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 یا حکین

  جغرافیا تعریف ساحت -1

ثشسػی  ٔىبٖ ٔغبِؼٝ ٚ لبِت صٔبٖ ٚ فیب ػّٕی اػت وٝ فشآیٙذ تٛػؼٝ اٍِٛٞبی فضبیی ا٘ؼبٖ سا دسرغشا

  .ٚ پشاوٙذٌی آٟ٘ب دس ٔىبٖ ٚ صٔبٖ ٔی ثبؿذ پذیذٜ ٞب ٔغبِؼٝغشافیب ػّٓ . رٔی وٙذ

 «:جغرافیا»ریشه، معنی و مفهوم واژه 

« رغشافیب»ٚ « رغشافی»ٚ ٚاطٜ « اِزغشافیٝ»ثٛدٜ ٚ ٔؼشة آٖ « رئٌٛشافیب»اكُ وّٕٝ یٛ٘ب٘ی ٚ ثٝ كٛست 

 صثبٖ ػشثی ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.ثبؿٙذ اص  وٝ ٞش دٚ دس صثبٖ فبسػی ٔتذاَٚ ٚ داسای یه ٔؼٙی ٔی

 .ٔذٜ ٚ اػٕی ٔشوت اػت ٚ اص دٚ ثخؾ)رئٌٛشافی( آ Geographyدس صثبٖ اٍّ٘یؼی 

. ؿٛد ٔی تّمی ا٘ؼبٖ ٚ ٔغیظ ٔیبٖ ساثغة ثیبٖ رغشافیب وٝ ؿٛد ٔی اػتٙجبط صٙیٗ تؼبسیف اص ٔزٕٛػٝ

ٔغیظ ص٘ذٌی ٚ تأحیش ٔغیظ ثش ثٙبثشایٗ دٚ ثؼذ اكّی رغشافیب ا٘ؼبٖ ٚ ٔغیظ اػت. تأحیش ٚ ٘مؾ ا٘ؼبٖ ثش 

ص٘ذٌی رٛأغ ا٘ؼب٘ی دس رغشافیب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد. ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔیضاٖ تأحیش ٞش یه اص ایٗ 

اثؼبد ثش یىذیٍش ا٘ٛاع ٔىبتت رغشافیبیی ثٛرٛد آٔذٜ اػت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ػذٜ ای ٔؼتمذ٘ذ ا٘ؼبٖ ثٝ عٛس 

عتی ثش خّك ٚ خٛ ٚ ػبدت ٞبی سفتبسی ٌشٜٚ ٞبی ا٘ؼب٘ی وبُٔ تغت تأحیش ٔغیظ اػت ٚ ٔغیظ عجیؼی 

ذ ٚ دس ػش دیٍش عیف ػذٜ ای ٔؼتمذ٘ذ ا٘ؼبٖ ثب ٙٔتأحش اػت ٚ اص ایٗ ٔٙظش لبئُ ثٝ رجش رغشافیبیی ٔی ثبؿ

ثٟشٜ ٌیشی اص تىِٙٛٛطی ثٝ عٛس وبُٔ ثٝ عجیؼت ٔؼّظ ٔی ثبؿذ. ٘تیزٝ ایٗ ٘ظش ثٟشٜ وـی ثیؾ اص ا٘ذاصٜ اص 

 عجیؼت ٚ ٔـىالت ٔتؼذد صیؼت ٔغیغی ٔی ثبؿذ.   

ذ ٚ آٖ صٔبٖ اػت. دا٘بٖ ثؼذ دیٍشی سا دس تؼشیف رغشافیب اضبفٝ وشد٘ ػبَ پیؾ رغشافی 55اص عذٚد 

وٙذ. آ٘ضٝ ثؼیبسی اص دا٘ـٕٙذاٖ رغشافیب  رغشافیب استجبط ٔیبٖ ٔغیظ، ا٘ؼبٖ ٚ صٔبٖ سا ثیبٖ ٔی ثٝ ایٗ تشتیت

ای دیٍش  ثؼتش ٚ پذیذٜ، ٚ ا٘ؼبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ثؼتش ٚ پذیذٜیه داس٘ذ اكُ ٔغیظ ثٝ ػٙٛاٖ  ٘ظشثش ػش آٖ تٛافك 
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ٗ دٚ ٔفْٟٛ ٚ دٚ ٚاطٜ دس وبٖ٘ٛ ٔغبِؼبت رغشافیبیی ٞؼتٙذ ٞب دس ایٙىٝ ای یه اص رغشافیذاٖ اػت. ٞیش 

اختالف ٘ظش ٘ذاس٘ذ. ثٙبثشایٗ ٔب ٘ظشیٝ پشداصی دس رغشافیب ٚ استجبط آٖ ثب ػّْٛ ا٘ؼب٘ی سا ثشاػبع ایٗ ٚرٝ 

 .وٙیٓ ٔـتشن وٝ اص رغشافیب اسائٝ ؿذٜ اػت ٚ اتفبق ٘ظش ثش آٖ ٚرٛد داسد ػشضٝ ٔی

ٞب ٚ ٘مـٝ  ٘بْ ٔىبٖ دا٘ؼتٗغّغی اص رغشافیب ٚرٛد داسد. رغشافیب فمظ  تلٛسات ثؼیبس ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٌبٜ

ثؼیبس ٟٔٓ ٞؼتٙذ. رغشافیب ػّٓ ٔغبِؼٝ ٚ  دس ٔغبِؼبت رغشافیب ثشداسی ٘یؼت ٞش صٙذ وٝ ٞش دٚی آٟ٘ب

تٛكیف صـٓ ا٘ذاصٞبی عجیؼی، وٜٛ ٞب، آة ٚ ٞٛا، سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ ا٘ؼبٟ٘ب دس استجبط ثب یىذیٍش اػت. ػّٓ 

یب یىی اص ثٟتشیٗ ساٜ ٞب ثشای ٔغبِؼٝ رٟبٖ اػت. تؼبسیف صیش ٌضیذٜ ای اص تؼبسیفی اػت وٝ ثشای رغشاف

 ػّٓ رغشافیب ٔغشط ؿذٜ اػت: 

 پشاوٙذٌی ٔىب٘ی ا٘ؼبٟ٘ب ٚ پذیذٜ ػّٓ رغشافیب اص ػّْٛ ارتٕبػی اػت وٝ تٕشوض اكّی آٖ ثش سٚی -

 فیضیىی صٔیٗ اػت. ٞبی 

ٔغیظ صیؼت آٟ٘ب ثب تبویذ ثش سٚی پشاوٙذٌی ٔىب٘ی ٚ ٔغیظ صیؼت ٞب ٚ  ٔغبِؼٝ استجبط ثیٗ ا٘ؼبٖ -

 ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ  دس ٔمیبع

 اػت. آٖ ارتٕبػی ٚ التلبدی، ا٘ؼب٘ی، عجیؼی، اعٛاَ ٚكف ٚ صٔیٗ ٍ٘بسؽ ػّٓ رغشافیب 

 اػت ٚآیٙذٜ ، عبَ دسٌزؿتٝ ا٘ؼبٖ ٔغیظ ؿٙبخت رغشافیب. 

 ،ٔی ٔغبِؼٝ ا٘ؼبٖ ربیٍبٜ ػٙٛاٖ ثٝ سا صٔیٗ ػیبسٜ دیٍش ٔىبٖ اص ٔىب٘ی ٔتغییش ٔـخلبت رغشافیب 

 .وٙذ

 ػّت ساثغٝ ثٝ تٛرٝ ثب ٞب ٔىبٖ ثیٗ اختالفبت ٚ تـبثٟبت إٞیت ٚ ٔفْٟٛ تفؼیش دسكذد رغشافیب ٚ 

 .اػت ٔؼِّٛی

 صٔیٗ ٔختّف ٘ٛاعی ٚ ٔٙبعك ٔـخلبت اص وٝ اػت ثـشی دا٘ؾ اص لؼٕت آٖ رغشافیب ٚ 

 ٚ ا٘ؼب٘ی سٚاثظ اص ثبالخشٜ ٚ ا٘ؼب٘ی ٚ عجیؼی اص اػٓ صٔیٗ ػغظ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی پذیذٜ پشاوٙذٌی
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 فٛق ٞبی پذیذٜ ٔتمبثُ سٚاثظ اص ٘یض ٚ اػت ا٘ؼب٘ی ٞبی پذیذٜ آٔذٖ ٚرٛد ثٝ ثبػج خٛد وٝ ٔغیظ

 .وٙذ ٔی ثغج

حیشات ٔتمبثُ ا٘ؼبٖ ٚ عجیؼت یب ػُٕ ٚ ػىغ اِؼُٕ اػت. دس أٚظیفٝ اكّی ػّٓ رغشافیب تٛرٝ ثٝ ت

ٚ ٚاثؼتٍی صٟشٜ ٞبی عجیؼی ٚ ا٘ؼب٘ی ثٝ صـٓ ا٘ذاصٞبی ٔختّف عمیمت فىش رغشافیبیی، تٛا٘بیی ؿٙبخت 

 آٖ اػت.  یىذیٍش ٚ دسیبفت ٘تبیذ عبكُ اص

دٞذ ٚ رغشافیذا٘بٖ پغ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ػّٓ رغشافیب، اص عشیك تفىش ٚ وبسثشد، رٟبٖ ٔب سا ؿىُ ٔی 

ثٝ ٔٙضِٝ ٔتخللیٗ ٔغیظ رغشافیبیی، ساٍٞـب، ثش٘بٔٝ سیض، ٞذایت ٌش، وـتیجبٖ، ٔـبٞذٜ ٌش، آٔٛصؽ 

ٞبی ؿٙبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٘تیزٝ آ٘ىٝ، ثب تغییش ؿشایظ ارتٕبػی،  دٞٙذٜ، ٔٙتمذ ٚ ثبالخشٜ ص٘ذٌی ثخؾ ثٝ ٔىبٖ

  ٔغتٛای تؼبسیف رغشافیب ٘یض تغییش ٔی یبثذ.
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 جغرافیا ضرٍرت ارائِ ی ساحت تیاى ّذف ٍ -2

ٚ دس ربی دیٍش ٔی  "ا٘ی ربػُ فی االسم خّیفٝ" دس لشآٖ وشیٓ دس ٔٛسد خّمت ا٘ؼبٖ ٔی فشٔبیذ

ا٘ب هلل "ٚ اص عشفی ٔی فشٔبیذ  "لجبئُ ...  ٚ ؿؼٛثبً رؼّٙبوٓ ٚ ا٘خی ٚ روش ٔٗ خّمٙبوٓ ا٘ب اِٙبع ایٟب یب"فشٔبیذ 

ا٘ؼبٖ سا دس صٔیٗ ٚ ثٝ كٛست ارتٕبػی خّك وشد تب ثش اػبع عیبت  . ثٙبثشایٗ خذاٚ٘ذ"ٚ ا٘ب اِیٝ سارؼٖٛ

عیجٝ ثٝ وٕبَ ثشػذ ٚ ثٝ ػٛی اٚ ثبص ٌشدد. ثٙبثشایٗ ٘غٜٛ صیؼت ٚ ساثغٝ اٚ ثب ٔغیظ عجیؼی )اسم( ٚ 

ارتٕبػبت ا٘ؼب٘ی دس ٘یُ ثٝ وٕبَ ٔٛسد ٘ظش ٔؤحش اػت. رغشافیب ٔی وٛؿذ تب ثب تؼشیف ثٟتشیٗ ساثغٝ ثیٗ 

 ٔغیظ ٚ ا٘ؼبٖ ثب ا٘ؼبٖ، ثؼتش الصْ رٟت سػیذٖ ثٝ وٕبَ ا٘ؼب٘ی سا فشاٞٓ وٙذ.ا٘ؼبٖ ثب 
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 ساحت جغرافیا طثقِ تٌذی حَزُ ّای کلی -3

 حَزُ ّای کلی

 عٌاٍیي اصلی
 جغرافیای ًاحیِ ایج( جغرافیای اًساًیب( غرافیای طثیعیجالف(

جغرافیای کارتردی ٍ ت(

 هکتة ّای جغرافیایی

1 
 اجتوبعی جغرافیبی شئَهرفَلَشی

جغرافیب ٍ ثرًبهِ ریسی 

 ؼْری
 جغرافیبی آًبرؼیعتی

2 
 اکَلَشیک هکتت جغرافیبی تَظعِ پبیسار جغرافیب ٍ جغرافیبی اقتصبزی آة ٍ َّاؼٌبظی

 جغرافیبی اًتقبزی هکتت جغرافیب ٍ تَظعِ رٍظتبیی جغرافیبی جوعیت جغرافیبی آثْب 3

 هکتت جغرافیبی رازیکبل ٍ صٌعت تَریعنجغرافیب  جغرافیبی رٍظتبیی زیعتی جغرافیبی 4

5 
  جغرافیبی ظیبظی ّیسرٍلَشی

هکتت جغرافیبی رفتبر 

 فضبیی

 هکتت جغرافیبی ظبذتبری  جغرافیبی صٌعتی جغرافیبی ریبضی 6

ی ٍ ظٌجػ از کبرتَگراف 7

 زٍر

جغرافیبی کَچ 

 ًؽیٌی
 هکتت جغرافیبی فرٌّگی 
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 ساحت جغرافیا طثقِ تٌذی ٍ تعریف عٌاٍیي اصلی -4

 ٔذسٖ رذیذ، تؼبسیف ثـشی ربٔؼٝ تىبُٔ داؿت ٘ظش ثب ٚ دیٍش  ػّٓ رغشافیب ثب تٛرٝ ثٝ پیـشفت ٚ تشلی ػّْٛ

 ٓ ثٙذی ؿذٜ اػت.یٞبیی ثٝ ؿشط صیش تمؼ ٌشایؾ ٚ ؿؼجبت ٞب، ؿبخٝ ثٝ ٕٞضٙیٗ ٚ ٌشفتٝ؛ خٛد ثٝ ٘ٛیٙی ٚ

رغشافیبی ا٘ؼب٘ی ؿبُٔ: رغشافیبی ارتٕبػی، رغشافیبی التلبدی، رغشافیبی پضؿىی، رغشافیبی تبسیخی،  -1

رغشافیبی رٕؼیت، رغشافیبی عُٕ ٚ٘مُ ٚ استجبعبت، رغشافیبی سٚػتبیی، رغشافیبی ػیبػی، رغشافیبی كٙؼتی، 

 رغشافیبی وـبٚسصی، رغشافیبی وٛس ٘ـیٙی، رغشافیبی ٘ظبٔی.

، آة ٚ  یؼی ؿبُٔ: رغشافیبی آثٟب ٚ الیب٘ٛػٟب، رغشافیبی سیبضی)صٔیٗ دسفضب(، رغشافیبی صیؼتیرغشافیبی عج -2

 ٞٛاؿٙبػی)الّیٓ ؿٙبػی(، طئٛٔشفِٛٛطی، ٞیذسِٚٛطی، وبستٌٛشافی.

رغشافیبی ٘بعیٝ ای ؿبُٔ: رغشافیب ٚ اػتشاتظی ّّٔی، رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، رغشافیب ٚ تٛػؼٝ پبیذاس،  -3

 ، رغشافیب ٚ آٔبیؾ ٔغیظ، رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔؼىٗب ٚ تٛػؼٝ سٚػتبیی، رغشافیب ٚ كٙؼت تٛسیؼٓرغشافی

رغشافیبی وبسثشدی ٚ ٔىتجٟبی رغشافیبی ؿبُٔ: ٔىتت رغشافیبی آ٘بسؿیؼتی، ٔىتت رغشافیبی اوِٛٛطیه،  -4

، ٔىتت رغشافیبی ػبختبسی، ٔىتت رغشافیبی ا٘تمبدی، ٔىتت رغشافیبی سادیىبَ، ٔىتت رغشافیبی سفتبس فضبیی

 .ٔىتت رغشافیبی فشٍٞٙی

 طئٛٔشفِٛٛطی: –اِف 

یٗ طئٛٔٛسفِٛٛطی اص رّٕٝ ٌشایؾ ٞبی رغشافیبی عجیؼی ٔی ثبؿذ. طئٛٔٛسفِٛٛطی اص اؿىبَ صٔیٗ، پیذایؾ، تىٛ

طئٛٔٛسفِٛٛطی دیٙبٔیه دسٚ٘ی ٚ طئٛٔٛسفِٛٛطی دیٙبٔیه ثیشٚ٘ی اص ارضای  ٚ پشاوٙذٌی آٟ٘ب ثغج ٔی وٙذ. 

اكّی تـىیُ دٞٙذٜ طئٛٔٛسفِٛٛطی ثٝ عؼبة ٔی آیٙذ. طئٛٔٛسفِٛٛطی دیٙبٔیه دسٚ٘ی ثٝ ٔزٕٛػٝ ػٛأُ 

دسٚ٘ی ٔٛحش دس تـىیُ اؿىبَ ػغظ صٔیٗ، ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ صٍٛ٘ٝ دیٙبٔیه دسٚ٘ی، اؿىبَ اِٚیٝ ػغظ صٔیٗ سا 

ػبص٘ذ. طئٛٔٛسفِٛٛطی دیٙبٔیه ثیشٚ٘ی ثٝ ٔزٕٛػٝ ػٛأُ ثیشٚ٘ی ٔٛحش دس ؿىُ ٌیشی تذسیزی ػغظ صٔیٗ، ٔی 

 ٕٞضٔبٖ ٚ پغ اص ػُٕ دیٙبٔیه دسٚ٘ی اؿبسٜ داسد.
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 آة ٚ ٞٛاؿٙبػی: -ة

آة ٚ ٞٛاؿٙبػی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٌشایؾ ٞبی رغشافیبیی عجیؼی ثب ٞٛاؿٙبػی وٝ یىی اص ٌشایؾ ٞبی فیضیه 

، ٔتفبٚت اػت. دس آة ٚ ٞٛاؿٙبػی، ٚضؼیت رٛ)اتٕؼفش( عی ػبَ ٞبی ٔتٕبدی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٔی ثبؿذ

ٌیشد تب ٔب آة ٚ ٞٛای یه ٘بعیٝ رغشافیبیی سا ؿٙبػبیی وٙیٓ. ٔخال پغ اص ثشسػی پبسأتشٞبی رٛی دس صٔبٖ ػٝ 

ؼتذَ وٛٞؼتب٘ی عىٕفشٔبػت. دس دٞٝ دس اػتبٖ ِشػتبٖ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ٔی سػیٓ وٝ دس اػتبٖ ِشػتبٖ آة ٚٞٛای ٔ

عبِی وٝ دس ٞٛاؿٙبػی عبِت آ٘ی ٚ صٚد ٌزس رٛ سا ثشای دػت یبثی ثٝ ػٙبكشی ٞٓ صٖٛ دٔب، سعٛثت ٚ فـبس 

 ٞٛا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞیٓ. 

 رغشافیبیی ا٘ؼب٘ی:

وٝ ثٝ رغشافیبی ا٘ؼب٘ی دیٍش ٌشایؾ ػٕذٜ ٚ ٟٔٓ دس ػّٓ رغشافیب ٔغؼٛة ٔی ٌشدد ٚ وّیٝ ؿؼت رغشافیب 

رغشافیبی عجیؼی تؼّك ٘ذاس٘ذ ٔب٘ٙذ رغشافیبی فشٍٞٙی، رغشافیبی التلبدی، رغشافیبی تبسیخی، رغشافیبی ػیبػی، 

رغشافیبی ٘بعیٝ ای، رغشافیبی ارتٕبػی ٚ رغشافیبی ؿٟشی رضء رغشافیبی ا٘ؼب٘ی ثٝ عؼبة آٚسدٜ ٚ تغت ػٙٛاٖ 

 وّی رغشافیبی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ثغج لشاس دادٜ ا٘ذ. 

بی ا٘ؼب٘ی ثٝ ٔٛاصات ػّٓ رغشافیب اص ػٝ رضء ٔـخق تشویت ؿذٜ وٝ ثب ٕٞذیٍش پیٛػتٍی ٔذاْٚ داس٘ذ. رغشافی

اَٚ ٌؼتشؽ یب پشاوٙذٌی ٔىب٘ی رٕؼیت)ؿبُٔ تؼذاد، ٔـخلبت ٚ فؼبِیت ٞبی آٖ(، دْٚ سٚاثظ اوِٛٛطیه 

شافیبئی وٝ اص رٕغ دٚ ٔٛرٛد ثیٗ رٕؼیت ٚ ٔغیظ صیؼت آٖ)ػیؼتٓ ا٘ؼبٖ، ثیٛػفش( ٚ ػشا٘زبْ ٘بعیٝ ثٙذی رغ

رضء فٛق ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ ٚ پشاوٙذٌی ٞبی خبف پذیذٜ ٞبی رغشافیبئی سا سٚی صٔیٗ ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد. ثبیذ 

دا٘ؼت وٝ ایٗ ػٝ رضء دس ٞش ٔمیبع ٔغبِؼٝ ای اص یه ٔغّٝ یب ثخؾ یه ؿٟش ٌشفتٝ تب وشٜ صٔیٗ ثٝ عٛس وّی 

 شافیبئی سا ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد.ٕٞٛاسٜ ٔذ ٘ظش ثٛدٜ ٚ اػبع ٘بعیٝ ثٙذی ٞبی رغ

اص ٟٔٓ تشیٗ ٌشایؾ ٞبی رغشافیبی ا٘ؼب٘ی دس ایشاٖ دس ٔمبعغ تغلیالت تىٕیّی ٔی تٛاٖ اص رغشافیبی ػیبػی، 

رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی سٚػتبیی ٚ رغشافیب ٚ كٙؼت تٛسیؼٓ ٘بْ ثشد وٝ ایٗ ٌشایؾ 

 ؼتجش ایشاٖ تذسیغ ٔی ؿٛ٘ذ.ٞب دس ثشخی اص دا٘ـٍبٜ ٞبی ٔ
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 رغشافیبیی سٚػتبیی: -اِف

. اػت ثشسػی وّی پذیذٜ ٞبی ثٙیبدی ص٘ذٌی سٚػتبیی دس ٔغیظ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ عجیؼی، التلبدی ٚ ارتٕبػی

 رغشافیبی سٚػتبیی ثشسػی اٍِٛٞب، ؿبِٛدٜ ٞب ٚ وبسوشدٞبی ٔؼبوٗ سٚػتبیی اػت.

 رغشافیبیی ؿٟشی: -ة

شٞب ٚ ػّت ٚرٛدی آٟ٘ب، ٕٞضٙیٗ اص ٔٛسفِٛٛطی، ٚػؼت، ٘مؾ، ثٟشٜ ثشداسی اص صٔیٗ اص پشاوٙذٌی رغشافیبیی ؿٟ

ٞبی داخُ ؿٟشٞب، ثشسػی ٘مؾ یبثی ٔٙبعك ؿٟشی، تٛػؼٝ ؿٟش ٚ ٘تبیذ آٖ، تبحیش ؿٟش دس ٘ٛاعی اعشاف ٚ ٔٙغمٝ 

 ٘فٛر خٛد ٚ ثبالخشٜ اص ٔؼبیُ ٚ ٔـىالت ؿٟشی دس صٔبٖ عبَ ٚ آیٙذٜ ثغج ٔی وٙذ.

 یی ػیبػی:رغشافیب -د

 یىی دیٍش اص ٌشایؾ ٞبی رغشافیب، رغشافیبیی ػیبػی ٔی ثبؿذ وٝ ؿبخٝ ای اص رغشافیبیی ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿذ. 

رغشافیبیی ػیبػی ثٝ عٛس وّی دسٌیش تغّیُ پذیذٜ ٞبی ػیبػی اػت ضٕٗ ایٙىٝ ثٝ تظبٞشات ٚ اختلبكبت 

 .ضبیی فشایٙذ ػیبػی ٘یض تٛرٝ داسدف

ٚاثظ ٔتمبثُ فضب ٚ س وٝ اػت رغشافیب ٌؼتشدٜ دا٘ؾ تخللی ٞبی ٔزٕٛػٝ صیش اص یىی ػیبػی رغشافیبیی 

ٚٞؾ، ثشسػی ٚ تغّیُ ػیبػت ٚ پذیذٜ ٞبی عبكُ اص آٖ سا دس ٔمیبع ٔغّی، ّٔی، ٔٙغمٝ ای ٚ رٟب٘ی ٔٛسد پظ

 لشاس ٔی دٞذ.

وٝ ثٝ ٔؼّٛٔبت ٘بؿی طئٛپّیتیه ثٝ ػٙٛاٖ ؿبخٝ ای اص رغشافیبیی ػیبػی ثٝ آٖ ثخؾ اص ٔؼشفت ثـش اعالق ٌشدیذ 

اص استجبط ثیٗ رغشافیب ٚ ػیبػت ٔشثٛط ٔی ؿذ. ایٗ ؿبخٝ ػّٕی اص صٔبٖ ٚضغ آٖ، عی یه لشٖ ٌزؿتٝ، اص ٘ظش 

ٔفٟٛٔی ٚ فّؼفی دصبس ؿٙبٚسی ٚ ٌبٞی سوٛد ثٛدٜ ٚ ٕٞب٘ٙذ ثشخی سؿتٝ ٞبی ػّٕی دیٍش ٞٙٛص ثش ػش ٔٛضٛع ٚ 

  ٔبٞیت آٖ اتفبق ٘ظش ٚرٛد ٘ذاسد.
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 ساحت جغرافیاتعییي جایگاُ کارتردی عٌاٍیي اصلی  -5

 ػغظ ػٕٛٔی:

 آفشیٙؾ ؿٙبخت اػشاس رٟبٖلذسدا٘ی اص خبِك رٟبٖ ٚ ٔٛاٞت اِٟی ٕٞشاٜ ثب  -1

 ٔیٗ ایشاٖصتمٛیت ػاللٝ ثٝ ػش -2

 تٛا٘بیی رٟت یبثی، لشائت ٘مـٝ، فٟٓ ٔمیبع ٚ ... -3

 تمٛیت عغ ٔؼئِٛیت ٘ؼجت ثٝ عفبظت ٔغیظ صیؼت -4

 ثٟشثشداسی دسػت ٚ ػبلال٘ٝ اص ٔٙبثغ ٚ ٔغیظ تمٛیت ػاللٕٙذی ثٝ -5

 عغ ٕٞذسدی ثب ُّٔ ٔغشْٚٚ  غ اعتشاْ ثٝ ػبیش ُّٔ ٚ فشًٞٙ ٞبتمٛیت ع -6

 ٚ تٛا٘بیی ثشخٛسى ٔٙبػت ثب ٔخبعشات عجیؼی آؿٙبیی ثب ٔخبعشات عجیؼی -7

 آؿٙبیی ثب ٚیظٌی ٞبی ٘ٛاعی رغشافیبیی دس ٔمیبع ٞبی ٔتفبٚت -8

 ت ثٝ اٚضبع ػیبػی ایشاٖ ٚ رٟبٖاستمبی ثیٙؾ ٚ ثیذاسی ػیبػی ٘ؼج -9

 آؿٙبیی ثب ؿیٜٛ ٞبی ص٘ذٌی ٚ فشًٞٙ ٚ سػْٛ رٛأغ ٔختّف -15

 ػغظ تخللی:

 تأػیغ دفبتش ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ؿٟشی ٚ سٚػتبیی -1

 تٛا٘بیی تٙظیٓ عشط ٞبی ربٔغ ٚ تفلیّی ؿٟشی ٚ عشط ٞبی ٞبدی -2

أىبٖ عضٛس دس ػغٛط ٔختّف ٔذیشیتی دس ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٔشاوض ٔختّف ٕٞضٖٛ ؿٟشداسی، اػتب٘ذاسی،  -3

 ، ٞٛاؿٙبػی  ػبصٔبٖ ،وـٛس، ٘یشٚٞبی ٔؼّظ ٚ ؿٛسای اػالٔی ؿٟش ٚ سٚػتبٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی، ٚصاست 
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  ػبصٔبٖ ، صیؼت  ٔغیظ اص  عفبظت  ػبصٔبٖ ، وـبٚسصی رٟبد  ٚصاست ٘یشٚ،  ٚصاست ػبصٔبٖ صٔیٗ ؿٙبػی،

 ٚ ...  ٔؼّظ  ٘یشٚٞبی  رغشافیبی  ػبصٔبٖ وـٛس،  ثشداسی ٘مـٝ

 سٚػتبیی، ؿٟشی، ٔٙغمٝ ای ٚ ّٔی ٔغّی، ا٘زبْ عشط ٞب ٚ پشٚطٜ ٞبی ٔذیشیت ٚ تٛا٘بیی -4

، تٛا٘بیی ا٘زبْ عشط ٞبی والٖ ّٔی ٕٞضٖٛ آٔبیؾ ػشصٔیٗ، اعذاث ؿٟشٞبی رذیذ، ٔذیشیت ٔٙبثغ آة -5

 ٚ ... ثغشاٖ تیشیٔذ ،شػبُٔیغ پذافٙذ

 تٛا٘بیی تذسیغ دس ػغٛط ٔختّف آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ػبِی -6

، پٙبٞٙذٌبٖ سٛأ ٔب٘ٙذ دِٚت یبػیػ أٛس ی،٘ظبٔ أٛسی، وـٛس ٕبتیتمؼ ثٝ ٔشثٛط یٞب عشط ٝیتٟتٛا٘بیی  -7

  ی ٚ ...ٔشص تزبٚصات ٚ ٔجبدالت
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 جغرافیا هَجَد پیراهَى ساحتهعرفی کتة ٍ هٌاتع  -6

 سطح ًشر هؤلف/ هترجن عٌَاى کتاب ردیف

 عىٕت رٛ اًتؽبرات پیبم ًَر احوسی، فرٍغ جغرافیبی زیعتی 1

 زاًؽگبُ تْراى اظسیبى، ذسیجِ زهیي ؼٌبظی ثرای جغرافیب 2
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 جَاى، جعفر جغرافیبی جوعیت ایراى 3
اًتؽبرات جْبز زاًؽگبّی 

 هؽْس

ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ؼْرًؽیٌی زر ایراى 4
حعبهیبى، فرخ ٍ 

 اعتوبز، گیتی
 اًتؽبرات آگبُ

ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ٔذیش ػبعت آة ٍ َّا ٍ هحیط زیعت حبفظ ًیب، هحوس رضب اصَل ٍ هفبّین شئَپلیتیک 5

 قَهط ذبلسی، ؼْریبر آة ٍ َّا ٍ هحیط زیعت 6
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ػبعتٔذیش  قَهط ذور، غالهعلی اصَل ٍ هجبًی جغرافیبی ؼْری 7

 ٔذیش ػبعت اًتؽبرات ظوت رٌّوبیی، هحوس تقی فرآیٌس ثرًبهِ ریسی ؼْری زر ایراى 8

 اًتؽبرات ظوت ظعیسی، عجبض هجبًی جغرافیبیی رٍظتبیی 9
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 اًتؽبرات گیتبؼٌبظی ؼکَئی، حعیي ّبی ًَ زر فلعفِ جغرافیب اًسیؽِ 11
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

11 
ّبی  هحیطی ٍ هکتتّبی  فلعفِ

 جغرافیبیی
 اًتؽبرات گیتبؼٌبظی ؼکَئی، حعیي

ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 زاًؽگبُ تجریس ؼکَئی، حعیي جغرافیبی ؼْری 12
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ٔذیش ػبعت اًتؽبرات ظوت ؼکَئی، حعیي ّبی ًَ زر جغرافیبی ؼْری زیسگبُ 13

 ٔذیش ػبعت اًتؽبرات پیبم ًَر ؼکَئی، حعیي ؼٌبذت ٍ فلعفِ جغرافیب، تْراى 14

 زاًؽگبُ تْراى ؼکَئی، حعیي فلعفِ ی جغرافیب، 15
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ٔذیش ػبعت زاًؽگبُ تْراى صفی ًصاز، جَاز، هجبًی جغرافیبیی اًعبًی 16
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 ٔذیش ػبعت قَهط عالیی طبلقبًی، هحوَز شئَفَلَشی ایراى 17

 ٔذیش ػبعت زاًؽگبُ پیبم ًَر ا...،هحوَزی، فرج  شئَهَرفَلَشی زیٌبهیک 18

19 
ؼْر ٍ ؼْرًؽیٌی زر هعیر جغرافیبی 

 ایراى
 اًتؽبرات زاًؽگبُ آزاز هعتَفی الوبلکی، رضب

ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 اقلین ؼٌبظی ایراى 21

هععَزیبى، ظیس 

اثَالفضل ٍ کبٍیبًی، 

 هحوسرضب

 ٔذیش ػبعت اًتؽبرات زاًؽگبُ اصفْبى

 اًتؽبرات اهیر کجیر زّرُ فٌی،  علن جغرافیب هقسهِ ای ثر تبرید 21
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ظوت هیرحیسر، زرُ جغرافیبیی ظیبظی 22
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ٔذیش ػبعت پیبم ًَر زاًؽگبُ علی اصغر ، ًظریبى جغرافیبی ؼْری ایراى 23

 اظوبعیل، ؼیعِ هقسهِ ای ثر هجبًی ثرًبهِ ریسی ؼْری 24
اًتؽبرات زاًؽکبُ علن ٍ 

 صٌعت ایراى
 ٔذیش ػبعت

 ٔذیش ػبعت اًتؽبرات ظوت کراهت اهلل، زیبری ثرًبهِ ریسی ؼْرّبی جسیس 25

 هجبًی آة ٍ َّا ؼٌبظی 26
هحوس رضب ٍ  ،کبٍیبًی

 ثْلَل، علیجبًی
 ٔذیش ػبعت اًتؽبرات ظوت

 عىٕت رٛ اًتؽبرات پیبم ًَر ثْلَل، علیجبًی َّای ایراى آة ٍ 27

 قَهط هحوس حعي، هطیعی ثرًبهِ ریسی رٍظتبیی ثب تبکیس ثر ایراى 28
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 ٔذیش ػبعت یسز زاًؽگبُاًتؽبرات  کراهت اهلل، زیبری یاریسی هٌطقِاصَل ٍ رٍؼْبی ثرًبهِ 29

 تْراى زاًؽگبُ پرٍیس، کرزٍاًی هٌبثع ٍ هعبئل آة زر ایراى 31
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

 تْراى زاًؽگبُ پرٍیس، کرزٍاًی جغرافیبی ذبک ّب 31
ٔذیش ػبعت ٚ 

 عىٕت رٛ

http://www.unp.ir/news/university/university-news
http://www.unp.ir/news/university/university-news
http://www.unp.ir/news/university/university-news
http://www.unp.ir/news/university/university-news
http://www.unp.ir/news/university/university-news
http://www.unp.ir/page/job-tehran/
http://www.unp.ir/page/job-tehran/
http://www.unp.ir/news/university/university-news
http://www.unp.ir/news/university/university-news
http://www.unp.ir/page/job-tehran/
http://www.unp.ir/page/job-tehran/
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 پیراهَى ساحت جغرافیا ایشاىٍ راُ ّای ارتثاطی تا  هتفکراى هعرفی -7

 راُ ّبی ارتجبطی ترصص ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی رزیف

 - جغرافیبی عوَهی حعي گٌجیهحوس زکتر  1

 - جغرافیبی ؼْری زکتر هحوس حعیي ؼکَیی 2

ضَ ّیئت علوی گرٍُ جغرافیب زاًؽگبُ آزاز اظالهی ع رٍظتبیی جغرافیبی زکتر حعیي آظبیػ 3

 (تحقیقبتتْراى )ٍاحس علَم ٍ 

 اظتبز ثبزًؽعتِ گرٍُ جغرافیب زاًؽگبُ تْراى یکَیر ؼٌبظ زکتر پرٍیس کرزٍاًی 4

 عضَ ّیبت علوی زاًؽگبُ تْراى شئَهرفَلَشی زکتر فرج الِ هحوَزی 5

 اظتبز ثبزًؽعتِ گرٍُ جغرافیب زاًؽگبُ تْراى رٍظتبیی جغرافیبی زکتر جَاز صفی ًصاز 6
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 جغرافیای تاریخچِ ساحت ارائِ -8

، أٙیت ٚ ثمب اص ٕٞبٖ اثتذای پیذایؾ ا٘ؼبٖ اغبص ؿذ ٚ ٕٞٝ ایٗ ٞب ٔؼتّضْ ػشپٙبٜ ،غزا ثشای تأٔیٗتالؽ 

 وشد، پیذا سا خٛد ص٘ذٌی ٔغیظ دسن ٚ ؿٙبخت تٛا٘بیی ا٘ؼبٖ وٝ صٔب٘ی اصؿٙبخت رٟبٖ پیشأٖٛ ثٛد. 

ب ٚ ٘یض اتفبلبتی ثٝ تذسیذ ثب ٌؼتشؽ رٛأغ ٚ استجبعبت ثیٗ آٟ٘. ٌشدیذ سیضی پبیٝ رغشافیبیی ٍ٘شؽ

 ٕٞضٖٛ یىزب ٘ـیٙی ٚ دس ٟ٘بیت ؿٟش٘ـیٙی، ػّٓ رغشافیب ٘یض پیـشفت وشد. 

 ثٝ تبسیخی صٝ ٚ لشٖ صٝ دس رفشافیب ػّٓ ٔٙـبء وٝ ثبؿذ داؿتٝ ادػب تٛا٘ذ ٕ٘ی وٝ وؼی ؿه ثذٖٚ

 خٛسؿیذ، اص اػتفبدٜ ٚ ٌیشی رٟت ثب خٛد خّمت اص ثـش صٖٛ اػت، ثٛدٜ أشٚصی ػیتٕبتیه كٛست

 ایٗ رض ای صبسٜ ٚ ٌشفتٝ ٔذد خٛاػتٝ ٘ب كٛست ثٝ رغشافیب ٔؼبئُ اص ٕٞٛاسٜ ٞب ٚدسیب ٞب وٜٛ ، ػتبسٌبٖ

 .   اػت ٘ذاؿتٝ

 لشٖٚ لذیٓ، دٚسٜ:  وشد ثٙذی تمؼیٓ تٛاٖ ٔی ٔتفبٚت دٚسٜ صٟبس ثٝ سا رغشافیب تغٛالت ػیش وّی ثغٛس

 رذیذ. دٚسٜ ٚ( س٘ؼب٘غ)رغشافیبیی اوتـبفبت ٔیب٘ٝ،

 ٚ صٔیٗ ٔشصٞبی ؿٙبػبیی ٔـبٞذٜ، ٞبی سٚؽ ٌیشی، ا٘ذاصٜ ٞبی سٚؽ ثش تأویذ لذیٓ، دٚسٜ دس

 .ثٛد٘ذ ٞب ثبثّی ٚ ٞب یٛ٘ب٘ی دٚسٜ ایٗ پیـٍبٔبٖ ٚ ثٛد دػت ایٗ اص ٔٛضٛػبتی

 ثبػتبٖ دٚساٖ ٚ ٔیب٘ٝ ٞبی ػذٜ ثبػتبٖ، صیٗ لجیُ اص دیشیٙٝ، ٞبی فشًٞٙ دس تٛاٖ ٔی سا رغشافیب ؿبِٛدٜ

 ٘مـٝ ثب سا ایٗ ٚ ثٛد٘ذ  یبفتٝ دا٘ؾ ٚ ٞٙش ػشفلُ دٚ ٞش ثب سا رغشافیب ثبس ٘خؼتیٗ یٛ٘ب٘یبٖ. وشد سدیبثی

 .ا٘ذ آٚسدٜ دػت ثٝ سیبضیبت ٚ ادثیبت فّؼفٝ، ٍ٘بسی، 

 ٘خؼتیٗ ٞٙذػٝ، ػّٓ ثٙیبٍ٘زاس ٚ یٛ٘ب٘ی فیّؼٛف ٚ دا٘ـٕٙذ ،(ٔیالد اص پیؾ 624 تب 548) ّٔغی عبِغ

 ػّٓ ٚ ثشد پی صٔیٗ ثٛدٖ وشٚی ثٝ اعتٕبالً ٚ داد اسائٝ آفشیٙؾ ٚ ػبِٓ ثبة دس ای ٘ظشیٝ وٝ اػت وؼی

 .٘بٔیذ( صٔیٗ ٌیشی ا٘ذاصٜ) طئٛٔتشیب سا ٞٙذػٝ
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 ػبِٓ عذٚد ٚ وشد حبثت سا صٔیٗ وشٚیت( ٔیالد اص پیؾ 384 تب 322) یٛ٘ب٘ی ٔؼشٚف ا٘ذیـٕٙذ اسػغٛ،

 . وشد ٔـخق سا صٔبٖ آٖ ؿذٜ ؿٙبختٝ

 ٘خؼتیٗ ػٙٛاٖ ثٝ یٛ٘ب٘ی ٔـٟٛس سیبضیذاٖ ٚ ٔٙزٓ( ٔیالد اص پیؾ عذٚد 273 تب 192) اساتؼتٗ

 ٚضغ سا صٔیٗ وشٜ پیشأٖٛ ٔغبػجٝ ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ػّٕی ؿیٜٛ ٘خؼتیٗ ثبػتبٖ، سٚصٌبس ثضسي رغشافیذاٖ

 تغشیش سؿتٝ ثٝ عجیؼی ٚ سیبضی رغشافیبی رغشافیب، تبسیخ ثش ٔـتُٕ رغشافیب، ػّٓ صٔیٙٝ دس وتبثی ٚ وشد

 اػتفبدٜ «رغشافیب» ٚاطٜ اص وٝ ؿخلی دس ٚالغ ٘خؼتیٗ .وشد ثیبٖ سا رغشافیبیی ٞبی ٘مـٝ ٔجب٘ی ٚ دسآٚسد

 .ثٛد اساتٛػتٗ وشد،

 ٔی ٔیالد اص پغ 24 عذٚد تب ٔیالد اص پیؾ 63 عذٚد اص وٝ یٛ٘ب٘ی دا٘ـٕٙذ اػتشاثٖٛ، رغشافیبیی وتبة

 دایشٜ تبِیف ٞبی ٌبْ ٘خؼتیٗ وٝ ثٛد اٚ ٞٓ اػت؛ ثبػتبٖ د٘یبی رغشافیبیی اعالػبت اص ػشؿبس صیؼت،

 ایٗ دأٙٝ ٚ وشد ثیبٖ سا ٚی عجیؼی ٔغیظ ثب ا٘ؼبٖ ص٘ذٌی استجبط ٚ ثشداؿت سا رٟبٖ رغشافیبیی إِؼبسف

 .ثشد فشاتش سیبضی ٔشصٞبی اص سا ػّٓ

 ٔی ٔیالدی دْٚ ػذٜ عذٚد دس وٝ یٛ٘ب٘ی ٘بٔذاس ٚرغشافیذاٖ سیبضیذاٖ ٚ ٔٙزٓ ثغّٕیٛع، وّٛدیٛع

( ؿذ ٔؼشٚف ثغّٕیٛع ٞیبت ثٝ ثؼذٞب) ٔشوضی صٔیٗ ٔٙظٛٔٝ ؿشط ثٝ سا ٔزؼغی ٔؼشٚفؾ وتبة صیؼت،

 .سػب٘یذ خٛد اٚد ثٝ سا یٛ٘ب٘یبٖ رغشافیبیی تغمیمبت ٚ داد اختلبف

 أب ٌشدیذ، ضؼف ٚ ػؼتی دصبس ػّْٛ ػبیش ٕٞب٘ٙذ رغشافیب دا٘ؾ ٚػغی، لشٖٚ یؼٙی دْٚ دٚسٜ دس

 .وشد٘ذ ایفب رغشافیب تٛػؼٝ دس ٟٕٔی ٘مؾ دٚسٜ ایٗ دس ٔؼّٕبٖ رغشافیذا٘بٖ

 دس ٚ ؿذ ٔؼّظ اسٚپب ثش پشػتی خشافٝ ٚ تبسیىی ٚ ػپشدٜ فشأٛؿی دػت ثٝ خشد ٚػغی، لشٖٚ آغبص ثب

 ٚ إِؼبِه ٔؼشٚفؾ وتبة ایشا٘ی رغشافیذاٖ ثٝ،دخشدا اثٗ ٚ ؿذ آغبص اػالٔی ػبِٓ ػّٕی ٟ٘ضت ٔمبثُ

 دسآٚسد تغشیش سؿتٝ ثٝ اػت، ػجبػیبٖ أپشاتٛسی ٔبِیبت ٔیضاٖ ٚ ؿٟشٞب دلیك فٛاكُ عبٚی وٝ سا إِٕبِه

 .داد٘ذ تٛػؼٝ سا صٔیٗ ٔـشق استجبط ٞبی ساٜ خٛد، رغشافیبیی اعالػبت اص اػتفبدٜ ثب ٔؼّٕبٖ پٛیٙذٌبٖ ٚ
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 یبلٛت خؼشٚ، ٘بكش ٔمذػی، عٛلُ، اثٗ یٙجٛػی، اثٛدِف ٔؼؼٛدی، فضالٖ، اثٗ یؼمٛثی، اكغخشی،

 .آٚسد ؿٕبس ثٝ ثبیذ دا٘ـٕٙذاٖ ٌشٜٚ ایٗ اص سا غیشٜ ٚ ثغٛعٝ اثٗ ٚ عٕٛی

 ثٝ وـی ٘مـٝ ٚ ٘مـٝ اص ٌیشی ثٟشٜ ٞب، ایتبِیبیی تٛػظ دسیبیی ٞبی ٘مـٝ اختشاع ثب س٘ؼب٘غ، دٚسٜ دس

 .ا٘ذ خٛا٘ذٜ رغشافیبیی اوتـبفبت ٚ ٔبرشارٛیی دٚسٜ سا دٚسٜ ؿذ. ایٗ رغشافیب ٚاسد تزبسی ؿىُ

 وشیؼتف ٕٞب٘ٙذ اسٚپبیی یبثٙذٌبٖ وٝ ربیی یبصدٞٓ، ٚ دٞٓ ٚ ٟ٘ٓ ٞبی ػذٜ دس اسٚپب وبٚؽ ػلش

 ثشای تبصٜ اؿتیبلی وشد٘ذ، ٔغبػجٝ ٚ یبفتٙذ سا رذیذ ٞبی صٔیٗ اص ثؼیبسی وٛن ریٕض ٚ ٔبسوٛپِٛٛ وّٕت،

 ٚ دا٘بٖ رغشافی وٝ ٔـىّی. ؿذ ثبصص٘ذٜ اسٚپب دس خبْ ٞبی ٘ظشیٝ ؿبِٛدٜ ٚ رغشافیبیی دلیك ٞبی وبسی سیضٜ

 ػشم ٔـىُ اٌشصٝ. ثٛد رغشافیبیی ٔىبٖ یه ػشم ٚ عَٛ وشدٖ پیذا ؿذ٘ذ، سٚ ثب آٖ سٚثٝ وبٚؿٍشاٖ

 اِٟٙبس ٘لف ػش ثش تٛافك ثٛد؛ ٔب٘ذٜ ثبص صٙبٖ ٞٓ رغشافیبیی عَٛ ِٚی ثٛد، ؿذٜ عُ پیؾ ٞب ٔذت رغشافیبیی

 خٛسؿیذی 1138 ػبَ دس 4اس ػٙذ صٔبٖ ٘ٛآٚسی ثب ٞشیؼٖٛ ربٖ. ثٛد ٔـىُ اص ثخـی تٟٙب كفشدسرٝ

 ٘لف ػٙٛاٖ ثٝ ٌشیٙٛیش اِٟٙبس ٘لف ٔشیذیٗ، رٟب٘ی ٌشدٕٞبیی دس1263 ػبَ دس ثؼذاً ٚ وشد، عُ ٔـىُ

 .ؿذ اتخبر كفش اِٟٙبس

 خبٚس ثب تزبست تٛػؼٝ( ٔیالدی 1324 عذٚد تب 1254 عذٚد) ٚ٘یضی رٟبٍ٘شد ٔبسوٛپِٛٛ، ػفشٞبی

 اعالػبت ٚػؼت ثش ٚ ؿذ ٔٛرت سا آٔشیىب لبسٜ وـف ٚ آٚسد ٕٞشاٜ ثٝ سا رغشافیبیی ٞبی پٛیؾ ٚ صٔیٗ

 سا ٕ٘ب رٟبٖ ٞبی ٘مـٝ ٘خؼتیٗ فال٘ذسی، رغشافیذاٖ( 1594 تب 1512) ٔشوبتٛس ٌشاسدٚع: افضٚد رغشافیبیی

 .وشد آغبص رغشافیب ػّٓ دس سا رذیذی دٚسٜ ٚ تٟیٝ

 سػٕیت ثٝ رذا دا٘ـی صٔیٙٝ یه ػٙٛاٖ ثٝ خٛسؿیذی دٚاصدٞٓ ٚ یبصدٞٓ ٚ دٞٓ ٞبی ػذٜ دس رغشافیب

 رٛأغ اص ثؼیبسی ٌؼتشؽ. ؿذ ثشِیٗ ٚ پبسیغ ٚیظٜ ثٝ اسٚپب ٞبی دا٘ـٍبٜ دسػی ثش٘بٔٝ اص ثخـی ٚ ؿٙبختٝ

  رغشافیبیی، اعالػبتی ربٔؼٝ پبیٝ ثش خٛسؿیذی ػیضدٞٓ ٚ دٚاصدٞٓ ٞبی ػذٜ دس رغشافیبیی اعالػبتی

 ا٘زٕٗ ٚ آٔشیىب رغشافیبیی سٚػیٝ، ربٔؼٝ رغشافیبیی ربٔؼٝ، ( ثشیتب٘یب) پبدؿبٞی رغشافیبیی ا٘زٕٗ
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 پَٛ، ٚ سیتش وبسَ ٕٞجِٛت، فٖٛ اِىؼب٘ذس وب٘ت، أب٘ٛئُ احشٌزاسی. ؿذ ٕ٘بیبٖ( آٔشیىب) ّٔی رغشافیبی

 .دا٘ؼت ػّٓ ثٝ فّؼفٝ اص ا٘تمبَ دس رغشافیب اكّی ٘مغٝ ػغف تٛاٖ ٔی سا دٚالثالؽ ٚیذاَ

 ٕٞجِٛت، فٖٛ ٘ظیش، رغشافیذا٘ب٘ی ثب ٌزسد ٚ ٔی آٖ ػٕش اص لشٖ دٚ عذٚد وٝ رغشافیب ٘ٛیٗ دس دٚسٜ

 ٔجبعج ٔىب٘ی، ٞبی تفبٚت لجیُ اص ٔجبعخی ٌشدیذ، ٌزاسی پبیٝ … ٚ دٚالثالؽ ٚیذاَ سیتش، وبسَ

 ٌشدیذ. رغشافیب ٚاسد … ٚ ٞب پذیذٜ ٔٙذ ٘ظبْ تغّیُ فضبیی،

 ػّٓ ٌیبٞبٖ، تٛصیغ ٚ پشاوٙذٌی ٚ رغشافیبیی ٔغیظ ثیٗ استجبط دس ٞٛٔجِٛت اِىؼب٘ذسفٖٛ وبسٞبی

 .وشد تمؼیٓ ای ٘بعیٝ ٚ ػٕٛٔی ثخؾ دٚ ثٝ سا ٔضثٛس

 ٔشعّٝ صٟبس خٛؽ دػت رغشافیب ا٘ضجبط ٚ ٘ظٓ صٟبسدٞٓ، ٚ ػیضدٞٓ ٞبی ػذٜ عَٛ دس غشة دس

 .ا٘تمبدی رغشافیبی ٚ وّٕی ا٘مالة ای، ٔٙغمٝ رغشافیبی صیؼت، ٔغیظ رجش: ؿذ اػبػی

 ٚعذت عٛصٜ دس ثیـتش عٛسرذاٌب٘ٝ ثٝ ٔغیغی ٔـخلبت ٚ ػٛأُ تشویت ثیؼتٓ، لشٖ اَٚ دس٘یٕٝ

 ٔتخللبٖ دٚسٜ ایٗ دس وشد٘ذ ٔی تٛرٝ ثیـتش ػٙتی ای ٘بعیٝ رغشافیبی ثٝ یؼٙی ؿذ، ٔی ٔغبِؼٝ ای ٘بعیٝ

 ٕٞت ثٝ وٝ ای ٘بعیٝ رغشافیبی ثش فشا٘ؼٝ ٚ إِٓبٖ ٔتغذٜ، ایبالت اٍّ٘یغ، دسوـٛسٞبی ا٘ؼب٘ی رغشافیبی

 ٔفْٟٛ داؿتٙذ. ثؼیبس تبویذ ثٛد یبفتٝ دػت اػتٛاسی پبیٍبٜ ثٝ دٚالثالؽ ٚیذاَ فشا٘ؼٝ، ٔؼشٚف رغشافیذا٘بٖ

 تفىشات، ایٗ وٝ پزیشفت ٔی تبحیش سیضبسدٞبستـٛسٖ رغشافیبیی تفىشات اص ثیـتش ٘یض رغشافیب ٞذف ٚ

 دسآٖ سٚ ایٗ اص ٌشفت، ٔی دسثش سا ٔىب٘ی ٞبی پذیذٜ ثٝ ثخـیذٖ ٚوّیت ٞب پذیذٜ ٔىب٘ی ٞبی تفبٚت

 ٌشٜٚ التلبدی ٚ ٔؼیـتی ٞبی تفبٚت ٚ ٞب فؼبِیت ثبػج وٝ عجیؼی ٘ٛاعی ٞبی تفبٚت دسثبسٜ تغمیك صٔبٖ

 ٌشفت. ٔی لشاس ای ٘بعیٝ رغشافیبی وبس اػبع ؿذ، ٔی ا٘ؼب٘ی ٞبی

 سیضبسد تٛػظ وٝ رغشافیبیی ٔغبِؼبت ثٝ ػیؼتٕی ٍ٘شؽ ٚسٚد ثب( 1962) ثیؼتٓ لشٖ دْٚ ٘یٕٝ دس

 تغٛالت وٕی ا٘مالة ٚلٛع ثب ادأٝ دس. ٌشدیذ تمٛیت ٌشایب٘ٝ وُ ٞبی ٍ٘بٜ ٌشفت، كٛست وٛسِی

 دس. ٌشفت لشاس رغشافیبیی ٔغبِؼبت فشاسٚی ای تبصٜ ٔؼیشٞبی ٚ پیٛػت ٚلٛع ثٝ رغشافیب دا٘ؾ دس ؿٍشفی
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 ٞبی پذیذٜ آسایؾ ٚ یبثی ػبصٔبٖ دس فضبیی لٛا٘یٗ ثٍبسٌیشی اص رغشافیذا٘بٖ ثشخی وٝ ثٛد دٚسٜ ٕٞیٗ

 ٌشفت. لشاس رغشافیذا٘بٖ وبس اػبع فضیی ٔتمبثُ تأحیشات ٚ فضب وشد٘ذ دفبع رغشافیبیی

 دس ٞبیی ٚاوٙؾ ثشٌیش٘ذٜ دس وٝ پیٛػت ٚلٛع ثٝ رغشافیب دس ٞبیی دٌشٌٛ٘ی دْٚ رٟب٘ی رًٙ اص پغ

 ثشپبیی ٞبی ضشٚست ٚ ٞب صٔیٙٝ اص آٌبٞی ثذٖٚ ثذٖٚ وٝ ثٛد، ؿٙبػی سٚؽ ٞبی ؿیٜٛ ٚ ٞب فّؼفٝ ثشاثش

 ثٛد. ؿذٜ دادٜ آٔٛصؽ پیـیٗ ٞبی دٞٝ دس ٚ ٔغشط آٟ٘ب،

 ؿیىبٌٛ دا٘ـٍبٜ ؿٙبػبٖ ربٔؼٝ تٛػظ وٝ رغشافیب ػّٓ ثٝ ؿٟشی اوِٛٛطی ٔىتت ٚسٚد ثب 1965 دٞٝ دس

 اص رذیذی ؿىُ ثذیٙؼبٖ ٚ یبفت ٔغجٛثیت ارتٕبػی ٞبی عٛصٜ تغّیُ ٞبی ؿیٜٛ ٌشفت، كٛست

 ٚاْ ؿٙبػی ربٔؼٝ ٌشایب٘ٝ وبسوشد ٞبی ٔىتت اص سا خٛد ٞٙزبسٞبی وٝ ٌشدیذ اثذاع ؿٟشی رغشافیبی

 ثٛد. ٌشفتٝ

 دس تبسیخی، رغشافیبی ٚ فشٍٞٙی رغشافیبی یؼٙی ػیؼتٕبتیه، ٚ تخللی اكّی صٔیٙٝ دٚ 1965 ػبَ تب

 ٚ فشٍٞٙی رغشافیبی پیـٍبٔبٖ ٚرٛد ایٗ ثب. لشاسٌشفتٙذ تٛرٟی ثی ٔٛسد ا٘ؼب٘ی رغشافیبی تغَٛ سٚ٘ذ

 اص ثشخی عتی ٘جٛد٘ذ اعالع ثی صٙذاٖ ٞب صٔیٙٝ ػبیش دس آٔذٜ پذیذ ٞبی دٌشٌٛ٘ی اص تبسیخی رغشافیبی

 .سفتٙذ ٔی ثـٕبس ا٘مالة پیـٍبٔبٖ آٟ٘ب

 رغشافیبیی ٔغبِؼبت سٚی پیؾ ای تبصٜ ٔؼیش رغشافیذا٘بٖ ثشخی ٔغبِؼبت ٘تیزٝ دس 1976 ػبَ دس

 سا آٖ وب٘ٛ٘ی ٔٛضٛع وٝ ؿذ ؿٙبختٝ فبكّٝ ثش ٔجتٙی ػّٕی ٔخبثٝ ثٝ رغشافیب ایٙىٝ ٞٓ آٖ ٚ ؿذ ٌـٛدٜ

 . داد ٔی تـىیُ ٞب ٔىبٖ ٚ افشاد ٘ؼجی ٔٛلؼیت

 ٔٛرٛد ٔؼبئُ تغّیُ ثٝ پیٛػتٍی ٚ فبكّٝ رٟت، ٘ظیش؛ فضبیی ٟٔٓ ٔفبٞیٓ ثىبسٌیشی ثب رغشافیب أشٚصٜ

 ػّْٛ ٔیبٖ دس سا تٛرٟی دسخٛس ربیٍبٜ اػت تٛا٘ؼتٝ سٍٞزس ایٗ اص ٚ پشداص٘ذ ٔی ا٘ؼب٘ی رٛأغ دس

 .آٚسد ثذػت ٔختّف
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 ٔغیظ ٚ صٔبٖ ٔىبٖ، فضب، لجیُ، اص وّیذی ٔفبٞیٓ یىؼشی پبیٝ ثش رغشافیب، ػّٓ اػبع عبضش، عبَ دس

 ثغٛسی. اػت ٌزاؿتٝ ػش پـت سا ٔتؼذدی فىشی ٔىبتت خٛیؾ ٘ٛیٗ عیبت دس رغشافیب دا٘ؾ. داسد لشاس

 ٞبی ا٘ذیـٝ ٚاسد ػپغ ٚ ٌشایی أىبٖ ػٛی ثٝ ٔغیغی رجش ٚ داسٚیٙیؼتی ٍ٘بٜ ثب رٛأغ ٔغبِؼٝ ثب وٝ

 ثٝ آٖ اص وٝ ارتٕبػی رٟبٖ ثٝ رغشافیب أشٚصٜ ٍ٘بٜ. اػت ٌشدیذٜ فشٍٞٙی رغشافیبی ٚ فضبیی

 سفتبس ٌشایی، ا٘ؼبٖ ٔب٘ٙذ، ٞبیی ٍ٘شؽ اص پغ ٌشدد، ٔی تؼجیش( post-modenism)فشاٌ٘ٛشایی

 .اػت دادٜ سٚی … ٚ ػبختبسٌشایی ٌشایی،

، ٔجبعج تٛػؼٝ پبیذاس ٚ یب پبیذاسی دس أش تٛػؼٝ ثش ٔغبِؼبت رغشافیبیی ػبیٝ افىٙذٜ تب ایٙىٝ أشٚصٜ

اػت. ٞش صٙذ سٚاثظ ٔغیظ اص ٌزؿتٝ ٞبی دٚس تب ثغبَ ٔٛسد تٛرٝ ثٛدٜ اػت، أب دس پبیبٖ لشٖ ٘ٛصدٞٓ 

. ی وٛؿیذ تب كٛستی ٔذٖٚ ٚ ػّٕی ثٝ ایٗ آٔٛصٜ ٞب ثذٞذٔیالدی ثٛد وٝ اس٘ؼت ٍُٞ رب٘ٛسؿٙبع إِٓب٘

ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ادػب وشد ثغج تٛػؼٝ پبیذاس ٚ یب سٚ٘ذٞبی پبیذاسی سیـٝ دس ٔغبِؼبت صیؼت ؿٙبػبٖ ٚ 

 ٔغیظ ؿٙبػبٖ داسد.

أشٚصٜ ػّٓ رغشافیب ٕٞبًٞٙ ثب دیٍش دا٘ؾ ٞب ثٝ تغٛالت ػظیٕی دػت یبفتٝ ٚ افضٖٚ ثش ؿشط ػیٕبٞبی 

یؼی ٚ الّیٕی صٔیٗ، فشآٚسدٜ ٞب ٚ ٔشدْ سا تغت ثشسػی لشاس دادٜ ٚ ثٝ ؿبخٝ ٞبی ٔتؼذدی تمؼیٓ ؿذٜ عج

اػت وٝ رغشافیبی سیبضی، رغشافیبی عجیؼی، رغشافیبی صیؼتی، رغشافیبی ا٘ؼب٘ی، رغشافیبی التلبدی، 

ظبٔی، صٔیٗ ؿٙبػی، رغشافیبی ػیبػی، رغشافیبی ٌیبٞی، رغشافیبی عیٛا٘ی، رغشافیبی دیشیٗ، رغشافیبی ٘

 ٞٛاؿٙبػی ٚ غیشٜ سا ٔی تٛاٖ اص آٖ رّٕٝ ٔغؼٛة وشد.

 ٞزشی 445 تب 362) ثیشٚ٘ی اثٛسیزبٖ صٖٛ ٔـٟٛسی تبسیخی ٞبی ؿخلیت ثش افضٖٚ ٘یض ٔب ایشاٖ دس

 ثٝ ای ربٚدا٘ٝ آحبس خٛد اص وذاْ ٞش ٚ صیؼتٝ ٔی لٕشی ٞزشی ٞـتٓ ػذٜ دس وٝ ٔؼتٛفی عٕذاهلل ٚ( لٕشی

 ػبَ دس) داساِفٖٙٛ ٌـبیؾ ثب ثبیذ سا ػّٕی ٞبی لبِت دس رغشافیبیی ٞبی فؼبِیت آغبص ا٘ذ، ٌزاسدٜ ربی

 سا أیشوجیش خبٖ ٔیشصاتمی یؼٙی ایشاٖ ٔؼبكش تبسیخ ثضسي ٔشد ٚ دا٘ؼت صٔبٖ ٞٓ( لٕشی ٞزشی 1268

 .آٚسد ؿٕبس ثٝ آٖ ثٙیبٍ٘زاس



21 
 

 ٘ـب٘ی ٚ ٘بْ آٖ ٔؼّٕبٖ اص ٚ ٘یؼت دػت دس احشی داساِفٖٙٛ دس رغشافیب تذسیغ ثش٘بٔٝ رضئیبت اص اٌشصٝ

 ٚ ٞٙذػٝ دس وٝ( 1326 ـ 1255) اِذِٚٝ ٘زٓ ػجذاِغفبس ٔیشصا صٖٛ اِتغلیال٘ی فبسؽ ٚرٛد ِٚی ٘ذاسد ٚرٛد

 ػّٓ ایٗ ثش داساِفٖٙٛ تبحیشپزیشی ثش ثضسٌی ٌٛاٜ خٛد ثٛد، ػلش آٖ دسخـبٖ ػتبسٜ رغشافیب ٚ ثشداسی ٘مـٝ

 عذٚد تب 1286) ثغبیشی ػجذاِشصاق ٟٔٙذع اص ثبیذ صٔبٖ ایٗ ٘بٔذاس ٞبی ؿخلیت دیٍش اص. اػت ثٛدٜ

 ٚ آٔٛصؽ دس ٞب صٟشٜ تشیٗ تبثٙبن ٚ تشیٗ ثضسي سدیف دس ٘یض سا اٚ ٚ ثشد ٘بْ( لٕشی ٞزشی 1345

 .آٚسد ؿٕبس ثٝ رغشافیب ػّٓ تشٚیذ

 ػّٕیبت ثخـیذٖ سػٕیت ػشآغبص اَٚ پّٟٛی ػّغٙت ؿشٚع دس استؾ ػتبد رغشافیبیی دایشٜ تبػیغ

 دٜ دس خٛسؿیذی 1325 دٞٝ دس وٝ ایشاٖ رغشافیبیی فشًٞٙ تذٚیٗ. اػت ایشاٖ دِٚت ػٛی اص رغشافیبیی

 صٙبٖ آٖ ٔضثٛس فشًٞٙ اسصؽ. ؿٛد ٔی ٔغؼٛة دٚسٜ ایٗ آحبس ثٟتشیٗ اص یىی ؿذ، ٔٙتـش ٚ صبح رّذ

 ٔٛسد ایشاٖ رغشافیبیی ٔشرغ ٞبی وتبة اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ ٕٞضٙبٖ ػبَ 65 عذٚد ٌزؿت اص پغ وٝ اػت

 رغشافیبیی ػبصٔبٖ ثٝ ثؼذٞب ٚ رغشافیبیی اداسٜ ثٝ استؾ ػتبد رغشافیبیی دایشٜ تجذیُ ٚ تٛػؼٝ. اػت اػتفبدٜ

 ٘مـٝ تٟیٝ ثٝ یبفت، تغییش٘بْ ٔؼّظ ٘یشٚٞبی رغشافیبیی ػبصٔبٖ ثٝ اػالٔی ؿىٕٛٞٙذ ا٘مالة اص ثؼذ وٝ وـٛس

 ثب وٝ ثشداسی ٘مـٝ ػبصٔبٖ تبػیغ ٚ ػٛ یه اص رغشافیبیی رذیذ ٞبی فشًٞٙ تذٚیٗ ٚ وـٛس ػشاػشی

 صٔیٗ ػبصٔبٖ تبػیغ آٖ وٙبس دس ٚ ٌزاسد فؼبِیت ػشكٝ ثٝ پب 1335 دٞٝ دس ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ ثٙیبٍ٘زاسی

 رغشافیبی سؿتٝ اِتغلیالٖ فبسؽ ٚ افضٚد رغشافیبیی ٚ ثشداسی ٘مـٝ ػّٕیبت ٚػؼت ثش وـٛس، ؿٙبػی

-ٔی ٔغؼٛة ا٘ؼب٘ی ػّْٛ رضٚ رغشافیب اػالٔی، ا٘مالة اص لجُ ػبَ صٙذ) ا٘ؼب٘ی ػّْٛ ٚ ادثیبت دا٘ـىذٜ

 .ثخـیذ ثؼیبس تٛرٟی لبثُ سلٓ ثٝ سا رغشافیبیی ٔتخللبٖ ؿٕبس( ؿذ

 ٞبی دا٘ـىذٜ دس رغشافیب ٌشٜٚ ٌشفتٗ لشاس ٚ ٞب دا٘ـٍبٜ صـٍٕیش افضایؾ ٚ اػالٔی ا٘مالة ٚلٛع ثب

 سدٜ ٕٞٝ دس ػّٓ ایٗ آٔٛصؿی وبدس ٚ سػیذ اؿجبع ٔشص ثٝ رغشافیب سؿتٝ اِتغلیالٖ فبسؽ ؿٕبس صٔیٗ، ػّْٛ

 .ؿذ تىٕیُ ٞب
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 ثٝ ٚاثؼتٝ رغشافیبیی ثٙیبد ٚ دا٘ـٍبٞی ٚ دِٚتی ثشداسی ٘مـٝ ٚ رغشافیبیی ٞبی ػبصٔبٖ ثش افضٖٚ

 ػبصٔبٖ ٚ ٌشفتٙذ لشاس عٕبیت ٔٛسد ٘یض وبستٌٛشافی ٚ رغشافیبیی خلٛكی ٔؤػؼبت تٟشاٖ، ؿٟشداسی

 ٔختّف ٞبی صٔیٙٝ دس اسصؿٕٙذی آحبس ٚ ٟ٘بد٘ذ فؼبِیت ػشكٝ ثٝ پب ٌیتبؿٙبػی ٚ ػغبة ٔؤػؼٝ صٖٛ ٞبیی

 ٞب، سٚد٘بٔٝ ٞب، وٛٞٙبٔٝ ٞب، ٘بٔٝ ربی ٔب٘ٙذ ٔشرغ ٞبی وتبة ؿٕبس ثش ٚ وشد٘ذ ٔٙتـش ٚ تذٚیٗ رغشافیبیی

 افضٚدٜ صـٍٕیشی ٘غٛ ثٝ غیشٜ ٚ تٛسیؼتی ٞبی ٘مـٝ ٚ ٞب اعّغ ا٘ٛاع ٚ رغشافیبیی ٞبی إِؼبسف دایشٜ

 .ؿذ

اسائٝ دػتٛساِؼُٕ ٞبی وبسثشدی ثشای  عی ٘یٓ لشٖ اخیش ا٘ضٝ ربٔؼٝ اص رغشافیب ا٘تظبس داسد ػجبستؼت اص

آٔبیؾ ٚ ثٟجٛد ساثغٝ ا٘ؼبٖ ٚ ٔغیظ ص٘ذٌی خٛد ثٝ ٔٙظٛس ایزبد فضبی ص٘ذٌی ٔٙبػت ا٘ؼب٘ی ٚ  ،ٞذایت

 عفظ ٔغیظ صیؼت ا٘ؼب٘ی.
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 جغرافیاّای ساحت حذاقل تعییي -9

 ؿٙبخت ارٕبِی ایشاٖ ٚ رغشافیبی آٖ -1

 ؿٙبخت رغشافیبی رٟبٖ اػالْ، ؿٟش٘ـیٙی، ؿٟشٌشایی ٚ ؿٟشػبصی اػالٔی -2

ؿٙبخت ارٕبِی رٟبٖ، لبسٜ ٞب، تمؼیٓ ثٙذی رٟبٖ ثٝ تٛػؼٝ یبفتٝ ٚ دسعبَ تٛػؼٝ ٚ ٔجٙبی ایٗ  -3

 تمؼیٓ ثٙذی

 ا٘ؼب٘ی ٚ ...( ٚ استجبط آٖ ثب ص٘ذٌی فشدی ٚ ارتٕبػیدا٘ؼتٗ ربیٍبٜ ؿبخٝ ٞبی رغشافیب )عجیؼی،  -4

 ؿٙبخت پبسادایٓ ٞبی فىشی عبوٓ ثش رٟبٖ ٚ ٘مؾ آٖ دس ػجه ص٘ذٌی رٛأغ -5

 ؿٙبخت اػتؼٕبس ٚ سیـٝ ٞب ٚ ٔجب٘ی فىشی رغشافیبیی آٖ -6

ؿٙبخت تأحیش ٔىبتت ٔختّف رغشافیبیی دس خّك صـٓ ا٘ذاصٞبی ػیبػی، فشٍٞٙی ٚ ارتٕبػی  -7

 رٟبٖ

 یٍبٜ رغشافیب دس ػؼبدت ٚ وٕبَ ا٘ؼب٘یؿٙبخت رب -8
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 جغرافیاتعییي حذاقل پیش ًیازّا ترای ساحت -11

ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ رغشافیب، خٛد ثؼتشی ثشای ػبیش ػّْٛ ٔی ثبؿذ ٘یبصی ثٝ پیؾ ٘یبص ٘ذاسد أب ٔغبِؼٝ 

 فّؼفٝ، ربٔؼٝ ؿٙبػی، آٔبس ٚ سیبضی دس فٟٓ ثٟتش رغشافیب تأحیش داسد.

  



25 
 

 تا کتة ًظام فعلی  جغرافیا اًطثاق هحتَای ساحت -11

دس وتت فؼّی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثٝ رغشافیبی ػٕٛٔی )رغشافیبی اسضی ٚ ػٕبٚی( پشداختٝ ؿذٜ وٝ 

آٖ ٔؤحش اػت ٚ ٍ٘شؽ دسػتی ٘ؼجت ثٝ سؿتٝ رغشافیب دس فشد ایزبد  اثضاس تٟٙب دس ٔؼشفی رغشافیب ٚ ؿٙبخت

-ٚ ؿبخٝ ٞبی ػّٓ رغشافیب ٔؼشفی ٔیٔٛاسد ثبال ٔىبتت رغشافیبیی  دس ػبعت رغشافیب ػالٜٚ ثش ٕ٘ی وٙذ.

ٌشد٘ذ وٝ ثٝ عىٕت رٛ دس ؿٙبخت دلیك ربیٍبٜ ایٗ ػّٓ دس ص٘ذٌی فشدی ٚ ارتٕبػی اٚ ٚ وؼت ثیٙـی 

 ػٕیك ٘ؼجت ثٝ افىبس ٚ ٔؼبدالت عبوٓ ثش رٟبٖ وٕه ٔی وٙذ. 
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 جغرافیا آسیة شٌاسی ساحت-12

٘ظشیبتی وٝ دس ساثغٝ ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔغیظ ثش ٘مؾ ٔغیظ تأویذ داؿتٝ ٚ ا٘ؼبٖ سا دس ٔغبِؼبت رغشافیبیی 

 ٔمٟٛس عجیؼت ٔی دا٘ٙذ دس داْ ریش رغشافیبیی ٔی افتٙذ.

٘ظشیبتی وٝ ا٘ؼبٖ سا ٔؼّظ ٚ عبوٓ ثش عجیؼت ٔی دا٘ٙذ صٔیٙٝ ثٟشٜ ثشداسی ثیؾ اص عذ اص ٔغیظ ٚ 

 ٚس٘ذ.٘بثٛدی ٔٙبثغ ٚ تخشیت ٔغیظ صیؼت سا فشاٞٓ ٔی آ

 ٘ظشیبتی وٝ ثش داسٚیٙیؼٓ تبویذ داس٘ذ ٔٙزش ثٝ اػتؼٕبس رٛأغ ٚ ُّٔ دیٍش ٚ غبست ٔٙبثغ آ٘بٖ ٔی ؿٛ٘ذ.

 ٘ظشیبتی وٝ ثش تٛػؼٝ اػتٛاس٘ذ ٔٙزش ثٝ عجمٝ ثٙذی ارتٕبػی ٚ فبكّٝ عجمبتی ثیٗ رٛأغ ٔی ؿٛ٘ذ.

 ٘ظشیبت لبئُ ثش تٛػؼٝ پبیذاس، ثٝ ٔغذٚدیت سؿذ رٕؼیت ٔی سػٙذ.

س كٛستی ٔی تٛاٖ اص آػیت ٞب ثٝ دٚس ٔب٘ذ وٝ ثتٛاٖ ثش اػبع تىٛیٗ ػبِٓ ٚ تـشیغ، ثٝ ٔؼشفی ٚ تٟٙب د

 تٙظیٓ ساثغٝ كغیظ ثیٗ ػبِٓ عجیؼت ٚ ا٘ؼبٖ پشداخت.
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 جغرافیا شیَُ ّای اختصاصی ارائِ ی هحتَای ساحت-13

 :ػغظ اسائٝ ٔی ٌشدد دٚػبعت رغشافیب دس 

 رغشافیب )عذالُ دٚ ٘یٓ ػبَ(: فّؼفٝ ػّٓ ٚ تبسیخ ػّٓ 1ػغظ 

 : ؿٙبخت ؿبخٝ ٞبی ٔختّف ػّٓ رغشافیب ) دٚ ٘یٓ ػبَ(2ػغظ 

 ساحت:ی روش های ارائه 

 دس ٔغیظ عجیؼی ٚ ا٘ؼبٖ ػبخت ٌشدؽ ػّٕی -

 وبسٌبٜ )ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٘مـٝ( -

 ثبصدیذ -

 اػتفبدٜ اص ٚػبیُ وٕه آٔٛصؿی ٕٞضٖٛ ٔبوت، ٘مـٝ، اػتشیٛػىٛح ٚ ... -
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 جغرافیا ارزیاتاى ٍ تصذیقگراى ساحتهعرفی  -14

 تخصص ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف  

 علَم زیٌی هعرفتی اظتبز اصغر طبّر زازُ 1

 علَم زیٌی هعرفتی آیت اهلل جَازی آهلی 2

 زکتر حعي ثیک هحوسی ّسارُ 3
جغرافیب ٍ ثرًبهِ ریسی ؼْری ٍ جغرافیب ٍ 

 ثرًبهِ ریسی رٍظتبیی

 جغرافیب ٍ ثرًبهِ ریسی ؼْری زکتر هععَز تقَایی 4

 شئَهَرفٍَشی زکتر هحوس حعیي راهؽت 5

 ای هٌطقِ ٍ ؼْری ریسی ثرًبهِ زکتر احوس پَر احوس 6

 جغرافیب ٍ ثرًبهِ ریسی رٍظتبیی زکتر ظیس اظکٌسر صیسایی 7

 جغرافیب ٍ ثرًبهِ ریسی ؼْری زکتر حویسرضب ٍارثی 8
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 اآليَاتِ فَصَّلٌَْا قَدِ ٍَهُسِتََِدَعٌ فَوُسِتَقَرٌّ ٍَاحِدَةٍ ًَّفْسٍ هِّي أًَشَأَكُن الَّذِيَ ٍَهََُ

  يَفْقَهَُىَ لِقََِمٍ

 قرارگاٌ[ شما براى] پس. آيرد پديد ته يك از را شما كٍ است كسى َمان اي ي

 كٍ مردمى براى را[ خًد] آيات ما ترديد، بى[. كرد مقرر] اماوتى محل ي

 . ايم كردٌ بيان ريشىى بٍ فُمىد مى

 <89آیه ی  سوره انعام > 

 

 

 

 

 

 

 

 


