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اقلیم به نوبۀ . ندآب و هوایی بر اقلیم اثر می گذراشرایط عوامل تکتونیکی طبق نظریۀ تکتونیک صفحه ای از طریق کنترل 
وایی قومیت ها و پراکنش آنها تحت تاثیر عوامل آب و ه. خود باعث تمرکز قومیت ها در مناطق مختلف کرۀ زمین می شود

در نقشه . متاثر از صقحات تکتونیکی باعث پدید آمدن و تمرکز مظاهر خاص فرهنگی می شوند که مهمترین آنها زبان است
و زبان های ارائه شده در این مطالعه به خوبی نحوۀ قرارگیری صفحات تکتونیکی و تاثیر گذاری آن ها بر اقلیم، قومیت

وجود . گردیدسپس این موارد با در نظر گرفتن مرز تکتونیکی بین اوراسیا و عربستان بر روی ایران بررسی. مشخص است
نه ساز زمین بوم عربی در قسمتهای جنوب غربی باعث چیرگی اقلیم عربی در این بخش از کشور شده است و این امر زمی

البته با توجه تفاوت های موجود در میزان قدرت. حضور قومیت و زبان عربی در بخش های مذکور از میهن گردیده است
اری واقع تفکیک داده های کمی زمین شناسی با داده های فرهنگی انتظار مطابقت کامل مشاهدات با مدل پیشنهادی انتظ

.  گرایانه نیست اما انجام مطالعات فراگیرتر و دقیق تر به صحت سنجی فرضیۀ مورد بررسی کمک می نماید
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و هوا بر به طوری که مشاهده می گردد عوامل تکتونیکی طبق نظریۀ تکتونیک صفحه ای از طریق کنترل آب
. ن می شوداین اقلیم است که به نوبۀ خود باعث تمرکز قومیت ها در مناطق مختلف کرۀ زمی. اقلیم اثر می گذراند

تمرکز قومیت ها و پراکنش آنها تحت تاثیر عوامل آب و هوایی متاثر از صقحات تکتونیکی باعث پدید آمدن و
ی در شکل های ارائه شده به خوبی نحوۀ قرارگیر. مظاهر خاص فرهنگی می شوند که مهمترین آنها زبان است

ظر گرفتن این موارد بر روی ایران با در ن. صفحات تکتونیکی و تاثیر گذاری آن ها بر موارد ذکر شده مشخص است
سمتهای جنوب به نظر می رسد که وجود زمین بوم عربی در ق. مرز تکتونیکی بین اوراسیا و عربستان بررسی گردید

و غربی باعث چیرگی اقلیم عربی در این بخش از کشور شده است و این امر زمینه ساز حضور قومیت عربی
ته با الب. همینطور استفاده از زبان عربی توسط این دسته از هموطنان در بخش های مذکور از میهن گردیده است

ده های توجه به تبادالت فرهنگی و تفاوت های موجود در میزان قدرت تفکیک داده های کمی زمین شناسی با دا
میتهای متوع فرهنگی انتظار مطابقت کامل مشاهدات با مدل پیشنهادی انتظاری واقع گرایانه نیست کما اینکه قو

اقعیتی اما بررسی مثالها در ایران و جهان به طور کلی از و. دیگری نیز در این قسمت از کشور سکنی گزیده اند
.مستتر که همانا ارتباط بین تکتونیک صفحه ای، اقلیم و قومیت و نژاد انسانهاست پرده بر می دارد
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