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مقدمهمقدمه

 همان طور که از بودجه بندی آزمون می بینیم، آن چه در این مرورنامه با آن سروکار داریم، بیشتر مباحث کلی جغرافیا )مفهوم، مراحل پژوهش و ...(، 
تنوع آب و هوایی و شناخت بیشتر سکونتگاه هاست؛ بنابراین بر آنیم تا شما را با مفاهیمی اساسی در دانش جغرافیا آشنا کنیم. راستی اصالً 

جغرافیا به چه معناست؟ آیا علم است یا روش؟ عناصر اصلی تشکیل دهندءه آن کدام است؟ عجله نکنید ... به همءه این ها پاسخ می دهیم.

 ایفارغج )از گذشته تج کنون( ایفارغج )از گذشته تج کنون(

جغرافیا 

اراتوستن برای اولین بار گفت: جغرافیا علم مطالعءه زمین به عنوان جایگاه انسان است.
Geo  زمین Graphy  ترسیم و توصیف

سایر جغرافی دانان می گویند: جغرافیا علمی است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آن ها 
در محیط آشنا شود.  برای بهبود زندگی

یعنی با یک دید همه جانبه، ارتباطی دوسویه برقرار می کند؛ هر دو طرف )علوم و جغرافیا(  جغرافیا با سایر علوم ارتباط دارد 
از یافته ها و داده های یکدیگر بهره می برند.

ارتباط بین علوم مختلف جغرافیا و شاخه  های آن

اجازه هست؟
ـ دوسویه یعنی چی؟

و  می دهد  قرار   ... و  فضایی  علوم  زمین شناسی،  جمعیت شناسی،  مثل  دانش هایی  اختیار  در  را  خود  داده های  از  بسیاری  جغرافیا  یعنی   + 
در عوض از یافته های آن در علومی مثل جغرافیای جمعیت، ژئومورفولوژی و سنجش از دور کمک می گیرد.

ایفارغج
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 دو عامل مهم در جغرافیا، انسان و محیط است. در نظر داشته باشید که محیط طبیعی متعادل است و انسان با هوش و استعداد خود در 
آن تغییر ایجاد می کند. 

کل نگفی یج دید تفکغبی در ایفارغجکل نگفی یج دید تفکغبی در ایفارغج

یعنی مطالعءه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان

اجازه هست؟
ـ می شه مثال بزنین؟

+ اگه جغرافی دان با هدف توسعءه شهر تهران، بخواد پژوهشی رو شروع کنه، باید هم به امکانات فیزیکی شهر، هم به میزان جمعیت، هم 
به موقعیت جغرافیایی و خالصه همه  چیش توجه کنه.

ـ راستی! سؤاالت کلیدی تو درس و دانش جغرافیا، چیا هستن؟
+ صبر کن می گم بهت!

پرسش های کلیدی در جغرافیا

رکن اساسی جغرافیا/ ناظر بر بررسی مکان وقوع پدیده هاکجا؟

داللت بر ماهیت هر پدیده یا مسئلهچه چیزی؟

علت وقوع پدیده هاچرا؟

بررسی روند زمانی موضوعاتچه موقع؟

روابط متقابل انسان و محیط چه کسی؟

سیر تکوین و تحول پدیده هاچه طور؟

چگونگی کاربرد هر یک از این پرسش ها را پاسخشان مشخص می کند؛ پس حواستان در تست ها به این موضوع باشد.
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مراحل پژوهش در 
    علم جغرافیا  

1( طرح سؤال و بیان مسئله  بیان مسئله به صورت واضح و روشن
2( تدوین فرضیه  از مراحل حساس است که به فعالیت های پژوهشگر جهت می دهد و نقش راهنما را دارد.

 

3( جمع آوری اطالعات  به دو روش صورت می گیرد

کتابخانه ای 
عکس های هوایی
تصاویر ماهواره ای

نقشه ها

میدانی 
مشاهده
مصاحبه

پرسش نامه

4( پردازش اطالعات  حذف اطالعات غیرضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش + تجزیه و تحلیل
5( نتیجه گیری و ارائءه پیشنهادها  یافتن پاسخ پژوهش + تأیید یا رد فرضیه

اجازه هست؟
ـ این که می گن موقعیت جغرافیایی فالن جا، این ویژگی رو داره، اون ویژگی رو داره، یعنی چی؟

+ موقعیت یعنی محل قرارگیری هر پدیده روی زمین! حاال این که می گیم موقعیت جغرافیایی فالن چیز بر همین مبناست. فقط حواست باشه 
ما دو نوع موقعیت داریم: 1( موقعیت ریاضی )مطلق( و 2( موقعیت نسبی

موقعیت ریاضی )مطلق(

موقعیت نسبی 

محل دقیق هر پدیده یا مکان با توجه به طول و عرض جغرافیایی

محل قرارگیری هر مکان نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی اطراف خود

  موقعیت مطلق
 

این که می گوییم ایران در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه در جنوب منطقءه معتدل نیم کرءه شمالی و طول جغرافیایی 44 تا 63 درجءه طول 
شرقی قرار دارد، مربوط به موقعیت ریاضی )مطلق( است و این که می گوییم ایران به واسطءه قرارگیری در مجاورت دریای خزر، دریای عمان، 

خلیج فارس و تنگءه هرمز موقعیت ممتازی دارد، ناظر بر موقعیت نسبی است.

موقعیت نسبی 
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از خلغج رجرس تج دریجی عمجناز خلغج رجرس تج دریجی عمجن
در جدول داده شده با برخی از ویژگی ها و دالیل اهمیت خلیج فارس، تنگءه هرمز، دریای عمان و دریای خزر آشنا می شوید.

توضیحاتموقعیت

خلیج  فارس
1( نقش ارتباطی 2( بزرگ ترین منبع انرژی جهان 3( اقتصادی 4( فرهنگی

نتیجه تغییر در موازنءه قدرت  تسلط بر هر یک از این موارد 

تنگءه هرمز
 آبراهه ای هاللی شکل است.

 اتصال آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان به خلیج فارس
 یکی از گذرگاه های مهم تجاری و مهم ترین آبراهءه راهبردی

دریای عمان
 مجاورت با آب های اقیانوس هند

 وجود سواحلی با قابلیت های دفاعی
 اهمیت از نظر اقتصادی و نظامی

دریای خزر

 بزرگ ترین پهنءه آبی محصور در خشکی
 وجود منابع نفت و گاز

 تأمین 90 درصد از خاویار جهان
 دسترسی به بازار مصرف 300 میلیون نفری کشورهای آسیای میانه

اجازه هست؟
ـ یه موضوعی که همیشه ذهنم رو درگیر کرده، مفهوم مرزه! مرز چه اهمیتی داره؟

+ مرز، مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه و نشان دهندءه این که سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد.
ـ مرزهای ایران چه طوریه؟

+ صبر کن می گم بهت.

 

مرز

ایران با 15 کشور مرز آبی یا خشکی دارد. 
طوالنی ترین مرز  عراق

کوتاه ترین مرز   ارمنستان

ما عالوه بر مرز زمینی، مرز آبی و هوایی هم داریم، که هر کدام در جای خود 
اهمیت بسزایی دارد.

 
دالیل اهمیت مرزهای دریایی

روابط بازرگانی
ارتباط با سایر نقاط جهان

دستیابی به منابع غذایی، معدنی و

نجهمواری هجی ایفاننجهمواری هجی ایفان

پراکندگی روستاها و شهرها در کشور ما یکسان نیست. بین ناهمواری ها و تراکم جمعیت ارتباط نزدیکی وجود دارد. به طوری که در مناطق 
پایکوهی تعداد سکونتگاه ها بیشتر و جمعیت متراکم تر است، پس این جمله را در نظر داشته باشید: بخش زیادی از سرزمین ها را نواحی مرتفع 

و کوهستانی تشکیل داده است.

سوخت های فسیلی
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ناهمواری های ایران

دالیل اهمیت: 1( تشکیل اجتماعات انسانی 2( نوع معیشت مردم 3( تاریخ کشور

ایجاد شکل نهایی ناهمواری ها  دورءه کواترنر

سرزمین های کوهستانی 

منطقءه کوهستانی شمال کشور 

1( منطقءه کوهستانی آذربایجان

2( منطقءه کوهستانی تالش

3( منطقءه کوهستانی البرز

4( منطقءه کوهستانی خراسان

منطقءه کوهستانی غربی )زاگرس(

منطقءه کوهستانی مرکزی

کوه های شرق و جنوب شرقی

سرزمین های هموار

اجازه هست؟ 
ـ من چند بار اسم گل فشان رو دیدم، چیه؟

+ تو استان هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان در فاصلءه این ناهمواری ها تا دریای عمان وجود داره. مثل چشمه های گلی می جوشن!
ـ یه سؤال دیگه بپرسم؟

+ بپرس!
ـ این نواحی کوهستانی، به لحاظ اقتصادی چه طورن؟

+ ارزش اقتصادی مثل دامداری، معادن و ذخایر طبیعی و آب دارن!

 

سرزمین های

 

هموار

و  تاقدیس ها  ایجاد:  علل  است.   گرفته  فرا  را  آن  کوهستانی  حصاری  که  همواری  نسبتاً  یا  هموار  سرزمین  دشت ها: 
ناودیس ها/ فرسایش/ انحالل مواد آهکی/ فرسایش بادی

جلگه ها: سرزمین های همواری که از یک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شود.
  علل ایجاد: ساختمان زمین/ مقاومت سنگ/ عمق آب/ تراکم آبرفت

هم دشت ها و هم جلگ ها هر دو ارزش های اقتصادی مختلف دارند.
جلگه: صید آبزیان/ منابع طبیعی نفت و گاز/ ارزش ارتباطی/ گذران اوقات فراغت و ...

دشت: فعالیت های کشاورزی/ معادن مختلف/ گذران اوقات فراغت/ استفاده از انرژی پاک/ جاذبه های گردشگری
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شهفهج و روستجهجشهفهج و روستجهج

سرآغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه 
روستایی و شهری، مقر و موقعیت است. 

مقر 
مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه و محل استقرار آن روی زمین

مقر یک شهر یا روستا  هستءه اولیءه آن شهر یا روستا را شامل می شود.

موقعیت: به وضعیت یک سکونتگاه نسبت به پدیده های پیرامون خود و هم چنین جایگاه آن در 
سطح ناحیه، موقعیت می گویند.

اجازه هست؟
ـ 1 و ا! این همون موقعیتی هست که اول کار گفتین؟

+ طیب الله! دقیقًا! حاال فکر کنم بهتر مفهوم موقعیت رو درک کنی!

تفجوت هجی شهف و روستجتفجوت هجی شهف و روستج
میان شهر و روستا از جوانب گوناگونی تفاوت وجود دارد:

مالک های تفاوت شهر و روستا

1( فعالیت های اقتصادی

3( وسعت و فضای سکونت و فعالیت

4( دسترسی به خدمات و تسهیالت

5( فرهنگ و مناسبات اجتماعی

2( میزان جمعیت

فعالیت های اقتصادی مهم ترین مالک و میزان جمعیت، متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستاست.

سلسله مفاتب سکونتگجه هجسلسله مفاتب سکونتگجه هج

سکونتگاه

سکونتگاه محلی است از مجموعءه مساکن که عوامل 
طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارد.

سلسله مراتب سکونتگاه، یعنی رتبه بندی سکونتگاه ها 
برحسب اهمیت

معیارهای طبقه  بندی  

معیارهای رتبه بندی سکونتگاه ها با توجه به اهداف و نوع مطالعات محققان و از جایی به جای دیگر متفاوت است.
به محدودءه جغرافیایی که از یک سکونتگاه، کاال و انواع خدمات دریافت می کند و بین آن محدوده و سکونتگاه، جریان کاال، 

خدمات و رفت وآمد وجود دارد، حوزءه نفوذ آن سکونتگاه می گویند.

توجه به دو جنبه
آستانءه جمعیتی نفوذ: حداقل جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از یک سکونتگاه دارد.

دامنءه نفوذ: بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت کاال یا خدمات از آن سکونتگاه طی می کند.

جمعیت
عملکرد

سکونتگاه های کوچک خدمات محدود و سکونتگاه های 
بزرگ تر خدمات بیشتر ارائه می دهند.
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 به سوی اهجنی در حجل شهفی شدن به سوی اهجنی در حجل شهفی شدن

شهرنشینی: افزایش نسبت جمعیت شهرهای یک کشور یا ناحیه به روستاهای آن را می گویند.

علل رشد شهرنشینی در آسیا و آفریقا

مهاجرت

صنعتی شدن

رشد خدمات

ورود به تجارت جهانی

اجازه هست؟
ـ دارم فکر می کنم نتیجءه افزایش شهرهای میلیونی چیه؟

+ کمبود خدمات یا شاید هم افزایش خدمات!
ـ یعنی دوگانه ست؟

+ بله! االن در ادامه برات می گم! اصاًل این شهرهای پرجمعیت که متروپل، کالن شهر و هزار جور اسم دیگه دارن، به چه معنی هستن ... .

توضیحنوع

مادرشهر )متروپل(
 بزرگ ترین و مهم ترین شهر یک ناحیه یا یک استان و کشور است.

 ممکن است پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه باشد.
 به مادرشهر، کالن شهر یا مگاسیتی نیز می گویند و به شهرهایی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت اطالق می شود. 

جهان شهر
برخی از شهرها، با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت، به دلیل نقش مهم در اقتصاد و تجارت جهانی، حوزءه نفوذ بسیار 

وسیعی در سطح جهان دارند که به آن ها جهان شهر می گویند.

نتیجه شکل گیری مگاالپلیس گسترش فوق العاده زیاد دو یا چند مادرشهر در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل 
زنجیره ای از مادرشهرها و کالن شهرها را منجر می شود به نام مگاالپلیس

پیدایش حومه نشینی

به بخش های پیرامون یک شهر حومه می گویند.

انواع حومه ها

خوابگاهی

صنعتی

فقیرنشین و مرفه نشین

 تیغغف در روستجنشغنی و شهفنشغنی تیغغف در روستجنشغنی و شهفنشغنی

نتیجه کاهش روستانشینی  تبدیل روستاها  مهاجرت از روستاها به شهرها، مهم ترین عامل کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی است. 

علت گسترش شهرها به حومه های شهری 
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اجازه هست؟
ـ این جاست که می گن شهرگرایی به وجود اومده؟

+ بله! شهرگرایی، روندی اقتصادی ـ اجتماعی است که طی آن شیوه های زندگی، رفتار و عملکردها، ارزش ها و مظاهر شهری در روستاها و 
بین روستانشینان رواج می یابد. می دونی علتش چیه؟ تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی!


