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١١ فـصلفـصل
درس اّول : ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا

جغرافيا چيست؟ 
انسان همواره خود را به مکان معينی از سياره زمين وابسته می داند. او مردم را نه تنها با سّنت ها، 
آداب و رسوم و فـرهنگ خويش می شناسد؛ بلکـه در شناسايی هـای مکانی خود سعی دارد کـوه ها، دره ها، 
گياهان و حيوانات خاصی را نيز که با محيط مسکونی و فرهنگ جامعٔه او رابطٔه موزون و هماهنگی دارند، 

دخالت دهد.
عمر جغرافيا با عمر انسان برابر است. وقتی که انسان در زمين ظاهر شد و برای راهيابی به بخش های 
مجاور، از رودها عبور کرد، يا زمينی را برای زيست انتخاب کرد، يا بخشی را برای کشت از ديگر بخش ها 

مجّزا ساخت، علم جغرافيا به وجود آمد.
انسان در مطالعه محيط پيرامون خود بسيار کنجکاو است و دائماً کوشش می کند که بر آگاهی های 
خود نسبت به افق های دوردست بيفزايد و تفاوت های مکانی آنها را با محيط مسکونی خويش دريابد و با 

تشابهات يا تفاوت های آنها آشنا گردد.

جغرافيا چيست؟
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تعريف علم جغرافيا

جغرافيا علم بررسی رابطهجغرافيا علم بررسی رابطهٔٔ متقابل انسان و محيط به منظور بهبود زندگی بشر است. متقابل انسان و محيط به منظور بهبود زندگی بشر است.

آغاز تاريخ دانش جغرافيا را حدودًا به پانصد سال قبل از ميالد و به سرزمين يونان باستان نسبت 
می دهند، به گونه ای که عده ای واضع اصطالح جغرافيا را اراتوستن دانشمند يونانی (سدٔه سوم پيش از 
ميالد) می دانند. وی جغرافيا را علم مطالعٔه زمين به عنوان جايگاه انسان تعريف کرده است. در توسعٔه 

دانش جغرافيا تمدن های چين، يونان، روم، ايران، هند و تمدن اسالمی نقش بسزايی داشته اند.

نقش مسلمانان در گسترش دانش جغرافيانقش مسلمانان در گسترش دانش جغرافيا
مسلمانان در شکل گيری و گسترش دانش جغرافيا بسيار تأثيرگذار بوده اند. در اين مورد، گسترش 
اسالم در جهان و توسعٔه مناسبات مسلمانان با ساير کشورها و سرزمين های مختلف تا پايان سدٔه پانزدهم 
ميالدی نقش اساسی و تعيين کننده داشته است. در اصل، شاخص مهم جغرافيای اسالمی در آن زمان، 

گردآوری و تنظيم اطالعات عمومی و جغرافيايی از سرزمين ها و مردمان ساکن آنها بود.
عالوه بر تحقيقات جغرافيايی و کشف مناطق جديد توسط جغرافی دانان مسلمان علل و 

انگيزه های ديگری نيز موجب گسترش دانش جغرافيا گرديد که عبارت اند از:
شرايط،  اين  در  يافت؛  توسعه  سرعت  به  ظهور  از  بعد  اسالم  دين  اسالم:  دين  گسترش  ــ 

جمع آوری اطالعات و شناخت شهرها و راه هايی که تحت حکومت مسلمانان بود ضرورت داشت.
ــ تعيين قبله: جهت انجام فرايض دينی، ضرورت داشت مسلمانان جهت قبله را تعيين کنند؛ 

زيرا تعيين قبله بدون اطالعات از جهات جغرافيايی ميّسر نيست. 
ــ زيارت اماکن مقّدسه: زيارت اماکن مذهبی، به ويژه انجام فريضٔه حج، يکی از عوامل اصلی يا 
به تعبيری بزرگ  ترين انگيزهٔ تشويق مسلمانان به جهانگردی بود. مسلمانان هر ساله جهت انجام فريضٔه حج 
به شهر مکه می رفتند. اين امر مستلزم دانستن موقعيت جغرافيايی، آشنايی به راه ها و منازل ميان راه بود.

ــ مسافرت برای کسب علم: قرآن کريم در آيه های متعددی بر سير و سفر تأکيد داشته و آن 
را وسيله ای برای کسب علم و تجربه می داند (ُقْل ِسيُروا ِفی اْألَْرِض…… و فَِسُيروا فی اْألَْرِض).١

١ــ سورٔه آل عمران آئه ١٣٧؛ سورٔه يوسف آئه ١٠٩؛ سورٔه محمد (ص) آئه ١٠؛ سورٔه نحل، آئه ٣٦؛ سورٔه نمل، آئه ٦٩؛ سورٔه مؤمن 
آيات ٢١ و ٨٢.
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شکل١ــ ابوریحان بیرونی

ــ گردآوری مالیات: دریافت مالیات از سرزمین های فتح شده و ارسال آن به دارالخالفه دلیل 
دیگری بود که مسلمانان را ناگزیر می ساخت که نسبت به مکان و موقعیت شهرها و جاده های ارتباطی 

آشنایی کامل داشته باشد.
ــ بازرگانی وتجارت: عالقه مسلمانان به فعالیت های تجاری را می توان یکی دیگر از علل 

گسترش دانش جغرافیا به شمار آورد.

جغرافی دانان مسلمان
نیازمند  مناطق،  نظامی  مسائل  به  نسبت  آگاهی  و  نقشه کشی  و  جغرافیایی  علوم  که  آنجایی  از 
ابن حوقل، ابن بطوطه،  چون  جغرافی دانانی  لذا  بود؛  اطراف  سرزمین های  از  اطالعات  جمع آوری 

ابن خردادبه و اصطخری اقدام به تألیف مجموعه هایی تحت عنوان »  المسالک والممالک  « نمودند.
همچنین یاقوت حموی کتابی تحت عنوان »معجم البلدان« 
تألیف نمود که درواقع یک دایرة المعارف مکان ها به شمار می رود 
و مانند بسیاری از آثار جغرافی دانان مسلمان به زبان های مختلف 
ترجمه شده است. و اما یکی از معروف ترین دانشمندان مسلمان، 
ابوریحان بیرونی است. وی در پایه ریزی و پیشبرد جغرافیای ریاضی 
و نقشه کشی علمی بی رقیب بوده است. او در کتاب » الّتفهیم « نقشٔه 
مدّوری از جهان ترسیم نمود که در آن، موقعیت دریاها را نمایش 
داده است و در این نقشه، برای نخستین بار ارتباط اقیانوس هند 

و اقیانوس اطلس نشان داده شده است.

تحول در جغرافیا
پس از جنگ جهانى دوم، رویکرد به جغرافیا نیز با توجه به علل زیر دستخوش تحول و تکامل 

گردید. 
١ــ تکامل و شاخه دوانى علوم؛

٢ــ رشد سریع فّناورى عکاسى، عکسبردارى، افزایش ماهواره هاى اطالعاتى و تهیٔه نقشه از 
عکس هاى رنگى ماهواره اى؛ 

٣ــ پیشرفت هاى شگفت انگیز ابزارهاى اندازه گیرى و اطالعات رایانه اى، نرم افزارها و سخت افزارها، 
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انسانى
طبيعى

شکل ٢ ــ رشته  هاى جغرافياى عمومى (موضوعى) 

ـ  جغرافياى شهرى
ـ جغرافياى روستايى
ـ جغرافياى پزشکى 
ـ جغرافياى تاريخى
ـ جغرافياى فرهنگى
ـ جغرافياى سياسى 

ـ جغرافياى رفتارى و ادراک محيطى
ـ جغرافياى جمعيت

ـ جغرافياى اقتصادى     
ـ جغرافياى صنعتى     

اراضى  کاربرى  و  کشاورزى  جغرافياى  ـ 
برنامه ريزى و توسعۀ ناحيه اى

ـ جغرافياى حمل و نقل
ـ جغرافياى اوقات فراغت، گردشگرى

ـ آب و هواشناسى 
ـ ژئومورفولوژى 
ـ جغرافياى آب ها

ـ جغرافياى خـاک ها
ـ جغرافياى زيستى (پوشش گياهى، 

زندگى جانورى)
(مديريت  مخاطرات  ارزيابى  ـ 

محيط)

داده پردازى، برنامه ريزى، نقشه سازى رايانه اى و به کارگيرى سيستم اطالعات جغرافيايى (GIS)؛
٤ــ نياز روزافزون به برنامه ريزى فضايى يا آمايش سرزمين در سطوح محلى، منطقه اى، ملی و 

بين المللى. 

شاخه های گوناگون دانش جغرافيا 
 دانش جغرافيا با بسيارى از علوم طبيعى و انسانى وجوه و زمينه هاى مشترک دارد. از سوى 
ديگر، در تحليل سيستم هاى جغرافيايى، استفاده از رشته هايى مانند نقشه کشى (کارتوگرافى)، سنجش 
طبيعى،  جغرافياى  اصلى  شاخٔه  سه  به  را  جغرافيا  اساس،  براين  است.  ضرورى  آمار  و  دور  از 

جغرافياى انسانى و فنون جغرافيايى تقسيم کرده اند.

در شکل ۳، سه شاخٔه اصلى جغرافيا و شاخه هاى فرعى آنها را مى بينيد. همان طور که مالحظه 
مى کنيد، جغرافياى طبيعى مشتمل بر پنج شاخٔه فرعى جغرافياى خاک ها، جغرافياى آب ها، جغرافياى 
زيستى، آب و هواشناسى و ژئومورفولوژى است که هريک به ترتيب از علومى چون خاک شناسى، 
و  انسانى  جغرافياى  رشته هاى  مى گيرند.  بهره  زمين شناسى  و  هواشناسى  زيست شناسى،  آب شناسى، 

فنون جغرافيايى نيز شاخه هايى خاص و متکى بر رشته هاى علمى مربوط به خود دارند. 
براى درک بهتر اينکه دانش جغرافيا چگونه از علوم مختلف و نتايج آن کمک مى گيرد، به سه   نمونه 
ـ توجه مى کنيم.  ـ يعنى جغرافياى طبيعى، جغرافياى انسانى و فنون جغرافيايىـ  از شاخه هاى اصلى جغرافياـ 
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شکل ٣ــ ارتباط بىن علوم و فنون مختلف و جغرافىا و شاخه هاى آن 

شکل 4 ــ روستای ماسوله

نمونۀ اّول: علم هواشناسى اصول و قوانىن حاکم بر جو را به صورت مجزا و انفرادى مطالعه 
انسان ها  زندگى  و  مکان  بر  را  قوانىن  و  اصول  اىن  اثر  )اقلىم شناسى(  هواشناسى  و  آب  اّما  مى کند 
مورد مطالعه قرار مى دهد، اىنکه »دما با افزاىش ارتفاع کاهش مى ىابد« ىک قانون ىا اصل هواشناسى 

است. »کاهش دما در زندگى مردم نواحی 
آب  موضوع  ىک  است«  مؤثر  کوهستانى 
و هواشناسى در قلمرو جغرافىاست؛ زىرا 
تأثىر اىن کاهش را در مصالح ساختمانى، 
آب،  منابع  کشاورزى،  خانه سازى،  نوع 
جاذبه هاى گردشگرى و … بررسى مى کند 
شراىط  بهبود  و  برنامه رىزى  در  را  آن  و 
زندگى انسان مورد توجه قرار مى دهد. 
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شکل ۵ ــ کشور اتحاد جماهير شوروی قبل از فروپاشی

اتــحـــاد جـــمـــاهـيـر شـوروی

شکل۶  ــ جمهوری های تازه استقالل يافته شوروی۱۹۹۱م
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نمونۀ دوم: چگونگى رابطٔه جغرافياى انسانى را با ساير حوزه هاى علوم انسانى آشکار مى سازد. 
براى درک بهتر تفاوت ميان قلمرو علوم سياسى و جغرافياى سياسى به مثال زير توجه کنيد. مفهوم «جنگ 
سرد» اصطالحى است در حوزهٔ علوم سياسى که در نيمٔه دوم قرن بيستم و هم زمان با بروز اختالفات سياسى، 
اقتصادى و ايدئولوژيک بين دو بلوک غرب (آمريکا) و شرق (اتحاد جماهير شوروى  سابق) در نظام دوقطبى 
جهان شکل گرفت. زمينه هاى پيدايش جنگ سرد، مفاهيم، روابط ديپلماتيک دو قطب آمريکا و شوروى 
و … در حوزٔه مطالعات علوم سياسى قرار دارد. در اين حوزه ها، شما اثرى از مکان نمى بينيد. به نظر 
شما جغرافياى سياسى که به مطالعٔه تأثير سياست هاى جهانى بر مکان ها و سرزمين ها مى پردازد، کدام يک 

از موضوعات را در اين بخش مورد مطالعه قرار مى دهد؟
ـ و پايان آن تأثيرات شگرفى  ـ به عنوان بزرگ ترين رخداد پس از جنگ جهانى دومـ  جنگ سردـ 
بر مناطق مختلف جهان گذاشت که تا سال هاى آتى نيز باقى خواهد بود. اگر به عناوين مطالعاتى زير با 

دقت نگاه کنيد، با تفاوت قلمرو علوم سياسى و جغرافياى سياسى بيشتر آشنا مى شويد. 
۱ــ تأثير پايان جنگ سرد و فروپاشى شوروى بر شکل گيرى دولت هاى جديد؛ 

۲ــ تأثير افول جنگ سرد بر تغييرات مرزى در نواحى اروپاى شرقى، آسياى مرکزى و …؛ 
۳ــ تأثير پايان جنگ سرد بر ايجاد استقالل طلبى، خودمختارى، مسائل نژادى و اقليت ها در بالکان. 
همان طور که در عناوين باال مشاهده مى کنيد، تأثير سياست (در اينجا جنگ سرد) بر مکان هاى 
جغرافيايى به بروز مسائلى چون شکل گيرى دولت هاى جديد، تغييرات مرزى، واحدهاى خودمختار، 
حوزٔه  در  آنها  نظاير  و  موضوعات  اين  مى انجامد.  نژادى  تنش هاى  و  جدايى طلبى  و  استقالل خواهى 
مطالعات جغرافياى سياسى قرار دارند؛ زيرا حاصل تعامل سياست و حکومت بر زمين و مکان اثر 

مى گذارد (نمونه شکل های ٥ و٦). 
مطالعات  در  رايانـه  و  آمـار  کـاربرد  ـ   يعنى  جغرافيا  ـ در  کّمى  و  فّنى  علوم  نقش  سوم:  نمونۀ 
جغرافيايى  ــ را نشان می دهد. پيش تر گفتيم که علم جغرافيا در بررسى هاى خود از يافته هاى علوم ديگر 
استفاده مى کند. در بخش فنون جغرافيايى که امروزه يکى از گرايش هاى مهّم علم جغرافياست، براى 
بسيارى از تحليل هاى جغرافيايى، علوم ديگرى چون آمار و رايانه به حيطٔه جغرافيا وارد مى شوند. 
يا  سخت افزارها  رايانه اى،  برنامه ريزى هاى  دانش  بر  جغرافى دان  يک  که  ندارد  ضرورتى 
علم آمار تسلط کامل داشته باشد؛ بلکه مى تواند در حّدى از روش ها، روابط و استنباط هاى آمارى 

استفاده کند يا به کمک رايانه، نتايج پردازش و تحليل را نمايش دهد.
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تلويزيون های شهری و تابلوهای نمايشگر شاخص کيفيت آلودگی هوا مثال خوبی از کاربرد آمار 
و رايانه در شهرهای بزرگ است. 

شکل ٧ ــ نمودار شاخص کيفيت هوای شهر تهران از ساعت ۱۲ ظهر ۹۲/۱۰/۲۹

شکل ٨ ــ آموزش جغرافيا براى ايجاد جهانى بهتر نشانۀ مؤسسۀ آموزشى جغرافيا در جهان سال ۲۰۰۰ 



ـيـا٩
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
ج

اهداف آموزش جغرافيا 
جغرافيا و آموزش آن اهداف وااليی دارد که بر نگرش ما به جهان تأثير می گذارد. از جمله می توان 

به چند مورد از اين اهداف اشاره نمود:
١ــ پرورش روحيۀ قدردانی و سپاسگزاری از مواهب الهی: آموزش جغرافيا از طريق 
کمک به درک و فهم محيط طبيعی، شناخت وحدت و يکپارچگی عناصر طبيعی و اجزای آن و تنوع 
محيطی به عنوان جلوه ای از عظمت آفرينش خداوند می تواند در پرورش روحئه سپاسگزاری از خداوند 

و احساس مسئوليت در برابر نعمت های بی پايان خداوند انسان را ياری کند. 
٢ــ تقويت احساس تعلق بـه کشور و هويت ملی: هويت امری چند بُعدی است و يکی از 
ابعاد آن، هويّت جغرافيايی است. جغرافيا، از طريق شناخت و درک مکان زندگـی، پرورش احساس 
تعلّق و مسئوليت نسبت به مکان زندگی با شناخت منابع و قابليت های کشوری که در آن زندگی می کنيم، 

حّس ميهن دوستی و عالقٔه به وطن را در دانش آموزان تقويت می کند.
با  جغرافيا  آموزش  محيط:  از  مطلوب  و  عاقالنه  بهره برداری  و  حفاظت  لزوم  درک  ٣ــ 
فراهم  کردن درک روابط انسان و محيط و تأثيرات متقابل اين دو بر يکديگر، نوع بهره برداری انسان را از زمين 
مورد توجه قرار می دهد و راه های حفظ و نگهداری منابع و بهره برداری صحيح از آنها را معرفی می کند.

پيوسته  هم  بـه  جهانـی  امروز،  جهان  بزرگ:  خانۀ  به عنوان  جهان  جغرافيای  شناخت  ٤ــ 
است که با توسعٔه فّناوری های جديد و وسايل ارتباطی، پيوستگی آن، روز به روز بيشتر می شود. اگر 
در يک روستا يا شهر، اختراع و اکتشافی صورت گيرد، بر ساير نقاط جهان نيز ــ هر چند جزئی و 
اندک   ــ تأثير خواهد گذاشت. همچنين، اگر در گوشه ای از جهان، تحّول فکری يا نوآوری ای روی 
دهد، در کشورها، شهرها و حتی روستاهای دوردست تأثير آن را می توان مالحظه کرد. بنابراين، آگاهی 

و شناخت کشورهای جهان در ابعاد گوناگون، ضروری به نظر می رسد.
٥ ــ تقويت مهارت هـای زنـدگی فـردی و اجتماعـی: در مطالعات جغرافيايی ما نيازمند 
جمع آوری اطالعات، تفسير و ارزيابی داده ها، تصميم گيری و حّل مسئله ايم. شناخت و کاربرد منابع 
اطالعاتی، مانند کـرٔه جغرافيايی، عکس هـا و تصاوير، مـهـارت های مربوط به کاربرد نقشه ، جهت يابی، 
استفاده از نقشٔه راهنمای خيابان ها،   جاده ها ،  مناطق تـوريستی ، برقراری ارتباط بـا انواع مؤسسات و 

سازمان های داخلی و بين المللی موجب ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی افراد می شود.
آن،  در  که  است  جغرافيايی  سواد  کسب  به دنبال  جغرافيايی  آموزش های  آنکه  نتيجه 

افراد به درک و فهمی از جغرافيا دست يابند که در زندگی شان مؤثر و سودمند باشد.
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شيوه های شناخت جغرافيايی 
پيش تر اشاره کرديم که جغرافيا ديد ترکيبی و کلی دارد. همٔه پديده های جغرافيايی در ارتباط 
با هم به صورت يک مجموعٔه نظام مند (سيستماتيک) ديده می شوند. شيوه های شناخت جغرافيايی در 

اين نگرش به شرح زير آمده است: 
١ــ شناخت تکوينی، 

٢ــ شناخت ساختاری، 
٣ــ شناخت کارکردی، 
٤ــ شناخت آينده نگر. 

ـ شناخت تکوينی: در بررسی همٔه پديده های جغرافيايی بايد به گذشتٔه آنها توجه کرد؛ مثالً  ١ـ
در بررسی مراحل رشد و توسعٔه شهر کرمانشاه بايد به نحؤه شکل گيری و پيدايش اين شهر و چگونگی 

توسعٔه آن در مراحل مختلف تاريخی توجه کنيم تا بتوانيم ريشه های مشکالت کنونی را بشناسيم. 
٢ــ شناخت ساختاری: در اين تحليل، رابطٔه يک پديدٔه جغرافيايی با ساير پديده ها مورد بررسی 
قرار می گيرد؛ برای نمونه، در توسعٔه استان کرمانشاه اجزای مهمی از اين سيستم استانی مانند شبکٔه 
راه های ارتباطی استان، وضعيت ناهمواری ها، نزديکی به شهرهای زيارتی عراق، دشت های حاصلخيز، 
منابع آب و… به يکديگر پيوسته و حتی مرکز استان يعنی شهر کرمانشاه، با اين ساختار توسعه يافته است. 
٣ــ شناخت کارکردی: در مثال باال هريک از پديده های پيرامون شهر کرمانشاه، مانند آب و 
هوا، راه های ارتباطی و … کارکرد خاصی دارند. جغرافی دانان برای شناخت نقش سيستم های فضای 

شهر کرمانشاه، کارکرد تک تک پديده های پيرامون را بررسی و مطالعه می کنند. 
٤ــ شناخت آينده نگر: جغرافی دانان در اين تحليل به بررسی وضعيت گذشتٔه پديده ها ( شناخت 
از  يک  هر  کارکرد  نوع  شناخت  و  ساختاری  )  (  شناخت  پديده ها  ساير  با  پديده  يک  تکوينی)، ارتباط 
پيش بينی  را  مکان  آيندٔه  تحليل ها  اين  براساس  و  کرده  توجه  کارکردی)  ( شناخت  پيرامونی  پديده های 
مقياس های  در  سرزمين)  (آمايش  فضايی  برنامه ريزی  برای  جغرافيايی  مطالعات  اين گونه  می کنند، 
محلی، ناحيه ای و کشوری به کار گرفته می شود که در درس جغرافيا و مديريت محيط اين کتاب، آنها 

را مطالعه خواهيد کرد.   
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درس دوم : سيستم چيست؟

سيستم چيست؟ 
امروزه جغرافيا مانند ساير علوم، پژوهش دربارٔه سيستم را وظيفه خود مى داند زيرا جهان عينى 
و اجزاى آن همچون سيستمى تودرتو هستند. حال اگر بخواهيم جغرافيا را بر مبناى نگرش سيستمى 

مطالعه کنيم الزم است ابتدا سيستم و عناصر آن را بشناسيم. 

سيستم مجموعه ای از اجزای مختلف است که دارای روابط و آثار متقابل بوده و هدف معينى را دنبال 
مى کند. 

مشهورترين نمونه براى معرفى سيستم، يک ساعت مچى است. ساعت مچى از مجموعه اى از  
فنرها و پيچ ها و ساير قطعات  تشکيل شده است که در ارتباط با يکديگر، براى هدف معينى (نشان دادن 

زمان) به طور هماهنگ کار مى کنند. 
ويژگى هاى يک سيستم: هر سيستم ورودى و خروجى دارد؛ به مواد يا اطالعاتى که وارد سيستم 
مى شوند، ورودى (input) و به مواد يا اطالعاتى که در درون آن تغيير شکل مى دهند و به صورت هاى 

مختلف از آن خارج مى شوند، خروجى (output) مى گويند. به شکل۱ نگاه کنيد. 
در سيستم خاک، آب، هوا و انرژى خورشيد ورودى هاى سيستم هستند که طى فرايندى شرايط 

رشد گياه را فراهم مى سازند. محصول کشاورزى، تبخير و تعرق نيز خروجى اين سيستم اند. 
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شکل ۱ــ سيستم خاک و اجزاى آن 

چرخۀ
مجدد 

تبخير  وتعرق 

مواد ارگانيک 
حاصل از برگ و 
پوسيدگى گياهان

نور خورشيد

انرژى گاز (هوا) آب
ورودى هاى
سيستم خاک

خروجى هاى
 سيستم خاک

(داده ها)

(ستانده ها)

شکل ۳ــ سيستم خاک و ارتباط اجزاى مختلف آن
(يک سيستم ساده)

آب و هوا

پوشش گياهىخاک  جانوران 

سنگ ها

شکل ۲ــ ارتباط متقابل سيستم هاى کرۀ زمين با يکديگر 

چيده
پي

هوا کره (آتمسفر)

سنگ کرهآب کره (هيدروسفر) 
(ليتوسفر)

زيست کره (بيوسفر)

مــى تـــوان  را  سيستم هـــا  سيستم:  انــواع 
به روش هاى گوناگون تقسيم بندى کرد. يکـى از ساده تريِن 
يــا  ساده  بــراساس  تقسيم بندى  تقسيم بندى هـا،  اين 
پيچيده بودن ساختار سيستم است. مـى دانيد کـه کرٔه زمين 
از هواکـره، آب کـره، سنگ کـره و زيست کـره تشکيل شده 
دارند  يکديگر  با  پيچيده اى  روابط  آنها  از  هرکدام  است. 
و در عين حال، خود از زير سيستم هاى ديگرى به وجود 
آمده اند که اجزاى آنها نيز باهم در ارتباط اند. در مثال قبلى، 
سنگ  مادر،  آب،  هوا،  مانند  اجزايى  از  کـه  خاک  سيستم 
شده  تشکيل  ريـز    و…  مــوجودات  و  نـور  خورشيد،  گياه 
است، سيستم ساده اى در سنگ کره محسوب مى شود. 
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ـ انرژى يا اطالعات، کاال  و…  نوع ديگرى از تقسيم بندى سيستم ها براساس چگونگى مبادلٔه مادهـ 
است که سيستم ها را به باز و بسته تقسيم مى کند. سيستم شهر در شکل ٤ يک سيستم باز محسوب 
مى شود که موادغذايى، آب، سوخت، مواداوليه، مردم و اطالعات به آن وارد شده و افکار و ايده ها، 
دانش و فّناورى، درآمد، آلودگى هوا، زباله و کاالهاى ساخته شده از آن خارج مى شوند. در سيستم 

باز، مواد جديد دوباره به سيستم برمى گردند. 

شکل ۴ــ شهر به عنوان يک سيستم باز 

سيستم بسته (چرخه)، سيستمى است که ماده يا انرژى جديدى به آن وارد نمى شود؛ بلکه ماده 
يا انرژى موجود در آن به صورت پايان ناپذير تکرار مى شود. به اين نوع سيستم، چرخه يا چرخۀ مواد 
ـ   برخالف سيستم هاى  گفته مى شود؛ مانند چرخٔه آب و چرخٔه کربن (شکل ٥). در سيستم هاى بسته ـ

باز ــ تأثير متقابل سيستم و محيط ديده نمى شود. 
با توجه به مطالب قبلى، آيا مى توانيد يک سيستم باز و يک سيستم بستٔه ديگر را مثال بزنيد؟ 

اکنون که با اصطالحات ورودى ــ خروجى و سيستم باز و بسته آشنا شده ايد، به کاربرد و تأثير 
آنها در زندگى بيشتر خواهيم پرداخت. 

اما بايد دانست که سيستم براى بقا نياز به تعادل دارد. در تفکر سيستمى پسخوراند يا بازخورد 
اصطالحى است که با توجه به آن مى توان از وضعيت تعادل در سيستم مطلع شد. به عبارت ديگر اگر 

خروجى ها
افکار و ايده ها

اتالف انرژى گرمايى
 کاالى ساخته شده

بازيافت 

تجارت و ارتباطات 
داخلى شهر

هوا
آب
غذا

سوخت

مواد اوليه

جمعيت

زباله، فاضالب 
آلودگى هوا

ورودى ها
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شکل ۵  ــ مدل چرخۀ کربن (يک سيستم بسته)

فتوسنتز و تنفس 
موجودات آبزى

گازها و مواد موجود در جوفتوسنتز وتنفس گياهان آتش فشان

سوخت هاى فسيلى

گاز طبيعى
نفت

زغال سنگ

ذخاير نفت و گاز و زغال سنگ
وس ها

ب اقيان
  در آ

 کربن
ذخيرۀ

يک سيستم به پسخوراند مثبت دچار شود، در حال از دست دادن تعادل خود است و به زودى ازبين 
خواهد رفت و اگر پسخوراند منفى داشته باشد، به سمت تعادل در حرکت است و بقاى آن تضمين 

مى شود. براى روشن شدن موضوع، به يک نمونه توجه کنيد. 
دهکده اى در کنار درياچه اى واقع است و ساکنان آن با صيد ماهى امرارمعاش مى کنند. اگر 
آنها بخواهند براى کسب ثروت بيشتر به صيد بى رويه بپردازند، در کوتاه مدت ممکن است به هدف خود 
دست يابند و اقدامشان بازخورد مثبتى داشته باشد، اّما در نهايت، سيستم درياچه و منابع معيشت خود 
را نابود خواهند کرد. همچنين، اگر به علت به وجود آمدن شرايط کارى بهتر از صيد و صيادى دست 
بکشند، به زودى درياچه مملو از ماهى هايى خواهد شد که جاى کافى و هواى الزم براى زندگى ندارند. 
براين اساس، اگرچه بازخورد اين اقدام صيادان در افزايش تعداد ماهى ها مثبت است، اّما به زودى اين 
درياچه به ماندابى تبديل خواهد شد. از اين رو، پسخوراند مثبت در يک سيستم به ظاهر سودمند است، 

اّما در نهايت، سبب انهدام سيستم مى شود. 
در همين مثال، در صورتى که صيادان در فصول معين به کار صيد بپردازند و متناسب با رشد 
و افزايش بچه ماهى ها، از درياچه صيد کنند، اگرچه ظاهرًا از تعداد ماهى هاى درياچه کاسته مى شود و 
سيستم درياچه پسخوراندى منفى را نشان مى دهد، اّما در نهايت، اين درياچه سال هاى سال به همين 
شکل مورد استفادٔه ساکنان اطراف خود قرار خواهد گرفت. از اين رو، پسخوراند منفى در يک سيستم 

اگرچه زيان آور است، اّما در نهايت، سبب بقاى سيستم مى شود. 
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روش تفکر سيستمى 
در روش تفکر سيستمى يا روش بررسى همه جانبه، همٔه اجزاى تشکيل دهندهٔ سيستم مورد بررسى 
قرار مى گيرند و روابط و آثار متقابل آنها روشن مى شود. جغرافى دانان سيستمى فکر مى کنند و جهان را 
به صورت يک کل و مجموعه مى نگرند. آنان عالوه بر بررسى عناصر و عوامل به صورت مجزا، ارتباطات 

و مناسبات آنها را با يکديگر نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهند. 
نگرش سيستمی سبب می شود: 

١ــ به انديشٔه توحيدی نزديک شوند؛ يعنی همه چيز را از خدا و برگشت همه را به سوی او بدانند.
٢ــ تک بعدی فکر نکنند.

٣ــ محيط زندگی خود و ديگران را بهتر بشناسند.
٤ــ از روش های کّمی و آماری جهت پيش بينی و آينده نگری برای محيط و جوامع، بيشتر استفاده 

کنند تا پيش بينی و آينده نگری آسان تر و دقيق تری برای محيط يا جوامع صورت گيرد. 

محيط جغرافيايى 
ساير  و  انسان  زيستگاه  و  دارد  وجود  حيات  آن  در  که  است  شناخته شده اى  سيارٔه  تنها  زمين 
موجودات زنده است. از ديدگاه علم جغرافيا، اين سّياره از آغاز پيدايش تاکنون، چهار مرحله را طى 
کرده است. در نخستين مرحله، زمين تنها شامل سنگ کره (ليتوسفر)، هواکره (آتمسفر) و آب کره 
(هيدروسفر) بود. در دومين مرحله، حيات گياهى و جانورى بر سطح خاک پديد آمد و در تعامل با سه 

کرٔه يادشده، کرهٔ چهارمى به نام زيست کره (بيوسفر) را به وجود آورد.
در سومين مرحله، انسان در صحنٔه زمين ظاهر شد و انسان هاى اوليه به وجود آمدند. انسان هاى 
اوليه، مدت ها فاقد ابزار الزم براى تغيير و تحّول شگرف در چهرٔه زمين بودند و همچون ديگر موجودات 

زنده از «محيط طبيعى» تبعيت مى کردند. 
در چهارمين مرحله، انسان با ورود به عصر تمّدن و راهنمايى هاى پيامبران الهى با گرايش به زندگى 
اجتماعى و توسعٔه فرهنگى و تمدنِى خود، موفق شد محيط هاى کوچک و بزرگ اجتماعى را ايجاد 
کند. محيط هايى که در واقع حاصل ترکيب عوامل جمعيتى، نوع جهان بينى انسان ها و سطح دانش و 
فّناورى آنان در محيط طبيعى بوده است. محيط اجتماعى، به تدريج با عناصرى همچون دانش، فّناورى، 
فرهنگ، اقتصاد و ارتباطات  بر محيط طبيعى تأثير گذاشت و متقابالً از آن تأثير پذيرفت. اين رابطٔه متقابل، 
به دگرگونى و نيز تکامل محيط اجتماعى منجر شد و در نهايت، محيط جغرافيايى را به وجود آورد. 



١٦ ـيـا
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
ج

شکل ۶ــ مراحل تکوين سيارۀ زمين 

يش
ل پ

 سا
زار

۷ ه
ود 

حد
يش

ل پ
 سا

ون 
ميلي

 ۲ 
دود

ح
يش

ل پ
 سا

ارد
ميلي

  ۳
ود 

حد
يش

ل پ
 سا

ارد
ميلي

 ۴/
ز ۵

ش ا
 بي

ايى
افي
جغر

تم 
سيس

سان
ـ ان

ن ـ
زمي

تم 
سيس

ار 
جاند

عى 
طبي

تم  
سيس

جان
 بى 

عى
طبي

تم 
سيس آتمسفر

هيدروسفرليتوسفر



ـيـا١٧١٧
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
ج

شکل ٧ چگونگى تعامل محيط طبيعى و محيط اجتماعى را که به وجود آورندٔه محيط جغرافيايى 
است، نشان مى دهد. 

شکل ۷ ــ چگونگى به وجود آمدن محيط جغرافيايى 

محيط جغرافيايى
 (چشم انداز جغرافيايى) 

فرهنگاقتصاد

محيط طبيعى  محيط اجتماعى

سياست
خدمات

هواخاک 

آب  پوشش گياهى  

جانوران  
ناهموارى

سنگ بستر

جهان بينى جمعيت

اورى ارتباطات
فن

فناورى

بدون شک همچنان که عناصر محيط هاى طبيعى باهم متفاوت اند، عناصر محيط اجتماعى مانند 
محيط  و  طبيعى  محيط  عناصر  تفاوت  دارند.  تفاوت  باهم  گوناگون  مکان هاى  در  هم  فرهنگ  و  دانش 
اجتماعى، چشم اندازهاى جغرافيايى متفاوتى را بر سطح زمين ظاهر مى کند؛ براى نمونه، تفاوت بين 

چشم انداز شهرهاى اسالمى و شهرهاى غيراسالمى به جهت تفاوت هاى فرهنگى آنهاست. 

شکل ۸ ــ نقش فرهنگ،جهان بينى و فّناورى در ايجاد چشم اندازهاى متنوع شهرى 

خانۀ کعبه در عربستانکليسای سن پيترو در واتيکان

مسجد ايا صوفيه در ترکيهمعبد سری رانگاناساس دامی هندوستان
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روش مطالعه در محيط های جغرافيايى 
بـا تـوجه بــه چگونگـى شکل گيرى محيط هاى جغرافيايى از آغـاز تاکنون، جغرافى دانان بايد 
روابط متقابل انسان و محيط را به صورت نظام مند (سيستماتيک) بررسى کنند. چنان که در سال هاى 
قبل آموختيد، روش مطالعۀ علم جغرافيا مبتنى بر «کل نگـرى» است؛ از اين رو، در حالى که 
مـى کنند،  مطالعه  واحـد  بـه صورت  را  ــ  محيط  يعنى  ــ  سيستم  يک  کل  جغرافـى دانان، 
و  مجزا  به صورت  را  خود  موردنظر  سيستم هاى  اجزاِء  علوم،  رشته هاى  ساير  پژوهشگران 

بدون در نظر گرفتن تأثير آنها بر يکديگر مورد بررسى قرار مى دهند. 

شکل ۹ــ چشم اندازى از يک روستا که ازترکيب اجزاى مختلف به وجود آمده است. 

براى نمونه، در مطالعٔه يک روستا به عنوان سيستم ــ که خود ترکيبى از سيستم هاى کوچک تر 
ـ گياه شناس تنها به مطالعٔه ويژگى هاى گياهان از نظر  مانند خاک، آب، پوشش گياهى و کشاورزى استـ 
چگونگى توليد، تکثير و خواص ژنتيکى آنها مى پردازد؛ در حالى که جغرافى دان ــ براى نمونه ــ نقش 
پوشش گياهى آن روستا را در ارتباط با ساير اجزاى سيستم مانند منابع آب، هوا و … مطالعه مى کند. 
همچنين، در مطالعٔه منابع آب روستا، جغرافى دان دربارٔه نقش آب در استقرار زمين هاى کشاورزى، 

اقتصاد روستا، چگونگى آلودگى آب و… به مطالعه مى پردازد. 
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فّعاليت (    1    )

به نظر شما يک جغرافى دان چه موضوعاتى را در ارتباط با اقتصاد شهر يا روستا مطالعه مى کند؟ 

فّعاليت  ( 2   )

۱ـ چه عواملى سبب پيدايش محيط اجتماعى و جغرافيايى شده است؟ 
۲ـ ديدگاه يک جغرافى دان و يک خاک شناس را در مورد خاک باهم مقايسه کنيد. 

۳ـ رشته های مختلف جغرافيا در جدول زير نشان داده شده است. در هر بخش، گرايش های 
مربوط را کامل کنيد. 

۴  ـ اهداف اساسى در آموزش جغرافيا و پژوهش های آن کدام اند؟ 
۵  ـ مفاهيم زير را تعريف کنيد. 

الف) سيستم باز : 
ب) پسخوراند : 

پ) شناخت آينده نگر : 

جغرافياى طبيعى                       جغرافياى انسانى                       فنون جغرافيايى

   ژئومورفولوژى
                        جغرافياى اقتصادى

                         نقشه کشى


