
 

 

دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به  

 طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.

 ایاروپا وآس قا،یسه قاره افر نیب یش و نقش ارتباطارز 

 خود را حفظ کرده است. تیحمل و نقل کاال و نفت، اهم رهیاز زنج یبه عنوان حلقه ا زیداشته و اکنون ن تیکه در گذشته اهم

فارس  جیطقه خلاز صدور و فروش نفت خام، من یناش یدرآمدها و دالرها.دارد  یبا ارزش ریجهان، ذخا یمنبع انرژ نیبزرگتر

بازار بزرگ مصرف، آن را به کانون توجه صادر کنندگان  نیثروتمند جهان در آورده است و ا یاز کانون ها یکیرا به صورت 

فارس در مرکز و قلب  جیراخلیدارد ز یاسیو س یمنطقه، ارزش فرهنگ نیا کرده است. لیتبد یرصنعتیو غ یصنعت یکاالها

 ن اسالم قرار دارد.جها یاسیو س ییایجغراف هیناح

 شنهادهایو ارائه پ یریگ جهینت -پردازش اطالعات -اطالعات یجمع آور -هیفرض نیتدو -مسئله انیطرح سؤال و ب

 

 شیکه با افزا یتیاما در وضع ابد،ی یهوا کاهش م یاع، دماارتف شیبا افزا 

 نیدر سطح زم نیسرد و سنگ یحالت، هوا نیدهد. در ا یدما رخ م یوارونگ ابد،ی شیافزا یهوا به طور ناگهان یارتفاع، دما

مانند  یبزرگ یشهرها یها در هوا ندهیآال زانیم جه،یبه طرف باالحرکت کند و درنت یدهد آلودگ یو اجازه نم ردیگ یقرار م

 .کندیم جادیمردم ا یرابرا یشود و مشکالت فراوان یم ادیز اریتهران بس

 یآن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افق یکیزیف یژگیاز هوا است که و یحجم بزرگ

 همسان باشد. باًیتقر لومتریدر صدهاک

رودهایی که آب آنها به دریاهای یعنی  الف( حوضه آبریز خارجی: 

یعنی رودهایی که تمام آب آنها : اطراف کشور می ریزد؛ اما در طول مسیر، مورداستفاده قرار میگیرند.ب( حوضه آبریز داخلی

 .در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود

کاهش بارش در حوضه آبریز -2گرم شدن عمومی هوا -1 

تغییر کشت از محصوالتی که آب کمتری نیاز داشته اند، به -4برداشت بی حساب از چاه های اطراف دریاچه -3دریاچه 

محصوالتی که کشت آنها به آب زیادی احتیاج دارد



 

  

به شهر که باعث جذب  انییمهاجرت روستا- 

 شیکار روستا و افزا یرویمهاجرت در اقتصاد کشور با از دست دادن ن نی. اشودیجوان از روستا به شهر م یانسان یروین

-3. شودیانجام م یاسیس ماتیکه براساس تصم یگروه یمهاجرت ها-2دهد. یشهر، خود را نشان م یفعال اقتصاد تیجمع

 شوند. یجابه جا م گریکشور به کشور د کیمهاجرت که افراد از 

واحدی از تقسیمات کشوری است که با محدوده جغرافیایی معیّن، از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه  

اداره می شوداستانداری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود. استان، توسط به موقعیت ها

واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند دهستان همجوار، شامل  

بیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل ط

اداره می شود. بخشداربخش، توسط  سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده است.

 .ندیگو یم« مهاجرت معکوس ای یزیشهر گر» دهیروستاها پد ایکوچک تر  یبزرگ به مکان ها یاز شهرها تیحرکت جمع

 ها یزیدر برنامه ر یمعاش و توجه به ابعاد مکان نیبا هدف تأم ،یطیمح یاز توان ها یریبهره گ

 ،یگردشگر ،یاطالعات ،یانتظام ،ی،آموزشیبهداشت ،یتیریمد ،یمال یها تیفعال رهیبه زنج 

 .ندیگو« خدمات»کشور مؤثرند،  داتیتول تیو کم تیفیود کدر بهب میرمستقیکه به طور غ یتجارت وبازرگان

 


