
مقدمه
طى سال های گذشته مطالب مختلفى را در کتاب های درسى خوانده اىد. آىا هىچ اندىشىده اىد که اىن مطالب در زندگى 

شما چه کاربردی دارد؟ 
بدون شک همهٔ علوم مفىدند. اما برخى از آنها در زندگى حال و آىندهٔ ما نقش بىشتری دارند. ىکى از آن علوم، علم 
جغرافىاست که در اىن کتاب مى خواهىم با آن بىشتر آشنا شوىم. مى خواهىم ببىنىم تا چه اندازه اىن علم در زندگى ما مؤثر است؟ 

پىش از آنکه به نقش و اهمىت دانش جغرافىا در زندگى پى ببرىم، الزم است تا با تعرىف اىن علم آشنا شوىم. 

درس اّول : جغرافىا، علمى برای زندگى

شکل 1ــ1 ــ چشم اندازى از ىک محىط جغرافىاىى ــ شهر بانه در استان کردستان

علم  تعرىف  زمان  علمى  مقتضىات  به  توجه  با  بنابراىن، 
تکامل  و  تحول  دستخوش  علمى  رشته هاى  ساىر  مانند  جغرافىا 
گردىد. از اىن رو، مى باىست به عملکرد انسان بر محىط نىز توجه 
شود. امروزه مى توان جغرافىا را »علم بررسى رابطٔه متقابل انسان 

و محىط« به منظور بهبود زندگى بشر دانست. 
رابطۀ متقابل انسان و محىط: همان طور که در تعرىف 
علم  در  اصلى  عامل  دو  محىط  و  انسان  خواندىد  جغرافىا  علم 
جغرافىا محسوب مى شوند. انسان تنها آفرىدٔه هوشمند خداوند 

فصل
1

جغرافىا چىست؟
تعارىف  اىن رشتٔه علمى  به گستردگى شاخه هاى  با توجه 
و  ساده ترىن  از  ىکى  لىکن  و  است  گرفته  صورت  آن  از  زىادى 
قدىمى ترىن تعارىف جغرافىا »علم توصىف زمىن« است. به عبارت 
دىگر جغرافىا در گذشته، علمى بود که به وصف زمىن و پدىده هاى 

مختلف روى آن مى پرداخت. 
انسان با توسعٔه دانش، صنعت و فّناورى به طور دائم کرٔه 

زمىن را تغىىر مى دهد. 
1
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از  بتواند  تا  مى کند  او کمک  به  انسان  و خالقىت  است. هوش 
امکانات اطراف خود به بهترىن شکل استفاده کند. در اطراف ما 
بىابان  پدىده هاى مختلفى مانند کوه، دره، رود، درىاچه، جنگل، 
و  … وجود دارد. در طول زمان انسان فهمىد که مى تواند بسىارى 

زمىن  کرٔه  جاى  همه  در  محىط  با  انسان  رابطٔه  چگونگى 
ىکسان نىست. در بسىارى از مناطق )مانند مناطق قطبى( شراىط 
محىطى به گونه اى است که بهره بردارى و زندگى در آنجا براى انسان 
دشوار است. در گذشته انسان از وساىل ابتداىى و ساده استفاده 
مى کرد. بنابراىن، محىط کمتر تغىىر مى کرد، اما با پىشرفت علوم  و 
فنّاورى انسان از محىط بىشتر استفاده کرد و تغىىرات زىادترى اىجاد 
کرده است؛ به عنوان مثال، انسان در گذشته با استفاده از مواد و 
براى خود مسکن  مصالحى که طبىعت در اختىارش مى گذاشت 
مى ساخت. اما امروزه منابع معدنى مختلف را از اعماق زمىن بىرون 
مى کشد. با تغىىر اىن مواد اولىه در کارخانه ها، محصوالت جدىدى 
در محىط،  بـا دخالت هـاى خود  انسان  نتىجه  مـى کند.در  تولىد 
تغىىراتى را به وجود آورده و آن را از حالت تعادل خارج کرده است. 

از نىازهاىش را از محىط طبىعى بدون هىچ تغىىرى به دست آورد، اما 
اگر بخواهد از محىط اطراف خود استفادٔه بىشترى ببرد الزم است 
تا در اىن محىط تغىىراتى اىجاد کند. به اىن ترتىب، محىط طبىعى به 

محىط جغرافىاىى تبدىل شد.

شکل 2 ــ1ــ تصوىرى از پدىده هاى انسانى و پدىده هاى طبىعى 

شکل 3 ــ1ــ وساىل کشاورزى سّنتی

شکل 4ــ1ــ وساىل کشاورزى امروز
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شکل  5 ــ 1ــ بهره بردارى از منابع طبىعى در شراىط و محىط هاى مختلف

درىا  بستر  زىر  از  نفت 
هم استخراج مى شود.

از انرژى هسته اى الکترىسىته 
به دست مى آىد.

در کشورهاى فقىر از 
چوب جنگل براى سوخت 

استفاده مى شود.

زغال سنگ از دل کوه ها 
استخراج مى شود.

از اعماق زمىن گاز استخراج مى شود وانرژى  مورد 
نىاز صناىع در مخازن ذخىره مى گردد.

فّعالّىت گروهى : 1ـ1 
به نقشهٔ جهان نمای زىر توجه کنىد. مناطقى که رابطهٔ انسان با محىط، رابطه ساده ای است را با مناطقى که شراىط 
زندگى در آن دشوار است مقاىسه کنىد و با مشورت همکالسى های خود، به سرزمىن های مساعد و نامساعد تقسىم بندی 

نماىىد.

 ژاپن

اقىانوس هند 

اقىانوس اطلس
اقىانوس آرام 

6ــ صحراى بزرگ آفرىقا
)           (

استوا 3ــ جنوب شرقى آسىا)      ( 

1ــ نواحى قطبى  )         (

4ــ جلگۀ آمرىکاى شمالى ) مساعد(

ـ جلگۀ مى سى سى پى 5 ـ
    )          (

 استرالىا

2ــ فالت تبت  )             (

آسىا 
اروپا 

آمرىکاى
جنوبى 
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چرا انسان در ارتباط با طبىعت، دچار مشکل شده است؟
محىط طبىعى در کل، ىک مجموعٔه متعادل شامل هوا کره 
)آتمسفر(، سنگ کره )لىتوسفر( و آب کره )هىدروسفر( است در 
هر سه محىط انسان با دخالت هاى خود تغىىراتى را به وجود آورده 

است و اىن سه محىط را از حالت تعادل خارج کرده است. 
به مثال زىر توجه کنىد: 

قطع درختان جنگلى )سنگ کره( سبب افزاىش گازکربنىک 
)هواکره( و آلودگى هوا مى شود. پىامد اىن تغىىرات، سبب افزاىش 
دماى کرٔه زمىن و ذوب شدن ىخچال هاى قطبى و باال آمدن سطح 

آب درىاها و اقىانوس ها مى شود )آب کره(.  
درىا،  محىط  مانند  طبىعى  محىط  در  توازن  هرحال  به 
محىط جوّ  )آتمسفر( جنگل، نواحى قطبى نباىد با زىاده روى در 
به هم بخورد. امروزه  بهره بردارى و غارت طبىعت توسط انسان 
برخى از کشورهاى پىشرفتٔه صنعتى با دانش و فّنا ورى جدىد در 
هر گوشه از جهان، دست به بهره بردارى شدىد زده و سودجوىانه 
در حال برهم زدن تعادل محىط زىست انسان هستند بدىن ترتىب، 
رابطه سالم و متعادل انسان با طبىعت به رابطه اى نامتعادل که به 

ضرر محىط و انسان است تبدىل شده است. 

ـ 1364( ـ 1ــ افزاىش مصرف نفت در جهان )74 ـ شکل 7 ـ

شکل 6 ــ1ــ تخرىب جنگل ها به منظور بهره بردارى اقتصادى
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جغرافىدانان در بهبود زندگى انسان چه نقشى دارند؟
ما در زندگى روز مرهٔ خود از علم جغرافىا استفادٔه فراوان 
مى کنىم. لباسى که مى پوشىم معموالً متناسب با شراىط آب و هواىى 
به  توجه  با  اغلب  نوع غذاىى که مى خورىم  محل زندگى ماست، 

شده  فراهم  ما  اطراف  جغرافىاىى  محىط  کشاورزى  محصوالت 
است. پنجرٔه اغلب خانه ها براساس جهت هاى جغرافىاىى ساخته 
شده است. بنابراىن، علم جغرافىا مانند ساىر علوم در بهبود زندگى 

انسان نقش دارد. 
مثالً جغرافىدان براى شناساىى و تعىىن منطقٔه مناسب کشت 
چاى، همٔه وىژگى هاى الزم براى کشت اىن محصول از جمله نوع 
آب و هوا، نوع خاک، نوع ناهموارى، بازار فروش، نىروى انسانى 
مناسب براى کشت را بررسى مى کند و با توجه به همٔه اىن موارد 

مکان مناسب را انتخاب مى نماىد. 
جمعىت،  تـراکم  شهر  در  فـروشگاه  ىک  اىجاد  براى 
قىمت مغازه ها و زمىن، نـزدىکـى به اىستگاه هاى حمل و نقل 
مطالعه  مورد  را  بازار  و  مسکونى  منطقٔه  به  نزدىکى  شهرى، 

مى دهد.  قرار 
بدىن ترتىب، جغرافىا با دىد »ترکىبى« ىا »کل نگرى« به مطالعه 
و بررسى موضوعات مى پردازد، زىرا اجزا و عوامل محىطى در 

ارتباط با ىکدىگر عمل مى کنند. 
مطالعٔه همه جانبه و جامع تمام پدىده ها با وىژگى هاى آن در 
ىک مکان، همان به کارگىرى دىد ترکىبى است که جغرافىدان از 
آن استفاده مى کند و به حل مشکل مى پردازد و ىا طرح مناسبى 

ارائه مى کند.

فّعالّىت گروهى : 2ـ1
٭ برداشت های خود را از اىن تصوىر بنوىسىد.           
..........................................
..........................................

ـ 1ــ مزرعۀ کشت چاى ــ استان گىالن شکل 8 ـ
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جغرافىدانان اطالعات خود را از چه منابعى به  دست 
مى آورند؟

هرگاه جغرافىدانان با مسئله اى روبه رو شوند، براى پاسخ  ــ 
گوىى به آن و انجام مطالعات خود به اطالعات نىاز دارند.اىن اطالعات 

را مى توان از منابع و روش هاى مختلفى به دست آورد مانند: 
کتابخانه اى  روش  در  کتابخانه اى:  روش هاى  الف( 

به  کتابخانه  در  موجود  منابع  از  استفاده  با  جغرافىدان  و  محقق 
بىشتر  تقرىباً  روش،  اىن  در  مى کند.  اقدام  اطالعات  گردآورى 
تالش جغرافىدان در کتابخانه صورت مى گىرد. کتاب ها، مقاله ها، 
تصاوىر  هواىى،  عکس هاى  راىانه اى،  نرم افزارهاى  نقشه ها، 
گرد آورى  منابع  از  نامه ها  آمار  و  مطبوعات  اسناد،  ماهواره اى، 

اطالعات محسوب مى شود. 

فّعالّىت گروهى  : 3ـ1
در اىن دشت پاىکوهى شهرکى در حال احداث است. جغرافىدان در تعىىن مکان اىن شهرک با دىد ترکىبى 

مطالعه کرده و پرسش هاىى را مطرح نموده است. شما پرسش های او را تکمىل کنىد. 
ـ آىا محل احداث شهرک در مسىر سىل قرار دارد ىا نه؟

ـ ...............................................................................؟
ـ آىا منابع آب کافى براى مصرف ساکنان شهرک وجود دارد؟

ـ ...............................................................................؟
ـ ...............................................................................؟

ـ 1ــ گنجىنۀ جهانى کتب خطى اسالمى کتابخانۀ بزرگ حضرت آىت الله العظمى مرعشى نجفى)ره( در قم شکل 9 ـ
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ـ ىکى از راه هاى کسب اطالعات، مراجعه به سازمان ها  1ـ
و استفاده از کتاب ها و آمارنامه ها است. 

مثالً براى شناخت وضعىت آب و هواى ىک ناحىه و تهىٔه 
آمار و اطالعات چندىن ساله، به سازمان هواشناسى مراجعه مى کند. 

اىن اطالعات شامل:
روزهاى  تعداد  ساالنه(،  و  )ماهانه  بارش  و  دما  مىزان 
ىخبندان، ساعات آفتابى، سرعت و جهت وزش باد و … مى باشد.
برخى جغرافىدانان اىن اطالعات را به صورت نمودارهاى مختلف 

نماىش مى دهند.
استفاده  مختلف  نقشه هاى  از  مى توانند  2ــ جغرافىدانان 

کنند. نقشه ها پراکندگى پدىده هاى انسانى٭ و طبىعى را نماىش 
مى دهند.

جغرافىدانان براساس اهداف خود از نقشه ها در مقىاس هاى 
مختلف استفاده مى کنند. نقشه هاى بزرگ  مقىاس، جزئىات را بهتر 
نماىش مى دهند. مانند نقشه هاى شهرى که در آنها حتى خىابان هاى 
فرعى هم مشخص است )شکل 12ــ1(. برخى نقشه ها در مقىاس٭ 
کوچک تهىه مى شوند و پهنه هاى وسىعى از سطح زمىن )کشور ها  ــ 
آنها دقىق و مشخص  نماىش می دهند که جزئىات در  قاره ها( را 
نىست. جغرافىدانان مى توانند با مقاىسٔه چند نقشه به ىک ىا چند 

نتىجه جدىد برسند.
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شکل 10ــ1ــ نمودار مىزان بارندگى و دما در اىستگاه شىراز
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شکل 12ــ1ــ نقشۀ شهرى همدان
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3ــ جغرافىدانان، از عکس هاى هواىى که به وسىلٔه هواپىما 
به  که  همه جانبه اى  دىد  دلىل  به  و  مى کنند  استفاده  مى شود  تهىه 
بىن  احداث جاده هاى  در  امروزه  مفىدند.  بسىار  مى دهد،  دست 
شهرى، حفر تونل ها، جنگل کارى هاى مصنوعى، تعىىن محدودٔه 
پارک هاى وحش، تأسىس سدها و قبل از هرکار عمرانى دىگرى 

در سطح وسىع، از عکس هاى هواىى استفاده مى کنند.
بررسى  براى  را  هواىى  عکس هاى  مستقىماً  جغرافىدانان 
وضعىت پدىده هاى موجود، با ىک دىد کلى به کار مى گىرد. کاراىى 
عکس هاى هواىى زمانى بهتر معلوم مى شود که از ىک ناحىه به 
فاصلٔه زمانى معىن مثالً چند ماه ىا چند سال تصاوىرمتعدد گرفته 
باشند. مقاىسٔه عکس ها، نشان دهندٔه تغىىرات پدىده هاى مختلف 

در سطح زمىن است.
منابع  بررسى  به منظور  نىز  ماهواره ها  پرتاب  بـا  امروزه   

شکل 13ــ1 ــ  نقشۀ پراکندگى جغرافىاىى نقاط شهرى اىران در سال 1365

فّعالّىت گروهى : 4ـ1

شکل12ـ1 و 13ـ1 را با هم مقاىسه کنىد.

شکل 14ــ1ــ  عکس  هواىى از پل فجر تهران)تقاطع بزرگراه هاى مدرس و همت(

درىاى عمان

خلىج فارس

عالئم
باالى 2000 متر

شهرهاى کمتر از 25 هزار نفر
شهرهاى 50-25 هزار نفر

شهرهاى 100-50 هزار نفر
شهرهاى 500-100 هزار نفر

شهرهاى 500 تا ىک مىلىون نفر
شهرهاى باالى ىک مىلىون نفر

کىلومتر 200           100                0

درىاى خزر

زمىنى و ثبت تصاوىر از ارتفاعات مختلف، مىدان دىد گسترده اى 
براى مطالعٔه پدىده ها به وجود آمده است.
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شىرىن رود

کوه هاى هرمز

کوه گنبد

گنبد نمکى

شکل 16ــ1ــ تصوىر ماهواره اى بخشى از سواحل جنوب اىران
جزىره هنگام

جنگل هاى حرا

جزىره قشم

جزىره هرمز
گنبد نمکى

تنگه خور

رود شور

جزىره الرک

قشم

داده هاى درىافتى از ماهواره ها مى تواند  بر  روى کاغذ و ىا 
بر صفحه نماىش ىک راىانه نقش ببندد. بازتاب نور هر پدىده ، در 
تصاوىر ماهواره اى بىانگر وضعىت خاصى است. به عنوان مثال، 
منابع آب هاى سطحى، گىاهان، جنس سنگ ها، شکل ناهموارى 
و گسترٔه بىابان ها و کشت زارها و … با رنگ هاى خاصى مشخص 

مى شوند.

مى دهند؛  به  دست  ترکىبى  دىد  نىز  ماهواره اى  تصاوىر 
زىرا اجزاى گوناگون ىک محىط را ىکجا و به  هم پىوسته به نماىش 

مى گذارند.
مقاىسٔه تصاوىر ماهواره اى که در زمان هاى مختلف تهىه 
در  انسانى  و  پدىده هاى طبىعى  تغىىر  روند  شده است، چگونگى 

سطح زمىن را به خوبى نشان مى دهد. 

شکل 15 ــ1ــ عکس  هواىى از توزىع مکانى آتش سوزى در جنگل هاى استان گلستان

0    7،000  14،000    28،000    42،000    56،000
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خالصه 
 انسان برای ادامهٔ حىات و رفع نىازمندی های خود به محىط طبىعى پىرامون خود نىازمند است. 

 محىطى که ما در آن زندگى مى کنىم نظم و قاعدهٔ خاصى دارد. 
 انسان با محىط های گوناگون در ارتباط است. 

 شکل رابطهٔ انسان با محىط در مکان های مختلف و همچنىن در طول زمان تغىىر نموده است. 
 جغرافىا به چگونگى رابطهٔ انسان در مکان های مختلف مى پردازد و سعى در ارائهٔ راهکارهای مناسب 

برای حفظ تعادل محىطى دارد. 
 جغرافىدان با دىد کلى نگری و با استفاده از منابع مختلف به بهبود زندگى انسان ها کمک مى کند. 

که  به روش هاىى گفته مى شود  ب( روش هاى مىدانى: 
ناگزىر است از محىط هاى  براى گردآورى اطالعات  جغرافىدان 
مختلف بازدىد کند و از طرىق ارتباط مستقىم، اطالعات مورد نظر 
را گرد آورى کند؛ به عنوان مثال، تخرىب جنگل  و ىا آلودگى هوا 

و درىا را از نزدىک ببىند.
روش هاى گردآورى مىدانى شامل پرسش نامه ها، مصاحبه ها 

و مشاهده است.
پرسش کتبى  تعدادى  از  پرسش نامه  پرسش نامه :  1ــ 
ىا  حضورى  صورت  به  مى تواند  پاسخ دهنده  که  شده  تشکىل 
به  مربوط  پرسش هاى  گاهى  دهد.  پاسخ  آنها  به  غىرحضورى 
موضوع مورد تحقىق به شکل مستقىم ىا غىرمستقىم مطرح مى شود.
2ــ مصاحبه: روشى است که اطالعات مورد نىاز تحقىق 
از طرىق ارتباط مستقىم بىن جغرافىدان با پاسخگو )مصاحبه شونده( 

به دست مى آىد؛ مثالً در مورد وقوع مخاطرات طبىعى در گذشته ىا 
تغىىر سىماى شهر ىا روستا، اطالعات افراد کهنسال ىا متخصصان 

مربوطه مى تواند منبعى قابل اطمىنان باشد. 
3ــ مشاهده: گاهى امکان استفاده از پرسش نامه ىا انجام 
مرتبطى  نىز مطلب  کتابخانه اى  منابع  در  و  ندارد  مصاحبه وجود 
ىافت نمى شود. از آن  گذشته مشاهدٔه بسىارى از پدىده ها و روابط 
بىن آنها براى پژوهشگر واقعىت هاى زىادى را روشن مى کند، در 
چنىن وضعىتى جغرافىدان با مراجعه به مکان مورد مطالعه و مشاهدٔه 
مستقىم، اندازه گىرى و ثبت ىافته هاى خود را به شکل ىادداشت، 
نقاشى و کروکى در مى آورد و از آن استفاده مى کند. بدىهى است 
هر چه دانش و تجربٔه جغرافىدان بىشتر باشد، اطالعات به دست 

آمده از طرىق مشاهدٔه مستقىم غنى تر خواهد بود. 


