
1398قم/احمدمرادی



1398قم/احمدمرادی



بهبودبرایطبیعیمحیطوانسانمتقابلروابطبررسیعلمجغرافیا
استبشرزندگی

.شما در این درس با چرایی جغرافیا و روش مطالعه در آن آشنا می شوید

فصل اول
جغرافیا چیست؟

1398قم/احمدمرادی



پل طبیعت  تهران

1398قم/احمدمرادی



.ایدخواندههامکانسایروخودپیرامونمحیطدربارهمطالبیگذشته،هایسالطی
یحتوهاکوهورودهاوهوا،آبمختلف،هایگاهزیستمانندزمین،کرهبهمربوطاطالعات

وونپیراممحیطازمادانشکندمیکمکمابهکههاسنتورسوموآداببهمربوطمسائل
.یابدافزایشهامکانسایر

است؟داشتهنقشیانسانزندگیکیفیتبهبودجهتدرمحیطشناختآیا

1398قم/احمدمرادی



از بزرگ ترین مجموعه های صنعتی شناخته ( استان خوزستان)سازه های آبی شوشتر:1شکل 
شاهکار نبوغ و )شده در عصر پیش از انقالب صنعتی در جهان است و از سوی سازمان یونسکو 

.نامیده شده است( خالقیت
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ی را انسان در طول تاریخ تالش کرده است که ناشناخته های جهان هست
.دمعلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخش

.رودقدیمی ترین دانش های بشری به شمار میجغرافیایکی از 

نقش علوم محتلف مانند 
شرجغرافیا دربهبود زندگی ب

«انانسجایگاهعنوانبهزمینمطالعهعلم»

.دبه کاربرده شاراتوستن واژه جغرافیا اولین بارتوسط دانشمند یونانی

باشدمی(توصیفوترسیمGRAPHY)و(زمینGEO)کلماتشاملجغرافیا
(زمینترسیم)

1398قم/احمدمرادی

مفهوم لغوی جغرافیا

تعریف جغرافیا، توسط اراتوستن



هاییویژگباکندمیکمکانسانبهکهاستبشریدانشازقسمتآنجغرافیا
ودبهبجهتدرآنهاازوشودآشنامحیطدرآنهابینروابطوانسانیوطبیعی
.کنداستفادهخویشزندگی

علومسایرازگرفتنکمکباجغرافیا.داردوجودارتباطهارشتهسایروجغرافیابین
.دهدمیپاسخخودسؤاالتبه
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1398قم/احمدمرادی

ارتباط بین علوم و فنون 2شکل 
مختلف جغرافیا و شاخه های آن



طبیعیجغرافیای ( 1

انسانیجعرافیای ( 2

جغرافیاییفنون (3

1398قم/احمدمرادی

شاخه های اصلی جغرافیا



چندمثال
طه

درراب
با

ط
ارتبا

ن
بی

جغرافیا
با

دیگرعلوم
:وهواشناسیآبباهواشناسیارتباط

وزندگیکانمبررابطهاینتأثیربررسیولیاستهواشناسیاصلیک«یابدمیکاهشدماارتفاعافزایشبا»اینکه
واشناسیوهآبحوزهدر...وگردشگریهایجاذبهاقتصادی،فعالیتآب،منابعساختمانی،مصالحنوع:نظیرانسان

.است

:اقتصادیجغرافیایبااقتصادارتباط
جغرافیایوکندمیمطالعهراتقاضاوعرضهواقتصادیهاینظامخدمات،وکاالهامصرفوتوزیعتولید،اقتصادعلم

برایدازدپرمیشانزندگیمحیطبارابطهدرمختلفهایمکاندرانسانیهایگروهمعیشتچگونگیبهاقتصادی
دارد؟تأثیرصنعتیشهرهایگیریشکلدرناحیهیکمعدنیمنابعچگونهمثال

:آمارعلمباجغرافیاارتباط
مککارتباطواطالعاتفناوریوآمارعلمازخودنیازمورداطالعاتتحلیلوتجزیهوآوریجمعجهتجغرافیدان

میپاسخخودتحقیقسؤاالتبهزیاددقتباوکوتاهزماندرمتعددافزارهاینرموافزارسختازاستفادهباوگرفته
.دهد

(گیرینتیچه):دیگرعلومباجغرافیاارتباط
درموردراخودمطالعاتوهابررسیجانبههمهدیدیکباوکردهاستفادهدیگرعلومهاییافتهازجغرافیاعلمبنابراین

یکودربودهسویهدوعلومسایرباجغرافیابینرابطهاینالبته.دهدمیانجامآنهابینروابطوهاپدیدهپراکندگی
.نمایندمیاستفادهیکدیگرهاییافتهوهادادهازطرفهدوجریان
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ژئومورفولوژی(1

و هواشناسی آب (2

آب ها جغرافیای (3

زیستی جغرافیای (4

خاک ها جغرافیای (5

شناسیزمین

هواشناسی

شناسیآب 

شناسیزیست 

شناسیخاک 
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شاخه های اصلی جغرافیای 
طبیعی



جمعیت جغرافیای (1

رفتاری جغرافیای (2

اقتصادی جغرافیای (3

سیاسی جغرافیای (4

تاریخی جغرافیای (5

شهری جغرافیای (6

روستایی جغرافیای (7

شناسیجمعیت 

شناسیشناسی،روانانسان 
شناسیو جامعه 

اقتصاد

علوم سیاسی 

مطالعات شهری،معماری 
وشهرسازی 

مطالعات روستایی

تاریخ 
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شاخه های اصلی 
جغرافیای انسانی

علوم نظامی جغرافیای نظامی (8



کشی یا نقشه (1
کارتوگرافی 

های کمّی در روش (2
جغرافیا 

دور واز سنجش (3
GIS

علوم فضایی

آمار و فناوری 
اطالعات و ارتباطات

هندسه
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شاخه های اصلی 
فنون جغرافیایی



مکان( 1

روابط متقابل انسان با محیط( 2

(3ص)جغرافیامفاهیم اساسی دانش 

ازخیبربادلیلهمینبهاست؛ضروریوالزمآندرکبرایعلمهرایپایهمفاهیمازاطالع
.استمحیطباانسانمتقابلروابطومکانکهشویممیآشناجغرافیامفاهیمترینمهم
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که.گرددمیانجاممعیّنیدرمحلانسانهایفعالیتازبسیاری
؛نامندمیمکان
کارخانهومدرسهمزرعه،،خانه،کوهستان،دریا:مانند

تأثیرهمازودخنوبهبهوگذاشتهتأثیریکدیگربرکههستندمختلفیهایپدیدهمکان،هردر
آننسانیانیرویوسرمایهآب،خاک،کهبگیریدنظردرراروستایکطورمثالبه؛پذیرندمی

.گذاردوبالعکسمیتأثیرآناشتغالنوعبر
تغییرسببوداردادامهمکاندرپیوستهجریانیصورتبهتأثیرپذیریوتأثیرگذاریرونداین

.شودمیهامکانشکل
1398قم/احمدمرادی

تعریف مکان

یک واقعیت یا رویداد جغرافیایی که محسوس و مشهود شده باشدبه 
.یا انسان ساخت باشدعوارض طبیعی گفته می شود که می تواند  پدیدهتعریف 



ظر آنان به تصاویر زیر دقت، و برداشت خود را از آنها با سایر همکالسی های خود مطرح کنید، ن
.را جویا شوید و بایکدیگر مقایسه کنید
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ـ2
ط

رواب
ل

متقاب
ن

انسا
با

محی
ط

.تاسجغرافیاعلمدرمهمعاملدومحیطوانسان

.استمتعادلایمجموعهطبیعی،محیط

.شودمیفراهممحیطدرتغییرهایزمینه،انسانورودبا
مندهرهبخودمحیطازتامیکندکمکتغییرجهتدراوبهانساناستعدادوهوش

.شود

ردانسانکهاستشدهسببوآمدهانسانکمکبهفناوریاخیر،هایدههدر
ازرداریببهرهبهقادرراانسانجدید،هایفناوری.بگذاردبسیاریتأثیرمحیط،
.استدادهگسترشراانساندسترسیمیزانوکردهزمیناعماق

ط طبیعی محیبه تغییر محیط دست می زند و درنتیجه رفع نیازهای خود برای انسان
.تبدیل می شودمحیط جغرافیایی به 
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(5ص.)به وجود می آیدمحیط انسانیو محیط طبیعی از تعامل بین محیط جغرافیایی 
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قدیمی ترین و بزرگ ترین سد قوسی( جنوبی، خراسان طبس)سد شاه عباسی (  6شکل 
.ایرانیان استخالقیت، دوراندیشی و سخت کوشی است که یکی از نمونه های عالی جهان



توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازهادرک (1

سودجویانه برای رسیدن به خواسته هانگاه (2

فظ به نظر شما کدام یک از این عملکردها تعادل محیط را در مدت طوالنی ح
می کند؟

شناختاینبنابرکند،میبررسیومطالعهمحیط،باراانسانمتقابلروابطجغرافیاکهآنجااز
زندگیایبرعلمیجغرافیاپسنیست؛ممکنجغرافیادانشبدونمحیطیهایظرفیتوهاتوان
.استبهتر

1398قم/احمدمرادی

دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی



1398قم/احمدمرادی



؟این تصویرکدام ارتباط بین انسان و محیط را بیان می کند؟چرا 1398قم/احمدمرادی



.ماییدعملکرد مثبت و منفی انسان را در هر یک از نواحی زیر بررسی کنید و جدول را کامل ن

6ص1فعالیت
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بهره برداری بی رویه 
درختان جنگل

روشن نمودن آتش و 
سوختن جنگل

احداث جاده

آلوده نمودن جنگل ها

شکار بی رویه

بدون گردشگری-
آسیب زدن به جنگل

مطالعات علمی در -
مورد آفت های گیاهی و

بیماری های جانوران در 
جنگل ها

کاشت درختان ؛ توسعه-
جنگل ها

جنگلی
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توسعه بیابان به واسطه 

فعالیت های انسانی

از بین بردن پوشش گیاهی

بهره برداری بی رویه از 

منابع سفره های آب 

زیرزمینی

تولید برق از انرژی باد و 
خورشید

استفاده از چشم اندازهای 
بیابان در جاذبه های

گردشگری

استفاده از معادن  بیابانی
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صید بی رویه ماهی

آلوده کردن به واسطه 

فاضالب فعالیت انسانی

آلوده کردن دریا به واسطه 

استخراج و حمل نفت

اهاستفاده به عنوان تفریحگ

ایجاد بندرگاه وتوسعه

ارتباطات و بازرگانی

تولید برق از نیروی امواج 
و جزر ومد

یاستفاده از منابع پروتیئن

ا استفاده از منابع معدنی ب
و قلعارزش مانند نفت

ساحلی
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(7ص)جغرافیانگری یا دید ترکیبی در  ّکل

سبباست،محیطوانسانمتقابلروابطحاصلکهجغرافیایی،هایمحیطتشکیلچگونگی
ند؛کبررسیومطالعهراموضوعاتنگری،کلیاترکیبیدیدبادانجغرافیشودمی

.کنندمیعملهمباارتباطدرجغرافیاییمحیطعواملواجزاءزیرا

:یعنیترکیبیدید
مکانیکدرآنهایویژگیتمامباهاپدیدهجامعوجانبههمهمطالعه
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مطالعهوطرحرامسائلاینوپردازدمیجانبههمهمطالعهبه،شهریکتوسعههدفباجغرافیدانمثالطوربه
.کندمی

(خوانینقشه)کندمیرابررسیشهرفیزیکیگسترشامکانشهر،نقشۀتهیۀبا(1
(تجمعیجغرافیای)زندمیحدسراآنپذیریمهاجرتامکانورشدمیزانشهر،جمعیتبافتمطالعهبا(2
(هاآبجغرافیای)کندمیبینیراپیششهرتوسعهامکانشهر،آبمنابعمیزانمطالعهبا(3
.(ژئومورفولوژی)کندمیدرشهررابررسیلرزهزمینامکانشناسی،زمیننقشۀتهیۀبا(4
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1398قم/احمدمرادی

2:فعالیت

د؟آیا درنزدیک روستا گسل فعال وجوددار
کوه وجوددارد؟خطرریزش آیا 

آیا آب وهوای روستا مناسب است؟

د؟روستایی وجودداربرای توسعه اب کافی آیا (6

کشتاوریی مناستب روستتابرای خاک آیا (7
است؟



(1ص)؟را تعریف کنیدعلم جغرافیا (1
.بررسی روابط متقابل انسان و محیط استعلم 

(2ص)؟کندمی زمین به ما چه کمکی اطالعات مربوط  به کره ( 2
.ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابدتادانش 

دهید؟علوم مختلف مانند  جغرافیا دربهبود زندگی بشر را توضیح نقش (3
ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از انسان در طول تاریخ تالش کرده است که 
.بخشدعلوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود 

جغرافیا اولین بارتوسط چه کسی به کاربرده شد؟واژه (4
دانشمند یونانی اراتوستن

؟لغوی جغرافیا را بنویسیدمفهوم (5
(زمینترسیم)باشدمی(توصیفوترسیمGRAPHY)و(زمینGEO)کلماتشاملجغرافیا

جغرافیا ازنظراراتوستن را بنویسید؟تعریف (6
مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان
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بنویسید؟دانش جغرافیا را اهمیت (7
جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و 

.خویش استفاده کندبهبود زندگی از آنها در جهت و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا 
بنویسید؟بین جغرافیا با سایرعلوم را ارتباط (8

ت کمک گرفتن از سایر علوم به سؤاالجغرافیا با . بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد
.خود پاسخ می دهد

(3ص)ببرید؟شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام سه (9
جغرافیای طبیعی-الف

جغرافیای انسانی-ب
جغرافیاییفنون -ج

ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید؟مهم (10
سنجش از دور و(1
روش های کمّی در جغرافیا (2
کارتوگرافینقشه کشی یا (3
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؟ببریدطبیعی را نام جغرافیای ترین شاخه های مهم (11
ژئومورفولوژی  -الف

ها آب جغرافیای -ب
وهوا شناسیآب -ج
خاک ها جغرافیای -د
جغرافیای زیستی-ه

ببرید؟ترین شاخه های جغرافیای انسانی را نام مهم (12
جغرافیای جمعیت-الف

جغرافیای سیاسی-ب
اقتصادیجغرافیای -ج
جغرافیای شهری-د
روستاییجغرافیای -ه
جغرافیای نظامی-ر
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از کدام علم بهره می برد؟جغرافیایی زیر از شاخه هریک (13
(زمین شناسی)ژِئومورفولوژی

(هواشناسی)آب وهوا شناسی
(هندسه)کارتوگرافی

(علوم سیاسی)جغرافیای سیاسی
بنویسید؟آب وهواشناسی را ارتباط هواشناسی با ( 14

هواشناسی است ولی بررسی تأثیر این رابطه بر اصل « با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد»
نوع مصالح ساختمانی، منابع آب، فعالیت اقتصادی، جاذبه های : مکان وزندگی انسان نظیر

.در حوزه آب وهواشناسی است... گردشگری و 
اقتصاد باجغرافیای اقتصادی را توضیح دهید؟ارتباط ( 15

علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را 
گروه های انسانی در مکان های چگونگی معیشت مطالعه می کند وجغرافیای اقتصادی به 

.پردازدمختلف در رابطه با محیط زندگی شان می 
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بنویسید؟جغرافیا با علم آماررا ارتباط (16
جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود از علم آمار جغرافی دان برای  

با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای کمک گرفته و ارتباطات و فناوری اطالعات و 
.متعدد در زمان کوتاه و با دقت زیاد به سؤاالت تحقیق خودپاسخ می دهد

بنویسید؟جغرافیا با علوم دیگررا ارتباط (17
رابطه بین جغرافیا با سایر علوم دو سویه بوده ودر یک جریان دو طرفه از داده این 

.ها و یافته های یکدیگر استفاده می نمایند
کدامند؟اساسی دانش جغرافیا دوموردازمفاهیم (18

مکان و روابط انسان ومحیط
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(4ص)رابنویسید؟مکان تعریف (19
؛می نامندشودکه مکان بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می 

خانه، مزرعه، مدرسه : به طورمثال
ی یک واقعیت یا رویداد جغرافیایی که محسوس و مشهود شده باشد گفته مبه پدیده چیست؟ (20

.باشدیا انسان ساخت طبیعی عوارض شود که می تواند 
می شود؟انجام مکان ها چگونه تغییرشکل ( 21

یر در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأث
می پذیرند؛ به طورمثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن

وسته به صورت جریانی پیروند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این . بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد
.در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود

انسان ومحیطببرید؟ را نام درعلم جغرافیا مهم دوعامل (22
متعادلطبیعی متعادل است یا نامتعادل؟ محیط (23
خود  بهرمند شود؟ازمحیط چگونه انسان توانسته ( 24

به او در جهت هوش و استعداد انسان . با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود
.تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود
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است؟را گسترش داده انسان درمحیط عوامل میزان دسترسی کدام (25
دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر در 

، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و فناوری های جدید. بسیاری بگذارد
.میزان دسترسی انسان را گسترش داده است

محیط جغرافیایی چیست وچگونه به وجود می آید؟(26
برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیطانسان 

.جغرافیایی تبدیل می شود
(5ص.)به وجود می آیدانسانی و محیط طبیعیاز تعامل بین محیط جغرافیایی محیط( 27
کدامند؟عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی دوگونه (28
و استفاده از منابع برای رفع نیازهادرک توان ها -الف

هابرای رسیدن به خواسته نگاه سودجویانه -ب
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علمی برای زندگی بهتر است؟چراجغرافیا، (29
از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین 

بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی 
.برای زندگی بهتر است

دید ترکیبینگری یا کلّی ( 7ص)؟مطالعه درجغرافیا چیستروش (30
روش مطالعه درجغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟چرا (31

.یک دیگر عمل می نمایندزیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با 
چیست؟دید ترکیبی ( 32

مکانمطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک 
مسائل را بپردازد، بایدکدام همه جانبه به مطالعۀ دان با هدف توسعۀ یک شهر، اگرجغرافی ( 33

ومطالعه کند؟طرح 
(.خوانینقشه )کندمی رابررسی با تهیۀ نقشۀ شهر، امکان گسترش فیزیکی شهر ( 1
(جمعیتجغرافیای )می زندحدس را پذیری و مهاجرت میزان رشد جمعیت، با مطالعه بافت (2
(آب هاجغرافیای )کندبا مطالعه میزان منابع آب شهر، امکان توسعه شهر راپیش بینی می (3
(.ژئومورفولوژی)کندمی زمین لرزه رابررسی امکان با تهیۀ نقشۀ زمین شناسی، ( 4
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.پردازدها می به چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان ………………….جغرافیای ( 34
معیشتی(شهری                               د( جاقتصادی                     ( باجتماعی                      ( الف
به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟انسان (35
برای برقراری تعادل در محیط( بشکل دهی محیط جغرافیایی برای (الف

نیازهابرای رفع ( دمحیط                                        به منظور تأثیر گذاری بر ( ج
مکان ها چیست؟ در نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها ( 36
تغییر شکل مکان( ببرقراری تعادل مکانی                               ( الف

تخریب مکان ها( دبهره برداری از محیط                             ( ج
موردازشاخه های اصلی جغرافیامحسوب نمی شود؟کدام (37
جغرافیاییفنون (دجغرافیای انسانی  (جاقتصادی    جغرافیای (بجغرافیای طبیعی   (الف
شناسی مرتبط است؟علم زمین به کدام شاخه جغرافیا ( 38
کارتوگرافی(دوهواشناسی     آب (جژئومورفولوژی (باز دور       سنجش ( الف
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د؟ چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کن( 39
.  چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد( الف

.کندبا یکدیگر عمل می درارتباط اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی زیرا (ب
.  بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود داردزیرا (ج
.انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی ازمحیط داردزیرا (د

بود؟کدام کشور اولین بارواژه جغرافیارابکاربرد و اهل دانشمند کدام (40
روم –اراتوستن (روم         د–سقراط (جیونان   –اراتوستن (بیونان    -ارسطو(الف
کدامند؟علم جغرافیا دومفهوم اساسی (41

و محیط روابط متقابل انسان مکان و ( بمکان و زمان                   ( الف
مکان وپدیده( دزمان و فضا                 ( ج

گیرد؟                                                                                                                می کمک هندسه جغرافیا ازعلم کدام شاخه ( 42
الف وب( ددور                    سنجش از ( کارتوگرافی               ج( بکشی    نقشه ( الف
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