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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
مقاله هايي را كه براي درج در مجلة رشد آموزش جغرافیا مي فرستید، بايد با موضوع مجله مرتبط باشد و قباًل در جاي ديگري چاپ نشده باشد. *مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني 
داشته باشد و متن اصلي نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه مي كنید، اين موضوع را قید بفرمايید. * مقاله يك خط در میان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشین شود. * اصل 
نقشه، جداول و تصاوير ضمیمه شود.* نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول شود.*مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخیص 
مقاله هاي رسیده مختار است.*آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأي و نظر مسئوالن رشد,  نیست. بنابراين مسئولیت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.*مجله 

از عودت مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخیص داده نمي شود، معذور است.
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ــیده ايم. هنوز از آن  ــر نهاديم و اكنون به پس از صد رس ــد آموزش جغرافیا را پشت س ــماره فصلنامه رش ــار يکصد ش انتش
ــی علل و عوامل موفقیت مجله و  ــده ايم و در حال بررس ــماره فارغ نش ــار ويژه نامه صدمین ش ــازی و انتش حال وهوای آماده س
ــد كه يك عامل مؤثر در پس پردۀ اين  ــهیم بودند اما به نظر می رس ــیاری در اين موفقیت س ــتیم. بس ــت اندركاران آن هس دس
ــی بیشتر دارد و آن به يکی از ويژگی های نويسندگان و مخاطبان بازمی گردد: مرام  ــار مجله، نیاز به بررس موفقیت و تداوم انتش

معلمان و اساتید جغرافیا. 

ــی اطالق  ــقاق های اين واژه اند و معموالً آدم بامرام به كس زياد به اصطالح مرام برخورده ايم. بامرام، بی مرام و بدمرام از انش
ــخن از حرفه ای در میان است فرد بامرام آن است كه  ــود كه ضوابط و اخالقیات خاصی را رعايت می كند و هنگامی كه س می ش
ــخصیت فردی در آن  ــانه ای از جاافتادگی و ش حدود و ثغوری را در چارچوب حرفه خويش رعايت كرده و رفتار و كردارش، نش
ــند و رفتار و كردار خويش را بر مدار  ــت. معلمان نیز بامرامند. چارچوب ها و ضوابط حرفه خويش را می شناس قلمرو حرفه ای اس
آن تنظیم می كنند. اما معلمان و اساتید جغرافیا در زمینة مرام خويش ويژگی های بارز ديگری دارند كه خاص رشته خودشان 
است: دريادل اند، وسیع نظراند، اغماض نسبت به اندک ها و اندک بینی ها در آنها ريشه دوانده است، گسترش نظر، رعايت همنوع، 

دوستی و هم دلی با هم رشته ها و عالقه و محبت نسبت به محیط در آنها نهادينه و به مرام تبديل شده است. 
ــاتید جغرافیايی كه ويژگی های فوق الذكر در آنها يافت نشود. اغلب چنان اند كه گويی از  ــوند دبیران و اس كمتر يافت می ش
ــود كه به غلبة ويژگی های فردی و روان شناختی  ــت در آنها يافت ش ــتثناهايی نیز ممکن اس يك قالب بیرون آمده اند البته اس

بازمی گردد. 
ــر را می توان از عوامل موفقیت  ــتردگی فکر و ويژگی های ديگ ــعت نظر، همین گس همین مرام معلمی جغرافیا، همین وس
فصلنامه رشد آموزش جغرافیا در انتشار صد شماره طی 27 سال گذشته برشمرد. اين فصلنامه برای معلمان با مرام جغرافیا به 
وسیلة نويسندگان و مترجمان با مرام جغرافیا تهیه شد و با كمترين مشکالت روبه رو شد. برخی از مطبوعات و مجالت در سطح 
ــات دولتی و غیردولتی به چاپ می رسند كه در انتشار خود چه از سوی مخاطبان،  ــوی ارباب مطبوعات و يا مؤسس جامعه از س
ــوند و گاه در معرض خطر تعطیلی نیز قرار می گیرند.  ــندگان با چالش های متعدد روبه رو می ش چه هیئت تحريريه و چه نويس
ــت كمتر با چنین مواردی برخورد كرد.  ــعت نظری كه بر تعلیم ديدگان جغرافیا حاكم اس ــد آموزش جغرافیا به مدد وس اما رش
اگر اشتباهی و موردی هم پیش آمد، به مدد همین وسعت نظر و مرام معلمی جغرافیا، گذشت و مجله به راه خود ادامه داد. 

اساتید محترم و نويسندگان مجله تا دبیران و معلمان جغرافیا در گوشه و كنار كشور در موفقیت تداوم انتشار مجله سهیم 
بوده اند. جا دارد از اين با مرامی از صمیم قلب تشکر شود و مطمئن باشیم كه همین سرماية قلبی و حرفه ای، ضامنی ارزشمند 

برای تداوم انتشار فصلنامه رشد جغرافیاست. 

سياوش شايان  



3
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ2/ زمستان1391

مجتبي مقصودي
كارشناس ارشد مديريت آموزشي

اشاره
در اين شماره، آموزش جغرافيا در كشور هند معرفي مي شود. 
اين مجموعه برگرفته از مطالعة تطبيقي برنامة درس��ي جغرافيا در 
دوره هاي راهنمايي و متوس��طه در كش��ورهاي ايران، هندوستان، 
مصر، برزيل، كانادا، اس��تراليا و آلمان اس��ت. دكتر مهدي چوبينه با 
نظارت دكتر محمود معافي در كميتة علوم انساني مؤسسة پژوهشي 
برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي در سال 1389 كار تهيه و 

تدوين آن را انجام داده است. 

كليدواژهها: آموزش جغرافيا، برنامة درسي جغرافيا، دوره هاي 
آموزشي، دورة ابتدايي، دورة متوسطه، هند

كش��ور پهناور هند، در جنوب قارة آس��يا واقع ش��ده است. از 
اين كش��ور در زبان فارس��ي با عنوان »هند« يا »هندوستان« در زبان 
انگليس��ي، »اينديا«1 و در زبان سانس��كريت »بهارات وارش��ا«2 ياد 
مي شود. كشور هند به صورت شبه جزيره اي مثلثي شكل است كه 
قاع��دة آن در ش��مال كوه هاي هيماليا قرار دارد و ضلع ش��رقي آن 
ب��ه خليج بنگال و ضل��ع غربي آن به درياي عم��ان و رأس آن در 
جنوب، به اقيانوس هند منتهي مي ش��ود. اين كشور از شمال غربي 
به پاكستان، از شمال به چين، بوتان، نپال و تبت، از شرق به ميانمار 
)برمة س��ابق( و از جنوب و جنوب غربي به اقيانوس هند مي رسد. 
كشور بنگالدش كه در جنوب شرقي هند واقع شده از كلية جوانب 
كش��ور هند آن را احاطه كرده اس��ت و تنها در قسمت شرق ، مرز 
بس��يار كوچكي با ميانمار دارد. كش��ور هند در جنوب از راه تنگة 
پاكبا با كش��ور سريالنكا )سيالن سابق( همسايه است. وسعت اين 

كش��ور )به استثناي مناطقي از كشمير كه در اختيار پاكستان و چين 
است( به 5/961/653 كيلومتر مربع مي رسد. مطابق آخرين آمار سال 
2011 جمعيت اين كش��ور يك ميليارد و دويست و ده ميليون نفر 
است. زبان رس��مي آن »هندي« است كه سي درصد جمعيت با آن 
سخن مي گويند. با اين حال مطابق قانون اساسي كشور، شانزده زبان 
ديگر از قبيل آسامي، بنگالي، گجراتي، كانارايي، كشميري، كوكاني، 
مااليالم، ماني پوري، نپالي، اوريا، پنجابي، سانسكريت، سندي، تاميل، 
تيلگو و اردو نيز به رسميت شناخته شده اند. زبان انگليسي از سال ها 
پيش از استقالل كشور، زبان اداري و رسمي بوده و طبق توافقات به 
عمل آمده پس از استقالل )1947( نيز به عنوان زبان اداري باقي مانده 
اس��ت. در حال حاضر، كل آموزش عالي و قسمت اعظم مكاتبات 

اداري اين كشور به زبان انگليسي صورت مي گيرد.

ساختارنظامآموزشي
دورةآموزشابتدايي

آموزش ابتدايي در كش��ور هند از شش س��الگي آغاز شده و به 
مدت هشت سال ادامه مي يابد. به عبارت ديگر اين دوره از آموزش 
كودكان رده هاي س��ني 6 تا 14 سال را تحت پوشش قرار داده و از 
كالس اول آغاز شده است و تا پاية هشتم ادامه مي يابد. دورة آموزش 
ابتدايي خود به دو س��طح آموزش ابتدايي پنج ساله )مرحلة اول( و 
آموزش پس از ابتدايي يا مياني سه ساله )مرحلة دوم( تقسيم مي شود.

دورةآموزشمتوسطه
اين دوره از پاية نهم آغاز مي شود و تا پاية دوازدهم ادامه مي يابد. 
اين دوره نيز از دو دورة آموزش��ي دوسالة مقدماتي تكميلي تشكيل 
شده اس��ت. برنامه ريزي دورة مقدماتي متوسطه بر دروس عمومي 
و پاي��ه متمركز اس��ت، در صورتي كه در دورة تكميلي متوس��طه 

برنامه ريزي درسي بر دروس تخصصي تأكيد دارد.

هند
آموزش جغرافيا در
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برنامههايدرسيآموزشجغرافيا
الف(دورةدومابتدايي)پايههايششم،هفتموهشتم(

جغرافيا در دورة دوم ابتدايي كش��ور هند بخشي از برنامة علوم 
اجتماعي يا مطالعات اجتماعي است. اين برنامه شامل تاريخ، جغرافيا، 
علوم سياسي و اقتصاد است. برنامة درسي ممكن است در دو قسمت 
با نام تاريخ يا جغرافيا اما به صورت تلفيقي با علوم سياسي و اقتصاد 
يا با نام مطالعات اجتماعي براي هر پايه ارائه شود كه باز هم شامل 

جغرافيا، تاريخ و علوم سياسي و اقتصاد است.

مقصدكليدرسدردورةدومابتدايي
ه��دف آموزش جغرافي��ا، دادن آگاهي درب��ارة زمين به عنوان 
زيستگاه انسان )پاية ششم(، شناخت محيط طبيعي و انساني و عناصر 
آن، مطالعة منابع طبيعي و انساني )پاية هفتم(، نقش منابع در توسعة 
اقتصادي و ضرورت حفاظت از منابع و بهره برداري عاقالنه از اين 

منابع )پاية هشتم( است.  جداول
آموزشجغرافيادردورةمتوسطه

برنامةدرسيآموزشجغرافيادركالسهاينهمودهم
كالس هاي نهم و دهم آخرين مرحلة آموزش هاي عمومي است 
و انتظ��ار مي رود كه دانش آموزان در اين مرحله يك ديد اجمالي از 
ارتباطات انسان و محيط در يك چارچوب جهاني به دست آورند. در 
نتيجه، دانش آموزان خواهند توانست يك چشم انداز وسيع از درك 
مشكالت و مسائل جهان معاصر پيدا كنند. به عالوه دانش آموزان با 
ابعاد فضايي و فعلي توسعة اقتصادي كشور جامعة خود به طور دقيق 
آشنا مي شوند و بدين طريق برنامة جغرافيا بر آشنايي دانش آموزان با 
ابعاد طبيعي،  انساني، اقتصادي و كاربردي جغرافيا با توجه به ايجاد 
يك ديد اجمالي از ارتباطات انسان و محيط تأكيد دارد. دانش آموزان 

به دنبال آن كشور خود را به دقت مورد مطالعه قرار مي دهند.
برنامة جغرافيا در كالس نهم ش��امل دو مادة درسي سرزمين و 

مردم و در كالس دهم شامل منابع و توسعة آن است.

اهدافآموزشجغرافيادركالسهاينهمودهم
1. آگاهي از تنوع سرزمين و مردم هند در سطح محلي، ناحيه اي 

و ملي
2. درك فرايند اقتصادي و تغييرات اجتماعي در ارتباط با محيط 

محلي و ناحيه اي و ارتباط آن با وضعيت هند معاصر
3. درك فرايند تغيير و توس��عه در هند و ارتباط آن با اقتصاد و 

سياست حاكم بر جهان 
4. درك نياز به بهره گيري عاقالنه از منابع و حفاظت از محيط 

طبيعي
5. پرورش فهم انتقادي به منظور محافظت از محيط

6. درك حقوق جوامع محلي در ارتباط با محيط

7. توس��عة مهارت ها و توانايي ها در خوان��دن، درك و فهم و 
تحليل اطالعات جغرافيايي و نمايش داده ها از طريق عكس، نقشه، 

نمودار، چارت و شكل
8. تجهي��ز دانش آموزان به توانايي هاي م��ورد نياز در مطالعه و 

تحليل مسائل توسعه كه ابعاد جغرافيايي و علمي دارند. جدول

پروژه/فعاليتدرپايةنهم
كارهاي پروژه اي در ارتباط با موضوعات زير صورت مي گيرد: 
� تحقيق دربارة آوازها، رقص ها، جشن ها، غذاهاي خاصي كه 
در فصل ها و نواحي خاص پخته مي شود و اينكه آيا با ساير نواحي 

هند داراي اشتراك است يا نه.
� تحقيق دربارة پوشش گياهي و حيات وحش در محل يا ناحية 
محل زندگي، گونه هاي در حال انقراض و اقداماتي كه براي حفاظت 

از آنها انجام شده است.

توليدپوستر
تهية پوستر دربارة يكي از موضوعات زير: 

� آلودگي آب، تخريب جنگل و توازن اكولوژيكي 
تذكر: انجام فعاليت هاي ديگر با همكاري معلم و ش��اگرد نيز 

امكان پذير است.

پروژه/فعاليتدرپايةدهم
 دانش آموزان ممكن است تصاويري از خانه هاي روستايي و لباس 
م��ردم نواحي مختلف هند گرد آورند و بررس��ي كنند كه آيا تأثير 

شرايط اقليمي و ناهمواري ها را منعكس مي كنند يا نه؟
 نوش��تن يك گزارش خالصه دربارة انواع ش��يوه هاي آبياري در 

روستاها و تغيير در الگوي كشت در ده سال گذشته

پوسترها
تهيةپوستردريكيازموضوعاتزير:

 آلودگي آب در محل
 تخريب جنگل ها و اثر گلخانه اي

گفتني اس��ت ك��ه دانش آموزان ب��ا راهنمايي معل��م مي توانند 
موضوعاتي را با توافق هم انتخاب كنند.

برنامةآموزشجغرافيادرمرحلةدومدبيرستانكالسهاييازدهم
ودوازدهم

جغرافيا در مرحلة دوم دبيرس��تان يعني كالس هاي 11 و 12 به 
عنوان يك درس انتخابي تدريس مي شود. در مرحلة دوم دبيرستان، 
دانش آموزان وارد رشته هاي مختلف تحصيلي مي شوند. دانش آموزان 
عالقه مند در اين مرحله، درس جغرافيا را به دليل عالقه هاي شخصي 
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اهدافآموزشجغرافيادرپايةششم

آگاهي از ويژگي هاي منحصربه فرد زمين در منظومة شمسي كه شرايط ايده آل را براي اشكال زندگي فراهم مي كند )8 جلسه(
آگاهي از حركات زمين و آثار آن

كسب مهارت هاي نقشه خواني
درك ارتباطات دروني قسمت هاي مختلف زمين

آگاهي از اشكال عمدة عوارض زمين
آگاهي از ويژگي هاي منحصربه فرد زمين در منظومة شمسي كه شرايط ايده آل را براي اشكال زندگي فراهم مي كند.

آگاهي از حركات زمين و آثار آن
درك ارتباطات دروني قسمت هاي مختلف زمين

آگاهي از ناهمواري هاي عمدة هند و تقسيمات آنها � توصيف تأثيرات ناهمواري ها، آب  و هوا، پوشش گياهي و حيات وحش روي زندگي انسان 

اهدافآموزشجغرافيادرپايةهفتم

درك و فهم محيط در كليت آن و اجزاي مختلف محيطي و انساني
درك وابستگي دروني اجزاي محيط و اهميت آنها در ارتباط با محيط 

ضرورت داشتن حساسيت در ارتباط با محيط
آگاهي دربارة اتمسفر و اجزاي آن

آگاهي دربارة توزيع آب ها در زمين
كشف تنوع در پوشش گياهي و جانوري

درك نياز انسان به حمل و نقل و ارتباطات براي توسعة جامعه
آشنايي با عواملي كه موجب شده است دنياي امروز به يك جامعة جهاني تبديل شود

درك و فهم ارتباطات دروني و پيچيدة انسان و محيط طبيعي
مقايسه زندگي در اطراف ما با زندگي در ساير زيستگاه ها

درك و فهم تفاوت هاي فرهنگي موجود در دنيا كه حاصل تعامل بين جوامع انساني و محيط است
درك و فهم محيط در كليت آن و اجزاي مختلف محيطي و انساني 

كشف تنوع در پوشش گياهي و جانوري

اهدافآموزشجغرافيادرپايةهشتم

آگاهي از منابع، اقسام آن، موقعيت و پراكندگي آنها
آگاهي از اهميت منابع در زندگي ما 

درك و فهم ضرورت استفادة عاقالنه از منابع براي توسعة پايدار
گسترش آگاهي دربارة حفاظت از منابع و اقدامات جديد در حفاظت از منابع

يادگيري دربارة انواع شيوه هاي زراعت و كشاورزي در نواحي مختلف
درك و فهم اهميت انواع صنايع

درك و فهم منابع انساني و نقش آن در توسعة اقتصاد مّلي

يا ادامه تحصيل در دانشگاه انتخاب مي كنند.
از آنج��ا كه جغرافيا در پي كش��ف ارتباط 
بين انس��ان و محيط اوس��ت، ش��امل مطالعة 
محيط ه��اي طبيعي و انس��اني و تعامل اين دو 
در مقياس هاي مختلف محلي، ايالتي، ناحيه اي، 
ملي و جهاني اس��ت. درك اصول پاية مسئول 
در تنوع الگوي توزيع مناظر انساني و طبيعي و 
پديده ها در سطح زمين نيازمند آن است كه اين 
اصل به درستي فهميده شود. كاربرد اين اصول 
از طري��ق انتخاب مطالعات موردي از جهان و 
هند صورت مي گيرد. بنابراين، محيط طبيعي و 
انساني هند و مطالعة برخي از مسائل از ديدگاه 
جغرافيايي به شكل تفصيلي صورت مي گيرد. 
در اين برنامه دانش آموزان با روش هاي مختلف 

در تحقيقات جغرافيايي آشنا مي شوند.
اجزاي پاية مشترك مطرح در خط مشي  ملي 
آموزش وپرورش )NPE -1986( نظير ميراث 
مشترك هند، برابري جنسيتي، حفاظت از محيط، 
مراقبت از هنجار خانوادة كوچك و پرورش منش 
علمي در برنامة درسي جغرافيا نيز منعكس شده 
است. برنامة درسي جغرافيا در عين حال برخي 
مسائل مطرح در خط مشي ملي آموزش وپرورش 
)NCF -2005( از جمله حساس كردن كودكان 
به محيط و محافظت از آن با هدف توس��عه و 
نگ��ه داري آن و به كارگيري دان��ش جغرافيا در 
درك انواع محيط و مسائل اجتماعي و اقتصادي 
جامعة محلي، ناحيه  و كشور، براي مثال جنسيت 
و گروه هاي مح��روم جامعه را مورد توجه قرار 

داده است.

اهدافدورةدبيرستان
1. آشنا كردن دانش آموزان با اصالحات، مفاهيم كليدي و اصول 

پايه در علم جغرافيا؛
2. تحقيق،  شناس��ايي و درك فرايندها و الگوهاي نظم و ترتيب 

فضايي طبيعت همچنين مناظر انساني و پديده هاي سطح زمين؛
3. درك و تحليل ارتباط دروني بين محيط هاي طبيعي و انساني 

و تأثير آنها بر يكديگر؛
4. كارب��رد دانش جغرافيا و روش هاي تحقيق در وضعيت هاي 
جديد يا حل مس��ائل در س��طوح مختلف محلي/ ناحيه اي، ملي و 

جهاني؛

5. توسعة مهارت هاي جغرافيايي مرتبط با جمع آوري، پردازش 
و تحليل داده هاي اطالعات و تهية گزارش شامل نقشه ها و نمودارها 

و استفاده از كامپيوتر تا جايي كه امكان پذير است؛ 
6. بهره گي��ري از دانش جغرافيا در درك و فهم مس��ائل مرتبط 
با جامعه، نظير مس��ائل محيطي، موضوعات اجتماعي � اقتصادي، 
جنسيت و مسئول بودن و يك عضو مؤثر بودن براي جامعه. جدول 

در مجموع براي اين دورة دو س��اله شش كتاب پيش بيني شده 
است )هر پايه سه كتاب(، دو كتاب نظري و يك كتاب عملي. جداول
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راهبردهايياددهيويادگيري
در اين مرحله، روش ها ش��امل مشاهدة 
طبيعت، مطالعة موردي و كار پروژه اي است. 
تدريس در نهايت به تعميم الگوها با استفاده 
از س��يماهاي مختلف طبيع��ي و پديده هاي 
انس��اني و با بهره گي��ري از دانش هاي قبلي 
و تجربي��ات جغرافيايي ص��ورت مي گيرد. 
راهنمايي دانش آموزان در استنباط هاي معنادار 
از الگوها يك اصل اس��ت. از آنجا كه هدف 
در كالس نهم و دهم آشنايي عمومي با دانش 
جغرافياس��ت و نه يادگي��ري تخصصي آن، 
بدين لحاظ شناخت ابزارها و فنون جغرافيايي 
براي دانش آموزان در اين مرحله الزم است. 
در اي��ن مرحله به دانش آموزان فرصت هايي 
داده مي شود تا به شكل منطقي روي مسائل 
بينديشند و حقايق را به صورت علمي تحليل 
كنند. كارهاي پ��روژه اي به صورت گروهي 
و با همكاري دانش آموزان با يكديگر انجام 
مي ش��ود. موضوعات انتخابي معموالً داراي 
ابع��اد محلي يا ناحيه اي اس��ت. موضوعات 
انتخابي معموالً مواردي اس��ت كه در واحد 
4 دربارة آنها بحث شده است از قبيل مسائل 
آبي��اري در مناط��ق خش��ك، جنگل زدايي، 
فرس��ايش خاك، تخريب محيط يا مسائلي 
كه معلم و دانش آموزان روي آنها با يكديگر 
تفاهم پيدا مي كنند. در انتخاب موضوعات به 

دو نكتة زير توجه مي شود: 
1. راحتي در جمع آوري اطالعات

2. ارتباط با شرايط محلي و ناحيه اي

ارزشيابي
ارزش��يابي درس جغرافيا بر مبناي نمرة 
100 ص��ورت مي گيرد. طرح س��ؤاالت در 
س��طوح باالي ش��ناختي، توجه به تفس��ير 
اطالعات جغرافيايي و اختصاص بخشي از 
نمره به كارهاي جغرافيايي از جمله مواردي 

است كه در ارزشيابي مورد توجه اند.

نمونةفعاليتهاوپروژههادرپايةششم

تهية چارتي كه فاصلة سيارات را تا خورشيد نشان مي دهد
تهية يك طرح نقشه از مدرسه و مشخص كردن اين مكان ها روي آن: اتاق مدير، كالس درس خودتان، زمين  بازي، كتابخانه

نشان دادن مناطق حفاظت  شدة حيات وحش در ناحيه اي كه در آن زندگي مي كنيد روي نقشه
ترتيب دادن يك مسافرت به يك منطقة حفاظت شده يا باغ وحش

نمونةفعاليتهاوپروژههادرپايةهفتم

جمع آوري مطالبي درخصوص تغييرات انجام شده در محل زندگي
)تشخيص اينكه چگونه و چرا محيط اطراف ما در طول شب و روز تغيير مي كند(

بحث دربارة اينكه چگونه پيش بيني هوا مي تواند به ما كمك كند
)اهميت آب و هوا در زندگي يك كشاورز، خلبان يك هواپيما، ناخداي يك كشتي، يك ماهي گير، يك مهندس آبياري و توزيع كنندة آب يك سد(

ثبت مشاهدات دربارة انواع خانه هاي محلي، زيستگاه ها، حمل و نقل، ارتباطات و پوشش گياهي

نمونةفعاليتهاوپروژههادرپايةهشتم

مشاهده و گزارش دربارة فعاليت هاي كشاورزي محلي، پرورش محصوالت و صنايع توليدي در محل زندگي
جمع آوري اطالعات در ارتباط با برخي از گياهان و جانوران رو به انقراض در هند

بازديد از يك كارخانه و مزرعة كشاورزي و تهية گزارش
تهية يك چارت براي نشان دادن سبك هاي زندگي كشاورزان در كشورهاي توسعه يافته و هند با توجه به تصاويري كه از مجالت، روزنامه ها 

و اينترنت جمع آوري مي شود

اهدافجزئيآموزشجغرافيا،پايةنهم

درك سيماي عوارض عمدة زمين و ساختار زمين شناسي آن، انواع سنگ ها و معادن و انواع خاك ها
شناسايي انواع عوامل مؤثر در اقليم و توضيح تنوع اقليمي كشور و تأثير آن بر زندگي مردم

توضيح اهميت و نقش باران هاي موسمي در اقليم هند
درك سيستم رودهاي كشور و توضيح نقش رودها در تحول جوامع انساني

كشف تنوع گياهي و جانوري و توزيع آن
توجه به حفظ تنوع زيستي در كشور

تحليل توزيع متفاوت جمعيت و توجه به پيامد جمعيت زياد در كشور
درك اشتغاالت مردم و تشريح عوامل مختلف در تغيير جمعيت

توضيح ابعاد خط مشي ملي و درك نياز نوجوانان به عنوان گروه هايي كه بايد براي حل نيازهاي آنها چاره انديشي شود.

اهدافجزئيآموزشجغرافيا،پايةدهم

درك ارزش منابع و نياز به بهره گيري عاقالنه و حفاظت از آنها
درك اهميت جنگل ها و حيات وحش در محيط زيست ما و توجه به تهي شدن منابع

شناخت انواع كشاورزي و بحث دربارة روش هاي كشاورزي
توصيف توزيع فضايي محصوالت عمده و درك و فهم ارتباط بين رژيم بارش و الگوي كشت

توضيح انواع خط مشي هاي دولت براي نهادها و اصالحات فنّاوري بعد از استقالل هند
درك و فهم اهميت كشاورزي در اقتصاد كشور

درك و فهم اهميت آب به عنوان يك منبع عمده و توسعة آگاهي در ارتباط با بهره گيري عاقالنه و حفاظت از منابع آبي
بحث دربارة انواع معادن و توزيع غيريكنواخت آنها و توضيح دربارة نياز به بهره گيري عاقالنه از آنها

بحث دربارة انواع منابع شناخته شده و جديد و بهره گيري از آنها
بحث دربارة اهميت صنايع در اقتصاد ملي و درك و فهم عدم تجانس ناحيه اي كه ناشي از تمركز صنايع در برخي از مناطق است.

بحث دربارة نياز به توسعة صنعتي برنامه ريزي شده و گفت وگو دربارة نقش دولت در ارتباط با توسعة پايدار
توضيع اهميت حمل ونقل و ارتباطات در دنياي كوچك شدة امروز

درك و فهم نقش تجارت در توسعة اقتصادي كشور و تحليل تغييرات
درك و فهم منابع انساني و نقش آن در توسعة اقتصاد ملي
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محتوادرپايةيازدهم
عناويناصلي

حتوادرپايةدوازدهم
عناويناصليم

الف � مباني جغرافياي طبيعي

ب � هند � محيط طبيعي

ج � كار عملي )واحد 1 و 2(
الف � مباني جغرافياي انساني

ب � هند � مردم و اقتصاد

ج � كار عملي )واحد 1 و 2(

جزئياتمحتوايآموزشجغرافيادركالسيازدهم

الفـمبانيجغرافيايطبيعي
واحد 1: جغرافيا به عنوان يك رشتة علمي

 جغرافيا به عنوان يك رشتة علمي درهم تنيده و يك علم توصيف فضايي
 شاخه هاي علم جغرافيا، اهميت جغرافياي طبيعي

واحد 2: زمين
 منشأ و تحوالت زمين، ساختار دروني زمين، نظرية حركت قاره اي واگنر، تكنوتيك صفحه اي، زلزله  و آتش فشان

واحد 3: عوارض زمين 
 سنگ ها و معادن � انواع سنگ ها و مشخصات آنها

 عوارض زمين و تحول آنها 
 فرايندهاي ژئومورفولوژي � هوازدگي، تخريب مكانيكي، فرسايش و رسوب، تشكيل خاك ها

واحد 4: اقليم
 اتمسفر، تركيبات و ساختار، عناصر هوا و اقليم

 نحوة تابش آفتاب � زاوية تابش آفتاب و توزيع، بودجة گرمايي زمين � گرم ش��دن و خنك ش��دن اتمسفر )هدايت گرمايي، جابه جايي، تغيير 
درجة حرارت در اثر حركت افقي هوا(، درجة حرارت، عوامل كنترل كنندة دما، توزيع دما � حركت افقي و عمودي هوا، وارونگي اتمسفر

 فشار � كمربندهاي فشار، بادها، فصل ها در سطح سياره اي و محلي، تودة هوا و جبهه هاي هوا، سيكلون هاي مداري و جنب مداري
 بارش � تبخير، تغليظ � شبنم، برفك، مه، نم � ابر، باران � انواع و توزيع جهاني

واحد 5: آب )اقيانوس ها(
 چرخش آب در طبيعت

 اقيانوس ها � ناهمواري هاي اقيانوسي، توزيع دما و نمك در آب دريا � حركات آب دريا � امواج، جزر و مد و جريان هاي دريايي
واحد 6: زندگي در زمين 

 زيس��ت كره، اهميت گياهان و س��اير موجودات زنده، تنوع زيس��تي و حفاظت از آن، اكوسيستم ها، چرخة شيميايي، زيستي � زميني و توازن 
اكولوژيكي

بـهندـمحيططبيعي
واحد 1: مقدمه        موقعيت � ارتباطات فضايي و موقعيت هند در جهان 

واحد 2: وضعيت طبيعي
 ساختار و ناهموارها

 سيستم هاي زهكشي: مفهوم پخش آب: هيماليا و شبه جزيرة هند
 تقسيمات طبيعي

واحد 3: اقليم، پوشش گياهي و خاك
 آب و هوا و اقليم � توزيع فضايي و موقت درجة حرارت، فش��ار، بادها و باران، موس��م ها در هند: مكانيزم، ش��روع و تغيير، توزيع فضايي و 

موقت موسم ها، انواع اقليم
 پوشش طبيعي � انواع جنگل و توزيع آن، زندگي حيات وحش، حفاظت از بيوسفر

 خاك � انواع عمده )طبقه بندي ICAR( و توزيع آن، فرسايش خاك و حفاظت
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واحد 4: مخاطرات طبيعي و مصائب: علل، پيامدها و مديريت )مطالعة موردي در هر يك از موضوعات مي تواند انجام شود(
 سيالب ها و خشك سالي ها

 زلزله و سونامي
 سيلكون ها

 رانش زمين

جـكارعملي
واحد 1: مباني نقشه

 نقشه ها � انواع � مقياس ها � انواع، ساخت مقياس هاي خطي، اندازه گيري فواصل، جهت يابي و كاربرد عالئم
 عرض جغرافيايي، طول جغرافيايي و زمان 

 تصوير نقشه � نوع، ساخت و ويژگي هاي سيستم تصوير مخروطي و مركاتور
واحد 2: نقشه هاي توپوگرافي و اقليمي 

 مطالعة نقشه هاي توپوگرافي )1/500000 يا 1/25000، بررسي نقشه هاي هند(: 
 خطوط منحني ميزان و شناخت عوارض زمين � دامنة تپه ها، دره ها، آبشارها، توزيع سكونتگاه ها

 عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي
 تصاوير هوايي: انواع و هندسة آنها، تصاوير هوايي عمودي، تفاوت بين نقشه ها و تصاوير هوايي، تعيين مقياس عكس

 تصاوير ماهواره اي: مراحل در داده هاي سنجش از دور، نمودار مسطح و حسگرها و محصوالت داده ها )عكس برداري و ديجيتال(
 تفسير مناظر طبيعي و فرهنگي از عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي

 استفاده از ابزارهاي هواشناسي، دماسنج، دماسنج مربوط و خشك، بارومتر، بادنما، باران سنج
 استفاده از چارت هاي هواشناسي: توصيف فشار، توزيع باد و بارش

واحد 2: زيستگاه هاي انساني 
 زيستگاه هاي روستايي � انواع و توزيع 

 زيستگاه هاي شهري � انواع، توزيع و طبقه بندي عملكردي 
واحد 3: منابع و توسعه 

 منابع زمين � كاربري عمومي زمين � كاربري كش��اورزي زمين � محصوالت عمده،  توس��عة كش��اورزي و توسعة آن، منابع و اموال عمومي 
مشترك 

 منابع آب � موجود و بهره وري، آبياري، محصوالت داخلي، صنعت و ساير كاربردها 
 كميابي آب و روش هاي حفاظت � ذخيره سازي آب باران و مديريت تقسيم آب

 )مطالعة موردي مرتبط با مشاركت در مديريت تقسيم آب(
 منابع معدني و انرژي � معادن فلزي و غيرفلزي و توزيع آن، منابع انرژي سنتي و غيرسنتي

 صنايع � انواع و توزيع � موقعيت صنعتي و خوش��ه بندي الگوي تغيير در صنايع منتخب آهن و فوالد، منس��وجات پنبه اي، شكر، پتروشيمي 
و دانش مبتني بر صنايع

 تأثير رويكرد آزادي اقتصادي، خصوصي سازي و جهاني سازي بر موقعيت صنعتي
 برنامه ريزي در هند � برنامه ريزي با هدف منطقه اي )مطالعة موردي(، ايدة توسعة پايدار )مطالعة موردي(

واحد 4: حمل ونقل، ارتباطات و تجارت بين المللي
 حمل ونقل و ارتباطات � جاده ها، راه آهن، راه هاي آبي و هوايي، خطوط گاز و نفت، شبكة الكتريسيتة ملي، شبكه هاي ارتباطات

 راديو، تلويزيون، ماهواره و اينترنت
 تجارت بين المللي � الگوي تغيير تجارت خارجي هند، بنادر دريايي و مناطق محاط در خشكي، فرودگاه ها 

واحد 5: چشم انداز جغرافيايي در مشكالت انتخاب شده و مسائل
 در هر موضوع يك مطالعة موردي انتخاب مي شود(

 آلودگي محيطي ، زباله هاي شهري و روستايي
 شهرگرايي � مهاجرت روستايي � شهري، مسئلة حاشيه نشين ها

 تخريب زمين

جـكارعملي
واحد 1: پردازش داده ها و نقشه كشي موضوعي 

 منابع داده ها
 جدول بندي و پردازش داده ها، محاسبة ميانگين ها، اندازه گيري گرايش مركزي، انحراف و ارتباط رتبه اي

 نمايش داده ها � س��اخت يك نمودار: س��توني، دايره اي، فلوچارت، نقشه هاي موضوعي، ساخت نقش��ه هاي نقطه اي، كوروپلث و ايزوپلث، 
استفاده از كامپيوتر در پردازش داده ها و نقشه كشي



9
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ2/ زمستان1391

جزئياتمحتوايآموزشجغرافيادركالسدوازدهم

الفـمبانيجغرافيايانساني
واحد 1: جغرافياي انساني: ماهيت و حوزه

واحد 2: انسان 
 جمعيت جهان � توزيع، تراكم و رشد

 تغيير جمعيت � الگوي فضايي و ساختار، عوامل تعيين كنندة تغييرات جمعيتي
 نرخ سن � جنس، تركيب جمعيت روستايي � شهري

 توسعة جوامع انساني � مفاهيم، شاخص هاي انتخابي، مقايسة بين المللي
واحد 3: فعاليت هاي انساني 

 فعاليت هاي اوليه � مفهوم و رويكردهاي تغيير � جمع آوري دانه و ميوه، ش��باني، معدن داري، كش��اورزي معيش��تي، كش��اورزي مدرن، افراد 
درگير در كشاورزي و ساير فعاليت هاي مرتبط

 مثال هايي از كشورهاي منتخب
 فعاليت هاي ثانويه � مفهوم ساخت محصول، پردازش � كشاورزي، خانه داري، افراد درگير در فعاليت هاي ثانويه در مقياس كوچك و بزرگ � 

مثال هايي از كشورهاي منتخب
 فعاليت هاي نوع س��وم � مفهوم تجارت، حمل ونقل و ارتباطات، خدمات، افراد درگير در فعاليت هاي نوع س��وم � مثال هايي از كش��ورهاي 

منتخب
 فعاليت هاي نوع چهارم � مفهوم دانش بر مبناي صنايع، افراد درگير در فعاليت هاي نوع چهارم � مثال هايي از كشورهاي منتخب 

واحد 4: حمل ونقل، ارتباطات و تجارت
 حمل ونقل زميني � جاده ها، راه آهن، شبكة راه آهن، راه آهن بين قاره اي

 حمل ونقل آبي � راه هاي آبي داخلي، راه هاي عمدة اقيانوسي
 حمل ونقل هوايي � راه هاي هوايي بين قاره اي

 خطوط نفت و گاز
 ارتباطات ماهواره اي و فضاي مجازي

 تجارت بين المللي � الگوهاي پايه و تغيير بنادر به عنوان دروازه هاي ورود تجارت بين المللي، نقش WTO در تجارت بين المللي
واحد 5: سكونتگاه هاي انساني 

 انواع سكونتگاه � روستايي و شهري، ريخت شناسي شهرها )مطالعة موردي(، توزيع غول شهرها، مسائل زيستگاه هاي انساني در كشورهاي 
در حال توسعه 

ـهندـمردمواقتصاد

واحد 1: مردم
 جمعيت، توزيع، تراكم و رشد، تركيب جمعيت، زبان و مذهب

 تغيير جمعيت شهر و روستا در طول زمان � تغييرات ناحيه اي، اشتغال
 مهاجرت: در سطح ملي و بين المللي � علل و پيامدها

 توسعة انساني � شاخص هاي انتخابي و الگوهاي ناحيه اي 
 جمعيت، محيط و توسعه 

پينوشت
1. India
2. Bharat varsha

منابع
1. Syllabus for Secondary and Higher Secondary Classes, 
Volume 11, NCERT, 2005.
2. Syllabus for classes at the Elementary level NCERT, 2005.
3. Syllabus for Secondary and Higher Secondary Classes, 
Volume 11, NCERT, 2005.
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دکتر سياوش شايان
استاديار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
شهرام اميری و غالمرضا زارع
فارغ التحصیالن كارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکيده
از آغاز پیدايش كرۀ زمین و با گذشت سیر تحوالت آن و هم زمان 
با اين سیر، فرايندهايي به صورت طبیعي به وقوع مي پیوسته اند كه 
به تعادل كرۀ زمین منجر مي شده اند. يکي از اين فرايندها، »فرسايش 
ــده و در اين روند نقش  ــکالي ش ــت كه باعث ايجاد اش خندقي« اس
ــت. اين تعادل مساعد كه تحت تأثیر  طبیعي خود را ايفا مي كرده اس
شرايط طبیعي حکم فرما شده بود، از زماني كه بشر زمین را به منظور 
تهیة محصول و به دست آوردن غذا و ديگر مايحتاج خود، مورد كشت 
ــتفاده كند، برهم خورد و  ــرار داد تا از آن به عنوان مرتع اس و زرع ق
اراضي در معرض فرسايش شديد و وسیع قرار گرفت. امروزه انسان با 
استفاده از فناوري خود به بهره برداري از منابع آبي و خاكي پرداخته 
ــتفادۀ بیش از حد و غیراصولي خود از اين منابع،  باعث ايجاد  و با اس
ــديدي در تخريب منابع شده است؛ به صورتي كه امروزه  روندي تش

از فرسايش خندقي به عنوان يکي از مخاطرات طبیعي نام مي برند.
ــايش آبي و تشديدكنندۀ  ــايش خندقي يکي از انواع فرس فرس
فرسايش خاک است و در مناطقي كه شاهد وقوع اين نوع فرسايش 
ــدن خاک و متروک شدن مزارع را  هستیم، اثراتي هم چون فقیر ش
ــارات جبران ناپذيري به ساير منابع وارد مي سازد.  در پي دارد و خس
متأسفانه، انسان بعد از حدوث اين مخاطره، به فکر راهکارهاي مقابله 
ــي از عملکرد آن افتاده است. الزمة اين كار  يا كاهش پیامدهاي ناش
داشتن شناختي كافي از نحوۀ ايجاد و شکل گیري خندق ها، عوامل 
دخیل و تأثیرگذار در چگونگي توسعة آن ها و... است. البته بايد با توجه 
به خصوصیات جغرافیايي هر منطقه، اقداماتي متناسب با آن را انجام 
ــه اي و مطالعه و گردآوري  ــاس روش كتاب خان داد. اين تحقیق براس

اطالعات مورد نیاز از اين طريق، صورت گرفته است.

ــاني، كنترل  ــايش خندقي، فعالیت هاي انس کليدواژه ها: فرس
فرسايش خندقي

مقدمه
ــمند  ــیار ارزش خاک هاي حاصل خیز و آب، دو مادۀ حیاتي بس
ــتند. اصوالً بايد بیشترين كوشش را در جهت نگه داري و اصالح  هس
ــت ]رجايي، 1382.  ــي معطوف داش ــواد گران قیمت و اساس اين م
ــت كه منابع آب و  ــايش خاک از جمله فرايندهايي اس 167[. فرس
خاک را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تهديد مي كند]علمي زاده، 
ــايش خاک يکي از مخاطرات زمیني است كه باعث از  1387[. فرس
بین رفتن يکي از ثروت هاي ملي هر كشوري،  يعني خاک حاصل خیز 
ــايش خاک از جمله  ــکاران، 1387[. فرس ــود]مومي پور و هم مي ش
جدي ترين مشکالت محیط زيست در دنیاي امروز است. زيرا اراضي 
كشاورزي و عرصه هاي طبیعي را تهديد مي كند ]صادقي و همکاران، 
1384[. البته فرسايش خاک قبل از آن كه زمین مورد بهره برداري 
ــان قرار گیرد نیز اتفاق مي افتاده است )فرسايش طبیعي(. ولي  انس
ــغول شده، باعث  ــت و زرع و... مش ــان در آن به كش از وقتي كه انس
ــريع و شديد( خاک شده است  ــايش بیش از حد )فرسايش س فرس
ــايش خاک نه تنها سبب فقیر شدن خاک و  ]كردواني، 1376[. فرس
ــدن مزارع مي شود و از اين راه خسارت جبران ناپذيري به  متروک ش
جا مي گذارد، بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها و بنادر، و 
كاهش ظرفیت آب گیري آن ها نیز خسارت ها و زيان هاي فراواني را 

سبب مي شود ]تاجگردان و همکاران، 1386[.

فرسایش

 خندقی



11
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ2/ زمستان1391

ــايش خاک  ــر فرس ــده، بر اث ــام ش ــاي انج ــة براورده ــر پاي ب
ــاورزي جهان به  ــي كش ــار از اراض ــون هکت ــاالنه چندين میلی س
ــراورد پیش بیني  ــر پاية همین ب ــوند. ب ــیده مي ش كام نابودي كش
ــا يك پنجم  ــوم ت ــده اي نه چندان دور، يك س ــود كه تا آين مي ش
ــوند  ــتفاده ش ــايش خاک غیرقابل اس ــاورزي بر اثر فرس  اراضي كش
]www.maximumtechnic.com[. عالئم فرسايش خاک براي 
هر كس قابل رؤيت است و فقط تعیین میزان شدت فرسايش مربوط 
به آينده است و به آساني میسر نمي شود. ولي از روي شدت فرسايش 
ــیارها )مجاري  ــخیص داد. ش مي توان وضع زمین هاي زراعي را تش
آب هاي سطحي به ويژه در دامنه ها( بهترين شاهد عیني انهدام خاک 
هستند و با آغاز پیدايش جويبارهاي پرشیب، شیارها وسعت مهیبي 
پیدا مي كنند. با عمیق تر شدن شیارها، فرسايش هاي خندقي به وجود 
ــاک تحت االرضي آن ها غالباً فاقد موجودات زنده و از  مي آيند كه خ

لحاظ موادغذايي نیز بسیار فقیر است ]كردواني، 1376[.

روش تحقيق
ــب  ــي مناس ــن هر تحقیق خوب، برگزيدن روش يکي از محاس
ــت. به منظور رسیدن به هدف و با توجه به نوع تحقیق، از روش  اس
ــت. در اولین مرحله به گردآوري  ــده اس ــتفاده ش كتاب خانه اي اس
اطالعات و منابع و كارهاي صورت گرفته در رابطه با موضوع پرداخته 
شده است. سپس از طريق مطالعة آن ها، مطالب مورد نیاز استخراج 
شد و بعد از آن، دسته بندي مطالب از طريق تطبیق و مقايسة آن ها 
صورت پذيرفت. در نهايت از طريق تجزيه و تحلیل اطالعات، نتايج 

تحقیق به دست آمد.

خاك، پيدايش و اهميت
خاک سطحي ترين الية زمین است كه در آن گیاهان و درختان 
ــارت ديگر، خاک را مي توان يك  مي رويند ]براتي، 1383 : 3[. به عب
ــطح  پديدۀ طبیعي مركب از مواد آلي و معدني تلقي كرد كه در س
پوستة خارجي زمین تشکیل مي شود. تکوين خاک حاصل تركیب 
و تلفیق فرايندهاي متعددي است كه به صورت مستمر و دائمي در 
ــتند و لذا بايد پديده اي پويا و دينامیك تلقي شود  شرف انجام هس
ــت و همکاران، 1379 : 9[. بنا به نظر بنت، در يك زمین زير  ]رامش
ــت كه اصول همه جانبة خاک داري در آن رعايت مي شود، 300  كش
سال طول مي كشد تا 25 میلي متر خاک تشکیل شود. اين در حالي 
است كه بعضي عوامل قادرند خاک هاي چندين سالة فراهم شده را در 
كمتر از چند دقیقه تخريب كنند. لذا مطالعه و شناسايي اين عوامل 

و عناصر ضروري و مهم است ]علمي زاده، 1387[.
ــاوري، مصنوعات و  ــه فن ــت يابي ب ــروز با دس ــر ام ــه بش اگرچ
دست پرورده هاي بسیاري دارد، ولي گفته مي شود بیش از 80 درصد 
ــطه از خاک  ــطه و يا باواس از تولیدات خام در عصر فعلي، بدون واس

ــاورزي، دام پروري،  ــن رو، بخش هاي كش ــت مي آيد و از همی به دس
جنگل داري و صنايع غذايي، به صورت مستقیم و ده ها بخش صنعتي 
ديگر به صورت غیرمستقیم، فعالیت هاي خود را مديون فرايندهايي 
ــتند كه در محیط خاک صورت مي گیرند. از ديدگاه اقتصادي،   هس
خاک هر كشور در زمرۀ منابع طبیعي آن قلمداد مي شود. با نگاهي 
ــه پراكندگي جمعیتي دنیا، به خوبي اين حقیقت را  اجمالي به نقش
درمي يابیم كه خاک هاي حاصل خیز و وسیع، محور اصلي شکل دهي 
اين كانون ها بوده و هستند ]رامشت و همکاران، 1379 : 8[. در واقع 
مي توان گفت كه خاک مهم ترين بستر زندگي روي خشکي ها است 

]براتي، 1383 : 3[.

فرسايش و جايگاه فرسايش خندقی
فرسايش فرايندی است كه طی آن، ذرات خاک از بستر خود جدا 
و به كمك يك عامل انتقال دهنده، به مکانی ديگر حمل می شوند. در 
صورتی كه عامل جدا شدن ذرات از بستر و انتقال آن ها آب باشد، به 
آن »فرسايش آبی« گفته می شود ]علیزاده، 1385: 703[. در نمودار 
1 جايگاه فرسايش خندقی و در تصوير 1، انواع فرسايش آبی مشخص 

شده است.

نمودار 1. انواع فرسايش های آبی

فرسايش خندقی
ــايش آبکندی«1 نوعی از فرسايش آبی است كه درنتیجة  »فرس
انحالل و قلیايی بودن، در سازند اراضی )جنگلی، مرتعی و كشاورزی( 

انواع فرسايش های آبی

فرسايشآبی

فرسايش جريانی   فرسايش ورقه ای   فرسايش خندقی   فرسايش شياری
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ــورد خندق ها و  ــه تعاريف متعدد در م ــد. با توجه ب ــود می آي به وج
ــناخته ماندن ابعاد دقیق و خصوصیات هندسی آن ها، آبکندها  ناش
ــای جانبی قائم )عمود( با  ــبتاً دائمی با ديواره را می توان آبراهة نس
جريان های موقتی )زودگذر( آب هنگام بارندگی تعريف كرد. آبکندها 
ــانی خندق، پله ها  با خصوصیاتی ازجمله، وجود ديوارۀ عمودی پیش
ــوند ]فیض نیا و  ــیر، مشخص می ش ــده در طول مس و نقاط گود ش

همکاران، 1386[.
ــبنده يا  ــواد غیر چس ــه روی م ــیعی ب ــور وس ــا، به ط خندق ه
نیمه چسبنده تأثیر می گذارند )تراكم آبرفتی، رسوب های دريايی كه 
ــده اند و...( و با توجه به منشأ تشکیل  ــیمانی ش به صورت ضعیف س
آن ها، انواع متعدد دارند. برخی از محققان، از اين خندق ها با عنوان 
ــیاری در يك سیستم شیاری نام  ــايش های ش تکامل طبیعی فرس
می برند. اين وضعیت به هر حال ممکن است فقط هنگامی كه شیب 
ــوژی برای خطوط جريان  ــدازۀ كافی طوالنی و عوارض مورفول به ان

مطلوب باشد، رخ دهد.
در دوره های عمومی، خندق ها با پیروی از يك مسیر از قبل تعیین 
ــده توسط يك خاک برداری منفرد، يا چند خاک برداری سطحی،  ش
باالدست را به عقب می رانند )خندق های محوری در رسوبات درشت 
دانه(. نوع اخیر ممکن است توضیحی در مورد چشم اندازی از مکانی 
ــکل گرفته و بعد از حركت زيگزاگی  ــايش در آن عمیقاً ش كه فرس
دانه ها و تقابل با يکديگر و باقی گذاشتن مواد فرسايش يافتة كمتر، به 

.]Alexander, 1982[ ما بدهد
ــیر خاكی  هنگامی كه جريانی غلیظ، از مقاطع میانی يك مس
ــی از خندق  ــدق رخ می دهد. نوع خاص ــعة خن عبور می كند، توس
ــتر است،  ــیعی از طول بیش تکامل يافته، جايی كه عرض به طور وس
معموالً در ارتباط با عمل جوشش قرار می گیرد. در سازه های ستونی، 
رسوبات ماسه ای لومی كه ديواره های رودخانه و شعب آن را ناپايدار 
می كنند، باعث فرو ريختن آن ها می شوند. خندق های موقتی از جايی 
كه جريان به خطوط زه كش طبیعی يا عوارض خطی نظیر، شیارها، 
 poesen,[ ــت رس و... جمع می شود، شکل می گیرد جاده ها در دس
1993[. فرسايش از طريق جريانات و كناره های خندق، می تواند تا 
 90 درصد از كل رسوب حاصل از يك آبخیز را تولید كند و باال بیاورد 

.]Hughes et al, 2001[

ساز و کارها
ــاز و كار فرسايش خندقی  ــاس مطالعات سالیان اخیر، س براس
جدا از ساير اشکال فرسايش آبی است و معموالً در اراضی كم شیب 
)دشت ها(، شدت فرسايش خندقی چندين برابر اراضی شیب دار است 
ــا و همکاران، 1386[. با توجه به تنوع و میزان تأثیر عوامل  ]فیض نی
ــايش خندقی از نقطه ای به  ــکل گیری و گسترش فرس گوناگون، ش
نقطه ديگر و نوع و میزان تأثیر آن، تغییر می كند ]ثروتی و همکاران، 

.]1387
خندق ها كه در بیشتر موارد به عنوان شاخص های عمدۀ تغییرات 
ــد سريعی كه دارند،  ــوند، به لحاظ رش محیطی در نظر گرفته می ش
ــکال عادی فرسايش به شمار نمی آيند. به همین دلیل، بررسی  از اش
ــکل خندق ها و علل و نحوۀ تشکیل و توسعة آن ها، و هم چنین،  ش
ــريع كنندۀ پسروی سر خندق ها در شیب های طبیعی، از  عوامل تس
ــت. توسعة سر خندق ها گاه چنان  اهمیت فوق العاده ای برخوردار اس
سريع صورت می گیرد كه با هیچ تدبیری نمی توان رشد سريع آن ها 

را كنترل كرد ]خطیبی، 1383[.
ــايش خندقی، زمانی كه رواناب ها متمركز باشند و جريان  فرس
ــته  ــرعت داش به اندازۀ كافی برای جدا كردن و حمل ذرات خاک س
باشد، به وجود می آيند. رواناب می تواند در شیب تند سر خندق انرژی 
ــت آورد و با ريختن آب از ارتفاع به كف خندق، خاک زير سر  به دس
خندق را فرسايش دهد. در اين صورت، خندق به طرف باالتر توسعه 
ــت در آبراهه ها يا ديگر  ــر اين، خندق ها ممکن اس ــد. عالوه ب می ياب
ــود، تشکیل شوند. اگر مديريت  جاده هايی كه رواناب متمركز می ش
پیش گیری در آن جا صورت نگیرد، در زمین های زراعی يا چراگاه ها، 
پیشرفت فرسايش شیاری به فرسايش خندقی می انجامد.جاده های 
ــروع برای به وجود آمدن شیار كوچکی  مال رو نیز می توانند نقطة ش

باشند كه می تواند توسعه يابد و به يك خندق بزرگ تبديل شود.
ــکل و  ــر می برد و ش ــرايطی از تعادل به س آبراهه معموالً در ش
شیب مناسبی برای انتقال جريان دارد. اگر اين تعادل، مثالً درنتیجة 
بزرگ شدن جريان های عادی به هم بخورد، ممکن است خندق ها 
ــوند. معموالً خندق ها برای انتقال بیشتر جريان رواناب  تشکیل ش
تشکیل می شوند. پهن شدن كنارهای خندق ممکن است درنتیجة 
ــاً در منحنی بیرونی  ــه ای، مخصوص ــركات دامن ــدن يا ح كنده ش
ــو در شیب ديواره ها می تواند  مئاندرهای مسیر رخ دهد. شست وش
به هدايت گسیختگی توده ها در كنارۀ خندق به شیب پايین دست 
ــود. خاک حاصل از اين فرايند، به وسیلة جريان های ثانويه  منجر ش
شسته می شود. كنارۀ خندق های فعال معموالً قائم است، اما امکان 
ــکل مايل وفق دهد كه اين اتفاق به صورت  دارد يکباره خود را به ش
طبیعی رخ می دهد. البته فعالیت های انسانی از عوامل تشديدكنندۀ 

آن محسوب می شوند.
ــت از كناره ها وارد خندق شود و خندق ثانويه  رواناب ممکن اس
ايجاد كند يا انشعاب آن تشکیل بدلندها را در پی داشته باشد. كف 
ــت تحت تسلط زيربری جريان درنتیجة پیشروی  خندق ممکن اس
ــت رسوب در زير سر  ــد. ته نشس جلوی كانال خندق های ثانويه باش
ــت. عمق خندق غالباً  خندق، حاصل يك الگوی مرحله ـ مرحله اس
ــت. به طور متوسط، خندق معموالً  ــته به عمق سنگ مادر اس وابس
عمقی كمتر از دو متر دارد؛ اگرچه عمق خاک های آبرفتی و واريزه ای 

.]Carey, 2006[ خندق ها ممکن است به 15-10 متر برسد
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داليل ايجاد خندق
ــکیل خندق می شوند، می توان به  ازجمله عواملی كه باعث تش
ــان از زمین، بارندگی های شديد و كوتاه مدت،  استفادۀ نادرست انس
ــريع برف ها و... اشاره كرد كه باعث ايجاد سیالب و به دنبال  ذوب س
آن تشکیل خندق می شوند ]Geyik, 1986[. نوع و شدت فرسايش 
ــتی و بلندی،  ــرايط اقلیمی، پس خاک در يك منطقه عمدتاً تابع ش
كیفیت خاک و كاربری اراضی است كه در اين میان، كاربری اراضی 
ــت ]صادقی و همکاران، 1384[.  ــبت به ديگر عوامل مؤثرتر اس نس

برخی از داليل ايجاد خندق عبارت اند از:
ــش جريان آب  افزايش آب س�طحی )زير س�طحی(: افزاي
ــای آبريز در  ــد كانال ه ــد به داليل چندگانه ای، ازجمله رش می توان
ــعة آبخیز يا تغییر در  ــیر آب در سراب ها، توس ــراب ها، تغییر مس س

كشاورزی و حاصل طرح های بدون برنامه باشد.
ــش  کاهش مقاومت خاك درنتيجة فرس�ايش: حذف پوش
گیاهی، از بین رفتن ساختار خاک به علت كشاورزی نامرغوب، اعمال 
ــیوه های سنتی و متراكم شدن خاک به وسیلة چرخ های تراكتور،  ش

باعث كاهش مقاومت خاک به وسیلة فرسايش می شوند.
باتالقی شدن و از بين رفتن مواد مادری در خندق: باتالقی 
ــمه، اشباع دائمی ناحیه  ــدن كف خندق به علت وجود يك چش ش
به وسیلة يك حوض آب، قدرت فرسايش آبشار از يك ارتفاع به ارتفاع 
پايین تر می تواند سبب شود كه آب شستگی سر خندق به طرف سر 
 Hilborn,[ آب حركت كند و خندق در پهنا و عمق گسترش يابد

.]1985
ــانی خندق را می توان به چهار دستة نقطه ای،  شکل پالن پیش
مدور، نوک دار و پنجه ای، و نیمرخ طولی پیشانی خندق ها را می توان 
به چهار صورت شیب دار، عمودی، مقعر و پوششی طبقه بندی كرد 
ــروه عمودی، مايل،  ــکل خندق ها به چهار گ ــدی، 1386[. ش ]احم
لوله ای و بريده بريده تقسیم می شود ]نکويی مهر و همکاران، 1386[. 

شکل 1 انواع سر خندق را نشان می دهد

انواع فرسايش خندقی
هيد2 در سال 1970، در تحقیق خود در منطقة كلرادوی آمريکا 
ــید كه شکل خندق به فرآيندهای ايجادكنندۀ آن  به اين نتیجه رس
ــی  ــردد و اولین مرحله در ارزيابی علل رخداد خندق، بررس برمی گ
ــت. وی هم چنین خندق ها را به دو دستة  ــی خندق اس شکل شناس

پیوسته و ناپیوسته تقسیم بندی كرده است.
ايمس�ون3 و همکارانش )1980(، خندق ها را بر مبنای شکل 
ــتة V شکل، U شکل، ذوزنقه ای و مركب  مقطع ارضی به چهار دس
ــکل توسط  طبقه بندی كرده و نتیجه گرفته اند كه خندق های V ش
فرآيند رواناب ايجاد می شود، درحالی كه انواع U شکل آن ها به وسیلة 
 Deploey,[ ــکل می گیرند ــطحی يا سطحی ش فرايندهای زيرس
ــه دستة خطی، پنجه ای و جبهه ای  1989[. آن ها خندق ها را به س
ــتة اول خندق هايی هستند كه يك  ــیم كرده و معتقدند، دس تقس
پیشانی منفرد دارند. دستة دوم خندق هايی هستند كه چند پیشانی 
ــتة سوم خندق هايی هستند كه به طور معمول در  مجزا دارند و دس
حاشیة رودخانه ها و يا به صورت شاخه های عمودی فرعی از آبراهه ها 

و يا خندق های اصلی ديده می شوند.
با مطالعة منابع موجود نمی توان گفت كه تاكنون يك تقسیم بندی 
جامع دربارۀ انواع خندق ها صورت گرفته است و به نظر می رسد، هیچ 

معیار و اصل استانداردی در اين زمینه وجود ندارد.

عوامل مؤثر در تشکيل خندق ها
ــت. عوامل مؤثر در  پیدايش خندق حاصل فرايند پیچیده ای اس
تشکیل خندق ها عبارت اند از: شرايط آب و هوايی؛ ناهمواری های سطح 
زمین؛ ساختمان زمین شناسی )تركیب سنگ و خاک(؛ حضور و يا عدم 
حضور پوشش سبزينه ای؛ زمین لغزه؛ شیب آبراهه ها؛ استفادۀ بیش از 
 حد از زمین های كشاورزی؛ چرای بیش از حد مراتع؛ دخالت انسان و... 

.]Desmit et al, 1996[
ــکیل خندق ها، وجود مقدار زيادی آب است كه  عامل اصلی تش
ــت يا در  ــده اس يا در اثر تغییر نحوۀ بهره برداری از زمین حاصل ش
ــرايط اقلیمی. اثر متقابل عوامل كنترل كنندۀ داخلی و  اثر تغییر ش
خارجی باعث پیچیدگی بیش از حد فرسايش خندقی می شود. در 
گذشته تصور می شد كه فرسايش خندقی در اثر فرسايش سطحی 
به وجود می آيد. درحالی كه هم اكنون مشخص شده است كه عالوه بر 
فرسايش سطحی، فرسايش زيرسطحی )فرسايش تونلی( نیز يکی از 

ساز و كارهای تشکیل خندق به حساب می آيد.

روش های کنترل فرسايش خندقی
ــايش دو راه وجود دارد:  معموالً برای حفظ خاک و مبارزه با فرس
مبارزۀ مستقیم و مبارزۀ غیرمستقیم. اين دو روش مبارزه را نمی توان 
جای گزين يکديگر كرد، بلکه بايد به صورت مکمل از آن ها بهره گرفت.  شكل 1. انواع سر خندق ]احمدی، 1386[
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ــتفاده از فعالیت های مديريتی در قالب مديريت جامع حوزه های  اس
ــی مناسب در كنترل و كاهش میزان فرسايش و رسوب  آبخیز، روش

.]www.maximumechnic.com[ است
جلوگیری از فرسايش خاک كه در واقع معنی آن كاهش میزان 
ــايش تقريباً برابر با سرعت  ــرعت فرس ــت كه س تلفات به حدی اس
طبیعی تلفات خاک شود، به انتخاب راهبردهای مناسب در حفاظت 
ــناخت تمامی فرايندهای  ــتلزم ش ــتگی دارد. اين امر مس خاک بس
ــايش است. از اين گذشته، تغییرات زمانی درازمدت نیز ممکن  فرس
است در فرسايش اتفاق بیفتد. بنابراين، نقش متقابل تغییرات زمانی 
و مکانی فرسايش تا حد زيادی پیچیده است ]مرتضايی فريز هندی 

و همکاران، 1386[.
ــی اولیه و طوالنی مدت در كنترل  ــت پوشش گیاهی روش كاش
ــت به ايجاد سازه هايی برای  ــايش خندقی است، اما ممکن اس فرس
ــازی سر خندق و يا ارتقای تشکیل خاک و رشد گیاهان در  پايدارس
كف خندق نیاز باشد. درحالی كه سازه ها با گذشت زمان در معرض 
تخريب قرار می گیرند، پوشش گیاهی چند برابر می شود و در طول 

سال ها ارتقا می يابد )شکل 2(.

3. وسعت حوضة آبگیر؛
4. نوع خاک منطقه؛

ــايی اجزای سازندۀ خندق و اين كه در كدام قسمت از  5. شناس
خندق ظرفیت فرسايش بیشتر است.

همة سیستم های كنترل فرسايش نیازمند توجه منظم و وارسی 
و تعمیر نواحی ضعیف هستند. به اين منظور می توان موارد زير را در 

نظر گرفت:
 هرگونه برهنه سازی و فرسايش در ناحیه بايد فوراً مرمت شود.

 گرفتگی ها يا نواحی دارای ظرفیت گرفتگی در مسیر جريان بايد 
برطرف شود.

 هرگونه تغییر مکان در جريان بايد رفع شود.
 همة نواحی علف زا در مسیر جريان، سالی دوبار چیده شوند.

ــد، از يخ،   ورودی های آب، قبل از اين كه جريان به پیك خود برس
برف و خاشاک پاک شوند.

ــکوها بايد به طور منظم وارسی شوند و نارسايی های آن ها   همة س
.]Hilborn, 1985[ بازسازی شوند

ــطحی به وجود  ــة افزايش رواناب س ــوالً خندق ها درنتیج معم
ــطحی برای كنترل خندق ها  ــد. بنابراين، كم كردن رواناب س می آين
امری ضروری است. در كنترل خندق سه روش زير را می توان به كار 

برد:
 اصالح آبخیزهای خندق در جهت كاهش وتنظیم كردن رواناب.

 انحراف مسیر آب سطحی واقع در باالی خندق.
 تثبیت خندق ها به وسیلة اقدامات بنیادی به همراه تقويت پوشش 

گیاهی.
در مناطقی كه دارای اقلیم معتدلی هستند، با انجام روش های 
اول و دوم باال می توان خندق را در مرحلة نخست تثبیت كرد. اما در 
مناطقی كه بارندگی در آن ها به صورت شديد و سیل آساست، برای 

كنترل بهتر فرسايش خندقی انجام روش سوم نیز ضروری است.

نتيجه گيری
فرسايش خاک يکی از مشکالت اصلی در رابطه با منابع طبیعی 

ــی بايد در نظر گرفته  ــايش خندق عواملی كه برای كنترل فرس
شوند، عبارت اند از:

1. علت به وجود آمدن خندق؛
ــايش خندقی رخ  ــة كنترل نکردن فرس ــاری كه درنتیج 2. آث

می دهند؛

زهكش تونلی

ش��كل 2. نحوة استفاده از پوش��ش گياهی و 
سازه ها برای تثبيت سر خندق

جهت جريانكناره های قوسی شكل

كناره مايل

حوضچه رسوبگير
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هر كشوری است. ازجمله عواملی كه در كشاورزی بسیار مورد توجه 
قرار می گیرد و عامل اصلی نابودی بسیاری از زمین های حاصل خیز 
كشاورزی و تبديل آن به مکان های غیرقابل كشت محسوب می شود، 
پديدۀ فرسايش خاک است. البته فرسايش قبل از آن كه زمین مورد 
ــت )فرسايش  ــان قرار گیرد نیز اتفاق می افتاده اس بهره برداری انس
طبیعی(، ولی از وقتی كه انسان در آن به كشت و زرع پرداخت، باعث 

فرسايش بیش از حد )فرسايش سريع و شديد( خاک شد.
ــاورزی فعال ترين و  ــه از نظر كش ــايش، خاک رو ك ــر اثر فرس ب
ــمت پوستة جامد زمین است، فرسوده می شود و از  بارخیزترين قس
بین می رود و درنتیجه، حاصل خیزی آن كاهش می يابد. در مناطقی 
ــايش كنترل نمی شود، خاک ها به تدريج فرسايش می يابند  كه فرس
ــايش  ــت می دهند. در اين میان، فرس و حاصل خیزی خود را از دس
ــايش آبی و تشديدشونده است كه رخداد  خندقی ازجمله انواع فرس
ــترش آن موجب تغییرات بارز در شکل زمین، پسرفت اراضی  و گس
ــود. بنابراين نبايد مسئلة حفاظت و  ــت می ش و تخريب محیط زيس

حراست از خاک را كم اهمیت شمرد.
پیدايش خندق حاصل فرايند پیچیده ای است. از جمله عواملی 
كه باعث تشکیل خندق می شوند، می توان به استفادۀ نادرست انسان 
ــريع برف ها و...  ــديد و كوتاه مدت، ذوب س از زمین، بارندگی های ش
اشاره كرد. توسعة خندق ها در شرايط خاصی توسط چند عامل تعیین 
ــايش خاک و سنگ بستر،  ــود. وضعیت مقاومت در برابر فرس می ش
ــدت باالی پديده های زوگذر، شرايط پوشش گیاهی، مورفولوژی  ش
ــتفاده از زمین زراعی و مديريت غیر اصولی، باعث ايجاد  ــیب، اس ش
ــعة فرسايش خندقی شده است. جلوگیری از فرسايش خاک  و توس
كه در واقع معنی آن، كاهش میزان تلفات به حدی است كه سرعت 
فرسايش تقريباً برابر با سرعت طبیعی تلفات خاک شود، بستگی به 

انتخاب راهبردهای مناسب در حفاظت خاک دارد.
ــت، به منظور جلوگیری از  در اين میان، برنامه ريزان محیط زيس
خسارات وارده يا به حداقل رساندن آن ها، بايد مورفولوژی خندق ها را 
در نظر بگیرند ومیزان گسترش سر خندق ها را در مقیاس زمانی برای 
پیش بینی گسترش خندق ها، مورد مطالعه و ارزيابی قرار دهند تا از 

اين طريق، امکان پهنه بندی و ممیزی مناطق حساس به فرسايش 
ــود. چنین مطالعه ای به برنامه ريزان اجازه می دهد  خندقی فراهم ش
ــاز و كارهای طبیعی  كه در راهبرد خود، از تنش میان كاربری و س
جلوگیری كنند. از آن جا كه شکل خندق ها حاصل عملکرد فرايندهای 
ايجادكنندۀ آن هاست، لذا درک شناسی خندق ها، از اهمیت ويژه ای 

برخوردار است.
ــتفاده از اراضی برحسب استعداد و قابلیت آن ها در  بنابراين، اس
ــدت تخريب و  چارچوب يك برنامة صحیح مديريتی، می تواند از ش
هدر رفتن منابع بکاهد. استفادۀ صحیح از اراضی، يکی از روش های 
ــتقیم با  ــت كه نوعی مبارزۀ غیرمس غیرمکانیکی حفاظت خاک اس
ــمار می آيد. هم چنین، با انجام يك سلسله عملیات  ــايش به ش فرس
مديريتی صحیح می توان از فرسايش خاک جلوگیری به عمل آورد. 
مبارزۀ مستقیم هنگامی شروع می شود كه خاک فرسايش يافته باشد 
ــايش نیابد و  ــام داد كه خاک بیش از اين فرس ــد اقداماتی انج و باي
امکاناتی فراهم كرد تا سطوح فرسايش يافته ترمیم شوند. بنابراين در 
مبارزۀ مستقیم، وضع خاک از نظر فرسايش از مرحلة پیش گیری به 
مرحلة استعالجی می رسد كه انجام اين امر مستلزم صرف هزينة زياد 

است و اصل اقتصادی آن بايد مراعات شود.
هر چند بشر با يك سلسله اقدامات پیش گیرانه توانسته است تا 
حدودی در بعضی از نقاط از اثرات فرسايش خندقی بکاهد، اما بهترين 
ــايش، تغییر شیوه و  اقدام برای جلوگیري از مخاطرۀ اين نوع از فرس
ــی كه منطبق با  ــت؛ روش روش بهره برداری از منابع آبی و خاكی اس
ويژگی های محیط های مورد استفاده در مکان های متفاوت باشد. انجام 
اين گونه روش ها كلیدی برای توسعة پايدار است و از نابودی و تخريب 
بیش از حد منابع محیطی جلوگیری می كند. به نظر می رسد با توجه 
به پیشرفت علوم، می توان راهکارهای جديدی برای استفادۀ منطقی از 

منابع زمینی و كاهش سوانح ناشی از فرسايش خندقی يافت.

پينوشت
1. Gully erosion
2. Heede
3. Imeson

2 نمونه از فرسايش خندقی
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پيمان کريمی سلطان- مسعود خسرونژاد 

چکيده
شمال شهر قروه و اطراف بیجار يکی از مکان های فّعالّیت آتش فشان های جوان در اواخر پلیوسن و اوايل كواترنر در سطح كشور به شمار 
ــکل ظهور چشمه های آب معدنی متعّدد و خروج گازها در اطراف آن ها  ــان های خاموش در حال حاضر به ش می آيند. فّعالّیت اين آتش فش
نمود پیدا كرده است. وجود چشمه های آب معدنی بسیار فّعال در گذشته و تاحدودی فّعال در حال حاضر در شمال شرقی شهر قروه و در 
جنوب روستای باباگرگر سبب شکل گیری اشکال رسوبی اليه اليه و به ندرت يکپارچه و توده ای شکل)تراورتن( شده است كه نقش مهّمی 
ــکل منافذ خروج آب چشمه ها، سبب شکل گیری اشکال متنّوعی، نظیر پشته های طولی،  ــت. تنّوع در ش در توپوگرافی محل ايفا كرده اس
اشکال گنبدی، تّپه ماهوری و... شده است، به عالوه، وجود چند چشمه آب معدنی نیمه فّعال، چند منفذ خروج گاز و وجود مقبرۀ امامزاده 
سّیدجمال الّدين از نوادگان امام رضا )ع( بر فراز يکی از تّپه های رسوبی و دو منفذ اصلی خروج گاز، اين ناحیه را به صورت يکی از قطب های 

جذب توريست در منطقه مطرح كرده است. البّته در اين نوشته پتانسیل های بالقّوۀ محل در جذب توريست بررسی نشده است. 

کليدواژه ها: باباُگرُگر، چشمه، چشمه های آب گرم، آب معدنی 

مقدمه      
سرزمین بزرگ و پهناور ايران با بهره گیری از مواهب طبیعی و نعمت های خدادادی در شمار معدود كشورهای جهان است كه از حیث 
چشمه های آب معدنی غنی است. چشمه های آب معدنی كه به طور پراكنده در گوشه وكنار كشور قرار دارند، از جهات گوناگون می توانند 
مورد بهره برداری قرار گیرند. از مهم ترين آثار فّعالّیت بعضی از چشمه ها، تشکیل سنگ های رسوبی تراورتن در شکل، رنگ، ضخامت، اندازه و 
كاربرد های مختلف است. چشمه های تراورتن ساز كشور بیشتر در استان های شمال غربی كشور و به خصوص در شهرهای آذر شهر و تکاب 
پراكنده شده اند. چند چشمة آب معدنی بسیار فّعال در گذشته و تاحدودی فّعال در حال حاضر در نیمة شرقی استان كردستان قرار گرفته اند 
كه مهم ترين آن ها چشمه های آب معدنی روستای باباگرگر در شمال شرقی شهر قروه است. فّعالّیت اين چشمه ها به طور وسیع در گذشته و 
محدود در حال حاضر، سبب شکل گیری اشکال رسوبی اليه اليه و جالبی در منطقه شده و اعتقادات خرافی عمیقی در مورد اين اشکال رسوبی 

در بین ساكنان منطقه رواج داده است. 
روستای باباگرگر به سبب واقع شدن مقبرۀ امامزاده سّید جمال الّدين از نوادگان امام رضا )ع( در مجاورت آن و وجود چشمه ها و حفره های 
خروج گازها و اشکال رسوبی ناشی از آن ها، پتانسیل بسیار بااليی در جذب توريست و تبديل شدن به يکی از قطب های گردشگری در منطقه 
را دارا می باشد، از سوی ديگر، به دلیل اهمّیت اين سازندها در توپوگرافی محل، دخالت فراوان در شکل ناهمواری ها، دارا بودن مشّخصات زمین 
شناسی دوران چهارم در منطقه، جوانی اشکال و تأثیر كم فرايندهای درونی در تغییر شکل آن ها و شکل گیری اين اشکال روی سنگ های 

باباُگرُگر
نگاهی به چشمه های آب گرم
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رسوبی و دگرگونی و مجاورت با سنگ های آذرآواری چشمه ها و اشکال رسوبی ناشی از فّعالّیت اين چشمه ها از ديدگاه ژئومورفولوژی مورد 
مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. امید است مسئوالن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان كردستان با دّقت و اهمّیت بیشتری نسبت به 
ساخت و سازها در جوار بارگاه امامزاده اقدام كنند تا اين اشکال كمتر دچار تخريب شوند، زيرا عالوه بر ارزش علمی آن ها، آگاهی يافتن مردم 

از نحوۀ شکل گیری اين اشکال سبب جذب بیشتر گردشگران خواهد شد.

      موقعّيت منطقه مورد مطالعه 
روستای باباگرگر تقريباً در  54َ° 47  طول شرقی و  17َ °35  عرض شمالی و در 28 كیلومتری شمال شرق شهر قروه قرار گرفته است. 
چشمه های معدنی، اشکال ناشی از آن ها و بنای امامزاده سّیدجمال الدين در جنوب روستا و پانصد متری آن واقع شده اند. »اين منطقه از نظر 
زمین شناسی در زون ايران مركزی قرارگرفته است.«1 همچنین از نظرژئومورفولوژی در تقسیماتی كه از سوی عاليی طالقانی)1381( با يك 

ديدگاه فضايی از ناهمواری های ايران صورت گرفته است، در واحد شمال غربی و زير واحد كردستان شرقی قرار دارد )شکل 1(.   

چشمه های آب معدنی 
»هركجا فّعالّیت آتش فشانی جوان وجود داشته است، چشمه های معدنی به فراوان در پای آن ها ايجاد شده اند«2. در منطقة مورد مطالعه 
نیز به دلیل فّعالّیت های آتش فشانی در اواخر دوران سّوم و اوايل دوران چهارم، چشمه های معدنی در گذشته ای نه چندان دور در آن بسیار 
فّعال و در حال حاضر نیز چند چشمة بزرگ و كوچك در حال فّعالّیت اند. در بین چشمه های موجود، تنِگز3 )در زبان تركی به معنای دريا( 
پرآب ترين و فّعال ترين چشمه است. ساير چشمه ها يا دبی بسیار كمی دارند يا با مقدار بسیار زيادی گاز همراهند. چشمة واقع در سمت غرب 
امامزاده با وجود دبی پايین، در حال ايجاد يك سازند سخت توده ای و يکپارچة گوگردی جديد است كه شکل گنبدی را دارد و فضای زيادی 

را اشغال كرده است و ارتفاع آن تا سه متر هم می رسد )عکس 1(.

بقايای اليه الية تراورتن در نزديکی اين چشمه كه شبیه يك ديواره است، نشان از فّعالّیت يك چشمه در نزديکی آن در گذشته دارد كه 
شکل ناشی از آن تخريب شده است. رسوب های ناشی از تبخیر اين چشمه در پايین دست تقريباً قرمزرنگ بوده اند و می توانند دلیل بر وجود 
اكسید آهن در آب آن باشند. همراه با چشمة واقع در زير ساختمان امامزاده، گاز بسیار زيادی خارج می شود. شّدت خروج گاز ها به حدی است 

كه تالطم شديدی را در آب ايجاد می كند و صدای آن از چندده متری   شنیده می شود )عکس 2(.

عکس 2- ظهورچشمة جديد 
و چشمة زيربنای امامزاده

ــه از  ــس 1- دو نمون عک
موجود  فّعال  چشمه های 

در منطقه

يکی از چشمه های فعال در منطقهچشمة تنِگز

چشمة زيربنای امامزادهظهور چشمة جديد دركنار چشمه های قديمی
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»اختصاصات شیمیايی آب های معدنی را می توان از روی مقدار امالح و گازهای معدنی در آن بررسی كرد كه خود، در ارتباط با منشأ 
آب است. همچنین عوامل ثانوی ديگری مانند تركیب زمین هايی كه آب از آن ها گذشته است، فشار، حرارت، سرعت حركت و مّدت جريان 
آب در زمین نیز در آن مؤثّر است.«4 در جدول شمارۀ 1 برخی از ويژگی های فیزيکی و تركیبات شیمیايی دو چشمة تنِگز و چشمة زيربنای 

امامزاده آمده اند. 

نوع
آزمايش

 PHاكسيژنآهنمنيزيمكلسيمدمای آب كدورترنگ
گاز 

كربنيك 
آزاد

سختی 
كل

چشمة
تنِگز

6/344515◦ C36348
بسيار 
زياد

11731105صفر

چشمة
زيربنای
امامزاده

6/9123/3 15◦ C31923410051762صفركم

ــمه ها پايین است. معموالً آب های با PH كم، دارای اسیدكربنیك، هیدروژن سولفورۀ آزاد و اسید های  ــده در چش PH  اندازه گیری ش
هومیك هستند. آب زمین های سیلیسی PH پايین تر از 7 دارد. »اگر PH آب اسیدی باشد، رسوب نمی گذارد.«5 و احتماالً به اين دلیل است 
كه فّعالّیت های شکل زايی چشمه ها در حال حاضر بسیار محدود شده اند. آب چشمه های موجود در باباگرگر از نوع چشمه های آب سرد است 
اّما چون دمای اندازه گیری شده c ° 15 حرارت آب در آزمايشگاه بوده، اين میزان ممکن است در محل چند درجه كم يا زياد شود. »اين نکته 
   SH2 را نیز بايد متذّكر شد كه چشمه های معدنی با آب سرد و به صورت بی كربنات قادر به تشکیل رسوب نیستند. چشمه های آب گرمی كه

و CO2  دارند، منبع يا مخزن ماگمايی آن ها هنوز كامالً سرد نشده است.«6
 بر اين اساس شايد بتوان نتیجه گرفت كه در گذشته آب چشمه ها گرم بوده است اّما امروزه منبع يا مخزن ماگمايی آن ها سرد شده 
است. كدورت آب در چشمه های زير ساختمان امامزاده پايین و آب اين چشمه روشن و كامالً بی رنگ است، ولی خروج گاز سولفید هیدروژن 
با شّدت فراوان در آن مشهود است.»به طور كلّی عناصر و تركیبات اندازه گیری شده در چشمه ها نشان از خواّص متفاوت ولی نزديك به هم 

تركیبات چشمه ها دارد.«7       

تنِگز
چشمة آب معدنی اصلی و پرآب روستای باباگرگر به دلیل دبی زيادی كه دارد، در بین اهالی منطقه به تنِگز )در زبان تركی به معنای 
دريا( مشهور است. اين چشمه روی تّپه ای مرتفع واقع شده كه در آن، برونزد سنگ های دو سوی دامنة تنِگز با هم متفاوت است. دامنه رو 
به روستا متشکل از سنگ های آذرآواری است كه با پوششی از مواد رسوبی پوشیده شده اند اّما برونزد دامنة رو به بنای امامزاده سنگ های 
توده ای و سخت و يکپارچة تراورتن هستند كه مانند پله اند و به نظر می رسد كه در نتیجة فّعالّیت چشمة تنِگز به وجود آمده باشند. چشمة 
تنِگز به شکل حوضچه ای دايره ای و به محیط 70 متر است كه از نظر عمق از اطراف به مركز تنِگز به سه بخش كم عمق، عمیق و بسیار عمیق 
تقسیم می شود. رنگ آب حوضچه زردرنگ، گاهی نارنجی و مواقعی هم به رنگ قرمز درمی آيد. »مّزۀ آب آن، شیرين، ترش، گس و همراه 
با جوشش آب است كه از منافذ دايره ای شکل خارج می شود )شکل حوضچه ناشی از شکل منافذ خروج آب و گاز است«8. به نظر ساكنان 
محلّی9 حوضچه به سمت پايین، شکل مخروطی دارد و پايین ترين نقطة آن حفرۀ خروج آب و گاز است. همچنین شکل ديواره های حوضچه 

به صورت، اليه اليه، نوک تیز، برآمده و فرو رفته است. 
در مورد عمق چالة تنگز نظرات و گاهی خرافات زيادی وجود دارد و در هیچ يك از منابع، عمق دقیقی ذكر نشده است. »اّما روايت است 
ــتعالج به اين روستا مراجعه كرده، عمق آن را چهل زرع )هر زرع 18 گره يا 4./1 متر  ــفری كه برای اس ابراهیم خان نوری نظام الدوله در س

است( تخمین زده است.«10  
آب چشمه از راه چند شاخة فرعی كه معموالً در سال های پرآبی يا فصول پرآبی فّعال می شوند و يك جويبار اصلی وارد زمین های اطراف 
تّپه می شود. در كف جويبار اصلی انتقال آب، بستری سنگی در حال شکل گرفتن است. رسوب های ناشی از تبخیر آب تنگز، مساحت زيادی 

جدول 1- برخی از ويژگی های فیزيکی و تركیبات شیمیايی دو چشمة تنگز و چشمة زير ساختمان امامزاده در روستای باباگرگر 
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از زمین های اطراف را زردرنگ كرده و قشر ضخیمی از خاک را تشکیل داده اند. محمودی)1352( معتقد است از آثار به جای مانده در اطراف 
تنگز می توان استنباط كرد كه سطح آب تنگز در گذشته باالتر از امروز بوده، ولی بعدها در اثر شکسته شدن لّبة مجاور آن، سطح آب پايین 
افتاده است. در كنار حوضچه چند جدول سنگی مربوط به نهرهای گرديده در جهات مختلف وجود دارد كه به صورتی پیچ و خم دار و به 

شکل تیغه های موازی بر جای مانده اند11 )عکس 3(.

»آب چشمة تنِگز از نوع آب های كلروبی كربنات مخلوط گازدار است كه خواّص درمانی متعّددی از جمله تحريك دستگاه گوارش در 
بیماران مبتال به سوء هاضمه، بهبود برخی از بیماری ها، از بین رفتن ورم به دلیل دارا بودن انیدريدكربنیك و آرام بخشی دارد. آب اين چشمه 

همچنین لوزالمعده و مجاری ادراری را تحريك می كند و در درمان بیماری های تغذيه ای بسیار مؤثّر است.«12 

عوارض و نحوة شکل گيری آن ها
»شکل منافذ خروج آب در ايجاد اشکال مختلف اين تّپه ها دخالت مستقیم دارد و اين آب ها پس از خروج به طور يکنواخت و سفره مانند 
در اطراف پخش شده اند. اليه های رسوبی با توّجه به شکل اولّیة ناهمواری در اطراف چشمه ها به صورت افقی و مايل ته نشین شده اند و در 
طول زمان به تدريج بر ارتفاع آن ها افزوده شده است. هم زمان با توسعة اليه های رسوبی، مجرای خروج آب نیز به علّت رسوب گذاری در جوار 
آن ها تنگ و تنگ تر شده و در نتیجه میزان آب كمتر و رسوب گذاری نیز ناچیزتر شده است. به تدريج كه قطر حفرۀ آب در اثر رسوب گذاری 
كاهش يافته، آب كمتری نیز از آن خارج می شده است. بنابراين چشمه يا چشمه های جديدی در جست وجوی منافذ خروجی ديگر به وجود 

آمده اند، احتماالً عکس العمل حركات پوستة جامد در انسداد يك منفذ يا گشايش منافذ ديگر مؤثّر بوده است.« 13 
هم زمان با آغاز فّعالّیت چشمه ها در منطقه، با توّجه به جنس و ساختمان رسوبات، دو ساخت متفاوت با جنس های مختلف شکل گرفته اند: 
1- گسترش اليه های آهکی و سخت بیش از نود درصد اشکال منطقة مورد مطالعه را شکل داده است. در نتیجة فّعالّیت های گذشتة 
چشمه ها به صورت عوارض تّپه های گنبدی شکل، پشته های طولی، تراورتن های يکپارچة خّطی كوچك، تّپه ماهورها و اشکال حّدفاصل بین 
اين ها و مهم تر از همه فالت های كوچك تختی كه عموماً با دخالت آب های جاری و بريده شدن رسوب های تراورتن ايجاد شده اند ارتفاع قابل 
مالحظه ای هم دارند، شکل يافته اند. به نظر می رسد كه ارتفاع اشکال اين بخش در گذشته بیشتر از امروزه بوده و بقايای حاصل از آن ها به 
صورت واريزه های ريزو درشت در پای تّپه ها و ديواره هايی به جای مانده است. 2- تّپه ماهورهای كم ارتفاع، عريض و پهن شده با سطحی 
تخت كه بر اساس توپوگرافی محل روی اشکال قديمی يا در كنار آن ها شکل گرفته اند. اين اشکال برخالف اشکال قديمی به شکل يکپارچه، 

گوگردی و با مقاومت پايین، نیز در حال تشکیل اند. 
فّعالّیت مداوم چشمه ها و خروج آب ها به طور هم زمان از چند نقطه سبب شکل گیری توپوگرافی امروزی شده است و بر حسب آبدهی 

ــس 3- برخی از  عک
ويژگی ها و مورفولوژی 

تّپة چشمة تنگز

حفرۀ خروج آب و گاز در چشمة تنِگزشعبة اصلی خروج آب از چشمة تنگیز

تیغه های موازی منشعب از چشمة تنِگزسطوح پلّه ای تنگز
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چشمه ها، میزان رسوب و مواد معلّق موجود در آب ها و عوامل ديگر، اليه هايی با ضخامت های متفاوت از چند میلی متر تا چند سانتی متر 
تشکیل داده اند )عکس 4(. 

گاهی ظهور چشمه ها بعد از يك دورۀ طوالنی يا بالفاصله در نزديك و جوار منفذ قديمی، توپوگرافی جالبی را با در كنار هم قرار دادن 
اليه های آهکی و سخت گذشته و اشکال گوگردی و سست امروزی شکل داده است. »گاهی هم مجاورت چشمه ها با يکديگر باعث پیدايش تّپة 
بزرگ تری با سطح ناهموار شده  است، در اين صورت پشته های گنبدی شکل كنونی محّل چشمه های قديمی را نشان می دهند. بهترين نمونة 
اين گنبدهای ثانوی، پشته ای است كه اكنون مقبرۀ امامزاده بر فراز آن بنا شده و كناره های آن در اثر فرسايش تخريبی متالشی شده اند.«14 

      خروج آب چشمه ها و تأثیر توپوگرافی محل، همچنین بسته شدن سريع منفذها يا خروج فراوان آب از چشمه ها و پیدا شدن چند 
جويبار فرعی آب، سبب شکل گیری ساخت های خّطی، يکپارچه وكوچکی شده اند كه در اثر ترّدد زياد بازديدكنندگان در حال از بین رفتن 

هستند )عکس 5(.       

ــکال مختلف  عکس 4- اش
ــی از  ــد ناش ــم و جدي قدي

فّعالّیت چشمه های معدنی

عکس 5- اشکال ناشی 
از فّعالّیت چشمه ها

اشکال گوگردی سست و جديدرسوب های اليه الية تراورتن

اشکال متّعدد ناشی از فعالیت  چشمه هاتّپه های تراورتن ناشی از عمل فرسايش آب های روان

اشکال باريك خّطیكنار هم قرارگیری اليه های رسوبی در بنای زير امامزاده
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اژدهای باباگرگر15
»هنگامی كه آب های معدنی بر سطح اليه های رسوبی تغییر شکل نیافته يا بر قلّة تّپه های فرسايشی و ساختمانی در طول شکافی خارج 
شده اند، شکل رسوب گذاری با تّپه های گنبدی شکل قبلی تفاوت بسیار دارد و اين ناهمواری ها بیشتر به شکل پشته های دراز و كم  ارتفاعی است 

كه در طرفین بالفصل شکاف قرار دارند. مشّخص ترين و بزرگ ترين نمونة اين ناهمواری ها اژدهای باباگرگر است.«16
      شکل گیری اين پشتة طولی درنتیجة خروج آب های معدنی در شکافی هم سطح با زمین بوده است كه خروج آب از اين شکاف طولی 
به تدريج سبب شکل گیری اليه ها تراورتن شده و يك تّپة طويل به طول سیصد متر، عرض چهار تا هفت متر و ارتفاع پنج متر شکل داده است. 
محّل خروج آب در سطح تّپه را می توان به سه صورت مشاهده كرد. 1- شکافی عمیق كه گاهی عمق آن تا 1 متر هم می رسد. اين شکاف يا 
در نتیجة خشك شدن چشمه يا در نتیجة مسدود شدن چشمه در عمق به وجود آمده است. 2- از بین رفتن شکاف و به هم رسیدن اليه های 
ــدن تودۀ يکپارچة تراورتن. 3- جالب ترين قسمت سطح تّپه، توده يکپارچه ای از سنگ تراورتن با ارتفاع  ــوبی دو دامنه به هم يا باريك ش رس
پنجاه سانتی متر و ضخامت چهل سانتی متر است كه مانند يك دايك در حدود 120 متر كشیده و اليه های نازک تراورتن اطراف آن در نتیجة 
فرسايش تفريقی از بین رفته و خود به شکل يك برجستگی بر جای مانده است. در اطراف تّپه چند تّپة ديگر طولی ديده می شوند كه ارتفاع 

آن ها از تّپة اژدها كمتر است و ساكنان منطقه، آن ها را دست های اژدها می خوانند.
      ضخامت اليه های رسوبی كه تّپة اژدها را شکل داده، بسیار متفاوت و بین يك تا پانزده سانتی متر متغّیر است. همچنین رنگ اليه های 
رسوبی از روشن تا كمی تیره متغّیر است و به عقیدۀ محمودی )1352( غلظت يا رّقت آب های خروجی در زمان های متفاوت و شّدت و ضعف 

تبخیر در فصول مختلف باعث اختالف ضخامت و رنگ اليه های رسوبی شده است )عکس 6(. 

خروج گازها
در حال حاضر، فّعالّیت اغلب چشمه های معدنی، با خروج گازهای مختلف همراه است. اين گازها شامل اكسیژن با مقدار كم، هیدروژن، 
ازت، هیدروژن سولفور، انیدريدكربنیك و متان هستند. به طور كلّی در منطقة باباگرگر خروج گازها به دو طريق صورت می گیرد. 1- به صورت 
مستقیم و مجّزا؛ در تمام منطقة مورد مطالعه از طريق درزها و شکاف های سطح زمین گاز خارج می شود. اين پديده در فصول مرطوب سال و 
با ِگلی شدن سطح زمین به وضوح مشّخص است اّما از دو نقطه در طرفین بنای امامزاده گاز هیدروژن سولفور به شّدت خارج می شود. معموالً 
در سال های مرطوب و پرآب، خروج گازها همراه با آب و پرتاب قطرات آب است، اّما در فصول خشك و سال های خشك سالی، خروج گازها 

عکس 6- مورفولوژی اشکال 
ــکاف های طولی  ــی ازش ناش

)پشتة اژدها( 

شکاف محل خروج آب ها روی پشتة اژدهامورفولوژی پشتة اژدها

تودۀ يکپارچه و سخت  تراورتن روی پشتة اژدهااليه های رسوبی دامنة غربی اژدها
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به شّدت و با صدای وحشتناک صورت می گیرد. در سوراخی كه در زبان محلّی به آن ُكنابا21 )سوراخ باد( می گويند و قطر آن حدود دوازده 
سانتی متر است، با مسدود كردن سوراخ و رها كردن آن صدای خروج گاز از چند ده متری شنیده می شود. نقطة ديگر خروج گاز در طرف ديگر 
بنای امامزاده است و صدای خروج گاز و بوی بد آن از دور احساس می شود.»در گذشته به دلیل تالطم شديد چشمه ها بر اثر خروج گازها، 

عقیده بر اين بوده كه در زير تّپة مدفن امامزاده، درياچه ای وجود دارد.« 17
2 - به صورت گاز همراه با آب چشمه ها؛ خروج آب ها معدنی چه در گذشته و چه در حال حاضر با گازهايی همراه بوده است.آب چشمة 
تنگز حاوی مقدار زيادی گاز كربن دی اكسید و چشمة ديگر سرشار از گوگرد محلول است كه بوی بسیار زننده ای دارد. بعضی از اين گازها سبب 

شکل گیری مورفولوژی خاّصی در اشکال تراورتن شده اند )عکس 7(. 

  تخريب سنگ های تراورتن در منطقه
      اشکال ناشی از تراكم رسوب ها از همان ابتدای تشکیل با توّجه به شرايط آب و هوايی منطقه در معرض تخريب مکانیکی و فرسايش 
شیمیايی قرار گرفته اند. حجم باالی قطعات ريز و درشت و واريزه های پای پشته ها و اشکال گنبدی شکل و وجود حفره های كوچك و بزرگ 
در جدارۀ اشکال و همچنین وجود پوشش نرم فرسايشی كه روی تّپه ها را پوشاننده، نشان دهندۀ دستکاری شديد فرسايش شیمیايی و تخريب 
مکانیکی در اين اشکال است. گاه تخريب و فرسايش، كّل عارضة گنبدی شکل را از بین برده و فقط حجم باالی واريزه های ريز و درشت تراورتن 
در محّل عارضه پخش شده است. از سوی ديگر، فرسايش آب های روان نیز به شّدت سبب تخريب و دستکاری در رسوبات تراورتن شده است. 
در شمال غربی بنای امامزاده يکی از شعبات رودخانه شور به شّدت رسوب ها را شکافته و به تدريج يك دشت سیالبی را شکل داده است. آثار 

اين تخريب سبب شکل گیری فالت های تخت يا تّپه ماهوری شده كه از مناظر عمدۀ ناهمواری در اين منطقه است. 
تخريب فیزيکی در قالب يخ شکافتگی18 و زيربری19 سبب ريزش بلوک های بسیار درشت تراورتن در دامنه ها شده و هم زمان فرسايش 
شیمیايی سبب شکل گیری حفره های كندويی و طاقچه ای شکل فراوانی در دامنه ها و قطعات ريزش يافته شده است.گاهی حفره های ايجاد 
شده در نتیجة فرسايش شیمیايی به صورت غارهای كوچکی در دامنة تّپه ماهورها برجای مانده اند كه كف آن ها با نهشته های ضخیم و نرمی 
پوشیده شده است، اّما در حال حاضر مهم ترين عامل فرسايش و تخريب اشکال، فرسايش انسانی است. افزايش تعداد زائران و گردشگران از 
يك سو و ساخت و سازهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به شّدت باعث تخريب اشکال شده و فقط اشکالی از اين تخريب در امان 

مانده اند كه يا در حوالی بنای امامزاده يا در مسیر چشمه های فّعال قرار ندارند )عکس شماره 8(.

پيشنهادها          
ــتای باباگرگر، خرافات و شايعات فراوانی بین مردم  ــکال و عوارض موجود در روس ــد، پیرامون اش ــاره ش        همان گونه كه در بحث اش
منطقه رواج پیدا كرده است؛ از جمله اژدهای باباگرگر و نحوۀ شکل گیری آن و همچنین نقش منافذ و شکاف های خروج گاز منطقه در تخلیة 
انرژی زير پوسته و عدم لرزه خیزی شهرستان قروه و ... . در اين نوشته كوشیديم به صورت محدود به اين قبیل پرسش ها پاسخ دهیم و به 
شیوۀ میدانی و با ديدگاه ژئومورفولوژی اشکال و پديده های موجود در آن را توصیف كنیم. امید است مسئوالن و ادارات مربوط برای جذب 

گردشگران بیشتر، گام های مؤثّرتری بردارند. در پايان، برای آگاهی دادن بیشتر به مردم و مراقبت از اشکال، چند پیشنهاد ارائه می شود:
1- اّطالعات كامل و جامعی از زمین شناسی و ژئومورفولوژی منطقه تهّیه شود و به صورت بروشورهايی در اختیار گردشگران قرار گیرد. 

عکس 7- خروج گازها 
در منطقة مورد مطالعه

خروج شديد هیدروژن سولفورد در چشمة زيربنای امامزاده )سوراخ باد( به قطر دوازده سانتی متر
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چکيده 
جاذبه های فرهنگی از جمله عناصر مهم برای هر كشور است كه 
گويای هويت فرهنگی، سنديت و ريشة تاريخی است و مظهر و نماد 
ــمندی است كه در جغرافیا از آن به عنوان جاذبه های  آن، آثار ارزش
ــاد می كنیم. اين عناصر نه تنها ارزش هويتی – فرهنگی  فرهنگی ي
ــی از  دارند، بلکه ارزش اقتصادی آن ها در گرو جذب درآمدهای ناش
ــگر است كه از آن به عنوان صادرات نامرئی ياد می شود.  ورود گردش
شهر زيرزمینی نوش آباد، بزرگ ترين شهر زيرزمینی جهان، از جمله 
ــه طبقه، زير  ــت كه در س نمونه های موردی و  تیپیك اين موارد اس

زمین قرار دارد. 

ــی، جاذبه های فرهنگی  ــهر زيرزمین کليدواژه ها: نوش آباد، ش
كاشان، اوويی 

موقعيت جغرافيايی 
ــت كیلومتری شمال كاشان قرار دارد. در كتاب  نوش آباد در هش

تاريخ قم آمده كه اين مکان اقامتگاه انوشیروان، پادشاه ساسانی، بوده 
و در اصل انوش آباد نام داشته است. باستان شناسان معتقدند كه اين 
محل از جمله مراكز عمدۀ مسکونی فالت ايران بوده است. نوش آباد 
ــده و از توابع شهرستان آران و بیدگل، در  ــت كاشان واقع ش در دش
ــتان اصفهان است. شهر تاريخی نوش آباد با طول جغرافیايی 51  اس
درجه و 26 دقیقه و عرض 34 درجه و 5 دقیقه در شش كیلومتری 
ــان در حد فاصل دامنة  ــان قرار دارد. دشت كاش ــمال دشت كاش ش
ــیة كوير مركزی ايران است. شهر نوش آباد  كوه های كركس و حاش
و حومه نیز از حدود راه آهن سراسری، يعنی از حاشیة شمالی شهر 
ــان شروع می شود و تا حوالی درياچة نمك امتداد دارد. گفتنی  كاش
ــت كه اين دشت تمدنی بزرگ و كهن دارد كه نشانه های تفکر و  اس
مدنیت بنیان گذاران آن در عهد باستان، در شهر زيرزمینی آن آشکار 

است. 
آن گونه كه در كتاب تاريخ قم )نوشته شده در سال 378 هـ ق( 
آمده است: »انوشاباد، اين ديه را از بهر آن بدين نام كردند كه يکی از 
اكاسره )ساسانیان( بدان ناحیت بگذشت به چشمه كه آنجاست فرود 

امير فخرآبادی 
كارشناس ارشد اقلیم شناسی، دبیر جغرافیای كاشان 

اوویی
شهری      دست کند     در        فالت    ا  یر  ان 
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آمد و آن چشمه و موضع را خوش يافت. بفرمود تا به آنجا ديهی بنا 
نهادند و انوشاباد نام كردند.« نوش آباد از انوشه )انوشه روان( به معنای 
ــت  ــت؛ جايی كه خوش و خرم اس بی زوال و جاويدان و بی مرگ اس
ــت كه برخی منابع از آن به عنوان  و روان جاويدی دارد. گفتنی اس
ــیروان، پادشاه ساسانی، ياد می كنند. در  پايتخت يا دارالخالفة انوش
تذكره های زيارات نوش آباد و همچنین تذكرۀ امامزاده محمد هالل 
آران از نوش آباد به عنوان دارالخالفة انوشیروان، دارالملك انوشیروان، 
پايتخت خاقان انوشیروان و شهر انوشیروان ياد شده است. قديمی ترين 
ــاره دارد كتاب »االِعالُق النَّفيسه« ابن  مأخذی كه به نوش آباد اش
ُرسته )290 هـ ق( است. وی از نوش آباد به عنوان يکی از منزلگاه های 
راه بین ری و اصفهان نام می برد و اين در حالی است كه در اين مأخذ 
اشاره ای به كاشان نشده است )االعالق النفیسه، 1365، ص 182(. 

زمين شناسی و ژئومورفولوژی 
ــان است كه سنگ كف  ــی از دشت كاش ــت نوش آ باد بخش دش
آبرفت های آن در طبقات غیرقابل نفوذ پلیوسن و میوسن قرار دارد. 
آبرفت های دشت از جنس رس، شن، ماسه و ريگ اند. عوارض بیابانی 
ــی – نمکی، تل ماسه های بادی شمال و  ــت بزرگ رس همچون دش
ــرق و غلبة سیستم فرسايش بادی از ويژگی های زمین شناسی و  ش
ژئومورفولوژی آن است )نیك انديش، 1388، ص 132(. نوش آباد در 
حاشیة دشت كوير و در محیطی بیابانی قرار گرفته و شهری تقريباً 
ــیب توپوگرافی اين منطقه از جنوب  ــطح است كه گردايان و ش مس
ــمال كاهش می يابد. از زيبايی های ژئومورفولوژيك اين  به سمت ش
منطقه اشکال زيبای بیابانی، چون برخان، سیف، نبکا، تپه ماسه های 
زيبا و بسیاری از اشکال زيبای تیپیك ژئومورفولوژيك ديگرند كه هر 

يك جای بحث دارد. 

آب و هوا 
ــتان و در زمستان سرد و خشك  ــهر در تابس آب و هوای اين ش
ــول مدت يخ بندان  ــالیانه 130 میلی متر، ط ــت. میزان بارش س اس
ــت  ــانتی گراد اس 45 روز، حداكثر دما 48 و حداقل آن 6- درجة س
)شهرداری نوش آباد، آشنايی با ديار كهن نوش آباد، 1387(. گفتنی 
ــت كه بسیاری از منابع از جمله فخرآبادی، دهخدا و مشهدی به  اس
ــاره كرده اند كه در گذشته از نوش آباد به  نقل از تاريخ قم آورده  و اش

عنوان جلگة معتدل ياد می شده است. 

پوشش گياهی 
ــش گیاهی نوش آباد، از آنجا كه اين ناحیه در حاشیة كوير  پوش
مركزی و در موقعیت بیابانی قرار گرفته، پوشش آنجا از نوع مرتعی 
فقیر مانند جاز، خارشتر و كلیفون و بسیاری از گونه های تنك ديگری 
ــت كه در مناطق بیابانی می رويند. مساحت فضای سبز شهر در  اس

حدود 17/5 هکتار و سرانة فضای سبز 16/7 متر مربع برای هر نفر 
است )شهرداری نوش آباد، 1387(. 

شهر زيرزمينی نوش آباد 
ــهر زيرزمینی نوش آباد در تداول عاّمه اويی )بر وزن پولی(  به ش
ــود. اين شهر، كه تماماً در زيرزمینی واقع شده، در سال  گفته می ش
1383 در پی فعالیت های عمرانی يکی از سکنة نوش آباد كشف شد. 
ــت. طبقة اول آن در عمق  ــه طبقه و كامالً دست ساز اس ــهری س ش
ــه متری از سطح زمین  ــانزده متری و طبقة سوم آن در عمق س ش
ــاخته شده و ارتفاع هر طبقه حدود 180 سانتی متر است. حدس  س
باستان شناسان بر اين است كه اين شهر تا پانزده هزار مترمربع وسعت 
داشته باشد. اين شهر زيرزمینی بزرگ ترين شهر زيرزمینی دست كند 

جهان و از بزرگ ترين سازه های بشر قديم است. 
ــهر زيرزمینی نوش آباد، از نظر دست  كند بودن، چیزی فراتر  ش
از شهرهای كوبرپدی استرالیا، كاپادوكیه تركیه يا ونکوور كاناداست. 

تاريخ شهر كوبرپدی به سال 1915 برمی گردد اما شهر زيرزمینی 
ــانیان و چهارده قرن پیشینة فرهنگ و  نوش آباد، روايت تاريخ ساس

تمدن ساكنان سرزمین پارس را در خود نهفته دارد. 
ــفة وجودی معماری اين مجموعة باستانی را در سه گزينه  فلس
ــم،  می توان تعريف كرد: محلی برای عبادت كنندگان آيین میترائیس
ــل درجة كوير و پناهگاهی در   ــت در برابر گرمای بیش از چه حفاظ
ــه اين بخش از فالت مركزی را هدف می گرفتند.  برابر مهاجمانی ك
وجه تمايز ديگر اين مجموعه در سیستم تنفسی يا هواگیری آن است 

كه خود جای تأمل دارد. 

راهروی ارتباطی تعبیه شده در زير زمین
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ــهر زيرزمینی نوش آباد، سه طبقه بودن آن  ديگر وجه تمايز ش
است، در حالی كه ديگر آثار جهان، از اين نوع، فقط يك طبقه اند و 
ــعتی به مراتب كمتر دارند. از اين رو هر روز بر تعداد گردشگران  وس

خارجی برای ديدن اين اثر باستانی اما ناشناخته افزوده می شود. 
ــهر نوش آباد كنونی  ــهر زيرزمینی )اويی( كه در زير بافت ش ش
ــت كند ايجاد شده است، فضاهای متعددی از جمله  به صورت دس
ــای زيادی برای در امان ماندن  ــاق، راهرو، چاه ها و به ويژه كانال ه ات
ــت اشرار دارد. اين معماری بی نظیر با اين شکل ساختاری در  از دس
ــت آمده  ــت و با توجه به ديگر آثار به دس جهان منحصر به فرد اس
در كاوش های باستان شناسی، قدمت آن به قبل از اسالم برمی گردد 
اين شهر در دوره های مختلف تاريخی كاربرد نظامی و دفاعی داشته 
ــف، به لحاظ سیستم دفاعی و پناهگاهی  ــت. تا قبل از زمان كش اس
ــت نبود و به  ــتندی از آن در دس ــن مجموعه، هیچ اطالعات مس اي
دخمه های اسرارآمیز شهرت داشت. شهر به عنوان بزرگ ترين شهر 
زيرزمینی جهان از آن جهت بی نظیر است كه در شرايط و روزگاری 
طراحی شده كه نه سیستم ها و ماشین آالت امروزی وجود داشته و 
ــهر ادبیاتی از زندگی را به  نه الگوبرداری های امروزی. در واقع اين ش
نمايش می گذارد كه بر پاية مدنیت، نبوغ تفکر و علم ساخت و ساز 
بشر زمان خود را به رخ می كشد؛ ادبیاتی كه گويای فرهنگ همیاری 
و همکاری مردمی است كه به زبان همکاری اثری خلق می كنند كه 

ــود. هر اتاق 180  ــاهده می ش در بدنة اتاق ها تعدادی تاقچه مش
ــتراحت و در امان  ــانتی متر ارتفاع دارد. افراد داخل اويی برای اس س
ــمن، تمهیدات زيادی را به كار بسته اند. اتاق ها  ــت دش ماندن از دس
ــکل تودرتو و با راهروهای زاويه دار كه ديد مستقیم را با فضای  به ش
بعدی از بین می برد، ساخته شده اند. در بیست سانتی متری زير سقف 
ــه فاصلة يك متر در تمام بدنة اتاق ها حفره هايی برای قرار دادن  و ب
چراغ های پیه سوز برای تأمین روشنايی فضاها تعبیه شده اند. چندين 
پیه سوز به دست آمده با قدمت هفت صد سال حکايت از اين ماجرا 

دارند. 

ــا، آثار لبة تیز كلنگ ها به خوبی  ــقف راهروها و اتاق ه در زير س
مشاهده می شوند. سختی زمین منطقه، اين فرضیه را تقويت می كند 

كه وسايل حفاری از جنس بسیار سختی بوده است. 
ــکل تهويه ای  ــودن فضاها هیچ گونه مش ــه به تودرتو ب با توج
احساس نمی شود و اين يکی از شگفتی ها و عجايب نبوغ معماری 
ــان خود بی نظیر  ــمار می رود كه در زم ــل اين مجموعه به ش داخ
بوده است. آب مصرفی و آشامیدنی ساكنان داخل شهر زيرزمینی 
ــتة قنات ها  ــای مخفی منتهی به پاياب های مرتبط به رش از راه ه
ــطح  ــت. اين فضاها نه تنها در س ــده اس در زيرزمین تأمین می ش
زيرين شهر گسترده شده اند، بلکه تا حصار بیرون شهر و حتی شهر 
ــهر كهن نوش آباد  ــر كه در 45 كیلومتری ش تاريخی و تاالر نیاس
ــری به بیرون  ــده اند. راه های مختلف ديگ ــیده ش قرار گرفته، كش
ــود دارد كه به چاه های داخل قالع  ــهر نوش آباد از زيرزمین وج ش

الگوی ديگران می شود؛ الگويی برای زندگی، الگويی برای هم فکری، 
الگويی بر پاية مدل بشری كه تمدنی اين چنین خلق می كند. 

راه های ورود به داخل اين مجموعه از جاهای مختلف و به شکل 
ــتی در مجاور شهر يا محل های  مخفی در منازل يا داخل قلعة خش
پرجمعیت و داخل كانال های پاياب هايی كه از زير خانه ها و برای گذر 
آب قنات ها ايجاد شده، چاه های داخل مساجد و باغ ها و بازارها و هر 
جايی كه در زمان حملة دشمن امکان دسترسی سريع و فرار ساكنان 

را فراهم می كرده، ايجاد شده اند. 
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اطراف شهر مرتبط اند. بنا به قول باستان شناسان هستة اصلی اين 
ــکل گرفته است )مشهدی،  ــانی ش معماری بی نظیر در دروۀ ساس
ــی از آن به عنوان پدافند غيرعام�ل ياد كرده اند،  1386(. برخ
ــود: »مجموعه اقداماتی كه بدون به  زيرا در تعريف آن گفته می ش
ــود تا از وارد شدن خسارت ها  كارگیری سالح جنگی انجام می ش
ــات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و  به تجهیزات و تأسیس
البته تلفات انسانی جلوگیری كند يا میزان اين خسارت ها و تلفات 
ــل وضعیت جغرافیايی  ــاند.« مردم ايران به دلی ــه حداقل برس را ب
ــان در مسیر روندگان به غرب و شرق  خاص كشور و قرارگیری ش
ــوام مختلف قرار  ــاوز و تاخت و تاز اق ــر از چند گاهی مورد تج ه
ــاختن ديوار و  ــتند جز آنکه عالوه بر س می گرفتند و چاره ای نداش
ــت به دامان شهرهای زيرزمینی يا همان  قلعه و ارگ و حصار، دس
ــوند. اين شهر زيبا نه تنها ارزش تاريخی، بلکه  پدافند غیرعامل ش
ــی، روان شناسی، معماری، سیاسی و  ارزش فرهنگی، مردم شناس
ــیاری از شاخه های ديگر علوم را دارد كه در جای خود بايد به  بس

آن ها پرداخت. 
ــماره 15816 و در سال 1385 در  اين مجموعة ارزشمند به ش
ــت آثار ارزشمند ملی به ثبت رسیده است و در حال پیگیری  فهرس

برای ثبت جهانی است. 
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ما   کم نو  یس بار      آمده ایم

ــنبه 91/2/10 در شهرستان بیرجند و در  چوبينه: امروز يکش
ــهر بیرجند هستیم. در خدمت تعدادي  مركز ارتقاي فرهنگیان ش
ــي كه در  ــل میزگردهاي ــت مث ــان كه قرار اس ــکاران خوبم از هم
شهرستان هاي ديگر انجام داديم گفت وگو بکنیم، خواهشم اين است 
كه براي صرفه جويي در وقت بدون مقدمه وارد بحث شويم و دوستان 

خودشان را معرفي فرمايند.
ــتان بیرجند و  ــتم، دبیر جغرافیاي شهرس 1. ايرج ضیايي هس

لیسانس جغرافیا با 24 سال سابقة كار.
2. معصومه نگیني فر هستم، فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ريزي 
ــابقة كار. در دبیرستان فرزانگان و آيندگان  ــتايي با 26 سال س روس

بیرجند مشغول به كارم.
ــا و برنامه ريزي  ــانس جغرافی ــتم، فوق لیس 3. كلثوم عرب هس
روستايي با 22 سال سابقة خدمت. در دبیرستان عبدالعلي بیرجندي 

و فني وحرفه اي شاهد مشغول به كارم.
4. ماهرخ رخشاني پور هستم، لیسانس جغرافیا از دانشگاه مشهد 

كه در بیرجند و هنرستان كوثر مشغول به كارم.
5. خیرالنساء خسروي هستم، كارشناس جغرافیا و برنامه ريزي 

جغرافیايي با 24 سال سابقة كار. در دبیرستان نمونة تقوايي بیرجند 
مشغول به كارم.

6. فاطمه اكرمي هستم، لیسانس جغرافیا با 26 سال سابقة كار. 
در دبیرستان نمونة تقوايي بیرجند مشغول به كارم.

ــد جغرافیا و  ــناس ارش ــتم، كارش 7. عبدالصمد هادي نیا هس
برنامه ريزي روستايي. در دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتي مشغول 
به كارم و در حال حاضر سرگروهي جغرافیاي استان خراسان جنوبي 

برعهدۀ بنده است.

چوبينه: از اينجا شروع كنیم كه چقدر با مجله آشنا هستید. 
آخرين مجله اي كه به دستتان رسیده چه بود و كدام بخش از مجلة 

ما بیشتر مورد استفاده است. از آقاي ضیايي شروع مي كنیم.
ضيايي: من در دوران دانشجويي تقريباً همة شماره هاي مجله 
را گرفتم و موجود است و خیلي هم مطالعه مي كردم. بعد در اوايل 
خدمتم نیز آنها را مطالعه مي كردم، اما در سال هاي اخیر اين توفیق 
ــماره هايش را داشته باشم، مگر  ــتم كه به صورت مرتب ش را نداش
اينکه در مدارس شماره هاي پراكنده اي را مطالعه كردم، ولي اينکه 

پای صحبت همکاران استان خراسان جنوبي

اشاره 
در پي سفر يك روزة مسئوالن و مديران داخلي و سردبيران مجالت رشد به استان 
خراسان جنوبي در نهم ارديبهشت ماه سال جاري، فرصتي فراهم شد تا در جمع تعدادي از 
دبيران جغرافياي استان در شهر بيرجند حضور يابيم و گپ وگفتي داشته باشيم. اميد است 
اين نشست ها در ساير استان ها هم ميسر شود تا گردانندگان مجلة رشد آموزش جغرافيا 
بتوانند ادعا کنند که در تعامل با مخاطبان فرهيختة مجله روند تغيير در مجله براساس 
نيازسنجي و نظرخواهي از ايشان صورت مي گيرد. مجلة رشد آموزش جغرافيا، آمادگي 

خود را براي برگزاري ميزگردهاي تخصصي با همکاران همة استان ها اعالم مي دارد.



29
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ2/ زمستان1391

پي گیري كنم و همة شماره هاي آن را مثل قبل تهیه بکنم و ملزم 
باشم كه مطالعه بکنم متأسفانه امکان آن فراهم نشد.

ــتم كه  ــال هاي اخیر توفیق اين را نداش خانم نگيني فر: در س
ــماره هاي مجله را بررسي كنم، اما قباًل كه بررسي  به طور جدي ش
مي كردم، بخش طبیعي يا بحث شهرستان ها را كه مطالعه مي كردم 

خیلي جذاب و عالي بود.
ــجويي از قسمت هايي از اين مجله  خانم عرب: در دوران دانش
ــتفاده كردم، اما در سال هاي اخیر به علت مشغلة  در پايان نامه ام اس
ــتم استفاده كنم. نظر شخصي من اين است كه سطح  كاري نتوانس
ــايد خود مجله  ــد. گاهي ش علمي و تخصصي مجله بايد باالتر باش
ــايت مي روم و بیشتر مقاله هايش را  ــد، ولي داخل س به دستم نرس
مطالعه مي كنم، از طريق سايت هم تاريخ و هم جغرافیا را مشاهده 
ــب به دنبال مطالبي دربارۀ روز ملي خلیج فارس  مي كنم. من ديش
بودم كه شايد يك مقاله اي در اين باره پیدا كنم. جديدترين پژوهشم 
ــمت هايي كه مي گشتم مقاله اي  ــب بود، ولي در بعضي از قس ديش
ــارۀ خلیج فارس در اين مجله پیدا نکردم، اما در مجله هاي ديگر  درب
پیدا كردم كه تخصصي بود. نظر شخصي خودم اين است كه سطح 

مجله بايد ارتقا يابد، چون مجالت ديگر در سطح باالتر هستند.
خانم رخشانی  پور: من با مجلة رشد از دوران دبیرستان آشنا 
ــده بودم؛ زماني كه دانشگاه مي رفتم از سال 64 مجله ها را مرتب  ش
ــیو اين مجله را داشته باشم كه  ــايد قديمي ترين آرش مي گرفتم. ش
حتي برخي از شماره هاي آن ناياب شده باشد. بنده همیشه به عنوان 
مجلة فوق العاده تخصصي و علمي به آن نگاه مي كردم. شايد كمتر 
به درد دانش آموزان دبیرستاني يا حتي معلم هاي پايه های پايین تر 
ــطوح  ــي دارد. اگر هر از گاهي در اين س ــطح باالي بخورد، يعني س
مقاالتي داشته باشد، بد نیست. در مشهد مي توانستم خیلي راحت  
از فروشگاه هاي مربوط به انتشارات مدرسه يا رشد، آن را تهیه كنم، 
ــدم با وجود آن كه من  ــفانه از سالي كه وارد بیرجند ش ولي متأس
ــتند، متأسفانه هیچ وقت مجله  ــت دادم تا هر سال برايم بفرس لیس
به دستم نرسید. معموالً مجلة سه، چهار فصل قبل يا مجلة پارسال 
به دستم مي رسید و همیشه هم آن را مطالعه مي كردم. آخرين شمارۀ 
آن، يعني مجلة پايیز و بهار سال گذشته را از آقاي هادي نیا گرفتم 
كه به صورت آرشیو در اينجا موجود بود. اما اينکه در سطح مدارس 

موجود باشد تا بتوانیم از آن استفاده كنیم، خیر اين طور نیست.
ــت، نه براي رشد  ــؤال كردم كه چرا اين مجله نیس من بارها س
ــدهاي ديگر. خیلي جالب است كه براي رشد  جغرافیا و نه براي رش
ــه  هنر هم در اينجا مجله اي نداريم. من تعجب مي كنم! با اينکه س
ــتان داريم، يك مجلة رشد براي اين هنرستان ها نمي آيد،  تا هنرس
ــت معلم ها هم نیست. من استدعا دارم يك قسمتي از  حتي در دس
آموزش وپرورش يا يك ادارۀ كلي باز كنند و به آنجا بسپرند كه مجله 
را يك بار در سال بفرستند. همه به آنجا مراجعه بکنند و اسم هايشان 

را در لیست ها بیاورند تا همه از شهرستان ها 
ــد؟  بتوانند پي گیري كنند و بگويند چه ش

چرا براي ما ارسال نکرديد؟
من فکر مي كنم همکارانم مجلة روزهاي 
ــچ محتوايي  ــي را مي خوانند كه هی زندگ
ــان  ــدارد، اما اگر اين مجله در دسترسش ن

باشد حتماً مطالعه مي كنند.
چوبينه: صحبت هاي خانم رخشان پور 
يك سري سؤاالت جديد به وجود آورد. امید 
ــي از اين سؤاالت را بتوانیم  داريم كه بخش
ــخ دهیم. اينکه چرا مجله نمي رسد يا  پاس
ــکل حل  اينکه چه كار بکنیم كه اين مش
ــئلة اصلي ما نیست. بايد بررسي  شود، مس
ــدر در تولید محتواي اين  كنیم كه ما چق
ــهم داريم. اصاًل شما تا به حال به  مجله س
ــي از مجله  اين فکر كرده ايد كه يك بخش
ــد؟ آيا اين كار را  را تهیه كنید مقاله بدهی
كرده ايد؟ چه اتفاقي افتاده و مقالة شما چه 
ــتي پیدا كرده است؟ آيا تا به حال  سرنوش
ــه اين فکر كرده ايم كه چرا معلم جغرافیا  ب
ــند و  ــان دروس ديگر كم مي نويس و معلم
كمتر رغبت دارند كه دست به قلم شوند و 
مطالبشان را روي كاغذ بیاورند. حاال ممکن 
ــي بگويد كه كم نويس هستیم  ــت كس اس
ــي چه ربطي دارد؟ من  كه هستیم به كس
ــدارد، منتها يك جاي  مي گويم كه ايراد ن
ــکال پیدا مي كند. ما به عنوان معلم  كار اش
ــل بعدي را برعهده  و كسي كه تربیت نس
داريم اين خصلت ها را به بچه ها هم منتقل 
مي كنیم. شايد معلم هاي ما كم نويس بودند 
ــت  كه ما كم نويس بار آمده ايم و ممکن اس

اين اتفاق تکرار شود.
ــد  ــن مجلة رش خان�م خس�روي: م
جغرافیا را قباًل بیشتر مطالعه مي كردم. تنها 
پارسال يك تعداد محدود مجله را در اختیار 
ــکاران قرار دادند. مثل بقیة  تعدادي از هم
ــاد مطالعه مي كردم، ولي  همکاران قباًل زي
اآلن شايد مشغلة كاري است يا شايد بدان 
جهت است كه هر مطلبي را كه بخواهیم از 
سايت پیدا مي كنیم. مدارس هم كه پايگاه 
اينترنتي دارند مي توانند از سايت استفاده 
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كنند. من خودم براي پیدا كردن مطالب از سايت استفاده مي كنم. 
ــته باشد كه  ــايد اگر اين مجله مثل بقیة مجالت آزمون داش ش
آدم مجبور شود مطالعه كند، بیشتر تأثیرگذار باشد تا اينکه مجبور 
باشیم مجله را تهیه كنیم. در سال هاي قبل من يادم هست كه تقريباً 
ــتادند. اآلن مجالت را اول سال معرفي  مرتب تر اين مجله را مي فرس
مي كنند كه هر يك از همکاران اگر بخواهند اسم هايشان را مي دهند 
تا از طريق مدارس برايشان تهیه شود. پارسال گروه آموزشي مجالت 

اندكي را آورده بود كه من توانستم به چند تا از همکاران بدهم.
ــکاران را تأيید مي كنم، چون  خان�م اکرمي: من نظر تمام هم
ــي به اين مجله براي ما واقعاً مشکل شده است، مجلة رشد  دسترس
جغرافیا يك مجلة علمي خیلي خوب است و خیلي مي تواند در امر 
ــت.  ــي و تربیتي خوب اس تدريس به ما كمك كند و از نظر آموزش
من يکي از داوطلبان پروپا قرص اين مجله بودم. از زمان دانشجويي 
ــالت را دارم و جمع مي كردم. گاهي كه به مطلبي نیاز دارم در  مج
مجالت مي گردم و نکات خیلي خوبي گیرم مي آيد. حتي در ابتداي 
ــت  ــتند كه اگر دوس خدمتم يك فرم هايي داخل مجالت مي گذاش
ــن خودم خیلي  ــويد و همکاري كنید. م ــد مي توانید عضو ش داري
ــتم كه با اين مجله همکاري كنم و فرم را پر كردم و  ــت داش دوس
فرستادم، ولي متأسفانه خبري نشد. همین طور كه همکاران فرمودند 
ــد، خیلي بهتر  ــت همکاران برس اگر اين مجله از طريق گروه به دس
ــت. چون مدارس خیلي زيادند و درس ها و رشته هاي تحصیلي  اس
بسیارند، لیست مي آورند و ما نیازمان را مي نويسیم. حتي يکي، دو 
سال هزينه گرفتند كه اين سري حتماً هزينه را پرداخت كنید، ولي 
متأسفانه باز هم خبري نشد. حدود دوازده سال پیش خودم مسئول 
ــتان بیرجند بودم و شخصاً درخواست كردم از گروه ها  گروه شهرس
ــتند مي گرفتند و هزينه اش را  مي آوردند و همکاراني كه تمايل داش

هم پرداخت مي كردند.
ــي است  ــر راه چاپ مقاالت پژوهش هادي نيا: موانعي كه بر س
ــده اين است كه سطح مقاالت پژوهشي خیلي  و هنوز هم حل نش
ــطح بااليي نباشد، چون به چاپ كه مي رسد آن صاحب چاپ  در س
ــد و در واقع مقاالت را  ــه نمي تواند از حق چاپش بهره برداري كن ك

نمي تواند در سطح باالتري به چاپ برساند. 
ــد جغرافیا چاپ  ــه در مجلة رش ــر مطلبي ك چوبين�ه: اآلن ه
ــت كه اگر سطح  ــود به آن امتیاز مي دهند. منظورتان اين اس مي ش
ــتر راغب مي شوند. من يك  علمي مجله باالتر برود خوانندگان بیش
ــال قبل درجة مجله علمي، پژوهشي بود.  نکته اي را بگويم. چند س
ــي مقاالتي را كه چاپ مي كنند كه امتیازش  مجالت علمي، پژوهش
براي ارتقاي اساتید قابل استفاده است. تا آن زمان ديگر اساتید اجازه 
نمي دادند كه معلمان در اين مجله مقاله اي بنويسند، يعني فرصت 
ــکل را حل بکنیم دنبال تمديد آن  ــد. ما براي اينکه اين مش نمي ش
نرفتیم. بنابراين درجة آن به علميـ  اطالع رساني تبديل شد و تا آنجا 

كه به خاطر دارم در ارتقاي همکاران آموزش وپرورش مقاالتي كه در 
اين مجله چاپ مي شد، داراي امتیاز بود، مگر اينکه اخیراً اين كار را 

كرده باشند؛ نکته اي كه بايد به آن توجه كرد.
ــم. خودم  ــي كار مي كنی ــروه پژوهش ــا با گ هادي ني�ا: اينج
مي توانستم چاپ بکنم، اما جاي ديگري دادم براي چاپ. اين امتیاز 
ــت تا اينکه جاي ديگر چاپ بشود، فقط به  براي همکارانم بهتر اس
خاطر اينکه امتیازش را بگیرم. اين مشکل اگر برطرف شود من فکر 
مي كنم سطح علمي هم باال مي رود و در استقبال همکاران هم مؤثر 
ــت، زيرا خیلي از افراد كه مراجعه مي كنند به اين مجله با نگاه  اس
پژوهشي يا با نگاه يك منبع و مرجع علمي مي نگرند. من خودم به 

عنوان يك منبع در بعضي موارد از آن استفاده مي كنم.
درخصوص اينکه همکاران اشاره كردند براي تهیة اين مجله ما 
ــکل نداريم، فقط بحث هزينه است. سازمان زيربار نمي رود كه  مش
هزينه را پرداخت كند. در اين كه ما لیست همکاران را تهیه كنیم و 
بفرستیم و از مركز تهیه كنیم هیچ بحثي نیست. بحث اصلي، بحث 
هزينه است. چون هزينة آن را سازمان پرداخت نمي كند، بنابراين، 
ــخص خودش مي تواند به طور شخصي مجله را تهیه كند و هیچ  ش

مشکلي هم نباشد.
ــؤالي مطرح كنم كه هزينة يك سال رشد  چوبينه: من يك س

جغرافیا چقدر است؟
بهاي آخرين شماره اي كه در اينجا داديم 550 تومان است كه 

چهارتاي آن مي شود 2200 تومان. 
در مقابل هزينه هاي روزمره، اين مبلغ بسیار ناچیز است.

يك پیشنهاد مي كنم؛ هر شماره را كه داشته باشید فرم اشتراک 
دارد. چه اصراري است كه واسطه اي به عنوان سازمان را قرار دهیم. 
ــت در منزل  ــاب بريزيد، پس اين را پر كنید و هزينه را به اين حس
شما تحويل مي دهد. من فکر مي كنم كه با انجام اين كار خودمان 
ــا راحت مي كنیم. ديگر مايیم و ادارۀ  ــد خیلي از گرفتاري ه را از قی
پست كه محصوالت را بفرستد. يك بار هم كه شما اشتراک بشويد، 
سال هاي بعد نیازي به اشتراک مجدد نیست. اشتراكتان را به همراه 
ــال بعد اعالم بکنید، تمديد مي شود، يعني يك بار اشتراک  فیش س
ــما را بي نیاز مي كند. چیزي كه از همکاران  ــال بعد ش با تمديد س
ــما كه معلم جغرافیا  ــت كه اگر من و ش ــم اين اس معموالً مي پرس
ــتیم در مجلة رشد آموزش جغرافیا مشترک نشويم چه كسي  هس
ــود؟ ما مي رويم مجلة هوا فضا را مشترک بشويم،  ــترک مي ش مش
ــويم؛ نمي شويم چون به ما خیلي  ــاورزي را مشترک بش مجلة كش
ــد جغرافیا ما مشترک نشويم  ــت، اما اگر در مجلة رش مربوط نیس

هیچ كس ديگر مشترک نمي شود.
ــؤال بعدي دربارۀ تولید محتواست كه چرا دبیران  چوبينه: س

كمتر مي نويسند؟
ضيايي: من فکر مي كنم كه بیشتر وقت همکاران، در مدارس 
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ــود. وقتي داخل مدارس مي رويد  صرف گرفتاري شغلي شان مي ش
ــت و پاگیري مي آيد كه وقت معلمان را  ــنامه هاي دس آن قدر بخش

مي گیرد.
چوبينه: فقط كمبود وقت است يا تمايل به نوشتن هم وجود 

ندارد!
فکر كنم اصالً مجالي پیدا نمي كنند كه بروند سمت اين قسمت، 
چون خودم در زمان دانشجويي ام كه اين چیزها نبود بیشتر دنبال 
ــه شدم بیشتر وقتم  ــتن مي رفتم، ولي از زماني كه وارد مدرس نوش
ــد. يك موضوعي هم در مورد محتواي  ــه مي ش صرف درون مدرس
ــطح  ــطح ملي و در س مجله بگويم؛ خیلي از موضوعات مجله در س
ــور است. براي مثال به يك گويش خاص يا به يك درياچه  كل كش
در يك منطقه مي پردازد. به اين ترتیب من كه ورق مي زنم مي بینم 
پنجاه درصد آن به درد من نمي خورد. شايد درون آن يك ياد و مقاله 
باشد كه جنبة عمومیت دارد و مي شود بیشتر از آن استفاده كرد. من 
ــنهادم اين است كه اگر جنبه هاي محلي آن كمتر شود و يك  پیش

مقدار عمومیت پیدا بکند خواننده هايش بیشتر لذت خواهند برد.
ــان مي خواهم بگويم  خانم نگيني ف�ر: در ادامة فرمايش ايش
ــت به قلم نمي بريم، همان مشغله هاي كاري  بعضي وقت ها كه دس
ــته باشد. در زماني كه  ــت و اينکه بايد زمینة پژوهشي هم داش اس
درس مي خوانديم چه در مقطع كارشناسي و چه كارشناسي ارشد يا 
حتي دكترا، شايد زمینه هاي پژوهشي براي اين كار بیشتر بود. من 
فکر مي كنم در زمینه هاي كاري ما اين انگیزه كمتر است، به دلیل 
مشغلة كاري كه آقاي ضیايي فرمودند. اين يك مسئله. مسئلة ديگر 
ــت كه در  ــه نمي دانم اين صحبت من چقدر جايگاه دارد، آن اس ك
مجلة رشد، منطقه اي و كلي بحث شود. من فکر مي كنم كه اگر شما 
بخواهید به عنوان مسئول در مناطقي كه بقیه نمي شناسند. مانند 
يك چشمه آب  گرم، يك چشمة آب ترش، يا يك جاي قشنگ، يك 
ــه نمي دانند، بحث كنید، بايد اطالعاتي دربارۀ  جاي زيبايي كه بقی
ــتم و  ــق پیدا كنید. براي مثال من خودم بیرجندي هس اين مناط
نمي دانم، اما دانش آموزم يك جايي رفته، ديده و صحبت كرده است. 
ــري اطالعاتي  بعد من مي روم آنجا را مي بینم و در مورد آن يك س
ــم و يك سري اطالعات محلي به دست مي آورم. من فکر  را مي نويس
مي كنم اين ايجاد انگیزه در بین همکاران بشود كه يك مقدار محلي 

صحبت كنند.
ــر را مجدد تکرار  خان�م عرب: من هم فرمايش خانم نگیني ف
ــجويي چون يك سري كارهاي پژوهشي  مي كنم كه در دوران دانش
ــد روي  غلتك بیفتیم، اين حس پژوهش را  ــد انجام دهیم و باي باي
ــال مطلب برويم و از اين  ــي كه كنجکاوي بکنیم و دنب داريم؛ حس
ــايت هاي علمي مطالبي  مجله، اين مقاله، اين كتاب، كتاب خانه، س
جمع كنیم. اين حس در آن دوران واقعاً بیشتر است. خودم از زماني 
ــه اش را ارائه دادم خیلي كمتر  ــه پايان نامه ام را تمام كردم و مقال ك

سراغ پژوهش رفتم، ولي چطور مي شود آن موقع وقت مي گذاشتیم 
ولي اآلن وقت نداريم. فکر مي كنم خودمان كم كاري مي كنیم. بنده 
ــتم  ــجو هس خودم را بارها مجبور مي كردم كه فکر كنم. اآلن دانش
ــکالي دارد كه آدم فکر بکند كه استاد يك چیزي مي خواهد  چه اش
ــبت  ــود. اگر اين تفکر و نگرش ما نس انجام دهد و مقاله تکمیل ش
ــجو  ــود، اگر فکر كنیم كه در همه حال دانش به پژوهش عوض بش
ــتیم و بايد پژوهش كنیم دست به قلممان هم خوب مي شود.  هس
همة گرفتاري هايمان كنار مي رود. مشغلة كاري باز هم اين فرصت را 
به ما مي دهد، اما متأسفانه نگرش ما يك مقدار اشکال دارد و كمتر 

به اين فکر هستیم كه همیشه به روز باشیم.
خانم رخشاني پور: فکر مي كنم سیستم آموزشي ما ساعت هاي 
ــاعت برويم. بعد از  ــادي را صرف آموزش مي كند. ما بايد 24 س زي
ــال خیلي از خانم ها حتي 20 ساعته هم نشده اند. يعني آن  20 س
زماني كه بايد كمتر بشود نشده است. در صورتي كه عماًل بايد هجده 
ــاعت تدريس داشته باشند و شش ساعت مطالعه و تحقیق. حاال  س
اگر آموزش وپرورش به معلمش اعتماد ندارد كه اين شش ساعت در 
خانه بماند كاري ندارد، اين شش ساعت بیايد در محیط مدرسه و از 

كتاب خانه استفاده كند.
ــه خاک گرفته اصاًل  ــي به كتاب خانه مي روم از بس ك من وقت
ــدار هم ندارد. اصاًل  ــم در آن محیط توقف كنم. حتي كتاب نمي توان
كتاب از مسائل آموزشي پر كشیده است. آموزش وپرورش كتابدار به 
مدارس نمي دهد. من نگاه مي كنم كه كتابدارهاي ما بايد 36 ساعت 
كار كنند. چقدر به هر مدرسه مي رسد، شش ساعت در اين مدرسه، 
شش ساعت در آن مدرسه، مثاًل به هنرستان، با اين همه دانش آموز، 
ــال مي آيد كتابداري  ــاعت رسیده است. كتابدار كه يك س شش س
مي كند، سال بعد مي رود. مي گويد براي چي كتابداري بکنم، همان 
ــاعت تدريس را انجام مي دهم. اكثر دبیران جغرافي ما واقعاً  چند س
دچار ديسك كمر شدند، چون بايد بايستند كنار تخته و كار بکنند.

ــابقة كار، مي بینیم كه مريض  ــال س يك خانم با 15 يا 16 س
ــت. در داخل خانه هم كه كار مي كنند. يك مقدار فضاي  احوال اس
آموزشي بايد به آنها بدهند كه بتوانند در آن فضا كار كنند. نه اينکه 
اهل مطالعه نیستند. حیف است كه فالن خانم فوق لیسانس گرفته 
و تحصیالت تکمیلي را طي كرده است، اما از آن استفاده نمي كند. 
ــر عالقه مند نبود كه نمي رفت تحصیالت بکند كه دو هزار تومان  اگ
حقوق به آن اضافه شود. آن دو سال هر كاري كه مي كرد بهتر از اين 
بود كه سرمايه اش را بدهد و فوق لیسانس بگیرد. ولي متأسفانه اين 

فضا براي همکاران وجود ندارد.
ــد مي ديدم  ــاًل در مجله رش ــري هم كه من قب ــك چیز ديگ ي
ــت سرش  ــتم، پس ــت كه بر فرض من يك مقاله اي مي نوش اين اس
ــك زنگ هم به من  ــگرهاي ديگر از آن ايراد مي گرفتند. ي پژوهش
ــد كه فالني تو مقاله ات ايراد دارد و يك بار ديگر اين مقاله  نمي زدن
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ــت است يا نه. اگر من قبول نکنم  را بنويس و كنکاش كن كه درس
ــان مي نويسند. براي من اُفت دارد كه در يك  مقالة بعدي را خودش
شهرستان كوچك بگويند مقاله اش َرد شد. يعني در آن مجلة به آن 
بزرگي يك نفر نیست كه اين مقاالت را ِسرچ بکند و زودتر زنگ بزند 
كه فالني داري اينجا غلط اماليي مي گیري. البته مسئلة عقیدتي آن 
بماند كه طرف يك تئوري مي دهد و من راجع به آن ايراد مي گیرم 
ــد. ولي راجع به يك اصطالح كه طرف  يا برعکس؛ اين فرق مي كن
اشتباه گفته، خیلي زشت است كه در مقالة بعدي بنويسند: فالني، 

اين اصطالح را اشتباه گفتي.
خانم خس�روي: مطالب را همکاران گفتند و الزم نیست من 
ــم مطالبي را دنبال كنم كه  ــا را تکرار كنم. اآلن ترجیح مي ده آنه
ــركالس نیاز دارد در پي آنها باشم. با توجه به اينکه  دانش آموزم س
ــركار مي روم و داخل منزل هم كار هست، اگر وقتي داشته باشم  س

دنبال مطالبي مي روم كه دانش آموزم نیاز دارد. 
چوبينه: منظورتان مقاالتي است كه مرتبط با محتواي درسي 

هستند.
بله، ترجیح مي دهم به دنبال اين مطالب باشم.

ــکاران گفتند تکرار  خان�م اکرم�ي: من هم مطالبي را كه هم
ــته باشیم،  نمي كنم، اما كالً جمع بندي مي كنم كه بايد عالقه داش
ــیم و خودمان واقعاً بخواهیم كه دنبال پژوهش  ــته باش انگیزه داش
ــت كه به كار  ــد اين اس برويم. يك نکتة ديگر كه به نظر من مي رس
ــك كاري را انجام دهیم و به آن بها ندهند زده  ــا بها بدهند. اگر ي م
مي شويم و دنبال آن كار نمي رويم. وقتي من نوعي كه سطح علمي ام 
برود باال، وقتي دانش آموزم سركالس سؤالي مي كند باالخره پي گیر 
ــوم و اگر وقت اجازه بدهد كار مي كنم و باالخره آن طرف  آن مي ش
مقابل هم بايد هم امتیاز قائل بشود و هم به كارم بها بدهد تا كارم 

مهم جلوه كند.
هادي نيا: به نظر من مقدار انتظار نوبت چاپ مشکل دارد. گاهي 
شايد دو سال طول بکشد كه يك مقاله به چاپ برسد. خوب اگر قرار 
است دو سال طول بکشد مطلب ممکن است كهنه شود و ديگر قابل 
ــتفاده نباشد. آيا اين امکان وجود دارد كه در چاپ مقاله تسريع  اس

بشود يا نه؟
ــايد من اشتباه مي كنم كه مجله  ــت كه ش مطلب ديگر اين اس
مخاطبش را گاهي گم مي كند. مخاطبش معلم است يا دانش آموز 

يا جامعه؟
ــد. بعضي از مطالب را  چوبين�ه: مطالب خوبي را عنوان كردي
يادداشت كردم. دربارۀ اينکه جنبة عمومي مقاالت اگر بیشتر باشد 
بهتر است از اينکه ما به سراغ برخي از پديده هاي خاص در جغرافیا 
ــم در مقابل آن، برخي نظر  ــك منطقة خاص برويم، بايد بگوي در ي
ديگري دارند و مي گويند ايرادي ندارد كه ما برخي از ناشناخته هاي 
ــران معرفي كنیم. دو ديدگاه  ــنايي ديگ محلي خودمان را براي آش

كاماًل متفاوت اند، اما هر دو با ارزش. پیدا كردن حد متوسطي كه هر 
دو نظر را تأمین كند كاري است كه برعهدۀ بنده و آقاي دكتر شايان 
و ساير دوستان است. كار چندان ساده اي هم نیست، با اين حال ما 

همة تالشمان را مي كنیم.
ــت انتظار چاپ  ــاي هادي نیا دربارۀ نوب ــه جناب آق نکته اي ك
فرمودند، درست است. قباًل بین 12 ماه تا 15 ماه بود، بعد به يك سال 
و نیم رسید و اآلن مقاالت پذيرفته شدۀ ما دو سال در نوبت انتظار 
ــت و آن، اينکه نشان مي دهد  مي مانند. اين از يك جهت خوب اس
ــد يا مقاالتي كه مي رسد مقاالت خوبي هستند و  مقاله زياد مي رس
براي چاپ پذيرفته مي شوند. اما از طرف ديگر محدوديت هاي ما را 
نشان مي دهد. ما چهار شماره در سال چاپ مي كنیم. در هر شماره 
اگر خیلي خوش  اقبال باشیم هفت يا هشت مقاله را مي توانیم چاپ 
ــال 32 مقاله مي شود. اما خدمتتان عرض مي كنم  بکنیم كه در س
ــم، از اين به بعد  ــده داري ــال آينده مقالة قبول ش كه ما براي دو س
ــد. چه كار  ــال چاپ خواهد ش ــد بعد از اين دو س اگر مقاله اي برس
كنیم؟ چند راه داريم: 1. از اين حالت فصل نامه دربیاوريم و ماهنامه 
بکنیم. ماهنامه بشود اشکالش اين است كه براي هر ماه مقاله براي 
چاپ نداريم. چون در شش ماه همة مقاالت پذيرفته شده مان چاپ 
ــود. 2. ويژه نامه چاپ كنیم كه در اين صورت بايد ببینیم آيا  مي ش
ــال دارد كه به جاي 64 صفحه 128 صفحه چاپ كنیم يا نه.  احتم
اين ها تصمیماتي است كه در واقع مدير مسئول محترم مجالت رشد 

بايد اين فرصت را بدهد.
ــت كه  ــن خبري كه دربارۀ اين مجله دارم در موردي اس آخري
ــیاه و سفید خارج مي شود و دو رنگ خواهد شد.  مجله از حالت س
البته قول داده اند كه يك روزي تمام رنگي چاپ بشود. اين موضوع 

براي مجلة جغرافیا كه تصويرهاي زياد دارد، يك امتیاز است.
سؤال بعدي من اين است كه بیشترين انتظار شما از مجلة رشد 
ــما به عنوان جامعة آماري از مخاطبان مجله  ــت؟ ش جغرافیا چیس
كه معلم جغرافیا هستند، بیشترين انتظارتان از مجلة رشد جغرافیا 

پرداختن به چه موضوعاتي است؟
هادي نيا: اول اينکه مطالب به روز بشوند، چون مطالبي كه چاپ 
ــت. ديگر اينکه با مطالب كتاب  ــود از تئوري هاي گذشته اس مي ش
ــند و هم بتوانیم  ــته باشند تا هم مفید باش ــي همخواني داش درس
ــتري جذب كنیم و مشاركت بیشتري داشته باشیم.  مخاطبان بیش
مسئلة ديگر توزيع مجله است. متأسفانه در گروه استاني مجله دير 

به دستمان مي رسد چه برسد به شهرستان كه ته خط است.
خانم اکرمي: همان طور كه آقاي هادي نیا فرمودند، اول اينکه 
ــي باشند. نظر من اين  مطالب مجله به روز و در ارتباط با كتب درس
ــت كه يك قسمت بندي بشود كه قسمتي از آن مربوط به كتب  اس
ــي از آن هم بومي باشد. مثاًل مطالب براي 31  درسي باشد و بخش
ــود و هر فصلي به يك يا چند استان  ــتان كشور بخش بندي بش اس
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اختصاص داده شود و مسائل بومي آن استان ها در آن مطرح شوند 
و يا خود مجله از آن استان بخواهد كه همکاري داشته باشد. به نظر 

من مطالب مجله خیلي بهتر خواهند شد.
چوبين�ه: من در اينجا حاضرم قول بدهم كه چند صفحه را به 
يك استان اختصاص بدهم. البته مالحظاتي هم به عنوان برنامه ريزي 
ــي داريم كه همة كشور بايد بتوانند استفاده بکنند و نکند كه  درس
ــم. گاهي اين اتفاق مي افتد و به  ــا فقط دور و بر خودمان را ببینی م
ــت و مطالب تهرانیزه  ــده اس اصطالح مي گويند مطالب تهرانیزه ش
مسلماً خوشايند همة معلمان در سراسر كشور نیست. باور كنید كه 
كار بسیار سختي است كه ما چیزي را تهیه كنیم كه بتواند انتظار 
ــترۀ جغرافیايي ايران را با اين تنوع فرهنگي  همة مخاطبان در گس
تأمین كند. به همین دلیل گاهي ناممکن است. علت اينکه مي آيیم و 
زحمت مي دهیم به شما، يك بخشي از آن اين است كه يك چیزي 
ــت  ــتقبال همه قرار بگیرد. مطلبي كه هس پیدا بکنیم كه مورد اس
اينکه اگر هر كسي در هر رشتة ديگر مثل تاريخ، اجتماعي، فیزيك، 
ــیمي اين حرف را مي زند، من مي پذيرفتم. اما جغرافیا تنها مادۀ  ش
ــت كه كتاب بومي دارد و اين كتاب را هم معلم جغرافیا  درسي اس
تهیه مي كند. وقتي يك عده اين حرف را مي زنند من قدري به فکر 
ــما امکان تولید كتاب  مي افتم كه كجاي كار ايراد دارد. وقتي كه ش
ــي هم داريد از نوشتن مطالب دربارۀ محیط جغرافیايي پرهیز  درس

مي كنید.
ــما موافق نیستم به دلیل اينکه  هادي نيا: آقاي دكتر، من با ش

پنجاه يا شصت نفر از همکاران با ما همکاري داشتند.
چوبينه: بله همین طور است كه انجام مي دهیم و اذعان داريد 
ــتن مقاله چقدر مي تواند سخت باشد. شما آن همه مشقت  كه نوش
ــتن يك مقاله در محیط  را تأيید كرديد، بنابراين فکر نمي كنم نوش
نزديك استان يا شهرستان خودتان يا معرفي پديده هايي كه ديگران 
كمتر از آن اطالع دارند، كار سختي باشد. علت آن را بايد جاي ديگر 

پیدا كرد.
ــرمايه گذاري  ــرد، به دلیل اينکه س ــاره ك يکي از همکاران اش
ــت و روستاي ابیانه را كه ما رفتیم به  ــود. مثاًل روستاي خش نمي ش
ــگري خیلي بهتر است، ولي  ــتاي خشت از لحاظ گردش نظرم روس
ــرمايه گذاري نمي شود و اين به دست ما نیست. ما فقط مي توانیم  س
ــم. دولت بايد براي آن  ــار تا عکس از آن بگیريم و معرفي بکنی چه

سرمايه گذاري كند.
ــت روحیة خاصي دارند كه اجازه نمي دهند كه  مثاًل مردم خش

وارد فضاي بسته شان بشويم. 
ــت،  همکار ديگري گفت: چرا خانم، حاال ديگر آن طوري نیس

مانند فیلم خیلي دور، خیلي نزديك.
ــتند چنین جايي  چوبين�ه: تا قبل از آن فیلم مردم نمي دانس
ــب هم وارد شويد مي گويند  ــاعت 2 نصف ش ــت، ولي اآلن س هس

بفرمايید. مجانی هم نیست، منزلشان را اجاره مي دهند. در فرهنگ 
ــان سود دارد. حاال  ــگر را بپذيرند برايش آنجا جاافتاده كه اگر گردش
مي فرمايید مردمشان نمي پذيرند. اولش همین طور است، ولي وقتي 

ببینند سود دارد بدشان هم نمي آيد.
خانم رخشاني پور: من سخنم را در دو نکته خالصه مي كنم. 
هر كسي كه بديع باشد و جذاب، پذيرش آن براي همه قابل قبول 
ــش ايجاد مي كند. در اين بديع و جذاب بودن خیلي  ــت و كش اس
مطالب نهفته است. چند سال پیش شبکة يك برنامة خانواده داشت 
ــگري به هر جايي مي رفتند.  كه آقاي میالني در يك برنامة گردش
ــدم و هم مجله  ــفركردم هم فیلم ويديويي دي ــن چون خیلي س م
ــايد خیلي جذاب نباشد، ولي اين فیلم كه اين  خواندم. براي من ش
آقا بحث مي كردند برايم زيبا بود كه از كارهايم مي زدم و مي نشستم 
ــاي تلويزيون كه برنامه را نگاه كنم. خیلي برايم جالب بود كه آن  پ
ــانس جغرافیا و فوق لیسانس هنر دارد. يعني جاهايي را كه  آقا لیس
ــت به  مي رفتند از ديدگاه هنري مورد بحث قرار مي دادند. يادم هس
جايي در هرمزگان رفته بودند كه اصاًل فکر نمي كردم چنین جايي 
با چنان حالتي باشد. صخره هايي در هرمزگان بود و جزيره قشم كه 
اين صخره ها را باد فرسايش داده بود. به قدري شگفت انگیز و بديع 
بود كه وقتي البه الي آن مي رفتند انگار اينها را كسي ساخته است 
و داخلش زندگي مي كند. يا مثاًل معبد آتنا را بارها ديده بودم. وقتي 
ــده بود و كنکاش مي كرد كه اين آب براي  اين آقا وارد فضاي آن ش
چي مي آمده و از كجا بوده، درست مثل اين بود كه وارد معابد مصر 
شده و آن همه تشکیالت را از آن معبد درآورده بود. يا مثاًل به شمال 
ــه هزار پله  ــمتي كه جنگل فام نام دارد، س كه رفته بود، در آن قس
ــورد و باال مي رود. به زواياي طبیعي آن تاكنون به اين صورت  مي خ
نگاه نشده بود. زاويه اي كه در آنجا بوده حالت ديدياني داشته است. 
يعني مهم نیست مقالة مذهبي باشد يا تاريخي، مهم اين است كه با 
يك ديدگاه عمیق و زيبا نگاه شود. بايد به آنهايي كه مقاله مي دهند 
ــد. هرچه جذاب تر باشد  ــزد كنید تا جذاب تر باش اين موارد را گوش

كشش بیشتري براي مجله ايجاد مي كند.
ــت كه نگاه غیرجغرافیايي به جغرافیا، افق  چوبين�ه: جالب اس
ــته اش جغرافیا  ــتم كه رش ديد آدم را تغییر مي دهد. همکاري داش
ــتگي رفته بود سفرهاي سنگاپور و مالزي و  نبود، اما پس از بازنشس
تايلند و يك گزارش از اين سفرهايش نوشته بود كه من مي خواندم. 
مي خواستیم براي ويژه نامة شمارۀ صدم مجله انتخاب كنیم. عنوان 
مقاله خیلي مهم است. اولین چیزي است كه آدم را مجاب مي كند 
بخواند يا نخواند؛ درست عین صورت آدم. وقتي يك صورتي معقول 
ــد. برعکس اگر يك صورتي  ــد، آدم تمايل دارد به آن نگاه بکن باش
ــد، آدم رغبت نمي كند به آن نگاه كند. پس  ــته و كثیف باش نشس
انتخاب عنوان شرط اول است. در درجة بعدي نگاهي بود كه ايشان 
ــت. عنوان آن مقاله را گذاشته بود »همیشه پاي يك نقشه در  داش
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میان است« و بعد توضیح داده بود كه كجا رفته و چه كارهايي انجام 
داده است. و من دقت كردم، ديدم آدمي كه جغرافیا نخوانده خیلي 
ــر از ما كه ادعا مي كنیم جغرافیا بلديم دور و برش را نگاه كرده  بهت

و چیزهايي ديده است كه ما خیلي راحت از كنار آنها مي گذريم.
ــتید خیلي تأثیرگذار است و  ــي كه شما داش بنابراين فرمايش
ــکافي  ــاءاهلل ما بتوانیم برخي از پديده هاي جغرافیا را كالبدش ان ش
بکنیم و مانند يك جراح كه بدن را تشريع مي كند ما هم پديده هاي 
طبیعي را تشريع بکنیم و اليه هاي پنهان را آشکار كنیم كه خواننده 

متوجه شود كه ما هم مي توانیم كارهايي انجام دهیم.
ــئله مي ماند كه من بايد به آنها اشاره اي داشته   در اينجا دو مس
ــاري داريم. اول  اينکه  ــوان معلم جغرافیا يك گرفت ــم. ما به عن باش
خودمان را باور نداريم و بعد هم فکر مي كنیم ديگران ما را باور ندارند. 
اگر اين دو مسئله را رفع بکنیم آن وقت نه تنها هیچ كم و كسري 
ــه داريم. مهم ترين  ــتر از بقی كه نداريم بلکه خیلي چیزها هم بیش
ويژگي كه معلم جغرافیا دارد )نمي خواهم بگويم كه پديدۀ استثنايي 
است( نوع تربیت علمي معلم جغرافیاست. كسي كه جغرافیا خوانده 
نگاهش به دوروبرش خیلي وسیع تر و افق ديدش خیلي بیشتر است 
و مسلماً مناعت طبعش نیز بیشتر خواهد بود. معلم جغرافیا خیلي 
متواضع تر از بقیة معلم هاست. با اينکه معلمان جغرافیا خیلي افتاده، 
متواضع، خاكي و كم توقع اند اما گويي در آسیابي افتاده اند كه همة 

موضوعات علمي را بايد بدانند.
ــور بود كه ما رفتیم دفتر  ــال اردوي راهیان ن خانم عرب: امس
اعالم كرديم چه كسي حاضر است دانش آموزان را همراهي كند. من 
اول به شوخي گفتم اشکال ندارد، من هستم، بعد همکاران هم زمان 
ــبختانه اين سعادت  گفتند دبیر جغرافیا را چه به راهیان نور. خوش
نصیبمان شد و با بچه هاي راهیان نور رفتیم. واقعاً به قول فرمايش 
خانم رخشاني پور خیلي مي توانیم مطالب را به هم ربط دهیم. هم در 
خود منطقه و هم از نظر آب وهواي بچه هاي سال دوم، چون ما هم 
سال دوم داريم. يعني در طول مسیر هم يك سفر علمي برايشان بود 
كه هرچه ياد داشتیم برايشان گفتیم و هم از نظر معنوي بچه ها ياد 
گرفتند و همة آنها راضي بودند. پیشنهاد داديم كه هر كسي عکس 

بگیرد نمره مي گیرد و عکس هاي خوبي هم گرفتند.
چوبينه: من داشتم فکر مي كردم اگر معلم زيست شناسي بود 
به بچه ها چه طور مي توانست بگويد كه عکس بگیريد. اين است كه 
ــت كم بگیريم. چیزهايي ما بلديم كه خیلي ها  نبايد خودمان را دس
ــان هم نمي بینند. اين همان دو تا نکته اي است كه  اصاًل به خوابش

عرض كردم.
ــاني پور را تأيید مي كنم.  خانم نگيني فر: من نظر خانم رخش
ــد. خودم خیلي  ــت كه مطالب مجله نو و بديع باش خیلي خوب اس
ــت ندارم يك  ــدي را انجام دادم و اصاًل دوس ــت دارم كار جدي دوس
ــد. دانش آموزان خودم را كه هر سال با آنها درس  چیز تکراري باش

دارم يك جوري بار مي آورم كه تقريباً به مسائل نو بینديشند و آنها 
را با مفاهیم آموزشي آشنا مي كنم. همین مقاالت يا عکس هايي كه 
برايم مي آورند بايد حتماً با ذكر منبع باشند. هرچه بیاورند هم قبول 
نمي كنم مي گويم عکسي كه مي آوريد، بايد مستند باشد. حتي اگر 
ــتناد بدهید كه از  يك صفحه مقاله هم بیاوريد، حتماً بايد آن را اس
ــنا شود به اينکه اگر  ــت كرده ايد تا كم كم دانش آموز آش كجا برداش
مطلبي هم از جايي مي خواهد بردارد، درست و حسابي بردارد. من 
خودم اگر مقاله اي بنويسم سعي مي كنم خیلي كلیشه اي نباشد كه 
ــه  ــد. اگر از اين قالب بیرون بیايد و زياد به كلیش همه اش تکرار باش
ــود و مقاالتي كه ارائه  ــکل مجله رفع ش نپردازيم فکر مي كنم مش

مي شوند قشنگ تر باشند يا حتي زودتر براي چاپ پذيرش شوند.
ــد  ــه اي دربارۀ بخش كردن محتوا گفته ش چوبين�ه: يك نکت
ــي را به محتواي  ــائل درسي و يك بخش ــي را به مس كه يك بخش
ــس يا معرفي پديده هاي جغرافیايي  حرفه اي. مثاًل روش هاي تدري
ناشناخته اختصاص دهیم. بايد بگويم ما در بعضي از شماره ها، بعضي 
ــي مي كرديم. بعد ديديم  ــا يا برخي از درياچه ها را معرف از پارک ه
بازخوردش خوب است و خیلي ها استقبال مي كردند و مي گفتند كه 
اي كاش اين كار را زودتر انجام مي داديد و انتظارتان هم مي رفت باال. 
ما تا قبل از اين  هیچ گونه معرفي از پديده هاي محیط هاي جغرافیايي 
نداشتیم. وقتي اين كار را كرديم گفتند خوب، اين كار را كرديد حاال 
بگويید چطور مي توانیم برويم آنجا. من يادم مي آيد يك گزارشي را 
ــدم دربارۀ كوير مرنجاب. آقاي دكتر كردواني مي گفتند هر  مي خوان
ــي را بفرستید آنجا بگويید آب با خودش ببرد،  وقت خواستید كس
ــود.  چون بعد از اينکه از آران و بیدگل رفتید بیرون آب پیدا نمي ش
البته ما اولین بار رفتیم يك قنات بود و يك استخر پر آب ولي قابل 
خوردن نبود. آن استاد از نگاه جغرافیايي درست تشخیص داده بود 

كه در آنجا آب نیست و بايد از قبل تهیه كنند.
خانم نگيني فر: مي خواستم بگويم كه آقاي دكتر، شما جنبة 
علمي مجله را تکمیل مي كنید، اما در كنار آن يك سري چیزهايي 
ــال دوم يك  ــم كه به آنها جغرافیاي كاربردي مي گويیم. در س داري
مطلب كوچك در آخر كتاب دربارۀ جغرافیاي كاربردي گفته شده 
ــود، شايد خیلي نیاز  ــت. چون مجله براي معلمان نوشته مي ش اس
ــوزش بدهیم، اما الزم  ــاي كاربردي را به آنها آم ــد كه جغرافی نباش
است كاربرد جغرافیا را در زندگي مان تشخیص دهیم. خیلي وقت ها 
ــه دانش آموزانم در مورد جغرافیا مي گويم. به فرمايش خانم عرب  ب
بیشتر صحبت هايمان در مورد جغرافیا كلیشه اي شده است؛ مطالبي 
ــتند، ايران موقعیت  ــتند، رودها چه هس مثل اينکه كوه ها چه هس
جغرايي اش چیست. هیچ وقت جغرافیا را آن طور كه بايد و شايد به 

خودمان، دانش آموزانمان يا به همکارانمان نشناسانده ايم.
من براي دانش آموزانم دربارۀ سیل مي گفتم كه بچه ها، قبل از 
ــیل بیرجند را خراب مي كند،  اينکه زلزله بیرجند را خراب بکند، س
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بچه ها خنديدند. دور روز بعد يك بارش رگباري آمد و آن قدر شديد 
ــیديم كه پنجره ها  ــود و مي خورد به پنجره ها كه همة ما مي ترس ب
بشکند. دقیقاً دو روز بعد در دبیرستان فرزانگان با آن دانش آموزان 
ــتم. بدون استثنا وقتي درس را شروع كردم همة بچه ها  درس داش
ــما خنديديم ولي وقتي آن  ــد خانم نگیني فر ما آن روز به ش گفتن
رگبار آمد با پدر و مادرهايمان نشستیم گفتیم خانم نگیني فر راست 
مي گفت. واقعاً هم چنین است، چون هیچ وقت ما جغرافیا را با ديد 
كاربردي نگاه نکرده ايم. اما جغرافیا را به عنوان يك رشتة پول آور درس 
مي دهیم و آخر ماه هم حقوقمان را مي گیريم. نیامده ايم جغرافیا را 
عاشقانه نگاه كنیم، وقتي با اين ديد نگاه كرديم مي توانیم بچه ها را 
ــق جغرافیا بکنیم. چرا دانش آموز رشتة تجربي مي تواند عاشق  عاش
ــود؟ چرا از من مي پرسد خانم نگیني فر رشتة تحصیلي  جغرافیا ش
ــما چه بوده است؟ چه طور شما رفتید وارد جغرافیا شديد؟ حتي  ش
ــت نفره يکي از دانش آموزان چنین سؤالي بکند  در يك كالس بیس
ــم كه جغرافیا را طوري تدريس كردم كه آن را  من به خودم مي بال
فهمیده اند. جغرافیا يك جايگاهي دارد و اين وظیفة ماست كه اين 

جايگاه را براي دانش آموزان به روشني بیان كنیم.
ــراي مقاالت به كار  ــم رويکردي كه ب ضياي�ي: من فکر مي كن
مي بريد بايد اين باشد كه غناي علمي آنها بیشتر باشد. براي مثال 
ــن كه اين مقاله را خواندم بايد ببینم كه بعد از خواندن آيا نکات  م
ــدي كه دارم و  ــدي را ياد گرفته ام يا نه. خیلي از مجالت رش جدي
مقاله ها را مي خوانم مي بینم بیشتر با واژه ها بازي شده و در انتهاي 
مقاله مي بینم مطلب مهمي كه دنبالش بودم گیرم نیامد. اگر بیشتر 
به غناي علمي مقاله پرداخته شود وقتي من مي خوانم بیشتر لذت 
ــتر خواهد شد.  مي برم و بعد از خواندن مقاله اطالعاتم و دركم بیش
باز هم بیشتر خوانندگان مجله دانشجويان و معلمان هستند. مطالب 
كتاب دوم مربوط به ده سال پیش است و مطالب آن بعد از ده سال 
ــت. معلم بايد بتواند از مطالب جديد كمك بگیرد و  كهنه شده اس
براي تدريسش استفاده بکند؛ نه اينکه فقط به كتب درسي بپردازد.

ــیار مفیدمان را با  اين  ــد نشست بس چوبينه: به نظرم مي رس
سؤال تمام كنیم كه در اين بیست و هفت سال تا به امروز كدام يك 

از بخش هاي مجله بیشتر مورد اقبال بوده است؟
آقاي هادي نيا: بیشتر از مقاالت پژوهشي استفاده شده است. 
ــت كه آدم در  بخش معرفي كتب جديد هم بخش جالبي بوده اس
ــود و مي تواند آنها را  ــنا مي ش آن با محصوالت و مقاالت جديد آش
ــاالت و هم معرفي كتب جديد هر دو جالب  پي گیري كند. هم مق

بودند.
ــتر بخش علمي مهم بود و اينکه  خان�م اکرمي: براي من بیش
ــرزمین و اطالعات جديد دربارۀ آن  ــب جديد يا معرفي يك س مطل

نوشته شود.
ــمت هايي كه مرتبط با تدريس  خانم خسروي: براي من قس

باشند و كمك كنند تا مطالب را بهتر به بچه ها بفهمانیم.
خانم رخش�اني پور: چون ما در يك منطقة دورافتاده هستیم 
وقتي يك كتاب جديدي به ما معرفي مي شد خیلي ذوق مي كرديم 
ــوالً كتاب اينجا  ــت. معم ــتادم چنین كتابي تألیف كرده اس كه اس
نمي آمد و بايد مي رفتم مشهد يا تهران كه اين كتاب را تهیه كنیم. 
براي من تهیة كتاب همیشه يك حادثه يا اتفاق بود. البته مقاالتتان 
ــت كه بگويیم  ــذاب بودند و اين بي انصافي اس ــه مقاالتي ج همیش
اين گونه نبوده است. همة مقاالت روي هم رفته با يك دقت و سعي 
خاصي انتخاب شده بودند. حاال اگر به درد من مي خورد يا نمي خورد 

آن مشکل از من بود، نه از مقاالت.
ــتايي دارند.  خان�م عرب: آن بخش از مقاالت كه گرايش روس
ــه دنبال اين بودم كه در روستاي خودمان مسئله مهاجرت  همیش
را بررسي كنم. يعني بیشتر از مقاالت طبیعي به آنها توجه مي كنم.  
هم چنین قسمت هاي روش تدريس مجله برايم جالب اند. به تازگي 
بخش همايش ها و گردهمايي ها و نشست هاي همکاران برايم جالب 
ــي  ــت. حاال من اين را در جغرافیا نخواندم در تکنولوژي آموزش اس
ــود خیلي  ــدم. اين گردهمايي هايي كه در مجالت چاپ مي ش خوان

برايم جالب بود.
يك مطلب ديگر كه اول سال ثبت نام به عمل آمد آموزش ضمن 
ــي،  ــته ها از مقاالت روان شناس خدمت بود كه آمدند براي همة رش
جامعه شناسي، تکنولوژي آموزشي، آموزش ضمن خدمت گذاشتند. 
همان لحظه فکر كردم كه اي كاش براي هر كسي از مجلة تخصصي 
خودش آموزش مي گذاشتند كه حداقل همکاران شايد به اين بهانه 
بیشتر با مسائل آشنا شوند. من فکر مي كنم يك سري از همکاران با 
اين مقاالت زياد آشنا نیستند. شايد مجالت را مي گیرند و خیلي ها 
مطالعه هم نمي كنند يا مثاًل ما به دلیل اينکه ادامه تحصیل داديم 
ــتر مطالعه مي كنیم. اگر يك طوري شود كه همکاران جغرافیا  بیش
مجالت آموزش جغرافي را بخوانند و امتحان بدهند خودبه خود يك 
انگیزه مي شود و در رفتار هر معلمي تغییر نگرش ايجاد مي شود. معلم 
ــي بکند تا اينکه همه اش آموزشي  بايد فکرش را يك مقدار پژوهش
باشد. در واقع من فکر مي كنم پژوهش كردن، يعني به خود اهمیت 
ــه فکر مي كنم اگر پژوهش مي كنم خودم را اليق  دادن. من همیش
مي دانم و به خودم اهمیت مي دهم كه دنبال مطالعه بروم؛ اگر نرفتم 
يعني براي خودم ارزش قائل نمي شوم. حس من نسبت به پژوهش 
ــت و به دانش آموزانم اين مطلب را القا مي كنم و همیشه به  اين اس
آنها مي گويم اگر مطلبي را كه نمي خواهید نمره بیاوريد مهم نیست، 
ــي و در مورد آن پژوهش بکنید نه اينکه  ــا اگر برويد دنبال مطلب ام
رونويسي كنید و آن مطلب را ارائه دهید، يعني براي خودتان اهمیت 
ــي نیست، قالب من  ــده ايد. يعني فکر من قالب كتاب درس قائل ش
وسیع تر از اين است و با مطالعه و پژوهشي كه مي كنم ارزش وجود 

خودم و تفکر خودم را باال مي برم و از اين چارچوب بیرون مي آيم.
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خانم نگيني فر: از مطالب مجله همة آنهايي كه علمي آموزشي 
ــب بودند. اگر كاري كنیم كه  ــي جغرافیايي بودند خیلي جال و علم
ــتر بیاوريم  ــي كاربرد جغرافیا را بیش ــد، يعن جغرافیا كاربردي باش
ــیم تا  ــد، يعني بر آن باش ــتر خواهد ش جذابیت آن براي همه بیش

جغرافیا را بهتر بشناسیم.
ضيايي: اكثر مقاالت با توجه به مقتضیات همان زمان كه چاپ 
ــود برايم جذابیت بیش تري دارد. مثاًل زماني كه من دانشجو  مي ش
بودم باال آمدن آب درياي خزر بحث روز بود و مقاالت راجع به اين 
قضیه را با عالقه مي خواندم. يا مقاالت مربوط به فروپاشي شوروي و 
مطالعة تحوالت آن را دوست داشتم. فکر مي كنم مقتضیات زماني 
گرايش فرد را به مقاله بیشتر مي كند. يا مثاًل مسائل خلیج فارس كه 

اآلن پیش آمده مي تواند مجله را جذاب تر كند.
ــه عنوان  ــکر مي كنم. من ب ــتان تش ــه دوس چوبين�ه: از هم
ــتان بیشتر آنها را در اين میزگرد  جمع بندي چند نکته را كه دوس
ــه اگر مطالب  ــب عرض مي كنم. اول اينک ــرح كردند، به ترتی مط
ــي در مجله چاپ شود بیشتر مورد  مرتبط با متن كتاب هاي درس
ــتقبال قرار مي گیرد. به روز بودن مقاالت خیلي قابل تأكید بود  اس
ــتان اغلب به اين نکته اشاره مي كردند كه هرچه مقاالت  كه دوس
ــتري خواهند داشت. بخش بندي مجله  به روز باشند مشتري بیش
به موضوعات علمي و موضوعات تخصصي و موضوعات حرفه اي و 
ــي انتظارات ديگر همکاران بود.  موضوعات برنامه ريزي كتاب درس
ــا در زندگي روزمره بحث  ــودن مطالب و كاربرد جغرافی كاربردي ب
ــب مجلة تخصصي  ــتفاده از مطال ــد. اس ديگري بود كه مطرح ش
ــتة دوستان بود. بحث  جغرافیا در آزمون هاي ضمن خدمت خواس
ــت وجو را  بعدي اين  بود كه چون فناوري اطالعات يا اينترنت جس
راحت كرده است، دوستان كمتر عالقه دارند به سراغ مجله بیايند 
و به مکتوبات مراجعه بکنند. اشتراک مجله و موانع موجود بر سر 

راه توزيع مجله عنوان شد.
دوستان درخواست كردند كه جنبه هاي عمومي جغرافیا بیشتر 
لحاظ شود تا جنبه هاي خاص و تخصصي. انتظار برخي از دوستان 
ــي يا خصوصي يا بخش هاي  ــم اين بود كه به موضوعات تخصص ه
بومي جغرافیايي بیشتر توجه شود. دوستان به نکته اي اشاره كردند 
كه امکان دفاع از متن علمي در مقالة نوشته شده كمتر فراهم است 
كه براي اين چاره اي بايد انديشید. اغلب دوستان اشاره مي كردند در 
ــجويي به دلیل اجباري كه داشتند راغب تر بودند براي  دوران دانش
نوشتن مطلب تا اآلن كه خیالشان از بابت تحصیل راحت شده است، 
اما كمتر به اين نکته اشاره كردند كه حاال مسئولیت سنگین تر شده 
ــجو بوديم مجبور بوديم بنويسیم و تحويل  ــت و زماني كه دانش اس
بدهیم و نمره بگیريم. اآلن اگر ننويسیم ممکن است مشکالتي پیش 

بیايد.
ــابي به  ــجويان دكتر حس ــتاني تعريف كنم. يکي از دانش داس

ــر ترم مرا مي اندازي من قرار است معلم  ــتاد، س ــان گفت: »اس ايش
ــوم، موشك كه نمي خواهم هوا بکنم. يك نمره اي به من بده من  ش
ــان جواب داد: »درست است كه مي خواهي معلم  قبول شوم.« ايش
شوي و نمي خواهي موشك هوا كني اما از كجا مي داني كه يکي از 
دانش آموزان تو نخواهد موشك هوا بکند. بنابراين زماني به تو نمره 
مي دهم كه درس را ياد گرفته باشي.« اين نکته را من تسّري مي دهم 
به وظیفه اي كه ما به عنوان يك معلم داريم. اگر برخي چیزها مورد 
عالقة ما نباشد از كجا مي دانیم كه مورد عالقة كساني كه سركالس 
ما مي آيند هم نباشد. به همین دلیل بايد قدري مالحظة بچه ها را 

هم بکنیم.
برخي دوستان به نوبت چاپ مقاالت كه به دو سال رسیده است 
اشاره كردند. بايد يك راهي پیدا بکنیم كه زودتر مقاالت پذيرفته و 
چاپ شوند و كهنه نشوند. من حاال مي خواهم بگويم گاهي با بعضي 
از دوستان تماس مي گیريم و مي گويیم كه مقالة شما پذيرفته شده 
و نوبت چاپ آن رسیده و آن را چاپ كرده ايم. به نويسندگان مقاالت 
ــماره حساب به ما  حق الزحمه مي دهیم. به او مي گويیم كه يك ش
بده. مي گويد براي چه مي خواهي. مي گويم براي فالن مقاله. يعني 
ــت كه مقاله اي نوشته است، زيرا فاصلة  خودش هم يادش رفته اس

بین ارسال و چاپ مقاله خیلي طوالني شده است.
اشاره فرمودند كه مجله گاهي وقت ها مخاطبش را گم مي كند و 
معلوم نیست براي دانش آموز نوشته شده يا براي معلم يا براي استاد 

دانشگاه. اين هم نکته اي است كه حتماً به آن بايد توجه كرد.
ــته نوشتن يك  آخرين نکته اينکه اگر فکر مي كنید در گذش
ــما تايپ بکنید بعد پرينت بگیريد  مقاله موكول به اين بود كه ش
ــما  ــکل وجود ندارد. ش ــت بدهید اآلن اين مش و بعد هزينه پس
ــا ايمیل به آدرس مجله  ــد در كامپیوتر تايپ بکنید و ب مي توانی
ــايت مجله Roshdmag.ir سايت دفتر تکنولوژي  بفرستید. س
ــي و كمك آموزشي است و آدرس ايمیل اختصاصي مجلة  آموزش

geography@roshdmag.ir :رشد جغرافیا اين است
ــماره هاي مجله هم درج شده است و شما مي توانید  در همة ش
به آن ايمیل كنید و هیچ هزينه اي هم براي پست ندارد. ما خودمان 

پرينت مي گیريم و براي داوري مي فرستیم.
ــکر مي كنم و پیشنهاد ويژه نامه هم چنان به قوت  از همه تش
ــت. از جمع حاضر و جمع غايب، هركس تمايل  خودش باقي اس
داشته باشد گوشه اي از ديدني ها و ويژگي هاي جغرافیاي استان 
ــتان بیرجند يا هر شهرستان ديگر را  ــان جنوبي و شهرس خراس
ــم و در خدمت  ــتقبال مي كنی ــتان معرفي بکند، اس ــن اس در اي
ــتیم. امیدوارم كه اين باب هم باز شود و دوستان هم  ــما هس ش
ــويق  ــما را بخوانند تش ــتان هاي ديگر وقتي مطالب ش در شهرس
ــوند كه دربارۀ موضوعات جغرافیايي محیط خودشان براي  مي ش

ما مطلب بفرستند.
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نیاسر

زهرا عباسي  
دبیر جغرافیا  شهرستان كاشان

چکيده 
شهر نیاسر، گنجینه اي پويا و زنده و مجموعه اي گران بها از زيبايي هاست. زندگي جاري در آن، آيین زنده در نزد مردمان، فرهنگ حاكم 
بر رفتار شهروندان، كالبد شناور در محیط طبیعي، آب، آبشار، چشمه، قنات، گل و گیاه، درخت، آفتاب، سپیده، ستاره ها، طلوع و غروب 
خورشید، كوه ها و آثاري مانند غار رئیس كه در دل آن يا چون چارتاقي روي آن ايجاد شده اند، همه و همه مجموعة میراث گران بها و ثروت و 
سرماية مادي و معنوي نیاسر را تشکیل مي دهند.  نیاسر جزء معدود شهرهاي ايران است كه به رغم كوچکي، تنوع بي مانندي را در خود جاي 
داده و همین كافي است كه حضورش در كنار كوير مركزي ايران بسیار غنیمت باشد. درخت ها، بیشه زارها و باغ هايش سبب شده اند تا آن را 
شهر سبز بنامند و به راستي كه چنین نیز هست. اين كهن باغشهر قدمتي زياد دارد و به اواخر دورۀ اشکاني و اوايل دورۀ ساساني مي رسد. از 
نظر طبیعي و تاريخي، يکي از مهم ترين و مستعدترين نقاط ايران براي توسعة صنعت گردشگري است. نیاسر با شاهکارهاي بشري، طبیعت 
زيبا، چشم اندازهاي بي نظیر، ويژگي هاي محیطي و اقلیمي مطلوب و موقعیت ارتباطي مناسب، توان و ظرفیتی فراوان دارد تا در عرصة محلي 
و منطقه اي و ملي و حتي جهاني به عنوان يك كانون تاريخي، آيیني و گردشگري بیانگر گوشه اي از هويت ملي و دربردارندۀ مجموعه اي از 
ارزش ها باشد. اين نوشتار با هدف شناسايي و بررسي كهن ترين باغشهر ايران )نیاسر( كه امکانات بالقوه و بالفعل فراواني براي معرفي بخشي 

از جاذبه هاي گردشگري اين شهر دارد، نوشته شده است.
ــگري                                                                                                                                           گردش ــعة  توس ــي،  طبیع ــاي  جاذبه ه ــهر،  باغش ــن  كه ــس،  رئی ــار  غ ــي،  چارتاق ــر،  نیاس کليدواژه ه�ا: 
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یران زمین  ا باغشهر کهن   
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مقدمه
ــري و يکي از  ــکونت بش ــي از قديمي ترين مراكز س ــر يک نیاس
ــهرهاي ايران است. اين منطقه كه از سال 1376 با  كهن ترين باغش
ــت،  ــهر را به خود گرفته اس گرفتن نقش مركزيت بخش، عنوان ش
ــمال غربي كاشان كه با  ــت در دامنة ارتفاعات ش سکونت گاهي اس
آتشکدۀ مربوط به قبل از اسالم، چشمة اسکندريه، باغ تاالر و آبشار 
زيباي آن، اقلیم يیالقي و سرد و مردم خون گرم و شايد بیش از همه 

اينها، گل محمدي و گالب هاي حاصل از آن شناخته مي شود.
بر روي تراس هاي دامنه هاي ارتفاعات واقع در شمال غرب كاشان 
به دلیل وجود آب و خاک مناسب، باغ های حاصلخیز و سرسبز وجود 
دارند كه در مسیرهاي ممکن به كمك معابري پرشیب و پرپیچ وخم 
ــود. در مجاورت اين  و با عرض هايي متفاوت با يکديگر مرتبط مي ش
ــکني ايجاد شده و خانواري در آن  راه ها، در هر قطعة مالکیتي، مس
ساكن است. در چند كیلومتري اين شهر با مشخصاتي كه ذكر شد، 
ــاعري گران مايه و عزيز آرمیده است كه  يعني در مشهد اردهال، ش
خدايش الي شب بوها و پاي آن كاج بلند است، قبله اش »گل سرخ« 
و سجاده اش »دشت« است. وقتي نماز  مي خواند كه اذانش را باد بر 
سرگلدستة سرو گفته باشد. هر جا برگي هست،  شور او مي شکفد و 

باالخره مي داند كه اگر سبزه اي را بکند، خواهد مرد. 
در محیطی اين چنین كه، عناصر چهارگانة آب، باد، خاک و نور 
ــت به دست هم داده اند و محیطی دلپذير برای سکونت امروز و  دس

ــم آورده اند؛ وجود فضاها، بناها و عناصر مهم و با  نیايش ديروز فراه
ارزشی چون چارتاقی، چشمة اسکندريه، غار رئیس و آبشار زيبای آن 
در دورۀ قبل از ورود اسالم به ايران، نشانگر اهمیت اين نقطه و نقش 
بارزی بوده كه در مراسم آيینی و پرستش وجود داشته و پس از ورود 
اسالم به ايران نیز از جهات مختلف اين توجه استمرار داشته است. 
ــمه، كه شايد  ــجدی در پای چش برای نمونه می توان به احداث مس
روی بنايی باستانی استمرار يافته باشد يا توجهی كه در دورۀ صفويه 
ــده، مانند احداث يا بازسازی شهرک تاالر و آسیاب و حمام  به آن ش
پای آبشار و مقبره هايی كه در كنار آن ها قرار دارند، اشاره كرد. سنگ 
مزارهايی چون مزار پای آتشکده و مزار روداب، بیانگر سنگ نويسی 
ــنگ است و نشانه های  ــی و حکاكی روی س قابل توجه و هنر نقاش

متنوع ديگری كه می توان آن ها را مشاهده يا كشف كرد.
 

موقعيت جغرافياي نياسر
كهن شهر توريستی نیاسر در استان اصفهان، در 25 كیلومتری 
شمال غربی شهرستان كاشان و در حاشیة كوير مركزی ايران واقع 
ــده است. سرزمیني است با مساحتي بالغ بر9977 هکتار كه بین  ش
ــرقي  ــمالي و 51 درجه و 9 دقیقة طول ش 32 درجه و 58 دقیقة ش
ــهر تهران، 100  ــهر در فاصلة 230 كیلومتري ش ــرار دارد. اين ش ق
كیلومتري شهر قم و 220 كیلومتري شهر اصفهان قرار دارد. فاصلة 
اين شهر از دو محور ارتباطي مهم كشور يعني راه آهن تهران- جنوب 
چهل كیلومتر و آزادراه تهران- جنوب بیست كیلومتر است. متوسط 
ــطح دريا 1650 متر است. ارتفاع چارتاقي،  ــهر نیاسر از س ارتفاع ش
يعنی بلندترين نقطة شهر 1750 متر و ارتفاع پايین ترين نقطه 1550 
متر است. وجود اختالف ارتفاعي به میزان دويست متر، باعث ايجاد 
چشم اندازهاي بي نظیر و بسیار زيبايي از نقاط مختلف شهر و پیرامون 
ــده است؛ به ويژه اينکه آب زالل و فراوان چشمة اسکندريه از  آن ش
ــهر به شکلی رؤيايی به پايین مي ريزد و قطرات ريز آب با  بلنداي ش
عطر گل و سبزه درمی آمیزند و بر گونه ها می نشینند و نوازشگر روح 
و جان می شوند و بدين سان آبشار زيبای نیاسر رخ می نماياند و همة 

كوير را به سوی خويش می خواند. 
ــازندهاي عمدتاً از نوع آهکي )تراورتن( شامل  ــر داراي س نیاس
ــاع كوتاه و جوان    ــط و تراس هاي با ارتف ــاي با ارتفاع متوس تراس ه
است. بخشي از آن نیز مخروط  افکنه هاي قديمي و قسمتي نیز آهك 
ــود كه همة اين  ــکیالت آهکي را شامل مي ش ــن و تش دوران میوس
ــکیالت از نفوذپذيري نسبتاً خوبي برخوردارند. به دلیل ساختار  تش
زمین شناسي آهکي نیاسر، آبراهه ها بیشتر نفوذ مي كنند. وجود منابع 
آب و خاک كافی، شرايط اقلیمی مطلوب، راه های ارتباطی مناسب، 
وجود آثار ارزشمند تاريخی و جاذبه های زيبای طبیعی از مهم ترين 
ــتمرار بی وقفة زندگی در اين  ــاخصه های شکل گیری، رونق و اس ش

آبشار سرسبز نیاسر
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خطه اند. جمعیت نیاسر حدود 5000 نفر است كه در فصول مختلف 
تفاوت چشمگیري در آن مشاهده می شود. در ايام نوروز و فصل گل 
و گالب، اين جمعیت به میانگین روزانه 50000 نفر افزايش مي يابد 
ــتر آن را مسافران و گردشگران تشکیل مي دهند و در فصل  كه بیش
تابستان به دلیل آب و هواي معتدل كوهستاني نیاسر جمعیت ساكن 
ــیدن فصل بهار،  ــه حدود 10000 نفر افزايش مي يابد. با فرارس آن ب
ــبنم بهاری در كنار  عطر گل های محمدی، طراوتی تازه همچون ش
چشمة اسکندريه و آبشار زيبا به شهر می بخشد. شهر نیاسر يکي از 
سه مركز مهم تولید گل محمدي، گالب و عرقیات گیاهي شهرستان 
كاشان و كشور است. چنین ويژگي كم نظیري به سبب قرار گرفتن 
در دامنة شرقي كوه هاي كركس و وجود چشمة پر آب اسکندريه و 
قنات هاي زياد است كه محدوده اي به وسعت هشت صد هکتار را به 

زير كشت برده است.

وجه نام گذاری نياسر
در كتاب تاريخ قم نوشته شده است كه »نیاستر، را اردشیر بابك 
بنا كرد و آن چنان بود كه چون از اصفهان بازگشت و ملك اصفهان و 
اشراف خاندان او و سرهنگان او را كشته بود و فرمود تا سرهای ايشان 
را در جوال ها نهاده و همراه وی بیاورند. چون به چشمة نیاستر رسید؛ 
ــر آن كوه می جوشید و به دامن آن  ــمه را ديد كه آب از س آن چش
فرو می ريخت. از اين مکان خوشش آمد، دستور داد تا در اين مکان 
ــت و مجلس به پا كرد  ــر و تن خود را شس اتراق كنند. بعد از آن س
و فرمود تا انواع و اصناف اسباب طرب و فرح به مجلس خود دعوت 
كنند  و همه حاضر شدند. كنار چشمه نشست و مجلس او را به انواع 
گل ها پركردند. افريدون گفت كه اين رياحین، رياحین اصحاب حرب 

ــت. پس فرمود تا آن سرها كه از  ــت و مناسب حال ايشان نیس نیس
اصفهان آورده بودند برابر او قرار دهند و به زبان عجم گفت: »هرايیند 
خرن آفرينان سر« يعنی مجلس خود را به سرهای شجاعان و دلیران 
بیارايید و ساخته گردانید.پس چند روز آنجا ماند و دستور داد تا بر 
آن، شهری بنا كنند. با آتشکده و آن شهر را نیان سر نام نهادند به قول 
اردشیر كه گفت »هرايیند خرن آفرينان سر« پس تخفیف كردند و 

گفتند نیاستر و بعدها به نیاسر تغییر نام يافت. 
ــهر، اساسي ترين دلیل را  در جاي ديگر دربارۀ وجه نام گذاری ش
ــته اند كه سابق بر اين، در اين مکان وجود  وجود نیزارهاي زياد دانس
داشته اند و در حال حاضر نیز در دامنة تپه اصلي شهر قسمتي از آن ها 
ــره نامیده  را می توان ديد.  به دلیل وجود اين نیزارها، اين مکان نیس

شد كه بعدها به نیاسر تغییر نام يافته است.  

 ويژگي هاي تاريخي شهر نياسر 
نیاسر يکي از كهن ترين باغشهرهاي ايران است. هستة اولیة شهر 
ــت كه با افزايش جمعیت در  روي تپه اي در دامنة كوه ولم بوده اس
مرحلة اولیه در قسمت شمال شرق و پايین تپه، ارتفاع آن از سطح 
دريا 1800 متر و به محله تاالر مشهور است و در آن آتشکدۀ معروف 
نیاسر وجود دارد. قدمت چارتاقي نیاسر به اواخر دورۀ اشکاني و اوايل 
دورۀ ساساني مي رسد. در پاي چارتاقي و در زير باغ تاالر فعلي و غار 
زيرين )غار رئیس( اليه اي وجود دارد كه قدمت آن بسیار زياد است.

شايد پیدايش غار نیاسر پیش از شکل گیري تمدن سیلك كاشان 
ــد كه خود با زيگورات عظیمش يکي از مهدهاي تمدن ايران و  باش
جهان است. وجود آثار ارزشمند تاريخی همچون آتشکدۀ ساسانی، 
ــه، برج قاجاريه، خانة  ــیاب آبی، حمام صفوي غار تاريخی رئیس، آس

چشمة اسکندريه در نیاسر
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ــی و جاذبه های زيبای طبیعی مانند  بروجردي ها، مقبره های قديم
ــار زيبا، گلستان های گل محمدی، درختان  چشمة اسکندريه، آبش
ــر به فلك كشیده در دل  ــپیدارهای س ــروها و س تنومند چنار و س
ــت تا اين شهر در  ــر موجب شده اس ــبز و زيبای نیاس باغ های سرس
ــتان، پذيرای  فصول مختلف به ويژه فصل گالب گیری )بهار( و تابس

هزاران گردشگر داخلی و خارجی باشد. 

جاذبه هاي کهن باغشهر ايران 
محالت مسکونی شهر نیاسر در میان مساحتی بالغ بر هشت صد 
ــده اند. غار  ــتان های اراضی زراعی پراكنده ش ــار از باغ ها و گلس هکت
ــی، بافت تاريخی با  ــة كهن زيرين آن، چارتاق ــی رئیس و الي تاريخ
ــکونی متعدد و  ــته ها و بناهای عمومی و مس ــا، راس ــر، فضاه عناص
ــترده، گلستان های زيبا و قرارگیری در دامنة  گوناگون، باغ های گس
ــمة اسکندريه و آبشار معروف آن و باغ و كوشك  كوه به همراه چش
ــهرهای تاريخی و گردشگری كشور  ــهر را به يکی از ش تاالر، اين ش
ــت. امروزه كمتر مسافر و گردشگری است كه پا به  تبديل كرده اس
ــر را نبیند، زيرا اين شهر سبز با تمامی  ــان بگذارد اما نیاس ديار كاش
جاذبه های خود به ويژه گالب گیران، هر گردشگری را با افسون دوباره 

به اين ديار باز می گرداند. 
وجود گلستان های گسترده باعث شده است تا اين شهر تبديل به 
يکی از سه مركز عمدۀ تولید گل محمدی و گالب و عرقیات گیاهی 
در شهرستان كاشان و كشور شود. حجم عظیم بازديدكننده از اين 
شهر و شهرهای ديگر شهرستان كاشان به ويژه در فصل بهار و در ايام 
گل و گالب به برگزاری جشنوارۀ گل و گالب انجامید كه چند سالی 
است پی درپی اجرا شده و باعث جذب گردشگر زيادی در روز و شب 

در ماه های ارديبهشت و خرداد شده است.  میزان جذب گردشگر اين 
ــه  تا صد هزار نفر در شش ماهة اول سال برآورد  ــهر روزانه بین س ش
شده است كه در مجموع تعداد گردشگران به 1/000/000 نفر بالغ 
می شود. وجود جاذبه های متنوع میراث فرهنگی و طبیعی و اقلیمی 
ــهر و پیرامون آن باعث تداوم تدريجی جذب گردشگر در  در اين ش
فصول پايیز و زمستان شده و آمدن گردشگران به شهر، برای اسکان و 
اقامت در آن را به دنبال داشته است. فاصلة كم شهر نیاسر با شهرهای 
ــان، قم و تهران، جمعیت بسیاری از اين شهرها را به  اصفهان، كاش
سوی خود كشانده است. هر چند كه گردشگران خارجی بسیاری به 
همراه ساير ايرانی ها نیز از اين شهر و جاذبه های آن بازديد می كنند. 
ــیعی برای گردشگران و تورهای  ــهر نیاسر در حد وس از آنجا كه ش
گردشگری داخلی و خارجی شناخته شده است، به لحاظ ويژگی های 
ــرمايه داران، متقاضیان  ــت به تدريج با هجوم س متعددی كه داراس
ساخت ويال و سرمايه گذاران داخلی و خارجی روبه رو است. از آنجا كه 
ادامة حیات شهر بدون وجود باغ ها و گلستان ها و... و محیط طبیعی 
آن ممکن نیست، شهرداری نیاسر با هماهنگی استانداری و سازمان 
مسکن و شهرسازی استان اصفهان از ساخت و ساز غیر عرف محلی 
در بافت مسکونی و ساخت و سازهای غیر بومی در سطح باغ ها، مزارع 
ــتان ها جلوگیری كرده، اما كماكان روزانه با فشار زيادی برای  و گلس

تملك و تخريب آن ها روبه رو است. 
آبش�ار سرسبز: اين آبشار از چشمة تاالر )اسکندريه( واقع در 
كنار چارتاقي سرچشمه مي گیرد، به گونه اي كه دو سوم آن چشمه 
به سمت آبشار و از آنجا به دشت هاي نیاسر و يك سوم آن به محلة 
نو مي رود، به طوری كه از بقاياي خزه هاي قديمي و آبراهه هاي موجود 
مشخص مي شود مسیر آب قديمی عوض شده است. آبشار سرسبز 

كوشك صفوي در باغ تاالر
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نیاسر داراي ارتفاعي بیش از صد متر است. آب چشمة اسکندريه پس 
از گذر و چرخش از درون باغ تاالر، از آبشار سرازير مي شود كه باعث 
به وجود آمدن يکي از زيباترين مناظر منطقه شده است. آبي كه از 
آبشار پايین مي ريزد، در فصل پايیز كمترين و در فصل بهار بیشترين 
مقدار را داراست. به منظور بهره مند شدن گردشگران از زيبايي هاي 
وصف ناپذير مناظر ديدني آبشار و اطراف آن، شهرداري نیاسر از پاي 
آبشار تا باالي آن و در ادامه تا باغ تاالر، پله ساخته است كه شمار آنها 

به سیصد پله مي رسد. 
چش�مة اسکندريه: يکي از آثار جالب و ديدني نیاسر، چشمة 
ــمه از پاي آتشکده  ــمة اسکندريه است. آب اين چش نیاسر يا چش
ــنگ هاي درون  ــکاف س ــود. آب پاک و زالل از میان ش جاري مي ش
گودالي مي جوشد. اين چشمه يقیناً عامل اصلي ايجاد و تداوم تاريخ 
چندهزارسالة نیاسر بوده و اكنون نیز منشأ زيبايي هاي فراوان و منبع 
اصلي آب شهر و مزارع كشاورزي محل است. آب اين چشمه همسان 
ــت. به نقل از كتاب تاريخ كاشان،  ــمة سلیمانیه فین اس با آب چش
اسکندر بن فیلقوس كه علم كشف االسرار می دانست و از ياران دانیال 
نبي بوده، محل اين چشمه را كشف كرد و به حجاران دستور داد تا 
آنجا را حفر كنند. آن ها هم در يك شبانه روز اين چشمه را احداث و 
احیا كردند. آب اين چشمه بسیار زالل و مصفا است و پس از خروج 
ــور از باغ تاالر و  ــبتاً طوالني بعد از عب ــیري نس از دل كوه و در مس
باغ های ديگر به صورت آبشار بسیار زيبايي به پايین و به سمت شهر 
ــت. اين چشمه در تمام طول سال پر آب و آب آن در  در حركت اس

تابستان خنك و در زمستان گرم و ولرم است.
باغ تاالر نياسر: اين باغ در دورۀ ساساني بناها و قصرهاي زيبا و 
عظیمي را در خود جاي داده بود كه در گذر زمان رو به نابودي گذاشتند. 

اكنون تنها يك كوشك از اين باغ تاريخي بر جاي مانده كه يادگار اواخر 
ــت. اين بنا محل اتراق سالطین و بزرگان بوده است،  عهد صفوي اس
چنان كه پادشاهان آن سلسله هنگام مسافرت به كاشان، گاهي براي 
ــر می رفتند و مردم آبادي، شب هنگام با  ــا به تاالر نیاس تفريح و تماش
افروختن مشعل ها و آتش فراوان، چراغاني مي كردند تا شاه و همراهانش 
از فراز عمارت، آن منظره را تماشا كنند. هم اكنون شهرداري نیاسر اين 

باغ را خريدار و به بوستاني عمومي تبديل كرده است. 
کوشك صفوي: باغ تاالر از مکان هاي زيبا و ديدني شهر نیاسر 
ــود دارند؛ درختاني  ــال و رفیع وج ــت كه در آن درختان كهن س اس
سربه فلك كشیده كه بسیار زيبا و دل انگیزند. آب چشمة اسکندريه 
در میان اين باغ جاري است و پس از گذشتن از باغ به آبشار منتهي 
ــمتي از اين باغ عمارت بسیار زيبايي بنا شده است  مي شود. در قس
كه قدمت آن به دورۀ قاجاريه برمي گردد. با بخشیده شدن باغ تاالر 
ــت فتحعلي شاه به صباي كاشاني، شاعر دربار قاجار، باغ تاالر  به دس
ــاني مي افتد و از زمان رضاشاه تا اوايل  به دست خاندان صباي كاش
ــك آن،  ــالمي آخرين مالکین خصوصي باغ تاالر و كوش انقالب اس
ــال هاي اخیر باغ تاالر از ورثة خاندان  خاندان ضرابي ها بوده اند. در س
ضرابي خريداري شد و به صورت يك مکان عمومي درآمد كه زير نظر 

شهرداري نیاسر اداره و سازمان دهي مي شود.
 

ــکدۀ  ــکدۀ گنبددار كه به نام آتش چارتاقي نياس�ر: بناي آتش
ــیر موسوم است از زيباترين چهارتاقي هاي اواخر عصر اشکاني  اردش
ــت كه بر فراز نیاسر واقع شده و همچنان  ــاني اس يا اوايل عصر ساس
پس از عبور دهه ها و سده ها، اگرچه به خاموشي گرايیده، اما بردبار و 
پابرجا مانده است. اين بنا قاعده اي مربع شکل اما در واقع ذوزنقه اي با 

چارتاقي نیاسر كه به نام آتشکدۀ اردشیر موسوم است
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اضالع تقريبي 12 متر دارد كه براي ساخت آن تنها از سنگهاي آهکي 
ــوبي و مالت گچ استفاده شده است. براساس نظر آندره گدار،  و رس
معمار و باستان شناس فرانسوي، چهارتاقي آتشکدۀ نیاسر به دست 
ــیر بابکان ساخته شده و اولین معبد و آتشکده اي كه به دست  اردش
ــانیان در اوج رواج دين و آيین زرتشتي در ايران بنیان گرفته،  ساس

آتشکدۀ نیاسر است.  
ــايي شده اند كه چارتاقي  تاكنون چهل چارتاقي در ايران شناس
نیاسر بعد از چارتاقي خانة ديو در جنوب غربي سبزوار و چارتاقي كهك 
قم، سالم ترين چارتاقي ايران با قدمت دو هزار سال است. چارتاقي ها 
از جمله بناهايي هستند كه مي توان شروع فصول چهارگانه سال را 
با قرار گرفتن خورشید در هنگام طلوع در روز اول هر فصل در زاوية 

خاصي از بین ستون هاي اين گونه بناها مشاهده كرد.
ــاخت چارتاقي افق  مناسب آن  مهم ترين نکته در مکان يابي س
است و هیچ عامل طبیعي يا انساني نبايد سد راه پرتوهاي خورشید 

قرار گیرد. 
ــدۀ اين بنا، رصد خورشید در  از ويژگي هاي تقويمي شناخته ش
ــت. بناهاي تقويمي يکي از نمونه های  ــتان اس ــتان و زمس اول تابس
ــت كه نه تنها بازگوكنندۀ آداب و رسوم قدما  ساخت  دست بشر اس
ــبت به پديده هاي  بوده، بلکه آيینة تمام نماي دقت نظر اجداد ما نس
نجومي همچون تغییر موقعیت اجرام سماوي است. در كنار چارتاقي، 
رصدخانة دانشگاه كاشان ساخته شده است. رصدخانة كاشان در حال 
ــور است و بهترين آسمان شب در  حاضر مجهزترين رصدخانة كش

ــر قرار دارد. چهارتاقی نیاسر يك بنای سنتی  ايران در منطقة نیاس
رصدی در كشور است و بالغ بر دوهزار سال پیش بنا شده و آسمانی 

ممتاز دارد.
ــا و چاه هاي  ــار را با تاالره ــداث اين غ ــابقة اح غار رئيس: س
دست ساز آن به دوران هخامنشیان نسبت مي دهند. ساكنان معتقدند 
ــرای محافظت از محصوالت و گريز  ــته ب كه اين غار در دوران گذش
ــت اشرار بنا شده است و آن را غار رئیس مي نامند. غار نیاسر  از دس
ــق به پیروان آيین  ــاي ورودي آن در باغ تاالر، معبدي متعل ــا دره ب
میترا )خداي ايران باستان( بوده است و به احتمال زياد قدمت آن به 
اوايل دوران پارت ها برمي گردد. غار تاريخي نیاسر درون توده سنگي 
ــترده شده  از جنس تراورتن در زير باغ تاالر و باغ هاي مجاور آن گس
ــت. در بلندترين نقطة نیاسر واقع در باغ تاالر،  ورودي اصلي اين  اس
ــار كشیده شده است. غار  غار وجود دارد كه تا صخره هاي باالي آبش
ــر به طور كامل ساختة دست انسان است. در سرتاسر  تاريخي نیاس
ــيء نوک تیز كه به وسیله آن غار را  بدنه هاي داخلي اين غار، آثار ش
حفر می كردند، ديده مي شود. طول غار در حدود 780 متر است كه 
ــامل چهار دهانة ورودي و دو قسمت مجزاست كه بخش مركزي  ش
ــت كه در سطوح گوناگون استادانه  آن مجموعه اي از هفت اتاق اس
حجاري شده اند و از طريق چاه ها و داالن ها به طبقات زيرين مرتبط 
مي شوند. از عجايب اين غار مي توان به تهوية هوا حتي در عمیق ترين 

نقاط اشاره كرد. 
چنارهاي کهن: در نیاسر، اين درختان بیش از چهار هزار سال 

چنار سرچشمه، كهن ترين درخت چنار در اطراف چارتاقي و سرچشمة اسکندريه
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ــة روداب از جملة اين گونه  ــمه و چنار محل عمر دارند. چنار سرچش
درختان اند. چنار سرچشمه در يك مركز تاريخي و در اطراف چارتاقي 
نیاسر و سرچشمة اسکندريه قرار گرفته است. اين درخت چنار داراي 
ــت كه وسط آن خالي است. به غیر از  ــمت جنوب اس حفره اي در س
خالي شدن وسط آن آثار تخريبي چشمگیري در چنار ديده نمي شود. 
ــر مي توان برج چالقاب،  ــر اماكن تاريخي و طبیعي نیاس  از ديگ
حمام صفوي، آسیاب آبي، مسجد تاريخي روداب، خانة بروجردي ها، 

سلخ آب1 و ... را نام برد.   

ــر،  ــاي طبیعي و تاريخي نیاس ــار جاذبه ه گل و گالب: در كن
جاذبه هاي فرهنگي و انساني بسیاري نیز وجود دارند كه از مهم ترين 
آن ها مي توان به گل و گالب اشاره كرد. ايرانیان از نخستین كساني 
هستند كه از دوران بسیار دور به ويژگي هاي خوراكي و درماني گل 
ــت معموالً آغاز گل چیني و شروع  ــرخ پي برده اند. نیمة ارديبهش س
ــت. گل محمدي با توجه به نامي كه براي آن  فصل گالب گیري اس
ــت. از ويژگي هاي اين  ــهر مقدس اس برگزيده اند، در نظر مردمان ش
محصول، حساس بودن آن در برابر نور خورشید است كه گل چینان 
ــوند و تا پیش  ــتان مي ش صبح زود براي جمع آوري گل راهي گلس
ــپس آن ها را به كارگاه هاي  ــتان ها را می چینند. س از ظهر گل گلس
گالب گیري مي فرستند. گل ها را به همراه آب در ديگ هاي مخصوص 
ــانند و بخار آن از راه لوله هايي به پارچ هايي وصل مي شود  می جوش
ــرد قرار دارد و به اين صورت بخار تبديل به گالب  كه داخل آب س
ناب مي شود. در فصل گالب گیري، گردشگران بسیاري برای تماشای 

گلستان هاي پر از گل و عمل گالب گیري به نیاسر مي آيند.

نتيجه گيري 
نیاسر به داليل گوناگون می تواند و بايد نقش تأمین كنندۀ امکانات 
و فضاهای اقامتی و تفريحی منطقة كاشان را برعهده بگیرد. عالوه بر 
آن، اين نقش می تواند در مقیاس استانی ملی و فراملی نیز گسترش 
يابد. داليلي براي اين امر وجود دارند؛ از جملة اين داليل، تاريخ كهن 
و قدمت سکونت در نیاسر، وجود جاذبه های آيینی و فرهنگی در شهر 
و پیرامون آن، وجود جاذبه های طبیعی متنوع، پوشش گیاهی و آبشار 
ــی راحت، آسان و نزديك به محورهای ارتباطی  زيباي آن، دسترس
اصلی استانی و ملی، نزديکی به مراكز جمعیتی، اقتصادی و سیاسی 
)تهران، اصفهان، قم و كاشان(، اقلیم مساعد نیاسر به ويژه در مقايسه 
با گرمای كوير، وجود فصول چهارگانه و زيبا در شهر را مي توان نام برد. 
سرمايه گذاري در بخش گردشگري در نیاسر مي تواند نتايج فراواني را 
به همراه داشته باشد و زمینة الزم براي اشتغال جوانان را فراهم كند 
و در اثر رونق گردشگري، ارزآوري مناسبي ايجاد مي شود. رصدخانة 
دانشگاه كاشان نیز باعث جذب محققان و منجمان از سراسر كشور در 

مواقعي از سال می شود كه مي تواند بهترين آسمان شب را در ايران و 
در منطقة نیاسر، استفادۀ علمي و پژوهشي در اختیار آنان قرار دهد. 

پيشنهادها
ــینة تاريخي، میراث  ــهر تاريخي نیاسر به دلیل داشتن پیش ش
ــي، جاذبه هاي طبیعي و قابلیت ها و  فرهنگي، طبیعي و معنوي غن
ــتعدادهاي گوناگون به ويژه در زمینة گردشگري، استعداد رشد  اس
ــعه را دارد. به دلیل تنوع قابلیت ها و استعدادها،  ــرفت و توس و پیش
سازمان ها و نهادهاي گوناگوني مي توانند با فعالیت و تخصیص اعتبار 
ــر گام بردارند و خود نیز از مواهب آن بهره  ــتاي توسعة نیاس در راس
ببرند اما از ياد نبريم ايجاد حركت هاي توسعه نبايد مخدوش كننده 
ــر باشد،  چهرۀ تاريخي و نابودكننده، طبیعت و منظر فرهنگي نیاس
بلکه بايد در جهت تقويت نقش گردشگري و زنده كننده و تداوم بخش 
هويت تاريخي آن باشد. برای اين كار، اقدامات زير پیشنهاد می شود: 

 حفظ طبیعت و تنوع زيست محیطي؛ 
 به وجود آوردن مناطق حفاظت شدۀ بزرگ؛ 

 محافظت از تاريخ و فرهنگ مردم، ساختارها و استفادۀ انسان 
از زمین؛ 

 حفظ كردن شیوۀ زندگي سنتي در حد امکان؛ 
 مهیا كردن امکانات تفريحي و گردشگري؛ 

 ايجاد پارک نجوم در منطقه، چارتاقي نیاسر؛ 
ــرب در جهت احیاي  ــرداري اقتصادي غیرمخ  امکان بهره ب

محیط طبیعي.

پی نوشت   
1. سلخ مترادف استلخ و تلفظ محلی استخر است. استخر به معنای حوضی بزرگ 
است كه آب حاصل از قنات يا چشمه در آن انبار می شود و به مصرف كشاورزی 

می رسد كه هنوز هم به صورت كامالً  پويا در گويش مردم نیاسر جاری است. 
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صنعتی شدن 
روستایی در 

چکيده
مشکالت زيستی در بسیاری از نواحی  روستايی، اختالف درآمد و سطح زندگی بین جوامع شهری و روستايی از عوامل عمدۀ 
مهاجرت های روستايی – شهری است. بسیاری از برنامه ريزان بر اين باورند كه ايجاد امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستايی 
روند مهاجرت را كاهش خواهد داد و در راهبرد توسعة روستايی بايد به متنوع سازی اقتصاد روستايی و كارا كردن آن از طريق ايجاد 
ــتاها توجه داشت. امروزه توسعة صنايع روستايی سبب ايجاد دگرگونی های  انواع فعالیت های اقتصادی به ويژه صنعتی كردن روس
بنیادی در ساخت اقتصادی و اجتماعی بخش روستايی و به تبع آن كل جامعه خواهد بود. از دهة 1980 تغییر و تحول روستايی 
در چین شروع شده است و يکی از مهم ترين ابعاد آن در اين كشور تغییر تحول سريع از شیوۀ سنتی به شیوه های مدرن بوده است. 
راهبرد چین در توسعة روستايی با تمركزگرايی بر صنعتی شدن روستايی استوار بوده است. اين استراتژی نه تنها سبب تغییر در 
زندگی مردم مناطق روستايی شده، بلکه زمینه را برای تغییر و تحول در ساختار اقتصادی اجتماعی مناطق روستايی فراهم آورد و 
مناطق روستايی را به سمت خودمحوری و ايجاد صنايع كوچك مقیاس سوق داد. مقالة حاضر در پی بررسی رويکرد صنعتی شدن و 
تغییر و تحول روستايی در چین  است. در اين راستا برای دستیابی به نتیجه از روش شناسی تحلیلی - توصیفی  با روش كتابخانه ای 

استفاده شده است.

کليدواژه ها: صنعتی شدن، توسعة روستايی،كشاورزی، چین.

مقدمه
از دهة1980 تغییر و تحول روستايی يکی از مهم ترين ابعاد در 
تغییر و تحول گستردۀ دولت چین از شیوه های سنتی به شیوه های  
مدرن بوده است. اين تحوالت در زمینه های خاص و هم زمان با تغییر 
و تحول از ساختارهای اقتصادی –اجتماعی و سیستم های اقتصادی 
به وقوع پیوسته است.  همچنین عقايد خاصی در فرايندهای اين تغییر 

ــته اند كه در اين میان، صنعتی شدن روستايی با  و تحول وجود داش
رشد سريع خود نقش ويژه و هدايت شده ای را بر عهده داشته است. 
ــتايی ادامة روند روستاشهری هستند و ساختار تغییر و  نواحی روس
تحول از مراكز بر تغییر و تحول روستاشهری بسیار مفید و مؤثر بوده 
ــت. مطالعة اين موضوع با ديدگاه تغییر ساختار فضايی روستايی  اس

مرتبط است.

خليلرحمانی،محمدرضانقوی/ دانش آموختگان كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه تربيت مدرس

چین
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مبانی نظری تحقيق 
ــون كیلومتر مربع  ــعت 9/4 میلی ــوري پهناور با وس چین كش
ــیصد میلیون نفر است. هشتاد  و جمعیتي بالغ بر يك میلیارد و س
ــینان تشکیل مي دهند كه عمدتاً  درصد جمعیت چین را روستانش
ــغول اند. اين كشور بايد حدود بیست درصد  به شغل كشاورزي مش
ــت جهان را تغذيه كند، در حالي كه تنها هفت درصد اراضي  جمعی
قابل كشت دنیا را در اختیار دارد. اقتصاد چین تا حد زيادي متکي بر 
اقتصاد روستايي و بخش كشاورزي است. انقالب كشاورزي در طول 
ــور صدمات جبران  ناپذيري را بر  ــی سال سیطرۀ خود بر اين كش س
اقتصاد اين كشور وارد كرده است و همچنین سیاست هاي نادرست 
دولتمردان در آن دوران ركود شديد اقتصادي و فقر روستايیان را به 
ارمغان آورده است. امروز پس از گذشت دو دهه از اجراي اصالحات 
ــال هاي 1978 و 1979 كه به انقالب دوم موسوم است،  سیاسي س
ــرفت هاي قابل توجهي در توسعة كشاورزي و نیز دستاوردهاي  پیش
ــت آمده است. فقر به  ــتايي اين كشور به دس مهمي در صنايع روس
ــمگیري كاهش يافته و منابع طبیعي و زيست  محیطي  میزان چش
كشور حفظ و احیا شده اند. از سال 1978 تاكنون كل تولید ناخالص 
ــاالنه با نرخ میانگین ده درصد، تولید ناخالص  ــور س داخلي اين كش
داخلي در بخش كشاورزي 5/2 درصد و صنايع روستايي 31 درصد 
افزايش داشته است. تعداد افرادي كه در فقر كامل به سر مي برند به 
31 میلیون نفر يعني شش درصد جمعیت روستايي كاهش يافته اند. 
توسعة اقتصادي چین در اين سال ها روندي آرام و سنجیده را پیموده 
است. در اين مدت به تدريج از تصدي دولت بر كشاورزي كاسته شده 
ــت هاي توسعة روستايي درآمد روستايیان افزايش  و با اجراي سیاس

يافته است. با وجود همة اين پیشرفت ها چین هنوز تا توسعة اقتصادي 
ــتايي و  ــدار و مؤثر راه درازي در پیش دارد. هنوز هم بخش روس پاي
ــت وپنجه نرم می كنند و  ــاورزي چین با معضالت عمده اي دس كش
همچنین ردپايي از دخالت هاي نادرست دولت در روستاها به چشم 
مي خورد. از سوي ديگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهاني در 
ــال 2001 افق هاي جديدي را به  روي اين كشور گشوده و همراه  س
با آن چالش هاي جديدي را نیز پیش روي آن قرار داده است. چین 
براي رقابت در بازارهاي جهاني بايد هر چه بیشتر بر سیاست  درهاي 
باز اقتصادي تأكید كند و جهت گیري هاي جديدي را برگزيند. به نظر 
مي رسد با اتخاذ سیاست هاي درست روند توسعة اقتصادي چین در 

سال هاي آينده آهنگ تندتري پیدا خواهد كرد. 

چهرة چين پس از انقالب کشاورزي                         
سیاست هاي دولت چین پس از انقالب كشاورزي تأثیري شگرف 
بر اقتصاد ملي اين كشور بر جاي گذاشته و كشاورزي نیز به  عنوان 
زيربناي اقتصادي چین از اين تأثیرات در امان نبوده است. اصالحات 
ــه اوضاع اقتصادي و  ــور در دهة 1950 كه بدون توجه ب ارضي كش
ــديدي در بخش كشاورزي پديد  ــد ركود ش فرهنگي چین انجام ش
آورد. در طي اين دوران نزديك به 47 میلیون هکتار زمین كشاورزي 
ــد و در اختیار كشاورزان بدون زمین قرار  ــت مالکان خارج ش از دس
گرفت. پس از تقسیم زمین هاي كشاورزي چین به تقلید از شوروي و 
كشورهاي اروپاي شرقي براي ادارۀ امور كشاورزي اقدام به راه  اندازي 
تعاوني  كرد و كشاورزان را به عضويت در اين تعاوني ها واداشت. ابتدا 
زمین هاي تقسیم  شده تحت اختیار تعاوني هاي بزرگ قرار گرفتند كه 
در اثر اين سیاست نادرست بیش از سی میلیون كشاورز در اثر فقر 
و گرسنگي جان باختند. از آن پس تعاوني هاي بزرگ به تعاوني هاي 
كوچك تر تقسیم شدند. تا سال 1955 نزديك به هفده میلیون خانوار 

كشاورز به عضويت تعاوني ها درآمدند. 
بدين ترتیب فعالیت هاي كشاورزي از مديريت اشتراكی برخوردار 
ــه  روز عمیق تر و  ــاورزي روزب ــدي دولت بر بخش كش ــدند و تص ش
ــد. تعاوني ها در آن دوران نقش هاي زيادي را بر عهده  گسترده تر ش
داشتند؛ تعیین روش هاي تولید، نوع محصوالت، نحوۀ فروش و قیمت 
ــت تعاوني ها و زير  ــاورزی به دس محصوالت و همه فعالیت های كش
نظر دولت انجام مي شد. حاصل اين سیاست ها ايجاد تنگناهاي شديد 
براي كشاورزان و كاهش چشمگیر تولیدات كشاورزي بود به طوری 
كه سهم بخش كشاورزي در تولید ملي از نود درصد به 25/6 درصد 
ــت هاي دولت نیز در اين دوران تأثیرات  ــاير سیاس كاهش يافت . س
ــاورزي داشته اند. بخشي از اين سیاست ها  گسترده اي بر بخش كش

عبارت بودند از: 
ــي و قطع ارتباطات بین المللي،  ــد بیش از حد بر خودكفاي تأكی
ــر امور اقتصادي، عدم كنترل جمعیت،  ــدي بیش از حد دولت ب تص
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انتقال شتاب زدۀ  اموال و امالک به دولت، تأكید بیش از حد بر صنايع 
سنگین، توجه كمتر به صنايع سبك و فعالیت هاي كشاورزي، توجه 

نداشتن به اهمیت انتقال فناوري. 
اين سیاست ها كه بدون توجه به قوانین اقتصادي و نیازهاي جامعه 
ــده بود زيان هاي عمده اي بر اقتصاد ملي و بخش كشاورزي  اتخاذ ش
ــاورزان و در  چین وارد كردند. تصدي دولت انگیزه و ابتکار عمل كش
ــش داد. واردات مواد غذايي در اين دوران  نتیجه درآمد آن ها را كاه
ــاورزان كه اكثريت  ــش مي يافت و مردم به  ويژه كش ــه  روز افزاي روزب
جامعه را تشکیل مي دادند، از سطح زندگي مناسبي برخوردار نبودند. 
در زمان شروع تغییرات اقتصادی روستايی چین در اواخر دهة 1970 
درآمد روستايیان و استانداردهای زندگی بهبود چشمگیری پیدا كرده 
بود و به طور برجسته ای در اوايل دهة 1980 زمانی كه قابلیت های 
تولید بسیارگستردتر شد ند، همگام با رشد كشاورزی رشد يافتند. نرخ 
واقعی درآمد های هر شخص روستايی نزديك به شش برابر در سال 
2000 نسبت به سال 1978 شد )شکل1(. همچنین رشد درآمد در 
طبقات پايین جامعه خیلی نامتوازن تر از هر زمانی شد. اما درآمدهای 
ــهری رشدی دو برابری و سريع تر از زمان بهسازی پیدا كردند. در  ش
اين زمان چین يکی از بزرگ ترين نابرابری ها را در درآمدهای روستايی 
ــتر از هر جای ديگر به ثبت رسانده بود. بر طبق آمارهای اداری  بیش
چین، درآمدهای روستايی چینی ها در سال 2000 فقط 36 درصد 
نسبت به درآمد شهری بوده است. اين درصد را با 77 درصد در اياالت 
ــه كنید. رشد فاصلة روستا- شهر قابل استناد  متحده آمريکا مقايس
ــت های تاريخی و بر پاية مساعدت هايی است كه از نواحی  به سیاس
روستايی گرفته می شود. همانند تهیة مايحتاج از روستا، وضع مالیات، 
سرمايه گذاری های سودآور، سیستم های اولیة سکونت و تقسیمات 
ــهر و روستا واضح و آشکار است. اين فاصله ها همچنین  جمعیت ش
نتايج رشد سريع صنعت در نواحی شهری و محدوديت در تغییرات 

كاری را به همراه داشته است ]1[.        

استراتژي توسعة روستايي چين 
سال هاي  1978 و 1979 را مي توان نقطة عطفي در تاريخ چین 
ــال ها  پس از گذشت سی  سال از انقالب  ــاب آورد. در اين س به حس
كشاورزي مقامات كشور متوجه سیاست هاي اشتباه خود در توسعة 
سیاسي و اقتصادي شدند و اقدامات اصالحاتي جديدي را برای رفع 
ــکالت و چالش ها به اجرا در آوردند. اصالحات سیاسي چین در  مش
ــال ها تحوالت عمده اي در اقتصاد ملي پديد آورد و مهم ترين  اين س
ــاورزي  ــر اين تحوالت قرار گرفت بخش كش ــي كه تحت تأثی بخش
ــت هاي خود را دگرگون ساخت  بود. در آن زمان دولت چین سیاس
ــبك و فعالیت هاي  ــنگین  ، بر صنايع س و به جاي تأكید بر صنايع س
كشاورزي تمركز كرد. برنامه هايي را جهت كنترل جمعیت به مرحلة 
ــت و از میزان دخالت هاي خود در امور كشاورزي كاست.  اجرا گذاش
ــت ها تأثیرات مثبتي بر بخش كشاورزي داشت. طرح ها و  اين سیاس

برنامه هاي عمدۀ چین در توسعه روستايي عبارت بودند از: 
 1. تبديل مزارع اشتراکي به مزارع خانوادگي؛ پس از انجام 
ــاورزان چیني تشويق  ــال های 1978 و 1979، كش اصالحات در س
شدند كه با عقد قرارداد با تعاوني ها، بخشي از زمین هاي كشاورزي را 
اجاره كنند. در اين قرارداد آن ها متعهد  شدند كه بخشي از محصوالت 
ــود را به تعاوني ها واگذار كنند و بقیة آن را به هر قیمتي و در هر  خ
بازاري كه تمايل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجراي اين سیاست 
تا اواخر سال 1983، بیش از 97 درصد خانوارها با تعاوني ها قرارداد 
كشت  و كار منعقد كردند. در اين شیوه، انتخاب نوع محصول، قیمت 
و نحوۀ فروش آن بر عهدۀ كشاورزان گذاشته شد و وظايف تعاوني ها 
به انجام اموري چون ايجاد شبکه  هاي آبیاري، تأمین ماشین آالت و 
سرمايه براي كشاورزان محدود شد. اجراي اين سیاست كشاورزان را 
ــرمايه گذاري بیشتر در فعالیت كشاورزي تشويق كرد تا جايي  به س
ــهم بخش خصوصي در  ــال هاي 1978 و 1985 س كه در فاصلة س
ــاورزي از 5/4 درصد به بیش از 23 درصد  ــرمايه گذاري هاي كش س
ــاورزي  در تولید ملي كه در سال 1978  ــهم كش افزايش يافت و س
ــی درصد بود كه در سال 1986 به 37/6 درصد رسید.  نزديك به س
با اجراي اين سیاست، تولید محصوالت كشاورزي ظرف شش ماه به 

میزان سی درصد افزيش يافت. 
2. افزايش اندازة زمين هاي زراعي؛ درسال 1978 و در شروع 
اصالحات بیش از 350 میلیون كشاورز در چین حدود صد میلیون 
ــتند. بدين ترتیب زمین  ــاورزي را در اختیار داش ــار زمین كش هکت
كشاورزي هر خانوار تنها نزديك 0/60 هکتار وسعت داشت. مساحت 
اندک زمین هاي كشاورزي مشکالتي را در تأمین معاش روستايیان 
ــاورزاني كه نمي توانستند از راه كشاورزي امرار  پديد آورده بود. كش
ــدند و بخشي از آن ها به شهرها مهاجرت  معاش كنند، دچار فقر ش
ــیل مهاجرت روستايیان به شهرها و مشکالت ناشي از آن  كردند. س
دولتمردان را به اتخاذ سیاست هاي جديدي واداشت كه از جملة اين 

ــهری و روستايی در فاصلة سال های   نرخ واقعی درآمد سرانة ش
1978 تا 2000 در چین.
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ــاورزان، از راه اشتغال تعدادي  سیاست ها »افزايش زمین زراعي كش
ــاورزان در ساير بخش ها« بود. با اجراي اين سیاست ها تعداد  از كش

كشاورزان تا سال 1997 به 1990 میلیون نفر كاهش يافتند.
3. بهره برداري بهينه از منابع کشاورزي؛ جمعیت بسیاری 
ــال هاي متمادي براي  ــاورزان و روستانشینان چیني طي س از كش
امرار معاش خود بیش از حد با شیوه اي نادرست از منابع كشاورزي 
بهره برداری می كردند. زمین هاي كشاورزي چین از تنوع جغرافیايي 
ــتاني، نواحي  بااليي برخوردار بود. زمین هاي باتالقي، مناطق كوهس
كم باران، زمین هاي ساحلي در امتداد رودخانه ها، همه و همه توسط 
كشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفادۀ بیش از حد از زمین هاي 
كشاورزي و منابع آب، خسارت های جبران ناپذيري به اين كشور وارد 
ــايش خاک و تخريب جنگل ها از  ــرده بود. كاهش منابع آب، فرس ك
جملة اين خسارت ها بودند. در جريان اصالحات، دولت چین استفادۀ 
بهینه از منابع كشاورزي و جلوگیري از استفادۀ بي رويه و نادرست از 
ــتور كار خود قرارداد. اين سیاست نشانگر توجه  اين منابع را در دس

دولتمردان به اهمیت توسعة پايدار بوده است. 
4. ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي غالت؛ با شروع اصالحات 
كشاورزي تولید محصوالت كشاورزي ظرف شش ماه به  میزان سی 
ــاورزي به  ويژه  درصد افزايش يافت. تولید مازاد نیاز محصوالت كش
ــکالتي را براي كشاورزان ايجاد كرد. يکي از سیاست هاي  غالت مش
ــادل در عرضه و تقاضاي غالت  ــده دولت در اين دوران ايجاد تع عم
بود. دولت هر ساله حدود پنجاه میلیارد يوآن يارانه صرف تهیة غالت 

مي  كرد. 
5. کاهش شکاف ميان درآمد روستاييان و شهرنشينان؛ 
ــدي افزايش  ــتايیان به كن ــینان درآمد روس ــه با شهرنش در مقايس
ــینان به طور میانگین 2/6  ــت. در حال حاضر درآمد شهرنش مي ياف
ــال 1985 تا 1999 درآمد سرانة  ــاورزان است. از س برابر درآمد كش
ــته، در حالي كه با تولید  ــد افزايش داش ــتايیان تنها 3/2 درص روس
ناخالص داخلي در همین مدت 9/7 درصد اضافه شده است. در سال 
1999 میانگین درآمد سالیانة كشاورزان نزديك به 2210 يوآن باقي 
مانده است. كاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان 
از سیاست هاي عمدۀ دولت براي توسعة روستايي و كاهش مهاجرت 

روستايیان به شهرهاست. 
6. به کارگيري فناوري هاي جديد توليد؛ در بخش كشاورزي 
تحقیقات نقش بسیار مهمي برعهده داشته است. سیستم تحقیقات 
ــیدن به  ــاي جديد، تنوع بخش ــا ابداع فناوري ه ــاورزي چین ب كش
ــره وري را افزايش داده و  ــاورزي، به محصوالت و بهبود عملیات كش
ــت. بدون  ــت محصوالت را برای  مدتی طوالني كاهش داده اس قیم
دسترسي به فناوري هاي جديد و پیشرفته، تولید كشاورزان چیني 
ــي را ندارند. براي  ــانس زيادي براي رقابت در بازارهاي بین الملل ش
ــي به فناوري هاي جديد، دولت چین چند اقدام اساسي زير  دسترس

ــتور كار خود قرار داده است: افزايش سرمايه گذاري دولت  را در دس
در تحقیقات كشاورزي و انتقال فناوري، تشويق بخش خصوصي به 
سرمايه گذاري بیشتر در توسعة فناوري هاي جديد كشاورزي، ايجاد 
انگیزه براي كارآفرينان خارجي در توسعة فناوري هاي جديد، توسعة 

واردات فناوري با حذف محدوديت ها و مشکالت.
7. اجراي طرح تجديد س�اختار راهبردی کشاورزي؛ يکي 
ــعة كشاورزي، طرح تجديد  از طرح هاي عمدۀ دولت چین براي توس
ساختار راهبردی كشاورزي است كه از سال 2000 در اين كشور به 
اجرا درآمده است. هدف از اين طرح ايجاد توازن میان عرضه و تقاضاي 

محصوالت كشاورزی و بهبود محصوالت كشاورزي است ]1[. 
                                      

صنعتی شدن روستا و فضای جديد اقتصاد روستايی 
در چین صنعت روستايی بیشتر در برگیرندۀ فعالیت های ساكنان 
شهرها، روستاها و مؤسسات خصوصی است. قبل از تغییرات اقتصادی 
سیاست های درهای باز و به عبارتی »ورود راهبرد خارجی ها« رشد 
و توسعة اقتصادی، برنامه و روش های تخصیص منابع سبب شد كه 
مردم روستايی نهادهای اجتماعی را بپذيرند. تحت تسلط برنامه ريزی 
ــنگین در تفکیك شهر و روستا و  ــت برتری و رشد صنايع س سیاس
صنايع روستايی و ديگر بخش های كشاورزی، تولیدات با كندی رشد 
رو به رو شدند. فعالیت های اقتصادی روستايی كه فاقد  چنین تأثیراتی 
ــدند. در اين هنگام  ــد به صورت جدی در طول زمان مطرح ش بودن
درک تغییر و تحول در ساختار اقتصادی روستا ها غیرممکن بود ]7[. 
ــتايی چین به وسیلة تغییرات گسترده  تغییرات عمیق اقتصاد روس
ــروع شده بود. در ابتدای امر، اهمیت موضوع  در اواخر دهة 1970 ش
سیستم تولید بود كه به خانواده ها و اشخاص حقوقی اجازۀ استفاده از 
بخشی از زمین و كار را می داد كه در گروه های تولیدی سابق استفاده 
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شده بودند. سیستم توزيع درآمد گروهی با توجه به بازگشت به پايه های 
اولیة خانوادگی در افزايش درآمد شخصی منسوخ شد. در دومین اقدام 
ــتراكی لغو و شهرک های صنعتی جايگزين آن ها شدند. در  مزارع اش
ــاورزی به  ــومین اقدام، افزايش بزرگ مقیاس فعالیت های غیر كش س
كمك جوامع روستايی، خانواده ها و بخش خصوصی به سرعت هدايت 
ــد. بنابراين تحت اين نیرو زمینه های اقتصادی – اجتماعی خاص،  ش
مخصوصاً در تغییر شکل از شیوۀ سنتی به شیوۀ اقتصاد بازار و دگرگونی 
راهبردی حركت رو به جلو به برتری بیشتر فعالیت های صنعتی عظیمی 
وابسته بودند كه سرمايه گذاری در آن باعث بسط و گسترش توسعه در 
روستاها شد و پديده ای قابل توجه و غیر قابل تصور در صنعتی شدن 

روستا در مقیاس وسیع رخ داد. 
تحت اين شرايط، محیط های خاص، رشد سريع و غیرمنتظره ای 
در صنعتی شدن روستاها و تغییرات عظیمی را پذيرا شدند و تأثیرات 
عمیقی بر تحوالت فضاهای اقتصادی روستايی برجای گذاشتند. فناوری 
جديد در صنايع روستايی جايگزين  شیوۀ سنتی شد. اين فناوری ها 
می توانند 1( از بعد اقتصادی هزينه های اجتماعی تغییر و تحول را در 

كوتاه ترين زمان برای تکامل ساختار تغییر و تحول در هم بشکنند. 
ــتايی می توانند از راه داد و ستد مازاد اضافی كار  2( صنايع روس
كشاورزی را به صورت مؤثر جذب و مقیاس كشاورزی را باال ببرند و 

كشاورزی را صنعتی كنند. 
ــرفت عظیمی در تركیب و  ــتايی می توانند پیش 3( صنايع روس
ساختار اقتصاد روستايی ايجاد و به تدريج شیوه های انتقال و جدايی 
شهری و روستايی را بشکنند و خیلی سريع ساختار تجاری و اقتصاد 
ملی را تغییر و صورت بندی جديدی را گسترش دهند كه از اساس 

كشاورزی »صنايع روستايی و صنايع شهری« را می سازد. 
ــتايی می توانند سهم اقتصاد مدرن را در اقتصاد  4( صنايع روس
روستايی افزايش دهند و اقتصاد روستايی را بیشتر و متنوع تر سازد و 

باعث تغییر و تحول ساختار روستايی در اقتصاد ملی شوند. 
ــازماندهی اقتصاد  ــتايی می توانند الگوهای س ــع روس 5( صناي
روستايی را تغییر دهند و بین اقتصاد روستايی و شهری ارتباط برقرار 

كنند. 
ــتا و اقتصاد  ــتايی می توانند پیوندهای بین روس 6( صنايع روس
ــتايی را در جهان فراگیرتر  ــاز روس ــترده و اقتصاد ب خارجی را گس
سازند و شیوۀ بازار را در پبش گیرند. همراه با صنعتی شدن روستا، 
پیوندها بین صنايع روستايی و شهری كامل شده اند و بخش مركزی 
ــت. در بسیاری از  ــتا ايجاد كرده اس ــهر و روس پیوندهايی را بین ش
مناطق، توسعة صنايع روستايی و رشد اقتصاد روستايی خیلی سريع 
ــدن و تمركز محلی قرار گرفت. توسعة فضايی  تحت تأثیر جهانی ش
پیوندها در اقتصاد روستايی، باعث پیشرفت های عظیمی در كمیت و 
كیفیت فاكتورهای تولیدی و فائق آمدن و رهايی از محدوديت ها در 

مقیاس بازار روستايی شد ]6[.

صنعتی شدن و فضاهای اجتماعی جديد روستايی 
ــده بود:  ــیم ش ــل از تغییرات، جامعة چین به دو گروه تقس قب
روستانشینان و شهرنشینان. مطابق با فعالیت های سنتی كشاورزی، 
ــتا به وسیلة زمین  ــتايی در روس ــتايی وگروه های روس جوامع روس
ــاورزی محدود شده بودند. اما در جوامع شهری اشتغال  و ديگر  كش
امکانات رفاهی اجتماعی به وسیلة دولت فراهم می شد. روستا و جوامع 
شهری از يکديگر جدا شدند و ساكنان نمی توانستند به طور آزادانه 
ــهرها تحت تأثیر اين سازمان دهی  ــند. سپس ش باهم در تعامل باش
ــاختاری جامعة  قرار گرفتند. در تغییر و تحول انتخاب اين چنین س
روستايی از كسب درآمد منع می شد و كیفیت زندگی در روستاهای 
دهقانی در تمام مدت رو به ضعف می رفت ]5[. از اواخر دهة 1970 
ــتم های زمین روستايی و ترقی در صنعتی شدن  تغییراتی در سیس
روستا و تغییر و تحول سريع در ساختارهای اقتصادی برجسته تر شد.
1( استقالل جوامع روستايی قوی تر شد و بسیاری از سازمان های 
گروهی و سازمان های توده ای توسعه يافتند. جوامع مردمی از شهرها 

بازگشتند و فعالیت های اقتصادی را آغاز كردند. 
ــاختار  ــدند و س ــیم ش ــرعت تقس 2( اليه های اجتماعی به س
فعالیت های اقتصادی را در انتخاب روستا آغاز كردند. برای مثال در 
انتخاب روستا بزرگ ترين تقسیمات در تشکیالت اقتصادی )توزيع 

نیروی كارگری، مالکیت شخصی و خصوصی( بود. 
3( تغییرات اجتماعی قوی تر و تغییر و تحول از فرهنگ روستايی 
سنتی به شهری مدرن و فرهنگ صنعتی تسريع شد و جوامع دهقانی 
ــدند و احساس های جديد دربارۀ بازار كاالهای مصرفی،  با اهمیت ش
رقابت های اقتصادی سودها، فناوری، مديريت، قدرت نوآوری، قدرت 
مصرف، رفتارها، تعلیم وتربیت، اشتغال و ارتباط های اجتماعی و مانند 

آن ها به وجود آمد. 
ــبیه زندگی شهری شد و  ــیوۀ زندگی روستايی بیشتر ش 4( ش
برخی خدمات عمومی و سیستم های بیمة تأمین اجتماعی توسعه 
يافتند. سکونتگاه های روستايی مکان های استراحتگاهی و مکانی برای 
تعلیم و تربیت فرهنگی شدند. بهداشت و مراقبت بهداشتی، امنیت و 
مانند آن ها در اختالف استانداردهای زندگی شهری و روستايی قدم 

به قدم كاهش يافتند. 
در اين كشور تغییر و تحول در فضای اجتماعی روستايی اساساً 
به علت تغییر و تحول در فضای اقتصادی پیشین بوده است. بنابراين 
ــدن روستا نقشی حیاتی در شکل گیری فضای اجتماعی  صنعتی ش

جديد روستايی داشت ]3[.

صنعتی شدن روستايی و توسعة نامساوی در تغيير و تحول 
روستاشهری   

 بعد از تغییرات به وجود آمده در توسعة اقتصادی چین، شکاف 
میان مناطق شرقی، مركزی و غربی عمیق تر شده بود. در مقايسه با 
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ــطوح توسعة اقتصادی پنج اختالف در  اختالف منطقه ای درهمة س
ــتايی خیلی بزرگ و واضح بود. در سال 1995  ــدن روس صنعتی ش
ــتان غیر از تبت 61  ــرانة تولیدات در 29 اس ضريب پراكندگی و س
درصد بود، اما مجموع ارزش تولید خالص و سرانة هر شخص و صنايع 
ــتايی 1/30 بوده است. تبت نشان داد كه  ــتايی در نواحی روس روس
اختالف صنعتی شدن روستايی و تغییر و تحول  روستا- شهری در 
ــتاها وجود دارد. ما می توانیم ببینیم كه اختالف در شرق،  میان روس
ــیار گسترده است. در  ــدن روستايی بس مركز و غرب در صنعتی ش
توسعة استان های شرقی، صنعتی شدن روستا مبتنی بر سود محلی 
و توسعة فراگیر بوده است كه در ابتدا شروع اين تغییرات و همه گیر 
بودن صنايع قديمی و تمدن تجاری تأثیرات عمیق خود را به كمك 

توزيع شهری و تجارت سرمايه های خارجی بر جای گذاشته است. 
ــتان ها با محدوديت هاي فرهنگ  ــعة اس در نواحی مركزی توس
ــد كه رشد صنايع  ــاورزي و شیوه هاي اقتصاد سنتي، سبب ش كش
روستايي ديرتر شکل گیرد. اما از اواخر دهة 1980 بر پاية پیشرفت هاي 
كشاورزي منابع معدني فراوان، كار ارزان، ارتباطات مناسب و بازارهاي 
بزرگ، صنعتي شدن روستايي به شدت به توسعة صنعتي منتهي شده 
بود. اما در نواحي غربي مرزي به دلیل پايه هاي اقتصادي ضعیف تر، 
دور از دسترس بودن ارتباطات و كشاورزي عقب مانده، صنعتي شدن 
روستايي تنها در مناطق كمي توسعه يافت. صنعتي شدن روستايي 
ــتايی در چین  اغلب مهم ترين عامل در ترويج و تغییر و تحول روس
بوده است. همچنین توسعة نامساوي صنايع روستايي اغلب علت اين 
ــرق توسعه نواحي ساحلي  ــت. در ش تغییر و تحول ناموزون بوده اس
مانند دلتاي رود چیانگ چن، جنوب فوچیانگ، جنوب زهوچیانگ، 
دلتاي رود چیانگ چن، شبه جزيرۀ شانگ دونگ، بیجنگ، تیانجین، 
تانگ شان، شبه جزيرۀ لیادونگ، صنعت روستايي رشد كرد. در تغییر 
ــهري نه فقط فضاي اقتصادي بلکه جامعه و فضاي  و تحول روستاش
جغرافیايي نیز همگام شده اند. در نتیجه، اين موضوعات، نسبت كار 
غیركشاورزي در روستا و نرخ شهرک های صنعتی و صنايع كوچك 

مقیاس در شهرستان ها و سطح شهرنشیني زياد شد ]4[. 

مهم ترين عوامل صنعتی شدن روستايی در چين
- انعطاف پذيری باال در خصوص سرمايه گذاری های روستايی در 

چین؛
- سرمايه گذاری های كم هزينه؛

- مديريت پويا؛
- جهت گیری به سوی گروه های كم درآمد روستايی و تالش برای 

افزايش درآمد گروه های كم درآمد؛
- حمايت و گسترش واحدهای صنعتی روستايی با مالکیت های 

خصوصی؛ 
- فناوری كاربر با هدف ايجاد اشتغال در بخش غیر كشاورزی؛ 

- استقرار صنعت در مناطق روستايی همگام با برنامه های توسعة 
همه جانبة روستايی؛ 

ــه خصوص در  ــیع كوچك مقیاس ب ــرمايه گذاری های وس - س
ــیمیايی، ماشین آالت  پنج صنعت اصلی آهن، فوالد، صنايع كود ش
كشاورزی و صنعت سیمان، كه در مناطق روستايی استقرار يافته اند؛

- رعايت منطقی گذار از بخش كشاورزی به بخش صنعتی؛
ــی صنايع در مراكز  ــب در جهت مکان ياب ــاذ تدابیر مناس - اتخ

روستايی منتخب ]2[. 

نتيجه گيری 
ــنتي  ــر چین، دورۀ جديدي از تحول جامعة س ــروزه در سراس ام
ــده است. اين تغییر و تحول در فرايندهای  به جامعة مدرن شروع ش
اقتصادی، اجتماعی و فضاهای جغرافیايي خیلي مهم و برجسته شده اند. 
به منظور توسعة پويا تغییر شکل شیوه هاي اقتصادي و صنعتي شدن 
روستايي، مهم ترين و بنیادي ترين فاكتورها به حساب می آيند. دراين 
فاكتورهاي سازماني، كشاورزی داراي تأثیرات گسترده و مستقیم است 
و شیوۀ تحول به واسطة تأثیرپذيری از فعالیت های سازمان دهي شده ای 
نظیر اقتصاد روستايي، اجتماع روستايی و ساختارهاي جغرافیايي زمینه 
ــريع چین فراهم آورده است. به همین دلیل  را برای تغییر و تحول س
روستا و روستايیان در ترويج صنعتي شدن روستايي مستقیماً و مستقاًل 
در فعالیت هاي صنعتي شركت كردند و در نواحي روستايي فرايندهای 
روستايي شهري شدن و مدرنیزم به سرعت گسترش يافته اند. در كل، 
سیاست دولت چین با ايجاد شهرک های صنعتی در مناطق روستايی 
و ايجاد صنايع كوچك مقیاس در مناطق روستايی متناسب با تولیدات 
كشاورزی، گام اساسی در جهت توسعة مناطق روستايی در اين كشور 

را بنا نهاده اند.
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نگاه آزمايشگاهی به پديده ها و عوارض جغرافيايی 
حدفاصل بهشهر و مجموعة تاريخی عباس آباد

ولی اله جعفری قلعه
كارشناس ارشد اقلیم شناسی و دبیر دبیرستان های نکا

چکيده
ــهر« و مجموعة تاريخی »عباس آباد«،  محدودۀ بین شهر »بهش
ــت  عوارض و پديده های جغرافیايی متعددی را در خود جای داده اس
ــند؛ اشکال  ــیار مفید باش كه می توانند برای آموزش دانش آموزان بس
ــی و تراكمی چون دريابارها، پادگانه های دريايی و  فرسايشی، كاوش
رودخانه ای، پديدۀ كارستیك غارها، تشکیل زبانة ماسه ای )شبه جزيرۀ 
ــدی )خلیج گرگان( و جزاير ماسه ای، و نیز  میانکاله( و خلیج پشت س

پديده های اقلیمی نظیر نسیم كوهستان و جلگه و وارونگی دما.
از نمونه های آثار انسانی می توان به تغییرات اكولوژيکی ناشی از 
ــوزنی برگ، تشکیل ابرهای  تغییر گونه های گیاهی از پهن برگ به س
ــط نیروگاه حرارتی، رانش زمین بر اثر برش  ــیدی توس مولد باران اس
عمودی دامنه به منظور جاده سازی، فرسايش شديد خاک و امکانات 

گردشگری عباس آباد اشاره كرد.

ــهر، مجموعة تاريخی عباس آباد، پديده های  کليدواژه ه�ا: بهش
جغرافیايی.

مقدمه
ــای يادگیری دانش آموزان،  بی ترديد يکی از كارامدترين روش ه
برخورد مستقیم با موضوعات و يا مسائل جغرافیايی از نزديك است. 
ــودن هدف و اجرای متوالی  ــاهده در اين روش، معلوم ب تأكید بر مش
ــازد. تحقق اين امر منوط به آشنايی دقیق  برنامه ها را ضروری می س
ــايی دقیق عوارض و پديده های  ــم با منطقة مورد بازديد و شناس معل
جغرافیايی موجود در آن، و سپس تهیة نقشة مناسب برای مشخص 
كردن مسیر برنامه و تطابق تصاوير و آموخته های نظری با واقعیت های 

روی زمین است.
در مقالة پیش رو به اتکای آموزه های كتب درسی دورۀ متوسطه 
ــتان مازندران(،  )جغرافیای 1 يا عمومی، جغرافیای 2 و جغرافیای اس
ــهر بهشهر و  عوارض و پديده های جغرافیايی موجود در حد فاصل ش

مجموعة تاريخی عباس آباد مورد شناسايی قرار گرفته و موقعیت آن ها 
روی تصوير ماهواره ای منطقه، با شماره مشخص شده است. به عالوه، 
برای هريك از عوارض، توضیحات مختصری ارائه شده است. با وجود 
اين، برای احاطة جامع تر و كامل تر همکاران گرامی، مطالعة كتاب های 

منبع ضروری است.

موقعيت جغرافيايی محدودة مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه در حد فاصل بهشهر با مختصات جغرافیايی 
ــمالی و 53 درجه و 32 دقیقة طول  36 درجه و 41 دقیقة عرض ش
ــات 36 درجه و 30  ــرقی، و مجموعة تاريخی عباس آباد با مختص ش
دقیقة عرض شمالی و 53 درجه و 35 دقیقه طول شرقی، قرار گرفته 

است.

يادگارهای کواترنر
ــی در دورۀ كواترنر )دوران  ــرايط آب و هواي ــه علت تغییرات ش ب
ــطح آب دريای خزر )مازندران( پديد  چهارم(، نوسان شديدی در س

تصوير 1. تصوير ماهواره ای محدودۀ مورد مطالعه
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بازدید علمی  



ــدان دور )آخرين عصر  ــتة نه چن ــت، به طوری كه در گذش آمده اس
ــطح آب اين دريا ده ها متر از سطح درياهای آزاد باالتر  يخچالی(، س
ــرقی آن تا كوه پايه های البرز می رسیده است  بوده و حد جنوبی و ش
]ترزبان و همکاران، 1388: 5[. به راستی تغییر آب و هوايی دورۀ كواترنر 
چگونه بوده است و چه شواهد و قراينی دال بر تغییر سطح آب دريای 

خزر وجود دارد؟
ــران در دورۀ كواترنر نظرات  ــرايط اقلیمی حاكم بر اي در مورد ش
متفاوتی ارائه شده است. در حالی كه نظرية بوبك1 بر حاكمیت اقلیم 
ــك ]جداری عیوضی، 1386: 93[ تأكید دارد، در مقابل،  ــرد خش س
ش�ارالو2 نظرية دورۀ مرطوب )پلويال( را مطرح می كند ]همان، ص 
ــرايط آب و هوای دوران چهارم در ايران  ــور رنال3 نیز ش 94[. پرفس
ــت. به نظر وی، پادگانه های به جا  ــمال آفريقا دانسته اس ــبیه ش را ش
گذاشته شدۀ آبرفتی، طی دوره های بارانی و بین بارانی تشکیل شده 
است ]احمدی، 1374: 463[. صرف نظر از اين اختالف نظرها، شواهد 
ــی متعددی از اين دوره در منطقة مورد مطالعه وجود  ژئومورفولوژيک

دارد كه به سه مورد آن اشاره می شود.

1. پادگانة دريايی)موقعيت 1( 
هرچند عالي�ی طالقان�ی )1384: 336( پادگانه های دريايی 
موجود در كنارۀ دريای خزر را ناشی از حركات زمین ساخت می داند، 
ــاحلی اين دريا را  ــا جداری عيوضی)1386: 80( پادگانه های س ام
به عنوان شواهد مورفولوژيکی ناشی از  نوسان های مهم سطح دريای 
خزر در كواترنر معرفی می كند. يکی از مشخص ترين اين پادگانه ها، 
تراسی است كه »خیابان شهید هاشمی نژاد« )خیابان گرگان( روی آن 
قرار گرفته است. با توقف در جلوی »پارک ملت« )شهرداری بهشهر( و 
يا »سه راه آزادی« و با چرخش نگاه به سمت شمال، می توان برآمدگی 
اين پادگانه و شیب ناشی از آن را در امتداد »خیابان امام خمینی« و 

خیابان های منشعب از خیابان شهید هاشمی نژاد مشاهده كرد.
 

2. دريابارها )موقعيت های 2و3(
يکی از آثار فرسايش كاوشی دريای خزر در دورۀ كواترنر تشکیل 
دريابارهاست. اين پديده ها هرچند در گذر زمان از دست يازی انسان ها 
مصون نمانده اند، ولی با اندكی دقت می توان تأثیر پیشروی دريای خزر 
در تشکیل آن ها را به خوبی مشاهده كرد. مشخص ترين اين نمونه ها 
در پايین ساختمان اصلی »كاخ صفی آباد« )تصوير 2( و هم چنین در 

مسیر بهشهر و »روستای علی تپه« قرار دارد.

3. پادگانة رودخانه ای)موقعيت 4(
ــخصی  در كنار رودخانة »دوآب« )ِد او4( پادگانة رودخانه ای مش
ــت. اين  ــرقی مرتفع تر اس وجود دارد كه بخش غربی آن از بخش ش

پادگانه در ارتفاع 50 - 45 متر از سطح دريای آزاد قرار گرفته است. 
ــن ارتفاعی قرار  ــی را كه در چنی اهل�رز5 )1365: 154( پادگانه هاي

گرفته اند متعلق به »وورم6«پیشین می داند.

غارها )موقعيت 5(
در فاصلة يك كیلومتری غرب بهشهر )بین شهر بهشهر و روستای 
شهیدآباد(، دو غار »هوتو«7 و »كمربند« و در شرق آن، غار »علی تپه« 
ــکال »كارستی«8 در سنگ های  قرار دارد. اين غارها نمونه هايی از اش
ــوذ آب از محل درز و  ــتند كه بر اثر نف آهکی دوران مزوزويیك هس
شکاف سنگ ها، انحالل آهك و توسعة درزها و شکاف ها ايجاد شده اند. 
ــفانه در مورد غار علی تپه مطالعات باستان شناسی زيادی  متأس
صورت نگرفته است، اما كاوش های انجام شده در سال 1949 )1328 
ه.ش( در غار كمربند، نشان دهندۀ شش طبقه از دورۀ میانه سنگی تا 
نوسنگی است. آثار به دست آمده از اين غار مراحل تکامل معیشتی 
ــان را از شکار آهو و بزكوهی تا زراعت و اهلی كردن حیوانات در  انس
آغاز هزارۀ چهارم پیش از میالد نشان می دهد. در كاوش های به عمل 

تصوير 2. دريابار صفی آباد

تصوير 3. غار هوتو
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ــال 1951 میالدی )1330 ه.ش(، اسکلت سه  آمده از غار هوتو در س
ــده است كه احتماالً در 75000  ــان )يك مرد و دو زن( يافت ش انس
سال پیش از میالد در اين منطقه زندگی می كردند ]عسکری،1351: 

.]108 -112

باد محلی)موقعيت 4 (
ــتان  ــة دوآب )ِد او( محل تبادل جريان هوا  بین كوهس رودخان
ــدت و  ــت. هرچند اين گونه بادها با ش و جلگه در قالب باد محلی اس
ضعف محسوسی در تمام طول سال می وزند، ولی »بهتر از همة اوقات 
در شرايط استقرار آنتی سیکلونیك و در تابستان ها شکل می گیرند« 
ــی،1380: 167[. به عبارت ديگر، در چنین مواقعی اين بادها  ]كاويان
نظم، شدت و تداوم بیشتر و بهتری پیدا می كنند. در شرايط آسمان 
صاف و هوای آرام، تقويت گرما يا سرمای ناحیة جلگه ای و ارتفاعات 
ــار را تشديد می كند كه حاصل آن  »جهان مورا«، گراديان دما و فش
وزش باد است. به لحاظ زمانی، از ساعت 18 تا حوالی 8 صبح، نسیم 
ــتان از طريق رودخانة دوآب كانالیزه و به طرف جلگه  خنك كوهس
ــود و از حدود 10 صبح تا ساعت 16، از همین مسیر  ــرازير می ش س

نسیم جلگه به كوهستان البته با سرعت ضعیف تری جريان می يابد.

رانش )لغزش( زمين)موقعيت 4(
اين پديده بیشتر در سنگ های منفصل )دانه دانه( عمل می كند 
و حضور آب در پیدايش آن الزامی است. چنان چه سنگ ها در طبقات 
ــخت و سست تشکیل شده باشند، نفوذ آب در الية سست، حجم  س
عظیمی از سنگ های سخت و يکپارچة فوقانی آن ها را جابه جا می كند 
ــده ای، هم عوامل  ــودی، 1387: 38[. در پیدايش چنین پدي ]محم
ــند.  برای مثال در  ــانی و هم عوامل طبیعی می توانند مؤثر باش انس
موقعیت 4، برش عمودی  دامنه برای  جاده سازی و در موقعیت 10، 
حدود نیم هکتار از عرصه های جنگلی به دلیل شرايط سنگ شناسی و 

ساختمانی زمین دچار لغزش شده اند.

نمونه ای از اثرات جبر انسانی)موقعيت 6(
بین روستای علی تپه و مجموعة تاريخی عباس آباد، جنگل های 
وسیعی از سوزنی برگ ها )سرو( قرار دارند. اين گیاهان، بومی منطقه 
نیستند و بنا به داليلی چون جلوگیری از تعرض بیشتر به عرصه های 
جنگلی، سريع الرشد بودن و امکان بهره برداری سريع تر از چوب آن ها 
و هم چنین به عنوان گونه های پیشاهنگ، مورد توجه »سازمان مراتع 
ــی گونه های بومی چون بلوط،  و جنگل ها« قرار گرفته و با پاک تراش
ــتی اعمال اين  ــده اند. به راس انجیری)انجیلی( و... جايگزين آن ها ش
تغییرات چه اثرات اكولوژيکی بر منطقه بر جای گذاشته يا می گذارد؟ 
ــخ به اين سوال، توجه به قوانین اول و سوم علم  قبل از ارائة پاس

اكولوژی خالی از لطف نیست:
 قانون اول: تمام بخش های مجموعة حیات دارای وابستگی فیمابین 

داخلی هستند.
 قانون سوم: طبیعت بیشتر آگاه است ]كومونر9، 1382: 19و23[.10

كاشت سوزنی برگ ها پیامدهای اكولوژيکی متعددی داشته است 
كه به چند مورد آن اشاره می شود:

1. تراكم زياد، همیشه سبز بودن و سايه اندازی مداوم اين گونه ها، 
ــلب و موجب  ــد و نمو گونه های زير درختی را از آن ها س امکان رش
ــت. به طوری كه در  ــده اس ــکوب های گیاهی منطقه ش تضعیف اش
بسیاری از نقاط اثری از گونه های علفی زير درختی مشاهده نمی شود. 
ــیدن نور  در حالی كه ريزش برگ درختان بومی منطقه موجب رس
خورشید به كف جنگل در فصل های سرد سال می شود و امکان رشد 
و نمو گونه هايی چون گل پامچال، سیر وحشی و... را كه منحصراً در 

چنین فصل هايی رشد می كنند، فراهم می كند.
2. ريزش برگ درختان بومی منطقه و تجزية سريع آن ها موجب 
تشکیل قشر ضخیمی از گیاخاک می شود. اين درحالی است كه سوزنی 
برگ ها در اثر تجزيه و تخريب كند الش برگ های خود، »هوموس«11 
غیر فعالی تولید می كنند كه هوموسی شدن در آن نامساعد است و 
در اثر تجزيه، مقداری اسیدهای آلی محلول تولید می كند ]حبیبی 
ــوزنی برگ  ــب،1371: 259[. در واقع، الش برگ جنگل های س كاس
ــدن« )خاک خاكستری مانند( خاک می شود. اين  سبب »پدزولی ش
پديده از طريق هجوم به رس و شست و شوی آهن و آلومین به شکل 
هیدرات و سر انجام شست و شوی كمی از سیلیس عمل می كند ]كك، 
ــه با خاک  ــر رنگ خاک اين جنگل ها در مقايس 1379: 131[. تغیی

جنگل های بومی منطقه بر اين موضوع صحه می گذارد. 
ــزش برگ درختان امکان  ــای طبیعی منطقه، ري 3. در جنگل ه
ــطح عرصه های جنگلی را فراهم  ــیدن نزوالت جوی به تمام س رس
ــاک موجب نفوذ  ــود الية ضخیمی از گیاخ ــد. هم چنین وج می كن
ــود. اين امر تنظیم سیستم  ــتر رطوبت خاک می ش و نگه داری بیش
رطوبتی خاک، فعالیت بیشتر تجزيه كننده ها، تنظیم شبکة آبی منطقه 
ــیدهای آلی  و افزايش رطوبت هوا را درپی دارد. در حالی كه عبور اس
ــل و فرج پروفیل  ــوزنی برگ ها از خل ــل از تجزية الش برگ س حاص
ــاختمان خاک  خاک و جا به جايی آهن و آلومینیم، موجب انهدام س
و فشردگی آن می شود ]حبیبی كاسب، 1371: 259[. بدين ترتیب، 
امکان جذب رطوبت خاک كاهش می يابد. تأمین رطوبت هوا از طريق 
تبخیر رطوبت خاک و تعرق ناشی از درختان پهن برگ بومی، موجب 
می شود تا در روزهای گرم، هوای جنگل های طبیعی منطقه به مراتب  

خنك تر و مطبوع تر از جنگل های سوزنی برگ باشد.
4.تضعیف پوشش زير درختی، تضعیف حیات وحش را به دنبال 
داشته است. اين موضوع، هم به لحاظ تنوع و هم از نظر تعداد گونه های 

جانوری قابل توجه است. 
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يك توقف و توجه به چند پديده )موقعيت 7(
اگر در موقعیت 7 رو به سمت دريا )شمال( بايستیم، پديده هايی 
ــبه جزيرۀ میانکاله را  چون جلگه، خلیج )خلیج گرگان(، جزاير و  ش
می توانیم مشاهده كنیم. الزم به ذكر است، روند غربی – شرقی شبه 
جزيرۀ میانکاله نشان دهندۀ جريان پادساعت گردی آب دريای خزر در 
سواحل ايران است كه موجب جابه جايی نهشته های رسوبی »رودخانة 
نکا« از »دلتای گهرباران« و تشکیل زبانة ماسه ای )شبه جزيرۀ میانکاله( 
به طول بیش از60 كیلومتر و پیدايش خلیج پشت سدی گرگان شده 
ــت. جزاير خلیج گرگان نیز غالباً بر اثر تراكم و تثبیت ماسه ها به  اس

وسیلة گیاهان )درختان گز و...( به وجود آمده اند.
ــال، نوار ممتدی از ابر  ــبه جزيره در بسیاری از ايام س بر فراز ش
ــت كه معموالً از غرب به  ــاهده اس قهوه ای و بعضاً تیره رنگ قابل مش
شرق كشیده می شود )جهت وزش بادهای منطقه غالباً غربی است(. 
ــلیمی نکا« كه در  ــوخت های فسیلی مصرفی »نیروگاه شهید س س
زمستان ها از گاز طبیعی به مازوت تغییر می يابند، به تشکیل ابرهايی 
منجر می شوند كه حاوی مقادير زيادی دی اكسید گوگرد)SO 2( و دي 
اكسید نیتروژن )NO 2( هستند. اين گازها طی فرايندهايی با بخار آب 
واكنش شیمیايی نشان می دهند و اسید سولفوريك )H 2 SO 4( و اسید 
نیتريك )HNO 3( ايجاد می كنند كه در صورت  وجود شرايط بارش، 

به ريزش باران اسيدی می انجامند.
ــرايط  ــتان ها با خروج هوای گرم از برج های نیروگاه، ش در زمس
برای وارونگی دمايی فراهم می شود. اين پديده، عالوه بر اين كه از 
طريق سرد شدن تابشی به وجود می آيد، به وسیلة جريان افقی هوای 
گرم روی سطح سرد )خشکی يا آب( كه از زير به وسیلة هدايت سرد 
ــود نیز به وجود می آيد ]تامپسون12، 1383: 72و73 [. در واقع  می ش
در فصل های سرد سال، با حاكم شدن شرايط پايدار جوی، بخارها و 
دودهای خارج شده از نیروگاه به صورت نوار طوالنی بر فراز شبه جزيرۀ 
میانکاله تشکیل می شوند كه نشان دهندۀ حاكم شدن چنین پديده ای 
بر جو منطقه است. اين پديده در ساعات اولیة صبح زمستان به خوبی 

قابل مشاهده است.

مجموعة تاريخی عباس آباد )موقعيت 8(
ــازات كم نظیر  ــراه آثار تاريخی، امتی ــای طبیعی به هم جاذبه ه
ــم كرده اند. اين منطقه در فاصلة  ــگری را برای عباس آباد فراه گردش
ــش كیلومتری جنوب شرقی شهر بهشهر بر دامنة كوه های جهان  ش

مورا )از رشته كوه البرز( و در میان جنگلی انبوه قرار گرفته است. 
مجموعة تاريخی عباس آباد شامل باغ، استخر)سد(، دو برج آجری، 
محوطة چهار باغ، آسیاب آبی، محل كاخ و راه های سنگ فرش است 
كه به دست هنرمندان، معماران و مهندسان ايرانی در سال 1021 هـ 
.ق به دستور ش�اه عباس صفوی احداث شده است. اين كاخ - باغ 
مورد توجه شاه عباس و جانشینانش، شاه صفی و شاه عباس دوم 

ــن های بزرگی چون جشن نوروز را در  بوده است، به طوری كه جش
آن بر پا می داشتند. مجموعة فوق با مناظر چشم گیری چون درياچه 
)سد( در سمت جنوب و منظرۀ شهر اشرف )بهشهر( و خلیج میانکاله 
ــمال و »تابلوهای نقاشی، حمام، تأسیسات آب رسانی و  در سمت ش
شکارگاهی كه انواع و اقسام وسايل بازی در آن گردآوری شده، فراتر از 
ديگر  كاخ های يیالقی مشابه خودش است«13 ]هربرت، 2005: 152[. 

بدين سبب توجه شاهان صفوی را به خود معطوف می داشت.
ــانی آن است  ــتم آب رس يکی از جاذبه های اين مجموعه سیس
ــه هايی از آن اشاره  ــتر خوانندگان عزيز به گوش كه برای اطالع بیش
می كنیم. آب مورد نیاز مجموعة تاريخی، از چشمه های قوری چشمه 
ــیلة كانال های روباز و لوله سفالی مرتبط به هم  ــمه به وس و سرچش
ــرقی مجموعه( و از آن جا به  ــه( به سمت گل باغ )جنوب ش )تنبوش
ــالف ارتفاع 10 متری  ــد. با توجه به اخت تمام بخش ها منتقل می ش
ــرای جلوگیری از پارگی و  ــمال مجموعه(، ب گل باغ با باغ اصلی )ش
شکستگی ناگهانی لوله های سفالی و هم چنین، ضربات قوچی شکل 

آب14، دو برج روی مسیر آب ساخته شده بود. آب از طريق تنبوشه ها 
ــپس به طرف باغ جريان می يافت  به حوض باالی برج ها انتقال و س

]موسوی نسب، 1385: 125[.
ــة يکی از  ــايش يافت ــة تاريخی، گودی فرس ــان مجموع در می
ــد روی آن،  ــاخه های رودخانة دو آب قرار دارد كه با احداث س سرش
ــاحت 98 هزار متر مربع به وجود آمده است. درون  درياچه ای به مس
ــد، چهار طاقی ساخته شده بود كه از طريق پل چوبی به خشکی  س
مرتبط می شد. اين چهار طاقی شامل هشت جرز در پیرامون و يك 
جرز در مركز است. جرز مركزی مشبك است كه در شرايط اضطراری 
)حركت اندک سد و يا فشار آمدن به آن( و هنگام حضور شاه، به منظور 

تصوير 4. برج تاريخی عباس آباد
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ايجاد گرداب های زيبا در اطراف چهار طاقی، امکان تخلیة آب از مركز 
سد را فراهم می كرد. 

ــمه )قوری چشمه و  ــازۀ چهار طاقی، آب دو چش مهندسین س
سرچشمه( را از فرا دست براساس اختالف سطح شیب دار و هم چنین 
ــیلة ديوار آجری  ــه( كه به وس با به كارگیری ظروف مرتبط )تنبوش
محافظت می شدند، به قسمت فوقانی چهار طاقی هدايت می كردند. 
احتماالً براساس اختالف ارتفاع دو چشمة مذكور نسبت به چهار طاقی 
و هم چنین قانون ظروف مرتبط )تنبوشه(، آب به صورت فواره، حوض 
مركزی بخش فوقانی چهار طاقی را پر می كرده است. آن گاه سرريز آب 
ــط آب راه به حوض های ديگر تقسیم می شده و سپس مازاد آن  توس
از چهار جهت چهار طاقی به داخل سد راه می يافته است. تداوم عمل 
مذكور، عالوه بر ايجاد صدای موسیقی آب، سبب آرامش افراد ساكن 
ــب، 1383: 109[. آب ذخیره شدۀ سد  ــد ]موسوی نس در آن می ش
نیز به مصارف كشاورزی روستاهای پايین دست می رسید كه امروزه 
ــارو و شاه كیله از آن استفاده  ــاورزان روستاهای علی تپه، س نیز كش
می كنند. شايان ذكر است كه تنها بخش كوچکی از اين مجموعه مورد 

گردشگری در سطح شهرستان؛
 عدم تخصیص اعتبارات الزم برای احداث و توسعة زيرساخت های 

گردشگری؛
ــرمايه گذاری به دلیل  ــرای س ــتن بخش خصوصی ب  رغبت نداش

مشکالت فراوان اداری؛
 روند كند اكتشاف و مرمت آثار تاريخی؛

 ضعف تبلیغات و اطالع رسانی؛
 فقدان تعامل صحیح و منطقی بین سازمان های ذی ربط )مراتع و 

جنگلبانی، میراث فرهنگی، شهرداری و...(؛
 ضعف آموزش در زمینة نگه داری از عرصه های طبیعی )جنگل ها( و 

امکانات و تجهیزات موجود؛
 آلودگی شديد محیط و ضعف سیستم جمع آوری و دفع زباله ها.

گلبادی مانند خزه )موقعيت 9( 
روی تنة درختان، به ويژه درختان خودروی منطقه نظیر بلوط، 
پوششی به نام خزه رشد می كند. با كمی دقت می توان از روی میزان 
ــخیص جهت وزش بادهای غالب، به كیفیت  تراكم آن ها، ضمن تش
بادها نیز پی برد. به تعبیری، تراكم زياد خزه در سمتی از تنة درختان 

نشان دهندۀ جهت وزش بادهای مرطوب غالب از آن سمت است.

فرسايش شديد خاك )موقعيت 11( 
ــده اند و زمین های  ــا تخريب ش ــیب دار، جنگل ه ــی ش در اراض
ــاورزی به وجود آمدند. اين زمین ها عموماً به زير كشت گیاهان  كش
يك ساله می روند. شخم زدن نامناسب زمین )شخم در جهت شیب( 
ــت؛ به طوری كه پس از هر  ــايش شديد خاک شده اس موجب فرس
بارندگی شديد، شیارهای عمیقی در آن ايجاد می شود. تداوم فرسايش 

ــتان شناسان قرار گرفته است. قطعاً با تکمیل عملیات  اكتشاف باس
اكتشاف، ابعاد بیشتری از تلفیق شگفت انگیز هنر و علم ايرانی آشکار 

خواهد شد. 
ــگری، اين منطقه توسعة  در مجموع، به رغم توان فراوان گردش
ــکالت آن  می توان به  ــت كه از اهم تنگناها و مش چندانی نیافته اس

موارد زير اشاره كرد:
 فقدان مديريت متخصص و كارامد؛

 تغییر مکرر مديريت ها؛
ــی معین برای توسعة  ــت گذاری، هدفمندی و خط مش  نبود سیاس

تصوير 6. سه فصل در يك تصوير، به ترتیب از جلو: زمستان، پايیز و بهار )گلدهی كلزا در جلگه(

تصوير 5. سد و چهارطاقی درون آن
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سبب ظاهر شدن سنگ مادر زيرين در برخی قسمت های باالدست 
اين اراضی شده است.

تأثير ارتفاع در کاهش دما
ــش درجه دمای  ــط به ازای هر هزار متر ارتفاع، ش به طور متوس
ــايان و همکاران، 1388: 17[. به عبارت ديگر،  هوا كاهش می يابد ]ش
ــدار اين كاهش يا افت محیطی دما معموالً بین 0/5 تا 0/6 درجه  مق
ــی، 1371: 112[. با وجود  ــت ]علیجانی، كاويان در هر 100 متر اس
اين كه اختالف ارتفاع بهشهر با مجموعة تاريخی عباس آباد به سختی 
از 500 متر تجاوز می كند، ولی اختالف دمای اين دو كامالً محسوس 
ــت ]حدود پنج درجة سانتیگراد[. در حالی كه در زمستان ها برف  اس
منطقة عباس آباد را سفیدپوش می كند، در ناحیة جلگه ای بارش ها به 
صورت باران نازل می شوند )تصوير 6(. در تابستان ها نیز خنکی هوای 
عباس آباد بسیاری از مسافرين و شهروندان را به سمت خود می كشاند.

نتيجه گيری
ــال های اخیر، مبنی بر  ــی در س ــرد جديد كتاب های درس رويک
ــائل مبتالبه جامعة بشری، گامی مؤثر در گذر از جغرافیای  طرح مس
توصیفی به جغرافیای كاربردی است. با وجود همة اين تالش ها، هنوز 
ــوبات باقی مانده از تصورات غلط در مورد جغرافیا  تا زدودن كامل رس
و نیل به اين مقصود كه علم جغرافیا با نگاه همه جانبة خود می تواند 
ــان و محیط را به خوبی مديريت كند، راهی بس طوالنی  روابط انس
پیش رو است. برای تحقق چنین هدف بزرگی راهی جز ايجاد تحول 
بنیادين در آموزش جغرافیا نیست. در اين راستا، يافتن مصاديق عینی 
ــی در محیط و تدوين آن ها در قالب يك  آموزه های كتاب های درس
برنامه، می تواند ضمن تعمیق بخشیدن به آموخته ها، موجب نشاط، 
ــود. پیرو چنین هدفی،  ــی و تقويت نگاه علمی دانش آموزان ش پوياي
اين مقاله سعی داشته است تا با شناسايی، تعیین موقعیت و تبیین 
ــهر و  ــهر بهش اجمالی عوارض و پديده های جغرافیايی حدفاصل ش
مجموعة تاريخی عباس آباد، الگويی برای بازديد علمی هدفمند ارائه 
دهد. قطعاً تعمیم چنین الگويی می تواند، ضمن شناسايی دقیق كشور 
ما از حیث جغرافیايی، محمل مناسبی برای تقويت جايگاه اين علم 
ــعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  در برنامه ريزی های عمرانی و توس

جامعه شود. 

پی نوشت
1. Bobek
2. Scharlau
3. Reynal
4. De-O

5. Ehlers
6. Wurm
7. Huto
8. Karst
9. Commoner

10. قانون دوم: ماده دارای حركت گردشی است و همیشه درجايی يافت می شود. 
قانون چهارم: در طبیعت وام بالعوض وجود ندارد.

11. Humus
12. Thompson
13. surpasses for a curios summer house, excelling all his other 
for Painting, hummum, water works, and preserve which is 

stored with game of several sorts.
14. ضربه ای است كه در محل برخورد آب برگشتی و آب جريان يافته از منبع اصلی 

در لوله ها ايجاد می شود.
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ــران در روز  ــة هیئت مديرۀ انجمن ژئومورفولوژي اي ــتمین جلس هش
چهارشنبه مورخ 1390/12/24 در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد. در 
اين جلسه ابتدا آقاي دكتر يماني از سوي هیئت مديره از میزباني آقاي دكتر 
شايان نايب رئیس انجمن و همکاران ايشان قدرداني كرد. همچنین گزارشي 
از جلسة مشترک ساالنة انجمن هاي علمي كه از سوي وزارت علوم برگزار 
ــده بود ارائه دادند. سپس روي موضوع ضرورت برنامه ريزي كمیته هاي  ش
ــترش فعالیت هاي اين  ــال 1391 و ضرورت گس تخصصي انجمن براي س
كمیته ها تأكید و سرانجام دستور جلسه را قرائت كردند و مقرر شد كمیته ها 

در اجراي مصوبات مذكور اقدام كنند.

مصوبات جلسه
1. مقرر شد رؤساي كمیته هاي تخصصي در اولین جلسة هیئت مديرۀ 
ــنبه فروردين سال 1391 تشکیل مي شود،  انجمن كه در آخرين چهارش

برنامه هاي اجرايي كمیتة خود را براي شش ماهة اول سال 1391 ارائه كنند.
ــتورالعمل شرح وظايف انجمن هاي علمي مقرر  2. با توجه به مفاد دس
ــود و در دو جلسة اول  ــد پیش نويس برنامة میان مدت انجمن تدوين ش ش
سال 1391 مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و پس از تصويب براي اجرا به 

كمیته هاي تخصصي ابالغ شود.
3. پیشنهاد شد كه دومین همايش انجمن در مهرماه سال 1391 برگزار 
شود. در اين خصوص موافقت شد براي تعیین جدول زمان بندي، محورهاي 
سخنراني، اعضاي كمیته هاي علمي و اجرايي و نیز چگونگي فراخوان مقاالت 
كمیتة همايش ها برنامة خود را براي بررسي و تصويب در جلسة آتي انجمن 

ارائه كنند.
4. مقرر شد مجمع عمومي انجمن هم زمان با همايش انجمن در مهرماه 

1391 برگزار شود.
5. با استناد به مصوبات قبلي انجمن و با توجه به شرايط فصلي نیم سال 
آيندۀ دانشگاه ها پیشنهاد شد انجمن نسبت به برگزاري كارهاي میداني در 
راستاي وظايف واگذار شده به كمیتة دانشجويي با مشاركت كمیتة آموزش 
ــال 1391 اقدام كند. در اين خصوص قرار شد ضمن  ــتان س در بهار و تابس
تدوين برنامة مشخص، زمان بندي و نحوۀ مشاركت در اين برنامه ها فقط براي 
شركت اعضاي پیوسته از طريق وبگاه انجمن انجام پذيرد. مسئولیت اجراي 

مقدمه
معرف�ی فعاليت ه�ای انجمن های علمی مرتبط ب�ا جغرافيا از 
مصوبات هيئت تحريريه رشد آموزش جغرافياست. انجمن ايرانی 
ژئومورفولوژی از سال 1388 آغاز به کار کرده و هيئت مديره ای را 
از طريق انتخابات مجمع عمومی برای اداره انجمن برگزيده است. 
برای آشنايی خوانندگان مجله با چگونگی تصميم گيری های هيئت 
مديره اين انجمن، خالصه ای از اخبار و مصوبات آن را در اين شماره 

ذکر می کنيم.

ایران ژئومورفولوژي   
انجمن  
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اين موضوع به مسئول دفتر انجمن واگذار و مقرر شد اعضاي هیئت مديره نیز 
در ساير دانشگاه ها در قالب شرح وظايف كمیته هاي تخصصي خود اقدام كنند.
6. شورا از زحمات دكتر شايان رئیس كمیتة آموزش  و پژوهش به دلیل 
برگزاري جلسات سخنراني هاي علمي در سال 1390 قدرداني كرد و مقرر 
داشت كه كمیته هاي تخصصي نسبت به برگزاري سخنراني هاي علمي دربارۀ 
موضوعات مختلف علم ژئومورفولوژي در دانشگاه هاي كشور و با هماهنگي 
ــاني از سوي  ــت اطالع رس كمیتة آموزش و پژوهش اقدام كنند. بديهي اس

كمیتة آمار و وبگاه انجمن صورت خواهد پذيرفت.
ــد كمیتة آموزش و پژوهش، مکاتبات الزم را براي همکاري  7. مقرر ش
انجمن با فرهنگستان علوم پي گیري كند و گزارش خود را در جلسة بعدي 

ارائه دهد.
ــودي درخصوص پي گیري  ــت مديره از تالش هاي دكتر مقص 8. هیئ
انعقاد تفاهم نامة همکاري مشترک و تقويت ارتباطات با دانشگاه دولتي غازان 
روسیه1 قدرداني كرد و با توجه به ضرورت گسترش ارتباطات بین المللي مقرر 
شد كمیتة آمار و وبگاه انجمن نسبت به برگردان وبگاه انجمن به انگلیسي و 

به منظور دوزبانه شدن سايت انجمن اقدام كند.
9. با توجه به كمبود اعتبارات هزينه اي شورا پیشنهاد كرد كه كمیتة 
آموزش و پژوهش نسبت به پي گیري امور مربوط به طرح هاي كاربردي اقدام 

و گزارش فعالیت هاي انجام گرفته را در جلسة بعدي ارائه كند.
ــتناد به بند 5 صورت جلسة هفتمین جلسة هیئت مديره به  10. با اس
تاريخ 1390/9/2 درخصوص موافقت با تشکیل كمیتة دانشجويي انجمن، 
ــس برنامة كمیتة  ــبت ارائة پیش نوي ــئول دفتر انجمن نس ــد مس مقرر ش

دانشجويي انجمن اقدام كند.
11. مقرر شد كمیتة آموزش و پژوهش، برنامة تشکیل كارگاه تخصصي 
كاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژي را براي سال 1391 پي گیري و برنامه 

و نحوۀ ثبت نام را از طريق وبگاه به اطالع اعضاي انجمن برساند.
12. موضوع تشکیل شعبات شهرستاني مطرح و مقرر شد پیشنهادها 
مورد بررسي قرار گیرند و طبق مقررات، موضوع به كمیسیون انجمن هاي 

علمي براي صدور مجوز منعکس و سپس اقدام الزم انجام پذيرد.
13. با پیشنهاد دكتر زمرديان مبني بر تشکیل يکي از جلسات هیئت 
مديرۀ انجمن در بهار سال 1391 در دانشگاه فردوسي موافقت و مقرر شد 
هم زمان، میزگردي نیز از سوي انجمن در آن دانشگاه برگزار شود. زمان اين 

نشست از طريق وبگاه اعالم خواهد شد.
دکتر عزت اله قنواتي، دانشگاه تربیت معلم

دکتر سياوش شايان، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدحسين نادرصفت، دانشگاه آزاد اسالمي

فاضل ايرانمنش، مركز تحقیقات جهاد
دکتر محمدجعفر زمرديان، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر احمد نوحه گر، دانشگاه هرمزگان
دکتر مجتبي يماني، دانشگاه تهران

دکتر مهران مقصودي، دانشگاه تهران
سعيد نگهبان، مسئول دفتر انجمن ژئومورفولوژي

معرفي کتاب 

کورش اميری نيا 
دفتر برنامه ريزی و

 تألیف كتب درسی

اکوتوريسم )از ديدگاه ژئومورفولوژی( 
مؤلفان: فيروز ناظری و صمد شادفر 

ناشر: نشر انتخاب 
نوبت چاپ: اول / 1390 

قيمت: 4000 تومان 

ــی اجمالی جنبه های گوناگون مهم ترين  كتاب حاضر به منظور بررس
پديده ها و عوارض طبیعی گردشگری و همچنین تعاريف و مفاهیم مرتبط 

با صنعت گردشگری نگاشته شده است و چهارفصل دارد:  
ــینة گردشگری، مفاهیم و تعاريف آن  فصل اول كتاب مربوط به پیش
ــگری و علل پیدايش آن، جهانگردی و  ــت. در اين فصل پیشینة گردش اس
ــگری جهان مورد بررسی قرار  ــیم بندی مناطق گردش اوقات فراغت و تقس

گرفته است. 
فصل دوم كتاب به گونه شناسی گردشگری و دسته بندی آن ها براساس 
نقش عوامل جغرافیايی و فرهنگی اختصاص دارد. عوامل جغرافیايی مؤثر 
بر توسعة جهانگردی، پراكندگی جغرافیايی جاذبه های گردشگری، گونه های 
ــگری براساس نقش و كاربرد و توسعة گردشگری و تخريب  مختلف گردش

محیط های جغرافیايی مباحث اين فصل را تشکیل می دهند. 
ــعة گردشگری را مورد  ــوم پديده های ژئومورفولوژيکی و توس فصل س
بحث قرار می دهد. عوارضی مانند هرم های ماسه ای، كلوت ها، گل فشان ها، 
ــارها و  ــمه های معدنی و آب گرم، غارها، آبش ــان ها، يخچال ها، چش آب فش

تاالب ها در اين فصل مورد بررسی قرار گرفته اند. 
ــگری طبیعی و نتايج حاصل  فصل چهارم كتاب به فرايندهای گردش
ــعه،  ــگری در فرايند توس ــعة آن اختصاص دارد. نقش انواع گردش از توس
ــعة پايدار، ويژگی های مراكز اكوتوريستی، نقش  ــم و فرايند توس اكوتوريس
دانش جغرافیا در توسعة گردشگری طبیعی و اكوتوريسم و مشکالت و موانع 

توسعة گردشگری، مهم ترين مطالب اين فصل را تشکیل می دهند.  پي نوشت
1. Kazan (Volga region) Federal University
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مبانی جغرافيايی اکوتوريسم ايران 
مؤلف: جبرائيل خذرلی 

ناشر: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اروميه  
نوبت چاپ: اول/ 1390 

قيمت: 55000 ريال 
فصل اول كتاب كلیاتی دربارۀ معرفی جاذبه های گردشگری براساس 
عناصر آب و هوايی است. در فصل دوم نگاهی به ويژگی های طبیعی كشور 
ايران شده است. در فصل سوم عوامل بنیادين شکل زايی اكوتوريسم )عوامل 
ــکل گیری چشم اندازهای طبیعی( مورد بررسی قرار  مؤثر در پیدايش و ش

گرفته اند. 
ــم اندازهای حاصل از فرايندهای ساختمانی و  فصل چهارم كتاب چش

دينامیك درونی زمین را توصیف می كند. 
ــم اندازهای حاصل از تعامل فرايندهای دينامیك  در فصل پنجم چش

درونی و بیرونی و اقلیمی توصیف شده اند. 
فصل ششم كتاب به تقسیم بندی زيست بوم های كشور ايران براساس 
عوامل دينامیك ساختمانی و اقلیمی پرداخته و خصوصیات و ويژگی های 
ــت بوم ها در جذب گردشگر را توصیف  گردشگری طبیعی هر يك از زيس

كرده است. 
در فصل هفتم به طور خالصه، اقتصاد متکی به اكوتوريسم در كشور 

ايران مورد بحث قرار گرفته است. 

نوبت چاپ: اول / 1390 
قيمت: 3200 تومان 

اين كتاب )اطلس( حاوی اطالعات جالب و خواندنی از كرۀ زمین است. 
كودكان و نوجوانان با مطالعة اين اطلس می توانند اطالعات جالبی دربارۀ 

مکان های مختلف روی زمین به دست آورند و جهان را بهتر بشناسند. 

اطلس بچه ها 

مؤلف: جيسون پيج 
مترجمان: ناصر جعفرزاده/ فاطمه محمدی 

ناشر: مؤسسة فرهنگی هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب 

مبانی جغرافيايی توريسم و اکوتوريسم 
مؤلف: جبرئيل خذرلی 

ناشر: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اروميه 
نوبت چاپ: اول / 1389

قيمت: 5100 تومان 
ــی از جاذبه های  ــن كتاب، توضیح و توصیف برخ ــدف از نگارش اي ه
ــتان آذربايجان غربی و شناساندن آن ها به  ــتی اس ــتی و اكوتوريس توريس
ديگران و رونق امر جهانگردی و گردشگری به لحاظ ايجاد شغل و درآمد و 
بهره برداری از آن در جهت بهبود وضع زندگی مردم كشور به ويژه مردم و 
استان آذربايجان غربی است. اين كتاب در نُه فصل به شرح زير تنظیم شده 

است. عناوين فصل ها به شرح زير است:
فصل اول( كلیات 

فصل دوم( مبانی نظری 
فصل سوم( موقعیت عمومی كشور ايران 

فصل چهارم( كلیاتی دربارۀ استان آذربايجان غربی 
فصل پنجم( توريسم و اكوتوريسم استان آذربايجان غربی

فصل ششم( جاذبه های تاريخی و فرهنگی استان 
فصل هفتم( اكوتوريسم )جاذبه های طبیعی استان( 

فصل هشتم( بررسی اقتصاد استان آذربايجان غربی و تأثیر توريسم و 
اكوتوريسم در آن 

فصل نهم( تجزيه و تحلیل توريستی و اكوتوريستی استان 
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اخبار کتاب 

ــم )رشتة زمین شناسی دانشگاه پیام نور( در واپسین  كتاب ژئوتوريس
روزهای اسفندماه 1390 به بازار عرضه شد. 

اين كتاب نخستین كتاب درسی ژئوتوريسم برای رشتة زمین شناسی 
ــی دانشگاه پیام نور است. پیش تر اين درس از آبان ماه  در مقطع كارشناس
1390 برای دانشجويان عرضه شده بود كه به صورت آنالين مورد استفادۀ 
دانشجويان قرار می گرفت. كتاب حاضر با كیفیت بسیار باال در قطع رحلی و 
با عکس های تمام رنگی چاپ شده و به قیمت 9100 تومان در 250 صفحه 

از سوی انتشارات دانشگاه پیام نور عرضه شده است. 
با توجه به ماهیت بین رشته ای ژئوتوريسم كه در برگیرندۀ علوم زمین 
ــم است، قبالً كتاب مبانی زمين گردشگری با تأکيد بر ايران  و توريس
از سوی سازمان سمت در سال 1388 برای رشتة مديريت جهانگردی در 

مقطع ارشد و كارشناسی در نظر گرفته شده بود. 

كمك به دانش آموزان و حمايت از جغرافیا مهم ترين عامل در نگارش اين 
كتاب بوده است. وقتی روشی خوب نتیجه می دهد و دانش آموزان به راحتی 
ــود. به عالوه از آنجا كه  ــانده ش مطلب را ياد می گیرند آن روش بايد شناس
يك موضوع در طی سال ها به سرعت دچار تغییر و تحول می شود، منابع 
موجود، ديگر برای ارتقای سطح يادگیری كافی نیستند و بايد به فرصت های 

جديدی كه در دسترس اند كه روی آورد. 
هدف اصلی اين كتاب ترويج اين عقیده است كه برنامه های يادگیری 
قابلیت آن را دارند كه متنوع، مفرح و بحث برانگیز باشند. اين كتاب عالوه بر 
بررسی رقابتی كه درس جغرافیا در يك برنامة آموزشی گسترده و فشرده 
ــت از بخش سه به بعد، روش هايی را پیشنهاد می كند كه  و با آن روبه روس
ــت درس جغرافیا در حکم موضوعی ضروری برای  )به حفظ موقعیت درس

مطالعه كمك می كنند.( 

 

90 نکتة آموزشی برای تدريس جغرافی 
مؤلف: اندی ليور 

مترجم: آزيتا ارشادی  
ناشر: قديانی 

نوبت چاپ: اول/ 1390
قيمت: 4000 تومان 

ــه تازگی به حرفة  ــه جغرافی دانانی كه ب ــن كتاب با هدف كمك ب اي
آموزشی وارد شده اند و نیز ترغیب جغرافی دانان مجرب نگاشته شده است 
ــان را ارتقا بخشند. نکات مطرح در اين  تا روش های ياددهی – يادگیری ش
كتاب همگی آزمايش شده و حاصل بیش از 25 سال تجربه در كالس درس 
ــت. در اين راه مرهون زحمات همکاران هستم كه در پرورش بسیاری  اس
از اين نکته ها نقش عمده داشته اند، الهامات و احساس مسئولیت آن ها در 

ژئوتوريسم 
دكتر بهزاد حاج علیلو 

مهندس بهرام نکويی صدري 

مبانی زمين گردشگری 
با تأکيد بر ايران 
بهرام نکوئی صدری
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کورش اميری نيا 

دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی

انتشار فصل نامة جغرافيا و توسعه 
بیست وششمین شمارۀ »فصل نامة علمی – پژوهشی جغرافیا و توسعه« 
دانشگاه سیستان و بلوچستان در بهار 1391 منتشر شد: فهرست مقاالت 

به شرح زير است: 
* رتبه بندی سطح پايداری نقاط روستايی براساس مدل وايکور )مطالعة 

موردی: روستاهای شهرستان فسا در استان فارس(؛ 
ــازی تغییرات كاربردی اراضی زراعی و باير با سطوح ساخته  * مدل س

GLUE-S شده در منطقة شهری اردبیل با استفاده از مدل
* پارامترهای هندسی و نقش آن ها در تغییرات زمانی – مکانی بستر 
رودها )مطالعة موردی: رودخانة رودسر شاخة رود كرخه در استان لرستان(؛ 
* ارزيابی عملکرد تعاونی های كشاورزی در مناطق روستايی )مطالعة 

موردی: شهرستان خرم آباد(؛ 
* پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل فازی! عصبی، شاخص های 

اقلیمی، بارندگی و  شاخص خشك سالی؛ مطالعة موردی! زاهدان؛ 
* تحلیل تصادفات جاده ای منجر به فوت در تعطیالت نوروز 1386 با 

رويکرد اقلیمی؛ 

* تعیین فصول اقلیمی زاهدان با روش تحلیل خوشه ای؛ 
ــرآورد وضعیت  ــی تکنونیك جنبا درب ــاخص های ارزياب * كاربرد ش

تکنونیکی بخش علیای زاينده رود؛ 
* تحلیل سینوتپیکی با روش های حوضه های اترک و گرگان رود )39 

بارش فراگیر(؛ 
* ارزيابی درازمدت اثرات هیدرولوژيك )L-THIA( تغییر كاربردی بر 

رواتاب ساالنه در مقیاس حوضة آبخیز.

مجلة علمی – پژوهشی مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 
يازدهمين شمارة مجلة مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 

دانشگاه اصفهان 

تازه های
نشر جغرافیایی   
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عناوين مقاالت عبارتند از: 
* آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن؛ 

* ارزيابی آسیب پذيری مساكن شهری در برابر زلزله؛ 
ــتقرار شهرک های صنعتی در نواحی  * ارزيابی پیامدهای فضايی اس

روستايی؛ 
ــعة پايدار  ــد در چارچوب توس ــتراتژی مقص ــی و تدوين اس * ارزياب

گردشگری؛ 
* بررسی و تحلیل ابعاد پیوندهای جمعیتی در استان آذربايجان غربی؛ 
ــتم حمل و نقل پايدار  ــل جغرافیايی نقش دوچرخه در سیس * تحلی

شهر اصفهان؛ 
* تخمین تابع تقاضای سفر شهری در بندر تركمن. 

فصلنامة پژوهش های جغرافيايی انسان )علمی – پژوهشی( 

هفتادوهفتمین شمارۀ مجلة پژوهش های جغرافیايی استانی )علمی – 
پژوهشی( دانشگاه تهران با اين مقاالت منتشر شد: 

* تحلیل فضايی شاخص های رشد هوشمند شهری )مطالعة موردی: 
مناطق شهر اصفهان(؛ 

* تحلیل رابطة بین مؤلفه های كاربری زمینی با كاهش جرايم و ناامنی 
شهری )مطالعة موردی: منطقة 17 شهر تهران(؛ 

* بنیادهای شناخت شناسی و روش شناسی نظريه های پست مدرن در 
جغرافیايی سیاسی و ژئوپلتیك؛ 

* تأثیر بلندمرتبه سازی بر میزان جرائم شهری )مطالعة موردی: مناطق 
بیست و دوگانه ی تهران(؛ 

* ارزيابی توان اكولوژيك كاربری توسعة شهری با مدل تصمیم گیری 
ــاری در  ــتان س چند معیاری MCDM و GIS )مطالعة موردی: شهرس

استان مازندران(؛ 
* سنجش توسعة پايدار محله های شهری با استفاده از منطق فازی و 
سیستم اطالعات جغرافیايی )مطالعة موردی: منطقة 17شهرداری تهران(؛ 
* نقش مهاجرت فصلی نیروی كار در معیشت خانواده های روستايی 

)مطالعة موردی: شهرستان سروآباد – استان كردستان(؛ 
* بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر میزان رضايت مندی شهروندان 
از كیفیت محیط زندگی )مطالعة موردی: مقايسة بافت قديم و جديد شهر 

شیراز(؛ 
* بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقالب اسالمی 
ــاركت شهروندی )مطالعة موردی: خانه های انصاف و شوراهای حل  بر مش

اختالف(؛ 
ــتفاده از روش  ــهری با اس * تحلیل توزيع فضايی خدمات عمومی ش
استانداردسازی داده ها؛ تاكسونومی عددی و مدل ضريب ويژگی )مطالعة 

موردی: شهر اردكان( 

فصنامة پژوهش های جغرافيای انسانی )علمی – پژوهشی( 
هفتادوهشتمین شمارۀ فصلنامة پژوهش های جغرافیايی انسانی )علمی 

– پژوهشی( در زمستان 1390 با اين مقاالت منتشر شد: 
* ژئوپلیتیك از نگاهی ديگر: تمركز زدايی از دانش؛ 

* تحلیل عملکرد فضايی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند؛ 
* ارزيابی كمی و كیفی كاربری اراضی شهر مريوان؛ 

ــت ساكنان  ــتاها در بهبود معیش ــت مهاجران به روس * تأثیر بازگش
)مطالعة موردی: شهرستان آق قال(؛ 

ــهرها در سیستم شهری ايران و  ــة توزيع اندازۀ ش * تحلیل و مقايس
كشورهای همساية 

ــله مراتبی، محاسبة  ــة تطبیقی – تحلیلی مدل های سلس * مقايس
گررستری و هم پوشانی وزن برای شناسايی و اولويت بندی توسعة بافت های 

مركزی شهرها )مطالعة مواردی: محلة عیدگاه مشهد(؛ 
* استخراج شاخص های شناسايی بافت فرسودۀ شهری با استفاده از 

)GIS( )مطالعة موردی: محدودۀ غربی بافت فرسودۀ شهر جهرم(؛ 
* مکان يابی و اولويت بندی پارک های شهری با استفاده از روش تحلیل 

سلسله مراتبی TOPSIS و GIS )مطالعة موردی: شهر الشتر(؛ 
* تحلیل نابرابری های توسعة ناحیه ای در ايران؛ 
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* تحلیل نقش گردشگری در توس، ويژگی های كارآفرينانه و گرايش 
به كارآفرينی در بین جوانان روستايی )مطالعة موردی: روستای كندوان و 

اسکندان شهرستان اسکو(؛ 
* نقش تغییرات مورفولوژی رودخانة مرزی هیرمند در روابط سیاسی 

ايران و افغانستان؛ 
* اصل تمامیت ارضی از ديدگاه جمهوری اسالمی ايران؛ 

منتشر شد: 
* اشاره )ارزشیابی روش های پشتیبانی از تصمیم گیری فضايی(؛ 

* بررسی تأثیر دما و رطوبت نسبی روی بارش در دهه های اخیر؛ 
* وحدت جهان اسالم )قسمت چهارم(؛ 

* عوامل و موانع مؤثر در انگیزش همکاری زارعین بهره بردار با ناظرين 
طرح خودكفايی گندم؛ 

* فضا، بعد چهارم قدرت )قسمت ششم(؛ 
ــاری زمین های  ــت آبی ــوژی RS و GIS در مديري ــرد تکنول * كارب

كشاورزی؛ 
ــاورزی كشت توت فرنگی با استفاده از سامانة  * پهنه بندی اقلیم كش

اطالعات جغرافیايی؛ 
* گزارشی از غار فون فوشه؛ 

* توزيع فصلی روزهای بارشی در غرب ايران؛ 
ــعة اكوتوريسم در  ــیل ها و راهبردهای توس * تحلیل و ارزيابی پتانس

منطقة ريچاب در استان كرمانشاه؛ 
* كاربرد مدل های خطی ساده در برنامه ريزی شهری؛ 

* لزوم مشاركت پلیس در برنامه ريزی شهری؛ 
* جنگل حرا؛ 

* گردشگری زنان، فرصت ها و تنگناها از ديدگاه اسالم؛ 
ــاعته به  ــل فراوانی وقوع حداقل دبی و حداكثر بارش 24 س * تحلی

وسیلة روش گامیل و لوگ پیرسون تیپ 3 در رودخانة كمال چای؛ 
ــیراز به منظور توسعة توريسم با  ــهر ش ــرايط اقلیمی ش * مطالعة ش

استفاده از روش TCI؛ 
* تأثیر عناصر جوی و آالينده های هوای شهر تهران بر بیماری سرطان 

ريه؛ 
* توزيع فضايی منابع و معادن در سطوح ارضی گلپايگان؛ 

* توسعة روستايی و توسعة گردشگری؛ 
* كنترل فرسايش خندقی در جلگه های لُی چین با استفاده از سیستم 

مکان يابی جهانی؛ 
* افراز مرز دريايی ايران با عراق. 

* نمايه. 
پژوهشی های  مطالعات  پژوهشی  علمی  مجلة  شمارة  يازدهمين 
شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان در زمستان 1390 با اين مقاالت 

منتشر شد: 
* ارزيابی تحقیق پذيری پیش بینی های كاربردی ارضی و پیشنهادهای 

جهات توسعه در طرح جامع شهر الر؛ 
ــی از زلزله در  ــارت های ناش ــی مدل راديوس در تخمین خس * ارزياب

محیط GIS؛ 
ــازی  ــط از طريق پیاده راه س ــنجی ارتقای كیفیت محی ــکان س * ام

محورهای شهری؛ 
* زنان در بازار كار شهری )مطالعة تطبیقی شهرهای تهران و مونترآل(؛ 
* تحلیل جغرافیايی كانون های جرم خیز جرايم مرتبط با موادمخدر در 

شهر كرمانشاه؛ 
ــتايی بخش  ــگری روس ــطح بندی و برنامه ريزی فضاهای گردش * س

مركزی شهرستان بويراحمد؛ 
* تحلیلی بر داليل مهاجر فرستی شهرهای كوچك )مطالعة موردی: 

شهر قیدار(؛ 
* خالصه های انگلیسی. 

نشرية علمی فنی سازمان جغرافيايی )سپهر( 
ــتمین شمارۀ نشرية علمی فنی سازمان جغرافیايی وزارت  هفتادوهش
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح )سپهر( در تابستان 1390 با اين مقاالت 
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ساموآ
سعيد بختياري

كليدواژهها: س��اموآ، كارتوگراف��ي، اقليم، نيمكرة جنوبي، 
جزاير تونگا، استراليا

نامرسمي:كشور مستقل ساموآ
(Samoa) ناممحلي: ساموآ

[SAMOA (.ws)] نامبينالمللي: ساموآ

ساموآ با 2/831 كيلومترمربع، صد و شصت و نهمين كشور 
جهان است و در نيمكرة جنوبي در آب هاي غربي اقيانوس آرام، 
شمال جزاير تونگا و غرب س��اموآي آمريكا و شمال خاوري 

استراليا جاي دارد.
كشور ساموآ مركب اس��ت از جزيره هاي ساوايي )1/690 
كيلومترمربع(، اوپولو )1/100 كيلومترمربع(، مانونو و آپولينا و 
جزئي از جزاير پولينزي. جزاير مزبور كوهستاني هستند و منشأ 
آتش فشاني دارند و بلندترين نقطة آنها به نام كوه سيلي 1857 

متر ارتفاع دارد.
ــوا:اقلي��م آن گرم و مرطوب و پرباران اس��ت و  آبوه

بادهاي اقيانوسي به اعتدال دماي آن كمك مي كنند.
جمعيت:براساس آمار سال 2010، ساموآ جمعيتي بالغ بر 
183/000 نفر دارد و صد و هفتاد و هفتمين كشور جهان است. 
از اين تعداد 20/4 درصد در شهرها و 79/6 درصد در روستاها 
)2009( زندگ��ي مي كنند. تراكم جمعي��ت نيز 64/6 نفر در هر 

كيلومترمربع است.
توزيعسني:آمار سال 2008 نشان مي دهد كه 37/3 درصد 
افراد زير 15 سال، 26/3 درصد بين 15 تا 29 سال، 18/2 درصد 
بين 30 تا 44 سال، 11/1 درصد بين 45 تا 59 سال، 5/3 درصد 
بين 60 تا 74 سال، 1/6 درصد بين 75 تا 84 سال و 0/2 درصد 

نيز بيش از 85 س��ال سن دارند. متوسط عمر مردان 68/8 سال و زنان 
74/6 سال است.

تولدومرگومير:طبق آمار سال 2008، ميزان تولد 25/5 نفر در 
هر هزار نفر، ميزان مرگ و مير 5/5 نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ و 

مير كودكان نيز 20/4 نفر در هر هزار تولد )2006( بوده است.
تركيبنژادي:در سال 2006، حدود 92/6 درصد جمعيت كشور، 
نژاد ساموآيي )پولينزيايي(، 7 درصد ارونزويايي و 0/4 درصد اروپايي 

بوده اند.
مذهبوزبان:براساس اطالعات سال 2006، حدود 97/7 درصد 
جمعيت كش��ور س��اموآ، از فرقه هاي مختلف مسيحيت و 2/3 درصد 
از اديان ديگر پيروي مي كنند. زبان هاي رس��مي و رايج آن ساموآيي و 

انگليسي است كه با خط التين نوشته مي شوند.
پايتخت:شهر آپيا با 37/237 نفر جمعيت )2006(، پايتخت كشور 
ساموآ است و شهرهاي مهم آن عبارت اند از: وايتله )6/294(، فاله آسيو 

)3/548(، وايله )3/174( و له آئوواآ )3/015 نفر(.
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نوعحكومت:مش��روطة سلطنتي با يك مجلس قانون گذاري. 
رئيس حكومت يا همان پادشاه، توئياتو آتوپو آتاماسسه افي از سال 
2007 و رئيس دولت، يعني نخس��ت وزير، توئيالئپا س��ايلله ماليه 

لگوئي از سال 1998 است.
طبق قانون اساس��ي س��ال 1962 پس از فوت پادشاه، رؤساي 
كشور به دست مجلس قانون گذاري )فونو( براي مدت 5 سال انتخاب 
خواهند شد. مجلس قانون گذاري 49 عضو دارد و دورة نمايندگي 
آنان 5 سال است. كرسي هاي مجلس قانون گذاري )2001(: حزب 
محافظ حقوق بش��ر 23 كرس��ي، حزب توس��عة ملي 13 كرسي و 
منفردين 13 كرس��ي. ساموآ در تاريخ 1962/1/1 از زالندنو مستقل 

شد. روز ملي اين كشور، اول ماه ژوئن، روز قانون اساسي است.
ساموآ در س��ال 1976 به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و 

عالوه بر آن در سازمان هاي زير نيز عضويت دارد:
كنفرانس تجارت و توس��عة ملل متحد (UNCTAD)، صندوق 
ك��ودكان ملل متحد (UNICEF)، س��ازمان خواربار و كش��اورزي 
ملل متحد (FAO)، بانك بين المللي ترميم و توسعه )بانك جهاني/ 
IBRD(، س��ازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ICAO)، انجمن 
بين المللي توس��عه (IDA)، بنگاه مالي بين الملل��ي (IFC)، صندوق 
بين المللي پول (IMF)، سازمان بين المللي كشتيراني (IMO)، اتحادية 
بين الملل��ي مخابرات راه دور (ITU)، س��ازمان آموزش��ي، علمي و 
 ،(UPU) اتحادية جهاني پس��ت ،(UNESCO) فرهنگي ملل متحد
س��ازمان جهاني بهداش��ت (WHO)، س��ازمان جهاني هواشناسي 
(WMO)، سازمان تجارت جهاني (WTO)، كميسيون اقيانوس آرام 
 ،(ACP) كشورهاي آفريقا، كارائيب و اقيانوس آرام ،(SPC) جنوبي
بانك توسعة آس��يا (ADB)،  اتحادية كشورهاي جزيره اي كوچك 
(AOSIS)، جامعة اقيانوس آرام، مجمع جزاير اقيانوس آرام (PIF) و 

ملل مشترك المنافع.
كشاورزيوصنايع:محصوالت عمدة كشاورزي اين كشور را 
نارگيل، موز، تارو، آناناس، پرورش خوك، انبه، آواكادو، گوشت گاو 
و عسل )2008( تشكيل مي دهند. مهم ترين صنايع آن عبارت اند از: 

ماءالشعير و كرم نارگيل.
در س��ال 2007، ح��دود 29/3 درصد خاك كش��ور س��اموآ را 
زمين هاي كشاورزي،  1/1 درصد را مراتع و چمنزار و 60/4 درصد 
را جنگل تش��كيل داده است. دام هاي زندة آن خوك و گاو بوده اند. 
هم چنين اين كش��ور در س��ال 2009 حدود 108 ميليون كيلووات 
ساعت برق توليد كرده است. ميزان صيد ماهي آن نيز در سال 2008، 

معادل 3/803 تن برآورد شده است.
نيرويكار:طبق آمار س��ال 2008، تع��داد نيروي كار 62/000 
نفر بوده است كه 35 درصد جمعيت را تشكيل مي داده اند. شاعالن 
باالي 15 سال 63 درصد، زنان 31 درصد و افراد بيكار )2006( 1/1 

درصد بوده اند.

واحدپول:تاال (SAT) معادل 100 سنت است. هر دالر آمريكا 
معادل 2/46 تاال و هر تاال معادل 5/900 ريال است.

درآمدناخالصملي:در سال 2009، درآمد ناخالص ملي ساموآ 
به 508 ميليون دالر آمريكا رس��يد و ميزان س��رانة آن حدود 2/840 

دالر آمريكا بود.
واردات:كش��ور ساموآ در س��ال 2008 حدود 287/9 ميليون 
دالر آمريكا كاال وارد كرده است كه عمدتاً شامل مواد غذايي )23/8 
درصد(، نفت تصفيه شده )22/8 درصد(، ماشين آالت و تجهيزات 
)6/7 درص��د(، مصنوع��ات فلزي )5 درصد( و نامش��خص )16/4 
درصد( بوده است. اين كاالها از كشورهاي استراليا )25/6 درصد(، 
نيوزيلند )22/8 درصد(، آمريكا )12/4 درصد(، چين )7/4 درصد( و 

سنگاپور )7/4 درصد( وارد شده اند.
صادرات:در سال 2008، حدود 72 ميليون دالر آمريكا كاال، شامل 
وايرش��مع ماش��ين )80/1 درصد( ماهي تن )6/8 درصد(، ماءالشعير  
)1/8 درصد(، آب مي��وه )1/7 درصد( و روغن نارگيل )1/4 درصد( 
به كشورهاي استراليا )81/7 درصد(، زالندنو )10/1 درصد( ساموآي 

آمريكا )3/6 درصد( و آمريكا )1/9 درصد( صادر شده است.
ارتش:كشور ساموآ فاقد هرگونه نيروي دفاعي است و براساس 
پيمان دوستي سال 1962، امور دفاعي آن برعهدة كشور نيوزيلند است.

حملونقل:طول راه ه��اي اتومبيل رو در س��ال 2001، بالغ بر 
2/337 كيلومتر بوده اس��ت. هم چنين در س��ال 2005 تعداد 5/924 
دستگاه اتومبيل  سواري و 4/894 دستگاه اتوبوس و كاميون در اين 

كشور مشغول به كار بوده اند.
ارتباطات:در س��ال 2003، تع��داد 27/000 گيرندة تلويزيوني 
)152 دستگاه براي هر هزار نفر(، 32/000 خط تلفن )2009( )178 
خ��ط براي هر هزار نفر(، 151/000 خط تلفن همراه )2009( )844 
خط براي هر هزار نفر(، 4/000 دستگاه رايانة شخصي )2005( )22 
رايان��ه براي هر هزار نفر(، و 9/000 اش��تراك اينترنت )2009( )50 

اشتراك براي هر هزار نفر( مورد استفاده قرار گرفته است.
بهداشت:در سال 2005، تعداد 50 پزشك )هر 3/570 نفر يك 
پزشك( و تعداد 219 تخت بيمارستاني )براي هر 831 نفر يك تخت 

بيمارستاني( وجود داشته است.
تغذيه:122 درصد، حداقل مقدار كالري مورد نياز توصيه شده 

از سوي فائو )2002(.
آموزش:نرخ باسوادي ساموآ در سال 2008، حدود 98/7 درصد 
بوده است. جدول زير نسبت هاي آموزشي دوره هاي تحصيلي را در 

سال 09-2008 نشان مي دهد.
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