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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؟
فراموش نکنىد که همٔه امکانات موجود در محىط فرصت است، آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی انسانی، 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



استان آذرباىجان شرقی از دىدگاه  مقام معظم رهبری )  مدظله العالی   (
در طول تارىخ نزدىک به خودمان، در حوادث بزرگ، از دوران مشروطه و قبل از مشروطه تا امروز، انسان دو وىژگی را در تبرىز و در آذرباىجان 
می بىند: ىکی اىن که مردم تبرىز در حوادث گوناگون همىشه آغاز کننده بودند، شروع کننده بودند و ابتکار عمل را در دست گرفته اند، قضىٔه بىست و نهم 
بهمن از اىن قبىل است. اگر مردم بىدار تبرىز در چهلم حوادث قم، آن حادثٔه بزرگ را به وجود نمی آوردند، اىن سلسلٔه اربعىن ها در کشور راه نمی افتاد 
و اىن حرکِت خود جوش عظىم مردمی در سراسر کشور معلوم نبود چگونه به وجود خواهد آمد و چگونه ادامه پىدا خواهد کرد. بنابراىن ابتکار عمل را 
تبرىزی ها کردند. در قضاىای قبل هم همىن جور بوده است، در قضىٔه مشروطه هم همىن جور بود؛ تبرىزی ها شروع کننده اند، مبتکرند، بسىاری از اىن 

شعارهاىی هم که امروز در زبان مردم عزىز ما در سراسر کشور جرىان دارد، غالباً از تبرىز شروع شده است.
خصوصىت دوم، وفاداری است. بعضی ها وارد ىک راهی می شوند، اما ادامه نمی دهند و وفادار نمی مانند؛ حوادث گوناگون آن ها را 
متزلزل می کند، مردد می کند؛ گاهی از راه برمی گردند، گاهی بدتر ازبرگشتن، اصل حرکت و راه را انکار می کنند؛ از اىن قبىل داشتىم. مردم تبرىز و 
آذرباىجان وفادارند، اىستاده اند. خدای متعال در قرآن می فرماىد: »و من اوفی بما عاهد علىه اللّه فسىؤتىه اجرا عظىما«.آن کسی که وفادار می ماند، 
پای حرف حق و سخن حق می اىستد، گذشت زمان وحوادث دشوار، او را متزلزل نمی کند، خدای متعال به او پاداش بزرگی خواهد داد. ىک 
عده ای اىن جور نىستند، عهد شکنی می کنند؛ »فمن نکث فانّما ىنکث علی نفسه«. عهد شکن به ضرر خود عمل می کند و درواقع به خاطر عهد شکنی، 

خود را خسارت زده می کند؛ راه خدا خسارتی نمی بىند. شما مردم تبرىز و مردم آذرباىجان وفاداری کردىد و اىستادىد.



تصوىر ماهواره ای استان آذرباىجان شرقی
باال می بىنىد که در سال های ١٣٨١تا١٣٨٢هجری شمسی  تصوىر ماهواره ای Landsat استان آذرباىجان شرقی را در 
گرفته شده است.در اىن تصوىر گوىا رودخانه ها با خطوط آبی رنگ،شبکه مختصات جغرافىاىی با خطوط قهوه ای رنگ،زمىن های 
زراعی دارای محصول به رنگ سبز روشن،باغهای مىوه و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و لم ىزرع به رنگ 

سفىد دىده می شوند.
  )عکس از سازمان فضاىی اىران(


