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  مقدمه
  
شود، بخشى از علوم تجربى است کـه   از آن یاد مى» جغرافیاى زیستى«اى از دانش بشرى که با عنوان  شاخه

سى قرار دارد؛ به تعبیـر دیگـر جنبـه جغرافیـایى     در مرز تالقى و تلفیق دو رشته علمى جغرافیا و زیست شنا
هـدف ایـن شـاخه از دانـش، درك نحـوه      . دانش زیست شناسى، یا جنبه زیست شناختى دانش جغرافیاست

انتشار جانداران روى کره زمین و علل و کیفیت گسترش آنهاست؛ یعنى فهم و بیان این نکتـه کـه جانـداران    
  اند؟ و چرا اینگونه منتشر شده اند؟ چگونه روى کره زمین پراکنده شده

ما در متن ایـن  . روش برخورد جغرافیاى زیستى با موضوعات مورد بررسى، اساساً روش جغرافیایى است
ایم و الزم است به اختصار بـه ایـن نکتـه بنیـادین      کتاب متعرّض این بحث که روش جغرافیایى چیست نشده

  .اشاره کنیم
یتاً دانشى تجربى است، ولى جغرافیدان مقدمات تجربه را به خواست و اختیـار خـود فـراهم    جغرافیا ماه

هاى مصنوعى با دخالت و برمبنـاى   هاى طبیعى بدون دخالت عمدى و آگاهانه انسان و پدیده پدیده. کند نمى
مـل اقلیمـى و تغییـر    ها، انتشـار عوا  هاى طبیعى مانند جابجایى قاره دهند؛ پدیده اراده و تصمیم انسان رخ مى

هـا؛ و   چهره فیزیکى و زیستى زمین، مثل گسـترش گیاهـان و حیوانـات و تغییـر محـل رسـوبات و رودخانـه       
هاى مصنوعى مانند افزایش تعداد انسانها و رشد دانش و توان تکنیکى انسان و تأثیرات آنهـا در تغییـر    پدیده

ورى از منـابع طبیعـى، احـداث     ییر در کیفیت بهـره چهره زمین، مثل تبدیل جنگلها و مراتع به کشتزارها، تغ
  .ها و نحوه استفاده از آب آنها شهرها، تغییر مسیر رودخانه

هـا بـه    شوند، این پدیـده  هاى مصنوعى با دخالت و برمبناى تصمیم و اراده انسانها ایجاد مى گرچه پدیده
شـود مسـائل    گیرنـد؛ از ایـن رو گفتـه مـى     مـى خواست جغرافیدان و به منظور بررسیهاى جغرافیایى شـکل ن 

  .جغرافیایى ـ اعم از طبیعى یا مصنوعى ـ با مسائل تجربى تفاوت دارند
. کند روش علوم تجربى این است که پژوهشگر شرایط و محیطهایى را به اختیار و انتخاب خود فراهم مى

گیرد، سپس در یک یا چند محیط دیگر، یـک یـا    ها یک یا چند محیط را به عنوان شاهد مى در اغلب تجربه
کند؛ براى مثـال گیـاهى را در دو محـیط ـ      دهد و نتیجه را بررسى مى چند عامل را به اختیار خود تغییر مى

کارد که از لحاظ تمام عوامل، مانند دما، رطوبـت، نـور و عناصـر غـذایى شـبیه       هردو کامالً کنترل شده ـ مى 
دهد و آثار ناشى از این تغییر را  را تغییر مى) مثالً آهن(طها مقدار یک عنصر غذایى در یکى از محی. یکدیگرند

) مصـون از آن تغییـر  (نتیجه این بررسى اساساً بر مقایسه محیط تغییر یافته با محیط شاهد . کند بررسى مى
  .تکیه دارد

جغرافیدان آن است که محل وقـوع   هنر. هایى مواجه نیست جغرافیدان با چنین محیطها و چنین تجربه
در اغلب ایـن محیطهـا یـک عامـل بـه      . رخدادها را شناسایى و وجوه تشابه و تفاوت محیطها را مشخص کند

تنهایى نوسان و تغییر نیافته و به عبارت بهتر معلول از علت واحد نشأت نگرفتـه اسـت و جغرافیـدان سـعى     
براى انجام دادن این امـر محیطهـایى را   . دگانه را تجزیه کندکند مخلوط نتایج ناشى از تغییر علتهاى چن مى

او از . کننـد   گزیند که ترکیبهاى متفاوتى از علتها و درجات متفاوتى از نحوه ترکیب علتها در آن اثر مى برمى
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استفاده از مثال فرضـى ـ و در عـین حـال     . کند طریق این تجزیه و تحلیل دقیق، نقش علتها را شناسایى مى
در دو محیط الـف و ب کـه از شـباهت و    : کند اً ساده شده ـ به انتقال و بیان مفهوم مورد نظر کمک مى تعمد

یابـد   رود، بارندگى افزایش مى در محیط الف، دما باالتر مى. دهد یکسانى بسیارى برخوردارند، تغییراتى رخ مى
دهـد،   یباً مانند محیط الـف رخ مـى  در محیط ب، افزایش دما و بارندگى تقر. شود و سرعت وزش باد کمتر مى

مقایسه تحوالتى کـه در گیاهـان دو   . شود ولى همزمان با این تغییرات، سرعت و زمان وزش باد نیز زیادتر مى
  .سازد آید، درك نتایج حاصل از تغییر عامل باد را ممکن مى منطقه الف و ب پدید مى

قایسه وضع محیط قبل و بعد از وقوع یک تغییر تکیـه دارد؛  در برخى از شرایط، استنتاج جغرافیدان بر م
شـود و آثـار    براى مثال وضع محیط قبل از ورود یک گیاه یا جانور، یا یک صنعت و حرفه جدید بررسـى مـى  

پیچیدگى شرایط و احوال . گردد ناشى از تغییر با مقایسه وضع محیط در قبل و بعد از وقوع آن، شناسایى مى
ناپذیر کار و تالش جغرافیدانان است؛ ولى زنـدگى   فت تجزیه و استنباط، از خصلتهاى جدایىو دشوارى و ظرا

آکنده از تحول انسان و حیات روى کره زمین، نیاز روز افزون به درك محیط و مقتضیات آن را با اسـتفاده از  
گـوییم تجزیـه و    وقتى مـى سازد؛ به عبارت دیگر  تر مى تر و حیاتى دانش و فن جغرافیا و جغرافیدانان، ضرورى

توان یا باید جغرافیا را به کنار نهاد،  یل جغرافیایى دشوار و دقیق است، نباید از آن نتیجه بگیریم که مى تحللّه
بلکه موضوعات مورد بحث در جغرافیا اگر چه مانند تجارب علمى و به انگیـزه بررسـیهاى جغرافیـایى فـراهم     

مام مشکالتى که برآن ترتّب دارند ـ از اهمیت و ضرورت خاصى برخوردار  صوند، بررسى و درك آنها ـ با ت  نمى
  .است

جغرافیـاى اشـیا و   (بـا جغرافیـاى کالسـیک    ) جغرافیاى جانـداران (وجوه عمده تمایز جغرافیاى زیستى 
جودات زنده مو. گیرد هاى غیر زنده نشأت مى در واقع از تفاوت بین هستى زنده و پدیده) هاى غیر زنده پدیده

نامیم ـ   اى از ویژگیها ـ که در اصطالح آنها را مشخصات جانداران مى  با وجود تنوع بسیار و با داشتن مجموعه
ترین وجه تفاوت آن است که اشیاى غیر زنده در برخورد با عوامل محـیط   اصلى. از اشیاى غیر زنده متمایزند

کنـد؛ در   ها در روى کره زمین نیز از این قاعده تبعیت مـى کنند و انتشار آن به صورت تابع بدون اراده عمل مى
که موجودات زنده در تمام واکنشهاى حیـاتى، از جملـه اسـتقرار و انتشـار خـود، از صـورتها و درجـات         حالى

تـر تـابع بـدون اراده محـیط و عوامـل محـیط        برند و به عبـارت صـحیح   متفاوتى از اراده و توان خود بهره مى
تر، حیوانات در سطحى باالتر از گیاهان و در نهایت انسان در درجـه بسـیار    ر سطحى پایینگیاهان د. نیستند

سـازند کـه ایـن     دهند و خود را با مقتضیات محیط منطبـق مـى   باالترى از جانداران دیگر محیط را تغییر مى
جانـداران بـا غیرجانـداران،     مجموعه این تواناییها و تفاوت. گذارد توانایى دقیقاً در انتشار واستقرار آنها اثر مى

دلیل تفکیک جغرافیاى زیستى از جغرافیاى غیر زیستى است؛ از این رو در مباحث متعددى به تشریح وجوه 
  .پردازیم وقوع تحول در موجودات زنده مى تمایز جانداران، بویژه علل

ر ـ به مسأله تحول یا دینامیسم در  اى باالت در جغرافیاى زیستى مانند جغرافیاى کالسیک ـ ولى با درجه 
اى محصول  وقتى پدیده«کسى درصحت این قاعده عام تردید ندارد که . شود هاى مورد مطالعه توجه مى پدیده

بینى وضع آتى آن باید بـا توجـه بـه تحـوالت گذشـته       تحول یا در حال تحول باشد درك وضع فعلى و پیش
و حال فعلى هواپیماها یا اتومبیلها را بخوبى درك کند بایـد   ؛ براى مثال اگرکسى بخواهد وضع»صورت گیرد

در واقع . هاى غیر زنده زمین نیز چنین است پدیده. مراحل اولیه ابداع و نیز تحوالت بعدى آنها را درنظر گیرد
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شـوند،   ها، کوهها، دریاها و در نهایت تمام موضوعاتى که در جغرافیـا بررسـى مـى    براى درك وضع فعلى قاره
این مسأله در جغرافیاى زیسـتى از اهمیـت و ضـرورت    . جه به وضع و سیر گذشته آنها اجتناب ناپذیر استتو

  .خاصى برخوردار است
نوع تحول در جانـداران بـاتحول هسـتى در غیـر زنـده از      . اند جانداران کره زمین حاصل تحوالت گذشته

رافیاى زیستى، نگرش دینامیـک اهمیـت بیشـترى    لحاظ عمق و صورت متفاوت است؛ به همین دلیل در جغ
دارد؛ البته تمایز جغرافیاى زیستى و غیر زیستى در داشتن یا نداشتن نگرش دینامیک نیست، بلکه در میزان 

نکته دیگـر اینکـه جغرافیـاى زیسـتى در نگـرش      . اهمیتى است که این دو رشته براى تحوالت گذشته قائلند
  .گیرد تر، از دیدگاه اکوسیستم بهره مى یک و به بیان صحیحفعلى خود از دیدگاههاى اکولوژ

ایـن مجموعـه بـه صـورت     . موجودات زنده با یکدیگر و با مجموعه عوامل محـیط روابـط متقابـل دارنـد    
مجموعه ساختار و عملکـرد اجـزا بـه    . کند واحدهاى متشکل، هماهنگ و تابع نظم و قاعده مشخص عمل مى

اشـتراك و همـاهنگى بـراى تـأمین اهـداف بـاالتر،       . شـود  تر در سطح همه اجزا منتهى مـى تأمین اهداف واال
وقتى یک جزء به صورت بخشى از یـک کـل عمـل    . آورد مجموعه اجزا را به صورت بخشهاى یک نظام درمى

ء، کند و ساختار مقتضى و منطبق با اهداف و ویژگیهاى آن کل را احراز نماید، درك ساختار و عملکرد آن جز
بنیـادین، هـر   با توجه به ایـن اصـل   . بدون توجه مداوم به ویژگیها و ساختمان آن کل، ناقص و ناممکن است

نگـرش اکوسیسـتمى، یعنـى    . موجود زنده را باید در چهارچوب اکوسیستمى که بدان تعلق دارد بررسى کرد
اضر به تبع نگرشهاى متـأخر  کتاب ح. دیدن هر جزء به عنوان بخشى از سیستم متبوع آن، شقّ دیگرى ندارد

در جغرافیاى زیستى با دید اکولوژیک و دید تحـولى یـا تکـاملى تنظـیم یافتـه اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه           
انـد بیشـتر    دانشجویان استفاده کننده از آن قبالً درس یا دروس مستقلى در زمینه مباحث اکولوژى نگذرانده

  .مباحث مقدماتى اکولوژى در آن مطرح گردیده است
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