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Abstract 
The role of geography in highlighting the relationship between man and the 

environment according to the principles of the system 

By Rana Mohammed Majeed Al - Ghurairi 

The study explained the geographical view of the  ecosystem and how 

this geographical view gave it awider scope and anew dimension in solving  

human. the ecological system as a scientific method is no longer amater of 

biological but is part of the contemporary geographical thought that deals 

with the relation ship between organisims living and environement through 

linkage analysis ,analysis and evaluation of this relation ship .        

The study also showed the role of ecological illiteracy in the 

destruction of many ecosystem from ignorance and therefore emphasizes the 

importance of spreading ecological awareness.     

This study also reveald the importance of the role of man as an 

effective and effective component of the ecosystem. 
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