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مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دانش آموزان عزیز
استان شناسی  کتاب  تألیف  از  برنامه ریزان درسی  برنامه ای است؟ هدف  نوع  استان شناسی چه  برنامٔه  که  کنید  از خود سؤال  شاید 
چیست و مطالعٔه این کتاب چه اهمیتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزیز این است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
تربیتی دنیای  انتظارات  از  اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی  تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی،  مسائل جغرافیایی، 
امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین ملی 
در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید. کسب بصیرت 
نسبت به محیط زندگی و آگاهی از خصوصیات آنچه در گذشته و حال و مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پیشینٔه تاریخی 

استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بینشی عمیق از این مسائل پیدا کرده و راه حل های این مشکالت را پیدا کنید.
بدون شک شما مدیران آیندهٔ جامعه خواهید بود. زندگی مدرسه ای باید شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنید توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از این سرمایه و توانمندی هایید. بهره برداری از توانمندی های بالقّؤه یک کشور در گرو شناخت 
همه جانبٔه محل زندگی شما و نیز کشور است. برنامٔه استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و یا 

این که تهدیدها و ناتوانی ها را چگونه می توانید به فرصت تبدیل کنید؟
انسانی،  نیروی  بیابان، کوه، رودخانه، جنگل،  امکانات موجود در محیط فرصت است، آب و هوا،  نکنید که همٔه  فراموش 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و خیلی چیزهای دیگر، مهم این است که بیاموزید چگونه از این فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه 

استفاده کنید.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پیشرفت و یا عقب ماندگی استان خود آگاه شوید و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پیدا کنید.
ممکن است این سؤال در ذهن شما مطرح شود که آیا بهتر نیست آموزش دربارٔه محیط زندگی یا موضوعات اجتماعی از محیط 
نزدیک آغاز شود و سپس به محیط دورتر مانند استان و یا کشور بینجامد. ما در این برنامه از طریق طرح پرسش ها و فعالیت های مختلف 

این فرصت را برایتان فراهم کرده ایم.
بدون شک مطالعٔه شهر و استان در زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
با گنجینه های مختلف طبیعی، انسانی،  تا  به زادگاه و سرزمین ملی شود، بلکه این فرصت را فراهم می کند  می تواند موجب دلبستگی 
فرهنگی و فّناورانٔه کشور خود آشنا شوید. در این برنامه درمی یابید که افراد زیادی چه در گذشته یا حال در استان شما برای اعتالی 

کشور تالش کرده اند.
انقالب اسالمی ایران در سال 13٥7 شرایطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولیت بیشتری برای پیشرفت همه جانبٔه 
ایران عزیز تالش کنند. در ادامٔه این تالش ها جهت رسیدن به قلّٔه رفیع سربلندی و شکوفایی ایران اسالمی که به همت و کوشش شما 
دانش آموزان عزیز بستگی دارد امید است با عنایت حق تعالی و اعتماد به نفس از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکنید. در این راه قطعاً 

راهنمایی های مفید دبیران محترم جغرافیا بسیار سودمند خواهد بود.

                                                                                                                به امید موفقیت شما               
 گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

 



استان یزد از دیدگاه مقام معظم رهبری
ـ مرکز دانش، مرکز هنر، مرکز کار و تالش و ابتکار، مرکز ایمان و دین باوری  ـ برادران و خواهران عزیز یزدی!ـ  شهر شما و استان شماـ 
است. همواره مردم عزیز شهر یزد و استان یزد را به عنوان مردمی با استعداد، نجیب، سرشار از ایمان و باور دینی، سرشار از نیروی کار و ابتکار 
و تحرک و آماده و در همٔه میدان هایی که در طول تاریخ معاصر ما از ملت ایران انتظار می رفته است، هم قبل از انقالب به چشم دیدیم؛ تجربه 
کردیم، هم بعد از پیروزی انقالب، مردم یزد درخشیدند؛ در عرصه های دفاع مقدس، در عرصٔه دفاع از هویت انقالب اسالمی و پس از پایان 
دفاع مقدس، تا امروز هم در عرصٔه دفاع از ارزش هایی که مورد تهاجم سیاسی و فرهنگی دشمنان قرار گرفته بود. در همٔه این میدان ها، مردم 

عزیز یزد را پا به رکاب، آماده به کار، کمربسته و دارای عزم و تصمیم مشاهده کردیم و آزمودیم.
من فراموش نمی کنم آن روزهایی که هنوز ملت ایران شهد پیروزی را نچشیده بود؛ مردم شهرهای مختلف این کشور هر کدام به قدر 
توانایی شان، به قدر همتشان برای به سرانجام رساندن این حرکت عظیم کاری می کردند، من آمدم یزد. وضعیتی که در شهر یزد دیدم، برای من 
شگفت آور بود. آن روحیٔه پرتپش انقالبی در کنار نظم و انضباط و آرامش و متانت. در این شهر من مرحوم آیة اللّه شهید صدوقی را ــ در آن 
دوره نه به عنوان فقط یک روحانی برجسته در یک شهر بلکه به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی و فرهنگی؛ یک رهبر انقالبی تمام عیار در شهر 
ـ مشاهده کردم و احساس کردم، دربارهٔ مناقب مردم عزیز یزد الزم است مثل منی آنچه را که می بیند و می داند  یزد و در شهرهای سرتا سر استانـ 

و احساس می کند، مخلصانه با شما مردم یزد و با ملت ایران ــ آنچه الزم است ــ درمیان گذارد.
ـ این مردم دارای ریشه های  من همواره در همٔه شهرهای این کشور با مردم وقتی مواجه شدم، بر روی این مطلب تکیه کردم که مردم ماـ 
عمیق تاریخی، علمی و فرهنگی و سیاسی ــ باید شناسنامٔه خودشان را، شهر خودشان را به درستی و دقت بشناسند؛ قدر خودشان را بدانند. 

اگر از مناقب شهر یزد و مردم یزد و استان یزد سخن می گوییم، برای این است.



تصویر ماهواره ای استان یزد
تصویر فوق یک تصویر ماهواره ای ٧ــ Landsat است که از کل استان در سال های 1381 تا 1382 هجری شمسی گرفته شده 
است. در این تصویر که تحت عنوان تصویر گویا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ، رودخانه ها، خطوط سیاه رنگ جاده ها و خطوط 
قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافیایی را نشان می دهد. همچنین زمین های زراعی دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی 

جنگلی به رنگ سبز تیره و اراضی بایر و لم یزرع به رنگ سفید دیده می شوند.
)عکس از سازمان فضایی ایران(


