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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر  انتشارات وتکنولوژی آموزشی 

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 ضميمه 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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ــیع مي نمايد. گاه اين توقعات از طريق برنامه هاي درسي، گاه از  ــیار وس دامنة توقعات از معلمان و دبیران جغرافیا بس
ــوي سردبیر يك مجلة خاص دبیران اعالم مي شود. براي  ــتي و گاهي هم از س طريق برنامه هاي آموزش جغرافیاي فرادس
ــته انتظار دارند، در كالس از روش هاي فعال آموزش جغرافیا استفاده كنند تا  ــي از دبیران اين رش مثال، برنامه هاي درس
ــي يا خروج از كالس  ــود، در حالي كه اين گونه روش ها نیازمند ابزارها، فضاهاي آموزش يادگیري پايدارتر و ماندگارتر ش
درس و حضور در طبیعت يا محیط مصنوع است. برنامه هاي آموزشي باالدستي هم جاي خود دارند؛ گاه مثاًل انتظار دارند 
ــود يا آموزش هاي محیط زيستي و ارزش گذاري و احترام به طبیعت نیز با  ــهروند خوب با آموزش جغرافیا تربیت ش يك ش
آموزش اين علم به دانش آموزان منتقل شود. اين توقعات همیشه هم بیجا نیستند، زيرا در برنامه هاي آموزش جغرافیاي 
كشورهاي مختلف براي خود جايي باز كرده اند و در برنامه هاي آموزش جغرافیاي كشور ما هم تا حدود زيادي جايگزين 

برنامه هاي سابق شده اند.
اما توقعات ما از شما چیست كه بابي تازه از آموزش جغرافیا را به روي شما و دانش آموزانتان باز مي كند؟

ــد، معلمان جغرافیا از هر فرصتي سود مي جويند تا در محیط حضور  ــفر مهیا باش ــايل س ما گمان مي بريم كه اگر وس
يابند و آن را از نزديك لمس كنند و از آن بیاموزند.

ــاهدۀ اولیه،  ــت كه معلمان و دبیران جغرافیا فعاالنه در اين محیط ها حضور مي يابند و عالوه بر مش گمان ما بر آن اس
ــف مي كنند و عالوه بر پژوهش دربارۀ آنها، در كالس هاي درس خود از اين مشاهدات به عنوان  ــائلي را در محیط كش مس

ابزار يا شواهدي بر مباحث مطرح شده در سرفصل هاي درسي جغرافیا بهره مي گیرند.
ما فکر مي كنیم اين عالقه مندي به سفر و گشت وگذارهاي جغرافیايي كه جنبة علمي هم دارند، از عاليق ويژۀ دبیران 
جغرافیاست كه در آن ها دبیران احساس آسايش و آرامش شخصي كرده و پويايي علمي رشتة خود را باور مي كنند. اين 
ــاني صورت مي گیرند كه اتفاقي با يکديگر  ــته و گاه همراه با كس ــفرها گاه فردي، گاه خانوادگي، گاه با همکاران هم رش س
ــت: عکس برداري از  ــدني سفر معلم و دبیر جغرافیاس ــفرها يك چیز همواره جزء جدانش ــده اند، اما در اين س ــفر ش هم س
ــترده دارند، از عکس برداری در سفرهاي محلي و يکي دو روزه گرفته  ــفرها، كه طیفي گس جلوه هاي بصري موجود در س
ــفر نیز براي گردشگران و مشاهده كنندگان ما كه در اينجا دبیران  ــفرهاي كشوري و حتي منطقه اي. اين مقیاس س تا س

جغرافیا هستند، خود، نشانه اي از گستردگي جهان و مقیاس هاي ديد )منظر( و ديگر آموزه هاي جغرافیايي است.
سخن ما اين است: از اين سفرهاي كوتاه يا بلندمدت، سوغات به كالس بیاوريد! اين سوغات ممکن است يادداشت ها 
ــفر گرفته ايد و به كمك آن ها مي توانید بر غناي مباحث مطرح شده در كالس درس  ــند كه در جريان س و عکس هايي باش

جغرافیا بیفزايید و آموزش جغرافیايي به روز و فعال داشته باشید.
ــت؟ اگر حتي چنین چیزي هم بگويید، ما مطمئنیم كه شما دانش آموزانتان را  ــت؟ دلمان خوش اس توقع بیجايي اس

از سوغات هاي سفر بي بهره نمي گذاريد. درست است؟

سياوش شايان

توقعات بيجا
روش فعال آموزش و يادگيري پايدار
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اصول مقدماتی
 نگارش مقالة علمی   

داريوش مهرشاهی، عضو گروه جغرافیای دانشگاه يزد 

پيشگفتار
خواندن نوشتة سردبیر گرامی با عنوان »فقط به نويسندگان نوقلم!« 
)شايان، 1391(1 باعث شد تا بار ديگر به اهمیت درست نوشتن و صرف 
وقت در تهیة مقالة علمی توجه كنیم. اين نوشته، تنها نشان دهندۀ بخشی 
از نوک كوه يخ »بی مايه و كم مايه نويسی علمی« در جغرافیای اين ملك 
ــی و علمی گران قدر رشد آموزش  ــت كه گويا برخی، مجلة آموزش اس
جغرافیا را جايی برای نمايش بیهوده نويسی ضدعلمی می پندارند. اولین 
ــت كه از دل و  ــايد اين اس و مهم ترين نکته در نگارش مقالة علمی ش
مغز نويسنده يا پژوهشگر برآيد و حاصل آن، حداقل مطالعة ده ها، اگر 
ــجوی  ــد. وقتی كه دانش ــه صدها، مقاله و كار قبلی در آن زمینه باش ن
ــه منبع  ــی برای كار تحقیقی خود در ترم چهارم، فقط از س كارشناس
)!!!( استفاده می كند، آن هم با رونويسی از محیط اينترنت، چه می توان 

نوشت يا گفت؟! 
نوشتن يك مقالة علمی، با هر چند صفحه يا هر موضوعی كه باشد 
ــدادی اصول بنیادی پیروی می كند كه رعايت نکردن آن ها لطمة  از تع
ــته می زند و تا حدود زيادی موجب می شود كه  جبران ناپذيری به نوش
ــتفاده و توجه خوانندگان قرار  ــايد مورد اس مقاله آن چنان كه بايد و ش
نگیرد. يکی از نوشته های توضیحی در ارتباط با اين موضوع كه در اواخر 
زمستان 1993 در نشرية انجمن خاكشناسی آمريکا به چاپ رسید، به 
نکته های مهمی اشاره می كند و با وجود آنکه حدود دو دهه از چاپ آن 
می گذرد هنوز هم می تواند برای نويسندگان و پژوهشگران جوان مفید 
ــه از پاراگراف قبلی و بعدی  ــد. در اين ترجمه هر پاراگراف با فاصل باش
مشخص می شود و برخی مثال ها و نمونه ها نیز برای مطابقت با ادبیات 

و نگارش ايرانی تغییر داده شده اند.

کليدواژه ه�ا: اصول نگارش علمی، مقالة علمی، پژوهش، نگارش 
علمی، ويراستار 

موضوع و مسئلة اصلی 
ــات تازه از  ــر مجالت علمی انتقال اطالع ــی از اهداف مهم نش يک
ــگران به خوانندگان است. پرسشی كه در اينجا  نويسندگان يا پژوهش

ــود اين است كه اگر يك مقاله به خودی خود بیان كنندۀ  مطرح می ش
واقعیت های تحقیقی خاصی باشد، ديگر چه لزومی دارد كه مؤلف دربارۀ 
ــم آن نگرانی به خود راه دهد و خود را به  ــی انتقال مفاهی روش و زيباي

زحمت اندازد؟ دو دلیل عمده در اين رابط وجود دارد.
ــه خواننده اگر بخواهد به نحو مطلوب مقاله را درک كند،  اول اينک
ــجم و روان باشد. اين  ــبك بیان، منس آن مقاله بايد از نظر نگارش و س
ــتری دارد تا از سوی  ــانس بیش ــت كه چنین مقاله ای ش بدان معناس
هیئت گردانندگان نشريه و داوران پذيرفته شود و دفعات كمتری مورد 
ــر و تصحیح قرار گیرد. دوم اينکه اگر مقاله ای روان، منظم و  تجديدنظ
قابل فهم نوشته شده باشد، احتمال بیشتری برای خوانده شدن دارد تا 

مقاله ای كه گنگ و پیچیده ارائه شده باشد.
دربارۀ مجالت تخصصی بايد توجه داشت كه ويراستاران مقاالت و 
نیز خوانندگان اين قبیل نشريات، معموالً آدم های پرمشغله و گرفتاری 
هستند. شايد آن ها نیز قلباً مايل باشند كه نوشتة همة افراد را در نهايت 
ــر صبر مطالعه كنند، ولی در عین حال آن ها نیز سرگرم  صداقت و س
تحقیق های شخصی يا نوشتن مقاله ها يا كتاب های خويش هستند. از 
ــخصی و شغلی  اين باالتر، آنان نیز مثل بقیه، گرفتاری ها و نیازهای ش
ديگری به غیر از اين كار )يعنی مطالعه و ويراستاری مقالة نويسندگان 
ــت. به  ــرم( دارند و بنابراين وقت و حوصلة محدودی خواهند داش محت
همین دلیل است كه آن ها هنگامی كه با نوشته ای درهم و برهم مواجه 
ــوند، وقتی كه در اولین مرور نتوانستند لّب مطلب را به درستی  می ش
درک كنند، به احتمال زياد آن متن را به كناری می نهند تا در فرصتی 
مناسب تر به آن بپردازند؛ و باالخره اگر در آن فرصت مجدد نیز نتوانستند 
مطلب نوشته را قابل فهم بیابند، عطای آن را به لقايش خواهند بخشید! 
ــه ای گنگ و از لحاظ  ــا وجود چاپ احتمالی مقال ــع، حتی ب درواق
ــريه، تنها خوانندگان چنین  ــاختاری درهم ريخته در اين يا آن نش س
ــندۀ آن و چند همکار نزديك او خواهند بود! در  ــته ای، خود نويس نوش
ــده باشد، تنها تعداد  ــته ش درجة بعدی، اگر مقاله تا حدودی بهتر نوش
ــگران آن رشته يا دانشجويان بسیار عالقه مند و كوشا  اندكی از پژوهش
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ــتة علمی منظم، منسجم و از  آن را خواهند خواند. در مقابل، يك نوش
ــبك ارائة مطلب و آيین نگارش، قوی و پخته می تواند تا حد  لحاظ س
ــیعی با استقبال گرم خوانندگان مواجه شود و عدۀ بسیار بیشتری  وس
را به فیض برساند. يك چنین نوشته ای، هرچه بیشتر مورد مأخذدهی 
قرار می گیرد، عدۀ بیشتری به وسیلة آن با موضوع تحقیقی مورد نظر 

نويسنده و ارزش كار او آشنا خواهند شد.
به طور خالصه، اگر زمان طوالنی تری وقف تهیة يك اثر علمی، قابل 
فهم و قابل استفاده شود با برخورد و استقبال مثبت خوانندگان و جلب 
توجه محققان آن رشته و ساير اهل علم روبه رو خواهد شد و در عمل، 

خوانندگان و دانشجويان بهرۀ بیشتری از آن خواهند برد.
ــخص  ــت كه همواره ش رمز تدارک يك مقالة علمی جالب آن اس
نويسنده، خوانندگان يا مخاطبان خويش را در نظر داشته باشد. مؤلفانی 
كه به هنگام تدارک نوشتة خويش، خوانندگان را در خاطر دارند، برخالف 
ــان می نويسند، بسیار روشن تر و سريع تر  آنان كه تنها برای دل خودش
ــد اهداف و مفاهیم پژوهش خود را به خوانندگان مقاله منتقل  می توانن
كنند. محققانی كه از نظر نحوۀ ارائة گزارش يا سبك مقاله نويسی نگرانی 
ــه خود راه نمی دهند و فکر می كنند كه خوانندگان به هر حال منظور  ب
ــخت  آن ها را درک خواهند كرد يا بايد منظور آن ها را درک كنند)!(، س
در اشتباه اند. برعکس، بسیار محتمل است كه اكثريت خوانندگان، منظور 
مورد بحث را اصالً متوجه نشوند. برای مثال آن دسته از خوانندگانی كه 
زبان مادری آن ها انگلیسی نیست، دانشجويانی كه در ابتدای راه مطالعه و 
تحقیق قرار دارند يا هنوز به سطح مهارت و تخصص نويسنده نرسیده اند 
ــه در زمینه هايی متفاوت كار  ــته های ديگر ك و باالخره متخصصان رش
ــا و برخی روش های خاص  ــت از نتايج، يافته ه می كنند، ولی ممکن اس
اين تحقیق اطالعات جديدی كسب كنند؛ همه در معرض اين خطر قرار 
دارند كه نوشتة شما را به درستی يا اصالً درک نکنند. مختصر اينکه يك 
نويسندۀ علمی عاقل به هنگام تهیة مقاله، همواره توان خوانندگان خويش 

را در نظر می گیرد.

انتخاب عنوان مقاله 
عنوان مناسب و قابل فهم، نخستین عاملی است كه خواننده را به 
ــث انصراف او از مطالعة يك مطلب  ــود جلب می كند يا برعکس باع خ
می شود. يك عنوان ضعیف و مبهم ممکن است محتويات مقاله را حتی 
از نظر عالقه مندترين افراد دور نگاه دارد. به همین دلیل است كه يك 
عنوان مناسب بايد شامل شش تا حداكثر دوازده كلمه باشد، بدون به 
كار بردن عالئم اختصاری و تا حد ممکن با استفاده از واژه های مأنوس 

)البته اگر در آن موضوع خاص وجود داشته باشد(. 
ــروع هر عنوان بهتر است با واژه يا واژه های كلیدی در آن مقاله  ش
ــیع دارد و  ــا يك اصطالح يا واژه ای كه كاربردی وس ــد، نه ب همراه باش
ــا »تأثیر... بر...«.  ــد، از قبیل »اثر عامل ايکس بر...« ي نامفهوم می نماي

همیشه در عنوان از واژه های گنگ و پیچیده صرف نظر كنید.

چکيده يا خالصه 
ــود، بايد  ــوالً در آغاز آن مطرح می ش ــدۀ يك مقاله كه معم چکی
ــد. برآورد شده كه چکیدۀ  ــاند، نه اينکه معماگونه باش مفهومی را برس

مقاالت در مجالت معتبر علمی بین پنجاه تا پانصد برابر اصل متن مقاله 
خواننده دارد. بنابراين چکیده بايد اطالعاتی را برساند، نه آنکه فقط وعدۀ 

وجود اطالعاتی را در متن مطرح سازد. 
هرگز در چکیده از عباراتی مانند »... شرح داده شده« يا »ارائه داده 
خواهد شد« و از اين قبیل استفاده نکنید. در عوض، اصل موضوع را به 

اختصار و به ترتیب موجود در متن اصلی شرح دهید.
همواره چکیده را با بیان داليل منطقی، عینی و ملموس در مورد 
علت تحقیق آغاز كنید و هرگز مستقیماً وارد روش و جزئیات كار نشويد. 
هنگامی كه شخصی چکیده ای را مبنی بر اينکه مثالً »اثر مادۀ شیمیايی 
الف بر گیاه ب مورد مطالعه قرار گرفته است« می خواند، ممکن است 

بالفاصله از خود بپرسد كه چرا چنین چیزی مطالعه شده است؟

پيشنهادهای عمومی برای مقاله نويسی 
بهتر است به سبك نگارش رايج در هر يك از مجالت علمی معتبر 
ــق گرفت. در صورتی كه اين موضوع  با دقت توجه كرد و از آن سرمش
ــتاران آن نشريه در نخستین برخورد  را مورد توجه قرار ندهید، ويراس
ــما، گمان خواهند كرد كه مقاله را برای نشريات ديگری  ــتة ش با نوش
ــته ايد و آن را به شما باز خواهند گرداند. اصالً جالب نیست مقالة  نوش
خود را به نحوی بنويسید كه ويراستار يا داور آن را با احساس منفی آغاز 
كند. ويراستار يا داوری كه از نحوۀ نگارش شما عصبی شده باشد ممکن 
ــت نسبت به بقیة مطالب شما نیز پیش داوری منفی پیدا كند. چه  اس
چیزهايی موجب عصبانیت داور يا بازخوان )مروركننده( مقاله می شود؟ 
در درجة اول اشتباهات پیش پا افتادۀ تايپی و نگارشی! شما بايد خود در 
ــتادن مقاله، آن را به دقت مرور و تصحیح كنید تا  ابتدا و قبل از فرس
خطاهای ديکته ای، نقطه و عالمت گذاری ها و نقايص دستوری رفع شده 
ــد. حتی پس از پايان بازخوانی خودتان و زمانی كه فکر می كنید  باش
ــت آن را به كسی  ــما بی عیب و نقص است باز هم بهتر اس ــتة ش نوش
بدهید تا مرور كند يا چند روزی آن را كنار نهید و سپس از نو مرور و 

تصحیح كنید. 
صحت شماره گذاری و يکنواختی و درستی در نحوۀ آوردن مآخذ 
داخل متن و پايان متن را بررسی كنید. شايد نتوانید باور كنید كه چه 
مقدار از مقاله هايی كه روی میز داوران و ويراستاران انباشته می شوند، 
اشتباهاتی در تاريخ مآخذ، عنوان مآخذ و نام مؤلفان مآخذ در فهرست 
ــت  نهايی  ــاوت مآخذ در متن مقاله و فهرس ــی يا تاريخ های متف نهاي
هستند. از ويراستاران علمی يا داوران شورای سرپرستی مجله نمی توان 
ــت كه مقاله ای را از لحاظ نويسندگی، ديکته و انشاء سرتاپا  توقع داش
غلط گیری كنند يا در قسمت هايی از آن مانند چکیده دست برند كه 

مسئولیت تغییر و تصحیح آن ها مستقیماً بر عهدۀ خود نگارنده است. 
ــتن يك مقاله مشکل داريد،  ــت در نوش به ويژه اگر برای بار نخس
می توانید با اشخاص يا دوستانی كه در اين كار تبحر و تجربة كافی دارند 
مشورت كنید و كمك بخواهید يا در مواردی از مؤسسات حرفه ای كه 

ويراستاران متخصص دارند راهنمايی و ياری بخواهید.

نوشتن متن مقاله
مقالة خود را طوری طراحی كنید كه به اين چهار پرسش اساسی 
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پاسخ دهد: 
ــوع را آغاز كرده ايد؟ اين بخش  ــی اين موض 1. چرا و چگونه بررس

عمالً مقدمة نوشتة شما را تشکیل می دهد.
ــمت  2. چگونه اين تحقیق را انجام داده ايد؟ اين بخش همان قس

روش يا تکنیك انجام پژوهش است.
3. چه داده ها2 يا نتايجی را از انجام آن به دست آورده ايد؟ يا همان 

نتايج3، يافته ها و برداشت های تحقیق شما.
ــد و چگونه به  ــت می آي ــه ای4 از اين تحقیق به دس ــه نتیج 4. چ
موضوعات شناخته شدۀ ديگر در اين رشته مربوط می شود؟ اين قسمت، 

همان بحث5 و نتیجه گیری است. 
در مقدمه، تنها از كارها و تحقیقاتی بحث می كنید كه مستقیماً در 
ارتباط با موضوع تحقیق شما هستند. الزم نیست كه هر مقاله ای را كه 
در ارتباط با موضوع تحقیق شما پیش تر از اين نوشته شده است، قید 
كنید. اما الزم است مهم ترين و كلیدی ترين آن ها را ذكر كنید. در اين 
ــه يا چهار پژوهش جالب در تأكید يا تضمین اهمیت موضوع  رابطه س

مورد تحقیق كافی است.
ــز مطالب چکیده را  ــب اكیداً خودداری كنید. هرگ از تکرار مطال
ــث و نتیجه گیری تکرار نکنید.  ــمت بح در مقدمه يا مقدمه را در قس
ــتباهی است كه بسیاری از نويسندگان يا محققان جوان انجام  اين اش
می دهند. اگر شما يك اصطالح گیاه شناسی، شیمیايی يا خاک شناسی 
را با يك توضیح كوتاه در چکیده آورده ايد، الزم نیست عین همان را در 

متن نوشته هم تکرار كنید.
ــت كه برخی از اطالعات موجود در متن را در  ــیار ضروری اس بس
ــکل ها تکرار كنید تا خوانندگان كه  زيرنويس جداول يا نمودارها و ش
معموالً قبل از خواندن متن اصلی، نگاهی به جداول و تصاوير و نقشه ها 
می اندازند، موضوع مورد نظر را متوجه شوند. البته توجه داشته باشید 
كه عین واژه به واژۀ مطلب موجود در متن را برای شکل، نمودار، جدول 

يا نقشه ها تکرار نکنید. 
هرگز واقعیت را با نظريه ها و عقايد خود مخلوط نسازيد. هنگامی 
كه موضوعی را نتیجه گرفتید، دقیقاً آن را به عنوان يك نظر مشخص 

كنید.
ــعی كنید تا سرحد ممکن كم گو و گزيده گوی باشید و نه پرگو  س
ــن بنويسید، زيرا اين روش خیلی  و پراكنده گوی. كوتاه و دقیق و روش
بیشتر از پرنويسی و پراكنده گويی جذاب و  قابل فهم است. پس مختصر 

و مفید بنويسید.
ساختمان جمالت 6

نوشته های علمی معموالً مقدار زيادی جمله های به حالت مجهول 
دارند. در اين منبع توصیه شده است، سعی كنید بدون اينکه ديگران به 
شما چه خواهند گفت، تا حد ممکن از اين نوع جمله بندی دوری كنید. 
ــخص مفرد يا جمع )اگر كار گروهی  در ادبیات علمی از ضمیر اول ش
است( استفاده كنید. شما حتماً مجبور نیستید همیشه بنويسید: »از 
اين پژوهش نتیجه گرفته می شود كه...« بلکه می توانید بنويسید: »ما 
از اين پژوهش نتیجه می گیريم كه ...« يا »من نتیجه گرفته ام كه...«. از 

ــابه و تکرار آن ها به دنبال هم خودداری كنید.  به كار بردن كلمات مش
ــنی!« ، »به طور مختصر و كوتاه!«، »با شدت و  مثل: »به وضوح و روش

تندی« و از اين قبیل.
برخی از اشتباهات رايج از اين قرارند: 

- در تاريخ گذشته: همة تاريخ مربوط به گذشته است.
- آزمايش دقیق: آيا قرار بود آزمايش غیردقیق باشد؟

ــیار بسیار، يا خیلی زياد: كاربرد اين واژه ها هنگامی مناسب  - بس
است كه در بیان جمله های منفی باشد مانند: در اين مورد خیلی مؤثر 

نیست. 
- در اين نقطه از زمان: در اين لحظه يا در اين زمان.

- اين چنین به نظر می رسد: به نظر می رسد، مشاهده می شود. 
- در صورت عدم وجود: در صورت نبود، در صورت فقدان، در نبود، 

با فقدان
- در صورت وقوع: اگر

- تکمیل نمودن اين كار: تکمیل اين كار 
- مقداری كوچکی يا ناچیزی از: كمی از 

- در پژوهش پیش رو: در اين پژوهش

نتيجه 
ــتن يك مقالة علمی چندان دشوار نیست، اما از سوی ديگر،  نوش
ــاده ای هم نیست. عمالً هر اهل علمی می تواند  كار چندان سهل و س
در حدی بنويسد كه به وسیلة جمعی محدود قابل فهم باشد، ولی اگر 
بخواهید در سطح بهتر و وسیع تری كار كنید بايد وقت و دقت بیشتری 
را صرف يادگیری، مطالعه و تمرين نوشتن كنید. حداقل بايد سعی كرد 
چند ماه را به مطالعة پژوهش های پیشین اختصاص داد، از آن ها روش 
و طرز كار و نوشتن را آموخت و بعد از آن اقدام به نوشتن كرد. پس از 
اين تالش، شما در خواهید يافت كه تعداد بیشتری از نوشته های شما 
مورد قبول قرار می گیرند يا حداقل، سريع تر پذيرفته می شوند و احتیاج 

به دفعات تصحیح كمتری خواهند داشت.
ــايد با رعايت و تمرين نکات گفته شده، شما نیز يکی از معدود  ش
نويسندگان علمی شويد كه سلیس و قابل فهم می نويسند، به گونه ای 
كه نوشتة آن ها، افرادی را حتی در خارج از حیطة موضوع تحقیقاتشان 
تحت تأثیر قرار می دهد و به انديشیدن وامی دارد )البته بنده امیدوارم 

كه اين چنین باشد(.

پی نوشت 
1. شايان، سیاوش؛ »فقط به نويسندگان نوقلم«؛ رشد آموزش جغرافیا، شمارۀ 98، 

ص 2. 
2. data
3. results
4. conclusion
5. discussion

6. در اين بخش مثال هايی با توجه به نگارش و ادبیات پارسی آورده شده اند.

منابع 
»Become a more Saccessful author«; Soil science saciety of 
America,No. 1, winter 1993, vol. 57 )Editor’s Note(, P. iv- V. 
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گفت وگو با دکتر سيدرحيم مشيری و دکتر عزت اهلل عزتی،پيشکسوتان حوزه علم و دانش جغرافيا

محمد دشتی

نسلی که دارد تمام 
می شود!

مالقات با جغرافی دانان پيش کسوت

اشاره
گردهم آمدن بزرگان و انديشمندان رشته های گوناگون در مراكز علمی و دانشگاهی يا مراكز تحقیقاتی و پژوهشی مانند 

فرهنگستان های علوم مختلف، بسی جای شکرگزاری دارد. 
ــیده ايم، اما وجود اين مراكز به عنوان  ــود نرس ــلی كه دارد تمام می ش گرچه هنوز به درک كامل ارزش و اهمیت نس

گوشه های انس، كه اين مردان سال خورده را در خود جای داده اند بسی ارزشمند و گران بهاست.
اين بار و در ادامة ديدار از بزرگان و پیش كسوتان حوزۀ علم و دانش جغرافیا به ديدار دكتر سیدرحیم مشیری رفتیم. 
سید بزرگ، با اولین تماس، بدون هیچ تشريفات و الزام به آداب و ترتیبی كه اين روزها مد شده است، اتاق گروه جغرافیای 
ــالمی در واحد علوم و تحقیقات را برای گفت وگو تعیین كرد. اما در روز و ساعتی كه به مالقاتش رفتیم،  ــگاه آزاد اس دانش
جمع اساتید جغرافیا، جمع بودند. انگار ساعت مالقات و گفت وگوی ما در بین دو ساعت درسی و به اصطالح در زنگ تفريح 
ــاتید واقع شده بود و عالوه بر آقای دكتر سیدرحیم مشیری، آقايان دكتر عزت اهلل عزتی و دكتر مهدوی  ــجويان و اس دانش
هم حضور داشتند. فرصت گفت وگو با دكتر مهدوی كه برای حضور در كالس درس جمع ما را ترک كرد، فراهم نشد اما 
گفت وگوی مفصل ما با دكتر عزت اهلل عزتی و دكتر سیدرحیم مشیری در فضايی كه رفت وآمد دانشجويان هم در آن جريان 

داشت، انجام شد.
آن روز اساتید مبرز و شاخص جغرافیا در گروه ها و گرايش های مختلف، از اينکه مجلة رشد جغرافیا به سراغشان رفته است
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تشکر كردند، كه البته اين موضوع لطف و بزرگ منشی ايشان را نشان 
می داد. انصاف و واقعیت قضیه اين بود كه اين ديدارها بايد خیلی زودتر 

در سطحی وسیع تر و با كیفیتی بهتر و به طور مستمر انجام می شد.
ــاگردان خود در مجلة  ــتاد مشیری و دكتر عزتی هنوز هم ش اس
رشد آموزش جغرافیا يا حتی كسانی را كه اكنون مصادر برخی امور را 
بر عهده دارند، به خوبی به ياد داشتند و خوشحال و مسرور بودند كه 
حاصل بخشی از زحماتشان به بار نشسته است. آن ها به همان نام و 
نان معلمی قانع بودند. گروه جغرافیای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
ــالمی با همة شهرت ملی و جهانی خود، اتاقی به وسعت يك  آزاد اس
ــگاهی  كالس درس و امکاناتی در همان حد، در اختیار نخبگان دانش
ــاتید يا میهمانان آنان پذيرايی كند،  ــی كه از اس قرار داده بود. از كس
ــیری را كه از وی  ــری نبود. دكتر عزتی كه احترام ما و دكتر مش خب
ــت و چای و شیرينی  ــن تر بود داشت، چند بار از جايش برخاس مس

برايمان فراهم كرد.
انگار اين مردان بزرگ كه بايد حاال در فرصت بازنشستگی به عالئق 
شخصی و نوه هايشان بپردازند و در نهايت، ساعاتی را در خدمت كشور 
خود باشند، به همان دانشجويان كیف و كالسور به دستی كه می آمدند 
ــؤالی می پرسیدند و احترامی می گذاشتند و می رفتند و عکاس و  و س
خبرنگاری كه از مجالت رشد به سراغشان رفته بود، دل خوش بودند.

گزارش اين ديدار صمیمی و درس آموز، اينك پیش روی شماست. 
ضمن آرزوی عمر با عزت برای اين بزرگان و توفیق انعکاس گوشه ای 
ــیرينی اين ديدار را با شما قسمت  ــی آنان، حالوت و ش از بزرگ منش

می كنیم.

* آقای دکتر! از خودتان و از گذشته ها و از سابقة همکاری 
با مجلة رشد آموزش جغرافيا برايمان بگوييد.

دکتر مشيری: خیلی متشکرم كه از طرف مجلة رشد به ديدار 
دوستان خود آمديد. من سیدرحیم مشیری متولد 1309 در سمنان 
هستم. دوران تحصیل ابتدايی و دبیرستان را در سمنان گذراندم. در 
سال 1336 به تهران آمدم و در رشتة تاريخ و جغرافی مدرک لیسانس 
خود را گرفتم و سپس عازم آلمان شدم و در آنجا مدارک فوق لیسانس 
ــت، در دانشگاه  ــال 1346 پس از بازگش و دكترا را اخذ كردم و در س
ــتخدام شدم و تا سال 1382 در اين دانشگاه خدمت كردم.  تهران اس
ــال 1363 هم زمان در دانشگاه آزاد اسالمی، مديريت گروه  البته از س

جغرافیا را بر عهده داشتم و تدريس هم می كردم.

* زمان انتش�ار اولين شماره های رشد آموزش جغرافيا را 
به ياد داريد؟

بله! خاطرم هست. ما در گذشته مجالت جغرافیايی كمی داشتیم 
و در برهه ای هم كه اصالً چنین مجالتی وجود نداشتند. من خوشحالم 
ــا در وزارت آموزش وپرورش و زير نظر  ــد جغرافی كه اولین مجلة رش
ــده است. اين مجله از  ــیار مدبر و خوب تهیه ش ــاتید بس دبیران و اس
ــت كه انتشار آن ماية مباهات و خوشحالی  مجالت مفید و خوبی اس
ــد. اين مجله از اولین مجالت آموزشی است كه در  اهالی جغرافیا ش
زمینة جغرافیا در ايران منتشر شده و آغاز كار هم به گونه ای بوده است 

كه دبیران مجرب، اساتید اين حوزه و انديشمندان با آن همکار شده اند 
ــتادن مقاالت و نوشتن در اين مجله به آن اعتبار و اهمیتی  و با فرس

مضاعف بخشیده اند.

* ب�ه نظر ش�ما چه عاملی باعث ش�ده اس�ت اس�اتيد و 
صاحب نظران دانشگاهی هم به اين مجله اقبال داشته باشند 

و ارتباط خودشان را به شکل های مختلف حفظ کنند؟
نوع نگاه مبتنی بر قدرشناسی متولیان مجله نسبت به همکاران 
دانشگاهی خود. اين گونه نگاه به نويسندگان و صاحب نظران و در واقع 
تکريم جايگاه كسانی كه در اين حوزه صاحب نام و قلم بوده اند، باعث 
ــت اقبال خوبی از اين مجله بشود و به خوش نامی از آن ياد  ــده اس ش
شود. در همان اوايل كار اين مجله، دست اندركاران آن به سراغ ما هم 
آمدند و فعالیت های حوزۀ دانشگاه را در زمینة برگزاری گردهمايی ها 
ــة خوبی برای ايجاد  ــخنرانی های علمی انعکاس دادند كه زمین و س

همکاری بیشتر بین مجله و اساتید و صاحب نظران دانشگاهی شد.

* يادتان هست چه سالی بود؟
زمان آن را به خوبی به خاطر ندارم، ولی يادم هست كه در همان 
ــال ها مرحوم شیخ االسالمی كه مسئولیتی در مجلة رشد جغرافیا  س
داشتند، برگزاری جلساتی را در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
ــا هم به اتفاق برخی از  ــد اعالم كردند كه م ــق درج در جراي و از طري
ــخنرانی كرديم و گزارش اين  ــات شركت و س ــتان در آن جلس دوس

جلسات هم در نشريات رشد، منعکس شد.

* وجود نش�ريات و نشرياتی مانند رشد آموزش جغرافيا 
چقدر ضرورت دارد؟

اين گونه نشريات در نوع خود مفیدند و هر چه تعداد آن ها افزايش 
ــن متولیان امور و  ــرای تعامل و گفت وگو بی ــتری ب يابد، فضای بیش

مخاطبان پديد می آورد.
ــار مجالت علمی و  ــن يقین دارم كه اين مجالت زمینة انتش م
ــای مختلف و از جمله در زمینة  ــی ديگری را هم در حوزه ه پژوهش
ــگامی نبود، معلوم نبود اين  جغرافیا به وجود آوردند كه اگر اين پیش
ــوند يا ممکن بود اصاًل منتشر نشوند. بعد از  نشريات كی منتشر ش
ــد آموزش جغرافیا، مجله ای در زمینة ادبیات منتشر شد  مجلة رش
ــت(. اين مجله در تهران  ــال ها قبل برمی گش )البته قدمت آن به س
ــريات و از جمله  ــد. بعد از آن ديگر نش ــتان ها چاپ می ش و شهرس
نشريات علمی و پژوهشی جغرافیايی به مرور منتشر شدند و فضای 
انتشار نشريات ايجاد و رونق گرفت و خوشبختانه امروزه دانشگاه ها 
ــته اند فضای اين گونه مجالت را  ــتند و توانس از اين جهت غنی هس
ــوق دهند و موضوع به نحوی  ــوی كارهای دانشجويی س به سمت وس
ــت كه اين گونه مجالت تنها تريبونی برای اساتید  ــده اس مديريت ش
ــند و در فضای همة مخاطبان قرار گیرند. همراه با دانشگاه های  نباش
دولتی در دانشگاه آزاد هم واحدهای مختلف نشرياتی منتشر كردند. 
در حال حاضر، در واحد علوم و تحقیقات هم ما در گروه جغرافیا دو 
مجلة علمی و پژوهشی »دانشنامه« و »سرزمین« منتشر می كنیم كه 
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مقاالت اين حوزه را منتشر می كنند و قرار است تخصصی تر هم بشوند.

* انتشار نشريات در حوزة جغرافيا چه کمکی به دانشگاه ها 
و دانشجويان اين رشته کرده است؟

نشريه و مجله، ابزار كار و وسیلة علم آموزی دانشجويان هستند 
ــا منابع اصلی  ــی برابر ب ــودن، در نوع خود نقش ــل به روز ب و به  دلی
ــار اين مجالت كمك كرده است  ــوی ديگر، انتش درس دارند. از س
ــجويان بهانه ای تحت عنوان عدم دسترسی به منابع جديد  تا دانش
را نداشته باشند و شرايطی پديد آمده است كه بتوانیم در كمترين 
ــجويان و  زمان ممکن اطالعات ضروری روز دنیا را در اختیار دانش

دانش پژوهان قرار دهیم.

* به نقش و اهميت مجالت اشاره کرديد؛ لطفاً کمی بيشتر 
توضيح دهيد.

حسن مجله نسبت به كتاب آن است كه مطالب مجالت به روز و 
جديدند و دانشجويان می توانند برای موضوعات تحقیقی و پژوهشی 
ــما هم در مجالت رشد به اين  ــتفاده كنند. حتماً ش خود از آن ها اس
ويژگی مهم توجه داريد و فضايی را برای انتقال اطالعات جديد و به روز 
برای مخاطبان خود، كه بخشی از آنان هم دانشجويان هستند، فراهم 

می آوريد.
ــجويان ما به ويژه در مقطع كارشناسی ارشد و  خوشبختانه دانش
دكترا اين انگیزه و توان را دارند كه مقاالت خوبی تهیه كنند و نشريات 
علمی و پژوهشی و تخصصی، محل مناسبی برای درج اين گونه مقاالت 
ــداد مجالت، وضعیت  ــر، علی رغم افزايش تع ــتند. در حال حاض هس
ــیده مجبوريم تعدادی را  ــت كه ما از خیل مقاالت رس به گونه ای اس
برای چاپ انتخاب كنیم و ظرفیت ها به گونه ای نیست كه همة مقاالت 

مناسب برای چاپ منتشر شوند.

* شما در دانشگاه و فضای کاری خود، خيلی سرتان شلوغ 
اس�ت، اما با اولين تماس از سوی مجلة رشد آموزش جغرافيا 
و در کمتري�ن زمان ممکن، ما را به حضور پذيرفتيد. کنجکاو 

شده ام دليل اين توجه و محبت را بدانم.
من بسیار خرسندم كه مجلة رشد جغرافیا هنوز هم به همکاران 
خود توجه دارد و به سراغشان می آيد؛ آمدنی كه نشان از زنده و پويا 
بودن اين مجله و هوشمندی اداره كنندگان آن دارد. باز هم خوشحالم 
ــتند كه در  ــاگردانی هس كه مديران اداره كنندۀ اين مجله از میان ش
ــته اند و قطعاً در  ــتان حضور داش كالس های درس بنده و ديگر دوس
زمینة جغرافیا و علوم وابسته هم صاحب نظر و صاحب اثر هستند. با اين 
توضیحات مگر می شود همکاران مجلة رشد را نپذيرفت يا وعدۀ ديدار 

را به تعويق انداخت!

* ممنون! پ�س از عمری دانش ان�دوزی و تعليم دادن و 
آم�وزش، قضاوت ش�ما برای م�ا تعيين کننده اس�ت. مايلم 
بدانم هيچ وقت از نوع عملکرد مجله يا مسئوالن آن دلخور 

شده ايد؟
دلخور كه نه! اما كدام كار تأثیرگذاری است كه بدون اشکال پیش 
ــکالی به وجود می آيد با نظر و توصیة  ــت كه اگر اش برود. مهم اين اس
خیرخواهان برطرف شود. يادم هست كه در مقطعی اعتراضاتی نسبت 
به نوع نگاه به همکاران دانشگاهی و همکاری آنان به مجله شد كه البته 
اعتراض به مجله نبود، بلکه صحبت اين بود كه اين اساتید و بزرگان 
بايد راهنمای ديگران باشند و وضعیت به گونه ای نباشد كه حضور آنان 
ــمند هم هست- فضا را برای ديگر مخاطبان و نويسندگان  -كه ارزش
به ويژه در حوزۀ معلمی تنگ كند. بسیاری از اين دوستان صاحب اثر و 
قلم بودند، ولی انتظار اين بود كه مجله را به گونه ای اداره كنند كه همه 
بتوانند به سهم خود حضور داشته باشند و يك دفعه مجله ای منتشر 
نشود كه هیچ اثری از آثار معلمان در آن نباشد و همة نويسندگان مثاًل 

اساتید دانشگاهی باشند.
ــیوخ  ــد و با میانجی گری ش البته اين موضوع خیلی پیچیده نش
جغرافیا و مديريت دست اندركاران مجله حل و فصل شد و مجله راهی 

را كه بايد طی كند، ادامه داد.

* ش�ما اآلن که با من صحبت می کنيد، مجلة شمارة 100 
جغرافيا را هم در دست داريد و از لحظه ای که آن را تقديم شما 
کرده ام لحظه ای آن را از خودتان دور نکرده ايد. مايلم بدانم چه 

حسی نسبت به اين مجله داريد؟
ــمارۀ مجلة جغرافیا هم منتشر  خیلی خوشحالم كه صدمین ش
شده است. شما مرا به گذشته هايی برديد كه نشانه هايی از آن در اين 
مجله وجود دارد. با محبت و دعوتی هم كه آقای دكتر شايان داشتند، 
خیلی دوست داشتم در مراسم صدسالگی مجله شركت كنم، اما واقعاً 
وضعیت به گونه ای بود كه در منزل بستری بودم و توفیق حضور پیدا 
ــتان و در البه الی صفحات اين  نکردم، هرچند كه دلم آنجا بین دوس

مجله پرواز می كرد.

تی
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* چه آرزو يا توصيه ای به متوليان انتشار مجله داريد؟
آرزوی من اين است كه متولیان انتشار اين نشريه سالمت باشند و 
بتوانند اين نشرية خوب را همانند گذشته مؤثر و مستمر منتشر كنند. 
ــتان از جمله آقای دكتر شايان و دكتر چوبینه از فرزندان ما  اين دوس

هستند، من همه را می شناسم و به همة آنان عالقه مندم.
نکتة مهمی كه بايد به آن اشاره كنم، اين است كه يادمان نرود اين 
مجله متعلق به معلمان است و هر برنامه ای برای تدوين مطالب و ادارۀ 
آن بايد با محوريت معلمان باشد. مجله اگر معلمان را فراموش كند، 
قافیه را باخته است. آن زمان هم كه برخی دوستان به كیفیتی كه در 
باال اشاره كردم، به هم پرداختند، بنده مطالبی نوشتم و اين موضوع را 
يادآوری كردم كه حتی اگر استاد دانشگاه هم در اين مجله می نويسد، 
نبايد جا را بر نوشته های معلمان تنگ كند يا به گونه ای عمل كنیم و 
بنويسیم كه برای معلمان قابل استفاده نباشد. حس من همیشه اين 
بوده است كه معلمان و دبیران به معلمان خود نگاه محبت آمیز و همراه 
ــب علم و  ــان كس با لطف دارند و از باب اينکه روزی را در محضر ايش
دانش كرده اند، فضا را برای آنان باز می كنند. ما بايد اين توجه را قدر 

بدانیم و حواسمان باشد كه جا را بر آنان تنگ نکنیم.

* خودتان چه کمکی می توانيد به مجله بکنيد تا نفع آن به 
معلمان برسد که اين همه به آن ها عالقه داريد؟

ــبت به معلمان مسئولیم و وظیفة همة ما اين است كه  همه نس
ــتند، تشويق و  ــاگردان خود را كه امروز كارگردانان اين مجله هس ش
ترغیب و راهنمايی كنیم تا بهتر و بیشتر در خدمت معلمان باشند. ما 
هر چه داريم از معلمان است و هر چه به آنان خدمت كنیم، جا دارد. 
ــد، بايد كمك كنیم تا مشکالت برطرف  اگر هم روزی كمبودی باش
ــود. باز هم آرزومندم كه دوستانم در آموزش وپرورش و مجلة رشد  ش
آموزش جغرافیا سالم و سعادتمند باشند و بتوانند همانند گذشته به 
خدمات صادقانة خود ادامه دهند و اين مجلة وزين را مرتب و مستمر 

منتشر كنند.

* آقای دکتر عزتی، شما هم از گذشته هايی برايمان بگوييد 
که مجله ها و از جمله مجلة رشد آموزش جغرافيا در آن نقشی 

داشته باشند.
ــار مجله ای  دکت�ر عزتی: زمانی، قبل از انقالب، آقای دكتر افش
به نام »زمین و زمان« منتشر می كردند كه مجلة بسیار بامحتوا و خوبی 
ــگاه آن در جغرافیا در دهه های اخیر  ــود. بحث زمان، اهمیت و جاي ب
ــده است، ولی آقايان در آن  ــالی است كه در ژاپن مطرح ش و چند س
سال ها، يعنی قريب چهل سال پیش به آن توجه داشتند و به اهمیت 

و نقش زمان در تحوالت جغرافیايی پی برده بودند.

* امروز توفيقی حاصل شد که شما را هم ببينيم. البته ما 
همان هماهنگی اوليه را که با آقای دکترمش�يری انجام داده 
بوديم، نتوانس�ته بوديم با شما انجام دهيم، اما لطف  کرديد و 
ب�دون هيچ عذر و بهانه ای که معموالً اين روزها فراوان ش�ده 

است، تقاضای ما را برای گفت وگو پذيرفتيد. چرا؟
راستش را بخواهید، ده، پانزده سالی است كه در هیچ مصاحبه ای 
در رسانه ها و از جمله راديو و تلويزيون شركت نکرده ام، ولی با مجلة 

خودمان كه نمی توانیم صحبت نکنیم.

* ما نام شما را عموماً با واژه هايی مانند ژئوپلتيك و مسائل 
استراتژيك شنيده ايم. کمی از خودتان بگوييد و اينکه چگونه 
وارد اين حوزه شديد و مسير را چگونه انتخاب و به چه کيفيتی 

طی کرديد؟
ــاه  ــالت ديپلم را در كرمانش ــتم. تحصی من عزت اهلل عزتی هس
ــری در آن دانشکده  ــکدۀ افس ــركت در كنکور دانش گذرانده ام و با ش
ــدم و ادامه تحصیل دادم. تمام دوره های نظامی مرتبط را  پذيرفته ش
گذراندم. اولین سالی كه رشتة جغرافیای محض راه اندازی شد، من هم 
شركت كردم و در دانشگاه آذرآبادگان پذيرفته شدم و مدت سه سال 
ــپس به تهران آمدم و در كنکور  دورۀ جغرافیای محض را گذراندم، س
جغرافیای انسانی و اقتصادی شركت كردم و به عنوان نفر اول اين رشته 

به دانشگاه تهران راه پیدا كردم.
سال 1344 فارغ التحصیل شدم و به تدريسم در دانشکده افسری 
ادامه دادم. در دورۀ فوق لیسانس جغرافیای انسانی و اقتصادی ما هفت 
ــگاه تهران پذيرفته شديم و من شاگرد اول اين  نفر بوديم كه در دانش
گروه شدم. با مکاتباتی كه دانشگاه انجام داد و براساس توافقات پیمان 
سنتو من هم برای ادامة تحصیل به دانشگاه دولتی آنکارای تركیه رفتم 
و در رشتة جغرافیا با گرايش ژئوپلتیك و مسائل استراتژيك در مقطع 

دكترا ادامه تحصیل دادم.
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* تحصيل در ترکيه فقط شامل خواندن دروس آکادميك 
و نظری بود يا در حوزة عمل هم با مسائل مرتبط با رشته ای که 

می خوانديد، آشنا شديد؟
حضور در تركیه و وجود زمینة امکان شركت در جلسات مربوط 
ــائل نظری و عملی را در هم می آمیخت و من  ــنتو، مس به پیمان س
ــنا شدم. اين، فرصتی  ــائل تئوری و نظری آش از نزديك با عمل و مس
بی نظیر برای بهره گیری از دوران تحصیل در تركیه بود. پس از پايان 
تحصیالتم دوباره به دانشکدۀ افسری برگشتم و به تدريسم ادامه دادم 
و چند جلد كتاب هم تدوين كردم. يکی از اين كتاب ها كه با همکاری 
دوست عزيزم آقای دكترمشیری تهیه شد، كتاب جغرافی سیاسی و 

اقتصادی ايران بود.

* کتاب هايت�ان را در دانش�کده و محيط های کتابخانه ای 
می نوشتيد يا با توجه به بافت و نوع کاری که داشتيد کارهای 
ميدان�ی و مبتنی بر محيط هم برای تأليف کتاب هايتان انجام 

می داديد؟
به مسئلة خوبی اشاره كرديد. تابستان ها كه كالس های دانشکده 
در اردوگاه تشکیل می شد، از فرصت استفاده كردم و كتاب جغرافیای 
نظامی ايران را نوشتم كه تا آن زمان كتابی در اين زمینه با نگاه علمی 
نوشته نشده بود. اينجا بايد از رزم آرا هم ياد كنیم، چون اولین كسی بود 
كه 24 جلد كتاب در خصوص جغرافیای نظامی ايران نوشته بودند، اما 
با اطالعات روز، پیشرفت های حاصل شده و دانش آكادمیك همخوانی 
نداشت. لذا بنده پنج، شش سالی در تابستان ها با گروه هايی خاص به 
مناطق مختلف برای تهیة جغرافیای نظامی ايران و كشورهای هم جوار 
ــم كه حاصل آن تهیة دو جلد  كتاب جغرافیای نظامی ايران  می رفتی

بود. هنر جنگ يکی از درس های تخصصی بودكه تدريس می كردم.

* تا چه س�الی به خدمات دانش�گاهی خود در دانشکدة 
افسری ادامه داديد؟ از چه زمانی بازنشسته شديد؟

در سال 1356 با توجه به مادۀ 74، تعهد 21 سالة من هم تمام شد 
و با تقاضای شخصی بیرون آمدم و كماكان در دانشگاه های غیرنظامی 

و نظامی، از جمله دانشگاه پدافند و دانشگاه جنگ تدريس داشتم.

* يعنی بعد از بازنشس�تگی و در دورانی که ش�اهد بروز 
دگرگونی های مهمی مانند انقالب اس�المی اي�ران هم بوديد 

فعاليت هايتان متوقف نشد؟
نه! من دانش و تجربه ای آموخته و اندوخته بودم كه به كار كشور 
ــپاه  ــالمی ايران و وقتی كه س ــد. در ابتدای پیروزی انقالب اس می آم
ــد، دانشگاه امام حسین)ع(  ــداران انقالب اسالمی تشکیل می ش پاس
كنونی تشکیل شد و در دروسی كه تنها در تخصص من بود به تدريس 
پرداختم. در يك مرحله، برنامه های دانشکدۀ فرماندهی و ستاد سپاه را 

تنظیم كردم و در آنجا تدريس هم می كردم.

* در راه اندازی رشته های دانشگاهی مرتبط با جغرافيا هم 
نقشی داشتيد؟

ــگاه امام حسین)ع( برای اولین بار  بله؛ در مرحلة بعدی در دانش

رشتة جغرافیای سیاسی و نظامی را راه اندازی كرديم. البته همان زمان 
در دانشگاه های غیرنظامی هم تدريس می كردم.

* مگر قبالً اين رشته ها را در ايران نداشتيم؟
خیر؛ رشتة جغرافیای نظامی-سیاسی برای اولین بار در ايران به 
تصويب وزارت علوم رسید و تشکیل شد. سپس به دو بخش جغرافیای 
نظامی در واحدهای نظامی و جغرافیای سیاسی در دانشگاه ها تفکیك 
ــتان انجام داديم اين بود كه  ــد. فعالیت ديگری كه با كمك دوس ش
ــانی از جغرافیای سیاسی جدا شد و به طور مستقل به  جغرافیای انس

فعالیت خود ادامه داد.

* از شاگردان شاخص آن دوران، کسی را به ياد داريد؟
ــگاه تربیت مدرس تشکیل شد در اولین دورۀ آن  زمانی كه دانش
افتخار تدريس درس جغرافیای سیاسی را داشتم. در آن سال ها توفیق 
داشتم كه راهنمايی پايان نامة كارشناسی ارشد يا رساله های دكترای 
بسیاری از عزيزانی كه در حال حاضر مصادر امور هستند، مانند آقای 
ــردارصفوی، آقای دكتر قالیباف و ديگر  دكتر حافظ نیا، آقای دكتر س
عزيزانی را كه در سپاه يا دانشگاه ها حضور دارند، بر عهده داشته باشم.

* ت�ا به حال چن�د جلد کتاب تأليف کرده اي�د؟ در جايی 
می خواندم که برخی کتاب های ش�ما در 57 کش�ور مسلمان 

تدريس می شود؟
در طول اين سال ها توفیق پیدا كردم كه 24 جلد كتاب بنويسم و 
آن را به فرزندان هوشمند و كوشای اين سرزمین تقديم كنم. سه جلد 
از اين كتاب ها، كتاب سال دانشگاه ها شد، چهار جلد از كتاب هايم هم 
در كشور فدراسیون روسیه، تركیه، رومانی و 57 كشور اسالمی ترجمه 

شده است و تدريس می شود.
ژئواستراتژيك، ژئوپلتیك در قرن بیست ويکم، ژئوپلتیك شیعه از 
ــتند كه در مركز مطالعات استراتژيك پاريس  جملة اين كتاب ها هس
ــده اند و در حال حاضر تدريس می شوند. كتاب ژئوپلتیك  ترجمه ش
اسالم را هم »فیضیة بین المللی قم« به چهار زبان ترجمه كرده است 

كه در 57 كشور اسالمی در سطح جهان تدريس می شود.

* در س�ال های خيلی دور چهرة ش�ما را در تلويزيون هم 
شاهد بوديم، اشتباه که نمی کنم؟

ــای دكترالريجانی با  ــئولیت آق ــت. در زمان مس همین طور اس
صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران هم همکاری داشتم و در صبح های 
ــئوالن كشور در مورد مسائل مملکتی،  ــنبه در برنامه ای با مس روز ش

جهانی و جغرافیايی و ژئوپلتیك منطقه ای گفت وگو می كرديم.

* در سطح ملی چه کارها و پروژه هايی انجام داده ايد؟
ــه به تدوين  ــتند ك ــورای امنیت ملی از بنده خواس ــی ش زمان
ــور جمهوری اسالمی ايران اقدام كنم كه  استراتژی ژئوپلتیك كش
اين كار دو سال طول كشید، اما به دلیل تغییر و تحوالتی كه پیش 
آمد، كامل نشد. در سطح ملی هم بیش از دوازده پروژه اجرا كرده ام، 
از جمله جغرافیای امنیت مرزهای ايران در هفت جلد، مکان گزينی 
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ــتراتژيك ايران و اين مهم ترين  ــاس معیارهای اس فرودگاه ها براس
ــتیم.  ــتیم و آن را نداش ــور بدان نیاز داش چیزی بود كه ما در كش
ــتراتژيك ساخته می شد. اين كار  يعنی فرودگاه بدون معیارهای اس
ــید، اما با حمايت مسئوالن انجام پذيرفت و در  سه سال طول كش
حال حاضر، فرودگاه های ما براساس معیارهای استراتژيك ساخته 

می شوند.

* وقتی مجلة رش�د آموزش جغرافي�ا را تقديمتان کردم، 
ناراحت شديد که چرا درجة آن علمی-پژوهشی نيست. دليل 

آن را می فرماييد.
دلیلش سطح علمی مطالب اين مجله است. من از اينکه درجة اين 
مجله از علمی-پژوهشی به علمی-ترويجی تغییر وضعیت پیدا كرده 
ــت متأسف شدم. مجلة رشد آموزش جغرافیا اين كیفیت و محتوا  اس
ــی ارزيابی شود و حتی به درجات  را دارد كه به صورت علمی-پژوهش

باالتر ارتقا يابد.

* تاکنون صد ش�ماره از اين مجله منتش�ر ش�ده است و 
مطال�ب و صحبت هاي�ی که بي�ان کرديد، در س�دة دوم عمر 
عددی مجله منتشر خواهد شد. چه توصيه ای برای مؤثر بودن 

شماره های بعدی آن داريد؟
ــويد.  ــل گرفتار نش ــالش كنید كه در حلقة عادت و دور تسلس ت
ــريات علمی ما و از جمله نشرية آموزش جغرافیا بايد تابع اهداف  نش
مشخص باشند كه اين اهداف با آمدن و رفتن افراد تغییر پیدا نکنند. 
حاال اگر ما اين اهداف را درست انتخاب كرده باشیم باعث ارتقای سطح 
مجله و استقبال بیشتر مخاطبان خواهد شد كه به نظر می رسد، در 
مجلة رشد آموزش جغرافیا به اين امر مهم و تأثیرگذار به خوبی توجه 

شده است.

* بدون تعارف و ش�عار، چه عاملی را برای تداوم انتش�اِر 
باکيفيِت مجله، مؤثرتر می دانيد؟

بگويم؟ می نويسید! به نظر من تمامی فعالیت های ما بعد از قصد 
و نیت خالصی كه داريم، تابع عاملی به نام اقتصادند. اين عامل در اين 
روزها بیش از گذشته نقش ايفا می كند. به همین دلیل افزايش كیفیت 
و محتوای اين نشريه هم در گرو ايجاد انگیزۀ بیشتر و پاسخ به نیازهای 
اقتصادی افراد است تا آن مطالب و اطالعاتی كه مورد نیاز معلمان و 
مخاطبان اين مجله است، در زمان خودش تهیه و در اختیار آنان قرار 
ــی و اقتصادی در كنار هم  ــويق ها و عوامل معنون گیرد. البته بايد تش
باشند و از همة اهرم هايی كه در دست داريم استفاده كنیم تا كیفیت 
اين مجله حفظ و مشتريان آن نیز با ما همراه بمانند. ما مجالت زيادی 
ــته اند راه خود را ادامه دهند و از گردونة انتشار خارج  داريم كه نتوانس
شده اند و اگر ما هم مراقب اين موضوع نباشیم، با خارج شدن از گردونة 
ــار، ضربه ای ديگر به فرهنگ و علم كشور وارد می شود كه شايد  انتش

به راحتی قابل جبران نباشد.

* ش�ما به چه قياس�ی می فرماييد که عام�ل اقتصادی و 

تشويق و ترغيب به کار نيك مهم است؟
ــی هم به پاداش كار نیك  ــه همان قیاس كه در آموزه های دين ب
اشاره شده است. برای مثال همین نماز و روزه ای كه ما آن را به قصد 
نزديکی به خداوند متعال انجام می دهیم، پاداش و اجری دارند كه افراد 

را تشويق می كند تا اقبال بیشتری به اين فرايض دينی داشته باشند.
اشتباه نشود! اين امر تنها تابع وضعیت اقتصادی مردم هم نیست. 
باالخره خوبی و نیکی بايد با مالک هايی سنجیده و ارزش گذاری شود. 
اگر من می گويم عامل اقتصاد مهم است، منظورم نگاه ارزش مداری و 
حساب و كتاب برای كسانی است كه وقت و عمر خود را در راه فرهنگ 

و علم و آموزش صرف می كنند.

* خب اآلن هم که حساب و کتاب هست، مگر نيست؟
هست! اما چرا بايد اين گونه باشد كه امروز در جامعة ما فقط قشر 
معلم و دانشگاهی كار مجانی انجام دهند و هیچ كس حاضر نباشد يك 
قدم رايگان برای آنان بردارد. اين وضعیت، وضعیت خوبی نیست و به 

تعطیلی يا كم اثر شدن نشريات خواهد انجامید.
تا ايجاد انگیزه نشود، كارها به خوبی پیش نخواهد رفت.

* در جايی خوانده بودم که ش�ما جنگ را عامل پيشرفت 
علم می دانيد. در اين مورد توضيح بيشتری می دهيد؟

بله من اعتقاد دارم كه دو چیز باعث پیشرفت علم شده است. يکی 
جنگ است كه باعث می شود نیازمندی به وجود بیايد و خالقیت ها گل 
ــت كه فضا و موقعیت مناسبی برای  كند و ديگری رفاه اقتصادی اس
ــار فرهنگی و اهل علم به وجود می آورد  ــیدن اقش فکر كردن و انديش
ــان می توانند بدون دغدغة اقتصادی و مالی به كار اصلی خود كه  و آن

انديشیدن و تولید  علم است، بپردازند.
آيا تاكنون فکر كرده ايم كه چرا تمامی دانشمندان ما بین قرن های 

يازدهم تا شانزدهم میالدی پیدا شده اند؟

* چرا؟ شما دليلش را بفرماييد.
ــبی است كه  دلیل اصلی آن همان رفاه اجتماعی و زمینة مناس
برای زيستن بدون دغدغة اين افراد در آن مقطع زمانی به وجود آمده 
است. ژئوپلتیك جهان اسالم هم از قرن شانزدهم به بعد دچار مشکل 
و افول شد. تمامی دانشمندان ما بدون استثنا در همین مقطع زمانی 

زيسته اند.

* اآلن وضعيت چگونه است؟
ما زمینه های پیشرفت و تحول را داريم، اما بايد به پیرامون خود و 
انديشمندانی كه در حوزه های مختلف علوم داريم دقت داشته باشیم. 
اين گروهی كه اآلن هستند، اگر به هر دلیلی در صحنه نباشند، محال 
ــما بتوانید آنچه را اكنون داريد احیا كنید. متأسفانه اين  است كه ش
ــل دارد تمام می شود، نگاه من به آينده است و می گويم بیايیم از  نس
اين ذخیرۀ تمام شدنی بهتر و بیشتر استفاده كنیم. خوش حالم كه شما 
هنوز هم قدردان اين نسل از جغرافی دانان كشور هستید، نشانی آن ها 

را می دانید و سراغشان می آيید.
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 با نگاهی ويژه بر آموزش جغرافيای سال اول راهنمايی  
مريم صالحی زاده 

كارشناس ارشد علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد تهران جنوب
سعيد اسدی 

دكترای فناوری اطالعات . دانشگاه شاهد 

چکيده 
هدف پژوهش حاضر، مطالعة تأثیر چندرسانه ای محقق ساخته بر 
يادگیری و يادداری درس جغرافیای سال اول راهنمايی است. بدين منظور، 
يك نرم افزار كمك آموزشی چندرسانه ای به دست محقق طراحی شد و در 
گروه آزمايش مورد بررسی قرار گرفت و نتايج آن با كالس های متداول 
مقايسه شد. پژوهشگر در اين راستا مطالعة خود را با انتخاب يك گروه 
ــت دانش آموز به  ــتمل بر بیس آزمايش و يك گروه كنترل، هر يك مش
شیوۀ نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از جامعة آماری دانش آموزان 
دختر پاية اول دوره راهنمايی شهر تهران، واقع در منطقة 3 با امکانات 
رايانه ای مناسب در طول يك ماه تحصیلی روی يك درس كتاب انجام 
داده است. در گروه آزمايش سه جلسه آموزش به جای كالس درس به 
ــیوۀ متداول در سايت رايانه ای با استفاده از نرم افزار محقق ساخته به  ش
اجرا درآمده است. اين پژوهش به روش شبه تجربی بوده و برای تحلیل 
داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش 
نشان دهندۀ افزايش پیشرفت تحصیلی و افزايش يادداری در گروه آزمون 
در سطح معناداری 5 درصد در مقايسه با گروه كنترل است و در نهايت، 

تأثیر چندرسانه ای را بر فرايند آموزش درس جغرافیا تأيید می كند. 

کليدواژه ها: چندرسانه ای، يادگیری، يادداری، جغرافیا 

مقدمه 
ــوارد مهم و مطلوب جوامع گوناگون  ــاز، تعلیم و تربیت از م از ديرب
ــاب می آمده و نظام های آموزشی به دنبال يافتن راه هايی برای  به حس
بهبود شیوه های آموزش دروس مختلف بوده اند. شیوه های سنتی تدريس 
هزاران سال به طور تقريباً يکسان به كار می رفته اند، اما در دنیای كنونی 

ــای جديدی برای آموزش و يادگیری مورد توجه قرار گرفته اند.  رويکرده
محققان همواره در پی يافتن پاسخی برای پر كردن خلل های يادگیری، رفع 
مشکالت و كمبودهای ناشی از نقص در فرايند تدريس و يادگیری بوده اند. 
آن ها راه هايی را جست وجو می كنند كه روش های تکراری و خسته كننده 
را به تجربیات يادگیری تعاملی و لذت بخش  برای دانش آموزان تغییر دهند.
به دلیل نفوذ روزافزون فناوری های نوين و نیز تفاوت های اجتماعی 
ــل های جديد، نظام های آموزشی جهان شاهد تغییرات  و فرهنگی نس
چشمگیری در خصوص سرفصل ها و به ويژه روش های آموزشی بوده اند. 
از سوی ديگر، صاحب نظران حوزۀ علوم تربیتی و روان شناسی آموزشی، 
ــای چالش ها و  ــدی ارائه داده اند تا راهگش ــا و روش های جدي نظريه ه
ــند. از جملة اين شیوه ها به كارگیری  ــکالت آموزشی و تربیتی باش مش

فناوری در آموزش است.
ــت كه تدارک ديده می شود تا به  آموزش1 مجموعة فعالیت هايی اس
يادگیری بینجامد. آنچه اهمیت دارد شناخت روش های مختلف آموزشی 
و استفاده از آن در بهینه كردن يادگیری است. با وجود تنوع و گسترش 
ــگران تالش كرده اند  ــیاری از مربیان و پژوهش ــی، بس روش های آموزش
روش های جديدی در تدريس و آموزش به دست آورند تا بتوانند مؤثرترين 
ــطوح گوناگون ياددهی –  ــوزش در موضوعات مختلف و در س روش آم
يادگیری را برگزينند، يا برای رسیدن به نتیجة بهتر در بعضی از موقعیت ها 

آن ها را با يکديگر تركیب كنند )كديور، 1379(. 
ــات آموزشی را مجبور  تغییرات اجتماعی و تغییر در جامعه، مؤسس
ــتراتژی های سنتی آموزشی شان كرده و نشان داده است كه  به ترک اس
ــنتی آموزش مثل سخنرانی تکیه كرد )شلی،  نمی توان به روش های س
ــدت مورد  ــتفاده از رايانه در مدارس به ش 1999(. در دهه های اخیر اس

تأثير آموزش چندرسانه ای
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توجه و استقبال قرار گرفته است، زيرا رايانه ها نقش مهمی در آموزش ايفا 
می كنند و استفاده از آن ها باعث پیشرفت آموزش خواهد شد )درنويیانی2، 
1998(. آموزش مبتنی بر رايانه به دانش آموزان كمك می كند تا وارد بازار 

كار جهانی و مدرن شوند و رقابت كنند )اوپنهايمر3، 1997(. 
ــتم، فناوری های جديد به ويژه رسانه های غیرنوشتاری،  در قرن بیس
ــنیداری، شیوه های سنتی آموزش و  مانند مواد و تجهیزات ديداری- ش
يادگیری را متحول ساختند. در چند دهة گذشته و با همه گیر شدن رايانه 
و فناوری های اطالعاتی جديد، چندرسانه ای ها جای خود را به عنوان يکی 

از فناوری های پركاربرد در انواع آموزش ها باز كردند.
ــانه ای4 به ارائة مطالب از راه كلمات و تصاوير گفته می شود.  چندرس
ــه و استفاده از  بهره گیری از تصاوير ثابت همچون نمودار، عکس يا نقش
تصاوير متحرک مانند انیمیشن يا فیلم ويديويی كه معموالً در كنار متن 
ــت. ماير5 از صاحب نظران  ــوند از نمونه های چندرسانه ای هاس ارائه می ش
ــی چند  ــناس حوزۀ تعلیم و تربیت در طراحی محصوالت آموزش سرش

رسانه ای، هفت اصل را به عنوان نکات كلیدی برمی شمارد:
1. اصل چندرسانه ای6: يادگیری بیشتر فراگیران از كلمات و تصاوير 

در مقايسه با كلمات صرف؛
2. اصل مجاورت زمانی7: ارائة هم زمان كلمات و تصاوير؛

3. اصل مجاورت فضايی8: ارائة كلمات و تصاوير مرتبط در مجاورت 
يکديگر؛ 

4. اصل انسجام9: به حداقل رساندن كلمات و تصاوير غیرضروری؛
ــات و تصاوير در قالب  ــی10: ارائة كلم ــل چگونگی وجه حس 5. اص

انیمیشن گفتاری به جای انیمیشن نوشتاری؛
6. اصل افزونگی11: ارائة كلمات در قالب انیمیشن گفتاری صرف به 

جای انیمیشن گفتاری و متن نوشتاری؛
ــتر چندرسانه ای بر فراگیران  7. اصل تفاوت های فردی12: تأثیر بیش

كم معلومات در مقايسه با فراگیرانی كه از معلومات باال برخوردارند.
ــته از  ــانه ای ها، آن دس ــه رويکرد فراگیر- محور چندرس ــا توجه ب ب
طرح های چندرسانه ای كه با شیوۀ عملکرد ذهن بشری سازگارند، در بارور 
كردن يادگیری، مؤثرتر از طرح هايی عمل می كنند كه با شیوۀ عملکرد 
ــازگاری ندارند. اين فرضیه نمايه ای از نظرية شناختی  ــری س ذهن بش
ــانه ای را مطرح می كند )ماير،1384(. به همین دلیل،  يادگیری چندرس
تحقیق در مورد تأثیر چندرسانه ای ها بر يادگیری مفاهیم مختلف درسی 
ــاس عوامل فرهنگی، بیولوژيك و محیط آموزشی می تواند به تولید  براس

چندرسانه ای های مؤثرتر و بهبود روش های آموزش بینجامد. 
درس جغرافیا در بیشتر نظام های آموزشی به عنوان يکی از دروس پايه 
ــطح ابتدايی آموزش داده می شود. اهمیت جغرافیا به دلیل توصیف  از س
جهان پیرامون انسان است كه اين مسئله به شدت مورد توجه كودكان و 
نوجوانان است. يکی از ويژگی های جغرافیا وجود تصاوير و اشکال ترسیمی 
و گرافیکی متنوع در اغلب منابع آموزشی و غیرآموزشی آن است كه در 
كنار ويژگی های موضوعی اين علم، از نظر بصری نیز خواننده و يادگیرنده 

را به مطالعه ترغیب می كند.
استفاده از فناوری های آموزشی و به ويژه سی دی های چندرسانه ای در 
آموزش درس جغرافیا در مدارس مورد توجه پژوهشگران، تکنولوژيست ها 

و برنامه ريزان آموزشی بوده است. كارتر استفاده از اينترنت را به عنوان ابزار 
ــی در دوره های درسی جغرافیا مورد نظر قرار داد و به اين نتیجه  آموزش
دست يافت كه اگر استادان و دانش آموزان در كاربرد فناوری های آموزش 
ماهر شوند، اينترنت به گونه ای موفقیت آمیزی به عنوان ابزار آموزشی در 

دوره های آموزش جغرافیا می تواند به كار برده شود )كارتر، 2000(. 
ــوص كاربرد تجهیزات و  ــور ما تحقیقات مختلفی در خص در كش
رسانه های آموزشی در فرايند ياددهی- يادگیری دروس مختلف مانند 
ــی  رياضیات )صالحی، 1389(، رايانه )میرزايی، 1389( و زبان انگلیس
)قبادی، 1390( انجام شده است، اما در حوزۀ جغرافیا تعداد پژوهش های 
انجام شده انگشت شمار است. اين در حالی است كه اين حوزۀ آموزشی 
ــانه ای  ــی چندرس به طور خاص می تواند از منابع متنوع و جديد آموزش
برای روزآمد نگهداشتن شیوه های تدريس استفاده كند. به همین دلیل، 
ــنجش كارايی  انتظار می رود پژوهش های كاربردی و هدفمند برای س
ــی روش ها و  فناوری های جديد در آموزش درس جغرافیا و  و اثربخش
به ويژه آموزش به كمك منابع چندرسانه ای به طور پیوسته صورت گیرد 
تا يادگیری درس جغرافیا و پیشرفت تحصیلی در آن برای دانش آموزان 

ايرانی ساده تر و اثربخش تر شود.
با وجود گسترش كاربرد فناوری های آموزشی نوين در برنامه های 
ــور، تحقیقات عمیق دربارۀ تأثیرگذاری اين فناوری ها بر  آموزشی كش
ــئله به ويژه درمورد  ــده است. اين مس يادگیری دانش آموزان انجام نش
ــت، زيرا درس جغرافیا به دلیل استفادۀ  درس جغرافیا حائز اهمیت اس
ــه ها، اتکای فراوان به محتوای غیرمتنی دارد. به  فراوان از تصاوير و نقش
همین دلیل، مسئلة مورد توجه اين پژوهش، سنجش تأثیر به كارگیری 
چندرسانه ای ها در پیشرفت تحصیلی و يادداری درس جغرافیا در مقطع 
اول راهنمايی است. نتايج اين پژوهش می تواند تأثیر چندرسانه ای ها را بر 
يادداری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به طور عمیق مورد توجه قرار 
ــیدن به آموزش درس  دهد و به ارائة راهکارهای مفید برای بهبود بخش

جغرافیا در مقطع راهنمايی بینجامد.
ــی است كه  ــش اساس ــخ دادن به دو پرس پژوهش حاضر در پی پاس

فرضیه های پژوهش را نیز تشکیل می دهند:
1. آيا میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی كه در آموزش 
ــانه ای استفاده می كنند بیشتر از دانش آموزانی  درس جغرافیا از چندرس

است كه از اين لوح ها استفاده نمی كنند؟
ــادداری دانش آموزانی كه در آموزش درس  ــا میانگین نمرات ي 2. آي
جغرافیا از چندرسانه ای استفاده می كنند بیشتر از دانش آموزانی است كه از 

اين لوح ها استفاده نمی كنند؟ 

پيشينة پژوهش 
سنجش تأثیر روش ها و فناوری های نوين بر آموزش مفاهیم درسی 
ــت. فناوری های مبتنی بر رايانه به ويژه نشان  همواره مورد توجه بوده اس
ــی افزايش  داده اند كه می توانند درک و فهم دانش آموزان را از مواد درس
ــد. هرچند در تحقیقی كه پارک و هنافین13 )1993( انجام داده اند،  دهن
ــد كه آموزش مبتنی بر رايانه تنها زمانی مؤثرتر است كه  ــخص ش مش
دانش آموزان به تنهايی يا در قالب گروه های كوچك با چندرسانه ای تعاملی 
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كار كنند.
بورک14 )2000( در پژوهش خود به مطالعة موردی آموزش به كمك 
رايانه با استفاده از نرم افزارهای تعاملی در برابر آموزش سنتی در يك دورۀ 
ــگاه پرداخت و به اين نتیجه دست يافت كه تفاوت معنادار  اقتصاد دانش
آماری بین روش های آموزشی وجود ندارد. او همچنین نتیجه گرفت كه 
ــتفاده از  دانش آموزان كالس آموزش به كمك رايانه تمايل قوی برای اس
رايانه ها در كالس دارند و آن ها دربارۀ اقتصاد، نگرش های مطلوب تر نسبت 

به كالس كنترل نشان دادند.
ــیاری از تحقیقات بر تأثیرات كاماًل  در مقابل پژوهش های فوق، بس
چشمگیر فناوری های آموزشی مبتنی بر رايانه تأكید كرده اند. آسیويدو15 
)2001( در پژوهش خود، يعنی كاربرد آموزش به كمك رايانه بر پیشرفت 
يادگیری مفاهیم مطالعات اجتماعی به اين نتیجه دست يافت كه برنامة 
ــرفت نمرات آزمون و افزايش دانش پاية  آموزش به كمك رايانه در پیش
هر دانش آموز موفقیت آمیز است. همچنین، تسوراتا16 )2001( در پژوهش 
خود كه آموزش به كمك رايانه و تأثیرش در پیشرفت تحصیلی رياضیات 
ــطه بود به اين نتیجه دست يافت كه افزايش  دانش آموزان مدارس متوس

مهمی در پیشرفت سطح پاية كالس وجود دارد.
ــی روش های  ــمیت17 )2000( در پژوهش خود، يعنی اثربخش اس
آموزش سنتی در يك محیط يادگیری آنالين به اين نتیجه دست يافت 
ــنتی( و  كه تفاوت معنادار آماری بین گروه آزمايش )آموزش به روش س

كنترل )آموزش از طريق يك محیط يادگیری آنالين( وجود ندارد.
بايراكتر18 )2001( در پژوهش خود كه فراتحلیلی درمورد تأثیرات 
آموزش به كمك رايانه در آموزش علوم بود به اين نتیجه دست يافت كه 
آموزش به كمك رايانه روی هم رفته تأثیر مثبتی بر پیشرفت دانش آموزان 
در آموزش علوم در دبیرستان و دانشگاه در مقايسه با شکل سنتی آموزش 
ــته است. كمپبل19 )2000( در پژوهش خود به مقايسة آموزش به  داش
ــدن دانش آموزان ابتدايی  ــنتی در درس خوان ــك رايانه و آموزش س كم
ــه تفاوت های معنادار كمی در  ــان داد ك پرداخت. نتايج اين پژوهش نش
ــرفت مهارت تفکر انتقادی بین دانش آموزان آموزش ديده به كمك  پیش

رايانه و دانش آموزان آموزش ديده با روش سنتی وجود دارد.
شولر20 )2002( در پژوهش خود در زمینة مطالعة تطبیقی رضايت، 
پیشرفت و يادداری دانش آموزان در يك سخنرانی بر مبنای چندرسانه ای 
ــنتی در درس شیمی عمومی دانشگاه به اين نتايج دست يافت كه  و س
ــانه ای موجب افزايش عالقة دانش آموزان  ــخنرانی بر مبنای چندرس س
می شود. همچنین تفاوت آماری مهمی در پیشرفت نمرات آزمون  نهايی 
دانشجويان با توجه به جنس وجود نداشت، ولی دانشجويان مسن تر در هر 

صورت پیشرفت بیشتری نشان دادند. 
جینا21)2000( در بررسی تأثیرات سه متغیر روش سخنرانی، روش 
سخنرانی تکمیل شده با ارائة چندرسانه ای و روش آموزش از طريق جزوه 
بر پیشرفت مفاهیم، به اين نتیجه دست يافت كه ارائة چندرسانه ای برتری 
زيادی نشان می دهد. باسکو در فراتحلیل های انجام شدۀ خود به بررسی 
ــت پژوهش پرداخت. در اين پژوهش ها يادگیری اطالعات كه در  دويس
ــخنرانی ارائه می شدند با يادگیری همان  ــیوۀ س كالس های درس به ش
ــی رايانه ای مقايسه شدند.  ــانه ای های آموزش اطالعات از طريق چندرس

ــجويان و  ــتانی و دانش يادگیرندگان عبارت بودند از دانش آموزان دبیرس
يادگیرندگان واحدهای صنعتی. اطالعاتی كه بايستی ياد می گرفتند عبارت 
بودند از شیمی، زبان های خارجی، كاركرد وسايل الکترونیکی. گروه كنترل، 
اطالعات را از راه سخنرانی يا تركیبی از سخنرانی و كار عملی با وسايل 
ياد می گرفتند. در مقابل، گروه آزمايش، اطالعات را از راه ويديوديسك های 
تعاملی يا انواع ديگر از آموزش با رايانه ياد می گرفتند. میزان يادگیری اغلب 
به كمك آزمون پیشرفت تحصیلی يا عملکرد، اندازه گیری می شد. نتیجة 
اين تحلیل ها نشان داد هنگامی كه اطالعات از طريق چندرسانه ای های 
مبتنی بر رايانه ارائه می شود، در مقايسه با روش سخنرانی میزان يادگیری 

را افزايش می دهد )به نقل از نجار22، 1996(. 
استافورد با بررسی 96 مطالعه در زمینة يادگیری كه نتايج آن ها به 
كمك روش های آماری به اثبات رسیده است، خاطرنشان ساخت كه عامل 
تعامل در يادگیری روی يادداری مطالب آموخته شده توسط يادگیرندگان 

تأثیر دارد )به نقل از نجار، 1996(. 
ــوزان به بررسی تأثیر چندرسانه ای تعاملی بر پیشرفت  مندل و س
ــه درس رياضی  ــبت ب ــتانی نس تحصیلی و نگرش دانش آموزان دبیرس
ــرح پیش آزمون و  ــبه تجربی با ط پرداختند. اين پژوهش به صورت ش
ــروه آزمايش  ــود. دانش آموزانی كه در گ ــروه كنترل ب ــون با گ پس آزم
ــانه ای ياد  ــتفاده از چندرس ــه بودند مفاهیم رياضی را با اس قرار گرفت
ــد، در حالی كه دانش آموزان گروه كنترل، آموزش را با روش  می گرفتن
سنتی)سخنرانی( دريافت می كردند. محتوای رياضی برای هر دو گروه 
ــان بود. اين پژوهش روی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان در  يکس
ــه اجرا شد. معلم هر دو گروه آزمايش و كنترل يکی بود و  درس هندس
چهار واحد آموزشی را به خود اختصاص داد و از نیمسال اول تحصیلی 
ــان داد، دانش آموزانی كه از  ــده بود. نتیجة اين پژوهش نش ــروع ش ش
فرارسانه به عنوان چندرسانه ای استفاده كرده بودند يادگیری شان بیشتر 
بود و در فرايند يادگیری فعال تر بودند. اين امر همچنین نگرش آن ها را 
نسبت به استفاده از رايانه مثبت كرده بود )به نقل از ابراهیمی، 1382(. 
سیف )1379( با مرور تحقیق ارمرود و با اشاره به يافته های پژوهشی 
مربوط به روش آموزش به كمك رايانه گفته است اين روش آموزشی هم 
پیشرفت تحصیلی يادگیرندگان را افزايش می دهد و هم در آنان نگرش 

مثبت تری نسبت به فعالیت های آموزشگاهی ايجاد می كند.
ــی روش  ــده دربارۀ اثربخش ــی پژوهش های انجام ش دوبو در بررس
آموزش به كمك رايانه اين گونه نتیجه گیری كرده است كه آموزش به 
كمك كامپیوتر وقتی به صورت مکمل آموزش كالسی مورد استفاده قرار 
ــتر اثربخش است تا زمانی كه به جای آموزش كالسی از آن  گیرد بیش
استفاده شود. درضمن، استفاده از اين روش آموزشی با دانش آموزان در 
سطح پیش از دانشگاه مؤثرتر از كاربرد آن با دانشجويان دانشگاه است 

)به نقل از سیف، 1379(.
كلیفلیائو23 )1999( در يك فراتحلیل به بررسی 46 مطالعة چاپ شده 
بین سال های 1998- 1986 پرداخت. نتايج اين فراتحلیل نشان داد كه 
آموزش به كمك چندرسانه ای نسبت به آموزش در محیط های معمولی 
تأثیر بهتری بر عملکرد دانش آموزان دارد. او همچنین نتیجه گرفت وقتی 
چندرسانه ای تأثیر بیشتر دارد كه به عنوان حمايت كنندۀ آموزش سنتی 
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به كار گرفته شود.
میلز در پژوهش خود كه به مقايسة آموزش به كمك رايانه و استفاده 
از روش سخنرانی پرداخته به اين نتايج دست يافته كه در موضوعات خاص 
و حقايق منفرد )جدا از هم( میزان يادگیری به كمك رايانه مفیدتر از روش 
سخنرانی است، ولی در موضوعات علمی يا موضوعاتی كه نیاز به آموزش 
ديداری دارند، يادگیری به كمك رايانه مفیدتر نیست. همچنین به اين 
نتیجه دست يافت كه يادگیرندگان در آموزش به كمك رايانه رضايت خاطر 
بهتری نسبت به يادگیرندگان در روش سخنرانی به دست آوردند و زمان 
يادگیری آن ها در روش آموزش به كمك رايانه 15 درصد كمتر از آموزش 

به روش سخنرانی گزارش شد )به نقل از خسروی، 1382(.
در زمینة تأثیر فناوری های آموزشی بر تدريس جغرافیا نیز مطالعاتی 
ــود تأثیرات  ــس24 )2001( در پژوهش خ ــت. فیلپات صورت گرفته اس
چندرسانه ای تعاملی در آموزش جغرافی به دانش آموزان خوانش پريش و 
مقايسه با غیرخوانش پريش ها به اين نتیجه دست يافت كه چندرسانه ای های 

تعاملی در پیشرفت خوانش پريش ها مؤثرند.
دونالدسون25 )2000( در پژوهشی به ارزشیابی فناوری چندرسانه ای 
در آموزش جغرافی پرداخته است. اين پژوهش مطالعة موردی دو كالس 
ــده رايانه ابزاری است كه  ــت. از آنجا كه ادعا ش ــم در اوهايو اس پاية شش
يادگیری جغرافی دانش آموزان را به دلیل استفاده از بسته های چندرسانه ای 
تعاملی افزايش خواهد داد و دانش آموزان مجموعة پیچیده تری از ادراک 
فضايی را به دست خواهند آورد، در اين پژوهش دو روش يادگیری مفاهیم 

جغرافیايی مقايسه شده اند. 
در پژوهش كارتر )2000( كاربرد اينترنت به عنوان ابزار آموزشی در 
ــگاه در يك درس جغرافیای محیطی برای دانشجويان سال  سطح دانش
ــتفاده از فنون آموزش رفتارگرا و ساختارگرا مورد ارزيابی قرار  سوم با اس
گرفت. يك كالس درس به روش سخنرانی و بحث از طريق انجام تکلیفی 
در مورد صفحة وب ارائه شد. در اين كالس از دانشجو خواسته شد تا يك 
ــتفاده  صفحة اصلی وب را طراحی و از اينترنت به عنوان ابزار پژوهش اس
كند و محتوای اصلی را انتشار دهد. دانشجويانی كه در انجام اين تکلیف 
مشاركت داشتند تجربة يادگیری افزايشی، مهارت يادگیری سطح باال كه 
برای ساير دروس مفید بود و سطح بااليی از رضايت علمی و شخصی را 
گزارش كردند. دانش آموزانی اجرايشان تحت تأثیر قرار گرفت كه دارای 
سطح بااليی از سواد رايانه ای بودند. كارتر نتیجه گرفت كه اينترنت می تواند 
به طور موفقیت آمیز به عنوان يك ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد، اگر 
استادان و دانشجويان در مهارت های ضروری دستیابی، كاربرد و استفاده از 

فناوری های اطالعات متخصص شوند.
روتبرفورد27 )2000( در پژوهش خود به بررسی نقش راهبرد آموزش 
به كمك رايانه در تدريس جغرافیا، ضمن بیان اين مطلب كه پژوهش های 
ــة آموزش به كمك رايانه CAI در تدريس  ــی در زمینة مقايس آزمايش
جغرافیا به نتايج مبهم و توضیح ناپذيری دست يافته، به اين نتیجه رسید كه 
بهبود معناداری در عملکرد دانش آموزان آموزش ديده با رايانه در مقايسه با 

دانش آموزان آموزش ديده با روش سخنرانی وجود دارد. 
ــری و آموزش مفاهیم  ــانه ای ها بر يادگی در ايران نیز تأثیر چندرس
ــی مورد توجه قرار گرفته است. مرادی و ديگران )1389( پژوهشی  درس

را روی میزان اثربخشی آموزش پرستاری مراقبت های هسته ای پزشکی 
ــطوح يادگیری به كمك نرم افزار چندرسانه ای انجام داده اند. در اين  بر س
ــتان های كشور به روش  ــتاران يکی از بیمارس ــی نفر از پرس مطالعه، س
ــال 1388 انتخاب شدند. پرسش نامة  نمونه گیری مبتنی بر هدف در س
محقق ساخته حاوی سی سؤال چندگزينه ای در ارتباط با سطوح يادگیری 
شناختی شامل دانش، فهمیدن و كاربرد تهیه شد و آزمون در مراحل قبل، 
بالفاصله بعد و چهار هفته پس از آموزش پرستاری مراقبت های هسته ای 
با نرم افزار چندرسانه ای برگزار شد. آزمون اندازه های تکراری روند يادگیری 
ــطوح، اختالف معناداری را نشان داد. نتايج  در تمام مراحل و در تمام س
ــی نرم افزار چندرسانه ای است. از اين رو آموزش پرستاری  بیانگر اثربخش
مراقبت های هسته ای با نرم افزار چندرسانه ای می تواند جايگزين مناسبی 

برای ساير شیوه های آموزش باشد.
ــدی )1387( پژوهشی را با عنوان همراه سازی نرم افزار  بهرنگی و اس
مولتی مديا بیلدر27 با الگوی تدريس استقرای نگارۀ كلمه28 برای آموزش 
ــی پاية اول راهنمايی اجرا كردند. هدف، توصیف كاربری و  زبان انگلیس
نشان دادن نحوۀ به كارگیری الگوی تدريس استقرای نگارۀ كلمه همراه با 
كاربرد رسانة مناسب الگوهای تدريس به صورت هماهنگ و مناسب در 
ــخ نوين به بازماندگی های امروز جهان  طراحی تدريس هر درس در پاس
ــرۀ واژگان، قدرت درک  ــت. نتايج پژوهش دال بر افزايش داي آموزش اس
مفاهیم و مهارت در جمله سازی امال و نوشتن صحیح كلمات انگلیسی در 
سطح معناداری 5 درصد در مقايسه با گروه كنترل است كه نويد موفقیت 

در تعمیم كاربرد نرم افزارهای مفید ديگر و الگوهای تدريس را می دهد.
در پژوهشی كه توحیدی و نوروزی )1386( روی مقايسة اثربخشی 
كاربرد رسانه های مختلف آموزشی در مفهوم سازی انجام داده اند. میزان 
اثربخشی رسانه های شنیداری – ديداری متحرک مختلف بر مفهوم سازی 
مفاهیم درس فیزيك، مبحث نیرو، در يادگیرندگان سال اول راهنمايی 
بررسی شده است. هدف كلی، مقايسة اثربخشی سه رسانة تلفیقی )تركیب 
ــکینر، مراحل يادگیری گانیه و طرح درس روزانه(،  آموزش برنامه ای اس
رسانة آموزشی دانشیار )موجود در مراكز فروش( و رسانة انسانی )معلم( 
با يکديگر بود. برای تعیین میزان اثربخشی هر رسانه بر مفهوم سازی، اين 
ــدند: اجرای پیش آزمون، اعمال متغیر مستقل  مراحل به ترتیب اجرا ش
ــرای پس آزمون. نتايج داده های توصیفی  ــانه( و اج )اجرای آموزش با رس
ــان دادند كه يادگیرندگان پسر و دختر در درس فیزيك ضعیف اند و  نش
رسانة تلفیقی بر مفهوم سازی مفهوم های فیزيك اثربخش بوده است. نتايج 
كلی داده های تحلیلی نشان دادند مفهوم سازی گروه های يادگیرنده ای كه 
از طريق رسانة تلفیقی آموزش ديده اند بر مفهوم سازی يادگیرندگانی كه 
از طريق دو رسانة انسانی و دانشیار آموزش ديده اند برتری دارد. همچنین 
ــازی يادگیرندگان از راه رسانة انسانی بر مفهوم سازی گروه های  مفهوم س

يادگیرنده از راه رسانة دانشیار برتری دارد.
ــروی )1382( در پژوهش خود به  در زمینة درس جغرافیا نیز خس
مقايسة میزان يادگیری به سه روش سخنرانی، همیاری و آموزش به كمك 
رايانه برای درس جغرافیای اول راهنمايی پسرانة منطقة 2 شهر تهران به 
اين نتايج دست يافت كه بین میزان يادگیری دانش آموزان آموزش ديده با 
رايانه و دانش آموزان آموزش ديده با روش سخنرانی تفاوت معنادار وجود 
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دارد. يعنی میزان يادگیری دانش آموزانی كه به كمك رايانه آموزش ديدند 
بهتر از دانش آموزانی بود كه با روش سخنرانی آموزش ديدند. همچنین 
ــت آمده حاكی از آن اند كه میزان يادگیری دانش آموزان به  نتايج به دس
ــخنرانی  روش همیاری بهتر از يادگیری دانش آموزانی بود كه با روش س
آموزش ديدند. همچنین نمرات يادگیری دانش آموزانی كه با استفاده از 
رايانه آموزش ديدند بهتر از دانش آموزانی بود كه با روش همیاری آموزش 
ديدند و بین میزان يادداری به روش سخنرانی و رايانه تفاوتی معنادار وجود 
دارد. به عبارت ديگر، میزان يادداری روش های سخنرانی و همیاری بهتر از 

میزان يادداری به روش رايانه بود.

روش شناسی پژوهش 
اين پژوهش از نوع طرح های تجربی شبه آزمايشی است و در آن دو 
ــتفاده  گروه آزمايش و كنترل وجود دارند. به گروه آزمايش، آموزش با اس
ــد و گروه گواه يا كنترل به  ــانه ای برنامه های آموزشی ارائه ش از چندرس
ــخنرانی آموزش ديدند. در پايان، میانگین نمرات با هم مقايسه  روش س
ــد. در اين طرح برای كنترل و همگونی گروه ها از پیش آزمون استفاده  ش
ــتفاده شده است، طرح پیش آزمون و  ــد. بنابراين، طرحی كه از آن اس ش
پس آزمون با گروه كنترل29 است. جدول 1 طرح پژوهشی به كاررفته در 

تحقیق حاضر را نشان می دهد. 

جامعة آماری و نمونه گيری 
ــال اول راهنمايی  ــن پژوهش، جامعة آماری را دانش آموزان س در اي
ــال  ــکیل می دهند كه در س ــه تهران تش مدارس غیرانتفاعی منطقة س
1389- 1390 مشغول به تحصیل بوده اند. با توجه به محدوديت امکانات 
و دسترسی نداشتن دانش آموزان كلیة مناطق به سخت افزار و نرم افزارهای 
ــه تهران به عنوان  كامپیوتری مورد نظر اين پژوهش، مدراس منطقة س
جامعة پژوهش انتخاب شدند. از آنجا كه اين پژوهش از نوع تجربی است، 
امکان انجام آموزش و سنجش پیشرفت تحصیلی در تمام مدارس وجود 
نداشت. به همین دلیل از روش نمونة در دسترس يا نمونه گیری غیراحتمالی 
)سرابی، 1372( استفاده شد. برای اين منظور، از میان مدارسی كه به تعداد 
كافی رايانه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری داشتند، مدرسة غیرانتفاعی 

دخترانة »توسعة صادرات« برای انجام اين تحقیق انتخاب شد.
ــه در  قالب دو كالس مشغول به  ــال اول اين مدرس دانش آموزان س
تحصیل بودند. يکی از كالس ها با تعداد بیست دانش آموز به عنوان گروه 
آزمون و كالس ديگر با داشتن بیست دانش آموز به عنوان گروه گواه انتخاب 
شد. در تقسیم اين دو كالس به دو گروه آزمون و گواه، از روش تصادفی 

استفاده شد تا پژوهش فاقد سوگیری باشد.

مراحل عملی اجرای تحقيق
ــاتی را با استادان دانشکده،  ــال تحصیلی، محقق جلس در ابتدای س
كارشناسان آموزش جغرافیا و دفتر تکنولوژی آموزشی برگزار كرد. در اين 
جلسه ها، محقق نیاز خود را برای اجرای شیوۀ آموزشی و طرح پژوهشی 
ــت آورد. اين روش از اول  ــود مطرح كرد و بازخوردهای مفیدی به دس خ
آذرماه تا پايان دی ماه سال 1389 در مدرسة منتخب به اجرا درآمد. يك 

گروه به شیوۀ سنتی در كالس درس آموزش ديدند و آموزش گروه ديگر با 
استفاده از نرم افزار چندرسانه ای و در سايت رايانه ای مدرسه به اجر درآمد. 
با توجه به اينکه الزم بود در اين طرح پژوهشی ابزار مورد استفاده )نرم افزار 
ــانه ای( به گروه آزمايش معرفی شود، آموزش های ابتدايی برای  چندرس

معرفی محیط نرم افزار به دانش آموزان ارائه شد.
ــة 45 دقیقه ای مانند  ــامل چهار جلس در گروه آزمايش، يك ماه ش
ديگر كالس ها به شکل منظم و عادی برگزار شد. دانش آموزان در سايت 
رايانه ای حضور داشتند. در شروع جلسه، معلم درمورد مباحث درس روی 
نرم افزار توضیح داد و دانش آموزان را به كار با نرم افزار ترغیب كرد. سپس 
ــمت های  ــدند و به دلخواه قس دانش آموزان وارد صفحة اصلی نرم افزار ش
ــد. در ادامه  ــری می پرداختن ــاب می كردند و به يادگی ــف را انتخ مختل
دانش آموزان بايد تمرين های طراحی شده روی نرم افزار را انجام می دادند. 
با پايان يافتن دورۀ آزمون، امتحان پیشرفت تحصیلی بالفاصله و امتحان 
يادداری سه هفته بعد برگزار شد و نتايج دو گروه آزمون و گواه مورد تجزيه 

و تحلیل آماری قرار گرفت.

يافته ها و نتيجه گيری 
در اين تحقیق، تأثیر چندرسانه ای محقق ساخته بر پیشرفت تحصیلی 
ــت. با به كارگیری آمار  ــادداری درس جغرافیا مورد مطالعه قرار گرف و ي
ــواه و آزمون در پیش آزمون،  ــی فراوانی آزمودنی ها در دو گروه گ توصیف
ــداد، مینیمم، ماكزيمم نمره در پیش آزمون، میانگین و انحراف معیار  تع
ــت. تعداد آزمودنی ها در دو گروه بیست نفر بوده است  محاسبه شده اس
میانگین نمرات در گروه آزمون 18/63 و در گروه گواه 19/62 است، يعنی 
نمرات در گروه گواه نسبت به گروه آزمون افزايش دارد. ماكزيمم نمرات در 
دو گروه 20 و مینیمم نمرات به ترتیب در گواه و آزمون، 18 و 16 است. 

نتايج در جدول 2 آمده اند. 

در جدول 3 فراوانی، میانگین، ماكزيمم، مینیمم، میانه، نما و انحراف 
ــت.  ــده اس ــروه گواه و آزمون در پس آزمون آورده ش ــتاندارد در دو گ اس
ــاهده می شود، میانگین نمرات در گروه  همان طور كه در اين جدول مش
ــبت به گروه آزمون )18/63( كاهش يافته است. مینیمم  گواه )18( نس
نمرات در گروه گواه 14 و در گروه آزمون 16/50، ماكزيمم نمرات در گواه 

19/50 و در آزمون 20 است. 

در جدول 4، فراوانی، میانگین، ماكزيمم، مینیمم، انحراف استاندارد 
در آزمون يادداری آورده شده است. همان طور كه در اين جدول مشاهده 
ــبت به گروه آزمون  می كنید، میانگین نمرات در گروه گواه )10/86( نس
ــت. ماكزيمم نمرات در گروه گواه و آزمون به  )14/15( كاهش يافته اس

ترتیب 20 و 18/25 و مینیمم آن ها به ترتیب 4/75 و 10 است.

در مجموع، جداول باال نشان دهندۀ نمرات آزمون آماری توصیفی از 
قبیل میانگین، ماكزيمم، مینیمم، میانه، نما و انحراف معیار دو گروه گواه 
ــت. با توجه به  و آزمون به تفکیك پیش آزمون، پس آزمون و يادداری اس
اطالعات جدول ها، كل افراد مورد مطالعه در هر گروه بیست نفر بوده است. 
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جدول 1: مرحله بندی آزمون های طرح پژوهش 

پیش آزمونمتغیرپس آزمونیادداری 

T3T2-T1گروه کنترل

T6T5XT4گروه آزمایش

جدول 2: آمار توصیفی نمرات درسی جغرافیا در پیش آزمون

گروه های مورد بررسی 
تعداد 

آزمودنی
میانگیننمامیانهماکزیمممینیمم

انحراف 

معیار

گروه  

پیش آزمون

201820202019/620/58گواه

201620191918/631/22آزمون

جدول 3: آمار توصیفی نمرات درسی جغرافیا در پس آزمون

گروه های مورد بررسی 
تعداد 

آزمودنی
میانگیننمامیانهماکزیمممینیمم

انحراف 

معیار

گروه  

پیش آزمون

201419/5018/2518181/42گواه

2016/502018/8419/5018/680/90آزمون

جدول 4: آمار توصیفی نمرات درسی جغرافیا در آزمون یادداری 

گروه های مورد بررسی 
تعداد 

آزمودنی
میانگیننمامیانهماکزیمممینیمم

انحراف 

معیار

گروه  

پیش آزمون

204/7520101010/863/70گواه

201018/25141414/152/001آزمون

بررسی نتايج اين جدول نشان دهندۀ آمار توصیفی نمرات درس جغرافیای 
ــال اول راهنمايی )گروه گواه( پیش و بعد از روش چندرسانه ای )گروه  س
آزمون( است. همان طور كه در جدول مشاهده می شود، نمرات ماكزيمم و 
مینیمم گروه آزمون در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزايش ناچیزی 
ــت. میانگین نمرات اين دانش آموزان در پس آزمون )18/68(  ــته اس داش
تقريباً بیشتر از پیش آزمون )18/63( است. میانگین اين نمرات در آزمون 

يادداری به نسبت قابل مالحظه ای )14/15( افزايش يافته است.
به طور خالصه، نتايج تحلیل های فوق نشان می دهند كه فرضیه های 
مورد تحقیق پذيرفته شده اند. فرضیة اول بیان می دارد كه بین میانگین 
ــرفت تحصیلی دانش آموزانی كه در آموزش درس جغرافیا از  نمرات پیش
چندرسانه ای استفاده می كنند و دانش آموزانی كه از اين لوح ها استفاده 
ــد، تفاوت معناداری وجود دارد. برای اثبات اين فرضیه از آزمون  نمی كنن
ــان داده اند، اين  ــتفاده شده است. همان طور كه نتايج نش T مستقل اس
فرضیه مورد قبول است )قبول فرض H يك( به اين معنا كه بین میانگین 
ــرفت تحصیلی دانش آموزانی كه در آموزش درس جغرافیا از  نمرات پیش
چندرسانه ای استفاده می كنند و دانش آموزانی كه از اين لوح ها استفاده 
نمی كنند تفاوتی معنادار وجود دارد. جدول نمرات پیشرفت تحصیلی بر 
ــرفت تحصیلی در  اين مطلب تأكید می كند، زيرا تفاوتی در نمرات پیش

نمرات آزمون و گواه وجود دارد.
ــن میانگین نمرات  ــت كه بی ــش بر اين مبناس ــة دوم پژوه فرضی
يادداری دانش آموزانی كه در آموزش درس جغرافیا به روش سی دی های 
ــرات يادداری  ــی آموزش ديده اند و نم ــاختة برنامه های آموزش محقق س
دانش آموزانی كه به روش سخنرانی آموزش ديده اند، تفاوتی معنادار وجود 
ــان داد كه فرضیه قابل قبول است، به  دارد. آزمون واريانس يك طرفه نش
اين معنا كه بین میانگین نمرات تحصیلی در آزمون يادداری در دو روش 

چندرسانه ای و سنتی، تفاوتی معنادار وجود دارد. 
ــت آمده از  ــت آمده از آزمون اين فرضیه با نتايج به دس نتايج به دس
ــروی )1382( كه  پژوهش های كارتر)2000(، روترفورد )2000( و خس
ــتفاده از اينترنت و چندرسانه ای ها را به عنوان ابزار آموزشی مثبت در  اس

دوره های جغرافیا مورد نظر قرار داده اند، هماهنگ اند.
نتیجة فرضیه های اصلی 1 و 2 در پژوهش حاضر نشان می دهد كه 
چندرسانه ای در يادگیری و يادداری درس جغرافیا تأثیر مثبت داشته است. 
ــیلة راهبردی اثربخش و ابزاری  پس می توان گفت كه چندرسانه ای وس
ــت. بنابراين پیشنهاد  قدرتمند برای يادگیری و يادداری دانش آموزان اس
می شود كه معلمان در آموزش درس جغرافی از چندرسانه ای های معتبر 
ــود كه در شروع آموزش جغرافیا در مدارس  استفاده كنند. توصیه می ش
ابتدايی و نیز مقاطع و سنین پايین تر از نرم افزارهای چندرسانه ای تعاملی و 
راهبردهای نوين آموزشی استفاده شود. در اين صورت با تأثیرات آموزشی 
بر حافظة فراگیران به شکلی اساسی و بنیادی برای يادگیری و پیشروی در 
درس جغرافیا تا پايان دوران تحصیلی فرصت بیشتری در مدرسه فراهم 

خواهد شد.
ضروری است كه به معلمان مجرب و كارآزموده كمك شود تا طراحی 
و برنامه ريزی مطالب و بخش های گوناگون كتاب های درسی را در قالب 
استفاده از نرم افزارهای آموزشی در برنامة اصلی كار خود قرار دهند. اين امر 

باعث همسو شدن آن ها با روش های آموزشی نوين است. همچنین كمك 
مؤثری به يادگیری دانش آموزان می كند. معلمان بايد خود را برای ورود 
فناوری های جديد آماده كنند و آموزش وپرورش نیز با درک فناوری های 
جديد، بايد كالس های آموزشی ضمن خدمت، در زمینة آشنايی معلمان 
ــتفاده از فناوری رايانه ای در نظام  با قابلیت ها، تأثیرات، فوايد و نتايج اس

آموزشی، اين توانايی را در آنان افزايش دهد. 
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دکتر زهره فنی 
عضو هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران 

چکيده
ادبیات جغرافیا همانند ديگر دانش های بشری، پیوسته در حال 
تغییر و تکامل است. اين امر به ويژه زمانی چشمگیر است كه سرعت 
ــمندان علوم انسانی را به طور عام  تغییرات و تحوالت جهانی، انديش
ــونگر  و جغرافیدان ها را به طور خاص، به تفکر و تحلیل های چندس
و میان رشته ای برای شناخت بیشتر مکانیزم ها و سیستم های مؤثر 
ــی نظری مفاهیمی مانند  بر آن ها وامی دارد. اين مقاله ابتدا به بررس
فضا و مقیاس در مطالعات تحلیلی جغرافیايی و به ويژه جهانی شدن 
می پردازد. سپس با مروری بر تئوری شبکة عامالن، به كاربرد و اهمیت 
آن در مطالعات و تحلیل های جغرافیايی )در اينجا، انواع مناسبات و 
روابط جهانی بین مکان ها كه فضاهای خاص با مقیاس های خاص 
پديد می آورند(، می پردازد. لذا چارچوب كار، نظری – تحلیلی و بر 
ــان و  پاية تئوری ها، ديدگاه ها و نظرات جغرافی دان ها، جامعه شناس
نويسندگانی است كه دربارۀ اين مفاهیم كار كرده اند. نتیجة منطقی 
ــدن پديده های  ــان می دهد كه جهانی ش – تحلیلی اين تحقیق نش
ــهرها و...( می تواند اندازه يا مقیاس كوچك يا  ــانی )كشورها، ش انس
بزرگ داشته باشد؛ همچنین می تواند عالوه بر بعد كمی، دربردارندۀ 
كیفیت و مفاهیمی باشد كه در هر دو سیستم مراتبی و موازی، به 

خلق فضاهای متعدد و متنوع انسانی بینجامد.

کليدواژه ها: فضای جغرافیايی، مقیاس جغرافیايی، جهانی شدن، 
تئوری شبکة عامل، سیستم های موازی و مراتبی. 

مقدمه
در مطالعات جغرافیايی، دو مفهوم از فضا قابل استنباط و بررسی 
ــت: يکی، فضا به معنای عناصر »موازی يا يکدست«2 و ديگری،  اس
ــر يا صفات فضايی با  ــای »مراتب عمودی«3. اين عناص فضا به معن
نسبت هايی از مقیاس، تعیین و تعريف می شوند )التام4، 53:2010؛ 
برنر5، 2001: 592(. قدر مسلم، جغرافی دان، همیشه به دنبال تعیین 
ــت و جغرافیا همة عوامل و پديده ها را در  مقیاس و اندازۀ پديده هاس
قالب مقیاس و حدود، مطرح می كند؛ لذا ناچار است همیشه پديدۀ 
مورد مطالعة خود را در چارچوب مقیاسی معین )محلی، منطقه ای، 

ملی و جهانی( ارزيابی و بررسی كند.
به طور مشخص در تبیین مفهوم »مقیاس« از منظر دانش جغرافیا 
نیز می توان گفت از آنجايی كه جغرافی دان ها بر روابط فضايی میان 
پديده ها تمركز و تأكید دارند، اندازه و مقیاس فضايی در تعیین و تبیین 
موضوعات مختلف جغرافیايی نقش مهمی ايفا می كند و »محدوده« در 
مطالعات آن ها می تواند از يك نقطة كوچك تا كل جهان را شامل شود. 
جغرافی دان ها با مباحث مهم خود دربارۀ تغییرات جهانی، به كمیت 
و كیفیت روابط میان مقیاس های فضايی و تغییرپذير اشاره می كنند. 
ِمِیر در اين مورد می نويسد: بحث راجع به مقیاس جغرافیايی بیشتر 
متدولوژيکی و از درون جغرافیای طبیعی و انسانی سدۀ نوزده میالدی 
نشأت می گیرد، ولی مقیاس منطقه ای در نیمة اول قرن بیستم و در 
پی نیاز به تبیین های علمی بیشتر برای سطوح مطالعاتی كوچك تر 
ــکاران6، 1992: 256(. آنچه  ــده )ِمِیر و هم مطرح و به كار گرفته ش
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فضا، مقياس و جهانی شدن: 
مروری بر تئوری شبکة عامل1 

    )ANT(



مسلم است اينکه جغرافی دانان امروزه از اين مفهوم، عالوه بر مطالعات 
كاربردی در سطوح خرد، برای تأكید بر سطوح مفهومی و نظری مانند 
سطوح محلی و جهانی استفاده می كنند، زيرا اين نوع سطوح می توانند 
ــطوح مفهومی ديگری مانند كلیت، جامعیت، جزئیت، تجرد و  با س

زمینه گرايی، همراه و منطبق شوند.
ــخ ها و  ــت وجوی پاس ــروزه، دانش جغرافیا در جهان در جس ام
ــتند: چگونه  ــؤاالت بنیادی نظیر موارد زير هس تبیین هايی برای س
ــد با يکديگر،  ــای فضايی متفاوت می توانن ــا يا محدوده ه مقیاس ه
شبکه ها و زنجیره های فضايی تشکیل دهند؟ چگونه برخی از عوامل 
ــازندۀ فضا می توانند از يك مقیاس به مقیاس ديگر و از مکانی به  س
مکان ديگر، جهش يا تغییر وضعیت دهند، در حالی كه بقیة عوامل 

در مکان ثابت می مانند؟
ــعی دارند مفهوم و ماهیت  ــروزه برخی از جغرافی دان ها س ام
ــودن« را در مقابل مفهوم »مراتبی  ــت ب »موازی بودن« يا »يکدس
بودن« روابط میان سیستم ها و درون آن ها، كه جامعه شناسان آن 
را در مبحث علوم اجتماعی وارد كردند )الو7 و هازارد8، 1999؛ الو، 
1992( در مورد فضاهای جغرافیايی به كار برند و مورد بازنگری و 
تحلیل قرار دهند. آن ها اين تحلیل و بررسی ها را با تأكید بر تئوری 
ــه نوبة خود، دريچة  ــام می دهند و در مجموع، ب ــبکة عامل انج ش
ــی، روستايی و...(  ــهری، سیاس تازه ای در مطالعات جغرافیايی )ش
گشوده اند. در اين مطالعات )كه در آن ها به طور ضمنی به تركیب 
ــتمی مراتب عمودی و توازی  و تلفیق اين تئوری با مفاهیم سیس
ــطوح  ــده(، به جای تأكید بر مراتب فضايی، س ــی، پرداخته ش افق
ــت، به عنوان يك بحث جديد تئوريکی و  فضايی متعامل و يکدس

متدولوژيکی، اهمیت پیدا كرده است. 
ــر، جغرافی دان ها مطالعات خود را  ــن در دهه های اخی همچنی
ــتر مرتبط می بینند و تعريف خاصی  ــدن، بیش با پديدۀ جهانی ش
ــق روابط و نهادهای  ــترش و تعمی ــدن را به عنوان گس از جهانی ش
ــکان پذيرفته اند )التام، 2010: 54(؛ يعنی  اجتماعی در زمان و م
آن ها با شناخت فرايندهايی كه در زمان و مکان تعمیق و گسترش 
ــن میان، گروهی از  ــده اند. در اي پیدا می كنند، مرتبط و درگیر ش
آن ها، تحلیل خود را بر پاية تفکر شبکه ای مراتبی عوامل پايه ريزی 
ــاس تفکر شبکه ای موازی  كرده اند، در مقابل گروه ديگری كه براس
ــن موضوع با تغییر  ــاد نهاده اند. چگونگی انطباق اي ــا هم رتبه بنی ي
ــا و اندازۀ جغرافیايی پديده ها و فضاها، محور اصلی مقالة  مقیاس ه
حاضر است. اين نوشتار همچنین تأكید خاصی بر فضاهای شهری، 
به عنوان مهم ترين فضاهای جهانی شده با ناحیه بندی های جديد از 
فعالیت های انسانی دارد. در پايان، با بررسی ابعاد انواع تحلیل های 
فضايی، به ويژه درمورد تعامالت جهانی فعالیت ها با تأكید بر مقیاس 
جغرافیايی، تلفیقی از هر دو ديدگاه مراتبی و موازی را الزم می داند.

تئوری شبکة عامالن )ANT( در ادبيات جغرافيای 
انسانی 

ــت به اختصار، مروری بر  ــش از پرداختن به موضوع، الزم اس پی
ــیم. اين تئوری حاوی يك رويکرد  تئوری شبکة عامالن داشته باش
ــته ای برای علوم اجتماعی و تکنولوژی است كه اولین بار در  بین رش
آثار میشل كالون9 )1991( و برنر لتور 10)1992( ديده شد.11 تحلیل 
آن ها دربارۀ شبکه ای از عوامل انسانی و غیرانسانی با تعامالت پیشرفته 
ــبات میان  ــود. هويت و كیفیت عامالن در مناس ــن حوزه ها ب در اي
نمادهای انسانی و غیرانسانی تعیین و تعريف می شود و نمادها نیز به 
كمك فريندهای ارتباطی كه برقرار می كنند، شناسايی می شوند. در 
اين تئوری، عامالن، با هم دست اندركار بازساخت شبکه ای از تعامالت 
ــوند كه موجب ثبات سیستم خواهد شد و تفاوت اساسی بین  می ش
ــت كه فقط عامالن انسانی قادر به قرار  دو گروه از عوامل در اين اس
دادن عامالن غیرانسانی در جريان فعالیت سیستم هستند. اين تئوری 
ريشه در مطالعات شبکة وابستگی های میان عملکردهای اجتماعی در 
ــتوار است كه تیپولوژی  حوزۀ علم و تکنولوژی دارد و بر اين ايده اس
شبکه ها عموماً غیرمحلی و اغلب اهداف محدوده ای )مرزی( دارند كه 

از میان تعامالت غیرمحلی و مقیاس شکن برمی خیزد.12
اما همانند بسیاری از نظريه های اجتماعی – فلسفی، اين تئوری 
ــانی معاصر، وارد شده است و برخی از  نیز در ادبیات جغرافیای انس
جغرافی دان ها، از آن برای تبیین ديدگاه های جديد استفاده كرده اند 
ــت. وی كه در  ــوردوچ 13 )1998: 358-9( اس ــه از جملة آن ها م ك
ــهری و منطقه ای دانشگاه ويلز عضويت دارد، از  گروه برنامه ريزی ش
ــت به دنبال  آن برای تحلیل های جغرافیايی بهره گرفته و معقتد اس
تعیین انواع فضاهايی است كه بتوانند در ساختار و تركیب شبکه ای، 
با تئوری شبکة عوامل، انطباق و سازگاری داشته باشند. وی نتیجه 
گرفته است كه بسته به درجة كنترل و حاكمیت در شبکه ها، دو نوع 
ــب  ــخیص خواهد بود: اين دو نوع فضا بر حس فضای عمده قابل تش
ــا، به فضاهای »آمرانه يا تجويزی«14 و فضاهای »تعاملی يا  ويژگی ه
ــیم اند. وی بررسی كرده است كه اين دو نوع  گفتمانی«15 قابل تقس
جغرافیای آمرانه و گفتمانی چگونه می توانند هم در تحلیل فضايی 
و هم در تئوری شبکة عامالن، كاربرد داشته باشند. به عبارت ديگر، 
ــد تا در مطالعه و تحلیل فضاهای  اين جغرافی دان ها تالش می كنن

جغرافیايی با مقیاس های متفاوت، از تئوری مذكور استفاده كنند.
از ديگر جغرافی دان هايی كه از اين تئوری بهره گرفته، هیچینز16 
)2003: 99-100(، از گروه جغرافیای دانشگاه لندن، معتقد است 
تئوری شبکة عوامل در جغرافیای انسانی به ويژه جغرافیای اجتماعی 
– فرهنگی جايگاه قابل توجهی پیدا كرده است. شبیه سازی وی در 
اين زمینه است كه روابط میان انسان و محیط طبیعی )به ويژه فضای 
ــبز( می تواند به مثابة شبکه ای از عوامل انسانی و غیرانسانی مورد  س
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نظر اين تئوری باشد؛ البته تا حدی كه اين مواد و عوامل غیرانسانی 
ــکل گیری تجربه های فرهنگی  ــاخت و ش ــیا و اطالعات( در س )اش

انسان ها مهم اند.
ــتنباط های  ــاير ديدگاه ها و اس ــه طرح و تحلیل س ــا ب در اينج
ــدن و  جغرافی دان ها از رابطه و انطباق میان فضا، مقیاس، جهانی ش
ــازی اين تئوری در  تئوری مذكور می پردازيم. اينکه طرح و شبیه س
ــث و موضوعات نظری جغرافیايی تا چه حد می تواند مصاديق  مباح
عینی و كاربردی پیدا كند، موضوعی است كه نیازمند مطالعات دقیق 

و تکمیلی است.

ديدگاه  مراتبی و سيستم های شهری جهانی
ــی از تفکرات و ديدگاه هايی كه اكنون در ادبیات و مطالعات  يک
جغرافیايی جهان غالب است، تفکر سیستم مراتبی )در مقابل ديدگاه 
ــت.  ــر پاية اندازه يا مقیاس پديده هاس ــانی( ب توازن پديده های انس
ــی در مباحث تئوريك،  ــرد مفهوم مقیاس جغرافیاي بی ترديد، كارب
ــت. ولی پیتر تیلور از جمله جغرافی دان هايی است كه  ــان نیس آس
تحلیل های شهری معاصر خود را بر پاية اين مفهوم قرار داده و معتقد 
ــت: »مقیاس جغرافیايی، اصطالحی است كه اجازه می دهد بین  اس
ــت و اينکه شهر در  ــهر يك فضای درونی اس دو واقعیت – اينکه ش
ــبکه ای از روابط خارجی قرار دارد- رابطه و پیوستگی ايجاد  درون ش
ــهری  كرد )تیلور17، 2004: 112(. وی به عنوان مبدع جغرافیای ش
مقیاس محور18، معتقد است كه شهرها می توانند در درون سیستمی 
از اقتصاد شهری، ملی و جهانی مورد مطالعه و شناخت قرار گیرند. 
از ديدگاه او، ايجاد و گسترش انواع روابط تعیین كنندۀ محیط شهری 
ــناخت دقیق موقعیت آن محیط در اقتصاد جهانی،  خاص، بدون ش
امکان پذير نیست. اينکه همة شهرها مثل هم نیستند، به دلیل سابقه 
و تاريخ منحصربه فرد يا سازوكارهای رشد آن هاست. شهرها متفاوت 
بوده و هستند، چون به شیوه های گوناگون در عرصة اقتصاد جهانی 
وارد و مکان يابی شده اند. اين موضوع، با اينکه توانايی و قدرت تحلیلی 
زيادی ندارد، ولی سه مشخصه از تحلیل های مراتبی شهری را برجسته 
می سازد: ابتدا، مقیاس شهری خاصی را تعريف می كند كه نسبت به 
ديگر مقیاس های عملکردی، تحلیلی تر است. دوم، اين مقیاس شهری 
در رابطه اش با ساير مقیاس ها )منطقه ای، ملی و جهانی و نظاير آن(، 
ــت؛ سوم، اين سیستم مراتبی، مفهوم تاريخی خاصی  ساختاری اس
ــت تیلور از اين سازمان يابی مراتبی سبب شده است كه  دارد. برداش
فضاهای نسبتاً كوچك را رها كند تا بتواند نقش اين ويژگی تاريخی 

مؤثر در ظهور اقتصاد جهانی را مورد توجه قرار دهد.
ــان مقیاس و عملکرد  ــز در زمینة رابطة می ــمیت نی ريچارد اس
ــهر، دولت و دولت –  ــبکه ها و انطباق آن بر فعالیت ش عامالن در ش
شهرها چنین بحث كرده است: اين تصور كه مقیاس های جغرافیايی 
ــتند، مورد قبول تئوريسین های شبکة  دربردارندۀ فرايندهايی هس
ــت دولت ها در  ــناخت اهمی ــوری مذكور در ش ــت. تئ عامالن نیس

بازساخت اقتصادی شهرها نیازی به مقیاس ملی ندارد؛ يعنی متفکر 
ــناخت يا تأيید اهمیت دولت ها اصراری ندارد، زيرا اين  مراتبی بر ش
تئوری همیشه با تقسیم بندی مقیاس انطباق پیدا می كند؛ يعنی كار 
بی وقفة عاملین و كلیت شبکه ها در جايی كه برای ساخت يا تحقق 
ــوند. دولت ها، شهرها و دولت-  عملکرد مشترک، هر دو يکی می ش
شهرها جايی نیستند كه مقیاس ها همديگر را قطع و تقسیم كنند، 
تقابل به وجود آورند يا پوشش دهند؛ آن ها همه، عامالن و شبکه ها، 
پیوستگی ها، خطوط پراكندۀ عوامل انسانی و غیرانسانی اند كه نه به 
دلیل ماهیت های محلی، ملی يا جهانی، بلکه به دلیل ارتباط و امتداد 

نسبی شان، وجود دارند )اسمیت19، 2010: 75(. 
به اين ترتیب می توان گفت كه فرايندهای معاصر جهانی شدن، 
نشان دهندۀ ناحیه بندی ها و مرزبندی های جديد فضاهای اجتماعی 
ــتند، به طوری كه مقیاس های  ــی هس – اقتصادی و نهادی – سیاس
جغرافیايی مسلط گوناگون را آشکارا مطرح می سازند )برنر، 2001: 

595 و 1999: 432(. 
ــر پیتر تیلور و  ــه مقیاس جغرافیايی، عالوه ب ــن نوع نگرش ب اي
ريچارد اسمیت، در نوشته ها و آثار مربوط به جغرافی دانانی همچون 
ــته های  ــمیت و نیل برنر، عمومیت يافته و در برخی از نوش نیل اس
ــاروی نیز كه به دنبال ارائة تعاريف ديگری از  هنری لفور و ديويد ه
جغرافیای شهری و مطالعات شهری بوده اند، ديده می شود. برای اين 
ــته  است به شناخت انواع تحوالت  نويسندگان، بحث مقیاس توانس
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كه بازساخت شهرها در دهه های اخیر 
ــد. برای مثال درمورد پیتر تیلور،  ــته، كمك زيادی كن را در پی داش
ــتفاده كرده است كه جهان در  وی از اين بحث در بیان اين نکته اس
قالب سلسله مراتبی از مقیاس های فضايی متفاوت سازمان دهی شده 
و هر يك از اين مقیاس ها، ظرفیت و توانايی يا عدم توانايی عملکردی 
ــورهای  ــد. درواقع به هنگام مطالعة كش ــن می كنن ــل را تعیی عوام
ــويم؛ برای  جهان، متوجه وجود مصاديق زيادی از اين واقعیت می ش
ــای به هم مرتبط يا متداخل  ــتم های دولتی با مقیاس ه نمونه، سیس
مسئولیت ها، كه از سطح محلی و نواحی نسبتاً مستقل داخل شهر 
شروع و تا شهر، ايالت و سطح ملی سازمان دهی شده اند. يا رتبه بندی 
ــب مقیاس  ــادی و تجاری، كه اغلب آن ها برحس فعالیت های اقتص
عملکردی از فروشگاه های محلی و شهری )مانند مام و پاپ(20 گرفته 
تا فعالیت های ملی )مانند كافی شاپ های استارباكس( و بین المللی 

)مانند اكسون موبايل(21 رتبه بندی می شوند.
ــاره می كند، نظم و ترتیب  ــمیت اش ولی همان گونه كه نیل اس
ــگی اجتماعی كشورها نیست.  اين مقیاس ها، عنصر ذاتی و همیش
ساخت، نظم و حفظ سیستم مراتبی ويژه، يك دستاورد جغرافیايی 
– تاريخی پیچیده است. سیستم های متفاوت اجتماعی – اقتصادی 
ــازمان دهی فضا و مرتبه بندی مقیاس  ــیوه های گوناگون به س به ش
می پردازند؛ مقیاس هايی كه در هر تشکیالت اجتماعی به بروز تنازع 
ــر توزيع قدرت می انجامند. برنر به نقل از اسمیت چنین  مداوم بر س
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نوشته است: 
ــانی، نه تجربیاتی معین و  ــاس جغرافیايی فعالیت های انس مقی
ــطح جهانی اند و نه گزينه های متدولوژيکی يا مفهومی.  ثابت در س
ــگاه انواع معینی از  ــا، از حیث اجتماعی، مکان و جاي اين مقیاس ه
ــتند و از اين رو، مقیاس های جغرافیايی،  فعالیت های اجتماعی هس
محصول فعالیت ها و روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند و به 

مانند آن ها، قابلیت تغییر دارند )برنر، 2001: 599(. 
مقیاس، نوعی سازمانگر جغرافیايی و متجلی عملکرد اجتماعی 
ــت. بنابراين، مقیاس جغرافیايی در واقع، مرزها  ــانی اس جامعة انس
ــاخت اشکال گوناگون  ــان می دهد كه در س و خطوط قدرتی را نش
موجوديت ها در جهان )از فرد انسانی گرفته تا كلیت جهانی(، نقش 

دارند.
سلسله مراتب مقیاس های جغرافیايی مورد نظر جغرافی دان هايی 
مانند پیتر تیلور و نیل اسمیت به طور ضمنی می تواند گويای وجود 

روابط فضايی زير میان كلیت ها و سیستم ها باشد:
انس�ان - خانواده - محله - شهر - ايالت - منطقه - کشور 

- جهان
ــوژی مقیاس های  ــردی موجود در تیپول ــم فضايی – عملک نظ
جغرافیايی درواقع نوعی روابط مراتبی میان موجوديت ها و كلیت ها 
ــان می دهد كه اساس تفکرات سلسله مراتبی را در تبیین های  را نش

جغرافیايی نیز تشکیل می دهد.
شايد به همین دلیل است كه مقیاس جغرافیايی توانسته است 
به عنوان عامل سرزمینی مهمی در تنازعات و رقابت های سیاسی مطرح 
ــود. همچنین با توجه به نوشته های برنر و اسمیت، سازوكارهای  ش
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كه فراروی جوامع و از جمله شهرهای 
ــتند. جان  ــر قرار دارند، دارای مقیاس های مراتبی مهمی هس معاص
ــهری خود در اين زمینه می نويسد:  ــورت هم در كتاب نظرية ش ش
ــهری بر شهرهای جهان تأثیرگذارند،  »فرايندهای جهانی، ملی و ش
در حالی كه شهرهای جهانی، مکان و پالتفرمی برای تغییرات روابط 
ملی و جهانی هستند. تئوری های شهری جديد، شهرها را به عنوان 
مکان هايی برای فرايندهای مراتبی متقاطع مورد توجه قرار می دهند. 
درواقع از اين به بعد، ما بايد شهر را مکانی بین موقعیت های جهانی 
و ملی )جهانی – شهری – ملی( بدانیم« )شورت22، 2006: 220(. 

اگر بخواهیم براساس واژه پردازی ها و ديدگاه های جغرافی دان هايی 
مانند اسمیت و برنر، بازساخت و سازمان دهی مجدد جهان امروزی 
ــا بازيگران  ــبکه ای از عامالن ي ــه كنیم، بايد به ش ــرور و مطالع را م
ــا، اتحاديه های تجاری و نظاير  ــی )بنگاه های اقتصادی، دولت ه اصل
ــالش می كنند روابط میان  ــای جغرافیايی بپردازيم كه ت آن( فضاه
ــد و مقیاس های عملکردی  ــازی كنن ــای مختلف را بازس مقیاس ه
ــته،  ــال گذش ــی س جديدی را تعريف كنند يا به وجود آورند. در س
ــده از واژۀ »جهانی يا گلوبال« دقیق ترين نمونة آن  تصورات پديدآم
است؛ يا نهادهايی مانند اتحادية اروپا يا NAFTA 23 كه در خلق و 

گسترش طیفی از مقیاس های فرامنطقه ای بین سطوح ملی و جهانی 
فعالیت می كنند. 

تحليل ديدگاه مراتبی 
ــور، چنین  ــث جغرافی دانان مذك ــری و مطالعة مباح ــا پیگی ب
استنباط می شود كه باوجود تحلیل ها و نظرات عمیق مراتبی شان، 
همگی به طور ضمنی پذيرفته اند، جهان دارای مقیاس غیرمراتبی يا 
ــندگان زيادی دربارۀ مسطح و موازی بودن  موازی نیز هست. نويس
روابط در جهان، نوشته و تحلیل كرده اند24 كه به دلیل پیشرفت های 
تکنولوژيکی، تعامل و ارتباطات سريع و آسان بین مکان ها با دورترين 
ــطح شدن و يکدست شدن بیشتر است؛  فواصل، جهان در حال مس
ضمن اينکه با دقت در تحلیل های آن ها راجع به مقیاس مراتبی، به 
نقاط ضعفی برمی خوريم كه در زير به برخی از آن ها می پردازيم )التام 

و مك كورمك، 2010: 63- 65(  
● تفکر و تحلیل مراتبی در ايجاد مفاهیم سازمانی و تشکیالتی 
ــت.  ــازمان فضايی مراتبی موفق نبوده اس قابل انطباق با بیرون از س
ديدگاه مقیاس های مراتبی كه الهام بخش تئوری های نئوماركسیستی 
است، به رويه های تولید نظم فضايی به كمك سیستم های حکومتی 
ــده است. بنابراين  ــرمايه داری معطوف ش مختلف در درون نظام س
می تواند در ايجاد يا پردازش مفهوم كاملی از ساختارهای تشکیالت 
سیاسی كه با مقیاس، تعريف و تعیین می شوند، موفق باشد، اما در 
تبیین مفاهیمی برای ساختارهای فضايی بیرون از اين موضوع، يعنی 

انواع نظم های مراتبی در امور غیرسیاسی كارايی ندارد. 
اين ويژگی شايد برای كسانی كه عالقه مند به مطالعة عملکردهای 
سیاسی صرف يا فعالیت های اقتصادی گره خورده با نهادهای سیاسی 
ــد. با وجود اين، زمانی كه آن ها بحث خود را از  ــتند، مهم نباش هس
قلمروهای سیاسی و اقتصادی بیرون می كشند، زبان تحلیلی تفکر 
ــناخت ساختارهای متعامل جهان امروز، كاربرد  مراتبی، اغلب در ش
ــم اندازهای نژادی – ايدئو-  زيادی ندارد. برای نمونه وقتی انواع چش
تکنولوژيکی را كه انسان شناس معروف ارجان آپادوری25 به توصیف 
آن ها پرداخته است مطالعه می كنیم، اين روابط مقیاس معینی )اندازه 
ــخص و قابل اندازه گیری( دارند، ولی نمی توان  و وسعت فضايی مش
ــا را در مقیاس های خاص جغرافیايی مانند مقیاس های محلی،  آن ه

شهری، ملی و نظاير آن جای داد.
ــوالت كیفی مراتبی ضعیف  ــرات مراتبی در توصیف تح ● تفک
است. عنصر كلیدی در تحلیل های مراتبی جغرافی دانانی مانند برنر 
ــمیت، توانايی متفاوت عامالن و نیروهای اجتماعی در حركت  و اس
ــت. نکتة اصلی اين است  ــیالن بین مقیاس های جغرافیايی اس و س
ــی كه حوزۀ قانونی عملکرد  ــه توانايی متفاوت در پردازش مقیاس ك
نیروهای اجتماعی را تعیین می كند، محصول روابط قدرت تاريخی 
ــت كه در مورد بیشتر تحلیل های مقیاسی صادق  – جغرافیايی اس
است. موضوع حركت از يك مقیاس به مقیاس ديگر، حركت از يك 
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فعالیت به فعالیت ديگر است كه اين رفتار، بسته به مقیاسی كه در 
ــرای مثال، عامالن اجتماعی از  ــرار دارد، متفاوت خواهد بود. ب آن ق
موقعیت منطقه ای به مقیاس جهانی تغییر مکان جهشی می دهند يا 
از مقیاس منطقه ای به سمت مقیاس ملی و سپس جهانی متمايل 
ــمیت، 2010: 335(. اين نوع تبیین، درواقع تحلیل  ــوند )اس می ش
ابعاد و نهادهای اقتصادی و سیاسی با استفاده از مقیاس جغرافیايی 
به عنوان يك منبع استراتژيك است؛ اما بدون تحلیل دقیق تغییرات 
ــازد. اگر ما به دقت  ــکیالت سازمانی را متحول می س مراتبی كه تش
ــط اجتماعی را پیگیری كنیم، می توانیم نوعی نظم تیپولوژيکی  رواب

پیچیده از مقیاس ها را شناسايی كنیم.
● تحلیل مراتبی، واژۀ جهانی را اصطالح جامع مهمی می داند كه 
مقیاس های كوچك تر از خود را مشخص يا احاطه می كند. همان گونه 
ــد، تحلیل مراتبی تأكید خاصی بر شناخت روابط  ــتنباط ش كه اس
ــدن و محلی گرايی دارد. بیشترين نیروی  بین فرايندهای جهانی ش
ــدۀ  ــدگاه در بیان اهمیت مقیاس محلی در دنیای جهانی ش اين دي
ــت. برای مثال، نیل برنر تالش زيادی كرده است تا اهمیت  امروز اس
دولت های محلی و منطقه ای را در آنچه »رژيم های جهانی« می نامد، 

برجسته سازد.

نتيجه
راجع به فضا، اهمیت مفهوم مقیاس در مطالعات جغرافیايی و در 
نهايت جهانی شدن، تحلیل ها و مطالب زيادی می توان نگاشت، ولی 
بايد به خاطر داشت كه مفهوم مقیاس ، مانند بسیاری از مفاهیم ديگر، 
تجريدی يا انتزاعی است و مسئله ای كه در ارتباط با مفاهیم مجرد 
وجود دارد اين است كه آن ها ضرورتاً واقعیت و ويژگی های پديده های 
جهانی را منعکس نمی كنند، اما می توانند در ترسیم جنبه های جهانی 
يك قضیه يا پديده يا تفکر و شناخت كیفیت فضاهای مختلف به ما 
ــه دلیل، تئوری  كمك كنند. چنین می توان نتیجه گرفت كه به س
ــا اندازۀ  ــا مفهوم مقیاس، ي ــد در رويارويی ب ــبکة عوامل می توان ش
پديده های انسانی – اجتماعی در جهان، كاربرد زيادی داشته باشد: 

ــوری فوق، اندازه يا مقیاس پديده ها را نتیجه و اثر  اول اينکه تئ
ــای كم اهمیت بودن مقیاس  ــون می داند و اين به معن عوامل گوناگ
ــبب بروز تفاوت میان پديده ها می شوند  ــت. آثار عملکردی س نیس
ــذار، آن ها را غیرواقعی  ــبکه ها و روابط از عامالن تأثیرگ و تبعیت ش
ــش نیرو يا آثار  ــبکه ها را بدون كاه ــازد. ما می توانیم اين ش نمی س
ــردی آن ها مطالعه كنیم. اگر مقیاس را فقط آثار روابط طولی  عملک
بدانیم، بايد مفاهیمی مانند حجم، طول، كوتاهی يا بسیطی روابطی 
را درک كنیم كه سازوكارهای عملکرد يك كلیت را تغییر می دهند. 
دوم اينکه واقعیت هايی درمورد موجوديت مقیاس پديده ها وجود 
دارند كه فراتر از زبان شبکه ها و روابط و خطوطی هستند كه از تئوری 
شبکة عوامل استنباط می شوند. اين فراتر بودن می تواند به عنوان يك 
ويژگی مؤثر جهانی شناخته شود. برای مثال درمورد مسابقات ورزشی 

ــهرهای جهانی، ويژگی های محسوسی مانند تراكم و  جهانی بین ش
ــعت، هم زمان وجود دارد. اين كیفیت های محسوس كه اندازه و  وس
ــت در يك شبکة سلسله مراتبی  دورۀ زمانی معینی دارند، ممکن اس
از مقیاس ها قابل ترسیم نباشند، ولی دارای مفهوم و كیفیت مراتبی 
باشند كه در حركت جمعیت زيادی از ورزشکاران، می توان آن ها را 

درک كرد.
ــت ما از مقیاس جغرافیايی به عنوان عنصری  سوم اينکه برداش
ــناخت كیفیت فضاها يا پديده هايی است كه از  انتزاعی، مستلزم ش
طريق تراكم يا فشردگی، اندازۀ خاصی را به دست می آورند. به عبارت 
ــعت در مورد مقیاس  ــردگی يا تراكم و وس ديگر، هر دو مفهوم فش

صادق است.
ــالوه بر درک اهمیت  ــب از كلیت اين تحلیل ها، ع به اين ترتی
ــبکة جهانی عوامل و سازندگان، می توان  فضاهای جغرافیايی در ش
ــدن پديده های انسانی )كشورها،  چنین استنباط كرد كه جهانی ش
ــهرها و... تا فعالیت فرد انسانی( می تواند مقیاس كوچك يا بزرگ  ش
داشته باشد و عالوه بر بعد كمی، دربردارندۀ كیفیت و مفاهیمی باشد 
كه در هر دو جهت و شکل مراتبی و موازی، به خلق فضاهای متعدد 

و متنوع انسانی می انجامد. 
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11. Law, J. 1992,Notes on the Theory of Actor-Network: Ordering, 
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12.www.learning-theories.com/actor-network-theory-ant.html
13. Murdoch
14. Prescription
15.  Negotiation
16. Hitchings
17. Taylor
18. Scale-oriented Geography
19. Smith
Mom and Pop .20: اصطالحاً به فروشگاه های كوچکی اطالق می شود كه 
اعضای خانواده ها آن ها را اداره می كنند و شعاع عملکردی محدودی در حد يك يا 

دو خیابان دارند. )مشاهدات میدانی نگارنده، 2010 ، مونترال كانادا(
Starbucks, Exxon Mobil .21: فروشگاه ها و كافی شاپ هايی با مقیاس ملی 

و جهانی )مشاهدات میدانی نگارنده(
22. Short, J.
23. North American Free Trade Agreement
24. Frideman, Thomas, 2005, The New World is Flat, in Barry 
Bluestone, and others, 2008: 143.
25. Arjun Appadurai)1996(
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اهلۀ
محمدعلي ميرزايي

دبیر جغرافیاي تهران

چکيده
ــخصی از  ــدود و مش ــاوری و حجم مح ــم و فن ــترش عل گس
ــت.  ــی را با محدوديت مواجه كرده اس موضوعات، كتاب های درس
كالس درس، پرسش و پاسخ دانش آموزان زمینة مناسبی را فراهم 
ــوم كتاب  ــوع اهلة قمر و جزر و مد كه در بخش س ــا موض آورده ت
ــوم راهنمايی  مطرح شده است، مورد كنکاش  ــال س جغرافیاي س
ــؤال و پاسخ ارائه  قرار گیرد و مطالب عالوه بر توضیح، در قالب س

شوند.

کليدواژه ها: ماه، اهلة قمر، ماه نو، ماه كامل، تربیع، هالل ماه

ماه برخالف حركت عقربه های ساعت به دور زمین در چرخش 
ــود صورت های مختلفی  ــت و تغییرات مداری آن باعث می ش اس
ــه عبارتی، اهلة  ــود. ب ــال تکرار ش از آن در هر 29 يا 30روز از س
ــد كه به دلیل چرخش  ــرات تدريجی در ظاهر كرۀ ماه ان ماه تغیی
ــه زمین روی  ــن ماه در نیمکرۀ رو ب ــمت های مختلف و روش قس

می دهند )شکل1(.
ــید در يك  ــاه نو وقتی اتفاق می افتد كه زمین، ماه و خورش م
راستا قرار گیرند و هیچ بخشی از نیمکرۀ روشن ماه به طرف زمین 
نباشد. ماه بدر يا كامل، موقعی است كه ماه و زمین و خورشید در 
ــتا هستند. وقتی خورشید در غرب، غروب می كند، ماه از  يك راس

شرق طلوع می كند و تمام سطح نزديك ماه روشن می شود.
بین ماه نو و ماه كامل، به تدريج به سطوح روشن و قابل ديدن 
ــود. اين تغییرات به نام های هالل، تربیع  آن از زمین افزوده می ش
ــث اول، بدر، تثلیث دوم، تربیع دوم، هالل آخر ماه و ماه  اول، تثلی

نو نامیده می شوند )شکل1(.
ــطح آب در اقیانوس و درياها را به  پايین آمدن و باال رفتن س

ترتیب جزر و مد می  گويند.

ــزر روی می دهد علت  ــبانه روز دو بار مد و دو بار ج ــر ش در ه
ــی ماه و خورشید است. به عبارتی،  اصلی اين پديده نیروی گرانش
در هر روز قمری، يعنی مدت 24 ساعت و 50 دقیقه و زمان قرار  
گرفتن ماه در مقابل يك نصف النهار، دوباره مد و دوباره جزر روی 

می دهد و زمان بین جزر و دو مد،12 ساعت و 25 دقیقه است.
ــید در يك  در اوايل و چهاردهم هر ماه قمری كه ماه و خورش
خط قرار می گیرند، آثار گرانشی آن ها با هم جمع می شوند و جزر 
ــوند. در اين جزر و مدها آب  در زمان جزر  ــديدتر می ش و مدها ش
از حالت عادی پايین تر و در زمان مد از حالت عادی باالتر خواهد 
آمد. اين جزر و مدها به جزر و مد بهاری موسوم اند. از طرف ديگر، 
ــید زاوية 90  در زمان تربیع اول و تربیع دوم هم كه ماه و خورش
درجه می سازند، شدت جزر و مدها به حداقل خود می رسند. اين 

جزر و مد به جزر و مد نیپ )neap( معروف است.
جزر و مد بهاری حداكثر جزر و مد را ايجاد می كنند و در تربیع 
ــید  ــاه قمري( ماه و خورش ــای 7، 8، 21 و 22 م اول و دوم )روزه
برخالف هم عمل می كنند. مسیر آن ها عمود بر هم است و نیروها 

شدت كمتری دارند كه آن را »كهکشند« گويند )شکل2 و 3(.
ماه كلیة ذرات جرم زمین، اقیانوس و اتمسفر را به سوی خود 
ــد. جهت اين جذب به طرف مركز ماه است. نیروی جاذبه  می كش
ــاوی اما خالف جهت  و نیروی گريز از مركز، دو نیرو با مقدار مس
ــن اين دو نیرو در  ــر، در اين فرايند تأثیرگذارند. تعادل بی يکديگ
مركز زمین در حالی كه ماه بر فراز نقطه ای قرار می گیرد، مد ايجاد 
ــبت به نیروی گريز  می كند كه علت آن غلبة میزان جاذبة ماه نس
ــت. درست مقابل نقطة مذكور در پشت كرۀ زمین، مد  از مركز اس
ــود،  اين مد نشانة غلبة نیروی گريز از مركز نسبت به  ايجاد می  ش

جاذبة ماه در آن نقطه است )شکل4(.
ــت. آب های سطح زمین  دربارۀ آب ها نیز به همین صورت اس

ء قمر
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ــد باال می آيند.  ــرار می گیرند به صورت م ــی كه مقابل ماه ق زمان
ــن اتفاقی روی  ــة مذكور نیز چنی ــة نقط ــان در 180 درج هم زم
ــند ماه به پوستة زمین و سطح آب ها متفاوت  می دهد. قدرت كش

است.

ــی  اقیانوس ها دقیقاً در  ــی های به عمل آمده، برآمدگ با بررس
ــداد خط واصل ماه و زمین قرار نمی گیرد، بلکه حدود 3 درجه  امت
ــازد. دلیل آن، اثر اصطکاک بین پوستة زمین با  با  آن زاويه می س
ــت. به همین دلیل، وقتی ماه باالی سر ناظر قرار  آب اقیانوس هاس
ــت، بلکه چند دقیقة ديگر بايد در  ــترين حالت مد نیس دارد، بیش

انتظار وقوع مد بود.
ــتر از ذرات پوستة  ــندگی ماه بر سطح آب ها بیش قدرت كش
ــت. میزان اختالف بین باالترين سطح آب و پايین ترين  زمین اس
ــی متر و در برخی از مناطق مثل خلیج فوندی به  آن به چند دس
ــد. در مناطقی مانند كانال بريستول در  15 تا 20 متر هم می رس
انگلستان، ساحل كیمبرلی در استرالیا و دريای اختسك در روسیه، 

گستره ای از دامنة جزر و مد به چشم می خورد.
ــند ماه به سطح آب باعث می شود كه به تدريج كرۀ  جاذبة كش

ماه از زمین دور شود و مقدار آن چهار سانتی متر در سال است.
سؤال اول: چرا با توجه به جرم سنگین تر خورشید نسبت به 

ماه آثار آن بر نیروی جزر و مد كمتر است؟
زيرا با وجود اينکه جرم خورشید 27 میلیون بار بیشتر از ماه 
است ولی فاصله اش 375 بار دورتر از زمین است، بدين جهت آثار 

گرانشی خورشید نصف آثار ماه است.
سؤال دوم: آيا در سیارات ديگر نیروی جزر و مد وجود دارد؟

ــطح  ــتری، وقتی آب های س بله، در برخی از اقمار مريخ و مش
زمین در زمانی كه مقابل كرۀ ماه قرار می گیرند به صورت مد باال 
ــد و هم زمان در 180 درجه آن طرف، مقابل كرۀ زمین نیز  می آين
ــکل به دور زمین  ــیر بیضوی ش چنین اتفاقی می افتد ماه در مس

مدار گردش ماه به دور زمین

تصوير ماه از زمین

مرحلة رو به محاق

تثلیث دوم

تثلیث اول

مرحله رو به بدر

هالل ماه نو

ید
رش

خو
ور 

ش ن
 تاب

ت
جه

ماه  نو )محاق(

هالل

تربیع دوم

زمین

شکل1: مدار گردش ماه و اهلة قمر

شکل2: آثار سنگينی خورشيد در ايجاد جزر و مد در حالت ماه نو

شکل3: اثرات سنگينی خورشيد در ايجاد جزر و مد در حالت ماه نو

شکل5: جزر و مدهای تربيع اول و سوم

زمین

كشش ماه

ماه كامل

كشش خورشید
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ــن در زمان هايی نزديك )حضیض( و دور )اوج(  می چرخد. بنابراي
ــت. اين نزديکی و دوری تا حدود بیست درصد بیشتر يا كمتر  اس

است.
سؤال سوم: آيا زمین نیز بر ماه اثر جاذبه و كشش دارد؟

ــتة ماه را به طرف خود  بله، زمین متقاباًل حدود 18 متر پوس
ــد. بايد توجه داشت كه چرخش كرۀ زمین حول محورش  می كش
ــريع تر از چرخش ماه دور محورش است، بنابراين آب را اندكی  س
ــاً زير كرۀ ماه  ــی، در حالت مد، آب دقیق ــر می برد. به عبارت جلوت
ــت. شدت تأثیر نیروی جزر و  ــت، بلکه كمی به طرف جلو اس نیس
ــت برابر بیشتر از شدت جزر و مدی ماه بر زمین است.  مدی بیس
اتالف انرژی كه از اين طريق به دست می آيد باعث كاهش چرخش 
ماه می شود به طوری كه دورۀ  تناوب چرخش نجومی با زمین برابر 

شود.
سؤال چهارم: آيا جزر و مد نتايج ديگری هم دارد؟

ــه، اصطکاک جزر و مدی. وقتی اقیانوس تحت تأثیر نیروی  بل
ــکاک انرژی به  ــرار می گیرد، در اثر اصط ــدۀ جزر و مدی ق باالبرن
ــود و قسمت اعظم اين انرژی در درياهای  صورت گرما تلف می ش
ــکاک جزر و  ــاق می افتد. اصط ــاحلی اتف ــوط س ــق و خط كم عم
ــش زمین اثر  ــر ترمزی روی چرخ ــزی نیز دارد. اث ــدی اثر ترم م
ــدار ثابت و معینی كند  ــی زمین را به مق ــذارد و اثر چرخش می گ
ــنگین است، بنابراين اثر  ــمی صلب و س  می كند. چون زمین جس

ــت. برای مثال در دورۀ دونین از دوران  ــیار اندک اس جزر و مد بس
اول زمین شناسی، طول شبانه روز 22 ساعت در مقابل 24 ساعت و 

تعداد 400 روز در مقابل 365 روز امروز بوده است.
سؤال پنجم: شدت جزر و مد به چه عواملی بستگی دارد؟

1. توپوگرافی 2. عمق آب 3. ناهمواری های زيردريايی 4. فشار 
جو 5. جهت باد.

سؤال ششم: چند نوع جزر و مد داريم؟
دو نوع: جزر و مد قمري و جزر و مد خورشیدي

ــید، ماه و زمین  ــه عنصر خورش در هر دو حالت جزر و مد، س
دخالت دارند. در اولی ماه و در دومی خورشید بیشترين تأثیرگذاری 
را دارند. البته دو نوع مد نیز داريم: مد بهاره يا مهکشند و كهشند.
ــید و زمین در  ــند زمانی اتفاق می افتد كه ماه و خورش مهکش
ــتا باشند. ماه نو يا كامل در اين وضعیت قرار دارند )شکل  يك راس

2 و 3(.
ــید به طور عمود  ــند زمانی رخ می دهد كه ماه و خورش كهکش
نسبت به زمین واقع شوند و آن زمانی است كه ماه در حالت تربیع 

اول و سوم واقع می شود )شکل5(.
سؤال هفتم: چه عواملی در پیدايش جزر و مد مؤثرند؟

ــزر و مد، ماه و  ــه و عامل مؤثر در ايجاد ج ــن 360 مؤلف از بی
ــاب می آيند. اين مؤلفه ها دارای  ــید دو مؤلفة اصلی به حس خورش
تناوب زمانی هستند و دامنة تغییرات آن ها از 8 تا 18 سال است.

س�ؤال هشتم: بزرگ ترين و ضعیف ترين مد چه زمانی اتفاق 
می افتد؟

ــد بزرگ اتفاق  ــل، باالترين خیزش يا م ــو و ماه كام ــاه ن در م
می افتد، در حالی كه در تربیع اول و سوم پايین ترين و ضعیف ترين 
ــت و  ــد به وقوع می پیوندد. مدت زمان مد هر تربیع 7/4 روز اس م
ــای بزرگ و ضعیف 14/7 روز با تقريباً دو هفتة متوالی از هم  مده

فاصلة زمانی دارند.
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تأثير صنايع نفت و گاز بر اکوسيستم

دکتر غالمحسين اسکانی، استاديار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر ری، گروه جغرافيای طبيعی 
اعظم السادات امينی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واحد شهر ری و کارشناس ارشد آموزش و پرورش 

دريای خزر 

چکيده 
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 دريای خزر در كانون توجه روزافزون دنیا قرار گرفت. اين دريا كاركردهای زيادی 
دارد و موقعیت آن سبب ارتباط آبی بین مناطق حاشیة اين درياست، ضمن اينکه به عنوان ذخیرۀ عظیم بزرگ نفت و گاز مطرح است. 
كاهش جهانی ذخاير نفت و گاز و به طور هم زمان، افزايش بهای مشتقات هیدروكربنی، اهمیت اين منطقه را كه هنوز ظرفیت و رشد قابل 
توجهی برای اكتشاف نفت و گاز دارد، افزايش داده است. استخراج نفت و گاز در كنار تأسیسات انتقال آن و نیز ديگر صنايع مربوط، امروز 
به يکی از مهم ترين منابع آلودگی آب، هوا و خاک در منطقة خزر تبديل شده اند. بسته بودن دريای خزر، اكوسیستم آن را از حساسیت 

زيادی برخوردار ساخته است و لذا توجه بیشتری به آن را طلب می كند. در مقالة حاضر، تأثیر آالينده های نفتی بر آن بررسی می شود. 

کليدواژه ها: دريای خزر، اكوسیستم، منابع نفتی، آالينده ها 



در شمال خاور دريای خزر تراز آب 
در حد خطرناک 26 – متر رسيده 
و کلية حوضه های نفتی قزاقستان 

در سواحل دريای خزر در حال قرار 
گرفتن در زير آب هستند که طبعًا 
در آلودگی بيشتر آب دريای خزر 

به مواد نفتی بسيار مؤثر است

مقدمه 
ــوان بزرگ ترين درياچة جهان از ويژگی های  دريای خزر به عن
ــرايط را برای استقرار  ــت كه درواقع بهترين ش بارزی برخوردار اس
زيستگاه های عمده و نمونه به وجود آورده است. اين ويژگی ها شامل 
موقعیت، وسعت، زمین شناسی و اقلیم است. ورود رودهای پرآب و 
شیرين از جمله ولگا و اورال، آن را به يکی از غنی ترين درياچه های 
جهان تبديل كرده است. بیش از نود درصد خاويار جهان در دريای 
ــای آبزيان در اين دريا، پرندگان  ــود. با توجه به غن خزر يافت می ش

بومی و مهاجر زيادی در اين زيستگاه زندگی می كنند. 
ــت دريايی به دو دسته  به طور كلی عوامل آاليندۀ محیط زيس
عوامل طبیعی و انسانی تقسیم می شوند كه عوامل انسانی تهديدی 
بزرگ و فوری برای اكوسیستم خزر به شمار می روند. گفتنی است 
ــطوح خاصی از  ــود در برابر س ــد طبیعت می تواند از خ ــه هرچن ك
آلودگی دفاع كند، اما هنگامی كه فعالیت صنعتی میزان آلودگی ها 
ــود. اين در حالی  ــت محیطی آغاز می ش را افزايش دهد فاجعة زيس
ــتردۀ استخراج منابع هیدروكربوری مشکالت  است كه توسعة گس
ــد زد، به ويژه كه تولید  ــتر و بزرگ تری را در آينده رقم خواه بیش
ــرای مثال در آخرين ماه  ــر مواقع در دريا صورت می گیرد. ب در اكث
ــتان، بزرگ ترين سرمايه گذار در  ــال 2003، دادگاهی در قزاقس س
ــیای مركزی و قفقاز يعنی تنگیز شورون اويل را  صنايع نفت در آس
به پرداخت 71 میلیون دالر غرامت به دلیل تخريب محیط زيست 
خزر در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در كناره آن محکوم كرد. 
استخراج نفت و گاز نه تنها باعث آلودگی هوا، خاک و دريا می شود، 
ــار گازهای گلخانه ای از جمله متان و دی اكسیدكربن را  بلکه انتش
ــان تخمین می زنند تولید سوخت های  نیز به همراه دارد. كارشناس
فسیلی در دريا و ساحل خزر به تولید ساالنه 15 تا 20 میلیون تن 
دی اكسیدكربن می انجامد. افزايش مورد انتظار تولید سوخت، انتشار 
گازهای گلخانه ای را به دنبال دارد و افزايش اين يکی باعث تغییرات 

اقلیمی و پیامدهای ناخوش بیشتر خواهد شد. 

موقعيت و شرايط اقليمی دريای خزر 
ــول آن 1204  ــمالی – جنوبی دارد، ط ــن دريا جهت ش اي
ــت. عريض ترين  ــط آن 204 كیلومتر اس كیلومتر و عرض متوس
ــمال خلیج حسینقلی 560  ــتارا تا ش ــمت آن در شمال آس قس
ــزر در حد فاصل  ــوی، 1372(. دريای خ ــت )موس ــر اس كیلومت
ــا ’N46˚13 و طول جغرافیايی  ــرض جغرافیايی ”N36˚34'35 ت ع
ــاحت دريای خزر با  ــا ”E54˚33’19 قرار دارد. مس ”E46˚38’39 ت
ــالة اخیر سطح آب، حدود  در نظر گرفتن باالآمدگی های چندس
438000 كیلومتر مربع و حجم آب آن 80000 كیلومتر مکعب 

و عمق متوسط آن 180 متر است )موسوی، 1380، ص 6(. 

در كرانه های دريای خزر آب و هوای متفاوتی برقرار است. آب و 
هوای خود دريا اغلب يکنواخت است، ولی تغییراتی در آن مشاهده 
ــتر به طول زياد اين دريا و عرض های جغرافیايی  ــود كه بیش می ش
ــتگی دارد. قسمت های شمالی دريا و سواحل آن در  متفاوت آن بس
زمستان هوای بسیار سرد )گاهی تا 38 درجه زير صفر( دارد و قشر 
يخ به 60 سانتی متر می رسد، در حالی كه در جنوب، برف و سرمای 
ــمال شرقی آب و هوای خشك  ــديد بسیار نادر است. سواحل ش ش
ــالیانة آن ها بین 100 تا 200 میلی متر  ــد و میزان بارندگی س دارن
است. میانگین دما در شمال در دی ماه 7 تا 10 درجه زير صفر و در 
تیر بین 24 تا 26 درجة سانتی گراد است. در قسمت میانی متوسط 
ــاحل و دريا در دی ماه 5 درجه زير صفر تا 5 درجه باالی  دما در س
ــت. میزان بارندگی  ــانتی گراد اس صفر و در تیر 25 تا 26 درجة س
ــالیانه در خاور قسمت میانة خزر از 100 تا 140 میلی متر است  س
و در نقطة مقابل در باختر تا 2000 میلی متر می رسد. آب و هوای 
سواحل جنوبی، مديترانه ای است و گرم و مرطوب به شمار می آيد. 
ــط در دی ماه 5 تا 9 درجه و در تیرماه 25 تا 26 درجة  دمای متوس

سانتی گراد است )همان، ص 9(. 

مشکالت بوم شناختی 
ــطح آب تا حد  ــال های اخیر میزان آلودگی و افزايش س در س
ــده اند. تا يك دهة قبل، علت اصلی  خطرناكی با يکديگر منطبق ش
ــاحلی بود كه  آلودگی آب های دريای خزر فاضالب های صنعتی س
ــدند. سواحل خزر توان بالقوه غیرنفتی مهمی  به دريا ريخته می ش
ــز دارد. در ايران، منطقة خزر با وجود آنکه تنها چهار درصد از  را نی
ــور را در بر می گیرد، ولی چهل درصد از فعالیت های  كل خاک كش
كشاورزی كشور را به خود اختصاص داده است )ملکی، 1382، ص 
ــبکه های گستردۀ آبیاری و سدها سبب كاهش حاصلخیزی  7(. ش
ــی را نیز كاهش  ــده و منابع آب زيرزمین ــايش آن ش خاک و فرس
داده اند. اين مسئله هم می تواند باعث تغییر رژيم آبی شود و هم بر 
ــای محلی و در نتیجه بر توان بالقوه تبخیر اثر بگذارد. به عالوه،  دم
ــگران می شود كه اين عامل تأثیر  ــواحل خزر باعث جذب گردش س

زيادی بر آلودگی در حال گسترش دريای خزر می گذارد. 
ــئلة صید قاچاق انواع ماهیان  ــوروی، مس ــی ش پس از فروپاش
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استخراج نفت و گاز و نيز 
ديگر محصوالت صنعتی در 
مجموعه های عظيم پتروشيمی 
و پااليشگاه نفت امروز به منابع 
آلودگی آب، هوا و خاک منطقة 
خزر تبديل شده اند

ــر منطقة  ــاری دريای خزر به يك باره افزايش يافت. در سراس خاوي
ــمت ايران و روسیه، تعداد زيادی از مردم از  ــاحلی، به ويژه در س س
ــفر ماهی های كوچك  راه ماهیگیری زندگی می كنند. در جريان س
ــرد و عمیق جنوب خزر، در میانة راه  از رودخانة ولگا به آب های س
ــتفاده از مواد منفجره نسبت به كشتن يا بیهوش  قاچاقچیان با اس
ــترده  كردن ماهی های خاوياری و جمع كردن آن ها با تورهای گس
ــون بیش از نود درصد ذخاير  ــدام می كنند كه در نتیجة آن تاكن اق
ماهیان خاوياری دريای خزر به علت صید قاچاق نابود شده است و 
ــمند ماهیان خاوياری دريای خزر بیش از هر  در نتیجة ذخاير ارزش

زمانی با خطر انقراض مواجه اند )همشهری، 1381، ص 3(.  

فاضالب ها و پساب های صنعتی 
رودخانة ولگا، هم از نظر آبدهی و هم از جهت آلودگی، باالترين 
سهم را در تخريب محیط زيست دريايی دارد. اين رودخانه با طول 
ــال  ــه هزار و پانصد كیلومتر و آبدهی 23 كیلومتر مکعب در س س
هشتاد درصد آب جاری به دريای خزر را تأمین می كند. حوضة آبريز 
ــت و در اطراف آن  ولگا يك میلیون و 360 هزار كیلومتر مربع اس

و پساب كارخانه های روغن كشی بهپاک و كارخانة صنايع چوب نکا 
ــاب خود را به  ــرم كمکیال در جنوب نیروگاه نکا، پس ــة ك و كارخان

رودخانه می ريزند. 
ــزر، آلودگی  ــورهای همجوار خ عالوه بر فاضالب صنعتی كش
ــات فنی  ــی از كارخانجات و تأسیس فیزيکی )حرارتی( آب دريا ناش
ــورهای حاشیة خزر، در آلودگی فیزيکی آب ها مؤثرند كه از آن  كش
ــی )كراسنوودسك سابق( و  جمله نیروگاه برق در بندر تركمن باش
نیز صنايع شیمیايی در شهر صنعتی بکداش و نیروگاه گازی نکای 

كشورمان را می توان نام برد )كردوانی، 1374، ص 41(. 

منابع نفت و گاز خزر و چشم انداز آينده 
ــیه، سومین  ــور روس دريای خزر بعد از منطقة خاورمیانه و كش
ذخاير بزرگ نفتی و گاز جهان را در خود جای داده است. نخستین 
گزارش مستند منابع نفت و گاز خزر، به سدۀ سیزدهم میالدی باز 
می گردد. نفت به طور رسمی در سال 1869 از بخش خشکی و در 
سال 1945 از بخش آبی باكو استخراج شد و تاكنون تعداد 21000 
حلقه چاه در مناطق اكتشافی خشکی و دريا حفر شده است. در خزر 
جنوبی كه بیشترين منابع نفت و گاز اين دريا را در بر دارد، سنگ 
مخزن اصلی بهره ده به سن – پلیوسن زيرين – میانی است. سنگ 
ــه ای سازند آپشرون به سن كواترنر  مخزن فرعی آن، رسوبات ماس

پیشین است. 
ــی متعددی  ــا و حوزه های نفت ــع و میدان ه ــای خزر مناب دري
ــیل نفت و گاز  ــود دارد. از میزان پتانس ــای مختلف خ در بخش ه
ــت، ولی  ــت نیس ــالت دريای خزر، اطالعات و آمار دقیقی در دس ف
زمین شناسان تخمین می زنند كه حدود هشتاد تا دويست میلیارد 
بشکه هیدروكربورهای نفتی در سرتاسر بستر اين دريا وجود داشته 

باشد )موسوی، 1379، ص 85(. 
پیش بینی می شود به دلیل شرايط و موقعیت خاص دريای خزر، 
ــال 2020 میالدی برخی كشورهای اروپايی، آسیای شرقی و  تا س
ــتاد درصد نیاز نفت و گاز خود را از اين درياچه  حتی آمريکا تا هش
تأمین كنند. با توجه به وجود يك سوم ذخیرۀ دست نخوردۀ عظیم 
نفتی و گازی در اين درياچه، در دهه های آينده دريای خزر يکی از 
مناطق مهم و استراتژيك مورد نظر بسیاری از ابرقدرت ها خواهد بود 

)روزنامة همشهری، 1389، ص 13(. 

نقش استخراج و انتقال نفت در آلودگی 
ــری پروژه های عمومی  ــور شوروی يك س در دهة 1930، كش
ــهیل دسترسی به منابع  عملیاتی بزرگ را آغاز كرد. هدف آن ها تس
ــاورزی بود. كانال 101 كیلومتری  و ارتقای بهره وری صنعتی و كش
ــال 1925 افتتاح شد، دريای خزر را به درياهای  ولگا- دن كه در س
جهان پیوند داد و از آن زمان تاكنون هزاران كشتی نفت و مواد خام 

شصت میلیون نفر زندگی می كنند. اين تعداد چهل درصد جمعیت 
ــکیل می دهند. در اين منطقه پنجاه درصد تولیدات  ــیه را تش روس
ــاورزی روسیه به دست  صنعتی و بیش از چهل درصد تولیدات كش
می آيد. مواد زايد و سمی ناشی از عملکرد واحدهای صنعتی از طريق 
شعب مختلف به بدنة اصلی ولگا وارد و بدون پااليش به دريا سرازير 
ــوند. در برخی از سال ها میزان آلودگی در قسمت های پايین  می ش
ــرای تخم ريزی به اين  ــت كه ماهیان خاويار كه ب ولگا به حدی اس
ــا از بین می روند يا پس  ــان ي منطقه مهاجرت می كنند، تخم هايش
ــتر ماهیان  ــوند. با توجه به اينکه بیش از تبديل به نوزاد تلف می ش
خاوياری در اين رودخانه تخم ريزی می كنند اين وضعیت باعث شده 
ــمگیری كاهش يابد  ــت كه تعداد ماهیان خاوياری به نحو چش اس

)روزنامة كیهان، 1378، ص 9(. 
ــدۀ صنايع و  ــاب تصفیه نش ــادی پس ــز مقدار زي ــران نی در اي
فاضالب های صنعتی و غیرصنعتی به رودخانه های مازندران و گیالن 
ــیر پاستوريزه استان و  ــود. برای مثال پساب كارخانة ش وارد می ش
فاضالب زندان ساری و پساب يك كارخانة روغن نباتی به رود تجن 
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ــوروی، بازارهای اروپا و اياالت متحده  دريای خزر را به نقاطی از ش
آمريکا حمل می كنند. 

ــی شوروی سیلی از سرمايه گذاران خارجی را روانة خزر  فروپاش
ــان بستر توسعة انرژی در منطقه را تقويت كرد،  ساخت و بدين س
استخراج نفت و گاز و نیز ديگر محصوالت صنعتی در مجموعه های 
ــیمی و پااليشگاه نفت امروز به منابع آلودگی آب، هوا  عظیم پتروش
ــده اند. آلودگی شديد اسیدكربنیك و  و خاک منطقة خزر تبديل ش
محصوالت نفتی ناشی از استخراج نفت و ساختار لوله های نفتی به 
آاليش حدود سی هزار هکتار از منطقه انجامیده و عوارض خطرناكی 
را متوجه محیط آن ساخته اند. مواردی مانند تركیدگی لوله های نفت 
و همچنین غرق شدن نفت كش ها و نیز آب توازن كشتی ها، همگی 
ــاب می آيند. وقتی يك  ــدۀ دريای خزر به حس ــل آلوده كنن از عوام
ــوری به كشور ديگر می برد، هنگام برگشت  نفت كش نفت را از كش
بايد بخشی از تانکر آن برای حفظ تعادل با آب پر شود كه اين آب در 
نزديکی محل نفت گیری دوباره تخلیه می شود و به اين ترتیب نفت 
باقی مانده در تانکر را نیز وارد دريا می كند. اين نفت روی سطح دريا 
لکة بزرگی تشکیل می دهد كه مانع از ورود اكسیژن به آب می شود 
و همچنین ممکن است با امواج دريا به ساحل منتقل شود و ساحل 

را نیز آلوده كند. 
تهديدآمیزترين اتفاق برای اكوسیستم خزر كه به نوعی ناشی از 
ــانه دار ژله ای از آمريکای شمالی بود.  انتقال نفت بود، ورود آبزی ش
ــه به طور اتفاقی از طريق آب توازن تانکرهای نفتی به خزر  اين گون

آورده شد. 
و  ــا  زئوپالنکتون ه ــص  حري ــدۀ  مصرف كنن ــه  ك ــانه دار  ش
الروماهی هاست، اولین بار در اوايل دهة 1980 به دريای سیاه وارد 
و سبب تغییر كل اكوسیستم آن شد و در از بین رفتن بیش از 24 

محل اصلی ماهیگیری مؤثر بود )همان، ص 13(. 
انتقال نفت با لوله ها از بستر دريا نیز تهديد جدی برای محیط 
زيست دريايی هر اكوسیستم آبی به شمار می آيد. خوردگی لوله های 
ــودگی آن و از بین رفتن  ــا، فرس ــتر دري ــال نفت و گاز در بس انتق
ــش های پلیمری و قیری حفاظ لوله های فلزی در محیط های  پوش
دريايی كه در طول سال شاهد اختالف های فاحشی در پارامترهای 
فیزيکی و شیمیايی، غلظت نمك، گازها و فلزات محلول در آب دريا 
هستند، می تواند باعث نشت نفت و انحالل گاز در اكوسیستم های 

آبی شود. 
ــاف و تولید، بارگیری و حمل و نیز  نشت نفت ناشی از اكتش
وقوع تصادم ها و سوانح دريايی نفتی در هر مرحله از ابتدای پخش 
ــطح آب تا ايجاد توده های قیری می توانند  ــدن نفت خام در س ش
ــتقیم زنجیرۀ غذايی را در محیط آبی  ــتقیم و غیرمس به طور مس
ــر مواد نفتی  ــوی ديگ ــیب جدی قرار دهند. از س در معرض آس
ــیعی می پوشانند و مانع نفوذ  ــطح آب را به مقیاس وس مذكور س
ــید و عمل فتوسنتز برای گیاهان دريا و تغذية جانوری  نور خورش
ــوند. به عالوه چه بسا مانع تبخیر سطحی  از جمله ماهی ها می ش
ــوند. از طرفی قسمتی  آب خزر و نهايتاً باالآمدگی آب اين دريا ش
از مواد نفتی به تدريج رسوب می كنند و بستر دريا را می پوشانند 
ــتر دريا و آب دريا می شوند )كردوانی، 1374،  و مانع تبادالت بس

ص 51(. 
ــاف و استخراج نفت در  ــکالتی كه در روند عملیات اكتش مش
ــت  ــورهای هم جوار آن همواره موجود بوده اس دريای خزر و كش
ــانی، پايین بودن كیفیت وسايل  عبارتند از: ضعف در آموزش انس
ــدم كنترل صحیح عملیات در  ــاری، بهره برداری از چاه ها و ع حف

دكل حفاری كه عامل مهم در آلودگی دريای خزر است. 
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آلودگی نفتی کشورهای همسايه 
ــود را در امتداد مرز  ــواحل خ ــزر، هنوز صدها كیلومتر از س خ
ــعه نیافته و مهجور می بیند. محدودۀ  تركمنستان و قزاقستان توس
جنوبی دريا عمیق، تیره و البته آلوده از لوله ها و كارخانه های هر پنج 
ــور است. آلودگی دريا در بخش سومگايتی و باكوی آذربايجان،  كش
ــت. در سراسر  اين دو ناحیه را در زمرۀ مناطق مرگ بار قرار داده اس
سواحل دريای خزر در خاک تركمنستان و نیز در قزاقستان، میدان 
مشهور نفتی تنگیز1 با ذخاير بیش از دو میلیارد بشکه نفت در جا، 
ــت در دريای خزر  زنگ خطری برای بر هم زدن تعادل محیط زيس
ــهر بندری باكو باعث شده است كه سطح  ــت. آلودگی نفتی ش اس
ــود.  ــای خزر در بخش میانی به مواد نفتی آلوده ش ــیعی از دري وس
ــت و اكولوژی جمهوری آذربايجان اعتقاد دارد  كمیتة محیط زيس
ــاالنه هزاران تن مواد نفتی از طريق نفت كش ها و اسکله های  كه س
نفتی آذربايجان به خزر وارد می شود و كشتی های صیادی، مسافری 
و نفتی اين كشور به هشدارهای زيست محیطی، هیچ گونه توجهی 
ــهر بندری باكو سبب شده  ــوی ديگر، آلودگی نفتی ش ندارند. از س

است كه حیات آبزيان در خلیج باكو از بین برود. 
ــواحل و پالژ دريای خزر در محل زاگولبا2 و  به طوری كه در س
شیخ اف3 در حومة خاور باكو مشاهده می شود كه بستر خلیج باكو در 
اين محل بین 1 تا 1/5 متر پوشیده از لجن و بقايای نفت به صورت 

گلوله های ماسه ای با تراكم زياد و نیز مازوت است. 
ــروی های اخیر آب در شبه جزيرۀ آپشرون و حوالی  در اثر پیش
باكو در میدان بزرگ نفتیان كامنی4، تراوشات نفتی در سطح آب در 
ــود. در شمال خاور دريای خزر تراز آب در  منطقة مزبور ديده می ش
حد خطرناک 26 – متر رسیده و كلیة حوضه های نفتی قزاقستان 
ــواحل دريای خزر در حال قرار گرفتن در زير آب هستند كه  در س
ــیار مؤثر  ــتر آب دريای خزر به مواد نفتی بس طبعاً در آلودگی بیش
ــتان چاه های تولید نفت زياد ديده  است. در ناحیة چلکن تركمنس
ــوند كه نفت تولیدی به وسیلة لوله های قطور به بندر چلکن  می ش
فرستاده می شود. اين لوله ها در طول مسیر خود، در بسیاری از نقاط 

در معرض هجوم آب دريا قرار گرفته اند. 
از سويی در اين منطقه تأسیسات سکوهای شناور وجود دارند 
ــتخراج نفت و گاز در فاصلة حدود 40 تا  ــاف و اس كه امکان اكتش
ــات نیز در  ــاحل را فراهم می كنند. اين تأسیس 50 كیلومتری از س
ــیب پذيرند و به ويژه در باالآمدگی های  مواقع توفانی بودن دريا، آس
ــهمگین اغلب  ــديد و امواج س اخیر آب خزر به هنگام توفان های ش
آغشتگی های نفتی و شیمیايی اين سکوها به وسیلة آب خزر شسته 
ــوند. تخلیه و شست وشوی كشتی های نفتی  و به دريا ريخته می ش
ــا يا مصب رودخانه ها و نیز تردد نفت كش ها موجب آلودگی  در دري
شديد آب خزر به مواد نفتی می شود و ورود هزاران تن  قیر به دريای 

ــام و فراورده های نفتی در  ــزر و پخش مقادير عظیمی از نفت خ خ
سطح بالنسبه وسیع، خطر جدی برای آبزيان خزر به ويژه ماهی های 
گران بهای خاوياری و آزاد ماهیان در اين منطقه به وجود آورده است 
به طوری كه هم اكنون و طبق جديدترين آمار، ساالنه حدود بیست 

هزار تن قیر وارد دريای خزر می شود )ملکی، 1382، ص 34(. 

آلودگی نفتی و اثر آن بر محيط زيست انسان 
ــه پهنة آبی شمالی، مركزی و جنوبی تقسیم  دريای خزر به س
شده است كه بیش از دوازده میلیون انسان در حاشیة اين پهنه های 
ــش میلیون ايرانی در نوار ساحلی جنوبی،  آبی زندگی می كنند. ش
ــه میلیون در باكو و سواحل جمهوری آذربايجان، سه میلیون در  س
قزاقستان، روسیه و تركمنستان، ساكنان حاشیة اين دريا را تشکیل 

می دهند )خبرگزاری ايرنا، 1385(. 
ــطح دريا و هزاران هکتار خاک آلوده  لکه های نفتی بزرگ بر س
ــی از  ــای متروكه تنها بخش ــت از چاه ه ــت نف ــده از طريق نش ش
آلودگی هايی است كه مردم حاشیة دريای خزر بايد تحمل كنند. اين 
آلودگی ها عالوه بر تأثیرات منفی مواد نفتی، اثراتی جدی بر رفاه بشر 
ــات وحش منطقه دارند. آلودگی آب به نفت، همچنین، دلیل  و حی
اصلی شیوع انواع بیماری های عفونی، خونی و سل در حوضة خزری 
به شمار می رود. در اين میان، جمهوری های شوروی سابق به لحاظ 
ــوخ شده و تجهیزات معیوب،  برخورداری از فناوری قديمی و منس
ــترين آلودگی را نصیب منطقه ساخته اند و اين روند، متأسفانه  بیش
ــترش است. نتیجة پژوهش های كارشناسان نشان  هر روز رو به گس
می دهد كه بیماری های خونی، سل و ديگر امراض در محدودۀ خزری 
قزاقستان، چهار برابر بیشتر از میانگین ديگر نقاط اين كشور است. 
آن ها بخش گسترده ای از آب آشامیدنی را با تصفیه و شیرين سازی 
ــت كه  ــیده اس آب دريا تأمین می كنند. آلودگی خزر به جايی رس
كارشناسان، مردم را حتی از شنا كردن در سواحل و كناره های آن 

منع می كنند. 

آلودگی نفتی و اثر آن بر جانوران 
ــای بی نظیر،  ــرد، تاالب ه ــتی منحصر به ف ــزر با تنوع زيس خ
ــیة آن، رودخانه ها و گونه های گیاهی و  جنگل های استثنايی حاش
جانوری كم نظیر، زير فشار تهديدات روزافزون و چالش های متعدد 
ــوان اين دريا  ــت كه به تدريج از ت ــت محیطی قرار گرفته اس زيس

می كاهد. 
ــناختی برای  ــکالت زيست ش ــاب ها، مش آلودگی نفتی يا پس
ــی آورد. تاكنون مهم ترين منبع  ــودات زندۀ دريايی به وجود م موج
آلودگی ناشی از نفت در دريای خزر از حوزه های نفتی در جمهوری 
ــاف  ــاره ای امتیازات برای اكتش ــت. واگذاری پ ــان بوده اس آذربايج
ــی از به  ــتخراج منابع هیدروكربوری دريای خزر، خطرات ناش و اس
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هم خوردن اكوسیستم و محیط زيست دريايی را به شدت افزايش 
می دهد. انواع مختلف نفت خام دارای تركیبات سمی برای موجودات 
ــتند. اين تركیبات خواص گوناگون دارند و ممکن  زندۀ دريايی هس
است به صورت مختلف وجود داشته باشند. بخش های سبك تر نفت 
به سرعت تبخیر می شوند و هوا را آلوده می سازند و بخش های ديگر 
به صورت ذرات معلق در سطح آب شناور می مانند و گاهی ماهیان 
ــمت هايی از نفت  ــوند. قس ــموم می ش اين ذرات را می خورند و مس
جذب پوست آبزيان دريا می شود و بخش هايی نیز رسوب می كنند 
و باعث آلودگی موجودات كف زی می شوند و درضمن مقادير زيادی 
ــکل گلوله های ماسه درمی آورند. قسمتی نیز به  از ماسه ها را به ش
شکل الية نازكی در سطح دريا قرار می گیرد و از نفوذ نور خورشید 
می كاهد. باالخره بخش هايی نیز به صورت توده هايی درمی آيند كه 
ــبب آلودگی  ــاحل می روند و س در اثر جريان آب و باد به طرف س

سواحل می شوند )مجدپور، 1378، ص 57( 

مسائل  در  ابهام  و  منطقه ای  همکاری  فقر  تأثير 
حقوقی بر آلودگی نفتی خزر 

ــته  از نظر حقوق بین الملل، دريای خزر جزء درياهای كاماًل بس
ــاب می آيد و اصول و قواعد درياها كه در كنوانسیون 1982  به حس
حقوق درياها عرضه شده، درمورد آن جاری نیست. در هیچ يك از 
ــائل دريای خزر  ــته درمورد مس قراردادها و توافق هايی كه در گذش
وجود داشت، اشاره ای به بستر و زيربستر و نحوه بهره برداری و سهم 
مالکیت منابع و ذخاير معدنی و هیدروكربوری فالت قارۀ آن نشده 
ــت و حتی بهره برداری از منابع زيستی دريای خزر نیز به جز در  اس
يك نوار ساحلی انحصاری ده مايلی، وضعیت حقوقی مشخصی ندارد. 
ــت محیطی و نحوۀ حمايت و  ــائل زيس بدين لحاظ هنگامی كه مس
حفاظت از اكوسیستم دريای خزر، در ارتباط با فعالیت های گوناگون 
دولت های ساحلی مطرح می شود، كاستی های بسیاری از نقطه نظر 
حقوقی پديد می آيد. حفاظت از محیط زيست بدون بنیان حقوقی 
ــت و متأسفانه مبحث محیط زيست اين دريا هنوز  امکان پذير نیس
تابع هیچ نهادی نیست كه اقتدار تنظیم و اجرای همة جنبه های آن 
را داشته باشد. در مورد آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و 
حفاری در دريا، مقررات و قواعد جهان شمولی تنظیم نشده و هر دو 

مستلزم نوعی برخورد در سطوح منطقه ای هستند. 

نتيجه گيری و راهکارها 
ــد آلودگی  ــی از رون ــراز نگران ــا اب ــان ب ــماری از كارشناس ش
ــت محیطی دريای خزر معتقدند اين درياچه در آستانة مرگ  زيس
ــکالت آن به  ــی و تدبیر برای رفع مش ــت و چاره انديش تدريجی اس
ــه ای و فرامنطقه ای نیاز دارد. آلودگی و تخريب  تعامل فوری منطق
محیط زيست دريای خزر موجب شده است كه شمار آبزيان موجود 

اين درياچه، روند نزولی پیدا كنند و نسل بسیاری از آن ها منقرض 
ــود يا در معرض انقراض قرار بگیرد! روزانه صدها هزار مترمکعب  ش
انواع آالينده های شیمیايی، صنعتی و نفتی از طريق حوزه های آبريز 
ــود. برايندها نشان می دهند كه در  به اين درياچة بسته وارد می ش
ــبت به اين ذخیرۀ ارزشمند  ــهل انگاری نس صورت كم توجهی و س
ــت دادن كامل اين  ــت محیطی، در آيندۀ نزديك شاهد از دس زيس
سرماية جهانی خواهیم بود. پويايی دريای خزر با حفظ تنوع گیاهی 
ــت و حفظ  ــوری و گونه های تولیدكنندۀ اولیه امکان پذير اس و جان

سالمت اكوسیستم خزر، پیش نیاز توسعة پايدار است. 
ــر همکاری منطقه ای و ابهام در  ــت ها از فق تمام اين كم و كاس
مسائل حقوقی حوضة دريای خزر نشأت می گیرد. قوانین ضعیف و 
كم رنگ زيست محیطی و مناقشات قانونی پیرامون نحوۀ بهره بردرای 
از منابع خزر در آينده ای نزديك تمام اين ثروت عظیم را به نابودی 
خواهد كشاند. تنها راه بهبود وضعیت، همکاری بی شائبة پنج كشور 
ــده و روزآمد برای استخراج  ــودبر و به كارگیری فناوری اصالح ش س
ــت در اين  ــت. گفتنی اس و بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر اس
ــورای اسالمی، مجازات  رابطه با توجه به آخرين اقدامات، مجلس ش
ــتیرانی به مواد نفتی را  ــردن درياها و رودخانه های قابل كش آلوده ك
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چکيده
موضوع زمین لغزش، همانند پديده های ديگر چون زلزله، آتش فشان و غیره، توجه انسان ها را به خود 
جلب كرده است، زيرا لغزش يکی از عوامل تهديدكنندۀ جان و مال آن هاست. به دلیل اين كه زمین لغزه 
ــاورزی، خطوط انتقال نیرو و گاز، معادن،  ــد آن ها، زمین های كش ــارات زيادی به جنگل ها و رش خس
سازه های مهندسی و ساختمان ها وارد می كند، از ديدگاه اقتصادی مسائل بزرگی را به وجود می آورد. 
بر اين اساس، زمین لغزش، به عنوان يکی از مهم ترين باليای طبیعی دهة حاضر، از طرف سازمان ملل 
متحد معرفی شده است. پس با شناخت عوامل، مشخصه ها و شرايط ايجاد و توسعة زمین لغزه ها، امکان 
دستیابی به روش های جلوگیری از خطرات و خسارات ناشی از گسترش آن ها فراهم می شود. بهترين 
عمل ممکن در اين امر، تهیة نقشة پهنه بندی خطر زمین لغزش در مقیاس های ملی، منطقه ای و محلی 
است تا با بهره گیری از آن ها بتوان مناطق حساس را شناسايی كرد و جلوی بسیاری از خسارات را قبل 

از وقوع هرگونه حادثه گرفت.
ايران با توجه به توپوگرافی عمدتاً كوهستانی، فعالیت زمین ساختی، و لرزه خیزی زياد، شرايط متنوع 
زمین شناسی و اقلیمی، عمده شرايط طبیعی را برای ايجاد طیف وسیعی از زمین  لغزش ها داراست و اين 

زمین لغزش ها سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به كشور وارد می سازند.
اما متأسفانه تا به امروز، تمام مطالعات مقطعی و بدون برنامه ريزی دقیق و كارآمد از سوی مسئوالن 
ذی ربط انجام پذيرفته است. پس مطالعه و پهنه بندی مناطق مستعد لغزش با يك ديد كاماًل علمی الزم 

و ضروری است.
در اين مقاله به معرفی زمین لغزش ها و مديريت آن ها در ايران  می پردازيم.

کليدواژه ها: زمین لغزش، پهنه بندی خطر زمین لغزش، مديريت زمین لغزش در ايران
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 زمين لغزش های ايران
معرفی، عوامل و مديريت

زهرا ایزدی، کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان

مژگان انتظاری، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان



مقدمه
زمین لغزش پديده ای طبیعی است كه از پايین افتادن يا حركت 
ــوبی در امتداد دامنه ها  ــريع حجمی از مواد رس يکپارچه و اغلب س
ــرعت عملکرد و وسعت آن اغلب پديده های ديدنی  رخ می دهد. س
ــت ده ها و صدها هزار  ــاری به وجود می آورد و ممکن اس و فاجعه ب

مترمکعب سنگ و خاک را يکجا تحت تأثیر قرار دهد.
ــی  طبیع ــای  پديده ه ــن  متداول تري ــه  جمل از  ــزه  زمین لغ
ــی دوران های  ــت كه در تمام ــطح زمین اس ــکل دهندۀ س تغییرش
زمین شناسی به وقوع پیوسته و به عنوان يکی از باليای طبیعی امروز 
ــت و اهمیت آن به علت مطرح شدن دهة حاضر به  مورد توجه اس
دهة مقابله با باليای طبیعی و كاهش خطرات ناشی از آن، دوچندان 

شده است.
ــريع جمعیت در دهه های اخیر و گسترش شهرها به  ــد س رش
طرف نواحی با شیب بیشتر و كوهستانی از يك سو و دخالت هرچه 
ــوی ديگر، باعث شده است كه اين دو  ــتر بشر در طبیعت از س بیش
عامل به شکلی نگران كننده، سبب افزايش تعداد وقوع زمین لغزش ها 
ــال های اخیر  ــارات و تلفات اين پديده در س و باال رفتن میزان خس
ــری از مکانیسم وقوع لغزش ها و  ــوند. با وجود افزايش دانش بش ش
ــیاری از محققان  ــاية تالش بس عوامل كنترل كنندۀ آن ها كه در س
ــورهای مختلف حاصل آمده است، پیش بینی  و عالقه مندان در كش
ــان در طبیعت و  ــة فزايندۀ تغییرات انس ــود كه به علت ادام می ش
ــتفاده از نواحی كوهستانی و مستعد لغزش، وقوع زمین لغزه ها و  اس

خسارات حاصل از آن ها ابعاد وسیع تر و گسترده تری پیدا كند.
بر اين اساس با توجه به اهمیت زمین لغزه به بررسی اين پديده 

در ايران می پردازيم.

وضعيت زمين لغزش در ايران
در كشور ايران بیش از 3250 مورد زمین لغزش تا سال 1376 
از استان های مختلف كشور به ثبت رسیده كه بیشترين و از موارد 
ــم آن می توان به زمین لغزش های حاصل از زلزلة 31 خرداد ماه  مه

1369 اشاره كرد )بداغی، 1374: 13(.
ــاط ديگر جهان،  ــیاری از نق ــه در ايران و بس ــت ك گفتنی اس
فاجعه آمیزترين و دل خراش ترين زمین لغزش ها با زلزله های شديد، 
تحريك و آغاز می شوند. زمین لغزش های تحريك شده با زلزله، عالوه 

بر ايجاد تلفات و خسارات مستقیم، از طريق وارد ساختن خسارت 
ــی و خطوط برق و  ــريان های حیاتی به ويژه راه های ارتباط به ش
ــانی، می توانند تلفات و خسارات ناشی از  ايجاد تأخیر در امدادرس
زلزله را نیز به شدت افزايش دهند. وجود فعالیت های زمین ساختی 
و گسل خوردگی ناشی از زلزله در درازمدت در يك منطقه، شرايط 
ــتگی های عمومی و كاهش مقاومت و افزايش  را برای ايجاد شکس
مقدار آب، كه خود، موجب ايجاد ناپايداری شیب ها می شود، فراهم 
ــديد، نه تنها زمین لغزش های زيادی را  می آورد. وقوع يك زلزلة ش
به طور هم زمان تحريك می كند، بلکه تا سال ها بعد نیز اثر خود را 
به صورت افزايش تعداد زمین لغزش ها در منطقه بر جای می گذارد 

)ايزدی، 1385: 10(.
موقعيت زمين لغزش های ايران

ــران و روی  ــای اي ــتانی و تپه ماهوره ــای كوهس در كمربنده
ــزه ای از مواد  ــوبات تخريبی و واري ــنگی، رس بیرون زدگی های س
ــی و ماسه ای تا رسی و سیلیتی، سنگريزه وار تشکیل يافته اند.  رس
ــوبات تخريبی و واريزه ای ناهمگون، بیشتر  ــرايط ايران، رس در ش
ــنگی، مارن های آهکی نامتراكم  روی رخ نمون های آهکی، ماسه س
ــکیل يافته اند. درزها و شکستگی های سطحی اين  و كنگلومرا تش
تشکیالت مربوط به عوامل فیزيکی و شکستگی های بزرگ تری كه 
ــترش دارند، منشأ تکتونیکی و سیزموتکتونیکی  در عمق نیز گس

دارند.
ــی فوق به علت بريدگی های شديد،  ساختارهای زمین شناس
ــبب ايجاد تشديد مکانیزم هايی زمین لغزه می شوند. لغزش های  س
ــی نیروهای  ــش میزان رطوبت طبیع ــتر در اثر افزاي ــی بیش عمق
ــتاتیکی و هیدرودينامیکی در واحدهای خاک و سنگ،  هیدرواس
ــخصات  ــاير عوامل به وجود می آيند و مش نیروی ثقل، زلزله و س
ــی آن در زمین لغزه ها با  ــواد تخريب ــی  م ــی و ژئوتکتونیک فیزيک

واحدهای خاكی و سنگی مادر كاماًل متفاوت اند.
ــردگی تدريجی در  ــد كه همراه با تنش و فش لغزش های كن
ــوند، در كمربندهای مناطق آرام  اليه های پايینی مشخص می ش
ــطح  تکتونیکی تکوين می يابند. اين گروه از زمین لغزه ها كه در س
ــترده شده اند، در مناطق تپه ماهوری كم شیب ايران به  و عمق گس
صورت وجود اليه های مارنی و رسی مشاهده می شوند )بیگلريان، 
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.)24 :1374
توسعه و پراكندگی لغزش ها به طور مشخصی در كمربندهای 
فعال تکنونیکی زاگرس و البرز قرار می گیرد و رابطة مستقیمی بین 
ــوع لغزش ها و زون های فعال تکتونیکی وجود دارد. نئوتکتونیك  وق
ــکل های مختلف زلزله، فرايش1 و فرايند آن2 روی تودۀ خاک  به ش
ــنگ اثر می گذارد. پالئوتکتونیك زون های خرده شدۀ درزه دار و  و س
ــت. به احتمال بسیار زياد  ــتعد لغزش را قباًل به وجود آورده اس مس
لغزش های بزرگ قديمی با زلزله های بزرگ منطقه به وجود آمده اند 
ــن لغزش های بزرگ قديمی و مقايسة آن ها  به طوری كه تعیین س
از نظر زمان وقوع می تواند در تعیین دوره های برگشت زلزله كمکی 

از زمین لغزش ها در اين گروه قرار دارند.
به تعدادی از موارد مشاهده شده در ايران، كه در اين گروه قرار 

دارند، به اختصار اشاره می شود.
1( در كیلومتر 487 خط لولة دوم گاز )جادۀ بروجن ـ لردگان 
روی تونل( هنگام احداث جادۀ سرويس، لغزشی به عرض حدود سی 
ــر و طول 75 متر و عمق بیش از هفت متر اتفاق افتاد. زون های  مت
خردشدۀ تکتونیکی و سنگ آهك و رسوبات تبخیری در محل وجود 

داشتند.
ــیع  ــی با ابعاد وس 2( در كیلومتر 443 خط لولة دوم گاز، لغزش
ــال 72 اتفاق افتاد كه هر دو خط  ــیر خط لوله در س در امتداد مس

سراسری اول و دوم را دچار مشکل كرد.
3( در كیلومتر 907 به دنبال زلزله ای خفیف در سال 68 خاک 
حاوی مواد آلی روی سطح شیب دار حركت مختصری انجام داد و به 

خط لوله صدمه وارد كرد.
4( در كیلومتر 52 خط لولة كازرونـ   شیراز، قسمت پايین دست، 
ــد و جادۀ سرويس خط لوله درگیر آن شد.  خط لوله دچار رانش ش

قسمت فوقانی لغزش تا دومتری كانال خط لوله پیش آمد.
ــنی و  5( لغزش های كیلومتر 14 خط لولة گاز تلمبه خانة حس
ــفالتة سمیرم ـ ياسوج نیز از اين نوع  بعضی از لغزش های جادۀ آس

است )پدرام، 1373: 389-387(.

2( عوامل غيرطبيعی
حدود پانزده درصد لغزش ها در ايران در اين گروه قرار دارند كه 

به تعدادی از آن ها اشاره می شود.
1( در كیلومتر 491 خط لولة دوم گاز كه در سال 55 عملیات 
اجرايی آن شروع شد، در اواخر سال 72 دچار زمین لغزش در سنگ 
ــد. موضوع مهم آن است كه سطح لغزش به كف كانال خط لوله  ش

رسید و مسئله ساز شد.
ــای غیراصولی در  ــوی ولی عصر تبريز، خاک برداری ه 2( در ك
مارن های خردشده، باعث وقوع رانش زمین شد. وقوع زمین لغزش 
ــهری با وجود تأسیسات شهری مثل گاز، برق  در داخل محدودۀ ش
ــیار خطرآفرين باشد )پدرام، 1379: 389- فشار قوی، می تواند بس

.)388

3( لغزش های قديمی
اين زمین لغزش ها تاكنون خطرناک ترين لغزش های ايران بوده و 
باعث تلفات جانی و مالی جبران ناپذيری شده است. به طور متوسط 
بیش از شصت درصد زمین لغزش های مشاهده شده و مسئله ساز در 

اين گروه قرار می گیرند.
مثال های زيادی از اين لغزش های قديمی وجود دارند كه چند 

مؤثر باشد )پدرام، 1373: 367(.
ــکل 1 نمايانگر نقشة پراكندگی زمین لغزش در كل كشور  ش
ــمت های وسیعی از  ــت. اين نقشه به ما نشان می دهد كه قس اس
ايران مستعد لغزش هستند و نیازمند يك برنامه ريزی و تهیة نقشة 

پهنه بندی خطر زمین لغزش هستند.

عوامل به وجود آورندة زمين لغزش در ايران
ــه نوع عامل  ــا توجه به ايجاد عوامل زمین لغزش، در ايران س ب

زمین لغزش وجود دارد كه در زير به آن ها اشاره می شود.

1( عوامل طبيعی
از جمله مهم ترين عوامل ناپايداری شیب های طبیعی در ايران، 
ــت. فعالیت تکتونیکی به  ــای تکتونیکی و فرايند آن اس فعالیت ه
صورت فرايش و فرايند آن، رودخانه را برای به دست آوردن سطح 
اساس خود و تعادل تودۀ خاک روی سطح شیب دار مجاور  را نیز 
بر هم می زند و باعث ناپايداری شیب می شود. حدوداً پانزده درصد 

شکل 1
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نمونه از آن ها به شرح زير است.
ــط لولة 56  ــای 329 و 406 از خ ــای كیلومتره زمین لغزش ه
ــروع  ــال 55 ش ــه عملیات اجرايی آن در س ــری دوم گاز، ك سراس
ــد. زمین لغزش های كیلومترهای 96 )تنگ نالی(، 885 )روستای  ش
آغوزين( از خط لولة 42 گاز، كه بهره برداری از آن در سال 49 آغاز 
شد. لغزش های قديمی گاوخسب، درۀ كهکشان ـ كیاآباد )رودبار ـ 
ــتم آباد( لوارک، خروانق، مارونـ  گندمکار و... از اين نوع هستند  رس

)پدرام، 1373: 370(.

معرفی رخداد چند زمين لغزش بزرگ در ايران
1. بزرگ ترين زمين لغزش ايران

ــتان  ــاالً يکی از بزرگ ترين زمین لغزش های جهان در اس احتم
ــت. فالکون و هريسون  ــیمره رخ داده اس ــتان در امتداد رود س لرس
ــال 1938 بررسی كردند و در سال1383 شايان بررسی  آن را در س
دقیق تری از آن انجام داد. وسعت اين زمین لغزش به اندازه ای است 
كه در عکس های ماهواره ای نیز به راحتی قابل تشخیص است. اين 

زمین لغزش يکی از زمین لغزش های هزار سال اخیر است.
ابعاد اين گسیختگی به شرح زير است:

طول:15كیلومتر 
عرض:5 كیلومتر 

ضخامت:300 متر
ناحیة پوشیده شده: 166 كیلومتر مربع 
حجم تودۀ گسیخته: 20 كیلومتر مکعب

مشخصات
 حدود 12 كیلومتر مربع از آهك میوسن و آهك مارني از آئوسن 
از دامنة شمالي كبیركوه كه به صورت يك تاقديس است، فروريخته 
ــت. مساحت  ــیختگي به طول 15 كیلومتر را پديد آورده اس و گس
سطح واريزه ها روي زمین حدود 166 كیلومتر مربع است كه باعث 
پر شدن درۀ مقابل كبیركوه از بلوک هاي سنگ  شدۀ واريزه ها شده 
و از تاقديس جلوتر به نام كوه دوفاش سرريز كرده است. اين لغزش 
سه درياچه را به وجود آ ورده است. بلوک هاي بزرگي از سنگ حتي 
تا فاصلة 25 كیلومتري محل گسیختگي افتاده اند )نصیري، 1383: 

.)27
ــي هاي مقدماتي روي نهشته هاي در ياچه های موجود در   بررس
پشت اين زمین لغزش نشان داد كه احتماالً سن اين رويداد مربوط 
به حدود 10 تا 12 هزار سال پیش است. اما بررسی هايی جديد عمر 

آن را به كمتر از 1000 سال می رساند )شايان، 1383(.
ــلة ژرف  ــیمره در نزديکي گس  محل قرار گیري زمین لغزش س
ــتان3( نمايانگر احتمال  و لرزه زاي زاگرس )خمیدگي جبهة كوهس

ــت كه در اثر يك رويداد لرزه اي با سن يادشده در  ــئله اس اين مس
كواترنر پسین، اين زمین لغزش پديد آمده باشد4. بزرگي اين رويداد 
ــد بیانگر ارتباط احتمالي  ــته هاي لغزش كرده مي توان و حجم نهش
ــد.  اين لغزش با رويدادي انفجاري )نظیر يك زمین لرزۀ بزرگ( باش
ــاره شد، موقعیت اين لغزش نشان  ــوي ديگر همان طور كه اش از س
مي دهد كه روند لرزه زمین ساختي خمیدگي جبهة كوهستان داراي 
پیشینة لرزه خیزي )حداقل در زمان كواترنر پسین( بوده است )زارع 

و عشقي،1373: 440(.

2. زمين لغزش هاي منجيل
ــي شدت زمین لرزه، خسارات و آسیب هاي واردۀ سازه اي   بررس
و ژئوتکنیکي از مركز مهلرزه اي زمین لرزۀ منجیل)1369/3/31( به 
سوي مناطقي كه آسیب هاي كمتري را متحمل شده اند، نشان داد 
كه با توجه به خصوصیات زمین شناختي مهندسي و سازه اي ارتباط 
مشخصي بین محدودۀ خسارات جدي )شدت بیش از 8( محدودۀ 
وقوع ناپايداري هاي اصلي شیب ها )زمین لغزش هاي بزرگ( و منطقة 
اصلي منشأ زلزله )با توجه به ويژگي هاي لرزه زمین ساختي و نحوۀ 

قرارگیري قطعات گسلش زمین لرزه اي( مشاهده مي شود.
ــلش باال آمده به عنوان منطقة منشأ زلزله معرفي   محدودۀ گس
ــود. همچنین مشاهده شده است كه محدودۀ يادشده به طرز  مي ش
مناسبي با محدودۀ زمین لغزش هاي بزرگ )زمین لغز ش هاي جناح 
چپ سد سفیدرود، شاه نشین باكلور، الكه، تونکالبن، فتلك، گیاش، 
پاكده و معدن سنگرود( همگي در محدوده هايي واقع اند كه انطباق 
جالبي با منطقة منشأ زلزله دارد. از سوي ديگر آسیب ها و خسارات 
ــده )كه مركز مهلرزه هاي  ــازه اي و ژئوتکنیکي در محدودۀ ياد ش س
زمین لرزه در منطقة میاني آن واقع مي شود( در بیشترين حد خود 
بود و با شدت زمین لرزه بیش از VIII )در مقیاس مركالي( منطبق 

است.
ــأ زلزله 31 خرداد 69  ــخص شد كه منطقة منش بنابراين مش
ــدت 8 و همچنین محدودۀ  ــل با محدودۀ دروني خط هم ش منجی
زمین لغزش هاي اصلي منطبق است. در بررسي شدت خرابي ها در 
 I=VI 6 زمین لرزۀ منجیل معلوم شد كه اين ناحیه حدودأ با شدت
MSK منطبق مي شود و بیشتر سنگ افت ها در درون اين ناحیه )با 

شدت بیش از 6( واقع مي شوند )زارع و عشقي،1373: 438(.

3. زمين لغزش هاي گيالن
ــايش توده هاي زمین در باغات چاي شرق گیالن از لحاظ   فرس
ــاخت و  ــاراتي تقريباً معادل 18 میلیارد ريال وارد س اقتصادي خس
ــبز میهن  ــتعد و مرغوب سرس عالوه بر آن هزاران تن از خاک مس
ــالمي را نیز تخريب كرد كه ارزش ريالي آن خارج از تصور ذهن  اس
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انسان است و طبیعت براي تولید اين خاک بايد چندين هزار سال 
زمان صرف كند.

ــامل وجود يك   عوامل طبیعي به وجود آورندۀ اين لغزش ها ش
ــتن يك قشر كم نفوذ در عمقي  ــیب كافي براي لغزش، قرار داش ش
ــباع قسمتي از خاک كه بالفاصله  از خاک، وجود آب كافي براي اش
روي قشر كم قرار دارد. همچنین عوامل انساني شامل كارهايي كه 

انسان ها از روي بي احتیاطي انجام می دهند.
 به عبارت ساده، لغزش زمین در دامنه هايي كه از طبقات كمي 
ــده و روي طبقات غیرقابل نفوذ قرار  ــکیل ش مايل و قابل نفوذ تش
ــد به وقوع مي پیوندد )مديريت آبخیزداري و زير بنايي جهاد  گرفته ان

استان گیالن،1373: 122(.
ــرق گیالن،  ــیب ديده در ش ــتاهاي آس ــا توجه به تعداد روس  ب
ــده در نقاط مختلف  ــال هاي قبل هم به طور پراكن ــه البته در س ك
ــته است، اكثر روستاها مربوط به شهرستان  لغزش هايي وجود داش
ــتان رودسر  ــپس لنگرود و الهیجان هستند. شهرس ــر و س رودس
بیشترين اراضي باغ هاي چاي و بالطبع باالترين تولید چاي را دارد. 
طبیعي است كه اكثريت قريب به اتفاق اين رانش ها در باغ هاي چاي 
ــیب دار كوهستاني به وقوع پیوسته است كه روي نقشه  و مناطق ش
1/2500000 زمین شناسي نقاط حركت كرده و رانش يافته اند و تا 
جای بازديد شده نشانه گذاري شده اند. البته با ذكر اين نکته كه در 
تمام اين منطقه يا حركت بزرگ به وقوع پیوسته يا حركت كوچکي 
ــده كه با ترک هاي امتداد يافتة لغزش، آمادگي حركتي  ــروع ش ش
بزرگ را دارند يا اينکه ترک هاي كشش، مناطق مستعد لغزش را به 
طور واضح نشان مي دهند. آنچه پیداست بیشتر اين زمین لغزش ها 
ــنگ هاي آتش فشاني  ــدۀ به جا مانده از س روي خاک هاي تجزيه ش

بازيك به وقوع پیوسته اند.

 مديريت زمين لغزش ها در ايران
تا قبل از دهة 1900 به عنوان دهة كاهش اثرات باليای طبیعی 
در سازمان ملل متحد تشکیالت مشخصي مسئولیت مقابله باپديده 
ــاي اجرايي به  ــازمان ها و ارگان ه ــت. س زمین لغزش را برعهده نداش
صورت مقطعي و موردي هنگام عملیات اجرايي پروژه ها با اين پديده 
مقابله مي كردند. در حقیقت مي توان گفت اين گونه شیوه هاي برخورد 
با زمین لغزش، فاقد جامعیت و بدون توجه به اهداف پیشگیري است 
ــیوه هاي عالج بخشي را آن هم به صورت موقت جست وجو  و تنها ش

ــیاري  مي كنند. گرچه بعد از زلزلة 1369 رودبار و بروز و تحريك بس
از زمین لغزش ها، توجه بعضي از سازمان ها به اين پديده معطوف شد، 
ولی مي توان گفت بعد از يك سري اقدامات مقدماتي و تحقیقات صرف 
برای شناسايي و مطالعة زمین لغزش ها و پیشنهادهايي برای پهنه بندي 
ــدت و هدفمند صورت  ــترده درازم خطر زمین لغزش، اقدامات گس
ــت كه به خاطر طبیعت خاص زمین لغزش  نگرفت. اين در حالي اس
ــازمان هاي اجرايي مختلفي در ارتباط متقابل با اين  وزارتخانه ها و س
پديده هستند؛ از جمله وزارتخانه هايي كه اقدامات و برنامه هاي آن ها به 
نحوي از وقوع زمین لغزش تأثیر می پذيرند و متقابالً عملکردهايشان در 
بروز و تشديد زمین لغزش مؤثر خواهند بود، همچون وزارتخانه هاي راه 
و ترابري، مسکن و شهرسازي ، نیرو، جهاد كشاورزي و نفت. بنابراين 
ــوع روزافزون زمین لغزش ها و حفظ  ــت برای جلوگیري از وق الزم اس

سرمايه هاي ملي مديريتي جامع اتخاذ شود.
 بعد از اعالم دهة كاهش اثرات بالياي طبیعي، خوشبختانه در 
ــرات بالياي طبیعي به تصويب  ــال 1370 كمیتة ملي كاهش اث س
مجلس شوراي اسالمي رسید و اوايل سال 1372 آيین نامة اجرايي 
ــوي وزارت  ــده از س قانون مذكور و كمیته هاي فرعي نه گانه ارائه ش
كشور به تصويب هیئت دولت رسید. با تشکیل كمیتة فرعي مقابله 
ــئولیت معاونت شهرسازي و  با زلزله و لغزش اليه هاي زمین به مس
معماري وزارت مسکن و شهرسازي در سال 1372 و با توجه به وقوع 
زمین لغزش به ويژه درچند سال اخیر در برخي از استان هاي كشور و 
ضرورت مشاركت و همکاري استانداري ها و در نهايت كمیتة حوادث 
ــور در جهت ترمیم و بازسازي خسارت هاي  غیر مترقبه وزارت كش

ايجادشده، توجه بیشتري به اين پديده معطوف شد. 
ــازمان ها بخش هايي  از طرف ديگر در بعضي از وزارتخانه ها و س
ــي پديدۀ زمین لغزش از جنبه هاي مختلف )علل وقوع،  برای بررس
خسارات، روش هاي عالج بخشي و...( ايجاد شد كه به طور مشخص 
ــکیل اداره اي با عنوان گروه بررسي زمین لغزش ها در  مي توان به تش
حوزۀ معاونت آبخیزداري جهاد سازندگي در سال 1372 اشاره كرد. 
اين گروه برای شناسايي و انجام مطالعات پايه به منظور پیشگیري از 
خسارات يا كاهش خطرات ناشي از زمین لغزش ها، برنامه هايي را در 

دستور كار خود قرار داده است.
نبود آمار و اطالعات كافي از زمین لغزش ها و خسارت هاي ناشي 
ــور و فقدان آگاهي و تجربة كافي در زمینة مقابله با  از آن ها در كش
ــو و لرزه خیزي بخش هايي از كشور و وجود  زمین لغزش ها از يك س
ــي  از سوی ديگر، موجب شده  ــازمان هاي مختلف مسئول بررس س
ــت كه در برنامه ريزي هاي كمیتة مزبور كمتر به زمین لغزش ها  اس

توجه شود )ايزدي، 1385: 12(.

برنامة پيشنهادي مديريت خطر زمين لغزش در کشور
برای مقابله با زمین لغزش اغلب سه گزينه مطرح مي شود:
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بعد از يك سري اقدامات مقدماتي و تحقيقات 
صرف برای شناسايي و مطالعة زمين لغزش ها و 
پيشنهادهايي برای پهنه بندي خطر زمين لغزش، 
اقدامات گسترده درازمدت و هدفمند صورت نگرفت



1. فرار از مناطق لغزشي و عدم هر گونه فعالیت در آن ها؛
ــي براي اقدامات  ــرش خطر و در نظر گرفتن هزينه هاي 2. پذي

عالج بخشي و امداد رساني بعد از وقوع؛
3. درون نگري با اعمال پیشگیري و كنترل قبل از وقوع.

ــايي مناطق لغزشي و عدم   فقدان دانش و فن الزم برای شناس
ــیاري موارد موجب شده  توجه و عالقه به عالج قبل از وقوع در بس
ــت  ــورد توجه قرار گیرد و اين در حالي اس ــت كه گزينة دوم م اس
ــان و تصمیم گیران  ــه عواقب بعدي چنین تصمیمي براي مجري ك
ــت. امروزه اين نگرش ايجاد شده است كه  ــخص نیس به وضوح مش
ــوم نه تنها مي توان از هدر رفتن سرمايه های  با تمسك به گزينة س
هنگفت مادي برای عملیات ترمیم و بازسازي جلوگیري كرد، بلکه 
ــرمايه ها و  ــگیري از وقوع زمین لغزش ها در حفظ س مي توان با پیش

منابع ملي همت گماشت.
ــزش كه هدف آن كاهش زيان ها   برای مديريت خطر زمین لغ
و خطرات ناشي از پديدۀ زمین لغزش است، بايد برنامه هاي كاهش 
خطر تنظیم شود. پشتوانة موفقیت هاي برنامه هاي مذكور به چند 

نکتة اساسي بستگي دارد:
1. داشتن اطالعات پايه در مورد پديدۀ زمین لغزش؛

ــي و  ــان اجراي ــي كارشناس ــوان علم ــي و ت ــش كاراي 2. افزاي
تصمیم گیران در مورد پديدۀ لغزش؛

3. درک درست مسئوالن محلی از اهمیت موضوع ؛
ــش آگاهي و عالقة مردم و در نتیجه همکاري آن ها در  4. افزاي
ارتباط با برنامه هاي كاهش خطر )نیك انديش و میر صانعي، 1378: 

.)15
 يکي از اقدامات بسیار مفید در اين زمینه، تهیة نقشة پهنه بندي 
زمین لغزش است كه امروزه به كمك نرم افزارهاي مربوط و بهره گیري 
از سیستم اطالعات جغرافیايي مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت 

و جلوی بسیاري از خسار ت ها را قبل از وقوع گرفت.

نتيجه
 با توجه به مطالب گفته شده مي توان گفت كه مهم ترين عامل 
ــت و  ــطة آب اس ــیب ها به واس ايجاد زمین لغزش ، ناپايداري در ش
بیشترين زمین لغزش ها  در لغزش هاي قديمي ديده مي شود. بهترين 
اقدام در اين زمینه، شناسايي اين مناطق و دوري گزيدن از آن هاست 
ــود كه نقشة پهنه بندي خطر  و اين امر هم تنها زماني ممکن مي ش

زمین لغزش تهیه شود.
 در ايران، زمین لغزش ها بیشتر از نوع زمین لغزش در لغزش هاي 
قديمي است كه هر ساله خسارات جبران ناپذيري را به بار مي آورند. 
اما متاسفأنه اقدامات الزم در زمینة مديريت صحیح و تهیة نقشه هاي 
پهنه بندي خطر زمین لغزش صورت نگرفته و هنوز در سطح ابتدايي 

به سر می برد.

 با توجه به موارد گفته شده پیشنهاد مي شود كه با اجراي يك 
ــور براي تهیة نقشه هاي پهنه بندي از  ــترده در سطح كش طرح گس
خطر زمین لغزش كاست و بدين وسیله جلوي بسیاري از خسارت هاي 

جاني و مالي را گرفت.

پی نوشت
1. uplift
2. River undercutting
3. Mounntain Front Flexure
4. Earthquake Induccd Landslide
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چکيده 
ــالی از نظر تعداد وقوع، شدت، مدت، گستردگی و آثار  خشك س
منفی تاريخی و اقتصادی در رتبة اول باليای طبیعی قرار دارد. به همین 
دلیل، مردمی كه با اين بالی مهم مواجه می شوند، واكنش های مختلفی 
ــالی به دلیل صدمه ديدن  ــان می دهند. در زمان خشك س از خود نش
بنیادهای اصلی اقتصاد روستايی، بسیاری از كشاورزان و دامداران ناچار 
ــوند اموال و ذخاير سرمايه ای خود را به فروش برسانند و زمانی  می ش
كه خشك سالی برای مدت طوالنی در يك منطقه ادامه پیدا می كند، 
ــتری از روستايیان خانه و كاشانة خود را رها می كنند و به  گروه بیش
شهرها می روند و احتمال بازگشت آن ها به زندگی معمول قبلی، بسیار 
ضعیف تر می شود. البته همة روستايیان به يك شیوه عمل نمی كنند 
ــادی از آن ها با اتخاذ رويکردهای مختلف،  ــه همین دلیل، گروه زي و ب
اين شرايط را به خوبی پشت سر می گذارند و با حذف شرايط بحرانی، 
بار ديگر به زندگی عادی قبلی باز می گردند. اين بررسی سعی دارد با 
ــتايیان، يکی گروهی كه با وقوع خشك سالی  مطالعة دو گروه از روس
ــهرها شده اند و گروه ديگر كه با اتخاذ  منطقه را ترک كرده و راهی ش
رويکردهای متفاوت، گزينة مهاجرت را انتخاب نکرده اند و همچنان به 
زندگی در منطقه ادامه داده اند، عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر خروج و 
ماندگاری روستايیان در مقابل باليای طبیعی به خصوص خشك سالی 

را مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد. 

ــیوۀ موردی – شاهدی، مهاجرت های سال های  اين مطالعه به ش
1370 تا 1388 را در بخش زيركوه شهرستان قاينات مورد بررسی قرار 
داده است. به منظور امکان مقايسة وضعیت اين افراد با ساير روستايیان، 
ــاهد در نظر گرفته شده اند.  ــاكنان ماندگار به عنوان ش تعدادی از س
ــتفاده در تحقیق از طريق پرسش نامه و مصاحبه با  اطالعات مورد اس
ــهر و روستاهای مورد مطالعه گردآوری و در نهايت  افراد مهاجر در ش
با روش های آماری مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. در بررسی 
فاكتورهای مؤثر بر ماندگاری كه براساس آنالیز رگرسیون لجستیك 
شرطی صورت گرفته است، مشخص شد كه متغیرهای شیوۀ مقابله با 
خشك سالی به خصوص عملگرهای غیرفنی، شیوۀ بهره برداری سنتی، 
داشتن مشکالت خانوادگی؛ داشتن بدهکاری، سابقة مهاجرت موقت و 
نداشتن منبع درآمد غیر از كشاورزی و دامداری و داشتن نگرش منفی 
نسبت به زندگی در روستا، ارتباط معناداری با مهاجرت از روستا داشته 
است. بر اين اساس، توجه ويژه به شرايط اجتماعی، اقتصادی و رفاهی 
ــتاها و ارائة آموزش های ترويجی و فنی و حمايت و پشتیبانی از  روس
روستايیان در معرض خطر، می تواند نقش مؤثری در كاهش مهاجرت 

از روستا داشته باشد. 
ــالی، اقتصاد روستايی، مهاجرت، قاينات،  کليدواژه ها: خشك س

زيركوه 

دکتر رستم صابری فر، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  
دکتر مهدی ثقفی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 
ابراهيم شمسی، دبیر دبیرستان های زير كوه قاين 

بخش زيرکوه شهرستان قاينات

مهاجرت و ماندگاری
 روستاييان در شرايط خشک سالی 
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مقدمه 
ــت در پهنه های  ــب جمعی ــرزمین و پراكندگی مناس آمايش س
ــی دولت ها به شمار می آيد؛  ــور، يکی از اهداف اساس جغرافیايی كش
ــتردۀ  ــر به دلیل مهاجرت گس ــه در طی چند دهة اخی ــرايطی ك ش
روستايیان به شهرهای بزرگ، هیچ گاه به معنای واقعی تحقق پیدا نکرده 
است. مهاجرت های اتفاق افتاده نه تنها عدم تعادل سابق را دوچندان 
كرده است، بلکه به دلیل سرمايه گذاری های جديد در مراكزی كه از 
ــديد شده اند. چنانچه اين روند  جمعیت باالتری برخوردار بوده اند، تش
به نحو مناسبی مديريت و كنترل نشود، نه تنها مشکالت و تنگناهای 
مراكز جمعیتی بزرگ را بیشتر می كند، بلکه بخش قابل مالحظه ای از 
سرزمین را بالاستفاده باقی می گذارد. به اعتقاد دكتر پاپلی، دولتی كه 
كشورش با مهاجرت بی رويه دست به گريبان است، اگر خواهان كنترل 
اين گونه مهاجرت ها و جلوگیری از اثرات سوءاقتصادی – اجتماعی آن 
ــد. مهاجرت بی رويه نتیجة بیماری يك  ــت، بايد عدالت را اجرا كن اس
جامعه است و اصالح آن نیاز به مداوای هماهنگ همة بخش های اداری 
ــور دارد )پاپی يزدی، 1366: 37(. در نتیجه، مطالعه و  – مالی يك كش
بررسی كاهش مهاجرت های موجود به خصوص عوامل و مؤلفه هايی 
كه در ماندگاری اين افراد در روستاها مؤثر خواهد بود، بسیار ضروری و 
حیاتی تلقی می شود. به عقیدۀ پیش كسوتان مطالعات مهاجرت، غلبة 
انگیزه های اقتصادی، قوانین بد يا ظالمانه، مالیات سنگین، عدم جاذبة 
اقلیمی، شرايط اجتماعی نامساعد و حتی اجبار تمامی آن ها، جريانات 
مهاجرت را ايجاد كرده و هنوز هم ايجاد می كند )لهسائی زاده، 1368: 
57(. اين مطالعه نیز در همین راستا و با تأكید بر بحران های محیطی 
)خشك سالی( به انجام رسیده است. هدف اين بررسی، تعیین علل و 
مؤلفه های مؤثر بر مديريت باليای طبیعی و اتخاذ شیوه های مناسب 
ــرايط غیرعادی و پرتنش در بین روستايیان بخش زيركوه  مقابله با ش

شهرستان قاينات است. 

داده ها و روش ها 
ــاهدی و به صورت آينده نگر انجام  اين مطالعه از نوع موردی – ش
گرفته است. به اين منظور مهاجرت های بخش زيركوه شهرستان قاينات 
در طی – چند سال حاكمیت خشك سالی مطالعه شده است. برای هر 
مورد مهاجرت انجام شده، دو شاهد انتخاب شده است تا امکان مقايسه 
وجود داشته باشد. شاهدهای انتخابی براساس زمان، مکان اولیه، داليل 
مهاجرت و بعد خانوار شباهت كامل يا تقريباً كامل با نمونه های اصلی 

داشته اند. 
نمونة مورد مطالعه در اين بررسی، شامل 118 مهاجر خارج شده 
بوده است كه با توجه به در نظر گرفتن دو شاهد برای هر مورد اصلی، 
تعداد گروه شاهد 236 نفر تعیین شده است. روش جمع آوری داده ها 
پرسش نامه ای بوده است كه براساس اطالعات به دست آمده از مصاحبه 

با افراد مورد مطالعه، تکمیل و در نهايت داده های مورد نظر گردآوری 
ــب با شرايط و  ــاهد با انتخاب فرد يا افراد متناس ــده اند. در گروه ش ش
وضعیت مهاجرين، برای مصاحبه و تکمیل پرسش نامه به محل سکونت 
ــبت به گردآوری داده ها اقدام شده است. در  آن ها مراجعه كرده و نس
ــده با استفاده از نرم افزار SPSS و ساير  نهايت، داده های گردآوری ش
نرم افزارهای سازگار با اين تحقیق، مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. 
ــاهد به صورت مورد به  از آنجا كه نمونه های مورد مطالعه با موارد ش
مورد هماهنگ شدند، برای تعیین عوامل و مؤلفه های مؤثر بر ماندگاری 
ــتايیان، از روش آنالیز رگرسیون لجستیك شرطی و  يا مهاجرت روس

براساس آلفای معادل 0/05 بهره برداری شده است. 

پيشينه و چارچوب نظری تحقيق 
ــا وجود آنکه داليل و محرک های مهاجرتی در هر زمان و مکان  ب
تفاوت هايی با هم دارند )وحیدی، 1364: 11(، اما به طور كلی انسان ها 
براساس فطرت طبیعی خود، اغلب از سرزمین هايی كه شرايط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی آن ها نامساعد است. خارج و به مناطقی كه دارای 
جاذبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهتری هستند، وارد می شوند 
به همین دلیل، مهاجرت همیشه منفی و خطرناک به نظر نمی رسد. 
اما در سرزمین های خشك و نیمه خشك كه انسان ها به دلیل شرايط 
خاص و دسترسی اندک به آب در آبادی های كوچك و پراكنده مستقر 
شده اند، اگر اين جمعیت به روستاهای محدود و بزرگ روی بیاورند و 

متمركز شوند، مشکالتی به وجود می آيد. 
اولین مشکل آن است كه بهره مندی مناسب از توان های محیطی 
ــوند.  ــاهده می ش ــود )كه اغلب به صورت محدود و پراكنده مش موج
مسئله ساز خواهد بود مسئلة دوم آن است كه از جنبة تأمین مايحتاج 
ــگاه كنید به  ــاص )برای اطالع ن ــای متمركز در نقاط خ جمعیت ه
زمانی پور، 1380( به خصوص آب در زمان وقوع خشك سالی، شرايط 
بحرانی می شود. بر اين اساس، مطالعة پديدۀ مهاجرت در اين مناطق 

ضرورت بیشتری دارد. 
به طور كلی، مطالعة پديدۀ مهاجرت همیشه مورد توجه انديشمندان 
ــت. بر طبق اسناد موجود، اولین كسی كه به دريافت قوانین  بوده اس
ــت، اقتصاددان  مهاجرت به عنوان يك پديدۀ اجتماعی همت گماش
انگلیسی، راونشتین بود كه در سال های 1885 تا 1889 به طرح قوانین 
جذب و دفع پرداخت. به عقیدۀ او عوامل جذاب اجتماعی، اقتصادی و 
فیزيکی فرد مهاجر را به سوی مهاجرت جلب می كند و عوامل نامطلوب 
اجتماعی، اقتصادی و فیزيکی او را از محل اقامت خويش دفع می كند 
ــال 1929  )Ravenstein,1926(. ردفورد اين نظريه را بعدها در س

مورد تأيید قرار داد )زاهد زاهدانی، 1365(و 
ــه عوامل میانی در  ــتافر و زيپف، به ترتیب ب ــال 1946، اس در س
مهاجرت اشاره كردند، با اين تفاوت كه استافر به موقعیت ها و عوامل 
ــر در مهاجرت توجه می كند و زيپف برای عامل جذب يك رابطه  مؤث
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ــال 1956، هاگراستراند  يا فرمول ارائه می كند )زيپف1، 1946(. در س
به بیان رابطة مهاجرت و منطقه می پردازد و سعی می كند مدلی برای 
ارتباط بین اين دو متغیر بیابد. اين نوع پرداخت به مسئله در قالب نظرية 
مدل های احتماالتی مهاجرت مطرح می شود كه در آن سعی شده است 
با استفاده از مدل های آماری، رابطة بین متغیرهای مختلف با مهاجرت 

به دست آيد )صابری فر و مزرعاوی، 1388(. 
ــیورا، خالصه ای از نظرية افتراق در  ــال 1961، بشرز و نیش در س
ــال 1962، شولتز و سجاستد، به  ــت می دهند. در س مهاجرت به دس
ــان در امر مهاجرت می پردازند، به نظر آن ها، هر  ــرمايه گذاری انس س
مهاجر مقايسه ای انجام می دهد بین دستاوردها و از دست داده ها. اگر 
ــتاوردهايش بیش از فقدان ها باشد، دست به مهاجرت می زند. در  دس
سال 1966، اورت اس. لی در قالب نظرية جذب و دفع به تحلیل عوامل 
ــت كه عالوه بر عوامل  میانی بین مبدأ و مقصد می پردازد و بر آن اس
مثبت و منفی و خنثی كه در مبدأ و مقصد وجود دارند، مشخص كند 
كه عوامل میانی نیز در امر مهاجرت مؤثرند و بدون توجه بدين عوامل 

نمی توان تصويری درست از مسئله ارائه داد )زاهد زاهدانی، 1365(. 
الیاس و همکاران2 )1996(، مارشال كلینارد3 )1966(، جورج تولی4 
ــیوه ای متفاوت  )1989( و پل نوكس5 )1998( مطالعات فوق را با ش
پیگیری كردند. اين روند در ايران با كارهای محمد حمصی )1354(، 
ــدی )1356(، آيرملو )1363(، ايمانی )1375(، بیك  موجدی و محم
محمدی )1377(، زنجانی )1380(، فرخ لو و حسنی )1385(، اصالنی 

)1385( و صابری فر و مرزعاوی )1388(، پیگیری شد. 
مطالعات مرتبط با مهاجرت با هر شیوه ای به انجام برسد، در قالب 
يك يا دو مورد از نظريه های مهم فلسفی به عنوان چارچوب مفهومی 
ــوان به چند گروه  ــد. اين چارچوب های نظری را می ت جای می گیرن

اساسی تقسیم بندی كرد: 
نظريات تضاد: در اين مکتب آنچه مهاجران را مجبور به مهاجرت 
می كند، نیروهای غالب دافعة مبدأ در مقابل جاذبه های مقصد مهاجرتی 

است )اصالنی، 1385(. 
ــاً از بطن  ــدگاه مهاجرت عمدت ديدگاه کالس�يك: در اين دي
ــدگاه با وجود آنکه اين  ــری فردی پديد می آيد. در اين دي تصمیم گی
ــت گذاران در سطح فردی يا خانوادگی مفید  امر برای مداخلة سیاس
ــی از بیکاری را كه برای تطبیق با  ــت، اما تحركات جغرافیايی ناش اس
وضعیت اشتغال صورت می گیرد، نمی توان با مداخله در سطح واحد 

تصمیم گیری فردی مورد توجه قرار داد. 
نظريات مارکسيستی: تأكید اين مکتب بر شیوه های گوناگون 
ــد در هر اجتماع  ــیوه های گوناگون تولی ــت. يعنی چون ش تولید اس
ــوند و اين فرايند بر نیروی انسانی  ــتخوش تغییرات سريع می ش دس
ــتاها تأثیر می گذارد، مهاجرت نمايانگر پاسخ عینی به چنین  در روس

تغییراتی است. 
رهيافت سيس�تمی: در اين ديدگاه مهاجرت فرايندی فضايی 

است كه عوامل پويا و تأثیرات فضايی آن بايد بخشی از هر گونه ادراک 
از جامعه را در بر داشته باشند. چنین دركی در چارچوب نظرية عمومی 
سیستم ها بهتر صورت می گیرد، زيرا مهاجرت نیز سیستمی اجتماعی 
ــتم های باز است )كوششی، 1369:  – فرهنگی و دارای خواص سیس

 .)14
ــتايی در  مکتب کارکردگرايی: از نگاه اين مکتب، مهاجر روس
ــاخت اجتماعی از قبل ساخته و پرداخته می شود  مقصد، وارد يك س
اين ساخت به لحاظ اندازه و تراكم از مبدأ بزرگ تر است و تقسیم كار 
پیچیده تری دارد. ساخت مقصد، مهاجر را ابتدا در خود جذب و سپس 
با خود همانند می گرداند. مهاجر بعد از همانند گرديدن با محیط، به 

يگانگی با محیط نائل می آيد. 
ــتی دربارۀ مهاجرت درواقع  رهيافت معيشتی: رهیافت معیش
ــخ انتقادی به نظريه های رايج مهاجرت اعم از نظريه های خرد و  پاس
كالن است. صاحب نظران اين رهیافت معتقدند كه در پديدۀ مهاجرت، 
ــان هايی سر و كار داريم كه در تجزيه و تحلیل همه جانبه از  ما با انس
ــردی برای بقا و  ــش، مهاجرت را به مثابة راهب ــت موجود خوي وضعی

استمرار معیشت خود انتخاب می كند. 
نظرية دوگانگی اقتصادی و نوسازی: براساس اين نظريه، روند 
ــد جوامع مستلزم پنج مرحلة اساسی است كه در آن ها  توسعه و رش
جامعه بايد مراحل سنتی، گذار، خیزش، بلوغ و مصرف انبوه را بگذراند. 
ــاس، مهاجرت به عنوان يکی از ساز و كارهای تعادل بخش  بر اين اس
انتقال نیروهای مولد جامعه از بخش سنتی كشاورزی به بخش بلوغ 
ــان دهندۀ توسعه يافتگی است، مطرح  و مصرف انبوه صنعتی كه نش

می شود. 
همان طور كه مشاهده می شود هیچ يك از نظرات فوق به تنهايی 
نمی تواند ابعاد چندگانة مهاجرت را تبیین كنند، اما با توجه به شرايط 
ــی در آن حادث شده اند، در اين  ويژه ای كه مهاجرت های مورد بررس
مطالعه عمدتاً تحلیل ها در قالب رهیافت معیشتی، ديدگاه كالسیك و 

رهیافت تضاد به انجام رسیده اند. 

يافته ها 
سیاست ها و رويکردهای مورد عمل در سطح كالن »به تضعیف 
ــتا از نظر اقتصادی و به نسبت جلوه و توسعة برتر  هرچه بیشتر روس
شهری انجامیده و زمینة مهاجرت های روستا – شهری را فراهم، بلکه 
ــت« )ابراهیم زاده، 1380: 145(. اين شرايط وقتی  ــديد كرده اس تش
ــك و كم آب يا سرزمین هايی كه  با تنگناهای موجود در مناطق خش
ــند توأم شود، توجیه  به هر طريق ديگر با قهر طبیعت مواجه می باش
ــبی برای افزايش مهاجرت خواهد بود اما روستايیان به سادگی  مناس
ــن به مهاجرت نمی دهند. آن ها تمام تالش و دانش خود را به خرج  ت
می دهند تا در مکانی كه به آن تعلق خاطر داشته و زندگی و سرنوشت 
خود را رقم زده اند، باقی بمانند. بهره گیری از شیوه های خاص تقسیم 
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جدول 3 
درصدفراوانی علت اصلی

5244/1مرگ و میر دام 

2420/3کاهش سطح زیر کشت 

1411/9کاهش درآمد از بخش دام 

54/2تقلیل راندمان 

43/4افزایش قیمت نهادهای بخش کشاورزی و فقدان سرمایه 

21/7افزایش هزینة بخش دام 

10/9بی توجهی دولت 

21/7بیماری 

54/2درگیری و نزاع با بهره برداران دیگر 

21/7تخریب منزل 

75/9سایر 
118100جمع

جدول 3: توزيع علل عمدۀ مهاجرت )اطالعات میدانی(

ــاورزی نسبت به مظهر قنات، استقرار در آبادی های  آب و اراضی كش
كوچك و پراكنده و... )نگاه كنید به زمانی پور، 1380(، بخشی از تالش 
روستايیان برای بقا در اين مناطق است. اما زمانی كه تنگناهای موجود 
با بحران های محیطی به خصوص خشك سالی تشديد می شود، گروهی 
از روستايیان ادامة زندگی را غیرممکن می بینند و راهی مراكز جمعیتی 

ديگر می شوند. 
نتايج به دست آمده نشان می دهند كه از مجموع مهاجران 56/7 
ــاورز و 43/3 درصد دامدار و دارای مشاغل آزاد بوده اند. در  درصد كش
اين بین، گروه های كم سن و سال تر، بیش از ديگران اقدام به مهاجرت 

كرده اند )جدول 1(. 

شده است. ساير متغیرهايی كه در اين جدول ارائه نشده است و البته 
ــاهد در اين مطالعه نشان  تفاوت معناداری را بین گروه های مورد و ش
نداده اند، عبارتند از: میزان درآمد همسر، شغل فرزندان، فاصله مقصد و 

مبدأ، مالکیت مسکن در روستا و.... 

جدول 1 
درصدفراوانی سن هنگام مهاجرت 

3428/8کمتر از 30 سال 

314235/6 تا 40 سال 

411815/3 تا 50 سال 

511411/9 تا 60 سال 

108/4بیش از 60 سال 

118100جمع 

ــب سن هنگام خروج از  جدول 1: توزيع فراوانی مهاجران بر حس
روستا )اطالعات میدانی( 

همانطور كه در اين جدول مشخص شده، بیشترين تعداد مهاجرين 
مربوط به گروه های سنی كمتر از 40 سال است. اين افراد معموالً هنوز 
تجربة كافی در ارتباط با شیوه های مقابله با باليای طبیعی به خصوص 
خشك سالی را ندارند. عالوه بر آن، عالئق و وابستگی آن ها به زادگاهشان 
كمتر از كهن ساالن روستاست و به دلیل بهره گیری از وسايل ارتباطی 
ــرايط و اوضاع و احوال ساير مناطق اطالعات بیشتری در  جديد، از ش

اختیار دارند. 
عالوه بر آن هرچه سن مهاجر كمتر باشد، احتمال يافتن شغل و 
درآمد مناسب در شهر بیشتر است. اين افراد با توجه به شرايط روحی 
و جسمی آمادگی پذيرش مشاغل و فعالیت های متفاوت را دارند و به 
ــغلی را به دلیل منزلت اجتماعی و  دلیل روحیة انعطاف پذير، كمتر ش
فرهنگی آن غیرقابل پذيرش می دانند. البته همان طور كه پیش از اين 
عنوان شد، روستايیان به محض مواجه شدن با مشکل اقدام به مهاجرت 
ــد. )جدول 2(، بلکه ابتدا تمام تالش خود را به كار می برند و  نمی كنن
نسبت به ارزيابی عملکرد و سیاست های دولت در قبال شرايط خاص 
ــد و در صورتی كه همة آن ها را مثمرثمر  ــه وجود آمده، اقدام می كن ب
ندانستند، آنگاه مهاجرت را بر ماندگاری در روستا ترجیح خواهند داد. 

ــی عوامل مؤثر بر مهاجرت، متغیرهای مختلفی مورد  برای بررس
مطالعه قرار گرفتند. بخش عمده ای از اين متغیرها در جدول 3، ارائه 

جدول 2 
درصدفراوانی مهاجرت در دورة خشک سالی 

3327/97قبل از اتمام سال اول 

4336/44بین سال اول و دوم 

1916/10بین سال دوم و سوم 

1512/71بین سال سوم و چهارم 

86/78شروع سال پنجم 

جدول 2؛ توزيع فراوانی خروج مهاجران بر حسب زمان گسترش 
خشك سالی )اطالعات میدانی( 

ــدول 4، احتمال مهاجرت  ــده در ج ــاس اطالعات ارائه ش براس
ــت. اين مقدار از نظر آماری )با  ــاورزان بیش از غیر كشاورزان اس كش
احتمال كمتر از p =0/02( 0/02(( معنادار است. در ارتباط با شیوه های 
مقابله با خشك سالی )برای اطالع نگاه كنید به صابری فر و شمسی، 
1388( مشخص شد كه عملکردهای غیرفنی با نسبت شانس حدود 
29 و احتمال كوچك تر از 0/001 و شیوۀ بهره برداری سنتی با شانس 
2/03 و احتمال كوچك تر از 0/200 و داشتن مشکالت خانوادگی با 
شانس 29/9 و احتمال كمتر از 0/001، داشتن بدهکاری با شانس 3/1 
و احتمال كمتر از 0/001، سابقة مهاجرت موقت و نداشتن منبع درآمد 
ــاورزی و دامداری با شانس 2/1 و احتمال كمتر از 0/03،  غیر از كش
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متغیر
شاهدمورد

نسبت 
فاصله اطمینان 

 )٪95(
p مقدار

درصدتعداددرصدتعداد

0/02*2/6-6756/710544/51/571/2کشاورز

--5143/313155/51سایر 

سواد سرپرست

--3327/97330/51بی سواد 

1/80/65-5748/310745/80/770/32ابتدایی 

3/620/55-1815/23916/51/360/51راهنمایی 

2/20/69-108/5177/20/830/31متوسطه 

سواد مادر

--3431/54519/11بی سواد 

1/10/06-4239/911649/20/510/24ابتدایی 

1/140/1-1210/25422/80/510/23راهنمایی 

0/002*59-2016/9218/90/250/1متوسطه 

منزلت اجتماعی 

--4235/67431/41باال 

1/370/6-6353/41355/50/850/52متوسط 

1/60/46-13113112/10/740/35پایین 

شیوة مقابله با 

خشک سالی 

--105/914475/41ترکیبی 

0/001<*14-914/32513/15/21/9فنی 

0/001<*63/4-4469/82211/528/812/7غیرفنی

بدهکاری 
--595917481/31ندارد 

0/001<*5/3-41414018/73/11/86دارد 

سابقة مهاجرت 

موقت

--9883/121591/11ندارد 

0/03*4-2016/9218/92/11/1دارد 

منبع درآمد غیر 

از دام و زراعت 

--8168/619482/21دارد 

0/03*5/3-3731/44217/82/11/3ندارد

محل اسکان 

روستای بیشتر یا 

کمتر از 50 

--1058916971/61کمتر از 50 

0/001<*0/59-13116728/40/510/16بیشتر از 50 

خسارت غیر از 

خشک سالی 

--6655/918578/41ندارد 

0/001<*4/6-5244/15121/62/861/77دارد 

وضعیت 

بهره برداری 

--4473/312954/71تقریبًا مدرن 

0/002<*3/2-7462/710745/32/031/3کاماًل سنتی 

مشکالت 

خانوادگی 

--4038/122194/81ندارد 

0/001<*7/04-6561/9125/229/914/8دارد 

نگرش نسبت به 

زندگی 

--10488/122896/61مثبت 

0/007<*7/8-1411/983/43/51/4منفی 

دریافت خدمات 

آموزشی

--7866/121289/81بلی 

0/001<*8-4033/92410/24/532/6خیر 

سرمایة در اختیار 

)میلیون تومان( 

--9983/920888/21بیش از 30 

 30 -2032/552/10/840/16-4/40/83

30/24-1613/6239/71/520/77کمتر از 20 

ــتن نگرش منفی نسبت به * در سطح آلفای مساوی يا كوچك تر از 0/05 معنادار است.  داش
زندگی در روستا با شانس 2/9 و 
احتمال كمتر از 0/001، ارتباطی 
ــتا بر  معنادار با مهاجرات از روس
ــوادث طبیعی به خصوص  اثر ح

خشك سالی نشان می دهند. 

و  نتيجه گيری  بحث، 
پيشنهادها  

براساس يافته های به دست 
ــخص می شود كه تنها  آمده مش
27 درصد از مهاجران در همان 
سال اول وقوع خشك سالی اقدام 
به مهاجرت كرده و بقیه منتظر 
ــد  ــت باقی مانده ان ــات دول اقدام
ــان را برای  ــز تالشش ــود نی و خ
تطبیق با شرايط به وجود آمده، 
مصروف می دارند. با ناامید شدن 
ــت  ــات دول ــتايیان از اقدام روس
ــالی و به  ــتمرار خشك س و با اس
ــیدن منابعی كه برای  اتمام رس
ــه با  ــی مقابل ــیوه های غیرفن ش
خشك سالی در اختیار بوده است، 
ــتايیان  ــتری از روس تعداد بیش
ــرت كرده اند. در  ــدام به مهاج اق
ــدود 37 درصد  ــن مرحله، ح اي
ــتاهای مورد  ــران از روس مهاج
مطالعه خارج شده و در مجموع 
بیش از 50 درصد مهاجران تا اين 
مرحله از منطقه خارج شده اند. به 
عبارت ديگر، چنانچه كمك های 
ــع زمانی به  ــت در اين مقط دول
ــید، احتمال  بهره برداران می رس
ــت به مهاجرت نزنند،  آن كه دس
ــرد. در مورد  ــش پیدا می ك افزاي
ــز مهم ترين  ــت مهاجرت نی عل
ــر دام ها بوده  ــل، مرگ و می عام
ــت. عامل هايی چون كاهش  اس
سطح زير كشت و كاهش درآمد 
بخش دامداری در رديف های دوم 

و سوم قرار داشته اند. 
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در اين مطالعه وجود مشکالت خانوادگی، بهره برداری از شیوه های 
تولید سنتی و غیركارآمد، از جمله داليلی است كه احتمال مهاجرت 
بهره برداران را افزايش داده است. احتمال مهاجرت خانوارهايی كه دارای 
مشکالت خانوادگی بوده اند، قريب به 30 درصد بیشتر از ساير خانوده ها 
ــاورزانی كه كمتر از خدمات آموزشی و  ــت. عالوه بر آن، كش بوده اس
ترويجی بهره برداری كرده و سابقة مهاجرت موقت داشته و همچنین 
منبع درآمدی غیر از كشاورزی و دامداری نداشته اند، تمايل بیشتری 
برای مهاجرت از خود نشان داده اند. نداشتن بدهی به دلیل رونق كار و 
كسب و تولید نیز از جمله داليلی است كه می تواند ماندگاری افراد در 

روستا را بیشتر كند. 
ــده در جدول 4، افزايش مقدار بدهکاری،  با توجه به نتايج ارائه ش
ــتايیان را وادار به جست وجوی مشاغل بهتر و پردرآمدتر كرده و  روس
به ناچار مهاجرت آن ها را به مراكز جمعیتی بزرگ تر افزايش می دهد. 
ــتری به  ــتايیان تمايل بیش ــاس نتايج اين مطالعه، هرچه روس براس
بهره گیری از سازه های غیرفنی برای مقابله با خشك سالی از خود نشان 
دهند، احتمال مهاجرت آن ها افزايش بیشتری خواهد داشت. به عبارت 
ديگر، احتمال مهاجرت كشاورزانی كه از سازه های غیرفنی بهره برداری 
می كنند، حدود 30 برابر بیشتر از كسانی است كه از سازه های تركیب 

بهره برده اند. 
بنابراين، چنانچه دولت آموزش های الزم و مورد نیاز را در اختیار 
روستايیان قرار دهد، آن ها آمادگی بیشتری برای مقابله با بحران های 
ــت می آورند. عالوه بر آن، نوع واكنش دولت به چنین  محیطی به دس
بحران هايی، در اقدام به مهاجرت يا ماندگاری روستايیان، بسیار مهم 
ــال های اولیه بروز  ــت. به عبارت ديگر اگر دولت در س ــی اس و اساس
خشك سالی يا هر بحران محیطی ديگر، اقدام مفید و سازنده ای كه از 
نظر روستائیان اولويت دار است، به مرحلة اجرا درآورد، احتمال مهاجرت 
ــتايیان كاهش خواهد يافت. بر اين اساس، توجه ويژه به شرايط  روس
ــتاها و ارائة آموزش های ترويجی و  اجتماعی، اقتصادی و رفاهی روس
فنی و حمايت و پشتیبانی از روستايیان در معرض خطر، می تواند نقش 

مؤثری در كاهش مهاجرت از روستا داشته باشد. 

4. ايمانی، محمدتقی )1375(؛ »نگاهی به مهاجرت از ديدگاه كاركردگرايی و 
اقتصاد سیاسی«، همشهری، سال چهارم، شمارۀ 945، ص 16. 

مجلة  اصفهان«؛  استان  در  مهاجرت  »روند  )1377(؛  بیك محمدی، حسن   .5
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، شمارۀ پانزدهم، صص 15-1. 

خراسان«؛  روستايی  »مهاجرت های  )1366(؛  محمدحسین  يزدی،  پاپلی   .6
فصلنامة تحقیقات جغرافیايی، شمارۀ 7، صص 77- 123. 

7. حمصی، محمد )1354(؛ »بحثی پیرامون عوامل مؤثر در مهاجرت نیروی 
ايران، مشهد،  ناحیه ای  ايران«؛ نخستین سمینار مسائل جغرافیای  انسانی در 

دانشگاه فردوسی مشهد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، صص 65-50. 
8. زاهد زاهدانی، سید سعید )1365(؛ »نظريه ای در مورد مهاجرت با توجه به 
نمونة ايران«؛ مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ اول، صص 

 .18-1
9. زمانی پور، اسداله )1380(؛ »بحران آب، مشکل ديروز، امروز و فردا«؛ آوای 

بیرجند، شمارۀ 165، مرداد ماه، صص 14-13. 
10. زنجانی، حبیب اله؛ )1380(؛ مهاجرت؛ تهران؛ انتشارات سمت. 

11. صابری فر، رستم و شمسی، ابراهیم )1388(؛ »جايگاه عملگرهای غیرفنی 
در مقابله با خشك سالی«؛ همايش جغرافیای دانشگاه پیام نور آذربايجان غربی، 

ارومیه، صص 203- 223. 
12. صابری  فر، رستم و مزرعاوی، عماد )1388(؛ »شاخص های توسعة انسانی و 
مهاجرت«؛ همايش جغرافیای دانشگاه پیام نور آذربايجان غربی، ارومیه، صص 

 .45-30
13. قرخ لو، مهدی و حسنی، كیومرث )1385(، تحلیل مهاجرت در ارتباط با 
برنامه ريزی،  تکنیك های  از  استفاده  با  كشور  استان های  توسعه يافتگی  سطح 

تحقیقات جغرافیايی، شماره 81، صص 59- 83. 
14. كوششی، مجید )1369(؛ نگرش سيستمی در مطالعة مهاجرت؛ دانشگاه 

تهران، دانشکدۀ علوم اجتماعی، تهران. 
15. لهسايی زاده، عبدالعلی )1368(؛ نظريات مهاجرت، شیراز؛ انتشارات نويد. 

ارائة  برای  آماری  پژوهش  )1356(؛  كاظم  محمدی،  و  ضیاء  موجدی،   .16
سيمای مهاجران در تهران و تبريز؛ تهران: شورای نظارت بر گسترش شهر 

تهران. 
17. وحیدی، پريدخت )1364(؛ مهاجرت بين المللی و پيامدهای آن؛ تهران: 

وزارت برنامه و بودجه. 
18. clinard, Marshal B. )1966( Slum and Community Development 
in SelfHelp. New York.
19. Elias, Jr. C. E. )1966( Metropoolis: Values in Conflict. Belmomt, 
California. 
20. Knox, Paul )1988( Places and Regions in Global Context. New 
York. 
21. Ravenstein, E G. )19260. ‘’The Laws of Migration’’, Journals of 
the Royal statisticalSociety, Vol. 48, pp. 167-235.
22. Tolly, George )1989( The Economic of Urbanization and 
Urban Policies in Developing Countries, The World Bank, 
Washington. 
23. Zipf, George K. )1964(, Hypothesis in Intercity Movement of 
Persons’’, American Sociological Revuew, Vol. 11, PP. 677- 686.

منابع  
1. آيرملو، رضا )1363(؛ »مهاجرت از روستا به شهرها در ايران«؛ نشرية 

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، سال 32، شمارۀ 133، صص 40-24. 
2. ابراهیم زاده عیسی )1380(؛ »مهاجرت های روستايی و علل و پیامدهای 
آن«، نمونه استان سیستان و بلوچستان«؛ فصلنامة تحقیقات جغرافیايی، شمارۀ 

60، صص 168-143. 
3. اصالنی، مجتبی )1385(؛ »بررسی روند مهاجرت در جمهوری اسالمی 
ايران طی سه دهة اخیر و تأثیر آن بر امنیت ملی )با تأكید بر مهاجرت(«؛ مجلة 

جمعیت، شمارۀ 55، صص 82-45. 

43
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ4/ تابستان 1392



44
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ4/ تابستان 1392

دکتر سيدمهدي موسي کاظمي
استاديار دانشگاه پیام نور

معماري قش�م؛ كتابخانة دانش بومي و میراث فرهنگي و طبیعي 
قشم

ــتة محمد نگهبان و عارف جمادي  كتاب معماري قشم، نوش
است. نشر ماه و ما چاپ نخست آن را در سال 1391 منتشر كرد. مؤلفان 
با بیان اينکه يکي از عوامل پیونددهنده بین نسل حاضر و گذشته، معماري 
است، كوشیده اند ضمن ارائة برخي از ويژگي هاي معماري جزيرۀ قشم و 
مکان هايي كه از نظر برخي كارشناسان پنهان مانده است، اين جزيره را 
ــي معرفي كنند. در مجموع، اين كتاب حاصل  در قالب يك كار پژوهش
مشاهدات مؤلفان بوده و در 112 صفحه و 6 فصل با عناوين زير به رشتة 

تحرير درآمده است:
ـ ويژگي هاي كلي جزيرۀ قشم؛

ـ عوامل مؤثر در چگونگي پراكنش و بافت روستاهاي جزيرۀ قشم؛
ـ معماري آيیني؛

ـ آب و معماري جزيرۀ قشم؛
ـ معماري جزيرۀ قشم؛

ــامل نقشه هاي ايران،  دومين اطلس جغرافيايي دورة قاجار، ش
تهران و قاره هاي جهان متعلق به 120 سال پیش.

دومین اطلس جغرافیايي دورۀ قاجاريه به اهتمام آقايان دکتر جواد 
صفي نژاد، مهندس غالمرضا س�حاب و مهندس سعيد بختياري 
تألیف شده است. نشر دنياي جغرافيايي سحاب در تیرماه 1391 اين 
كتاب را منتشر كرد. اين اطلس با موضوع جغرافیاي تاريخي ايران شامل 
ــه هاي ايران، تهران و قاره هاي جهان در سال هاي 1319 ق )1901  نقش
میالدي( است كه مهندس محمدرضا مهندس )مهندس الملك( آن ها را 
تولید كرده است. اين اطلس در 48 صفحه داراي نقشه هاي رنگي و دومین 
ــري سه گانة اطلس هايي است كه دنیاي جغرافیايي سحاب  اطلس از س
ــت. در مقدمة كتاب آمده است: »با وجود اينکه اين كتاب  چاپ كرده اس
ــوم  ــت، اما قبالً اطلس اول و س دومین اطلس جغرافیايي دورۀ قاجار اس

 و 

ـ نمونه هاي برجستة معماري قشم؛
كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي نوشته شده در زمینة دانش بومي 
و میراث فرهنگي كشور به شمار مي رود و ويژگي برجستة آن استفاده از 

مشاهدات میداني و بیان آن ها همراه با طرح، عکس و تصوير است.

ــر شده است. چاپ اين اطلس با هدف انتشار كتاب ها و نقشه هاي  منتش
جغرافیاي تاريخي بوده است كه از زمان تأسیس مدرسة دارالفنون و در 
ــیده و بسیار كمیاب و  عصري ]بوده اند[ كه تعدادي محدود به چاپ رس
ناياب اند.« اين اثر براي عالقه مندان و اهل مطالعه و تحقیق و دانشجويان 
ــتة جغرافیا و كارتوگرافي كه به موضوعات جغرافیاي تاريخي عالقه  رش

دارند، منبعي ارزشمند به شمار مي آيد.

معرفي کتاب ها
نشريات جغرافيايي
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پي نوشت
1. Review of International Geographical Education Online 
(RIGEO)
2. Eskisehir Osmangazi University
3. The Geographical Association in United Kingdom
4. The National Council for Geographic Education in USA
5. Italian Association of Geography Teachers in Italy
6. European Association of Geographers
7. Eyüp ARTVİNLİ

مسجد کبود؛ فيروزة اسالم
كتاب مسجد كبود )فیروزۀ اسالم( با موضوع شهر تبريز و آثار تاريخي 
آن نوشته شده است. آقايان مهندس غالمرضا سحاب و محمدهادي 
خسروي آن را تألیف كرده و نشر دنیاي جغرافیايي سحاب آن را در چهل 
صفحه به صورت رنگي در تیرماه 1391 منتشر ساخته است. از ويژگي هاي 
اين اثر، استفاده از تصاوير رنگي به جاي متون طوالني و خسته كننده است 
ــهیل در درک مخاطب  ــیدن به آن، موجب تس كه در عین زيبايي بخش
ــود؛ چیزي كه در آثار موجود و مشابه به ندرت به آن برمي خوريم.  مي ش
ــناد بسیار موثق از محققان و  ــجد كبود تبريز در اس در اين كتاب، از مس
جهانگردان به عنوان دردانه اي ياد شده است. مسجد كبود تبريز با معماري 
خاص خود، نه تنها به عنوان يك بناي مذهبيـ  تاريخي، بلکه به عنوان يك 
دانشگاه بزرگ براي عالقه مندان به موضوعات جغرافیاي تاريخي و سبك 

معماري آذري با طراحي تحسین برانگیز و كاشي كاري  هاي منحصربه فرد 
خود معرفي شده است. از جمله ويژگي هاي اين اطلس، معرفي وبگاه موزۀ 
گورستان عصر آهن در تبريز است كه در شمال شرقي بناي مسجد كبود 
ــده به شکل  قرار دارد. اين نوع موزه كه براي اولین بار در ايران طراحي ش
طبیعي در محوطة كاوش هاي باستان شناسي برپا شده است و در آن آثار 
كشف شده بدون تغییر به نمايش درمي آيند. بخشي از اين اطلس به ارائة 

تصاويري از اين موزۀ گورستان اختصاص يافته است. 

مجلة الکترونيکي ري جئو )مجلة آموزش جغرافيايي بين المللي بر 
 1)RIGEA( )خط )آنالين

اين مجله با هدف ارائة موضوعاتي در زمینة روش هاي جديد آموزش 
و يادگیري، مهارت هاي جغرافیايي كاربردي، آموزش معلمان، دوره هاي 
آموزشي و كتاب هاي درسي در همة جنبه هاي آموزش جغرافیا به دنبال 
ــت گذاران  ــگران، سیاس ايجاد پل ارتباطي بین معلمان جغرافیا، پژوهش
ــیوه هاي يادگیري، آموزش،  ــت اندركاران در خصوص نظريه ها و ش و دس
ــي، كتاب هاي درسي و غیره در آموزش  تعلیم وتربیت، برنامه ريزي درس

جغرافیا تولید شده است.
اين مجله يك نشرية الکترونيکي بر خط با دسترسي رايگان 
E ــهیر عثمان قاضي2 در تركیه )- تسس� كه از سوي دانشگاه اسکیش

OGU(، انجمن جغرافیايي بريتانیا3 )GA( شوراي ملي آموزش جغرافیا 
ــد آمريکاNCGE( 4(، انجمن ايتالیايي معلمان جغرافیا  در اياالت متح
 )EUROGEO( 6ــن اروپايي جغرافي دانان در ايتالیاAIIG( 5( و انجم

پشتیباني مي شود و سه شماره از آن در سال انتشار مي يابد. 
ــگاه اسکي شهیر  ــردبیر آن پروفس�ور ايوپ آرتويلي7 از دانش س
عثمان قاضي در تركیه است. هیئت تحريرية مجله از كشورهاي بريتانیا، 

آمريکا و سنگاپورند. 
ــرۀ عناويني چون روش هاي  ــر موضوعي، مقاالت مجله در زم از نظ
آموزش و يادگیري، مهارت هاي جغرافیايي، مهارت هاي مطالعة جغرافیا، 
ــي طبقه بندي  ــي و كتاب هاي درس ــوزش معلمان، دوره هاي آموزش آم
ــمارۀ 2 از دورۀ دوم در سال 2012 عبارت  مي شوند. فهرست مقاالت ش

است از: 
ـ سخن سردبیر / ايوپ آرتويلي.

ـ بررسي تمرين كالسي تکنیك هاي آموزشي مولد معلم جغرافیا در 
دورۀ متوسطه در مالزي / محمدزهیر احمد و ديگران.

ـ از هوش فضايي تا توانايي ها و ظرفیت هاي فضايي؛ نتايج تحقیقات 
جغرافیايي كاربردي در مدارس ايتالیا / امیلیا سارنو.

ـ مطالبي در مورد اسالم در كتاب هاي درسي جغرافیايي مجارستان / 
سوتسا چزار و تاماس واتي.

ـ تحلیل رفتار اطالعات معلمان جغرافیا در يك كشور در حال توسعة 
آفريقايي )كشور لسوتو( / كنستانس بیتسو.

ـ طرح مدرسه / باغ ايجاد كنیم؛ يك پروژۀ مشاركتي در زمینة توسعة 
پايدار مدرسة پرستاري در پادوا / لورنا لوكا و ديگران.

ـ نقد و بررسي كتاب.



نام رسمي: جمهوري دموكراتیك سوسیالیستي سري النکا
Sri Lanka نام محلي: سري النکا

SRI LANKA نام بین المللي: سري النکا
ــاحت 65،610 كیلومترمربع  ــت با مس ــري النکا كشوري اس س
ــور جهان( واقع در جنوب آسیا، آب هاي  ــت ويکمین كش )صدوبیس
شمالي اقیانوس هند و در جنوب خاوري كشور هند كه به وسیلة تنگة 

پالك از سرزمین اصلي آسیا جدا مي شود.
آب وهوا: به جز ناحیة مركزي كه با كوه هاي آدم پوشیده شده، 
بخش عمدۀ اين كشور را جلگه هاي وسیع و هموار دربرگرفته و اراضي 
ــوه آدم به خود جاي  ــري النکا را به ويژه در جنوب غربي ك زراعتي س
ــت. كوه هاي آدم كه بلندترين نقطة آن، قلة پیدوروتاالگاال،  داده  اس
2،524متر ارتفاع دارد، جزيرۀ سري النکا را از نظر اقلیمي به دو ناحیة 
ــیم كرده است. ناحیة جنوب غربي آن تحت تأثیر  متمايز از هم تقس
بادهاي موسمي )مونسون( از هواي گرم و مرطوب و پرباران برخوردار 
است و بقیه، جزيره را خشك تر كرده است. كشتزارهاي وسیع چاي، 
دامنه هاي جنوبي كوه آدم را فراگرفته اند و برنج و نارگیل و كاكائو از 

جمله فراورده هاي مهم و صادراتي آن را  تشکیل مي دهند.
ــري النکا عبارت اند از: ماهاولي )330  عمده ترين رودخانه هاي س

كیلومتر(، مادورو، كالني، كاال و واالوي.
جمعيت: براساس آمار سال 2010، سري النکا جمعیتي بالغ بر 
20،410،000 نفر )پنجاه وششمین كشور جهان( دارد. از اين تعداد 
ــاكن شهرها و 85/7 درصد ساكن روستاها )2009(  14/3 درصد س
بوده اند. تراكم جمعیت در اين كشور نیز 311 نفر در هر كیلومترمربع 

است.
توزيع نسبي: آمار سال 2009 نشان مي دهد كه 26/3 درصد 

افراد زير 15سال، 27 درصد بین 15 تا 29 سال، 22 درصد بین 30 
تا 44 سال، 15/4 درصد بین 45 تا 59 سال، 7/1 درصد بین 60 تا 
74 سال و 2/2 درصد نیز بیش از 75 سال سن دارند. امید به زندگي 
در هنگام تولد براي مردان 70/6 سال و براي زنان 78/1 سال است.

ــال 2009، میزان تولد 18/4  تولد و مرگ ومير: طبق آمار س
نفر در هر هزار نفر، میزان مرگ ومیر 5/9 نفر در هر هزار نفر و میزان 

مرگ ومیر كودكان نیز 15نفر در هر هزار تولد بوده است.
ــال 2001، حدود 81/9 درصد جمعیت  ترکيب نژادي: در س
كشور، نژاد سینهالي، 9/4 درصد تامیل، 8 درصد مورها و 0/7 درصد 

از بقیة نژادها بوده اند.
ــال 2005، 70 درصد  ــاس اطالعات س مذه�ب و زبان: براس
ــیحي و 7 درصد  ــي، 15 درصد هندو، 8 درصد مس ــت بوداي جمعی
ــلمان بوده اند. زبان رايج و رسمي، سینهالي و تامیلي است كه با  مس

خط سینهالي و تامیلي نوشته مي شوند.
پايتخت: شهر كلمبو با 681،000 نفر جمعیت )2009( پايتخت 
كشور سري النکاست. شهرهاي مهم سري النکا عبارت اند از )2007(: 
دهیواالـ  مونت الوينیا )219،827نفر(، موراتووا )185،668نفر(، جفنا 

)151،612نفر( و نگومبو )150،364نفر(.
نوع حکومت: جمهوري سوسیالیستي چندحزبي با يك مجلس 
ــه  قانون گذاري. رئیس حکومت )رئیس جمهور(: ماهیندا راجاپاكس
ــت وزير(: ديساياكاموديانسالگه  ــال 2005. رئیس دولت )نخس از س
جاياراتنه از سال 2010 تاكنون. قوۀ مقننه از يك مجلس ملي با 225 
ــش سال تشکیل مي شود. كرسي هاي مجلس ملي  عضو به مدت ش
ــرح بین گروه هاي سیاسي تقسیم شده اند: ائتالف  )2010( بدين  ش
آزادي مردم متحد 144 كرسي، جبهة متحد ملي 60 كرسي، ائتالف 
ــي. تاريخ  ــي و ائتالف ملي دموكراتیك 7 كرس ملي تامیل 14 كرس
استقالل سري النکا از كشور انگلستان در تاريخ 1948/2/4 و روز ملي 
آن، يعني روز استقالل، چهارم فوريه است. سري النکا در سال 1955 
به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و عالوه بر آن در اين سازمان ها 
 ،)UNCTAD( نیز عضويت دارد: كنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد
صندوق كودكان ملل متحد )UNICEF(، سازمان خواربار و كشاورزي 
ــرژي اتمي )IAEA(، بانك  ــد )FAO(، آژانس بین المللي ان ملل متح
بین المللي ترمیم و توسعه )بانك جهاني / IBRD(، سازمان بین المللي 

سری النکا
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هواپیمايي كشور )ICAO(، انجمن بین المللي توسعه )IDA(، بنگاه 
ــي كار )ILO(، صندوق  ــازمان بین الملل مالي بین المللي )IFC(، س
 ،)IMO( ــتي راني ــازمان بین المللي كش بین المللي پول )IMF(، س
اتحادية بین المللي مخابرات راه دور )ITU(، سازمان آموزشي، علمي و 
فرهنگي ملل متحد )UNESCO(، سازمان توسعة صنعتي ملل متحد 
ــت  ــازمان جهاني بهداش ــت )UPO(، س ــة پس )UNIDO(، اتحادي
)WHO(، سازمان جهاني مالکیت معنوي )WIPO(، سازمان جهاني 
هواشناسي )WMO(، سازمان تجارت جهاني )WTO(، بانك توسعة 

آسیا )ADB(، جنبش عدم تعهد و ملل مشترک المنافع.
کش�اورزي و صنايع: محصوالت عمدۀ اين كشور عبارت اند از 
ــکر، موز سبز، چاي، كاساوا، كائوچوي  )2009(: برنج، نارگیل، نیش
ــل، دانة كنجد و میخك. مهم ترين  ــي، فلفل، دارچین، زنجبی طبیع
محصوالت صنعتي آن نیز عبارت اند از: موادغذايي، نوشیدني و سیگار. 
ــال 2009، سري النکا 34/6 درصد اراضي كشاورزي، 7 درصد  در س
مرتع و چمنزار و 29/9 درصد جنگل داشته است. تعداد دام زندۀ آن 
شامل 1،136،860 رأس گاو، 377،460 رأس بز و 371،790 رأس 

بوفالو بوده است.
همچنین در اين كشور حدود 9،882،000،000 كیلووات ساعت 
برق تولید و 8،441،000،000 كیلووات ساعت برق )2009( مصرف 
شده است. میزان صید ماهي آن نیز 363،243 تن برآورد شده است.
ــروي كار  ــداد نی ــال 2009، تع ــار س ــق آم ني�روي کار: طب
ــکیل مي داده  8،073،668نفر بوده كه 39/9 درصد جمعیت را تش
است. شاغالن باالي 15 سال 54/1 درصد و زنان 35/8 درصد بوده اند.

واحد پول: روپیه سري النکا معادل 100 سنت، هر دالر آمريکا 
معادل 110 روپیه سري النکا و هر روپیه سري النکا معادل 111/46 

ريال است.
ــال 2010، درآمد ناخالص ملي  درآمد ناخال�ص ملي: در س
سري النکا به 46،738 میلیون دالر آمريکا بالغ شد و میزان سرانة آن 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر  انتشارات وتکنولوژی آموزشی 
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 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ) به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ( :

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

 )به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركن��ان اجرايي م��دارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش��ته هاي 
دبيري دانش��گاه ها و كارشناس��ان تعليم و تربيت تهيه و منتش��ر مي شوند. 

 4 ش��مارة  شمالي،س��اختمان  ايرانش��هر  خياب��ان  ته��ران،  نش�اني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
به  وابسته  آموزشي  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان    
مي شوند: منتشر  و  تهيه  پرورش  آموزش  و  وزارت 

 رشد آم�وزش ابت��دايي  رشد آموزش راهنم�ايي تحصيلي  رشد تکنولوژي 
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رش�د برهان راهنمايي )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي( 
 رشد برهان متوسطه )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه(  رشد آموزش قرآن 
 رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش هنر  
رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رش�د آموزش تاريخ   رش�د آموزش جغرافيا  رش�د آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي   
رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

)براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پايه هاي چهارم ، پنجم و ششم دورة دبستان(

)براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي(

)براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي(

 

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي
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  نشاني: تهران، صن�دوق پستي  امور مشتركين: 5/111 59 16
www.roshdmag.ir                                                      :وبگاه مجالت رشد  
  اشتراك مجله:                            14� 77339713/ 77335110 /   77336656�021
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   در صورتي  كه قباًل مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
حساب  شماره  به  اشتراك  مبلغ  واريز  از  پس  مي توانيد  شما 
39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه 

شركت افست از دو روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل 

برگة اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست 

سفارشي )كپي فيش را نزد خود نگه داريد(.

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حدود 2،290 دالر آمريکا بود.
ــور سري النکا در سال 2008، حدود 1،476،495  واردات: كش
ــري النکا كاال وارد كرده است كه عمدتاً شامل نفت  میلیون روپیه س
تصفیه شده 12درصد، موادغذايي 12 درصد، ماشین آالت و تجهیزات 
11/9 درصد، نخ و پارچه 11درصد، نفت خام 9/7 درصد و مصنوعات 
ــورهاي هند 20/8  ــت. اين كاالها از كش ــزي 6/5 درصد بوده اس فل
ــنگاپور 11/7 درصد، ايران 8/7 درصد، چین 8/1 درصد و  درصد، س

هنگ كنگ 5/1 درصد وارد شده اند.
صادرات: در سال 2008، اين كشور حدود 915،466 میلیون 
ــامل ملزومات خیاطي 40/9 درصد، چاي  روپیة سري النکا كاال، ش
ــتیك اتومبیل  ــي 5/9 درصد، الس ــنگ هاي قیمت 14/9 درصد، س
ــا 1/6 درصد و  ــي 1/7 درصد، قطعات يدكي هواپیم ــد، ماه 4 درص
ــکا 22/5 درصد،  ــورهاي آمري كائوچوي طبیعي 1/3 درصد به كش
ــتان 13/1 درصد، آلمان 5/5 درصد، ايتالیا 5/3 درصد و هند  انگلس

5/3 درصد صادر كرده است.
ــال 2010، ارتش اين كشور حدود 160،900نفر  ارتش : در س
ــته است كه از اين تعداد 73/3 درصد در نیروي  نیرو در اختیار داش
زمیني، 9/3 درصد در نیروي دريايي و 17/4 درصد در نیروي هوايي 
ــغول بوده اند. هزينة سرانة ارتش در سال 2009 حدود 78 دالر  مش

آمريکا بوده است.
حمل و نقل: طول خطوط راه آهن در سال 2008، حدود 1،449 
ــاي اتومبیل رو حدود 4،572 میلیون كیلومتر  كیلومتر و طول راه ه
بوده است. در سال 2010 تعداد 387،210 دستگاه اتومبیل سواري 
ــتگاه اتوبوس و كامیون در اين كشور مشغول به كار  و 667،930 دس

بوده اند. 
ارتباطات: در سال 2007، تعداد 2،823،000 گیرندۀ تلويزيوني 
)142 دستگاه براي هر هزار نفر(، 3،579،000 خط تلفن )2010( 
ــر(، 17،359،000 خط تلفن همراه  ــزار نف ــط براي هر ه )172 خ
ــتگاه رايانة  )2010( )832 خط براي هر هزار نفر(، 734،000 دس
ــر( و 1،777،000  ــه براي هر هزار نف ــخصي )2005( )35 رايان ش
ــتراک اينترنت )2009( )88 اشتراک براي هر هزار نفر( استفاده  اش

شده است.
ــال 2009، تعداد پزشکان اين كشور  بهداش�ت: طبق آمار س
ــك( و 68،897 تخت  ــر 1،484نفر يك پزش ــر )براي ه 13،633نف

بیمارستاني )براي هر 294نفر يك تخت( وجود داشته است.
تغذيه: میزان افراد داراي سوءتغذيه كه كمتر از 1800 كالري 
ــا 2008،  ــال هاي 2006 ت ــرف مي كنند، در فاصلة س ــرژي مص ان
3،900،000نفر معادل بیست درصد كل جمعیت كشور بوده است.
آموزش: نرخ باسوادي سري النکا در سال 2009، حدود 91/4 

درصد بوده است.
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