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سخنی با دانش آموزان عزیز
شاىد از خود سؤال کنىد که برنامٔه استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعٔه اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی دنىای 
امروز، تربىت شهروندانی آگاه است. ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و سرزمىن 
ملی در زمىنه های مختلف است. اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود، نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد. کسب 
بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آنچه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پىشىنٔه 
تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت را پىدا 

کنىد.
بدون شک شما مدىران آىندٔه جامعه خواهىد بود. زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی هاىىد. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه ىک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نىز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و ىا 

اىن که تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟
انسانی،  نىروی  جنگل،  رودخانه،  کوه،  بىابان،  هوا،  و  آب  است،  فرصت  محىط  در  موجود  امکانات  همٔه  که  نکنىد  فراموش 
مىراث فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه 

استفاده کنىد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد.
ممکن است اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارٔه محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد. ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود؛ بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه درمی ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند.
انقالب اسالمی اىران در سال 13٥٧ شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت همه جانبٔه 
اىران عزىز تالش کنند. در ادامٔه اىن تالش ها جهت رسىدن به قلّٔه رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزىز بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد. در اىن راه قطعاً 

راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود.
به امىد موفقىت شما

گروه جغرافىای دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری



دىدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد استان 
خراسان شمالی

با  خداوند را سپاس ــ از صمىم قلب عرض می کنم ــ که دىدار 
شما مردم عزىز استان خراسان شمالی، که شهر شما و استان شما معروف 
افتاد.  اتفاق  رضا  امام  مخصوص  زىارتی  روز  در  باب الرضا،  به  است 
هشتم  امام  مطهر  حرم  در  نزدىک  از  که  ندارىم  توفىق  امروز  ما  اگرچه 
باشىم، اما از اىن منطقه که متعلق به آن حضرت است، عرض سالم کردىم و 
می کنىم. اىن منطقه که امروز به نام »خراسان شمالی« شناخته می شود، ىکی 
از مناطق مهم خراسان است؛ هم از جهت موقعىت جغرافىاىی و طبىعی، 
و  خلقىات  و  فرهنگ ها  و  انسانی  و  مردمی  خصوصىات  جهت  از  هم  و 
اىن منطقٔه مهم و حساس  از دىرباز در مردم  اىن خصوصىات را  رفتار. 
شناخته اىم؛ استانی با طبىعت زىبا، با منابع طبىعی غنی و متنوع، با عمق و 
غنای فرهنگی کامالً برجسته و ممتاز، با استعداد فراوان کشاورزی و دامی 
و ساىر فعالىت های مربوط بـه منطقـه، بـا جـاذبـه های گـردشگرِی متأسفانه 
اىن  از مردم کشور هنوز جاذبه های گردشگری  ــ که بسىاری  نـاشناخته 
ـ و ىکی از برترىن خصوصىات، عبور سالىانٔه  منطقه را درست نمی شناسندـ 
مىلىون ها مردم مسافر مشتاق بارگاه علی بن موسی الرضا )علىه ءاالف الّتحّىة و 

الثّناء(. با اىن خصوصىات جغرافىاىی و منطقه ای، منطقٔه خراسان شمالی دارای موقعىت حساسی است. لىکن از اىنها مهم تر، خصوصىات 
مردمی است. مردم اىنجا را از دىرباز با شور و نشاط و سرزندگی در همٔه مىدان ها شناخته اىم. در همٔه عرصه هاىی که حضور مردم در آن 

عرصه ها آشکار است، مردم استان خراسان شمالی را با سرزندگی، با نشاط و آماده به کاری شناختىم؛ همه جا هم اىن را نشان دادند.
اىن نشاط و سرزندگی در همٔه عرصه های زندگی اىن مردم دىده می شود. در بىست و هشتم صفر که از سرتاسر استان مردم راه 
می افتند به طرف مرقد علی بن موسی الرضا )علىه الّسالم(، از همٔه شهرستان ها بىشتر، مسافران و خودروهای بجنوردند، اىن را مشهدی ها 
می دانند؛ خود بنده هم که مشهدی هستم، اىن را می دانم. در زىارت، اىن نشاط و حضور و آمادگی محسوس است. در عرصٔه دفاع مقدس 
هم که پىش آمد، عىن همىن را انسان مشاهده کرد. ٥٠ سردار برجستٔه لشکرهای مربوط به خراسان و تىپ جواداالئمه )علىه الّسالم( مال خطٔه 
خراسان شمالی اند. ٢٧٧٢ شهىد از اىن منطقه در راه خدا جان خودشان را داده اند. اىن استان بىش از ٦٠٠٠ جانباز دارد؛ همچنىن آزادگان 
و رزمندگان و اىثارگران فراوان. اىن همان روحىٔه حضور، آمادگی، سرزندگی و نشاط است. مردم اىن استان، در همه چىز همىن جورند. 
وقتی نوبت کشتی با چوخه هم می رسد، باز ده ها هزار تماشاچی می اىستند آنجا، می نشىنند آنجا، کشتی را تماشا می کنند. اىن خصوصىات، 
خصوصىات مهمی است. غىرت مرزبانی اىن منطقه هم مرتبط با همىن خصوصىات است. البته فقط اىنها نىست؛ برجستگی های اىن استان 
بىش از اىنهاست. اىن استان استعدادهای درخشانی دارد. آنطوری که به من اطالع دادند، اىن استان جزو ده استان برتر کشوری از لحاظ 
استعداد و تواناىی علمی است. در المپىادهای دانش آموزی، جزو برترىن های کشور محسوب می شود. اىنها استعداد است. مردم اىن منطقه، 

غىورند؛ دىندارند؛ مرزبانند؛ سرزنده و با نشاط و شجاعند. اىن خصوصىات، خصوصىات برجسته ای است. 
چرا اىنها را عرض می کنىم؟ برای اىنکه خوب است مردم مناطق گوناگون کشور ما برجستگی های خودشان را بدانند و به اىن 
برجستگی ها افتخار کنند. جوان بجنوردی افتخار کند که مربوط به اىن شهر است. جوان مربوط به اىن استان، از هر قومی از اقوام 
که هست، افتخار کند که متعلق به اىن استان است؛ متعلق به اىن منطقه است؛ متعلق به اىن مردم است. ىکی از برجستگی های دىگر اىن 
استان هم همىن همراهی و همزىستی مهربانانه و برادرانٔه قومىت های مختلف است ــ از کُرد و فارس و ترک و تات و ترکمن ــ که با سالمت 

و مهربانی و برادری در کنار هم زندگی کرده اند؛ که اىن در منطقه کامالً محسوس است، مشهود است؛ و اىن را خىلی باىد قدر دانست.



تصوىر ماهواره ای استان خراسان شمالی
ـ Landsat در سىستم تصوىری UTM از ارتفاع 705 کىلومتری  تصوىر فوق به وسىلۀ سنجندۀ +ETM ماهوارۀ 7ـ
زمىن گرفته  شده  است. در اىن تصوىر پس از پردازش، ناهمواری ها و ارتفاعات به  رنگ قهوه ای و خاکستری و آبراهه ها و 

مزارع کشاورزی به رنگ سبز نشان داده  شده  است.
از تصاوىر ماهواره ای برای پىش بىنی های هواشناسی، تشخىص مىزان آب رودها، تخمىن آب حاصل از ذوب برف، 
برآورد مىزان محصوالت کشاورزی، پىش بىنی و برآورد مىزان خسارت ناشی از مخاطرات طبىعی و بهره برداری از منابع 

زىرزمىنی استفاده می شود.
)عکس از سازمان فضاىی اىران(
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