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سخنى با دانش آموزان 
مهارت هاى  و  ارزش ها  دانش ها،  از  با مجموعه اى  اىران، شما  در  برنامٔه درسى جغرافىا  در 
جغرافىاىى آشنا مى شوىد. روىکرد جدىد آموزش جغرافىا در دنىاى امروز، ضرورت ارائٔه موضوعات 

جدىد جغرافىاىى را مسلّم ساخته است. 
بر اىن اساس، براى سال دوم متوسطه، کتاب جغرافىاى )1( که موضوع آن مرور جغرافىاى 
اىران و بررسى مسائل و مشکالت محىط جغرافىاىى است، تدوىن شده است. در سال سوم متوسطه 

کتاب جغرافىاى )2( شما را با نواحى مختلف جهان آشنا مى کند. 
جغرافىاىى  مهارت هاى  به  شماست،  اختىار  در  اکنون  که  پىش دانشگاهى  جغرافىاى  کتاب 
مى پردازد. هدف اصلى اىن کتاب، آشنا کردن شما با فنون و مهارت هاى اساسى جغرافىاست. اطالعات 
و جزئىات بىشتر در اىن موارد را کسانى که در رشتٔه جغرافىا ادامٔه تحصىل مى دهند، در دانشگاه ها 

کسب خواهند کرد. 
فصل اول، به ماهىت و قلمرو  دانش جغرافىا و مفهوم سىستم، فصل دوم به راه ها و روش هاى 
پژوهش در جغرافىا مى پردازد و در فصل سوم، مباحثى در مورد نقشه ارائه مى شود. فصل چهارم، عمدتاً 
بر دانش هاى جدىد جغرافىاىى تأکىد دارد و موضوعاتى چون کاربرد راىانه در جغرافىا، سنجش از دور و 
سىستم هاى اطالعات جغرافىاىى را معرفى مى کند. فصل پنجم، به موضوع مدل هاى جغرافىاىى اختصاص 
دارد و فصل ششم، بحث مهم نقش جغرافىا در مدىرىت محىط، جغرافىا و آماىش سرزمىن ارائه مى کند. 
برنامه رىزان و مؤلفان کتاب امىدوارند که شما بتوانىد از مطالب اىن کتاب و آموخته هاى  جغرافىاىى 
خود در زندگى استفاده کنىد. در عىن حال، با شرکت فعال در بحث هاى کالس براى بهتر زىستن بکوشىد.
http://Geography-dept.talif.sch.ir ساىت گروه جغرافىا   

گروه جغرافىاى دفتر تألىف کتاب های درسى ابتداىی و متوسطه نظری 
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١١ فـصلفـصل
درس اّول : ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا

جغرافيا چيست؟ 
انسان همواره خود را به مکان معينی از سياره زمين وابسته می داند. او مردم را نه تنها با سّنت ها، 
آداب و رسوم و فـرهنگ خويش می شناسد؛ بلکـه در شناسايی هـای مکانی خود سعی دارد کـوه ها، دره ها، 
گياهان و حيوانات خاصی را نيز که با محيط مسکونی و فرهنگ جامعٔه او رابطٔه موزون و هماهنگی دارند، 

دخالت دهد.
عمر جغرافيا با عمر انسان برابر است. وقتی که انسان در زمين ظاهر شد و برای راهيابی به بخش های 
مجاور، از رودها عبور کرد، يا زمينی را برای زيست انتخاب کرد، يا بخشی را برای کشت از ديگر بخش ها 

مجّزا ساخت، علم جغرافيا به وجود آمد.
انسان در مطالعه محيط پيرامون خود بسيار کنجکاو است و دائماً کوشش می کند که بر آگاهی های 
خود نسبت به افق های دوردست بيفزايد و تفاوت های مکانی آنها را با محيط مسکونی خويش دريابد و با 

تشابهات يا تفاوت های آنها آشنا گردد.

جغرافيا چيست؟
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تعريف علم جغرافيا

جغرافيا علم بررسی رابطهجغرافيا علم بررسی رابطهٔٔ متقابل انسان و محيط به منظور بهبود زندگی بشر است. متقابل انسان و محيط به منظور بهبود زندگی بشر است.

آغاز تاريخ دانش جغرافيا را حدودًا به پانصد سال قبل از ميالد و به سرزمين يونان باستان نسبت 
می دهند، به گونه ای که عده ای واضع اصطالح جغرافيا را اراتوستن دانشمند يونانی (سدٔه سوم پيش از 
ميالد) می دانند. وی جغرافيا را علم مطالعٔه زمين به عنوان جايگاه انسان تعريف کرده است. در توسعٔه 

دانش جغرافيا تمدن های چين، يونان، روم، ايران، هند و تمدن اسالمی نقش بسزايی داشته اند.

نقش مسلمانان در گسترش دانش جغرافيانقش مسلمانان در گسترش دانش جغرافيا
مسلمانان در شکل گيری و گسترش دانش جغرافيا بسيار تأثيرگذار بوده اند. در اين مورد، گسترش 
اسالم در جهان و توسعٔه مناسبات مسلمانان با ساير کشورها و سرزمين های مختلف تا پايان سدٔه پانزدهم 
ميالدی نقش اساسی و تعيين کننده داشته است. در اصل، شاخص مهم جغرافيای اسالمی در آن زمان، 

گردآوری و تنظيم اطالعات عمومی و جغرافيايی از سرزمين ها و مردمان ساکن آنها بود.
عالوه بر تحقيقات جغرافيايی و کشف مناطق جديد توسط جغرافی دانان مسلمان علل و 

انگيزه های ديگری نيز موجب گسترش دانش جغرافيا گرديد که عبارت اند از:
شرايط،  اين  در  يافت؛  توسعه  سرعت  به  ظهور  از  بعد  اسالم  دين  اسالم:  دين  گسترش  ــ 

جمع آوری اطالعات و شناخت شهرها و راه هايی که تحت حکومت مسلمانان بود ضرورت داشت.
ــ تعيين قبله: جهت انجام فرايض دينی، ضرورت داشت مسلمانان جهت قبله را تعيين کنند؛ 

زيرا تعيين قبله بدون اطالعات از جهات جغرافيايی ميّسر نيست. 
ــ زيارت اماکن مقّدسه: زيارت اماکن مذهبی، به ويژه انجام فريضٔه حج، يکی از عوامل اصلی يا 
به تعبيری بزرگ  ترين انگيزهٔ تشويق مسلمانان به جهانگردی بود. مسلمانان هر ساله جهت انجام فريضٔه حج 
به شهر مکه می رفتند. اين امر مستلزم دانستن موقعيت جغرافيايی، آشنايی به راه ها و منازل ميان راه بود.

ــ مسافرت برای کسب علم: قرآن کريم در آيه های متعددی بر سير و سفر تأکيد داشته و آن 
را وسيله ای برای کسب علم و تجربه می داند (ُقْل ِسيُروا ِفی اْألَْرِض…… و فَِسُيروا فی اْألَْرِض).١

١ــ سورٔه آل عمران آئه ١٣٧؛ سورٔه يوسف آئه ١٠٩؛ سورٔه محمد (ص) آئه ١٠؛ سورٔه نحل، آئه ٣٦؛ سورٔه نمل، آئه ٦٩؛ سورٔه مؤمن 
آيات ٢١ و ٨٢.
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شکل١ــ ابوریحان بیرونی

ــ گردآوری مالیات: دریافت مالیات از سرزمین های فتح شده و ارسال آن به دارالخالفه دلیل 
دیگری بود که مسلمانان را ناگزیر می ساخت که نسبت به مکان و موقعیت شهرها و جاده های ارتباطی 

آشنایی کامل داشته باشد.
ــ بازرگانی وتجارت: عالقه مسلمانان به فعالیت های تجاری را می توان یکی دیگر از علل 

گسترش دانش جغرافیا به شمار آورد.

جغرافی دانان مسلمان
نیازمند  مناطق،  نظامی  مسائل  به  نسبت  آگاهی  و  نقشه کشی  و  جغرافیایی  علوم  که  آنجایی  از 
ابن حوقل، ابن بطوطه،  چون  جغرافی دانانی  لذا  بود؛  اطراف  سرزمین های  از  اطالعات  جمع آوری 

ابن خردادبه و اصطخری اقدام به تألیف مجموعه هایی تحت عنوان »  المسالک والممالک  « نمودند.
همچنین یاقوت حموی کتابی تحت عنوان »معجم البلدان« 
تألیف نمود که درواقع یک دایرة المعارف مکان ها به شمار می رود 
و مانند بسیاری از آثار جغرافی دانان مسلمان به زبان های مختلف 
ترجمه شده است. و اما یکی از معروف ترین دانشمندان مسلمان، 
ابوریحان بیرونی است. وی در پایه ریزی و پیشبرد جغرافیای ریاضی 
و نقشه کشی علمی بی رقیب بوده است. او در کتاب » الّتفهیم « نقشٔه 
مدّوری از جهان ترسیم نمود که در آن، موقعیت دریاها را نمایش 
داده است و در این نقشه، برای نخستین بار ارتباط اقیانوس هند 

و اقیانوس اطلس نشان داده شده است.

تحول در جغرافیا
پس از جنگ جهانى دوم، رویکرد به جغرافیا نیز با توجه به علل زیر دستخوش تحول و تکامل 

گردید. 
١ــ تکامل و شاخه دوانى علوم؛

٢ــ رشد سریع فّناورى عکاسى، عکسبردارى، افزایش ماهواره هاى اطالعاتى و تهیٔه نقشه از 
عکس هاى رنگى ماهواره اى؛ 

٣ــ پیشرفت هاى شگفت انگیز ابزارهاى اندازه گیرى و اطالعات رایانه اى، نرم افزارها و سخت افزارها، 
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طبيعى

شکل ٢ ــ رشته  هاى جغرافياى عمومى (موضوعى) 

ـ  جغرافياى شهرى
ـ جغرافياى روستايى
ـ جغرافياى پزشکى 
ـ جغرافياى تاريخى
ـ جغرافياى فرهنگى
ـ جغرافياى سياسى 

ـ جغرافياى رفتارى و ادراک محيطى
ـ جغرافياى جمعيت

ـ جغرافياى اقتصادى     
ـ جغرافياى صنعتى     

اراضى  کاربرى  و  کشاورزى  جغرافياى  ـ 
برنامه ريزى و توسعۀ ناحيه اى

ـ جغرافياى حمل و نقل
ـ جغرافياى اوقات فراغت، گردشگرى

ـ آب و هواشناسى 
ـ ژئومورفولوژى 
ـ جغرافياى آب ها

ـ جغرافياى خـاک ها
ـ جغرافياى زيستى (پوشش گياهى، 

زندگى جانورى)
(مديريت  مخاطرات  ارزيابى  ـ 

محيط)

داده پردازى، برنامه ريزى، نقشه سازى رايانه اى و به کارگيرى سيستم اطالعات جغرافيايى (GIS)؛
٤ــ نياز روزافزون به برنامه ريزى فضايى يا آمايش سرزمين در سطوح محلى، منطقه اى، ملی و 

بين المللى. 

شاخه های گوناگون دانش جغرافيا 
 دانش جغرافيا با بسيارى از علوم طبيعى و انسانى وجوه و زمينه هاى مشترک دارد. از سوى 
ديگر، در تحليل سيستم هاى جغرافيايى، استفاده از رشته هايى مانند نقشه کشى (کارتوگرافى)، سنجش 
طبيعى،  جغرافياى  اصلى  شاخٔه  سه  به  را  جغرافيا  اساس،  براين  است.  ضرورى  آمار  و  دور  از 

جغرافياى انسانى و فنون جغرافيايى تقسيم کرده اند.

در شکل ۳، سه شاخٔه اصلى جغرافيا و شاخه هاى فرعى آنها را مى بينيد. همان طور که مالحظه 
مى کنيد، جغرافياى طبيعى مشتمل بر پنج شاخٔه فرعى جغرافياى خاک ها، جغرافياى آب ها، جغرافياى 
زيستى، آب و هواشناسى و ژئومورفولوژى است که هريک به ترتيب از علومى چون خاک شناسى، 
و  انسانى  جغرافياى  رشته هاى  مى گيرند.  بهره  زمين شناسى  و  هواشناسى  زيست شناسى،  آب شناسى، 

فنون جغرافيايى نيز شاخه هايى خاص و متکى بر رشته هاى علمى مربوط به خود دارند. 
براى درک بهتر اينکه دانش جغرافيا چگونه از علوم مختلف و نتايج آن کمک مى گيرد، به سه   نمونه 
ـ توجه مى کنيم.  ـ يعنى جغرافياى طبيعى، جغرافياى انسانى و فنون جغرافيايىـ  از شاخه هاى اصلى جغرافياـ 
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Geographic Information Systems (G.I.S) ــ١
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شکل ٣ــ ارتباط بين علوم و فنون مختلف و جغرافيا و شاخه هاى آن 

شکل ۴ ــ روستای ماسوله

نمونۀ اّول: علم هواشناسى اصول و قوانين حاکم بر جو را به صورت مجزا و انفرادى مطالعه 
انسان ها  زندگى  و  مکان  بر  را  قوانين  و  اصول  اين  اثر  (اقليم شناسى)  هواشناسى  و  آب  اّما  مى کند 
مورد مطالعه قرار مى دهد، اينکه «دما با افزايش ارتفاع کاهش مى يابد» يک قانون يا اصل هواشناسى 

است. «کاهش دما در زندگى مردم نواحی 
آب  موضوع  يک  است»  مؤثر  کوهستانى 
و هواشناسى در قلمرو جغرافياست؛ زيرا 
تأثير اين کاهش را در مصالح ساختمانى، 
آب،  منابع  کشاورزى،  خانه سازى،  نوع 
جاذبه هاى گردشگرى و … بررسى مى کند 
شرايط  بهبود  و  برنامه ريزى  در  را  آن  و 

زندگى انسان مورد توجه قرار مى دهد. 
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شکل ۵ ــ کشور اتحاد جماهير شوروی قبل از فروپاشی

اتــحـــاد جـــمـــاهـيـر شـوروی

شکل۶  ــ جمهوری های تازه استقالل يافته شوروی۱۹۹۱م
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نمونۀ دوم: چگونگى رابطٔه جغرافياى انسانى را با ساير حوزه هاى علوم انسانى آشکار مى سازد. 
براى درک بهتر تفاوت ميان قلمرو علوم سياسى و جغرافياى سياسى به مثال زير توجه کنيد. مفهوم «جنگ 
سرد» اصطالحى است در حوزهٔ علوم سياسى که در نيمٔه دوم قرن بيستم و هم زمان با بروز اختالفات سياسى، 
اقتصادى و ايدئولوژيک بين دو بلوک غرب (آمريکا) و شرق (اتحاد جماهير شوروى  سابق) در نظام دوقطبى 
جهان شکل گرفت. زمينه هاى پيدايش جنگ سرد، مفاهيم، روابط ديپلماتيک دو قطب آمريکا و شوروى 
و … در حوزٔه مطالعات علوم سياسى قرار دارد. در اين حوزه ها، شما اثرى از مکان نمى بينيد. به نظر 
شما جغرافياى سياسى که به مطالعٔه تأثير سياست هاى جهانى بر مکان ها و سرزمين ها مى پردازد، کدام يک 

از موضوعات را در اين بخش مورد مطالعه قرار مى دهد؟
ـ و پايان آن تأثيرات شگرفى  ـ به عنوان بزرگ ترين رخداد پس از جنگ جهانى دومـ  جنگ سردـ 
بر مناطق مختلف جهان گذاشت که تا سال هاى آتى نيز باقى خواهد بود. اگر به عناوين مطالعاتى زير با 

دقت نگاه کنيد، با تفاوت قلمرو علوم سياسى و جغرافياى سياسى بيشتر آشنا مى شويد. 
۱ــ تأثير پايان جنگ سرد و فروپاشى شوروى بر شکل گيرى دولت هاى جديد؛ 

۲ــ تأثير افول جنگ سرد بر تغييرات مرزى در نواحى اروپاى شرقى، آسياى مرکزى و …؛ 
۳ــ تأثير پايان جنگ سرد بر ايجاد استقالل طلبى، خودمختارى، مسائل نژادى و اقليت ها در بالکان. 
همان طور که در عناوين باال مشاهده مى کنيد، تأثير سياست (در اينجا جنگ سرد) بر مکان هاى 
جغرافيايى به بروز مسائلى چون شکل گيرى دولت هاى جديد، تغييرات مرزى، واحدهاى خودمختار، 
حوزٔه  در  آنها  نظاير  و  موضوعات  اين  مى انجامد.  نژادى  تنش هاى  و  جدايى طلبى  و  استقالل خواهى 
مطالعات جغرافياى سياسى قرار دارند؛ زيرا حاصل تعامل سياست و حکومت بر زمين و مکان اثر 

مى گذارد (نمونه شکل های ٥ و٦). 
مطالعات  در  رايانـه  و  آمـار  کـاربرد  ـ   يعنى  جغرافيا  ـ در  کّمى  و  فّنى  علوم  نقش  سوم:  نمونۀ 
جغرافيايى  ــ را نشان می دهد. پيش تر گفتيم که علم جغرافيا در بررسى هاى خود از يافته هاى علوم ديگر 
استفاده مى کند. در بخش فنون جغرافيايى که امروزه يکى از گرايش هاى مهّم علم جغرافياست، براى 
بسيارى از تحليل هاى جغرافيايى، علوم ديگرى چون آمار و رايانه به حيطٔه جغرافيا وارد مى شوند. 
يا  سخت افزارها  رايانه اى،  برنامه ريزى هاى  دانش  بر  جغرافى دان  يک  که  ندارد  ضرورتى 
علم آمار تسلط کامل داشته باشد؛ بلکه مى تواند در حّدى از روش ها، روابط و استنباط هاى آمارى 

استفاده کند يا به کمک رايانه، نتايج پردازش و تحليل را نمايش دهد.
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تلويزيون های شهری و تابلوهای نمايشگر شاخص کيفيت آلودگی هوا مثال خوبی از کاربرد آمار 
و رايانه در شهرهای بزرگ است. 

شکل ٧ ــ نمودار شاخص کيفيت هوای شهر تهران از ساعت ۱۲ ظهر ۹۲/۱۰/۲۹

شکل ٨ ــ آموزش جغرافيا براى ايجاد جهانى بهتر نشانۀ مؤسسۀ آموزشى جغرافيا در جهان سال ۲۰۰۰ 
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اهداف آموزش جغرافيا 
جغرافيا و آموزش آن اهداف وااليی دارد که بر نگرش ما به جهان تأثير می گذارد. از جمله می توان 

به چند مورد از اين اهداف اشاره نمود:
١ــ پرورش روحيۀ قدردانی و سپاسگزاری از مواهب الهی: آموزش جغرافيا از طريق 
کمک به درک و فهم محيط طبيعی، شناخت وحدت و يکپارچگی عناصر طبيعی و اجزای آن و تنوع 
محيطی به عنوان جلوه ای از عظمت آفرينش خداوند می تواند در پرورش روحئه سپاسگزاری از خداوند 

و احساس مسئوليت در برابر نعمت های بی پايان خداوند انسان را ياری کند. 
٢ــ تقويت احساس تعلق بـه کشور و هويت ملی: هويت امری چند بُعدی است و يکی از 
ابعاد آن، هويّت جغرافيايی است. جغرافيا، از طريق شناخت و درک مکان زندگـی، پرورش احساس 
تعلّق و مسئوليت نسبت به مکان زندگی با شناخت منابع و قابليت های کشوری که در آن زندگی می کنيم، 

حّس ميهن دوستی و عالقٔه به وطن را در دانش آموزان تقويت می کند.
با  جغرافيا  آموزش  محيط:  از  مطلوب  و  عاقالنه  بهره برداری  و  حفاظت  لزوم  درک  ٣ــ 
فراهم  کردن درک روابط انسان و محيط و تأثيرات متقابل اين دو بر يکديگر، نوع بهره برداری انسان را از زمين 
مورد توجه قرار می دهد و راه های حفظ و نگهداری منابع و بهره برداری صحيح از آنها را معرفی می کند.

پيوسته  هم  بـه  جهانـی  امروز،  جهان  بزرگ:  خانۀ  به عنوان  جهان  جغرافيای  شناخت  ٤ــ 
است که با توسعٔه فّناوری های جديد و وسايل ارتباطی، پيوستگی آن، روز به روز بيشتر می شود. اگر 
در يک روستا يا شهر، اختراع و اکتشافی صورت گيرد، بر ساير نقاط جهان نيز ــ هر چند جزئی و 
اندک   ــ تأثير خواهد گذاشت. همچنين، اگر در گوشه ای از جهان، تحّول فکری يا نوآوری ای روی 
دهد، در کشورها، شهرها و حتی روستاهای دوردست تأثير آن را می توان مالحظه کرد. بنابراين، آگاهی 

و شناخت کشورهای جهان در ابعاد گوناگون، ضروری به نظر می رسد.
٥ ــ تقويت مهارت هـای زنـدگی فـردی و اجتماعـی: در مطالعات جغرافيايی ما نيازمند 
جمع آوری اطالعات، تفسير و ارزيابی داده ها، تصميم گيری و حّل مسئله ايم. شناخت و کاربرد منابع 
اطالعاتی، مانند کـرٔه جغرافيايی، عکس هـا و تصاوير، مـهـارت های مربوط به کاربرد نقشه ، جهت يابی، 
استفاده از نقشٔه راهنمای خيابان ها،   جاده ها ،  مناطق تـوريستی ، برقراری ارتباط بـا انواع مؤسسات و 

سازمان های داخلی و بين المللی موجب ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی افراد می شود.
آن،  در  که  است  جغرافيايی  سواد  کسب  به دنبال  جغرافيايی  آموزش های  آنکه  نتيجه 

افراد به درک و فهمی از جغرافيا دست يابند که در زندگی شان مؤثر و سودمند باشد.
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شيوه های شناخت جغرافيايی 
پيش تر اشاره کرديم که جغرافيا ديد ترکيبی و کلی دارد. همٔه پديده های جغرافيايی در ارتباط 
با هم به صورت يک مجموعٔه نظام مند (سيستماتيک) ديده می شوند. شيوه های شناخت جغرافيايی در 

اين نگرش به شرح زير آمده است: 
١ــ شناخت تکوينی، 

٢ــ شناخت ساختاری، 
٣ــ شناخت کارکردی، 
٤ــ شناخت آينده نگر. 

ـ شناخت تکوينی: در بررسی همٔه پديده های جغرافيايی بايد به گذشتٔه آنها توجه کرد؛ مثالً  ١ـ
در بررسی مراحل رشد و توسعٔه شهر کرمانشاه بايد به نحؤه شکل گيری و پيدايش اين شهر و چگونگی 

توسعٔه آن در مراحل مختلف تاريخی توجه کنيم تا بتوانيم ريشه های مشکالت کنونی را بشناسيم. 
٢ــ شناخت ساختاری: در اين تحليل، رابطٔه يک پديدٔه جغرافيايی با ساير پديده ها مورد بررسی 
قرار می گيرد؛ برای نمونه، در توسعٔه استان کرمانشاه اجزای مهمی از اين سيستم استانی مانند شبکٔه 
راه های ارتباطی استان، وضعيت ناهمواری ها، نزديکی به شهرهای زيارتی عراق، دشت های حاصلخيز، 
منابع آب و… به يکديگر پيوسته و حتی مرکز استان يعنی شهر کرمانشاه، با اين ساختار توسعه يافته است. 
٣ــ شناخت کارکردی: در مثال باال هريک از پديده های پيرامون شهر کرمانشاه، مانند آب و 
هوا، راه های ارتباطی و … کارکرد خاصی دارند. جغرافی دانان برای شناخت نقش سيستم های فضای 

شهر کرمانشاه، کارکرد تک تک پديده های پيرامون را بررسی و مطالعه می کنند. 
٤ــ شناخت آينده نگر: جغرافی دانان در اين تحليل به بررسی وضعيت گذشتٔه پديده ها ( شناخت 
از  يک  هر  کارکرد  نوع  شناخت  و  ساختاری  )  (  شناخت  پديده ها  ساير  با  پديده  يک  تکوينی)، ارتباط 
پيش بينی  را  مکان  آيندٔه  تحليل ها  اين  براساس  و  کرده  توجه  کارکردی)  ( شناخت  پيرامونی  پديده های 
مقياس های  در  سرزمين)  (آمايش  فضايی  برنامه ريزی  برای  جغرافيايی  مطالعات  اين گونه  می کنند، 
محلی، ناحيه ای و کشوری به کار گرفته می شود که در درس جغرافيا و مديريت محيط اين کتاب، آنها 

را مطالعه خواهيد کرد.   
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درس دوم : سيستم چيست؟

سيستم چيست؟ 
امروزه جغرافيا مانند ساير علوم، پژوهش دربارٔه سيستم را وظيفه خود مى داند زيرا جهان عينى 
و اجزاى آن همچون سيستمى تودرتو هستند. حال اگر بخواهيم جغرافيا را بر مبناى نگرش سيستمى 

مطالعه کنيم الزم است ابتدا سيستم و عناصر آن را بشناسيم. 

سيستم مجموعه ای از اجزای مختلف است که دارای روابط و آثار متقابل بوده و هدف معينى را دنبال 
مى کند. 

مشهورترين نمونه براى معرفى سيستم، يک ساعت مچى است. ساعت مچى از مجموعه اى از  
فنرها و پيچ ها و ساير قطعات  تشکيل شده است که در ارتباط با يکديگر، براى هدف معينى (نشان دادن 

زمان) به طور هماهنگ کار مى کنند. 
ويژگى هاى يک سيستم: هر سيستم ورودى و خروجى دارد؛ به مواد يا اطالعاتى که وارد سيستم 
مى شوند، ورودى (input) و به مواد يا اطالعاتى که در درون آن تغيير شکل مى دهند و به صورت هاى 

مختلف از آن خارج مى شوند، خروجى (output) مى گويند. به شکل۱ نگاه کنيد. 
در سيستم خاک، آب، هوا و انرژى خورشيد ورودى هاى سيستم هستند که طى فرايندى شرايط 

رشد گياه را فراهم مى سازند. محصول کشاورزى، تبخير و تعرق نيز خروجى اين سيستم اند. 
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شکل ۱ــ سيستم خاک و اجزاى آن 

چرخۀ
مجدد 

تبخير  وتعرق 

مواد ارگانيک 
حاصل از برگ و 
پوسيدگى گياهان

نور خورشيد

انرژى گاز (هوا) آب
ورودى هاى
سيستم خاک

خروجى هاى
 سيستم خاک

(داده ها)

(ستانده ها)

شکل ۳ــ سيستم خاک و ارتباط اجزاى مختلف آن
(يک سيستم ساده)

آب و هوا

پوشش گياهىخاک  جانوران 

سنگ ها

شکل ۲ــ ارتباط متقابل سيستم هاى کرۀ زمين با يکديگر 

چيده
پي

هوا کره (آتمسفر)

سنگ کرهآب کره (هيدروسفر) 
(ليتوسفر)

زيست کره (بيوسفر)

مــى تـــوان  را  سيستم هـــا  سيستم:  انــواع 
به روش هاى گوناگون تقسيم بندى کرد. يکـى از ساده تريِن 
يــا  ساده  بــراساس  تقسيم بندى  تقسيم بندى هـا،  اين 
پيچيده بودن ساختار سيستم است. مـى دانيد کـه کرٔه زمين 
از هواکـره، آب کـره، سنگ کـره و زيست کـره تشکيل شده 
دارند  يکديگر  با  پيچيده اى  روابط  آنها  از  هرکدام  است. 
و در عين حال، خود از زير سيستم هاى ديگرى به وجود 
آمده اند که اجزاى آنها نيز باهم در ارتباط اند. در مثال قبلى، 
سنگ  مادر،  آب،  هوا،  مانند  اجزايى  از  کـه  خاک  سيستم 
شده  تشکيل  ريـز    و…  مــوجودات  و  نـور  خورشيد،  گياه 
است، سيستم ساده اى در سنگ کره محسوب مى شود. 
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ـ انرژى يا اطالعات، کاال  و…  نوع ديگرى از تقسيم بندى سيستم ها براساس چگونگى مبادلٔه مادهـ 
است که سيستم ها را به باز و بسته تقسيم مى کند. سيستم شهر در شکل ٤ يک سيستم باز محسوب 
مى شود که موادغذايى، آب، سوخت، مواداوليه، مردم و اطالعات به آن وارد شده و افکار و ايده ها، 
دانش و فّناورى، درآمد، آلودگى هوا، زباله و کاالهاى ساخته شده از آن خارج مى شوند. در سيستم 

باز، مواد جديد دوباره به سيستم برمى گردند. 

شکل ۴ــ شهر به عنوان يک سيستم باز 

سيستم بسته (چرخه)، سيستمى است که ماده يا انرژى جديدى به آن وارد نمى شود؛ بلکه ماده 
يا انرژى موجود در آن به صورت پايان ناپذير تکرار مى شود. به اين نوع سيستم، چرخه يا چرخۀ مواد 
ـ   برخالف سيستم هاى  گفته مى شود؛ مانند چرخٔه آب و چرخٔه کربن (شکل ٥). در سيستم هاى بسته ـ

باز ــ تأثير متقابل سيستم و محيط ديده نمى شود. 
با توجه به مطالب قبلى، آيا مى توانيد يک سيستم باز و يک سيستم بستٔه ديگر را مثال بزنيد؟ 

اکنون که با اصطالحات ورودى ــ خروجى و سيستم باز و بسته آشنا شده ايد، به کاربرد و تأثير 
آنها در زندگى بيشتر خواهيم پرداخت. 

اما بايد دانست که سيستم براى بقا نياز به تعادل دارد. در تفکر سيستمى پسخوراند يا بازخورد 
اصطالحى است که با توجه به آن مى توان از وضعيت تعادل در سيستم مطلع شد. به عبارت ديگر اگر 

خروجى ها
افکار و ايده ها

اتالف انرژى گرمايى
 کاالى ساخته شده

بازيافت 

تجارت و ارتباطات 
داخلى شهر

هوا
آب
غذا

سوخت

مواد اوليه

جمعيت

زباله، فاضالب 
آلودگى هوا

ورودى ها
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شکل ۵  ــ مدل چرخۀ کربن (يک سيستم بسته)

فتوسنتز و تنفس 
موجودات آبزى

گازها و مواد موجود در جوفتوسنتز وتنفس گياهان آتش فشان

سوخت هاى فسيلى

گاز طبيعى
نفت

زغال سنگ

ذخاير نفت و گاز و زغال سنگ
وس ها

ب اقيان
  در آ

 کربن
ذخيرۀ

يک سيستم به پسخوراند مثبت دچار شود، در حال از دست دادن تعادل خود است و به زودى ازبين 
خواهد رفت و اگر پسخوراند منفى داشته باشد، به سمت تعادل در حرکت است و بقاى آن تضمين 

مى شود. براى روشن شدن موضوع، به يک نمونه توجه کنيد. 
دهکده اى در کنار درياچه اى واقع است و ساکنان آن با صيد ماهى امرارمعاش مى کنند. اگر 
آنها بخواهند براى کسب ثروت بيشتر به صيد بى رويه بپردازند، در کوتاه مدت ممکن است به هدف خود 
دست يابند و اقدامشان بازخورد مثبتى داشته باشد، اّما در نهايت، سيستم درياچه و منابع معيشت خود 
را نابود خواهند کرد. همچنين، اگر به علت به وجود آمدن شرايط کارى بهتر از صيد و صيادى دست 
بکشند، به زودى درياچه مملو از ماهى هايى خواهد شد که جاى کافى و هواى الزم براى زندگى ندارند. 
براين اساس، اگرچه بازخورد اين اقدام صيادان در افزايش تعداد ماهى ها مثبت است، اّما به زودى اين 
درياچه به ماندابى تبديل خواهد شد. از اين رو، پسخوراند مثبت در يک سيستم به ظاهر سودمند است، 

اّما در نهايت، سبب انهدام سيستم مى شود. 
در همين مثال، در صورتى که صيادان در فصول معين به کار صيد بپردازند و متناسب با رشد 
و افزايش بچه ماهى ها، از درياچه صيد کنند، اگرچه ظاهرًا از تعداد ماهى هاى درياچه کاسته مى شود و 
سيستم درياچه پسخوراندى منفى را نشان مى دهد، اّما در نهايت، اين درياچه سال هاى سال به همين 
شکل مورد استفادٔه ساکنان اطراف خود قرار خواهد گرفت. از اين رو، پسخوراند منفى در يک سيستم 

اگرچه زيان آور است، اّما در نهايت، سبب بقاى سيستم مى شود. 
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روش تفکر سيستمى 
در روش تفکر سيستمى يا روش بررسى همه جانبه، همٔه اجزاى تشکيل دهندهٔ سيستم مورد بررسى 
قرار مى گيرند و روابط و آثار متقابل آنها روشن مى شود. جغرافى دانان سيستمى فکر مى کنند و جهان را 
به صورت يک کل و مجموعه مى نگرند. آنان عالوه بر بررسى عناصر و عوامل به صورت مجزا، ارتباطات 

و مناسبات آنها را با يکديگر نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهند. 
نگرش سيستمی سبب می شود: 

١ــ به انديشٔه توحيدی نزديک شوند؛ يعنی همه چيز را از خدا و برگشت همه را به سوی او بدانند.
٢ــ تک بعدی فکر نکنند.

٣ــ محيط زندگی خود و ديگران را بهتر بشناسند.
٤ــ از روش های کّمی و آماری جهت پيش بينی و آينده نگری برای محيط و جوامع، بيشتر استفاده 

کنند تا پيش بينی و آينده نگری آسان تر و دقيق تری برای محيط يا جوامع صورت گيرد. 

محيط جغرافيايى 
ساير  و  انسان  زيستگاه  و  دارد  وجود  حيات  آن  در  که  است  شناخته شده اى  سيارٔه  تنها  زمين 
موجودات زنده است. از ديدگاه علم جغرافيا، اين سّياره از آغاز پيدايش تاکنون، چهار مرحله را طى 
کرده است. در نخستين مرحله، زمين تنها شامل سنگ کره (ليتوسفر)، هواکره (آتمسفر) و آب کره 
(هيدروسفر) بود. در دومين مرحله، حيات گياهى و جانورى بر سطح خاک پديد آمد و در تعامل با سه 

کرٔه يادشده، کرهٔ چهارمى به نام زيست کره (بيوسفر) را به وجود آورد.
در سومين مرحله، انسان در صحنٔه زمين ظاهر شد و انسان هاى اوليه به وجود آمدند. انسان هاى 
اوليه، مدت ها فاقد ابزار الزم براى تغيير و تحّول شگرف در چهرٔه زمين بودند و همچون ديگر موجودات 

زنده از «محيط طبيعى» تبعيت مى کردند. 
در چهارمين مرحله، انسان با ورود به عصر تمّدن و راهنمايى هاى پيامبران الهى با گرايش به زندگى 
اجتماعى و توسعٔه فرهنگى و تمدنِى خود، موفق شد محيط هاى کوچک و بزرگ اجتماعى را ايجاد 
کند. محيط هايى که در واقع حاصل ترکيب عوامل جمعيتى، نوع جهان بينى انسان ها و سطح دانش و 
فّناورى آنان در محيط طبيعى بوده است. محيط اجتماعى، به تدريج با عناصرى همچون دانش، فّناورى، 
فرهنگ، اقتصاد و ارتباطات  بر محيط طبيعى تأثير گذاشت و متقابالً از آن تأثير پذيرفت. اين رابطٔه متقابل، 
به دگرگونى و نيز تکامل محيط اجتماعى منجر شد و در نهايت، محيط جغرافيايى را به وجود آورد. 
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شکل ۶ــ مراحل تکوين سيارۀ زمين 
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شکل ٧ چگونگى تعامل محيط طبيعى و محيط اجتماعى را که به وجود آورندٔه محيط جغرافيايى 
است، نشان مى دهد. 

شکل ۷ ــ چگونگى به وجود آمدن محيط جغرافيايى 

محيط جغرافيايى
 (چشم انداز جغرافيايى) 

فرهنگاقتصاد

محيط طبيعى  محيط اجتماعى

سياست
خدمات

هواخاک 

آب  پوشش گياهى  

جانوران  
ناهموارى

سنگ بستر

جهان بينى جمعيت

اورى ارتباطات
فن

فناورى

بدون شک همچنان که عناصر محيط هاى طبيعى باهم متفاوت اند، عناصر محيط اجتماعى مانند 
محيط  و  طبيعى  محيط  عناصر  تفاوت  دارند.  تفاوت  باهم  گوناگون  مکان هاى  در  هم  فرهنگ  و  دانش 
اجتماعى، چشم اندازهاى جغرافيايى متفاوتى را بر سطح زمين ظاهر مى کند؛ براى نمونه، تفاوت بين 

چشم انداز شهرهاى اسالمى و شهرهاى غيراسالمى به جهت تفاوت هاى فرهنگى آنهاست. 

شکل ۸ ــ نقش فرهنگ،جهان بينى و فّناورى در ايجاد چشم اندازهاى متنوع شهرى 

خانۀ کعبه در عربستانکليسای سن پيترو در واتيکان

مسجد ايا صوفيه در ترکيهمعبد سری رانگاناساس دامی هندوستان
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روش مطالعه در محيط های جغرافيايى 
بـا تـوجه بــه چگونگـى شکل گيرى محيط هاى جغرافيايى از آغـاز تاکنون، جغرافى دانان بايد 
روابط متقابل انسان و محيط را به صورت نظام مند (سيستماتيک) بررسى کنند. چنان که در سال هاى 
قبل آموختيد، روش مطالعۀ علم جغرافيا مبتنى بر «کل نگـرى» است؛ از اين رو، در حالى که 
مـى کنند،  مطالعه  واحـد  بـه صورت  را  ــ  محيط  يعنى  ــ  سيستم  يک  کل  جغرافـى دانان، 
و  مجزا  به صورت  را  خود  موردنظر  سيستم هاى  اجزاِء  علوم،  رشته هاى  ساير  پژوهشگران 

بدون در نظر گرفتن تأثير آنها بر يکديگر مورد بررسى قرار مى دهند. 

شکل ۹ــ چشم اندازى از يک روستا که ازترکيب اجزاى مختلف به وجود آمده است. 

براى نمونه، در مطالعٔه يک روستا به عنوان سيستم ــ که خود ترکيبى از سيستم هاى کوچک تر 
ـ گياه شناس تنها به مطالعٔه ويژگى هاى گياهان از نظر  مانند خاک، آب، پوشش گياهى و کشاورزى استـ 
چگونگى توليد، تکثير و خواص ژنتيکى آنها مى پردازد؛ در حالى که جغرافى دان ــ براى نمونه ــ نقش 
پوشش گياهى آن روستا را در ارتباط با ساير اجزاى سيستم مانند منابع آب، هوا و … مطالعه مى کند. 
همچنين، در مطالعٔه منابع آب روستا، جغرافى دان دربارٔه نقش آب در استقرار زمين هاى کشاورزى، 

اقتصاد روستا، چگونگى آلودگى آب و… به مطالعه مى پردازد. 
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فّعاليت (    1    )

به نظر شما يک جغرافى دان چه موضوعاتى را در ارتباط با اقتصاد شهر يا روستا مطالعه مى کند؟ 

فّعاليت  ( 2   )

۱ـ چه عواملى سبب پيدايش محيط اجتماعى و جغرافيايى شده است؟ 
۲ـ ديدگاه يک جغرافى دان و يک خاک شناس را در مورد خاک باهم مقايسه کنيد. 

۳ـ رشته های مختلف جغرافيا در جدول زير نشان داده شده است. در هر بخش، گرايش های 
مربوط را کامل کنيد. 

۴  ـ اهداف اساسى در آموزش جغرافيا و پژوهش های آن کدام اند؟ 
۵  ـ مفاهيم زير را تعريف کنيد. 

الف) سيستم باز : 
ب) پسخوراند : 

پ) شناخت آينده نگر : 

جغرافياى طبيعى                       جغرافياى انسانى                       فنون جغرافيايى

   ژئومورفولوژى
                        جغرافياى اقتصادى

                         نقشه کشى
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٢٢ فـصلفـصل
درس سوم : راه و روش پژوهش هاى جغرافيايى

دانش و معرفت بشر حاصل تالش کاوشگرانه ای است که طّی قرون متمادی صورت گرفته و 
از   طريق انتقال دستاوردهای آن به نسل های بعد به صورت کنونی درآمده است. منشأ اين تالش را عواملی 
نظير نياز فطری انسان به دانستن و نيز تأمين نيازهای زندگی او تشکيل می دهد. برای دستيابی به اين 
هدف ها و روش ها، ابزارهای متناسبی الزم است که بشر آنها را ابداع نموده تا بتواند جهان را آن طور 

که هست بشناسد و با آن رابطه ای منطقی برقرار نمايد.
جغرافيا نيز با اتخاذ يک روش علمی به طرح يک سلسله پرسش ها پيرامون مکان های روی زمين 
و ارتباط آنها با مردمی که در آن زندگی می کنند، می پردازد. پرسش های جغرافيايی معموالً با طرح سه 

سؤال اساسی شروع می شود:
الف) «کجا» اصلی ترين پرسشی است که در جغرافيا مطرح می شود؛ زيرا همٔه فّعاليت های انسان 

در مکان شکل می گيرد. روستاها، شهرها، کشورها و قاّره ها همه و همه مکان محسوب می شوند.
ب) چرا برخی از پديده ها در مکان خاصی شکل می گيرند؟ به نقشٔه پراکندگى شهرهاى استان 
اصفهان در شکل ۱ نگاه کنيد. شهرها در اين نقشه چگونه پراکنده شده اند؟ شايد در نگاه اول چنين به 
نظر برسد که پراکندگى شهرها از قاعدٔه خاصى تبعيت نمى کند اّما جغرافى دانان چنين برداشتى ندارند. 
به نظر آنان، پراکندگى شهرها در اين نقشه و در هر نقشٔه ديگر شکل و الگوى خاصى دارد و از عواملى 
تأثير مى پذيرد. به همين علت، دومين پرسش بنيادى در جغرافيا، يعنى چرا آنجا؟ شکل مى گيرد. در  واقع، 

جغرافى دان عالوه بر مکان، شکل و نحؤه پراکندگى، پديده هاى مکانى را نيز مطالعه مى کند.
پ) چگونه پديده های اين مکان معّين بر روی زندگی انسان ها تأثير می گذارد؟
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شکل ۱ــ نقشۀ پراکندگى شهرهاى استان اصفهان
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 گاوخونى

اگر به يکى از شهرهاى نواحى مرکزى ايران برويد، هنگام ورود، شکل ظاهرى ساختمان ها نظر 
شما را جلب مى کند و از خود مى پرسيد: چرا در اين نواحى سقف برخى خانه ها گنبدى شکل است؟ 
پاسخ دادن به اين پرسش ها يکى از زمينه هاى اصلى مطالعات جغرافيايى است و با روش هاى پژوهشى 

در جغرافيا به سؤاالت اصلى پاسخ داده مى شود.

پژوهش چيست؟
به مجموعه فّعاليت هاى منطقى و منظمى که براى پاسخ گويى به سؤاالت علمى و چاره جويى براى 
رفع مشکالت شناخته شده انجام مى گيرد، پژوهش علمى مى گويند. از اين رو، ضرورت انجام دادن 
پژوهش ها  مى آيد.  به وجود  انسان  براى  که  است  سؤاالتى  و  نيازها  به  پاسخ گويى  علمى،  پژوهش هاى 

براساس هدف و ماهيت و روش به دو دسته تقسيم مى شوند: 
پژوهش براساس هدف:

١ــ پژوهش بنيادى: به منظور کشف اصول و قوانين کلى حاکم بر روابط پديده ها انجام مى شود 
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و حاصل آن، گسترش دانش و شناخت ويژگى هاى مورد مطالعه است. پژوهش هاى بنيادى زيربناى 
پژوهش هاى کاربردى هستند.

مشکالت  براى  راه حل  يافتن  و  انسان  زندگى  نيازهاى  رفع  هدف  با  کاربردى:  پژوهش  ٢ــ 
موجود با استفاده از يافته هاى پژوهش هاى بنيادى انجام مى گيرد.

پژوهش هاى علمى براساس ماهيت و روش: 
۱ــ عّلى (عّلت و معلولى): در اين نوع پژوهش، علل يا عوامل بروز يک رويداد يا پديده بررسى 
بررسى علل وقوع خشکسالى در يک ناحيه. پژوهشگر مى خواهد علل اين رويداد را  مى شود؛ مثالً 
علّى  پژوهش هاى  دهد.  ارائه  راه حل هايى  آينده  در  آن  با  مقابلٔه  و  پديده  اين  پيش بينى  براى  و  بشناسد 
از نوع پژوهش هاى کاربردى اند؛ زيرا از نتايج آنها براى جلوگيرى از تکرار رويداد يا حادثٔه  معموالً 

نامطلوب استفاده مى شود.
۲ــ توصيفى: پژوهشگر در اين نوع پژوهش در پِى يافتن پاسخ سؤال مربوط به چگونگى است 
و با بررسى وضع موجود، ويژگى ها و صفات پديده و متغير و ارتباط بين متغيرها را مشخص مى کند؛ 

مانند بررسى وضعيت ناهموارى يک منطقه، بررسى وضعيت شاغلين شهر و … .
۳ــ همبستگى: اين پژوهش براى مطالعٔه ميزان تغييرات در يک يا چند عامل دراثر تغييرات 

يک يا چند عامل ديگر است؛ مثالً رابطٔه ميزان فرسايش خاک با قطع درختان جنگلى.

۴ــ تجربى (آزمايشى): در اين نوع پژوهش، با دستکارى روش ها يا شرايط 
محيطى خاص، چگونگى تأثير تغييرات را بر شرايط مورد نظر بررسى و مطالعه مى کنند. 

پژوهش تجربى اغلب در آزمايشگاه و در مسير پژوهش هاى علمى صورت مى گيرد.
گذشته  در  که  را  آنها  بروز  علل  و  رويدادها  و  پديده ها  بررسى  تاريخى:  ۵  ــ  
روى  داده و خاتمه يافته اند پژوهش تاريخى مى گويند؛ هدف اين نوع پژوهش، آشکارشدن 

حقايق و حل مسئله و مشکل مورد نظر است.
۶  ــ موردى: در اين نوع پژوهش، توجه پژوهشگر بيشتر به نکات و عوامل مهمى 
است که در شناخت گذشته يا مطالعٔه ميزان تغييرات يک مورد خاص مؤثرند. از مزاياى 

اين روش مى توان به بررسى دقيق و عميق متغيرهاى مهم و روند تغييرات اشاره کرد. 

براى مطالعه
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مراحل يک پژوهش جغرافيايى
علمى  پژوهش  يک  مراحل  که  نمودار  اين  به 

جغرافيايى را نشان مى دهد، توجه کنيد.
ديدن  مى کنيد،  عبور  روستايى  کنار  از  وقتى 
مزارع سرسبز با محصوالت گوناگون توجه شما را جلب 
مى کند و ممکن است پرسش يا پرسش هايى براى شما 

مطرح شود؛ از جمله:
خاصى  محصوالت  زمين ها  اين  در  چرا  ۱ــ 

کاشته مى شود؟
چگونه  روستا  اين  در  کشاورزى  مزارع  ۲ــ 

پراکنده شده اند؟
۳ــ چه عواملى در تصميم گيرى کشاورزان براى 

انتخاب نوع محصول دخالت داشته است؟
۴ــ نزديکى به راه ارتباطى چه تأثيرى بر ميزان 

فروش محصوالت دارد؟
گام اول ــ طرح پرسش: اولين گـام در راه 
يک پژوهش جغرافيايى است؛ زيرا در هر پژوهش، ابتدا 
پرسش يا پرسش هـايى مطرح مـى شود. عـوامـلـى مانند 
کنجکاوى، عالقه و تجربٔه شخصى، مطالعٔه آثار ديگران 
و نيازهاى فردى و اجتماعى سبب مى شود که پرسش 
به  پرسش ها  اين  آن گاه  آيد.  به وجود  ذهن  در  آغازين 

موضوع و مسئلٔه پژوهش تبديل مى شود.
ـ بيان مسئله: در اين مرحله، مسئلٔه  گام دومـ 
که  می شود  متوجه  محّقق  و  می شود  مشخص  تحقيق 
ناشناخته ومجهول او چيست و چه چيزی را بايد معلوم 
کند. پژوهشگر در انتخاب مسئلٔه تحقيق به چند نکته بايد 
توجه کند: مسئله واضح و روشن بيان شود، محدود و 

شکل ۲ــ مراحل يک پژوهش علمى جغرافيايى   

 نتيجه گيرى

پرسش آغازين

بيان مسئله

اهميت واهداف پژوهش

مدل تحليلى پژوهش

تدوين فرضيه

جمع آورى داده ها

پردازش داده ها 

آزمون فرضيه

ردّ فرضيه تأييد فرضيه
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مشخص، مهم و جديد باشد. پرسش هاى آغازين به هنگام عبور از کنار يک روستا مى تواند چنين باشد: 
وضعيت کشاورزى روستاى محمد آباد چگونه است؟ (تحقيق موردى) 

کشاورزى يکى از انواع فّعاليت هاى مهم اقتصادى است که عوامل مختلفى در آن نقش دارند؛ 
انتخاب نوع محصول و عملکرد توليد، تابعى از عوامل طبيعى و انسانى است.

گام سوم ــ اهداف تحقيق: به اهدافی گفته می شود که مراحل مختلف تحقيق جهت تحّقق 
چگونگى  باشند:  چنين  مى توانند  ما  تحقيق  اهداف  است.  شده  تنظيم  و  طراحی  آنها  به  دستيابی  و 
پراکندگى مزارع نشان داده شود و عوامل مؤثر در انتخاب نوع کشت و فّعاليت هاى کشاورزى اين 

روستا مشخص گردند.
گام چهارم ــ مدل تحليلى تحقيق: در شکل زير عوامل مؤثر در تصميم گيرى کشاورزى را 
در مدل تحليلى مى بينيد. با به کارگيرى اين مدل، پژوهشگر داده هايى را جمع آورى مى کند که در جهت 

فرضئه اوست؛ به اين ترتيب، مى تواند به اهداف پژوهش دست يابد.
است.  تحقيق  پرسش  به  احتمالى  و  پيشنهادى  پاسخ  فرضيه،  فرضيه:  تدوين  ــ  پنجم  گام 

شکل ۳ــ مدل تحليلى عوامل و نتايج حاصل از تصميم گيرى کشاورز
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در واقع، حدس يا گمان انديشمندانٔه محقق دربارٔه ماهيت و روابط بين پديده ها و متغيرهاست و به او 
کمک مى کند تا نزديک ترين راه را براى کشف مسئلٔه تحقيق خود پيدا کند؛ بنابراين پژوهشگر حدس 
يا پيش بينى علمى خود را در مورد موضوع پژوهش، با توجه به دانسته ها و يافته هايش مطرح مى کند 
(تدوين فرضيه).ما براى مسئلٔه پژوهشى خود ــ يعنى بررسى وضعيت کشاورزى محمد آباد   ــ چند 

فرضيه مطرح مى کنيم:
الف) نوع محصول، تابعى از تجارب قبلى کشاورزان است.

ب) نوع محصول، تابعى از عادات و عاليق کشاورزان است.
پ) نوع محصول براساس نياز مشتريان روستاها و شهرهاى همجوار تعيين مى شود.

ت) ميزان عملکرد محصول در هکتار تابعى از آشنايى کشاورزان با شيوه هاى جديد کشت است.
ث) وجود کارخانه هاى صنايع غذايى وابسته به محصوالت کشاورزى، در انتخاب نوع محصول 

تأثير دارد.
ج) نزديکى به راه هاى ارتباطى در انتخاب نوع محصول تأثير دارد.

چ) انتخاب نوع محصول در باال رفتن ميزان عملکرد توليد تأثير دارد.
جامعۀ آمارى: زمين هاى زيرکشت روستاى محمد آباد

متغيرها: نوع کشت، ميزان عملکرد توليد١، سطح زير کشت محصوالت٢، نزديک بودن به راه 
ارتباطى و بازار فروش و حمايت دولت.

گام ششم ــ جمع آورى داده ها: تا اين مرحله، شما بخشى از مسير پژوهش را پيموده ايد؛ 
از  اين پس، عمده ترين کار شما جمع آورى داده هاست که ممکن است از طرق مختلف انجام شود. با 

توجه به نوع پژوهش و فرضئه آن، روش هاى جمع آورى طبق شکل ۴ را مى توان به کار برد.

١ــ عملکرد توليد: مقدار محصولى است که در دورٔه زمانى مشخص طى فرايند توليد در واحد توليدى حاصل مى شود و آمادٔه 
عرضه براى فروش يا مصرف است.

٢ــ سطح زير کشت: مساحت زمينى است که به منظور توليد محصول مورد نظر در سال آمارگيرى در همان سال يا قبل از آن زير 
کشت رفته باشد.

شکل ٤

روش های گردآوری داده ها

روش ميدانیروش کتابخانه ای

عکس های هوايی و مطبوعاتمقاله هاآمارنامه هانقشه ها
ماهواره ای

نرم افزارهای 
مشاهده    مصاحبهپرسشنامهرايانه ای
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گام هفتم ــ پردازش داده ها: بعد از جمع آورى داده ها، کار پردازش داده ها ــ يعنى حذف 
اطالعات غيرضرورى و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقيق ــ آغاز مى شود. پردازش داده ها به 
دو روش دستى يا ماشينى انجام مى گيرد. در پردازش داده ها از علم آمار استفاده مى کنند. طبقه بندى 
داده ها يکى از ساده ترين و اساسى ترين روش های پردازش و تحليل اطالعات مى باشد که کار استنتاج 
و استدالل را براى پژوهشگر ساده مى کند. نتايج حاصل از اين پردازش ها به صورت مدل، نقشه (شکل ۴) 

و جدول (شکل ۵) تنظيم و ارائه مى شود. 
روش های گردآوری داده ها در مطالعات جغرافيايی روش ميدانی بر روش کتابخانه ای اولويت 

دارد.
گام هشتم ــ آزمون فرضيه: فرضيه بايد به شکلى مطرح شود که در پايان پژوهش براساس 
نتايج به دست آمده از پردازش داده ها بتوان آن را به طور حتم يا با احتمال زياد رد يا تأييد کرد. رّد فرضيه 
به معناى شکست پژوهش و پژوهشگر نيست؛ زيرا موضوعى را اثبات و از طرح دوبارٔه چنين فرضى 
جلوگيرى مى کند. قبول فرضيه يا تأييد آن براساس يافته هاى پژوهش به ارائٔه پيشنهادهاى جديد منجر 

مى شود و گاه ممکن است سؤاالت آغازين جديدى را به وجود آورد.  
نتيجه گيرى: در پايان پژوهش، ضمن ارائٔه داليل علمى و منطقى در جهت تأييد يا رّد فرضيه، 
مى شوند.  ارائه  ــ  است  تحقيق  موضوع  مورد  در  جديدى  مطالب  معموالً  که  ــ  پژوهشگر  يافته هاى 
همچنين سؤاالت آغازين جديدى که براساس پژوهش به وجود آمده اند، مطرح شده و پيشنهادهايى براى 
در  کشاورزى  وضع  مسئلٔه  بخش  اين  در  نمونه،  براى  شد؛  خواهد  ارائه  مطالعه  مورد  وضعيت  بهبود 

روستاى محمد آباد را بررسى کرده ايم. 
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مناطق مسكونى

براى مطالعه

1

2
3

14

22

20

8

11

18

9

7

19

21

4 17

16

15

5

6

12

13

10

16

مزرعهٔ گوجه فرنگى 

مزرعٔه گندم
مزرعٔه پنبه  

مزرعٔه خيار
مزرعٔه چغندر قند
مناطق مسکونى

رودخانه 
 

شمارٔه زمين زيرکشت

سطح   زير کشت          نوع کشت            عالئم

به هكتار

شکل ۴ــ نقشۀ يک روستا همراه با زمين هاى زيرکشت به 
تفکيک نوع کشت

مناطق مسکونى
مناطق مسکونى

جاده زمين هاى باير

۲۳/۵
۵۵
۲۶/۱
۱۹/۵
۶۱/۱
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مقدار توليد به تنسطح زيرکشت به هکتارنام محصولشمارۀ مزرعه
۳۲۴گوجه فرنگى ۱
۲»۶۱۸
۳»۳/۸۲۶
۴   »۳/۶۲۰
۵»۳/۶۲۷
۶»۳/۵۲۳
۲۱۲۵چغندرقند۷
۸»۱۳۳۰
۹»۸/۱۲۸
۱۰»۱۹۲۶
۱۴/۸۲گندم ۱۱
۱۲» ۱۶/۷۴
۱۳» ۱۳/۲۱/۸
۱۲/۵۱۵خيار ۱۴
۲/۵۳/۶گندم ۱۵
۱۶»  ۳/۸۱/۹
۱۷»  ۱/۵۳/۴
۷۱۷خيار ۱۸
۱۲/۵۳پنبه ۱۹
۲۰»  ۱/۸۲/۱
۲/۵۳/۲گندم ۲۱
۱۱/۸۳/۵پنبه ۲۲

براى مطالعه

شکل ۵ ــ جدول مشخصات محصوالت کشاورزى در روستاى محمدآباد به تفکيک مزارع
         y عملکرد متوسطx نوع محصولسطح زيرکشت متوسط سطح زيرکشت 

گوجه فرنگى ۲۳۳/۹۲۲۳/۵
چغندرقند ۲۷/۲۵۱۵/۲۷۶۱/۱
گندم ۲/۸۴۷/۸۶۵۵
خيار ۱۶۹/۷۵۱۹/۵
پنبه    ۲/۸۶۸/۷۲۶/۱

            ∑y = ۷۱/۹۵       ∑x = ۴۵/۵۰۱۸۵/۲      
شکل ۶ ــ جدول مشخصات محصوالت توليدى در روستاى محمدآباد
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اکنون با توجه به شکل ها و جداول سعى مى کنيم به سؤاالت زير پاسخ دهيم و به نتيجه گيرى 
از داده ها بپردازيم: 

ــ بيشترين سطح زيرکشت و کمترين سطح به کدام محصوالت اختصاص دارد؟ 
ــ دامنٔه تغييرات سطح زيرکشت گندم و پنبه چقدر است؟ 

ــ شکل استقرار مزارع گوجه فرنگى، پنبه و گندم را مشخص کنيد. 
ــ مد (نماى) محصوالت را تعيين کنيد. 

ــ پراکندگى در سطح زيرکشت و ميزان عملکرد محصول را با هم مقايسه کنيد. 
ــ همبستگى بين سطح زيرکشت و ميزان برداشت محصول را محاسبه کرده و آن را تفسير 

کنيد. 
y۲x۲xyy متوسط عملکردx نوع محصولمتوسط سطح زيرکشت
۵۲۹

۷۴۲/۵۶
۸/۰۷
۲۵۶
۸/۱۸

۱۵/۳۷
۲۳۳/۱۷
۶۱/۷۸
۹۵/۰۶
۷۵/۶۹

۹۰/۱۶
۴۱۶/۱۱
۲۳/۳۲
۱۵۶
۲۴/۸۸

۲۳
۲۷/۲۵
۲/۸۴
۱۶
۲/۸۶

۳/۹۲
۱۵/۲۷
۷/۸۶
۹/۷۵
۸/۷

گوجه فرنگی
چغندر قند
گندم
خيار
پنبه

۱۵۴۳/۸۱
∑y۲

۴۸۱/۰۷
∑x۲

۷۰۹/۴۷
∑xy

۷۱/۹۵
∑y

۴۵/۵۰
∑x

ميانگين x يا سطح زيرکشت:
 

x /x /
N

∑= = =45 50
9 1

5  
ميانگين y يا متوسط عملکرد توليد:

 
y /y /

N
∑= = =71 95

14 39
5  

 :x (واريانس) پراکندگی داده ها
xD x ( x)

N N
⎡ ⎤= ∑ − ∑ =⎢ ⎥⎣ ⎦

2 21 1

 
 

xD / ( / )⎡ ⎤= − =⎢ ⎥⎣ ⎦
21 1

481 07 45 50
5 5  

 [ ]xD / / /= − =1
481 07 414 05 13 40

5
  

شکل ۷ ــ جدول نمونۀ پردازش آمارى داده هاى مرتبط با فّعاليت هاى زراعى روستا 
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براى مطالعه

 :y (پراکندگی داده ها) واريانسyD y ( y)
N N

⎡ ⎤= ∑ − ∑ =⎢ ⎥⎣ ⎦
2 21 1

 
 

yD / ( / )⎡ ⎤= − =⎢ ⎥⎣ ⎦
21 1

1543 81 71 95
5 5  

[ ]yD / / /= − =1
1543 81 1035 36 101 69

5  
 x xQ D / /= = =13 40 3 66  :x انحراف معيار

y yQ D / /= = =101 69 10 08  :y انحراف معيار
 

براى تعيين همبستگى ميان متغيرهاى اين مسئله از مدل رياضى زير استفاده مى کنيم:

همبستگی
xy x y

Nr
x ( x) y ( y)

N N

∑ − ∑ ∑
= = =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∑ − ∑ ∑ − ∑⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
2 2 2 2

1

1 1  
  

/ ( / )( / )
r

/ ( / ) / ( / )

−
= =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
2 2

1
709 47 45 50 71 95

5
1 1

481 07 45 50 1543 81 71 95
5 5  

r/ /r /
r/( / )( / )

>⎧
= = = ⎨ < <⎩

054 72 54 72
0 3

0 1184 6067 02 508 45  
بنابر اين همبستگى بين سطح زيرکشت و متوسط عملکرد از نوع همبستگى مستقيم 

و ناقص است. 
براى تعيين ضريب تغييرات اين دو متغير خواهد بود:

________________  =  ضريب تغييرات انحراف معيار متغير   ميانگين متغير 

 

{
x

x

y x
y

y

Q /C /
x /

C CQ /C /
y /

γ = = =
γ > γ

γ = = =

3 66
0 4

9 1

10 08
0 7

14 39
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تغييرات پراکندگى زيرکشت نسبت به متوسط عملکرد توليد بيشتر است.
نمونۀ يک پرسشنامۀ تنظيم شده برای بررسى محصوالت کشاورزی روستای محمد آبادنمونۀ يک پرسشنامۀ تنظيم شده برای بررسى محصوالت کشاورزی روستای محمد آباد 

پاسخ دهندۀ گرامى 
با عرض سالم و آرزوى موفقيت براى شما، پرسشنامه اى که پيش رو داريد، مربوط 
به موضوع تحقيق دربار ٔه بررسى وضعيت کشاورزى روستاى محمدآباد مى باشد. هدف 
از آن جمع آورى نظرات جنابعالى و ساير کشاورزان است. خواهشمند است تا حّد امکان 
به تمامى پرسش ها با دقت پاسخ دهيد تا ما بتوانيم نتايج علمى و دقيقى به دست آوريم. 

پيشاپيش از همکارى و مساعدت شما کمال تشکر و سپاس را داريم. 
ــ بومى هستيد يا مهاجر…… ــ ميزان تحصيالت……  ــ سن…… 

۱ــ به کشت کدام محصول تمايل داريد؟
گوجه فرنگى   خيار    چغندرقند       پنبه       گندم   

۲ــ آيا از فّعاليت کشاورزى راضى هستيد؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۳ــ تا چه حد تقاضاى مناطق هم جوار در انتخاب نوع محصول شما مؤثر است؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۴ــ تا چه حد به آموزش کشاورزان توجه مى شود؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۵  ــ آيا از حمايت سازمان هاى مربوط به کشاورزى برخورداريد؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۶ ــ تا چه حد محصول توليد کشاورزى شما در داخل روستا مصرف مى شود؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۷ــ تا چه حد نزديکى به راه ارتباطى، تأثيرى در انتخاب نوع محصول و افزايش 
سطح زيرکشت دارد؟ 

خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    



٣٢ ـيـا
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
ج

براى مطالعه

۸  ــ مزرعٔه شما تا چه حد به راه ارتباطى، منابع آب و بازار مصرف نزديک است؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۹ــ تا چه حد از شيوه هاى نوين کشاورزى استفاده مى کنيد؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۱۰ــ سرمايه گذارى شما در فّعاليت کشاورزى چقدر است؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

۱۱ــ درآمد شما تا چه حد به فّعاليت کشاورزى وابسته است؟ 
خيلى کم   کم     متوسط     زياد     خيلى زياد    

پس از بررسى پاسخ هاى يکصد پرسشنامه نتايج زير استخراج و به صورت جدول 
زير ارائه شده است.

    گزينه
سؤال 

  جمع خيلى کم کممتوسطزياد خيلى زياد 

۱۱۰۴۰۲۰۲۰۱۰۱۰۰
۲۴۰۲۰۳۰۱۰۰۱۰۰
۳۵۱۵۳۰۳۰۲۰۱۰۰
۴۲۱۸۴۰۲۰۲۰۱۰۰
۵۱۰۴۰۳۰۱۵۵۱۰۰
۶۱۸۳۲۲۰۲۰۱۰۱۰۰
۷۱۰۳۰۲۰۳۰۱۰۱۰۰
۸۴۱۷۲۹۳۶۱۴۱۰۰
۹۱۱۲۹۳۵۲۵۰۱۰۰
۱۰۲۵۳۴۳۱۱۰۰۱۰۰
۱۳۵۲۷۵۲۸۵۲۱۶۸۹۱۰٠۰ جمع

شکل ۸  ــ جدول پردازش داده ها از روى پرسشنامه 
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شکل ۱ــ نقشۀ تهيه شده از تصوير باال

به تصوير روبه رو، با دّقت نگاه کنيد. 
آيا مى توانيد از آن نقشه اى تهيه کنيد؟

            ۱۰۰۰مقياس  _____                 ١

٣٣ فـصلفـصل
درس چهارم : نقشه و فرايند تهية آن
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تاريخچۀ نقشه
به طور يقين، مردمان نخستين نقشه هايى در ذهن داشته اند و براساس آنها، محدودٔه محل زندگى 

خود را تصور مى کرده اند. اين گونه نقشه ها نوعى «نقشٔه ذهنى» بوده اند.
هيچ کس به درستى نمى داند که نخستين نقشه چه زمانى و توسط چه کسى تهيه شده است. 
بنابر نتايج تحقيقات باستان شناسى که از حفارى هاى مختلف در مناطق گوناگون به دست آمده است، 
اين احتمال وجود دارد که قديمى ترين نقشٔه معتبر، باقى ماندٔه لوحى از گل رس است که در باِبل 

کشف شده است (شکل ۲).
 اين لوح حدود ۴۰۰۰ سال قدمت دارد. همچنين نقشٔه درٔه نيل در مصر که در آن حدود 

امالک کشاورزان مشخص شده است، از اولين نقشه هاى مورد استفادٔه بشر محسوب مى شود.

شکل ۲ــ قديمى ترين نقشۀ به جا مانده از تمدن بابل
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شکل ۳ــ بطلميوس، از بنيان گذاران نقشه کشى 
جغرافيايى (قرن دوم ميالدى)

از  يـکــى  را  يــونــانــى  دانشمند  بطلميوس، 
بنيان گذاران علم تهئه نقشه مى دانند (شکل ۳). بعدها 
تازه  سرزمين هاى  نقشٔه  تهئه  و  جغرافيايى  اکتشافات 
کشف شده بر عالقٔه مردم به نقشه هاى جغرافيايى افزود. 
در قرن بيستم يکى از علل رشد استفاده از نقشه، وقوع 
دو جنگ جهانى اول و دوم بود. کشورهاى درگير در 
اين جنگ ها براى نيل به اهداف نظامى خود مجبور به 
استفاده از نقشه بودند. اختراع دوربين عکاسى و نصب 
آن در هواپيما و عکس بردارى هوايى، نقشه بردارى را 

بيش از هر زمان ديگر تکامل بخشيد.

امروزه استفاده از تصاوير ماهواره اى و رايانه در تهيه و توليد نقشه هاى دقيق رواج يافته است. 
پيشرفت و تکامل علم تهئه نقشه (کارتوگرافى) در توسعه و فراگيرى علم جغرافيا مؤثر بوده است. عالوه بر 
فضاهاى  نياز  مورد  برنامه ريزى هاى  براى  وسيله  بهترين  به عنوان  نقشه  مختلف،  کشورهاى  در  اين، 

جغرافيايى در مقياس هاى متفاوت مورد استفاده قرار مى گيرد. 

نقشه چيست؟
شايد اغلب مردم در پاسخ به اين پرسش که «نقشه چيست» بتوانند تعريفى ارائه دهند، اّما احتماالً 
عدٔه کمى از آنها جواب يکسان و دقيقى به اين سؤال خواهند داد. يکى از داليل اين امر، آن است که 

نقشه انواع مختلفى دارد.
نقشه ها در شکل، اندازه و هدف با هم متفاوت اند و هر دسته از مردم براى مقاصد خاصى از آنها 

استفاده مى کنند. به هر حال، همٔه نقشه ها دو خصوصيت مشترک دارند:
 ۱ــ منظرٔه قائم منطقٔه مورد نظر را نشان مى دهند؛ نظير آنچه يک پرندٔه در حال پرواز مى بيند. 

در اين حالت، زاوئه ديد، عمود بر سطح زمين است؛ 
۲ــ مقياس خاصى دارند؛ بدين معنا که در نقشه، اندازهٔ همه چيز به يک نسبت کوچک شده است.
بنابراين، مى توان گفت نقشه، تصويرى از پديده هاى طبيعى يا انسانى سطح زمين است که 

روى يک ورق کاغذ يا هر سطح ديگر با مقياس مشخص ترسيم مى شود.
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شکل ۴ــ نقشه بردارى زمينى

روش های تهيۀ نقشه
براى تهئه نقشه ابتدا داده هاى جغرافيايى مورد نياز، جمع آورى مى شود. اين داده ها مشتمل 
بر شکل و موقعيت پديده هاى طبيعى سطح زمين همچون رود، درياچه، جنگل، ناهموارى ها يا پديدٔه 
انسانى همچون ساختمان ها، جاده ها، معادن و نظاير آن است. بعد از جمع آورى داده ها مى توان تصوير 

کوچک شدهٔ آنها را در موقعيت دقيقى نسبت به يکديگر روى کاغذ نشان داد.
اطالعات اّوليه براى همگان قابل درک نيست. اين اطالعات به فرد متخصصى به نام  معموالً 
نقشه کش (رسام نقشه ها) سپرده مى شود و او با استفاده از اصول و مبانى طراحى نقشه، به کارگيرى عالئم 
قراردادى، رنگ هاى گوناگون و انتخاب مقياس مناسب، اين اطالعات را روى صفحه اى به صورت 
يک نقشه گويا مى کند؛ بنابراين، حاصل تالش علمى و هنرى نقشه کش ها، نقشه هاى مختلف جغرافيايى 

بسيار دقيق، زيبا و در عين حال کاربردى است.
امروزه گردآورى اطالعات جغرافيايى براى تهئه نقشه به يکى از چهار روش زير انجام مى گيرد:

۱ــ نقشه بردارى زمينى،
۲ــ نقشه بردارى هوايى و سنجش از دور،

۳ــ نقشه بردارى دريايى،
۴ــ با استفاده از ساير نقشه ها و مدارک موجود.

در اينجا هريک از روش هاى ياد شده را به طور مختصر توضيح مى دهيم.
۱ــ نقشه بردارى زمينى

براى گردآورى داده ها از منطقٔه مورد نظر با دوربين نقشه بردارى (تئودوليت)، موقعيت و ابعاد 
پديده ها را به طور مستقيم در روى زمين اندازه گيرى مى کنند (برداشت) (شکل ۴).
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دقيق  به طور  پديده،  هر  ابعاد  نيز  و  يک ديگر  به  نسبت  پديده ها  موقعيت  و  مکان  روش،  اين  در 
اندازه گيرى مى شود. سپس همٔه پديده ها را به يک نسبت مشخص (مقياس)، کوچک کرده و به روى 

کاغذ منتقل مى کنند.
مثالً براى نقشه بردارى از يک زمين فوتبال يا هر پديدٔه ديگر، ابتدا دوربين نقشه بردارى در يک 
نقطٔه مشخص استقرار مى يابد (ايستگاه) و سپس، چهار گوشه هاى پديده اندازه گيرى مى شود(شکل۵). 
اعداد قرائت شده در اين اندازه گيرى عبارت اند از: فاصلٔه گوشه ها از ايستگاه و انحراف زاوئه هريک 

از گوشه هاى C، B، A و D نسبت به يکى از نقطه هاى گوشٔه زمين مانند A (مثل جدول زير).
سپس، نقشه بردار با توجه به مقياس مورد نظر، اين فاصله ها را کوچک مى کند. آن گاه محل دقيق 

نقاط برداشت شده را روى کاغذ مشخص مى کند و شکل نهايى پديده را ترسيم مى کند.

شکل ۵  ــ اندازه گيرى زمينى و جدول تنظيم شده

A

B
C

D

S ايستگاه

زاويۀ انحرافزاويهفاصله از ايستگاهطول

SA ۲۰ مترASA ۰درجه

 SB ۳۵ متر ASB ۱۲ درجه

 SC ۱۹ متر ASC ۷۳ درجه

 SD ۸ متر ASD ۸۵ درجه

^
^
^
^

۲ــ نقشه بردارى هوايى و سنجش از دور (دور کاوى)
در اين روش، نقشه بردار به علت وجود محدوديت هاى جغرافيايى مانند گستردگى منطقٔه مورد 
دوربين  که  ترتيب  اين  به  مى کند.  استفاده  هوايى  نقشه بردارى  روش  از  دسترسى،  دشوارى هاى  يا  نظر 
مخصوصى در هواپيما مستقر مى شود و هواپيما با پرواز در ارتفاع معين از سطح زمين به طور متوالى از 
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شکل ۷ــ ترسيم نقشه از روى عکس ها ى هوايى به کمک رايانه

شکل ۶  ــ عکس بردارى هوايى براى تهيۀ نقشه

منطقٔه مورد نظر و همٔه پديده هاى طبيعى و انسانى عکس هاى افقى تهيه مى کند (شکل ۶). اين عکس هاى 
متوالى که هريک حدود ۶۰ درصد پوشش مشترک دارد، بعدها در دستگاه ويژه اى به نام دستگاه تبديل 

قرار مى گيرند.

در اين دستگـاه بــه دليل پوشش مشترک عکس ها، پديده هـا بـه صورت برجسته ديده مـى شوند 
(شکل ۷). شخصى که با اين دستگاه آشناست، مى تواند از پديده هاى گوناگونى که در عکس مى بيند، در 
صفحه اى جداگانه به طور مستقيم نقشه اى ترسيم کند (شکل ۸). به مجموعٔه اين فرايند، فتوگرامترى 

مى گويند.
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شکل ۸   ــ تهيۀ نقشه از روى عکس هوايى

تبديل عکس هوايى به نقشه به کمک دستگاه هاى فتوگرامترى از سال ها پيش در کشورهاى 
مختلف آغاز شده است. در ايران، سازمان نقشه بردارى کشور١ از سال ۱۳۳۵ عمليات نقشه بردارى 

هوايى و تبديل عکس به نقشه را در مقياس هاى گوناگون بر عهده گرفته است. 

www.ncc.org.irــ١

در دهه هاى اخير، عالوه بر عکس هاى هوايى، از تصاوير ماهواره اى نيز براى تهئه نقشه استفاده مى شود. 
امروزه ماهواره هاى متعددى در ارتفاعات متفاوت به طور مداوم از سطح زمين تصويربردارى 
کرده و داده هاى خود را به ايستگاه هاى زمينى مخابره مى کنند. اين اطالعات به پردازش نياز دارد. پس 

از پردازش، تصاوير به نقشه هاى جالب و متنوعى تبديل مى شوند (شکل ۹).



٤٠ ـيـا
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
شکل ۹ــ نمونۀ يک نقشه که از تبديل تصاوير ماهواره اى به دست آمده است.ج
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۳ــ نقشه بردارى دريايى (آب نگارى)
تهئه نقشه هاى دقيق از وضعيت ناهموارى هاى کف درياها و اقيانوس ها و نيز نقشه هايى که خطر 
برخورد کشتى ها را با صخره ها و  پديده هاى بستر دريا کاهش مى دهد، از مدت ها قبل مورد توجه قرار 
گرفته است. براى اين کار، ابتدا عمق آب با ارسال امواج و اندازه گيرى مدت زمان رفت و برگشت 
آنها مشخص مى شود. ترسيم شکل سواحل، مشخص نمودن مرزهاى دريايى و نيز چگونگى هدايت 
کشتى ها براى نزديک شدن به بنادر، اسکله ها، خليج ها و تنگه ها از ديگر کاربردهاى نقشه بردارى دريايى 
است. عالوه بر اين، اندازه گيرى ابعاد پنهان آيسبرگ ها (کوه هاى يخى) نيز به کمک نقشه بردارى دريايى 

امکان پذير شده است (شکل ۱۰).

شکل ۱۰ــ نقشه بردارى دريايى (آب نگارى) 

از  يکى  زمين  کرٔه  شمالى  آب هاى  آينده،  در  دارند.  بسيار  کارايى  دريايى  نقشه هاى  امروزه 
بيشترى  اهميت  مناطق  اين  دريايى  نقشه هاى  و  شد  خواهند  جهان  تجارى  خطوط  پر رفت و آمدترين 

خواهند يافت.
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به شکل زير نگاه کنيد؛ در اين نقشه، بستر درياى سياه و درياى آزوف، سواحل کم عمق، نواحى 
عميق و پرشيب و رسوبات رود دانوب به وسيلٔه نقشه بردارى دريايى مشخص و پس از پردازش به کمک 

رنگ آميزى، بسيار گويا شده است. 

شکل ۱۱ــ تهيۀ نقشۀ بستر درياها با استفاده از روش آب نگارى

  ترکيه

اوکراين

رومانى

درياى آزوف

روسيه

 دانوب
سوبات رود

ر يــــــــاه
ــــــــاى ســــــ

دريــــــــ

تنگه بسفر

درياى مرمره

خليج اودسا

استانبول

۴ــ تهيۀ نقشه هاى تلفيقى
نقشه هاى تلفيقى حاصل ترکيب اطالعات ساير نقشه ها و مدارک موجود است.معموالً اطالعاتى 
که از طريق نقشه بردارى زمينى يا هوايى از يک منطقه به دست مى آيد، با اطالعات موجود در نقشه هاى 
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ديگر آن منطقه ترکيب شده و يک نقشٔه جديد با اهداف مشخص تهيه مى شود. از ميان چهار نوع نقشٔه 
معرفى شده، فقط نقشه هاى تلفيقى در زمرٔه فّعاليت هاى نقشه کشى قرار مى گيرند. 

در گذشته، فرايند تهئه نقشه به شکل دستى انجام مى شد، اّما امروزه کلئه اين فّعاليت ها به وسيلٔه 
نرم افزارهاى رايانه اى انجام مى پذيرد (شکل ۱۳). 

شکل ۱۲ــ يک نقشۀ تلفيقى 

عالئم قراردادى
مرکز شهرستان

مرکز بخش
مرکز دهستان

آبادى
فرودگاه (بين المللى ـ داخلى)

رود (دائمى ـ فصلى)
بزرگراه 

بزرگراه در دست احداث
راه آسفالت اصلى
راه آسفالت فرعى

ساير راه ها
راه آهن

-۱۰
-۲۰
-۵۰

-۲۰۰
-۴۰۰
-۶۰۰

دريـــاى خـــزر 

کيلومتر
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مقياس نقشه
پديده هاى سطح زمين را به علت وسعت و بزرگى ابعاد آنها نمى توان در اندازٔه حقيقى روى کاغذ 
نمايش داد؛ از اين رو، آنها را به نسبت معينى کوچک و سپس روى کاغذ منتقل مى کنند. اين عمل را 
در علم نقشه کشى، «تعيين مقياس» مى گويند. مقياس نقشه، نسبت بين فاصلٔه دو نقطه روى نقشه و 
فاصلٔه حقيقى همان دو نقطه روى زمين است. در گذشته، مقياس نقشه را کنار نقشه به شکل يک جمله 
مى نوشتند و به آن مقياس بيانى مى گفتند؛ مانند «يک سانتى متر روى نقشه، معادل با دو هزار و پانصد 

متر بر روى زمين است».
گاهى در کنار نقشه اين جمله را به شکل ترسيمى نشان مى دهند که به آن «مقياس ترسيمى» مى گويند.

شکل ۱۴
۷۵۰متر ۱۰۰۰۵۰۰۲۵۰۰

شکل ۱۳ــ دستگاه نقشه کشى رايانه اى 

به شکل ۱۴ توجه کنيد. اين شکل نشان مى دهد که هر سانتى متر (يک واحد) روى نقشه معادل 
۲۵۰ متر بر روى زمين است. از مزاياى مقياس ترسيمى اين است که چنانچه نقشه در مراحل چاپ يا 
کپى بردارى کوچک يا بزرگ شود، با استفاده از اين مقياس مى توان فاصله هاى واقعى را روى زمين 

محاسبه کرد.
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فعالیت )    1    (

صفحه  ترسىمى  مقىاس  کمک  با  را  زىر  مسئلهٔ 
قبل حل کنىد.

 2 ب ، تا  الف  شهر  فاصلهٔ  اگر   ،15 شکل  در 
داده  ترسىمى  مقىاس  به  توجه  با  باشد،  سانتى متر 

شده، فاصلهٔ حقىقى اىن دو شهر را محاسبه کنىد.
شکل 15 

الف 
ب 

پ

برای رفتن از شهر الف به شهر پ کدام مسىر کوتاه تر است؟ از اىن مقىاس ترسىمى کمک بگىرىد. 

عالوه بر مقىاس بىانى و مقىاس ترسىمى، نوع سومى از نماىش مقىاس وجود دارد که به شکل 
کسرى )عددى( در پاىىن نقشه نوشته مى شود.

 ، 1

1000
مـانند  است؛  نقشه  مقىاس  نماىش  روش  متداول ترىن  و  ساده ترىن  کسرى  مقىاس 

. در اىن مقىاس، صورت کسر، عدد ىک است که مربوط به نقشه بوده ) 1 واحد(  1

50000
 ، 1

150000
1 نشان مى دهد که 

1000
و مخرج کسر، نشانگر مىزان کوچک شدگى نقشه است؛ براى مثال، مقىاس 

1 نشان دهندٔه آن است 

10000
هر واحد از روى نقشه، معادل 1000 واحد بر روى زمىن است ىا مقىاس 

که در اىن نقشه، ابعاد پدىده ها 10 هزاربار کوچک شده اند.

الف( طبقه بندی نقشه ها براساس مقىاس 
نقشه ها براساس اهداف و کاربردهاى گوناگونى که دارند، طبقه بندى مى شوند؛ زىرا عواملى که 
بتوان نقشه ها را برحسب آنها دسته بندى کرد، بسىار متنوع اند. استفاده از نقشه ها بسىار فراگىر است؛ 

به طورى که امروزه متخصصان بسىارى از رشته ها در مطالعات خود آنها را به کار مى برند.

1 هستند که عمدتاً 

2000
1 تا 

100
1ــ نقشه هاى با مقىاس بسىار بزرگ، اىن نقشه ها از مقىاس 

براى اجراى عملىات عمرانى تهىه مى شوند و به دقت باالىى نىاز دارند؛ مانند نقشه هاى ساختمانى )پالن ها(. 
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1 . اين نقشه ها از دقت کافى برخوردارند و 

10000
1  تا 

2000
۲ــ نقشه هاى بزرگ مقياس از 

در پروژه هاى عمرانى سازمان هاى مختلف به کار گرفته مى شوند؛ مانند نقشه هاى شهرسازى، شبکه هاى 
انتقال نيرو، نقشٔه مسير لوله هاى آب و نفت و گاز.

1 مانند نقشه  هايى که سراسر کشور 

100000
1 تا 

10000
۳ــ نقشه هاى متوسط مقياس از 

را پوشش مى دهد.                                                               
را در بر می گيرند؛مانند نقشه های 

چند ميليونيم 
1  تا 

100000
۴ــ نقشه هاى کوچک مقياس که از 

قاره ها و کشورهای بزرگ، در منابع مختلف،تقسيم بندی مقياس ها ممکن است اندکی متفاوت باشد. 

١

شکل ۱۶ــ نقشه قاره ها، نقشه هاى کوچک مقياس هستند. 
مقياس ١:٧,٥٠٠,٠٠٠مرز بين المللى
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شکل 17 ــ نقشۀ پراکندگى معادن اىران
)نقطه هاى رنگى معادن مختلف را نشان مى دهند.(

درىـــاى خزر

خــــــلىج فــــارس
درىاى عمان  

شکل 18 ــ بخشى از ىک نقشۀ شهرى 

ب( طبقه بندى نقشه ها براساس موضوع
1ــ نقشه ها ى طبىعى که نشان دهندٔه پدىده هـاى طبىعى همچون آب و هوا، پوشش گىاهـى و 

توپوگرافى است )شکل 16(.
2ــ نقشه ها ى انسانى که پدىده هاى انسانى همچون شهرها، معادن، فرودگاه ها، سدها، پل ها و 

مکان هاى دىدنى باشد را نشان مى دهند )شکل هاى 17و 18(.
3ــ نقشه هاى تلفىقى که از تلفىق دو ىا چندىن نقشه حاصل مى شود؛ مانند نقشٔه کاربرى اراضى 

و گردشگری که از تلفىق اطالعات گوناگون حاصل شده است )شکل12(.
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شکل ۱۹ــ کروکى يک محلۀ فرضى

رودخانه
فضاى سبز

مدرسه

راه آهن

منزل مورد نظر

پارک

پل صلى
جادۀ ا

مال
ش

پل

استخر
استخر

مغازه ها

نقشه های ذهنى (کروکى)
براى مشخص کردن مکان مورد نظر در  کروکى ها نقشه هاى بزرگ مقياسى هستند که معموالً 
يک محله ترسيم مى شوند. آنها مقياس چندان دقيقى ندارند، ولى براى دادن نشانى بسيار کاربردى 

و مفيدند. کوهنوردان براى عبور از ارتفاعات و جنگل ها نيز از کروکى هاى ساده استفاده مى کنند.

  براى رسم کردن کروکى نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
٭ شمال منطقٔه موردنظر در کروکى مشخص شود.

٭ زاويه بندى مسيرهاى اصلى و راه هاى فرعى نسبتاً دقيق رسم شود.
٭ مسيرهايى که موردنظر نيستند، به طور ناقص رسم شوند.

٭ نسبت عرض مسيرهاى اصلى به عرض مسيرهاى فرعى تا حدودى رعايت شود.
٭ مکان مهم و موردنظر با عالمت  يا هاشور مشخص شود و زير کروکى نام محل موردنظر 

ثبت گردد.



ـيـا٤٩٤٩
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ـغـ
ج

ـيـا
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ج

فّعاليت (2  )

۱ـ کروکى محلهٔ خود را بکشيد و آن را با کروکى يکى از هم محله ای خود مقايسه کنيد.
۲ـ به کروکى باال دقّت کنيد و نشانى منزل موردنظر را    از پارک در دو سطر بنويسيد.

۳ـ کروکى مسير خانه تا مدرسهٔ خود را در يک صفحه رسم کنيد.

۱ـ دو ويژگى مهم نقشه چيست؟
۲ـ وظيفهٔ نقشه کش چيست؟

۳ـ يک نقشهٔ گردشگری چگونه نقشه ای است؟

فّعاليت (3 )



٥٠ ـيـا
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
شکل ۱ــ نمايش شکل قاره ها بر روى يک صفحۀ صافج

نمايش دادن کرٔه زمين به صورت يک نقشه بر روى يک سطح صاف، مانند کاغذ، بسيار دشوار 
است.

تاکنون هيچ روشى ابداع نشده است که به کمک آن، بتوان تصوير کرٔه زمين را به طور يکجا و 
مسطح و بدون کشيدگى رسم کرد؛ اما کارتوگراف ها، روش هايى ابداع کرده اند که هريک از آنها در 
نشان دادن محدودٔه خاص از کرٔه زمين مانند قاره ها، اقيانوس ها و جزاير و… مزايا و معايبى دارند. 

امروزه سيستم هاى تصوير اين مشکل را تا حدودى حل کرده اند (شکل ۱).

درس پنجم : نمايش شكل زمين



ـيـا٥١٥١
راف
ـغـ
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ـيـا
راف
ـغـ
ج شکل ۲ــ سيستم تصوير مسطح (قطبى)

سيستم های تصوير نقشه
ترسيم شکل کرٔه زمين بر روى سطوح مختلف را «تصوير کردن» مى نامند. به مدل هايى که اين 

فرايند را انجام مى دهند، «سيستم تصوير» مى گويند.
هريک از اين مدل ها، متناسب با مناطق خاصى از جهان است؛ براى مثال، برخى از اين سيستم هاى 
تصوير براى ترسيم نقشٔه کشورهاى واقع در اطراف خط استوا مناسب است و بعضى از آنها نيز براى 
تهئه نقشٔه کشورهايى که در مناطق شمالى يا جنوبى کرٔه زمين واقع شده اند، کاربرد مناسبى دارند. برخى 

از معروف ترين اين سيستم ها عبارت اند از:
الف) سيستم تصوير مسطح (قطبى)،

ب) سيستم تصوير مخروطى،
پ) سيستم تصوير استوانه اى.

الف) سيستم تصوير مسطح (قطبى): در اين 
روش، کاغذ حساس عکاسى را در نقطٔه قطب (شمال) 
اگر  حالت،  اين  در  مى کنيم.  مماس  جغرافيايى  کرٔه  بر 
مرکز کره را، مرکز تصوير درنظر بگيريم که در يک لحظه 
المپى در آن روشن و خاموش مى شود (عکس بردارى)، 
تصوير مدارها، نصف النهارها، نقطٔه قطب و قاره هاى 

اطراف را به شکل زير خواهيم داشت (شکل۲).
دايره هاى  مدارها  تصوير،  سيستم  اين  در 
متحدالمرکزى هستند که مرکز آنها، تصوير نقطٔه قطب 
شمال است. نصف النهارها به شکل خطوطى متقاطع 
ظاهر مى شوند که همگى از قطب شمال عبور مى کنند. 
بديهى است در اطراف نقطٔه تماس، تصاوير قاره ها دقيق 
و مشابه واقعيت خواهد بود؛ اما هرچه از مرکز قطب دور 
شويم، تصوير قاره ها و کشورها کشيدگى پيدا مى کنند 

و از شکل طبيعى خارج مى شوند (شکل ۳).
اين کاغذ حساس را مى توان در نقاط دلخواه 
ديگر مثل قطب جنوب يا شمال بر کرٔه جغرافيا مماس 
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کرد و نقشٔه مناسبى از اين قاره به شکل واقعى آن به دست آورد. امروزه براى تهئه نقشٔه قطب ها، کشورهاى 
کوچک، جزيره ها و نظاير آن از اين سيستم تصوير استفاده مى شود (شکل ۳).

ب) سيستم تصوير مخروطى: در اين 
سيستم کاغذ حساس عکاسى را به شکل مخروطى 
بر سطح کرٔه جغرافيايى موردنظر به گونه اى مماس 
باشد  مدارها  از  يکى  تماس،  خط  که  مى کنند 

(شکل ۴).

شکل ۳  ــ نقشۀ دقيقى از قطب شمال و اطراف آن در سيستم تصوير مسطح (قطبى)

شکل ۴ ــ سيستم تصوير مخروطى



ـيـا٥٣٥٣
راف
ـغـ
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ـيـا
راف
ـغـ
ج شکل ۶ــ نقشۀ شمال آسيا (طبيعى و سياسى) در سيستم تصوير مخروطى

در اين حالت، رأس مخروط مى تواند در باالى يکى از قطب ها قرار گيرد. به مدارى که در آن 
سطح مخروط با کره مماس است، «مدار استاندارد» مى گويند. نقشٔه کشورها و قاره ها در اطراف 

مدار استاندارد واقعى تر است.
در اين سيستم، پديده ها همچون قاره ها و کشورها روى سطح مخروط تصوير مى شوند و با باز و 
مسطح کردن صفحٔه مخروط، تصوير مدارها و نصف النهارها و نيز نقشه هاى قاره ها به شکل زير ظاهر 

خواهد شد (شکل ۵).
مدار استاندارد

۰۱۵
۳۰
۴۵
۶۰
۷۵


شکل ۵ ــ نمايش نيمکرۀ شمالى در سيستم مخروطى در 
 ۴۵ مدار استاندارد
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سيستم  در  آمريکا  قارۀ  نقشۀ  ۸    ــ  شکل 
تصوير استوانه اى

پ) سيستم تصوير استوانه اى: در اين سيستم، کاغذ حساس تصوير را به صورت استوانه 
درمى آوريم و مطابق شکل ۷ در مدار استوا بر کرٔه جغرافيايى موردنظر مماس مى کنيم. در اين سيستم 
تصوير، نقشه کشورهاى اطراف استوا به طور دقيق ترسيم مى شود و نقشه بخش هاى شمالى و جنوبى 
زمين گسترش يافته و از حّد طبيعى خارج مى گردد. پس از عکس بردارى، اگر پديده هاى روى اين کره بر 
سطح استوانه منعکس شوند، در نتيجه نقشٔه ترسيم شده، تصوير قاره ها، مدارها و نصف النهارها (خطوط 

متقاطع و عمود بر هم) ديده خواهند شد (شکل ۸).

شکل ۷ ــ سيستم تصوير استوانه اى 
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براى مطالعه

شکل ۹ــ انواع نقشه ها

(الف)

(ب)

(پ)

شکل ۹  نمونه ای از يک نقشه در سيستم تصوير «ملويد» است که برای نمايش   دادن تمام 
سطح کرٔه زمين در يک صفحه به کار مى رود. در اين سيستم، شکل کلى قاره ها و مساحت 
آنها در روی زمين حفظ شده و مساحت قاره ها و اقيانوس ها نسبت به هم تغيير چندانى ندارند 
از سيستم های تصوير، فواصل يکسان مهم است؛ از اين رو، در  (شکل الف)؛ اما در برخى 
هوانوردی که حداقل فواصل مطرح است، نقشه های هم فاصله کاربرد دارند. (شکل ب) سيستم 
تصويرهای ديگری وجود دارند که مزيت آنها هم زاويه بودن است. اين سيستم ها در دريانوردی 

بيشتر کاربرد دارند و نقشه های دريانوردی در اين مدل ها تهيه مى شود (شکل پ).
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نمايش پديده های سطح زمين در نقشه ها
تا  کرد  منعکس  نقشه  روى  بر  به گونه اى  مى توان  را  زمين  سطح  انسانى  و  طبيعى  پديده هاى  همٔه 
کاربران نقشه از ويژگى هاى منطقٔه موردنظر آگاه شوند. در کنار هر نقشه عالوه بر مقياس، مجموعه اى از 
عالئم وجود دارد که نوع پديده هاى روى نقشه را مشخص مى کند. پديده هايى مانند درياچه، رود، منطقٔه 
دو  بُعدى  پديده هاى  جزِء  نقشه  در  دارد،  اهميت  آنها  مسطحاتى  موقعيت  نمايش  تنها  که  جاده  و  جنگلى 
محسوب مى شوند؛ اّما پديده هاى ديگرى نيز در طبيعت هستند که ارتفاع يا عمق دارند؛ مانند کوه ها، دره ها 

و پرتگاه ها که نمايش آنها به سادگى امکان ندارد که به آنها پديده های سه بعدی می گويند بر اين اساس:
کارتوگراف ها پديده هاى سطح زمين را به دو دسته تقسيم مى کنند:

الف) نمايش پديده هاى دوبعدى (پديده هاى پالنيمترى)
معموالً در نقشه، پديده هاى دوبعدى را به کمک عالئم قراردادى نشان مى دهند.

عالئم قراردادى که سبب گويايى نقشه و راهنمايى کاربر مى شوند، به «راهنماى نقشه» معروف 
است و انواع گوناگونى دارد (شکل ۱۰).

شکل ۱۰ــ انواع عالئم قراردادى در راهنماى نقشه

مرکز کشور
مرکز شهرستان

مرکز بخش
مرکز دهستان

آبادى
بزرگراه ــ  کمربندى

خيابان اصلى
خيابان فرعى

پل
رود

عالئم قراردادى

پديده هايى  دادن  نمايش  براى  نقطه اى:  عـالئم  ــ 
مانند شهر و روستا

خيابان ها،  مسير  نشان دادن  براى  خطى:  عالئم  ــ 
بزرگراه ها، رودها، جاده ها، مرزها و…

مناطق  دادن  نمايش  براى  سطحى:  عـالئم  ــ 
کوهستانى، درياچه ها، فضاى سبز، مناطق مسکونى 

و صنعتى.

مناطق مسکونى
مراکز صنعتى  

فضاى سبز
اراضى کشاورزى

چمنزار
اراضى باير
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براى مطالعه

عالئم قراردادى ديگر
آثار باستانى

مسجد
آرامگاه

موزه
مراکز بهداشتى
مراکز آموزشى

آثار ديدنى
فرودگاه 

پمپ بنزين
پايانه (ترمينال)

عالئم عددى: براى نشان دادن ارتفاع نقاط، شمارٔه بزرگراه ها و…؛
قله ها،  دادن  نمايش  براى  مثلث  دايره،  مانند  هندسى  اشکال  به کارگيرى  هندسى:  عالئم 

ايستگاه ها؛
عالئم نمادين (سمبليک): براى نمايش دادن فرودگاه ها، مساجد؛

عالئم حروفى: براى نشان دادن انواع معادن و صنايع؛
عالئم تصويرى: براى نشان دادن محصوالت کشاورزى و توليدات صنعتى.
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عالئم
برف هاى دائمى

دشت الله  
امام زاده ها

مراکز گردشگرى
شکارگاه گلى
نقاط عشايرى
آثار باستانى

مرکز شهرستان  
جاده آسفالته   

کوهنوردى 
رود  

پيست اسکى
درياچه
تاالب
چشمه
جنگل

کيلومتر
مقياس

شکل ۱۱ــ نقشۀ گردشگرى استان چهارمحال و بختيارى

لرستان

اصفهان 

هزاره

 کمانه  

لردگان

  کهگيلويه و بويراحمدريگ

قارون

چشمه
هفت 

اردل

شيدا

سفيدکوه  خوزستان

 کينو  
 کوه سفيد پنجه

 کالر   

برآفتاب

ب) نمايش پديده هاى سه ُبعدى (پديدۀ آلتيمترى)
نمايش دادن ناهموارى هاى سطح زمين در نقشه يکى از مهم ترين و مشکل ترين وظايف نقشه کشى 

در گذشته بوده است.
مشاهدٔه چشم انداز يک منطقه از باال که با ديد عمودى صورت مى گيرد، نمى تواند تصوير افقى 
قابل فهمى از پديده هاى پست و بلند همچون دّره ها، خط الرأس ها، قله ها و آبراهه ها به دست دهد. عالوه بر 
اين، کارتوگراف ها همواره به دنبال راه حل هايى بوده اند که به کاربران نقشه براى محاسبٔه ارتفاع هر نقطه 

يا شيب زمين کمک کنند. در اينجا با چند روش نمايش ارتفاعات آشنا مى شويم.

 کاله قاضى
 الطان  

شهرکرد
جهانبين

 فارسان
 ميلى

بروجن



ـيـا٥٩٥٩
راف
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ـيـا
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ج شکل ۱۲ــ نورپردازى و استفاده از هاشور براى نمايش دادن ارتفاعات در نقشه

ــ نمايش ارتفاعات به کمک نورپردازى: در گذشته، به وسيلٔه نورپردازى و ايجاد سايه روشن 
بر روى نقشه، تصويرى از ارتفاعات را به وجود مى آوردند. بعدها با استفاده از هاشورهاى بلند و کوتاه 
يا فشرده، به صورت نمايشى، تصّورى از ارتفاعات را در ذهن بيننده ايجاد مى کردند. البته در هيچ يک 

از اين روش ها، محاسبٔه ارتفاع هر نقطه يا تعيين شيب زمين امکان پذير نبود (شکل ۱۲).
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ــ نمايش ارتفاعات به وسيلۀ رنگ آميزى نقشه: در برخى نقشه هاى ناهموارى (توپوگرافى)، 
براى نمايش دادن تغييرات ارتفاع از رنگ هاى گوناگون استفاده مى کنند. از رنگ سبز براى نمايش  دادن 
زمين هاى پست مانند جلگه و دشت، از رنگ زرد براى مناطق کم ارتفاع و از رنگ هاى قهوه اى و 

نارنجى براى نشان دادن مناطق بلند و بسيار بلند کوهستانى استفاده مى شود.

شکل ۱۳ــ نمايش ناهموارى ها به کمک رنگ در نقشه 

جمهورى چک

اسلواکى

مجارستان

کرواسى

اسلونى

اتريش

آلمان

کوه هاى آلپ

ايتاليا
سوئيس

ليختن  اشتاين

مقياس  
راهنماى نقشه

متر

٤٩°

٤٨°

٤٧°

٤٦°

١٠° ١٢° ١٤° ١٦°

۳۰۰۰
٢٠٠٠

١٥٠٠
١٠٠٠

٤٠٠
٢٠٠

٠

١
٥٠٠٠,٠٠٠

خطوط  کمک  به  ناهموارى ها  دادن  نشان  ميزان:  منحنى  به وسيلۀ  ارتفاعات  نمايش  ــ 
هم تراز (منحنى ميزان) يکى از علمى ترين و رايج ترين شيوه هايى است که عالوه بر نمايش دادن ظاهرى 
ناهموارى ها، محاسبات مربوط به آن را نيز امکان پذير مى سازد. در سال گذشته، ديديد که خطوط هم تراز 
مجموعه اى از نقاط هم ارتفاع اند که با خطى به يکديگر متصل شده اند. در شکل ۱۴ تپه اى را مى بينيم 
که در آن خطوط منحنى با ارتفاع ۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ متر و… ترازبندى شده اند (الف). اگر اين خطوط 
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شکل ۱۵ــ منحنى هاى ميزان يک گودال در دهانۀ يک قّلۀ 
آتش فشان

(الف)

(ب) 

۴۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۰۰

۰

۲۰۰ ۱۰۰
۰

۴۰۰
۳۰۰

(ب)،  کنيم  نگاه  باال  از  را  بسته  منحنى 
دايره هاى تودرتويى را مى بينيم که ارتفاع 
مى يابد.  افزايش  داخل  سمت  به  آنها 
اين  عکس  دره ها،  و  گودال ها  مورد  در 
حالت صادق است. به اين معنا که ارتفاع 
دايره هاى تودرتو به سمت داخل کاهش 

مى يابد (شکل ۱۵).

شکل ۱۴ــ نمايش ارتفاعات به کمک 
منحنى ميزان ۲۵۰۰

۴۰۰۰۳۰۰۰

۶۰۰۰
۵۰۰۰

۴۰۰۰

امروزه براى نمايش دادن ناهموارى ها مانند کوه ها، دره ها و حتى ژرفاى مناطق مختلف اقيانوس ها 
از مجموعٔه منحنى هاى بسته استفاده مى کنند. (شکل ۱۶) (که شما در سال قبل به اختصار با آنها آشنا 

شده ايد.)
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شکل ۱۶ــ نمونه اى از يک نقشۀ توپوگرافى

دريــــــاى خــــزر

کيلومتر راهنما
خطوط منحنى ميزان
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فّعاليت (    1    )

به شکل ۱۷ توجه کنيد. در دامنه هاى کم شيب، منحنى هاى ميزان از يکديگر فاصله دارند و 
برعکس، در دامنه هاى پرشيب، منحنى هاى ميزان بسيار فشرده و به هم نزديک اند.
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شکل ۱۷ــ نمايش يک ناهموارى به کمک منحنى ميزان

به منحنى های ميزان در شکل روبه رو توجه 
کنيد. شکل مناسب ناهمواری را به منحنى ميزان 

مربوط به آن ارتباط دهيد.
۳

۲

۱

۴

۵

۶

الف 

ب

پ

ت 

ث

ج
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شکل ۱۸  ــ نمايش دره ها و پشته ها در يک منطقه ناهموار
(ب)

دره ها و همچنين يال ها از مهم ترين پديده ها در مناطق کوهستانى هستند و دره ها و آبراهه ها در 
نقشه هاى ناهموارى روى منحنى ميزان به شکل عدد ۸ (شکل الف) و يال ها و پشته ها به شکل عدد ۷ 

(شکل ب) ديده مى شود.

(الف)

روبه رو  توپوگرافى  نقشهٔ  به 
توجه کنيد.

مى توان   M نقطهٔ  از  آيا  ۱ـ 
نقطهٔ N را ديد؟

۲ـ ارتفاع نقطهٔ A و D چقدر 
است؟

در  ها  ناهمواری  شيب  ۳ـ 
در  يا  است  بيشتر  شرقى  شمال 

جنوب غربى؟ چرا؟
روی  آبراهه  مسير  يک  ۴ـ 

نقشه رسم کنيد.

۱۸
۰۰

۱۷۰
۰

۱۶۰۰

۱۵۰۰

۱۴۰۰

۱۳۰۰

۱۴۰۰

۱۵۰۰

۱۶۰۰

۱۷۰۰

۱۳۰۰

۱۷۰
۰

M

D

N

A

١:
٢٠

,٠٠
٠  

س 
مقيا

فّعاليت (2   )

شکل ۱۹ ــ نقشۀ توپوگرافى
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فّعاليت (3   )

کار با نقشه
٭ با توجه به مقياس نقشه، فاصلهٔ ميدان آزادی تا ميدان صادقيه را محاسبه کنيد.

٭ نزديک ترين داروخانه به ميدان آزادی کدام است و در چه فاصله ای از ميدان قرار دارد؟

 راهنما
بزرگراه و آزاد راه

بزرگراه و آزاد راه در دست احداث
خيابان اصلى

راه آهن
پارک و فضاى سبز
مناطق غيرمسکونى

مناطق مسکونى
بيمارستان

تاالرهاى نمايش
داروخانۀ شبانه روزى

سينما
فروشگاه هاى بزرگ

فرهنگ سرا
موزه

مقياس نقشه
متر

شکل ۲۰ ــ نقشۀ بخشى از شهر تهران
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در عصر اطالعات، دانش ها و يافته های بشر در تمامی رشته های علمی به اندازه ای است که ذهن 
انسان می تواند دربرگيرندٔه بخش کوچکی از آن باشد. در  واقع توان علمی انسان به توانايی دستيابی و 
استفاده از دريای عظيم اطالعاتی بستگی دارد که در مراکز اطالعاتی مختلف قرار دارند. در جغرافيا 

استفاده از رايانه گسترش قابل توجهی يافته و افق های تازه ای را فراروی پژوهشگران گشوده است.

٤٤ فـصلفـصل

درس ششم : كاربرد رايانه در جغرافيا

کاربردهای رايانه در جغرافيا
الف) انجام پژوهش های جغرافيايی

يک پژوهش فّناوری رايانه ای به دو شيوه می تواند مورد استفاده قرار گيرد:
١ــ روش آنالين (On Line) يا بر خط که در اتصال به شبکه های اطالع رسانی جهانی ما را به 

دنيای وسيعی از دانش متصل می کند.

ثبت  و  جغرافيايی  اطالعات  به روز کردن 
مسائل  در  مهم  رکن  دو  به عنوان  تغييرات  آخرين 
از  استفاده  در  الزم  انگيزٔه  می تواند  جغرافيايی 
در  اساس،  اين  بر  بدهد.  جغرافی دانان  به  رايانه 
اين فصل با برخی از کاربردهای رايانه در جغرافيا 

آشنا می شويم.
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٢ــ روش آفالين (Off  Line) يا بدون اتصال به شبکه های اطالع رسانی، مثل استفاده از بانک های 
٢(Extranet) ١ و اکسترانت(Intranet) اطالعاتی، نرم افزارهای مختلف آموزشی و اينترانت

١ــ اينترانت: شبکٔه خصوصی درون يک سازمان است. به عنوان مثال، شبکه های مربوط به يک بانک که شعبه های مختلف آن را 
در سراسر کشور به يکديگر متصل می کند، يک اينترانت است.

٢ــ اکسترانت: يک شبکٔه خصوصی است که بيش از يک سازمان را به هم ارتباط می دهد. مثالً شبکٔه بين بانکی که از ارتباط بين 
شبکه های بانک های مختلف تشکيل می شود.

با توجه به آموخته های خود در درس ٣ برای انجام کدام  يک از مراحل پژوهش ، 
رايانه می تواند به شما کمک کند؟

فّعاليت (    1    )

مطالب  انتخاب  و  يافتن  در  ما  به  می توانند  رايانه ها  داده ها  گردآوری  مرحلٔه  در  مثال،  به عنوان 
مورد نظر کمک کنند. برای انجام اين مرحله، الزم است يک يا چند کلمه مرتبط با موضوع پژوهش 
 Amazon - Altavista :را بدانيم که به آنها کلمات کليدی می گويند. با استفاده از مرورگرهايی نظير
Google - msn - yahoo - و دادن کلمات کليدی (واژگان جغرافيايی) مورد پژوهش با انبوهی از 

اطالعات و نشانی سايت های ديگر روبه رو می شويم.
بيشتر بدانيم

در مورد مسائل جغرافيايی مختلف می توان به سايت های زير رجوع کرد.
 http: //www. scl.org.ir      (جمعيت)
http: //www. census. gov/ftp/pub/ipc/www         (جمعيت و مهاجرت)
http: //www. nasa.gov/ (تصاوير ماهواره اى) 
http: //www. usgs.gov /                (مخاطرات محيطى)
http: //www. citysearch. com (مسائل و مشکالت شهرى) 
http: //www. intellicast. com/ (هواشناسى) 
http: //www. mapquest. com (نقشه) 
http: //www. maps. yahoo. com/ yahoo  /                                   (نقشه)
http: //www. Geographyabout. com (همه چيز دربارٔه جغرافيا) 
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امروزه صدها سايت و وبالگ تخصصی در موضوع جغرافيا وجود دارد که يکی از پرکاربردترين 
آنها گوگل ارث است که شما را قادر می سازد تا به راحتی بتوانيد هر بخش از زمين را که مورد نيازتان 
است ببينيد، مختصات جغرافيايی آن را مشاهده نماييد، همچنين تصاوير ماهواره ای آن بخش را به همراه 

نقشه راه ها و بسياری اطالعات ديگر به دست آوريد.

شکل ١ــ تصوير ماهواره ای استان تهران و همسايگانش (ارائه شده در google Earth) اين نرم افزار به شما امکان 
ديدن نقاط مختلف جهان را می دهد ضمن آنکه می توانيد تصوير کوچه و خيابان محل زندگی خود را ببينيد حتی می توانيد 

تصوير سه بعدی آنها را هم مشاهده کنيد.   

با ورود به سايت های اينترنتی در مورد يکی از مسائل جغرافيايی اطالعات را تهيه 
نموده و آن را به Email دبير خود ارسال فرماييد.

فّعاليت (   2   )
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همچنين رايانه در اين زمينه (پژوهش های جغرافيايی) قادر به پردازش داده های خام؛ مانند تعداد 
جمعيت، ميزان توليد يک محصول کشاورزی، دمای روزانه يک شهر طی يک دورٔه سی ساله، ميزان 
بارش ماهانه طی سال های متمادی، ميزان آبدهی (دبی) يک رود و… می باشد که بدون پردازش آماری 

قابل استفاده نيستند.
نظير  نرم افزارهای  کمک  بـه  و  مـی کنيم  دسته بندی  و  مرتب  را  خـام  داده های  اساس،  اين  بر 
Spss ، Excel  و Surfer از آنها ميانگين می گيريم تا بتوانيم از نتايج آنها در پيش بينی و تحليل مسائل 

استفاده کنيم.

شکل ۲ــ استخراج ميانگين بارش ماهانه و ساالنه از مجموعه آمارهای روزانۀ بارش در ايستگاه سيرجان 
(Excel با استفاده از نرم افزار)

بعضی نرم افزارهای آماری ضمن ثبت داده های جغرافيايی می توانند عمليات رياضی را روی 
آن ها انجام داده و نتايج را به صورت سطری،ستونی،جدول يا نمودار نشان دهند.ترسيم نمودارها آسان تر 

از گذشته شده است.
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 نرم افزار Spss ١: يکی از متداول ترين نرم افزارها برای دسته بندی و مديريت داده های خام 
و تحليل آماری سريع آنهاست که امروزه به صورت بسيار گسترده ای استفاده می شود. Spss می تواند 
داده ها را تقريباً از همٔه انواع فايل ها بگيرد و از آنها در مديريت داده ها، توليد گزارش های جدول بندی 
شده، محاسبات آمارهای توصيفی و تحليل آماری استفاده کند. نسخٔه ويندوز Spss شما را برای انجام 

بسياری از تحليل ها در رايانه های شخصی قادر می سازد.
Science ــ١

شکل ۳ــ نمودارهای ميانگين بارش ماهانه در ايستگاه سيرجان

سه  ترسيم  نمونه  عنوان  به 
در  ماهانه  بارش  ميانگين  از  نمودار 

ايستگاه سيرجان
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فّعاليت (   2   )

 نرم افزار Surfer: از ديگر 
نرم افزارهای قابل استفاده در اين مرحله، 
نرم افزار Surfer است که امکان طراحی 
و ترسيم وضعيت توپوگرافی سطح زمين 
پارامتر  داشتن  با  که  می آورد  فراهم  را 
طول و عرض جغرافيايی و ارتفاع نقاط 
می توان منحنی ميزان منطقه را به آسانی 
ترسيم و مطابق سليقه رنگ آميزی کرد، 
به وجود  را  آن  سه بعدی  وضعيت  سپس 

آورد.

در صورت دسترسی به رايانه، نمودار بارش ماهانه بندر انزلی را که در جدول آمده است، به 
کمک يک نرم افزار آماری ترسيم کنيد.

جمعاسفندبهمندىآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينماه

مقدار بارش
۴۲۱۰۷۶۵۰۲۳۲۴۲۱۰۹۲۳۶۱۰۱۱۱۵۱۴۳۱۲۴۱۱۸۶(ميلی متر)

 Surfer شکل ۴ــ نمايش پديده هايی از زمين توسط نرم افزار
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شکل ٥  ــ نمايش نقشۀ ناهموارى يک منطقه به کمک خطوط ميزان

ب) کاربرد رايانه در طراحی و ساخت مدل های سه بعدی
از کاربردهاى رايانه در جغرافيا، شبيه سازى پديده هاى جغرافيايى و ايجاد مدل هاى سه بعدى 
واقعى  دنياى  مشابه  که  ساخت  مدلى  مختلف  اطالعات  از  استفاده  با  مى توان  اساس،  براين  آنهاست. 
باشد. در واقع، شبيه سازى به معناى ساختن مدلى شبيه به يک پديده يا وضعيت است. مانند شبيه سازى 

و مدل سه بعدى يک آتش فشان.
شکل ٥ نقشٔه توپوگرافى منطقه اى را به کمک منحنى ميزان نشان مى دهد. براساس اين نقشه 

مى توان مدلى سه بعدى ــ مشابه آنچه در شکل ٦ مى بينيد ــ تهّيه کرد.

شکل ٦  ــ مدل سه بعدى با شيب هاى متفاوت در دامنه که با استفاده از نقشه هايى نظير شکل ٥ تهيه شده است.
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ج) کاربرد رايانه در توليد و استفاده از نرم افزارهای آموزش جغرافيا
نرم افزارهاى آموزش جغرافيا اطالعات بسيار زيادى را در مورد مسائل مختلف جغرافيايى در 

اختيار کاربران قرار مى دهند. در اينجا بعضى از اين نرم افزارها را معرفى مى کنيم.
۱ــ نرم افزارهاى شناخت کشورها (اطلس کشورها) که اطالعات زيادى را در مورد موقعيت 
جغرافيايى و ويژگى هاى طبيعى و انسانى، سياسى و اقتصادى کشورها در اختيار قرار مى دهند. در مورد کشور 
ايران نيز نرم افزارهاى مناسبى تهيه شده است که به صورت لوح هاى فشرده يا CD در دسترس اند. در اين 
نرم افزارها از تصاوير، نقشه ها، جداول و متون حاوى اطالعات استفاده شده است. مثال نرم افزار ايران پل نور

مطالب  و  تصاوير  از  استفاده  با  که  سّيارات  و  شمسى  منظومۀ  شناخت  نرم افزارهاى  ۲ــ 
جذاب، اطالعات و آموزش هاى مناسبى را در اختيار عالقه مندان به جغرافياى رياضى قرار مى دهند؛ 

.Pc globe مانند نرم افزار کاوش در آسمان و نرم افزار
 CD ۳ــ نرم افزارهاى آموزش جغرافيا: طى چند سال اخير نرم افزارهاى آموزشى به شکل
به زبان فارسى تهيه شده اند که به آموزش جغرافيا کمک فراوان مى کند. مانند: نرم افزار آموزش جغرافيا 

(۲) سال سوم آموزش متوسطه.

شکل ٧ــ قسمتى از يک نرم افزار چند رسانه اى در ارتباط با ايران 
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ساير کاربردهای رايانه در جغرافيا
روند علم جغرافيا در عصر حاضر نشان می دهد که اين علم بيش از پيش در عرصٔه نگهبانی از 
زمين و ساکنان آن از ابزارهای جديد بهره می گيرد به گونه ای که جغرافيا به «علم ديده بان زمين» تبديل 
شده است. جغرافيا در انجام اين وظيفٔه خود که چندان هم تازه نيست، از ابزارهای نوينی بهره می گيرد 
که مشاهده و سنجش زمين را دقيق تر، واقعی تر و سريع تر می کند. از مهم ترين و شناخته ترين ابزارهايی 

که در جغرافيا به (three S) معروف اند عبارت اند از:
١(RS) سنجش از دور 

٢(G.I.S) سيستم اطالعات جغرافيايی 
٣(G.P.S) سيستم تعيين موقعيت جغرافيايی 
که در درس های آينده بيشتر با آنها آشنا خواهيد شد.

Global Position system ــ٣                     Geography information system ــ٢                 Remote Sensing ــ١

فّعاليت (3   )

در مورد ويژگى های جغرافيايى يک کشور، اطالعاتى را از نرم افزارهای آموزشى استخراج کنيد. 
سپس دربارهٔ برخى از ويژگى ها و امکانات نرم افزارهای مورد استفاده مطالبى را گردآوری نماييد.
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تازه اى  فّن  و  فعاليت  دور  از  سنجش 
فواصل  از  زمين  بررسى  و  نمى شود  محسوب 
دور سابقه اى طوالنى دارد. شايد شما دربارٔه 
در  که  ايران  افسانه اى  پادشاه  کيکاووس، 
شاهنامه به او اشاره شده است، اطالعاتى داشته 
باشيد. او براى مشاهدهٔ زمين از باال، دستور داد 
کردند؛  وصل  طناب هايى  تختش  گوشه هاى  به 
پرندگان، اين طناب ها و تخت را باال مى کشيدند 
و کيکاووس از باال زمين را مشاهده مى کرد. در 
اساطير يونانى نيز آمده است که ايکاروس براى 
از  زمين  منظرٔه  ديدن  و  آسمان  سوى  به  پرواز 
آنجا و رسيدن به خورشيد، از موم براى اتصال 
پر به بدنش استفاده کرد؛ اّما با نزديک شدن به 
خورشيد و ذوب شدن موم ها پرهايش ريخت و 

به زمين سقوط کرد.

درس هفتم : سنجش از دور

در عالم واقعيت نيز انسان همواره با بهره گيرى از انواع ابزارها کوشيده است پرواز کند و از اين 
طريق اطالعات جامع تر و کلى ترى از محيط اطراف خود به دست آورد و به پرسش هاى خويش پاسخ 
گويد. ساخت هواپيما نه تنها گامى در جهت حمل و نقل سريع بلکه اقدامى در پاسخ به کنجکاوى انسان 

براى مشاهدٔه زمين از باال بوده است.
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ويژٔه  هواپيماهاى  توسط  که  هوايى  عکس هاى  از  وسيع  استفادٔه  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس 
عکس بردارى تهيه مى شد، گامى ديگر در مسير گسترش استفاده از سنجش از دور بود. اين عکس ها با 
زاوئه ديد مايل يا عمودى تهيه مى شدند و گنجينه اى بزرگ از داده ها را براى عالقه مندان به امور نظامى، 

بهره بردارى از منابع زمين، برنامه ريزى هاى محيطى و نيز جغرافى دانان فراهم مى آوردند.
در حال حاضر، ماهواره ها به کمک سنجنده هاى خود داده ها را گردآورى مى کنند و به وسيلٔه 
دستگاه هاى مخصوص خود روزانه، ميليون ها داده را ثبت کرده و در اختيار پژوهشگران قرار مى دهند 

(شکل۱).
ارسال، دريافت و ثبت اطالعات فيزيکى و شيميايى از پديده هاى مختلف زمين از فاصلۀ 
دور را سنجش از دور مى گويند. معموالً پژوهشگران و تحليل گران داده هايى را که از طريق سنجش از 

دور به دست مى آيد، به کمک رايانه پردازش١ کرده و در موارد متعدد از آنها استفاده مى کنند.

شکل ۱ــ فرايند گردآورى داده ها در سنجش از دور

ماهوارهخورشيد

سنجنده

جو)
ره (

وا ک
ه

بازتاب
بازتاب امواج الکترومغناطيسى

١ــ فرايندى که داده هاى اوليه و خام توسط متخصصان تجزيه و تحليل مى شود.
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فّعاليت (    1    )

١ــ موج هاى فروسرخ: تشعشعات حرارتى هستند که ديده نمى شوند، ولى از اجسام بازتاب مى کنند.

ما در زندگی روزمّرٔه خود به طور مستمر با اين فن سروکار داريم، به عنوان مثال، در فّعاليت هايی نظير 
تماشای مسابقٔه فوتبال از جايگاه تماشاگران، استشمام بوی نان تازه و همچنين شنيدن صدای زنگ تلفن که 
از حواس پنج گانٔه خود استفاده می کنيم با توجه به اين تعريف، فّعاليت سنجش از دور محسوب می شوند.

به نظر شما عالوه بر مواردی که در متن به آنها اشاره شده است، آيا راه های ديگری برای 
کسب داده ها از راه دور وجود دارد؟ نام ببريد.

محسوب  دور  از  سنجش  فن  جزِء  ما  پنج گانهٔ  حواس  از  کدام يک  فوق،  توضيحات  به  توجه  با 
نمی شوند؟ چرا؟

گسترش سنجش از دور
گسترش فّناورى عکاسى، در تحول علم سنجش از دور تأثير بسزايى داشت. همراه با پيشرفت اين 
رشته، ابتدا فيلم هاى سياه و سفيد و سپس فيلم هاى رنگى در عکس بردارى هوايى مورد استفاده قرار گرفتند.

معموالً منبع داده هاى سنجش از دور بازتاب امواج الکترومغناطيسى خورشيد از پديده ها يا اشيای 
زمينى است. وسيله اى که در ماهواره ها تابش هاى بازتابيده شده از يک پديده را دريافت و ثبت مى کند، 
«سنجنده» نام دارد. مشخصه هاى يک شىء يا پديده را مى توان با استفاده از بازتاب طبيعى از آن تعيين 
آب (رنگ آبى) و درخت (رنگ  هر شىء مشخصه هاى بازتاب متفاوتى دارد؛ مثالً  کرد؛ زيرا معموالً 
سبز) بازتاب هاى طبيعى متفاوتى دارند که موجب شناسايى آنها در روى زمين مى شود. همٔه بازتاب ها 
از پديده هاى گوناگون در طول موج نورهاى مرئى قرار ندارند؛ بلکه طيف وسيعى از امواج فروسرخ١ 
(مادون قرمز) و فرابنفش (ماوراى بنفش) وجود دارند که مرئى نيستند. سنجندٔه برخى ماهواره ها قادر 

است اين امواج نامرئى (چون گرما، امواج راديويى و غيره) را نيز دريافت کند.
ابداع فيلم هاى بسيار حساس عکاسى که نسبت به طيف فروسرخ (مادون قرمز) حساسيت 
داشتند. سبب شد انسان بتواند از تشعشعات حرارتى زمين (انرژى که از زمين به فضا بازتاب مى شود) 
نيز عکس بگيرد. بدين ترتيب عکس هاى فروسرخ تهيه شده از زمين، توانايى انسان را براى سنجش 

موج هاى غيرمرئى گسترش داده است.
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بيشتر بدانيم

فيزيک سنجش از دور
فّناورى سنجش از دور با استفاده از روش ها و ابزارهاى تفسير و بهره بردارى مؤثر از داده هاى 
طيف امواج الکترومغناطيسى گسترش يافته است. اين طيف در شکل  ۲ نشان داده شده و مشتمل 
بر طول موج هاى مختلف است. اشعٔه گاما داراى کمترين طول موج است و بعد از آن، به ترتيب 
اشعٔه ايکس ماوراى بنفش، طيف مرئى، فروسرخ (مادون قرمز)، ميکروويو (ريزموج) و موج هاى 

راديويى اند که به ترتيب امواج بلندترى دارند.
موج هاى  و  زياد  انرژى  گاما)  پرتو  مثال،  (براى  کوتاه  موج هاى  که  است  يادآورى  به  الزم 
بلند (براى مثال، ماکروويو) انرژى کمى دارند. چشم انسان فقط به بخش محدودى از اين طيف 
حساس است که آن را بخش مرئى يا پنجرۀ مرئى مى گويند. اين بخش در (شکل ۲) به خوبى 
با رنگ هاى قابل مشاهده توسط انسان نشان داده شده است؛ اّما سنجنده هاى مورد استفاده در 
سنجش از دور، چنان حّساس اند که عالوه بر بخش مرئى مى توانند بخش هايى فراتر از آن ــ يعنى 

طيف هاى مادون قرمز ــ را نيز ثبت کنند.

شکل ۲ــ طيف امواج الکترومغناطيسى. طيف مرئى از طيف بنفش تا قرمز
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انواع سنجنده ها
براى سنجش موج هاى مرئى و نامرئى (الکترومغناطيسى) بازتاب شده از پديده ها يا اشياء از دو 

سيستم سنجندٔه فعال و غيرفعال استفاده مى شود.
الف) سيستم فعال: در سيستم فعال، سنجنده خود منبع انرژى دارد و با ارسال انرژى به پديده ها 
و دريافت بازتاب آنها، داده ها را جمع آورى مى کند. رادارها نمونه هايى از اين سنجنده ها هستند. به 
(شکل ۳) دقت کنيد! در اين شکل مى بينيد که رادار در ارتفاع باال مى تواند به عنوان سکويى براى 

ارسال انرژى و دريافت بازتاب امواج ارسالى آن از سطح زمين عمل کند.
ب) سيستم غيرفعال: در اين سيستم، سنجنده منبعى براى ارسال انرژى ندارد و براى سنجش 

ميزان انرژى بازتاب شده از پديده ها، از انرژى خورشيدى استفاده مى کند.

شکل ۳ــ نمايى از سنجندۀ فعال و غيرفعال  در ماهواره هاى سنجش از دور

سنجندۀ غيرفعالسنجندۀ فعال

تابش

بازتاب 
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بازتاب  مشخصى  انرژى  مى تابد،  و…)  جنگل ها  (آب ها،  اشياء  به  خورشيد  نور  امواج  وقتى 
مى شود؛ اما هر پديده با شدت و ضعف خاصى نور خورشيد را منعکس مى کند. سنجنده ها اين امواج 
گوناگون را دريافت کرده و پژوهشگران از طريق مقايسٔه ويژگى هاى بازتاب طيفى پديده هاى مختلف نوع 

آن را مشخص مى کنند (شکل ۴).

شکل ۴ــ بازتابندگى طيفى پوشش گياهى، خاک و آب

ماهواره های سنجش از دور
امروزه از ماهواره ها به عنوان سکوهاى دريافت و ثبت اطالعات از پديده هاى سطح زمين، استفاده 
مى شود. ماهواره هاى سنجش از دور با ماهواره هاى مخابراتى متفاوت اند و وظايف آنها نيز با يکديگر 
تفاوت دارد. ماهواره هاى مخابراتى براى تقويت ارتباطات تلفنى يا دريافت و پخش برنامه هاى تلويزيونى بين 
نقاط مختلف زمين به کار مى روند؛ درحالى که ماهواره هاى سنجش از دور با تصوير بردارى از پديده هاى 

سطح زمين، نوع پديده ها و نحؤه بهره بردارى از آنها را مشخص مى کنند.
زمينى  منابع  ماهواره هاى  يا   (LANDSAT) لندست  به نام  دور  از  سنجش  ماهواره هاى  اولين 
درسال ۱۹۷۲ توسط اياالت متحدٔه آمريکا به فضا فرستاده شد. اين سرى ماهواره ها در پيشرفت فن 

چه تفاوتی ميان باز تابندگی طيفی خاک و آب وجود دارد؟ دليل بياوريد.

گياه
آب رودخانۀ صاف
پوشش خاک سطحى
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سنجش از دور نقش مؤثرى داشتند. اکنون لندست ۷ هنوز درحال کار است. اين ماهواره در ارتفاع 
۷۰۵ کيلومترى فراز زمين حرکت مى کند و در هر ۱۶ روز يک بار داده ها را از سراسر زمين جمع آورى 
مى کند. بايد بگوييم که ماهواره ها در مدارهاى معين، در ارتفاع هاى مختلف و در مسيرهاى گوناگون 

به دور زمين گردش مى کنند (شکل ۵).

شکل۵  

در شکل ۵ رنگ سياه آب ها، رنگ آبی بازتاب رسوبات ساحلی، رنگ قرمز پوشش گياهی، رنگ 
سفيد ابر و برف و رنگ سبز جنس زمين را نشان می دهد. 

ماهواره ها وظايف گوناگونى دارند؛ براى مثال، ماهواره هاى نوآ (NOAA)، يکى از ماهواره هايى 
است که در مطالعات هواشناسى از آن استفاده مى شود. اين ماهواره که در ارتفاع ۸۷۰ کيلومترى قرار 
گرفته است، هر ۱۰۱ دقيقه يک بار به دور زمين مى چرخد، (شکل ۶) و داده هايى چون ميزان دما، 
رطوبت، ويژگى اليه هاى ابر و… را در ارتفاعات مختلف جّو دريافت کرده و به ايستگاه هاى زمينى 

مخابره مى کند.

الف   ــ ماهوارۀ لندست
ب   ــ نمونه اى از تصاوير ماهوارۀ لندست (۲۸/۵ × ۲۸/۵متر) 

استان اردبيل، جنگل هاى تالش و بخشى از درياى خزر
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شکل ۶   ــ ماهوارۀ نوآ

ارتفاع  در  ماهواره  اين  شد.  پرتاب  فضا  به  فرانسه  کشور  توسط   ۱۹۷۶ درسال  اسپات  ماهوارٔه 
٨٣٢ کيلومتر هر ١٠١ دقيقه يک بار به دور زمين حرکت می کند و مهم ترين ويژگی توانايی تصويربرداری 

از زوايای مختلف و برجسته نمايی پديده ها می باشد.
ماهواره ها برحسب ارتفاع خود، ميدان هاى ديد متفاوتى دارند؛ مثالً ماهوارٔه لندست، در هر گذر 
خود تقريباً داده هاى پهنه اى برابر ۱۸۵×۱۸۵ کيلومتر يا حدود ۳۵۰۰۰ کيلومترمربع را سنجش مى کند. 
اين ماهواره ها مى توانند انرژى پديده هايى کوچک در ابعاد ۲۸/۵×۲۸/۵ متر را روى سطح زمين ثبت 
کنند. به اين پهنٔه اندازه گيرى، يک پيکسل (Pixel) گويند. در برخى از ماهواره ها اندازٔه هر پيکسل 
ممکن است به ۱×۱ متر و کمتر از آن نيز برسد. هرچه اندازٔه يک پيکسل کوچک تر باشد، قدرت تفکيک 

تصوير آن بيشتر و پديده هاى کوچک ترى در آن قابل مشاهده و بررسى است.
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شکل ٧  ــ عکس ــ نقشۀ شهر تهران براساس داده هاى ماهوارۀ اسپات

کيلومتر
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 اميد نخستين ماهواره اى است که جمهورى اسالمى ايران آن را ساخته و به فضا پرتاب کرده 
است. اين ماهواره در ارتفاع ۲۴۶ تا ۳۷۷ کيلومترى فراز زمين حرکت مى کند و در هر ۲۴ ساعت ۱۵ 
بار دور زمين مى چرخد و داده هاى دورسنجى را به منظور استفاده در بخش هاى مخابراتى جمع آورى 

مى کرد و به مراکز مربوطه ارسال مى کرد. شکل ۸ تصويرى از اين ماهواره را نشان مى دهد.

شکل ۸   ــ سکوی پرتاب ماهوارۀ اميد

جدول اسامی ماهواره هايی که توسط ايران به فضا پرتاب شده است.
عمر مداریکاربردارتفاع (کيلومتر) پرتابگر موردنظرسال پرتابنام ماهوارهرديف
٢ ماهمخابراتی٣٧٥ــ١٣٨٧٢٥٠اميد١
٣ هفتهسنجش از دور٣١٠ــ١٣٩٠٢٤٠رصد٢
٢ ماهسنجش از دور٣٧٥ــ١٣٩٠٢٦٠نويد٣
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شکل ۹ــ نمونه اى از نقشۀ هواشناسى تهيه شده از ماهوارۀ نوآ ــ منطقۀ خاورميانه

۱ـ چرا تصويربرداری متوالى با فواصل زمانى کم برای مطالعهٔ پديده های هواشناسى ضرورت 
دارد؟ 

۲ـ در تصاوير ماهواره ای، رابطهٔ بين اندازهٔ پيکسل و قدرت تفکيک چگونه است؟

کاربردهای سنجش از دور
بدون شک، برنامه ريزى براى بهره بردارى از منابع زمينى و مديريت هاى محيطى نيازمند در دست 
داشتن اطالعات پايه اى دقيق، قابل اعتماد و روزآمد است. فّناورى سنجش از دور به دليل برخوردارى 
از اين ويژگى ها، برترى قابل مالحظه اى بر ساير روش ها دارد. همين امر سبب توسعٔه کاربردهاى آن در 
جغرافيا و علوم محيطى ديگر شده است. علم جغرافيا از مزاياى فن سنجش از دور بيشترين استفاده را 

فّعاليت ( 3  )
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مى کند؛ زيرا با علوم زمين و چگونگى بهره بردارى انسان از محيط سروکار دارد و به اطالعات جديد و 
قابل اعتماد نيازمند است. برخى از کاربردهاى سنجش از دور در جغرافيا عبارت اند از:

۱ــ تهئه داده هاى قابل اعتماد از پديده هاى سطح زمين و دسته بندى دقيق آنها. (شکل ۱۰)
دور.  از  سنجش  داده هاى  طريق  از  زمين  سطح  از  بخشى  پديده هاى  بين  ارتباط  نمايش  ۲ــ 

(شکل ۱۱).
بيشتر.  دقت  و  سرعت  با  زمين  کرٔه  گوناگون  نواحى  از  موضوعى  و  پايه  نقشه هاى  تهئه  ۳ــ 

(شکل ۱۲)

راهنمای نقشه
مراتع متراکم
اراضی ديم
مناطق صنعتی
اراضی کشاورزی
مراتع کم تراکم
باغات
باغ + کشاورزی
برونزده سنگی
مراتع مشجر
بستر رود
مراتع نيمه متراکم 
مراکز روستايی
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شکــل ۱۱ــ تصوير هــوايـى 
خليج فارس

شکــل ۱۲ــ تهيۀ نقشه هــاى 
مـوضوعى و نقشه هاى پايه از 

تصاوير ماهواره اى
اطــراف  از  (تـــصويـــرى 

سى و سه پل اصفهان)

ب ــ بزرگ نمايى نقشۀ تهيه شده 
از همان تصوير

الف  ــ تـصـوير مـاهــواره اى 

ابوموسی

تنب کوچک تنب بزرگ

بندر لنگه هنگام
تنگه هرمز
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داده هاى  بر اساس  البرز  دماوند در رشته کوه   قلۀ  بعدى  شکل 13ــ تصوىر سه 
تصاوىر ماهواره اى

4ــ تهىٔه مدل هاى دقىق 
به  زمىن  سطح  از  سه بعدى 
از  سنجش  داده هاى  کمک 

دور)شکل 13(. 

5  ــ شناساىى پدىده ها و پردازش 
تصاوىر ماهواره اى به منظور بهره بردارى 

از منابع زمىنى.
6  ــ بررسى وضعىت هوا و امکان 

پىش بىنى و کنترل آن.
7ــ ارزىابى و برآورد خسارت هاى 
)مثل  طبىعى  مخاطرات  اثر  بر  وارده 
زلزله( از طرىق مقاىسٔه تصاوىر مربوط به 

زمان هاى مختلف)شکل 14(. 

شکل 14ــ شکل هاى الف و ب قبل از زلزله و پ 
بعد از زلزله )زلزلۀ بم، 1382(

)الف(

)ب(

)پ(

فّعالیت )٤(

فهرستى از کاربردهای سنجش از دور در جغرافىا تهىه کنىد.
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براى احداث يک کارخانه يا شهرک صنعتى در مکانى مناسب، چه مسائل و نکاتى را بايد درنظر 
گرفت؟ شايد معيارهاى انتخاب يک مکان مناسب براى اين فعاليت ها از   نظر ما دانش آموزان به قرار 

زير باشد:
  دسترسى به مواد اوليه، 

  حمل و نقل آسان،
  نزديکى به منابع آب، 

 دسترسى به بازار مصرف.
اين موارد مى تواند بخشى از معيارهاى دانش آموزان براى احداث يک کارخانه يا شهرک صنعتى 
باشد. از اين رو، اگر بخواهيم در يک منطقه و در مکانى مناسب يک کارخانه يا شهرک صنعتى ايجاد 
کنيم، بايد معيارهايى چون فاصله از مراکز مسکونى، وجود زمين باير، سهولت دسترسى، وجود منابع 

آب، شيب زمين و … را درنظر بگيريم.
بديهى است رعايت اين موارد در يافتن بهترين مکان براى احداث يک کارخانه يا شهرک صنعتى، 

به جمع آورى داده هاى مختلف و فراوان نياز دارد.
جغرافى دانان از گذشته هاى دور در پژوهش هاى خود داده هاى مربوط به مناطق مختلف را به 
اشکال گوناگون جمع آورى، طبقه بندى و تجزيه و تحليل کرده و همواره سعى داشته اند نتيجٔه کار خود 

را به  صورت هاى متفاوت مثل کتاب، گزارش، مقاله يا نقشه نمايش دهند. 
فراوانى و حجم زياد اطالعات موردنياز براى برنامه ريزى ها و نيز محدوديت ذهن انسان براى 
سوى  از  رايانه ها  وسيلٔه  به  داده ها  پردازش  زياد  سرعت  و  سو  يک  از  آنها  از  نتيجه گيرى  و  پردازش 
ديگر، جغرافى دانان را به طراحى سيستم هاى اطالعات جغرافيايى، وادار کرده است. قابليت و دقت اين 

Geographic Information Systems (G.I.S) ــ١

درس هشتم : سيستم هاى اطالعاتى جغرافيايى1
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سيستم ها به  حدى است که نه تنها جغرافى دانان، بلکه بسيارى از دانشمندان علوم زمين (زمين شناسان، 
خاک شناسان، جنگل شناسان و کارشناسان کشاورزى و …) که با داده هاى مکانى سروکار دارند، از 

آنها استفاده مى کنند. 

فرايند کار در سيستم اطالعات جغرافيايى
در دهٔه ۱۹۶۰ ميالدى با به کارگيرى رايانه ها در پردازش اطالعات مکانى، تحول بزرگى به وجود 
آمد و سيستم هاى اطالعات جغرافيايى جايگزين فنون و شيوه هاى دستى و وقت گير شدند. در اين سيستم، 
روش هاى گردآورى، ذخيره سازى، بازيافت و تجزيه و تحليل داده ها دگرگون شدند و جغرافى دانان به 

ابزار مؤثر و سريع در پژوهش هاى جغرافيايى دست يافتند.
به کارگيرى رايانه ها براى تحليل هاى مکانى جغرافيايى توسط جغرافى دانان باعث شد که:

۱ــ سطح کارايى ارتقا يابد.
۲ــ امکان دسترسى سريع به اطالعات وجود داشته باشد.

۳ــ ويرايش و تغيير مداوم و نيز به روز کردن اطالعات ممکن باشد.
۴ــ يافته هاى تحليل مکانى به اشکال متنوع (نقشه ها و گزارش ها) منتشر شوند.

در حقيقت، رايانه در جغرافيا حکم ماشين حساب در رياضى را دارد. همچنان که ماشين حساب، 
محاسبات رياضى را دقيق و تسريع مى کند، رايانه نيز با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايى، کسب 

داده ها، مديريت آنها، پردازش و دريافت اطالعات جديد، جغرافيا را کاربردى و دقيق تر کرده است. 
در شکل ۱ به چرخٔه کار در يک سيستم اطالعات جغرافيايى توجه کنيد.

ابتدا داده هايى از محيط جمع آورى مى شوند:
 مرحلٔه ۱: سپس داده ها به رايانه وارد و در آن ذخيره مى گردند. 

مرحلٔه ۲: داده ها براساس خواست ها و نيازهاى کاربران و برنامه ريزان محيطى، در رايانه تجزيه 
و تحليل مى شوند.

مرحلٔه ۳: اطالعات براساس اهداف مورد نياز به شکل نقشه، متن و جدول يا گزارش در مى آيد 
که خروجى رايانه ناميده مى شود.

به  و  مى کنند  خوداستفاده  طرح هاى  در  کار  نتايج  از  کاربران  مرحله ،  آخرين  در  مرحله۴:   
تصميم گيرى مى رسند. بديهى است نتيجٔه تصميمات به اجرا در مى آيد.
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ساير  و  جغرافى دانان  و  مى کند  عمل  سيستمى  به صورت  که  فرايند  اين  مجموعٔه  به  مرحله  ۵:   
پژوهشگران را در تصميم گيرى يارى مى دهد، سيستم اطالعات جغرافيايى مى گويند.  

کرد.  تعريف  اين گونه  را   (GIS) جغرافيايی  اطالعات  سيستم  می توان  بنابراين 
مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای رايانه ای که امکان جمع آوری، ذخيره، پردازش 

و تجزيه و تحليل و نمايش داده های مکانی را برای کاربران فراهم آورد.

اطالعات براى تصميم گيرى

جمع آورى داده ها

منابع داده هاورود داده ها

دنياى واقعى

کار
جام 

ان

 (۱)

 (۲)

 (۳)

 (۴)

 (۵
)

کاربران

مديريت داده ها

ه و 
جزي
ش و ت

رداز
پ

ده ها
ل دا

تحلي

فايل ها

شکل ۱ــ گردش کار در يک سيستم اطالعات جغرافيايى
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شکل ۲ــ پنج مرحلۀ اصلى يک سيستم اطالعات جغرافيايى

پنج مرحلٔه اصلی يک سيستم اطالعات جغرافيايی را به صورت ديگری در شکل٢ می بينيد.
به شمار  جغرافيايى  اطالعات  سيستم هاى  در  داده ها  ورود  منبع  مهم ترين  نقشه ها  منابع:  ۱ــ 
مى روند. اطالعات نقشه اى به صورت رقومى شده در رايانه ذخيره مى شود و امکان تغيير و اصالح و 
تکميل آن همواره وجود دارد. عکس هاى هوايى و تصاوير ماهواره اى نيز از منابع معتبر و مفيد يک 
سيستم اطالعات جغرافيايى به شمار مى روند. اين منابع به ارتقاى کمى و کيفى اطالعات مورد نياز سيستم 
اليه هاى١مختلف  افزودن  و  آوردن  به روز  و  نقشه  بازنگرى  در  و  مى کنند  کمک  جغرافيايى  اطالعات 
اطالعات نقش بسيار مؤثرى دارند. اطالعات تصاوير ماهواره اى و هوايى نيز ازطريق رقومى  کردن يا 

اسکن کردن به سيستم هاى اطالعات جغرافيايى وارد مى شود.
١ــ به هريک از واحدهاى اطالعاتى (داده هاى پايه) که موضوع خاصى را دربر داشته باشد، يک الئه اطالعاتى مى گويند؛ مثالً آب ها 

(سطحى، زيرزمينى، ميزان بهره بردارى، شبکٔه آب ها و …) يک الئه اطالعاتى را تشکيل مى دهند.

تصميم گيرى (انجام کار) 

سيستم تعيين موقعيت 
G.P.S جغرافيايى

گزارش هاى 
نقشهميدانى

کدبندى، طبقه بندى، اصالحاسکن کردن و رقومى کردن

فضايى،  تحليل  و  تجزيه  مدل سازى،  داده ها،  پردازش  و  ترکيب 
انطباق نقشه ها و تصاوير و ساير اطالعات

جدولنقشه چارت و نمودارمتون

ابع 
 من

(۱)
دى

ورو
 (۲

)
ليل

 تح
ه و

جزي
ــ ت

ش 
داز

پر  (
۳)

جى
خرو

 (۴
)

 (۵
)

کار 
جام 

ان
مرحله

تصاوير .......
ماهواره اى

عکس هاى 
هوايى

جدول داده هاى 
آمارى
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جداول از ديگر منابعى هستند که آمارهاى مختلف از پديده هاى طبيعى و انسانى را دربر دارند. 
سيستم تعيين موقعيت جغرافيايى۱ نيز يک منبع اطالعاتى ديگر است که امکان تعيين موقعيت فرد را در 

۲۴ ساعت شبانه روز در هر نقطٔه کرٔه زمين به کمک سيستم ماهواره اى فراهم مى سازد. 
عالوه بر موارد ياد شده، گزارش هاى ميدانى و … نيز مى توانند اطالعات مفيدى دراختيار يک 

سيستم اطالعات جغرافيايى قرار دهند.
۲ــ ورودى: اکنون بار ديگر به شکل ۲ نگاه کنيد. درمرحلٔه ورود داده هاى مختلف، منابعى 
مثل نقشه، عکس، تصويرهاى ماهواره اى، جداول، مختصات جغرافيايى و گزارش هاى ميدانى وارد 

رايانه مى شوند. اين داده ها از طريق اسکن کردن، کدبندى و … به سيستم راه مى يابند.

بيشتر بدانيم

سيستم تعيين موقعيت جغرافيايى چيست؟
ماهواره هاى  از  مجموعه اى  از  متشکل  سيستم  اين 
پديده هاى  موقعيت  که  است  جغرافيايى  موقعيت ياب 
مختلف را در روى کرٔه زمين شناسايى و به کاربران مخابره 
آنتن دار  قوى  گيرنده هاى  از  مى توانند  کاربران  مى کند. 
را  خود  موقعيت  و  کنند  استفاده  دستى  گيرنده هاى  يا 
برقرارى  از  پس  و  مى شوند  روشن  گيرنده ها  دريابند. 
مشخص مى کنند که  ارتباط با ماهواره هاى مذکور دقيقاً 
اکنون گيرنده در چه طول و عرض جغرافيايى (مختصات 
جغرافيايى) در روى کرهٔ زمين قرار دارد و همچنين ارتفاع 
دقيق آن نقطه از سطح دريا چقدر است. اين سيستم براى 
حتى  و  آسمان  در  هواپيماها  درياها،  در  کشتى ها  رديابى 
خودروها در روى زمين کمک مؤثرى مى کند و براى ساير 
موارد، کاربردهايى دارد؛ مثالً نقشه کش ها مى توانند براى 

تعيين دقيق پديده ها از آنها استفاده کنند.

Global Positioning Systems (G.P.S) ــ١
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۳ــ پردازش: در اين مرحله، داده هايى که به شکل هاى مختلفى وارد سيستم شده اند، مطابق 
از  نهايت،  در  مى گيرد.  صورت  ترکيب  و  تجزيه  و  مى شوند  (طبقه بندى)  اليه بندى  کاربران،  اهداف 
و  دقيق  اطالعات  دربرگيرندٔه  که  مى شود  حاصل  جديدى  الئه  مختلف،  اليه هاى  تلفيق  و  جمع بندى 

مورد نياز کاربران است. (شکل ۳)
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شکل 4ــ نقشۀ وضعىت زمىن براى تبدىل به فضاى سبز شهرى 
)نمونه اى از نقشه هاى خروجى سىستم هاى اطالعات جغرافىاىى(

4ــ خروجى: در اىن مرحله ، نتىجٔه تجزىه و تحلىل ها به صورت نقشه، نمودار، جدول و … توسط 
چاپگر ىا رّسام ترسىم مى شود و از سىستم راىانه اى درىافت مى گردد. خروجى ها ممکن است  دربردارندٔه 
الىه هاىى بر مبناى داده هاى اولىه باشند ىا اطالعات ترکىبى جدىدى را نشان دهند. براى درىافت خروجى ها، 
الزم است کاربران و مدىران سىستم اطالعات جغرافىاىى با ىکدىگر مشورت کرده و با تشخىص نىازها، 

خروجى هاى مورد نظر را تعىىن و سىستم را براساس آن تنظىم کنند. 
5 ــ انجام کار: نتاىج نهاىى حاصل از ىک سىستم اطالعاتى جغرافىاىى که به صورت هاى مختلف 
در دسترس قرار مى گىرد، در تصمىم گىرى برنامه رىزان و جغرافى دانان نقش زىادى دارد و آنان را در 

چگونگى اجراى طرح هاى مختلف ىارى مى دهد.
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کاربردهای (GIS) سيستم اطالعات جغرافيايی
روند  اين  و  کرده  پيدا  مختلف کاربرد  زمينه های  در   (GIS) جغرافيايی اطالعات  امروزه سيستم 

به طور روزافزون در حال توسعه است که به برخی از آنها اشاره می شود:
١ــ برنامه ريزی های منطقه ای، ناحيه ای، شهری، روستايی (شکل ٤ و ٥)

٢ــ مکان يابی کارخانه ها، شهرها و شهرک های صنعتی
٣ــ شناسايی خطرهای محيطی

٤ــ ايمنی و امنيت
٥ ــ کشاورزی

٦ ــ محيط زيست
٧ــ مديريت آب
٨ ــ راه سازی

شکل ۵ ــ تصوير حاصل از ترکيب نقشۀ وضعيت زمين براى تبديل به فضاى سبز شهرى با اليۀ مناطق غيرمجاز
(نمونه اى از نقشه هاى خروجى سيستم هاى اطالعات جغرافيايى)

وضعيت زمين
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بيشتر بدانيم

براى طراحى يک سيستم اطالعات جغرافيايى و انجام فرايند کار در سيستم، نرم افزارهاى 
مختلفى تهيه شده است که پس از نصب بر روى رايانه ها، کار ذخيره سازى، بازيافت، پردازش 
و تحليل و نمايش اطالعات را ممکن مى سازند. ازجملٔه مشهورترين اين نرم افزارها مى توان 

به موارد زير اشاره کرد.
(Arc/view) آرک ويو
(Arc/info) آرک اينفو

(Idrisi) ادريسى
(caris) کاريس

(Arc/GIS) آرک، جى.آى.اس
(Ilwis) يلويس

(surfer) سورفر
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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

ست
ط زي

محي
ابع 

من

عى
طبي

ابع 
من

انى
انس

ابع 
من

آب
خاک
هوا
گياهان
جانوران

جمعيت
سکونتگاه ها
نظام بهره ورى
نظريه هاى

اقتصادى واهداف 
اجتماعى
حمل و نقل

و…

برنامه ريزى محيطى

ست
ط زي

محي
يى 

افيا
جغر

ت 
يري
مد

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   )
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همان طور که در درس گذشته بيان شد، جغرافيای کاربردی با شناخت علمی محيط طبيعی و 
انسانی می تواند راه حل های مناسبی برای سازمان دهی مطلوب سرزمين و محيط ارائه دهد. يکی از 
برنامه هايی که به کمک جغرافيای کاربردی آمده، تا به نتايج مطلوب دست يابد «آمايش سرزمين» است.
آيا تاکنون اصطالح آمايش سرزمين را شنيده ايد؟ با شنيدن اين کلمه چه موضوعاتى به ذهن 

شما مى رسد؟  
کلمٔه آمايش از مصدر آمودن به معناى آميختن، درهم ريختن، آراستن و نظم دادن است. 
به نظر شما چرا در سال هاى اخير جغرافى دانان از اين کلمه بيشتر استفاده مى کنند؟ در واقع، آمايش 
سرزمين ترکيبى از رشته هاى مختلف علوم انسانى تجربى و فّنى است که با مشارکت  منطقى و شيوه اى 
کشور  يک  مرزهاى  و  قلمرو  محدودٔه  سرزمين  واقع  در  مى پردازد.  سرزمين  سازماندهى  به  هماهنگ 

شامل خشکى ها، آب ها، فضاى باالى آن تا اعماق زمين است. 

منظور  به  فّعاليت هايش  و  فضا  و  انسان  رابطۀ  تنظيم  به  که  است  برنامه ای  سرزمين  آمايش 
معنوی  و  مادی  وضعيت  بهبود  منطقه ای،  تعادل  جهت  از  امکانات،  همۀ  از  منطقى  بهره برداری 
انسان و حفاظت از محيط زيست می پردازد. اين برنامه، براساس ارزش های اعتقادی و فرهنگى با 

ابزار علم و تجربه در طول زمان شکل مى گيرد.

و  او  اجتماعى  و  اقتصادى  فّعاليت هاى  انسان،  مى بينيد،  بعد  صفحٔه  شکل١  در  که  همان طور 
فضا، عناصر مشترک جغرافيا و آمايش سرزمين را تشکيل مى دهند. هدف آمايش سرزمين، سازماندهى 

مطلوب فضا به منظور رسيدن به توسعۀ پايدار است.

درس يازدهم : جغرافيا و آمايش سرزمين
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مکان، بستر اين طرح است که در دانش 
جغرافيا اهميت بسيار دارد. جغرافيا (با شناخت 
ساماندهى  با  سرزمين  آمايش  و  منابع)  ارزيابى  و 

فّعاليت ها ارتباط متقابل دارند.

شکل ١ــ نمودار رابطۀ جغرافيا و آمايش سرزمين

اقتصادى

اجتماعى

فرهنگى

نظامى 
سياسى

ارزش هاى اعتقادى

اقليم و سرزمين

جمعيت و جوامع

فّعاليت

امور

انسان

فضاى 
جغرافيايى

شکل ٢ــ نمونه اى از نقشۀ کاربرى اراضى

درياى عمان

خليج فارس

دريــــاى خزر

جنگل و بيشه زار
مراتع دامپرورى (گوسفند و بز)
زمين زراعى (گندم، جو و باغبانى)

کشت آبى 
پرورش دام به وسيلۀ عشاير
زمين باير
مرکبات
پنبه
خرما
انگور
برنج
چغندرقند
چاى
گندم

۰  ۱۵۰  ۳۰۰ کيلومتر 
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شکل ٣ــ نقشۀ کاربرى اراضى در حومۀ پاريس

0 5km

N

کيلومتر

صنايع سنگين شامل صنايع شيميايى و مهندسى
صنايع اتومبيل سازى

کارگاه هاى کوچک قديمى
صنايع سبک

صنايع پيشرفته با فّناورى باال

اهداف آمايش سرزمين در اروپا
براى يکپارچه سازى الگوهاى توسعه، در کشورهاى اين قاره منشور آمايش سرزمين اروپا سه 

هدف اساسى را مورد  توجه قرار داده است که عبارت اند از:
الف) توسعٔه متوازن اجتماعى و اقتصادى مناطق مختلف اروپا

آمايش سرزمين در اروپا
تاريخچۀ پيدايش

پس از وقوع جنگ جهانى دوم و بروز وقايع سياسى و نظامى و زيست   محيطى (بمباران شهرها، 
روستاها، مزارع و …) کشورهاى صنعتى به استفادٔه بهتر از سرزمين و توان هاى آن توجه کردند. چنين 

مسئله اى مقدمٔه طرح آمايش سرزمين در اروپا شد. 

مراحل آمايش سرزمين
امروزه جوامع صنعتى در زمينٔه آمايش سرزمين پيشرفت زيادى کرده اند که مراحل آن به طور 

خالصه عبارت است از:
  گردآورى اطالعات مختلف سرزمين
  تجزيه و تحليل اطالعات سرزمينى

  تهئه نقشه هاى آمايش سرزمين و برنامه ريزى براى اجراى آن.
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ب) افزايش کيفيت سطح زندگى شهروندان
ج) بهره بردارى آگاهانه و مسئوالنه از منابع طبيعى و حفاظت آن

سطوح و محتوای آمايش سرزمين در اروپا           
براى رسيدن به اهداف آمايش سرزمين بايد بين نهادهاى گوناگون هماهنگى وجود داشته باشد تا 
بتوانند برنامه هايى را براى تأمين منافع عمومى فراهم کنند. آمايش سرزمين در اروپا در سطوح مختلف 

به شرح زير صورت مى گيرد:
۱ــ در سطح محلى (آمايش توان هاى محلى)

۲ــ در سطح منطقه اى (آمايش توان هاى منطقه مانند يک منطقٔه ساحلى)
۳ــ در سطح مّلى (آمايش توان هاى ملّى مانند کشاورزى و صنعت)

۴ــ در سطح قاّره ای (هماهنگى موضوعات آمايشى کشورهاى مختلف)
بهترين سطح براى آمايش سرزمين، سطح منطقه اى است؛ درصورتى که در مسير برنامه ريزى هاى 

ملّى انجام شود. 

بيشتر بدانيم

در آلمان، مجلس نمايندگان فدرال با توافق نمايندگان اياالت مختلف، قانون آمايش 
سرزمين اين کشور را در سال ۱۹۶۵ به تصويب رسانيد. براساس اين قانون، تکاليف، 

اهداف و اصول آمايش سرزمين به شرح زير تنظيم شد.
۱ــ ساختار فضاى کل کشور بايد با وضعيت متوازنى از فضاهاى متراکم (شهرهاى 

بزرگ) و مناطق روستايى توسعه داده شود.
و  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  شرايط  با  بايد  مناطق  فضايى  ساختار  ۲ــ 

ـ   بومى (اکولوژيک) متناسب باشد. زيست   ـ
۳ــ وضعيت ارتباطات، مساکن، مشاغل و خدمات مناطق عقب مانده به ميانگين 

توسعٔه آلمان برسد.
۴ــ تراکم جمعيت روستاها و ساختار آبادى ها حفظ شود.

۵ ــ آينده نگرى در ارتباط با اکتشاف و استخراج معادن درنظر گرفته شود.
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۶ ــ مقتضيات دفاع نظامى و غيرنظامى مورد توجه قرار گيرد.
۷ــ به همبستگى ميهنى و تاريخى اياالت توجه شود.

۸ ــ در تغيير کاربرى زمين، سازگارى هاى زيست بومى و اکولوژيک محيط با 
برنامه هاى کشاورزى و جنگل دارى مورد توجه قرار گيرد. 

۹ــ ايالت ها مى توانند با توجه به اصول آمايش ملّى به آمايش منطقه اى نيز بپردازند.

آمايش سرزمين در ايران
با توجه به وسعت، تنوع جغرافيايى، پراکندگى توان هاى محيطى و نيروى انسانى در کشورمان، 
پرداختن به آمايش سرزمين امرى ضرورى است. تفکر برنامه ريزى آمايش سرزمين در ايران به اواسط 
دهٔه ۱۳۴۰ برمى گردد. در سال ۱۳۴۵ گزارشى با عنوان «مسئلٔه افزايش جمعيت شهر تهران و نکاتى 
پيرامون عمران کشورى» انتشار يافت. از اواخر همين دهه، مذاکرات ايران و فرانسه درمورد آمايش 

سرزمين مطرح شد.
براى درک بهتر جايگاه آمايش سرزمين در کشورمان، ابتدا بايد تاريخ سازماندهى مکانى فّعاليت ها 

را مرور کنيم. به طور کلّى، سازماندهى مکانى فّعاليت ها در ايران به چهار مرحله تقسيم مى شود:
حکومت  اواسط  تا  زمانى  از نظر  و  است  کشور  مناطق  کلئه  شامل  مرحله  اين  اّول:  مرحلۀ 
رضاشاه را دربر مى گيرد. در اين مرحله، برنامه ريزى هاى عمرانى به طور کلى بدون مطالعات کارشناسى 
صورت مى گرفت؛ برنامه ريزى شهرى و روستايى به مفهوم کنونى آن وجود نداشت و لزوم برنامه ريزى 

در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى محسوس نبود.
مرحلۀ دوم: در اين مرحله که از اواسط سلطنت رضاشاه تا اوايل برنامٔه عمرانى پنجم ادامه داشت، 
دست اندرکاران هنوز به لزوم برنامه ريزى هاى اقتصادى و اجتماعى پى   نبرده بودند. فقط تعداد کمى از 
مناطق کشور رشدى بدون برنامه داشتند. برنامه هاى اّول تا چهارم هم به توسعٔه کشور کمک چندانى 

نکرده بود. در اوايل برنامٔه پنجم و هم زمان با افزايش بهاى نفت، ضرورت برنامه ريزى ها آشکار شد. 
شديد  تمرکز  (نظير  قبل  دورٔه  برنامه ريزى هاى  مشکالت  به  پاسخ  در  مرحله  اين  سوم:  مرحلۀ 
جمعيت، فّعاليت ها و سرمايه ها در تهران و همچنين مشکالت اجتماعى ناشى از آن) آغاز شد.در اين 
مرحله، لزوم ساماندهى فضايى احساس شد و يکى از بخش هاى سه گانٔه اصلى برنامٔه عمرانى ششم به اين 
موضوع اختصاص يافت. به عالوه طرح آمايش سرزمين به عنوان ابزار توسعٔه فضايى کشور مطرح شد. 
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مرحلۀ چهارم: پس از پيروزى انقالب اسالمى،در اوايل دهٔه ۱۳۶۰ بار ديگر به ضرورت آمايش 
سرزمين توجه شد و مطالعات آن بين سال هاى ۱۳۶۴ــ۱۳۶۲ انجام پذيرفت. در قانون اجراى اصل 
چهل وهشتم (۴۸) قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران دولت مکلف است تا دو سال پس از تصويب 

اين قانون و در اجراى اصل چهل وهشتم (۴۸) قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به منظور:
۱ــ رفع هرگونه تبعيض در استفادهٔ مناطق مختلف کشور از منابع طبيعى و سرمايه هاى ملى،

۲ــ فراهم کردن زمينٔه رشد همٔه مناطق متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده،
۳ــ توزيع مناسب فّعاليت هاى اقتصادى در مناطق مختلف کشور،

۴ــ استفادٔه بهتر از قابليت ها و مزيت هاى نسبى، در راستاى نقش منطقه اى و بين المللى کشور.
با مطالعات و بررسى هاى کارشناسانه  و مالحظٔه ميزان سرمايه گذارى هاى انجام شده در سال هاى 
گذشته و شاخص هاى توسعه يافتگى مناطق طرح آمايش سرزمين تهيه و اقدامات قانونى الزم براى اجراى 

آن از آغاز سال ۱۳۸۳ به عمل آمد. 
در سال هاى اخير، نهادهاى اصلى حکومت جمهورى اسالمى ايران بر اين مسئله تأکيد کرده اند 
که توسعٔه بدون برنامٔه مناطق بايد مهار شود و هرگونه برنامه ريزى مبتنى بر اصول آمايش سرزمينى باشد. 
در اوايل سال ۱۳۷۸ در سياست هاى کالن برنامٔه پنج سالٔه سوم بر چارچوب هاى زير به عنوان «اصول 

کلى آمايش سرزمينى کشور» تأکيد شد.

اصول کلی آمايش سرزمين :
مالحظات امنيتى و دفاعى ،

وحدت و يک پارچگى سرزمين ،
حفاظت محيط زيست و احيای آن ،

کارايى و بازدهى اقتصادی ،
گسترش عدالت اجتماعى و محروميت زدايى ،

حفظ هويت اسالمى و ميراث فرهنگى.

همان طور که گفتيم، در کشور ما آمايش سرزمين ابعاد ارزشى، سياسى، قانونى، علمى و هنرى 
دارد.



ـيـا١١٩١١٩
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
ج

سطوح و فرايند آمايش سرزمين در ايران
۱ــ تهيۀ طرح کالن ملى: اين طرح چارچوبى کالن براى اقدامات مربوط به سرزمين است 
و  شناسايى  کشور  خدمات  و  بازرگانى  و  صنايع  کشاورزى،  بخش هاى  فّعاليت هاى  آن،  براساس  که 

خط مشى هاى آينده براى برنامٔه توسعٔه ملى مشخص مى شود.

راهنما 

فضاهاى مجهز و سازمان يافته آمايش سرزمين سطح ۱

ارتفاعات باالى ۲۵۰۰ متر 
فضاهاى مجهز و سازمان يافته آمايش سرزمين سطح ۲

برخى از شهرهاى کمتر از ۱۰۰ هزار نفر
شهرهاى بين ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر

اقليم و سرزمين
برق

راه آهن
راه سطح ۲

مرکز سطح ۳ تخليه و توزيع کاال 
مرکز خدمات بازرگانى

مرکز سطح ۲ ويژه ورود و صدور کاال
مرکز سطح ۳ ورود و صدور کاال

مرکز سطح ۲ صنعتى

مرکز خدمات سطح ۲ ويژه خدمات

مناطق کشت فشرده
مناطق کشت گسترده

قلمرو کشت ديم
مناطق کشت حاشيه اى

فّعاليت هاى توليدى و خدماتى 
کشاورزى

صنعت

به طرف مشهد

زاهدان

به طرف کراچى

خاش

مان
 کر
رف

ه ط
ب

سراوان
ايرانشهر

چابهار

درياى عمان

به طرف بندرعباس

زابل

شکل ٤ــ زمينۀ طرح پايۀ آمايش استان سيستان و بلوچستان در چارچوب طرح پايۀ آمايش سرزمين

۲ــ آمايش در سطح منطقه اى: اين مرحله، شامل شناسايى و ارزيابى محيطى، اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى در سطح يک منطقه و تهئه طرح آمايش آنها براساس اهداف مورد نظر در مرحلٔه 
قبلى است. پس   از تهئه طرح کالن ملى، با توجه به اينکه مناطق جغرافيايى ايران از قابليت و توان های 
متفاوتى برخوردارند، در هر منطقه، برنامٔه آمايش همان منطقه تهيه مى شود؛ براى مثال، در برخى مناطق 

جمعيت و جوامع 
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قابليت ها مبتنى بر فّعاليت هاى گردشگرى و در بعضى، مبتنى بر فّعاليت هاى کشاورزى يا صنعتى است. 
در نواحى ساحلى رويکرد آمايش مخصوص به خود و ويژٔه نواحى ساحلى است. 

براى آمايش توان هاى يک منطقه ابتدا نقشٔه قابليت هاى آن منطقه را تهيه مى کنند. نقشٔه اقليم، نقشٔه 
هيدرولوژى (آب هاى سطحى و زيرزمينى)؛ نقشٔه ناهموارى هاى سطحى زمين (ژئومورفولوژى)، خاک و 
نقشٔه پراکندگى گياهى و جانورى از  جمله نقشه هاى الزم براى ارزيابى توان محيط زيست يک منطقه اند. 
هريک از اين نقشه ها دربردارندٔه اطالعات زيادى دربارٔه توان هاى محيطى يک منطقه است. 
با استفاده از اين نقشه ها مى توان به محدوديت منابع سرزمين براى کاربرى موردنياز پى برد. همچنين 
مى توان واحدهاى زيست محيطى١مشابه را شناسايى کرد و سپس به برنامه ريزى و آمايش آنها پرداخت. 

در شکل ٥ تعدادى از نقشه هاى مورد نياز براى آمايش اراضى کشاورزى نشان داده شده است. 

١ــ مناطقى که توان زيست محيطى مشابهى دارند، مناطق زيست محيطى همگن خوانده مى شوند.

بالف

تپ

۲ــ۰
۵ ــ۲
۸ ــ ۵
۱۲ــ ۸
۱۵ــ۱۲
۲۰ــ ۱۵
۳۰ــ۲۰
۶۰ ــ۳۰
+ ــ۶۰

نقشۀ کاربرى فعلى اراضى 
نقشۀ هم ارتفاع 

نقشۀ فرسايش
نقشۀ شيب

باغ و کشاورزى
بستر رودخانه
زراعت ديم
مرتع عالى
مرتع متوسط
مرتع ضعيف

ارتفاع از سطح دريا به مترکاربرى فعلى 
۲۰۰۰ــ۱۶۰۰
۲۴۰۰  ــ۲۰۰۰
 ۲۸۰۰ ــ۲۴۰۰
۳۲۰۰  ــ۲۸۰۰
۳۶۰۰  ــ۳۲۰۰

فرسايش برحسب تن (در سال)
۳۱۲ــ۱۹۰
۳۹۹ــ۳۱۳
۴۹۷ــ۴۰۰
۶۱۰ ــ ۴۹۸
۸۶۹ ــ۶۱۱

درصد شيب

١:۲۰۰۰۰۰

شکل ٥ ــ چند نمونه از نقشه هاى مورد نياز براى آمايش سرزمين
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۳ــ تهيۀ برنامه هاى توسعه و آينده نگرى: پس از تعيين برنامه هاى ملى و شناسايى توان هاى 
محيطى مناطق، طرح ها جنبٔه عملياتى به خود مى گيرند. در اين مرحله، هماهنگى ارگان ها و نهادها با 

پروژه ها و طرح هاى آمايشى بسيار اهميت دارد.
در برنامٔه آمايشى همواره بايد آينده نگرى مورد توجه باشد؛ مثالً با توجه به رشد جمعيت در يک 
منطقه و توسعٔه اقتصادى آن، محدوديّت شبکه هاى ارتباطى و توسعٔه حمل  و نقل براى سال هاى آينده 
مورد توجه و برنامه ريزى قرار گيرد. به نظر شما براى آمايش و برنامه ريزى حمل ونقل در يک منطقه 

درآينده چه نقشه هايى الزم است؟

نتايج نهايى طرح آمايش سرزمين در ايران
آمايش سرزمين در  واقع مهم ترين برنامٔه جامع توسعٔه ملى است که در آن توان ها و محدوديت هاى 
مناطق مختلف جغرافيايى براى توسعٔه ملى و پايدار مورد توجه قرار   مى گيرد. در پايان به دو نمونه از 

نتايج آمايش سرزمين اشاره مى کنيم.
الف) در زمينۀ جمعيت

ــ پيش بينى تحوالت جمعيت کشور طى سال هاى مورد برنامه ريزى
ــ تعيين محدوده هاى روستايى با توجه به اولويت هاى توسعٔه آنها

ــ منطقه بندى کشور بر اساس وضعيت مهاجرتى آن (مهاجرفرستى، مهاجرپذيرى).
ب) در زمينۀ فّعاليت هاى اقتصادى

ــ ناحيه  بندى کالن قلمروهاى کشاورزى
ــ ناحيه بندى  صنايع و خدمات کشور براساس ميزان توسعه يافتگى

ــ تعيين مناطق معدنى با عملکرد ملى
ــ سطح بندى مراکز اصلى گردشگرى با عملکرد ملى و بين المللى

ــ مکان يابى راه ها، فرودگاه ها، خطوط انرژى
ــ تعيين محدوده هاى جديد براى شهرها

ــ تعيين مراکز صنعتى کشور و درجٔه توسعه يافتگى آنها.
برنامٔه آمايش سرزمين مى تواند در ترسيم چشم انداز توسعٔه يک کشور نقش مهمى داشته باشد. 

در اين روند، مطالعات جغرافيايى به تهئه برنامٔه آمايش سرزمين بسيار کمک مى کند.
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فّعاليت

شکل ٦ ــ مدلى از آمايش سرزمين در سطح محلى

۱ـ سه مورد از اهداف اساسى آمايش سرزمين در اروپا را بنويسيد.
۲ـ آمايش سرزمين در کشور ما ، تا انقالب اسالمى، چه مراحلى را طى کرده است؟

۳ـ در سال های اخير، نهادهای اصلى نظام جمهوری اسالمى بر چه عواملى به    عنوان اصول 
کلى آمايش کشور تأکيد کرده اند؟

۴ـ سطح منطقه ای آمايش سرزمين در کشورمان را به اختصار توضيح دهيد.
۵  ـ نتايج نهايى آمايش سرزمين در بخش اقتصادی کدام اند؟ (۴ مورد)
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