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مقدمه
کتاب های  در  را  مختلفی  مطالب  گذشته،  سال های  طّی 
درسی خوانده اید. آیا هیچ اندیشیده اید که این مطالب در زندگی 

شما چه کاربردی دارد؟
بی تردید، همٔه علوم مفیدند اما برخی از آنها در زندگی حال 
و آیندٔه ما نقش بیشتری دارند. یکی از آن علوم، علم جغرافیاست 
که در این کتاب با آن بیشتر آشنا می شویم. آیا می دانید این علم تا 
چه اندازه در زندگی ما مؤثر است؟ پیش از آنکه به نقش و اهمیت 
دانش جغرافیا در زندگی پی ببریم، الزم است با تعریف این علم 

آشنا شویم.

جغرافیا چیست؟
تعاریف  علمی  رشتٔه  این  شاخه های  گستردگی  به  توجه  با 
و  از ساده ترین  یکی  ولی  است  گرفته  از جغرافیا صورت  زیادی 

قدیمی ترین تعاریف جغرافیا، »علم توصیف زمین« است؛ به عبارت 
دیگر، جغرافیا در گذشته علمی بود که به وصف زمین و پدیده های 

مختلف روی آن می پرداخت.
انسان با توسعٔه دانش، صنعت و فّناوری به طور دائم کرٔه 
زمین را تغییر می دهد؛ بنابراین، با توجه به مقتضیات علمی زمان 
تعریف علم جغرافیا نیز مانند سایر رشته های علمی دستخوش تحول 
و تکامل شد؛ از این رو به عملکرد انسان بر محیط نیز توجه شد. 
امروزه می توان جغرافیا را »علم بررسی رابطٔه متقابل انسان و محیط 

به منظور بهبود زندگی بشر« دانست.

رابطۀ متقابل انسان و محیط
همان طور که در تعریف جغرافیا خواندید، انسان و محیط دو 
عامل اصلی در علم جغرافیا محسوب می شوند. انسان تنها آفریدٔه 
هوشمند خداوند است. هوش و خالقیت انسان به او کمک می کند 
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تا بتواند از امکانات اطراف خود به بهترین شکل استفاده کند. در 
اطراف ما، پدیده های مختلفی مانند کوه، دره، رود، دریاچه، جنگل، 
بیابان و… وجود دارد. در طول زمان، انسان دریافت که می تواند 
بسیاری از نیازهایش را از محیط طبیعی بدون هیچ تغییری به دست 

آورد اما اگر بخواهد از محیط اطراف خود استفادٔه بیشتری ببرد، 
الزم است در این محیط تغییراتی ایجاد کند؛ به این ترتیب، محیط 

طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل شد.

زمین  کرٔه  همه جای  در  محیط  با  انسان  رابطٔه  چگونگی 
یکسان نیست. در بسیاری از مناطق )مانند مناطق قطبی( شرایط 
برای  آنجا  در  زندگی  و  بهره برداری  که  به گونه ای است  محیطی 

انسان دشوار است.
در گذشته، چون انسان از وسایل ابتدایی و ساده استفاده 
با پیشرفت علوم و  اما  تغییر می شد  می کرد، محیط کمتر دچار 
فنّاوری، انسان از محیط بیشتر استفاده کرد و تغییرات زیادتری 

شکل 2ــ1ــ تصویری از پدیده های انسانی و پدیده های طبیعی

شکل 4ــ1ــ وسایل کشاورزی امروزشکل 3 ــ1ــ وسایل کشاورزی سنتی                                                                               

و  مواد  از  استفاده  با  در گذشته  انسان  مثال،  برای  کرد؛  ایجاد 
مصالحی که طبیعت در اختیارش می گذاشت، برای خود مسکن 
زمین  اعماق  از  را  معدنی مختلف  منابع  امروزه،  اما  می ساخت 
بیرون می کشد و با تغییر این مواد اولیه در کارخانه ها، محصوالت 
جدیدی تولید می کند؛ از این رو، انسان با دخالت های خود در 
محیط، تغییراتی را به وجود آورده و آن را از حالت تعادل خارج 

کرده است.
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شکل 5  ــ1ــ بهره برداری از منابع طبیعی در شرایط و محیط های مختلف

دریا  بستر  زیر  از  نفت 
هم استخراج می شود.

به نقشۀ جهان نمای زیر توجه کنید. مناطقی را که در آن، رابطۀ انسان با محیط رابطه ای  ساده است با مناطقی 

که شرایط زندگی در آن دشوار است، مقایسه کرده و آن مناطق را با مشورت همکالسی های خود، به سرزمین های 

مساعد و نامساعد تقسیم بندی کنید.
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از انرژی هسته ای 
الکتریسیته به دست می آید.

وانرژی   شده  استخراج  گاز  زمین  اعماق  از 
مورد نیاز صنایع در مخازن ذخیره می شود.

از  فقیر  کشورهای  در 
برای سوخت  چوب جنگل 

استفاده می شود.
زغال سنگ از دل کوه ها 

استخراج می شود.
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 چرا انسان در ارتباط با طبیعت، دچار مشکل شده است؟
محیط طبیعی، یک مجموعٔه متعادل شامل هواکره )آتمسفر(، 

سنگ کره )لیتوسفر( و آب کره )هیدروسفر( است.
تغییراتی را در این سه محیط  با دخالت های خود  انسان 

به وجود آورده و آنها را از حالت تعادل خارج کرده است.
برای مثال، قطع درختان جنگلی )سنگ کره( سبب افزایش 
گازکربنیک )هواکره( و آلودگی هوا شده است. این تغییرات باعث 
افزایش دمای کرهٔ زمین و ذوب شدن یخچال های قطبی و باال آمدن 

سطح آب دریاها و اقیانوس ها می شود )آب کره(.

دریا،  محیط  مانند  طبیعی  محیط  در  توازن  است  گفتنی 
زیاده روی در  با  نباید  نواحی قطبی  )آتمسفر( جنگل،  محیط جوّ 
بهره برداری و غارت طبیعت توسط انسان به هم بخورد. امروزه 
جدید  فّناوری  و  دانش  با  پیشرفتٔه صنعتی  کشورهای  از  برخی 
در هر گوشه از جهان، دست به بهره برداری شدید از محیط زده 
انسان اند؛  تعادل محیط زیست  برهم زدن  و سودجویانه در حال 
رابطه ای  به  طبیعت  با  انسان  متعادل  و  سالم  رابطٔه  بدین ترتیب، 

نامتعادل که به ضرر محیط و انسان است، تبدیل شده است. 
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ـ 1364( ـ 1ــ افزایش مصرف نفت در جهان )74 ـ شکل 7ـ

شکل 6 ــ1ــ تخریب جنگل ها به منظور بهره برداری اقتصادی
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ـ     1 فّعا لّیت 2   

٭ برداشت های خود را از این تصویر بنویسید.                                        

..............................................

..............................................

 جغرافیدانان در بهبود زندگی انسان چه نقشی دارند؟
ما در زندگی روزمرٔه خود از علم جغرافیا استفادٔه فراوان 
می کنیم؛ مثالً، لباسی که می پوشیم معموالً متناسب با شرایط آب 
با  و هوایی محّل زندگی ماست؛ نوع غذایی که می خوریم اغلب 
توجه به محصوالت کشاورزی محیط جغرافیایی اطراف ما فراهم 
و پنجرٔه اغلب خانه ها براساس جهت های جغرافیایی ساخته شده 
است؛ بنابراین، علم جغرافیا مانند سایر علوم در بهبود زندگی انسان 

نقش بسیاری دارد.
منطقٔه  تعیین  و  شناسایی  برای  جغرافیدانان  مثال،  برای 
مناسب کشت چای، همٔه ویژگی های الزم برای کشت این محصول 
از جمله نوع آب و هوا، نوع خاک، نوع ناهمواری، بازار فروش، 
نیروی انسانی مناسب برای کشت را بررسی و با توجه به همٔه این 

موارد، مکان مناسب را انتخاب می کنند.

ـ 1ــ مزرعۀ کشت چای ــ استان گیالن شکل 8     ـ
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ـ     1 فّعا لّیت 3   

در شهر  فروشگاه  یک  ایجاد  برای  همچنین، جغرافیدان 
محّل  نزدیکی  و  زمین،  و  مغازه ها  قیمت  تراکم جمعیت،  معموالً 
فروشگاه به ایستگاه های حمل و نقل شهری، منطقٔه مسکونی و 

بازار را مورد مطالعه قرار می دهد.
یا  »ترکیبی«  دید  با  جغرافیا  گفت،  می توان  این رو  از 
»کل نگری« موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؛ زیرا اجزا و 

در این دشت پایکوهی، شهرکی در حال احداث است. جغرافیدان در تعیین مکان این شهرک با دید ترکیبی 

مطالعه و پرسش هایی را مطرح کرده است. شما پرسش های او را تکمیل کنید. 

ــ آیا محل احداث شهرک در مسیر سیل قرار دارد یا نه؟
ــ ...............................................................................؟

ــ آیا منابع آب کافی برای مصرف ساکنان شهرک وجود دارد؟
ــ ...............................................................................؟
ــ ...............................................................................؟

جغرافیدانان اطالعات خود را از چه منابعی به دست   
می آورند؟

برای  شوند،  روبه رو  مسئله ای  با  جغرافیدانان  هرگاه 
پاسخ گویی به آن و انجام مطالعات خود به اطالعات نیاز دارند. این 
اطالعات را می توان از منابع و روش های مختلفی به دست آورد؛ 
از جمله: )الف( روش های کتابخانه ای و )ب( روش های میدانی.

عوامل محیطی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.
مطالعٔه همه جانبه و جامع تمام پدیده ها با ویژگی های آن در 
یک مکان، همان به کارگیری دید ترکیبی است که جغرافیدانان از 
مناسبی  یا طرح  به حّل مشکل می پردازند  و  آن استفاده می کنند 

ارائه می کنند.

محقق  روش،  این  در  کتابخانه ای:  روش های  ــ  الف 
را  اطالعات  کتابخانه،  در  موجود  منابع  از  استفاده  با  و جغرافیدان 
گردآوری می کند. در این روش، جغرافیدان بیشتر اطالعات خود را 
از کتابخانه به دست می آورد. کتاب ها، مقاله ها، نقشه ها، نرم افزارهای 
رایانه ای، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، اسناد، مطبوعات و 

آمارنامه ها از منابع گردآوری اطالعات محسوب می شوند.
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شکل 9ــ1ــ گنجینۀ جهانی کتب خّطی اسالمی؛ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره( در قم

1ــ یکی از راه هـای کسب اطالعات، مراجعه به سازمان ها 
برای  جغرافیدان  مثالً  آمار نامه هاست؛  و  کتاب ها  از  استفاده  و 
شناخت وضعیت آب و هوای یک ناحیه و تهیٔه آمار و اطالعات 
چندین ساله، به سازمان هواشناسی مراجعه می کند. این اطالعات 

روزهای  تعداد  سالیانه(،  و  )ماهانه  بارش  و  دما  میزان  شامل 
یخبندان، ساعات آفتابی، سرعت و جهت وزش باد و … است. 
برخی جغرافیدانان این اطالعات را به صورت نمودارهای مختلف 

نمایش می دهند.

شکل 10ــ1ــ نمودار بارندگی و دما در ایستگاه شیراز
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شکل 11ــ1ــ گلباد؛ ابزاری برای تعیین جهت و مدت زمان وزش باد 

درصد هوای
 آرام

2ــ جغرافیدانان می توانند از نقشه های مختلف استفاده کنند؛ 
زیرا نقشه ها پراکندگی پدیده های انسانی٭ و طبیعی را نمایش می دهند.
در  نقشه ها  از  خود،  اهداف  براساس  جغرافیدانان 
بزرگ  نقشه های  مثالً،  می کنند؛  استفاده  مختلف  مقیاس های 
مقیاس، جزئیات را بهتر نمایش می دهند؛ مانند نقشه های شهری که 

در آنها حتی خیابان های فرعی هم مشخص است )شکل 12ــ1(. 
پهنه های  و  می شوند  تهیه  کوچک٭  مقیاس  در  نقشه ها  برخی 
وسیعی از سطح زمین )کشور ها و قاره ها( را نمایش می دهند که 
جزئیات در آنها دقیق و مشخص نیست )شکل 13ــ1(. جغرافیدان 

می تواند با مقایسٔه چند نقشه به نتایجی جدید برسد.
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ـ    1 فّعا لّیت 4 

دریای عمان

خلیج فارس

شکل 12ــ1ــ نقشۀ شهری همدان

نقشۀ 12ــ1 و 13ــ1 را با هم مقایسه کنید.

شکل 13ــ1ــ نقشۀ پراکندگی جغرافیایی نقاط شهری ایران در سال 1365

عالئم
باالی 2000 متر

شهرهای کمتر از 25 هزار نفر
شهرهای 50-25 هزار نفر

شهرهای 100-50 هزار نفر
شهرهای 500-100 هزار نفر

شهرهای 500 تا یک میلیون نفر
شهرهای باالی یک میلیون نفر
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وسیلٔه  به  که  هوایی  عکس های  از  جغرافیدانان  3ــ 
هواپیما تهیه می شود، استفاده می کنند. این تصاویر به دلیل دید 
همه جانبه ای که به دست می دهد، بسیار مفیدند. امروزه در احداث 
جاده های بین شهری، حفر تونل ها، جنگل کاری های مصنوعی، 
تعیین محدودٔه پارک های وحش، تأسیس سد ها و قبل از هرکار 
عمرانی دیگری در سطح وسیع، از تصاویر هوایی استفاده می کنند.

یک جغرافیدان عکس های هوایی را برای بررسی وضعیت 
کارآیی  می گیرد.  به کار  کلی  دید  یک  با  موجود،  پدیده های 

شکل 14ــ1ــ  عکس  هوایی از پل فجر تهران )تقاطع بزرگراه های مدرس و همت(

شکل 15ــ1ــ عکس  هوایی از توزیع مکانی آتش سوزی در جنگل های استان گلستان

به  عکس های هوایی زمانی بهتر معلوم می شود که از یک ناحیه 
فاصلٔه زمانی معین مثالً چند ماه یا چند سال تصاویرمتعدد گرفته 
باشند. با مقایسٔه عکس ها، می توان تغییرات پدیده های مختلف در 

سطح زمین را بررسی کرد.
 امروزه با پرتاب ماهواره ها، به منظور بررسی منابع زمینی 
و ثبت تصاویر از ارتفاعات مختلف، میدان دید گسترده ای برای 

مطالعٔه پدیده ها به وجود آمده است.

0    7.000  14.000       20.000         42.000        80.0000
Meters
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شکل 16ــ1ــ  تصویر ماهواره ای از بخشی از سواحل جنوب ایران

شیرین رود

کوه های هرمز

کوه گنبد

گنبد نمکی
جنگل های حرا

جزیرۀ قشم

جزیرۀ هرمز
گنبد نمکی

تنگۀ خور

رود شور

جزیرۀ الرک

قشم

یا  بر  روی کاغذ  داده های دریافتی از ماهواره ها می تواند  
بر صفحٔه نمایش یک رایانه نقش ببندد. بازتاب نور هر پدیده در 
تصاویر ماهواره ای بیانگر وضعیت خاصی است؛ برای مثال، منابع 
آب های سطحی، گیاهان، جنس سنگ ها، شکل ناهمواری و گسترٔه 
بیابان ها و کشتزارها و … با رنگ های خاصی مشخص می شوند.

تصاویر ماهواره ای نیز دید ترکیبی به دست می دهند؛ زیرا اجزای 
گوناگون یک محیط را یک جا و به هم پیوسته به نمایش می گذارند.

با مقایسٔه تصاویر ماهواره ای که در زمان های مختلف تهیه 
شده است، می توان چگونگی روند تغییر پدیده های طبیعی و انسانی 

را در سطح زمین به خوبی نشان داد. 

این روش ها، جغرافیدان  در  ب ــ روش های میدانی: 
برای گردآوری اطالعات ناگزیر است از محیط های مختلف بازدید 
و از طریق ارتباط مستقیم، اطالعات موردنظر را گردآوری کند؛ 

مانند مشاهدهٔ تخریب جنگل ها یا آلودگی هوا و دریا.
روش های گردآوری میدانی شامل پرسش نامه ها، مصاحبه ها 

و مشاهده است. 
کتبی  پرسش  تعدادی  از  پرسش نامه  پرسش نامه:  1ــ 
تشکیل شده است که پاسخ دهنده می تواند به صورت حضوری یا 
غیرحضوری به آنها پاسخ دهد. گاهی پرسش های مربوط به موضوع 

مورد تحقیق، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح می شود. 
2ــ مصاحبه: روشی است که اطالعات موردنیاز تحقیق 
با پاسخگو )مصاحبه شونده(  از طریق ارتباط مستقیم جغرافیدان 

وقوع  مورد  در  کهن سال  افراد  اطالعات  مثالً  می آید؛  به دست 
مخاطرات طبیعی در گذشته یا تغییر سیمای شهر یا روستا، می تواند 

منبعی قابل اطمینان باشد.
3ــ مشاهده: گاهی امکان استفاده از پرسش نامه یا انجام 
مصاحبه وجود ندارد و در منابع کتابخانه ای نیز مطلب مرتبطی یافت 
نمی شود. در این صورت، مشاهدٔه بسیاری از پدیده ها و روابط 
می کند؛  روشن  را  زیادی  واقعیت های  پژوهشگر  برای  آنها  بین 
مطالعه، مشاهدٔه  به مکان مورد  مراجعه  با  این رو، جغرافیدان  از 
مستقیم و اندازه گیری، یافته های خود را به شکل یادداشت، نقاشی 
و کروکی درمی آورد و از آن استفاده می کند. بدیهی است هرچه 
دانش و تجربٔه جغرافیدان بیشتر باشد، اطالعات به دست آمده از 

طریق مشاهدٔه مستقیم غنی تر خواهد بود.



درس اّول: جغرافیا ، علمی برای زندگی

11

خالصه 
 انسان برای ادامٔه حیات و رفع نیازمندی های خود به محیط طبیعی پیرامون خود نیازمند است. 

 محیطی که ما در آن زندگی می کنیم دارای نظم و قاعدٔه خاصی است. 
 انسان با محیط های گوناگون در ارتباط است. 

 شکل رابطٔه انسان با محیط در مکان های مختلف و همچنین در طول زمان تغییر کرده است. 
 جغرافیا به چگونگی رابطٔه انسان در مکان های مختلف می پردازد و سعی در ارائٔه راهکارهای مناسب برای 

حفظ تعادل محیطی دارد. 
 جغرافیدان با دید کلی نگری و با استفاده از منابع مختلف به بهبود زندگی انسان ها کمک می کند. 

 جغرافیدان سعی می کند رابطٔه انسان با محیط یک رابطٔه سالم و منطقی باشد.


