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 گفتاري از دكتر محمدحسن گنجي

 استاد ممتاز دانشگاه تهران 
 

 جغرافيا علم زندگي و برنامه ريزي و توسعه 
 
 

 مقدمه
محيط (بسياري از انديشمندان و متخصصين جغرافيا، علم خود را بررسي طبيعت             

تعريف ) جميع فعاليت هاي انسان  (و روابط بين اين دو      ) جوامع انساني (و انسان   ) زيست
مي كنند و مدعي هستند كه آنچه در محافل علمي و دانشگاهي مي آموزند و آموزش                 

 پديده يعني محيط زيست، جوامع انساني و روابط          مي دهند مربوط به يكي از اين سه       
البته درباره ماهيت جغرافيا تعاريف زيادي عرضه شده و بحث  هايي           . بين آن ها مي شود  

به عمل آمده، كتاب ها و مقاالت زيادي نوشته شده و مكتب هاي فكري متعددي                    
رده است  به وجود آمده و علم جغرافيا در يكي دو قرن اخير توسعة زيادي پيدا ك                    

  سال پيش از اين      ٧٠بطوريكه در ايران امروز ما، كه اولين دانشگاه رسمي كه حدود               
 مركز آموزش عالي در سطح كارشناسي تدريس        ٥٤تأسيس شده،  در     ) ش. هـ   ١٣١٤(

 دانشگاه امكانات   ٨ دانشگاه برنامه كارشناسي ارشد اجرا مي شود و در           ١٧مي شود، در   
 .تحصيل تا دكترا فراهم است

از نظر ماهيت آموزشي توسعه دانش جغرافيا را در اين مي توان ديد كه در يك                   
پژوهش كارشناسانه اي كه توسط استاد دانشمند دكتر مصطفي مؤمني تحت عنوان               

به » نظري بر زيربناي تئوريك جغرافياي كنوني ايران با تأكيد بر جغرافياي شهري              «
جغرافيا، ماهيت، تاريخ و     «روف  عمل آمده، خالصه اي از فهرست مطالب كتاب مع           

  فصل و   ٥٩ كتاب شامل    ٩ ارائه شده و آن را مشتمل بر          ١تأليف آلفرد هيتنر  » روش آن
 

                                                      
1 A.HETTNER 
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 زيرفصل به صورت شاخه اي از علم        ١٥٠ زيرفصل دانسته كه امروز هر يك از آن           ١٥٠
اخة وسيع جغرافيا درآمده و به خاطر تحوالت فن آوري بعد از هيتنر بدون ترديد ده ها ش             

جديد بر آن اضافه شده است كه همة اين شاخه ها در برنامه هاي گروه هاي آموزشي                  
جغرافيا در دانشگاه ها منظور شده و در هر يك از آن ها دانشجويان جغرافيا تا مرحلة                  

 .دكتري مي توانند به پژوهش بپردازند
 مورد اشاره   نمونة ديگر از وسعت علم جغرافيا را مي توان در اين ديد كه در پژوهش             

تأكيد دارد، در ميان    ) از زيرفصل هاي جغرافياي انساني   (در جائيكه بر جغرافياي شهري      
ادبيات جغرافياي شهري به زبان فارسي اعم از كتاب و مقاله كه به وسيله جغرافيدانان                

 نظريه و ديدگاه و مكتب در جغرافياي           ٢٩و نه مهندسان و معماران، نگاشته شده           
رائه نموده است و اگر در نظر بگيريم كه در هر يك از شاخه هاي علم                 شهري يافته و ا   

جغرافيا كه دانشجويان ما در سطوح مختلف در آن تخصص احراز مي كنند پژوهش هاي             
مشابه ممكن است نتايج مشابهي بدست دهد، بدرستي  پي به وسعت حسرت آور اين                

 . علم خواهيم برد
ف به اين هستند كه جغرافيا علمي است           از طرف ديگر تمام جغرافيدانان معتر       

تركيبي، كه تقريباً از كليه علوم طبيعي و انساني بهره مي گيرد تا از تركيب ناشي از اين                 
بهره گيري آميزه اي بوجود آورد كه به هيچ يك از علوم طبيعي و انساني منحصراً تعلق                

 .ندارد ولي از تمام آن ها بخش هايي را در خود مستهلك كرده است
نتيجه توسعة بي حد علم جغرافيا اين شده است كه در سيستم آموزشي ما در                   
سطوح باال كساني كه تحصيل جغرافيا را انتخاب مي كنند ناگزيرند كه مطابق ذوق و يا                
نياز شخصي خود در يكي از شاخه هاي جغرافيا و بعبارتي ديگر در يكي از زيرفصل هاي               

 و درباره آن شاخه با مسائل مربوط به آن               مورد اشارة هيتنر تخصص احراز كرده        
پايان نامه بنويسند و در اين پايان نامه نويسي مخصوصاً اگر در سطح دكتري باشد بيم                
آن مي رود كه جغرافيا به صورت علمي كه تعريف كرديم بكلي فراموش شود و فرهيخته              

فيا ترجيح دهد و جغرافيا تعلق به شاخه اي را كه در آن تخصص احراز كرده بر علم جغرا
آن موقع است كه نمي تواند در كار عملي به عنوان يك جغرافيدان كاربرد مؤثري داشته               

 . باشد
 

  نقش جغرافيا در تعامل انسان و محيط
حال اگر برگرديم به تعريفي كه از جغرافيا كرديم بايد ببينيم كه طبيعت و انسان كه اركان                  

ن علم وسيع به چه صورت مطرح مي شوند و مسائل مورد             در اي . علم جغرافيا را بوجود مي آورد    
طبيعت يا محيط زيست در علم       : بحث جغرافيا چگونه از تعامل اين دو ركن به وجود مي آيد             
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جغرافيا همانا زمين كروي و متحرك و يكي از اجرام سماوي عالم شمسي و متعلقات آن با تمام                  
 كه انسان به اين تعلق دارد، روي آن           كم و كيف ساختاري و متحول آن در طول زمان است            

زندگي مي كند و از ِقَبل آن امكانات ادامه حيات خود را فراهم مي سازد كه در آموزش جغرافيا                    
در اين شناسايي يك امر مسلم        . اين مهم از ده ها جنبة خاص مورد شناسايي قرار مي گيرد             

 دهند بهم پيوسته و در ايجاد و       مي شود و آن اين است كه تمام عناصري كه زمين را تشكيل مي            
بقاي همديگر مؤثرند و در اثر اين همبستگي است كه جغرافيدان زمين را به صورت يك                       
مجموعه از عناصر بهم پيوسته مي شناساند كه در عين كثرت، وجود واحدي را تشكيل داده اند و                 

انسان در  .اشدمي ب unity in deunity  بهترين نمونه وحدت در تكثر يا به تعبير علمي           
جغرافيا موجودي از موجودات گوناگون روي زمين است كه در گذشته هاي بسيار دور در فرايند                 
تكامل موجودات زنده روي زمين ساكن شده و داراي امتيازاتي است كه در هيچ موجود ديگري                 

ه در  مشاهده نمي شود و جامعه انساني آميزه حيرت آوري از ساختارهاي طبيعي و انساني است ك              
موضوع . طول زمان بوجود آمده و هر انساني ناگزير است در دامن آن به زندگي خود ادامه دهد                 

جغرافيا بررسي تعامل و تقابل انسان و طبيعت است و از آنجائي كه در زمين گرد متحرك و در                    
معرض نور و نيروي خورشيد كه تنها عامل اليزال حيات موجودات است در طوقه هايي از سطح                 

 بموازات خط استوا شرائط مختلف و متفاوتي بوجود آمده موضوع بحث جغرافيا اين مي شود                 آن
كه جوامع انساني در اين محيط زيست هاي مختلف و متفاوت چگونه موجبات مداومت حيات خود    

چگونه در گذشته زيسته اند، زندگي امروزي آن ها چگونه است و احتماالً در             . را فراهم ساخته اند  
در اين تعامل و تقابل چه دخالت هايي در محيط زيست كرده اند و             . چگونه خواهند زيست  آينده  

اولين . در چه مواردي ناگزير زندگي خود  را با محيط زيست هم آهنگ و هم ساز ساخته اند                    
برخورد و روابط انسان اوليه با محيط زيست او از غرائز حيواني انسان سرچشمه گرفته كه او را                    

رده مانند هر حيوان ديگر آب و خوراكي دست و پا كُند و گوشة امني براي استراحت                   وادار مي ك 
خود بيابد و هر طور شده خود را از تغييرات نامساعد گرماي شب و روز يا زمستان و تابستان                       

بزرگ ترين امتياز انسان در جهان هستي اين بوده كه ِدماغ و  مغزي بزرگتر از               . محفوظ نگاه دارد  
 زنده براي تفكر داشته و زباني براي انتقال فكر در او بوده كه در هيچ حيوان ديگري                   هر حيوان 

وجود نداشته و او توانسته است در طول هزارها بلكه ميليون ها سال برخورد خود با محيط زيست                 
يا به عبارت ديگر بهره برداري از امكانات محيط زيست و مهيا ساختن آن براي زندگي خود را                    

مي درآورد كه نطفة تمدن هاي عمده سرزمين هاي مختلف در دوران هاي گذشته                 تحت نظ 
به تعبيري ديگر روابط انسان و محيط زيست او به هر صورت و شكلي كه                  . محسوب مي شود 

بروز كرده با هدف برآوردن سه مقصود ضامن بقاي او يعني تأمين خوراك و پوشاك و مسكن                   
وري ساده و مستقيم رستني ها، شكار حيوانات، صيد ماهي          بوده كه هزارها سال از طريق جمع آ       

آنهم با استفاده از چوب درخت و سنگ بيابان صورت مي پذيرفته است ولي با گذشت ايام انسان                 
از نيروي تفكر خود استفاده كرده و راه و روش هايي براي تأمين خوراك و پوشاك و مسكن خود                  

 بوده كه اجداد او به كار مي برده اند و همين راه و               پيدا كرده كه پيچيده تر از طرق مستقيمي        

ريزي توسعه  جغرافيا علم زندگي و برنامه
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

روش ها و پيچيدگي ها بوده كه ما امروز از آن به نام مراحل مختلف تمدن گذشتة  بشر ياد                        
مي كنيم و آثار آن را باستان شناسان از زير خاك درمي آورند و مردم شناسان براي ما تفسير                     

 انسان هاي گذشته با بكار بردن فكر و دست خود پيدا            پاره اي از اين راه و روش ها كه       .مي كنند
كرده اند آنقدر در تغيير زندگي آن ها مؤثر بوده كه از آن ها به انقالب تمدني ياد كرده اند؛ از آن                     
جمله مي توان شكل دادن به ادوات  سنگي، سبدبافي، سفالگري، دوخت  و دوز، خانه سازي، اهلي               

نشيني، چرخ و آالت نقاله و امثال آن را در دوران هاي ماقبل             كردن حيوانات، كشاورزي، يك جا   
هر يك  .تاريخ و خط و كتابت و انواع هنرها و صنايع ظريفه و ادبيات را در دوران تاريخي نام برد                  

از اين قبيل انقالبات كه در طول زندگي بشر بروز كرده روابط او با محيط زيست را پيچيده تر                     
دن او را به سطح باالتري سوق داده  لكن اصل آن روابط بر جاي                 نموده و به عبارت ديگر تم     

چنان كه اگر دقت كنيم در زندگي بسيار پيچيده امروز هم هدف اصلي هر انسان                 . مانده است 
تأمين خوراك و پوشاك و مسكن است كه برخالف گذشته ها از طريق فعاليت هاي اجتماعي و                 

از جمله انقالباتي كه در روابط انساني محيط          . گردداقتصادي گوناگون و باورناكردني فراهم مي     
زيست او در طول تاريخ بوجود آمده انقالب صنعتي دو سه قرن اخير است كه پيچيدگي هاي                    
روابط انسان و محيط زيست را با سرعت غيرقابل تصوري تغيير داده و به توسعه ارتباطات و                     

انقالب صنعتي از   .  برده منجر شده است     اطالعات امروزي كه عمالً زمان و مكان را از ميان           
موقعي آغاز شده كه انسان توانسته است نيرويي غير از نيروي خود و حيواناتي كه اهلي كرده در                  
اختيار گيرد و آن نيرويي است كه بنام نيروي ماشين شناخته شده و امروز در تمام اعمال و                       

انسان در برخورد با محيط زيست از       اين نكته شايان يادآوري است كه       . حركات ما متجلي است   
بدو خلقت تا انقالب صنعتي طرف بازنده بوده به اين معني كه هرگز نتوانسته است بر نيروهاي                  
طبيعت فائق آيد و ناگزير بوده كه زندگي خود را با آن وقف دهد، ولي  انقالب صنعتي كار انسان 

حيط زيست فائق آمده و در راه كسب        را بجايي رسانده است كه در بسياري موارد بر طبيعت و م           
نكته جالب ديگر اينكه از بدو خلقت انسان تا دورة انقالب              .نيرو به تخريب آن پرداخته است      

صنعتي، انسان و محيط زيست در حالتي متعادل بوده اند به اين ترتيب كه اگر در بخشي از يك                   
كرده طبيعت جاي آنرا  به مرور        جنگل يا مرتع براي نيازهاي خود و حيوانات اهلي استفاده مي             

ايام پر مي كرده ولي با وسايل تخريبي كه انقالب صنعتي بدست انسان داده او چهره زمين را                    
دگرگون مي سازد و منابع طبيعت را با آن چنان مداومت و سرعتي از ميان مي برد كه طبيعت                     

 .قادر به تجديد آن نيست
 

 جغرافيا و توسعة پايدار 
ل كه در رابطه انسان با محيط زيست او بوجود مي آيد موضوع بحث              تمام اين مسائ  

و بررسي علم جغرافيا است و جغرافيدان آن ها را از زواياي مختلف مي آموزد و آموزش                 
از اين رو است كه جغرافيدان  با دانش متنوعي كه درباره محيط زيست كسب               . مي دهد
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او قادر است با     .  محيطي باشد  مي كند مي تواند بهتر از هر كس كارگشاي مشكالت          
آينده  نگري هاي مبتني بر مطالعات مختلف جغرافيايي سرعت اقدامات تخريبي انسان را           

او مي تواند راه و روش هاي حفظ موازنه       . در بهره گيري از محيط زيست خود تقليل دهد       
راي يك  منطقي بين انسان و محيط زيست او را ارائه نمايد و به عبارت ديگر زمينه را ب                 

توسعه پايدار كه دست يابي به آن آرزوي هر عالقه مند به سرزمين خود است فراهم                  
ممكن است اين سئوال پيش آيد كه جغرافيدان چگونه توان اين دورانديشي را               . سازد

پيدا كرده است؟ جواب اين سئوال اين است كه جغرافيدان انسان و محيط زيست او را                 
هاي بشري به شمار مي روند از زواياي مختلف مورد مطالعه         كه دو زمينه ساز براي تمدن     

و بررسي قرار مي دهد و در كالس هاي درس جغرافياي طبيعي و انساني كم و كيف و                  
مشخصات هر يك را تا آن حد مورد پژوهش قرار مي دهد كه مي تواند هر يك از اين دو                  

 در مقابل يكديگر قرار     ركن جغرافيا يعني انسان و محيط زيست را به صورت يك كلّيت           
داده توان هاي بالقوه و بالفعل آن دو را ارزشيابي، و آنوقت است كه مي تواند حدود                     
دخالت انسان در محيط زيست را طوري مشخص سازد كه انسان بتواند نيازمندي هاي              
خود را با بهره برداري از منابع محيط زيست در حالتي متناسب با سطح تمدن و                      

مرتفع سازد كه محيط زيست او بجاي تخريب كلي در حال سالمت               فن آوري طوري   
معقول باقي بماند و چنين حالتي را مي توان توسعه پايدار دانست كه اين روزها                      

 . دستيابي بدان اميد همه جوامع است
 

 توسعه پايدار و چالش هاي پيش روي آن 
 در راه تأمين توسعه حال اگر فرض كنيم كه از ما به عنوان جغرافيدان، توصيه هايي  

پايدار طلب نمايند مي توانيم بگوئيم در روابط انسان و محيط زيست او پديده هايي                  
بوجود آمده كه اگر اقدامي براي كنترل آن ها به عمل نيايد ممكن است معيشت انسان                
را در پارة قسمت هاي زمين مختل سازند و اين پديده ها چالش هايي هستند كه انسان               

 :از آن جمله مي توان به پديده هاي زير اشاره كرد. اگزير به مقابله با آن ها است ن٢١قرن 
 بنا بر نظر قطعي جمعيت شناسان از بدو خلقت انسان           :ـ افزايش بي حد جمعيت     ١

 ميالدي طول كشيده است تا جمعيت كره زمين         ١٨٤٠در روي زمين تا سال هاي دهه       
م در كمتر از صد سال بعد مشاهده شده در           به رقم يك ميليارد برسد ولي ميليارد دو        

 سال و ميليارد چهارم در نصف اين مدت و باالخره در             ٣٠حالي كه ميليارد سوم ظرف      
 ميليارد گذشته و پيش بيني مي شود كه اگر رشد         ٦ جمعيت جهان از مرز      ٢١آغاز قرن   

يت  ميليارد ديگر بر اين جمع      ٣ حدود   ٢٠٥٠جمعيت بدين منوال پيش برود تا سال         
افزوده خواهد شد، در حالي كه منابع زمين با وجود بهره برداري منطقي تر و علمي تر و                
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

اقتصادي تر به هيچ وجه جوابگوي چنين جمعيتي نخواهد بود و كار به گرسنگي                    
در حال حاضر چنين به نظر مي رسد كه كنترل            . ميليون ها  انسان خواهد انجاميد      

متأسفانه مسلم دانسته   . اين  شرايط نامطلوب است    جمعيت تنها راه جلوگيري از  بروز        
شده كه رشد و افزايش جمعيت در كشورهاي كمتر توسعه يافته به مراتب بيشتر از                   
كشورهاي توسعه يافته است و جاي تأسف است كه كشورهاي در حال توسعه به علل                 

 .اجتماعي و احياناً مذهبي كمتر تن به كنترل جمعيت مي دهد
ز روزگارهاي قديم روال سكونت مردمان چنين بوده كه اكثريت            ا :ـ شهرنشيني ٢

مردم در روستاها به امور كشاورزي و صنايع وابسته به آن اشتغال داشته اند در حالي كه           
تعداد اندكي در شهرها امور خدماتي و اداري را برعهده داشته اند، ولي از آغاز دوران                   

دگي مردمان شهر را عوض كرده و          انقالب صنعتي كه فن آوري هاي جديد رژيم زن         
تسهيالت زيادي براي شهرنشينان فراهم شده در سيستم سكونتي آنان تغييرات                  
فاحشي بروز كرده  است، به اين ترتيب كه هر روز بر نسبت مردم شهرنشين در مقايسه           

چنان كه در سطح جهاني درصد روند جمعيت شهري        . با كل جمعيت، افزوده شده است     
 . وده استبه اين شرح ب

 *روند جمعيت   شهري در جهان
 سال جمعيت جهان به ميليارد درصد جمعيت شهري

١٨٠٠ ٩/٠ ٢/٣ 
١٨٥٠ ٢/١ ٩/٦ 
١٩٠٠ ٦/١ ٦/١٣ 
١٩٥٠ ٥/٢ ٩/٢٨ 
١٩٨٥ ٩/٤ ٣/٤٣ 
٢٠٢٠ ١/٨ ٥/٦٢ 

 .١٦، جلد اول، ص ١٣٧٧، تهران، پايگاه علم جغرافيا در ايران، انتشارات فرهنگستان علوم: مؤمني، مصطفي *                    
 

متأسفانه اختالف فاحش بين زندگي در شهر و روستا يعني وجود انواع تسهيالت و              
جاذبه ها در شهر از طرفي و سرعت انتقال اطالعات از طريق روزنامه  يا راديو و تلويزيون                

 شهرهاي  از طرف ديگر عواملي به شمار مي روند كه همواره روستائيان را به مهاجرت به             
بزرگ  ترغيب مي كنند و چنين است كه معموالً روستائيان به نزديكترين شهرها                   
مهاجرت مي كنند در حالي كه ساكنين شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگتر راه پيدا                
مي كنند و در نتيجه در روستاها  عدم وجود نيروي كافي براي فعاليت هاي  كشاورزي                 

لي كه روستائيان مهاجر در حواشي شهرها در شرائط          مشكالتي را ايجاد مي كند، در حا     
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نامطلوبي سكونت اختيار كرده و از طريق اشتغال هاي كاذب و غيرمجاز امرار معاش                 
اين پديده در واقع  هم در روستا و هم در شهر مشكل ايجاد مي كند و عالج                   . مي كنند

ستا و  تجهيز     آن هم اعمال عدالت اجتماعي و تقسيم عادالنه ثروت  در شهر و رو                  
روستاها با وسايل زندگي جديد و باالخره  از ميان بردن اختالفات فاحش بين شهر و                  

 . روستا است
 فن آوري هاي يكي دو قرن اخير در رشته هاي           : ـ آلودگي هاي زيست محيطي    ٣

مختلف دانش بشري باعث شده است كه آب و هوا و خاك كره زمين به انواع سموم كه                  
از ميان اين آلودگي ها، آلودگي هوا      . ان ها زيان بخش است آلوده گردند    براي سالمت انس  

از همه مهم تر و زيان بخش تر و همه جا گيرتر است؛ كه بيشتر از سوخت مواد نيروزا در                 
كارخانه ها و در وسائط نقليه مخصوصاً در شهرهاي بزرگ عرصة زندگي را بر ساكنان                 

ستقيماً سالمت انسان ها را تهديد مي كند بلكه       اين نوع آلودگي نه فقط م     . تنگ مي كند 
به طور غيرمستقيم موجب شرايط گلخانه اي در هواي زمين و افزايش تدريجي درجه               
گرماي جو زمين و بالتبع ذوب شدن يخ ها؛ چه در قطبين و چه در كوهستان هاي                     

ات اقليمي مرتفع و باال آمدن سطح آب اقيانوس ها و تغيير چهرة زمين به طور كلي تغيير
 . مي شود

آلودگي خاك ها از طريق استفاده از انواع حشره كش ها و مواد دفع آفات نباتي                  
ايجاد مي شود كه خود از طريق رودخانه ها توأم با آب هاي زايد صنعتي به درياچه ها و                 

 .درياها راه پيدا مي كند و باعث آلودگي آب ها نيز مي گردد
 ميان بردن جنگل ها و مراتع چه براي مقاصد             از : ـ جنگل زدايي و كويرزايي     ٤

صنعتي و چه از طريق چراي بي حد باعث عريان شدن زمين مي شود كه در چنين                    
حالتي آب در صورت وجود باد باعث جابجا كردن خاك هاي ارزشمند زراعتي سطح                 

بطوريكه بر اساس محاسبات بعمل آمده تنها در نواحي استوايي كره               . زمين مي شود 
 ميليون هكتار از مساحت جنگل ها كاسته مي شود كه تاكنون هيچ              ١٥ساالنه  خاكي  

قانون و تهديدي مانع آن نشده است؛ در ساير نقاط كرة زمين نيز چنين روندي ادامه                  
 .دارد

سطح زمين را چه به صورت اقيانوس ها و چه        % ٧٠بيش از   :  ـ كمبود آب شيرين    ٥
را % ٣ي از تمام آب هاي كره زمين تنها           درياچه هاي داخلي آب فرا گرفته است؛ ول        
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

. آب هاي شيرين به خود اختصاص داده كه بمصرف كشاورزي، صنايع و شرب مي رسد              
مصرف آب در منازل رابطة مستقيمي با ميزان توسعه يافتگي و به عبارت ديگر تمدن                 

بنابر گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني در سال هاي نيمه  دوم قرن بيستم                . دارد
جمعيت (  )  رف آب شيرين روزبروز بيشتر شده و در حال حاضر يك ميليارد يعني       مص

افزايش جمعيت نيز روزبروز     . جهان از نعمت آشاميدن آب شيرين و سالم محرومند           
بنابر مطالعات انجام شده در سطح زمين       . مسئله كمبود آب شيرين را دشوارتر مي سازد      

ورهاي مختلف به صورت مشترك از آب آن  رودخانه آب شيرين وجود دارد كه كش٢١٧
استفاده مي كنند و پاره اي از آن ها از چند كشور مي گذرند كه در آن صورت ستيزهاي                

 . برون مرزي ناشي از جريانات آب فراوان  بروز مي كند
اين پديده ها چون بيشتر مربوط به تمام كره زمين مي شود بايد به صورت معضالت                

 جستجوي راه حل مناسب براي تقليل مخاطرات و صدمات ناشي           جهاني مطرح گردد كه   
از آن ها مستلزم وقوف كامل به شرايط ايجاد و كم و كيف آن ها است كه تنها در سايه                     
تعاليم جغرافيا ممكن بوده و فراهم مي گردد و اين جغرافيدانان هستند كه  بهتر از ديگر                  

 معقول براي مشكالت ناشي از عوامل        انديشمندان قادر به پيدا كردن راه حل منطقي و         
مجموع عوامل فوق و ديگر مسائل محيطي چالش آفرين بر سر راه توسعة             . فوق مي باشند 

پايدار از جمله  مسائلي هستند كه موجب دل مشغولي جغرافيدانان گرديده و رسالت آنان را               
جغرافيايي و  در تحكيم روابط انسان و محيط به منظور بهره برداري بهينه از فضاهاي                 

 . تعامالت منطقي بين انسان و طبيعت بيش از پيش گوشزد مي نمايد

١
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