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استدالل جغرافیایی
اسامی  کردن  حفظ  یعنی  جغرافیا  می کنند  گمان  برخی 
مکان های مختلف یا پدیده های گوناگون در روی زمین. آنها مثالً 
دانستن نام استان های کشور و مراکز آنها یا موقعیت کوه ها و رودها 
واقع،  در  اّما  )شکل1ــ10(،  می کنند  فرض  جغرافیا  را  بنادر  و 

دانستن نام مکان ها و پدیده ها تنها بخشی از دانش جغرافیاست. 
درست مثل محاسبه کردن که بخشی از دانش ریاضیات است یا 
خواندن که مقدمٔه مطالعهٔ  ادبیات به حساب می آید و در مجموع، 

همگی ابزار مطالعٔه علوم مختلف اند.
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ـ    10 فّعا لّیت 1

جمعیت،  ایرانگردی و  جهانگردی،     به دست آورده بودیم، با نگرش 
خاص جغرافیایی مطرح کردیم. همٔه اطالعاتی که در این فصول 
مورد استفاده قرار گرفتند، حاصل پژوهش های جغرافیایی نبودند. 
جغرافیا نیز همانند دیگر رشته های علوم، به  جمع آوری اطالعات 
مورد نیاز می پردازد. گاه خود، آنها را جمع آوری می کند و گاه از 
یافته های دیگر علوم استفاده می کند و با آنها استدالل جغرافیایی 

را انجام می دهد.

مسلماً می دانید که ابزار به تنهایی کاری انجام نمی دهد؛ مثالً 
یک چکش به تنهایی یک ابزار است که آن را برای انجام دادن 
کارهایی مثل کوبیدن آهن یا شکستن سنگ به کار می برند. حفظ 
کردن اسامی جغرافیایی مکان ها یا پدیده ها نیز فقط ابزاری برای 

مطالعه و استدالل جغرافیایی محسوب می شود.
ویژگی های طبیعی و  از  که  را  اطالعاتی  ما  در این کتاب، 
انسانی ایران، آب ها، جنگل ها و مراتع، بیابان ها، مخاطرات طبیعی، 

تجزیه و تحلیل پراکندگی ها
بسیاری از مباحث مطرح شده در سایر فصول این کتاب نیز 
حاصل علومی چون گیاه شناسی، زمین شناسی، هواشناسی و اقتصاد 

است اّما به شکل مسائل جغرافیایی به شما عرضه شده است.
برخی جغرافیا را پُلی بین رشته های مختلف علوم می دانند 

که علوم طبیعی را با علوم انسانی پیوند می دهد.
مباحثی که در فصل آب ها یا فصل جمعیت مطرح شد، در 
آب شناسی و جمعیت شناسی هم مطرح می شوند اّما در جغرافیا به 
پراکندگی آب ها در جهان یا پراکندگی جمعیت در روی کرٔه زمین 

و بررسی علل آن می پردازند.
جغرافیا بیش از هر چیز بر پراکندگی فضایی تأکید می کند. 
پراکندگی فضایی یعنی این که پدیده ها در چه مکان هایی به  وقوع 
می پیوندند و چرا؛ مثالً چرا سیل در کشور بنگالدش بیشتر به  وقوع 
می پیوندد. بررسی علل پیدایش سیالب و منطقٔه وقوع آن در واقع 
بررسی پراکندگی فضایی آن است. همچنین یک گیاه شناس بیشتر 
به چگونگی رشد درخت بلوط، ساختمان داخلی و چگونگی ازدیاد 
آن می پردازد یا رده بندی گیاهان را انجام می دهد اّما جغرافیدان 
به پراکندگی جنگل های بلوط در جهان یا مثالً ایران و علل رشد 
شکل 2 ــ10 ــ تجزیه و تحلیل علل وجود جنگل های بلوط در غرب ایران از این گیاه در آن مناطق توجه کرده، آن را تجزیه و تحلیل می کند 

وظایف جغرافیدانان است.

)شکل 2 ــ10(.
اقتصاد دانان  کنید.  توجه  زمینه  این  در  دیگری  مثال  به 
تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام های اقتصادی و 
اّما جغرافیدانان به چگونگی  عرضه و تقاضا را مطالعه می کنند، 
معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط 
زندگی شان پرداخته و به تجزیه و تحلیل این امر همت می گمارند؛ 
ایجاد  بندر  خاص،  مکان  یک  در  چرا  می پرسند  آنها  مثالً، 
می شود یا چگونه منابع معدنی در یک ناحیه ایجاد و شهرک های 

مطالبی را که در درس دهم )مخاطرات طبیعی چیست؟( ارائه شده است،  یک بار دیگر مرور کنید. ضمن 

مطالعه، بگویید که اطالعات این درس، از کدام علوم حاصل شده اند.
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صنعتی گسترده شده اند  یا چرا بخش های عمده ای از 
تولید  به  آسیا  اقتصادی در جنوب شرقی  فعالیت های 
است.  یافته  اختصاص  الکترونیکی  وسایل  و  ابزارها 
آنان همچنین به تشابهات و تفاوت های مکان ها با یکدیگر 

توجه دارند )شکل 3 ــ10(.

شکل 3  ــ10 ــ چه عواملی سبب رونق فعالیت ها در این بندر شده است؟

با توجه به شکل 4 ــ10 به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1 ــ از هندسه بیشتر در چه شاخه ای از جغرافیا استفاده می شود؟

2 ــ اقلیم شناسی )آب و هوا شناسی( و ژئومورفولوژی یافته های کدام یک از علوم علم را در اختیار جغرافیا 

قرار می دهند؟

3 ــ جغرافیای رفتاری، از داده های کدام علوم استفاده می شود؟

4 ــ فکر می کنید جغرافیای تاریخی یعنی چه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.

ک ها
  جغرافیای خا

ک شناسی
 خا

ی رفتاری
جغرافیا

ن  شناسی، 
انسا
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 اقتصادیجغرافیای

علوم سیاسی 
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تاریخ
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وم 
وعل

مار 
آ

 ای
یانه

را
 فیزیک

 جغرافیای زیستی 
  زیست شناسی 

سه 
هند

اییجغــرافیا 
افی
جغر

ون 
 فن

شکل 4  ــ10 ــ ارتباط بین علوم مختلف و جغرافیا و شاخه های آن

ز دور    اقلیم شناسی 
سنجش ا

مّی 
ی ک
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ر ج
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هیدرولوژی

ارتباط بین جغرافیا و علوم دیگر
در دو مثالی که در باال ارائه کردیم )گیاه شناسی و اقتصاد(، 
وجود  ارتباطی  اقتصاد  و  جغرافیا  و  گیاه شناسی  و  جغرافیا  بین 
داشت. بین جغرافیا و سایر رشته ها نیز ارتباط هایی وجود دارد. 

به شکل 4 ــ10 توجه کنید.

چنان که در شکل 4 ــ10 می بینید، جغرافیا از یافته های علوم 
دیگر هم استفاده می کند و با دید ترکیبی بررسی ها و مطالعات خود 
را در مورد پراکندگی پدیده ، روابط بین آنها انجام می دهد. برای 
رسیدن به نتایج مطلوب جغرافیدان از ابزار و فنون جدید و پیشرفته ای 
مانند سنجش از دور٭، رایانه، کارتوگرافی و آمار نیز بهره می گیرد.
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جغرافیا، علم ترکیبی
هنگامی که جغرافیدان، اسامی مکان ها و چگونگی وقوع 
پدیده ها را شناخت، به طرح پرسش های تازه ای می پردازد؛ مثالً، 
اگر با پدیدٔه تراکم جمعیت در جنوب شرقی آسیا روبه رو شود، این 

سؤال ها را مطرح می کند:
٭ چرا در این ناحیه از جهان، تراکم جمعیت زیاد است؟ 
چه عواملی سبب جذب جمعیت به این قسمت از جهان شده است؟

٭ چگونه پدیده های محیطی بر جمعیت جنوب شرقی آسیا 
تأثیر می گذارند و این مکان خاص را به وجود می آورند؟

٭ چه ارتباطی بین کشورهای جنوب شرقی آسیا و دیگر 
نواحی جهان وجود دارد )سرمایه ها، جمعیت، فّناوری و …(؟

٭ چه عواملی سبب رونق فعالیت های اقتصادی مردم در 
این ناحیه از جهان شده است؟

٭  چشم اندازهای کشورهای جنوب شرقی آسیا چگونه 
تغییر می کنند؟ )شکل 5 ــ10( 

٭ تغییر در این کشورها چه تأثیراتی بر زندگی مردم دارد؟
پاسخ گویی به این پرسش ها نیازمند ترکیب کردن اطالعات 
حاصل از علوم مختلف است و جغرافیا با ترکیب این اطالعات، 
به سؤاالت اساسی جغرافیایی پاسخ می گوید و در نهایت، دیدگاه 

جغرافیایی را در بررسی یک مکان، ارائه می دهد.

شاخه های علم جغرافیا
در شکل 4 ــ10 دقت کنید. همان طور  که در این شکل 
طبیعی  جغرافیای  جغرافیا،  علم  شاخه های  از  یکی  می بینید، 
و  آب  چون  موضوعاتی  جغرافیا،  علم  از  شاخه  این  است. 
هواشناسی، آب ها، ناهمواری ها، خاک ها، پوشش های گیاهی و 
زندگی جانوری را در کرٔه زمین بررسی می کند. جغرافیای طبیعی 
موضوعات  کاربرد  می دهند.  قرار  طبیعی  علوم  قلمرو  در  را 
جغرافیای طبیعی یافتن راه هـایی برای حـّل مشکالت محیطی نظیر 

مخـاطرات طبیعی است. 
و  ویژگی ها  و  انسانی  گروه های  انسانی،  جغرافیای 
مطالعه  و  بررسی  مکان های مختلف جهان  در  را  فعالیت هایشان 

روستانشینی،  شهرنشینی،  صنعت،  مذهب،  زبان،  مثل  می کند؛ 
رفتارهای اجتماعی و فعالیت های اقتصادی. این شاخه از جغرافیا 
کاربرد  می دهند.  قرار  اجتماعی  یا  انسانی  علوم  قلمرو  در  را 
موضوعات جغرافیای انسانی نیز یافتن راه هایی برای حّل مشکالت 

محیطی نظیر مهاجرت روستائیان به شهرهاست.
جغرافیدانان طبیعی و انسانی با یکدیگر بیگانه نیستند. آنان 

ـ      چشم انداز مکان ها  براثر تغییرات  اقتصادی دچار  شکل 5 ــ10 ـ
تحول     ودگرگونی می شود.

)الف( 

 ) ب(
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به همراه کلمٔه اقتصاد به شکل توسعۀ اقتصادی به کار می برند.
برنامه ریزی  و  زندگی  محیط  شناسایی  به  نیاز  علت  به 
وارد  هم  جغرافیدانان  آن،  ساکن  مردم  و  محیط  این  آیندهٔ   برای 
میدان مطالعات اقتصادی، اجتماعی شده اند. به همین علت، از 
گذشته های دور تاکنون، بین جغرافیا و مطالعات توسعه، ارتباطی 

قوی وجود داشته است.

برداشت های متفاوت از توسعه 
با توجه به درآمد کشورها و معیارهای اقتصادی، کشورهای 
جهان به دو گروه عمده یعنی کشورهای توسعه یافتۀ اقتصادی 

و کشورهای در حال توسعۀ اقتصادی تقسیم شده اند.
بعد از جنگ  جهانی دوم کشورها به دو گروه کشورهای 
شدۀ  برنامه ریزی  نظام  دارای  کشورهای  و  سرمایه داری، 
متمرکز، تقسیم شدند و کشورهای فقیر را جهان سوم نام نهادند. 
با فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهٔه 1990 و از بین رفتن نظام 
برنامه ریزی شده در این کشور و در بسیاری از کشورهای تحت 
سلطه اش در اروپای شرقی ،کشورهای جهان سوم مفهوم خود 
را از دست دادند. اکنون کشورها را به دو گروه عمدٔه کشورهای 

توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم می کنند.

توسعۀ پایدار
بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال 1992 که در مورد 
محیط زیست بود و به اجالس زمین معروف شد،   عنوان تازه ای 
سال  در  زمین  اجالس  در  که  مطرح شد،  پایدار  توسعۀ  نام  به 
قرار  تأکید  مورد  نیز  آفریقای جنوبی  دوربان  در  میالدی   2002
گرفت. همان طور که گفتیم، استفاده از منابع محیطی مثل معادن، 
جنگل ها، مراتع، آب ها، نفت و زغال سنگ و دیگر مواد انرژی زا 
الزمٔه توسعٔه اقتصادی است و کشورها برای پاسخ گویی به نیازهای 
مردم خود، به ناچار از منابع محیطی استفاده می کنند؛ مثالً کشور 
هند با جمعیت زیاد و رو به رشد باید از منابع خود استفاده کند تا 

به توسعٔه اقتصادی دست یابد )شکل 8 ــ10(.

شکل 6  ــ10 ــ درک چشم اندازها کار چندان آسانی نیست و نیازمند اطالعات 
بسیاری از علوم دیگر است.

یافته های خود را با هم در میان می گذارند و آنها را با هم ترکیب 
تا  می کنند  تحلیل  و  تجزیه  را  حاصل  یافته های  آن گاه  می کنند؛ 
بتوانند چشم اندازها را تفسیر کنند و به درک روابط متقابل انسان 

و محیط زندگی اش بپردازند )شکل 6ــ10(.

جغرافیا و توسعه
و  گستردن  معنای  به  لغت  در  توسعه  توسعه:  معنای 
فراخ کردن و در اصطالح به مفهوم حرکت به جلو برای رسیدن 
به کار  جوامع  دربارٔه  لغت  این  هنگامی که  است.  بهتر  شرایط  به 
برای  اجتماعی  و  امکانات محیطی  از  استفاده  به معنای  می رود، 
بهبود بخشیدن به شرایط زندگی در آن جامعه است و از این نظر، 
توسعه یک مفهوم اقتصادی پیدا می کند. اغلب کلمٔه توسعه را 
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شکل 8      ــ10 ــ کشور پرجمعیت هند بر منابع طبیعی این کشور فشار وارد می کند.

شکل 7 ــ10 ــ نقشۀ کشورهای جهان بر اساس تولید ناخالص ملی سرانه

بیش از5500 دالر
1800 تا5500 دالر
500 تا 1799دالر
کمتر از 500 دالر
بدون اطالعات

جنوب
شمال

مدار رأس الجدی

مدار رأس السرطان

استوا

مدار  قطبی

جنوب
شمال

0کیلومتر 5000

شکل 9 ــ10 
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اگر بهره برداری از منابع بدون در نظر گرفتن ظرفیت های محیطی 
و  جدی  خسارت  باشد،  کنونی  جمعیت  نیازهای  رفع  برای  فقط  و 
جبران ناپذیری به محیط وارد می شود و نسل های آینده دچار ضرر و زیان 
خواهند شد؛ بنابراین، چنین   توسعه ای دوام نمی آورد و پایدار نیست.
همچنین دربارٔه توسعٔه پایدار گفته اند که این نوع توسعه به 

ابعاد چهار  گانه زیر توجه دارد:

توسعٔه پایدار به معنای تأمین نیازهای امروز، بدون 
کاستن از توانمندی های نسل های آینده است. البته منظور 
ما این است که آیندگان هم از منابع و ذخایر سهمی داشته 
به  پایدار، توسعه ای همه جانبه است وفقط  باشند. توسعٔه 

تأمین نیازهای مادی انسان امروز از محیط نمی اندیشد.

خالصه
 جغرافیا بر پراکندگی فضایی پدیده ها تأکید می کند و با نگرشی خاص، دستاوردهای علوم دیگر را با هم ترکیب 

می کند.
 برداشت ها از توسعه و مفهوم آن متفاوت بوده و کشورهای مختلف براساس این برداشت ها تقسیم بندی شده اند.

 توسعٔه پایدار یعنی توسعه ای که تداوم داشته باشد و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در 
آن در نظر گرفته شود.

1ــ ُبعد اقتصادی: مدیریت منابع مالی به نفع عموم مردم؛ 
به طوری که عامٔه مردم از آن سود برند.توزیع عادالنه در  آمد و ثروت  

و جلوگیری از ایجاد فاصلٔه زیاد سطح زندگی بین فقیر وغنی. 
2ــ ُبعد زیست  محیطی )اکولوژیکی(: توجه به امکانات 
محیطی و بهره برداری صحیح از آن   و بر هم نزدن توازن در طبیعت 

و جلوگیری از بهره برداری بی رویه از منابع آن.
و  و شهرها  بین روستاها  تعادل  ایجاد  ُبعد مکانی:  3ــ 
یک  مختلف  بخش های  همٔه  ساکنان  که  توسعه  ای  کردن  عملی 

کشور را در  بر  گیرد.
ویژگی های  به  توجه   : اجتماعی  ــ  فرهنگی  ُبعد  4  ــ 
با  که  توسعه  برای  مناسب  راه های  یافتن  و  جوامع  فرهنگی 
خصوصیات فکری، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه مطابق باشد. 
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توسعه و وابستگی انسان ها و مکان ها به یکدیگر 
می گویند دنیا در حال کوچک شدن است؛ شاید این عبارت 
چندان هم دور از واقع نباشد. ما همواره اخباری را دربارٔه دیگر 
مکان ها و کشورها دریافت می کنیم. رسانه های گروهی به ما امکان 
می دهند که از دیگر مکان ها با خبر باشیم. اتفاقاتی که در یک کشور 
یا منطقه رخ می دهد، بر دیگر نواحی جهان تأثیر می گذارد؛ مثالً 
یک  در  برنج  یا  گندم  نابودی کشتزارهای  باعث  که  وقوع سیلی 
کشور می شود، ممکن است بر قیمت این کاالها در این کشور و 
مناطق دورتر تأثیر بگذارد و ارزش آنها را در نواحی دور دست 
افزایش دهد )شکل 9 ــ10( یا نوسان قیمت نفت، تأثیر زیادی بر 

ـ که مصرف کننده یا تولید کننده  اقتصاد کشورهای دور و نزدیکـ 
این مادٔه انرژی زایند ــ دارد. حتی، کشف یک داروی جدید در 
نواحی  در  بیماران  مداوای  ناحیٔه جهان ممکن است سبب  یک 
دور و نزدیک جهان امروز شود. این مثال ها، وابستگی انسان ها 
را به یکدیگر در جهان امروز نشان می دهد؛ بنابراین، ما به کسب 
اطالعاتی از سایر کشورها و نواحی جغرافیایی جهان نیازمندیم. 
به همین علت، کارشناسان توسعه معتقدند که امر توسعه را باید در 
همه جای کرهٔ زمین در نظر گرفت و یک ناحیه یا کشور را نمی توان 
از سایر کشورها جدا کرد. بسیاری از پدیده هایی که در امر توسعه  

تأثیر می گذارند، جهانی اند و گسترٔه وسیعی دارند.

1ــ با توجه به درس هشتم و  نهم، توضیح دهید که چگونه آلودگی های محیطی یک کشور بر سایر کشورها 

تأثیر می گذارد؟

و  سیاسی  تصمیم گیری های  یا  طبیعی  رویدادهای  تأثیر  دهندهٔ  نشان  که  کنید  ذکر  دیگری  مثال های  2ــ 

اقتصادی در یک کشور بر کل جهان یا نواحی دیگر آن کشور  باشد.

شکل 10 ــ10 ــ آیا وقوع سیل در یک کشور، در سایر نواحی جهان  تأثیر دارد؟
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٭ مقدار مصرف سرانٔه آهن یا سیمان
٭ نرخ زاد و ولد

٭ شاخص های دیگر …   .
از  برخی  جدول،  این  در  کنید.  توجه  زیر  جدول  به 
شاخص هایی که در محاسبٔه میزان توسعٔه اقتصادی کشورها مورد 

توجه قرار می گیرند، ذکر شده است.

توسعه را چگونه اندازه گیری می کنند؟
شاخص های  از  کشورها،  توسعٔه  میزان  محاسبٔه  برای 

مختلفی استفاده می کنند مثل:
٭ میزان درآمد سرانٔه مردم یک کشور

٭ مقدار مصرف سرانٔه انرژی
٭ طول عمر مورد انتظار در بدو تولد )امید به زندگی(

نام کشور        
                    

امید به زندگی
زنان )سال( مردان

درآمد سرانه
)دالر(

رتبۀ درآمد
سرانه

مصرف سرانۀ انرژی بر  حسب
کیلوگرم زغال سنگ٭

رتبه
نرخ زاد وولد

)درصد(
     رتبه

جمعیت
)میلیون نفر( 

رتبه

سوئیس
نروژ

فرانسه
ژاپن

مجارستان
مصر

کلمبیا
کویت

زالندنو
زامبیا

کنیا
هند

84
83
85
86
77
74
76
79
82
37
53
66

79
78
78
79
69
70
69
77
78
38
53
65

430/80
53/690
33/470
34/600
17/430
5/400
6/640

49/970
26/340
1/220
1/540
2/740

3629
5318
4042
3856
2383
600
622

8622
4245
149
110
248

    1
1/2
1/3
0/9

    -0/3    
2/7
2

            2/1    
     1/5
     4/3
     4

       2/4

7/6
4/8

6/26
 127/7

9/9
78/1
45/7
2/8
4/4

12/7
40/2

1186/4

٭ معادل زغال سنگ محسوب شده است وگرنه همٔه این کشورها فقط زغال سنگ مصرف نمی کنند.

 Global Geography.Harmj.DEBLij.Petero.Muller2010 : منبع اطالعات جدول

جدول 1 ــ10 ــ جدول شاخص های توسعۀ اقتصادی در برخی از کشورها )2010( 

1 ــ با توجه به ارقام جدول 1 ــ10، رتبهٔ کشورها را در ستون مربوط به آنها بنویسید.

2 ــ آیا می توان از ارقام جدول نتیجه گرفت که کشورهایی که از نظر درآمد رتبهٔ پایینی دارند، رشد جمعیت 

زیادی دارند؟

3 ــ آیا به نظر شما، می توان فقط با توجه به شاخص هایی که در جدول آمده اند، میزان توسعه یافتگی کشورها 

را مشخص کرد؟ چرا؟
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البته گاهی برای مشخص کردن میزان توسعه در کشورها، 
شاخص های دیگری هم مورد محاسبه قرار می گیرند؛ مثل:

٭ درصد باسوادی 
راه آهن ،     ) طول  راه ها  شبکٔه  به   دسترسی  میزان  ٭ 

بزرگراه ها و...(

٭ میزان اشتغال زنان در مشاغل علمی و فنی 
٭ نرخ مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال )شکل 11 ــ10(

٭ میزان ثبت نام دختران در مدارس
٭ درصد نیروی انسانی شاغل در فعالیت های صنعتی و خدماتی. 

شکل 11 ــ10 ــ واکسینه کردن کودکان که سبب کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می شود، از 
نشانه های توسعه در یک کشور است.

اندازۀ نسبی اقتصادی کشورها 
به  می کنند،  بررسی  را  توسعه  موضوع  جغرافیدانانی که 
جای  آن که با توجه به وسعت واقعی کشورها به تهیٔه نقشٔه جهان نما 

بپردازند، نقشٔه جالب دیگری را ابداع کرده ا ند. در این نقشه وسعت 
کشورها براساس میزان تولید ناخالص ملّی   آنها )معیار اقتصادی( 

در نظر گرفته می شود )شکل 12 ــ10(.

1 ــ  در شکل 12 ــ10 به وسعت کشورهای ژاپن، روسیه و برزیل در روی نقشهٔ صفحهٔ بعد توجه کرده و وسعت 

ایران را با بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا و منطقهٔ خاور میانه مقایسه کنید.

2 ــ اندازهٔ کشورهای ایران، بلژیک، ایتالیا، ژاپن و استرالیا را با اندازهٔ واقعی آنها در روی یک نقشه جهان نما 

مقایسه کنید.

3 ــ به نظر شما چرا کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی این قدر کوچک شده اند؟
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شکل 12 ــ10 ــ اندازۀ نسبی اقتصادی کشورها براساس تولید ناخالص ملی در سال 1995 میالدی   

شاخص توسعۀ انسانی
توسعٔه اقتصادی تا چندی پیش یک مفهوم گسترده و گاه 
نامشخص بود که هر ملتی از آن برداشت خاصی می کرد. در آن 
زمان، برای تعیین توسعٔه اقتصادی در یک کشور، اغلب از محاسبٔه 
اقتصادی یک کشور  میزان رشد  یا  مردم کشورها  درآمد سرانٔه 

نتیجه گیری می شد؛ مثالً، کشور کم وسعت کویت با درآمدهای نفتی 
زیاد و جمعیت کم، در آمد سرانٔه زیادی داشت که سبب می شد این 

کشور، توسعه یافته تلقی شود.
 اگر تنها عوامل اقتصادی در نظر گرفته شود، دسته بندی 
بود. کشورهای  ترتیب خاصی خواهد  به  نظر توسعه  از  کشورها 

در شکل 13 ــ10 دقت کنید   و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1 ــ میزان شاخص توسعهٔ انسانی برای ایران چه مقداری را نشان می دهد؟

2 ــ میزان شاخص مذکور برای استرالیا چه مقداری را نشان می دهد؟

3 ــ میزان شاخص مذکور برای هند چه قدر است؟

4 ــ چرا مقدار این شاخص برای دو کشور هند و چین کم است؟

نروژ

سوئد
فنالند 

لهستان
دانمارک

چین

کرۀ جنوبی
نپال
بنگالدش  ژاپن 

 ایاالت متحده

برزیل

آرژانتین 

 پرتغال 
 اتریش

فرانسه آلمان 

انگلستان

ایتالیا 

 آفریقای جنوبی

  مصر

 نیجریه

 اندونزی

تایوان 

ایرلند

کانادا

استرالیا

 زالندنو

بلژیک هلند

 روسیه

سنگاپور

ترکیه ایران

تایلند
سویس

یونان 
 عربستان

اوکراین

 هند

مکزیک  اسپانیا

فیلیپین 

 تولید ناخالص ملی میلیارد دالر

500

100 

ونزوئال
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ثروتمند در باالی جدول و کشورهای فقیر در پایین جدول توسعه 
قرار می گیرند اّما چنان که می دانیم، پول و ثروت نشانگر همه چیز 
نیست؛ به همین دلیل، کارشناسان توسعه در سازمان های بین المللی 
)مثل سازمان ملل متحد یا بانک جهانی٭( سعی کرده اند با استفاده 
از آمارها کیفیت زندگی را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه 
کنند. آنان شاخص جدیدی را به نام شاخص توسعۀ انسانی مطرح 
کرده اند که در آن  ، سه عامل قدرت خرید مردم، امید به زندگی 
و میزان باسوادی  مورد توجه قرار می گیرد که اولی اقتصادی، 
دومی بهداشتی ــ درمانی و سومی از جملٔه مسائل فرهنگی است. 
باالترین حد را  یاد شده  در صورتی که کشوری در هر سه زمینٔه 

داشته باشد، به عنوان شاخص، نمرهٔ یک را دریافت می کند و هرچه 
شاخص کشوری به عدد یک نزدیک تر باشد،  نشانهٔ  باال بودن توسعٔه 
انسانی درآن کشور است و بر عکس؛ مثالً در سال 2010 کشور 
سوئد    باالترین و کشور زیمبابوه کمترین رتبه  را بین کشورهای 
جهان داشته اند و کشور ایران رتبه 70 را در میان 194 کشور جهان 
به دست آورده است. هم چنین این شاخص در طول  زمان  یعنی 
سال های مختلف ، متغیر است   و  ممکن است کشوری از شاخص 
محاسبٔه  نتیجٔه  بر عکس  !    یا  کند  حرکت  باال  سمت  به  پایین  رتبه 
شاخص توسعٔه انسانی برای کشورهای مختلف جهان، مشخص 

شده و بر روی نقشه ای نشان داده شده است )شکل 13 ــ10(.

شکل 13 ــ10 ــ نقشۀ جهانی مقدار شاخص توسعۀ انسانی برای کشورها )2010(

وظایف جغرافیدانان در مطالعۀ توسعه
البته باید یادآوری کرد که بسیاری از کشورها با شاخص های 
مختلفی که نشان دهندهٔ توسعه است، موافق نیستند. به عقیدٔه آنان 
این شاخص ها و تعاریف سبب تقسیم کشورهای جهان به کشورهای 
ثروتمند و فقیر می شود. ریشه های این ثروت و فقر باید دقیقاً مورد 
مطالعه  قرار گیرد و به عوامل تاریخی و اجتماعی در این امر توجه 
شود. همچنین باید دید که آیا واقعاً با بهبود شاخص های توسعه، 
را  مردم  شادی  چیزی  چه  می کند؟  تغییری  مردم  واقعی  زندگی 

اندازه گیری می کند؟ با چه معیارهایی می توان میزان پای بندی مردم 
را به اعتقادات ملی و   مذهبی اندازه گیری کرد؟ مقدار توجه آنان را 
به محیط زیست و حفظ تعادل آن چگونه باید اندازه گرفت؟ وظیفٔه 
جغرافیا و جغرافیدانان توجه به همٔه عوامل دخیل در محیط طبیعی و 
انسانی و بررسی روابط پیچیدهٔ آنها با یکدیگر است. تجزیه و تحلیل 
داده های محیطی و انسانی و ارائٔه چهرٔه واقعی از جهان امروز، 
از وظایف جغرافیدانان است. چنین مطالعاتی، ارزش جغرافیا را 

مشخص کرده و مطالعات جغرافیایی را لذت بخش می کند.

شاخص توسعۀ 
انسانی ــ گزارش

بدون اطالعات
>0/45
0/5ــ 0/45
0/55ــ 0/5
0/6ــ 0/55
0/65ــ 0/6
0/7ــ 0/65
0/75ــ 0/7
0/8 ــ 0/75

<0/8
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خالصه
 برای اندازه گیری میزان توسعه و نمایش توسعه یافتگی، معیارها و ابزارهای گوناگون   مورد استفاده قرار 

می گیرند.
 در شاخص توسعٔه انسانی سه عامل قدرت خرید مردم، امید به زندگی وبا سوادی در نظر گرفته می شود.

 جغرافیدانان در مطالعات توسعه می توانند نقش عمده ای را بر عهده گیرند.

شکل 14 ــ10 ــ یک چشم انداز جغرافیایی


