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سخنى با دانش آموزان

برنامه درسى جغرافىا در اىران ،شما با مجموعه اى از دانش ها ،ارزش ها و مهارت هاى
در
ٔ
ارائه موضوعات
جغرافىاىى آشنا مى شوىد .روىکرد جدىد آموزش جغرافىا در دنىاى امروز ،ضرورت ٔ
جدىد جغرافىاىى را مسلّم ساخته است.
بر اىن اساس ،براى سال دوم متوسطه ،کتاب جغرافىاى ( )1که موضوع آن مرور جغرافىاى
اىران و بررسى مسائل و مشکالت محىط جغرافىاىى است ،تدوىن شده است .در سال سوم متوسطه
کتاب جغرافىاى ( )2شما را با نواحى مختلف جهان آشنا مى کند.
کتاب جغرافىاى پىش دانشگاهى که اکنون در اختىار شماست ،به مهارت هاى جغرافىاىى
مى پردازد .هدف اصلى اىن کتاب ،آشنا کردن شما با فنون و مهارت هاى اساسى جغرافىاست .اطالعات
ادامه تحصىل مى دهند ،در دانشگاه ها
رشته جغرافىا ٔ
و جزئىات بىشتر در اىن موارد را کسانى که در ٔ
کسب خواهند کرد.
فصل اول ،به ماهىت و قلمرو دانش جغرافىا و مفهوم سیستم ،فصل دوم به راه ها و روش هاى
پژوهش در جغرافىا مى پردازد و در فصل سوم ،مباحثى در مورد نقشه ارائه مى شود .فصل چهارم ،عمدتاً
بر دانش هاى جدىد جغرافىاىى تأکىد دارد و موضوعاتى چون کاربرد راىانه در جغرافىا ،سنجش از دور و
سىستم هاى اطالعات جغرافىاىى را معرفى مى کند .فصل پنجم ،به موضوع مدل هاى جغرافىاىى اختصاص
دارد و فصل ششم ،بحث مهم نقش جغرافىا در مدىرىت محىط ،جغرافیا و آمایش سرزمین ارائه مى کند.
برنامه رىزان و مؤلفان کتاب امىدوارند که شما بتوانىد از مطالب اىن کتاب و آموخته هاى جغرافىاىى
خود در زندگى استفاده کنىد .در عىن حال ،با شرکت فعال در بحث هاى کالس براى بهتر زىستن بکوشىد.
ساىت گروه جغرافىا http://Geography-dept.talif.sch.ir
گروه جغرافىاى دفتر تألىف کتاب های درسى ابتدایی و متوسطه نظری

ﻓـﺼﻞ ١
ﺩﺭﺱ ﺍ ّﻭﻝ  :ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

١

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

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

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪٔ

آﻏﺎز ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ را ﺣﺪود ًا ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ
)ﺳﺪه ﺳﻮم ﭘﻴﺶ از
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺪه ای واﺿﻊ اﺻﻄﻼح ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ را اراﺗﻮﺳﺘﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﻣﻴﻼد( ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .وی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ را ﻋﻠﻢ
ٔ
ٔ
داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﭼﻴﻦ ،ﻳﻮﻧﺎن ،روم ،اﻳﺮان ،ﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﺪه ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
اﺳﻼم در ﺟﻬﺎن و
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ٔ
ﻣﻴﻼدی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺻﻞ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آن زﻣﺎن،
ﮔﺮدآوری و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﮐﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه 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:
ــ ﮔﺴﺘﺮش دﻳﻦ اﺳﻼم :دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ؛ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ،
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت 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؛
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
زﻳﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻬﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ّ
ﻣﻘﺪﺳﻪ :زﻳﺎرت اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻪوﻳﮋه اﻧﺠﺎم
ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺣﺞ ،ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻳﺎ
ــ زﻳﺎرت اﻣﺎﮐﻦ ّ
ٔ
ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺣﺞ
اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮی ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ
ٔ
ٔ
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
١
را وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ) ُﻗ ْﻞ ِﺳ ُﻴﺮوا ِﻓﯽ ْاﻷ َْر ِض…… و ﻓَ ِﺴ ُﻴﺮوا ﻓﯽ ْاﻷ َْر ِض(.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻦ
آﻳﻪ ٦٩؛
آﻳﻪ ٣٦؛
آﻳﻪ ١٠؛
آﻳﻪ ١٠٩؛
آﻳﻪ ١٣٧؛
١ــ
ﺳﻮره ﻧﻤﻞٔ ،
ﺳﻮره ﻧﺤﻞٔ ،
ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ )ص( ٔ
ﺳﻮره ﻳﻮﺳﻒ ٔ
ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
آﻳﺎت  ٢١و .٨٢

٢

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

از آنجایی که علوم جغرافیایی و نقشه کشی و آگاهی نسبت به مسائل نظامی مناطق ،نیازمند
جمع آوری اطالعات از سرزمین های اطراف بود؛ لذا جغرافی دانانی چون ابن حوقل ،ابن بطوطه،
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 پایهریزی و پیشبرد جغرافیای ریاضی
نقشه
و نقشه کشی علمی بی رقیب بوده است .او در کتاب « ال ّتفهیم » ٔ
مدوری 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.
شکل١ــ ابوریحان بیرونی

تحول در جغرافیا

گردىد.

پس از جنگ جهانى دوم ،روىکرد به جغرافىا نىز با توجه به علل زىر دستخوش تحول و تکامل
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١ــ تکامل و شاخه دوانى علوم؛
تهىه نقشه از
٢ــ رشد سرىع ف ّناورى عکاسى ،عکسبردارى ،افزاىش ماهواره هاى اطالعاتى و ٔ
عکس هاى رنگى ماهواره اى؛
٣ــ پىشرفتهاى شگفتانگىز ابزارهاى اندازهگىرى و اطالعات راىانهاى ،نرمافزارها و سختافزارها،

داده ﭘﺮدازى ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ،ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزى راﻳﺎﻧﻪ اى و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮى ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت 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
ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ،
از دور و آﻣﺎر ﺿﺮورى اﺳﺖ .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ
ٔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻓﻨﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
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
ـ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﮐﺸﺎورزى و ﮐﺎرﺑﺮى اراﺿﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﺎﺣﻴﻪ اى
ـ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ـ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮى

ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻰ

ـ آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ
ـ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژى
ـ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى آب ﻫﺎ
ـ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺧـﺎک ﻫﺎ
ـ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى زﻳﺴﺘﻰ )ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ،
زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻧﻮرى(
ـ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮات )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺤﻴﻂ(

ﺷﮑﻞ  ٢ــ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ(

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
در ﺷﮑﻞ  ،۳ﺳﻪ
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺧﺎک ﻫﺎ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى آب ﻫﺎ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى
ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ
ٔ
زﻳﺴﺘﻰ ،آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻋﻠﻮﻣﻰ ﭼﻮن ﺧﺎک ﺷﻨﺎﺳﻰ،
آب ﺷﻨﺎﺳﻰ ،زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ و
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
از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ــ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻓﻨﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ــ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
٤
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شکل ٣ــ ارتباط بىن علوم و فنون مختلف و جغرافىا و شاخه هاى آن

اول :علم هواشناسى اصول و قوانىن حاکم بر جو را به صورت مجزا و انفرادى مطالعه
نمونۀ ّ
مى کند ّاما آب و هواشناسى (اقلىم شناسى) اثر اىن اصول و قوانىن را بر مکان و زندگى انسان ها
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
کوهستانى مؤثر است» ىک موضوع آب
و هواشناسى در قلمرو جغرافىاست؛ زىرا
تأثىر اىن کاهش را در مصالح ساختمانى،
نوع خانه سازى ،کشاورزى ،منابع آب،
جاذبه هاى گردشگرى و … بررسى مى کند
و آن را در برنامه رىزى و بهبود شراىط
زندگى انسان مورد توجه قرار مى دهد.
شکل  4ــ روستای ماسوله
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) Geographic Information Systems (G.I.Sــ1

اﺗــﺤـــﺎد ﺟـــﻤـــﺎﻫـﻴـﺮ ﺷـﻮروی

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروی ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ

اﺳﺘﻮﻧﯽ
ﻟﺘﻮﻧﯽ

ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ
ﺑﻴﻠﻮروس

روﺳﻴﻪ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦

ا

درﻳ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮروی۱۹۹۱م

ﺴ
ﺘﺎن

ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن
ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن

ﺎی ﺧﺰر

ﭼﻴﻦ

ازﺑ
ﮑﺴ
ﺘﺎن
ﺗﺮ
ﮐﻤﻨ

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن

رﻣﻨ

ﺴ
ﺘﺎن

اوﮐﺮاﻳﻦ
ﻣﻮﻟﺪاوی

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
اﻳﺮان

راﺑﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ آﺷﮑﺎر ﻣﻰ ﺳﺎزد.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دوم :ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ٔ
ﺑﺮاى درک ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻔﻬﻮم »ﺟﻨﮓ
ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﻰ،
ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﮐﻪ در ٔ
ﺳﺮد« اﺻﻄﻼﺣﻰ اﺳﺖ در ٔ
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
ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻗﺮار دارد .در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ اﺛﺮى از ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
و … در
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازد ،ﮐﺪام ﻳﮏ
ﺷﻤﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ؟
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ رﺧﺪاد ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم ــ و ﭘﺎﻳﺎن آن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﮕﺮﻓﻰ
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 اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﻰ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرى ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮋادى و اﻗﻠﻴﺖﻫﺎ در ﺑﺎﻟﮑﺎن.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺎﻻ 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،
ﺣﻮزه
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫﻰ و ﺟﺪاﻳﻰ ﻃﻠﺒﻰ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎى ﻧﮋادى ﻣﻰ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻧﻈﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ و ﻣﮑﺎن اﺛﺮ
ﻣﻰ ﮔﺬارد )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ٥و.(٦
ﮐﻤﻰ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ــ ﻳﻌﻨﻰ ﮐـﺎرﺑﺮد آﻣـﺎر و راﻳﺎﻧـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺳﻮم :ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻮم ﻓ ّﻨﻰ و ّ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ــ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ در ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ
ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻳﮑﻰ از ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ّ
ﺣﻴﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وارد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ،ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮى ﭼﻮن آﻣﺎر و راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺿﺮورﺗﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻐﺮاﻓﻰ دان ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪ اى ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ﻳﺎ
ﺣﺪى از روش ﻫﺎ ،رواﺑﻂ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺎى آﻣﺎرى
ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ّ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻳﺎﻧﻪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٧

ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻴﻔﻴﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر
و راﻳﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

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

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

٨

اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

٩

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و آﻣﻮزش آن اﻫﺪاف واﻻﻳﯽ 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
روﺣﻴﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﻮه ای از ﻋﻈﻤﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮورش
ٔ
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،
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺲ ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺘﯽ و
ٔ
ّ
٣ــ درک ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺤﻴﻂ :آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن درک رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﺑﺮداری 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.
٤ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ :ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓ ّﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ آن ،روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ٔ
در ﻳﮏ روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ،اﺧﺘﺮاع و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ــ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ و
ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﻳﺎ ﻧﻮآوری ای روی
اﻧﺪک ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﮔﺮ در ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺟﻬﺎنّ ،
دﻫﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آﮔﺎﻫﯽ
و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
 ٥ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ :در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارزﻳﺎﺑﯽ داده ﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی و ّ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻢ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐـﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﻋﮑﺲ ﻫـﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻣـﻬـﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ  ،ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﯽ،
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺟﺎده ﻫﺎ  ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗـﻮرﻳﺴﺘﯽ  ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﻧﻮاع ﻣﺆﺳﺴﺎت و
اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﮑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺳﻮاد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،
اﻓﺮاد ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻤﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ

ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﭘﻴﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ دﻳﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ و ﮐﻠﯽ داردٔ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ )ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ( دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ در
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ
ٔ
اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
١ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ،
٢ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری،
٣ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی،
٤ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ.
ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼ ً
ٔ
١ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ :در ﺑﺮرﺳﯽ ٔ
ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.
ٔ
ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
٢ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری :در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞٔ ،
راﺑﻄﻪ ﻳﮏ ٔ
ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺟﺰای ﻣﻬﻤﯽ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در
ٔ
ٔ
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 ﺑﺎﻻ 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.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ) ﺷﻨﺎﺧﺖ
٤ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ :ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﻧﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ
ٔ
ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ( ،ارﺗﺒﺎط ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ) ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ( و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﻳﮏ از
آﻳﻨﺪه ﻣﮑﺎن را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ) ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی( ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ٔ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻓﻀﺎﻳﯽ )آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ( در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎی
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؟

درﺑﺎره ﺳﻴﺴﺘﻢ را وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ داﻧﺪ زﻳﺮا ﺟﻬﺎن ﻋﻴﻨﻰ
اﻣﺮوزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ،ﭘﮋوﻫﺶ
ٔ
و اﺟﺰاى آن ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﺗﻮدرﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻻزم 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 اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﮐﻪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ورودى ) (inputو ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﮐﻪ در درون آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺮوﺟﻰ ) (outputﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ﻧﮕﺎه 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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)داده ﻫﺎ(

ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﺗﺒﺨﻴﺮ وﺗﻌﺮق

اﻧﺮژى ﮔﺎز )ﻫﻮا( آب

ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﮏ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮگ و
ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن

ورودى ﻫﺎى
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎک
)ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻫﺎ(
ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎک

ﭼﺮﺧﮥ
ﻣﺠﺪد

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎک و اﺟﺰاى آن

آب ﮐﺮه )ﻫﻴﺪروﺳﻔﺮ(

ﭘ
ﻴﭽ
ﻴﺪه

اﻧــﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـــﺎ را ﻣــﻰ ﺗـــﻮان
ﺑﻪ روش ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﮐﺮد .ﻳﮑـﻰ از ﺳﺎده ِ
ﺗﺮﻳﻦ
اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻫـﺎ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﺑــﺮاﺳﺎس ﺳﺎده ﻳــﺎ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ﻣـﻰ داﻧﻴﺪ ﮐـﻪ ٔ
از ﻫﻮاﮐـﺮه ،آب ﮐـﺮه ،ﺳﻨﮓ ﮐـﺮه و زﻳﺴﺖ ﮐـﺮه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ رواﺑﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه اى ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ
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،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎک ﮐـﻪ از اﺟﺰاﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ،ﻫﻮا ،ﺳﻨﮓ ﻣﺎدر،
ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﮔﻴﺎه و ﻣــﻮﺟﻮدات رﻳـﺰ و… ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎده اى در ﺳﻨﮓ ﮐﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻫﻮا ﮐﺮه )آﺗﻤﺴﻔﺮ(
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)ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎده(
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زﻳﺴﺖ ﮐﺮه )ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ(

ﺷﮑﻞ ۲ــ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
آب و ﻫﻮا

ﺟﺎﻧﻮران

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎک و ارﺗﺒﺎط اﺟﺰاى ﻣﺨﺘﻠﻒ آن

ﺳﻨﮓ ﮐﺮه
)ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ(

ﺧﺎک

ﺳﻨﮓ ﻫﺎ

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ

ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎده ــ اﻧﺮژى ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﺎﻻ و…
ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮ در ﺷﮑﻞ  ٤ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻰ ،آب ،ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ ،ﻣﺮدم و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه و اﻓﮑﺎر و اﻳﺪه ﻫﺎ،
داﻧﺶ و ﻓ ّﻨﺎورى ،درآﻣﺪ ،آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا ،زﺑﺎﻟﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آن ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎز ،ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ.
ورودى ﻫﺎ

ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎ
اﻓﮑﺎر و اﻳﺪه ﻫﺎ
اﺗﻼف اﻧﺮژى ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ
ﮐﺎﻻى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺗﺠﺎرت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
داﺧﻠﻰ ﺷﻬﺮ

زﺑﺎﻟﻪ ،ﻓﺎﺿﻼب
آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ

ﻫﻮا
آب
ﻏﺬا
ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ

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
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﻦ )ﺷﮑﻞ  .(٥در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ ــ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى
ﭼﺮﺧﻪ آب و
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
ٔ
ﺑﺎز ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺤﻴﻂ دﻳﺪه ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮ را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﻰ ،آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز و ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ٔ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت 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
اﺻﻄﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻰ ﺗﻮان از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎدل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١٣

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ وﺗﻨﻔﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن

آﺗﺶ ﻓﺸﺎن

ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ
ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎى ﻓﺴﻴﻠﻰ

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ
ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰى

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ

ذ

ﺧﻴﺮ

ۀﮐ
ﺮﺑﻦ

ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻰ

ﻧﻔﺖ

در

آب

اﻗ
ﻴﺎﻧﻮ

س ﻫﺎ

ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ

ﻏﺎل ﺳﻨﮓ

و ﮔﺎز و ز

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﻣﺪل ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺮﺑﻦ )ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ(

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

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 ﺑﺎﺷﺪّ ،اﻣﺎ 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 ﻻزم ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد اﻳﻦ اﻗﺪام ﺻﻴﺎدان در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻰ ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ زودى اﻳﻦ
درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪاﺑﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ،
ّاﻣﺎ 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 ﻇﺎﻫﺮ ًا از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻰ ﻫﺎى درﻳﺎﭼﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و
ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪى ﻣﻨﻔﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪّ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎل ﻫﺎى ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﻣﻨﻔﻰ در ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد
ٔ
اﮔﺮﭼﻪ زﻳﺎن آور اﺳﺖّ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد.
١٤

روش ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ

دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ
در روش ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﻳﺎ روش ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪٔ ،
ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
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 ﻋﻼوه 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
اﻧﺪﻳﺸﻪ 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.
ﮐﻤﯽ و آﻣﺎری ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ و ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده
٤ــ از روش ﻫﺎی ّ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮی آﺳﺎن ﺗﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

١٥

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺳﻴﺎره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اى اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻴﺎت وﺟﻮد دارد و زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ
زﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ٔ
ﺳﻴﺎره از آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻃﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ .از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،اﻳﻦ ّ
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
ﮐﺮه ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻳﺴﺖ ﮐﺮه )ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ( را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﮐﺮه ﻳﺎدﺷﺪهٔ ،
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ زﻣﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎى اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎى
در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻧﺴﺎن در
ٔ
ﭼﻬﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
اوﻟﻴﻪ ،ﻣﺪت ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﻐﻴﻴﺮ و ّ
ﺗﺤﻮل ﺷﮕﺮف در ٔ
زﻧﺪه از »ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ« ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺪن و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ
در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ّ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﺗﻤﺪﻧﻰ 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
ﻓ ّﻨﺎورى آﻧﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮى ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺶ ،ﻓ ّﻨﺎورى،
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ً از آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ٔ
ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ﺣﺪود  ۷ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

ﺣﺪود  ۲ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ

ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ ــ اﻧﺴﺎن

ﺣﺪود  ۳ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﺎﻧﺪار

ﺑﻴﺶ از  ۴/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ

ﻟﻴﺘﻮﺳﻔﺮ

ﻫﻴﺪروﺳﻔﺮ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺳﻴﺎرۀ زﻣﻴﻦ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻰ ﺟﺎن

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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آﺗﻤﺴﻔﺮ

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

اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻓﻨﺎورى

ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻰ

ﻫﻮا
آب

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ

ﺧﺪﻣﺎت

)ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ(

ﻧﺎﻫﻤﻮارى
ﺟﺎﻧﻮران

ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻓﻨﺎورى

ﮓ ﺑﺴﺘﺮ

ﺳﻨ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻰ

ﺷﮑﻞ  ۷ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

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

ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺳﻦ ﭘﻴﺘﺮو در واﺗﻴﮑﺎن

ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺮی راﻧﮕﺎﻧﺎﺳﺎس داﻣﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﻣﺴﺠﺪ اﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﻪ در ﺗﺮﮐﻴﻪ

١٧

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

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

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
ﺟﻐﺮاﻓـﻰ داﻧﺎن ،ﮐﻞ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ــ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺤﻴﻂ ــ را ﺑـﻪ ﺻﻮرت واﺣـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻰ ﮐﻨﻨﺪ،
ِ
اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻮم،
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.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ــ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ
ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻧﻈﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک ،آب ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﮐﺸﺎورزى اﺳﺖ ــ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ٔ
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.
درﺑﺎره ﻧﻘﺶ آب در اﺳﺘﻘﺮار زﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب روﺳﺘﺎ ،ﺟﻐﺮاﻓﻰ دان
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در
ٔ
ٔ
اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ آﻟﻮدﮔﻰ آب و… ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﭘﺮدازد.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 1
ﻓ ّ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﺟﻐﺮاﻓﻰ دان ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 2
ﻓ ّ
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.

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﻓﻨﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژى
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى اﻗﺘﺼﺎدى

ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ

 ۴ـ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻰ در آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آن ﮐﺪام اﻧﺪ؟
 ۵ـ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﻳﺮ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز :
ب( ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ :
پ( ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ :

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﻓـﺼﻞ ٢
ﺩﺭﺱ ﺳﻮﻡ  :ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ
ﻃﯽ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮐﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ ﺗﻼش را ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺪف ﻫﺎ و روش ﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ آﻧﻬﺎ را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن را آن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ ای ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻳﮏ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی روی زﻣﻴﻦ
و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻪ
ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻫﻤﻪ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن
اﻟﻒ( »ﮐﺠﺎ« اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﻳﺮا ٔ
ﻗﺎره ﻫﺎ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ّ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى اﺳﺘﺎن
ب( ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ٔ
اﺻﻔﻬﺎن در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ؟ ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻﻰ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ ّاﻣﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻰ داﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ از
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﮑﻞ و اﻟﮕﻮى ﺧﺎﺻﻰ دارد و از ﻋﻮاﻣﻠﻰ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ و در ﻫﺮ ٔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ،دوﻣﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﻴﺎدى در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﺮا آﻧﺠﺎ؟ ﺷﮑﻞ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .در واﻗﻊ،
ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻣﮑﺎﻧﻰ را ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻐﺮاﻓﻰ دان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ،ﺷﮑﻞ و ٔ
ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟
پ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ّ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺮﮐﺰى اﻳﺮان ﺑﺮوﻳﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ورود ،ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮد ﻣﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮا در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺒﺪى ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻳﮑﻰ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ روش ﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ
در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﻰ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟

٢١

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻣﻨﻈﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻋﻠﻤﻰ و ﭼﺎره ﺟﻮﻳﻰ ﺑﺮاى
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم دادن
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺳﺆاﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف و ﻣﺎﻫﻴﺖ و روش ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ:
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف:
١ــ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﻴﺎدى :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﻠﻰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد

و ﺣﺎﺻﻞ آن ،ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﺑﻨﻴﺎدى زﻳﺮﺑﻨﺎى
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮدى ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٢ــ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدى :ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮاى ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﺑﻨﻴﺎدى اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺖ و روش:
۱ــ ﻋ ّﻠﻰ )ﻋ ّﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ( :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﻠﻞ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﻳﮏ روﻳﺪاد ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ در ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻞ اﻳﻦ روﻳﺪاد را
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در آﻳﻨﺪه راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻰ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠّﻰ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮاى ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه و
ٔ
ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮدى اﻧﺪ؛ زﻳﺮا از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﮑﺮار روﻳﺪاد ﻳﺎ
ٔ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
۲ــ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ در ِﭘﻰ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﭘﺪﻳﺪه و ﻣﺘﻐﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺷﻬﺮ و … .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دراﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات
۳ــ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ :اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاى
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک ﺑﺎ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻰ.
ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً ٔ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

۴ــ ﺗﺠﺮﺑﻰ )آزﻣﺎﻳﺸﻰ( :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎرى روش ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺧﺎص ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻰ اﻏﻠﺐ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
 ۵ــ ﺗﺎرﻳﺨﻰ :ﺑﺮرﺳﻰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و روﻳﺪادﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
روى داده و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ،آﺷﮑﺎرﺷﺪن
ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 ۶ــ ﻣﻮردى :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .از ﻣﺰاﻳﺎى
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ
ٔ
اﻳﻦ روش ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﻣﻬﻢ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎزﻳﻦ

ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

اﻫﻤﻴﺖ واﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﺟﻤﻊ آورى داده ﻫﺎ

ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ

آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ

ردّ ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى
ﺷﮑﻞ ۲ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

٢٣

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﻰ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
وﻗﺘﻰ از ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻋﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ،دﻳﺪن
ﻣﺰارع ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ
ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ــ ﭼﺮا در اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﺻﻰ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد؟
۲ــ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزى در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ؟
۳ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮاى
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
۴ــ ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺑﻪ راه ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮى ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد؟
ﮔﺎم اول ــ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ :اوﻟﻴﻦ ﮔـﺎم در راه
ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺑﺘﺪا
ﭘﺮﺳﺶ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫـﺎﻳﻰ ﻣﻄﺮح ﻣـﻰ ﺷﻮد .ﻋـﻮاﻣـﻠـﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر دﻳﮕﺮان
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ،
ٔ
ﮐﻨﺠﮑﺎوى ،ﻋﻼﻗﻪ و ٔ
و ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ
آﻏﺎزﻳﻦ در ذﻫﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ .آن ﮔﺎه اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع و
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﮔﺎم دوم ــ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ٔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﻘّﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﻣﺠﻬﻮل او ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻧﺘﺨﺎب
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ،ﻣﺤﺪود و

ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻬﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺎر ﻳﮏ روﺳﺘﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ:
وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى روﺳﺘﺎى ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮردى(
ﮐﺸﺎورزى ﻳﮑﻰ از اﻧﻮاع ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ؛
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﺎﺑﻌﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
ﮔﺎم ﺳﻮم ــ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘّﻖ
و دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺸﺖ و ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى اﻳﻦ
روﺳﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ــ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ :در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﮐﺸﺎورزى را
در ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﻣﺪل ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داده ﻫﺎﻳﻰ را ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
ﻓﺮﺿﻴﻪ اوﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
ٔ
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ــ ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ :ﻓﺮﺿﻴﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى و اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﮐﺸﺎورز

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
ﺟ ﻐ ﺮاﻓ
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ـ ﻧﺤﻮۀ ﮐﺸﺎورزى
ـ ﺳﺎزﻣـﺎﻧـﺪﻫـﻰ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوى
ﮐﺎر
ـ ﺳﻢ  ،ﮐـﻮد و…
ﻓﻘﺮ و ﮐﻤﻰِ درآﻣﺪ
ﻓﻘ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ وﺗﺎرﻳﺨﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺳﻴﺎﺳﻰ
ـ آداب و رﺳﻮم
ـ آﻣﻮزش
ـ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ
ـ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ـ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓ ّﻨﺎورى
ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﺗﺸﻮﻳﻘﻰ دوﻟﺖ
ـ ﻳﺎراﻧﻪ
ـ ﺑﻴﻤﻪ
ـ ﻣﺎﻟﻴﺎت

اﺑﺘﮑﺎرات
و
اﺧﺘﺮاﻋﺎت
درآﻣﺪ ﻣﮑﻔﻰ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ

داﻣﭙﺮورى
ى
رى
ﮐﺸﺎورزى ـ داﻣﭙﺮو

زﻳﺎد
درآﻣﺪ ﺎ
ﺳﻮد و آ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ـ آب و ﻫﻮا
ـ ﺧﺎک
ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان
ﺗﻮﻟﻴﺪ
رﻓﺘﻦ
ززﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﻓ
ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻫﺎ

ـ رﮐﻮد
ـ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ـ رﻫﺎ ﮐﺮدن
ﮐﺸﺎورزى

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﮐﺸﺎورز

درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺖ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ او
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ
در واﻗﻊ ،ﺣﺪس ﻳﺎ ﮔﻤﺎن
ٔ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﺪس
ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ راه را ﺑﺮاى ﮐﺸﻒ
ٔ
ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺧﻮد ــ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد ــ ﭼﻨﺪ
)ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ(.ﻣﺎ ﺑﺮاى
ٔ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ:
اﻟﻒ( ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺎﺑﻌﻰ از ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻰ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ.
ب( ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺎﺑﻌﻰ از ﻋﺎدات و ﻋﻼﻳﻖ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ.
پ( ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻫﻤﺠﻮار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ت( ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺎﺑﻌﻰ از آﺷﻨﺎﻳﻰ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﮐﺸﺖ اﺳﺖ.
ث( وﺟﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى ،در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
ج( ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺑﻪ راه ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
چ( اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎرى :زﻣﻴﻦ ﻫﺎى زﻳﺮﮐﺸﺖ روﺳﺘﺎى ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ :ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ،ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ،١ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،٢ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ راه
ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﺑﺎزار ﻓﺮوش و ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ.
ﮔﺎم ﺷﺸﻢ ــ ﺟﻤﻊ آورى داده ﻫﺎ :ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﺴﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﻴﻤﻮده اﻳﺪ؛
از اﻳﻦ ﭘﺲ ،ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ آورى داده ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﻓﺮﺿﻴﻪ آن ،روش ﻫﺎى ﺟﻤﻊ آورى ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ۴را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و
ٔ
روش ﻫﺎی ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ
روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

روش ﻣﻴﺪاﻧﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻫﻮاﻳﯽ و
ﻣﺎﻫﻮاره ای

ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
راﻳﺎﻧﻪ ای

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺷﮑﻞ ٤

٢٥

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

آﻣﺎده
دوره زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻃﻰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ٔ
١ــ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ :ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ٔ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮوش ﻳﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ.
٢ــ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ :ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎل آﻣﺎرﮔﻴﺮى در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آن زﻳﺮ
ﮐﺸﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

گام هفتم ــ پردازش داده ها :بعد از جمع آورى داده ها ،کار پردازش داده ها ــ ىعنى حذف
اطالعات غىرضرورى و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقىق ــ آغاز مى شود .پردازش داده ها به
دو روش دستى ىا ماشىنى انجام مى گىرد .در پردازش داده ها از علم آمار استفاده مى کنند .طبقه بندى
داده ها ىکى از ساده ترىن و اساسى ترىن روش های پردازش و تحلىل اطالعات مى باشد که کار استنتاج
و استدالل را براى پژوهشگر ساده مى کند .نتاىج حاصل از اىن پردازش ها به صورت مدل ،نقشه (شکل )4
و جدول (شکل  )5تنظىم و ارائه مى شود.
در مطالعات جغرافیایی روش میدانی بر روش کتابخانه ای اولویت دارد.
گام هشتم ــ آزمون فرضىه :فرضىه باىد به شکلى مطرح شود که در پاىان پژوهش براساس
رد فرضىه
نتاىج به دست آمده از پردازش داده ها بتوان آن را به طور حتم ىا با احتمال زىاد رد ىا تأىىد کردّ .
دوباره چنىن فرضى
به معناى شکست پژوهش و پژوهشگر نىست؛ زىرا موضوعى را اثبات و از طرح
ٔ
ارائه پىشنهادهاى جدىد منجر
جلوگىرى مى کند .قبول فرضىه ىا تأىىد آن براساس ىافته هاى پژوهش به ٔ
مى شود و گاه ممکن است سؤاالت آغازىن جدىدى را به وجود آورد.
رد فرضىه،
ارائه دالىل علمى و منطقى در جهت تأىىد ىا ّ
نتىجه گىرى :در پاىان پژوهش ،ضمن ٔ
ىافته هاى پژوهشگر ــ که معموال ً مطالب جدىدى در مورد موضوع تحقىق است ــ ارائه مى شوند.
همچنىن سؤاالت آغازىن جدىدى که براساس پژوهش به وجود آمده اند ،مطرح شده و پىشنهادهاىى براى
مسئله وضع کشاورزى در
بهبود وضعىت مورد مطالعه ارائه خواهد شد؛ براى نمونه ،در اىن بخش
ٔ
روستاى محمد آباد را بررسى کرده اىم.

جـغـرافـیـا
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ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻥى
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

15

1

16
17

4

2

3

14

5

22

6

20

21
8

زﻣﻴ
ﺟﺎده ﻦ ﻫﺎى

19

12

ﺑﺎﻳﺮ

11
18

9

13
7
10

ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ

ﻧﻮع ﮐﺸﺖ

۲۳/۵

ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ
ٔ

۵۵

ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﻨﺪم
ٔ

۲۶/۱

ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ
ٔ

۱۹/۵

ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻴﺎر
ٔ

۶۱/۱

ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
ٔ

ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎﺭ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

ﻋﻼﺋﻢ

رودﺧﺎﻧﻪ

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻳﮏ روﺳﺘﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻫﺎى زﻳﺮﮐﺸﺖ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ

ﺷﻤﺎره زﻣﻴﻦ زﻳﺮﮐﺸﺖ
ٔ

16

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٢٧

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺰرﻋﻪ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﮑﺘﺎر

ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ

۱

ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ

۳

۲۴

۲

»

۶

۱۸

۳

»

۳/۸

۲۶

۴

»

۳/۶

۲۰

۵

»

۳/۶

۲۷

۶

»

۳/۵

۲۳

۷

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ

۲۱

۲۵

۸

»

۱۳

۳۰

۹

»

۸/۱

۲۸

۱۰

»

۱۹

۲۶

۱۱

ﮔﻨﺪم

۱۴/۸

۲

۱۲

»

۱۶/۷

۴

۱۳

»

۱۳/۲

۱/۸

۱۴

ﺧﻴﺎر

۱۲/۵

۱۵

۱۵

ﮔﻨﺪم

۲/۵

۳/۶

۱۶

»

۳/۸

۱/۹

۱۷

»

۱/۵

۳/۴

۱۸

ﺧﻴﺎر

۷

۱۷

۱۹

ﭘﻨﺒﻪ

۱۲/۵

۳

۲۰

»

۱/۸

۲/۱

۲۱

ﮔﻨﺪم

۲/۵

۳/۲

۲۲

ﭘﻨﺒﻪ

۱۱/۸

۳/۵

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى در روﺳﺘﺎى ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﺰارع
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ  yﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ  xﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل

۲۳

۳/۹۲

۲۳/۵

ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ

۲۷/۲۵

۱۵/۲۷

۶۱/۱

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ

۲/۸۴

۷/۸۶

۵۵

ﮔﻨﺪم

۱۶

۹/۷۵

۱۹/۵

ﺧﻴﺎر

۲/۸۶

۸/۷

۲۶/۱

ﭘﻨﺒﻪ

∑y = ۷۱/۹۵

∑x = ۴۵/۵۰

۱۸۵/۲

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪى در روﺳﺘﺎى ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد

٢٨

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺟﺪاول ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى
از داده ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ:
ــ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺧﺘﺼﺎص دارد؟
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ﭘﻨﺒﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ــ ٔ
ــ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺰارع ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ ،ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﻨﺪم را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻣﺪ )ﻧﻤﺎى( ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ در ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ و ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﮐﻨﻴﺪ.
y۲

x۲

xy

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد  yﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ x

۵۲۹
۷۴۲/۵۶

۱۵/۳۷
۲۳۳/۱۷
۶۱/۷۸
۹۵/۰۶
۷۵/۶۹

۹۰/۱۶
۴۱۶/۱۱
۲۳/۳۲
۱۵۶
۲۴/۸۸

۲۳
۲۷/۲۵
۲/۸۴
۱۶
۲/۸۶

۳/۹۲
۱۵/۲۷
۷/۸۶
۹/۷۵
۸/۷

۱۵۴۳/۸۱
∑y۲

۴۸۱/۰۷
∑x۲

۷۰۹/۴۷
∑xy

۷۱/۹۵
∑y

۴۵/۵۰
∑x

۸/۰۷
۲۵۶
۸/۱۸

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
ﮔﻨﺪم
ﺧﻴﺎر
ﭘﻨﺒﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى زراﻋﻰ روﺳﺘﺎ
ﺷﮑﻞ  ۷ــ ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﺮدازش آﻣﺎرى داده ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ّ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  xﻳﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ:
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  yﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ:
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داده ﻫﺎ )وارﻳﺎﻧﺲ( :x

∑ x 45 / 50
=
= 9/1
5
N

=x

∑ y 71 / 95
=
= 14 / 39
5
N

=y

⎡1
1
⎤
= ⎥ ∑ x 2 − (∑ x) 2
⎢
⎣N
N
⎦

= Dx

⎡1
1
⎤
= ⎥ 481 / 07 − (45 / 50) 2
⎢
⎣5
5
⎦
1
D x = [481 / 07 − 414 / 05] = 13 / 40
5

= Dx

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
⎡1
1
⎤
= ⎥ ∑ y 2 − (∑ y) 2
⎣⎢ N
N
⎦

)ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داده ﻫﺎ( وارﻳﺎﻧﺲ :y

= Dy

⎡1
1
⎤
= ⎥ 1543 / 81− (71 / 95) 2
⎣⎢ 5
5
⎦
1
D y = [1543 / 81− 1035 / 36] = 101 / 69
5
= Dy

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر :x
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر :y

Q x = D x = 13 / 40 = 3 / 66
Q y = D y = 101 / 69 = 10 / 08

ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻰ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ:
1
∑x∑y
N
=  = rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
=
1
1
⎡
2
⎡ ⎤2
2
⎤2
⎦⎥ )⎢⎣ ∑ x − N (∑ x) ⎥⎦ ⎢⎣ ∑ y − N (∑ y
1
)709 / 47 − (45 / 50)(71 / 95
5
=r
=
1
1
⎡
⎡ ⎤2
⎤2
⎦⎥ )⎢⎣481 / 07 − 5 (45 / 50) ⎥⎦ ⎢⎣1543 / 81− 5 (71 / 95
∑ xy −

⎧r > 0
54 / 72
54 / 72
=
⎨ =0/ 3
(67 / 02)(508 / 45) 184 / 60
⎩0 < r < 1

=r

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ
________________ = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ

{ Cγ y > Cγ x
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٣٠

Q x 3 / 66
=
=0/ 4
x
9 /1
Q y 10 / 08
=
=0/ 7
= Cγ y
y 14 / 39
= Cγ x

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ زﻳﺮﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪۀ ﮔﺮاﻣﻰ
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و آرزوى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اى ﮐﻪ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎر ٔه ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى روﺳﺘﺎى ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
از آن ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻈﺮات ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ّ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻰ و دﻗﻴﻘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ.
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﻫﻤﮑﺎرى و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎس را دارﻳﻢ.
ــ ﺑﻮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ……
ــ ﺳﻦ…… ــ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت……
۱ــ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﺪ؟
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ
ﺧﻴﺎر
ﭘﻨﺒﻪ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
ﮔﻨﺪم
۲ــ آﻳﺎ از ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى راﺿﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
۳ــ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﺟﻮار در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
۴ــ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
 ۵ــ آﻳﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزى ﺑﺮﺧﻮردارﻳﺪ؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
 ۶ــ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸﺎورزى ﺷﻤﺎ در داﺧﻞ روﺳﺘﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻰ ﺷﻮد؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
۷ــ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺑﻪ راه ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،ﺗﺄﺛﻴﺮى در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﻄﺢ زﻳﺮﮐﺸﺖ دارد؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٣١

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ راه ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ؟
 ۸ــ
ٔ
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
۹ــ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
۱۰ــ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺷﻤﺎ در ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
۱۱ــ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ
ﮐﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻳﺎد
ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎى ﻳﮑﺼﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول
زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد

زﻳﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻢ

ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻢ

ﺟﻤﻊ

ﺳﺆال
۱

۱۰

۴۰

۲۰

۲۰

۱۰

۱۰۰

۲

۴۰

۲۰

۳۰

۱۰

۰

۱۰۰

۳

۵

۱۵

۳۰

۳۰

۲۰

۱۰۰

۴

۲

۱۸

۴۰

۲۰

۲۰

۱۰۰

۵

۱۰

۴۰

۳۰

۱۵

۵

۱۰۰

۶

۱۸

۳۲

۲۰

۲۰

۱۰

۱۰۰

۷

۱۰

۳۰

۲۰

۳۰

۱۰

۱۰۰

۸

۴

۱۷

۲۹

۳۶

۱۴

۱۰۰

۹

۱۱

۲۹

۳۵

۲۵

۰

۱۰۰

۱۰

۲۵

۳۴

۳۱

۱۰

۰

۱۰۰

ﺟﻤﻊ

۱۳۵

۲۷۵

۲۸۵

۲۱۶

۸۹

۱۰٠۰

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﺟﺪول ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ از روى ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٣٢

ﻓـﺼﻞ ٣
ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ  :ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﺔ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺑﻪرو ،ﺑﺎ د ّﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ.
آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن ﻧﻘﺸﻪ اى ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﻣﻘﻴﺎس ١
_____
۱۰۰۰

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٣٣

ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﻧﻘﺸﻪ

ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻰ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ،
ٔ
»ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﻰ« ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺧﻮد را ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﻋﻰ
ٔ
ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻰ ﮐﻪ از ﺣﻔﺎرى ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﺪه ﻟﻮﺣﻰ از ﮔﻞ رس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎِﺑﻞ
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﺎﻗﻰ ٔ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۲
دره ﻧﻴﻞ در ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در آن ﺣﺪود
اﻳﻦ ﻟﻮح ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد.
اﻣﻼک ﮐﺸﺎورزان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻮرد
ٔ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻞ

٣٤

ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻳــﻮﻧــﺎﻧــﻰ را ﻳـﮑــﻰ از
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۳ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران ﻋﻠﻢ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﺗﺎزه
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ و ٔ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﻓﺰود.
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ
ٔ
در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﮑﻰ از ﻋﻠﻞ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ،وﻗﻮع
دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ اول و دوم ﺑﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎى درﮔﻴﺮ در
اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮاى ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﺘﺮاع دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﻰ و ﻧﺼﺐ
آن در ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﻋﮑﺲ ﺑﺮدارى ﻫﻮاﻳﻰ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى را
ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳ــ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس ،از ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ )ﻗﺮن دوم ﻣﻴﻼدى(

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اى و راﻳﺎﻧﻪ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى دﻗﻴﻖ رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ )ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ( در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮى ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ ٔ
اﻳﻦ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻀﺎﻫﺎى
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

٣٥

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﺎﻳﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻴﺴﺖ« ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪّ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﻋﺪه ﮐﻤﻰ از آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﻳﮑﺴﺎن و دﻗﻴﻘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻳﮑﻰ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد.
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ،اﻧﺪازه و ﻫﺪف ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎﺻﻰ از آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ:
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎلٔ ،
ﭘﺮﻧﺪه در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﺮه ﻗﺎﺋﻢ
۱ــ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ؛ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻳﮏ ٔ
ٔ
زاوﻳﻪ دﻳﺪ ،ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ؛
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖٔ ،
۲ــ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎﺻﻰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ،
اﻧﺪازه ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮى از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روى ﻳﮏ ورق ﮐﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد.

روش ﻫﺎی ﺗﻬﻴﮥ ﻧﻘﺸﻪ

ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﺑﺘﺪا داده ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮاى ٔ
ﭘﺪﻳﺪه
ﺑﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﭽﻮن رود ،درﻳﺎﭼﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ﻳﺎ ٔ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﻣﻌﺎدن و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آورى داده ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﺪه آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻗﻴﻘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ روى ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺎن داد.
ﮐﻮﭼﮏ ٔ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻃﻼﻋﺎت ّاوﻟﻴﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺶ )رﺳﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ( ﺳﭙﺮده ﻣﻰ ﺷﻮد و او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮى ﻋﻼﺋﻢ
ﻗﺮاردادى ،رﻧﮓ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را روى ﺻﻔﺤﻪ اى ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻨﺮى ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺶ ﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ،زﻳﺒﺎ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮدى اﺳﺖ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ از ﭼﻬﺎر روش زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد:
اﻣﺮوزه ﮔﺮدآورى اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ٔ
۱ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى زﻣﻴﻨﻰ،
۲ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى ﻫﻮاﻳﻰ و ﺳﻨﺠﺶ از دور،
۳ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى درﻳﺎﻳﻰ،
۴ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺮﻳﮏ از روش ﻫﺎى ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.
۱ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى زﻣﻴﻨﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى )ﺗﺌﻮدوﻟﻴﺖ( ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﺑﻌﺎد
ﺑﺮاى ﮔﺮدآورى داده ﻫﺎ از
ٔ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در روى زﻣﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮداﺷﺖ( )ﺷﮑﻞ .(۴

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﺷﮑﻞ ۴ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى زﻣﻴﻨﻰ

در اﻳﻦ روش ،ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ
ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ )ﻣﻘﻴﺎس( ،ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ روى
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ٔ
ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺪﻳﺪه دﻳﮕﺮ ،اﺑﺘﺪا دورﺑﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى در ﻳﮏ
ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮاى ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى از ﻳﮏ زﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻳﺎ ﻫﺮ ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه( و ﺳﭙﺲ ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎى ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﺷﻮد)ﺷﮑﻞ.(۵
ٔ
زاوﻳﻪ ﻫﺮﻳﮏ
اﻋﺪاد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺤﺮاف ٔ
ٔ
از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎى  C، B، Aو  Dﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ از ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎى
ﮔﻮﺷﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) Aﻣﺜﻞ ﺟﺪول زﻳﺮ(.
ٔ
ﺳﭙﺲ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ
ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را روى ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﭘﺪﻳﺪه را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻃﻮل

ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه

زاوﻳﻪ

زاوﻳﮥ اﻧﺤﺮاف

SA

 ۲۰ﻣﺘﺮ

^
ASA

۰درﺟﻪ

SB

 ۳۵ﻣﺘﺮ

^
ASB

 ۱۲درﺟﻪ

SC

 ۱۹ﻣﺘﺮ

^
ASC

 ۷۳درﺟﻪ

SD

 ۸ﻣﺘﺮ

^
ASD

 ۸۵درﺟﻪ
C

B

A

ﺷﮑﻞ  ۵ــ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى زﻣﻴﻨﻰ و ﺟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه

D

اﻳﺴﺘﮕﺎه S
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۲ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى ﻫﻮاﻳﻰ و ﺳﻨﺠﺶ از دور )دور ﮐﺎوى(
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
در اﻳﻦ روش ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ
ٔ
ﻧﻈﺮ ﻳﺎ دﺷﻮارى ﻫﺎى دﺳﺘﺮﺳﻰ ،از روش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى ﻫﻮاﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ دورﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ در ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮواز در ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﻴﻦ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻰ از

ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻋﮑﺲ ﻫﺎى اﻓﻘﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۶اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎى
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ٔ
ٔ
ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮک دارد ،ﺑﻌﺪﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه اى ﺑﻪ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﻋﮑﺲ ﺑﺮدارى ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﮥ ﻧﻘﺸﻪ

در اﻳﻦ دﺳﺘﮕـﺎه ﺑــﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻳﺪه ﻣـﻰ ﺷﻮﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ  .(۷ﺷﺨﺼﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ ،در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮى
ﺻﻔﺤﻪ اى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ اى ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۸ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۷ــ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ از روى ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ى ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻳﺎﻧﻪ

٣٨

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮى از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﻴﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى ﮐﺸﻮر ١از ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى
ﻫﻮاﻳﻰ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ را در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﺗﻬﻴﮥ ﻧﻘﺸﻪ از روى ﻋﮑﺲ ﻫﻮاﻳﻰ

ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
در دﻫﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ ،از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاى ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ٔ
اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارى
ﮐﺮده و داده ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﻧﻴﺎز دارد .ﭘﺲ
از ﭘﺮدازش ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۹
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ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اى ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

٤٠

۳ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى درﻳﺎﻳﻰ )آب ﻧﮕﺎرى(
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى دﻗﻴﻖ از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎى ﮐﻒ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ
ٔ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺸﺘﻰ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ ،از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﺎر ،اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻖ آب ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻣﻮاج و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﺪت زﻣﺎن رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﮑﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮزﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻫﺪاﻳﺖ
ﮐﺸﺘﻰ ﻫﺎ ﺑﺮاى ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ،اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎ ،ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺎ از دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى درﻳﺎﻳﻰ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى اﺑﻌﺎد ﭘﻨﻬﺎن آﻳﺴﺒﺮگ ﻫﺎ )ﮐﻮه ﻫﺎى ﻳﺨﻰ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى درﻳﺎﻳﻰ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۱۰

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى درﻳﺎﻳﻰ )آب ﻧﮕﺎرى(
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ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻳﮑﻰ از
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﮐﺎراﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ .در آﻳﻨﺪه ،آب ﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ ٔ
ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﺠﺎرى ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ؛ در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎى ﺳﻴﺎه و درﻳﺎى آزوف ،ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ،ﻧﻮاﺣﻰ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى درﻳﺎﻳﻰ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺲ از ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻋﻤﻴﻖ و ﭘﺮﺷﻴﺐ و رﺳﻮﺑﺎت رود داﻧﻮب ﺑﻪ ٔ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰى ،ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﮐﺮاﻳﻦ
روﻣﺎﻧﻰ
روﺳﻴﻪ
درﻳﺎى آزوف

ﺧﻠﻴﺞ اودﺳﺎ

درﻳـ

ـــــــ

ــــــ
ــﺎى ﺳ

ـــ

ـــﻴـــ

ـــــﺎه

ر

ﺳﻮﺑﺎ

تر
ود دا

ﻧﻮب

ﺗﺮﮐﻴﻪ

ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

درﻳﺎى ﻣﺮﻣﺮه
ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﺗﻬﻴﮥ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آب ﻧﮕﺎرى

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

۴ــ ﺗﻬﻴﮥ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارى زﻣﻴﻨﻰ ﻳﺎ ﻫﻮاﻳﻰ از ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى
٤٢

ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ٔ
دﻳﮕﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه و ﻳﮏ ٔ
زﻣﺮه ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ در ٔ
وﺳﻴﻠﻪ
ﮐﻠﻴﻪ اﻳﻦ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﺪّ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ٔ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ٔ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪ اى اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد )ﺷﮑﻞ .(۱۳

د

رﻳـــﺎ

ىﺧ
ـــﺰر

ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن
آﺑﺎدى
ﻓﺮودﮔﺎه )ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ـ داﺧﻠﻰ(
رود )داﺋﻤﻰ ـ ﻓﺼﻠﻰ(
ﺑﺰرﮔﺮاه
ﺑﺰرﮔﺮاه در دﺳﺖ اﺣﺪاث
راه آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺻﻠﻰ
راه آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻓﺮﻋﻰ
ﺳﺎﻳﺮ راه ﻫﺎ
راه آﻫﻦ

-۱۰
-۲۰
-۵۰
-۲۰۰
-۴۰۰
-۶۰۰
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
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ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﻳﮏ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ راﻳﺎﻧﻪ اى

ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ

اﻧﺪازه ﺣﻘﻴﻘﻰ روى ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺳﻌﺖ و ﺑﺰرﮔﻰ اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان در
ٔ
ﻧﻤﺎﻳﺶ داد؛ از اﻳﻦ رو ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﭙﺲ روى ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را
ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ روى ﻧﻘﺸﻪ و
در ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ» ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس« ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤﺎن دو ﻧﻘﻄﻪ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ را ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ
ٔ
ﻣﻰ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ روى ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ«.
ﮔﺎﻫﻰ در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺸﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﺘﺮ ۱۰۰۰

۷۵۰

۵۰۰

۲۵۰

۰

ﺷﮑﻞ ۱۴

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ )ﻳﮏ واﺣﺪ( روى ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﺎدل
 ۲۵۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .از ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺸﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ ﻳﺎ
ﮐﭙﻰ ﺑﺮدارى ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻰ ﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎى واﻗﻌﻰ را روى زﻣﻴﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
٤٤

فعالیت ( ) 1
مسئلهٔ زىر را با کمک مقىاس ترسىمى صفحه
قبل حل کنىد.

الف

ب

در شکل  ،15اگر فاصلهٔ شهر الف تا ب 2،
سانتى متر باشد ،با توجه به مقىاس ترسىمى داده

پ

شده ،فاصلهٔ حقىقى اىن دو شهر را محاسبه کنىد.

شکل 15

برای رفتن از شهر الف به شهر پ کدام مسىر کوتاه تر است؟ از اىن مقىاس ترسىمى کمک بگىرىد.
کىلومتر 20

16

12

8

4

0

عالوه بر مقىاس بىانى و مقىاس ترسىمى ،نوع سومى از نماىش مقىاس وجود دارد که به شکل
کسرى (عددى) در پاىىن نقشه نوشته مى شود.
مقىاس کسرى ساده ترىن و متداول ترىن روش نماىش مقىاس نقشه است؛ مـانند
1 ،
1
50000 150000

1
1000

،

 .در اىن مقىاس ،صورت کسر ،عدد ىک است که مربوط به نقشه بوده (  1واحد)
نشان مى دهد که

و مخرج کسر ،نشانگر مىزان کوچک شدگى نقشه است؛ براى مثال ،مقىاس 1
1000
1
دهنده آن است
نشان
هر واحد از روى نقشه ،معادل  1000واحد بر روى زمىن است ىا مقىاس
ٔ
10000

که در اىن نقشه ،ابعاد پدىده ها  10هزاربار کوچک شده اند.
الف) طبقه بندی نقشه ها براساس مقىاس

نقشه ها براساس اهداف و کاربردهاى گوناگونى که دارند ،طبقه بندى مى شوند؛ زىرا عواملى که
بتوان نقشه ها را برحسب آنها دسته بندى کرد ،بسىار متنوع اند .استفاده از نقشه ها بسىار فراگىر است؛
به طورى که امروزه متخصصان بسىارى از رشته ها در مطالعات خود آنها را به کار مى برند.
1ــ نقشه هاى با مقىاس بسىار بزرگ ،اىن نقشه ها از مقىاس 1
100

تا

1
2000

هستند که عمدتاً

45

جـغـرافـیـا

براى اجراى عملىات عمرانى تهىه مى شوند و به دقت باالىى نىاز دارند؛ مانند نقشه هاى ساختمانى (پالن ها).

۲ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس از

1
2000

ﺗﺎ

1
10000

 .اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ از دﻗﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و

در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺎزى ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى آب و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز.
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮؤ ،
۳ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﻴﺎس از  1ﺗﺎ  1ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
100000 10000
را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ١را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؛ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
۴ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻪ از  1ﺗﺎ
 100000ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻢ
ﻗﺎره ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ

٤٦

ﻣﻘﻴﺎس ١:٧,٥٠٠,٠٠٠
ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺎره ﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ب) طبقه بندى نقشه ها براساس موضوع

دهنده پدىده هـاى طبىعى همچون آب و هوا ،پوشش گىاهـى و
1ــ نقشه ها ى طبىعى که نشان ٔ
توپوگرافى است (شکل .)16
2ــ نقشه ها ى انسانى که پدىده هاى انسانى همچون شهرها ،معادن ،فرودگاه ها ،سدها ،پل ها و
مکان هاى دىدنى باشد را نشان مى دهند (شکل هاى 17و .)18
نقشه کاربرى اراضى
3ــ نقشه هاى تلفىقى که از تلفىق دو ىا چندىن نقشه حاصل مى شود؛ مانند ٔ
و گردشگری که از تلفىق اطالعات گوناگون حاصل شده است (شکل.)12

درىاى عمان
شکل  18ــ بخشى از ىک نقشۀ شهرى

خــ

ـــ

ـلى
جف

ـــ

ـا
رس

درىـــاى خزر

شکل  17ــ نقشۀ پراکندگى معادن اىران
(نقطه هاى رنگى معادن مختلف را نشان مى دهند).

جـغـرافـیـا
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ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﻰ )ﮐﺮوﮐﻰ(

ﮐﺮوﮐﻰ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮاى ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﻳﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻨﺪان دﻗﻴﻘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺮاى دادن ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮدى
و ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ .ﮐﻮﻫﻨﻮردان ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر از ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﮐﺮوﮐﻰ ﻫﺎى ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
راه

آﻫﻦ

ﭘﻞ

رو
دﺧﺎﻧﻪ

ﺳﺒﺰ

ﻣﺪرﺳﻪ

اﺳﺘﺨﺮ

ﻣﻨﺰل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﺟﺎ

دۀ ا

ﺷﻤﺎل

ﻓ

ﻀﺎى

ﭘﺎرک

ﺻﻠﻰ

اﺳﺘﺨﺮ
ﭘﻞ

ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ ﮐﺮوﮐﻰ ﻳﮏ ﻣﺤﻠﮥ ﻓﺮﺿﻰ

ﺑﺮاى رﺳﻢ ﮐﺮدن ﮐﺮوﮐﻰ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﮐﺮوﮐﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
٭ ﺷﻤﺎل
ٔ
٭ زاوﻳﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى اﺻﻠﻰ و راه ﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﻴﻖ رﺳﻢ ﺷﻮد.
٭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ رﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
٭ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﺗﺎ ﺣﺪودى رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.
٭ ﻣﮑﺎن ﻣﻬﻢ و ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻫﺎﺷﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و زﻳﺮ ﮐﺮوﮐﻰ ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٤٨

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 2
ﻓ ّ
۱ـ ﮐﺮوﮐﻰ ﻣﺤﻠﻪٔ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﻴﺪ و آن را ﺑﺎ ﮐﺮوﮐﻰ ﻳﮑﻰ از ﻫﻢ ﻣﺤﻠﻪ ای ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ـ ﺑﻪ ﮐﺮوﮐﻰ ﺑﺎﻻ دﻗّﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻨﺰل ﻣﻮردﻧﻈﺮ را

از ﭘﺎرک در دو ﺳﻄﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

۳ـ ﮐﺮوﮐﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪٔ ﺧﻮد را در ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 3
ﻓ ّ
۱ـ دو وﻳﮋﮔﻰ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
۲ـ وﻇﻴﻔﻪٔ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟
۳ـ ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪٔ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ ای اﺳﺖ؟

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٤٩

ﺩﺭﺱ ﭘﻨﺠﻢ  :ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻜﻞ ﺯﻣﻴﻦ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار
ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ٔ
اﺳﺖ.
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﺠﺎ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻴﭻ روﺷﻰ اﺑﺪاع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ،ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ٔ
ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺪون ﮐﺸﻴﺪﮔﻰ رﺳﻢ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاف ﻫﺎ ،روش ﻫﺎﻳﻰ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ در
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎره ﻫﺎ ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و ﺟﺰاﻳﺮ و… ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻰ دارﻧﺪ.
ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص از ٔ
ٔ
اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﮑﻞ ﻗﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﺻﻔﺤﮥ ﺻﺎف

٥٠

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ

٥١

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺮ روى ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ را »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺮدن« ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﮑﻞ ٔ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ» ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ« ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻰ از ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى واﻗﻊ در اﻃﺮاف ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاى ﺗﺮﺳﻴﻢ ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻰ ٔ
از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
اﻟﻒ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ(،
ب( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ،
پ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى.
اﻟﻒ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ( :در اﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ )ﺷﻤﺎل(
روش ،ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﻰ را در ٔ
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻤﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ
ﺑﺮ ٔ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮه را ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﻻﻣﭙﻰ در آن روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﺷﻮد )ﻋﮑﺲ ﺑﺮدارى(،
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ و ﻗﺎره ﻫﺎى
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارﻫﺎ ،ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎٔ ،
اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ.(۲
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻣﺪارﻫﺎ داﻳﺮه ﻫﺎى
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ٔ
ﺷﻤﺎل اﺳﺖ .ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻰ از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻋﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻗﺎره ﻫﺎ دﻗﻴﻖ
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ در اﻃﺮاف ٔ
و ﻣﺸﺎﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻄﺐ دور
ﺷﻮﻳﻢ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎره ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺸﻴﺪﮔﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ
و از ﺷﮑﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۳
اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس را ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻧﻘﺎط دﻟﺨﻮاه
ﺷﮑﻞ ۲ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ(
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻤﺎس
دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻳﺎ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ٔ

ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ از اﻳﻦ ﻗﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﻰ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻣﺮوزه ﺑﺮاى ٔ
ﮐﺮد و ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(۳

ﺷﮑﻞ  ۳ــ ﻧﻘﺸﮥ دﻗﻴﻘﻰ از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و اﻃﺮاف آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ(

ب( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ :در اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﻰ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻰ
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻣﻤﺎس
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ٔ
ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ،ﻳﮑﻰ از ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﮑﻞ .(۴
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ۴ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ

٥٢

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،رأس ﻣﺨﺮوط ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻى ﻳﮑﻰ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻣﺪارى ﮐﻪ در آن
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻗﺎره ﻫﺎ در اﻃﺮاف
ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺮوط ﺑﺎ ﮐﺮه ﻣﻤﺎس اﺳﺖ» ،ﻣﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد« ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪٔ .
ﻣﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻗﻌﻰ ﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎره ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ روى ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺮوط ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎز و
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺮوط ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارﻫﺎ و ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻗﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺴﻄﺢ ﮐﺮدن
ٔ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(۵
۱۵ 
۰

۳۰ 

۴۵ 

۶۰ 

۷۵ 

ﻣﺪار

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﻤﮑﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﻰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺮوﻃﻰ در
ﻣﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۴۵

٥٣

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎل آﺳﻴﺎ )ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ( در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ

پ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻤﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
درﻣﻰ آورﻳﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۷در ﻣﺪار اﺳﺘﻮا ﺑﺮ ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﻃﺮاف اﺳﺘﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﻋﮑﺲ ﺑﺮدارى ،اﮔﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى روى اﻳﻦ ﮐﺮه ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ّ
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎره ﻫﺎ ،ﻣﺪارﻫﺎ و ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎ )ﺧﻄﻮط
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ٔ
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ( دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(۸

ﺷﮑﻞ  ۷ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺎرۀ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى

٥٤

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺷﮑﻞ  ۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻣﻠﻮﻳﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﺗﻤﺎم
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ در ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻰ ﻗﺎره ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﻄﺢ ٔ
آﻧﻬﺎ در روی زﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎره ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ اﻟﻒ(؛ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﮑﺴﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦ رو ،در
ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ب( ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ زاوﻳﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در درﻳﺎﻧﻮردی
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی درﻳﺎﻧﻮردی در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ پ(.

)اﻟﻒ(

)ب(

ﺷﮑﻞ ۹ــ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

)پ(
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٥٥

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺮ روى ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﻴﺎس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺸﻪ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى روى ﻧﻘﺸﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ،رود،
ٔ
ﺟﻨﮕﻠﻰ و ﺟﺎده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﻄﺤﺎﺗﻰ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد ،در ﻧﻘﺸﻪ ِ
ﺟﺰء ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دو ﺑُﻌﺪى
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ ﻋﻤﻖ دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺎ ،دره ﻫﺎ
و ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس:
ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاف ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دوﺑﻌﺪى )ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﭘﻼﻧﻴﻤﺘﺮى(
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻧﻘﺸﻪ ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دوﺑﻌﺪى را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﻳﺎﻳﻰ ﻧﻘﺸﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ »راﻫﻨﻤﺎى ﻧﻘﺸﻪ« ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ دارد )ﺷﮑﻞ .(۱۰
ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر

ــ ﻋـﻼﺋﻢ ﻧﻘﻄﻪ اى :ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

ــ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﻰ :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ،
ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ،رودﻫﺎ ،ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﻣﺮزﻫﺎ و…

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن
آﺑﺎدى
ﺑﺰرﮔﺮاه ــ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪى
ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻰ
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﻰ
ﭘﻞ
رود

ــ ﻋـﻼﺋﻢ ﺳﻄﺤﻰ :ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
و ﺻﻨﻌﺘﻰ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ اﻧﻮاع ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى در راﻫﻨﻤﺎى ﻧﻘﺸﻪ

٥٦

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
اراﺿﻰ ﮐﺸﺎورزى
ﭼﻤﻨﺰار
اراﺿﻰ ﺑﺎﻳﺮ

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى دﻳﮕﺮ
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ
ﻣﺴﺠﺪ
آراﻣﮕﺎه
ﻣﻮزه
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻰ
آﺛﺎر دﻳﺪﻧﻰ
ﻓﺮودﮔﺎه
ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ )ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل(

ﺷﻤﺎره ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و…؛
ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺪدى :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط،
ٔ
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻨﺪﺳﻰ :ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮى اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻳﺮه ،ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻗﻠﻪ ﻫﺎ،
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ؛
ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﺎدﻳﻦ )ﺳﻤﺒﻠﻴﮏ( :ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ؛
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺮوﻓﻰ :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن اﻧﻮاع ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ؛
ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮى :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻰ.

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﺷﻴﺪا
ﻻﻃﺎن

ﮐﻴﻨﻮ

ﮐﻼه ﻗﺎﺿﻰ
ﭘﻨﺠﻪ
ﮐﻮه ﺳﻔﻴﺪ
اﺻﻔﻬﺎن
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ﺑﺮف ﻫﺎى داﺋﻤﻰ
دﺷﺖ ﻻﻟﻪ
اﻣﺎم زاده ﻫﺎ
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ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮى اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎرى

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ
رود
ﮐﻮﻫﻨﻮردى
ﭘﻴﺴﺖ اﺳﮑﻰ
درﻳﺎﭼﻪ
ﺗﺎﻻب
ﭼﺸﻤﻪ
ﺟﻨﮕﻞ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ب( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺳﻪ ُﺑﻌﺪى )ﭘﺪﻳﺪۀ آﻟﺘﻴﻤﺘﺮى(
ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﻧﻘﺸﻪ ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﺪ ﻋﻤﻮدى ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ،ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻓﻘﻰ
ٔ
دره ﻫﺎ ،ﺧﻂ اﻟﺮأس ﻫﺎ ،ﻗﻠﻪ ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻰ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ّ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
اﻳﻦ ،ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاف ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاى
ٔ
ﻳﺎ ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روش ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﺷﻨﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ.
٥٨

وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازى و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ
ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮرﭘﺮدازى :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ٔ
ﺑﺮ روى ﻧﻘﺸﻪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮى از ارﺗﻔﺎﻋﺎت را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آوردﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﺼﻮرى از ارﺗﻔﺎﻋﺎت را در ذﻫﻦ ﺑﻴﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ
ﻳﺎ ﻓﺸﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﻰّ ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد )ﺷﮑﻞ .(۱۲
از اﻳﻦ روش ﻫﺎ،
ٔ

٥٩

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﻧﻮرﭘﺮدازى و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﺷﻮر ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﻧﻘﺸﻪ

ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ رﻧﮓ آﻣﻴﺰى ﻧﻘﺸﻪ :در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻫﻤﻮارى )ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ(،
ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع از رﻧﮓ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن
زﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﭘﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﮕﻪ و دﺷﺖ ،از رﻧﮓ زرد ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع و از رﻧﮓ ﻫﺎى ﻗﻬﻮه اى و
ﻧﺎرﻧﺠﻰ ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺟﻤﻬﻮرى ﭼﮏ
٤٩°
اﺳﻠﻮاﮐﻰ
آﻟﻤﺎن
٤٨°

اﺗﺮﻳﺶ
ﻟﻴﺨﺘﻦ اﺷﺘﺎﻳﻦ
٤٧°

ﮐﻮه ﻫﺎى آﻟﭗ

ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﻮﺋﻴﺲ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
اﺳﻠﻮﻧﻰ
٤٦°
ﮐﺮواﺳﻰ
°

١٦

°

١٤°

١٢

°

١٠

راﻫﻨﻤﺎى ﻧﻘﺸﻪ
 ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ
٢٠٠٠

١٥٠٠
١٠٠٠

٤٠٠
٢٠٠
٠

١
ﻣﻘﻴﺎس
٥٠٠٠,٠٠٠

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻧﮓ در ﻧﻘﺸﻪ
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ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان :ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط
ﻫﻢ ﺗﺮاز )ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان( ﻳﮑﻰ از ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻇﺎﻫﺮى
ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺳﺎزد .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﺗﺮاز
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻰ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۱۴ﺗﭙﻪ اى را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ
ﮐﻪ در آن ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۰ﻣﺘﺮ و… ﺗﺮازﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﻧﺪ )اﻟﻒ( .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط
٦٠

ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﺴﺘﻪ را از ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ )ب(،
داﻳﺮه ﻫﺎى ﺗﻮدرﺗﻮﻳﻰ را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﻮرد ﮔﻮدال ﻫﺎ و دره ﻫﺎ ،ﻋﮑﺲ اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع
داﻳﺮه ﻫﺎى ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱۵

۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
)اﻟﻒ(

۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰ ۱۰۰
۰
)ب(
ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
۲۵۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰

ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﻣﻴﺰان ﻳﮏ ﮔﻮدال در دﻫﺎﻧﮥ ﻳﮏ ﻗﻠّﮥ
آﺗﺶ ﻓﺸﺎن

اﻣﺮوزه ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺎ ،دره ﻫﺎ و ﺣﺘﻰ ژرﻓﺎى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ ) (۱۶ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ
از
ٔ
ﺷﺪه اﻳﺪ(.

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦١

درﻳــــــﺎى ﺧــــﺰر

راﻫﻨﻤﺎ
ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان
ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﻳﮏ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٢

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۷ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در داﻣﻨﻪ ﻫﺎى ﮐﻢ ﺷﻴﺐ ،ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﻣﻴﺰان از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در داﻣﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮﺷﻴﺐ ،ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ اﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 1
ﻓ ّ
۱

اﻟﻒ

ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎی ﻣﻴﺰان در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻫﻤﻮاری را ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان

۲

ب

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ارﺗﺒﺎط دﻫﻴﺪ.
۳
پ
۴
ت
۵
ث
۶

ج

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٣

دره ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎل ﻫﺎ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دره ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ در
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻫﻤﻮارى روى ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ) ۸ﺷﮑﻞ اﻟﻒ( و ﻳﺎل ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ۷
)ﺷﮑﻞ ب( دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.

)اﻟﻒ(

)ب(
ﺷﮑﻞ  ۱۸ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ دره ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮار

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 2
ﻓ ّ
۱۸۰۰

۰۰
۱۷

ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪٔ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ روﺑﻪ رو

۱۷۰۰

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

۱۶۰۰

۰۰
۱۷

۱ـ آﻳﺎ از ﻧﻘﻄﻪٔ  Mﻣﻰ ﺗﻮان

۱۶۰

ﻧﻘﻄﻪٔ  Nرا دﻳﺪ؟

۰

۱۵۰۰

۲ـ ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﻪٔ  Aو  Dﭼﻘﺪر

۱۵۰۰

اﺳﺖ؟
۳ـ ﺷﻴﺐ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ در

N

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ در
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ؟ ﭼﺮا؟

M
D

۴ـ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ آﺑﺮاﻫﻪ روی
ﻧﻘﺸﻪ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

۱۴۰۰
۱۴۰۰

A

ﻣﻘﻴﺎس ١:٢٠,٠٠٠

۱۳۰۰
۱۳۰۰
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ﺷﮑﻞ  ۱۹ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ

٦٤

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 3
ﻓ ّ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ
٭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪٔ ﻣﻴﺪان آزادی ﺗﺎ ﻣﻴﺪان ﺻﺎدﻗﻴﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٭ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آزادی ﮐﺪام اﺳﺖ و در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﻣﻴﺪان ﻗﺮار دارد؟

راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﺰرﮔﺮاه و آزاد راه
ﺑﺰرﮔﺮاه و آزاد راه در دﺳﺖ اﺣﺪاث
ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻰ
راه آﻫﻦ
ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺎﻻرﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺶ
داروﺧﺎﻧﮥ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزى
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺰرگ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮا
ﻣﻮزه

ﻣﺘﺮ
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﮑﻞ  ۲۰ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺨﺸﻰ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٥

ﻓـﺼﻞ ٤
ﺩﺭﺱ ﺷﺸﻢ  :ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،داﻧﺶ ﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ و
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻓﻖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﻓﺮاروی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ روز ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﺛﺒﺖ
آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو رﮐﻦ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم در اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﻧﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،در
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

اﻟﻒ( اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓ ّﻨﺎوری راﻳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
١ــ روش آﻧﻼﻳﻦ ) (On Lineﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻂ ﮐﻪ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ
دﻧﻴﺎی وﺳﻴﻌﯽ از داﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٦٦

٢ــ روش آﻓﻼﻳﻦ ) (Off Lineﻳﺎ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
٢
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ ) ١(Intranetو اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖ )(Extranet
ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 1
ﻓ ّ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در درس  ٣ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ،
راﻳﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻳﺎﻓﺘﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در
ٔ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ
را ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﻴﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮAmazon - Altavista :
 - Google - msn - yahooو دادن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﻴﺪی )واژﮔﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ( ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ رﺟﻮع ﮐﺮد.
www// :http. scl.org.ir
)ﺟﻤﻌﻴﺖ(
)ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت( www// :http. gov/ftp/pub/ipc/www .census
www// :http. /nasa.gov
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اى(
www// :http. usgs.gov /
)ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻰ(
www// :http. com .citysearch
)ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮى(
www// :http. com .intellicast/
)ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ(
www// :http. com .mapquest
)ﻧﻘﺸﻪ(
www// :http. yahoo /com .yahoo .maps /
)ﻧﻘﺸﻪ(
www// :http. com .Geographyabout
درﺑﺎره ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ(
)ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ٔ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ درون ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را
١ــ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖٔ :
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﮏ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٦٧

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ً ٔ
٢ــ اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖ :ﻳﮏ ٔ

امروزه صدها سایت و وبالگ تخصصی در موضوع جغرافیا وجود دارد که یکی از پرکاربردترین
آنها گوگل ارث است که شما را قادر می سازد تا به راحتی بتوانید هر بخش از زمین را که مورد نیازتان
است ببینید ،مختصات جغرافیایی آن را مشاهده نمایید ،همچنین تصاویر ماهواره ای آن بخش را به همراه
نقشه راه ها و بسیاری اطالعات دیگر به دست آورید.

شکل ١ــ تصویر ماهواره ای استان تهران و همسایگانش (ارائه شده در  )google Earthاین نرم افزار به شما امکان
دیدن نقاط مختلف جهان را می دهد ضمن آنکه می توانید تصویر کوچه و خیابان محل زندگی خود را ببینید حتی می توانید
تصویر سه بعدی آنها را هم مشاهده کنید.

عالیت ( ) ٢
ف ّ
با ورود به سایت های اینترنتی در مورد یکی از مسائل جغرافیایی اطالعات را تهیه
نموده و آن را به  Emailدبیر خود ارسال فرمایید.
جـغـرافـیـا
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻳﺎﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ )ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﺧﺎم؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد
دوره ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻴﺰان
ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ،دﻣﺎی روزاﻧﻪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻃﯽ ﻳﮏ ٔ
ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﯽ )دﺑﯽ( ﻳﮏ رود و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺮدازش آﻣﺎری
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،داده ﻫﺎی ﺧـﺎم را ﻣﺮﺗﺐ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣـﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑـﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻈﻴﺮ
 Spss ، Excelو  Surferاز آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی روزاﻧﮥ ﺑﺎرش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺮﺟﺎن
)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار (Excel

ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻳﺎﺿﯽ را روی
آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی،ﺳﺘﻮﻧﯽ،ﺟﺪول ﻳﺎ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٩

بارندگی

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

به عنوان نمونه ترسیم سه
نمودار از میانگین بارش ماهانه در
ایستگاه سیرجان

بارندگی

شهریور

مرداد

تیر

اردیبهشت

خرداد

اردیبهشت

فروردین

بارندگی

اسفند

فروردین

اسفند

بهمن
بهمن

آبان

آذر
دی

آبان

مهر
مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

آذر
دی

شکل 3ــ نمودارهای میانگین بارش ماهانه در ایستگاه سیرجان

جـغـرافـیـا

نرم افزار  :١ Spssیکی از متداول ترین نرم افزارها برای دسته بندی و مدیریت داده های خام
و تحلیل آماری سریع آنهاست که امروزه به صورت بسیار گسترده ای استفاده می شود Spss .می تواند
همه انواع فایل ها بگیرد و از آنها در مدیریت داده ها ،تولید گزارش های جدول بندی
داده ها را تقریباً از ٔ
نسخه ویندوز  Spssشما را برای انجام
شده ،محاسبات آمارهای توصیفی و تحلیل آماری استفاده کند.
ٔ
بسیاری از تحلیل ها در رایانه های شخصی قادر می سازد.
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ﻧﺮم اﻓﺰار  :Surferاز دﻳﮕﺮ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﻧﺮم اﻓﺰار  Surferاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آن را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد.

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﯽ از زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار Surfer

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 2
ﻓ ّ
در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ،ﻧﻤﻮدار ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺎه
ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش
)ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ(

ﻓﺮوردﻳﻦ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ
۴۲

۱۰۷

۶

۵۰

۲۳

۲۴۲

آﺑﺎن

آذر

دى

ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺟﻤﻊ

۱۴۳ ۱۱۵ ۱۰۱ ۲۳۶ ۱۰۹

۱۱۸۶ ۱۲۴
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ب( ﮐﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ و اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻫﺎى ﺳﻪ ﺑﻌﺪى
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻧﻴﺎى واﻗﻌﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﻟﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى
و ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﻳﮏ آﺗﺶ ﻓﺸﺎن.
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﮑﻞ ٔ ٥
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺪﻟﻰ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ــ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ  ٦ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ــ ّ

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت در داﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﮑﻞ  ٥ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ج( ﮐﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ در
اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
۱ــ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )اﻃﻠﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدى را در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮح ﻫﺎى ﻓﺸﺮده ﻳﺎ  CDدر دﺳﺘﺮس اﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﺟﺪاول و ﻣﺘﻮن ﺣﺎوى اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﻧﺮماﻓﺰار اﻳﺮان ﭘﻞ ﻧﻮر
ﺳﻴﺎرات ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺐ
۲ــ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﻰ و ّ
ﺟﺬاب ،اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى رﻳﺎﺿﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎوش در آﺳﻤﺎن و ﻧﺮم اﻓﺰار .Pc globe
۳ــ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ :ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ CD
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاوان ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
) (۲ﺳﺎل ﺳﻮم آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.

٧٣

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ٧ــ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻳﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اى در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﺮان

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 3
ﻓ ّ
در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ درﺑﺎرهٔ ﺑﺮﺧﻰ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﮔﺮدآوری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

ﻋﺮﺻﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از
روﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در
ٔ
زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ دﻳﺪه ﺑﺎن زﻣﻴﻦ« ﺗﺒﺪﻳﻞ
وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺎزه ﻧﻴﺴﺖ ،از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ٔ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﻨﺠﺶ زﻣﻴﻦ را دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ،واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ ) (three Sﻣﻌﺮوف اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
١
ﺳﻨﺠﺶ از دور )(RS
٢
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ )(G.I.S
٣
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ )(G.P.S
ﮐﻪ در درس ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

 Global Position systemــ٣

٧٤

 Geography information systemــ٢

 Remote Sensingــ١

ﺩﺭﺱ ﻫﻔﺘﻢ  :ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ
ﻓﻦ ﺗﺎزه اى
ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ّ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﻰ زﻣﻴﻦ از ﻓﻮاﺻﻞ
درﺑﺎره
دور ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﻃﻮﻻﻧﻰ دارد .ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ
ٔ
ﮐﻴﮑﺎووس ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺴﺎﻧﻪ اى اﻳﺮان ﮐﻪ در
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ داﺷﺘﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻣﻴﻦ از ﺑﺎﻻ ،دﺳﺘﻮر داد
ﺑﺎﺷﻴﺪ .او ﺑﺮاى
ٔ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎى ﺗﺨﺘﺶ ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻰ وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؛
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﻳﻦ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ و ﺗﺨﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ
و ﮐﻴﮑﺎووس از ﺑﺎﻻ زﻣﻴﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﺮد .در
اﺳﺎﻃﻴﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﮑﺎروس ﺑﺮاى
ﻣﻨﻈﺮه زﻣﻴﻦ از
ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎن و دﻳﺪن
ٔ
آﻧﺠﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،از ﻣﻮم ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل
ﭘﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ ّاﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ذوب ﺷﺪن ﻣﻮم ﻫﺎ ﭘﺮﻫﺎﻳﺶ رﻳﺨﺖ و
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
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در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮى از اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و از اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ و ﮐﻠﻰ ﺗﺮى از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﻳﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻣﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪاﻣﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوى اﻧﺴﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻣﻴﻦ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاى
ٔ

وﻳﮋه
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم،
اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎى ٔ
ٔ
ﻋﮑﺲ ﺑﺮدارى ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ ،ﮔﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ
زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدى ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ اى ﺑﺰرگ از داده ﻫﺎ را ﺑﺮاى ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﻰ،
ٔ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ و ﻧﻴﺰ ﺟﻐﺮاﻓﻰ داﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آوردﻧﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎى ﺧﻮد داده ﻫﺎ را ﮔﺮدآورى ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ٔ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد روزاﻧﻪ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ داده را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ.(۱
ارﺳﺎل ،درﻳﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ از ﻓﺎﺻﻠﮥ
دور را ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان داده ﻫﺎﻳﻰ را ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺠﺶ از
دور ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻳﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ١ﮐﺮده و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﻫﻮاره

ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﺳﻨﺠﻨﺪه
ﻫﻮا ﮐﺮه )ﺟﻮ(

ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ
ﺑﺎزﺗﺎب

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮدآورى داده ﻫﺎ در ﺳﻨﺠﺶ از دور

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١ــ ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﮐﻪ داده ﻫﺎى اوﻟﻴﻪ و ﺧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
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روزﻣﺮ ٔه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻦ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
ّ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ،اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﻮی ﻧﺎن ﺗﺎزه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی
ٔ
ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒّ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ ٔ
ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 1
ﻓ ّ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻳﺎ راه ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ داده ﻫﺎ از راه دور وﺟﻮد دارد؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ،ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪٔ ﻣﺎ ِ
ﺟﺰء ﻓﻦ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﺮا؟

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻨﺠﺶ از دور

ﮔﺴﺘﺮش ﻓ ّﻨﺎورى ﻋﮑﺎﺳﻰ ،در ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻰ داﺷﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ
رﺷﺘﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻓﻴﻠﻢﻫﺎى ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎى رﻧﮕﻰ در ﻋﮑﺲﺑﺮدارى ﻫﻮاﻳﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻳﺎ اﺷﻴﺎی
زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ .وﺳﻴﻠﻪ اى ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎى ﺑﺎزﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه از ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه را درﻳﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ،
»ﺳﻨﺠﻨﺪه« ﻧﺎم دارد .ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎى ﻳﮏ ﺷﻰء ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺗﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﺮد؛ زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ ﺷﻰء ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎى ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارد؛ ﻣﺜﻼ ً آب )رﻧﮓ آﺑﻰ( و درﺧﺖ )رﻧﮓ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎ
ﺳﺒﺰ( ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ آﻧﻬﺎ در روى زﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮدٔ .
١
از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮرﻫﺎى ﻣﺮﺋﻰ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻰ از اﻣﻮاج ﻓﺮوﺳﺮخ
ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻗﺎدر
)ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ( و ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ )ﻣﺎوراى ﺑﻨﻔﺶ( وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﻮاج ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ )ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺎ ،اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻰ و ﻏﻴﺮه( را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺑﺪاع ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻓﺮوﺳﺮخ )ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ( ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺣﺮارﺗﻰ زﻣﻴﻦ )اﻧﺮژى ﮐﻪ از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻰ ﺷﻮد(
ﻧﻴﺰ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﮑﺲ ﻫﺎى ﻓﺮوﺳﺮخ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از زﻣﻴﻦ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﻮج ﻫﺎى ﻏﻴﺮﻣﺮﺋﻰ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.
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١ــ ﻣﻮج ﻫﺎى ﻓﺮوﺳﺮخ :ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺣﺮارﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﺪه ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ از اﺟﺴﺎم ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺳﻨﺠﺶ از دور
ﻓ ّﻨﺎورى ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎى ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﺆﺛﺮ از داده ﻫﺎى
ﻃﻴﻒ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻃﻴﻒ در ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﻤﻞ
اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ داراى ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖٔ .
اﺷﻌﻪ اﻳﮑﺲ ﻣﺎوراى ﺑﻨﻔﺶ ،ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻰ ،ﻓﺮوﺳﺮخ )ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ( ،ﻣﻴﮑﺮووﻳﻮ )رﻳﺰﻣﻮج( و ﻣﻮج ﻫﺎى
ٔ
رادﻳﻮﻳﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪﺗﺮى دارﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎه )ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ( اﻧﺮژى زﻳﺎد و ﻣﻮج ﻫﺎى
ﺑﻠﻨﺪ )ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎﮐﺮووﻳﻮ( اﻧﺮژى ﮐﻤﻰ دارﻧﺪ .ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودى از اﻳﻦ ﻃﻴﻒ
ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺋﻰ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮۀ ﻣﺮﺋﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در )ﺷﮑﻞ  (۲ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺣﺴﺎس اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺋﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ــ ﻳﻌﻨﻰ
ﺳﻨﺠﺶ از دور ،ﭼﻨﺎن ّ
ﻃﻴﻒ ﻫﺎى ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ــ را ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
10  6 nm

ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ

10  5 nm
10  4 nm
nm

 3

10

10  2 nm

 ۰/۴μmﻣﻴﮑﺮون
ﺑﻨﻔﺶ
ﻧﻴﻠﻰ
آﺑﻰ
ﺳﺒﺰ
زرد
ﻧﺎرﻧﺠﻰ
ﻗﺮﻣﺰ

ﭘﺮﺗﻮ اﻳﮑﺲ
ﻓﺮا ﺑﻨﻔﺶ
)ﻣﺎوراى ﺑﻨﻔﺶ(

10  1 nm
1 nm
10 nm
100 nm
1 Pm

ﭘﺮﺗﻮﻫﺎى ﻣﺮﺋﻰ

ﻓﺮوﺳﺮخ
۰/۷μmﻣﻴﮑﺮون
)ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ(
ﻣﺎﮐﺮووﻳﻮ )ﻣﻮج ﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ(

10 3 nm

10 Pm
100 Pm
1 mm
1 cm

1000 Pm
10 mm

10 cm
1 m

100 cm

10 m

ﻣﻮج ﻫﺎى رادﻳﻮﻳﻰ

100 m
1km

1000 m

10 km
100 km
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ﺷﮑﻞ ۲ــ ﻃﻴﻒ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ .ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻰ از ﻃﻴﻒ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ
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اﻧﻮاع ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ

ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮج ﻫﺎى ﻣﺮﺋﻰ و ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ )اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ( ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺪه از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء از دو
ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ٔ
اﻟﻒ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل :در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ،ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژى دارد و ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻧﺮژى ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ
و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺗﺎب آﻧﻬﺎ ،داده ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .رادارﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از اﻳﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
)ﺷﮑﻞ  (۳دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ! در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ رادار در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮﻳﻰ ﺑﺮاى
ارﺳﺎل اﻧﺮژى و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺗﺎب اﻣﻮاج ارﺳﺎﻟﻰ آن از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ب( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﻨﺒﻌﻰ ﺑﺮاى ارﺳﺎل اﻧﺮژى ﻧﺪارد و ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺪه از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ،از اﻧﺮژى ﺧﻮرﺷﻴﺪى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻨﺠﻨﺪۀ ﻓﻌﺎل

ﺳﻨﺠﻨﺪۀ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل

ﺑﺎزﺗﺎب
ﺗﺎﺑﺶ
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ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻧﻤﺎﻳﻰ از ﺳﻨﺠﻨﺪۀ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل در ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ از دور

وﻗﺘﻰ اﻣﻮاج ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء )آب ﻫﺎ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و…( ﻣﻰ ﺗﺎﺑﺪ ،اﻧﺮژى ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﻰ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻮاج
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺑﺎزﺗﺎب ﻃﻴﻔﻰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ
ٔ
آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(۴
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درﺻﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ

ﮔﻴﺎه
آب رودﺧﺎﻧﮥ ﺻﺎف
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎک ﺳﻄﺤﻰ
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ﻃﻮل ﻣﻮج )(μm
ﺷﮑﻞ ۴ــ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﻰ ﻃﻴﻔﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ،ﺧﺎک و آب

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 2
ﻓ ّ
ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻴﺎن ﺑﺎز ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﻃﻴﻔﯽ ﺧﺎک و آب وﺟﻮد دارد؟ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از دور

اﻣﺮوزه از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮﻫﺎى درﻳﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ و وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺑﻴﻦ
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮدارى از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى
ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،ﻧﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و ٔ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻨﺪﺳﺖ ) (LANDSATﻳﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻰ
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮى ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ
درﺳﺎل  ۱۹۷۲ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺎﻻت
ٔ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٨٠

ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮى داﺷﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻟﻨﺪﺳﺖ  ۷ﻫﻨﻮز درﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره در ارﺗﻔﺎع
 ۷۰۵ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮى ﻓﺮاز زﻣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ  ۱۶روز ﻳﮏ ﺑﺎر داده ﻫﺎ را از ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﻴﻦ ﺟﻤﻊ آورى
ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ در ﻣﺪارﻫﺎى ﻣﻌﻴﻦ ،در ارﺗﻔﺎع ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ﮔﺮدش ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(۵

ب ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارۀ ﻟﻨﺪﺳﺖ )۲۸/۵ × ۲۸/۵ﻣﺘﺮ(
اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎى ﺗﺎﻟﺶ و ﺑﺨﺸﻰ از درﻳﺎى ﺧﺰر

اﻟﻒ ــ ﻣﺎﻫﻮارۀ ﻟﻨﺪﺳﺖ
ﺷﮑﻞ۵

٨١
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در ﺷﮑﻞ  ۵رﻧﮓ ﺳﻴﺎه آب ﻫﺎ ،رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ ،رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ،رﻧﮓ
ﺳﻔﻴﺪ اﺑﺮ و ﺑﺮف و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺟﻨﺲ زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎى ﻧﻮآ ) ،(NOAAﻳﮑﻰ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع  ۸۷۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮى ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ  ۱۰۱دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﭼﺮﺧﺪ) ،ﺷﮑﻞ  (۶و داده ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﻣﻴﺰان دﻣﺎ،
ﺟﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ
رﻃﻮﺑﺖ ،وﻳﮋﮔﻰ ﻻﻳﻪ ﻫﺎى اﺑﺮ و… را در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﻣﺎﻫﻮارۀ ﻧﻮآ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﭙﺎت درﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره در ارﺗﻔﺎع
ٔ
 ٨٣٢ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺮ  ١٠١دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری
از زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻫﻮاره ﻟﻨﺪﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﮔﺬر
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮد ،ﻣﻴﺪان ﻫﺎى دﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً
ٔ
ﺧﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً داده ﻫﺎى ﭘﻬﻨﻪ اى ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۸۵×۱۸۵ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺣﺪود  ۳۵۰۰۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژى ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻮﭼﮏ در اﺑﻌﺎد  ۲۸/۵×۲۸/۵ﻣﺘﺮ را روى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺛﺒﺖ
اﻧﺪازه ﻫﺮ ﭘﻴﮑﺴﻞ
ﭘﻬﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ،ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺴﻞ ) (Pixelﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ٔ
ٔ
اﻧﺪازه ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺴﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ۱×۱ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﺮﭼﻪ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮى در آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻰ اﺳﺖ.
٨٢

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺷﮑﻞ  ٧ــ ﻋﮑﺲ ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎى ﻣﺎﻫﻮارۀ اﺳﭙﺎت

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٨٣

امىد ،نخستىن ماهواره اى است که جمهورى اسالمى اىران آن را ساخته و به فضا پرتاب کرده
است .اىن ماهواره در ارتفاع  246تا  377کىلومترى فراز زمىن حرکت می کرد و در هر  24ساعت 15
بار دور زمىن مى چرخىد و داده هاى دورسنجى را به منظور استفاده در بخش هاى مخابراتى جمع آورى
مى کرد و به مراکز مربوطه ارسال مى کرد .شکل ، 8تصوىرى از اىن ماهواره را نشان مى دهد.

شکل  8ــ سکوی پرتاب ماهوارۀ امىد

جدول اسامی ماهواره هاىی که توسط اىران به فضا پرتاب شده است.
ردیف نام ماهواره سال پرتاب ارتفاع (کىلومتر) پرتابگر موردنظر

جـغـرافـیـا

کاربرد

عمر مداری

1

امىد

1387

37٥ــ٢٥٠

مخابراتی

 ٢ماه

٢

رصد

13٩٠

31٠ــ٢٤٠

سنجش از دور

 3هفته

3

نوىد

13٩٠

37٥ــ٢٦٠

سنجش از دور

 ٢ماه

84

ﺷﮑﻞ ۹ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﻧﻘﺸﮥ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻮارۀ ﻧﻮآ ــ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 3
ﻓ ّ
۱ـ ﭼﺮا ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ ﺿﺮورت
دارد؟
۲ـ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ،راﺑﻄﻪٔ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازهٔ ﭘﻴﮑﺴﻞ و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﻴﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از دور

٨٥
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ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺑﺮاى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻰ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اى دﻗﻴﻖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و روزآﻣﺪ اﺳﺖ .ﻓ ّﻨﺎورى ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮردارى
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى آن در
از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ ،ﺑﺮﺗﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ دارد .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
ٔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ از ﻣﺰاﻳﺎى ﻓﻦ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را

ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺎ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﻧﺴﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮوﮐﺎر دارد و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﺗﻬﻴﻪ داده ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ) .ﺷﮑﻞ (۱۰
۱ــ ٔ
۲ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺑﺨﺸﻰ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ داده ﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ از دور.
)ﺷﮑﻞ .(۱۱
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ.
۳ــ ٔ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ٔ
)ﺷﮑﻞ (۱۲

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﺮاﮐﻢ
اراﺿﯽ دﻳﻢ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺑﺎﻏﺎت
ﺑﺎغ  +ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮوﻧﺰده ﺳﻨﮕﯽ
ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺸﺠﺮ
ﺑﺴﺘﺮ رود
ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﻳﯽ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺑﺮى اراﺿﻰ ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻴﺮوزﮐﻮه ـ دﻣﺎوﻧﺪ

٨٦

ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﻫﻨﮕﺎم

ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ
ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ

ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ

اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﺷﮑــﻞ ۱۱ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫــﻮاﻳـﻰ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس

اﻟﻒ ــ ﺗـﺼـﻮﻳﺮ ﻣـﺎﻫــﻮاره اى
بــ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
از ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ

٨٧

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑــﻞ ۱۲ــ ﺗﻬﻴﮥ ﻧﻘﺸﻪ ﻫــﺎى
ﻣـﻮﺿﻮﻋﻰ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﭘﺎﻳﻪ از
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اى
)ﺗـــﺼﻮﻳـــﺮى از اﻃــﺮاف
ﺳﻰ و ﺳﻪ ﭘﻞ اﺻﻔﻬﺎن(

تهىه مدل هاى دقىق
4ــ ٔ
سه بعدى از سطح زمىن به
کمک داده هاى سنجش از
دور(شکل .)13
شکل 13ــ تصوىر سه بعدى قلۀ دماوند در رشته کوه البرز بر اساس داده هاى

تصاوىر ماهواره اى

 5ــ شناساىى پدىده ها و پردازش
تصاوىر ماهواره اى به منظور بهره بردارى
از منابع زمىنى.
 6ــ بررسى وضعىت هوا و امکان
پىش بىنى و کنترل آن.
7ــ ارزىابى و برآورد خسارت هاى
وارده بر اثر مخاطرات طبىعى (مثل
مقاىسه تصاوىر مربوط به
زلزله) از طرىق
ٔ
زمان هاى مختلف(شکل .)14

(الف)

(ب)

شکل 14ــ شکل هاى الف و ب قبل از زلزله و پ

بعد از زلزله (زلزلۀ بم)1382 ،

عالیت ()٤
ف ّ
فهرستى از کاربردهای سنجش از دور در جغرافىا تهىه کنىد.
جـغـرافـیـا
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(پ)

ﺩﺭﺱ ﻫﺸﺘﻢ  :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ

1

ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﻰ در ﻣﮑﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻗﺮار
زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ،
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن،
ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب،
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف.
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ رو ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻣﮑﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ،وﺟﻮد زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ،وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ،ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ و … را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﻰ،
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آورى داده ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺮاوان ﻧﻴﺎز دارد.
ﺟﻐﺮاﻓﻰ داﻧﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎى دور در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﺧﻮد داده ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻊ آورى ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮده و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ٔ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎب ،ﮔﺰارش ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻓﺮاواﻧﻰ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى
وﺳﻴﻠﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﻮى
ﭘﺮدازش و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى از آﻧﻬﺎ از ﻳﮏ ﺳﻮ و ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
دﻳﮕﺮ ،ﺟﻐﺮاﻓﻰ داﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ،وادار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و دﻗﺖ اﻳﻦ

٨٩

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

) Geographic Information Systems (G.I.Sــ١

سىستم ها به حدى است که نه تنها جغرافى دانان ،بلکه بسىارى از دانشمندان علوم زمىن (زمىن شناسان،
خاک شناسان ،جنگل شناسان و کارشناسان کشاورزى و …) که با داده هاى مکانى سروکار دارند ،از
آنها استفاده مى کنند.
فراىند کار در سىستم اطالعات جغرافىاىى

دهه  1960مىالدى با به کارگىرى راىانه ها در پردازش اطالعات مکانى ،تحول بزرگى به وجود
در ٔ
آمد و سىستم هاى اطالعات جغرافىاىى جاىگزىن فنون و شىوه هاى دستى و وقت گىر شدند .در اىن سىستم،
روش هاى گردآورى ،ذخىره سازى ،بازىافت و تجزىه و تحلىل داده ها دگرگون شدند و جغرافى دانان به
ابزار مؤثر و سرىع در پژوهش هاى جغرافىاىى دست ىافتند.
به کارگىرى راىانه ها براى تحلىل هاى مکانى جغرافىاىى توسط جغرافى دانان باعث شد که:
1ــ سطح کاراىى ارتقا ىابد.
2ــ امکان دسترسى سرىع به اطالعات وجود داشته باشد.
3ــ وىراىش و تغىىر مداوم و نىز به روز کردن اطالعات ممکن باشد.
4ــ ىافته هاى تحلىل مکانى به اشکال متنوع (نقشه ها و گزارش ها) منتشر شوند.
در حقىقت ،راىانه در جغرافىا حکم ماشىن حساب در رىاضى را دارد .همچنان که ماشىن حساب،
محاسبات رىاضى را دقىق و تسرىع مى کند ،راىانه نىز با استفاده از سىستم اطالعات جغرافىاىى ،کسب
داده ها ،مدىرىت آنها ،پردازش و درىافت اطالعات جدىد ،جغرافىا را کاربردى و دقىق تر کرده است.
چرخه کار در ىک سىستم اطالعات جغرافىاىى توجه کنىد.
در شکل  1به
ٔ
مرحله  :1داده ها از محىط جمع آورى مى شوند.
ٔ
مرحله  :2سپس داده ها به راىانه وارد و در آن ذخىره مى گردند.
ٔ
مرحله  :3داده ها براساس خواست ها و نىازهاى کاربران و برنامه رىزان محىطى ،در راىانه تجزىه
ٔ
و تحلىل مى شوند.
مرحله  :4اطالعات براساس اهداف مورد نىاز به شکل نقشه ،متن و جدول ىا گزارش در مى آىند
ٔ
که خروجى راىانه نامىده مى شود.
مرحله  :5در آخرىن مرحله  ،کاربران از نتاىج کار در طرح هاى خود استفاده مى کنند و به
نتىجه تصمىمات به اجرا در مى آىد.
تصمىم گىرى مى رسند .بدىهى است ٔ
جـغـرافـیـا
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مجموعه اىن فراىند که به صورت سىستمى عمل مى کند و جغرافى دانان و ساىر پژوهشگران
به
ٔ
را در تصمىم گىرى ىارى مى دهد ،سىستم اطالعات جغرافىاىى مى گوىند.
بنابراىن می توان سىستم اطالعات جغرافىاىی ( )GISرا اىن گونه تعرىف کرد.
مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای راىانه ای که امکان جمع آوری ،ذخىره ،پردازش
و تجزىه و تحلىل و نماىش داده های مکانی را برای کاربران فراهم آورد.
( )1جمع آورى داده ها

دنىاى واقعى
(5
) انجا

داده ها

م کار

( )2ورود

منابع داده ها

کاربران

جزى
وت
زش داد
ردا لىل
 )3پ تح
(
ه ها

هو

(

 )4ا

طالع

ا
ت بر

اى ت
صم

ىم گ

فاىل ها

ىرى

مدىرىت داده ها

شکل 1ــ گردش کار در ىک سىستم اطالعات جغرافىاىى
جـغـرافـیـا
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ﻣﺮﺣﻠﻪ

.......

) (۲ورودى

ﮐﺪﺑﻨﺪى ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ،اﺻﻼح

اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن و رﻗﻮﻣﻰ ﮐﺮدن

اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺘﻮن

ﭼﺎرت و ﻧﻤﻮدار

ﺟﺪول

ﺷﮑﻞ ۲ــ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺻﻠﻰ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮی در ﺷﮑﻞ ٢ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻨﺞ
ٔ
۱ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ورود داده ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻰ روﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪ اى ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﻮﻣﻰ ﺷﺪه در راﻳﺎﻧﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح و
ﺗﮑﻤﻴﻞ آن ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد .ﻋﮑﺲ ﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اى ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﻳﮏ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى ﮐﻤﻰ و ﮐﻴﻔﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﻪ روز آوردن و اﻓﺰودن ﻻﻳﻪ ﻫﺎى١ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮى دارﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اى و ﻫﻮاﻳﻰ ﻧﻴﺰ ازﻃﺮﻳﻖ رﻗﻮﻣﻰ ﮐﺮدن ﻳﺎ
اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﻻﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً آب ﻫﺎ
١ــ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﮏ از واﺣﺪﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ )داده ﻫﺎى ﭘﺎﻳﻪ( ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﻰ را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﮏ ٔ
ﻻﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ آب ﻫﺎ و …( ﻳﮏ ٔ
)ﺳﻄﺤﻰ ،زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ،ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارىٔ ،

٩٢

) (۵اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى )اﻧﺠﺎم ﮐﺎر(

) (۳ﭘﺮدازش ــ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ) (۴ﺧﺮوﺟﻰ

ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ،ﻣﺪل ﺳﺎزى ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻰ،

ﻧﻘﺸﻪ

) (۱ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره اى

ﻋﮑﺲ ﻫﺎى
ﻫﻮاﻳﻰ

ﺟﺪول داده ﻫﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ G.P.S
آﻣﺎرى

ﮔﺰارش ﻫﺎى
ﻣﻴﺪاﻧﻰ

ﻧﻘﺸﻪ

جداول از دىگر منابعى هستند که آمارهاى مختلف از پدىده هاى طبىعى و انسانى را دربر دارند.
سىستم تعىىن موقعىت جغرافىاىى 1نىز ىک منبع اطالعاتى دىگر است که امکان تعىىن موقعىت فرد را در
کره زمىن به کمک سىستم ماهواره اى فراهم مى سازد.
 24ساعت شبانه روز در هر ٔ
نقطه ٔ
عالوه بر موارد ىاد شده ،گزارش هاى مىدانى و … نىز مى توانند اطالعات مفىدى دراختىار ىک
سىستم اطالعات جغرافىاىى قرار دهند.
درمرحله ورود داده هاى مختلف ،منابعى
2ــ ورودى :اکنون بار دىگر به شکل  2نگاه کنىد.
ٔ
مثل نقشه ،عکس ،تصوىرهاى ماهواره اى ،جداول ،مختصات جغرافىاىى و گزارش هاى مىدانى وارد
راىانه مى شوند .اىن داده ها از طرىق اسکن کردن ،کدبندى و … به سىستم راه مى ىابند.
بیشتر بدانیم

سىستم تعىىن موقعىت جغرافىاىى چىست؟
اىن سىستم متشکل از مجموعه اى از ماهواره هاى
موقعىت ىاب جغرافىاىى است که موقعىت پدىده هاى
کره زمىن شناساىى و به کاربران مخابره
مختلف را در روى ٔ
مى کند .کاربران مى توانند از گىرنده هاى قوى آنتن دار
ىا گىرنده هاى دستى استفاده کنند و موقعىت خود را
درىابند .گىرنده ها روشن مى شوند و پس از برقرارى
ارتباط با ماهواره هاى مذکور دقىقاً مشخص مى کنند که
اکنون گىرنده در چه طول و عرض جغرافىاىى (مختصات
کره زمىن قرار دارد و همچنىن ارتفاع
جغرافىاىى) در روى ٔ
دقىق آن نقطه از سطح درىا چقدر است .اىن سىستم براى
ردىابى کشتى ها در درىاها ،هواپىماها در آسمان و حتى
خودروها در روى زمىن کمک مؤثرى مى کند و براى ساىر
موارد ،کاربردهاىى دارد؛ مثال ً نقشه کش ها مى توانند براى
تعىىن دقىق پدىده ها از آنها استفاده کنند.
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) Global Positioning Systems (G.P.Sــ١

۳ــ ﭘﺮدازش :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،داده ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪى )ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى( ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،از
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و
ﻻﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪى ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒٔ ،
ٔ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (۳
ورودى ﻫﺎ
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ﻧﻤﻮدار

ﻧﻘﺸﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐ اﻓ ﺎﻳ
ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى ﻳﮏ ﺳ ﺘﻢ
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ﻻﻳﻪﻫﺎ
ﻫﺎ ،ﻻﻳﻪ
ورودىﻫﺎ
ﺷﮑﻞ ۳۳ــ ورودى

٩٤

ﺟﺪول

نتىجه تجزىه و تحلىل ها به صورت نقشه ،نمودار ،جدول و … توسط
4ــ خروجى :در اىن مرحله ٔ ،
دربردارنده
رسام ترسىم مى شود و از سىستم راىانه اى درىافت مى گردد .خروجى ها ممکن است
چاپگر ىا ّ
ٔ
الىههاىى بر مبناى دادههاى اولىه باشند ىا اطالعات ترکىبى جدىدى را نشان دهند .براى درىافت خروجىها،
الزم است کاربران و مدىران سىستم اطالعات جغرافىاىى با ىکدىگر مشورت کرده و با تشخىص نىازها،
خروجى هاى مورد نظر را تعىىن و سىستم را براساس آن تنظىم کنند.
 5ــ انجام کار :نتاىج نهاىى حاصل از ىک سىستم اطالعاتى جغرافىاىى که به صورت هاى مختلف
در دسترس قرار مى گىرد ،در تصمىم گىرى برنامه رىزان و جغرافى دانان نقش زىادى دارد و آنان را در
چگونگى اجراى طرح هاى مختلف ىارى مى دهد.

4216000

وضعىت زمىن
عالى
خىلى خوب
خوب
متوسط
ضعىف

4214000

4214000

4216000

622000

620000

618000

616000

614000

4212000

4212000

4210000

4210000

متر 800 1600
622000

620000

618000

616000

0

800
614000

شکل 4ــ نقشۀ وضعىت زمىن براى تبدىل به فضاى سبز شهرى
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(نمونه اى از نقشه هاى خروجى سىستم هاى اطالعات جغرافىاىى)

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ) (GISﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ

۴۲۱۶۰۰۰
۴۲۱۴۰۰۰

۶۲۲۰۰۰
وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ
ﻋﺎﻟﻰ
ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب
ﺧﻮب
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﻌﻴﻒ
زﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز

۶۲۰۰۰۰

۶۱۸۰۰۰

۶۱۶۰۰۰

۶۱۴۰۰۰

۴۲۱۴۰۰۰

۴۲۱۶۰۰۰

اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ) (GISدر زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و اﻳﻦ روﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
١ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ،ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎﻳﯽ )ﺷﮑﻞ  ٤و (٥
٢ــ ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
٣ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ
٤ــ اﻳﻤﻨﯽ و اﻣﻨﻴﺖ
 ٥ــ ﮐﺸﺎورزی
 ٦ــ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
٧ــ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
 ٨ــ راه ﺳﺎزی

۴۲۱۲۰۰۰

۴۲۱۲۰۰۰

۴۲۱۰۰۰۰

۴۲۱۰۰۰۰

ﻣﺘﺮ۸۰۰ ۱۶۰۰
۶۲۲۰۰۰

۶۲۰۰۰۰

۶۱۸۰۰۰

۶۱۶۰۰۰

۰

۸۰۰
۶۱۴۰۰۰

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻘﺸﮥ وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺑﺎ ﻻﻳﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
)ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺧﺮوﺟﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ(

٩٦

بیشتر بدانیم

براى طراحى ىک سىستم اطالعات جغرافىاىى و انجام فراىند کار در سىستم ،نرم افزارهاى

مختلفى تهىه شده است که پس از نصب بر روى راىانه ها ،کار ذخىره سازى ،بازىافت ،پردازش

ازجمله مشهورترىن اىن نرم افزارها مى توان
و تحلىل و نماىش اطالعات را ممکن مى سازند.
ٔ

به موارد زىر اشاره کرد.

آرک وىو ()Arc/view

آرک اىنفو ()Arc/info

ادرىسى ()Idrisi

کارىس ()caris

آرک ،جى.آى.اس ()Arc/GIS
ىلوىس ()Ilwis

سورفر ()surfer

جـغـرافـیـا
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ﻓـﺼﻞ ٥
ﺩﺭﺱ ﻧﻬﻢ  :ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻯ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﻰ از ﭼﻴﺰى ،ﻗﺎﻟﺐ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪل در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺮﻣﺸﻖ ،ﻃﺮح ،ﻧﻘﺶٔ ،
ﻣﺪل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﺪل وﺳﻴﻠﻪ اى ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ رﺷﺘﻪ را آﺳﺎن
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ﺳﺎده و ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎ
ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ٔ
ٔ
را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺪل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻻژﻫﺎ اﻃﻼق ﻧﻤﻰ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﺪل ﻫﺎى
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪلﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮى اﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ٔ
اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

در ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎى دور ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎ
ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ؛
ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﺪل ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰٔ ،
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،در ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى،اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ:
 ۱ــ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻰ :ﻋﺒﺎرت ﻫﺎى دﻗﻴﻖ رﻳﺎﺿﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻣﻮل و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد و ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻔﻬﻴﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺪل ﻫﺎى رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻰ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﻰ ﺟﻤﻌﻴﺖ.
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا
________________________ = رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻮا
×١٠٠
ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن دﻣﺎ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ
__________ = ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ
وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
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۲ــ ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى :اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﻳﻨﺪ )ﺣﺮﮐﺖ،
وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ در
ﺟﺮﻳﺎن و…( و در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ واﻗﻌﻰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰ ﺷﻦ و ﺗﻮﻧﻞ
دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪ اى اﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى واﻗﻌﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ
ﺑﺎدٔ .
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ و ﻃﻮﻓﺎن و ﮔﺮدﺑﺎد.
و در راﻳﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل راﻳﺎﻧﻪ اى
ٔ
۳ــ ﻣﺪل ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ :ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﻦ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻋﻤﺪه
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ دارﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ٔ
آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺖ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺪرت از آﻧﻬﺎ
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺎﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻻژﻫﺎ.
ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺪل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

اﻧﺤﺮاف ﺗﻴﺮ ﺑﺮق از ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻰ
اﻧﺤﺮاف
درﺧﺖ از ﻣﺤﻞ
اﺻﻠﻰ
ﺧﺎ
د رج
ﺷ
ﺪ
ر
ﺧﺖ ن ر
از ﺧﺎ ﻳﺸﮥ
ک

رﻳﺰش ﺧﺎک از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دﻳﻮار

ﺷﮑﻞ  ۲ــ ﮐﺮۀ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺪل
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ﺷﮑﻞ  ۳ــ ﻣﺪﻟﻰ از ﺣﺮﮐﺎت داﻣﻨﻪ اى و آﺛﺎر آن

۴ــ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻳﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻰ :اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ از روى ﻳﮏ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ و
ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻓﻮن ﺗﻮﻧﻦ(Von Thunen) .
اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻮدن و اﺷﮑﺎﻻﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎر زﻳﺎدى دارد.
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى و ﮐﺎرﺑﺮى ﻫﺎى زﻣﻴﻦ
ﻓﻮن ﺗﻮﻧﻦ در اﻳﻦ ﻣﺪل ٔ
را ﺑﺎ دواﻳﺮ ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در ﻣﺪل ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﻰ ﮐﺸﺎورزى ،اراﺿﻰ زراﻋﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﭘﺮﺣﺠﻢ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰى ،ﻣﻴﻮه ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﻴﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻴﺰ ارزان ﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﻧﻮاﺣﻰ دورﺗﺮ
از ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﻰ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻼت ﺗﺠﺎرى و ﮔﻠﻪ دارى اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآورى اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ،از زﻣﻴﻦ ﻫﺎى
دوردﺳﺖ ﮔﺮان ﺗﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۴دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ! ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎى زﻳﺎدى از آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.
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۱ــ ﺷﻬﺮ
۲ــ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى ﺑﺮاى ﺑﺎزار
ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﮔﺮان
۳ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻮب و اﻟﻮار
۴ــ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻼت
۵ــ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﻊ
۶ــ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ
۷ــ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ارزان

30 S
N

ﺷﮑﻞ  ۴ــ ﻣﺪل ﻓﻮن ﺗﻮﻧﻦ و ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎرﺑﺮى زﻣﻴﻦ در
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

100km
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ﮐﺸﻮر اوروﮔﻮﺋﻪ

وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﺪل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ در آﻣﻮزش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻮﺿﻮع
ﻳﺎدﮔﻴﺮى ﺑﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
 ۱ــ ﻣﺪل ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده اى از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ى واﻗﻌﻰ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؛
 ۲ــ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 ۳ــ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﺪ؛
 ۴ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛
 ۵ــ از دﻗﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛
 ۶ــ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 ۷ــ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى را آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.
اﻫﻤﻴﺖ و ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ّ

ﻫﻤﻪ
در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرى دارد؛ زﻳﺮا اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻰ ٔ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ّ
ٔ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و اﺟﺰای آن را در ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
اﺟﺰاء درک ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﻰ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داده ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ّاﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاى ٔ
ٔ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ روى داده اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ آﺛﺎرى از آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ .ﺑﺮﺧﻰ
ﻫﻤﻪ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اى دور از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن دﻳﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ٔ
ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻳﺨﭽﺎﻟﻰ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ(.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺎﻫﻰ در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻰ ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﻰ ﺳﺎزد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﮐﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ .ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﭘﺪﻳﺪه ﮐﺴﻮف ﻳﺎ زﻟﺰﻟﻪ .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،ﻣﺪل ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻬﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮى ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺳﺖ .و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻳﮑﻰ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﻣﺠﻬﺰى دارد و از آن ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﻣﻰ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﺟﻰ

ﺧﺮو

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭘﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ را
ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و آﺳﺎن درک و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺰای
ﺑﺎران و ﺑﺮف
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .ﮔﺎم ﺑﻌﺪى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ
ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
ﺗﺎ اﺟﺰای ﻣﻬﻢ و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و
اﻫﻤﻴﺖ ،در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﻢ ّ
ﻫﻰ
ﮔﻴﺎ
ﺷﺶ
ﺑﻌﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺪل ﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داد ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
وﭘﻮ
ﮕﻞ
ﺟﻨ
رود اﺻﻠﻰ
ﮐﺮد و ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(۵
آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ و ﻣﺪل ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﭼﻪ ﮐﻤﮑﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮﮐﻰ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻰ را ﻣﻄﺮح
ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻮﺿﮥ آﺑﺮﻳﺰ و ﻣﺪل آن
ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ازﻗﺒﻴﻞ:
ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮک ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ
ــ ٔ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ؟
ــ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮک در آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ آب و ﻓﻀﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﺗﺼﻮرات ﺧﻮد ،اﺟﺰای
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮاى ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ّ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮک ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ و … ،را در ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﮐﺖ
ﻳﺎ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮده و ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻰ و ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت و
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻰ اﺟﺰاء و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻫﺎى ﻻزم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮک اﻗﺪام ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ.(۶
ﺣﻮ

ﺿﻪ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ۶ــ ﻣﺎﮐﺖ ﻳﮏ ﺷﻬﺮک
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وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ وارد اداره ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﺪ ،ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ادارى و ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻰ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻳﺪ )ﺷﮑﻞ .( ۷
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻮزه رﻳﺎﺳﺖ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ٔ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﻣﻮر
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى درﺳﻰ و
ﻧﻮآورى ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ

دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى
درﺳﻰ اﺑﺘﺪاﻳﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮى

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و
ٔ

ﺷﻮراى ﺳﺎزﻣﺎن

ﺷﻮراى ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺳﺎزﻣﺎن

دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
درﺳﯽ ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى
و ﮐﺎرداﻧﺶ

دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﮏ
آﻣﻮزﺷﻰ

اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺸﺮ
ٔ
و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎورى ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻰ

دﻓﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎزى و ﺗﺤﻮل ادارى
دﻓﺘﺮﺗﺄﻣﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓ ّﻨﺎورى
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻰ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﮑﻞ ۷ــ ﻧﻤﻮدار ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى آﻣﻮزﺷﻰ )وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش(

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﻓـﺼﻞ ٦
ﺩﺭﺱ ﺩﻫﻢ  :ﻧﻘﺶ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺮه زﻣﻴﻦ  ۵۱۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ١٤٩ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ١
___ آن ﺷﺎﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ،
٣
ﻣﺮاﺗﻊ و … ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه دراﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،از ﮐﻞ آب ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ  ۲/۸درﺻﺪ آن ﺑﺮاى ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزى ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و
ٔ
ﺧﺎک ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار
اراﺿﻰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮد.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۱۶درﺻﺪ از ﮐﻞ زﻣﻴﻦ ﻫﺎى زراﻋﻰ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن
ﻻﻳﻪ اُزن ،ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ٔ
ﺑﺤﺮان
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻰ ،ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳﻰ،
آب
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺎﺑﻮدى
ﮐﺎﻫﺶ
اﻓـﺰاﻳﺶ آﻟـﻮدﮔﻰ ﻫـﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻫـﻮا ،آب  ،ﺧﺎک و
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﮥ
و ﺟﺎﻧﻮرى
ُازن
ﺻﺪا( و وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﻫﺎى ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻰ از
ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎ را
ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳﻰ
ﺟﻨﮕﻞ زداﻳﻰ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ّ ۱
وﻇﻴﻔﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ،
اﻓﺰاﻳﺶ
ٔ
ّ
اﻧﻔﺠﺎر
روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻧﺴﺎن در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﺧﺎک ﻫﺎ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ
از آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺰﻣﻦ
ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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روند تخرىب محىط زىست در کشور ما نىز شدىد است؛ به طورى که اگر اىن روند ادامه ىابد ،طى بىست
سال آىنده حدود  30مىلىون هکتار از زمىن هاى قابل کشت کشور ما به علت فرساىش خاک غىرقابل استفاده
همه زمىن هاى حاصل خىز کشور است.
خواهد شد .اىن مىزان در حدود مساحت ٔ
شکل  2عوامل گوناگون در روند بىابان زاىى کشورمان را نشان مى دهد .با توجه به مطالبى که در
سال هاى پىش آموخته اىد ،به نظر شما چگونه مى توان از اىن روند جلوگىرى کرد؟
تخرىب مراتع
تخرىب جنگل
تخرىب اراضى کشاورزى
برداشت بى روىۀ آب از سفره هاى آب زىرزمىنى

%٤٦

%٧
%١٠

%٢٦
%١١

استخراج معادن

شکل 2ــ نمودار درصد سهم عوامل مختلف در روند بىابان زاىى در اىران

استفاده نادرست از منابع طبىعى محىط پىرامونى ما ،نه تنها خشکى ها و منابع خاک
متأسفانه،
ٔ
بلکه آب هاى شىرىن را نىز شامل مى شود .باالترىن مىزان اتالف آب در بخش کشاورزى ،آب آشامىدنی
شهری و روستاىی و سپس در بخش صناىع است .بنابراىن ،الزم است
مجموعه منابع خشکى و آب ها
ٔ
را با عنوان منابع طبىعى سرزمىن مطالعه کنىم.
جغرافى دانان برای استفاده از توان های محىطى چگونه برنامه رىزی مى کنند؟
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جغرافى دانان براى استفاده از منابع طبىعى سرزمىن ،ابتدا وىژگى هاى آن را دقىقاً بررسى
مى کنند؛ مثال ً معىارهاى مناسب براى ّفعالىت هاى کشاورزى ،مکان ىابى شهرها ،جاده ها ،مکان گزىنى
بندرها ،کارخانه ها ،نىروگاه ها و ّفعالىت هاى گردشگرى و … را مشخص کرده و سپس به برنامه رىزى
درباره آنها مى پردازند .از اىن رو ،جغرافىا مى تواند در برنامه رىزى هاى محىطى از سطح محلى (مانند
ٔ
ناحىه گردشگرى کوچک) تا سطح ملى (مانند مکان گزىنى صناىع کشور) نقش
برنامه رىزى براى ىک ٔ
عمده اى را داشته باشد.
مشکالت زىست محىطى پىرامون ما نشان مى دهد که در مدىرىت و برنامه رىزى باىد به نقش مکان و
توجه بىشترى داشته باشىم .بى توجهى به بُعد مکانى در برنامه رىزى ها ،سبب افزاىش
محىط جغرافىاىى ّ
نابرابرى هاى اجتماعى و اقتصادى و به هم خوردن تعادل منطقه اى انواع ّفعالىت ها مى شود؛ براى مثال،

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻗﻄﺐ ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ّ
ﻧﺎﻣﺘﻮازن اﻧﺪ و ﺑﺨﺶ زﻳﺎدى از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ.(۳

N
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ﺷﮑﻞ ۳ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﻌﺘﻰ در اﻳﺮان

ﺷﮑﻞ  ۳ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﮑﺎن ﮔﺰﻳﻨﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .آﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ
اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ٔ
ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺸﺪه،
اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در آن ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻤﻪ
در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ٔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﮏ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 1
ﻓ ّ
ﺗﻮان ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﻃﺮاف ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﮐﺸﺎورزی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻫﻢ ﮐﻼﺳﻰ ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻌﻠّﻢ ﺧﻮد ،ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮان ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎ را ﻳﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١٠٦

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اى از اﺟﺰاء و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ٔ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و اﺟﺰاى
ٔ
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارد.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﻰ ﺗﻮان ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎى اﻧﺴﺎن را ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪ اى ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫـﻰ ﮐﺮد ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧــﺎﺑﻮدى
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد؟
ﺑﺪون ﺷﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻰ اﻧﺠﺎﻣﺪ )ﺷﮑﻞ .(۴

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ از ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﮐﻨﻴﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ آن آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﻢ( .در واﻗﻊ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎﻳﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺶ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ «.ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ٔ
ٔ
ﻣﺤﻮرى دارد .از اﻳﻦ رو ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ راﺑﻄﻪ اى ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارﻧﺪ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١٠٧

ﻫﺪف »ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ« ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺑﺪون ﺑﺮﻫﻢ زدن
ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ ،ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ .در واﻗﻊ ،در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻣﻴﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻰ )اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن( و ﻣﮑﺎن ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ )ﺷﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ( ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ
ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ٔ
ﺑﺎﺷﺪ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ

آب
ﺧﺎک
ﻫﻮا
ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺟﺎﻧﻮران

اﺻﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺤﻴﻄﻰ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ـ ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ اﻧـــﺮژى را

ـ آب ﺳﺎﻟﻢ

ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى

ـ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰى ﺧﺎک

ﻧﮑﻨﻴﻢ.

ـ رﻓﺎه اﻧﺴﺎن

ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ را از

ـ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮﻳﻢ.

ـ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﻳﻰ

ـ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ورى
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎى
اﻗﺘﺼﺎدى واﻫﺪاف
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
و…

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﻢ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ـ ﻫﻮا را آﻟﻮده ﻧﮑﻨﻴﻢ

ـ ﻫﻮاى ﭘﺎک

ـ و…

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﮥ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ

دﻳﻦ و اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ

ﻧﻘﺶ دﻳﻦ در ﺗﻘﻮﻳﺖ وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺑﻨﻴﺎدی و
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آن ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻴﺘﯽ ﻣﺘﻮازن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .دﻳﻦ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽ رﺳﺪ .زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در زﻣﻴﻦ ﻣﻮزون آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻣﺘﻮازن
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١٠٨

ﺣﺴﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﺪان ﻓﺮدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ّ
از آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ادﻳﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪی ،ﻧﮕﺮش در ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻧﻌﻤﺎت اﻟﻬﯽ وﺟﻮد دارد و در اﺳﻼم اﻳﻦ
ﻋﻤﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻧﮕﺮش در ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه ٔ
ــ ﺣﻔﺎﻇﺖ :رﻓﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ع( در آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ ،آﺑﺎد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ،
ﭘﻴﺮاﺳﺘﻦ و ﭘﺎک ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ّﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص
ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﺧﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺎل ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ«.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ٔ
ــ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری :آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن و
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ آﻓﺮﻳﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﮐﻬﻒ آﻳﻪ » :٨٤ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دادﻳﻢ و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ«.
ﺳﻮره
ٔ
ٔ
ﺳﻮره
١٤١
آﻳﻪ
ﮐﺮﻳﻢ
ﻗﺮآن
در
ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺎﻳﺪار:
ﺗﻮﺳﻌﮥ
ــ
ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﻧﻌﺎم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و اوﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
ﺑﺎغ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪ آورد ،ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﺑﭙﺮدازﻳﺪ وﻟﯽ زﻳﺎده روی
ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﺮﻓﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد«.
)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار( ﺑﺎ ﻋﺮف ﻣﻠﯽ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮﺳﺖ .ﻧﻈﻴﺮ» :دﻳﮕﺮان ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ
اﻳﻦ ﻧﮕﺮش
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.
ﺧﻮردﻳﻢ ،ﻣﺎ ﺑﮑﺎرﻳﻢ و دﻳﮕﺮان ﺑﺨﻮرﻧﺪ« ﻣﺼﺪاق ﺗﻔﮑﺮ
ٔ
ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 2
ﻓ ّ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 3
ﻓ ّ
ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ درﺑﺎرهٔ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١٠٩

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

ﻳﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﻳﺪار :ﺗﺎﻻب ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮازان
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﻻب ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮازان در ﺟﻨﻮب
ٔ
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺟﺰء زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺎی ﻏﺮب اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و وﺟﻮد اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽ و
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﺬّ اﺑﻴﺖ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ،از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی از ﺗﺎﻻب و ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و
ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد را
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐُﺮدﻧﺸﻴﻦ ﻗﺮه داغ و ﺧﻮرﺧﻮره ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮﻧﮕﺮم و ﺻﻤﻴﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮای
دوﺳﺘﺪاران ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ،ﺗﻌﺪادی از اﻫﺎﻟﯽ ،ﺧﻮدﺷﺎن از ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب
ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و درآﻣﺪ ﺧﻮد را از راه ﻓﺮوش ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج
اﮐﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺪای ﻫﻤﻬﻤﻪ و ﻓﺮﻳﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﻧﻌﮑﺎس ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮ در آب ﺗﺎﻻب ،ﺑﺎزی ﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و
زﻳﺒﺎ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﮐﻮﭼﮏ آب ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺧﺰه ،ﮔﻠﺴﻨﮓ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اوج
ﺟﻠﻮه ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ،در اﻃﺮاف
ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺒﺰ و زﻳﺒﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺻﺪﻫﺎ ٔ
ﺗﺎﻻب ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮازان ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را در آراﻣﺸﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻏﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﮕﺮی اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان
ﺷﻬﺮت ﻳﺎﺑﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ﺗﺎﻻب ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮازان
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١١٠

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ در ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت،
ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻳﮏ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
ٔ
ٔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و روﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ در رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻠﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و… ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اراﺋﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ،
اﻟﻒ( ٔ
ب( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﯽ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ج( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄﯽ و
ٔ
ٔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی دارد .درواﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺎس ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ،آن ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ارﺗﺒﺎط دارد.
اﺻﻮﻻ ً ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ رﻓﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺟﻐﺮاﻓﻰ دان وﻇﻴﻔﻪ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ
ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اى ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﻰ آن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮد .ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى
راﺑﻄﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و
ﮐﺎرﺑﺮدى ،ﺗﻮان ﻫﺎى ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ
ٔ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎ را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١١١

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 4
ﻓ ّ
ﺗﻤﺮﻳﻦ زﻳﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪٔ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را از درﺳﺘﻰ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ
ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎى
ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ّ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

درﺳﺖ  ،ﻧﺎدرﺳﺖ

دﻻﻳﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در
۱ــ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى
ٔ
ﻣﺠﺎورت رودﻫﺎ
۲ــ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮک ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﮐﺸﺎورزى

ﻣﺸﮑــﻼت ﻣﺴﮑــﻦ،

روﻳﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ
۳ــ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻰ ٔ
۴ــ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺸﺎورزى ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى اراﺿﻰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ
 ۵ــ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ
 ۶ــ
ٔ
۷ــ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ
 ۸ــ اﻳـﺠـﺎد ﺷﻬـﺮکﻫـﺎى اﻗـﻤﺎرى در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﺑﺰرگ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١١٢

اﺳﮑـــﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤــﻰ
ﻧﺎدرﺳﺖ

و ﺣــــﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨــﻰ،
آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا ،ﻣﻨﺎﺑـﻊ
آب و آﻟﻮدﮔﻰ ﺻﻮﺗﻰ

ﺩﺭﺱ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  :ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در درس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻣﺤﻴﻂ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻳﮑﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻣﺪه ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ »آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ« اﺳﺖ.
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺻﻄﻼح آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺷﻨﻴﺪه اﻳﺪ؟ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﺷﻤﺎ ﻣﻰ رﺳﺪ؟
ﮐﻠﻤﻪ آﻣﺎﻳﺶ از ﻣﺼﺪر آﻣﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻣﻴﺨﺘﻦ ،درﻫﻢ رﻳﺨﺘﻦ ،آراﺳﺘﻦ و ﻧﻈﻢ دادن اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻰ داﻧﺎن از اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؟ در واﻗﻊ ،آﻣﺎﻳﺶ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺠﺮﺑﻰ و ﻓ ّﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﺷﻴﻮه اى
ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﺮزﻫﺎى ﻳﮏ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﭘﺮدازد .در واﻗﻊ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ٔ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﮑﻰ ﻫﺎ ،آب ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎى ﺑﺎﻻى آن ﺗﺎ اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎن و ﻓﻀﺎ و ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻰ از ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
اﻧﺴﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ
اﺑﺰار ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

١١٣
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ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،اﻧﺴﺎنّ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او و
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ١
ٔ
ﻓﻀﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .ﻫﺪف آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.

ﻣﮑﺎن ،ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺶ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دارد .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ )ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ( و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ.

اﻧﺴﺎن

اﻗﺘﺼﺎدى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻣﻮر

ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

اﻗﻠﻴﻢ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ

ارزش ﻫﺎى اﻋﺘﻘﺎدى
ﻓﻀﺎى
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ّ

ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺟﻮاﻣﻊ
ﺷﮑﻞ ١ــ ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﮥ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

ﺧﻠﻴﺞ

ﻓﺎ
رس

درﻳــــﺎى ﺧﺰر

درﻳﺎى ﻋﻤﺎن
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ٢ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎرﺑﺮى اراﺿﻰ

١١٤

ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﻴﺸﻪ زار
ﻣﺮاﺗﻊ داﻣﭙﺮورى )ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ(
زﻣﻴﻦ زراﻋﻰ )ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ(
ﮐﺸﺖ آﺑﻰ
ﭘﺮورش دام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﻋﺸﺎﻳﺮ
زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ
ﻣﺮﮐﺒﺎت
ﭘﻨﺒﻪ
ﺧﺮﻣﺎ
اﻧﮕﻮر
ﺑﺮﻧﺞ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
ﭼﺎى
ﮔﻨﺪم
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۵۰ ۳۰۰

۰

آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اروﭘﺎ

ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم و ﺑﺮوز وﻗﺎﻳﻊ ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ )ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮان ﻫﺎى آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻣﺰارع و …( ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اروﭘﺎ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اى
ٔ
ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

زﻣﻴﻨﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻳﺎدى ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﻰ در ٔ
ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﮔﺮدآورى اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺑﺮاى اﺟﺮاى آن.
ٔ

N

5

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
km

0

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزى
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺪﻳﻤﻰ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﮏ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓ ّﻨﺎورى ﺑﺎﻻ

ﺷﮑﻞ ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎرﺑﺮى اراﺿﻰ در ﺣﻮﻣﮥ ﭘﺎرﻳﺲ

اﻫﺪاف آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اروﭘﺎ

١١٥

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺑﺮاى ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزى اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﻳﻦ ﻗﺎره ﻣﻨﺸﻮر آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اروﭘﺎ ﺳﻪ
ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻰ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ
اﻟﻒ(
ٔ

ب( اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ج( ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن
ﺳﻄﻮح و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اروﭘﺎ

ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اروﭘﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد:
۱ــ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻰ )آﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ(
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻰ(
۲ــ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى )آﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ
ٔ
۳ــ در ﺳﻄﺢ ﻣ ّﻠﻰ )آﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﻠّﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزى و ﺻﻨﻌﺖ(
ﻗﺎره ای )ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﺎﻳﺸﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ(
۴ــ در ﺳﻄﺢ ّ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاى آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى اﺳﺖ؛ درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى
ﻣﻠّﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎﻳﺶ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ،
اﻫﺪاف و اﺻﻮل آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.
۱ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎى ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮازﻧﻰ از ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻣﺘﺮاﮐﻢ )ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﺑﺰرگ( و ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد.
۲ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و
زﻳﺴﺖ ــ ﺑﻮﻣﻰ )اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
۳ــ وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺴﺎﮐﻦ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ٔ
۴ــ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺑﺎدى ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
 ۵ــ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮى در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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 ۶ــ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﻓﺎع ﻧﻈﺎﻣﻰ و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
۷ــ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻣﻴﻬﻨﻰ و ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻳﺎﻻت ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
 ۸ــ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺎرﺑﺮى زﻣﻴﻦ ،ﺳﺎزﮔﺎرى ﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻰ و اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى و ﺟﻨﮕﻞ دارى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
۹ــ اﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻠّﻰ ﺑﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اﻳﺮان

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ،ﺗﻨﻮع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ و ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن،
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ .ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اﻳﺮان ﺑﻪ اواﺳﻂ
»ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻧﮑﺎﺗﻰ
دﻫﻪ  ۱۳۴۰ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد .در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ٔ
ٔ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻤﺮان ﮐﺸﻮرى« اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از اواﺧﺮ ﻫﻤﻴﻦ دﻫﻪ ،ﻣﺬاﮐﺮات اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﻣﻮرد آﻣﺎﻳﺶ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺑﺮاى درک ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﮑﺎﻧﻰ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠّﻰ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﮑﺎﻧﻰ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اول :اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ّ
رﺿﺎﺷﺎه را درﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺷﻬﺮى و روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﻮﻧﻰ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﭘﻨﺠﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ،
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ از اواﺳﻂ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎ اواﻳﻞ ٔ
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻰ ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﻰ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر رﺷﺪى ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ّاول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎى ﻧﻔﺖ ،ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .در اواﻳﻞ ٔ
دوره ﻗﺒﻞ )ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم :اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى ٔ
ﺟﻤﻌﻴﺖّ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺎﺷﻰ از آن( آﻏﺎز ﺷﺪ.در اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﻰ ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻟﺰوم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻓﻀﺎﻳﻰ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ و ﻳﮑﻰ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺳﻪ ٔ
ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ٔ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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دﻫﻪ  ۱۳۶۰ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت آﻣﺎﻳﺶ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم :ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ،در اواﻳﻞ ٔ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى ۱۳۶۴ــ ۱۳۶۲اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى اﺻﻞ
ﭼﻬﻞ وﻫﺸﺘﻢ ) (۴۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و در اﺟﺮاى اﺻﻞ ﭼﻬﻞ وﻫﺸﺘﻢ ) (۴۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر:
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ،
۱ــ رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ در
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪه،
زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ ٔ
۲ــ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ٔ
۳ــ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر،
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎى ﻧﺴﺒﻰ ،در راﺳﺘﺎى ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺸﻮر.
۴ــ
ٔ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎى
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و
ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻻزم ﺑﺮاى اﺟﺮاى
آن از آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﻴﺮ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺻﻮل آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪون ٔ
ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺻﻮل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ٔ
در اواﻳﻞ ﺳﺎل  ۱۳۷۸در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﮐﻼن ٔ
ﮐﻠﻰ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﮐﺸﻮر« ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪ.
اﺻﻮل ﮐﻠﯽ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ :
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﻴﺘﻰ و دﻓﺎﻋﻰ ،
وﺣﺪت و ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﮕﻰ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﺣﻴﺎی آن ،
ﮐﺎراﻳﻰ و ﺑﺎزدﻫﻰ اﻗﺘﺼﺎدی ،
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زداﻳﻰ ،
ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺑﻌﺎد ارزﺷﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻨﺮى
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

دارد.
١١٨

ﺳﻄﻮح و ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اﻳﺮان

۱ــ ﺗﻬﻴﮥ ﻃﺮح ﮐﻼن ﻣﻠﻰ :اﻳﻦ ﻃﺮح ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﮐﻼن ﺑﺮاى اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آنّ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ،ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ٔ
ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﻫﺎى آﻳﻨﺪه ﺑﺮاى ٔ

زاﺑﻞ

زاﻫﺪان

ﻃﺮ

ف ﮐﺮ
ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺮﻣﺎن

ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﻬﺪ

اﭼﻰ

راﻫﻨﻤﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺟﻮاﻣﻊ
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﻴﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ
ّ
ﮐﺸﺎورزى
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ ﻓﺸﺮده
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ ﮔﺴﺘﺮده
ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﺖ دﻳﻢ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اى
ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻄﺢ  ۲ﺻﻨﻌﺘﻰ

ﺧﺎش

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ  ۲وﻳﮋه
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻄﺢ  ۲وﻳﮋه ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ

اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﺳﺮاوان

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻄﺢ  ۳ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ

ﭼﺎﺑﻬﺎر

درﻳﺎى ﻋﻤﺎن

ﺑﻪ

ﻃﺮف

ﺑﻨﺪر

ﻋﺒﺎس

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻄﺢ  ۳ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺎﻻ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ
راه ﺳﻄﺢ ۲
راه آﻫﻦ
ﺑﺮق
اﻗﻠﻴﻢ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ۱
ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ۲
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻى  ۲۵۰۰ﻣﺘﺮ

ﺷﮑﻞ ٤ــ زﻣﻴﻨﮥ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﮥ آﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﭘﺎﻳﮥ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

١١٩

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

۲ــ آﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى :اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﺤﻴﻄﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى،
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ٔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﺳﻄﺢ ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ٔ
ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﮐﻼن ﻣﻠﻰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﻳﺮان از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺗﻮان ﻫﺎی
ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ،

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى و در ﺑﻌﻀﻰ ،ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺖ.
وﻳﮋه ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ اﺳﺖ.
در ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺎﺣﻠﻰ روﻳﮑﺮد آﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد و ٔ
ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﻴﻢٔ ،
ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪٔ .
ﺑﺮاى آﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮان ﻫﺎى ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﺘﺪا ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ زﻣﻴﻦ )ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژى( ،ﺧﺎک و
ﻫﻴﺪروﻟﻮژى )آب ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ(؛ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى ارزﻳﺎﺑﻰ ﺗﻮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ.
ٔ
درﺑﺎره ﺗﻮان ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
درﺑﺮدارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدى
ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
ٔ
ٔ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮى ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﭘﻰ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻰ ﺗﻮان واﺣﺪﻫﺎى زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ١ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و آﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺷﮑﻞ  ٥ﺗﻌﺪادى از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى آﻣﺎﻳﺶ اراﺿﻰ ﮐﺸﺎورزى ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮى ﻓﻌﻠﻰ
ﺑﺎغ و ﮐﺸﺎورزى
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
زراﻋﺖ دﻳﻢ
ﻣﺮﺗﻊ ﻋﺎﻟﻰ
ﻣﺮﺗﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺗﻊ ﺿﻌﻴﻒ

ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎرﺑﺮى ﻓﻌﻠﻰ اراﺿﻰ

۲۰۰۰ــ۱۶۰۰
 ۲۴۰۰ــ۲۰۰۰
 ۲۸۰۰ــ۲۴۰۰
 ۳۲۰۰ــ۲۸۰۰
 ۳۶۰۰ــ۳۲۰۰

ﻧﻘﺸﮥ ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع

١:۲۰۰۰۰۰

ب

اﻟﻒ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ )در ﺳﺎل(
۳۱۲ــ۱۹۰
۳۹۹ــ۳۱۳
۴۹۷ــ۴۰۰
 ۶۱۰ــ ۴۹۸
 ۸۶۹ــ۶۱۱

ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ

پ

درﺻﺪ ﺷﻴﺐ
۲ــ۰
 ۵ــ۲
 ۸ــ ۵
۱۲ــ ۸
۱۵ــ۱۲
۲۰ــ ۱۵
۳۰ــ۲۰
 ۶۰ــ۳۰
 +ــ۶۰

ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻴﺐ

ت

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١ــ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﮐﻪ ﺗﻮان زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻫﻤﮕﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

١٢٠

۳ــ ﺗﻬﻴﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮى :ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﻮان ﻫﺎى
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻃﺮح ﻫﺎ ٔ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎى آﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎﻳﺸﻰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﮏ
در ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻫﺎى آﻳﻨﺪه
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى آن ،ﻣﺤﺪودﻳّﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ٔ
ٔ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى آﻣﺎﻳﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
درآﻳﻨﺪه ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻻزم اﺳﺖ؟
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اﻳﺮان

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻮان ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎى
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ٔ
آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در واﻗﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ و ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﺮاى
ٔ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
اﻟﻒ( در زﻣﻴﻨﮥ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ــ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎى
ٔ
ــ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ آن )ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺘﻰ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮى(.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى
ب( در زﻣﻴﻨﮥ ّ
ــ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﻼن ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى
ــ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪى ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻰ
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻠﻰ
ــ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪى ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﻰ ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ
ــ ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﻰ راه ﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺮژى
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاى ﺷﻬﺮﻫﺎ
درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻰ آﻧﻬﺎ.
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﺸﻮر و
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
در اﻳﻦ روﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ٔ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

١٢١

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ﻣﺪﻟﻰ از آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻰ

ﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻓ ّ
۱ـ ﺳﻪ ﻣﻮرد از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻰ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اروﭘﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ـ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ،ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ،ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻰ را ﻃﻰ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
۳ـ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل
ﮐﻠﻰ آﻣﺎﻳﺶ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ؟
۴ـ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۵ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻰ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺪام اﻧﺪ؟ ) ۴ﻣﻮرد(

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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