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مدل در لغت به معناى نمونه، سرمشق، طرح، نقش، نمونٔه کوچکى از چيزى، قالب و ... آمده است. 

مدل جغرافيايى چيست؟
مدل وسيله اى کوچک و مشابه از پديده هاى جغرافيايى است، که آموزش اين رشته را آسان 
مى کند، و تفهيم يک موضوع پيچيدٔه جغرافيايى را ساده و يک نظريه يا فرضئه جغرافيايى تجربه شده 

را اثبات می نمايد.
مدل هاى  از  بخشى  نيز  آنها  بلکه  نمى شود؛  اطالق  موالژها  و  ماکت ها  به  تنها  جغرافيايى  مدل 
جغرافيايى هستند. مهم ترين اصل در تهئه مدل هاى جغرافيايى، سهولت استفاده و تأثير آنها در يادگيرى است.

انواع مدل های جغرافيايى
در علم جغرافيا، مانند بسيارى از رشته هاى علمى، از گذشته هاى دور تا به امروز از انواع مدل ها 
براى مطالعه و پژوهش بهره جسته اند. در طبقه بندى مدل هاى جغرافيايى، سليقٔه محقق مالک عمل است؛ 

با اين حال، در يک طبقه بندى،اين مدل ها را به چهار دسته تقسيم مى کنند:
به  را  جغرافيايى  سيستم هاى  و  پديده ها  که  رياضى اند  دقيق  عبارت هاى  رياضى:  مدل  ۱ ــ 
شکل فرمول و به صورت خالصه 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.

١٠٠×   ________________________ = رطوبت نسبی هوا                                                               رطوبت موجود در هوا   
                                                               حداکثر رطوبت موجود در همان دما 

__________ = تراکم نسبی جمعيت                                                                                              تعداد جمعيت                                                                                               وسعت منطقه   

٥٥ فـصلفـصل
درس نهم : مدل هاى جغرافيايى
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(حرکت،  فرايند  به صورت  که  را  جغرافيايى  پديده هاى  مدل ها  اين  شبيه سازى:  مدل  ۲ــ 
جريان و…) و در طول زمان ايجاد مى شوند، را نمايش مى دهند. برخى از اين مدل ها به وسيلٔه دست در 
آزمايشگاه هاى جغرافيايى براى بررسى وضعيت واقعى پديده ها ساخته مى شوند. نظير ميز شن و تونل 
باد. دستٔه ديگرى از اين مدل ها، شبيه سازهاى رايانه اى اند که رفتار پديده هاى واقعى را نشان مى دهند 

و در رايانه ساخته مى شوند؛ مانند مدل رايانه اى منظومٔه شمسى و طوفان و گردباد.

شکل ۱ــ نقشه به عنوان يک مدل جغرافيايى

شکل ۲ ــ کرۀ جغرافيا به عنوان يک مدل

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 
جغرافياى عمومى دارند. کاربرد عمدٔه 
طبيعى  پديده هاى  دادن  نمايش  در  آنها 
است و در مسائل انسانى به ندرت از آنها 
استفاده مى شود. مانند کرٔه جغرافيايى، 

نقشه و انواع ماکت ها و موالژها.

انحراف تير برق از محل اصلى
انحراف 

درخت از محل 
اصلى

ريشۀ 
شدن 

خارج 

ت از خاک
درخ

ريزش خاک از باال به 
پايين به پشت ديوار

شکل ۳ ــ مدلى از حرکات دامنه اى و آثار آن
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۴ــ مدل مفهومى يا استنتاجى: اين مدل ها از روى يک فرضيه يا نظريه جغرافيايى تعريف و 
(Von Thunen) .طراحى مى شوند؛ مانند مدل فون  تونن

 اين مدل با  وجود قديمى بودن و اشکاالتى که به آن وارد شده، هنوز هم اعتبار زيادى دارد. 
فون تونن در اين مدل رابطٔه بين فاصله از مرکز شهر، قيمت محصوالت  کشاورزى و کاربرى هاى زمين 
را با دواير متحدالمرکز نشان داده است. در مدل مکان يابى کشاورزى، اراضى زراعى نزديک به مرکز 
شهر و بازار به توليد کاالهاى پرحجم و فاسد  شدنى مانند سبزى، ميوه، گوشت و لبنيات اختصاص داده 
مى شود تا اين کاالها 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    غالت تجارى و گله دارى اختصاص مى يابد.
الزم به يادآورى است که زمين هاى کشاورزى نزديک مرکز شهر و بازار مصرف، از زمين هاى 

دوردست گران ترند.
به شکل ۴ دقت کنيد! به خاطر داشته باشيد که مدل نمى تواند کامالً منطبق بر واقعيت باشد؛ اّما 

بخش هاى زيادى از آن را به خوبى نشان مى دهد. 

شکل ۴ ــ مدل فون  تونن و نقشۀ کاربرى زمين در 
کشور اوروگوئه 0 100km

N

30 S

1 2 3 4 5 6 7234567

۱ــ شهر
۲ــ محل توليد محصوالت کشاورزى براى بازار 

با زمين هاى گران
۳ــ توليد چوب و الوار
۴ــ محل توليد غالت

۵ــ محل توليد غالت همراه با مراتع
۶ــ سه نوع کشت مختلط
۷ــ مراتع با زمين ارزان
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ويژگى های يک مدل جغرافيايى
موضوع  در  فّعاليت  فرصت   فراهم کردن  دليل  به  آموزش  در  جغرافيايى  مدل هاى  از  استفاده   

يادگيرى بايد ويژگى هايى داشته باشد؛ از جمله: 
۱ ــ مدل بايد شکل ساده اى از پديده ها ى واقعى را نشان دهد؛

۲ ــ به واقعيت شباهت زيادى داشته باشد؛
۳ ــ اطالعات مورد   نياز را در اختيار افراد قرار دهد؛

۴ ــ بهتر است مختصر و مربوط به موضوع مورد نظر باشد؛
۵   ــ از دقت کافى برخوردار باشد؛
۶ ــ قابليت پيش بينى داشته باشد؛

۷ ــ تصميم گيرى را آسان کند.

اهّميت و فوايد مدل های جغرافيايى
در جغرافيا مشاهدٔه مستقيم پديده ها اهّميت بسيارى دارد؛ زيرا انسان ها در محيط واقعى همٔه 
ساير  با  را  آنها  ارتباط  و  مى بينند  ترکيبى  به صورت  خود،  اصلى  مقياس  در  را  آن  اجزای  و  پديده ها 
اجزاء درک مى کنند. بدين ترتيب، تحليل مسائل بهتر و دقيق تر صورت مى گيرد. اگر چه پاسخ برخى 
پرسش ها با مشاهدٔه مستقيم داده مى شود؛ اّما هميشه براى همٔه ما امکان ندارد که بسيارى از پديده ها 
را به صورت مستقيم ببينيم و اطالعات 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 
پديده ها در فاصله اى دور از محل زندگى ما به وقوع مى پيوندند و فرصت و امکان ديدن آنها براى همٔه 

ما فراهم نيست (مانند سيستم هاى يخچالى در ارتفاعات بلند).  
گاهى در محيط واقعى خطرهايى وجود دارد که کار مطالعه را غيرممکن مى سازد؛ مانند مطالعٔه 
آتش فشان ها يا بررسى پديده هاى کف اقيانوس ها. گاهى نيز امکان تکرار وقوع پديده ها در کوتاه مدت 
کسوف يا زلزله. در اين گونه موارد، مدل هاى جغرافيايى مى توانند در فهم  وجود ندارد؛ مانند پديدٔه 
موضوعات کمک مؤثرى کنند. در واقع طبيعت، آزمايشگاه جغرافياست. و جغرافيا يکى از رشته هاى 
جغرافيايى  سيستم هاى  مطالعه  براى  آن  از  و  دارد  مجهزى  و  وسيع  بسيار  آزمايشگاه  که  است  علمى 

مى توان استفاده کرد. 
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را  سيستم  از  پر  و  پيچيده  جهان  بخواهيم  اگر 
به  طور دقيق و آسان درک و مديريت کنيم، بايد اجزای 
تعامل بين آنها را به خوبى بشناسيم. گام بعدى اين است 
دهيم  نشان  مدل  يک  به   صورت  را  سيستم  بتوانيم  که 
تا اجزای مهم و پيوندهاى اساسى آن برجسته شوند و 
جزئيات کم اهّميت، در حاشيه قرار    گيرند. در مراحل 
بعد، مى توان مدل ها را گسترش داد، به يکديگر مرتبط 

کرد و به واقعيت نزديک تر شد (شکل ۵).
به  مدل  و  ماکت  ساخت  بگوييد  مى توانيد  آيا 

برنامه ريزان چه کمکى مى کند؟
اگر برنامه ريزان و مسئوالن شهر بخواهند شهرکى 
مطرح  را  پرسش هايى  آن،  ساختن  از  قبل  بسازند، 

مى کنند؛ ازقبيل: 

سرشاخه ها

سرشاخه ها

رود اصلىجنگل وپوشش گياهى

وضه
ى ح
روج

خ

باران و برف

شکل ۵ ــ سيستم حوضۀ آبريز و مدل آن

شکل ۶ ــ ماکت يک شهرک

ــ بهترين مکان براى ساخت شهرک کجاست؟
ــ شبکٔه حمل و نقل اين شهرک چگونه بايد باشد تا افراد با صرف کمترين وقت و هزينه به راحتى 

بتوانند به محّل کار خود برسند؟
ــ اگر جمعيت شهرک در آينده افزايش يابد، براى تأمين آب و فضاى مورد نياز آنها چه بايد کرد؟
بسيارى از برنامه ريزان و دست اندرکاران براى يافتن پاسخ مناسب به تصّورات خود، اجزای 
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 اشکاالت و 

جابه جايى برخى اجزاء و پيش بينى هاى الزم به ساخت شهرک اقدام مى کنند (شکل۶).
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شکل ۷ــ نمودار تشکيالت سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى  (وزارت آموزش و پرورش) 

 مديريت توسعه فّناورى 
اطالعات آموزشى 

دفترتأمين  رسانه هاى آموزشى 

مديريت امور مالى و تأمين 
منابع 

مديريت امور کارکنان و 
پشتيبانى 

دفتر نوسازى و تحول ادارى  

معاونت برنامه ريزى و توسعٔه مديريت  معاونت فناورى ارتباطات و اطالعات آموزشى

ادارٔه کل نظارت بر نشر 
و توزيع مواد آموزشی

دفتر انتشارات کمک 
آموزشى 

شوراى هماهنگى علمى سازمان 

شوراى سازمان

دفتر تأليف کتاب های 
درسی فنى و حرفه اى 

و کاردانش 

دفتر تأليف کتاب هاى 
درسى ابتدايی  و
متوسطه نظرى 

مؤسسٔه پژوهشى 
برنامه ريزى درسى و
نوآورى هاى آموزشى

مديريت حوزٔه رياست و 
روابط عمومى و امور 

بين الملل 

رئيس سازمان

وقتى شما وارد اداره يا سازمانى مى شويد، چارت سازمان مدلى است که به شما کمک مى کند 
سازمان  تشکيالتى  و  ادارى  مراتب  سلسله  به  و  کنيد  پيدا  را  خود  مورد نظر  بخش  بتوانيد  آسانى  به  تا 

پى ببريد (شکل ۷ ).
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مقدمه
١٤٩ميليون  حدود  مقدار  اين  از  که  است  مربع  کيلومتر  ميليون   ۵۱۰ زمين  کره  مساحت  کل 
___  ١ آن شامل زمين هاى کشاورزى، جنگل ها، 

کيلومترمربع به خشکی ها اختصاص دارد که  از اين مقـدار   ٣
مراتع و … به   عنوان منابع توليدکننده دراختيار انسان قرار گرفته است. همچنين، از کل آب هاى موجود 
کرٔه زمين تنها ۲/۸ درصد 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. 
آن  ساکنان  نادرست  اقدامات  با  جهان،  زراعى  زمين هاى  کل  از  درصد   ۱۶ حدود  هم اکنون 

نابود شده است. کاهش ضخامت الئه ُازن، تخريب 
بيابان زايى،  زيستى،  تنوع  رفتن  بين  از  جنگل ها، 
افـزايش آلـودگى هـاى مختلف (هـوا، آب  ، خاک و 
صدا) و وقوع سيالب هاى سهمگين تنها بخشى از 
مخاطرات و تهديدات زيست محيطى پيرامون ما را 

تشکيل مى دهند. 
به شکل ۱ توّجه کنيد. آيا مى توانيد بگوييد با 
توّجه به عواملى که محيط ما را تهديد مى کند، وظيفٔه 
ما چيست؟ انسان در ايجاد اين خطرها و جلوگيرى 

از آنها چه نقشى مى تواند داشته باشد؟

بحران
نابودىمنابع آب

گونه هاى گياهى
و جانورى

کاهش
ضخامت اليۀ 

ُازن

بيابان زايى

افزايش 
روند فرسايش

گرسنگىخاک ها
مزمن

انفجار 
جمعيت

جنگل زدايى

شکل ۱ــ مخاطرات پيرامون کرۀ زمين

٦٦ فـصلفـصل
درس دهم : نقش جغرافيا در مديريت محيط
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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 30 مىلىون هکتار از زمىن هاى قابل کشت کشور ما به علت فرساىش خاک غىرقابل استفاده 

خواهد شد. اىن مىزان در حدود مساحت همٔه زمىن هاى حاصل خىز کشور است. 
شکل 2 عوامل 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؟

متأسفانه، استفادٔه نادرست از منابع طبىعى محىط پىرامونى ما، نه تنها خشکى ها و منابع خاک 
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 مجموعٔه 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؟
بررسى  دقىقاً  را  آن  وىژگى هاى  ابتدا  سرزمىن،  طبىعى  منابع  از  استفاده  براى  جغرافى دانان 
مى کنند؛ مثالً معىارهاى مناسب براى فّعالىت  هاى کشاورزى، مکان ىابى شهرها، جاده ها، مکان گزىنى 
بندرها، کارخانه ها، نىروگاه ها و فّعالىت هاى گردشگرى و …  را مشخص کرده و سپس به برنامه رىزى 
دربارٔه آنها مى پردازند. از اىن رو، جغرافىا مى تواند در برنامه رىزى هاى محىطى از سطح محلى )مانند 
برنامه رىزى براى ىک ناحىٔه گردشگرى کوچک( تا سطح ملى )مانند مکان گزىنى صناىع کشور( نقش 

عمده اى را داشته باشد.
مشکالت زىست محىطى پىرامون ما نشان مى دهد که در مدىرىت و برنامه رىزى باىد به نقش مکان و 
محىط جغرافىاىى توّجه بىشترى داشته باشىم. بى توجهى به بُعد مکانى در برنامه رىزى ها، سبب افزاىش 
نابرابرى هاى اجتماعى و اقتصادى و به هم خوردن تعادل  منطقه اى انواع فّعالىت ها مى شود؛ براى مثال، 

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

استخراج معادن

تخرىب مراتع 

برداشت بى روىۀ آب از سفره هاى آب زىرزمىنى 

تخرىب جنگل
تخرىب اراضى کشاورزى 

%٤٦
%٧

%٢٦

%١١ %١٠
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اگر به نقشٔه پراکندگى صنعت در کشورمان توّجه کنيم، خواهيم ديد که محورها و قطب هاى صنعتى ما 
نامتوازن اند و بخش زيادى از کارخانه ها و صنايع فقط در چند استان کشور متمرکز شده اند (شکل۳).

N

مقياس ۰۰۰,۰۰۰,١:١٠

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

شکل ۳ چگونگى مکان گزينى صنايع کشورمان را نشان مى دهد. آيا مناطق شرقى و جنوبى کشور 
ما مانند ساير مناطق توسعه يافته اند؟

اين نقشه  نشان مى دهد که همٔه مناطق کشور ما نتوانسته اند متناسب با قابليت هاى طبيعى و انسانى 
نشده،  چندانى  توجه  کشور  مختلف  مناطق  محيطى  توان هاى  نقش  به  چون  و  کنند  پيدا  توسعه  خود 

الگوهاى توسعه، در آن يکسان نيست.
در جغرافيا، مديريت محيط مبتنى بر شناسايى و برنامه ريزى متناسب با توجه به قابليت هاى همٔه 

مناطق يک سرزمين است. 

فّعاليت (    1    )

توان ها و قابليت های محيط جغرافيايى اطراف خود را در بخش های صنعتى و کشاورزی شناسايى 
در  مى تواند  چگونه  جغرافيا  بگوييد  خود،  معّلم  راهنمايى  و  هم کالسى ها  مشورت  با  سپس  کنيد. 

بهره برداری عاقالنه از اين توان ها و جلوگيری از تخريب محيط ما را ياری کند.
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جغرافيا و مديريت محيط زيست
عوامل  و  اجزاء  از  پيچيده اى  و  بزرگ  بسيار  مجموعٔه  محيط زيست  مى دانيد  که  همان طور 
گوناگونى است که براثر تکامل تدريجى موجودات زنده و اجزاى سازندٔه سطح زمين شکل گرفته است. 

بديهى است که فّعاليت هاى انسان براى توسعه، پيامد هاى مختلفى بر محيط زيست دارد. 
بـه نظر شما چگونه مـى توان فّعاليت هـاى انسان را بـه گـونه اى ساماندهـى کرد، کـه بـه نــابودى 

محيط زيست و منابع طبيعى آن منجر نشود؟
خويش  زندگى  تداوم  براى  که  است،  زيست محيطى  تغييرات  عامل  مهم ترين  انسان  شک  بدون 

مجموعه اى از فّعاليت 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 
است که فّعاليت هاى انسان را براى استفادۀ بهتر از محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعى 
ساماندهى مى کند.» جغرافيا به عنوان علم مطالعٔه رابطٔه متقابل انسان و محيط در مديريت محيط نقش 

محورى دارد. از اين رو، جغرافيا و مديريت محيط رابطه اى تنگاتنگ دارند. 
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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.
شکل ۵ نشان مى دهد که اگر رابطٔه منابع طبيعى و عوامل انسانى با توجه به اصول جغرافيايى 

باشد آن سرزمين به اهداف مديريت جغرافيايى محيط زيست رسيده است.

ـ هواى پاک
ـ آب سالم

ـ حاصلخيزى خاک 
ـ رفاه انسان

ـ عدالت اجتماعى
ـ عدالت فضايى

شکل ۵ ــ نمودار رابطۀ جغرافيا و مديريت محيط
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هوا
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جمعيت
سکونتگاه ها
نظام بهره ورى
نظريه هاى

اقتصادى واهداف 
اجتماعى
حمل و نقل

و…

برنامه ريزى محيطى
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ـ هوا را آلوده نکنيم
ـ مـنـابـع انـــرژى را 
بيش  ازحد، بهره بردارى 

نکنيم. 
از  را  طبيعى  منابع  ـ 

بين نبريم. 
خاک  فرسايش  از  ـ 

جلوگيرى کنيم. 
ـ و…  

اصول جغرافيايى 

دين و اخالق زيست محيطی
نقش دين در تقويت وجدان عمومی جامعه برای جلوگيری از تخريب محيط زيست، بنيادی و 
اساسی است. دين به مقولٔه محيط زيست به طور جامع می نگرد و در رفتار با آن، به جامعيتی متوازن 
می رسد. زيرا همه چيز در زمين موزون آفريده شده است. چنانچه رفتار انسان تخريب گرايانه و نامتوازن 
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فّعاليت (    2   )

مطالبی  دينی  بزرگان  احاديث  و  کريم  قرآن  از  شده  مطرح  ديدگاه های  از  يک  هر  برای 
جمع آوری کرده و در کالس ارائه نماييد.

فّعاليت ( 3   )

تحقيقی دربارهٔ حفظ محيط زيست پيرامون خود انجام داده و راهکارهای عملی برای آنها را 
مطرح نماييد.

باشد و وجدان فردی و عمومی جامعه حّساس نباشد، تخريب محيط زيست اجتناب ناپذير و يا حفاظت 
از آن بسيار مشکل خواهد بود.

به طور کلی در اديان توحيدی، نگرش در قدردانی از نعمات الهی وجود دارد و در اسالم اين 
نگرش در سه ديدگاه عمدٔه زيست محيطی مطرح می شود:

آباد نگهداشتن،  ساختن،  آباد  در  معصومين (ع)  ائمه  و  خدا (ص)  رسول  رفتار  حفاظت:  ــ 
پيراستن و پاک نگهداشتن محيط زيست مؤيد اين مّدعا است که نمونه هايی از آن را می توان در خصوص 

حفاظت از درختان و چگونگی رفتار با حيوانات مشاهده کرد.
پيامبر اکرم (ص) می فرمايند: «شکستن شاخه درخت نزد من به منزلٔه شکستن بال فرشتگان است.»
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 
سورٔه مبارکٔه کهف آيه ٨٤: «ما در زمين به او امکاناتی داديم و از هر چيزی وسيله ای به او بخشيديم.»

ــ توسعۀ پايدار: خداوند در قرآن کريم آيه ١٤١ سورٔه مبارکٔه 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.»
اين نگرش (توسعٔه پايدار) با عرف ملی ما ايرانيان نيز همسوست. نظير: «ديگران کاشتند و ما 

خورديم، ما بکاريم و ديگران بخورند» مصداق تفکر توسعٔه پايدار است.
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بيشتر بدانيم

يک تجربه توسعۀ پايدار: تاالب کانی برازان
تاالب کانی برازان در جنوب درياچٔه اروميه و در نزديکی شهرستان مهاباد واقع شده است. 
اين تاالب جزء زيباترين تاالب های غرب ايران به شمار می رود و وجود انواع پرندگان بومی و 

مهاجر جّذابيت آن را دو چندان نموده است.
کرده  جلوگيری  آن  شدن  خشک  از  درياچه،  به  خود  حقابه های  بخشيدن  با  روستا  اهالی 
و  متخلفان  با  سختی  به  و  می کنند  محافظت  آن  پرنده های  و  تاالب  از  شبانه روزی  به طور  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 تاالب 
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 تاالب، بازی نی های بلند و 
اوج  در  حتی  که  گلسنگ  خزه،  از  پوشيده  صخره های  و  سنگ ها  آب،  کوچک  امواج  با  زيبا 
سرمای زمستان سبز و زيبا مانده است و صدها جلؤه طبيعی منحصر به فرد ديگر، در اطراف 
تاالب کانی  برازان، ساعت ها شما را در آرامشی طبيعی غرق می کند، تمامی اين ويژگی ها باعث 
شده که اين تاالب به عنوان اولين سايت پرنده نگری ايران انتخاب شده و به بهشت پرندگان ايران 

شهرت يابد.

شکل ٦ ــ تاالب کانی برازان
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جغرافيای کاربردی و مديريت محيط
جغرافيای کاربردی شاخٔه تخصصی در علم جغرافيا و يک مرحلٔه کامل در گردآوری اطالعات، 
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:

الف) ارائٔه مسيرهای منطقی در بهره گيری از منابع طبيعی و انسانی،
ب) جلوگيری از اتالف منابع طبيعی و ممانعت از به کارگيری غيرعلمی اين منابع،

ج) استفاده مناسب از منابع محيطی و توسعٔه مطلوب جامعٔه انسانی.
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.
بر  است.  جغرافيايی  نواحی  و  مکان ها  مهم  مسائل  کاربردی،  جغرافيای  عمل  ميدان  اصوالً 
همين اساس، در تحقيقات جغرافيايی بايد کوشيد تا نتايج مطالعات به رفع بخشی از مسائل و مشکالت 

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 
کاربردى، توان هاى يک مکان جغرافيايى ارزيابى مى شود و ضمن بررسى رابطٔه سيستم هاى طبيعى و 

انسانى برنامه ريزى ها را هدفمند و آينده نگر خواهد کرد.
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تمرين زير نوع رابطهٔ انسان و محيط را نشان مى دهد. استدالل خود را از درستى يا نادرستى 
هر عبارت بنويسيد.

نمونه اى از فّعاليت هاى انسان در محيط هاى 
داليل جغرافيايىدرست ، نادرستجغرافيا

در  محيط زيست  آاليندٔه  کارخانه هاى  احداث  ۱ــ 
مجاورت رودها

۲ــ گسترش شهرک هاى مسکونى در نواحى کشاورزى
۳ــ گسترش بى روئه شهرهاى بزرگ

۴ــ فّعاليت کشاورزى  با  توجه به ظرفيت هاى اراضى
۵ ــ توسعٔه نواحى با توجه به  توان هاى محيطى

۶ ــ توسعهٔ صنايع دستى در نواحى توريستى
۷ــ تمرکز بيش از حد صنايع در شهرها و اطراف آنها

۸ ــ ايـجـاد شهـرک هـاى اقـمارى در  اطراف شهرهاى 
بزرگ

نادرست

مشکــالت مسکــن، 
اسکـــان غير رسمــى 
و  حــــاشيه نشينــى، 

آلودگى هوا، منابـع 
آب و آلودگى صوتى

فّعاليت (4   )


