ، پشه يى ها هستند كه در كنر،لغمان و كاپيسا  زنده گى دارند  

زبان آنها پشه يى مى باشند .
- بلوچها هم ازجمله اقوام آريايى اند كه در جنوب قندهار و چخانسور زنده گى دارند . زبان 

ايشان بلوچى بوده به زبان هاى پشتو و درى نيز تكلم مى تو انند .
به همين ترتيب در كشور عزيز ما يك تعداد از قبايل قزل باش ، عرب،  گوجرو پامير ى نيزسكونت 
دارند،.همچنان يك تعداد  هندوها و سك ها هم در كابل ، ننگرهار ، قندهار ، گرديز و غزنى نيز 

زنده گى نموده از باشنده گان اين سرزمين اند  .

فعاليت داخل صنف :   
هرگروپ در بارة كيفيت نفوس   بحث نموده  نمايندة گروپ ها معلومات شان را در صنف شرح 

دهند . 
   سؤال ها :

1- كدام اقوام در افغانستان سكونت دارند ، نام ببريد .
 2-از روى جدول  (معلومات اضافى )نفوس مشغول بكار را به فيصدى در يابيد .

3- كدام سنين را نفوس فعال اقتصادى گفته مى توانيم ؟
   فعاليت خارج صنف :

در بارة اقوام ساكن در افغانستان  با استفاده از منابع مختلف يك مقاله بنوسيد .

  سؤال ها :

  فعاليت خارج صنف :
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معلومات اضافى :

توزيع سن1386(2008-2007)
(به سال ) مجموع نفوس مسكون

فيصدىمجموعاناث ذكور 
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
باالتر 4988523553758542274 و  ساله   65

از آن 
نوت : نفوس كوچى (1/5) ميليون شامل نمى باشد .
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                 5،2 - مهاجرت هاي  داخلي و خارجي 
و جابجاشدن نفوس 

آيا در بارة مهاجرت هايى كه در كشور ما صورت گرفته  معلومات داريد ؟
و  اجتماعى   ، سياسى  مشكالت  و  تاريخى  هاى  رويداد  اثر  از  ها  مهاجرت  ما  كشور  در 

حوادث طبيعى صورت گرفته است ، كه انگيزه ها وعوامل آن قرار ذيل مى باشد:

مهاجرت هاي خارجي

                  درس      يازدهم
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مهاجرت هاى سياسى : مهاجرت هاى سياسى وقتى صورت مى گيرد كه آزادى   o
اثر تهاجم  افغان ها كه در  ؛ بطور مثال  مهاجرت  فكرى و عقيدتى تحت فشار قرار گيرد 
 ، مهاجر شدند  براعظم هاى مختلف جهان  و  به كشورها  و  شوروى وقت صورت گرفت 

تعداد شان از پنج ميليون نفر تجاوزمى كند.
هاى  شهر  به  ها  دهكده  و  كوچك  شهرهاى  از  مردم   : اقتصادى  هاى  مهاجرت   o
بزرگ وصنعتى براى دريافت شغل و وظيفة مناسب ، بخاطر امرار حيات وزنده گى مرفه  
هايى   شهر  به  دهات  مردم  فوق  عوامل  بنابر   . كنند  مى  مهاجرت  مصئون  حيات  داشتن  و 
چون كابل ، كندهار ، هرات ،مزارشريف و شهرهاى صنعتى كشور به مهاجرت پرداختند 

و تا اكنون ادامه دارد.
مهاجرت هاى تاريخى : درزمان هاى قديم آريايى ها از بخدى ( بلخ) به سر زمين   o
هاى اطراف آن الى هند وفارس مهاجرت نمودند، بعداً مهاجرت يونانى ها ، كوشانى ها، 

ومسلمان ها يكى بعد ديگر به اين سرزمين صورت گرفت .
گرفته  صورت  ها  سالى  خشك  منجمله  طبيعى  آفات  اثر  به  كه  هايى  مهاجرت   o
ترك  به  مجبور  سالى  خشك  اثر  به  ما  عزيز  هموطنان  ش  1349هـ..  سال  در  مثًال  است، 
مرتفع  سطح  و  ارزگان   ، بادغيس  واليت  مردم  شامل  كه  شدند  شان  هاى  وخانه  محالت 

هزاره جات مى باشد.
يعنى   ، گيرد  مى  صورت  وسردسير  گرمسير  نقاط  بين  موسمى  هاى  مهاجرت   o
به  زراعت  منظور  به  همچنان  و  خويش  مواشى  پرورش  غرض  تابستان  ايام  در  مهاجرين 

نواحى  مجاور مهاجرت مى نمايند ، كه مهاجرت كوچى ها بهترين مثال آن مى باشد. 
اثرات مهاجرت ها:   •

مهاجرت ها باالى مهاجرين افغان اثرات مثبت و منفى گذاشته است.اثرات منفى مانند:
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 -  تحت نفوذ قرار گرفتن فرهنگ بيگانه .
   - فرار مغز ها.

  -  از دست دادن نيروى جوان  ( نفوس فعال اقتصادى ) .
- انتقال سرمايه به خارج كشور .
-زير پاشدن حقوق انسانى شان .

سلوكهاى منفى چون مبتال شدن به مرض (HIV)، امراض جلدى، مواد مخدر و غيره. 

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپها تقسيم شوند. هر گروپ در بارة سؤاالت ذيل بحث نموده ، نمايندة هر 
گروپ معلومات شانرا در صنف ارائه نمايد.

-  در بارة مهاجرت سياسى و انگيزة آن بحث كنيد.
-  چرا هموطنان ما به شهر هاى بزرگ و صنعتى مهاجرت كرده اند؟

- آيا مهاجرت هاى تاريخى در كشور ما صورت گرفته است؟
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سؤال ها:   

1-چرا هموطنان ما از قصبات و دهات به شهر ها مهاجرت مى كنند؟
2- اثرات منفى مهاجرت  رابيان كنيد. 

3-آيا تا هنوز مهاجرت افغانها به كشور هاى  ديگر ادامه دارد ؟ چرا؟

  

فعاليت خارج صنف:   

چرا هموطنان ما به كشور هاى ديگر مهاجر شدند.   تحت اين عنوان مقاله يى نوشته و در 
ساعت آينده مضمون جغرافيه براى همصنفان تان ارائه كنيد.

فعاليت خارج ص   
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1,3 - دين   

اكثريت مردم افغانستان پيرو كدام دين و مذهب اند؟

فصل سوم
دين و زبان

خانه كعبه شريف

                  درس      دوازدهم
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انسان ها همراه با اعتقادات خود زنده گى مى كنند. مردم ما قبل از اسالم پيرو آيين و دين 
هاى مختلف بودند.

به سرزمين هاى جديد آيين بدوى داشتند.عناصر  اجداد ما آريايى ها پيش از كوچ كردن 
طبيعت را كه در زنده گى شان مؤثر بود مقدس مى شمردند. 

مردم افغانستان با وجود بقاياى عقايد كهن ويدى و برهمنى قديم كه در شرق مملكت مروج 
بود، آيين زردشتى هم در شمال وغرب مملكت رواج داشت. ولى هنگاميكه در سال 206    
ق.م آشوكا به تبليغ و نشر آيين بودا كمر بست در مدت هزار سال  مابعد آن عقايد و آيين آن 
در شرق و شمال كشور رواج تام يافت كه از نظر حياتى، فكرى، هنرى و فرهنگى تاثيرات 
عميقى را در زنده گانى مردم  اين سرزمين گذاشت. ديانت بودايى با نفوذ سلطه آشوكا از 

جنوب هندوكش تا قندهار انتشار يافت.
در آستانة ظهور دين مقدس اسالم دين و آيين هاى مختلفى نظير آيين زردشتى، بودايى و 
كمى هم از اديان آسمانى يهوديت و مسيحيت در خراسان (افغانستان) پيروان و طرفدارانى 
داشتند ؛ اما چنان دينى كه در سراسر افغانستان رواج عام داشته و به عنوان دين ملى پذيرفته 
دين  پذيرفتن  آماده  امروز  افغانستان  يا  عهد  آن  خراسان  بنابرآن  نداشت  وجود  باشد  شده 

مقدس اسالم بود.
در عهد حضرت عثمان (رض) بعد از سال 25 هجرى فتوحات اسالمى در خاك افغانستان 
پيشرفت كرد. احنف بن قيس شهر هرات را به زور و جنگ تصرف نموده مردم را به دين 
اسالم مشرف ساخت. خليفه سوم حضرت عثمان (رض)، عبداهللا بن عامر بن كريز را كه جوان 
25 ساله بود به عوض ابو موسى اشعرى تعيين نمود. عبداهللا بن عامر دامنه اسالم را تا نواحى 
شرقى امپراتورى اسالمى گسترش داد. او سرخس، فارياب، تالقان، كندهار  وغزنى را فتح 
كرده دين اسالم را در آن منتشر كرد. كابل را يكسال محاصره كرده و به مشكل آنرا تصرف 
كرد. به مرور زمان تمام نواحى افغانستان به دين اسالم مشرف شدند. تنها مردم كافرستان كه 
بعداً به نورستان يادشد تامدت زيادى دين سابقه خود را نگهداشتند كه در قرن 19 ميالدى در 
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زمان امير عبدالرحمن خان به دين اسالم مشرف شدند.
دين رسمى دولت جمهورى اسالمى افغانستان دين مقدس اسالم است. پيروان ساير اديان در 
پيروى از دين و اجراى مراسم دينى شان در حدود احكام قانون آزاد مى باشند. در افغانستان 

هيچ قانونى نميتواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسالم باشد.
در حال حاضر 99,6٪ مردم افغانستان پيرو دين مقدس اسالم مى باشند.يك تعداد اهل هنود 
و سكها هم در افغانستان بود وباش دارند. اهل هنود و سكهاى افغانستان در شهرهاى كابل، 
جالل آباد، كندهار، چاريكار، غزنى، گرديز و ديگر شهرها زنده گى ميكنند و اكثراً تجارت 

پيشه اند.
بقيه آن پيرو مذاهب تشيع ميباشند. اهل تشيع  افغانستان پيرو مذهب حنفى و  اكثريت مردم 

افغانستان با مذاهب تشيع جعفرى و اسماعيليه تقسيم شده اند.

فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند هر گروپ در مورد يكى از موضوعات ذيل باهم بحث 

نموده نتيجة بحث خويش را در صنف شرح دهند:
ـ آريايى ها چه آيين داشتند؟

ـ آيين بودايى چه وقت و در كدام نواحى انتشار زياد يافـت ؟ 
  ـ دين مقدس اسالم چگونه در افغانستان منتشر گرديد؟
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سؤال ها:   

پرسش هاى صحيح و غلط زير را از هم تشخيص دهيد:
1ـ آريايى ها عناصر طبيعت را كه در زنده گى شان مؤثر بود مقدس مى شمردند.

2ـ تمام مردم افغانستان پيرو يك مذهب اسالمى اند.
3ـ كدام اشخاص در انتشار دين اسالم در افغانستان نقش داشتند؟

4ـ در حال حاضر مردم افغانستان پيرو كدام اديان و مذاهب هستند؟

فعاليت خارج از صنف:   

مزيت اسالم را در بهبود اجتماعى در طى چند سطر بنوسيد ودر ساعت آيندة مضمون جغرافيه 
به هم صنفان ارائه نماييد ..

فعاليت خارج از  

ل ؤ
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2،3 - زبان

در ا فغانستان بيش از سى زبان مستقل وجود دارد كه در نقاط مختلف مردم با زبانها و لهجه هاى 
مختلف به وسيلة آن تكلم مى كنند.

اهميت زبانهاى افغانستان مانند ساير زبانهاى دنيا مربوط به تعداد گوينده گان آن ميباشد. طور 
مثال زبانهاى پشتو و درى در نقاط وسيعى از كشور عموميت داشته و مردم با آن تكلم مى 
كنند و تقريباً تمام مردم افغانستان آنرا مى فهمند. در حاليكه با زبانهاى اورمرى و عربى فقط 

در چند قريه محدود تكلم صورت مى گيرد.
به  آريايى  زبان  تقسيم مى شود كه  و هندى  به دو بخش آريايى(ارانى)  اروپايى  اندو  زبان 

                  درس      سيزدهم
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طور عموم در قسمت هاى جنوب غرب، شمال غرب و شمال شرق كشور رواج زياد دارد و 
زبانهاى مشهور آن پشتو، درى، بلوچى، اورمرى و زبان پاميرى(غلچه) يعنى زبانهاى كوهى 

ميباشد. 
در زبان هندى گوربتى، كلشه يى، تيراهى، سندى و پنجابى شامل ميباشند. زبان رويدا كه يك 
شاخه ميان گروپ هندى آريايى ميباشد و زبانهاى كتى، بشكلى، وايگلى، پرسينى، شكونى، 
مردم  و  نورستان  مردم  عموم  بطور  كه  شود  مى  شامل  آن  در  نورستانى  و  پراچى  يى،  پشه 

اطراف آنجا به آن تكلم مى كنند.
زبان هاى ديگر افغانستان تركى و مغولى ميباشد كه شامل دو سلسله است . يكى شاخه تركى 
شرقى مانند اوزبيكى، قزاقى و قرغزى وشاخه تركى غربى  آن كه زبانهاى تركمنى و آذرى 

را دربر مى گيرد.
3،3 - توزيع جغرافيايى زبان ها:

زبان هاى افغانستان با مناطقى كه مردم به آن صحبت مى كنند ازين قرار اند:
 ـ زبان پشتو: كسانى كه به زبان پشتو صحبت مى كنند تقريقاً در تمام كشور زنده گى مى 
كنند  اما اكثريت پشتونها در مناطق شرقى، جنوبى و جنوب غربى افغانستان زيست دارند. اين 

زبان لهجه هاى زياد داردكه لهجه مشرقى و قندهارى خوبتر از يكديگر تشخيص مى شوند.
ـ زبان درى: از جمله قديمترين زبانهاى كشور بوده عدة زياد نفوس كشور با لهجه هاى 

مختلف به اين زبان آشنايى دارند. تقريباً در تمام افغانستان مردم به اين زبان بلديت دارند .
ـ بلوچى: مردم نواحى هلمند، گودزيره، هامون صابرى و در سرحدات غربى كشور يك 

تعداد مردم به آن صحبت مى كنند.
ـ زبان اوزبيكى: در واليات شمال كشور تعدادى از مردم به آن صحبت مى كنند.

ـ زبان تركمنى: يك تعداد مردم در شمال و شمال  غرب كشور تا واليت هرات به آن صحبت 
مى كنند.

ـ پراچى در يكى از دره هاى نجراب متصل به اله ساى تگاب مردم به آن صحبت مى كنند.
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ـ زبان منجى در منجان بدخشان، زبان واخى در واخان، زبان سريگى در شمال واخان، زبان 
سنگليچى در شرق منجان و جنوب زيباك بدخشان، زبان زيباكى در زيباك بدخشان، زبان 
اشكاشمى در اشكاشم بدخشان، زبان شغنى در اشكاشم و شغنان بدخشان، زبان روشانى و 

اشرى در غرب بدخشان و جوار درياى پنج و زبان قرغزى در پامير خورد مروج است.
زبان پاميرى كه به آن مردم صحبت ميكنند در ساحه پامير رايج مى باشد.

ـ زبانهاى كته و ايگلى، شكونى و پارونى در نورستان، زبان گوربتى در نورستان شرقى، زبان 
پشه يى در نورستان، دره هاى لغمان، تگاب، نجراب، كوهستان، كاپيسا وپغمان. زبان تيراهى 

در غرب خيبر و دكه و زبان جتى زبان جت ها ميباشد.
ـ زبانهاى سندى، لهندا و پنجابى كه اهل هنود به آن صحبت مى كنند. 

براهوى در اطراف شورابك چخانسور رواج دارد. زبان هاى  زبان اورمرى در لوگر، زبان 
مغلى و آذرى  اكنون از ميان رفته ولى قسماً زبان قزاقى در بعضى از مناطق واليت بلخ وجود 

دارد .
زبان هاى پشتو و درى كه اكثريت مردم افغانستان به آن آشنايى دارند زبانهاى رسمى دولت 
مى باشند. در مناطقى كه اكثريت مردم به يكى از زبانهاى ازبكى، تركمنى، پشه يى، نورستانى، 
بلوچى،  گو جرى و يا پاميرى تكلم مى نمايند، آن زبان عالوه بر پشتو و درى در منطقه به 

حيث زبان سوم رسمى مى باشد.

فعالت داخل صنف:   
شاگردان به گروپها تقسيم شده هر گروپ در مورد يكى از موضوعات زير باهم بحث نموده 

يكنفر به نماينده گى از گروپ خود موضوع را پيش روى صنف شرح دهد:
ـ مردم افغانستان به كدام زبانها صحبت مى كنند و كدام زبانها به كدام دليل رسمى ميباشند؟

ـ زبان اندو اروپايى به چند بخش تقسيم شده وهريك زبانهاى مشهور را با مناطق آن واضح 
سازيد.
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ـ معلومات درباره زبان هاى رويدا، تركى و مغولى ارائه گردد.
ـ بلوچها،  اوزبيكها و تركمن ها در كدام مناطق افغانستان زنده گى مى كنند؟

ـ كدام زبانها در بدخشان و نورستان رايج اند.

سؤال ها:   

1ـ هندوهاى افغانستان به زبان هاى (             )، (               ) و (              ) صحبت ميكنند.
2ـ زبان پشه يى در كدام مناطق كشور مروج است؟

3ـ كدام زبانها اكنون از بين رفته و گوينده ندارد؟
4ـ چرا زبانهاى پشتو و درى زبانهاى رسمى اند؟

5ـ كدام زبانها و به چه دليل به حيث زبان سوم رسمى اند؟
فعاليت خارج از صنف:   

مهمترين زبانهاى افغانستان را به ترتيب در يك جدول بنويسيد.

سؤال ها:  

فعاليت خارج از  

www.Ael.af



5151

1,4-اهميت مواصالت

راه هاى مواصالتى منحيث زير بناى انكشاف اقتصادى، اجتماعى، سياسى، كلتورى و ادارى 
جامعه در يك كشور مى باشد.

كليه ضروريات اقتصادى (زراعتى، صنعتى و تجارتى)، اجتماعى، فرهنگى و سياسى بدون 

در تصوير فوق كدام شاهراه رامالحظه مى نماييد 

فصل چهارم
مواصالت و ارتباطات                   درس      چهاردهم
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انكشاف و ترقى خطوط مواصالتى امكان پذير نيست.
پيشرفت اقتصادى و صنعتى يك جامعه مرفه بستگى تام به پيشرفت و ارتقاى خطوط مواصالتى 

و وسايط نقليه همان كشور دارد.
اقتصادى و صنعتى را طى مى كنند،  انكشاف  ابتدايى  انكشاف كه مراحل  كشورهاى روبه 
توليدى،  وسايل  اينكه  تا  سازند  آماده  را  ترانسپورتى  و  مواصالتى  شرايط  بايد  همه  اولتراز 
تجارتى كسب و كار ترقى و گسترش نمايد. افغانستان كه از جمله كشورهاى روبه انكشاف، 
محاط به خشكه و كوهستانى است، درياهاى آن نيز با نشيب زياد با رژيم سيالبى براى كشتى 

رانى مساعد نمى باشد.
بناًء ضرورت انكشاف سكتور مواصالتى زمينى و هوايى از جمله ضروريات اساسى كشور 
اجتماعى  و  اقتصادى  انكشاف همه جانبه  منظم مواصالتى  بدون شبكه  ميشود كه  محسوب 

ناممكن است.
راه هاى مواصالتى شهر ها و مناطق را باهم پيوست مى سازد، مواد خام صنعتى و مولد انرژى 
را به مراكز صنعتى و محصوالت صنعتى و زراعتى را به ماركيت ها و مراكز استهالكى انتقال 

ميدهد.
توسعة  باعث  كه  دارد  را  كشور  اقتصادى  بناى  زير  حيثيت  سكتور  اين  در  گذارى  سرمايه 
اقتصادى، سياسى، فرهنگى و پالن گذارى اقتصادى درتمام كشور ميگردد. بطور خالصه در 

مورد اقتصادى بودن مواصالت ميتوان گفت كه:
ـ با استفاده از راه هاى منظم ترانسپورتى قيمت اشيا در بازار تقليل مى يابد.

ـ در مصرف مواد سوخت صرفه جويى بعمل مى آيد و اموال تجارتى بدون ضياع وقت به 
ماركيت ها انتقال ميگردد.

ـ اقوام مختلف از عنعنات همديگر باخبر مى شوند و وحدت ملى كشورتأمين ميگردد. ضمناً به 
مناطق مصيبت زده به سرعت رسيده گى صورت گرفته مى تواند. در صورت عدم موجوديت 
راه هاى ترانسپورتى برعالوه اينكه اهداف فوق بر آورده نمى شود؛ بلكه سبب عقب مانى 
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فرهنگى و تربيتى نيز ميگردد. در كشور ما با درك مشكالت فوق از گذشته در پالن هاى 
پنجساله خويش بيش ترين بوديجه انكشافى را براى اعمار شاهراه بزرگ موتر رو اختصاص 
همه شبكه مواصالت تخريب و  تقريباً  اخير داخلى  بودند، در جنگ تحميلى سه دهه  داده 

ضرورت به اعمار مجدد آن احساس ميگرديد.
بنابر اين بعد از تأسيس حكومت موقت در افغانستان در كنفرانس همكارى توكيو ـ جاپان 
با توسعه و اعمار مجدد شاهراه هاى كشور به حيث زير بناى اقتصادى حق اوليت داده شده 
كه حاال قير ريزى شاهراه حلقوى80٪ و اتصال آن با بنادر  كشور تكميل و همچنين اتصال 
واليات با همديگر و ولسوالى ها با مركز واليات ادامه دارد. از جانب ديگر در نظر است كه 
خطوط ترانزيتى با همسايه هاى شمال و غرب نيز فعال شود، و تجارت ما در منطقه گسترش 

يابد  .

   فعاليت داخل صنف:

بحيث  را  مواصالت  اهميت  گروپ  يك  شوند،  تنظيم  مناسب  هاى  گروپ  در  شاگردان 
زيربناى اقتصادى كشور و گروپ دوم رول مواصالت را در انكشاف اقتصادى و اجتماعى 
نتيجه فعاليت شانرا يكى از اعضاى گروپ به صنف گزارش  كشور مورد بحث قرار  داده 

دهد. معلم صاحب در اخير نتيجه فعاليت گروپى را با معلومات خويش جمع بندى نمايد.
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سؤال ها:           
  

مختصراً جواب دهيد:
1ـ چرا در كشور ما مواصالت زمينى و هوايى نسبت به ديگر بخش هاى آن انكشاف خوب 

نموده است؟
2ـ چرا در پالن پنجساله گذشته بيش تر توجه به انكشاف مواصالت معطوف گرديده بود؟

3ـ چرا در كنفرانس همكارى توكيو- جاپان بيش تر توجه به اعمار مجدد شاهراه هاى كشور 
صورت گرفت؟

فعاليت خارج از صنف:  

اهميت مواصالت زمينى و تاثير آنرا بر انكشاف اقتصادى كشور در طى چند سطر تحرير و در 
ساعت آيندة مضمون جغرافيه، به صنف ارائه نماييد.

فعاليت خارج از صنف:
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2,4 ـ حمل و نقل زمينى 

موجوديت يك سيستم منظم مواصالتى حمل و نقل بحيث زيربناى اساسى، انكشاف اجتماعى 
و اقتصادى (به شمول صنايع) را تشكيل داده و باعث ايجاد همبستگى اجتماعى، اقتصادى و 
فراهم آورى تسهيالت انتقال مواد خدماتى و اطالعات در كشور ميگردد. تجارت به سويه 
ملى انكشاف يافته و توام به آن استخدام پرسونل و عوايد نيز توسعه مى يابد، سطح زنده گى 
نيز بلند مى رود، موجوديت اينگونه زيربنا در افغانستان با در نظر گرفتن ساختمان اراضى و 
جغرافيايى به مناطق خاص و جداگانه تقسيم مى شوند. تسهيالت حمل و نقل داراى ارزش 
فوق العاده مى باشد مخصوصاً توسعه صنايع كه بدون انتقال مواد خام و مواد مولد انرژى به 

موسسات صنعتى ،  توليدات آن به مناطق استهالكى غير ممكن بنظر مى رسد.
ترين  از قديم  نظر گرفتن موقعيت جغرافياى آن در جنوب آسياى مركزى  با در  افغانستان 
ادوار تاريخ براى مدت طوالنى در تامين روابط تجارتى بين شرق و غرب و شمال و جنوب 
حايز اهميت فراوان بوده، ادامة اين ارتباطات تجارتى و فرهنگى در ارتقاى سطح زنده گى 

مردمان كشور از نگاه اقتصاد و فرهنگ نقش بس مهمى را ايفا مى كند.
در قرن 4 ق. م در نتيجة لشكر كشى اسكندر مقدونى ارتباط تجارتى بين يونان و هند از طريق 
افغانستان تامين شده بود، در قرن اول ميالدى در زمان شاهان يونان باخترى اين كشور در 

آيا ميدانيد كه موتر چه وقت وارد كشور ما شده است؟

                  درس      پانزدهم
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زمينه تجارت و ارتباط مقام مهمى داشت، بلخ محل اتصال آن راه ها بود.
مى  اين كشور  از  ها)  كوشانى  امپراتورى  دوران   (در  كه  ادويه  و  ابريشم  شاهراه  همچنين 
گذشت. بنابر آن شهر بلخ مركز تبادله امتعه مملك غربى (اروپايى)، چينايى و هندى بود. اين 

راه بزرگ توسط كاروان سراى ها باهم وصل گرديده بود .
در زمان حكومت امير عبدالرحمن خان تعمير كاروان سراى ها دوباره  روى دست گرفته شد 
و الغاى محصول تجارت داخلى زمينه را براى تجارت و اقتصاد فراهم ساخت، تمديد خط 
آهن توسط انگليس ها از كراچى تا كويته (چمن) صورت گرفت اما براى تجارت خارجى 

كشور توجه بعمل نيامد.
بوسيلة حيوانات  نقل  و  يا حمل  و  پياده  ها  تمام مسافرت  تا سال 1930 مطابق 1308 هـ ش 
صورت مى گرفت، و از آن به بعد با استفاده از وسايل عصرى حمل و نقل تدريجاً توسعه 
يافت، در 1909 م در زمان حكومت امير حبيب اهللا خان بار اول موتر ها از كمپنى (دملر) در 
ممبيى(بمبيي) خريدارى و در كابل به كار انداخته شد، 57 نفر كارگر  نيز به ممبيى فرستاده 
شد تا كارهاى تخنيكى موتر را فراگيرند، بدين ترتيب شركت موتر توسط در باريان حكومت 

تأسيس گرديد، البته بايسكل قبًال به افغانستان وارد شده بود.
سرك هاى قديمى كاروان رو را ترميم كردند، تعمير سرك هاى جديد موتر رو بين كابل ـ 

جالل آباد، جالل آباد ـ لغمان،  كابل ـ جبل السراج، كابل ـ لوگر، كابل ـ غزنى ساخته شد.
در سراسر خطوط مواصالتى افغانستان كاروان سراى هايى بنام رباط هاى سراجيه باالى مردم 
آباد گرديد بود و فاصله بين دو رباط شش كروه 1 يا تقريباً 18 كيلومتر بود.عالوه بر آن باالى 
امانيه و مابعد آن بيش تر  دريا ها پل هاى  عصرى موتر رو ساخته شد. در زمان حكومت 
توجه به مواصالت زمينى معطوف گرديد. احداث سرك و انكشاف خطوط مواصالتى يك 
امر الزمى و ضرورى پنداشته شد ، چون افغانستان يك كشور محاط به خشكه است و راه 
بحرى ندارد، بنا برآن غرض، تأمين ارتباطات داخلى و خارجى از هيچ وسيله موثر تر بجز از 
ترانسپورت زمينى و در مرحله دوم فضايى نخواهد بود.د ر اعمار و توسعه راه هاى ترانسپورت 

زمينى كشور مشكالت زيادى موجود بودكه برخى از آن را ياد آور مى شويم:.

1 - كروه مساوى است به چهار هزار گز جريب وهر گزجريب مساوى است به  (29) انچ انگليسى .
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ـ ساختمان طبيعى افغانستان و كوهستانى بودن آن.
ـ اقليم جداگانه مناطق كوهستانى وصحرايى.

ـ نبودن وسايل عصرى، پرسونل فنى و سرمايه كافى.
حصة كشورما كوهستانى است كه، اين كوه ها از شمال شرق به طرف جنوب 

4
3 ميدانيم كه

تقسبم  و جنوبى  دو حصه شمالى  به  را  و كشور  واقع گرديده   طبيعى  ديوار  مثابه  به  غرب 
نموده است.اكثريت كوتل هاى آن بيش از 3000 متر ارتفاع داشته كه در بيشتر ايام سال پر 
برف  بوده مانع عبورو مرور ميگردد. بسيارى از دره هاى آن از شمال به جنوب كم عرض 
و در امتداد درياها واقع شده كه مشكالت رفت و آمد را بوجود آورده، بدين ترتيب مناطق 
كوهستانى و دشت هاى وسيع ريگستانى مشكالت را در برابر توسعه ترانسپورت زمينى ايجاد 

كرده است كه به سرمايه بيشتر، وسايل عصرى و پرسونل فنى ضرورت دارد.
مسير  درياهاى كشوربا وجوديكه در تمديد راه هاى كاروانى و شاهراه ها كمك مؤثر نموده 
است. با آن هم در تمديد و انكشاف ترانسپورت زمينى مشكالت را نيز بار آورده است. از 
را تشكيل  تنها مجراى درياها  باريك است كه  و  بسيار تنگ  ها  بعضى جاها دره  اينكه در 
ميدهد مانند ماهيپر، درونته، سالنگ وغيره كه دربعضى قسمت ايجاب تراش نمودن كوه ها 

وساختن تونل ها را مى كند.
درياها نيز پيچ وتاب خورده و سركها بايد چند بار باالى مسير دريا عبور نمايند. بر عالوه پل 
هاى متعدد و ديوارهاى استنادى در مقابل برف كوچ ها نيز اعمار گردد بنابرآن براى حل اين 

مشكالت وقت زيادى سرمايه كافى و پرسونل فني ضرورت است.
با وجود اين همه مشكالت  ترانسپورت زمينى نسبت به هروسيله ديگر ضرورى و مفيد تر مى 

باشد.
آن  سبب  به  كه  است  توجه  قابل  شده  ذكر  طبيعى  موانع  نيز  آهن  انكشاف خطوط  راه  در 
خطوط آهن در كشور ما  تأسيس نگرديده بود حاال نخستين خط آهن در داخل كشور از 
بندر حيرتان  تا ميدان هوايى مزار شريف به طول 75 كيلومتر توسط كمپنى اوزبكستان در 
مدت يكسال  تكميل ميگردد، كه با اعمار اين خط آهن ارتباطات كشور ما با راه هاى آهن 
جهان تامين ميگردد . وهمچنين راه آهن اسالم قلعه –هرات به طول 60 كيلومتربه همكارى 
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كشور ايران اعمار مى گردد ، در نظر است به كمك كشور همسايه (ايكو و سارك) خطو 
ط ديگر آهن نيز تمديد گردد.

فعاليت داخل  صنف:   
شاگردان در گروپ هاى مناسب تنظيم شوند و هر گروپ روى نقش مواصالت به حيث زير 
بناى اقتصادى و اجتماعى كشور باهم بحث نمايند و نتيجه بحث شانرا يكى از اعضاى گروپ 

به همصنفان بيان نمايد و معلم محتر م نتيجه بحث را با معلومات خويش جمع بندى كنند.
           سؤال ها :

مختصراً جواب دهيد:
1ـ مشكالت عمدة انكشاف راه هاى ترانسپورت زمينى كشور را مختصراً توضيح داريد؟

2ـ چرا ترانسپورت زمينى نسبت به ديگر ترانسپورت ها در كشور بيشتر توسعه يافته است؟
3ـ اهميت ترانسپورت زمينى را در انكشاف اقتصادى كشور توضيح دهيد؟

 -جمالت ذيل را تكميل نماييد
4ـ موتر براى اولين بار در زمان حكومت .................... وارد كشور گرديد؟

افغانستان در زمان حكومت  از طريق  يونان  بين هند و  ارتباطات تجارتى  بار  اولين  براى  5ـ 
............ برقرار گرديد.

-سؤاالت صحيح را مشخص كنيد.
6ـ موقعيت جغرافيايى كشورما در تأمين روابط تجارتى بين شرق و غرب اهميت دارد.؟

7ـ اعمار سرك هاى موتر رو در زمان حكومت امير عبدالرحمن خان آغاز گرديد؟
        فعاليت خارج از صنف:

 راجع به اهميت ترانسپورت زمينى در توسعه اقتصادى، اجتماعى و كلتورى كشور چندسطر 
تحرير و در ساعت آينده مضمون جغرافيه به همصنفان قرائت نمايند.

          سؤال ها :

       فعاليت خارج از ص
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الف. چند نوع وسايل حمل و نقل زمينى را 
مى شناسيد؟

به تصاوير فوق د قيق شويد و بگوييد كه اين وسايل مربوط كدام بخش ترا نسپورت مى باشد ؟ 
اصطالح ترانسپورت زمينى به وسايلى اطالق مى گردد، كه در روى خشكه حركت مى كند، 
مانند حيوانات باربرى، بايسكل، موترسيكل، موتر (الرى ها، بس ها، مينى بس ها و موترهاى 

تيز رفتار) ريل با انواع مختلف آن.
با اختراع اين وسايل فاصله ها بين مناطق و كشورها كوتاه تر شده يعنى فاصله هايى كه قبًال 
كاروان ها به هفته ها طى مى نمودند، حاال با استفاده ازين وسايل به چند ساعت تقليل يافته 
است. همچنين با استفادة اين وسايل مال التجاره سنگين كه قبًال توان انتقال آنرا نداشتند حاال 

به سهولت انتقال داده مى شود.
بايسكل مفيدترين وسيله ترانسپورتى است كه هر روز ميليون ها انسان آنرا در جهان مورد 
استفاده قرار ميدهند و حتى در بسيارى كشورهاى جهان براى ترانسپورت بايسكل جاده هاى 

مخصوص ساخته شده است.
اختراع  ميالدى   1790 در  دوسواك  انگليس كنت  عالم  را يك  بايسكل  بار  نخستين  براى 
كرد كه داراى دو چرخ ويك چوكات بود. حاال در كشورهاى جهان صدها نوع بايسكل 
نيز مفيد ميباشد،  نه تنها وسيله ترانسپورتى است؛ بلكه از نگاه سپورتى  ساخته مى شود كه 
مواد سوخت مصرف نمى كند و محيط زيست را نيز آلوده نميسازد. حد اعظمى ترانسپورت 

زمينى مردم چين را بايسكل تشكيل ميدهد مخصوصاً در شهرها.
بايسكل به  كشور ما  قبل از موتردر زمان امير حبيب اهللا خان وارد شده بود و اكنون هزاران 

گ
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نفر  دركشور از آن استفاده مى كنند.
وسيلة ديگرى كه توسط ماشين كوچك با مصرف نفت فعاليت مى كند بنام موترسايكل ياد 
شده، نسبت كم مصرف نمودن نفت بيش تر مورد استفاده قرار مى گيرد. استعمال آن در 

كشورما بعد از بايسكل قرار دارد.
در نيمه دوم قرن 18 ميالدى با كشف ماشين بخار، سمنگتن وسيله نقليه ساخت كه بواسطه 

بخار حركت مى كرد كه  اولين نوع موتر ابتدايى مى باشد.
در انگلستان بسيارى از وسايل نقليه ساخته شد ؛ اما به سبب مصرف زغال سنگ زياد دود 

توليد مى كرد و نسبت نواقص تخنيكى زيادتر تصادم مى نمود.
در نيمة دوم قرن 19ميالدى موتر اختراع گرديد كه بواسطة نفت حركت مى كرد. در كشور 
ما زمانيكه مستردين سكرتر وزارت خارجه هند بريتانوى در ماه دسمبر 1904 م به كابل سفر 
امير حبيب اهللا خان تحفه داد. كه  به  نيز  را  پهلوى ديگر تحايف يك عراده موتر  .در  كرد 
700 پوند سترلنگ ارزش داشت. در آن موتر عوض ديزل چوب مى سوخت و ماشين را به 

حركت مى آورد.
حاال در كشورما انواع مختلف موتر ها وارد گرديده است ؛ مانند: موترهاى باربرى(الرى، 
تانكرهاى تيل و گاز طبيعى) سرويس هاى خورد و بزرگ، تيزرفتارها كه از عصرى ترين 

كمپنى هاى جهان مى باشد .
خط آهن و ريل قديمى ترين وسيله نقليه است، كه بوسيلة ماشين بخار بكار انداخته شده و 
برايش تمديد گرديده و امروز در جهان بزرگترين وسيله حمل و نقل زمينى  خطوط آهن 

بشمار ميرود.
عصرى  شهر  ساختن  موقعيكه  خان  اهللا  امان  شاه  حكومت  زمان  در  .ش  هـ   1305 سال  در 
داراالمان آغاز گرديد براى انتقال افراد و مواد تعميراتى يك ريل كوچك با خط آهن آن 
وارد گرديد كه از زيارت شاه دوشمشيره (ع) تا قصر داراالمان تمديد گرديده بود . اين خط 
ريل يك انجن (ماشين) بخار و چند واگون داشت و همه روزه در اين خط اموال و مردم را 

انتقال مى داد. كه هنوز بقاياى آن در موزيم كابل موجود است.
اين خط 7ـ8 كيلومتر طول داشت تا سال 1307 هـ ش فعال بود بعد از سقوط شاه امان اهللا خان 

حكومات وقت چندان عالقه به اعمار خطوط آهن نشان ندادند.
قابل ياد آورى است كه در كشور ما تمام تصدى هاى ترانسپورتى به استثناى ملى بس منحل 
گرديده اين تصدى با داشتن بيش از هزار عراده بس در داخل شهر كابل و واليات كشور 
فعاليت مى نمايد و همچنين در نظراست كه شبكه هاى بس هاى برقى كه در جنگ داخلى 

شهر كابل از بين رفته بود دوباره احيا گردد. 
بس هاى برقى برعالوه كه كم مصرف مى باشد محيط زيست را نيز آلوده نمى سازد.
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معلومات اضافى:
ترانسپورت زمينى مخصوصاً توريد وسايط از بيرون كشور رشد قابل مالحظه نموده است  ؛ 
بنابر آن در سال 1385 هـ ش تعداد مجموع موترهايى كه ثبت شده به 606944 عراده مى 
افزايش ٪43,8  بلند رفته است كه  به 873701 عراده  اين رقم در سال 1386 هـ ش  رسيد. 

رانشان ميدهد.
به   117460 از  ها  الرى  همچنان  و  داشته  را  افزايش  بيشترين  تكسى  و  شخصى  موترهاى 

135446 و سرويس ها از  48513 به 58049 عراده افزايش يافته است.

138413851386واحد مقياسشاخص ها
مجموع

سكتور دولتى
سكتور خصوصى

عراده
//
//

486141
28510

457631

606944
30251

576693

873701
33306

840392

الرى
سكتور دولتى

سكتور خصوصى
بس ها

بس هاى دولتى
تيز رفتار

سكتور دولتى
موتر سيكل

سكتور دولتى
وسايط اتباع خارجى مقيم 

كشور

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

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 زمينى
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فعاليت داخل صنف:   
شاگردان در گروپ هاى مناسب تنظيم شوند و تمام گروپ ها راجع به ضرورت و اهميت   
و سايل ترانسپورت زمينى در اجتماع و همچنين راجع به افزايش بيش از حد آن باالى محيط 

زيست بحث نمايند و نتيجة بحث را يكى از اعضاى گروپ به همصنفان بيان نمايد.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد.
1ـ انواع وسايل ترانسپورت زمينى را نام ببريد.

2ـ اختراع وسايل ترانسپورتى چه سهولتى را به ميان آورده است؟
ـ جمالت زير را تكميل كنيد:

3ـ مخترع بايسكل .......... مى باشد.
به كابل آورده  بريتانوى  هند  ............... وزارت خارجه  موتر در زمان سفر  ما  به كشور  4ـ 

شد.
جواب صحيح را تشخيص نماييد.

5ـ بايسكل مفيدترين وسيله نقلياتى است كه محيط زيست را آلوده نمى سازد.
6ـ تمام تصدى هاى ترانسپورتى قبلى منحل گرديده است.

7ـ خط ريل درزمان شاه امان اهللا خان وارد كشور گرديده است.

فعاليت  خارج ا زصنف:   

در مورد اهميت و ضرورت بزرگترين وسيله نقليه زمينى (ريل) در كشور ما تبصرة خود را 
بنويسيد و در ساعت آينده مضمون جغرافيه به همصفنان بيان نماييد.

سؤال ها:

فعاليت  خارج ا  
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ب. راجع به شاهراه هاى مهم كشور چه ميدانيد؟

شاهراه ها در يك كشور حيثيت شراين خون را در بدن دارد ، كشورهاييكه در آن شاهراه  ها 
كمتر انكشاف يافته اند، در واقع در آن كشورها ركود اجتماعى و اقتصادى به عمل مى آيد 
و قسمت هاى جداگانه چرخ اقتصادى مانند توليدات صنعتى، محصوالت زراعتى، عرضه و 
تقاضا، خريد و فروش در ماركيت ها، سير وسياحت و رفت و آمد از يكجا به جاى ديگر 
اقتصادى و  انزواى كامل  به آن در  كامًال دچار مشكالت گرديده ،كشور و جامعة مربوط 

فرهنگى بسر مى برد.
براى اينكه كشور ما در تحرك فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى سهم ارزشمند داشته باشد، 
باكشورهاى همسايه تماس هاى  در داخل تمام واليات، ولسوالى ها و قريه هاو در خارج 
تا به بخش مواصالتى توجه خاص  اقتصادى دوامدار داشته باشد ضرورت است  سياسى و 

صورت گيرد.
در زمان حكومت شاه امان اهللا خان و اعليحضرت ظاهر شاه مخصوصاً در هنگام صدارت 
اقتصادى و اجتماعى نجات  انزواى  از  تا كشور را  محمد داوود خان سعى زياد بعمل آمد 

دايكندى

غالم خان
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دهند. در طول پالن هاى انكشافى پنج ساله به ساختمان شاهراه ها به حيث زيربناى اقتصادى 
كشور توجه خاص معطوف گرديد، در پالن هاى پنجساله اول(1330 ـ 1335 هـ. .ش) ، دوم 
و سوم 50٪ بودجه انكشافى مصرف شاهراه ها گرديد، و بيش از 2500 كيلومتر سرك قير 

وكانكريتى اعمار گرديد.
را                 ترميم  ايجاب  كه  شد  تخريب  قسماً  ها  جاده  همه  اين  داخلى  هاى  جنگ  طول  در  اما 
مى نمايد. وسعت دادن شاهراه هاى سابقه و اعمار شاهراه هاى جديد يكى از ضرورت اساسى 
دولتى به شمار ميرود .چون سكتور خصوصى درين بخش عالقه به سرمايه گذارى ندارد، 

بنابراين همه مصارف ترميماتى و تأسيساتى شاهراه ها بدوش دولت مى باشد.
شاهراه هاى كشور به دو بخش تقسيم شده:

1ـ شاهراه حلقوى كه روى آن ترافيك از يك نقطه شروع و بعد از يك حركت دورانى 
مانند شاهراه كابل  نقطه شروع آن وصل شود؛  به  بيضوى دوباره  نامنظم ويا  به شكل دايرة 

_مزارشريف ـ شبرغان ـ ميمنه ـ بادغيس ـ هرات ـ كندهار_ غزنى وكابل.
2ـ راه هاى جدا شده و قطع شده كه از شاهراه حلقه يى جدا شده است مانند كابل_ خوست 

وغيره.
شاهراه هاى مهم كشور عبارت اند از:

شاهراه شمال كشور: 
در ارتباط به رشد تجارت و مواصالت واليات مركزى و مناطق شمال كشور اين شاهراه نقش 

عمده دارد.
مفاد اين پروژه قرار ذيل است:

1ـ با اعمارتونل سالنگ شاهراه واليات مركزى مستقيماً با واليات شمال كشور وصل گرديد 
(دره شكارى كه تقريباً 40 سال مناطق شمال كشور را با مناطق مركزى و جنوب كشور مرتبط 
مى ساخت) حال 200 كيلومتر فاصله كوتاه تر شده، در نتيجه مصارف ترانسپورتى و استهالك 

موتر كاهش يافته و در وقت كم محصوالت به بازارهاى تجارتى انتقال داده ميشود.
2ـ محصوالت توليدى مناطق شمال كشور به مراكز استهالكى جنوب كشور و اموال صادراتى 

به بنادر شمال كشور در كمترين وقت انتقال داده شده مى تواند.
3ـ فابريكه هاى چون قند بغالن، سمنت غورى، نساجى گلبهار، پلخمرى، جبل السراج وغيره 
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فروش                 بازارهاى  به  وقت  ضياع  بدون  آنها  توليدات  دارد،  موقعيت  راه  اين  السير  خط  در 
و همچنين مواد خام وساير ضروريات شان از همين راه انتقال داده ميشود. 

شاهراه كابل ـ تورخم:
اين شاهراه در جمله راه هاى ترانزيتى داراى اهميت خاص مى باشد، شاهراه مذكور از طريق 
تورخم به پشاور وصل شده، بعداً از طريق راه آهن و شاهراه اسفلت شده به بندر كراچى و از 
آن طريق به راه هاى بين المللى بحر هند وصل مى گردد. با استفاده از آن تمام اموال تجارتى 
كشورما به كشور هند و ديگر كشورهاى آسيايى، اروپايى و امريكايى صادر شده مى توانند، 
با استفاده از حق ترانزيت اموال وارداتى از كشورهاى جهان به كشور ما نيز انتقال داده ميشود. 
اين شاهراه توسط شاهراههاى فرعى اسفلت شده به واليات كنر، لغمان  و نورستان و ولسوالى 

هاى واليت ننگرهار نيز پيوست شده است.
در امتداد اين شاهراه بندهاى برق و پروژه ننگرهار اعمار گرديده كه در تكميل آنها نقش 
عمده را بازى نموده است. و همچنين محصوالت توليدى و زراعتى واليات مذكور به كابل 
وساير مراكز استهالكى كشور انتقال داده ميشود كه در نتيجه سبب انكشاف اقتصادى واليات 

مربوطه مى گردد.
.شاهراه كابل ـ كندهار:

اين شاهراه از نگاه فعاليت ترانزيت مقام اول  را در جمله شاهراه هاى كشور دارند زيرا شاهراه 
كابل-كندهار از طريق شاهراه كندهارـ سپين بولدك به راه  آهن چمن به بندر كراچى و 
گوادر ( در ساحل بحيرة عرب) وصل مى گردد. وهم از طريق شاهراه كندهار ـ هرات به 
بنادر تورغندى جمهورى تركمنستان و به بنادر اسالم قلعه در واليت هرات ، ابونصر فراهى 
در واليت فراه و شاهراه دالرام ـ زرنج در واليت نيمروز با كشور جمهورى ايران و از آن 
طريق توسط راه آهن به بندرچاه بهار كشور ايران به آب هاى بين المللى  بحيرة عرب راه مى 
يابد. كه از طريق اين بندر نه تنها اموال افغانى بلكه اموال كشورهاى جمهورى هاى آسيا ى 

ميانه نيز وارد و صادر ميگردد.
شاهراه كابل ـ كندهار چندين واليت را كه داراى نقاط مهم تاريخى و تجارتى است باهم 

وصل مى سازد.
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شاهراه كندهار هرات ـ تورغندى (قره تپه سابقه):
اين راه از نظر ساختمان خيلى عصرى ساخته شده از نگاه استحكام و مقاومت نخستين خط 
مواصالتى به شمار ميرود كه در كشورما طور كانكريتى اعمار گرديده بود،اكنون در نتيجه 
باز سازى كشور شاهراه مذكور قير گرديد .. كشورما را با جمهورى تركمنستان وايران وصل 
مى سازد و هم از لحاظ ارتباط دادن مراكز واليات غربى قابل اهميت مى باشد كه كندهار و 

هرات را بطور مستقيم و فراه، نيمروز و هلمند را بطور غير مستقيم وصل مى سازد.
شاهراه هرات- اسالم قلعه:

طول اين شاهراه 124 كيلومتر است و شهر هرات را به بندر اسالم قلعه در سرحد كشور ايران 
وصل مى كند، اين شاهراه در تجارت با كشورهاى ايران، تركيه و ديگر كشورهاى اروپايى 

حايز اهميت زياد مى باشد.
شاهراه پلخمرى ـ شبرغان ـ فارياب:

اين شاهراه از نگاه تجارتى و اقتصادى داراى اهميت خاص مى باشد و جزء شاهراه حلقه يى 
كشور بشمار ميرود، كه واليات شمال كشور مانند بغالن، سمنگان، بلخ، جوزجان و فارياب 
را باهم وصل ساخته و از طريق واليت بادغيس به  واليت هرات نيز ارتباط مى گيرد كه با 
اتصال آن شاهراه حلقه يى نيز تكميل ميگردد. و همچنين با شاهراه هاى جدا شده از آن به 

بنادر حيرتان،كلفت و اقتيپه اندخوى  نيز وصل گرديده است.
شاهراه كابل ـ خوست:

از سالهاى زيادى بنام شاهراه درجه دوم بشمار ميرفت اما با وصل شدن آن با بندر غالم خان 
خوست و از طريق آن به ُكرم ايجنسى وصل گرديده اهميت خاص اقتصادى و تجارتى را 
به واليت كابل وصل  مانند لوگر، پكتيا و خوست را  حاصل كرده، واليات جنوب كشور 

نموده است.
شاهراه كندز ـ بدخشان:

كه واليات مهم حاصل خيز زراعتى و صنعتى كشور  مانند واليات كندز، تخار و بدخشان 
را باهم وصل نموده و هم از طريق شاهراه شمال كشور به شاهراه حلقه يى كشور نيز مرتبط 
مى باشد. همچنين از طريق شاهراه كندز _ شيرخان بندر با كشور تاجكستان وصل گرديده 

است..
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اعمار شاهراه هاى كشور برعالوه اينكه روابط اقتصادى وتجارتى بين مناطق مختلف كشور 
را باهم نزديك مى سازد، روا بط دوستانه ميان كشورهاى آسياى جنوبى و اسياى مركزى از 
طريق آن نيز ميسر گرديده است. بدين ترتيب اهميت تاريخى افغانستان را از نظر موقعيت با 
وصل نمودن آسياى جنوب شرقى و آسياى ميانه و حوزة مديترانه را يكبار ديگر برجسته  مى 

سازد.
معلومات اضافى:

طول به كيلومترشاهراه هاشماره
337كابل ـ كندز1
63كندز ـ شيرخان بندر2
360پلخمرى ـ شبرغان3
                   179شبرغان ـ ميمنه4
232كابل ـ تورخم5
148كابل ـ جالل آباد6
90جالل آباد ـ اسعد آباد7
18سرخكان ـ مهترالم8
483كابل ـ كندهار9

101كندهار ـ سپين بولدك10
679كندهار ـ هرات ـ تورغندى11
124هرات ـ اسالم قلعه12
567كندهار ـ هرات13
122كابل ـ گرديز14
114گرديز ـ خوست15
70كندز ـتالقان16
169تالقان ـ بدخشان17
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فعاليت داخل صنف:   
شاگردان در گروپ هاى مناسب تنظيم شوند و هر گروپ روى نقشة مواصالتى كشور مسير 
يكى از شاهراه كشور را تعيين نمايد كه كدام مناطق كشور را باهم وصل مى سازد ؛  مانند  
شاهراه كابل ـ كندهار، كندهار ـ هرات، پلخمرى ـ هرات، كابل ـ تورخم وغيره. نمايندة هر 
گروپ نتيجه فعاليت خويش را به همصنفان بيان نمايد. و معلم صاحب نتيجة فعاليت گروپى 

رابا معلومات خويش جمع بندى نمايد.

سؤال ها:   

مختصراًجواب دهيد.:
معطوف  كشور  هاى  شاهراه  انكشاف  به  خاص  توجه  موقت  اداره  تشكيل  از  بعد  چرا  1ـ 

گرديد؟
2ـ اهميت شاهراه ها را در انكشاف اقتصادى كشور توضيح دهيد.

گرديده  وصل  عرب  بحيرة  المللى  بين  هاى  آب  با  كشور  ترانزيتى  هاى  شاهراه  كدام  3ـ 
است؟

جمالت ذيل را تكميل كنيد:
4ـ شاهراه هاى كشور به دو بخش  عمده.......................... تقسيم بندى شده است.

5ـ شاهراه حلقه يى شمال كشور از طريق بنادر ................................ به كشورهاى تاجكستان، 
اوزبكستان و تركمنستان وصل شده است.

6ـ كشور ما از طريق شاهراه  ............. به كشور ايران وصل گرديده است.

فعاليت خارج صنف:   

 نقشه افغانستان را ترسيم و روى آن شاهراه هاى حلقه يى كشور را رسم نموده و در ساعت 
آيندة جغرافيه ،به همصنفان نشان دهيد.

سؤال ها:   

فعاليت خارج ص
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3,4 راجع به حمل و نقل هوايى چه ميدانيد؟

ترانسپورت هوايى در نزديك ساختن نقاط دور كشور و جهان رول با ارزش دارد، اما اين 

ترانسپورت نسبت به ديگر انواع ترانسپورت ها از نظر مصرف مواد انرژى خيلى پر مصرف 

وقيمت تمام مى شود، بناًء هر كشور نظر به شرايط مالى و اقتصادى خويش براى انكشاف اين 

سكتور توجه خاص نموده است.

طوريكه ميدانيم افغانستان كشور كوهستانى بوده ، سلسله جبال هندوكش، كوه بابا و فيروز 

است،  نموده  تقسيم  جنوبى  و  شمالى  بخش  دو  به  را  طبيعى كشور  حايل  يك  بحيث  كوه 

برعالوه كشور ما محاط به خشكه مى باشد و تمديد شاهراه نيز جوابگوى نيازمندى هاى مردم 

نمى باشد بناًء انكشاف حمل و نقل فضايى در آن حايز اهميت و قابل توجه است، اين كشور 

از يكطرف به بحر راه نداشته و از جانب ديگر توسط كوه ها به مناطق كوچك و جداگانه 

جغرافيايى تقسيم شده است كه اين گونه شرايط طبيعى امكان ايجاد مشكالت اجتماعى و 

                  درس      هجدهم
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حتى سياسى را نيز دارد، روى اين اصل اكثر مواد مورد نياز به وقت و زمان مناسب در داخل 

و خارج كشور در دسترس مصرف كننده گان قرار نمى گرفت. با در نظرداشت موضوعات 

فوق به احداث خطوط هوايى ضرورت زياد احساس مى شد. فعاليت هوانوردى و استفاده 

از طيارات براى حمل و نقل مسافرين و مال  تجاره در كشور ما سا بقة طوالنى نداشته، آغاز 

فعاليت هوانوردى را در 1306 هـ .ش  مربوط به  زمان حكومت شاه امان اهللا خان ميدانند. 

درهمين سال براى اولين بار يك طيارة كوچك روسى ، در ماه دو مرتبه بين كابل و ترمز 

شوروى وقت به فعاليت آغاز نمود.

در سال 1317هـ .ش يك طياره سه ما شينه لوفت هنزا جرمنى از برلينـ  هرات_كابل و از آنجا 

به جاپان پرواز خود را ادامه مى داد.

اولين شركت هوايى در كشور بنام(( د آريانا افغان هوايى شركت)) به منظور حمل و نقل 

مسافرين و اموال تجارتى در سال 1317 هـ ش به فعاليت آغاز نمود. چون تأسيسات و امكانات 

رياست  هـ ش   1335 سال  در  بناًء  بود.  نه  هاى كشور  نيازمندى  ، جوابگوى  نداشت  كافى 

افغانستان  با تأسيس آن زمينه توسعه و پيش رفت هوانوردى  هوانوردى ملكى تأسيس شد. 

با تأسيس ميدان هاى هوايى كابل،كندهار، مزارشريف،  مساعد گرديد، رياست هوانوردى 

هرات، جالل آباد اقدام كرد.

از   . كنند.  مى  استفاده  افغانستان  هوايى  هاى  ميدان  از  نيز  هوايى  هاى خارجى  نماينده گى 

ترانسپورت هوايى اكثراً براى انتقال مسافرين و اموال كه حجم آن كم و ارزش آن بيش  تر 

باشد استفاده مى شود.
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فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ روى اهميت و ضرورت انكشاف 

ارائه  همصنفان  به  گروپ  اعضاى  از  يكى  را  ونتيجه  نموده  بحث  باهم  هوايى  ترانسپورت 

نمايد.

سؤال ها:   

جمالت صحيح را تشخيص كنيد:

پر  انرژى  مواد  استهالك  نظر  از  ها  ترانسپورت  انواع  ديگر  به  نسبت  هوايى  ترانسپورت  1ـ 

مصرف ميباشد. 

2ـ با تأسيس رياست هوانوردى ملكى كشور زمينه توسعه هوانوردى مساعد گرديد. 

جمالت ذيل را تكميل نماييد:

3ـ فعاليت هوانوردى ملكى كشور در زمان حكومت ................. در سال 1306 هـ ش آغاز 

يافته است.

4ـ اولين شركت داخلى كشور بنام ..................... در سال 1333 هـ ش به فعاليت آغاز كرد.

مختصراً توضيح نماييد:

سؤال ها:   
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5ـ از ترانسپورت هوايى ، بيش تر ، براى انتقال كدام اموال استفاده مى شود؟

6ـ علت توسعة ترانسپورت هوايى را توضيح نماييد.

فعاليت خارج از صنف:    

راجع به ضرورت و انكشاف ترانسپورت هوايى مقاله يى بنويسيد و در ساعت آينده مضمون 

جغرافيه به همصنفان ارائه نماييد.

فعاليت خارج از  
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الف ـ ميدان هاى هوايى كشور

رياست هوايى ملكى در سال 1335 هـ.. ش تاسيس گرديد كه در آن وقت داراى دو موسسة 
عمده هوا شناسى و هوا نوردى بود، و عضويت مؤسسة هوانوردى ملكى جهانى را نيز داشت 
كه از كمك هاى مادى و معنوى آن در كليه شقوق استفاده مى شد. تأسيس و مراقبت ميدان 
هاى هوايى، نصب دستگاه هاى مخابره و وسايل هوا نوردى، تأسيس و نصب استيشن هاى 
ميتيورولوژى(Meteorology)، تنظيم و اداره كليه تشبثات و مؤسسات حمل و نقل هوايى، 
تربية  باآلخره  به هوانوردى ملكى و  ترتيب و اجراى كليه مقررات و اصولنامه هاى مربوط 

پرسونل فنى مورد ضرورت درين رشته ها وظايف عمدة اين رياست را تشكيل ميداد.
اعمار ميدان بين المللى كابل: امور ساختمانى آن در سال 1339 هـ .ش آغاز و در سال 1341 
هـ. ش خاتمه يافته   مورد استفاده طيارات داخلى و خارجى قرار گرفت. عالوتاً اين ميدان 
ترافيك هوايى،  تمام وسايل و تجهيزات مخابره، هواشناسى،  با  ترمينل عصرى  داراى يك 
شعبات گمرك، مركز تعليمى  و وركشاپ تخنيكى  وغيره نيز ميباشد. اين ميدان در سالهاى 
بعد توسعه يافت، در سال 1388 هـ ش به كمك كشور جاپان ترمينل جديد مجهز به وسايل 

و ملحقات جديد بر آن افزوده شد.

قسمتى از ميدان هوايى بين المللى كابل

                  درس      نزدهم
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پالن و احداث ميدان هاى هوايى ساير واليات نيز عملى گرديده در مرحلة اول چهار ميدان ؛ 
مثل ميدان هوايى كندهار، هرات، كندز، جالل آباد تحت ساختمان قرار گرفت.

از آنجمله ميدان هوايى كندهار به فاصله 8 كيلومتر در جنوب شرق شهر كندهار در مسير 
راه سپين بولدك در ساحة وسيع اعمار گرديد، مانند ميدان هوايى بين المللى كابل كه براى 
ابتدايى و محلى آن در  البته اين ميدان به شكل  استفاده هر گونه طيارات مساعد مى باشد، 
سال 1330 هـ ش مورد استفاده قرار داده شده بود. ميدان هوايى كندهار داراى تمام تأسيسات 

عصرى از قبيل هوتل ، ترمينل و سايل مخابره وغيره مى باشد. 
بصورت خالصه گفته مى توانيم در 1388 هـ ش در حدود 37 ميدان هوايى ملكى در كشور 
داراى  اول  درجه  المللى  بين  كندهار  و  كابل  هوايى  ميدان  جمله  آن  از  كه  داشت  وجود 

تأسيسات پيشرفته و رنوى قير شده ميباشد.
بوده  با ظرفيت كمتر در درجه دوم  ـ ميدان هوايى هرات، مزارشريف، جالل آباد و كندز 

داراى ترمينل و رنوى قير شده مى باشد.
ـ 14 ميدان هوايى ديگر درجه سوم با ترمينل و رنوى خامه اعمار گرديده است، و 7 ميدان 
هوايى  ميدان هاى  باشد. عالوتاً  مى  رنوى خامه  و  ترمينل  بدون  هوايى ديگر درجه چهارم 

درجه پنجم نيز در كشور موجود است.
 قابل ياد اورى است عوايدى كه از ميدان هاى هوايى بين المللى طبق مقرره  از پرواز هاى 

طيارات خارجى در سال 1388 هـ ش تحويل خزانه دولت گرديده بشرح زير است:
1ـ از مجموع وزن هر طياره خارجى فى تن 500 افغانى تحويل عوايد دولت گرديده است.

2ـ از هر پرواز طياره خارجى 7500 افغانى خدمات ترافيكى اخذ مى شود.
3ـ از طيارات خارجى كه بيش از چهار ساعت در ميدان هوايى توقف نمايد تكس پاركينگ 

آن اخذ ميگردد.
4ـ از هر پرواز طياره خارجى كه بطور ترانزيت از فضاى كشور ما عبور  مى كنند 20000 

افغانى يا معادل آن 400 دالر اخذ مى شود.
ب ـ شركت هاى هوايى كشور:

Iـ د آريانا افغان هوايى شركت اولين شركت هوايى دولتى كشور مى باشد كه در سال 1333 
نمود، سرمايه  فعاليت آغاز  به  اموال تجارتى رسماً  نقل مسافرين و  به منظور حمل و  هـ ش 
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ابتدايى اين شركت سيصد هزار دالر امريكايى بود كه در آن 51 فيصد سهم دولت و 49 فيصد 
شركت انديمار سهم داشت.

اولين پروازهاى اين شركت توسط يك بال طياره DC-3 كه گنجايش 28 نفر را داشت از 
كابل به شهر كندهار، هرات و مزارشريف صورت ميگرفت.

و  امريكن  پان  بزرگ  شركت  به  انديمار  بزرگ  شركت  ادغام  با  سال  دو  گذشت  از  بعد 
المللى  بين  هوايى  هاى  ميدان  به  آريانا  DC-6 شركت  و   4-DC طياره  بال  دو  خريدارى 
ثور  برج  در  بحرين  مقصد  به  كابل  از  آريانا  پرواز خارجى شركت  اولين  يافت.  راه  جهان 
سال 1334 هـ ش با 28 نفر مسافر عملى گرديد. د آريانا افغان هوايى شركت با آنكه در طول 
آنهم  با  و كادرى گرديد  اقتصادى  مالى،  هنگفت  متحمل خسارات  داخلى  دهه جنگ  سه 
بال طياره  B—727  يك  بال طياره   AN-21-4 چهار  بال طياره  اين شركت داراى يك 
Airbus-300 و دوبال مادل جديد Airbus-310 مى باشد كه همه روزه طبق پالن مرتبه 
به شهرهاى هرات، كندهار، مزارشريف، جالل آباد، زرنج، لشكرگاه، بادغيس، فيض آباد، 

كندز و ميمنه پرواز مى كنند.
همچنين شركت هوايى آريانا بيش از 17 شهر بزرگ دنيا را تحت پوشش پرواز هاى خود 
قرار داده است و هنوز هم روبه توسعه است، از شهرهاى بزرگ دنيا كه طيارات آريانا همه 
دوشنبه،  آباد،  اسالم  مشهد،  تهران،  امرتسر،  دهلى،  شهرهاى  نمايند  مى  پرواز  آن  به  روزه 
ارومچى، باكو، مسكو، دوبى شارجه، استانبول، انقره، رياض، جده، كويت و فرانكفورت را 

ميتوان نام برد.
د آريانا افغان هوايى شركت برعالوه پرواز طيارات خويش تمام خدمات زمينى الزم را براى 
بارگيرى  اير ويز) تخليه و  پامير و صافى  اير،  طيارات شركت هاى خصوصى داخلى (كام 
طيارات بزرگ باربرى(كارگو) و خدمات مساعد را براى شركت هاى هوايى خارجى مانند. 
و  عرب  متحده  امارات  آذربايجان،  هوايى  شركت  آسمان،  هوايى  شركت  ايرالين،  اندين 

شركت هوايى پاكستان به اسرع وقت انجام مى دهند.
طبق قوانين ماليات برعايدات ساالنه 10٪ عوايد خويش را به حساب دولت انتقال مى دهند.

اير، كه جواز  پامير وكام  ايرويز،  از صافى   : اند  IIـ شركت هاى هوايى خصوصى عبارت 
طيارات  با  اندو  آورده  بدست  افغانستان  گذارى  سرمايه  حمايه  اداره  از  را  خويش  فعاليت 
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خويش در خطوط داخلى و خارجى مصروف خدمات مى باشند، طبق قوانين عوايد بر ماليات  
بر عالوه  تكس وزارت  را  عوايد دولت ساالنه 10٪  عوايد داخلى و 2٪ عوايد خارجى 

هوانوردى و شركت هوايى آريانا به دولت تاديه مى نمايند.

فعاليت داخل از صنف:   
اقتصادى  ارزش  اهميت و  تقسيم شوند و هرگروپ روى  مناسب  به گروپ هاى  شاگردان 

ميدان هاى هوايى باهم بحث نموده و نتيجه  بحث را به همصنفان ارائه نمايند.
سؤال ها:   

جواب صحيح را به حرف (ص) و غلط را به حرف (غ) نشانى كنيد.
1ـ رياست هوانوردى ملكى درسال 1335 هـ ش تأسيس شده است؟

2ـ ميدان هوايى كندهار از سال 1330 هـ ش مورد استفاده قرار گرفته است.
جمالت ذيل را تكميل نماييد.

1ـ ميدان هاى بين المللى هوايى كشور عبارت از ................ و ................... مى باشند.
2ـ از پرواز هاى طيارات خارجى كه بطور ترانزيت از فضاى كشور ما استفاده مى نمايند از 

هر پرواز ............... افغانى عوايد حاصل ميگردد.
مختصراً جواب دهيد:

مى  دولت  خزانه  تحويل  عوايد  مقدار  چه  خارجى  هاى  شركت  طيارات  هاى  پرواز  از  1ـ 
گردد؟

2ـ ميدان هاى درجه دوم هوايى ملكى در كدام واليات كشور اعمار گرديده است؟
فعاليت خارج از صنف:   

ساختمان  نظرداشت  در  با  كشور  هوايى  هاى  ميدان  تأسيس  و  به ضرورت  راجع  شاگردان 
و در  داده  قرار  تبصره  مورد  المللى  بين  و  به سطح محلى  موقعيت جغرافيايى آن  و  اراضى 

ساعت آينده جغرافيه آنرا در صنف بيان كنند.

سؤال ها:   

فعاليت خارج از  
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Communication 4,4 - ارتباطات

الف: اهميت ارتباطات

ترانسپورتيشن  و   ( پيامها  اخذ  و  ارسال  و  افكار  تبادل  مخابرات(برقرارى  شامل  ارتباطات 
ميباشد. در دروس گذشته در بخش مواصالت از آن تذكر به عمل آمده است، مخابرات 
Telecommunication كه به معناى تبادله افكار، احساسات و اطالعات در بين مردم 

يابه  ميگردد.  انجام مى شود، اطالق  آنها  يا هردوى  نوشته ها، صداها، تصاوير و  از طريق 
عبارة ديگر مخابرات وسيلة اراية معلومات رساندن خبر، احوال، پيام هاى تجارتى، صنعتى، 
رسمى، شخصى از يك محل به محل ديگر مى باشد كه مناطق مختلف داخلى و خارجى 
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اخبار،  مانند  وسايل  مختلف  انواع  از  ارتباطات  ايجاد  براى  شود.  مى  وصل  آن  طريق  از 
اين همه  استفاده مى شود، كه  انترنت  و  پُست، فكس  تلويزيون،  تيلفون،  تلگراف،  راديو، 
وسايل سريع ارتباط از راه دور مى باشد. در جهان كنونى صوت و تصوير به عنوان جريان 
امواج  و  فضا  طريق  از  شده  تبديل  تلويزيونى  و  راديويى  امواج  سيم،  توسط  الكترونيكى 
نورى توسط فايبرنورى متصل ميشود. امواج راديويى و نورى به سرعت 300,000 كيلومتر 

فى ثانيه حركت ميكند در حاليكه عالمت هاى الكترونيكى نيز در همين حدود ميباشد.
اعصاب  اصطالح  به  ارتباطات  بخش  اين  كه  است  ذكر  قابل  مخابرات  اهميت  مورد  در 
جامعه ياد شده، از اينكه در جامعه وسيلة خوب انتقال و تبادله افكار ميباشد، در جوامع و 
كشورهاييكه مخابرات آن خوب فعال باشد به اين معنا است كه اعصاب جامعه خوب كار 

مى كند و جامعه نيز پيشرفت خوب نموده است.
توسط  مورس  عاليم  اختراع  اساس  به  كه  بود  تلگراف  اختراع  مخابراتى  وسيلة  نخستين 

جريان برق به امتداد سيم فرستاده مى شدند.
امروز تصاوير، مدارك، صداها، تصاوير تلويزيونى، از طريق ارتباطات ماهوارة، راديويى 

و فايبر نورى در كمتر از چند ثانيه به دور دنيا مخابره انجام مى پذيرد.
آورده  پديد  ارتباطات  و  مخابراتى  كارهاى  در  را  بزرگى  انقالب  فضايى  مصنوعى  اقمار 
كه باعث گسترش تكنالوژى ؛ مانند تيلفون همراه (موبايل) تلويزيون و انترنت شده است. 
برعالوه ماهواره ها به ارتفاعات متفاوت از سطح زمين تصوير بردارى كرده و به ايستگاه 
زمين مخابره مى كنند كه از روى آن تصاوير و نقشه هاى متنوع جغرافيايى تهيه شده مى 

تواند. 
اكنون در كشور ما وزارت مخابرات نيز گيت وى Gate-way ملى و بين المللى در ساحه 
مهتاب قلعه شهر كابل اعمار نموده كه توسط ايستگاه زمينى و قمر مصنوعى فعاليت ميكند 
و داراى يك ديش بزرگ و سيستم پيش رفته مخابراتى و تخنيكى مى باشد. از اين گيت 
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ارتباطات دولتى، شركت هاى  فعًال  تواند  استفاده شده مى  المللى  بين  به سوية ملى و  وى 
انترنت از آن استفاده مى كنند و  مخابراتى در مورد خدمات تيلفونى، فكس، تلويزونى و 
364 ولسوالى و ادارات كشور از طريق همين گيت وى به جهان خارج وصل شده است. 
از گيت  المللى شركت هاى مخابراتى خصوصى اجازه استفاده  بين  براى فعاليت  همچنين 
ارتباطات  نيز  فايبر نورى از طريق زمين  با استفاده از  نيز داده شده است.  وى هاى مستقل 
به  مخابراتى  مصنوعى  اقمار  به  نسبت  كه  گرديده  قايم  خارج  جهان  با  كشور  مخابراتى 

مراتب ارزا نتر تمام ميشود

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ روى اهميت ارتباطات در جهان 
امروزى باهم مباحثه كنند و نتيجه بحث را يكى از اعضاى گروپ به همصنفان ارائه نمايند. 

معلم صاحب در اخير فعاليت معلومات ارائه شده را جمع بندى نمايد.

سؤال ها:   

جاهاى خالى جمالت را تكميل نماييد:
1ـ ارتباطات شامل ..................... و .................. مى باشد.

2ـ سرعت امواج نورى و راديويى .............. كيلومتر فى ثانيه مى باشد.
3ـ نخستين وسيلة اختراع شده  مخابراتى عبارت از .................. مى باشد.

مختصراً جواب دهيد:

سؤال ها:   
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4ـ مخابرات را تعريف نماييد.
5ـ ماهواره ها چه خدمات مخابراتى را انجام داده مى تواند.

فعاليت خارج از صنف:   

مطلبى تحت عنوان چگونگى استفاده نمودن از وسايل مخابراتى در مضمون جغرافيه تحرير 
و در ساعت آينده مضمون جغرافيه به صنف ارائه نماييد.

فعاليت خارج از  
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ب. پُست Post در افغانستان 
آيا ميدانيد كه رياست پُست وزارت مخابرات چه خدماتى را انجام ميدهد؟

به تصوير فوق توجه نموده و بگوييد كه موترها و بايسكل سواران شامل تصوير چه وظايف را انجام ميدهند؟

رايج  شيرعلى خان  امير  در عصر  م  سال 1870  در  بار  نخستين  براى  افغانستان  پُستى  امور 
گرديد در آن زمان يك پُسته خانه در مركز واقع در باالحصار كابل بنام (چاپارخانه) و در 
واليات بزرگ مملكت بشكل ابتدايى تاسيس گرديد و مكاتيب دولتى و همچنين مكاتيب 
شخصى را بصورت راجستر به وزن يك مثقال و دو مثقال را در مراكز پُستى ميپذيرفت. 
تكت هاى پُستى به قيمت هاى شاهى، ثنار (سكه مروجه آنزمان) در كاغذ سفيد به رنگ 
ضعيف چاپ و باالى مكاتيب نصب مى شد. مشهورترين تكت پُستى آنزمان بنام كلة شير 
از يك مركز  پُسته  انتقال  براى  قطع مى گرديد.  از نصب يك كنج آن  قبل  ياد مى شدو 
به مركز ديگر كدام وقت معين وجود نداشت. انتقاالت تابع حد معينه پُستى بود. مكاتيب 
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دولتى كه كلمه فورى و ضرورى باالى آن تحرير شده بود. پُسته فوق العاده شناخته شده 
بنام پُسته بردار ياد مى شد، اين پُسته از طرف پُسته رسان هاى اسپ سوار كه چاپار1 ناميده 

مى شد به مرجع آن انتقال داده مى شد.
مى  صورت  شدند  مى  ياد  رسان  نامه  بنام  ،كه  توزيع  مستخدمين  ذريعه  مكاتيب  توزيع 

گرفت. 
اگر كدام مكتوب دولتى به كدام مملكت خارجى ارسال ميگرديد ارسال آن توسط قاصد 

مخصوص صورت ميگرفت.
اجراآت فوق تا 1878 ميالدى دوام داشت . از سال 1892 ميالدى در زمان حكومت امير 
عبدالرحمن خان، جريان امور پُستى منظم بوجود آمد، در سال 1907ميالدى  در عصر امير 
حبيب اهللا خان امور پُست انكشاف بهتر نمود در تعداد پُسته خانه ها و خطوط پُستى افزايش 
بعمل آمد. تكت هاى مخصوص مراسالت دولتى طبع و بكار افتاد، درين وقت دفتر پُستى 
بنام داك خانه ياد مى شد. يك داكخانه دولتى در  پشاور نيز تأسيس گرديد. امور پُستى 
اثر  تحت  تيلفون  و  تلگراف    ، پُست  عمومى  مديريت  يافت.  بيشتر  توسعه  امانى  در عصر 

وزارت داخله تشكيل شد.
از موتر  پُسته  نقل  براى حمل و  بار  اولين  براى  بين كابل و مشرقى  در سال 1925 ميالدى 
طيبات  قلعه،  ،اسالم  تورخم  در  هم  پُستى سرحدى  تبادله  دفاتر  و  استفاده صورت گرفت 

ايران، تاشگذر مزارشريف، سپين بولدك و تورغندى ( قره تپه ) نيز تأسيس شد.
در سال 1344هـ ش رياست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا داده شد. موتر هاى سرويس 

پُستى جهت انتقال پُست تهيه و از كابل به سمت تورخم و كندهار به كار انداخته شد.
 افغانستان در اتحاديه پُستى جهان در سال  1928م عضويت حاصل نموده و از طريق مجراى 
ديپلوماتيك اداره پُست متعهد به انجام احكام و مواد كنوانسيون پُستى جهان گرديد. سيستم 

1- اصطالح تركى بوده از مصدر چاپماق ( دويدن ) است . در اينجا رساننده نامه معنى ميدهد .
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يعنى مكاتيب، پُست كارت  ؛  پُستى  اقالم  افغانستان  پُست  پُستى روبه اصالح گذاشت، در 
ها، بسته هاى كوچك، مطبوع و اوراق نابينايان و پارسالت شامل است. تبادله اين اقالم از 
طريق زمين و فضا برعالوه در سرويس داخلى در سرويس بين المللى با استفاده از طيارات 

د آريانا افغان هوايى شركت نيز صورت مى گيرد.

فعالت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ روى خدمات عمده پُستى باهم 
بحث نموده و يكى از اعضاى گروپ نتيجه بحث خود را به همصنفان تشريح نمايند معلم 

محترم نتيجة بحث را با معلومات خويش جمع بندى نمايد.
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ امور پُستى براى نخستين بار در زمان كدام شاه  رايج گرديد؟

2ـ خدمات پُستى شامل كدام بخش ها مى باشد؟
جمالت ذيل را تكميل نماييد:

 ............... بنام  يى  پُسته خانه  كابل  باالحصار  در  امير شيرعلى خان  زمان حكومت  در  1ـ 
تأسيس گرديد.

مى  انتقال  شد  مى  ياد   ..................... بنام  كه  سواران  اسپ  توسط  عاجل  هاى  پُسته  2ـ 
گرديد.

3ـ در زمان امير حبيب اهللا خان دفتر پُستى بنام ...................... ياد مى شد.

فعاليت خارج از صنف:   

شاگردان روى يك پارسل هدايت الزم را بنويسند كه از طريق پُسته به يك كشور اروپايى 
بصورت مصؤن به شخص مورد نظر تسليم داده شود.

فعاليت خارج از  

سؤال ها:  
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ج ـ تيلفون و موبايل در افغانستان 

تيلفون  وسيله يى است كه صدا ها را به مناطق دور ونزديك انتقال ميدهد.

در قرن 19 بسيارى از اختراعات در زمينة ارتباطات و رسانه هاى جمعى صورت گرفته است 
مانند، كمره عكاسى،ماشين سينما، چاپ ... وغيره كه زنده گى مردم را انكشاف قابل مالحظه 
داد، اما مهمترين اختراع آن در زمينه تيلفون  و تلگراف بود كه زمينه ارتباطات سريع را به 
فواصل دور مساعد ساخت. تيلفون  از دو كلمه تركيب شده كه عبارت است از Tele به 

معناى گفتن و Phone به معناى صدا است.
نخسين دستگاه  تيلفون كشور  كه باسيم مسى در بين محل سكونت امير حبيب اهللا خان و 
از  لين دومى آن   فعاليت مى كرد.  يك كيلومتر  تقريباً  بطول  نصراهللا خان  برادرش سردار 
محل سكونت امير تا محل قوماندانى آن وقت ولين سومى از دروازه ارگ تا باغ بابر تمديد 
گرديده بود.،در كشور ما اولين سويچبورد بطرى دار تيلفون كه ظرفيت 25 لين را داشت در 
زمان حكومت امير حبيب اهللا خان درسال 1287هـ ش در برج شمال ارگ بكار انداخته شد.

در زمان حكومت امان اهللا خان در سال 1298 هـ ش يك سويچبورد 50 لينه در عمارت پُسـت 

                  درس      بيست و دوم
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برقرار  بزرگ  بين مركز و ساير شهرهاى  تيلفونى  ارتباط  و  شاه دو شمشيره (ع) نصب شد 
گرديد. همچنين پايتخت كشور توسط تلگراف با مراكز بزرگ بين المللى وصل شد.

نيز   انفرادى  اشخاص  بعداً  بود،  مروج  دولتى  دواير  بين  تيلفون   از  نمودن  استفاده  ابتدا  در 
توانستند از مراكز واليات به همديگر سخن گويند و پيام هاى تجارتى و شخصى را ارسال 

نمايند.
استفاده از تيلفون  با تمديد لين سيمى و نصب پايه ها در خط السير شاهراه ها امكان پذير 
گرديده بود. تيلفون  ابتدايى داراى اندل مخصوص غرض برقرار نمودن ارتباط با سويچبورد 
(مركز پخش) و از آنجا توسط اشخاص مسوول (آپريتر) سويچبورد ارتباط مورد نظر قايم 

مى گرديد.
در سال 1322هـ ش نخستين دستگاه 5000 لينه اتومات از كمپنى زيمنس آلمان خريدارى و 
درشهركابل  بكار انداخته شد و اولين مخابره تيلفونى بين كابل و پاريس برقرار شد. همچنين 

مراكز ترانزيت پاريس مخابره تيلفونى افغانستان را به ساير كشورهاى جهان ارتباط مى داد.
قايم  نيز  مسكو  لندن،  دهلى،  مخابره  ترانزيت  ديگر  مراكز  با  ارتباط  ش  1340هـ  سال  در 

گرديد.
بعدها تيلفون  به شكل پيش رفته آن به شكل انالوگ و ديجيتل تبديل گرديد كه ارتباطات 

واليتى و بين المللى اين مراكز تيلفونى از طريق ستاليت تامين مى گردد.
تيلفون همراه يا مبايل:

اين نوع تيلفون در سال 1980 م به حيث وسيله ارتباطى معرفى و در سال 1983م در شيكاگو 
 Micro) اياالت متحده امريكا  براى استفاده عموم قرار گرفت، تيلفون همراه با امواج كوتاه
Wave)با قدرت كم كار مى كند،  پيام را به آنتن مربوطه مخابره كرده و يا دريافت مى كند، 

استفاده كننده گان مى توانند از هر محل تيلفون كنند و يا پيام دريافت كنند.
در كشور ما به اثر جنگ هاى سى سال اخير همه شبكه هاى مخابراتى قسماً تخريب و يا بكلى 
منهدم گرديده بود و حتى در سال هاى اخير مردم بخاطر مخابره هاى بين المللى به كشورهاى 
همسايه سفر مى نمودند. با در نظر داشت ساختمان كوهستانى اراضى افغانستان و موجوديت 
تعداد زياد مهاجرين در خارج كشور بغرض تامين ارتباطات كمپنى هاى بزرگ  خصوصى 
مانند افغان بيسيم و روشن در سال1382هـ ش و MTN در سال 1384هـ ش و اتصاالت و 
افغان تيلى كام در سال 1385 هـ ش به فعاليت آغاز نمود و فعًال صدها هزار اشتراك كننده 
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دارند. كشور  سراسر  در 
توانند در سراسر  كه مى 
هاى  آنتن  با  كشور 
خارج  در  و  مربوطه 
هاى  ماهواره  با  كشور 
ارتباط  خويش  مربرطه 
نمايند.  قايم  تيلفونى 
 ) ما  تيلفونى كشور  كود 
با  كه  باشد  مى   (  0093
از  كود  اين  نمودن  داير 
توانند  مى  كشور  خارج 
ارتباط  كشور  داخل  به 

تيلفونى قايم سازند.
تيلفون  از  استفاده  با 

مى  انجام شده  وقت  اسرع  در  مردم  مره  روز  تجارتى ومشكالت  اقتصادى،  هاى  نيازمندى 
تواند،تيلفون و موبايل  سريع ترين وارزانترين وسيله تفاهم بين مردم مى باشد.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ روى اهميت تيلفون  باهم مباحثه 
نموده نتيجه فعاليت  توسط يكى از اعضاى گروپ به همصنفان ارائه شود. معلم صاحب نتيجه 

فعاليت گروپى را جمع بندى كند.
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ تيلفون در امور تجارتى از چه ارزش و اهميت برخوردار است توضيح نماييد.

جمالت ذيل را تكميل كنيد:
2ـ در كشور ما نخستين بار تيلفون در زمان حكومت ............مورد استفاده قرار گرفت .

3ـ كمپنى هاى بزرگ تيلفون موبايل كشور عبارت اند از ..................................................
....

جواب هاى صحيح را تشخيص كنيد.
4ـ مهمترين اختراع قرن 19 ميالدى در بخش ارتباطات تيلفون  و تلگراف بود.

3ـ براى اولين بار تيلفون  در كشور ما در زمان حكومت شاه ا امان اهللا خا ن مورد استفاده قرار 
گرفت .

  فعاليت خارج از صنف:

نوشته و در ساعت آينده  تيلفون در زنده گى روزمره اجتماعى چند سطر  اهميت  به  راجع 
جغرافيه به همصنفان ارائه نماييد.

سؤال ها:   

فعاليت خارج از صنف
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چگونه مى توان از خدمات انترنيتى استفاده نمود؟

 Internet, فكس  و  ايميل  انترنت،  ـ  د   
E-mail and Fax

براى استفادة انترنت موجوديت شبكه انترنت، فهميدن كمپيوتر و طرز استعمال آن ضرورى 
مى باشد. انترنت در سال 1983ميالدى ايجاد گرديد. فكر ايجاد انترنت از وزارت دفاع اياالت 
متحده امريكا شروع شده، كه در آن وقت از انترنت به عنوان سيستم  تبادلة اطالعات محرم 
استفاده مى گرديد، بعداَ انترنت از منابع علمى آموزشى و پيوستن چندين رسانه ها بوجود آمد 
در اواسط دهه 1990 ميالدى مطا بق1369هـ ش ميليون ها رسانه اطالعاتى در سراسر جهان 
به شبكه جهانى انترنت وصل گرديد. انترنت وسيلة است كه توانايى پيش رفت هاى جديد 

علمى و فنى را اندازه گيرى كرده و به تكميل آن كمك مى كند.
 net بين المللى يا جهانى و International از Inter انترنت از دو كلمه گرفته شده است

از Network از شبكه كه به معنى شبكه جهانى است.
انترنت وسيله معلوماتى بى مثل جهانى است كه هر كس هرگونه معلوماتى را كه خواسته باشد 

از آن بدست آورده مى تواند.

                  درس      بيست و سوم
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انترنت در حقيقت نام سيستم يا شبكه است كه سايرشبكه هاى كمپيوترى جهان را باهم وصل 
مى كند.

براى انترنت پروگرام هاى زيادى ساخته شده و در حال ساختن است، انترنت بزرگترين منبع 
ايميل ياخط الكترونيك مى باشد، چندى قبل تنها پيام ها از طريق انترنت فرستاده مى شد، 

حاال تيلفون، تلويزيون، راديو و موضوعات ديگرى هم به روى آن آمده مى تواند.
خدمات فعاليت انترنيتى كشور ما از طريق چندين كمپنى مورد اجرا قرار گرفته است. 

از انترنت و ايميل در مضمون جغرافيه چه استفاده شده مى تواند؟
فراهم  را  امكان  اين  انترنت  و   E-mail طريق  از  دانان  جغرافيه  ساير  با  ارتباطات  برقرارى 
مى سازد كه جغرافيه دانان در نقاط مختلف جهان بين هم ارتباط برقرار كنند و از نظريات 

همديگر باخبر شوند.
بدين ترتيب هر فرد عالقه مند جغرافيه با استفاده از پُست الكترونيكى كه يكى از خدمات 

انترنتى است، مى تواند با ديگر جغرافيه دانان ارتباط قايم سازد.
توسط E-mail يا پُست الكترونيكى ميتوانيم با استفاده از انترنت و ايميل آدرس با شخص 
مورد نظر ارتباط قايم ساخت ، همچنان مطالبى را از ديگران دريافت كرد و يا اطالعات علمى 

وغيره را براى آنها ارسال نمود.
ـ انترنت و جغرافيه:

عالقه مندان مى توانند غرض دريافت موضوعات جغرافيايى مورد نظر وارد يكى از سايت 
هاى انترنتى مرتبط مى شوند و اطالعات مورد نظر خود را به صورت هاى مختلف مانند متن، 
يادر  و  Printerچاپ  پرينتر  وسيله  به  را  اطالعات  آورند.بعداً  بدست  فلم  و  نقشه  تصوير، 

كمپيوتر  ثبتSave) ( نمود.
مهمترين مزاياى انترنت امكان جستجوى موضوعات مختلف است. هر فرد مى تواند با نوشتن 
اصطالح جغرافيايى مورد نظر خود مانند اقيانوس، نقشه، مهاجرت وغيره در صورتيكه فهرست 
 Search ويا آدرس سايت مربوط جستجو را در اختيار داشته باشد از طريق وسيله تحقيق
 Amazon, از  ميتوان  جغرافيه  جستجوى  هاى  سايت  جملة  از  آورد.  بدست   Engine

MSN, Google, Yahoo , Hot  mail , G .Mail وغيره نام برد.
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ـ آيا گاهى از طريق فكس پيام فرستاده ايد؟

دستگاه فكس در ارتباطات جهانى نقش مهم به عهده دارد، اين دستگاه در مدت چند ثانيه 
نقطه جهان مى رساند،  به گيرنده در هر  نوشته شده  پيام هاى  به شكل  را  ارسالى  پيام هاى 
دستگاه فكس  بسيار شبيه به دستگاه فوتوكاپى دارد اما مجهز به تيلفون مى باشد، اين دستگاه 
در هنگام ارسال پيام ،كلمات و خطوط را به عاليم الكترونيكى كه قابل انتقال باشد تبديل 
ميكند، دستگاه گيرنده پيام اين عاليم دريافتى را به حروف نوشته تبديل كرده نسخه دقيق 
مانند نسخه اصلى بيرون مى كند. وزارت مخابرات كشور در نظر دارد كه تمام مراكز واليات  

به شمول ولسوالى ها تحت پوشش خدمات انترنيتى وفكس قرار دهد .

فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ روى موضوعات و مزاياى ايميل 
و انترنت باهم مباحثه كنند و يكى از اعضاى گروپ نتيجه بحث خود را به همصنفان ارائه 

كند.
همچنان معلم صاحب نتيجة فعاليت گروپى را جمع بندى كند.

تصوير فوق را دقيقاً مالحظه نماييد و بگوييد كه دستگاه فوق چه اهميت ارتباطى خواهد داشت.
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ نخستين بار انترنت در كدام كشور و به چه منظور مورد استفاده قرار گرفت؟

جمالت ذيل را تكميل كنيد:
1ـ اصطالح انترنت از دو كلمه .................... و .................... تركيب شده كه معناى آن شبكه 

جهانى است.
2ـ سايت هاى جستجوى جغرافيايى عبارت اند از ...............، ....................، ..................... 

جواب صحيح و غلط را از هم تشخيص نماييد .
3ـ در سال 1983ميالدى ميليون ها رسانه هاى اطالعاتى در سراسر جهان با شبكه انترنت وصل 

گرديده ا ند.
4ـ انترنت از منابع علمى، آموزشى و پيوستن چندين رسانه بوجود آمد است.

فعاليت خارج از صنف:   

شاگردان در صورت داشتن امكانات انترنتى از وسيله تحقيق درباره اصطالح جغرافيايى آتش 
فشانى Volcano و توريسم Tourism اطالعات پيدا، ثبت يا ذخيره كرده و به هم صنفان 

خود در ساعت آينده جغرافيه ارائه كنند.

سؤال ها:   

ً

فعاليت خارج از  

www.Ael.af



9393

1,5 توزيع و تراكم نفوس در جهان

آياميدانيد نفوس در كره زمين چگونه پراكنده  شده است ؟
توزيع نفوس در  هر كيلو متر مربع

نقشه  توزيع نفوس فوق را با دقت مطالعه نماييد و بگوييد كه بيشترين و كمترين نفوس در 
كدام قسمت هاى جهان مسكون شده است؟ چرا؟

تراكم نفوس عبارت از تعداد افراد ساكن دريك واحد سطح زمين (يك كيلو متر مربع )است 
. براى محاسبه تراكم نفوس بايدتعداد نفوس آن ساحه را بر مساحت آن تقسيم كرد.

زمين                          روى  به  كه  رسيد  نفر  مليارد   6/8 به  ميالدى   2010 سال  در  جهان  نفوس  تعداد 
يابه عبارت ديگر  اين نفوس در تمام جهان مساويانه توزيع نگرديده  زنده گى مى كردند. 
شرايط اقليمى، ساختمان اراضى و ديگر عوامل اقتصادى، بشرى و سياسى باالى تمركز نفوس 
تاثير گذار است؛ مانند : مناطق صحرايى و دشتى (سرزمين هاى گرم و سوزان كه آب كافى 
نيز نداشته باشد) سرزمين هاى مرتفع ناهموار و سرد، سلسله كوه ها، جبه زار ها، جنگالت 

ن ججهه رر ووسس مم ر

فصل پنجم
نفوس و نژاد                   درس      بيست و چهارم
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انبوه مرطوب، هواى گرم و مرطوب استوايى، هواى سرد قطبى، دورى ازسواحل و راه هاى 
حمل و نقل وغيره توجه كمترين نفوس را بخود جلب نموده است. و حتى در بعضى مناطق 
مثًالدر قطبين ونواحى  ؛  نمى رسد  بنظر  انسانها  از  نشانى  نيز  فاصله صدها كيلومتر دورتر  به 
اقليمى (آب و هواى  مانند: شرايط خوب  مناطق ديگر كرة زمين  صحرايى، در حاليكه در 
معتدل و بارنده گى كافى)، موقعيت مناسب جغرافيايى، زمين هاى هموار و حاصل خيز، آب 
بيشترين  ارتباطى  اطراف راه هاى  بنادر،  صنايع، معادن و  كافى، سواحل درياها و بحر ها، 
نفوس را بخود جلب نموده اند، كه در بعضى جاها بيشتر از هزار نفر در يك كيلومتر مربع 
اقتصادى،  فزيكى،  عوامل  نتيجة  منطقه  دريك  نفوس  تمركز  ترتيب  اين  ميكنند  گى  زنده 

سياسى و بشرى است كه تاثير اين عوامل را ميتوان مختصراً ذكر نمود.
البلد ها)، سرزمين هاى مرتفع، شرايط  مانند: موقعيت جغرافيايى (عرض  ـ  عوامل فزيكى؛ 
اقليمى، آب وغيره را روى تمام كرة زمين براى هميشه مشاهده كرده مى توانيم كه به طور 
مستقيم يا غير مستقيم بر طرزاستفاده از منابع كره زمين تاثير مى نمايند . اين عامل باعث تراكم 

بيشتر نفوس يا برعكس كم نفوسى منطقه ميگردد.
ـتاثير عوامل اقتصادى: برمنابع طبيعى وفعاليت هاى بشرى متكى است و آن عبارت از معادن، 
آب، انواع خاك ها، نباتات، حيوانات، موجوديت سرمايه و تكنالوژى جديد، بوجود آمدن 
صنعتى  توسعه  بين  يعنى  ؛  دارد  بيشتر  تاثير  نفوس  تراكم  باالى  غيره  و  صنايع  كار،  شرايط 
وتمركز نفوس ارتباط متقابل وجود دارد .درهر جايى كه بخش صنعت وبعداً خدمات وابسته 
به آن پديد مى آيد نفوس بيشتر به آن مكان تراكم پيدا مى كند . قابل ياد آورى است كه تا 
قرن 18 ميالدى زراعت وعوامل مربوطه به آن(آب، خاك و اقليم) نقش تعيين كننده داشت 

؛مانند: وادى درياى نيل در كشور مصر وغيره.
اقتصاد كشورما تاهنوز به زراعت متكى است و قسمت اعظم نفوس از اين راه امرار حيات 
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مى كنند.
ادارى اشاره نمود.  ـ در بخش عوامل سياسى ميتوان فيصله هاى حكومتى و تشكيل مراكز 
اگر دولت به بعضى قسمت هاى كشور در تطبيق پالن هاى انكشافى خود به سرمايه گذارى، 
ايجاد كارها يا امكانات خدماتى و فعاليت هاى صحى توجه نه نمايد. تراكم نفوس در آن 

مناطق كمتر ميباشد.
ـ عوامل بشرى : بر عالوه موضوعات فوق الذكر سرزمين هاى دور افتاده ،كه راه هاى حمل 
پراكنده زنده گى          به شكل  ندارند. مردم در آن سرزمين  ارتباطى در دست  نقل ووسايل  و 
مى كنند. قسمت هاى داخلى قاره ها كه از درياها و ابحار دورتر واقع شده نيز نسبت به مناطق 

ساحلى نظر به امكانات تجارتى محدود داراى نفوس كمتر مى باشد.
 Densely populated regions با در نظر داشت عوامل ذكرشده ، مناطق پرنفوس جهان

را ميتوان در سه حوزه( ناحيه) مشخص نمود.
- حوزة اول پرنفوس عبارت از: جنوب قاره آسيا (پاكستان،هندوبنگله ديش) قسمت هاى 
جنوب شرقى(اندونيزيا) و شرقى آسيا (شرق  كشور چين،جزيره نماى كوريا و  جاپان) . در 
كشورهاى اين منطقه تراكم اوسط نفوس در يك كيلومتر مربع بيشتر ازصد نفر مى باشد و 
در بعضى مناطق بخصوص آنها به بيش از 1500 نفر در يك كيلومتر مربع ميرسد. كه علت 
آنها عبارت از آب و هواى موسمى، شرايط خوب زراعتى (برنج) و افزايش طبيعى نفوس 

مى باشد.     
-حوزة دوم: درقارة اروپا در دورة سرمايه دارى بوجود آمده در بعضى كشورهاى اين منطقه 
تراكم اوسط نفوس در يك كيلومتر مربع از 200 تا به 400 نفر مى رسد؛ همچنان در مناطق  
صنعتى تراكم نفوس در يك كيلومتر مربع از 500 تا به 1000 نفر نيز مى رسد كه بيشتر آنها 

در سواحل دريا ها، بنادر و اطراف مراكز صنعتى و نواحى مساعد زراعتى زنده گى دارند.

www.Ael.af



9696

-حوزة سوم ،پرنفوس :قسمت هاى  شمال شرقى اياالت متحدة امريكا (نيو انگليند، نيويارك، 
پنسلوانيا و اطراف جهيل هاى پنجگانه) و در جنوب شرق كانادا مى باشد كه علت آن فعاليت 

هاى تجارتى وصنعتى است . 

 
فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شده، بامشورة هم جدول هاى آتى را كاپى و تكميل 
نمايند و نمايندة گروپ آنرا به همصنفان خود ارائه دارند.

مناطق پرنفوس 
جهان

عللموقعيت

جمهورى مردم چين وكشور هندوستان 

اروپاى شمال غربى
شمال شرق اياالت متحدة امريكا و جنوب شرق امريكا

در كوه هاى هماليامناطق كم نفوس

در جنگالت امازون

جزيره گرينلند
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در جدول ذيل تراكم او سط نفوس را در كشورهاى مالتا ، بنگله ديش و آستراليا محاسبه 
كنيد .

كشور نام كشورشماره مساحت 
به كيلومتر مربع

در نفوس كشور نفوس  تراكم 
فى كيلومتر مربع

23227015846,5موناكو1
6474,353,8936729,3سنگاپور2
316396,851مالت3
668677,8861014بحرين4
147570141,340,476بنگله ديش5
15650002,751,3141,7مغولستان6
768685019,913,144استراليا7
997061032,507,8743,2كانادا8

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ علت پرنفوسى كشور  هاى جنوب وجنوب شرقى آسيا رابيان نماييد.؟

2ـ چرا درشمال غرب اروپا نسبت به ديگرقسمت هاى اروپايى مناطق پرنفوس تشكيل شده 
است؟

3ـكدام  مناطق امريكاى شمالى پرنفوس مى باشد، علت آن را بيان داريد؟.
4ـ پرنفوس ترين كشورهاى آسيا را نام ببريد ؟.

5ـ چرا در تمام قسمت كرة زمين نفوس مساويانه توزيع نگرديده است؟ علت آنرا توضيح 
نماييد .

6ـ كدام عوامل سياسى بر تراكم بيشتر نفوس تاثير دارد؟

سؤال ها:  
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7ـ آيا عوامل  بشرى هم ميتواند بر تراكم نفوس تاثير نمايد؟ چطور.
صحيح ترين جواب را انتخاب كنيد.  

1-كدام عوامل طبيعى باعث تراكم نفوس در يك منطقه مى گردد؟
الف- شرايط مناسب اقليمى وآب كافى ؛

ب- سر زمين هاى مرتفع وسرد قطبى ؛
ج-جنگالت آنبوه ومرطوب استوايى ؛

د- همه جواب ها صحيح است.       
2-كدا م عوامل اقتصادى باعث تراكم نفوس در يك منطقه ميگردد؟

الف- زراعت ابتدايى
ب-سرمايه گذارى دربخش صنايع.

ج- تطبيق پالن هاى انكشافى .
د- هيچكدام 

فعاليت خارج صنف:   

سؤال ذيل راحل نموده ودر ساعت آينده جغرافيه به همصنفان ارائه نماييد.
اگر صنف شما 6متر طول و4متر عرض داشته باشد وتعداد شاگردان 60نفر باشند. لطفاً تراكم 
نفوس را در يك مترمربع صنف تان محاسبه نماييد،از نظرشما تعداد مناسب  شاگردان صنف 

بايد چند نفرباشند، چرا؟

فعاليت خارج ص  
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2,5 مشكالت افزايش و كمبود نفوس در كشور 
هاى جهان

1ـ افزايش نفوس در كشورهاى جهان:
نفوس جهان به سرعت درحال افزايش است ؛ زيرا تعداد افراديكه به دنيا مى آيند (تولدات
Birth Rate) نسبت به آن افراديكه از دنيا مى روند (وفيات Death Rate) بيشتر است.

در اوايل قرن بيست اين افزايش 10 ميليون در سال، در وسط اين قرن 35 ـ 40 ميليون نفر در 
سال و حاال به 60 تا 65 ميليون نفر درسال افزايش مى يابد.

تعداد نفوس جهان به اساس احصائية ملل متحد در سرشمارى سال 2010م نفوس كشورهاى 
پيشرفته را يك ميليارد دوصد ميليون نفر و نفوس كشور هاى روبه انكشاف را  پنج ملياردو 

ششصد ميليون نفر تخمين شده است .
اين افزايش نفوس به دو علت مر تبط مى گردد.

ـ افزايش طبيعى نفوس.
ـ افزايش ميخانيكى نفوس .

موضوع نفوس بنا بر ازدياد آن تحت دو عنوان جداگانه مورد مطالعه قرار ميگيرد:

                  درس      بيست و پنجم
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(معلومات اضافى)  
تعداد مجموع نفوس كرة زمينسال 

1,617                 مليارد نفر1900 م
2,252               //            //1940 م
2,982               //             //1960 م
3,610                //            //1970 م
4,336                 //             //1979 م
6                          //            //2000م
2010//            //                        6/8

از مطالعه جدول فوق نتيجه گرفته ميشود كه تعداد نفوس در 50 سال اخير به سرعت افزايش 
يافته است.

:Natural Increase الف ـ افزايش طبيعى نفوس
اين افزايش نفوس نتيجة افزايش تولدات و تقليل وفيات است؛ بطور مثال اگر در يك كشور 
تولدات 40 درهزار نفر باشد و وفيات 20 در هزار نفر باشد افزايش نفوس با ضريب فوق العاده 

زياد صورت ميگيرد.
افزايش نفوس به عوامل زيادى ارتباط دارد، كه مهمترين آن در يك كشور عوامل اجتماعى، 
اقتصادى ، كلتورى وصحى ميباشد ؛ بخصوص رشد و انكشاف طب و قايوى و معالجوى بر 
افزايش نفوس تاثير قابل مالحظه دارد. كه از يك طرف باعث تقليل و فيات و از جانبى ديگر 
باعث طول اوسط عمر مى گردد، اما اين افزايش نفوس در تمام كشورهاى جهان يكسان نيست. 
ما ميتوانيم اين همه را به دو بخش تقسيم نماييم. افزايش نوع اول خاصه كشورهاى پيشرفتة 
سرمايه دارى امريكاى شمالى، اروپايى وكشورهاى چين و روسيه مى باشد. خصوصيت آن 

حد اقل تولدات بوده و ديگر هم در حالت كم شدن مى باشد عوامل آن قرار ذيل است:
1ـ دركشورهاى پيشرفته نفوس شهرى اكثريت دارد ، واضح است كه تولدات در خانواده 

هاى شهرى نسبت به دهاتى كمتر مى باشد.
2ـ در اين كشورها زنان به كارهاى اجتماعى جلب وجذب گرديده معموالً زنانيكه كارهاى 

بيرون از خانه دارند نسبت به زنانيكه  كار نمى كنند اطفال كمتر دارند.
در كشورهاى پيشرفته تعداد تولدات و وفيات كمتر مى باشد. افزايش طبيعى نفوس در هر صد 
نفر (0,5 ـ 1) يا در هر هزار نفر (5 ـ 10) مى باشد، گاهى هم از اين رقم نيز كمتر مى شود . 
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اين افزايش كمتر مشخصه كشورهاى پيشرفته مى باشد.
 افزايش نفوس نوع دوم خاصه كشورهاى روبه انكشاف مثل كشورهاى آسيايى، افريقايى و 
امريكاى التين  مى باشد وآن عبارت از افزايش سريع تولدات است. كه به عوامل آتى الذكر 

ارتباط دارد.
براى  الصحه  نبود حفظ  بيسوادى،  ابتدايى،  زراعت  موجوديت  اقتصادى،  رشد  پآيين  سطح 
اكثريت مردم، تابعيت زنان در جامعه از فرهنگ عنعنه يى و ازدواج قبل از وقت آنها وغيره 

مى باشد . 
در كشورهاى آسيايى، افريقايى و امريكاى التين به سبب بهبود خدمات صحى و تقليل در 
وفيات افزايش بيش تر نفوس را بوجود آورده است. توام بر آن با نگهداشت افزايش بيشتر 
تا  بين ٪2   افزايش نفوس  اين  نيز سريعتر ميگردد كه  نفوس  افزايش طبيعى  تعداد تولدات 
3٪  در حال تغيير است. كه در هر هزار نفر 20 تا 30 نفر افزايش مى يابد. كه اين افزايش 
بيشتر خاصه كشورهاى عقب مانده مى باشد. به منظور مقايسة رشد نفوس كشورهاى پيشرفته 

صنعتى و روبه انكشاف به هرم سنى توجه كنيد.
. كودكان و نوجوا نان(صفرتا 15 ساله و كهن ساالن بيشتر از 65 ساله) معموالً نفوس غير  فعال 

اقتصادى مى باشند.
افراد جامعه بين سنين( 18تا 65 ساله) گروپ اصلى توليد كننده و نفوس فعال اقتصادى جامعه 

هستند.

هرم هاى سنى در بخش هاى مختلف جهان متفاوت است. در كشورهاى روبه انكشاف مانند: 
مكسيكو قاعده هرم پهن ؛ يعنى در هر 100 نفر نفوس بيشتر از0- 15 ساله ميباشند كه اين 
نفوس جوان ميباشد. كشورهايى كه با نفوس جوان روبرو هستند بايد براى تأمين نيازمندى 
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هاى جوانان بخصوص در تعليم و تربيه و ايجاد شغل آنها سرمايه گذارى كنند.
اين محاسبه بايد در طول يكسال صورت گيرد ونتيجه آن به فيصد اعالن شود در صورتيكه 

تولدات بروفيات بيشتر باشد رشد طبيعى گفته مى شود.
در هرم سنى محور افقى تعداد فيصدى نفوس و روى محور عمودى تعداد زنان و مردان با 

گروپ هاى مختلف سنى نشان داده شده است.
در كشورهاى پيشرفته صنعتى چون سويدن كه درآن تولدات و وفيات هردو كمتر و اميد به 
زنده گى بيشتر ميباشد، در اين كشور قاعده هرم كوچك و تعداد نفوس فعال بيشتر ميباشد 

ولى نفوس به تدريج به طرف كهن سالى ميرود.

تعداد تولدات – تعداد وفياترشد طبيعى نفوس  =
مجموع كل نفوس

Mechanical Increase:ب ـ افزايش ميخانيكى نفوس
توام با افزايش طبيعى نفوس حركت ميخانيكى نفوس ؛ يعنى مهاجرت ها نيز در افزايش تعداد 

نفوس تاثير قابل مالحظه دارد.
مهاجرت هاى داخلى تنها باعث تمركز دوباره نفوس يك محل ميگردد و در تعداد نفوس 
كشور كدام تغيير بعمل نمى آيد؛ اما مهاجرت هاى خارجى در تعداد نفوس تاثير مهم دارد؛ 
اگر تعداد مهاجرت ها از خارج به داخل كشور نسبت مهاجرت به خارج كشور بيشتر باشد 
افزايش ميخانيكى  نفوس صورت ميگيرد. و بر عكس آن سبب تقليل نفوس مى گردد. در 

رشد مطلق نفوس يك كشور بايد بر عالوه تولدات ووفيات مهاجرت ها نيز محاسبه شود.
  رشد مطلق نفوس=تعداد تولدات – وفيات+  تعدادمهاجرت ها به داخل كشور
رشد مطلق نفوس= تعداد تولدات – وفيات _ تعداد مهاجرت ها به خارج كشور

اضافى  نفوس  آمدن  ميان  به  باعث  نفوس  ميخانيكى)  يا  و  (طبيعى  حد  بى  افزايش  اين   .
(Over Population) ميگردد. اين اصطالح زمانى استعمال ميگردد كه در يك منطقه از 
امكانات منابع موجود آن بيشتر نفوس سكونت اختيارنمايد يا از اهداف تعيين شدة اجتماعى 

بيشترگردد. 
گاهى ممكن تعداد  نفوس مناسب بوده اما توزيع نامناسب صورت گيرد .در بعضى از مآخذ 

اصطالح نفوس مناسب استعمال گرديده؛ اما اين اصطالح نيز كدام تعريف مشخص ندارد، 
نفوس اضافى اصطالح نسبى است كه به اندازة استفاده نمودن از منابع موجود منطقه ارتباط 

ميگيرد ؛ مثًال كشورهاى پيشرفته نسبت به كشورهاى روبه انكشاف از همين منابع موجود براى 
مردم كارخوب و امكانات بيشتر رافراهم نموده است به همين سبب مطالعة نفوس اضافى به
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سطح پيشرفت تكنالوژى تعلق ميگيرد.
در نتيجه ميتوان گفت: سرعت افزايش نفوس و باال رفتن تولدات از مشخصات كشورهاى 
عقب مانده است. اين افزايش طبيعى در حال حاضر جز از محدود كردن و فشار بر بودجه 
اقتصادى و ركود كارها نتيجه ديگرى ندارد. در سابق به علت عدم توسعه خدمات صحى، 
عامل قحطى، امراض و جنگ نفوس محدود ميگرديد؛ اما امروز افزايش نفوس سرسام آور 
شده و كشورهاى عقب مانده با گرسنگى، بيمارى و بيكارى دست به گريبان اند اين بيكارى 

سبب فقر و فقر سبب بيچارگى و يا مهاجرت هاى غير قانونى مى شود.
جامعه               به  خطر  بزرگترين  ويا  نفوس  انفجار  را  نفوس  حد  بى  افزايش  اين  شناسان  جامعه 

مى دانند.
در مجموع تعداد نفوس جهان 6,5 مليارد بوده، در سال 2050 به 9 مليارد و در سال 2150 به 
يازده مليارد پيشبينى شده است كه بنابر عدم كنترول فاجعه بزرگى را  براى جهان بار خواهد 

آورد.

فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و جدول ذيل را كاپى نموده ، به سؤاالت زير 

جدول  جواب تهيه نمايند و نمايندة گروپ آنرا به همصنفان ارائه كند.

كشورها

برازيل
ايتوپى(حبشه)

جاپان
عربستان سعودى

آلمان
كنيا

متحده  اياالت 
امريكا

فرانسه
بنگله ديش

درفى  نفوس 
كيلومترمربع

18
47

230
8

229
47

239

106
791

تولدات در هزار 
نفر 
26
49
12
36
11
43

14

13
41

هزار  در  وفيات 
نفر 

8
19
8
5

12
10

9

10
14

نفوس  طبيعى  رشد 
در هزار نفر

8

4

33

به  نفوس  رشد 
فيصدى

1,8

0,4

3,3
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الف: ميزان رشدطبيعى نفوس را در كشورهاييكه روبروى آن دايره ترسيم شده محاسبه كنيدو 
در دايره بنويسد.

ب: ميزان رشد طبيعى همه كشورها را به فيصدى نيز محاسبه كنيد.؟
ج: آيا ميتوانيد كشورها را به رشد نفوس كمتر و زياد تقسيم كنيد، چه طور؟

  

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد.
1ـ كدام عوامل باعث رشد سريع طبيعى نفوس در كشورهاى روبه انكشاف مى شود.؟

2ـ كدام عوامل باعث رشد بطى در كشورهاى پيشرفته جهان ميگردد؟.
3ـ كدام عوامل سبب رشد اضافى نفوس يك كشور مى گردد؟

4ـ هدف از اصطالح نفوس اضافى چيست واضح سازيد؟
5ـ  تاثير رشد سريع طبيعى نفوس در تركيب سنى آن جامعه چگونه است توضيح داريد؟

6ـ كشورهاييكه رشد بطى نفوس دارد تركيب سنى آن  جامعه چگونه است؟

فعالت خارج از صنف:   

سؤاالت ذيل را جواب تهيه نموده و در ساعت آينده جغرافيه به همصنفان ارائه نماييد.
آيا نفوس كشورما سريعاًٌ افزايش مى كند؟ اگر اين افزايش همين گونه ادامه داشته باشد، چه 
مشكالت را بوجود خواهد آورد؟ چگونه ميتوان جلو اين افزايش نفوس را محدود ساخت؟

سؤال ها:

ا ً ا

فعالت خارج از ص  
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جمعيت متراكم بنگله 
ديش

* پست و هموار
* خاك غنى و حاصلخيز، 

گرما و رطوبت.
* شرايط مناسب براى 

زراعت

جمعيت پراگنده صحراى 
بزرگ افريقا

* آب و هواى بسيار گرم 
وخشك نامناسب براى سكونت.

* كمبود آب و خاك مناسب 
براى زراعت

*ريگزارها، حمل و نقل و 
ارتباطات را مشكل مى سازند.

جنگلهاى استوايى آمازوناروپاى غربىكوه هاى هيمااليا

شما در درس گذشته راجع به مشكالت نفوس اضافى  معلومات حاصل نموديد، حاال مشكالت 
كم نفوسى يا Population declining را مطالعه مى كنيد.

در  اما  است؛  مفيد  باشد  موجود  اضافى  نفوس  آن  در  كه  هايى  در كشور  نفوس  كنترول    
شمارى از كشورهاى ديگر بنابر كنترول نفوس تعداد تولدات نسبت به وفيات كاهش مى يابد، 
اين علت سبب مى شود كه نفوس بزرگ ساالن باالتر از 65 سالگى يا افراد متقاعد و ناتوان 
افزايش نمايد. درين صورت صنايع به كمبود قواى بشرى روبرو مى شود و انكشاف صنايع 
محدود ميگردد. در نتيجه از استعدادهاى بشرى موجوده در جامعه بصورت مؤثر استفاده شده 

نمى تواند.
بين  اقتصادى   )فعال   Depopulation نفوس(  كمبود  به  كه  كشورهايى  در  حالت  اين 

مشكالت وكمبود نفوس فعال اقتصادى در بعضي كشورهاى جهان
                  درس      بيست و ششم
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سنين18ـ65 سالگى روبرو باشد ، ديده مى شود و براى بكار انداختن منابع و انكشاف صنايع 
بايد اين ضرورت را از طريق  اقتصادى ضرورت دارد. مجبوراً  به نفوس فعال  موجود خود 
اقتصادى  فعال  نفوس  كمبود  به  مواجه  كه  اروپايى  كشورهاى  مثال  (بطور  تولدات  تشويق 
هستند  معموآل با تشويق خانواده ها ،اعطاى جوايزو هدايا  ويا در نظر گرفتن تسهيالت خاص 
از لحاظ كار و وسايل زنده گى ومراقبت از كودكان خانواده هارا تشويق مى كند) يا به جلب 
مهاجرت هاى خارجى به داخل كشور حل نمايند. در نتيجه گفته مى توانيم كه نفوس اضافى 

و كم نفوسى هر دو حالت براى كشور مشكالت را بار مى آورد.
يكى ازعلماى  جامعه شناس انگليسى بنام مالتوس عقيده داشت، كه منابع كرة زمين نسبت 
به نيازمندى هاى نفوس كه هر لحظه تعداد آن در حال افزايش است محدود مى باشد. بايد 
تولدات از طريق  خانواده ها محدود وكنترول شود. بعد از جنگ جهانى دوم اين افزايش     
 1950 دهه  در  گرديد.  تشخيص  جهانى  اقتصادى  مشكالت  حصة 

3
2 سبب  نفوس  حد  بى 

ميالدى كشورهاى پيشرفته به كشورهاى روبه انكشاف غرض پيشرفت اقتصادى و فرهنگى 
با  بود كه  نخستين كشورى  هند  نمودند.  را  پيشنهاد محدود ساختن خانواده هاى شان  شان 
پاليسى در  اين  بعداً  نمود.  موافقه  ها در سال 1952 ميالدى  پاليسى محدود ساختن خانواده 
كشور هاى چين و مصر نيز عملى شد. كشور چين در اين راه موفقيت هاى خوبى را نصيب 
شد، رشد ضريب افزايش نفوس كه در سال 1955ميالدى  4٪  بود در 1996ميالدى به ٪1,7  
تقليل يافت كه بر اساس آن براى هر خانواده چينايى داشتن بيش از يك طفل منع قرار داده 

شده بود حاالنكه در كشور هند تا هنوز رشد ضريب نفوس2,6 ـ 3,9٪ ميباشد.
برخالف نظرية مالتوس يك تعداد علماى جامعه شناسى عقيده دارند كه نفوس زياد باعث 

افزايش توليدات و رشد اقتصادى ميگردد بايد سير افزايش نفوس آزادگذاشته شود.
باشند وخانواده  از كشورها مخالف محدود ساختن خانواده ها مى  اساس شمارى  به همين 
هاى پرنفوس را تشويق مى كنند كه اين پاليسى در سال 1930 م در كشور آلمان نازى عملى 
گرديد و همچنين در كشورهاى بلجيم، سويدن، انگلستان و فرانسه نيز در زمان هاى  مختلف  
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طرفدارانى دا شته است.
تعداد دهاقين  افزايش  استقالل شان غرض  از حصول  بعد  بعضى كشورهاى جهان سوم  در 
افزايش نفوس طرفدارى  پاليسى  ، كارگران و عدم وابستگى شان به كشورهاى خارجى از 

نموده اند.
در نتيجه گفته مى توانيم در شرايطى كه در آن اندازة منابع ضرورى قابل استهالك و اندازه 
نفوس با يكديگر متناسب نه باشد و فشار مصرف كننده ها بيش از حد باشد ميتوان گفت 
تر  جدى  نفوس  رشد  ضريب  نيافتن  كاهش  با  فشار  اين  و  گرديده  وارد  منابع  بر  فشار  كه 

خواهدشد.
به عبارت ديگرمى توان گفت اگر پالن هاى انكشاف اقتصادى يك كشور متناسب با افزايش 

نفوس آن نباشد مشكالت اقتصادى و اجتماعى را بار خواهد آورد.
كمبود نفوس به تناسب رشد اقتصادى نيز باعث ركود و عدم انكشاف صنايع شده و عامل 

عقب مانى يك كشور ميگردد.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند، هر گروپ روى موضوعات ذيل باهم مباحثه 
نموده و نمايندة گروپ نتيجه فعاليت شانرا به همصنفان شان ارائه نمايد.

آيا منابع موجود كشورما جواب گوى نيازمندى هاى نفوس كشور مى باشد، يا خير؟
 اگر است، چرا مردم ما به فقر، بيكارى و مهاجرت  به كشورهاى خارجى مجبور گرديده اند 

، در اين مورد باهم مباحثه نماييد.
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد.
1ـ چرا در اكثر كشورهاى روبه انكشاف به محدود ساختن خانواده ها تاكيدمى شود؟

2ـ محدودساختن خانواده چه نتايجى در پى خواهد داشت؟
3ـ محدود ساختن خانواده در كدام كشورها مؤثر خواهد بود؟

4ـ چرا عده يى از كشورها مخالف محدود ساختن خانواده ها هستند؟

فعاليت خارج صنف:   

موضوع ذيل را تحليل نموده و در ساعت آينده جغرافيه به همصنفان ارائه نماييد.
نفوس اضافى( Over population )در يك كشور باعث ايجاد كدام پرابلم ها مى شود 

براى حل اين مشكالت چه راه هايى را پيشنهاد ميكنيد.

سؤال ها:

فعاليت خارج ص   
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3,5 مهاجرت ها و عوامل آن

مهاجرت چيست و چند نوع مهاجرت را مى شناسيد؟

مهاجر يا( Immigrant )شخصى است كه مسكن و جاى بودوباش را تغيير داده از يك واحد 
ادارى به يك واحد ادارى ديگرى نقل مكان مى نمايد.

مهاجرت ها در طول تاريخ بشر صورت گرفته و داراى انواع مختلف مى باشد كه عدة آنها در 
داخل كشور صورت مى گيرد مانند مهاجرت مردم دهات به شهر ها، مهاجرت به مناطق صنعتى، 
زراعتى جديد وغيره و برخى ديگر ازآنها كه با عبور از سرحدات بين المللى صورت ميگيرد 

مهاجرت خارجى مى باشد.
اكثريت  است.و  شده  عملى  متفاوت  هاى  پيمانه  به  مختلف  در كشورهاى  ها  مهاجرت  اين 
انها مهاجرت ها اختيارى بوده كه به رضا و رغبت خود براى بدست آوردن دست مزد بيشتر 
و        زنده گى بهتر صورت ميگيرد؛ اما مهاجرت هاى اجبارى نيز بوقوع مى پيوندد ، كه به 
اثر درگيرى هاى سياسى و نظامى  ، مردم مجبور به مهاجرت مى شوند. آنهايى كه در داخل 
 (Internally displaced person) كشور نقل مكان مى كنند بنام بيجاه شده گان داخلى

                  درس      بيست و هفتم
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ياد مى شوند،كه طبق ارقام ملل متحد تعداد آنها در سال 1387 هـ. . ش در جهان  به 24 ميليون 
نفر مى رسيد و آنهايى كه از سرحدات بين المللى مى گذرند بنام پناهنده گان خارجى ياد 
به كشورهاى  افغان  گان  پناهنده  و  عرب  به كشورهاى  فلسطينى  گان  پناهنده  ؛مانند:  ميشود 
همسايه و جهان كه تعداد مجموع مهاجرين خارجى در جهان  به 16ميليون نفر بالغ مى گرديد، 

افغانها نيز شامل آن مى باشند. 
 اكثر مهاجرت هاى متذكره موقتى بوده كه قصد بازگشت به محل اولى را دارد ؛ مانند مهاجرت 
كوچى هاى كشور ما كه به منظور تغيير آب و هوا و چراگاه هاى بهتر صورت ميگيرد و با تغيير 
است كه قصد  نيز موجود  دايمى  مهاجرت هاى  ميگردند.  بر  اولى خود  به محل  دوباره  موسم 

بازگشت به محل اولى زنده گى را ندارند.
مهاجرت ها علل مختلف دارد كه ميتوان بخشى از آن را ياد آورشويم:

1ـ عوامل طبيعى: كه موجب مهاجرت ميگردد؛ مانند :كم شدن آب در منطقه، نامطلوب شدن 
شرايط آب و هوا ، فقير شدن خاك يا وقوع  آفات طبيعى؛ مانند : زلزله، سيل، طوفان هاى بحرى 

خشكسالى وغيره.
2ـ عوامل اقتصادى: اساسى ترين عامل مهاجرت ميباشد ؛ مانند :مهاجرت مردمان دهات به شهر 
كه در طول تاريخ عملى شده حاال اين مهاجرت خاصة كشورهاى روبه انكشاف ميباشد ؛ زيرا 
درين كشورها نابرابرى زياد بين شهرها و دهات وجود دارد. در حاليكه در كشورهاى پيشرفته 
يابد در اين كشور ها  با سرعت به سطح زنده گى شهرى ارتقا مى  ســـــــطح زنده گى دهى 
برعكس مردم شهرى عالقه زياد مهاجرت از شهر به حومة شهر و دهات را دارند تا در هوا و 

محــيط پاك و آرام زنده گى نمايند.
مردم  كم  عايدات  است  اقتصادى  عامل  انكشاف  روبه  در كشورهاى  مهاجرت  اين  مهم  علت 
دهات كه تنها نيازمندى هاى اولية  آنها را رفع نمى تواند و توان  فعاليت هاى اقتصادى را در 
دهات نيز ندارند ، از طرف ديگر به علت رشد طبيعى نفوس، در دهات زمين وآب براى فعاليت 
هاى اقتصادى همه ساكنان دهات كافى نمى باشد، ماشينى شدن زراعت نيز باعث بيكارى عدة 

زيادى از دهاقين گرديده كه مجبور به مهاجرت مى گردند.
اين مهاجرين كه اكثريت آنها را جوانان تشكيل ميدهند  در شهر شغل خود را از دهقانى به  حرفه 
هاى ديگر تبديل مى كنند .در شهر ها نيز اين مهاجرين شغلى را كه بدست مى آورند ناكافى بوده 
فزيكى وغيره  فروشى،كارهاى شاقه  پآيين چون دست  مشاغل در سطح  با  بودن  ماهر  غير  اثر  به 
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ميپردازند ؛ بناًء درمحل اصلى وهمچنين در جايى كه مهاجر شدند افزايش و كاهش نفوس، تركيب 
سنى نفوس، نيروى كار، بيكارى، اندازه دست مزد همچنان باالى  فرهنگ و زبان اثر مى گذارند.

مهاجرت اقتصادى نوع ديگر به اثر توسعة زمين هاى زراعتى ، پروژه هاى ابيارى شده جديد، 
مناطق صنعتى، استخراج معادن وفعاليت هاى تجارتى يا برعكس به اثر در آمد كم خانواده ها 

،بيكارى تعطيل شدن معادن و يا كارخانه ها صورت مى گيرد.
3ـ مهاجرت سياسى: اين اصطالح بيشتر براى پناهنده گان سياسى استعمال مى شود. اصطالح 
پناهنده به كسى اطالق مى شود كه بنابر عوامل مختلف از قبيل جنگ، دهشت، تعقيب و پيگرد 
سياسى، عقايد مذهبى، تعلقات به گروپ هاى اجتماعى و اقليت هاى قومى كشور اصلى خويش 
را ترك گفته و از كشور ديگرى تقاضاى پناهنده گى مى نمايند؛ مانند: پناهنده گان افغانى كه 
از سال 1357 هـ . ش به بعد به كشورهاى همسايه و جهان مهاجرت كردند و يا مانند پناهنده گان 

بوسنى (يوگوسالوياى سابق) پناهنده گان كمپ روندا و داد فور سودان در افريقا  وغيره.
فيصله هاى كنوانسيون منعقدة 1951ميالدى جينوا در رابطه به  وضعيت پناهنده گان به سند مهمى 
در رابطه به دفاع از حقوق پناهنده گان تبديل شده است. اصطالح پناهنده يا تقاضا كننده پناهنده 
هاى  فعاليت  نسبت  اش  اصلى  كشور  در  كه  ميشود  اطالق  كسى  به   Asylum seeker گى 
عقيدتى (ايديالوژيكى وسياسى) جنس، نژاد، زبان، مليت و قوم مورد پيگرد و تعقيب قرار گرفته 

باشد يا عمًال در خطر شكنجه (روحى و فزيكى) زندان و مرگ مواجه باشد .
وجه مشترك بين مهاجرين اقتصادى و سياسى فقط دورى از وطن  و غربت است اولى آنرا خود 
پذيرفته و به بهبود وضع اقتصادى خود مى پردازد، در حاليكه ، دومى خود را قربانى مى پندارد، 

اگر چه در فضاى مطمئن و آرام هم بسر ببرند.
اجراى  بر  ها  يا وضع محدوديت  قيودات  اثر  به  ها  مهاجرت  اين  مهاجرت هاى مذهبى:  4ـ 
مراسم مذهبى و ديگر مسايل اجتماعى و فرهنگى صورت ميگيرد. مثال خوب آن بعد از تقسيم 
ها  ميليون  آن  نتيجة  در  كه  است  1947ميالدى  در  پاكستان  و  هند   كشور  دو  به  هند  قارة  نيم 
خانواده  پيرو دين هندو از سرزمين پاكستان به هندوستان و بالمقابل ميليون ها خانواده مسلمان از 

هندوستان به پاكستان به رضا و رغبت خود مهاجرت كردند.
بطور خالصه ميتوان گفت عواملى كه سبب مهاجرت ميگرددعبارت اند از: عوامل اقتصادى و 

بيكارى، آفات طبيعى، سياسى ، مذهبى، فرهنگى  وغيره. 
بهتر،  امكانات زنده گى  از:  اند  باعث جذب و تشويق مهاجرين مى گردد عبارت  عواملى كه 

آموزش بهتر، مسكن بهتر و وابستگى هاى فاميلى و مصونيت افراد .
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فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند روى موضوعات ذيل باهم مباحثه نمايند و نتيجة 

مباحثه را نمايندة گروپ به صنف ارائه نمايد.
1ـ مهاجرت هاى داخلى و مهاجرت هاى خارجى.

2ـ عوامل اقتصادى مهاجرت.
3ـ عوامل كه سبب مهاجرت هاى افغان ها به كشورهاى خارجى ميشوند.

4ـ اگر مهاجرت ها از دهات به شهرهاى كشور ادامه داشته باشد، چه مشكالت را در دهات و 
شهرها بوجود خواهد آورد شما براى كاهش اين مهاجرت ها چه راه هاى حل را پيشنهاد مى 

نماييد.
سؤال ها:   

جمالت ذيل راتكميل نماييد :
1ـ مهاجرت كوچى هاى كشور ما از نوع مهاجرت ........ ميباشد.

2ـ مهاجرت فلسطينى ها به كشورهاى اردن و لبنان از نوع مهاجرت ..........ميباشد.
مختصراً جواب دهيد.

3ـ كدام عوامل طبيعى باعث مهاجرت مى گردد؟
 4-چرا مردم در كشور هاى روبه انكشاف عالقه مند مهاجرت به شهر و از كشورهاى پيشرفته 

برعكس به دهات مى باشند؟
5ـ از چند نوع مهاجرت هاى اقتصادى نام ببريد؟
6ـ كدام عوامل سياسى سبب مهاجرت ميگردد؟

7ـ كنوانسيون اپريل 1951 ميالدى  منعقد ژنيو پناهنده را چگونه تعريف نموده است؟
   فعاليت خارج صنف:

شاگردان تحت اين موضوع كه چرا از كشورهاى روبه انكشاف مهاجرت خارجى بيشتر صورت 
ميگيرد و براى جلوگيرى از اين نوع مهاجرت ها چه راه ها را پيشنهاد مى نماييد مقاله يى را تحرير 

و در ساعت آيندة مضمون جغرافيه به هم صنفان ارائه نمايند.

سؤال ها:   

  فعاليت خارج صنف:
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مهاجرت هاى جهانى و عواقب آن

چرا مردم عالقمند مهاجرت به خارج از كشور شان ميشوند ؟
طوريكه در درس گذشته تذكر داده شده، مهاجرت (Emigration) بصورت عموم به اثر دو 

عامل صورت مى گيرد:
1ـ عوامل دفع كننده( نا مساعد): از قبيل عوامل طبيعى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى و مذهبى.

2ـ عوامل جذب كننده (مساعد): از قبيل كم بودن نفوس يك ساحه، سرزمين هاى مرغوب، منابع 
زير زمينى، فراوانى كار و مزد بيشتر.

كشور  داخل  در  آنها  دارد.عدة  جريان  امروز  تا  و  گرفته  صورت  تاريخ  طول  در  ها  مهاجرت 
صورت ميگيرد كه بنام مهاجرت هاى داخلى ياد ميشودو برخى ديگر آنها با عبور از سرحدات 
بين المللى صورت ميگيرد كه آنرا مهاجرت هاى خارجى ميگويند. مهاجرين مى خواهند تا از 

شرايط بهتر سياسى، اقتصادى يا اجتماعى كشور مربوطه مستفيدگردند.
مهاجرت هاى آريائى ها از محل بودباش شان به سمت هاى  شرق، جنوب، غرب و يا مهاجرت 
هاى مردمان آسياى شرقى به قاره امريكا و همچنين مهاجرت هاى بين المللى در نتيجة اكتشافات 

ارجنتاين

جاپانى ها

                  درس      بيست و هشتم
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نقاط  به ساير  اروپاييان  مهاجرت هاى  منجربه  و  پذيرفته  قرن 15م وسعت  از  بزرگ جغرافيايى 
جهان گرديده است. آن زمان در طول يك ونيم  قرن 70 ميليون نفر اروپايى  مهاجر شدند، تا 
از سرمايه هاى خويش در دنياى جديد استفاده كنند و به تجارت بپردازند. در نتيجه  قارة امريكا 
و اقيانوسيه پر نفوس شد كه مثال خوب آن كشورهاى امريكاى شمالى اند كه 95٪ نفوس آنرا 

مهاجرين اروپايى و 2٪ آنرا سياه پوستان افريقايى تشكيل ميدهند.
ازدياد نفوس و بحران اقتصادى در اروپا در طول قرن 19م موجب مهاجرت ها شده كه به اثر 
آن بار سنگين نفوس متراكم اضافى اروپا را كمتر ساخت، تنها در كشور انگلستان از 1815م تا 

1920 م 17 ميليون نفر اقدام 
اين   . اند  نموده  به مهاجرت 
جنبه  دو  كه  ها  مهاجرت 
و  دايمى  مهاجرت   ، داشت 
ادارى  كاركنان  مهاجرت 
جنبه  كه  مذهبى  مبلغين  و 
موقتى داشت. از تركيب اين 
دو نوع مهاجرين امپراتورى 
بريتانيا بوجود آمده بود، كه 
بى  هاى  مهاجرت  اين  بعداً 
به معضله جهانى  تبديل  حد 
گرديد و كشورها را مجبور 

ساختند تا مقرراتى را براى پذيرفتن مهاجرين وضع كنند. كانگرس اياالت متحدة امريكا غرض 
جلوگيرى مهاجرين در سال 1924 م قانونى را بنام مهاجرت تصويب كرد. اين قانون براى ورود 
مهاجرين به امريكا، و تعدادى كه از كشورهاى مختلف ميتوانند وارد امريكا شوند مقررات وضع 
كرد. قانون متذكره بيشتر از مهاجرين نژاد زرد جاپانى و چينايى جلوگيرى ميكرد و بعداً در مورد 
ساير كشور ها نيز عملى شد. طبق اين مقرره مهاجرين بايد سرمايه خويش را نيز با خود داشته 

باشند. و آنها ميتوانستند بعد از پنج سال اقامت تابعيت امريكا را حاصل كنند و يا خارج شوند.
حاال برعكس بيشترين مهاجرت هاى بين المللى از كشورهاى جهان سوم به كشورهاى پيشرفته 
صنعتى صورت ميگيرد، كه علت اساسى آن عامل اقتصادى و سياسى ميباشد. وقتيكه عايدات 
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خانواده ها تنها رفع نيازمندى هاى اوليه و حد اقل معاش باشد، آنها توانمندى سرمايه گذارى و 
فعاليت هاى اقتصادى در داخل كشور را نخواهند داشت. از جانب ديگر به اثر رشد روز افزون 
مى  مهاجرت  و كشورهاى خارجى  به شهرها  مجبوراً  وغيره مشكالت  بيكارى   طبيعى،  نفوس 
كنند. چون آنها مدارك قانونى مهاجرت كردن را در دست ندارند بناًء از راه ها ى غير قانونى و 
قاچاقى استفاده مى كنند. با قبول مشكالت و حتى با قبول تلفات خود را به كشور مورد نظر مى 
رسانند. اين مهاجرين نفوس فعال اقتصادى (15ـ65 سالگى) كشور را تشكيل ميدهند. چون يك 
تعداد آنها ويزه و جواز رسمى كار كردن و مهارت بخصوص كارگرى را ندارند بناًء با معاش 

ناچيز و در محيط نا سالم و دور از نظارت دولتى به كارهاى شاقه و غير صحى مى پردازند.
به سبب كنترول رشد  پيشرفتة سرمايه دارى  از كشورهاى  ياد آورى است كه يك تعداد  قابل 
از  تعدادى  مشكل  اين  رفع  غرض  كه  هستند  مواجه  نيز  بشرى  قواى  كمبود  به  نفوس  طبيعى 

كارگران مهاجر را از راه قانونى مى پذيرند.
كارگران  پذيرش  نظر  از  كنند،  مى  كار  مهاجر  كارگر  ميليون   11 در حدود  غربى  اروپاى  در 
مهاجر آلمان در مقام اول وسپس انگلستان، فرانسه، سويس و كشورهاى اسكنديناوى قرار دارد.

كشورهاى اروپاى غربى در سال هاى اخير به اساس كم شدن مهاجرت ها ى كارگران موسمى 
كشورهاى همسايه (ايتاليا، پرتگال و هسپانيه) متوجه كارگران كشورهاى اروپاى جنوب شرقى، 
تركيه، جزاير انتيل و افريقا شدند. آلمانى ها معموالً از كارگران مهاجر تركى و يونانى، فرانسوى 
ها از كارگران مهاجر شمال افريقا و انگلستان از كارگران كشورهاى مشترك المنافع استفاده مى 

كنند در كشور اياالت متحده امريكا از كارگران موسمى مكسيكو نيز استفاده مى شود.
نيز  انكشاف  به كشورهاى روبه  اروپا  پيشرفته سرمايه دارى  از كشورهاى  همچنين مهاجرت ها 

صورت مى گيرد، سرماية آنها مهارت كارى آنها بوده كه در كشورهاى شان حاصل كرده اند.
افراد اروپايى ميرسد كه براى جستجوى  به 200 تا 300 هزار  تعداد اين مهاجرين ساالنه تقريباً 
كار و زنده گى بهتر كشورهاى شانرا ترك مى گويند و دست به مهاجرت هاى بين القاره يى 
مى زنند. سرزمين هاى جديد اين مهاجرين را با درهاى باز با امكانات فراوان و زنده گى بهتر 

مى پذيرند.
مهاجرين خارجى به كشورهايى كه مهاجرت مى كنند سبب افزايش و از كشورهايى كه مهاجرت 
مى كنند  سبب كمبود نفوس مى گردد. همه مهاجرين كشورهاى روبه انكشاف را نفوس جوان 
روبه  اقتصادى كشورهاى  فعال  نفوس  ها  مهاجرت  اين  اثر  به  ميدهند  تشكيل  اقتصادى  فعال  و 

انكشاف  كاهش مى يابد كه در نتيجه سبب ركود اقتصادى مى گردد.
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فعاليت داخل صنف:   
شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند، در مورد موضوعات ذيل باهم مباحثه كرده و نتيجه 

مباحثه خويش را توسط نمايندة گروپ به صنف ارائه نمايند.
1ـ كدام عوامل نامساعد يك كشور باشنده گان آنرا مجبور به ترك وطن ميسازد. اين معضله را 

در كشور خود مورد ارزيابى قرار دهيد.
2ـ كدام عوامل مساعد باعث جذب مهاجرين مى گردد. بيشترين مهاجرت از  كشورما  به كدام 

كشورها صورت گرفته است، چرا؟
از كشور چه  به خارج  يا  و  به شهرها  از دهات  ها  مهاجرت  براى كاهش و جلوگيرى  3ـ شما 

پيشنهاد مى كنيد.
4ـ تاثير مهاجرت هاى خارجى را بر اقتصاد و نفوس كشور مورد بررسى قرار دهيد.

دارى  پيشرفته سرمايه  مهاجرين كشورهاى  به  را  انكشاف  روبه  مهاجرين كشورهاى  5ـ شرايط 
مقايسه نماييد.

سؤال ها:   

1ـ كدام عوامل سبب جذب مهاجرين ميگردد؟
2ـ كدام عوامل باعث دفع مهاجرين ميگردد؟

3ـ بعد از اكتشافات بزرگ جغرافيايى كدام قاره ها بيشترين مهاجرين را جذب نموده است؟
4ـ چرا كانگرس اياالت متحده امريكادرسال 1924م قانونى را براى ورود مهاجرين وضع كرد؟

5ـ كدام عوامل باعث مهاجرت هاى بين المللى از كشورهاى جهان سوم به كشورهاى پيشرفته 
صنعتى گرديده است؟

6ـ كدام نوع مهاجرت ها  را قانونى و كدام مهاجرت ها را غير قانونى گفته ميتوانيم؟
فعاليت خارج از صنف:   

كدام عوامل باعث ازدياد مهاجرت هاى داخلى و خارجى در كشور ما گرديده است تحت اين 
مطلب مقالة تحليلى تحرير و در ساعت آينده مضمون جغرافيه به هم صنفان ارائه نماييد.

سؤال ها:   

ا ذ ل ا ا كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 1

فعاليت خارج از   
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4,5 نژاد ها  

1-چرا در جهان نژاد هاى مختلف وجود دارد؟
2-چند نوع نژاد را مى شناسيد؟

: RACE الف-نژاد
نژادعبارت از گروهى افراد جامعه هستند كه از نظر چهرة ظاهرى، رنگ جلد، موى، عاليم فارقه 

و خصوصيات ارثى مشترك باشند.
تمام افراد جهان به سه نژاد اصلى تقسيم گرديده اند.كه عبارت اند از: نژاد سفيد يا اروپايى، نژاد 
از نژاد هاى ذكر شده داراى مشخصات  يا استوايى. هر يك  يا تركى و مغولى، نژاد سياه  زرد 
جمجمه  بينى،  چشم،  ساختمان  پوست،  رنگ  ها،  مو  ورنگ  شكل  مانند  هستند  خاصى  ارثى 

وخصوصيات ديگر.
نژاد سفيد داراى قد بلند، پوست سفيد، بينى بلند، موى خرمايى و شكل مخصوص چشمان باز 

دارند.
نژاد زرد پوست زردگونه، موى سياه و صاف، ريش كم، سر مدور، چشم بادامى، بينى كوتاه، قد 

                  درس      بيست و نهم
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كوتاه و نسبتاً چاق مى باشد.
نژاد سياه يا مايل به نصوارى داراى، بينى پهن، موى هاى مجعد و لب هاى ضخيم مى باشد.

نژاد مختلط يا دو رگه در نتيجة مهاجرت ها و ازدواج هاى بين نژاد هاى فوق الذكر بوجود آمده 
مانند نژاد موالت و سامبو.

سرخ پوستان اصًال از نژاد زرد پوستان مى باشند ؛ اما به اساس عقايد مذهبى شان روى و موى 
خود را خينه مى كنند به همين سبب بنام سرخ پوستان شهرت يافته اند.

از نظر شما در بوجود آمدن نژادهاى مذكور كدام عوامل تاثير گذار بوده در حاليكه همه افراد 
بشر از يك پدر و مادر(( بابا آدم (ع) و  بى بى حوا (ع))  متولد گرديده اند؟

علما به اين سؤال چنين جواب ميدهند.
نژاد به اثر مطابقت و توافق با شرايط گوناگون محيط طبيعى، اقليمى و مواد غذايى كه باالى زنده 
گى بشر تاثير وارد نموده  بوجود امده است. شرايط طبيعى ذكر شده باالى نژاد هاى جداگانه 
تاثير مى نمايد. بطور مثال در جاهايى كه سياه پوستان زنده گى دارند شعاع آفتاب  عمود و گرمى 
هوا بسيار زياد است . آفتاب باالى پوست باشنده گان آن مناطق تاثير مستقيم نموده و اين حرارت 
بيش از حد به انسان ها زيان ميرساند. به همين سبب جسم (اورگانيزم) باشنده گان كشور هاى 
گرم با گذشت هزاران سال به گرمى بيش از ضرورت توافق نموده و در نتيجه آن ماده نسجى 
سياه رنگ در پوست شان  تجمع مى نمايد، اين ماده نسجى (ميالنينMelanin)  الية رنگى  
ايپدرمـــــــــس Epider mis  پوست حاوى حجراتى است كه رنگ جلد را مى سازد و داراى 
رنگ هاى زرد، نصوارى، سرخ و حتى سياه ميباشد، مردمى كه پوست شان ميالنين بيشتر دارد 
رنگ پوست شان تاريك تر مى باشد. اين ماده مانع نفوذ شعاع آفتاب ميگردد و پوست را از 
شعاع آفتاب زده گى (سوختن) نگاه مى كند. با گذشت زمان درين گروپ سياهى پوست ميراثى 

گرديده است. مو هاى درشت و مجعد جمجمه شانرا از گرمى زياد نگاه ميدارد.
مردم نژاد سفيد پوست بيشتر در مناطق معتدله شمال زنده گى ميكنند در  مناطق معتدله جاهاى كه 
بارنده گى رطوبت و ابر آلودى زياد باشد  و مردم آن از نور بيشتر آفتاب مستفيد نه گردند.  در 
وجود آنها مادة نسجى ميالنين تنها در فصل تابستان افزايش مى يابد؛ يعنى زمانى كه بدن انسان 
به اثر نور آفتاب مقدار مورد ضرورت ويتامين دى(D) راجذب مى نمايد در آن صورت انسان 

سفيدپوست به گندمى رنگ مبدل مى شود.
در جاهاييكه زرد پوستان زنده گى مى كنند در آنجا معموالً باد،  و توفان ها مى وزد كه با خود 
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خاك و ريگ ميده را انتقال مى دهند و با گذشت سالهاى متمادى به اين بادها و توفان ها توافق 
اينكه در مقابل خاك و ريگ  نموده و چشم هاى مردم زرد پوست تنگ تر گرديده به علت 
نگهدارى شود. اين نشانى در بين مردم زرد پوست ارثى گرديده است و غذاى روزمره اكثريت 
آنها را برنج تشكيل ميدهد. كه مواد غذايى كمتر دارد تمام نژاد ها از نظر استعداد و ذكاوت كدام 

فرقى ندارند چهرة ظاهرى آنها طوريكه ذكر شد محصول شرايط طبيعى و محيطى است.
در سال 1965م مجمع عمومى سازمان ملل متحد معاهدة بين المللى را دربارة ازبين بردن تمام 
انواع تبعيض نژادى به تصويب رسانيد كه به اساس آن نشر هر نوع نظريات كه بر مبناى امتيازات 
نژادى استوار باشد منع نموده، توهين و براى تبعيض نژادى هرنوع كوشش نمودن را جنــايت مى 
دانند.  اين موضوع در مادة 22 فصل دوم قانون اساسى كشور ما درج گرديده كه هرنوع تبعيض 
و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون حقوق و 

وجايب مساوى دارند.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ روى موضوعات ذيل باهم بحث نمايند 
و نتيجة بحث خود را توسط نماينده گروپ به همصنفان ارائه دهند:

1ـ ازجملة نژاد هاى بشرى كدام نژاد ها ذكى و با استعداد هستند؟
2ـ چرا نژاد سياه داراى جلد سياه و چهرة ظاهرى بخصوص است؟

3ـ چرا نژاد سفيد داراى خصوصيات ظاهرى خاص مى باشد؟
4ـ سرخ پوستان در كدام قارة جهان سكونت داشته و علت سرخى چهره شانرا توضيح دهيد.

5ـ نژاد مختلط چگونه بوجود آمده است؟

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد.
1ـ مشخصات ظاهرى سياه پوستان را بگوييد؟
2ـ سرخ پوستان به كدام نژاد متعلق مى باشند؟

سؤال ها:   
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جواب صحيح را مشخص نماييد.
1-تمام افراد جهان به چهار نژاد سفيد ،سرخ ، سياه و زرد تقسيم شده اند .

2-نژادسفيد داراى قد بلند،پوست سفيد ، بينى بلند،موى هاى سياه موجدار مى باشند.
3-نژادها، محصول شرايط گوناگون محيطى طبيعى،اقليمى ومواد غذايى مى باشند.

جمالت ذيل را تكميل كنيد:
1- نژاد مختلف به اثر مهاجرت و ازدواج ها بوجود آمده مانند ........ و .................

2- در فصل دوم ماده ................. قانون اساسى هر نوع تبعيض و امتيازات را بين اتباع افغانستان 
ممنوع قرار داده است.

      فعاليت خارج صنف:

موضوع ذيل را تحليل نموده در ساعت آيندة جغرافيه به صنف ارائه نماييد. مردم كشور ما از 
كدام نوع نژاد مى باشند قانون اساسى كشور در كدام ماده ها  هر گونه تبعيض را منع قرار داده  

است.

     فعاليت خارج صنف:
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تقسيمات جغرافيايى نژاد ها ب- 

ااكثريت نفوس كدام كشورهاى براعظم آسيا را زرد پوستان تشكيل ميدهد.
بيشترين نفوس نژاد سفيد، زرد وسياه در كدام قاره هاى جهان مسكن گزين شده آند؟

نفوس آسيا از نژاد هاى مختلف تركيب شده كه   ااكثريت آنها را زرد پوستان تشكيل ميدهد 
و بقيه آن سفيد پوست و سياه پوست هستند،كه به اثر ازدواج نژادهاى   مختلف بخش مختلط 
(دورگه)نيزبوجود امده است . درموردتقسيمات جغرافياى آنها مختصراً تذكر به عمل مى آيد:

گروپ هاى نژادى قارة آسيا:
ميدهند مغل ها،  نفوس آسيا را تشكيل  اكثريت  به ديگران  نسبت  نژاد  اين  نژاد زرد:  الف ـ 
تبتى ها، سامويد ها، تركمن ها، قرغزها، مردم چين شمالى، كوريا با كمى تفاوت داراى همين 
خصوصيات نژادى هستند، مردم جنوب شرق آسيا (چين جنوبى، كامبوج، الوس، تايلند،  ميانمار  
و ويتنام) و حتى جاپانى ها كه رنگ پوست روشن دارند جزء اين نژاد محسوب مى شوند. بعضى 

جاپانى 
كوريايى

                  درس      سى ام
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دسته هاى فرعى آن در مناطق تندرا و جنگالت تايگاه (سوزن برگ) سايبرياى شمالى به شكل 
گروه هاى چند هزار نفرى زنده گى ميكنند.

ب ـ نژاد سفيد: در هند و چين تعداد نسبتاً كمى از نژاد سفيد پوست يافت مى شوند كه به حالت 
ابتدايى زنده گى مى كنند محل واقعى بود وباش سفيد پوستان در غرب سلسله كوه هاى هماليه 
ميباشد .افغانها، ايرانى ها،  قفقازى ها و روسها  بهترين معرف نژاد سفيد ميباشند؛ همچنان مردم 
سامى در عربستان، سوريه، اردن، اسرائيل بخشى از تركيه و كردستان سكونت دارند نيز از نژاد 

سفيد گندمى رنگ مى باشند.  
 (Negritos) جـ  نژاد سياه پوست: در مناطق استوايى سكونت دارند كه نژاد شناسان آنرا نگريتو
مى گويند، اين سياه پوستان تيره رنگ بوده و موهاى مجعد دارند، نمونه خالص آن در سيلون، در 
جنوب كوه هماليا در هندوستان، شبه جزيرة ماالكا، جزاير انديمان و نيكوبار پراگنده شده اند اين 

مردم به حالتى نيمه ابتداى زنده گى مى كنند و بيشتر آنها در جنگالت به سر مى برند. 
گروپ هاى نژادى قارة اروپا:

و  هستند  پوست  سفيد  همه  تقريباً  اروپا  ساكنان 
ديناريكى  آلپى،  شرقى،  شمالى،  هاى  گروپ  به 
سكونت  محل  شوند،  مى  تقسيم  يى  مديترانه  و 
دركشورهاى  وشرقى  شمالى  سفيد  نژاد 
آلمان،  فرانسه،  شمال  اسكنديناويا،انگلستان، 
بخش  روسيه،  اروپايى  بخش  و  پوليند)   ) لهستان 
آلپى آن در نواحى مركزى و غربى اروپا سكونت 
دارند. در حاليكه بخش مديترانه يى چهره گندمى 
رنگ دارند در كشورهاى اطراف بحيره مديترانه 
متمركز شده اند. بخش ديناريكى در البانى و در 
برند.  مى  بسر  اروپاى شرقى  از كشورهاى  برخى 
سكونت  اروپا  نقطه  ترين  شمالى  در  ها  الپن 

دارند.
گروپ هاى نژادى قارة افريقا: 

تشكيل  ها  اروپايى  و  ها  آسيايى  بربرها،  اعراب،  پوستان،  سياه  را  افريقا  نژادى  هاى  گروپ 

شاخه الپن

شاخه الپن

شاخه شمالي

شاخه شمالي

شاخه شرقي

شاخه شرقي

شاخه ديناركي

شاخه ديناركي
شاخه مديترانه اي

شاخه

شاخه الپي

شاخه الپي
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ميدهند.
سياه پوستان  70٪ نفوس افريقا را تشكيل ميدهند كه همه آنها در جنوب صحراى اعظم سكونت 

چهار  به  خود  پوستان   سياه  دارند، 
عبارت  كه  شوند  مى  تقسيم  گروپ 
 ،(Nelotes)اند :از بانتو ها ، نيلوت ها
و  بوشمن   (Pygmies)ها پيگمى 
 Bushmen and ها  تت  هوتن 
هاى  تفاوت  است.   Hottentots
زيادى در چهره ظاهرى هر كدام از 
گروپ هاى سياه پوست وجود دارد. 
بانتو ها  بزرگترين گروه سياه پوستان 
درغرب  كه  داده  تشكيل  را  افريقا 
سواحل  امتداد  در  مخصوصاً  افريقا 
اين منطقه ، در افريقاى مركزى، در 
شرقى  جنوب  و  شرقى  هاى  قسمت 
گى  زنده  مادغاساكر  جزيره  در  و 
قهوه  آنها  پوست  رنگ  كنند،  مى 
يى داراى بينى پهن، لبهاى ضخيم و 

موهاى مجعد هستند. 
نيلوت ها مردمان قد بلند (183 سانتى 

متر) كه در سودان، اوگندا و كينيا زنده گى مكنند. پيگمى ها در جنگالت استوايى زنده گى 
داشته و داراى قد كوتاه مى باشند (تا 147 سانتى متر).

بوشمن ها و هوتن تت ها نيز كوتاه قد اند و در اطراف صحراى كاال هارى حيات بسر مى برند.
داراى  و  رنگ  گندمى  عرب  مردم  دارند،  سكونت  اعظم  صحراى  شمال  در  بربرها  و  اعراب 
موهاى سياه مى باشند. در شمال غرب افريقا  بربرهاى سفيد پوست كه در نسل با مردم اسپانيا و 
ايتاليا شباهت دارند. زنده گى مى كنند به همين لحاظ مردم كشورهاى الجزاير، تونس و مراكش 

راكشورهاى بربر نيز ياد ميكنند.
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مردم  سفيد پوست اروپايى بعد از استعمار به افريقا مهاجرت كرده و پراگنده شدند، مناطق اصلى 
تمركز آنان در شمال غرب (المغرب) و در جنوب (افريقاى جنوبى و زمبابوى)مى باشند.همچنان 
در كينيا و در زاير نيز زنده گى مى كنند مردم مهاجر آسيا نسبت به اروپايى ها بيشترهستند ، هندى 
ها در افريقاى جنوبى، كينيا و يوگندا زنده گى مى كنند. بيشترين نفوس جزاير مورى شس را 
هندى ها تشكيل مى دهند، بيشترين نفوس مادغاسكر را مردم مااليايى و پولينزيايى تشكيل داده 

اند.
گروپ هاى نژادى قارة امريكا:

بيشترين مردم امريكا در حال حاضر از نژاد سفيد پوست يا دو رگه هستند. باشنده گان اصلى قارة 
امريكا را سرخ پوستان تشكيل ميداد، كه اصًال بخش از نژاد زرد پوست مى باشند كه به اساس 

عقايد مذهبى شان چهره و موى خود 
تعداد  كنند  مى  سرخ  خينه  توسط  را 
آنها در امريكاى شمالى بسيار محدود 
مى باشند؛ اما در كشورهاى مكسيكو 
و السلوادور بيشترين نفوس آن كشور 
ها را تشكيل ميدهند در سرزمين هاى 
اكوادور،  گواتيماال،  بوليويا،  مرتفع 
آنرا  نفوس  نصف  وپاراگواى  پيرو 
علت  دهد.  مى  تشكيل  پوستان  سرخ 
به  امريكا  قارة  پوستان  سفيد  افزايش 
دليل مهاجرت مداوم سفيد پوستان از 
ممالك مختلف جهان به اين سرزمين 
پوست(  سفيد  غير  نژاد  اما  باشد،  مى 
اين  به  جاپان  و  چين  از  زردپوستان) 
سياه  نژاد  اند.  نموده  مهاجرت  قاره 
پوستان به اثر رواج نمودن برده دارى 
منتقل  افريقا  قارة  از  فروشى  برده  و 
نقشة پراكندگى نژادها در قاره ى آمريكاشده اند. و بيشترين از آنها در جنوب 
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شرق اياالت متحده امريكا مسكن گزين گرديده اند،  همچنين در مناطق گرم سير و مرطوب 
جزاير كارابين و اراضى مجاور آن ساكن اند غير از پورتوريكو، كيوبا و دو منيكن ديگر همه 
جزاير سياه پوست نشين هستند و در بخش هاى كوچك ونزويال، سورينام، گيانا فرانسوى و پاناما 

سياه پوستان زنده گى مى كنند.
نژاد  مختلط (دو رگه) به اثر ازدواج سفيد پوستان و سياه پوستان (موالتMollates) و سياه 
نژاد  اين  كه  آمده  بوجود  قرن  چهارنيم  طول  در    (Zanbusزانبوس) پوستان  سرخ  و  پوستان 

بيشتردر ممالك امريكاى مركزى و جنوبى سكونت دارند.
در اقيانوسيه بيشترين نفوس را مهاجرين سفيد پوست اروپايى و تعداد كمى آنرا سياه پوستان، زرد 

پوستان و نژاد دو رگه تشكيل ميدهد.
سياه  نژاد  قبيله  استراليا 500  به  اروپاييان  مهاجرت  از  قبل   : استراليا  نژادى  هاى  گروپ  
رسد.  مى  نفر  هزار  به شصت  تقريباً  آنها  تعداد  اكنون  و  مى كردند  زنده گى  آنجا  در  پوست 
اروپايى شدن استراليا بعد از سال 1830م با مهاجرت اروپاييان آغاز شده و اولين مهاجرين آن 
محكومين به جزاى ترك وطن بودند. اكنون نفوس مختلط در اين قاره اكثريت دارند و علت 
آن اينكه هيچ زن سفيد پوست حاضر به مهاجرت به اين جزاير نبوده بناًء با زن هاى بومى ازدواج 

كردند و نفوس مختلط را بوجود آوردند.

فعاليت داخل صنف:   

و  تهيه  به مشورة هم جواب  ها  از سؤال  يكى  به  و  تقسيم شوند  مناسب  به گروپهاى  شاگردان 
نمايندة آن به همصنفان ارائه نمايد.

1ـ از روى نقشه هاى داده شده محل سكونت نژاد سفيد پوستان را در جهان تثبيت نماييد.
2ـ از روى نقشه هاى داده شده محل سكونت نژاد زرد پوستان را در جهان تثبيت كنيد.

3ـ از روى نقشه هاى داده شده محل سكونت نژاد سياه پوستان را در جهان تثبيت نماييد.
4ـ خصوصيت نژاد زرد پوستان را بنويسيد.

5ـ  نژاد مختلط چيست و اين نژاد بيشتر در كدام قاره هاى جهان وجود دارد.
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سؤال ها:   

جاهاى خالى جمالت ذيل را به كلمات مناسب تكميل كنيد:
1ـ اكثريت نفوس براعظم آسيا را .................... تشكيل ميدهد.

2ـ اكثريت نفوس اروپا را نژاد ...................... و از افريقا را نژاد ...................... تشكيل ميدهد.
3ـ به اثر ازدواج سياه پوستان و سفيد پوستان نژاد مختلط ........................ بوجود آمد.

4ـ به اثر ازدواج سياه پوستان و سرخ پوستان نژاد مختلط ............................................... بوجود 
آمد.

مختصراً جواب دهيد.
1ـ بخش گندمى رنگ نژاد سفيد پوستان اروپا در كدام كشورها سكونت دارند؟

2ـ گروپ هاى نژادى براعظم افريقا را نام ببريد.
3ـ خصوصيات نژادى سرخ پوستان را بگوييد.

4ـ نژاد مختلط چيست و اين نژاد بيشتر در كدام قاره هاى جهان وجود دارد؟

  فعاليت خارج صنف:

مهاجرين در كدام قاره ها باعث ازدياد نفوس شده اند. تحت اين مطلب مقالة را تحرير داريد و 
در ساعت آينده مضمون جغرافيه به صنف ارائه نماييد.

سؤال ها:  

 فعاليت خارج صنف:

www.Ael.af



127127

6-1 راجع به اديان مهم جهان چه ميدانيد؟

نقشة فوق را دقيقاً مطالعه نماييد و بگوييد كه كدام اديان در جهان پيروان بيش تر دارند؟
دين يكى از مهمترين عناصر فرهنگى جوامع بشرى است، هريك از اديان و آيين ها از يك مكان 
معين مبدأ گرفته و سپس در ساير نواحى انتشار يافته است، دين ها معموالً از سرحدات سياسى، 

نژادى، زبانى و اقتصادى فرا رفته اند و ساحة نفوذ آن تا بع هيچ يكى از عوامل فوق نيست.
اديان و آيين ها  به اساس عقايد پيروان آن به بخش هاى ذيل  تقسيم شده است.

1ـ انيميزم Animism يا پيروان عقايد پديده هاى طبيعى: انيميزم آيين انسان هاى ابتدايى است 
قبل  دردورة  ادوار گذشته مخصوصاً  پيروان آن در  پنداشته  اشيأ و جمادات را داراى روح  كه 
التاريخ به اشياى طبيعى به خصوص اشياى حيران كننده خاصيت خدايى قايل بودند، مثًال رعد و 
برق، روشنى، توفان، باران... وغيره رابه صفت قدرت هاى بزرگ مى شناختند. اين آيين اكنون 
بيش تردر مناطق قطبى، بيابانى و جنگل هاى دور افتاده در بين مردم سياه پوست و زرد پوست 

مشاهده مى شود.
2ـ پيروان عقيدةارباب االنواع: پيروان اين عقيده معتقد بودند كه هر حادثه و پديده خداى جداگانه 
دارد. اين آيين از مدنيت يونان آغاز شده و در  مدنيت روم قديم به حد اعلى خود رسيد مانند 

فصل ششم
اديان و زبانهاى جهان                   درس      سى و يكم
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خداى آتشفشان، خداى رعد و برق، خداى ابحار، خداى ستاره ها، خداى باران وغيره.
3ـ پيروان اديان آسمانى: اين اديان بيش تر  جنبه اخالقى و عبادت كردن به خداوند(ج) را دارند 
كه براى  رهنمايى آن ها پيغمبران مختلف مبعوث مى شد ، مانند دين يهوديت، مسيحيت و اسالم 
كه مكمل ترين آنها دين مقدس اسالم مى باشد و با ظهور اين دين مقدس ديگر اديان منســــوخ 
گرديده است . پيروى مردم از اديان متفاوت بعضاً باعث تفاوتهاى زيادى در محيط اجتماعى آن 

مى گردد.
مثًال هندوان كه استفاده از گوشت گاو نزد آنها ممنوع مى باشد. در قلمرو زنده گى آنها مركز 
فروش گوشت گاو ديده نمى شود، چون مسلمانان و عيسويان مرده هاى خود را دفن مى كنند در 
محيط آنها قبرستانها ديده ميشود، ولى در محيطى كه هندوها بود و باش دارند ، مرده هاى خود 

را مى سوزانند و محل سوختاندن اجساد به نظر ميرسد.
روزهاى تعطيل نيز در اديان مختلف  متفاوت است كه بر فعاليت هاى اقتصادى و ساير امور تاثير 

دارد ؛ بطور مثال در اسالم روز جمعه و در عيسويت روز يكشنبه تعطيل مى باشد.
در مناطق اسالمى سبك معمارى خاص وجود دارد و خانه هاى داراى حريم مشخص مى باشد، 
مسجد ها، گلدسته ها، رواق ها، مينارها، گنبدها در كشورهاى اسالمى سبك خاص دارد، كه در 

عيسويت چنين سبك ديده نميشود.

فعاليت داخل صنف:   
نفوذ  اديان جهان ساحة  نقشه  و هرگروپ روى  تقسيم شوند  مناسب  هاى  به گروپ  شاگردان 
عقايد انميزم، ارباب النواع واديان آسمانى  را باالى آن مشخص نمايند و هر گروپ معلومات  

تهيه شده را به همصنفان نشان دهد.
سؤال ها:   

1ـ اديان جهان به صورت عموم به كدام بخش ها تقسيم شده اند؟
2ـ مذهب ايمنيزم چگونه مذهب است؟

3ـ مذهب ارباب االنواع از مذهب ايمنيزم چه تفاوت دارد؟
4ـ كاملترين همه اديان كدام است؟

5ـ تاثير مذهب  در بوجود آمدن  نواحى خاص فرهنگى يك منطقه را واضح سازيد؟
فعاليت خارج از صنف:   

اديان وآيين هاى مهم جهان را نام گرفته و تفاوت بين دين وآيين را توضيح نماييد  .

سؤال ها:  

ك ا ا ااا

ب
فعاليت خارج از  
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الف: دين اسالم  
راجع به كشورهاى اسالمى  جهان چه ميدانيد؟

نقشة فوق را مطالعه نموده و بگوييد كه بيشترين كشور هاى اسالمى در كدام براعظم  جهان وجود دارد؟
دين مقدس اسالم برمبناى و حدانيت الهى و عدالت اجتماعى استوار است كه با بعثت حضرت 

محمد (ص) و نزول اولين آيات مبارك در مكة مكرمه به بشريت تقديم گرديد.
 دين مقدس اسالم بعد از هجرت آنحضرت (ص) از مكة معظمه به مدينه منوره به سرعت انتشار 
يافت و در افكار شرق و غرب تاثيرات زياد نمود، اكثريت مردم  بنا بر مزيت اسالم به اين دين 
آسمانى مشرف شدند و ديگران را به آن دعوت مى نمودند ؛ بنا بر آن در مدت كمى به قسمت 
هاى وسيع جهان پخش گرديد ؛ فعًال در تمام كشورهاى جهان دعوت اسالمى به نحوى از انها 

وجود دارد.

                  درس      سى و دوم
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حصة نفوس جهان  5
1 ـ در جهان امروز مسلمانان در بخش هاى وسيع كرة زمين متوطن شده تقريباً

را تشكيل ميدهند، قارة آسيا اولين تمركز نفوس مسلما نان جهان است .كشورهاى اسالمى اين 
قاره در شرق ميانه، آسياى مركزى، آسياى جنوبى و جنوب شرقى قرار دارد. وسعت خاك آنها 
حصة نفوس قارة آسيا را تشيكل ميدهند. تعداد 

3
1 بيش از 15 ميليون كيلومتر مربع و نفوس آنها

كشورهاى مسلمان آسيا 27 كشور و از آنجمله در 18 كشور اسالم دين رسمى آنها مى باشد.
قابل ياد آورى است كه دين مقدس اسالم را در جنوب شرق آسيا (اندونيزيا) تجاران گجراتى 
هند و ايرانى در قرن 13 م همزمان با تجارت خويش مذهب اسالم را نيز ترويج نمودند تا اينكه 
حكام وقت آنرا قبول و براى نشر آن تالش نمودند. امروز بيشترين مسلمانان اين منطقه  در كشور 

هاى اندونيزيا، ماليزيا، بورنيو و فلپين سكونت دارند. 
قارة افريقا دومين مركز مهم سرزمين اسالمى محسوب مى شود، منطقة مسلمان نشين آن در شمال  
قارة افريقا قرار دارد. اين ناحيه از شمال به بحيرة مديترانه از جنوب تا ناحية تحت استوايى ساوانا، 
از شرق تا بحيرة احمر و در غرب تا اقيانوس اطلس وسعت دارد. در ديگر كشور هاى افريقايى 

نيز به فيصدى هاى مختلف سكونت دارند.
تعداد قابل توجه مسلمانان در قارة اروپا و امريكا نيز زنده گى مى كنند در قارة اروپا آذربايجان، 
 ، مسلمانان   ٪  19/6 باداشتن  سورينام  كشور  جنوبى  امريكاى  در  و  هرزگونى   ، بوسنى  البانيا، 

سرزمين هاى اسالمى اين دو قاره است.
به اساس احصائيه سال 2000 م در 63 كشور ديگر جهان نيز مسلمانان از يك تا 38 فيصد زنده 
گى مى كنند. حاال كشورى در  جهان وجود ندارد كه در آن مسلمانان نباشد. غرض معلومات 

بيشتر به جدول ضميمه مراجعه كنيد.
كشورهاى جهان اسالم از نظر اقتصادى و نفوس يكسان نيستند ولى در برخى امور اشتراك فراوان 
دارند. بسيارى از كشورهاى اسالمى از نظر منابع طبيعى مانند نفت، گازطبيعى، زغال سنگ، مس 
و رابر... بسيار غنى هستند د رحدود 65,5٪ ذخاير نفت جهان در خليج فارس (خليج عرب) قرار 
دارد. به اساس موجوديت همين منابع ، اين منطقه مورد توجه استعمار گران جهان قرار گرفته 
است. همچنين بيشترين كشورهاى اسالمى به علت مداخله كشورهاى استعمارى و كمبود نيروى 
انسانى متخصص قدرت استفاده از منابع خود را  ندارند. به همين دليل در جمله صادر كننده گان 
منابع محصوالت خام اوليه به قيمت ارزان و وارد كننده گان كاال به قيمت گران از كشورهاى 

توسعه يافته درآمده اند. از نظر اقتصادى به كشور هاى ثروتمند وابسته هستند.
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كشور هاى قارة
آسيا

تعداد 
مسلمان در 

صد نفر
دين 
رسمى

كشور هاى قارة 
افريقا

تعداد 
مسلمان 
در صد 

نفر

دين 
رسمى

كشورهاى 
قارة اروپا

تعداد 
مسلمان در 

صد نفر

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

ازبكستان
اندونيزيا
امارات 

متحدعرب
ايران

بحرين
برونى

بنگله ديش
تاجكستان

تركمنستان
تركيه

پاكستان
سوريه

فلسطين
قزاقستان

قرغزستان
قطر

عربستان سعودى
عراق
عمان

كويت
لبنان

مالديو
ماليزيا

يمن

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
22
23

الجزاير
تانزانيا
تونس

جيبوتى
چاد

سنيگال
سودان

سومالى
سيراليون

ساحل عاج
صحرا

كومورو
گامبيا

گينه
گينه بسياو

ليبى
مالى
مصر

المغرب
موريتانى

نيجير
نيجريا 

ولتاى عليا 
(بورگينافاسو)

ارتيريا

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

اذربايجان
البانى

بسينى و 
هرزگونى

كشورهاى 
قارة امريكا

سورينام

84
38,8

43

19/6

در برما، سريالنكا، فلپين تعداد قابل مالحظه مسلمانان زنده گى مى كنند. در هند 12 فيصد نفوس آن مسلمان 
است.

 سازمان كنفرانس اسالمى جهان  داراى57 كشور عضو مى باشد كه از آن جمله 25 كشور آسيايى 27 كشور 
افريقايى، 3 كشور اروپايى و دو كشور امريكا در آن شموليت دارند

اره
شم

اره
شم

اره
شم

معلومات اضافى
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فعاليت داخل صنف:   

مقدس  دين  انتشار  علت  به  راجع  هر گروپ  و  تنظيم شوند  مناسب  هاى  در گروپ  شاگردان 
اسالم به تمام قاره هاى جهان بين هم مباحثه كنند و نماينده گروپ نتيجه بحث را به صنف ارائه 
نمايد، معلم صاحب نيز نتيجه بحث ارائه شده را با معلومات خويش جمع بندى نموده به شاگردان 

توضيح دهد.
سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد :
1ـ اساس دين اسالم برچه استوار است؟

2ـ نخستين وحى بر حضرت محمد (ص) چه وقت و در كجا نازل گرديد؟
3ـ چرا كشورهاى اسالمى بيشتر مورد توجه استعمار گران جهان قرار گرفته است.

جواب صحيح را انتخاب كنيد
1_در كدام كشور جنوب شرق آسيا بيش ترين نفوس جهان زنده گى مى كنند.

الفـ ما ليزيا           ب ـ اندونيزيا         ج ـ بنگله ديش       دـ افغانستان
2ـ مجموع كشورهاى مسلمان قارة آسيا عبارت اند از:

الف ـ27 كشور             ب ـ23 كشور            ج ـ 3 كشور             د ـ10 كشور 
   فعاليت خارج از صنف:

با استفاده از نقشه داده شده و لست كشورهاى اسالمى جهان، نقشه بدون نام كشور هاى اسال مى 
را كاپى و تكميل كنيد و در ساعت آينده جغرافيه با تفكيك براعظم ها به صنف ارائه نمائيد.

سؤال ها:   

ً

  فعاليت خارج از صنف

بحيرة سياه

خط سرطان

خط جدى

پين
كس

رة 
بحي

بحيرة عمان

بحيرةسرخ

بحيرة
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ب ـ راجع به دين مسيحيت چه ميدانيد؟

به نقشه فوق توجه كنيد و بگوييد كه مناطق نفوذ پيروان دين عيسويت بيشتر در كدام قاره هاى جهان قرار دارد.
عيسويت از جمله اديان آسمانى بوده كه پيروان زياد در جهان دارد و در قرن اول ميالدى ظهور 

كرده ..
به مردم معرفى گرديد چون  ابتدا توسط حضرت عيسى (ع) بن مريم در فلسطين  اين دين در 
حضرت عيسى (ع) پدر نداشت بناًء بنام عيسى بن مريم ياد شده است، پيروان آن در مورد تولد 
حضرت عيسى (ع) نظريات متعدد دارند و حتى وى را به درجه الوهيت نيز مى بينند ، از همين 
جهت عيسويت امروزى از توحيد منحرف گرديده شركيات و خرافات زيادى در آن جا گرفته، 
عيسويان به تثليث عقيده دارند يعنى به سه خدا معتقد هستند: خدا، پسر خدا (عيسى بن مريم) و 

روح القدس.
حضرت عيسى (ع)  در بين انبياى بنى اسرائيل آخرين پيامبر بوده و در مدت بين حضرت عيسى 
(ع)  و حضرت محمد (ص) هيچ نبى ديگر فرستاده نشده است، حضرت عيسى (ع)  در زنده گى 

خويش عروسى نكرده و نه براى بود و باش خانه ساخته است.
دين مسيحيت درزمان كنستاتين اول از سال 306تا  337 ميالدى در  امپراتور روم دين رسمى 
وكليسا تحت نظارت مستقيم حكومت قرار گرفت، قوانين را به مسيحيت موافق ساخت نخستين 

                  درس      سى و سوم
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كليسا ى سان پيترو در واتيكان امروزى بناء نهاده شده است
فرقه   250 به  عيسويت  مذهب 
آن  از  كه  شده  تقسيم  مذهبى 
جمله سه بخش عمده آن عبارت 

آند از:
به   :Catholic كاتوليك  ـ   I
اين  است.  عمومى  و  كلى  معنى 
اصطالح د رمورد كليساى قديمى 
كاتوليك  بنام  ناشده  منشعب  و 
شد  مى  خوانده  ها  رومى  هاى 
كه در رأس آن كليسا  ،پاپ قرار 
داشت در اصطالح التينى پاپ به 

معنى پدر مى باشد.
برترى  اين  اساس  به  روم  اسقف 
متمركز  و  مدعى كنترول مستقيم 

بر تمام دنياى مسيحيت شدند. در756 ميالدى دولت پاپ در ايتاليا بوجود آمد كه مركز آن در 
واتيكان قرار داشت.

از نظر كاتوليك ها پاپ مصون از همه گناه، اشتباه و خطا است. رجال كليسا نبايد  ازدواج كنند 
اين مذهب در درجه اول بيشتر در ايتاليا، بلجيم،  فرانسه، اسپانيه، پرتگال و مخصوصاً در بين قوم 
التين و در درجه دوم در بين اقوام اتريش، پوليند، مجارستان، چك ، سلواك، كرواتى و سلوانى 

(يوگوسالوياى سابق) و اقليت هاى آن در اتحاديه بريتانيا و ساير كشورهاى اروپايى است.
سال  در  روم  امپراتورى  است،  و صحيح  كامل  معنى  به   :ORTHODOX ارتودوكس  ـ   II
476 ميالدى به دو بخش شرقى و غربى تقسيم گرديد به همين دليل كليسا نيز به كليساى روم 
غربى (كاتوليك) و روم شرقى يونانى (ارتودوكس) تقسيم گرديد، كليساى روم غربى كوشش 
مى كرد كه نفوذ خود را در بين سالويان (بلغارستان ) توسعه دهد اين عمل كليساى روم شرقى 

را ناراض ساخت.
 مسلمانان در جنگ يرموك در 626 ميالدى در زمان خالفت حضرت عمر (رض) روم شرقى 
را شكست داده و مناطق سوريه و فلسطين را آزاد ساخت. در زمان خالفت امويان تركيه نيز به 
از  بعضى  اسالم  نفوذ دين  از  ليوى سوم غرض جلوگيرى  امپراتور روم  افتاد.  تصرف مسلمانان 
فرمان صادر كرد كه نصب تصاوير و  ميالدى  نمود. در سال 766  را عملى  اصالحات مذهبى 
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تمثال ها در كليسا منع است و اين عمل را نوع از بت پرستى دانست. اين عمل در اروپاى شرقى 
و غربى عكس العمل ها توليد كرد، در روم شرقى به قوه نظامى عملى شده اما در شهر روم پاپ 
گرى گورس سوم شوراى مذهبى تشكيل و فتوا صادر كرد كه هر كس مخالف احترام تصاوير 

و تمثال در كليسا است از  اهل ايمان خارج است.
اختالفات عمده بين اين دو فرقه مذهبى عبارت اند از:

1ـ ارتودوكس ها بطور قطعى مخالف اين اصل اند كه پاپ روم بر تمام جامعه كليساى مسيحى 
رياست عمومى داشته باشد.

2ـ پاپ روم معصوم نيست ممكن در مسايل ايمانى و اخالقى اشتباه كند، رجال كليساى ارتودوكس 
در ازدواج خود مختار اند.

اكثريت مردم روسيه، صربستان، رومانيه، يونان و بصورت عموم در نژاد سال وها بيشتر پيروان 
مذهب ارتودوكس هستند.

III ـ پروتستانت Protestant:  معنى لغوى آن  اعتراض يا پروتست كننده مى باشد.
خود  نيازمندهاى  تامين  براى  بود  آورده  رو  جالل  و  شكوه  به  تر  بيش  كه  كاتوليك  كليساى 
لوحه هاى بخشش گناه را مى فروختند و مقام روحانى را  در مقابل پول واگذار مى كرد ند، در 
المان توسط مارتين لوتر روحانى 1483ـ 1546 ميالدى مورد اعتراض قرار گرفت. در 31 اكتوبر 
1517ميالدى نامه اعتراضيه كه مشتمل به 95 ماده بود نوشت، در 1534 ميالدى انجيل را از زبان 
التينى كه زبان مذهبى بود به زبان المانى ترجمه كرد كه خواندن انجيل آسان شد مردم بيشتر 
طرفدار كليساى لوترى شدند كه شرايط آسانتر داشت و كمتر به شعاير و رسوم توجه مى كرد. 

اين مذهب بنام لوتريسم نيز ياد ميشود.
 در اروپا پروتستانت بيش تر در بين اقوام جرمنى پيروان  زياد دارد. اين مذهب در فنلند، سويدن، 
ناروى، دنمارك، انگلستان، هاليند، المان، اتريش و در يك بخش از سويس، چك، سلواك و 

جمعيت كوچك در ساير كشورهاى اروپا زنده گى مى كنند.
بعد از اكتشافات بزرگ جغرافيايى در قرن 16ميالدى و تأسيس امپراتورى هاى بزرگ استعمارى 
اروپايى ها در تمام قاره هاى جهان فرهنگ و مذهب خويش را نيز ترويج نمودند، كه حاال در تمام 
مستعمرات سابق اروپاييان به فيصدى هاى مختلف پيروان اين دين موجود است ؛ مثًال اكثريت 
امريكاى شمالى پروتستانت  از  امريكاى جنوبى، مركزى (كاتوليك) و  نفوس تمام كشورهاى 
و كاتوليك هستند، همچنان در كشورهاى تحت استعمار قبلى اروپايى در افريقا در كشورهاى 

افريقاى جنوبى، ايتوپى و بعضى كشورهاى ساحل خليج گينه مى توان مشاهده كرد.
 درآسيا و اقيانوسيه نيز به فيصدى هاى مختلف پيروان مذهب عيسويت موجود است. با وجود 
آن هم دين عيسويت در سه كشور امريكاى جنوبى (ارجنتاين، بوليوى و پيرو)، در يك كشور 

www.Ael.af



136136

افريقايى (ليسوتو) و در سه كشور اروپايى (مالتا، ناروى و واتيكان) دين رسمى كشور مى باشد.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ  از روى نقشه داده شده راجع به علت 
انتشار دين عيسويت  در قاره هاى جهان باهم مباحثه نمايند و نتيجه كار شانرا نمايندة گروپ به 

همصنفان ارائه كند.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ دين عيسويت چرا به اين اسم مسمى گرديده است؟

2ـ آخرين پيامبر در بين انبياء بنى اسرائيل كه  بود؟
3ـ شعبات مهم دين عيسويت كدام ها است؟

4- تفاوت بين كليساى كاتوليك و ارتودوكس چيست واضح سازيد؟

فعاليت خارج از صنف:   

آينده  ساعت  ودر  نوشته  خودرا  تبصرة  اروپا   قارة  از  خارج  در  عيسويت  دين  انتشار  به  راجع 
جغرافيه به همصنفان ارايه كنيد.

سؤال ها:  

ً

فعاليت خارج از  
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ج ـ راجع به آيين تائوييزم Taoism و شنتوييزم چه ميدانيد؟
نقشة اديان جهان را بدقت در صفحه ( 127) مطالعه نموده و محل انتشار آيين  تائوييزم و شنتوييزم 

را در آن مشخص كنيد.
تائو در زبان چينايى به معنى راه و طريق است. اين مكتب منسوب به فيلسوف بزرگ چين الئوتزو 
و ياالئوتان است. شخصى افسانوى است كه داراى مقام تحقيق و مطالعه بود، ولى از سرگذشت     
زنده گى آن چيزى در دست نيست وحتى حقيقت وجود او نيز مورد ترديد است، روايات حاكى 
است كه آن مرد در ايالت چو در سال 604  قبل از ميالد به جهان آمده و بعضاً تاريخ تولد آنرا 

507 قبل از ميالد مى دانند.
فلسفه تائوييزم قديمتر از عصر كنفسيوس در چين مى باشد، مبداء تائوييزم مجموعة از معتقدات، 
عمال ومناسك است كه دربرگيرنده يك سلسله عقايد عاميانه، خرافات و اوهام بوده و همچنان 
شامل يك اندازه افكار فلسفى و عرفانى مى باشد. فلسفة وى نوع از آيين آزاد و عارى از قيد 

بوده، با تشريفات مخالف بود. نيكى طبيعى انسانان را خارج از قيد و بست توصيف مى نمود.
قوم و ملت چين بر روى اين عقيده استوار است. آيين تائوييزم در سال 165 ميالدى در زمان 
حكومت هوان، خاقان از سلسله هان، نخستين بار رسمى شد و معبد بنام اوبناء كرد. اما چندان 
پيش رفت نكرد تا آنكه بنيان گذار سلسله تانك 618 ميالدى به آن ايمان آورد، تائوييزم آيين 

رسمى و بشكل سازمان يافته تبديل شد.
شنتوييزم Shintoism در لغت به معنى (طريق خدايان) بوده ، آيين مردم جاپان است. به اساس  
اين آيين تعداد زياد خدايان وجود داشته كه شخص امپراتور نيز از جمله خدايان محسوب مى 

شود.
 اين آيين مربوط به زمان قبل التاريخ جاپان دانسته شده، جاپانى ها عقيد دارند كه غير از جاپانى 
ها نبايد ديگران در آن سرزمين زنده گى كنند و جاپانى ها نيز نبايد در جاى ديگر بميرند. جاپانى 

ها سرزمين خود را كشور الهى ميدانند، و كشورهاى ديگر را داراى اين خصوصيت نميدانند.
آيين شنتو آيين قديم مردم جاپان است كه بعداً تحت تاثير آيين كنفسيوس و بودايى تحول كرد. 
وعيدهاى عمومى  ها  برپاداشتن جشن  مقدس،  اماكن  زيارت  و سنن،  اداب  آن  امروزى  شكل 
است. اين مسايل بر جنبه مذهبى غلبه دارد، پيروان آن در جاپان و ساير كشورهاى اسياى شرقى 

زنده گى دارند.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى دو نفرى تقسيم شوند، به نكات عمدة فلسفه آيين  تائوييزم و شنتوييزم 
باهم مباحثه نموده و نتيجه بحث خود را به همصنفان ارائه كنند.

                  درس      سى و چهارم
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ تائوييزم به معناى چيست اين مذهب در كدام كشور ظهور كرده است؟

2ـ پيروان آيين تائوييزم در كدام كشورها زيست دارند ؟
3ـآيين شنتو به معناى چيست و پيروان ان  آيين بيشتر در كدام كشورها بودوباش دارند ؟

4ـ از نظر مذهبى نظريات مردم جاپانى ها  را راجع به كشورشان بيان نماييد؟

فعاليت خارج از صنف:   

نظريات خودرا در مورد آيين هاى تائوييزم وشنتوييزم طى چند سطربنوسيد .

سؤال ها:  

ً

فعاليت خارج از  
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د ـ راجع به آيين هاى بودايى و هندوييزم چه ميدانيد؟
نقشة توزيع مذاهب جهان را در صفحه (     133   ) به دقت مطالعه نماييد و بگوييد كه دين بودايى در كدام 

كشورهاى جهان توسعه يافته است.
آيين بودايى كه در قرن 5 ق . م ظهور كرده ، مؤسس آن شهزادة بنام سيدارتا (سد هارتا) بود كه به عمر30 
سالگى در اين راه توفيق يافت ، برايش گوتاما (گوتما) لقب داده شد .  به نظر بودايان چون به دانش و حقيقت 

وصل شد بنام بودا (فيلسوف و عاقل )ناميده شد .
بودا معتقد است كه انسان بايد ميل نفسانى، شهوت و غضب خود را بداند و آنرا مهار نمايد.

آيين بودايى طرفداران زياد و كتب فراوان دارد .كتاب مقدس آنها ترى پتيكا (سه سبد دانش يا گل) است. 
پيروان اين آيين امروز بيشتر در هند، جاپان، چين، مغلستان، تبت، برما، كامبوج، بوتان ،تايليند و در ساير 
نقاط جهان بسر مى برند. شهرهاى مقدس آن بنارس در هند و لهاسا در تبت است، اين آيين در كشورهاى 
كامبوج، بوتان و تايلند رسميت دارد. قابل ياد آورى است كه مجسمه بودا در ابتدا در گندهارا (هده جالل 
آباد) در زمان كنشكا در افغانستان ساخته شده بود ،بعدتر در باميان مجسمه هاى بزرگ در پيكر ه كوه 

تراشيده و ساخته شد كه محل بزرگ زايرين بوديزم را تشكيل ميداد.
از فرقه هاى عمدة اين دين، الماييزم است كه شكل خاص از بوديزم مى باشد و قلمرو آن بيشتر در تبت است 

و اساس كار آن در دست شخصى رئيس روحانى الما است.
هندويزم Hinduism عبارت از يك سيستم مذهبى اجتماعى است كه در حدود 1500 ق. م در هندوستان 
رواج داشت. و امروز نيز اكثريت مردم هند پيروان اين آيين هستند، مشخصه اين آيين تناسخ روح است، 
به عقيده هندوان آدمى در جهان مسؤول اعمال نيك وبد خويش است، به عقيده آنها اگر انسان زنده گى 
خويش را به درستى گذرانده باشد روح وى به بدن شخص بهتر و اگر بدكار باشد روح آن پس از مرگ 
براى مجازات به بدن شخص پست تر وحتى حيوانات حلول خواهد كرد، و تا آن وقت ادامه خواهد يافت 

تا آنكه انسان نيكوكار شود.
هندوان بايد قوانين طبقاتى را مراعات كنند و عقيده داشته باشند كه با رعايت آن بار ديگر در اين جهان تولد 

خواهند شد، روزگار فرخنده تر خواهند داشت.
دين هندوان داراى سه خدا است، برهما (افريده موجودات) ويشنو (خداى حافظ موجودات) شيوا (خداى 
نابودكننده موجودات). كتاب مقدس اين آيين ويدا ( وداها Vida برهمن ها )نام دارد اين كتب نزد اريايى 
هاى هند نيز مقدس مى باشد كه به زبان سانسكريت تحرير شده است، اصول اين آيين قديمى هند را سرود 

ها و دساتير مذهبى تشكيل ميدهد كه سابقه آن به قرن 7 قبل از ميالد ميرسد.
هندوايزم به كاست (طبقات مذهبى معتقد هستند كه اين طبقات عبارت از برهمن ها، ويشيا، كشتريا و شودرا) 

ياد مى شود كه مقام هر طبقه در جامعه مشخص است.
نكتة جالب توجه اينست كه تمام اديان بزرگ جهان در قارة آسيا ظهور كرده و به ساير نقاط جهان انتشار 

يافته است، هر دين و آيين  به شعب و فرقه هاى متعدد تقسيم شده است.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ روى نكات عمدة آيين هاى بوديزم و هندوايزم 
مباحثه كنند و نماينده گروپ نتيجة فعاليت خود را به همصنفان اراييه كند معلم صاحب موضوع را جمع 

                  درس      سى و پنجم
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بندى و يا معلومات خويش را به صنف تقديم كند.
سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
ـ مؤسس آيين بوديزم كه بود و در كجا ظهور نمود و كتاب مقدس آن چه نام دارد؟ 1

ـ آيين بوديزم در كدام كشورهاى جهان پيروان بيشتر دارند؟ 2
ـ تناسخ روح در آيين هندوايزم به چه معنا استعمال مى شود؟ 3

جمالت زير را تكميل كنيد:
ـ كتاب مقدس هندواييزم ................................. ميباشد. 1
ـ كتاب مقدس بودايى ها بنام ......................... ميباشد. 2

فعاليت خارج از صنف:   

روى مسايل سياسى فلسفى آيين هاى بودييزم و هندواييزم تبصره خود را تحرير نموده در ساعت آينده 
درسى جغرافيه به هصنفان قرائت نمايند.

(معلومات اضافى)
شنتواييزمتائواييزم بودييزم هندواييزمكشورهاشماره

3/4  ٪اندونيزيا1
1  ٪انگليستان2
0/6  ٪12/4  ٪بنگله ديش3
74  ٪20/5  ٪بوتان4
34/5  ٪43/4  ٪تايوان5
1/2  ٪پاكستان6
84/2  ٪جاپان7

20/1 ٪8/5  ٪چين8
42/4  ٪سنگاپور9

33/3  ٪فيجى10
22/8  ٪كرياى شمالى11
19/2  ٪ماليزيا12
72/7  ٪ميانمار13
49/6  ٪موريس14
80/6  ٪نيپال15
49/2  ٪ويتنام16

9/1  ٪81/3  ٪هند17              

سؤال ها:   

د: ا ًً ا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

م
فعاليت خارج از ص

مم
 

آ

تعداد پيروان اديان هندويزم، بوديزم ، تاوييزم وشنتوييزم در قارة آسيا  
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2,6 زبان هاى مهم جهان
آيا زبان هاى مهم جهان را مى شناسيد ؟

زبان هاى مختلف مردم  نماينگر  نقشه  اين  مطالعه كنيد، رنگ هاى مختلف  دقيقاً  را  نقشة فوق 
جهان مى باشد.

زبان عبارت از يك سيستم سمبوليك صوتى اكتسابى قرار دادى مى باشد كه انسانها به وسيلة  آن 
تجارب خود را نه تنها به يكديگر تبادله مى كنند بلكه به نسل آينده نيز انتقال مى دهند .بعباره 

ديگر زبان وسيلة افهام وتفهيم بين انسانها است .
زبان سيستم افهام و تفهيم و عاليم است، كه به عنوان وسيلة كسب معرفت، معاشرت و تفاهم 
افراد بكار مى رود، و در پروسه كار و فعاليت انسان ها بوجود آمده، تدريجاً تكامل نموده است. 
سخن گفتن به انسان امكان آنرا داد تا تجارب خود را حفظ كند و آنرا به نسل هاى آينده انتقال 

دهد.

زبان سالويك و بالتيكى

زبان  هاى افغانى وايرانى

زبان  استراليايى و آسيايى زبان  تبتى و برمايى زبان  حامى زبان  بانتو
زبان  سرخ پوستان امريكايى

جاپانى و كوريايى

 فنلندى
 مغلى

 تكنوزى و منچورى

زبانهاى مهم جهان

                  درس      سى و ششم 
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آن عدة زبان هاى دنيا كه داراى ريشه واحد اند، بنام خانواده زبان ها ياد مى شوند. خانواده زبان 
هاى جهان عبارت اند از:

الف: زبان هاى اند و اروپايى: اين گروه بزرگترين و وسيع ترين گروپ زبانى دنيا است، كه به 
شاخه هاى مختلف اندو اروپايى (التين، هلنيك، بالتيك، سالويك، جرمانيك و ارمنى) و اندو 

آريايى تقسيم شده اند.
ب: زبان نيگرويى كه شامل دو زبان ذيل مى باشد:

1ـ زبان سودانى:كه مردم جنوب سودان، جمهوريت چاد، نايجريا و كشورهاى استوايى افريقا 
به آن سخن مى گويند.

2ـ زبان بانتو: مردمان حوزه كانگو، زمبيا و انگوال به اين زبان صحبت مى كنند.
ج: زبان حامى و سامى: در كشورهاى عربى و شمال افريقا اكثريت دارد. 

ـ زبان سامى: در شبه جزيرة عربستان، جمهورى عربى مصر، ليبيا، الجزاير، مالى و در مراكش 
مروج است.

ـ زبان حامى: در حبشه، الجزاير، نيجير و بخشى از مردم سينگال به آن صحبت مى كنند.
د: زبان هاى التايى و اورالى كه در آن پنج زبان ذيل شامل است:

1ـ فن كه مردم الپ، فنليند، اويستاك و شمال روسيه  اروپايى به آن سخن مى گويند.
2ـ تركى: در بين مردم تركيه ، اوزبكستان ، قرغزستان، اويغوريستان چين، ايران، افغانستان قسماً 

در  عراق  و تركمنستان مروج است.
3ـ منگوليايى: در حوزه منگوليا( مغلستان)و در شمال چين به آن صحبت مى شود.
4ـ زبان توگوس: در شمال سايبريا بخصوص در مناطق تايگاه و تندرا مروج است.

5ـ زبان جاپانى و كوريايى كه در جزاير جاپان و شبه جزيرة كوريا به آن تكلم ميشود.
زبان هاى ديگر:

1ـ زبان ماليزيايى و پولينزيايى در جزاير جاوا، سوماترا، در قسمت از كمبوديا و جزاير بورنيو 
رواج دارد.
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ـ جدول ذيل را به دقت مطالعه كنيد.
معلومات اضافى

زبان هاى مهم جهان كه تعداد زياد سخن گويان دارد ( ميليون)
كل سخن گويانزبان مادرىزبان

ماندرين چينايى
هندى

اسپانوى
انگليسى

بنگالى
عربى

پرتگالى
روسى
جاپانى
آلمان

فرانسوى
ماالى اندونيزيايى

 ايتالوى 
 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

ـ زبان انگليسى كه شاخة از ز بان هاى اندو اروپايى است كه ميليون ها انسان به آن تكلم مى كنند 

2ـ زبان اصلى و بومى امريكايى در حوزة امازون مروج است.
3ـ زبان دراويدى در جنوب هند و در قسمت از سريالنكا رواج دارد.

4ـ زبان چينى به حيث بزرگترين گروپ زبانى در كشور چين مروج است.
آيا ميدانيد كه بيشترين مردم جهان به كدام زبان ها تكلم مى كنند؟

حصه مردم  5
1 ـ  زبان ماندرين يكى از معروفترين زبان هاى آسياى شرقى محسوب مى شود كه

جهان يا در حدود 853 ميليون نفر چينايى و در مجموع تقريباً يك ميليارد دوصد سيزده هزار 
نفر جهان به آن تكلم ميكنند.
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و زبان رسمى بيش از49كشور جهان مى باشد.
ـ زبان عربى كه شاخه از خانواده زبان سامى است، در بيش از 22 كشور جهان زبان رسمى مى 

باشد و به آن تكلم مى كنند.
قابل ياد آورى است كه حدود گسترش لسان ها با حدود سياسى مطابقت ندارد ممكن دريك 
مملكت چند لسان مروج باشد ؛ اما تمام افراد مملكت كه در يك حدود سياسى (كشور) زيست 
مى كنند خود را به يك واحد منسوب ساخته و به آن افتخار دارند؛ مانند افغانستان كه  در آن 
بيش از 30 زبان و لهجة وجود دارد اما همه خود را بنام افغان ياد مى كنند و به دو لسان رسمى 
(پشتو و درى و در مناطق كه اكثريت مردم آن به يكى از زبان هاى اوزبيكى، تركمنى ، بلوچى 
،پشه يى نورستانى ، پاميرى ، گجراتى و غيره ) تكلم مى نمايند آن زبان بر عالوه زبان پشتو و 

درى در منطقه بحيث زبان سومى رسمى مى باشد. 
ـ برعكس كشورهايى هم در جهان وجود دارد كه داراى حدود سياسى جداگانه بوده اما به يك 
لسان واحد تكلم مى كنند مانند زبان عربى كه در كشورهاى عربستان، سوريه، عراق، مصر، ليبيا 

... زبان مروج و رسمى مى باشد.
زبان هاى بين المللى كه در سازمان ملل متحد به آن صحبت مى شوند ؛ عبارت اند  از: زبان هاى 

انگليسى ، فرانسوى ، المانى ، عربى ، روِسى ، چينايى و هسپانوى هستند. 

فعاليت داخل صنف:    
شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و به استناد نقشه داده شده ساحة زبان هاى بزرگ 
معلم  كند.  ارائه  همصنفان  به  را  شده  حاصل  معلومات  گروپ  نمايندة  نمايند،  تعيين  را  جهان 
صاحب مطالب ارائه شده را با تجارب و معلومات خويش غرض رسيدن به اهداف درسى جمع 

بندى نمايد.
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ زبان (لسان) را تعريف نماييد؟

2ـ زبان حامى و سامى در كدام كشورهاى جهان مروج است؟
3ـ از پنج زبان بزرگ جهان نام ببريد كه بيشترين تعداد مردم به آن تكلم ميكنند.

4ـ چرا گوينده گان لسان مادرين چينايى در جهان بيشتر مى باشند؟
5ـ زبان اند و اروپايى شامل كدام زبان ها مى باشد؟

6ـ زبان هاى آلتايى و اورالى به كدام شاخه ها تقسيم شده اند؟
فعاليت خارج از صنف:   

شاگردان راجع به اهميت زبان چند سطرى نوشته در ساعت آينده مضمون جغرافيه به هم صنفان 
خود ارائه نمايند.

سؤال ها:  

www.Ael.af



146146

خانواده اى زبانهاى اند و اروپايىمعلومات اضافى

سلتيكهلنيك

ايرليندىويلزبرتون

بالتيكارمنى

ليتونىليتوانىپروس

اريك

سالويكايتاليك

غربى
چكى

سلواكى
پولندى

جنوبى
بلغاريا

مكدونى
سرب كرواسى

شرقى
روسى

اوكراينى
بالروسى

جرمنيك البانى

جرمنى شرقىجرمنى غربى

گوتيك

جرمنى شمالى

سويدنى
دنماركى
نارويژى

ايسلندى

كاوالنرومن
اسپانيه

فرانسوى
پرتگال

اريايى
اوستايى
ستلرى
مهدى

فرس باستان
پارتى

فارسى قديم
بغدى

خوارزمى
باخترى

اينداريايي
ويدا

سانسكريت
پركريت

يازده زبان
 معاصر
هندى

اردو
نيپالى

بنگالى
ارى

اسامى
مراتى

گجراتى
پنجابى

كشميرى
سندهى

جرمنى عليا جرمنى سفلى

المانىالمانى بهودى

فرزينانگلو ساكسونساكسهالند فلمن

انگليسى جرمنى
درىتاجيكى

پشتو
آسى

بلوچى
مامورى
اورم７ی

فارسي
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الف ـ زبان عربى  

به نظر شما زبان عربى لسان رسمى كدام كشورها مى باشد؟

زبان عربى

سامى   حامى

سينگال
نيجبر
حبشه

كومورو
سومال
سودان

چاد
جيبوتى

تونس
الجزاير

يمنلبنانقطرعمانعراقسوريهاردنمالى  ليبيا مراكش   
الجزايرمصر

امارات متحده عربى

بحرينكويتفلسطينعربستان

نقشه صفحه (  141  ) زبان هاى جهان را مطالعه نموده، ساحة نفوذ زبان حامى را از سامى جدا 
سازيد. 

و  جدايى  سبب  ارتباط  عدم  و  السنه  توسعة  يكديگر  با  ملل  وتفاهم  ارتباط  كه  است  واضح 
اثر نشر و نفوذ دين مقدس اسالم در تمام  به  محدوديت لسان مى شود؛ مانند لسان عربى كه 
جهان انتشار يافت.كه كتاب مقدس مسلمانان جهان نيز به همين لسان  نازل شده. به همين دليل 
اهميت خاص دارد با وجوديكه قرآن كريم به بسيارى زبان ها ترجمه شده ولى همه مسلمانان 
مسلمين  تمام  براى  بناًء  آموزند.  مى  و  كند   مى  تالوت  (عربى)   اصلى  زبان  به  آنرا  جهان 

                  درس      سى و هفتم
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ضرورى است كه غرض تالوت قرآن مجيد و احاديث نبوى (ص) استفاده از احكام الهى و 
عبادت كردن، قواعد زبان عربى را بياموزند.

انتشار،  بواسطة  شدكه  محسوس  هنگام  آن  در  عربى  آموزش  قواعد  تدوين  و  بو ضع  احتياج 
نفوذ و نشر دين مبين اسالم ملل و اقوام غير عرب داخل حوزة لسان عربى شدند، پيوسته باهم 
ديگر در اختالط و آميزش بودند، كم كم زبان عربى را ياد مى گرفتند، سخن مى گفتند و مى 

نوشتند ، وضع اين قواعد دو هدف داشت:
1ـ سهولت در تعليم قرآن، احاديث و ديگر احكام شرعى.

2ـ حفظ زبان عربى از تصرف و دست برد بيگانه گان.
. در  زبان هاى محلى گرديد  اسالم جاگزين  نقاط جهان  بسيارى  در  زبان عربى  ترتيب  بدين 
زبان  به  اكثراً  ميكردند  تدوين  و  تأليف  دانشمندان  ادبى كه  و  قرون وسطى حتى كتب علمى 
عربى بود بناًء زبان عربى زبان علمى وبين المللى عصر خود محسوب مى شد و حاالنيز از جمله 

زبان هاى بين المللى جهان مى باشد.
زبان عربى بر عالوة براعظم هاى آسيا و افريقا به اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الى پرتگال 
نيز انتشار يافت، و تااكنون از لغات و اصطالحات ادبى، نظامى، تجارتى، دريانوردى، نجوم و 
علوم (در مضامين كيميا، رياضى، بيولوژى، طب و دواسازى) زبان عربى استفاده ميشود. اين 

اصطالحات بيشتر در زبان هاى فرانسوى، ايتالوى و اسپانوى رواج يافته است.
از جملة 22 كشور جهان كه لسان رسمى آن ها عربى است، 10 كشور آن افريقايى و 12 كشور 

آن آسيايى مى باشد.
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لسان رسمى آن عربى  افريقايى كه  كشورهاى 
ميباشد:

الجزاير   1ـ  
تونس   2ـ  

جيبوتى   عربى وفرانسوى 3ـ  
چاد   عربى و فرانسوى 4ـ  

سودان   5ـ 
سومالى   6ـ 
كومورو    7ـ 
ليبيا   8ـ 
مصر   9ـ 
مراكش  10ـ 

عربى  آن  رسمى  لسان  كه  آسيايى  كشورهاى 
ميباشد:

اردن   1ـ  
امارات متحده عرب   2ـ  

سوريه   3ـ 
عراق   4ـ  

سعودى  عربستان  5ـ 
عمان   6ـ 
فلسطين   7ـ 
قطر   8ـ 
كويت   9ـ  
لبنان   10ـ 
يمن   11ـ 

بحرين 12ـ 

معلومات اضافيآ نعده كشورهاى جهان كه لسان رسمى آن ها عربى است. قرار ذيل اند:

فعاليت داخل صنف:   

به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هرگروپ روى موضوعات ذيل باهم بحث كنند و نتيجه 
را توسط نمايندة گروپ به همصنفان ارائه نمايند.

ـ كشور هايى كه زبان رسمى شان عربى است لست نماييد .
ـ چرا در براعظم اروپا تا الحال لغات و اصطالحات عربى در مضامين كيميا، رياضى، بيولوژى، 

طب ... وغيره استعمال مى شود.
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـچرا زبان عربى در اكثريت كشور هاى جهان انتشار يافته است؟ 

2ـ لسان عربى در چند كشور اسيايى و افريقايى رسمى مى باشد؟
3ـ ريشة زبان عربى را معرفى كنيد.

فعاليت خارج از صنف:   

چرا آموختن زبان عربى براى تمام مسلمانان جهان ضرورى و الزمى است؟ تحت اين عنوان 
مضمونى را تحرير و در ساعت آينده درسى جغرافيه به صنف ارائه نماييد.

سؤال ها:   

فعاليت خارج از
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ب. زبان انگليسى

چرا اكثريت مردم جهان عالقه مند ياد گرفتن زبان انگليسى هستند؟

ايتاليك
هلنيك

سالويك

البانى

سلتيك

جرمنيك

اريكبالتيكارمنى

جرمنى شمالىجرمنى شرقىجرمنى غربى

سويدنىايسلندىگوتيك
دنماركى
نارويژى

علياجرمنى سفلى جرمنى 

المانىالمانى يهودى

فرزينانگلو ساكسونساكسهالند فلمن

انگليسى جرمنى

از نظر بگذرانيد و  جدول زبان اند اروپايى  فوق و نقشه هاى صفحات ( 141و159  ) را دقيقاً 
بگوييد كه زبان انگليسى ازجمله كدام گروپ زبان هاى  اندواروپايى مى باشد.

 خانواده زبان هاى اندو اروپايى

ـ   500 سال  از  يعنى  فرانسه  هاى  نورماندى  فتح  تا  ها  ساكسون  انگلو  استعمار  دوران  از 

                  درس      سى و هشتم
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1066ميالدى  قديمى ترين لسان مروج در انگليند زبان انگليسى بود، اين زبان خالص توتانى 
Teutonie خيلى مشكل و مركب از چند لهجه بود. بعد از فتح انگليند توسط نورماندى ها 

انگليند  در  فرانسوى  و  انگليسى  زبان  م هردو   1250 تا سال  و  رايج گرديد  نيز  فرانسوى  زبان 
استعمال مى شد. بعداً به اثر اختالط اين دو لسان  زبان ديگرى بنام زبان انگليسى خاص بوجود 
(انگليسى سابقه)، التينى و زبان  توتانى  از زبان هاى  انگليسى زبانيست مركب  بناًء زبان  آمد؛ 
فرانسوى (نورماندى ها) مى باشد ، با آنهم زبان انگليسى از نظر ويژه گى هاعمومى و ساختمان 

گرامرى تماماً توتانى شمرده مى شود.
انحالل  و  داخل شدن  از  عبارت  پيوسته  بوقوع  انگليسى  زبان  در  اخيراً  عمدة جديديكه  تغيير 
كلمات خارجى است كه تابع پيشرفت علوم معاصر  و توسعه افكار عمومى مى باشد. يكدسته 

زياد كلمات  به اين زبان افزوده شده كه بيشتر يونانى و بعضاً عبرانى و التين مى باشد.
اصطالح   به  كه  بود  نموده  تأسيس  مستعمراتي  وسيع  امپراتوري  انگلستان  19ميالدى   قرن  در 
انتشار  به  اقتصادى  منابع  استثمار  برعالوه  مستعمرات  آن  در  كرد.  نمي  غروب  آن  در  افتاب 
فرهنگ خويش نيز اقدام نمود كه بخش عمده آن زبان انگليسى ميباشد. كسانيكه زبان مادرى 
آنها انگليسى است تعداد شان در جهان تقريباً به 330 ميليون نفر مى رسد و 15 ميليون نفوس 
انگليسى در  برند. همچنين زبان  ارتباطى بكار مى  به عنوان زبان دومى  اين زبان را  ديگر دنيا 
عدم  نسبت  اند  نموده  حاصل  نيز  را  خود  استقالل  حاال  كه  بريتانيا  سابق  مستعمره  49كشور 
انكشاف زبان اصلى كشور شان، زبان انگليسى را به حيث زبان رسمى اول و در بعضى كشورها 

به حيث زبان رسمى دوم خويش قبول نموده اند.
مورد  در  ميتوان  المللى  بين  تفاهم  برعالوه  المللى  بين  زبان  منحيث  انگليسى  زبان  فراگيرى  با 
موضوعات مورد نياز جغرافيايى و علوم ديگر منابع معلوماتى و مأخذ معتبر از انترنت، كتب و 

مجالت منتشر شدة زبان انگليسى استفاده نمود.
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فعاليت داخل  صنف:   

باهم بحث  انگليسى  لسان  انكشاف  مناسب تقسيم شوند، روى علت  به گروپ هاى  شاگردان 
نموده و نمايندة گروپ نتيجة بحث خويش را به همصنفان ارائه كند، معلم صاحب نتيجة بحث 

گروپ ها را با معلومات خويش جمع بندى نموده به صنف توضيح نمايد.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ لسان انگليسى چرا در49كشور جهان به حيث لسان رسمى كشورشان قبول شده است؟

2ـ زبان انگليسى فعلى  مركب از كدام لسان هاى قبلى مى باشد؟
3ـ چرا اكثريت جوانان كشور عالقه مند يادگيرى زبان انگليسى هستند؟

4ـ علت انتشار زبان انگليسى را به تمام قاره هاى جهان توضيح داريد؟

فعاليت خارج از صنف:   

در مورد ضرورت يادگيرى زبان انگليسى چند سطر بنويسيد و در ساعت آينده درس جغرافيه 
به صنف ارائه نماييد.

سؤال ها:  

فعاليت خارج از  
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معلومات اضافى
كشور  (بدون  است  شده  قبول  شان  كشور  رسمى  زبان  بحيث  انگليسى  زبان  ان  در  كشورهايكه 

انگلستان ) 49كشور ميباشد.
درقارة  درقارة امريكا

افريقا
درقارة 

اروپا
درقارة  
اقيانوسيه

در قارة 
آسيا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

انتيگواوباربودا
اياالت متحده امريكا

بهاما
باربادوس

بليز
تريندادوتوباگو

جاميكا
دومنيكا

سنت كيتس و نويس
سنت لوسيا

سنت وينسنت و كرنادين
كانادا

گرينادا
گويان انگليسى

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اوگاندا
بوتسوانا

تانزانيا
زيمبابوى

ناميبيا
سوازيلند
سراليون

سيشل
گانا

كامرون
كينيا

گامبيا
ليسوتو
اليبريا

ماالوى
موريس
نايجريا

زامبيا
افريقاى 

جنوبى

1
2
3

انگلستان
ايرليند

مالتا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

استراليا
تونگا

تووالو
ساموا

جزايرسليمان
فيجى

كريباتى
مارشال

ميكرونزى
نائورو

وانوآتو
پاپواگينه

پاالئو

سنگاپور1

اره
ارهشم
ارهشم
شم

اره
شم

اره
شم
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ج ـ زبان التينى (فرانسوى، اسپانوى وپرتگالى)

بالتيك

البانى

سالويك

اريكجرمنيكارمنىايتاليكسلتيك

التين

هلنيك
 يونان قديم

پرتگالى
كاتاالن

اسپانوى
فرانسوىپرنسال

ايتالوى
رومانيايى

خانواده اى  زبان اند اروپاى

                                                                                        
نقشه صفحة (  141  ) و جدول فوق را مطالعه نموده و بگوييد كه از زبان التينى 

كدام زبان هاى بزرگ جهان بوجود آمده است؟
زبان رومن ها (ايتالياى سابق) از جمله شاخه هاى خانواده زبان اندو اروپايى است كه بعداً بنام 
زبان التين مسمى گرديده است. اين زبان، زبان اصلى روم قديم مى باشد كه در نواحى تحت 
نفوذ امپراطورى روم قديم تكلم مى شد، در نواحى غرب اروپا تدريجاً  تغيير كرده و به لهجه 
هاى محلى تبديل گرديده است؛ مانند: زبان هاى مردمان اسپانيه، پرتگال  فرانسه و در شرق زبان 
مردمان رومانيه و البانيه را مى توان نام برد. قديمى ترين آثار رومن ها متعلق  به سدة ششم قبل 
فرانسوى،  زبان هاى  از سدة سوم ميالدى آغاز گرديده است.  ادبيات التين  اما  ميالد است  از 
اسپانوى و پرتگالى از جمله زبان هاى زنده اند كه به اثر استعمار ويا علل ديگر از حوزة اصلى 

                  درس      سى و نهم
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اهل زبان بخارج حوزه رواج يافت و داراى گرامر نسبتاً وسيع مى باشد. كشورهاى اسپانيه، پرتگال 
و فرانسه ازجمله كشورهايى بودند كه بعد از اكتشافات بزرگ جغرافيايى مستعمرات وسيع در 
قارة امريكا، افريقا، آسيا و اقيانوسيه بدست آوردند، و در آن سرزمين ها فرهنگ و كلتور خويش 
را نيز رواج دادند كه يكى از بخش هاى عمدة آن توسعة زبان محسوب مى شود. در اثر تسلط 
چندين قرن كشورهاى استعمارى اروپا زبان هاى محلى كشورهاى مستعمره رشد نه كرده بود، 
حاال  كشورهاى مستقل هم هستند بنابر مجبوريت زبان استعمارى خارجى را به حيث زبان رسمى 
كشور خود انتخاب كرده اند؛ مانند: زبان فرانسوى كه در 26 كشور جهان، اسپانوى در19 كشور 
جهان و پرتگالى در 6 كشور جهان زبان رسمى اولى و در بعضى كشور ها زبان رسمى دوم بشمار 

مى رود. غرض معلومات بيشتر به جدول ضميمه مراجعه كنيد.
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فرانسوىاسپانوىپرتگالى
براعظم هاكشورهابراعظم هاكشورهابراعظم هاكشورها

انگوال
برازيل

تيمور شرقى
ساوتومه                 

و پرنسيپ
كپ ورود
گينى بيساو

افريقا
امريكاى جنوبى

اسيا

افريقا

افريقا
افريقا

اندورا
گينه استوايى

ارجنتاين
اكوادور

السلوادور
ا وروگواى

بوليوى
پيرو

پانامه
پاراگواى
دومنيكن

چيلى
كلمبيا

كوستاريكا
كيوبا

گواتيماال
نيكاراگوا

ونزويال
هندوراس

اروپا
افريقا

امريكايى 
جنوبى

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

موناكو
فليپين

افريقاى مركزى
بنين

بروندى
بوركينافاسو

توگو
چاد

جيبوتى
روندا

ساحل عاج
سنيگال

سيشل
كومورو

گا بون
گينه

لوكزامبورك
مدغاسكر

موناكو
نيجريا
نايجير

كاميرون
كانگو برازا ويل

كانگو كنشاسا
هايتى

كانادا (انگليسى 
و فرانسوى)

اروپا
اسيا 

افريقا 
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

اروپا
افريقا
اروپا
افريقا

//
//

امريكاى مركزى
امريكاى شمالى

شاخه هاى زبان التين
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شاخه هاى زبان التين كه خارج از اهل زبان به حيث زبان رسمى كشورهاى شان تعيين گرديده است .

   فعاليت داخل صنف:

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ دربارة يكى از شاخه هاى زبان التين 
(پرتگالى، اسپانوى، فرانسوى) باهم بحث نمايند كه چرا اين زبان ها در بيشتر كشورهاى جهان 

تا الحال زبان رسمى شان مى باشد ؟.
بحث  نتيجة  صاحب  معلم  و  نموده  ارائه  صنف  به  گروپ  نمايندة  توسط  را  شان  بحث  نتيجة 

گروپ را با معلومات خويش جمع بندى نموده به صنف توضيح نمايد.

سؤال ها: ل   ؤ

مختصراً جواب دهيد:
1ـ شاخه هاى زبان خانوادة التين را معرفى كنيد.

2ـ زبان فرانسوى غير از كشور فرانسه در چند كشور جهان زبان رسمى ميباشد؟
صحيح ترين جواب را تشخيص نمايند.

3ـ زبان فرانسوى شاخة يكى از خانواده زبان هاى ذيل مى باشد:
د. سانسكرت ج. سالوى  ب. التين  الف. جرمنيك 

4ـ زبان هاى اسپانوى و پرتگالى شاخه اى از خانواده زبان هاى ذيل مى باشد.
د. جرمنيك الف. سالوى  ب. يونان قديم    ج. التين 

فعاليت خارج از صنف: فعاليت خارج از صنف: 

اسپانوى  پرتگالى،  فرانسوى،  شان،  رسمى  زبان  كه  كشورهايى  ضميمه  جدول  از  استفاده  با 
هستند در نقشه جهان تثبيت و در ساعت آينده درس جغرافيه به همصنفان ارائه نماييد.
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د ـ زبان جرمنى

جدول  به  بيشتر  معلومات  غرض  نموده،  مطالعه  را  جرمنى  زبان   جغرافيايى  تقسيمات  نقشة 
صفحه(151) مراجعه كنيد. 

جزيره  شبه  جنوب  و  آلمان  شمال  قسمت   در  ميالد  از  پيش  اول  هزارة  اوسط  در  اى  قبيله   
سكانديناويا زنده گى مى كرد و از قرن دوم ميالدى به بعد به مناطق ديگر كه امروز مسكن 

گزين هستند مهاجرت كردند.
زبان جرمنيك از جمله زبان هاى اندو اروپايى بوده كه شامل زبان هاى انگلوساكسون (آلمانى، 
هالندى و انگليسى)،  زبان مردم ايسلند و سكانديناويا (ناروى، سويدن و دنمارك) و گوتيك 

Gothic است آثار زبان گوتيك از دورة قرن چهارم ميالدى به اينطرف موجودمى باشد.
زبان آلمانى به دو لهجه محلى تقسيم مى شود.

ادبيات رسمى  زبان  و  ميشود  تكلم  به آن  مرتفع كه در قسمت جنوب  مناطق  آلمانى  زبان  1ـ 
آلمان را تشكيل ميدهد.

2ـ زبان آلمانى مناطق هموار و كم ارتفاع كه در جلگه هاى شمالى ديده ميشود. از همين زبان 

                  درس      چهلم
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محلى شمالى ، زبان فالمندى Flemand و هالندى مشتق گرديده است. زبان آلمانى برعالوة 
كشور آلمان در كشور اطريش ،لختن شتين و سويس ( المانى ، فرانسوى و ايتالوى رسمى مى 
باشد) نيز رسمى مى باشد، مردم كشور لوكزمبورگ، 70 در صد و برخى از مردم هالند به زبان 

آلمانى صحبت مى كنند.
قابل ياد آورى است كه زبان انگليسى نيز از جملة زبان هاى منطقه هموار و كم ارتفاع  آلمان 
مى باشد كه بوسيله قبايل انگلوساكسون Anglo-Saxon در قرن ششم ميالدي به انگلستان 
مردم  از  و قسمت  انگلستان  مردم  است.  فرانسوى مخلوط گرديده  باحروف  بعداً  و  برده شده 

ايرليند به آن صحبت مى كنند.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند و هر گروپ از روى نقشة داده شده مناطق زبان 
هاى جرمنى را مشخص نمايند و نمايندة گروپ نام كشورهايى را  كه درآن زبان آلمانى بيشتر 

مروج است به همصنفان معرفى نمايند. 
سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
كدام زبان هاى اروپا جزء زبان جرمنى مى باشد؟
2ـ زبان انگلوساكسون شامل كدام زبان ها است؟

3ـ زبان هاى شبه جزيره اسكانديناوى را كه ريشه زبان جرمنى دارند  نام ببريد؟
4ـ زبان آلمانى، زبان رسمى كدام كشورها مى باشد.

فعاليت خارج از صنف:   

نقشه گنگ قارة اروپا را كاپى يا تر سيم نموده با استفاده از جدول عمومى زبان خانواده هاى 
شرقى،  جرمنى  غربى،  (جرمنى  جرمنيك  زبان  از  شعبات  گويان  سخن  مناطق  اروپايى  و  اند 
به  جغرافيه  آينده  ساعت  در  و  نموده  اميزى  رنگ  متفاوت  رنگهاى  به  را  شمالى)  جرمنى  و 

همصنفان ارائه نماييد

سؤال ها:  

ً

فعاليت خارج از  
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هـ راجع به زبان هاى چينايى، جاپانى و اندونيزيايى چه ميدانيد؟
زبان هاى براعظم آسيا

قابل انعطافچندين سيالبهيك سيالبه

ا ندو اريايى سامى

هندى
در ا و يدين سايبريايى

مغلستان جاپانى

كوريايى

ويتنامى
تبتى

ميا نمار

تايلندى

چينايى

نقشة صفحه ( 141 ) و چارت فوق را مطالعه نموده بگوييد كه زبان چينايى از زبان جاپانى چه 
تفاوت دارد؟

زبان ماندرين چيناى مانند زبان هاى ويتنامى (انامى)، تبتى، تايلندى، و ميانمارى (برمايى) و در 
اصطالح زبان شناسى يك هجاى (يك سيالبه) مى باشد، كلمات اين زبان داراى سيالب هاى 

جداگانه است. صرف كلمات به ندرت موجب تغييرات آنها ميشود.
زبان چينايى سابقه بيشتر  ادبيات وسيعتر دارد. الفباى اين زبان به چهار صد حرف ميرسد و مصور 
ميباشد و چند صد عالمت فرعى نيز دارد، به همين دليل آموختن آن مشكل و هركس امكان 
آموزش آنرا ندارد و سبب بيسوادى عامه مردم گرديده بود ، به اين دليل در اين اواخر براى ساده 
كردن آن كوشش ها بعمل آمده است. مردم اين گروه زبانى، پيوستگى نژادى باهم دارد و از 
لحاظ تعداد بيش از نيمى نفوس قارة اسيا را تشكيل ميدهد و دامنه نفوذ آن بطرف شرق آسيا 

صورت گرفته است.
ـ گروه زبان هاى چندين سيالب مثل زبان كوريايى، جاپانى، زبان بخش اعظم مردم سايبريا، 
اسياى مركزى، دراويدى و هندى مى باشند كه درين گروه زبانى كلمات پيچيده پسوند و پيشوند 

بسيار موجود ميباشد.
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ـ زبان هاى قابل انعطاف تحت عناوين جداگانه قبًال معرفى شده است.
ـ زبان اندونيزيايى كه از زبان مااليى (زبان جنوب كشور ماليزيا) مشتق شده زبان رسمى كشور 
اندونيزيا مى باشد، در سال 1928 م به حيث زبان ملى انتخاب گرديده در طول زمان كلمات از 
زبان هاى عربى، چينى، هالندى، پرتگالى، سانسكريتى، تاميلى، فرانسوى و انگليسى در آن  وارد 

گرديده ، بطور مثال در حدود 7000 لغات هالندى در اين زبان وجود دارد.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند نقشة خانوادة زبان ها را در صفحه ( 141 ) دقيقاً 
مطالعه نمايند. بعداً ساحة زبان هاى مردمان زرد پوست را با كشورهاى مربوط آن با همكارى يك 
ديگر مشخص نمايند و نتيجة فعاليت شانرا به واسطة نمايندة گروپ به هم صنفان ارائه دارند، معلم 

صاحب نتيجه فعاليت را با معلومات خويش جمع بندى نمايد.
سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ خصوصيات زبان ماندرين چينايى رابگوييد؟

2ـ زبان هاى يك سيالبه آسيايى كدام ها اند؟
جواب صحيح را انتخاب كنيد

3-زبان چينايى از جمله زبان هاى خانواده ذيل است:
د. همه جواب صحيح است ب.چندين سيالبه   ج. قابل انعطاف  الف. يك سيالبه  

4- زبان جاپانى از جمله زبان هاى ذيل مى باشد:
ج. قابل انعطاف     د. همه جواب ها غلط است الف. يك سيالبه      ب. چندين سيالبه 

جواب صحيح را انتخاب كنيد:
1ـ زبان اندونيزيايى از زبان مااليى مشتق گرديده است. 

2ـ زبان ماندرين چينايى داراى چهار صد حرف و چند صد عالمه فرعى مى باشد. 
3ـ زبان هاى ويتنامى، تبيتى، تايلندى و برمايى از جمله زبان هاى چندين سيالبه مى باشند.       

فعاليت خارج از صنف:   

نقشة گنگ براعظم آسيا را  از صفحه  (  141 ) كاپى نموده زبان هاى يك سيالبه و زبان هاى 
چندين سيالبه را به رنگ هاى جداگانه رنگ آميزى نموده در ساعت آينده به همصنفان ارائه 

نماييد.

سؤال ها:   

ا ً ا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

فعاليت خارج از  
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و ـ زبان بالتيك ـ ليتوانى و سالوى

خانواده اند و اروپايى

ايتاليك

البانى
هلنيك

يونان جديد

جرمنيكسالويكبالتيكسلتيكارمنى

شرقى

روسى
اوكراينى
بالروسى

جنوبى
بلغارى
مكدونى

سربى و كرواسى
بوسنى
سلوانى

غربى
چك

سلواك
ليتونى

ليتوانى پروس قديم
اند و اريايى

نقشة صفحه (141) و گراف فوق را دقيقاً مطالعه نموده و بيان داريد كه زبان سالوى از جمله 
كدام خاندان زبانى بوده و داراى كدام شعبات مى باشد.

زبان سالوى نيز از شعبات زبان هاى اند و اروپايى است. كه در  اروپاى شرقى و سايركشورهاى 
سالوى هاى بالكان مروج مى باشد.

در قرن اول ميالدى قبيله هاى بالتيكى و سالوى بخش بزرگ را در اروپاى شرقى اشغال كرده 
بودند كه درغرب مسكن آنها قبيله هاى جرمنى و درجنوب قبيله هاى اريايى واقع بودند. از سدة 
پنج ميالدى سالوها منطقه نفوذ خود را به جهات مختلف گسترش دادند و امروز زبان سالوى در 

بخش وسيع از اروپاى شرقى رايج است.
زبان سالوى داراى لهجه هاى محلى زيادى است و مهمترين همه زبان روسى مى باشد  كه در 
مناطق تايگاه در سايبريا و در دو طرف خط آهن ترانس سايبرين، آذربايجان و اكراين مروج 

است.
زبان سالوى به چند لهجه محلى ديگر نيز تقسيم مى شود، كه قسمتى از اهالى هنگرى و بالكان 
مردم   و  بلغارها  ها،  ها، كرواتى  بوسينى  ها،  ها، سربى  پوليندى  ها،  ها، سلواك  همچنين چك 

مقدونيه به آن تكلم مى نمايند. 

                  درس      چهل و دوم
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زبان اهالى سواحل بحيرة بالتيك شباهت به زبان سالوها دارد و زبان هاى ليتوانيايى نيز شعبة از 
خانواده زبان هاى سالوى را تشكيل ميدهد.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند روى شعبات عمدة زبان سالوى باهم بحث نمايند، 
نمايندة گروپ نتيجة بحث خويش را به همصنفان ارائه نموده، معلم موضوع بحث را جمع بندى 

و با معلومات خود يكجا و به صنف بيان نمايد.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ زبان سالوى شعبة كدام يك از خاندان بزرگ زبانى را تشكيل ميدهد؟

2ـ زبان سالوى در كدام قسمت اروپا بيشتر تكلم ميشود؟
3ـ شعبات مهم زبان سالوى را معرفى كنيد.

4ـ  شعبات مهم زبان بالتيك را معرفى كنيد .
جوابات صحيح راتشخيص دهيد:

1ـ زبان سالوى از شعبات زبان هاى اندواروپايى است. 
2ـ زبان سالوى بيشتر در اروپايى غربى  و ساير كشورهاى بالكان مروج است. 

3ـ مهمترين شعبه زبان سالوى روسى مى باشد. 

فعاليت خارج از صنف:   

نقشة گنگ اروپا را ترسيم نموده مناطق نفوذ زبان سالوى را توسط رنگ  به روى نقشه مشخص 
نماييد و در ساعت آيندة جغرافيه به همصنفان ارائه داريد.

سؤال ها:  

ً

فعاليت خارج ا   
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ز ـ زبان هندى و اردو
خانواده اند و اروپايى

ايتاليك

هلنيك

بالتيك

سالويك
جرمنيكاريكسلتيكارمنىالبانيك

اند و اريايى
ويدا 12 ق.م 
سانسكريت

زبان هاى معاصر اند و اريايى 
هزاره اول ميالدى  

اريايى
اوستايى
سکری
مهدى

فرس باستان
پارتی 

فارس قديم

باختری

پشتوتاجكى
درى
آسى

بلوچى
مامورى
اورم７ی

فارسى

هندى
اردو

نيپالى
اسامى

بنگالى
آرى

ميراتى
گجراتى

پنجابى
كشميرى

سنگال

نقشه  ( 141 ) و جدول فوق را دقيقاً مطالعه نموده و بگوييد كه زبان اردو از كدام گروپ زبان 
ها مى باشد. 

زبان هندى زبان اصلى و رسمى كشور هندوستان است در حاليكه زبان اردو زبان اصلى و رسمى 
كشور پاكستان و بنگالى زبان مردم بنگله ديش ميباشد. اردو زبانى است كه از نگاه تاريخى از 
لسان جديد  آن يك  امتزاج  از  و  مخلوط شده  فارسى  زبان  با  مشتق گرديده  سانسكريت  زبان 
بنام اردو به وجود آمده و در نتيجه لسان مشترك پاكستان، و بخشى از بنگله ديش و هندوستان 
گرديده است ، اين زبان در زمان حكومت شاه جهان (1627 ـ 1685م) نواسه ظهرالدين محمد 
بابر  بنيان گذارسالله تيمورى در هند كه بنام مغوالن هند نيز ياد مى شود .  به نام زبان اردو مسمى 

گرديده است.

سغدى
خوارزمى

                  درس      چهل و سوم
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زبان اردو مركب از زبان هاى فارسى، تركى و هندى قديم ميباشد اما اساسات اولية آن در هند 
با ورود فاتحين مسلمانان شروع شده چنانچه در زمان حكومت سلطان محمود غزنوى و پسرش 
سلطان مسعود به هندى ها مناصب بلندى  در دربار غزنويان داده شده بود، زبان دربارى غزنويان 
در هند نيز درى بود و حكام مسلمين هند با اين زبان تكلم ميكردند. بعداً اين رابطة دايمى، باعث 
تاثيرات زبان درى به زبان اردو گرديد. اصطالح اردو تركى است و معناى آن عسكر و قرارگاه 
قشون ميباشد. چون عساكر ترك، فارس و هنود در يك قرارگاه عسكرى باهم يكجا بودند بناًء 
اين لسان از سه زبان تركى، درى و هندى متشكل شده و تحت عنوان زبان اردو معروف گرديده 
كه بعداً به اثر تسلط چند قرنه انگليس ها اصطالحات و كلمات انگليسى نيز بر آن افزود گرديده 

است.
  

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى دو نفرى تقسيم شوند و هر كدام روى تاريخچة زبان اردو باهم مباحثه 
و  بندى  را جمع  نتيجه بحث  معلم مضمون  نمايند  ارائه  به همصنفان  را  بحث  و موضوع  نمايند 

معلومات الزمه دست داشته خويش را با شاگردان شريك سازد.
سواالت:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ زبان هاى معاصر اندوآريايى شامل كدام زبان ها مى باشند؟

2ـ زبان اردو چرا به اين نام مسمى گرديده است؟
جمالت زيرا تكميل نماييد:

1ـ زبان اردو در زمان حكومت ....................... بنام زبان اردو مسمى شده است.
2ـ زبان اردو مركب از زبان هاى ..............،............ و ................. ميباشد.

فعاليت خارج از صنف:   

رنگ  به  را  زبان  اردو  كشورهاى  و  نموده  ترسيم  را  آسيا  شرق  جنوب  گنگ  نقشه  شاگردان 
مشخص نمايند و در ساعت آينده مضمون جغرافيه در صنف  نشان دهد.

سواالت:  

ا ً ا

فعاليت خارج ا
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 Globalization7ـ1 ارتباطات و جهانى شدن

انكشاف در عرصه هاى مختلف علوم مانند مخابرات بخصوص معلومات از اقمار مصنوعى ، رادار  
، انترنيت و مانند آن بدست مى آيد جهان را نظر به سابق بيشتر با هم  نزديك تر  ساخته و روا بط 

كشور ها رامستحكمتر گردانيده است.
معلومات از راه دور Remote Sensing در بخشهاى تجارت، صنعت ، فرهنگ و حمل و نقل 
زمينى، هوايى و بحرى انتقال اموال را از يك كشور به كشور ديگر و ازيك ساحه به ساحة ديگر 
سهل تر و آسانتر ساخته است. ازين رو جهانى شدن كليه مسايل خاصتاً در بخش جغرافيه با بميان 
آمدن مخابرات الكترونيكى و ارتباطات اقمار مصنوعى جنبه حقيقى خود را اختيار كرد و تسهيالت 
قابل مالحظه را در عرصه هاى مختلف جغرافيايى فراهم ساخت و به اين اساس  جهان را در يك 

مقياس بزرگ  به حيث  خانة مشترك انسان ها قرار داد.
بنابر انكشاف ساينس و تكنالوژى، سفر انسان به فضا، موجوديت  ايستگاه هاى فضايى و اقمار مصنوعى 
به اطراف زمين، انسان توانست كه ارتباطات خويش را در عرصه هاى مختلف با همديگر نزديك و 
نزديك تر سازد؛ مثًال به كمك اقمار مصنوعى از كابل به نيويارك، كانادا، 0 0 0و دورترين نقاط 
جهان  بدون در نظر داشت فاصله مكانى  به اسرع وقت تماس برقرار كرده ميتواند، عالوه بر آن در 
عرصة تجارت، امور بانكى، داد و ستد اسعار، امور فرهنگى، ترانسپورتى، انرژى و امور نظامى تمام 
مناطق جهان در تحت و پوشش معلوماتى مى آيد. بناًء در بعد زمان و مكان فاصله هاى تماس كوتاه 

و نزديك شده است كه مفهوم Globalization يا جهانى شدن را افاده ميكند.
انكشاف ارتباطات يا (Telecommunication)؛ مانند:رادار هاى پيش رفته، تيلفون ها، موبايل، 
بيشتر وصل  باهم  انترنت، فكس و سيستم هاى ماهواره يى كشورهاى جهان را در مناطق مختلف 

گردانيده فاصله اى كه قبًال در جهان بين كشورها وجود داشت از ميان برداشته شد.
انترنت    ،Computer كمپيوتر   ،Fax فكس  مانند:  اطالعاتى؛  و  ارتباطى  وسايل  سريع  انكشاف 
Internet، تيلفون Telephone، تلويزيون (T.V) وغيره زمينة خوبى را براى نزديك شــــــدن

 كشور ها مساعد ساخته است؛ بطور مثال وارد كننده گان اموال تجارتى اگر  بخواهند از جاپان 
 Internet انترنت  نمايند، وارد كننده توسط  يا دوبى وارد  نيويارك و  به  كاالهاى تجارتى را 

 آيا به موضوع جهانى شدن آشنا هستيد؟

قمر مصنوعى فايبر نورى

فصل هفتم
ارتباطات                   درس      چهل و چهارم
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تقاضاى ارسال اموال را از كمپنى هاى مربوطه مى نمايد، در مرحلة اول فرمايش گرفته مى شود، 
كمپنى صادر كننده قيمت اموال، كرايه و بيمه كاال ها را اطالع مى دهد.

مشترى از طريق آويز هاى الكترونيكى پول قيمت اموال راذريعه انترنت به حساب بانك طرف 
مقابل مى فرستد و خط السير و سايل انتقاالتى توسط اقمار مصنوعى ذريعه انترنت Internet، و 

موبايل لحظه به لحظه كنترول مى شود تا آنكه اموال  بدست خريدار برسد.
اين پروسه انتقاالتى توسط تسهيالت فايبرهاى نورى Electronic Fiber يا الكترونيكى آسان 
تر ساخته شده، معامالت را در فاصله هزاران كيلومتر در يك دقيقه تنظيم ميكند. اينست مفاد 

جهانى شدن مسايل ارتباطى در سطح جهان.

فعاليت داخل صنف:    

شاگردان عزيز ميتوانند بعد از تقسيم شدن به سه گروپ دربارة اهميت سه وسيلة مهم  ارتباطى 
جهانى؛ مانند: راديو، تلويزيون و تيلفون بحث كنند و نتيجه را نمايندة گروپ به همصنفان بيان 

نمايد و معلم صاحب با معلومات خود نتيجه فعاليت را جمع بندى نمايد. 
سؤال ها:   

از جمله چهار جواب ، صحيح آنرا انتخاب كنيد.
1ـ Globalization عبارت است از:

ج. نظام سياسى       د.عدم ارتباط ب. جهانى شدن   الف.ارتباطات 
2ـ تيلفون  براى اهداف ذيل بكار ميرود:

و  افراد  بين  ارتباط  تأمين  ج.  ب. تحويل گيرى متاع تجارتى  الف. تبادله اجناس 
موسسات د. هيچكدام
جمله را تكميل كنيد:

3ـ انترنت وسيله (                   ) در جهان است.
مختصراً جواب دهيد:

4ـ وسايل پيشرفته ارتباط جمعى امروزى را نام بگيريد.
فعاليت خارج  ازصنف:   

وسايل ارتباطى كدام مفاهيم را افاده ميكند و ارزش آن ها در كدام مسايل است؟ لطفاً آن را در 
كتابچه هاى تان درج كنيدو در ساعت آينده جغرافيه به صنف بياوريد.

سؤال ها:   

آ

ر ى ر پ ل
فعاليت خارج    
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درس      چهل و پنجم
(Telecommunication) انواع عمدة وسايل ارتباطى يا 

چند نوع وسايل ارتباطى عامه را مى شناسيد؟
دريافت حقايق جغرافيايى در انتقال پيام ها مانند ساير علوم نيازمند وسايل ارتباطى بوده ازين رو 
انواع عمدة وسايل ارتباطى براى دانش آموزان رشتة جغرافيا كار حتمى و ضروريست. خاصتاً 
تحقيقات امروزى در مورد نظام شمس، اقمار مصنوعى و پيامد آنها دربارة تحوالت و دريافت 
حقايق جديد راجع به  معادن، آسيب هاى زراعتى و غيره و همچنان پيشرفت هاى جديد دربارة 
ذريعه  كه  اند ضرورى  مسايلى  زمين  به  آن  رابطه  و  سيارات  دربارة  حقايق  دريافت  و  كاينات 

وسايل مخابراتى Telecommunication انجام مى شود.
انسانها از ابتداى حيات شان در كرة زمين از اشارات، عالمات و وسايل ساده استفاده ميكردند. 
همچنان نواختن دهل، نقاره و سپس استفاده از حيوانات اهلى و باآلخره از موتر، تيلفون هاى سيم 

دار، مونولوگ، بى سيم، راديو، تلويزيون، انترنت و رادار استفاده ميشود.
استعمال تيلفون هاى دى جى تل Digital و مونولوگ در عصر حاضر مشكالت مخابراتى را 

حل نموده و روابط را با همديگر مستحكم تر ساخته است.
و  داده  تغيير  را  Telecommunication چهرة جهان  تيلوكميونيكيشن  زمينه  در  اختراعات 
ترانسپورتى  موضوعات  از  بسيارى  و  بحرپيمايى  هوانوردى،  در  ارتباطى  سيستم  هاى  پيشرفت 
بعد  به  دوم  جهانى  جنگ  از  خاصتاً  بزرگ  تحوالت  است.  آورده  بميان  را  بنيادى  تغييرات 
اختراعات سريعتر صورت گرفت،با ارتباطات جمعى (Media) در جهان دستگاه هاى معاصر 

ارتباطى تأسيس شد.
(متوسط  موج  و طول  نزديك ساخت  باهم  را  انسانها  ارتباطى  وسيلة  بحيث  راديو  آمدن  بميان 

كوتاه، طويل و FM) فواصل دور را ذريعة انتشارات صوتى نزديك ساخت.
نشر اخبار، اموال تجارتى، اعالنات دربارة اموال توليداتى، صناعتى و وسايل تخنيكى، روزنامه ها، 
 Telecommunication ماهواره از وسايل بزرگ ارتباطى ،Internet انترنت (T.V) تلويزيون
بشمار ميروند كه در تحقيقات جغرافيايى از آن استفاده اعظمى صورت ميگيرد، در سايت گوگل 
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Google انترنت اين پروگرام جابجا شده است PC Glob يا اطلس جهان، اعداد و احصايه 
هاى اقتصادى و فزيكى، آب و هوا وغيره را بدسترس انسان ها قرار داده است.

سفرهاى كيهانى و استقرار روابط بين اقمار مصنوعى و  زمين به شيوه پيشرفته تر مبدل گرديد و 
تحقيقات  معاصر كيهانى توانسته است دربارة شناختن برخى از  اسرار طبيعت و زمين انسان را 
بشيوة بهتر كمك نمايد. نصب كمره هاى پيشرفته در اقمار مصنوعى باعث روشن ساختن برخى  
ابحار و محيط  ابحار گرديده و مطالب جديد را دربارة جنگالت، معادن،  حقايق كرة زمين و 

زيست ميسر ميسازد.
وسايل عمدة ارتباطى در طول حيات بشر سير ارتقايى را دارا بوده كه شامل بخش ذيل ميباشد:

1ـ وسايل ابتدايى؛ مانند: پرنده گان (هد هد و كبوتر) و حيوانات اهلى مانند: (اسپ، اشتر، مركب 
و قاطر).

 ،(FM Media (راديو داراى موج متوسط، كوتاه و  ارتباطى  2ـ وسايل عصرى: مانند وسايل 
اقمار  و   Internet انترنت   ،Computer كمپيوتر   ،Mobile موبايل   ،(T.V) تلويزيوين 

مصنوعى كه درباال توضيح شد.

         فعاليت داخل صنف:

نقش  و  بگيرند،  نام  را  ارتباطات جمعى  وسايل  تقسيم شده  هاى جداگانه  به گروپ  شاگردان 
ماهواره رادر مطالعات جديد فضا و زمين  بيان نمايند.

سؤال ها:   

جواب صحيح  را انتخاب كنيد:
1ـ Media عبارت است از:

د. هيچكدام ج.راديو    ب. ارتباطات جمعى   الف.اخبار  
2ـ از ماهواره ها براى كدام مسايل جغرافيايى استفاده شده ميتواند؟

3ـ وسايل اصلى ارتباطى شامل ........، ..............، ............، ............ و ..............، ........... ميباشد.
  فعاليت خارج صنف:

استعمال  وطريق  داده  معلومات  مختصراً   Telecommunication كميونيكشن  تيلى  دربارة 
ارائه  به صنف  آينده مضمون جغرافيه  و در ساعت  نماييد  تان درج  هاى  كتابچه  در  را  موبايل 

كنيد.

سؤال ها:  

ك

ل ى ى ل
فعاليت خارج صنف:
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درس      چهل و ششم
ـ پُستPost  در جهان 

آيا در باره Post معلومات داريد؟
از زمان هاى قديم سيستم پستى در جهان وجود داشته در كشورهاى جهان همچون چين، مصر، 
مى  انتقال  را  پيام  و  گان خط  پرنده  و   حيوانات  از  استفاده  با  قديم  روم   امپراطورى  و  يونان 

دادند.
از  نيازمندى هاى شان  پُستى  بوسيلة خدمات  اقتصاد  بميان آمدن مشاغل مختلف در سكتور  با 
طريق ارتباطات مرفوع مى گرديد. تشكيالت پُستى در آن وقت نيمه دولتى بوده كه اين حالت 
تا پايان قرون وسطى ادامه داشت اما اين حالت بمرور زمان تغيير نموده به اثر تقاضاى روز افزون  

پُست رونق خوب يافت.
همچنان در عهد امپراطورى امويان و عباسيان سيستم پُستى را بكار برده و آن را بهترين وسيله 
امنيت شهرها و كشورها مى دانستند كه خالد برمكى در عهد هارون الرشيد بحيث متصدى پُستى 

امپراطور مقرر گرديد كه بنام (البريد) معروف بود
اختراع ماشين چاپ، تعميم گسترش سواد و تعليمات ابتدايى در كشورهاى مختلف، كشف قاره 
هاى جديد، كثرت وسايل و وسايط حمل و نقل زمينه آمد و رفت مردم را هر چه بيشتر مساعد 

ساخته و مراودات ميان آنها را توسعه داده كه باعث رشد ارتباطات گرديد.
در قرن شانزدهم ميالدى پُست از قلمرو محدود كشورها پافراتر گذاشت و به همت (فرانسواتاكسى) 
براى اولين بار سرويس پُستى بوجود آمد و چندين كشور در اروپا بين خويش به تبادله اقالم 

پُستى كه صرف مكاتيب را احتوا مى نمود پرداختند.
در قرن هجده پُست ابعاد و سيعترى كسب كرده و توانست منحيث وسيلة ارتباطى قابل اعتبار 
پُستى  تبادله  به  با يكديگر  موافقتنامه هاى دو جانبه  با عقد  قرار گيرد. كشورها  بدسترس مردم 

سراسرى اقدام نمودند.
اختراع كشتى هاى بخار و بوجود آمدن راه آهن به پُست شكل سريعتر بخشيد.  امور پُست بين 
با استفاده از وسايل حمل و نقل و موجود آن زمان جز از طريق ساده كردن تشريفات  المللى 
يكنواخت وپرداخت اجرتهاى پُستى ميسر نبود، بناًء راوالند هلMr Rawland Hill.انگليسى 
در سال 1840م نرخنامه و ايجادتكت پوستى يك پنى را در داخل تمام سرحدات مملكت رايج 

كرد .
.اتحادية پُست جهانى براى اولين بار در بين كليه كشورهاى  متمدن در سال 1868م توسط هانرى 
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يكى از كارمندان ارشد اداره پست كشور آلمان طرحه گرديد . و به دولت خود پيشنهاد نمود 
كه طرح فوق در يك كنفرانس كه از نماينده هاى دولت ها تشكيل شده باشد بحث شود. و بعداً 
در 15 ستمبر سال 1874 درشهر   برن به اشتراك نماينده گان 21 كشور عضو، در  طى كنفرانس 
منعقده به امضاى يك معاهده بنام معاهده برن ياد مى شود تصويب شد معاهده مذكور در حقيقت 
برن  معاهده  به  متعدد  هاى  پيوستن كشور  با  بعد  سال  رود. سه  مى  بشمار  پستى  اتحاديه  اساس 
اتحادية عمومى پست بنام اتحاديه پستى جهانى مسمى گرديد و در سال 1996 تعداد كشورهاى 

عضو به 189 كشور رسيد. 

 

          فعاليت داخل صنف:

 شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شده هر گروپ دربارة تسهيالت پُست بحث نموده و 
نتايج بحث تان را تنظيم و معلومات تنظيم شده را در صنف بيان كنيد.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ فرانسوا تاكسى كيست؟

2ـ اختراع كشتى هاى بخار و راه آهن باعث كدام تحوالت پُستى جهانى گرديد؟
جمله را تكميل كنيد:

3ـ اتحادية پُستى جهانى براى اولين بار در بين كليه كشورها در سال (       ) توسط (        ) در 
كشور المان تشكيل گرديد.

  فعاليت خارج صنف:

نقش پُست را در حيات انسانها بطور مختصر بنوسيد .

سؤال ها:
ً

فعاليت خارج صنف:
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درس      چهل و هفتم
تيلفون و مبايل Telephone & Mobile در جهان 

 آيا مى توانيد پيام هاى مختلف را ذريعه تيلفون يا موبايل با افراد مورد نظر تان انتقال دهيد؟
تيلفون Telephone ،مبايل Mobile از اجزاى مهم ارتباط جمعى در تكنالوژى عصرى بشمار 
مى روند و كاربرد آنها در مسايل جغرافيايى بحيث وسيلة ارتباطى ميباشد ؛ مانند: (انتقال معلومات 
آب و هوا، وقوع زلزله ها،سيالب ها،  آتش سوزى ها، مسايل تجارتى و اقتصادى ...) ازين رو 
استعمال تيلفون و موبايل در موضوعات جغرافياى براى همه شاگردان مسألة مهم و ضروريست 

؛ طوريكه قبًال ذكر گرديد.
 براى اولين بار گرام هام بل  (Graham Bill ) تيلفون ابتدايى را اختراع كرد، كه در حيات 
بشر گام بزرگ بوده و سپس تيلفون بى سيم اختراع شد كه درسال 1897م  اولين پيغام بواسطة  
گگليموماركونى  Gugilemo Marconeاز اروپا به آنسوى بحر اطلس مخابره گرديد. اين 
آزمايش نشان داد كه ارتباطات با استفاده از امواج راديويى غير ممكن نيست ، اين عمل آغاز 

ارسال پيام شفاهى است از يك شخص به شخص ديگرى ذريعة يك ماشين كوچك.
 قرن نزدهم شاهد بسيارى از اختراعات در زمينة ارتباطات و رسانه هاى جمعى بوده كه ارتباطات 

بى سيم در سيستم هوانوردى و مطالعات جوى تغييرات مهم ايجاد كرد.
تيلفون  هاى عصرى،  بيشتر و سريع تر صورت گرفت. و  بعد از جنگ جهانى دوم اختراعات 
جاگزين تيلفون هاى كهنه شد، ملل متحد در سال 1970 م مركز مخابراتى غير وابسته را تأسيس 
نمود، اولين پيام نمايندة ملل متحد بنام (مك برايد) از يونسكوى پاريس براى تمام ملل جهان 

انتشار يافت.
اختراع ترانزستور Transistor در سال 1947 م سهولت هاى زياد مخابر ه يى را در جهان به 
وجود آورد. از تاريخچه مختصر Mobile Radio Communication چنين مى يابيم كه 

نقشة سيستم كيبل هاى زير دريايى الكاتل (Alcatel) در سطح جهان
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ارتباطات شده  پيشرفت  بيشتر سبب  اجتماعى  يى در حيات  ه  مخابر  انفرادى  پروگرام خدمات 
 P .C.S  (personal communication Serviceاست. استفاده از تخنيك مخابرة انفرادى
تزايديافت. اكنون  به ٪72  استعمال داشت، در سال 1970 م  ٪ مورد  كه درسال 1960 م  62 

پروگرام PCS به سرعت در حال رشداست.
تيلفون بى سيم كه نام التين آن سيلولر Cellular است عبارت از نوع تيلفون پيشرفته تر بوده كه 
 Cell از كلمه Cellular رابطه دو نفر را برقرار ميسازد و درهر جاى قابل انتقال مى باشد، كلمه
يا حجره گرفته شده است كه نظر به اهداف مشخص ساحة بزرگ يا كوچك را تحت پوشش 
موبايل قرار مى دهد، كه اين موضوع به ظرفيت كمپنى تعلق دارد و ساحه معين را در برمى گيرد؛ 
مثًال :كمپنى افغان بيسيم و روشن   MTN و اتصاالت در سطح افغانستان واليات را تحت پوشش 

قرار داده است و بخارج نيز ارتباط دارند.
مبايل محرميت مخابراتى نيز داشته كه هر كمپنى و هر كشور كود نمبر خاص را دارا مى باشد و 

بدون كود نمبر داير  كردن آن ناممكن است .

فعاليت داخل صنف:   
ها  انسان  بين  در  تحوالت  باعث كدام  و  آمد  بميان  مخترع  ذريعة كدام  تيلفون  بار  اولين  براى 

گرديد. لطفاً معلومات تان را با همديگر شريك سازيد.
سؤال ها:   

جواب صحيح را انتخاب نماييد:
1ـ مخترع تيلفون كدام يك از اشخاص ذيل اند: 

الف. گراهامبل ب. انتونى  ج. ماريا    د. گگليمو ماركونى
2ـ سيلولر Cellular  عبارت است از:

الف. نوع از تيلفون پيشرفته تر بوده كه رابطه بين دو نفر را بر قرار مى سازد.
ب. ساحة انترنتى است  ج. ساحه تيلفون انالوگ است  د. هيچكدام

جواب صحيح را انتخاب نماييد:
3- ملل متحد در سال  1970 م مركز مخابراتى غير وابسته را تاسيس كرد.

4 – ترانزيستور باعث سهولت هاى زياد مخابراتى را در جهان بوجود اورده است.
مختصراً جواب دهيد: 

5ـ اصطالح PCS را تشريح كنيد.
فعاليت خارج صنف:   

چگونگى استفادة موبايل Mobile كشور هاى خارجى را به كتابچه هاى تان نوشته و در ساعت 
آينده مضمون جغرافيه در صنف بيان نماييد.

سؤال ها:  

د: اي ن انتخاب را ح صح جججججججججووووووووواااااااااااااااااااااببببببببب

ي ريح ر الح صصصصصصصصصص
فعاليت خارج ص

ح
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درس      چهل و هشتم
 فكس Fax در سطح جهان 

ماشين فكس (Fax) در موضوعات جغرافيايى چه نقش مهم دارد؟
يكى از ضرورت هاى مهم جغرافيايى در تمام شقوق آن استعمال فكس (Fax) است كه ذريعه 
براى دريافت   (Fax) انتقال مى دهد، و استعمال فكس به مناطق دور و نزديك  پيام ها را  آن 
است،  آورده  بوجود  را  بزرگ  هاى  ها سهولت  بخش  ساير  و  در جغرافيه  اسنادمبرم  و  حقايق 

مانند: (صنعت، تجارت وسايل توليدى، صادرات و واردات وغيره).
فكس (Fax) عبارت از تكنالوژى جديد است كه در سال 1924م   ذريعه    ريچارد رنجر 
Rechard H. Ringer اختراع گرديد و اولين پيام را از نيويارك به لندن ارسال نمود.

در سال 1970 م تغييرات بهتر در ساختمان ماشين و اجزاى آن رونما گرديد، فكس (Fax) وسيله 
پيام ها و گذارشات  بروى كاغذ داخل ماشين گرديده  پيام هاى تحريرى است ،كه  انتقاالت 

بجاى مطلوب در مدت چند ثانيه ميرسد.
بطور  (Document)را  اسناد  و  اطالعات  آن  ذريعه  كه  است  تخنيكى  وسيلة   (Fax) فكس 

تحريرى به حيث يك سند انتقال مى دهد.
 بعد از اختراع ماشين فكس تسهيالت تجارتى و صنعتى در جوامع بشرى بوجود آمد و كارى را 
غرض ثبت حقايق ، فرمايشات تجارتى، ارايه  اسناد ، اقالم صادراتى و وارداتى و اسناد رسمى 
و شخصى انجام مى دهد. فكس (Fax) نه تنها در مسايل تجارتى و صنعتى بكار ميرود، بلكه در 
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اقمار مصنوعى نيز از آن كار ميگيرند، طوريكه اسناد محرم و كشفيات تازه از زمين به فضاء و 
برعكس از فضا بزمين ارسال ميگردد.

بناًء فكس (Fax) از رسانه هاى ارتباط جمعى است كه پيام هاى شخصى و رسمى، معامالت 
تجارتى، حقوقى، صنعتى وغيره را بصورت فورى و ضرورى بفاصله هاى دور و نزديك در وقت 

كوتاه ميرساند.
 

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به چند گروپ تقسيم شوند، هر گروپ در مورد طريق كار و فعاليت فكس و اهميت 
آن در ساحات مختلف زنده گى بحث نموده نمايندة هر گروپ، نتيجة بحث خويش را در صنف 

ارائه نمايد.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ فكس Fax چيست؟

2ـ موارد استعمال فكس را بيان كنيد.
جواب صحيح را انتخاب كنيد:

3ـ ذريعه فكس مفاهيم ذيل ارسال ميگردد.
ج.مطالب صادراتى و وارداتى           ب. مطالب صنعتى  الف. مطالب جغرافيايى 

د. تماماً صحيح است

فعاليت خارج  صنف:   

ارائه  صنف  در  آينده  ساعت  در  و  بنويسند  مختصر  مقالة  فكس  تسهيالت  به  راجع  شاگردان 
نمايند.

سؤال ها:   

ا ً ا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

فعاليت خارج  ص   
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درس      چهل و نهم
انترنت و اى ميلInternet & E.mail  در سطح جهان 

 روند رشد ارتباطى از طريق تلفن ثابت،تلفن همراه و اينترنت طى سال هاى 1995- 2005

نسبت دست رسى به اطالعات و ارتباطات در جهان 
 E.mailو        اى ـ ميل    Internet      جديد ترين وسيلة مخابراتى در عصر حاضر    انترنت
(Electronic Mail)  است كه دربخش هاى جغرافيايى و ساير علوم و بخش هاى مختلف 

حياتى وظايف خاص را انجام مى دهند.
استفاده  از هردو وسيله فوق  ها  پيام  ارسال  براى  تمام مراكز تحقيقاتى شان  جغرافيه دان ها در 
اندازة  بهر  محرمانه  و  بصورت خاص  انتقال آن  و  ها  پيام  دريافت  همه  از  تراينكه  مهم  ميكنند 
كه خواسته باشند در مدت كوتاه انجام مى يابد، كاربرد هردو وسيله مذكور در همة مؤسسات 

دولتى، تجارتى و شخصى صورت مى گيرد. 
كمپيوتر (Computer) در نيمة قرن نزدهم مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1944 ـ 1951م 
انكشاف بيشتر كرد سر انجام كشف ماشين دى جى تل (Digital) ذريعة ويليم شاكلى  باعث 
انكشاف بيشتر كمپيوتر شد. انترنت (Internet) پروگرام خاص كمپيوتر است كه توسط يك 
شبكه عليحده به كمپيوتر وصل مى گردد و داراى پروگرام هاى مختلفى بوده كه نه تنها پيام ها 

تيلفون ديجيتل

مشتركان(مليارد)

موبايل

انترنيت
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انتقال ميدهد بلكه تصاوير ، متن هاى علمى و ساير معلومات اجتماعى ، اقتصادى ، سياسى  را 
000وغيره را از  طريق كمپيوتر به اشخاص مورد نظر به كمك انترنيت  انتقال ميدهد . هر شخص 
انرامورد  نمايدو  باز  هاى جداگانه  آدرس  به  هاى مشخص خودرا  سايت  ميتواند   مؤسسه  وهر 

استفاده قرار دهد .
انترنت Internet يك سيستم تنظيم شده است كه در تكنالوژى كنونى بشر بحيث منبع خوب 

و سريع در انتقال اطالعات و پيام ها بكار ميرود.
مجموعة اسناد (Document )كه از طريق انترنت شامل كمپيوتر ساخته شده است، بعد از پرنت 
(Print) يا چاپ شدن بدست مى آيد. انترنت بهترين وسيلة ارتباطى است كه همه كشورهاى  
جهان شامل اين پروگرام ميباشند. قبل از 1990 م ذريعة انترنيت هيچ نوع تسهيالت وجود نداشت. 
اولين ديپارتمنتى كه ذريعة ماشين كمپيوتر وسيلة ارتباط مخابراتى را مهيا ساخت مركز تحقيقات 

نظامى (DOD )در اياالت متحده امريكا بود.
امريكا  اياالت متحده   (ARPA) يا دفتر(ACM)  در سال 1967 م مؤسسة ماشينرى كمپيوتر
 . داد  مى  انتقال  ديگر  كمپيوتر  به  كمپيوتر  از يك  را  معلومات  كه  ساختند  را  ماشين كوچك 
 IMP (Interface ها  پيام  بوسيلة داخل كردن  ديگر  به كمپيوتر  از يك كمپيوتر  پيام  انتقال 

Message Processor) صورت ميگيرد.
 (Internet) والس انجلس توانستند كه در سال 1969 م توسط (California )پوهنتون كليفورنيا

رابطه را با پوهنتون يوتا (Utah) برقرار نمايند.
پروگرام انترنت در سال 1980 م  در بخش فرهنگى وتجارتى آغاز بكار نمود و در سال 1990م 
اسرار  امروزى فضايى جهت تحقيقات و دريافت  يافت وپروگرام هاى  به سطح جهانى توسعه 

كاينات توسط انترنت Internet وبه ساده گى از يك جابجاى ديگر انتقال داده مى تواند.
Internet در جغرافيه دريافت حقايق جغرافيايى است دربارة يخچالهاى قطبى،  انترنت  نقش 
گرم شدن كرة زمين، تخريش طبقه اوزون دريافت منابع انرژى؛ مانند: (نفت، گاز وغيره) مرزهاى 
طبيعى، دريافت محل زيست ماهى ها در ابحار، حفظ جنگالت، پيش گويى آب و هوا، درجة 
گرمى و سردى و شناختن خاك...). كه محققين در ويب سايت Website داده و بعداً توسط 
انترنت آنرا اخذ ميكند. معلومات از انترنت توسط دو نفر، دو مؤسسة دولتى و يا شخصى بخوبى 

تبادله شده مى تواند، مشروط به آينكه كود ايميل طرف مقابل را داشته باشد.
.(htt://www.google.com)   مثًال 

و  زراعتى  معلومات  و  ها  پيام  اكثر  و  دارد  نورى  فايبر  و  يى  ماهواره  رابطه   Internet انترنت 
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اقتصادى وغيره را بصورت دقيق از زمين اخذ و دوباره به مركز مربوط مخابره مى كند. اى ـ ميل 
يا (Electronic Mail ) نيز از جملة تكنالوژى جديد است ،كه در ارسال پيام هاى تجارتى، 
فورى  ارتباط  و  ميدهد  انجام  را  عمده  وظايف  انفرادى  و  فرهنگى  سياسى،  اقتصادى،  صنعتى، 
 E-mail ذريعه همين ماشين در فواصل دور و نزديك بزودى تامين شده مى تواند. مخفف آن

است كه بنام 

Ee-mail در ارسال واخذ پيام ها ذريعة امواج راديويى صورت ميگيرد، كه از  يك  كاربرد 
دستگاه E-mail با آدرس دستگاه ديگر E-mail پيام  فرستاده مى شود و در مدت چند ثانيه 

به آدرس مطلوب ميرسد.

فعاليت داخل صنف:    

 شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شده هر گروپ در بارة انتر نيت و استعمال آن باهم بحث 
نموده نتيجة بحث خود را به همصنفان ارايه دارند.

قمر مصنوعى

ايميل

فكس

زمين
نيويارك كابل
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سؤال ها:   

جمله را تكميل كنيد:
1ـ انترنت براى اولين بار در (        ) آغاز بكار نمود

مختصراً جواب دهيد:
2ـ اختراع ماشين دى جى تل Digital باعث كدام تحوالت گرديده است.

3ـ ذريعه انترنيت چگونه پيام ارسال مى شود؟
4ـ اى ـ ميل چيست؟ تعريف نماييد.

فعاليت خارج صنف:   

چگونگى استفاده از كمپيوتر را تحرير نموده و در ساعت آينده مضمون جغرافيه در صنف بيان 
نماييد.

سؤال ها:   

فعاليت خارج ص   
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درس      پنجاهم
Satellite Network 7ـ2 شبكه  ماهواره يى

آيا دربارة قمر مصنوعى معلومات داريد؟

نظام ارتباطى ماهواره اى جهانى به عنوان شبكة جهانى

Remote Sensing )عصرى ترين  از راه دور  ( ريموت سنسنگ  اقمار مصنوعى معلومات 
وسيلة تكنالوژى جديد است كه جغرافيه دانان را توانايى بخشيده تا بمسايل نا مكشوف جغرافياى 

كرة زمين و فضا دست يابند و انسان را به راز هاى  نا مكشوف توانايى بيشتر بخشد.
تحقيقات شبكة اقمار مصنوعى  Satellite Network معلومات دربارة فضا و زمين را بيشتر 
ساخته است. نقش آن در جغرافيه قابل مالحظه  ميباشد؛ مانند: (مطالعات زراعت، معادن ، منابع 
طبيعى، پيشگويى آب و هوا، تثبيت جنگالت و تثبيت مناطق ماهى گيرى، رهنمايى كشتى ها، 
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انتقال اموال تجارتى ) وغيره.
همچنين زمينه سفرهاى فضايى را براى دانشمندان تدارك نمود كه كيهان نوردان ذريعة ماهواره 

بفضا سفر نموده اند.
يا تيلفون  سيلولر  بنام  كه  ميگردد  اجرا  تيلفون  و  كمپيوتر  طريق  از  ماهواره  يى  مخابره  سيستم 

Cellular Phone يا (cell )معروف است. سيستم مخابرة ماهواريى عبارت از: سيستم مغلق 

و پيچيدة تكنالوژى جديد است كه از فضا بزمين اطالعات را ارسال ميكند. پيام هاى كه از فضا 
بزمين ميرسد بنام (Down Link) و پيامى كه از زمين بفضا ارسال ميگردد (Up Link) ياد 
مى شوند.بعضى اقمار مصنوعى در يك نقطه ثابت از زمين نگهداشت مى شود كه به اصطالح    

Geo Stationary ياد مى شود.

ماهواره ها در فضا عمود، مايل يا موازى به خط استوا در مدارهاى معين  وبيضه يى بدور  زمين 
قرار داده مى شود.

از جمله  به كمك ماهواره ها دربارة نظام شمس و سيارات مربوط آن و  ميتوانند كه  انسان ها 
باران  بلند زمين، آبهاى روى زمين، مقدار  ارتفاعات  ؛ مانند:  بيشتر حاصل كند  زمين معلومات 
ذخيره شده وغيره تحقيقات تازه نشان مى دهد كه ماهواره ها بشر را قادر ساخته است تا برخى  
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اسرار طبيعت را دريابد و براى معلومات بيشتر ، اين نوع تحقيقات بصورت سريع ادامه دارد و 
كشورهاى كه صاحب ماهواره اند قرار ذيل اند: (اياالت  متحدة امريكا، روسيه، چين ،هند ...) 

بعضى كشورهاى ديگر نيز سعى دارندتا به اين تكنالوژى جديد دست يابند.
همه مسايل مخابراتى از طريق ماهواره تنظيم ميگردد ؛ مانند: (راديوها، تلويزيون ها وغيره كه 
ماهواره هاى زياد در فضا براى ارسال پيام ها و امواج راديويى) فعاليت ميكنند و در سراسر جهان 
امواج مشخص راديويى را انتقال مى دهند و در برخى امور ديگر مخابراتى مانند بخش نظامى، 

استخباراتى و غيره نيز فعاليت دارند.

فعاليت داخل صنف:   

پيشگويى آب  مصنوعى،  اقمار  اهميت  به  راجع  تقسيم شوند  مناسب  هاى  به گروپ  شاگردان 
وهوا ، موضوعات اقتصادى ، زراعتى ونظامى. باهم مباحثه نموده و نتيجه بحث را سرگروپ به 

همصنفان بيان كنند.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ جيوستشنرى Geo Stationary چيست؟

Sattelit Network -2 در بخش جغرافيه چه خدمات را انجام مى دهد.
جمله ذيل را تكميل كنيد:

اقمار  به  از زمين  هاييكه  پيام  و   ................... ميرسد  به زمين  اقمار مصنوعى  از  هاييكه  پيام   -3
مصنوعى فرستاده مى شود بنام ............... ياد ميشود.

سؤال ها:
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نوت: اقمار مصنوعى در هنگام فعاليت در فضاء توسط دوبال كه در اطراف آن جا داده شده، 
انرژى مورد ضرورت خود را از آفتاب مى گيرد

  .

فعاليت خارج صنف:  

راجع به انواع اقمار مصنوعى و تهيه انرژى مورد ضرورت آن مقالة مختصر بنويسيد و در ساعت 
آينده مضمون جغرافيه به همصنفان قرائت نماييد.

فعاليت خارج صنف:
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8ـ1 دود و گاز ناشى از مواد سوخت

در محلى كه زيست داريد آيا دود و گازات فابريكه ها شما را اذيت مى كند؟
سالمتى بدن و صحت انسان از ضرورت هاى اصلى حيات است، هر عامليكه صحت و سالمت 
از كثافات و مواد  بايد عارى  ما  اين رو محل زيست  از  انسان را آسيب مى رساند مضر است. 
مضره باشد، در غير آن محيط زيست ما آلوده خواهد بود، پس الزم و ضرورى است تا اشيا و 
عوامليكه محيط زنده گى را متضرر مى سازد آنرا بصورت بهتر بشناسيم و در سدد چاره جويى 

آن براييم.
محيط بصورت فطرى پاك بوده و از جمله اعطاى خداوندى است  . ، بناًء شناختن محيط زيست 

كه جزء بزرگى از جغرافيه است، بايد به آن معرفت كامل داشته باشيم.
و  حيوانات  ها،  انسان  به  كه  است  حياتى  هاى  پديده  كليه   Complex مجتمع  زيست  محيط 

فصل هشتم
مشكالت جهانى محيط زيست درس      پنجاه و يكم
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نباتات زمينه حيات را مساعد مى سازد. اجزاى مهم آنرا اراضى محل بود وباش، خاك، آب ، 
فرش نباتى،  موجوديت حيوانات و اتموسفير تشكيل ميدهد.

در طول زمان انسانها دريافتند كه همين محيط ميتواند بسيارى از نيازهاى آنها را مرفوع سازد. 
از اين جهت بسرعت با محيط خود رابطه برقرار كردند. درين ارتباط تجربه هاى زيادى كسب 
نمودند، به زشتى ها و زيبايى هاى طبيعت آشنا شدند و هم با تهديدات آن پنجه نرم كردند. انسانها 

دريافتند كه در هر محيط بايد با طبيعت رابطه برقرار كنند تا از امكانات آن بهره مند گردند. 
مناطق صحرايى و خشك براى زراعت و توليد مواد غذايى مناسب نبوده در مناطق سرسبز مجاور 
دريا ها و جهيل ها همه شرايط براى زنده گى مطلوب فراهم بود. پس در كنار همين دريا ها تمدن 

هاى بزرگ شكل گرفت.
در هر جاى، انسان سعى دارد شرايط محيط طبيعى را بشناسد و زنده گى خود را با آن مطابقت 

دهد و يا محيط را مطابق نيازمندى هاى خود تغيير دهد.
محيطى كه ما در آن زنده گى داريم داراى نظم و قانون مندى خاص است، كه از جانب خداوند  
قوانين  اساس  بر  نباتات، همه و همه  بادها، روييدن  باران، وزش  باريدن   . (ج)تنظيم شده است 
معين بوجود مى آيد. ما بايد قوانين طبيعى را بشناسيم و به آن پابند باشيم و محيط خود را پاكيزه 

نگهداريم. در غير آن حيات طبيعى ما را متأثر ساخته و زنده گى را بر همه مشكل مى سازد.
ترافيك مزدحم روى زمين و صعود  زباله هاى صنعتى  فابريكه ها،  تأسيسات صنعتى،  متأسفانه 
گازات مضره گلخانه يى اتموسفير زمين را آلوده ساخته كه حيات انسان، حيوان، و نبات را به 

خطر مواجه گردانيده است.
باشيم.          داشته  دقيق  و  مستند  معلومات  و هواى محل،  به آب  راجع  بايد  آلوده گى  به  رابطه  در 
اتموسفير يك پديدة مهم حياتيست براى انسان، حيوانات و نباتات بنابر آن به اين منبع حياتى بايد 

توجه و دقت كامل نموده و از اين منبع بصورت صحيح و درست استفاده كرد.
دود وگازات ناشى از مواد سوخت در سراسر جهان فضا را  آلوده ساخته كه مستقيماً باالى سيستم 
تنفس انسان و ديگر زنده جان ها اثرات ناگوار دارد و تعامالت گازات كاربن داى اوكسايد و 
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مونو اوكسايد، گاز متان، كلوروفلورو 
باالى  اوكسايد  نايتروجن  كاربن، 
تنفسى  جهاز  خون،  دوران  جهاز 

وغيره تاثيرات غير صحى دارند.
شامل   زمين  در  گازات  و  دود  منابع 
آتش  نفت،  سنگ،  زغال  سوختن 
صنعتى  فابريكات  و  ها  سوزى 

ميباشد.
فضاى شهر كابل به اثر ازدياد وسايط 
گى  آلوده  و  نفوس  ازدياد  نقليه، 

هاى شهرى غير صحى ، آلوده گرديده كه باالى صحت همشهريان ما اثرات ناگوار وارد كرده 
است.

مواديكه در مجموع باعث آلوده گى هوا ميگردد قرار ذيل اند:
1ـ مواد سمى 2ـ مواد كيميايى 3ـ انتشار صداها 4ـ تراكم مواداضافى وغير صحى 5ـ زباله هاى 
صنعتى و اتومى 6ـ تراكم اجسام مضر 7ـ آتش سوزى 8- عدم موجوديت كانالزيسيون مناسب 

وغيره.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ ها تقسيم شوند دربارة گازات  مضرة  مواد سمى ، آلوده گى آب وهوا تراكم 
مواد فاضله كه باالى صحت ما اثرات ناگوار دارد بحث نموده و نتايج آن را در محضر همصنفان 

بيان كنند.
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سؤال ها:    

مختصراً جواب دهيد:
1ـ محيط زيست را تعريف نماييد.

2ـ كدام مواد باعث آلوده گى محيط زيست مى گردد؟
جمالت صحيح را تشخيص دهيد .

3ـ گازات مضره در فضا مستقيماً باالى جهاز دوران خون و سيستم تنفسى ما اثر دارد.
4ـ منابع اصلى دود و گازات مضره آتش سوزى هاى روى زمين است. 

فعاليت خارج از صنف:   

 شاگردان دربارة آلوده گى هواى كابل و نتايج مضرة آن معلومات جمع آورى نموده و آن را 
در صنف ارائه نمايند.

سؤال ها:   

فعاليت خارج از  
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الف - وسايط نقليه 

انتشاردود و گازات وسايط نقليه  باالى آلوده گى محيط زيست چه نوع اثرات منفى را دارا 
مى باشد؟

وسايط نقليه يكى از ضرورتهاى مهم بشرى است كه در انتقاالت اشيا و افراد تسهيالت الزم را 
بميان آورده است، اما درينجا بحث روى وسايط نقليه  در شهر ها بحيث عامل آلوده گى هاى 

هوا صورت ميگيرد. 
وسايط نقليه در فضا، زمين و ابحار براى انتقاالت بكار ميرود، شبكه هاى انتقاالتى در تمام جهان 
مشكالت حمل و نقل را حل ميكند. در پهلوى آن انتشار دود وگاز آن محيط زيست را آلوده 

ميسازد خصوصاً هوا را آلوده ساخته و تنفس را براى انسان، حيوان و نبات مشكل ميسازد.
دود و گازات مضرة وسايط نقليه باعث كثيف شدن هوا و به وجود آوردن فضاى غير صحى براى 

تمام موجودات حيه  ميگردد.
  (Pollution) قرار مطالعات امروزى وسايط نقليه هوا را ملوث مى سازد ، عامل آلوده گى هوا
شامل ( دود، كاربن مونو اوكسايد، نايتروجن اوكسايد ، سلفر ، سرب  وغيره) مى باشد. بناًء هر 

عامليكه باعث آلوده گى محيط ميگردد بنام  الودگى ياPollution ياد ميشود.
ازدياد نفوس در جهان ضرورت بيشتر  به وسايط نقليه دارد،  در نتيجه  ،توليد گاذات اين وسايط 

باعث ازدياد آلوده گى هوا ميگردد.
پيشرفته  نيست. كشورهاى  معيارهاى صحى و شهرى   فقير مطابق  محيط زيست در كشورهاى 
توانسته اند تا حدى جلو افرازات مضرة وسايط نقليه را از نظر تكنالوژى جديد و ساختار وسايط 
بهتر نقليه بگيرند و به هيچ وسيلة نقليه كه سبب توليد دود وگاز مضره ميگردد، اجازه گشت و 

گذار را نه ميدهند.

درس      پنجاه و دوم
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 كشور عزيز ما افغانستان درين اواخر با داشتن وسايط نقليه بيشتر، مخصوصاً شهر كابل به مشكالت 
بزرگ آلوده گى محيطى مواجه ميباشد فضاى شهر زيباى كابل  را گازات مضره و دود موتر 
هاى كهنه و فرسوده و استعمال نفت بى كيفيت كه باعث افزايش سلفر در هوا مى گردد خراب 

ساخته است .
 آلوده گى وسايط نقليه را به كتگورى هاى زمينى، بحرى و هوايى ميتوان  مطالعه نمود كه هر 
بخش آن به نوبه خود زمين، ابحار و فضا را الوده ساخته است. طبيعتاً  فضاى صاف و طبيعى آلوده 

نمى باشد. اما انسانها با استفاده از تكنالوژى جديد در بسى نقاط محيط را آلوده ساخته اند.
.

فعاليت داخل صنف:   

هوا  گى  آلوده  عوامل  دربارة  گروپ  هر  و  شوند  تقسيم  مناسب  هاى  گروپ  به  شاگردان 
(Pollution) با همديگر بحث نموده و نتيجه بحث را نماينده گروپ به همصنفان بيان كند.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ كشورهاى پيشرفته چگونه جلو آلوده گى هوارا گرفته اند؟

2ـ گازات وسايط نقليه باعث كدام مشكالت در شهرها ميگردد؟
جمالت را تكميل نماييد:

3ـ وسايط نقليه در (              ) باعث آلوده گى ميگردد.
4ـ صحت انسان مستقيماً با (                      ) رابطه دارد.

5ـ هر عامليكه باعث آلوده گى ميگردد (                     ) ناميده ميشود.
جواب صحيح را انتخاب كنيد:

6ـ كدام يك از گازات باعث آلوده گى هوا ميگردد.
ج. كاربن مونو اكسايد   د . ب ، ج صحيح است  ب. نايتروجن اكسايد  الف: اوكسيجن 

فعاليت خارج صنف:   

در بارة وسايط نقليه فكر كنيد. كه چرا محيط زيست را الوده مى سازد . در اين مورد مقاله بنوسيد  
و در ساعت آينده مضمون جغرافيه به همصنفان بيان نماييد.

سؤال ها:   

ً

فعاليت خارج ص  
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ب - تاثير فابريكه ها باالى محيط زيست

گاهى به فابريكه هاى صنعتى رفته ايد؟ كدام نوع گازات مضره از فابريكه ها خارج ميگردد و 
محيط زيست را آلوده ميسازد؟

محيط زيست در مجموع جلب توجه جغرافيه دان ها را بخود معطوف ساخته و مطالعات امروزى 
درين باره نشان مى دهد كه ايجاد كارخانه ها در سطح وسيع باعث آلوده گى هوا، زمين و آبهاى 

جارى و تحت االرضى گرديده است،.
انقالب صنعتى از اروپا آغاز گرديد. كه مهد آن كشور انگلستان بود و از آنجا به ساير كشورهاى 
به حد وسيع  امريكا  متحدة  اياالت   در  امريكاى شمالى مخصوصاً  در  و  يافت  انتشار  اروپايى  

درس      پنجاه و سوم
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توسعه يافت ، فابريكه هاى موتر سازى، كشتى سازى، طياره سازى و صدها نوع فابريكه  در زمينه 
هاى ديگر آغاز بكار نمود.

كشورهاى آسياى؛ مانند: جاپان، چين، هند وغيره به تأسيسات كارخانه هاى مختلف پرداختند 
فابريكه هاى بزرگ در بخش هاى  نيز  افريقا و آستراليا  قارة  مانند  و در اكثر كشورهاى ديگر 
ايجاد  را  بزرگ  مشكالت  زيست  محيط  آلوده گى  به  تأسيسات  همه  گرديد،   تأسيس  خاص 
) گاز  4CH )، گاز متان ( 2CO نموده است مانند توليدات گازات زهرناك كاربن داى اكسايد (
)، بخارات آب و آيون هاى ذرات  2NO كلوروفلوروكاربن (CFC)، نايتروجن داى اكسايد (

اتومى وغيره داخل هوا ميگردد كه خواص فزيكى وكيميايى هوا را تغيير مى دهد.
مجموعاً گازات مضره كه از فابريكه ها خارج ميگردند، بعضاً صعود نموده هوا  را آلوده ميسازد؛ 
مثًال :گاز كلورو فلورو كاربن C.F.C (Choloro Fluoro Carbon) از فابريكه ها و منابع 
سرد كنندة خارج ميگردد كه در طبقات باال يى هوا در قشر اوزون با مركبات كيميايى تعامل 

كرده  باعث تخريش طبقة اوزون شده و باآلخره باعث گرم شدن زمين ميگردد.
گازات مضره مجموعاً باعث آلوده گى هوا گرديده حيات رابخطر مواجه ميسازد كه در نتيجه 

باعث بميان آمدن امراض گوناگون ميگردد.
همچنان فابريكه هاى اتومى( Radio Active Waster) باعث ايجاد مشكالت ذيل ميگردد:

-تشعشعات اتومى در ساحة يك كيلومتر مربع ماحول خود را تخريب ميسازد.
ـ باالى زراعت، كشت وكار اثرات منفى دارد.

ـ داخل جو فضا ميگردد.
ـ حيوان، انسان ونبات رابه مرگ تهديد ميكند.

ـ انفجار اتومى چرنوبل كه ساحات وسيع را ازبين برده ، مثال برجستة اين مطلب است.
2CO ميگردد. ـ باعث توليد گاز كاربن داى اوكسايد 

ـ سرطان هاى جلدى را بار مي آورد.
ـ تأسيسات و مواد غذايى را متأثر ميسازد. 
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تاثيرات ناگوار فابريكه ها وكار خانه هاى صنعتى نه تنها در زمين بلكه در فضا و ابحار نيز قابل 
احساس است، تاثيرات ناگوار فابريكه ها، اتموسفير زمين را نيز آلوده مى سازد. درياهايى كه در 
جوار فابريكه ها جريان دارد نيز از مواد اضافى فابريكه ها متاثر ميگردد. مواد فاضله اتومى نيز 
آب ابحار را آلوده مى سازد، انتشار نفت از كشتى هاى نفت كش در ابحار  تاثير منفى در آب 

ابحار وحيات بحرى وارد ميكند.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان در صنف به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند، هر گروپ دربارة اضرار فابريكه ها فكر 
نموده، اثرات ناگوار دستگاه اتومى را توضيح و آن را نماينده گروپ به همصنفان ارايه نمايند.

سؤال ها:   

جواب صحيح را تشخيص كنيد:
1ـ يكى از كشورهاى ذيل مهد انقالب صنعتى است.
الف. جرمنى  ب. انگلستان    ج. فرانسه         د. ايتاليا

2 ـ دستگاه اتومى مولد برق چرنوبل به كدام كشور ذيل تعلق د ارد.
الف. اكراين    ب. قزاقستان    ج. تركمنستان       د. ارمنستان

3ـ گاز  مضره كلور فلور كاربن   كدام اثرات منفى دارند.

سؤال ها:  
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.       ب. براى حيات مفيد ميباشد. الف. طبقه اوزون را تخريش ميكند 
ج. براى تنفس مفيد است  .                 د. تنها براى نباتات مفيد است.

مختصراً جواب دهيد:
1ـ كدام گازات محيط زيست را آلوده ميسازد؟

2ـ گازات مضره فابريكات بيشتر سبب كدام امراض مى گردد؟
3ـ تاسيسات فابريكه هاى اتومى باعث ايجاد كدام مشكالت مى گردد؟

فعاليت خارج از صنف:   

لست گازات  مضر را كه در آشپزخانه (پخت و پز) موجود است بنويسيد و اثرات نادرست آن 
ها را در بارة حيات انسان واضح سازيد .

فعاليت خارج از
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8 ،2- زباله هاى صنعتى

درباره آلوده گى محل زيست تان فكر نموده ايد و اضرار زباله هاى صنعتى را مى دانيد؟
1ـزباله هاى فزيكى يا Physical State: كه شامل اجزاى ذيل ميباشد: زباله هاى خانگى، زباله 

هاى شهرى، آبهاى گنديده و امثال آن .
اوكسايد هاى كاربن،  تركيب  مانند كاربن،   :Biochemical و  زباله هاى كيمياى حياتى  2ـ  

نايتروجن اوكسايد ، كلورايد هاى عضوى و غيره .
3ـ سكتور هاى خدماتى: كه شامل وسايط نقلية زمينى، هوايى و بحرى ميشود.

4ـ زباله هاى مواد غذايى: نان پزى وطباخى.
5ـ زباله هاى شهرى: كه معموالً از مواد گنديده آن گاز متان توليد ميشود.
6ـ منابع توليدى اتومى: كه تركيبات ايون هاى اتمى هوا را آلوده ميسازد.

7ـ توليدات صنعتى: كه گاز كلورو فلورو كاربن (C.F.C) از آن توليد ميشود.

درس      پنجاه و چهارم
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اين  و  ميدهد  تغيير  را  تعامالت كيميايى و فزيكى خواص اصلى محيط  اثر  در  زباله ها معموالً 
تغييرات در  خشكه و آب و هوا تاثيرات ناگوار دارد. كه در فضا به طبقه اوزون صدمه رسانيده و 
شعاع ماوراى بنفش مستقيماً به زمين نفوذ مى كند كه باالى صحت انسانها وديگر موجودات حيه 

و  تغييرات آب و هواى كرة زمين تاثير منفى بجا مى گذارد .
موجوديت زباله ها بزرگترين مشكل براى عالم بشريت است كه حيات تمام اجسام حيه را  تهديد 
ميكند. محيط زيست انسان در حاالت كنونى غير صحى شده و باعث ايجاد مشكالت بزرگ 
گرديده است. از طرف ديگر زباله هاى صنعتى  ابحار را آلوده ساخته حيواناتى راكه در ابحار و 
دريا زيست دارند متضرر ميسازد؛ مانند :دريا هاى تايمز Thames و راين در اروپا. فابريكه هاى 
صنعتى و كيميايى كه در جوار اين دو دريا قرار دارند، مواد  اضافى آن فابريكه ها به دريا ريخته 

ميحط زيست حيوانات بحرى را كثيف و آلوده مى سازد.
درياى راين از منبع تامصب 1300 كيلومتر فاصله را طى ميكند اين دريا از كشور سويس سرچشمه 
گرفته و از كشورهاى فرانسه، آلمان و هالند عبور نموده به بحيرة شمال مى ريزد. وزباله هاى  

پاكسازى آلودگى نفتى از ساحل االسكا                       
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صنايع فلزى  وكيميايى زيادى را به بحر انتقال ميدهد.
ابحار ذريعه زباله هاى اتومى و نفتى  آلوده  مى شود كه باعث نابودى حيوانات بحرى ميگردد. 

بشر شاهد بسيار آلوده گى هاى نفتى در 
ابحار بوده كه در اياالت متحده امريكا 

7000 واقعه را ثبت نموده اند.

همچنان در بسا نقاط ديگر نيزتانكر هاى نفت كش در اثر عارضه تخنيكى  در وقت انتقال آب  
بحرها را آلوده مى سازد. استخراج نفت از كف ابحار نيز آلودگى را افزايش داده است .

بناًء انكشاف صنعتى در كرة زمين اگر از يك طرف براى بشر مفيد است، بهمان اندازه زمين، 
بحر و هوا را آلوده ساخته است كه نمونه هاى مهم آن را قبًال ذكر نموديم. يعنى زباله ها ناشى از 
فعاليت هاى انسانى باعث ايجاد مشكالت زياد در تمام جهان گرديده است كه تا اكنون ما به اين 

مشكالت دست و پنجه نرم مى كنيم. 

حوزه درياى راين  و مراكز صنعتى اطراف آن 
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فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شده دربارة تاسيسات فابريكه ها و اضرار آن در محيط 
زيست بحث نموده و نتيجة بحث را نمايندة گروپ به همصنفان بيان كند. 

سؤال ها:   

جمله ذيل را تكميل كنيد:
1ـ زباله هاى صنعتى بزرگ ترين (                     ) براى عالم بشريت است.

جواب صحيح را انتخاب نماييد:
2ـ كدام دريا هاى اروپايى بيشتر آلوده ميباشد:

صحيح  ب  و  الف  د.  ج. دنيوب   ب. تايمز   الف. راين  
است

مختصراً جواب دهيد:
3ـ چرا  موجوديت فابريكه ها در داخل شهر ها مضر است؟ 

4-زباله چيست تعريف كنيد.
5-در كدام كشورهاى جهان زباله هاى صنعتى بيشتر ميباشد؟

6ـ محيط زيست حيوانات بحرى را كدام زباله  ها تهديد مى كنند.
فعاليت خارج از صنف:   

دربارة محيط زيست معلومات داده و عوامل مضرة زباله ها را بنويسيدو در صنف ارائه نماييد.

سؤال ها:  

فعاليت خارج از
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درس      پنجاه و پنجم
8 ،3- خطرات نازك شدن طبقه اوزون

آيا به كلمة  طبقه اوزون آشنايى داريد؟

تشكيل طبقه اوزونتشكيل طبقه اوزون

ااششععههه ماوراى بنفش

بخش از اوزون

مانع  بمثابه يك  بحر  از سطح  ارتفاع (15) كيلومتر  به  تروپوسفير  باالى طبقه   ( 3O ) اوزن  طبقه 
دربرابر اشعه ماوراى بنفش Layer Ultraviolet و يا (UL )عمل ميكند. اين اشعة ممكن است 
باعث سرطان جلدى و نابينايى چشم و همچنان كاهش محصوالت زراعتى و از بين رفتن ماهى 

هاى ابحار و عمليه تركيب نورى  فوتوسنتيزكه براى زنده گى ضرورى است شود.
اشعه ماوراى  بنفش به سه قسم ميباشد.

: (UV-C) 1ـ اشعة ماوراى بنفش
كه طول موج آن از (200 تا 280) نانومتر ميباشد (كه يك مايكرون مساوى به 1000 نانومتر و 

يك ميليون نانو متر مساوى است به يك ملى متر. )
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تاثير اين اشعه باالى زمين و باشنده گان آن خيلى خوب و عالى بوده كه زمين را از خطرات اشعة 
ماوراى بنفش محافظه ميكند، بخصوص آن عده زنده جانهايى كه انسان به آن ضرورت دارد و 

براى انسان در توليد غذا مفيد ميباشند.
هرگاه قشر اوزون بكلى تخريش گردد اشعه (UV-C) بازهم وظيفه خود را بدرستى انجام مى 

دهد يعنى تخريش طبقه اوزون باالى اشعه (UV-C) و وظايف آن هيچ نوع تاثير ندارد.
:(UV-A) 2ـ اشعة ماوراى بنفش

 طول موج آن (280 ـ 320) نانومتر ميباشد و آن را اشعه فعال نيز مى گويند كه هميشه حيات را 
بمرور زمان در مدت دراز تخريب ميكند يعنى براى باشنده گان زمين خطرناك ميباشد و اثرات 

آن فورى نبوده بلكه بگذشت زمان تاثيرات منفى آن  خطرناك مى باشد.

تغير فشار

طبقة اوزون

طبقه ماليكولى نايتروجن

قوس حرارت

انعكاس امواج راديوى
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3- اشعة ماوراى بنفش (UV-B): طول موج آن (320ـ 400) نانومتر ميباشد و اين اشعه به تمام 
باشنده گان روى زمين مضر بوده و حيات انسان و ساير موجودات حيه را تهديد بمرگ ميكند. 

طوريكه قبًال گفته شد باعث كورى چشم و سرطان جلد نيز ميگردد.
زمين بحيث خانة مشترك و محل زيست تمام موجودات حيه بوده  ، بايد از تمام آلوده گى ها 
محفوظ باشد . موجوديت گازات مفيده اوزون درطبقه تروپوسفيرTroposphere  كه (11) 

كيلومتر ضخامت دارد جابجا شده و كرة زمين را احاطه كرده است..
گاز نايتروجن و اوكسيجن مستقيماً باالى حيات اثر دارد، گذشته از آن تركيب دسته جمعى آن 

طبقه ترويوسفيرTroposphere  را از اشعه تحت سرخ و ماوراى بنفش حفاظت مى نمايد.
 Troposphereطبقه حايل است ميان تشعشعات نور آفتاب و طبقه تروپوسفير( 3O طبقه اوزون (
سطح زمين ، كه زمينه هر گونه فعاليت هاى حياتى را براى انسان، حيوان ونبات و ساير موجودات 
فراهم ميسازد و طبقة كرة حياتى يا بايوسفير (Biosphere) را تمثيل مى كند؛ بناًء نازك شدن 

)ويا تخريش آن حيات را در كرة زمين  تهديد ميكند.. 3O طبقه اوزون (

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند روى موضوعات ذيل باهم بحث كنند و نتيجه بحث 
را سر گروپ به همصنفان ارايه نمايد.

1ـ طبقة اوزون چه اهميت حياتى دارد؟
2ـ اشعة UV-C ماوراى بنفش چه اهميت دارد؟

3ـ اشعة UV-B ماوراى بنفش چه خصوصيت دارد؟
4ـ ضرر اشعة UV-A ماوراى بنفش را واضح سازيد؟
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سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
1 كدام اشعة ماوراى بنفش باعث سرطان جلدى و كورى چشم مى گردد؟

2-بايوسفير چه معنى دارد؟
جواب صحيح را تشخيص كنيد .

3- خصوصيت اشعة ماوراى بنفش( UV-C) چيست؟
الف. حيات زنده جان ها را تامين مى كند.          ب. باالى حيات در سطح زمين تاثير ناگوار 

دارد
.ج. هيچ نوع تاثير ندارد.                                د. باعث سرطان جلدى مى گردد

.
( UV-B) 4-اشعه ماوراى بنفش

الف. اشعه مفيد سطح زمين است                         ب. هيچ اثر ندارد.
ج. اثرات منفى دارد.                                        د. براى حيات روى سطح زمين مضر است

فعاليت خارج از صنف:   

با استفاده از كتابخانه و انترنت تحت عنوان اهميت طبقة اوزون، معلومات را جمع آورى و در 
ساعت آينده جغرافيه به همصنفان ارائه كنيد.

سؤال ها:   

فعاليت خارج از   
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درس      پنجاه و ششم
الف - تخريش طبقة اوزون

)  براى ادامه حيات در كرة زمين چه ارزش دارد؟ 3O دارد؟طبقة اوزون( ارزش چه زمين كرة در حيات ادامه براى ( 3O اوزون( ة ةطبقط

قطب جنوبىقطب شمالى

تخريش طبقة اوزون

  (Remote Sensing) سنسنگ  ريموت  توسط  كه  هوا  طبقات  و  فضايى  جديد  مطالعات 
صورت گرفته است، جغرافيا دان ها دريافتند كه قشر محافظه يى سطح زمين (توسط افزايش گاز 
هاى گلخانه اى) در قطب جنوب تخريش شده است. طبقة اوزون كه حيات انسان ها را از تابش 

ماوراى بنفش آفتاب نگاه ميدارد موجوديت آن الزم و ضروريست.
يى  محافظه  قشر    ( 3O اوزون( طبقه  گرديد،  بحث  باره  درين  گذشته   درس  در  طوريكه 
است.                  آفتاب  بنفش  ماوراى  اشعة  تشعشعات  از  حيه  اجسام  براى   Atmosphere اتموسفير 
درسال1974 م بعضى از  دانشمندان دريافتند كه گازات گلخانه اى مانند (كاربن داى اوكسايد، 
)مى  3O ) اوزون  طبقه  تخريش  باعث   C.F.C وكلوروفلوروكاربن  اكسايدنايتروجن  گازمتان، 

شود .
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توليد گاز C.F.C از دستگاه هاى سرد كننده    Air- condition مانند فريزر ، اير كنديشن
يا ماشين  سرد كننده وغيره در فضا نفوذ  مى نمايد . اين گاز به سبب تعامالت سنگين نمى تواند 
)  صعود  3O ) طبقة  در  وقتى گازات مذكور  رو  ازين   ، نمايد  تعامل  اتموسفير  پآيين  در سطح 

)  ميگردد. 3O ميكند، تعامل كيميايى نموده  سبب تخريش طبقة اوزون (
تخريش  جنوب  قطب  در  اوزون  قشر   ٪50 كه  دريافتند   1987 سال  در  دانشمندان  همچنان 
اندازه  اين  به  دانشمندان  از ضخامت اصلى آن كاسته شده كه هيچگاه  (Deplete)گرديده و 
)  پيش بينى نمى كردند، ازين رو دانشمندان در سال 1995 م در  3O زياد از تخريشات طبقة (
)  جلوگيرى نموده و  3O مونتريال كشور كانادا دورهم جمع شدند تا از تخريشات بيشتر طبقه (
تا جلو  اين جلسه بزرگ علمى تصميم گرفتند  بناًء در  برسانند؛  به گوش جهانيان  اين واقعه را 
تا از  بيشتر  طبقه اوزون قطب جنوب را بگيرند و هرچه عاجل ترآن را ترميم كنند  تخريشات 
فيصله  به  تمام كشورهاى شركت كننده  متاسفانه  اما  C.F.C جلوگيرى شود،  بيشتر گاز  توليد 
(مونتريال) عمل نه نمودند باآلخره نماينده گان( 124 )كشور  جهان در شهر لندن دورهم جمع 
شدند و دربارة خطرات بيشتر گاز( C.F.C) و توليد آن بحث نموده و بصورت قاطعانه تصميم 
گرفتند تا با پيروى از جلسه مونتريال يك بار ديگر در جلسة لندن از توليدات گازات گلخانه يى 

و C.F.C)) بصورت جدى و حتمى جلوگيرى صورت گيرد. 
در سال( 1998) م دريافتند كه سوراخ بزرگ در فضاى قطب جنوب بمساحت 26 ميليون كيلومتر 
مربع يا معادل به مساحت امريكاى شمالى ميباشد، Van Alan دانشمند چينايى به كشف واقعه 

فوق نايل گرديد.
در سال( 1999ـ  2001 ) م دانشمندان امريكايى در انجمن NOAA و ناسا NASA  مركز تحقيقات 
Van Alan بصورت واقعى درست بوده در  فضايى اياالت متحدة امريكا دريافتند كه كشفيات 

سال 2003 م مساحت تخريش طبقه اوزون به اندازه 28 ميليون كيلومتر مربع توسعه يافته است.
باالخره  شود،  جلوگيرى    ( 3O ) تخريشات  از  عاجل  بصورت  تا  شدند  آن  درپى  دانشمندان 
  ( 3O توانستند جلو تخريش طبقه اوزون را در قطب جنوب بگيرند. زيرا تخريش طبقه اوزون (
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باعث عوامل ذيل در كرة زمين گرديده است:
• گرم شدن زمين نظر به سال هاى قبل.

• ذوب شدن يخچالها در كرة زمين.
• باال آمدن سطح ابحار.

• بميان آمدن خشك سالى و كمبود محصوالت زراعتى در زمين.

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى مناسب تقسيم شوند،دربارة ارزش قشر اوزون براى حيات درسطح زمين 
و در صورت تخريش اوزون عوامل ناشى از آن در كرة زمين بحث كنند و نتيجة بحث شانرا 
نمايندة گروپ به همصنفان بيان نمايد و معلم صاحب نتيجة بحث را با معلومات خويش جمع 

بندى كند.

سؤال ها:   

مختصراً جواب دهيد:
)  بطورمختصرمعلومات دهيد؟ 2O 1ـ دربارة طبقه اوزون (

2ـ گاز كلوروفلورو كاربن C.F.C در كدام صنايع مورد استفاده مى باشد و براى طبقه اوزون 
چه ضرر دارد؟

3ـ چرا طبقة اوزون تخريش مى گردد؟     
 جمالت ذيل را تكميل كنيد:

سؤال ها:   
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و   ................ گازهاى  توليد  جلو   كه  شد  گرفته  تصميم  1995م  سال  در  لندن  جلسة  5-در 
................... گرفته شود.

6-در 1998 عالم چينايى .................. دريافت كه سوراخ طبقة  اوزون به ............... كيلومتر مربع 
رسيده است.

فعاليت خارج از صنف:   

از كتابخانة مكتب، مجالت وغيره منابع راجع به گازات گلخانه يى و عوامل ناشى از آن چند 
سطر بنويسيد و در ساعت آينده مضمون جغرافيه به همصنفان ارائه كنيد.

فعاليت خارج ا   
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درس      پنجاه و هفتم
4،8- قطع جنگالت

آيا ميدانيد كه موجوديت جنگالت براى موجودات حيه چه ارزش دارد؟
جنگالت و نشو ونماى طبيعى آن  از نعمت هاى خداوندى است كه براى انسان ها ارزانى نموده 
است. جنگالت به زيبايى و سر سبزى كرة زمين رونق خوب صحى و اقليمى بخشيده است؛ .زيرا 
موجوديت جنگالت درتصفية هواكه ما از آن تنفس ميكنيم نقش خاص دارد وگازات مضره؛ 
مانند كاربن داى اكسايد را جذب نموده و اوكسيجن را آزاد ميسازد. اوكسيجن مادة حياتيست 

كه آن را تنفس ميكنيم. 
جنگالت براى برقرارى نظم طبيعت و حفظ شرايط مطلوب زيست وجلوگيرى از گرم شدن كرة 
زمين سرنوشت ساز است؛ همچنان جنگالت در اثر عمل فوتوسنتيز photosynthesis نباتات 
داى  برگها كاربن  و  ميدهد  انتقال   ها  برگ  وبه  نموده  ريشه جذب  توسط  را  ها  نمك  و  آب 
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اكسايد را از هوا جذب نموده و به اثر تابش نو ر آفتاب كاربو هايدريد ها را توليد مى نمايد و 
در روز اوكسجن را ازاد مى سازد كه براى تنفس موجودات حيه ارزش حياتى دارد و بر عكس 
در شب كاربن داى اكسايد را خارج و اوكسيجن را مى گيرد يعنى توازن گاز كاربنداى اكسايد 

و اوكسجن را تنظيم مى كند .  همچنين مقدار زياد گرد وخاك آتموسفير را جذب مى كند .
موجوديت جنگالت در حيات بشر فوايد ديگر را نيز دارا ميباشد:

ـ ميوة درخت ها اكثراً غذاى عدة زيادى از انسانها را تشكيل ميدهد.
ـ چوب درخت ها در ساختمان، تهيه لوازم منزل و كاغذ مورد استعمال قرار ميگيرد.

ـ ساية درختان  انسان را از گرماى 
شديد محافظت ميكند.

ها  سيالب  بروز  از  ها  جنگل  ـ 
جلوگيرى ميكند، زيرا ريزش باران 
از سرعت  و شاخها  برگها  به روى 
ها  ريشه درخت  و  باران مى كاهد 
مى  جلوگيرى  خاك  فرسايش  از 
نمايد، خاك  جنگل هم پوشيده از 
شاخ و برگ گياهان  است كه آب 
را جذب كرده و جويبارهاى مملو 

با آب را بوجود آورد.
تهيه  براى  جنگل  حاصالت  از  ـ 

ادويه استفاده مى شود.
ـ از حاصالت جنگالت در صنعت 

استفاده مى شود.
ـ جنگل ها محالت مناسب براى تفريح و گشت و گذار ميباشد.

نابودى جنگالت نابودى زنده گى است

www.Ael.af



209209

ـ درختان از سروصداى موترها، فابريكه ها و طيارات مى كاهد.
- محيط زيست حيات وحش را مى سازد.

در اكثر مناطق جهان براى بدست اوردن مواد غذايى ، وسايل خانه ، مواد سوخت و بسيارى از 
نيازمنديهاى ديگر خود ، از قطع جنگالت استفاده ميكنند. در طول دهة 1980م در بسيارى از 
نواحى جهان قطع و نابودى جنگل را شاهد بوده ايم. طبق احصائيه، تنها در نواحى استوايى و همه 

ساله 105 مليون هكتار زمين از مساحت جنگالت كاسته مى شود .
قطع جنگالت در كرة زمين بجاى اينكه نتيجه مفيد دهد برخالف اثرات نامطلوب داشته و باعث 
فابريكه ها ساحه  بيشتر صنعت و  انكشاف   ازدياد نفوس و  اقليم مى گردد؛ زيرا  برهم خوردن 
جنگالت را در كشورهاى اروپايى، امريكايى، افريقايى ،آسيا و اوقيانوسيه قسماً محدود ساخته 
است. دراين اواخر سازمان سبز در ملل متحد ايجاد و حاميان آن مانع قطع جنگالت شد، اما تا 
حال موفق تخريب جنگالت در نيم كرة شمالى و جنوبى يكسان است. قطع نشده اند ، جنگالت                        
در اكثر كشور هاى جهان  به مالحظه مى رسد كه قسماً به اثر آتش سوزى ها و قسماً به اثر قطع 
كردن به منظور صنايع صورت مى گيرد و بخشى ازمنابع خود را از دست داده و در نتيجه مرحلة 

صحرايى شدن را سريع ميسازد.
ـ عوامل ذيل براى از بين بردن جنگالت نقش زياد دارد: 

1ـ خانه سازى و انكشاف صناعتى در جهان
2ـ تبديل منطقه جنگلى به زمين زراعتى

3ـ آتش سوزى

فعاليت داخل صنف:   

شاگردان به گروپ هاى  مناسب تقسيم شوند بخشى از گروپ ها دربارة مفيديت موجوديت 
جنگالت و بخشى ديگر دربارة ضررهاى قطع جنگالت با يك ديگر بحث نموده و نتيجة آن را 
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نمايندة گروپ به همصنفان بيان كند.
سؤاالت:   

مختصراً جواب دهيد:
1ـ عمل فوتوسنتيز در تصفيه هوا چه تاثير دارد؟

2ـ از جنگالت چه استفادة اقتصادى ممكن است؟
3ـ از بين رفتن جنگالت چه تاثير به محيط زيست دارد؟

در جمالت ذيل جواب صحيح را تشخيص كنيد.
 4-  جنگالت گرد و خاك اتموسفير راجذب مى كند.

5ـ توازن اكسيجن و كاربن هوا را تنظيم مى كند.
6- قطع جنگالت براى حيات ما چندان مفيد نيست.

7-تخريب جنگالت در نيم كرة شمالى و جنوبى يكسان ميباشد. 

فعاليت خارج از صنف:   

بدقت تمام توجه نموده و قطع جنگالت را به رابطه حيات انسان تحليل كنيد و نتايج آن را در 
كتابچه هاى تان ثبت وساعت آيندة جغرافيه دربارة آن در صنف بحث كنيد.

سؤاالت:  

فعاليت خارج از  
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اصطالحات 
آلوده گى : Pollution پروسه است كه بطور مستقيم و غير مستقيم در اثر آن قسمتى از محيط 

آلوده شده براى زنده گى نا مساعد و يا خطرناك ميگردد.
آلوده گى معموالً به اثر افزايش و جود يك يا چند عنصر در محيط  مانند، دود و گازات در آب 
بحر در هوا ويا افزايش مواد نفتى در ابحار به اثر سوراخ شدن تانكرهاى نفت كش، باران هاى 

اسيدى بوجود مى آيد.
:  گاز كيمياييست كه براى اجسام حيه مفيد ميباشد. 2O اوكسيجن 

طبيعى  محيط  با  را  حيوانات  و  نباتات   ، انسان  رابطه  كه  است  علمى   :Ecologyايكولوجى

موردمطالعه قرار مى دهد.
اتموسفير يا جو Atmosphere: هوايى كه اطراف كرة زمين را پوشانيده است . اتموسفير داراى 

2O , 2CO طبقات گوناگون و گاز ها و مواد مختلف است . عناصر موجود در جو عبارت اند از 
.Kr 4 و كرپتونCH 2N ، هيليوم He ، متان  ,
1ـ تروپوسفير Troposphere 0 ـ 12 كيلومتر

2ـ استراتوسفير Stratosphere 12 ـ 48 كيلومتر
3ـ مزوسفير Mezosphere 8 4ـ 98 كيلومتر

4ـ ترموسفير Thermosphere 98 ـ 689
5ـ اگزوسفير Exosphere بيش از 689كيلومتر 

اقليم يا آب و هوا Climate: حالت متوسط آب و هواى زمين در مدت طوالنى(30-40 سال) 

در محل معين است.
و  زمين  بمطالعات  كه  است  تكنالوژى جديد  وسيله  ترين  : عصرى   Satelliteاقمار مصنوعى   

سيارات مى پردازد.
و  وفيات  سطح  تقليل  مانده  عقب  كشورهاى  در  نفوس  سريع  بسيار  افزايش  نفوس:   انفجار  ـ 

نگهداشت سطح بلند تولدات را علماى غرب بنام انفجار نفوس يا د نموده اند.
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Document اسناد تحقيقى و رسمى

انترنت Internet: سيستم تنظيم شده است كه منبع سريع انتقال اطالعات و پيام هاى تجارتى، 

وشبكه  كمپيوتر  ذريعه  اطالعات  انتقال  سيستم  ترين  جديد  و  بوده  تحقيقى  و  رسمى  صنعتى، 
انترنت مى باشد .

ايمل ـ E-mail : پست الكترونيكى .

هاى  سيستم  و  انترنت  موبايل،  تيلفون،  (رادار،  مانند   Telecomunication جمعى  ارتباطات 

ماهواره وغيره).
باطالقها:  سرزمين پست كه از رطوبت اشباع شده و معموالً بته ها در آن روييده باشد  برخالف

 دند آب از آب پوشيده نيست.
ـ تراكم نفوس: در يك ساحه معين تعداد باشنده گان آنرا گويند .

ـ ترانزيت از كلمه Traitus گرفته شده و معناى آن گذشتن است يعنى بين كشورها و نواحى از 

يك استيشن به استيشن ديگر انتقال اموال و مسافرين مى باشد. 
ـ تولدات Birth Rate: در يك جامعه (شهر، منطقه و كشور) سرعت تولدات اطفال را در طول 

يكسال در هر هزار فرد تعيين مى كردند.

پُست Post يا وسيلة انتقال مراسالت و پارسل است.

Globalization يا جهانى شدن.

اقتصادى،  اثر عوامل سياسى،  به  به خارج كشور  مهاجرت ها  يى كه  ـ حركت ميخانيكى نفوس: 

سرعت تولدات در يكسال =
تعداد تولدات

هزار نفر باشنده

حدوسط تراكم نفوس يك ناحيه =
مجموع نفوس يك منطقه

مجموع مساحت منطقه
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مذهبى وغيره صورت مى گيرد. مهاجرت هاى داخلى باعث تمركز دوباره نفوس ميگردد، در 
تعداد نفوس تاثير ندارد؛ اما مهاجرت خارجى بر تعداد نفوس تاثير مهم دارد. اگر مهاجرت ها از 
خارج  به داخل كشور نسبت به مهاجرت هاى كه از داخل به خارج كشور صورت ميگيرد بيشتر 

باشد. افزايش ميخانيكى نفوس صورت گرفته است.
دوران آبى Hydro cycle: سايكل يا دوران آبى است كه توسط عملية تبخير آب بحر بشكل 

بخار صعود كرده و در اثر سردشدن دوباره بشكل باران فرود مى آيد و از مجراى دريا ها به بحر 
مى ريزد.

ـ ديموگرافى: از كلمه يونانى دموس Demos  (مردم) و گرافى Graph يا ترسيم تركيب شده 

است. و عبارت است ازمطالعه طبيعى نفوس، هجرت، جنس، عمر، كسب و كار وغيره مشخصات 
نفوس مى باشد.

ـ رشد طبيعى نفوس: به دو عامل مرگ ومير و تولدات ارتباط دارد. بمنظور محاسبه رشد طبيعى 

نفوس در يك ناحيه و يا يك كشور بايد رشد و اندازة تولدات و وفيات را در سال مورد نظر 
محاسبه نموده و نتيجه را به فيصدى اعالن نمود.

 
مى  دور  راه  از  را  معلومات  كه  است  حاضر  حال  عصرى  تكنالوژى   :Remote Sensing

دهد.
زبالهWaster : تفاله، مواد پس ماندة فابريكه ها و مواد پس مانده صنعتى.

ديگر  و سيارات  ستاره گان  ويا  دربارة خورشيد  تحقيقى  علم   :Astronomy يا  ستاره شناسى 

اجرام سماوى را نجوم مى گويند.
سرازير يا نشيبى Slope: آنچه كه داراى نشيب است، سطح مايل، سراشيب دار به پآيين، مقابل 

بااليى.
سلولر  Cellular وسيلة مخابرة جديد است كه مناطق خورد يا بزرگ را تحت پوشش مخابره 

تعداد تولدات – تعداد وفياترشد طبيعى نفوس =
مجموع كامل نفوس
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يى قرار ميدهد.
شاهراهHigh way: راه هاى عمومى ترانسپورت زمينى.

Natural Science .علوم طبيعى  

فكس (  ( Fax: ساختمان تخنيكى است كه ذريعه آن اطالعات و اسناد Document اقتصادى، 

تجارتى و دفترى و تحقيقى را بفواصل دور و نزديك و در مدت كوتاه از محلى به محلى انتقال 
ميدهد.

قشر اوزون(O3): قشر محافظه يى زمين است كه در باالى طبقه تروپوسفير موقعيت دارد وزمين 

را از اشعة ماوراى بنفش حفاظت مى كند.
مگنتوسفيرMagnetosphere: عبارت از كره مقناطيسى است در اطراف زمين.

اين مهاجرت در داخل  اگر  به محل ديگر  از يك محل  تغير مسكن   Emigration مهاجرت  

كشور باشد بنام Inmigration  ياد مى شود اگر اين تغيير دادن محل از يك كشور به كشور 
ديگر باشد بنمام Immigration. اين مهاجرت بخشى از مهاجرت بين المللى است..

ـ مهاجرت داخلى: مهاجرت هاى كه به شكل دايمى، فصلى يا موقتى بين قسمت هاى داخلى يك 

كشور صورت مى گيرد.
ـ مهاجرت خارجى: نوع مهاجرتى كه افراد از يك كشور به كشور ديگر مى روند تا از شرايط يا 

زمينه هاى مختلف فعاليت هاى اجتماعى كشور مقصود استفاده كنند.
ـ مهاجرت دايمى: نوع مهاجرتى كه قصد بازگشت به محل اوليه زنده گى خود را نداشته باشد.

ـ مهاجرت موقت: نوع مهاجرت كه مهاجران قصد بازگشت به محل اولية زنده گى خود را دارند، 

مهاجران كارگران فصلى و قبايل كوچى مى باشند. 
ـ مهاجرت اجبارى: نوع مهاجرتى كه با ميل و رضاى مهاجرين انجام نمى شود مانند مهاجرت در 

اثر جنگ ها وآفات طبيعى.
ميدياMedia : اطالعات جمعى كه شامل تلويزيون، راديو و نشرات مطبوع و غيره ميباشد.

ـ نفوس فعال اقتصادى: به تعداد نفوس يك كشور گفته ميشود كه كه در فعاليت هاى ساحه هاى 
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توليدى و غير توليدى اقتصادى مصروف هستند.
ناساNASA : مؤسسه تحقيقاتى فضايى اياالت متحدة امريكا .

كلوروفلوروكاربن(C.F.C): مخفف گاز كلورو فلوروكرين است.

گازات:يكى از حالت ماده است كه در طبيعت ديده مى شود، مثًال آب در حالت جامد ، بشكل 

يخ بر حالت مايع بشكل آب و حالت تبخير بحالت گاز ديده مى شود.
 :GPS گراوند پوزيشنگ ستيشن: جى،پى،اس

مايع  عناصر  ساير  و  ابحار  توسط  زمين  كه  گويند  را  مايع  كرة    Hydrosphere هايدروسفير 

احاطه شده است. 
ـ وفيات: در يك جامعه (شهر، منطقه و كشور) سرعت تعداد وفيات در طول يكسال در هر هزار 

باشنده تعيين ميشود.

بكار  افراد  و  تجارتى  امتعة  انتقال  براى  كه  است  وسايلى   :  Transportation نقليه  وسايط 

ميرود.
يخچالها: عبارت از توده يخ هايى است در مناطق مرتفع كوهستانى و قطبين زمين .

(Interface Message Processor (IMP) انتقال پيام از يك كمپيوتر به كمپيوتر ديگر.

تعداد افراد وفات شدهسرعت وفيات دريكسال=
فى هزار نفر باشنده
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