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سياوش شايان

انتظارات 
اشتباه نکنید، اين بار قرار نیست دربارۀ رمان معروف چارلز ديکنز، »انتظارات بزرگ«، كه آن را در فارسی با نام »آرزوهای بزرگ« ترجمه 
كرده اند چیزی بنويسیم، درواقع سرمقالة اين شماره رشد آموزش جغرافیا را به »انتظارات بزرگ از دبیران جغرافیا« اختصاص داده ايم. اما نگران 

نباشید. برآوردن اين توقعات يا انتظارات، خارج از حد توان شما نیست. 
ــیاری از دانش آموزان روبه رو می شوند كه برخی از آن ها خارج از محدودۀ برنامة درسی  ــؤاالت بس دبیران جغرافیا در كالس های درس با س
ــر جهان كه دربارۀ آن ها سؤال دارند،  ــرفصل های مربوط قرار دارند، اما دانش آموزان به دلیل رخ دادن پديده های خاصی در سرتاس جغرافیا و س
گمان می كنند پاسخ گويی به سؤاالت يا پديده های رخ داده در مکان های جغرافیايی از وظايف دبیر جغرافیاست يا اگر وظیفة او نباشد، وی بهتر 
می تواند به اين سؤال ها پاسخ گويد چون »جغرافیايش خوب است!« به تعبیر دانش آموزان، دبیر جغرافیا كسی است كه »دنیا در ُمشت اوست!« و 
می تواند دور دنیا را در هشتاد روز طی كند و بنابراين سؤال های مربوط به پديده های اين دنیا را بهتر می تواند پاسخ دهد. حاال ما دبیران جغرافیا 
كاری نداريم كه آيا اين برداشت ها و انتظارات دانش آموزان از ما درست است يا خیر، اما از اين زاويه به انتظارات دانش آموزان توجه می كنیم كه 

»عجب فرصتی!«.
دبیران جغرافیا به راستی فرصت های زيادی پیدا می كنند تا دانش، مهارت و ارزش های خود را به دانش آموزان منتقل كنند. شايد دبیران ساير 
درس ها چنین فرصت هايی پیدا نکنند. خیال نکنید كه فقط دانش آموزان كشور ما از دبیران جغرافیای خود چنین توقعی دارند. مطالعة آموزش 
جغرافیا در ساير كشورهای جهان نیز نشان می دهد كه در آن كشورها نیز اوضاع چنین است و دبیران جغرافیا با سؤال های فراوانی در باب وقايع 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه رو هستند كه در زندگی روزمرۀ دانش آموزان مطرح شده اند و اين دبیران تنها گروه آموزگارانی به 
حساب می آيند كه می توانند به آن ها پاسخ گويند؛ از پرسش از مسائل مربوط به آموزش شهروندی گرفته تا ارزش گذاری عناصر و عوامل سازندۀ 
محیط زيست و حفاظت از آن و حتی حفاظت از آثار فرهنگی و ناآرامی های سیاسی و قومی در نواحی مختلف جهان تا جغرافیای تولید و تبادل 

موادمخدر در نقشة جهان و اخبار مربوط به آن. 
ــؤاالت، به قول معروف »كم نیاورده اند«. آن ها با صبر و شکیبايی و با روش و نگاه  ــخ گويی به اين س دبیران ارجمند جغرافیا تاكنون در پاس
علمی به مسائل مطرح شده و با توجه به قوانین و اصول جغرافیا و استدالل جغرافیايی، پرسش های مطرح شده را موشکافی، علل آن را بررسی، 
مکان وقوع آن ها را مشخص و پیامد آن ها را بررسی می كنند و راه های احتمالی حل مشکل را توضیح می دهند. برای مثال مسئلة تولید و تبادل 
ــود و مورد بحث كالس قرار گیرد كه درواقع يك استدالل و بحث و تحلیل جغرافیايی از  ــیم ش موادمخدر می تواند به اجزای تحلیلی فوق تقس
مکان های تولید آن ها تا تبادل و اقتصاد موادمخدر و جغرافیای آن را دربرمی گیرد. طرح چنین مباحثی فرصت ارزشمندی در اختیار معلم و دبیر 
جغرافیا قرار می دهد كه حتی به مرزهای فراتر از برنامة درسی مدون حركت كند و آنچه را كه مورد نیاز دانش آموزان است و با زندگی روزمره و 
آيندۀ آنان سر و كار دارد به بحث بگذارد و از اين طريق به دانش آموزان كمك  كند. برای مثال، طرح بحث تولید و تبادل و جغرافیای موادمخدر 
فرصت توضیح دربارۀ پیامدهای اعتیاد، سالمت فرد معتاد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد معتاد و نظاير آن را فراهم می سازد و دبیر جغرافیا 
)با اينکه اين موارد در برنامة درسی جغرافیا گنجانده نشده( می تواند هشدارهای الزم را به دانش آموزان بدهد و سالمت آينده و بهداشت اجتماعی 

و آيندۀ آنان را به قول معروف »بیمه«  كند. 
ــتردۀ آن ها كم است. اما خالقیت و نوآوری های معلمان  ــی گس ــرمقاله برای بحث و بررس مثال های ديگر در اين زمینه فراوان و فضای س
جغرافیا، همراه با تخصص در آموزش مهارت های تفکر و انديشه و حل مسئله، انتها ندارد و معلمان می توانند با روش استدالل جغرافیايی و مطرح 
كردن اين گونه مباحث يا غنیمت گرفتن سؤاالت دانش آموزان در باب مسائل اجتماعی و سالمت، كالسی پرنشاط و همراه با آينده نگری برای 

دانش آموزان به ارمغان آورند. 
احساس غريبی نکنید. فکر نکنید كه دانش آموزان فقط در كشور ما با دبیران جغرافیا احساس نزديکی می كنند و سؤال های خود را در همة 
ــاحل عاج، شیلی،  میانمار، و لیتوانی هم دبیران جغرافیا با بارانی از  ــند. در همة كالس های درس جغرافیا در اكوادور، س زمینه ها از آنان می پرس

سؤال های كنجکاوانه و تفکربرانگیز دانش آموزان روبه رو هستند و آنان هم با شما احساس همدلی می كنند. موفق باشید. 
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فناوري اطالعات و ارتباطات
 در آموزش جغرافيا

کورش اميري نيا

چکيده
ــات در آموزش جغرافیا  ــاوري اطالعات و ارتباط به كارگیري فّن
ــي دانش آموزان به مقادير زيادي اطالعات دربارۀ  به معناي دسترس
ــت. فّناوري اطالعات و ارتباطات چارچوبي  مردم، مکان و محیط اس
ــي الگوها و روابط در زمینه هاي  ــراي تجزيه و تحلیل داده ها، بررس ب
ــه دانش آموزان در  ــراي دانش آموزان ايجاد مي كند و ب جغرافیايي ب
ــازمان دهي، ويرايش و ارائة آن با روش هاي  ــکل دهي يافته ها، س ش
گوناگون كمك مي كند. در اين مقاله به كارگیري فّناوري اطالعات و 

ارتباطات در آموزش جغرافیا مورد مطالعه قرار گرفته است.

ــوزش جغرافیا،  ــاوري اطالعات و ارتباطات، آم کليدواژه ه�ا: فّن
برنامه ريزي درسي

اشاره
ــات، كالس درس جغرافیا را  ــاوري اطالعات و ارتباط امروزه فّن
تحت تأثیر قرار داده است. طیف وسیعي از ابزارهاي فّناوري اطالعات 
ــش و مهارت هاي جغرافیايي  ــعة دان ــات براي حمايت توس و ارتباط
ــتم اطالعات  ــاص مانند سیس ــت. برنامه هاي خ ــوزان اس دانش آم
جغرافیايي مي تواند تفکر انتزاعي و كار میداني را پشتیباني كند. در 
اين مقاله مي كوشیم تا نحوۀ به كارگیري ابزارهاي فّناوري اطالعات و 
ارتباطات را براي كمك به دانش آموزان در ثبت مدارک، سازمان دهي 
ــاركت در يادگیري، ارائه و تجزيه و تحلیل اطالعات  در يادگیري، مش

تشريح كنیم.

فّناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش جغرافيا
بدون شك، موتور رسانه هاي امروز، فّناوري اطالعات و ارتباطات 
است. به همین دلیل، در دنیاي كنوني دسترسي به منابع گوناگون 
چندرسانه اي آسان است. اين منابع به دانش آموزان نیز، در ورود آن ها 
ــازي از طريق صدا، تصوير و پويانمايي كمك مي كند.  به دنیاي مج
نقش هاي فّناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا عبارت اند 

از: 
ــي جهان از طريق نقشه به صورت  الف. ايجاد راه هاي تازۀ بررس

تعاملي و به كمك چندرسانه اي؛ 
ــانه اي و استفاده از آن براي تقويت و  ب. تولید نرم افزار چندرس

تعمیق دانش جغرافیا و درک دانش آموزان؛ 
ــت الکترونیکي، در جهت ايجاد تعامل و  ج. ايجاد اينترنت و پس
ارتباط میان دانش آموزان به صورت همتا و گروهي، كه سبب تسهیل 
دسترسي به اطالعات جغرافیايي، هوا، محیط، و فرهنگ مي شود. اين 

امر سبب توسعة شهرنشیني و آگاهي فرهنگ ها خواهد شد.
استفادۀ معلم از فّناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي 
ــري به معناي ايجاد فرصت براي تفکر انتقادي، كار گروهي،  ـ يادگی
درگیر شدن دانش آموزان، ورود به دنیاي واقعي، توسعة شهروندي و 
ــور خود و جهان است. استفاده از  آگاهي از تفاوت هاي فرهنگي كش
اين فناوري در آموزش جغرافیا نیز به معناي ايجاد فرصت هايي براي 
ــب  ــاركت دادن آن ها در كس دانش آموزان در يادگیري جغرافیا، مش
ــت؛ براي نمونه، انجام تجزيه و تحلیل  مهارت فکر و ديگر مهارت هاس
ــتفاده از فّناوري  ــیوه هاي مناسب اس دقیق اطالعات جغرافیايي. ش
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اطالعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا عبارت اند از: 
ــي جغرافیا، مبتني بر فّناوري اطالعات و  الف. برنامه ريزي درس

ارتباطات؛
ــعة ظرفیت و توانايي دانش و مهارت  ب. ايجاد فرصت براي توس

فّناوري اطالعات و ارتباطات دانش آموزان؛
ــتقرار منابع در كالس درس در زمان تدريس و دسترسي  ج. اس
ــوزان به منابع در زمان تدريس در كالس به صورت گروهي،  دانش آم

همتا يا انفرادي.
ابزارهاي مناسب فّناوري اطالعات و ارتباطات در تدريس جغرافیا 
عبارت اند از: وايت بوردهاي تعاملي، ويديوپروژكتور، ارتباط با رايانه ها، 
ــترده، سي دي رام ها، ويديو و منابع اينترنتي. اين ابزارها  صفحات گس
ــتیباني معلم در  ــتانداردهاي زير را در آموزش جغرافیا براي پش اس

كالس درس ايجاد كرده است:
الف. تأثیرگذاري؛

ب. بهبود طراحي تدريس؛
ج. انتقال تدريس و يادگیري؛

د. مشاركت دانش آموزان؛
ــتیباني تفکر  ــتفاده از منابع گوناگون و پش هـ . ايجاد فرصت اس

انتقادي؛
ت. پشتیباني كار انفرادي، همتا و گروهي.

دانش آموزان به كمك رسانه و روش هاي نمايشي ارائه مي شود. 
ــا و منابع فّناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا  ابزاره

عبارت اند از:
ــك مرورگر جغرافیايي رايگان  1. گ�وگل زمين. گوگل زمین ي
است. گوگل زمین سبب دسترسي ماهواره اي به تصاوير اعماق درياها 
ــده و  ــا و ديگر اطالعات جغرافیايي از طريق اينترنت ش و اقیانوس ه
ــت. همچنین ابزاري  داراي قابلیت حركت، زوم و چرخش زمین اس
ــت كه روي سرور گوگل قابل نمايش است.  براي ايجاد دادۀ تازه اس
كاربردهاي گوگل زمین براي معلمان جغرافیا در كالس درس عبارت  

است از: 
ــتي دانش آموزان در كالس هاي  الف. حمايت از فعالیت هاي دس

رايانه؛
ب. پايه اي براي انجام تکلیف در منزل؛

ج. پويايي كالس درس در زمان سخنراني؛
د. ايجاد تصاوير و نقشه ها به صورت پاورپوينت و ابزارهاي نمايشي؛
هـ . غني سازي محیط كالس درس در زمان گفت وگوي رسمي.

ــتم اطالعات  2. سيس�تم هاي اطالعات جغرافيايي. سیس
ــت و  جغرافیايي، روش نمايش و تجزيه و تحلیل اطالعات انتزاعي اس
سه جزء اصلي دارد: نقشه، ارجاع داده هاي انتزاعي و نرم افزار نمايش 
داده ها. سیستم هاي اطالعات جغرافیايي به  تجزيه و تحلیل پديده ها 
ــتفاده از  در مقیاس هاي گوناگون كمك مي كنند. دانش آموزان با اس
اين ابزار، اطالعاتي وسیع از قاره ها، اقیانوس ها، كشورها و فرهنگ هاي 
ــات جغرافیايي داراي  ــتم هاي اطالع ــت مي آورند. سیس آنان به دس
پتانسیل فراوان براي توسعة آگاهي دانش آموزان نسبت به فرايندهاي 
ــت. معلمان از سیستم هاي  ــباهت ها و تفاوت هاي آن اس انتزاعي، ش
اطالعات جغرافیايي براي اكتشاف جغرافیايي و حل مسئله در كالس 

درس به كمك دانش آموزان استفاده مي كنند.
ــد تصاويرند،  ــان در زماني كه نیازمن 3. وب س�ايت ها. معلم
ــتفاده كنند. اين  ــايت www.360cities.net اس ــد از وب س مي توانن
ــي پانورامیك است كه سبب ايجاد  ــايت مجموعه اي از عکاس وب س

تعامل دانش آموزان با مکان مي شود.
ــات و ارتباطات  ــودمندي فّناوري اطالع 4. تجسم س�ازي. س
www. ــايت ــت. وب س ــازي اطالعات اس در كالس درس، تجسم س

ــايتي مناسب براي ارائة آمار به دانش آموزان  gapminder.org وب س
ــعه و درک و فهم  ــبب توس ــة اطالعات آماري س ــت. ارائ جغرافیاس

دانش آموزان از موضوع موردنظر مي شود.
ــعة دانش جغرافیا، ايجاد وبالگ است.  5. وبالگ. راه ديگر توس
ــود دارد، اما  ــن زمینه وج ــاد چالش هايي در اي ــه امکان ايج اگرچ
اطالع رساني درست به دانش آموزان سبب استفادۀ مناسب از وبالگ 

جغرافیا براي ارائة اطالعات است. 
ــت و در  GeoMap App .6. اين نرم افزار، ابزاري براي تدريس اس
آموزش تعاملي از آن استفاده مي شود. داراي انواع داده ها مانند تصاوير، 
پويانمايي و... است. در اين نرم افزار مفاهیم درسي مطابق با استانداردهاي 

اهداف برنامة درسي و مبتني بر تعامل و يادگیري فعال است.

رايگان  جغرافيايي  مرورگر  يك  گوگل زمين 
به  ماهواره اي  دسترسي  سبب  گوگل زمين  است. 
تصاوير اعماق درياها و اقيانوس ها و ديگر اطالعات 
جغرافيايي از طريق اينترنت شده و داراي قابليت 
حرکت، زوم و چرخش زمين است. همچنين ابزاري 
براي ايجاد دادة تازه است که روي سرور گوگل قابل 

نمايش است

آموزش  در  ارتباطات  و  اطالعات  فّناوري  ابزارهاي 
جغرافيا

ــات و ارتباطات در آموزش  ــتفاده از ابزارهاي فّناوري اطالع اس
ــاختن فرصت هايي براي توسعة مهارت  جغرافیا به معناي فراهم س
ــوزان در يادگیري جغرافیا،  ــات و ارتباطات دانش آم ــاوري اطالع فّن
استفاده از رسانه  و روش هاي ارائة آن است. اين فرصت ها عبارت اند از: 
الف. استفاده از داده و منابع اطالعات: دانش آموزان با استفاده از 

داده، مدارک را تجزيه و تحلیل، ارزشیابي و قضاوت مي كنند.
ب. جست وجوي اطالعات، شناسايي و انتخاب: استفاده از فّناوري 
ــبب فعالیت دانش آموزان و يافتن پاسخ هاي  اطالعات و ارتباطات س

آنان، از طريق جست وجوي منابع مي شود.
ج. سازمان دهي و تحقیق: دانش آموزان با كار میداني، اطالعات را 

جمع آوري و سازمان دهي مي كنند. 
ــات جغرافیايي  ــش اطالعات: نتیجة تحقیق ــش و نماي د. پاالي
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7. تختة هوش�مند. الف( كشیدن و انداختن: يك راه مناسب 
ــت، زيرا به  ــمند اس ــتفاده از تختة هوش براي يادگیري جغرافیا اس
ــیدن و انداختن، كشور يا استان را  دانش آموزان اجازه مي دهد با كش
در محل مناسب خود روي نقشه قرار دهند. اين كار نوعي جست وجو 
ــه است. دانش آموزان با يك نقشة خالي در يك  كردن در پازل نقش
طرف تخته سفید تعاملي و مجموعه اي از كشورها يا استان ها به عنوان 
ــتند. آن ها  ــاي رنگ هاي فردي در طرف ديگر آن روبه رو هس تکه ه
ــور يا استان و كشیدن آن به  مي توانند با كلیك كردن روي هر كش
محل روي نقشه كه به آن تعلق دارد، فعال شوند. اين تمرين مي تواند 
چندين بار تکرار و به يك بازي سرگرم كننده براي دانش آموزان تبديل 

شود تا با يکديگر براي تکمیل نقشه همکاري كنند.
ــر جهان: يك راه مناسب ديگر براي  ــفر به سراس ب( اطلس س
تدريس جغرافیاي جهان استفاده از اطلس است. اين كار را مي توان 
ــروع، شما مي توانید  ــمند انجام داد. براي ش به راحتي با تختة هوش
يك تصوير بزرگ از جهان را روي تختة هوشمند با قلم الکترونیکي 
ــور  ايجاد كنید. هر دانش آموز، با گفتن اينکه مي خواهد به كدام كش
سفر كند، همراه با فعالیت، مي تواند اقدام به بزرگ نمايي آن كشور و 
اطالع رساني در مورد پايتخت، زبان، شهرهاي بزرگ، تاريخ، جامعه، 
ــور كند. به اين ترتیب، تمام اطالعات جغرافیايي مهم در  و... آن كش

مورد كشور موردنظر را به دست مي آورد، مانند وب سايت:
http://www.ehow.com/way_geofraphy-activities-interactive

كه اين اطالعات را در اختیار دانش آموز قرار مي دهد.
ــمند  8 . اس�تفاده از تصاوير ديجيتالي. يکي از منابع ارزش
ــه در جعبة ابزار قرار  ــت ك در تدريس جغرافیا تصاوير ديجیتالي اس
دارد. معلم مي تواند از آن ها براي تحريك حواس دانش آموزان و تفکر 

انتقادي در كالس درس استفاده كند.
9. جمع آوري داده ها از طريق تحقيق ميداني. اين فعالیت 
از طريق استفاده از تلفن همراه انجام مي شود. اول معلم منطقة نمونه 
را تعیین مي كند. سپس دانش آموزان با استفاده از تلفن همراه هنگام 
ــاهدات خود را ضبط  تحقیق كه نمونه را اندازه گیري مي كنند، مش
خواهند كرد. در بازگشت به كالس درس با استفاده از نرم افزار سیستم  
اطالعاتي جغرافیايي، فعالیت را در كالس نمايش مي دهند. استفادۀ 
ــتم اطالعات جغرافیايي  ــته هاي نرم افزاري سیس دانش آموزان از بس
سبب فعالیت يادگیري،  تجزيه و تحلیل بیشتر از يافته ها و رسیدن به 

مهارت در سطوح باالتر است.
ــة دانش آموزان در محیط  10. تحقيق ميداني مجازي. تجرب

ــت. دانش آموزان با استفاده از رسانة ديجیتالي اطالعات  مجازي اس
ــت و مسائل ايمني،  خود را در زمینة ويژگي هاي جغرافیايي، بهداش
ــر به معناي تحقق  ــه و تحلیل مي كنند. اين ام ــع آوري و تجزي جم

بخشیدن به يادگیري معنادار است.
Webquests .11. فعالیت هاي Webquests مبتني بر كاوشگري 
ــتفاده از Webquests به معناي دسترسي دانش آموزان به  است. اس
ــت.  ــات، فرايند داده و بازخورد در فعالیت يادگیري اس منبع اطالع
اطالعات از طريق اينترنت به وسیلة دانش آموزان جمع آوري مي شود. 
اين فعالیت ها راهي براي ايجاد انگیزه در دانش آموزان براي پیدا كردن 

اطالعات جغرافیايي، مانند دماي كرۀ زمین است. 
12. پاورپوينت. معلمان مي توانند براي گسترش مهارت تفکر 
ــتفاده كنند. براي مثال چهار تصوير از  دانش آموزان از پاورپوينت اس
يك مکان را به دانش آموزان نشان دهند و از آنان بپرسند كه كدام يك 
از آن ها از محل خارج شده است. اين كار يك استراتژي مؤثر براي به 

چالش كشیدن انديشه هاي دانش آموزان است.
ــد دانش آموزان را  13. فيلم س�ازي. معلمان جغرافیا مي توانن
ــیدن مکان هاي جغرافیايي كنند. اين امر به معناي  ــويق به كش تش
ــیر اطالعات به وسیلة دانش آموزان است.  ايجاد تفکر انتقادي و تفس
براي مثال معلم مکان مورد مطالعه را انتخاب مي كند و دانش آموزان 

منابع
1. http://digitalexplorer.co.uk
2. http://earth.google.com
3. http://maps.google.com
4. www.geography-help.co.uk
5.http://www.rgs.org/OurWork/Schools/Resources/ICT/
ICT+capacity+building.htm
6.www.geographyteachingtoday.org.uk/fieldwork

تدريس  براي  ديگر  مناسب  راه  يك 
جغرافياي جهان استفاده از اطلس است. اين 
کار را مي توان به راحتي با تختة هوشمند 
انجام داد. براي شروع، شما مي توانيد يك 
تصوير بزرگ از جهان را روي تختة هوشمند 

با قلم الکترونيکي ايجاد کنيد

تفکر  مهارت  گسترش  براي  مي توانند  معلمان 
براي مثال  پاورپوينت استفاده کنند.  از  دانش آموزان 
چهار تصوير از يك مکان را به دانش آموزان نشان دهند 
و از آنان بپرسند که کدام يك از آن ها از محل خارج 
شده است. اين کار يك استراتژي مؤثر براي به چالش 

کشيدن انديشه هاي دانش آموزان است

ــکان موردنظر، هر يك از كلیپ ها را روي  بعد از گرفتن تصوير از م
يك اساليد پاورپوينت مي گذارند و آن را در كالس نمايش مي دهند.

ــات و ارتباطات در آموزش  ــتفاده از ابزارهاي فّناوري اطالع اس
جغرافیا متنوع و وابسته به طرح درس معلم در فرايند يادگیري است. 
ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مبتني بر يادگیري تعاملي است 

و سبب پويايي آموزش خواهد شد.
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پدیدة برف دریاچه ای
ترجمه و تدوين: دکتر فرامرز خوش اخالق، استاديار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
نيما فريدمجتهدی، كارشناس ارشد اقلیم شناسی، ادارۀ  كلی هواشناسی استان گیالن
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چکیده
دریاچه های درون قاره ای موجود در عرض های جغرافیایی 
میانی تا قطبی همواره در ش��رایط جوی محلی مناطق حاش��یة 
خود آثار گوناگون��ی را  بر جای می گذارند.  یکی از این آثار، 
پدیدة برف  دریاچه ای است که در فصول سرد سال سبب ریزش 
قابل توجه از برف در سواحل بادپناهی این دریاچه ها می شود.  
اختالف دمای س��طح گرم دریاچه و هوای س��رد در حال گذر 
از روی آن و نیز طول مس��یر گذر جری��ان هوا، از عوامل مهم 
و کلی��دی در رخ��داد برف دریاچه ای اس��ت،  به طوری که هر 
اندازه اختالف دمای فوق بیشتر و هوا سردتر باشد، در اثر قائم 
ایجاد شده، شارش گرما و رطوبت شدیدتر و هرچه مسیر گذر 
طوالنی تر باش��د، احتمال ریزش برف سنگین نیز بیشتر خواهد 
شد. در برف های س��نگین کرانة جنوبی دریای خزر، سازوکار 

پیش گفته همواره مشهود است. 

کلیدواژهها: برف دریاچه ای، دمای سطح دریاچه، فرارفت 
هوای سرد، طول مسیر گذر

مقدمه
 عوامل جغرافیایي نقش مهمی در ش��کل گیری آب و هوای 
مناطق مختلف دارند به طوری که آثار آن در تمام سیما های زنده 
و غیرزنده محیط جغرافیایی مش��هود است .  عوامل جغرافیایي  
به طور مس��تقیم ی��ا غیر مس��تقیم در افزایش یا کاهش ش��دت 
پدید ه های آب و هوایی مؤثرند. یک��ی از این عوامل، دریاچه ها  
یا پهنه های بس��تة آبی کوچک تا متوس��ط درون قاره هاست که 
آثار گوناگونی بر ش��رایط جوی    اطراف خود دارند و از دیرباز 

شناخته شده اند.
اث��ر دریاچه بر آب و ه��وا، از مقیاس خرد  ت��ا هم دیدی را 
در ب��ر  می گیرد و با توجه به وس��عت، عمق و ش��کل دریاچه، 
س��رعت و جهت بادها،  وجود پوش��ش یخ زمستانی و شرایط 

کل��ی آب و هوایي که دریاچه با آن مواجه اس��ت، تغییر می کند.  
بنابراین، دریاچه های بزرگ و عمیق، تغییرات بیشتری را، نسبت 
ب��ه دریاچه های کم عمق و کوچک، بر محیط اطراف خود اعمال 

می کنند. 
 آث��ار دریاچه ها در پیرایش1 هوای الیة مرزی از راه های زیر 

انجام می گیرد:

1. تأخیر گرمایی س��طح دریاچه در مقایسه با  خشکی های 
مجاور؛

2. اختالف در ظرفیت های رطوبتی محیط دریاچه در مقایسه 
با نواحی اطراف؛

3. پیرایش و تغییر رژیم  بادها توسط دریاچه در نتیجة تضاد 
با سطح ناصاف]1[.

یکی از تأثیرات ویژة دریاچه ها بر شرایط جوی و آب و هوایی 
که در برخی از نواحی جهان در داخل خش��کی ها دیده می شود، 
پدیدة برفدریاچهای)برفاثردریاچه2( است که این نوشتار 

سعی در توضیح سازوکار آن دارد.

1.مفهومبرفدریاچهای
 در طول فصول  پاییز و زمستان در بسیاری از نواحی شرق 
ایاالت  متحده و کانادا حجم عظیمی از برف ریزش می کند.  این 
برف که به س��بب تأثیر دریاچه ها به وج��ود می آید، از اختالف 
دما بین هوای س��رد قطب��ی عبورکننده از روی آب نس��بتًا گرم 
پنج دریاچة بزرگ3 تولید می ش��ود.  برخالف بیش��تر توفان های 
برف، برفدریاچهای در اثر کم فش��ارهای قوی ایجاد نمی شود،  
بلکه در اثر گذر هوای خش��ک قطبی )که مس��بب ایجاد هوای 
ص��اف و پایدار روی قاره هاس��ت( به وج��ود می آید. این هوای 
سرد )قطبی( هنگام عبور از روی دریاچه های بزرگ رطوبت را 
می گیرد و آن را به صورت برف در کرانه های جریان س��وی4  باد  
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برجای می گذارد.  بنابراین در حالی که دیگر قسمت های شمال  
ش��رق ایاالت  متحده بعد از عبور یک جبهة س��رد دارای هوای 
صاف هستند، مردم حاش��یة دریاچه های بزرگ فوق منتظرند تا 
س��امانة تولید برف دریاچه  ای به کار افتد . نوارهای ابری مربوط 
به برف دریاچه ای، به ط��ور قابل مالحظه ای ماندگارند و به عنوان 
عامل تداوم ریزش برف برای یک دورة 48 س��اعته و با حجمی 
که گاهی از یک توفان عادی زمس��تانه تجاوز می کند )زمانی که  
با یک کم فشار همراه می ش��ود( شناخته می شوند .  میزان بارش 
برفدریاچهای تا حدود 193 س��انتی متر در 24 ساعت با شدت 
بارش��ی بیش از 15 س��انتی متر در س��اعت گزارش شده است.  
گذش��ته از این، چ��ون بادهای همراه تودة  ه��وای قطبی عمومًا 
از جهت جنوب غرب تا ش��مال غرب  می وزند، برف دریاچه ای 
اغلب بر روی کرانه های شرقی تا جنوب شرقی دریاچه ها ریزش 
می کن��د. به طور کلی، برف دریاچ��ه ای 30 تا 60 درصد ریزش 
برف س��االنه روی سواحل ش��رقی و جنوب شرقی دریاچه های 

بزرگ ایاالت متحده را تشکیل می دهد.

2.سازوکارهایایجادبرفدریاچهای
در اواخ��ر پایی��ز و اوایل زمس��تان، آب  دریاچه های بزرگ 
پنج گانة امریکای ش��مالی نسبت به هوای سرد و خشک  قطبی 
که از شمال و ش��مال غرب جریان می یابد، همواره گرم تر است 
و  هنگامی ک��ه این هوای س��رد از روی دریاچه ها عبور می کند، 
از طریق س��طح آب و الیة م��رزی مجاور آن  رطوبت و گرما را 
به دست می آورد و ناپایدار می شود. از این رو در ادامة مسیر روی 
 دریاچه به صورت ناپایداری همرفتی فرازش5 می یابد. در خالل 
این فرازش، هوا س��رد می ش��ود و رطوبت آن به صورت ابر در 
قالب  قطرات ریز آب یا بلورهای ریز یخ تراکم می یابد .  بس��ته 
به درجة ناپایداری هوا که از میزان گرمای س��طح دریاچه ناشی 
می ش��ود، نوارهای ابرهای پوشش��ی و فراز  کومه ای یا کومه ای 
متراکم روی دریاچه ش��کل می گیرند و در جهت باد به س��مت 
درون کرانه ها کش��یده می شوند. وقتی که رطوبت به اندازة کافی 
متراکم ش��ود، اغلب به  ش��کل ب��رف روی آب و کرانة بادگیر 

دریاچه ها ریزش می کند  )شکل1(.

3.وردش6برفدریاچهای
به عنوان ی��ک قاعدة کلی، برف  دریاچه ای  برحس��ب زمان، 
مکان و شدت، دچار وردش می شود که این وردایی7 برای امور 
ترابری به ویژه ترابری جاده ای مشکل س��از است.  وردایی های 
برف دریاچه ای و پیامدهای آن ممکن است به صورت زیر دیده 

شوند:
ال��ف.زم��ان: خیلی عجیب نیس��ت ک��ه در ی��ک جایگاه 
جغرافیایی8 معین، آس��مان آفتابی در اث��ر بوران حاصل از برف 

دریاچه ای در فاصلة زمانی کوتاهی تیره و تار شود .
ب.فضا  : موقعیت اصلی ریزش برف، به جهت باد و نیز به 
مناطق مس��تقر در جریان سوی بزرگ ترین پهنه و امتداد دریاچه، 
که همواره با بیش��ترین برف مواجه اند، بس��تگی دارد.  بنابر این 
برف دریاچه ای پدی��ده ای محلی و در برگیرن��دة موقعیت های 
اندک��ی اس��ت که از چندین اینچ  تا بی��ش از یک فوت برف را 

دریافت می کنند. 
ج.ش��دت : برف دریاچ��ه ای می تواند از  ی��ک نوار  برف 
ش��دید یا چندین ن��وار  برف خفیف ش��کل گی��رد .  همچنین 
منطق��ة رگب��ار ش��دید ب��رف  س��نگین ممک��ن اس��ت ب��رای 
 چندی��ن س��اعت در ی��ک ناحیة کوچک تداوم داش��ته باش��د
و س��پس با تغییر جهت باد جابه جا شود و برف بر روی نواحی 

دیگر نیز ریزش کند .

4.متغیرهایسهیمدربرفدریاچهای
 توزیع برف دریاچه ای  به عناصر و عوامل گوناگونی وابسته 
است که تعدادی از آن ها با وضعیت های جوی غالب همراه اند ، 
در حالي که موارد  دیگر به عملکرد  عوامل جغرافیایي در نواحی 

مجاور دریاچه بستگی دارند.
1.4.عناصروعواملجوی

الف.اختالفبیندمایس��طحدریاچهوهوایرویآن: 
این ویژگی س��بب واداشت ناپایداری همرفتی می شود و چشمة 
اولیة انرژی برای تولید برف دریاچه ای است .  دمای  هوا باید 15 
تا 25 درجة سلسیوس سردتر از سطح دریاچه و اختالف دمای 
نقطة شبنم تراز 850 هکتوپاسکال با  دمای تراز متوسط دریا باید 
حداقل 13 درجة سلسیوس باشد. به طورکلی هرچه اختالف دما 
بین هوا )فرارفت س��رد( و آب )س��طح گرم( بیشتر باشد، سبب 
ریزش برف س��نگین تری خواهد ش��د. اگر اختالف دما  خیلی 

در طول فصول  پاييز و زمستان در بسياری از نواحی 
شرق اياالت  متحده و کانادا حجم عظيمی از برف ريزش 
می کند.  اين برف که به سبب تأثير درياچه ها به وجود 
می آيد، از اختالف دما بين هوای سرد قطبی عبورکننده 

از روی آب نسبتاً گرم پنج درياچة بزرگ توليد می شود

شکل 1: طرح سادۀ  سازوكار برف درياچه ای
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زیاد باش��د، ه��وای در حال فرازش نیروی ش��ناوری و حرکت 
قائم9 الزم برای پایستاری و تداوم توفان برف را خواهد داشت.

ب.س��رعتوجهتباد:  برای فرارفت دادن هوای قطبی 
روی دریاچه و انتقال مقدار الزم گرما و رطوبت به سوی ساحل، 
وجود س��رعت مناس��ب باد ضروری است.  افزایش سرعت باد 
همچنین، شارهای آمیختگی قائم مورد نیاز برای برف دریاچه ای 
را تشدید می کند.  در کل، کمینة  سرعت باد حدود 5 متر درثانیه 
برای ش��کل گیری  برف دریاچه ای و گسترش آن روی   خشکی 
مورد نیاز است که در غیر این صورت، برف حاصل روی دریاچه 
یا در امتداد خط ساحل ریزش می کند. جهت باد سطحی محلی ، 
 مکانی را که برف دریاچه ای آغاز به ریزش می کند و نیز سواحل 
بادپناه دریاچه را که بیش��ترین ب��رف را دریافت می کند، تعیین 
خواه��د ک��رد . جهت باد همچنین، مس��یرگذر10 هوا را نش��ان 

می دهد که در ادامه، بیشتر توضیح داده خواهد شد.
ج.پای��داری: پایداری در عمقی ک��ه آمیختگی و همرفت 
رخ می دهد مؤثر است . آمیختگی ژرف تر به همرفت  ژرف تر و 
شدیدتر منتهی می شود، که این حالت به افزایش برف دریاچه ای 
می انجامد .  پای��داری همچنین، نقش مهمی در تعیین س��اختار 

نوارهای  ابری دارد.
د.گرماینهان: گرمای نهان آزادشده از میعان )شکل گیری 
ابر( چش��مة انرژی اضافی برای ناپایداری همرفتی و به دنبال آن 
رخ��داد برف  دریاچ��ه ای )که از ورودی های مه��م گرما به الیة 

آمیخته به حساب می آید ( است.
ه.نمنس��بی: میزان نم  نس��بی هوای پادجریان س��و11 نقش 
اساسی در مقدار رطوبت مورد نیاز برای اشباع و تراکم هوا دارد. 
به ط��ور کلی، تودة  هواهای قطبی خش��ک که برف دریاچه ای را 
ایجاد می کنند برای اشباع به زمان استقرار بیشتری روی آّب نیاز 
دارند و از این رو طول مس��یر گذر جریان هوا از روی دریاچه 
در ازدیاد میزان رطوبت و افزایش احتمال برف دریاچه ای بسیار 

مؤثر است. . 
2.4.شرایطمحیطجغرافیایی

الف.گسترةپوششیخ: برای شکل گیری برف دریاچه ای ، 
 س��طح دریاچ��ه باید بدون ی��خ و دمای کمین��ة آن صفر درجة 
سلس��یوس باش��د . وقتی که س��طح زیادی از دریاچه پوشیده از 
یخ باشد، کاهش های قابل توجهی در میزان تبخیر و انتقال گرما 
و رطوب��ت به ه��وا رخ می دهد. از آنجا ک��ه دریاچه های بزرگ 
آمری��کا  از جمل��ة بزرگ ترین پیکره های آبی غیراقیانوس��ی در 
جهان هس��تند، دمای  س��طح آن ها در تمام پایی��ز و حتی اوایل  

زمستان، باالی نقطة انجماد  باقی می ماند.
ب.مسیرگذر: قبل از شکل گیری برف دریاچه ای،  باد باید 
حداقل از مسیری حدود 80 کیلومتر از روی سطح دریاچه عبور 
کرده باش��د . در صورتی که این مس��یر طوالنی تر باشد، احتمال 

بیشتری برای رخداد برف دریاچه ای وجود خواهد داشت .

3.4.ویژگیهایخطساحلی
الف.درجةناهمواری)زبریواصطکاک(:  افزایش درجة 
ناهمواری س��طحی در خشکی، سرعت جریانی را که از دریاچه 
می وزد خواهد کاست و هم گرایی و  فرازش قائم مؤثر هوا را که 
در رخداد برف دریاچه ای ضروری است، افزایش خواهد داد. 

ب.ف��رازشواداش��ته12)اجباری(: اگر در جریان س��وی 
دریاچه کوهستان و پس��تی  و  بلندی وجود  داشته باشد، شارش 
فراش��یب، اث��ر دریاچ��ه را افزایش می ده��د  و از طریق فرازش 
واداش��ته، هوای گرم و مرطوب را به س��رعت وادار به فرازش، 

چگالش و شکل گیری برف می کند . 

5.دریاچة:نمونةنوعیازتأثیرگذاریدریاچهای
 دریاچ��ة ابری از دریاچه های پنج گانة ایاالت متحده، تقریبًا 
در همة فصول س��ال در شرایط جوی مناطق اطراف تأثیر دارد، 
ولی اصواٌل دو   فصل مش��خص اثر دریاچه ای به شرح زیر در آن 

مشاهده می شود:
ال��ف.فص��لپایدار:   به عن��وان دوره ای از س��ال که دمای 
دریاچه س��ردتر از دمای هوای روی آن اس��ت شناخته می شود 
و همان طور که در ش��کل 2 نش��ان داده ش��ده، این دوره تقریبٌا 
از اوای��ل مارس ت��ا  اواخر ژوئیه طول می کش��د. در این دوره، 
آب س��ردتر دریاچه به عن��وان عامل پایدارکننده از رش��د ابرها 
جلوگیری می کند و از شدت سامانه های همرفتی مثل توفان های 

تندری می کاهد. 

ب.فصلناپایدار: فصل ناپایدار بخش��ی از س��ال است که 
به عنوان دورة "اثردریاچه" شناخته می شود.  در اواخر تابستان 
دم��ای دریاچ��ه گرم تر از دمای هوای روی آن به ویژه در ش��ب 
اس��ت.  در اواخر ماه اوت  اغلب بارش های شبانه به علت تأثیر 
دریاچه است . چنانچه سرد شدن دمای هوا  در اوایل پاییز ادامه 
یابد ، پدیده رگباردریاچهای13 رخ خواهد داد که  س��از و کار آن 
مشابه برف دریاچه ای است و  حجم زیادی از  بارش های  محلی 

شکل2: نمودار تغییرات میانگین دمای آب درياچة  و دمای هوا در منطقة بوفالو در 
طول سال ]4[
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 را موجب می شود.  در نهایت  ،  در  اواخر  اکتبر،  سرمایش  کافی  
هوا به  آغاز  فصل  برف دریاچه ای می انجامد  . روی دریاچه های 
نس��بتًا کم عمق مثل دریاچة ابری که پوش��ش عم��ده ای از  یخ  
با آغاز و پیش��روی زمستان در آن گس��ترش می یابد، در انتهای 
ژانویه یخ زدن س��طح دریاچه از  شدت رخداد برفدریاچهای 
 می کاه��د، درصورتی ک��ه در  دریاچة ژرف تر مث��ل اونتاریو14، 
یک��ی دیگر از این دریاچه ه��ا در مرز کانادا و ایاالت متحده، که  
پوشش وسیع  یخ  به ندرت در  آن دیده می شود، معموال" برف   

دریاچه ای  در سر اسر زمستان مشاهده می شود )شکل 2(.

6.توزیعجغرافیاییپدیدةبرفدریاچهای
برفدریاچهای در  ناحیة دریاچه های پنج گانة ایاالت  متحده 
بسیار مشاهده می شود، زیرا این دریاچه ها  بزرگ ترین پهنة آبی 
هس��تند که می توانند گرمای تابستانه شان را تقریبًا در تمام فصل 
زمس��تان نگه دارن��د. همچنین  نبود یخ در س��طح آن ها، اجازه 
می ده��د جریان هوا، مس��یر گذر طوالنی  برای به دس��ت آوردن 
گرما و رطوبت مورد نیاز برای تولید رگبار برف را داشته باشد. 
هرچن��د برف دریاچه ای  به س��واحل دریاچه های بزرگ  برای 
مثال س��واحل بوفالو15، سیراکیوز16، روچس��تر17، ایری، ماسکه 
گون18، ساث بِند19 محدود نمی شود، اما بیشترین فراوانی رخداد 
و س��نگین ترین آن ها مربوط به این مناطق اس��ت ]13[،  ]11[، 

]3[، ]2[و ]12[.
هواشناس��ا ن ژاپنی مطالعات زیادی روی برف های همرفتی 
ک��ه روی دریای ژاپن گس��ترش یافته و س��واحل غربی جزایر 
هونش��و25 و هوکایدو26 را متأثر کرده، داش��ته اند )شکل3(.  سه 
عامل عمده ای که مس��بب این نوع برف ها  هستند عبارت اند از: 
هوای قطبی که از روی نواحی قاره ای س��یبری می وزد، آب گرم 
دری��ای ژاپن و ارتفاعات بلند س��واحل غربی و جزایر آن. نکتة  
جالب توجه این است که حالت مشابهی از این رخداد  از روی 
دریای زرد در سراس��ر بخش هایي از ش��به جزیرة کره  گزارش 
ش��ده است  ) ش��کل3  ( .  هوای س��رد قطبی که از پرفشار وسیع 
س��یبری می وزد،   برف دریاچه ای را در آن جایگاه تولید می کند 
 )ش��کل4 ( . در ایاالت متحده برف دریاچه ای تنها در دریاچه های 
بزرگ رخ نمی دهد، بلکه در دیگر نواحی این کش��ور برای مثال 
سراس��ر کیپ کاد27 در س��واحل نیوانگلند نیز رایج است که طی 
آن، یک پرفش��ار گرمایی وسیع که روی ایالت کبک کانادا قرار 
گرفته، در مس��یری از  شمال شرق به شرق، هوای سرد قطبی را 
از روی اقیان��وس و نیز از روی آب های گرم گلف اس��تریم به 
منطقة مذک��ور فرارفت می دهد. اگرچه کام��اًل عمومیت ندارد، 
ول��ی به همین ش��یوه وقتی ک��ه باد های ش��رقی به طرف  النگ 
آیلندس��اوند28 یا بادهای جنوب شرقی به طرف خلیج ِچساپیک29 
همس��و می ش��وند  همین گونه برف ریزش  می کند. در نهایت، 
برف دریاچه ای اغلب روی دریاچة  بزرگ نمک30  در ایالت  یوتا،  

سواحل شرقی خلیج هودس��ون31 خلیج سنت لورنس32 نیز رخ 
می دهد ) ش��کل  5 ( . در حقیقت هر دریاچة بزرگ در عرض های 
میان��ی و کن��ارة ش��مالی منطقة جنب ح��اره و نی��ز عرض های 
جنب قطب��ی می تواند برفدریاچهای را تولید کند، به ش��رطی 
که س��طح آن لزومًا بدون یخ باقی بماند و شارش هوای سرد در 
مس��افت زیادی روی  آب نسبتًا گرم آن برقرار شود. با توجه به 
این موضوع، ش��واهدی از وقوع این پدیده در دریای سیاه]9 [33  
و دریای خزر   نیز وجود دارد که سبب رخداد برف های سنگین 
در مناطق جنوبی این دریا ها می شود. برای مثال، بارش برف های 
س��نگین رخ��داده در فوریه 2005 و ژانویه 2008 در س��واحل 

شکل 3: جايگاه و سازوكار ساده شدۀ رخداد برف 
درياچه ای در منطقة كره و ژاپن ]13[

شکل 4: جايگاه و سازوكار ساده شدۀ برف درياچه ای در 
اسکانديناوی و خلیج فنالند ]2[
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جنوب غربی دریای خزر، نمونه ای از برف  دریاچه ای اس��ت که 
باعث بروز بحران چندین روزه در استان گیالن شد )شکل6(.

پینوشتها
 1. Modification  
 2. Lake effect snow
3. Great lakes:  Ontario٫ Erie٫ Huron٫ Michigan and  Superior
 4. Downstream
5. Ascending – Lifting – Upward Motion
6. Variation
7. Variability
8. Geographical Location
9. Vertical Motion

10. Fetch
11. Upstream
12. Mechanical Ascending
13. Lake effect shower (Storm)
14. Ontario
15. Buffalo
16. Syracuse
17. Rochester
18. Muskegon
19. South Bend
25. Honshu
26. Hokkaido
27. Cape Cod
28. Long island sound
29. Chesapeake bay
30. Great Salt Lake
31. Hudson bay 
32. Gulf of St.Lawrence

منابع
1. محم��دی ، حس��ین  ) 1384 ( ، مفاهی��م و اصطالح��ات 

آب و هواشناسی ، تهران: دانشگاه تهران.
2. Blosenga, S.J. and et al, (1992), “Maximum Snowfall 
at Long-Term Stations in the U.S/Canadian Great Lakes”, 
Natural Hazard, vol 5, Number 3, pp: 221-232.
3. Ellis, Andrew and et al, (1996), “A Synoptic Climatological 
Approach to the Analysis of Lake-Effect Snowfall: Potential 
Forecasting Applications”, Weather Forecasting, Vol 11, Issue 
2, pp: 216-229.
4. http://www.erh.noaa.gov/er/buf/lakeffect/indexlk.html
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_effect
6. http://nsidc.org/snow/faq.html
7. http://www.magazine.noaa.gov/stories/mag222.htm
8. http://www .NOAA Home Page - Question of the Month.
htm
9. Kidnap, T and et al, (2006), “The Black Sea Impact on the 
Serve Snow Episode over the City of Istanbul”, Geophysical 
Research Abstracts, vol 8, European Geosciences Union.
10. L. Eichenlaub, Val, (1970), “Lake Effect Snowfall to the 
Lee of the Great Lakes, Its Role in Michigan”, vol 51, Issue 5, 
Bulletin of the American Meteorology Society , pp: 403-412.
11. Peaace JR., R.L. and et al ,(1986), “Mesoscale Study of a 
Lake Effect Snow Storm”, Monthly Weather Review, vol 99, 
Number8, pp: 495-507.
12. Pretty, B and Konrad, Charles E, (2005), “The Influence 
of the Great Lakes on Snowfall Patterns in the Southern 
Appalachians”, 62nd  Eastern Snow Conference  ,Waterloo on 
Canada.
13. Richards, T.L. and et al,(1963) , “The  Role  of Lake  Effect  
Storms  in  the Distribution  of  Snowfall in Southern Ontario”, 
20th Meeting of Eastern Snow
 Conference Quebec City, Canada

شکل 6: وضعیت گذرگاه های عمومی شهر رشت بعد از 
رخداد برف سنگین بهمن 1383

شکل 5: جايگاه و سازوكار ساده شدۀ  برف درياچه ای در 
مناطق مختلف آمريکای شمالی ]2[
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تأثيرات شهری سازی        بر 
معماری و مساکن روستایی

حسين بافکار

ی 
ای
فز
ش ا

دان
ی

هر
ش
ی 

یا
اف
غر
ج

چکيده
ــعة  ارتباطات،  به ويژه افزايش اتومبیل های شخصی،  امروزه توس
موجب تعامل هر چه بیشتر شهر و روستا شده است. يکی از نتايج اين 
تعامل، الگوبرداری از مساكن شهری برای ساخت وساز در روستاها از 
جمله روستاهای مناطق خشك است. اين الگوبرداری كه به گسترش 
ــهری در روستاها می انجامد،  گاه در روستاهای متمکن و  فرهنگ ش
ــتايی با هدف كاهش نابرابری های  گاه در سازمان های مسئول روس
اجتماعی و اقتصادی موجود بین شهر و روستا و در جهت بهسازی و 
مقاوم سازی بافت های روستايی انجام می گیرد. اگرچه اين الگوبرداری، 
مورفولوژی2 روستايی را به مورفولوژی شهری نزديك می سازد، ولی 
در برخی موارد با شرايط جغرافیايی مساكن روستايی و ويژگی های 
فرهنگی و اقتصادی مردم روستايی سازگاری ندارد، درنتیجه روستايی 
و خانواده اش از زندگی در خانه های جديد شهری كه بايد محل كار و 
فعالیت های جنبی آن ها نیز باشد،  احساس آرام و آسايش نمی كنند. 
ــة جوامع لزوم  ــه در پی تحوالت اجتماعی در هم ــن با اينک همچنی
ــود، ولی هرگونه ساخت وساز  ــاخت مساكن جديد احساس می ش س
جديد در روستاها بايد با لحاظ كردن شرايط جغرافیايی هر روستا و 
ويژگی های اجتماعی و اقتصادی مردم آن صورت  گیرد، به طوری كه 
روستايی بتواند در مساكن جديد نیز مانند گذشته زندگی كند و از 
ــیوۀ  آن ها به عنوان محیط كار و تولید بهره گیرد. اين مقاله كه به ش
تألیفی - توصیفی نگاشته شده، بر آن است تا با مقايسة  ويژگی های 
مساكن روستايی سنتی و جديد،  تأثیر شهرگرايی بر مساكن روستايی 
مناطق خشك را بررسی كند و در حد بضاعت خود، راهکارهای الزم 

را برای رفع مشکالت موجود ارائه دهد.
کليد واژه ها: روستا، شهرگرايی، مساكن روستايی، مناطق خشك

مقدمه
ــهرگرايی در يك تعريف، روندی اجتماعی و  شهری سازی يا ش

ــکال  ــیوۀ زندگی، رفتار، عملکرد، اش ــت كه در آن ش ــادی اس اقتص
ــاختمانی و ساير مظاهر شهری در سکونتگاه های روستايی تقلید  س

می شود )سعیدی، 1388: 124(
شهری سازی می تواند با سازوكارهای مختلف ايجاد شود و اشکال 
ــت مردم شهری نواحی  گوناگون به خود بگیرد. از جمله ممکن اس
خاصی را برای زندگی انتخاب كنند كه هنوز سیمای روستايی دارند 
و مجبور شوند برای كار، تعلیم وتربیت، پذيرايی، تفريح و دستیابی به 
ــهر رفت وآمد كنند، يا به شکل پديدۀ  خدمات اجتماعی به داخل ش
»كارگر- دهقان« ظاهر شوند، به اين معنا كه اعضای خانوادۀ  كشاورز 
برای كار در شهر آمدوشد كنند، ولی هنوز بخشی از اوقات فراغت را 

به كار بر روی امالک خود اختصاص دهند )فشاركی، 1371: 112(.
ــورهای  ــال ها قبل در كش ــازی از س ــه اين گونه شهری س البت
ــت، به طوری كه شکل نخست  ــده اس ــعه يافتة صنعتی آغاز ش توس
ــخصی و گسترش  ــازی با افزايش مالکیت اتومبیل های ش شهری س
ــبکه های ارتباطی از سال 1950 در انگلستان آغاز شد كه موجب  ش
پراكندگی و نفوذ فرهنگ شهری در روستاها گرديد. اين روند روابط 
ــهر و روستا را بسیار متحول كرد. میزان تحول به اندازه ای بود كه  ش
روت  گالس3 می گويد: »روستا با روبان هايی از مسکن روستايی كاذب 

پوشانده شده و جالل يافته است. )فشاركی، 1371: 112(.
ــر و در نتیجة  ــازی در دهه های اخی ــد شهری س ــة رون در ادام
ــاهد نوع ديگری از شهرگرايی در  ــتا، ش ــتر شهر و روس تعامل بیش
ــتیم. در اين روند،  هر روز بیش از گذشته شکل مساكن  جهان هس
ــتايی به سیمای مساكن شهری نزديك تر می شود. در ايران نیز  روس
اين فرايند با انجام فعالیت های عمرانی برای بهسازی بافت فیزيکی 
ــت، به گونه ای كه ساخت وساز  ــتاها شدت گرفته  اس و كالبدی روس
ــهری  خانه ها و خیابان ها،  معابر و میادين به تبعیت از مورفولوژی ش
ــاز در روستاهای كشور، گاه به دست  انجام می گیرد. اين ساخت وس

دبیر آموزش وپرورش ناحیه 2 قم
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افراد متمکن روستايی و گاه به دست سازمان های مسئول روستايی با 
هدف كاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بین شهر و روستا و 
پیشگیری از مهاجرت های روستايی يا مقاوم سازی مساكن روستايی 

در برابر حوادث طبیعی انجام می گیرد.
ــتند و اين گونه  ــچ گاه مصون از تحول نیس ــتاها هی اگرچه روس
فعالیت های عمرانی، اقدامات شايسته ای در روستاهاست و می تواند در 
بهسازی بافت های روستايی مؤثر واقع شود و نابرابری های اقتصادی 
ــهر و روستا را كاهش دهد، ولی گاه ديده  و اجتماعی موجود بین ش
ــود اين فعالیت های عمرانی بدون توجه به شرايط جغرافیايی،  می ش
ــام می گیرد،   ــتايی ها انج ــای اقتصادی روس ــی و فعالیت ه فرهنگ
ــاكن  ــتايی و خانواده اش از زندگی و فعالیت در مس به طوری كه روس
جديد كه به تبعیت از الگوهای شهری ساخته می شوند، رضايت ندارند. 
در واقع، نزديك سازی مورفولوژی روستايی به مورفولوژی شهری به 
جهت نوع كاركردی كه خانه های روستايی دارند ، كار درستی نیست. 
مهم ترين تغییراتی كه شهری سازی اشاره شده در روستاهای كشور 
پديد می آورد، يکی تنوع در معماری و نیز مصالح ساختمانی و ديگری 

تغییر در كاركردهای اقتصادی - تولیدی آن هاست.
ــتاهای مناطق خشك  در اين مقاله به آثار اين تغییرات در روس
می پردازيم. مقصود از مناطق خشك، مناطقی است كه بارندگی در 
ــال های مختلف  ــم )250 - 100 میلی متر(، نامنظم، در س آن ها ك
متغیر و اغلب شديد و به صورت رگبار است و به علت گرما و خشکی 
هوا میزان تبخیر و تعرق بیشتر از بارندگی ساالنه خواهد بود )گروه 

مؤلفان، 1388: 44-43(
ــرق  ــتر در نواحی مركزی و ش ــتاها بیش در ايران، اين گونه روس

كشور، در حاشیه يا در دل كويرها و بیابان ها قرار دارند.

تغيير در معماری و مصالح مساکن روستايی
يکی از جنبه های خیلی محسوس در مساكن روستايی،  كه در 
ــازی به وجود می آيد، تغییر در شیوۀ معماری و مصالح  روند شهرس
خانه های روستايی است. اگرچه برخی از جغرافی دانان مانند ماكس 
دروئو4 بر اين باورند كه همه چیز در خانه ]روستايی[ بیانگر انطباق 
ــازگاری كامل با ضروريات و الزامات يك نقش نیست و در يك  و س
ــازگاری با اهداف مورد  ــیوه هايی بسیار گوناگون در س خانه اغلب ش
ــتر جغرافی دانان در  ــود دارد )دروئو، 1991: 318(، اما بیش نظر وج
بررسی ]معماری خانه های روستايی[ بیش از همه مفتون سازگاری 
خانه با الزامات محیط طبیعی )برای مثال شرايط آب وهوايی( و نظام 

بهره برداری هستند )دروئو، 1991: 318(.
ــة سازگاری خانه با محیط طبیعی از جمله مسائلی است  انديش
ــغول می كند. اين  ــتايی را مش ــازندۀ  خانة روس كه همواره ذهن س
دل مشغولی از يك  سو به  منظور مقابله با شرايط آب وهوايی محیط 
ــوی ديگر به منظور تقلیل هزينه ها و كاستن از زحمات  خارج و از س

احداث بنا انجام می گیرد )دروئو، 1991: 319(.
ــازگاری خانه با شرايط محیط در روستاهای مناطق  موضوع س
ــغولی های اهالی روستا  ــور نیز همواره از جمله دل مش ــك كش خش
ــت. در اين نواحی در گذشته  ــاختن خانه های سنتی بوده  اس در س
معماری،  جنس، رنگ و مصالح ساختمانی به گونه ای انتخاب می شد 
كه متناسب با شرايط محیطی )گرما، نور، باد و گرد و خاک( باشد و 
ــايش ساكنان آن تأثیر بسزايی داشت.  به  همین جهت در تأمین آس
معموالً در اين نواحی،  مصالح بیشتر بناها به علت فراوانی خاک، گل 
ــت بود و ديوارها ضخیم و سقف منازل گنبدی شکل ساخته  و خش
می شد. ديوارهای ضخیم موجب می شد ساكنان اين گونه سکونتگاه ها 
ــتان از سوز سرما و در تابستان از تابش گرما در امان باشند.  در زمس
ــقف گنبدی شکل نیز در تابستان دو حسن داشت: نخست اينکه  س
ــید به نیمی از سقف نمی تابید،  در نتیجه داخل  در طول روز خورش
ــد؛  دوم اينکه سبب می شد ارتفاع بنا از  ــکونتگاه كمتر گرم می ش س
داخل افزايش يابد و هوا در آن به راحتی جريان داشته باشد و داخل 
بنا خنك شود. همچنین در زمستان سبب می شد ريزش های جوی، 
ــت، روی بام های كاه گلی، نفوذ كمتری  ــکل باران اس كه اغلب به ش

داشته باشد و سريع تر به پايین جاری شود.

کارکرد اساسی سکونتگاه های روستايی به عنوان 
اساسی  نيازهای  برآوردن  زيستی،  کانون های 
اشتغال،  و  فعاليت  مسکن گزينی،  است.  زندگی 
برقراری ارتباط با  ديگران، زندگی جمعی، آموزش 
و استراحت و آرامش از جملة اين نيازهاست )شافر، 

)1368

ــرده بود تا در تابستان،  همچنین در اين نواحی فرم پالن ها5 فش
سطوح كمتری در مقابل نور خورشید قرار گیرند. جهت قرار گرفتن 
بناها بیشتر رو به جنوب و جنوب شرقی بود تا بنا در زمستان بیشترين 

انرژی را از خورشید دريافت كند.
ــاهد ظهور  ــار آن معماری آگاهانه،  ش ــفانه در كن امروزه متأس
ــتیم كه متناقض با شرايط محیطی است. در  معماری جديدی هس
معماری جديد كه برگرفته از مورفولوژی شهری است، از بتون، بلوک 
سیمانی،  آهن،  آجر و ... فراوان استفاده می شود. ولی بايد درنظر داشته 
باشیم كه حتی ساختمان های شهری مناطق خشك نیز در گذشته 

شکل1: عکس روستای محمدآباد، قمرود از توابع بخش مركزی قم )بافکار، 1389(
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به تبعیت از شرايط اقلیمی ناحیه بنا می شدند!
اين خانه ها به ويژه آن هايی كه با بلوک های سیمانی بنا می شوند 
و سیمان زياد در آن ها به كار می رود و روكش سیمانی دارند يا به جای 
ــتفاده  ــتر ديوارهای داخلی و خارجی اس كاه گل از گچ و خاک بر آس
می شود و خانه هايی كه برای آن ها ايوان و سايبان در مقابل درب ها 
ــت بام ها قیرگونی می شود،  ــه ها ساخته نمی شود يا روی پش و شیش
ــا در روز قابل  ــوند  كه اغلب نه تنه ــتان گرم می ش آن چنان در تابس
ــب ديوارها و هوای داخل  ــتفاده نیستند كه حتی تا نیمه های ش اس

آن ها گرم و غیر قابل تحمل است. 
باريك بودن ديوار و كوتاه و مسطح بودن سقف خانه ها در شرايط 
ــك از عوامل ديگر گرم تر شدن هوا در داخل  آب وهوايی مناطق خش
ــت. پنجره های بزرگ و وسیع و  ــاختمان در فصول گرم سال اس س
ــدن هوای خانه های  ــتر به گرم ش درب و پنجره های آهنی هم بیش
ــتايی مناطق خشك در تابستان و سردتر شدن آن در زمستان  روس

كمك می كنند )كردوانی، 1372: 154-153(.

تغيير در کارکردهای سکونتگاه های روستايی
ــت كاركردهای متعددی  ــتايی ممکن اس ــکونتگاه روس يك س
ــد، مانند كاركرد سکونتی،  اقتصادی - تولیدی، خدماتی  داشته باش
- بهداشتی، استراحتگاهی - ارتباطی و .... نوع كاركرد هر سکونتگاه 
روستايی، نقش تعیین كننده ای در تعیین وسعت، شکل ظاهر و كالبد 
آن روستا دارد. مقصود از كاركرد سکونتگاه »وظیفه، ساختار و علت 

وجود يك سکونتگاه تؤام با يکديگر است« )سعیدی، 1377: 103(.
ــتايی به عنوان كانون های  ــکونتگاه های روس كاركرد اساسی س
زيستی، برآوردن نیازهای اساسی زندگی است. مسکن گزينی، فعالیت 
ــی جمعی، آموزش و  ــاط با  ديگران، زندگ ــتغال، برقراری ارتب و اش

استراحت و آرامش از جملة اين نیازهاست )شافر، 1368(.
بررسی نقش و وظايف مساكن روستايی، تأسیسات و متعلقات 
ساختمان بیانگر نقش عملکردی مساكن روستايی در ارتباط با حیات 

اقتصادی در زندگی روستايی است )بهفروز، 1374: 252(.
اگرچه نوع آرايش درونی مساكن روستايی در سراسر جهان باتوجه 
به شرايط جغرافیايی ناحیه ای به طور عمده با يکديگر متفاوت است، 
ولی مساكن روستايی »به عنوان ابزار كار دهقان تعريف می شوند. ]در 
حقیقت[ خانة  روستايی نه تنها سرپناهی برای كشاورز، بلکه مکانی 
برای نگهداری فراورده های كشاورزی، حفظ عوامل جاندار كار )دام( 
ــاورزی ]و محل انجام فعالیت های  ــتقرار ملزومات و ادوات كش و اس

مکمل[ نیز هست« )دروئو، 1991: 318(.
تهیه و ترسیم طرح هايی با برشی افقی از مساكن روستايی معموالً 
گوياترين و بهترين روشی هستند كه می توانند به سادگی خصوصیات 
فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی ساكنان و كاركرد هر روستا را مشخص 
كنند. در واقع هر بخش از يك مسکن روستايی دارای وظیفه يا نقشی 
ــاده می توان آن را بازخوانی كرد  ــت كه از طريق اين طرح های س اس

)بهفروز، 1374: 252(.
ــتايی را در مناطق خشك  ــکل 2 نمای درونی يك خانة روس ش

كشور ما نشان می دهد. با دقت در اين پالن و متعلقات آن می توان 
دريافت كه اين  خانة روستايی دارای دو كاركرد سکونتی و اقتصادی 
- تولیدی است كه در اغلب روستاهای مناطق خشك اين كاركردها 
وجود دارد. وجود اتاق نشیمن، آشپزخانه،  توالت و چاه آب، جملگی 
ــی مانند حصار  ــت و وجود بخش هاي ــکونی آن اس بیانگر نقش مس
ــتون )انبار( و باغچه، بیانگر  ــوان،  مرغدانی،  كارگاه قالی بافی، دس حی
ــکن روستايی است. بی گمان  كاركرد اقتصادی - تولیدی بودن مس
»اين خانه ها برای سکنة  خود فضای الزم را برای كار و زندگی، انبار 
كاال، آذوقه، نگهداری دام، ارتباط وتبادل نظر، اجرای مراسم مذهبی ]و 

خانوادگی[ و ... مهیا می سازند« )سعیدی، 1377: 75(.

امروزه متأسفانه در کنار آن معماری آگاهانه،  شاهد 
ظهور معماری جديدی هستيم که متناقض با شرايط 
از  برگرفته  که  جديد  معماری  در  است.  محيطی 
سيمانی،   بلوک  بتون،  از  است،  شهری  مورفولوژی 
آهن،  آجر و ... فراوان استفاده می شود. ولی بايد درنظر 
داشته باشيم که حتی ساختمان های شهری مناطق 
اقليمی  شرايط  از  تبعيت  به  گذشته  در  نيز  خشك 

ناحيه بنا می شدند!

متأسفانه بايد گفت كه با گسترش معماری شهری در روستاهای 
ــکونی به طور آشکار كاركرد  ــترش بخش های مس اين مناطق و گس
ــتايی كم رنگ يا حذف می شوند.  اقتصادی - تولیدی خانه های روس
ــتاها بزرگ شوند و خیابان كشی و فضای  سبز داشته  به ويژه اگر روس
باشند، به شهر تبديل می شوند و شهرداری ها به روستايی كه شايد 
ــت اجازۀ دامداری  ــان دام و فراورده های دامی اس ــا راه درآمدش تنه
نمی دهند؛ درحالی كه اين گونه شهرها »روستاشهر« به شمار می آيند 
ــان وابسته به زراعت و دامداری است. شکل 3 نمايی از خانة  و كارش
شهری شدۀ  روستايی را در يکی از مناطق خشك كشور نشان می دهد 

شکل 2:برش افقی يك خانة روستايی در منطقة ابوزيدآباد كاشان )اقتباس از بهفروز، 1374: 255(.
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كه به  سادگی گويای اين مطلب است.
ــتايی ناديده  ــد در زمینة دام روس ــن موضوعی كه نباي همچنی
ــت. در  ــت دام در بهره برداری های زراعی كوچك اس ــت، اهمی گرف
بهره برداری های كوچك و سنتی كه در حال حاضر اكثريت دارد، دام، 
ــتايی بعد از خداست.... به همین جهت، در گذشته، در  يار و ياور روس
بیشتر روستاها محل زندگی دام و انسان با هم بوده است و هنوز هم در 
بعضی از روستاها اين وضع به چشم می خورد )آسايش، 1374: 188(.

از اماكن مربوط به بهر ه برداری، وجهة شهری به خود می گیرند )دروئو، 
1991: 313( كه در اين صورت، باز مسائل و مشکالت خاص خود را 

خواهند داشت.

و  از محل دامداری  مشکل تفکيك محل سکونت 
مرغداری

ــتايی از محل دامداری يا مرغداری جدا  اگر محل سکونت روس
ــد، فرد روستايی بین محل زراعت، دامداری و مرغداری و محل  باش
سکونت مدام در رفت وآمد خواهد بود. برای مثال، روستايی بايد از دام 
خود )گاو و گوسفند( يا مرغ خود نگهداری كند، به آن ها آب و علف 
يا دانه بدهد و آن ها را از هجوم جانوران و سرقت حفظ كند. همچنین 
دربارۀ دام های شیری هر روز بايد دو بار آن ها را بدوشد كه اين وظیفه 
بیشتر بر دوش زن خانواده است. چگونه روستايی  هرروز دو بار بین 
ــکونت رفت وآمد كند؟ با چه وسیله ای اين كار را انجام  محل دام و س
دهد؟ چگونه شیر دوشیده شده را به محل سکونت خود حمل كند؟ 

)كردوانی، 1372: 142(.
ــکونت، بهره وری  ــزون بر اين، نگهداری دام به دور از محل س اف
اقتصادی كمتری برای روستايی خواهد داشت، زيرا اگر دام در روستا 
ــت می آورد، خوراک دام را با  ــتايی از هر فرصتی كه به دس بود، روس
ــتا فراهم می كرد يا مازاد  گیاهان خودروی كنار مزارع و باغ های روس
مواد غذايی و مواد زائد مصرفی را جلوی دام می ريخت. ولی با تفکیك 
محل سکونت روستايی از محل دام،  كمتر برای او چنین فرصت هايی 
ــدام با هزينة خود، به دام ها  ــت م پیش می آيد؛ در نتیجه مجبور اس
ــه نخواهد بود.  ــه در اين صورت نگهداری دام به صرف ــف دهد، ك عل
ــتايی برای مدت كوتاهی به ويژه در روزهای  البته ممکن است روس
ــکونت و دامداری و مرغداری رضايت داشته  اول، از جدايی محل س
ــت زمان و بروز مشکالت متعدد، او و خانواده اش  باشد، ولی با گذش
ــد و با تمام عالقه ای كه به نگهداری  از رفت وآمد خسته خواهند ش
ــود از نگهداری آن ها صرف نظر  ــور دارند، مجبور خواهند ب دام و طی
كنند. در اين صورت به اقتصاد و تغذية سالم خانوادۀ  روستايی لطمه 
ــود و كم كم روستايی تولیدكننده به روستايی شهرگرای  وارد می ش

مصرف كننده تبديل خواهد شد.
ــد محدود به  ــتايی ها در خانه های جدي ــکالت روس ــه مش البت
فعالیت های مکمل و جنبی، مانند دامداری، مرغداری و كارگاه های 
ــتی نیست،  بلکه در فعالیت  اصلی خود، يعنی زراعت هم  صنايع دس

مشکالتی دارند و آن، مشکل انبار است.

مشکل انبار
ــنتی، روستايی بخش هايی از خانه اختصاص به  در خانه های س
انبار آذوقه، علوفه، بذر يا ادوات كشاورزی دارد. چون كشاورز پس از 
برداشت محصول )گندم،  جو،  يونجه، كاه و ...( بخشی از آن را به عنوان 
بذر يا خوراک دام نگهداری می كند و برای اينکه از آفات، آتش سوزی 
ــد، آن را در انبار منزل ذخیره می كند. ولی در  ــرقت در امان باش و س
خانه های جديد كه به سبك خانه های شهری ساخته می شوند چنین 

ــتا بايد »به خانوادۀ  روستايی اين امکان را  بنابراين محیط روس
ــرۀ خود از فراورده های زراعی  بدهد تا ضمن تأمین احتیاجات روزم
ــه درآمدهای قابل توجهی دارند،  ــی، با انجام كارهای جنبی ك و دام
زمینة  اشتغال سالم اعضای خانواده فراهم شود. در واقع يکی از عوامل 
ــتايی ها به شهرها،  تجهیز كردن  مؤثر در جلوگیری از مهاجرت روس
ــتايی به امکاناتی از قبیل دامداری، مرغداری، كارگاه  خانه های روس
صنايع دستی نظیر قالی بافی و ... است كه اگر با فراهم شدن برخی 
ــه و  ــی، ]گاز و تلفن[، مدرس عوامل ديگر از جمله برق، آب لوله كش
ــد، ساكنان اين گونه  ــت، ]صنايع تبديلی كوچك[ همراه باش بهداش
ــتاها انگیزه ای برای مهاجرت نخواهند داشت )كردوانی، 1372:  روس

152 با اندكی تغییر(.
ــه چند علت در كنار  ــان ديگر، انجام فعالیت های مکمل ب به بی
ــت. نخست به جهت  ــتايی ها الزم اس فعالیت های زراعی برای روس
خودكفايی در  تأمین مواد غذايی و مصرفی خود، دوم به دلیل افزايش 
درآمد و سوم به جهت رفع بیکاری فصلی. بی گمان بیشتر خانه های 
روستايی جديد كه به سبك خانه های شهری شیك و مدرن ساخته 
ــخ گوی  ــتن امکانات جنبی، نمی توانند پاس ــوند به  دلیل نداش می ش
نیازهای روستايی ها باشند. البته ممکن است بگويند، در اين روستاها 
محل سکونت از محل فعالیت های اقتصادی تفکیك شده است، ولی 
در پاسخ بايد گفت: »خانه های روستايی با جدا كردن محل سکونت 

شکل 3. نمای درونی يك خانه روستايی شهری شده در عالء سمنان )اقتباس از: سعیدی، 1378: 80(
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فضاهايی ديده نمی  شود. در نتیجه، روستايی به اجبار از مکان هايی 
ــاختمان های جديد در  ــويی و توالت كه در س مانند زيرپله، دست ش
ــتايی به استفاده از آن ها  ــاختمان ساخته می شوند و روس داخل س
عادت ندارد، به جای انباری استفاده می كند؛ درحالی كه همین توالت 
را روستايی در خانه های سنتی با يك فاصلة منطقی دورتر از اتاق های 
مسکونی معموالً پشت خانه يا نزديك بهاربند و طويله می ساخت تا 

اهل خانه از بوی زنندۀ آن اذيت نشوند.

نتيجه گيری و پيشنهاد
باتوجه به آنچه گذشت، می توان گفت تغییرات انجام گرفته در 
بیشتر ساخت وسازهای خانه های روستايی در مناطق خشك كشور، 
ــت، بلکه با  ــرايط جغرافیايی اين مناطق نیس ــب با ش نه تنها متناس

ويژگی های فرهنگی و اقتصادی ساكنان منطقه نیز تناسبی ندارد.
ــت با تحوالتی كه در جامعة جهانی  با اين حال نبايد انتظار داش
ــتاهای كشور از تحول باز بمانند، چنان كه  درحال انجام است،  روس
ــتايی دست كم در كشورهای توسعه يافته، گرايش به  خانه های روس
هم شکل شدن دارند. برای مثال، در انگلستان و اياالت متحدۀ آمريکا 
ــهیالتی  ــخنی به میان آورد، زيرا تس ديگر نمی توان از انواع ناحیه س
ــوع خاصی از خانه ها را  ــل در نواحی پديد آورده، ن كه امر حمل ونق
براساس الگوهايی يکسان رواج بخشیده است؛ خانه هايی كه تفاوت ها 
ــی آن هاست. مزرعة  و تمايزات آن ها تنها مربوط به وجوه غیر اساس
آمريکايی6 با حیاط باز كه در آن سکونت از محل كار جداست و انبار 
ــعتی فوق العاده به خود می گیرد،  ــه و كاهدان و انبار ملزومات وس غل
ــهری نشان نمی دهد  مفهوم جغرافیايی متفاوتی را با فالن حومة ش

)دروئو، 1991: 332 با اندكی تغییر(.
ــه ويژگی های جغرافیايی، فرهنگی و اقتصادی و امکانات   اگرچ
روستاهای آمريکايی و اروپايی به  هیچ وجه قابل مقايسه با روستاهای 
ــاخت خانه های جديد  ــت، ولی بهتر است موضوع س كشور ما نیس
ــتايی با جديت دنبال شوند. آنچه در اين باره مهم می نمايد، اين  روس
است كه احداث خانه های جديد بايد به گونه ای باشد كه روستايی و 
خانواده اش در آن هم احساس آرامش داشته باشند و هم بتوانند به 
ــان مهم است  فعالیت های مکمل و جنبی كه ازنظر اقتصادی برايش
بپردازند. دكتر كردوانی در اين باره می نويسد: »می دانیم كه خانه های 
ــداری دام )آغل(  ــژه آن هايی كه در كنار محل نگه ــتايی، به وي روس
ــتند از لحاظ بهداشتی و حتی مقاومت در برابر حوادث طبیعی  هس
از قبیل زلزله و ... عیب و نقص هايی دارند. اما با آموزش و راهنمايی 
ــتی و سالم  ــتايی ها و دادن امکانات به آن ها می توان در بهداش روس
ــتن محیط به میزان قابل توجهی كمك كرد، به طوری كه  نگهداش
روستايی هم خانة بهداشتی داشته باشد و هم از محیط كار و فعالیت 
ــت«  ــتايی اس ــد كه ايده آل او در جامعة  روس پر درآمد برخوردار باش

)كردوانی، 1372: 153(.
البته در كنار اين اقدامات از تولیدات فناوری در بخش زراعت و 
دامداری هم نبايد غافل بود. امروزه »با قبول هزينه های اندک می توان 
ماشین آالت كشاورزی را در زير سايبان های فلزی قرار داد كه به تدريج 

جای انبارهای واجد ديوار را می گیرند. از سوی ديگر، ماشین های درو، 
ــتايی را از احداث و بهر ه برداری از انبارهای  خرمن كوب و پرس، روس
بزرگ معاف می دارد، زيرا كاه و يونجه را به صورت فشرده درمی آورند 
ــاس می شود. شیوۀ خشك  كه نیاز كمتری به انبار كردن آن ها احس
كردن علوفه در چراگاه ها بش از پیش منسوخ شده و علوفه را از اين 
پس در سیلو نگهداری می كنند. اين سبب شده است تا در روستاها به 
احداث نوعی سیلوی ابتدايی اقدام نمايند. همچنین می توان از آغل ها، 
آخورها و انبارهای پیش ساخته برای نگهداری آزادانة دام استفاده كرد 
كه مقرون به صرفه است و فضای كمتری را اشغال می كنند )دروئو، 

1991: 332 با اندكی تغییر(.
ــك روش تلفیقی در  ــری ي ــد به كارگی ــن به نظر می رس بنابراي
ــکالت فعلی  ــتايی تا حدود زيادی مش ــاكن روس ــاز مس ساخت وس
ساخت وساز روستايی را رفع خواهد كرد. در اين زمینه شايد بهتر باشد 
كه برای ساخت بخش مسکونی خانه های روستايی رويکردی سنتی 
داشت، يعنی ضمن درنظر گرفتن معماری مناطق خشك از مصالح 
ــفت كاری بنا استفاده كرد و هم زمان از مصالح سنتی  مقاوم برای س
مانند آجر بندكشی شده برای حیاط، پشت بام و نمای ساختمان بهره 
گرفت. همچنین برای بخش های جانبی مانند انبار و آغل، می توان از 
محصوالت و تولیدات فناوری های جديد، در روستاها بهره گرفت كه 

هم بهداشتی و هم كم جاگیر و مقرون به صرفه اند.

پینوشتها
1. Urbanization
2. Morphology
3. Ruth Class
4.Max derraw
5. Plan
6. Farm
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علی دهقانی
دبیر آموزش وپرورش و دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی، دانشگاه اصفهان

ی
ای
في
غرا

ج
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ها
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ور
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ن

اشاره
باتوجه به گستردگی دانش بشری و پیدایش شاخه های جدید از علوم قدیمی، بر اهمیت علوم میان رشته ای و جایگاه آن ها 
افزوده می شود. جغرافیای پزشکی شاخه ای جدید از علم کهن جغرافیاست که تالش می کند با استفاده از ابزارها و تکنیک های 

جدید در ارتقای سالمت و تندرستی انسان و محیط زیست او نقش مثبتی داشته باشد.
هدف از تدوین این نوشتار، کنکاشی است در جغرافیای پزشکی که با ارائة مطالبی در مورد تاریخچه، موضوع، اهداف و 

کاربرد این رشته به معرفی آن می پردازیم.
در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به این رشتة دانشگاهی باتوجه به تغییرات سریع محیطی و فرهنگی در جامعه و تأثیر 

این تغییرات بر محیط و سالمت انسان ها تأکید شده است.

کلیدواژهها:جغرافیای پزشکی، محیط زیست، بیماری ها، سالمتی

جغرافيای پزشکی
تاریخچه، موضوع، اهداف و کاربرد
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مقدمه
حف��ظ تندرس��تی و رهایی از درد و رنج از مهم ترین مس��ائلی 
اس��ت که همواره فکر بش��ر را به خود مشغول داشته است. اگرچه 
بروز بس��یاری از بیماری ها و ناخوشی های انسان، ریشه در محیط 
و رعایت نکردن بهداشت دارد. اما بشر امروزی با اقدامات آگاهانه 
ی��ا ناآگاهانة خود از قبیل تخریب بی روی��ة جنگل ها و مراتع، دفع 
نامناس��ب فاضالب ها و زباله های ش��هری، صنعتی، عفونی، سمی، 
رادیواکتیو و غیره و نیز، استفاده از حشره کش ها، کودهای شیمیایی و 
رهاسازی آالینده های دیگر در محیط، زمینة بروز یا تشدید مشکالت 
زیست محیطی مانند افزایش دمای زمین، تغییرات اقلیمی و فرسایش 
الیه ازون را فراهم کرده است. این موضوع به نوبة خود باعث تهدید 
سالمتی انسان و بروز بیماری های گوناگون، بازپدیدی بیماری های 

گذشته و پیدایش بیماری های جدید در جامعة بشری شده است.
در اینج��ا موضوعی با عنوان بهداش��ت محیط زیس��ت مطرح 
می شود که سازمان بهداش��ت جهانی آن را به این صورت تعریف 
کرده است: »کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و 
سالمت بدنی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند داشت« 
)امیر بیگی، 1385: 9(. از این رو ش��ناخت محی��ط و تأثیر آن روی 
انسان و سیستم بیولوژیکی او که از موضوعات اصلی جغرافیاست 
خود را نشان می دهد و سالمتی انسان و محیط زیست او را به این 

عمل وابسته می سازد.
یکی از ش��اخه های جدید دانش جغرافی��ا که هم زمان با تغییر 
شیوه های زندگی انس��ان و فراهم آمدن آمارهای بهداشتی، رشد و 
توسعه یافته، جغرافیای پزشکی1 اس��ت که هدف آن بررسی انواع 
بیماری ها، به ویژه بیماری هایی اس��ت که معل��ول عوامل گوناگون 
محیطی یا تغییرات رفتاری انسان اند. همچنین تشخیص کانون های 
اصلی و راه های س��رایت و انتش��ار بیماری ها در مناطق مختلف و 
چگونگی پراکندگی و همه گیری آن ها از وظایف دیگر این رش��ته 
از جغرافیاست. پرواضح است که وجود این گونه اطالعات، کمک 
بزرگی به پیش��گیری و جلوگیری از انتش��ار بیماری ها خواهد کرد 
و همین امر که از لحاظ بهداش��ت و س��المت انسان دارای اهمیت 
فوق العاده است، ارزش جغرافیای پزشکی را به خوبی روشن می سازد. 
از این جهت علم جغرافیای پزش��کی را می توان علم »پیشگیری از 

بیماری هایی که با محیط در ارتباط هستند«، نامید.
بنابراین، جغرافیای پزشکی، شاخه ای از جغرافیای انسانی است 
که تمرکز آن بر طیف های جغرافیایی س��المت و نظام های مراقبتی 
سالمت است. این علم همراه با علوم آنتروپولوژی )انسان شناسی( 
پزش��کی، جامعه شناسی پزش��کی و اقتصاد س��المت به ما کمک 
می کند تا درک درس��تی از عوامل تأثیرگذار بر سالمت و تندرستی 

جمعیت های انسانی داشته باشیم]11[.

تاریخچةجغرافیایپزشکی
س��ابقة جغرافیا و جغرافیای پزشکی به عصر پا گذاشتن انسان 

روی زمین و بروز بیماری ها و ناخوش��ی های او بازمی گردد. با این 
حال، بقراط2 در پنج قرن قبل از میالد می گوید: »آن کس که طالب 
مطالعة تأثیرات هنر پزش��کی است باید قبل از همه چیز به تأثیرات 
فصول توجه کند و سپس از تأثیرات بادهای گرم و سرد و کیفیت آن 
اطالعاتی به دست آورد و سپس در زمینة فضای سبز و مناطق پر آب 

مطالعه کند« )شکوئی، 1354: 345(.
عنوان جغرافیای پزش��کی را ابتدا دکتر آلفرد هویلند3 در س��ال 
1892 به کار برد. این دانش��مند در همان س��ال، تحقیق پرارزشی را 

با عنوان »پراکندگی جغرافیایی امراض در بریتانیا« به چاپ رساند.
البته قبل از آن به جای عنوان »جغرافیای پزشکی«، »توپوگرافی 
پزشکی« معرفی شده بود، چنانکه در سال 1829 دکتر جیمز کالرک 
کتابی با عنوان تأثیر آب و هوا در جلوگیری و درمان بخشی امراض 
مزمن و در س��ال 1830، دکتر جان هن��ن4 اثر مهم خود را با عنوان 

تصویری از توپوگرافی پزش��کی در نواحی مدیترانه ای منتشر کرده 
بودند )شکوئی، 1354: 353(.

فعالیت جدی در زمینة جغرافیای پزش��کی به عنوان یک شاخة 
مس��تقل علمی با 1600 تحقیق پزش��کی از نیمة دوم قرن نوزدهم 
میالدی آغاز شد. در سال 1966 بنیان گذاری مؤسسة »تحقیق در امر 
بیمارس��تان ها در حوزة شیکاگو« و به کار گرفتن جغرافی دانان نسل 
جدی��د مانند برایان بری5 و ریچ��ارد موریل6 زمینه را برای پیدایش 
نظریه ها و تحقیقات مهم در جغرافیای پزشکی فراهم کرد )بیگدلی، 

.)128 :1380
در میان دانشمندان مسلمان، محمد بن زکریای رازی، دانشمند 
برجس��ته ای بود که در مقاله ای باعنوان »علت زکام مزمن در فصل 
بهار و هنگام گل آوری گل س��رخ« اثر دانه های گرده را بر دس��تگاه 
تنفسی بررسی کرد. همچنین در میان اندیشه های او که به نظر می رسد 
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برای نخستین بار به رشتة تحریر درآمده باشند، موقعیت واحدهای 
مسکونی در دامنه های رو به باال و رو به پایین تپه های مناطق آلوده به 

عفونت بوده است )ابوعلی، 1390: 12- 13(.
پزشکی جغرافیایی در طب اسالمی جایگاهی ویژه داشته است، 
چنان که بوعلی سینا پس از گشایش بحث هوا در فلسفة نظری طب 
اسالمی با بیان این گفتار که هوا در هر فصلی به مزاج های مختلف 
درمی آید، به ذکر مفصل مزاج  فصل ها می پردازد و می نویسد: »این نکته 
را نیز بدان که هر یک از فصول در هر منطقه از مناطق زمین، نوعی 
بیماری را برمی انگیزد. بر طبیب است که بیماری ویژة سرزمین های 
مختلف و تابع فصول مختلف را به خوبی بشناسد تا بتواند وسایل 
پیشگیری یا چاره جویی و معالجة آن ها را تدبیر نماید. گاهی اتفاق 
می افتد که در یک روز معین، حالت فصل معینی بروز می کند؛ روزی 
ممکن است زمستانی و روز دیگر تابستانی باشد؛ روزی پیش می آید 
که می توان آن را پاییزی نامید و سرانجام روز دیگری را می بینیم که 
در آن هم گرما و هم سرما هر دو عارض می شوند. هر فصلی از سال 
برای کسانی که مزاج صحی آن ها با مزاج فصل مورد نظر متناسب 
است سازگار می باشد. هر فصلی برای کسانی که دارای مزاج مخالف 

با مزاج فصل هستند، ناسازگار می باشد.«
شیخ الرئیس ابوعلی سینا، همچنین در فّن دوم از کتاب قانون در 
طب در فصل هایی به معرفی انتشار و پراکنش بیماری های گوناگون 
در فصول مختلف پرداخته است. برای مثال، از ذکر پاتوفیزیولوژی 
شرایط بهاری در ایجاد بیماری های این فصل براساس فلسفة نظری 
طب اسالمی به بیماری های بهاری چنین اشاره می کند: »بیماری های 
به��اری از ای��ن قرارن��د: دگرگون ش��دن خون )اخت��الالت الدم(، 
خون ریزی بینی، تش��دید بیماری  مالیخولیایی و مزاج های سودایی، 
ورم ها، دمل ها، خراج ها، خناق و دیفتری که ممکن اس��ت کش��نده 
باش��د، ترک برداش��ت رگ ها، پیدایش بزاق و خدوی )آب دهان( 

خون آلود و سرانجام سرفه.«
شیخ الرئیس سپس به عوامل جغرافیایی چون عرض جغرافیایی، 
بلندی ها و پستی  های زمین، کوهساران، دریا، بادها و تأثیرات محیط 

زیست بر سالمت و بیماری انسان می پردازد]13[.
در ای��ران معاصر، اولی��ن جغرافی دان که به ص��ورت علمی به 
جغرافیای پزشکی توجه کرد مرحوم پروفسور حسین شکوئی بود 
که در سال های 1351 و 1354 شمسی به نگارش دو مقاله با عناوین 
»جغرافیای سرطان« و »جغرافیای پزشکی و روش تحقیق در آن« در 
نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز همت گمارد )اسماعیلی، 

.)18 :1389
دکتر ش��کوئی همچنین در جلد دوم کتاب اندیش��ه های نو در 
فلسفة جغرافیا، جغرافیای پزشکی را نمونه ای از جغرافیای ساختاری 
می دان��د و می گوید »در مطالعة بوم شناس��ی امراض، به مناس��بات 
متقابلی میان امراض و گس��ترش جغرافیایی آن با ش��رایط طبیعی، 
اجتماعی، اقتصادی و مکانی برخورد می کنیم. جغرافیای ساختاری 
بر این باور است که علل گسترش جغرافیایی امراض، بیش از شیوة 
زندگی افراد، به نظام های سیاسی و اقتصادی کشورها وابسته است« 

)شکوئی، 1382: 172(.
پس از ایشان، دکتر زردشت هوشور، عضو هیئت علمی دانشکدة 
بهداشت دانشگاه تهران، کتابی باعنوان مقدمه ای بر جغرافیای پزشکی 
ایران در سال 1365 شمسی با هدف نمایش الگویی از تأثیر عوامل 
محیطی بر امور مربوط به پزش��کی و بهداش��ت منتش��ر س��اخت 

)اسماعیلی، 1389: 18(.
س��پس دکتر محمود مهدی نژاد از رس��الة دکترای خود با عنوان 
»جغرافیای پزشکی شهر اصفهان« به راهنمایی دکتر حسن قره نژاد در 
س��ال 1377 دفاع کرد. ایشان همچنین قبل از این با انجام مطالعات 
میدانی در منطقة بشاگرد استان سیستان وبلوچستان، کتابی با عنوان 
جغرافیای پزشکی بشاگرد به منظور محرومیت زدایی از آن منطقه به 

رشتة تحریر درآورده بود.
کتابی دیگر با عنوان جغرافیای پزشکی و نقش آن در سکونتگاه های 
انسانی به قلم دکتر پژمان اسماعیلی و مقدمة دکتر سیدرحیم مشیری با 

نگاه ویژه به استان اصفهان در سال 1389 تألیف شده است.
در س��ال 1388 به همت اساتید و مس��ئوالن دانشگاه اصفهان 
به ویژه دکتر محمود مهدی نژاد و دکتر مجید غیاث، رشتة  جغرافیای 
پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد در هفتصدوسی ویکمین شورای 
برنامه ریزی آم��وزش عالی وزارت علوم، تحقیق��ات و فنّاوری به 
تصویب رسید و دانشگاه اصفهان به عنوان اولین دانشگاه مجری در 
سطح دانشگاه های کشور، اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته، در 

مهرماه سال 1390 کرد.

تعاریف
نیل م��ک گالش7: »جغرافیای پزش��کی، مطالع��ة پراکندگی و 
توزیع بیماری ه��ای روی زمین، همراه با ذکر علل جغرافیایی آن ها 
و نیز، مطالعة محیط زیس��ت در ارتباط با س��المت انسان است؛ که 
از جنبه ه��ای مه��م آن، نمایش پراکندگی بیماری ه��ا و مرگ و میر 
به صورت کارتوگرافیکی است« )پوراحمد و یاور، 1380: 13- 14(.

دکت��ر ژاک می8: »جغرافیای پزش��کی، مطالع��ة بین پدیده های 

نمودار رابطة متقابل جغرافیای پزشکی با سایر علوم
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پاتولوژیکی و عوامل محیطی است« )شکوئی، 1354: 339(.  
دکتر هوشور: »جغرافیای پزشکی، شاخه ای از جغرافیای انسانی 
است که به مطالعة روابط بین محیط طبیعی و پراکندگی بیماری  ها 

می پردازد« )هوشور، 1377: 64(.
بنابراین، جغرافیا ی پزشکی با پرداختن به نحوة شکل گیری، تکامل، 
اوج، افول، گسترش و انتشار فضایی بیماری های منطقه ای و زمان و 
اکولوژی مناسب خصیصه های مکانی و زمانی آن ها کمک خواهد کرد 
تا امکانات بهداشتی و درمانی در امر بهبود و توسعة سالمت اجتماعی 
به صورت برنامه ریزی ش��ده، بازشناس��ی ش��ود و در نهایت شرایط 

مطلوب تری را برای توسعة سالمت جوامع فراهم آورد.
در نتیجه، جغرافیای پزشکی ترکیبی از علوم محیطی و پزشکی و 
یکی از علوم میان رشته ای است که در حوزة علوم محیطی، یک سر در 

علوم انسانی و فرهنگی و یک سر در علوم پزشکی و بهداشت دارد.

اهمیتموضوع
از آنجا که علم جغرافیا از بررسی محیط و انسان و روابط متقابل 
آن دو با یکدیگر سخن می گوید، شاخة جغرافیای پزشکی نیز با الهام 
از روابط دو عامل یعنی دگرگونی های بیولوژیکی انسان و تغییرات 
محیط طبیعی روی انسان به مطالعه و تأثیر متقابل این دو عامل نسبت 
به هم می پردازد. به این ترتیب، بیماری حاصل از اثر تغییرات محیط 
جغرافیایی و دگرگونی های بیولوژیکی انس��ان به عنوان یک پدیدة 
جهان��ی و همه گیر در درج��ة اول به صورت رابطه با محیط زندگی 
انس��ان و در درجة دوم به صورت توزیع جغرافیایی آن در ناحیه و 
منطقه، موضوع اصلی جغرافیای پزشکی را تشکیل می دهد. همچنین 
از آنجا که برخی از بیماری ها در صورت حاد به مرگ انسان ها منتهی 
می ش��وند، مطالعه و تعیین شاخص طول عمر جمعیت در سطوح 
مخلتف شهر، کشور و جهان، یکی دیگر از امور مهم در تحقیقات 

جغرافیای پزشکی به حساب می آید )مهدی نژاد، 1377(.
ش��رایط اقلیمی و موان��ع طبیعی نظیر اقیانوس، از یک س��و و 
وابس��تگی بعضی از عوامل عفونت زا به ناقلین و مخازن خاص، از 
سوی دیگر، باعث محدود شدن بعضی از بیماری ها به مناطق خاصی 
از کرة زمین ش��ده اند و گاهی این محدودیت  به هیچ یک از عوامل 
ذکر شده مربوط نیست، بلکه شرایط اقتصادی و فرهنگی بعضی از 
کشورها مانع دستیابی به کنترل و ریشه کنی برخی از بیماری ها شده 
است، حال آنکه بسیاری از کشورهای دیگر، چنین توفیقی را کسب 
کرده اند، ولی باید توجه داشت که امنیت بهداشتی هر کشوری تنها 

در سایة امنیت جهانی بهداشت حاصل می شود.
بنابرای��ن باوجود محدودیت های جغرافیایی، مس��افرت های 
سریع الس��یر و مبادلة کاالهای مختلف بین کشوری، کل جهان را 
به س��یاحتگاه یا بازارچة محدودی تبدیل کرده است که هر لحظه 
میلیون ها نفر از کش��ورهایی به کشورهای دیگر در حال پروازند 
ی��ا چند میلیون تن کاال بین کش��ورهای مختل��ف در حال مبادله 
است و همة این ها یعنی تماس نزدیک تمامی سکنة کرة زمین با 
یکدیگر و احتمال بالقوة انتشار بیماری های محدود و منطقه ای به 

س��ایر مناطق کرة زمین. با وجود این، حتی کانون های جغرافیایی 
بیماری ها به قّوت خود باقی هستند و آگاهی از انتشار جغرافیایی 
بیماري ه��ا ب��رای برنامه ریزی های بهداش��تی هر کش��ور الزم و 
ضروری اس��ت. بنابراین هر کش��ور، در راستای برطرف ساختن 
بیماری ه��ا از موقعیت هر بیماری در کل جهان و مناطق مختلف 
کشور اطالع پیدا می کند و تدابیر بهداشتی الزم برای مسافران خود 
به کش��ورها و استان های دیگر و پذیرش مسافر از سایر مناطق را 
در سیاست گذاری های بهداشتی خود می گنجاند. بدیهی است که 
هرچه کشورها به همدیگر نزدیک تر باشند، اشتراکات و تشابهات 
بیش��تری در سرنوشت بهداش��تی آنان وجود دارد و لذا آگاهی از 
وضعیت بیماری های هر منطقة جغرافیایی برای کشورهایی که در 

آن منطقه واقع شده اند از اهمیّت بیشتری برخوردار است]12[.
در حقیق��ت، جغرافی��ای پزش��کی در ت��الش اس��ت تا از 
پراکندگ��ی و گس��ترش جغرافیایی بیماری های��ی بحث کند که 
متأثر از محیط جغرافیایی اس��ت و چ��ون جغرافیا علم چون و 
چرایی و به دنبال یافتن علت هاس��ت، بدون شک شناخت علل 
جغرافیایی بیماری ها از وظایف این دانش کهن اس��ت )هوشور، 

.)65 -64 :1377

زمینههایمطالعاتیجغرافیایپزشکی
جغرافیای پزش��کی، ش��اخه ای از جغرافیای انس��انی است که 
از جغرافیای طبیعی سرچش��مه می گیرد. در این رش��ته از جغرافیا، 
شناخت تأثیر عوامل طبیعی )مانند آب و هوا، شدت و جهت وزش 
باد، بارش، دما، تابش آفتاب، مخاطرات طبیعی، تشعشعات رادیواکتیو 
طبیعی، ارتفاع منطقه، مختصات جغرافیایی، بافت و جنس ترکیبات و 
اجزای خاک، عناصر و مواد معدنی و آلی موجود در محیط، پوشش 
گیاهی و انواع موجودات زندة بس��یار ریز و درشت اندام، کیفیت و 

کمیّت آب( بر پیکر انسان مورد نظر است.
از س��وی دیگر، مطالعة تأثیر عوامل انسانی )مانند ساختارهای 
اجتماعی، شیوة زندگی افراد، نژاد، شغل، فرهنگ، مذهب، سیاست، 
افزایش شهرهای چند میلیونی، صنعتی شدن، تغذیه، برنامه ریزی  های 
مکانی و ش��هری و روستایی، برنامه ریزی های اقتصادی، شیوه های 
بهره ب��رداری از زمین، مهاجرت و توریس��م، تح��والت جمعیتی، 
حاشیه نشینی در شهرها، جنگ و فقر( بر انسان و محیط زیست او از 

دیگر زمینه های مطالعاتی جغرافیای پزشکی است.
در ادام��ه به طور خالص��ه به نمونه هایی از موضوعاتی اش��اره 

می شود که زمینة تحقیقاتی جغرافیای پزشکی دارند.

 پراکنش فضایی بیماری های مختلف در یک منطقة جغرافیایی؛
 شناسایی کانون های انتشار بیماری ها و علل پیدایش آن ها؛

 نقش تغییرات اقلیمی در پیدایش، گسترش و بازپدیدی بیماری ها؛
 تغییر سبک زندگی انسان ها و بروز بیماری ها؛

 نقش تغییرات آب و هوا در تغییرات کمی و کیفی آب، خاک و 
تولیدات کشاورزی.
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کاربردواهدافجغرافیایپزشکی
جغرافیای پزش��کی درصدد برقراری ارتب��اط و همکاری بین 
جغرافیا و علوم پزشکی است تا از نتیجة این همکاری، کانون های 
انتشار بیماری ها شناخته و اقدامات الزم برای جلوگیری از گسترش 

آن ها فراهم شوند.
به عبارت دیگر، می توان گفت کاربرد و هدف جغرافیای پزشکی، 
شناخت تأثیرات عوامل مختلف جغرافیایی در سالمت و بیماری فرد 
و جامعه، آگاهی از پراکندگی جغرافیایی بیماری ها، کشف کانون های 
بیماری و علل پیدایش کانون ها، تعیین دورة فعالیت ساالنة کانون ها 
و یافتن راه حل های مناس��ب برای بی اعتبارس��ازی )بی اثر ساختن( 

کانون هاست )هوشور، 1365: 25(.
دکتر احمد مستوفی در کتاب جغرافیای عمومی، وظیفة جغرافیای 
امراض را چنین توصیف کرده است: »مناطق مختلف زمین هر یک 
بر حسب شرایط طبیعی برای دریافت بعضی امراض مناسب اند. در 
این نواحی، پزش��ک با شناس��ایی کامل وضع آب و هوا و پستی و 
بلندی های زمین و نوع معیشت مردم منطقه، می تواند محیط نشو و 

نمای مرض را معلوم دارد« )هوشور، 1365: 17(.
بنابراین، بررسی وشناس��ایی بیماری ها از آن حیث که چگونه 
بر گروه های  انس��انی اثر می گذارند و اینکه گروه چگونه در مقابل 
بیماری به دفاع می پردازد و همچنین شناخت نحوة پیدایش، سرایت 
و توزیع و پراکنش بیماری ها و شناسایی میزان مرگ و میر هر بیماری 
در چارچ��وب الگوهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی گوناگون در 
مکان ه��ا و نواحی مختلف، از اهداف جغرافیای پزش��کی اس��ت 

)مهدی نژاد، 1377(.
به ط��ور خالصه می توانیم برای اهداف و کاربردهای جغرافیای 

پزشکی به موارد زیر اشاره کنیم:
 شناخت نقش عوامل جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی در سالمت 

یا بیماری انسان ها در مناطق مختلف جغرافیایی؛
 اس��تفاده از تکنیک ها و ابزارهای جغرافیایی مانند GIS و نقشه 

برای پیشبرد اهداف بهداشتی و تأمین سالمت در مناطق مختلف؛ 
 ایجاد ارتباط بین علوم محیطی و علوم پزشکی و بهداشت؛

 شناسایی کانون های مکانی انتشار فضایی بیماری های واگیر و تالش 
برای جلوگیری از گسترش آن ها با توجه به نظریة پخش در جغرافیا؛

 مکان یابی مراکز بهداش��تی و درمانی در سطح کشور با توجه به 
بحث توسعة پایدار و آمایش سرزمین؛

 آموزش و ارتقای سطح آگاهی های توده های مردم مناطق مختلف 
در مورد محیط زندگی و اس��تفاده از تجربیات آن ها برای باال بردن 

سالمت و بهداشت محیط زندگی خود؛
 افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی با داشتن زندگی شاداب و امید 

به زندگی بیشتر برای مردم مناطق مختلف.

ضرورتتوجهبهجغرافیایپزشکی
ایران از جمله کش��ورهایی است که به دلیل گستردگی در طول 
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مسئوالن با برنامه ریزی صحیح و مدون، زمینة تحقیق و پژوهش در 
مقیاس جهانی، ملی و منطقه ای در این مورد خاص را فراهم کنند تا 
شاهد جامعه ای سالم بدون مشکالت انسانی و زیست محیطی باشیم.
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چکیده
تاریخ ژئومورفولوژی می تواند دستمایة  با ارزشی برای دانشجویان این رشته باشد. بزرگ ترین و سودمندترین کاری که 
در گذشته ژئومورفولوژیست ها به آن فکر می کردند یا انجام می دادند انتشار کارشان بود. همچنین دسترسی هایی به تعدادی 
از متون بسیار خوب در مورد تاریخ ژئومورفولوژی وجود دارد که به دلیل عمومیت دادن، توضیح دادن تمایالت و آشکار 
ساختن پیوستگی های تاریخی، منابع اولیه و اتفاقات گذشته را بازنگری و تحلیل می کند. جذابیت در تاریخ این رشته، البته 
بین ژئومورفولوژیست ها بسیار زیاد است. با وجود این عالوه بر شرح پیوستگی آکادمیکی ژئومورفولوژی با دو رشتة  مجزا، 
ترکیب تاریخ ژئومورفولوژی در عرصه های ژئومورفولوژی سطح دانشگاهی چندین فایدة آموزشی دارد. تاریخ یک موضوع 
محبوب اس��ت،  و ارائة چندین مفهوم ژئومورفولوژی اس��تفاده شده در دیدگاه تاریخی می تواند به حفظ و تحریک انگیزة  
دانشجویان کمک کند. به دلیل گرایش دانشجویان دورة کارشناسی به ادبیات کهن به دلیل شامل بودن توصیفاتی خیلی کیفی و 
جزئیات رو ش شناسی آن نسبت به ادبیات اخیر، ممکن است آن ها برخی مفاهیم را بهتر از یادداشت های قدیمی درک کنند. 
با مطالعة  ادبیات اصیل، دانشجویان به جای اینکه تنها بر تفسیرهای دیگران تکیه  کنند، برای خودشان تعیین می کنند که کاربران 
قبلی چه چیزهایی را انجام داده اند. مطالعة ادبیات اصیل همچنین به دانشجویان کمک می کند تا بفهمند آنچه گذشتگان انجام 
داده اند به معنای کم هوشی آن ها نیست و مثل خواندن منتقدانة  ادبیات ژئومورفولوژی اخیر، خواندن منتقدانة متون تاریخی 
ژئومورفولوژی می تواند ارزش ایده های تاریخی جدید را نشان دهد. مجموعة موضوعی از ادبیات تاریخی به دانشجویان 
کمک می کند تا با روش علمی، آزمایش و آزمون فرضیه ها و منشأ آن ها و چگونگی توسعة تفاسیر در این زمینه آشنا شوند 
و بدانند چگونه علم از طریق کارهای شخصی در یک زمینة جامعه شناسی حرکت می کند. لحاظ کردن تاریخ ژئومورفولوژی 

در برنامه های درسی به استقرار تحقیق معاصر در چشم انداز گذشته به موازات چشم انداز آینده کمک می کند.

کلیدواژهها: تاریخ ژئومورفولوژی، آموزش، دیدگاه تاریخی، ژئومورفولوژی آموزشی، برنامة آموزشی ژئومورفولوژی، 
ادبیات ژئومورفولوژی تاریخی

رش��تة خود نش��ان داده اند، بح��ث روی نقش تاری��خ در آموزش 
دانشجویان ژئومورفولوژی متمرکز می شود. اگرچه این گزارش بر 
ژئومورفولوژی آمریکای شمالی تأکید می کند، فواید آموزشی منتج 

1.هدف
این مقاله ب��ه تاریخ ژئومورفول��وژی و ارزش آن به عنوان یک 
وسیلة آموزشی اهمیت می دهد. بعد از تصور طبیعت ثبت تاریخی 
رش��ته و درجة جذابیت آن که ژئومورفولوژیست ها قباًل در تاریخ 

 تاریخ ژئومورفولوژی
نويسنده: دوروتی ساک، گروه جغرافیا، دانشگاه اوهايو

مترجم: حسين عزيزی، دانش آموخته كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

ارزش آموزشی
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از همکاری تاریخ در آموزش رشته به طور جغرافیایی محدود نشده 
است )والکر و گراباو، 1993(.

2.عناصرتشکیلدهندةتاریخژئومورفولوژی
1-2.شروعوپایانیکدورةتاریخی

به دلی��ل توجه ای��ن مقاله به اینکه چه چیزهایی در گذش��ته در 
حیطة مطالعات لندفرم اتفاق افتاده اس��ت، شایس��ته است به زمانی 
که تاریخ ش��روع می ش��ود توجه کنی��م )دیوی��س، 1969(. برخی 
ژئومورفولوژیس��ت های آمریکایی تالش کرده بودن��د تا زمان را با 
دبلیو.امدیویس و توجه به موضوع را تقریباً در اواخر قرن نوزدهم 
 )1888 b، a( شروع کنند. دیگران ممکن است شروع  آن را از مک گی
بدانند، زیرا اولین کس��ی اس��ت که اصطالح ]ژئومورفولوژی[ را در 
انگلیس به کار برد )تینکلر، 1985: 4(. استفاده از واژة ژئومورفولوژی 
چه اهمیتی دارد؟ بس��یاری از ژئومورفولوژیست ها به اصرار تاریخ 
شروع این رشتة علمی را دهة 1870 می دانند، زیرا در آن  زمان گروو 
کارلگیلبرت زندگی می کرد که همگان تصور می کردند گزارش او 
روی زمین شناسی کوه های ِهنری تکة اصلی ادبیات ژئومورفولوژی 
آمریکا باشد. همچنین در این دهه پاول )1875( می زیست که مفهوم 
سطح اساس را توسعه داد. البته می توان آغاز این  رشته را خیلی پیش 
از این تاریخ، یعنی دهة 1840 دانست که فرمونت )1845( مشاهدات 

ژئومورفولوژی خود روی دریاچة بزرگ آمریکا را منتشر کرد.

پیوستگی مطالعات لندفرم با رشتة زمین شناسی و جغرافیا به این 
معناست که دانشمندان قدیمی تر این رشته در تاریخ ژئومورفولوژی 
نقش داش��ته اند. در مورد همکاری های ژئومورفولوژی جیمز هاتن 
زمین شناسی و شریکش جان پلی فایر از اواخر قرن هجدم و اوایل 
قرن نوزدهم بسیار نوشته شده اس��ت )چورلی و همراهان، 1964؛ 
دیویس، 1969؛ کانینگام، 1997؛ تینکل��ر، 1985؛ ارمی، 1989(. در 
حقیقت، دین )1989( بیان می کند که » ما برای وابس��تگی اس��اس 
مؤثر ژئومورفولوژی به  نام هاتن دلیل خوبی داریم.« با وجود این آثار 
جغرافی دانان و زمین شناس��ان در این رشته به پیش از قرن هجدهم 
برمی گردد )دیویس، 1969؛ تینکلر، 1985؛ مارتین و جیمز،  1993(. 
همکاری اروپایی ها، مسلمانان، چینی ها و یونانیان باستان در مطالعات 
لندفرم مستند است و بیشتر ژئومورفولوژیست ها شاید با مارتین و 
جیمز )1993( موافق باش��ند که انس��ان های اولیه بخشی از دانش 

عناصر لندفرم را به دست آوردند و استفاده کردند.
تاریخ شروع ژئومورفولوژی مانند هر علم دیگر، تا حد زیادی 
بستگی به هدف این علم دارد. همچنین هیچ توافق آشکاری وجود 
ندارد تا اینکه همگان یک س��ند یا علم را قدیمی یا تاریخی بدانند،  
اگرچه کارهایی در برخی کتابخانه ها در جابه جایی مجالت از قفسه ها 
و استقرار آن ها در انبارها، مثل عتیقه ها، با مرز قراردادی بیست سال 

پس از تاریخ انتشار صورت می گیرد.
2-2منابعاولیهوثانویه

مواردی که آش��کار می س��ازند چ��ه چیزهایی در گذش��ته در 
ژئومورفول��وژی اتف��اق افتاده اس��ت ش��امل منابع اولی��ه و ثانویه 
می ش��ود. بزرگ ترین و سودمندترین نگاش��ته هایی که در گذشته، 
ژئومورفولوژیس��ت ها به آن فکر می کردند یا انجام می دادند،  انتشار 
کارشان بود. خالصه های کنفرانس و سمپوزیوم و برنامه ها می توانند 
منابع خوب اطالعات تاریخ باش��ند )انجم��ن جغرافی دانان آمریکا، 
1950؛ ویتک، 1989؛ ساک، 1989(. از نظریه ها، پرسش  و پاسخ ها و 
نامه ها برای بخش های ویرایشگر مجالت نباید به عنوان منبع بینشی در 
بحث هایی که مفاهیم کلیدی ژئومورفولوژی را می رساند، چشم پوشی 
کرد. با استثنائات نادر )برای مثال، هانت، 1982 و 1988(، دسترسی به 
مکاتبات شخصی، خاطرات روزانه و کارهای میدانی و یادداشت های 
آزمایش��گاهی منتشر نش��ده ، نسبت به منتش��رات اشخاص خیلی 
مشکل تر است. اگر موارد منتشر شده به دست آیند، ممکن است نظر 
اجمالی استثنایی دربارة شخصیت یک ژئومورفولوژیست یا توسعة 

یک مفهوم ژئومورفولوژی را فراهم آورند.
منابع ثانویة مربوط به تاریخ ژئومورفولوژی در دسترس است. 
ای��ن کتاب ها و مقاالت و تحقیقات، منابع اولی��ه، ایده ها و اتفاقات 
گذش��ته را مرور و تحلیل می کنند. آن ها ممکن است گرایش ها را 
خالصه، تفس��یر و روش��ن و بر آن ها تأکید کنن��د و با تعمیم دادن 
آن ها پیوس��تگی  تاریخی را نش��ان دهند. اگرچه محرکات فکری و 
گردآوری های بی نهایت باارزش به دست مورخان علم )آموزش دیده 

پیوستگیمطالعات
لندفرمبارشتة
زمینشناسیو
جغرافیابهاین
معناستکه
دانشمندانقدیمیتر
اینرشتهدرتاریخ
ژئومورفولوژی
نقشداشتهاند.در
موردهمکاریهای
ژئومورفولوژی
جیمزهاتن
زمینشناسو
شریکشجانپلی
فایرازاواخرقرن
هجدمواوایل
قرننوزدهمبسیار
نوشتهشدهاست

کارل گیلبرت

دبلیو. ام دیویس
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به عنوان مورخ( یا به دست مورخان دانشمند )آموزش دیده به عنوان 
دانش��مند( نوشته می شوند، اما منابع ثانویه از حوزه های زیادی مثل 
جذابی��ت، اولویت ها، اهداف و دیدگاه  نویس��ندگان تأثیر می پذیرد 

)گرینه، 1985؛ بروش، 1995(.

3.میزانتوجهژئومورفولوژیستهابهتاریخرشتةخود
آیا بیشتر ژئومورفولوژیست ها به تاریخ رشتة خود عالقه مندند؟ 
و آیا از ویژگی  آن به عنوان یک وس��یلة آموزش��ی آگاهی  دارند؟ در 
ادبیات به ارزش آموزش��ی تاریخ ژئومورفولوژی توجه بسیار کمی 
شده است. این امر نشان می دهد که نقش آموزشی آن شاید مفهومی 

باشد که بسیاری از ژئومورفولوژیست ها به آن بی توجه باشند.
جذابیت در تاریخ ژئومورفولوژی بی شک بین ژئومورفولوژیست ها 
خیلی متغیر است. برای مثال، یک ژئومورفولوژیست آمریکایی بیان 
می کن��د که او هیچ  یک از آث��ار جی. کا. گیلبرت را نخوانده و هیچ 
توجهی به کارهای انجام ش��ده نداشته اس��ت )آنون، 1992؛ ارتباط 
ش��فاهی(. از سوی دیگر، تعداد کمی از ژئومورفولوژیست ها تاریخ 
رشتة خود )برای مثال، استودارت، 1976 و 1992؛ تینکلر، 1987 و 
b 1989؛ هاربور، 1989؛ ساک، 1989 و 1992؛ بیکر، 1996( و نتایج 
تحقیق علمی شان را انتش��ار دادند )برای مثال، استودارت، 1969 و 
1990؛ هاربور، 1992 و 1995؛ بیکر و همراهان، 1993؛ ساک، 1995 

.)b، a 1997 ،و 1999؛ تینکلر
ژئومورفولوژیس��ت هایی که در نوش��تة خود به پس زمینه های 
تاریخی اشاره می کنند یا افرادی که عالوه بر مطالب جدید، مطالب 
قدیمی را فراهم می آورند، احتماالً منابعش��ان ب��ه عنوان مرجع در 
تاریخ ژئومورفولوژی جذابیت بیشتری دارد. با وجود این، در موارد 
بسیاری ارزیابی یک شخص از تاریخ رشتة  خود بر مبنای نوشته های 
خودش ممکن است مشکل باشد. این امر اتفاق می افتد، زیرا مربیان، 
ویرایشگران و منتقدان ممکن است از مضامین تاریخی دلسرد شوند 
و به همین دلیل، ش��اید هیچ یک از ژئومورفولوژیست ها به خوبی 

مضامین تاریخی را منتشر نکنند.
ی��ک دوم افرادی که به تاریخ این رش��ته توجه می کنند تعدادی 
ژئومورفولوژیست هستند که به انجمن های تاریخی مربوطه متعلق اند، 
از قبیل جامعة تاریخ علوم زمین )HESS(، گروه ویژة تاریخ جغرافیای 
انجمن جغرافی دانان آمریکا )AAG( و بخش تاریخ زمین شناس��ی 
جامعة زمین شناس��ی آمریکا )GSA(. در س��ال 1999، پانزده نفر از 
بیش از سیصد عضو جامعة بین المللی که به مطالعة تاریخ علوم زمین 
پرداخته بودند، ژئومورفولوژیست  بودند. اطالعاتی از AAG منتشر 
شد که بیست نفر هم در گروه ویژة ژئومورفولوژی )n =329( و هم 
در گ��روه ویژة تاریخ جغرافی��ا )n =135( در تاریخ 1999 عضویت 
داش��تند. در پایان همان سال 1440 نفر از 1922 عضو زمین شناسی 
کواترنری و بخش ژئومورفولوژی، به بخش تاریخ زمین شناسی نیز 
متعلق بودند که 476 عضو داشت. از این داده ها می توان نتیجه گیری 
کرد که به سختی پنج تا ده درصد ژئومورفولوژیست ها به تاریخ رشتة 

خود جذب می شوند.
راهی دیگر برای ارزیابی اینکه چه تعداد از ژئومورفولوژیست ها 
به تاریخ رش��تة خود جذب ش��ده اند، بررسی انتش��ارات تاریخی 
آن هاس��ت. ژئومورفولوژیس��ت ها کتاب های اندکی در مورد تاریخ 
رشتة خود نوشته اند که عبارت اند از: سه جلد تاریخمطالعةلندفرمها 
از چورلی و همراهان )1973- 1964(، بکینسیل و چورلی )1991( 
و دیویس )1969(، زمینروبهزوال،انقالبدرچش��ماندازعلم 
از کانینگهام )1977( و تاریخکوتاهیازژئومورفولوژی از تینکلر 
)1985(. به ع��الوه، دیویس )1927( زندگی نامة مفصلی از گیلبرت 
ب��رای آکادمی ملی علوم آماده کرد و باگنولد )1990( زندگی نامه ای 
از خود نوشت. همچنین ژئومورفولوژیست ها دوازده مقالة تاریخی 
را ویرایش )برای مثال، یوچلس��ون، 1980؛ تینکل��ر، 1989؛ والکر 
و گراب��او، 1993( و در مجالت منتش��ر کردند، این مقاالت عبارت 
بودند از تاریخچة انجمن جغرافی دانان آمریکا، مجلة انگلیسی برای 
تاریخ عل��م، جغرافی دانان کانادایی، تاریخ علوم زمین، پژوهش نامة 
جامعة زمین شناس��ی آمری��کا، ژئومورفول��وژی، تاریخ علم مجلة 
zeitchriftfur ge-  مموزش زمین شناسس��ی، جغرافی دان متخصص،

omorphologie و دیگر موارد. گفتنی اس��ت که انتشارات تاریخی 
ژئومورفولوژیس��ت ها به طور کامل از سوی مورخان مثبت ارزیابی 
شده است )مثل گرینه، 1989؛ لودان، 1992؛ بلوم، 1993(، مورخانی 
که اغلب دانش��مندان را افرادی دارای آموزش ناکافی در روش های 

تحقیق تاریخی می دانند )گرینه، 1985(.
سرانجام برخی از پس زمینه های تاریخی ارائه شده در کتاب های 
درسی ژئومورفولوژی عمومی برای نویسندگانی که به تاریخ اهمیت 
می دهند معیاری از وضعیت بحران در فرایند آموزشی به دست می دهد. 
جدول 1 کتاب های درس��ی بررسی شده برای این تحلیل را لیست 
کرده است. ارزیابی به کتاب هایی محدود می شد که تمام دامنه های 
زیرمجموعه های ژئومورفولوژی را پوشش می دادند، به طوری که با 

سابقةتاریخیکهنیکرشته،انگیزهدانشجویان
راتحریکمیکند،زیرادانشجویاناینپیوستگی

تاریخیرادوستدارند)رایت،1965،ساک
وپترسن،1998(ومردمدربارهگذشتهحس

کنجکاویطبیعیدارند)تینکلر،1985(.اگرچهدر
سال1970درایاالتمتحدهتعداددانشگاههایی
کهدرجاتیدررشتةتاریخبهدستآوردهبودند
کاهشیافتوهمچنینتعداددانشجویانیکه
ممکناستیککالستاریخبگیرند،کاهش

یافت،امارشتههایتاریخبیندانشجویان
ودبیرستانیهامحبوبباقیماندهاست
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این چنین آگاهی داده می ش��ود و معموالً تجدیدنظر را می پوشانند، 
به ویژه در فصل آغازین یک کتاب درسی.«

کتاب های درس��ی ژئومورفولوژی ک��ه اطالعات تاریخی قابل 
توجهی دارند، اساس��اً در روشی که ارائه می دهند، متفاوت اند. برای 
مثال، گزار ش های ژئومورفولوژی دیویسی بوتزر )1976(نظراتش را 
در مورد ژئومورفولوژیست های دیویسی آشکار می کند که به عنوان 

»چرخة فرس��ایش« شناخته شده اس��ت. این نوع نگرش روی همه 
تغییرات چهرة چش��م اندازها تحمیل شده است. در پایان، یک علم 
مش��اهده ای به یک اتاق بازی اس��تدالل قیاس��ی کاهش می یابد که 

می تواند به دست یک دانشجوی تازه وارد اداره شود.
عالوه بر واژه های »تحمیل ش��ده«، »کاهش یافته« و »اتاق بازی« 
بوتزر )1976( واژه ها و عبارت های پربار دیگری را با ژئومورفولوژی 
دیویسی همراه می سازد. واژه ها و یا عبارت هایی همچون پیشرفت 
آرام ش��ده، گناه، بی توجه به پیش��رفت های مهم، مانع، تحت کنترل 
درآوردن رش��ته، عدم تش��ابه به واقعیت تجرب��ی، دعوای معنایی، 
اشتباه شده و مرگ عقیمی. برعکس، او ژئومورفولوژی را در عصر 
پست  دیویسی، با واژه ها و عبارت هایی همچون مصلحت گراها، همه 
به س��وی خوبی، پاکی هوا، موج، تشدید شده، فنون جدید، آزادشده 
از س��نگینی  نظریه ای، مفاهیم زیاد تصفیه شده، ارزش افزایش یافته، 
مدل های نظریه ای جدید، تغییرات، مدرنیزاس��یون، خیلی از موعد 
گذش��ته، رضایت عمومی اندک و کثرت گرایی بیان می کند )بوتزر، 
1972: 10(. ب��ا وجود این، اس��پارکس )1972( نگاهی متفاوت به 
موضوع تقریباً مش��ابه دارد و باتوجه به گردش جغرافیایی )1972( 

بیان می کند که:
این مفهوم و تعدادی از ایده های دیویسی به شدت مورد انتقاد 
ق��رار گرفته اند، به طوری که کارهای بعدی ثابت می کنند این ایده ها 
همیشه درست نیس��تند. با وجود این، بیان شود که بیشتر انتقادات 
به دلیل آشنایی ناکافی با کار دیویس صورت گرفته است که خیلی 

شدید و محدود نیست، چنان که بعضی منتقدان بیان می کنند.
همان ط��ور که این دو مثال توضیح می دهن��د، خوانندگان باید 
بدانند منابع ثانویه همیشه بی طرف و هدفمند نیستند، به ویژه وقتی 
که تاریخ، هدف اصلی کار نباشد و همراه با کتاب های درسی باشد.

5.تاریخآموزشژئؤمورفولوژی
چندین فایدة آموزش��ی از همراهی تاری��خ ژئومورفولوژی در 
بخش های ژئومورفولوژی سطح دانشگاه به دست آمده است. یکی 
از فواید آن این اس��ت که به توضیح همراهی ژئومورفولوژی با دو 
رش��تة آکادمیک زمین شناسی و جغرافیا کمک می کند؛ مفهومی که 
به نظر می رسد بسیاری از دانشجویان را به موازات بیشتر عضوهای 
دانشکده که ژئومورفولوژیست نیستند، بهت زده می کند. پیوستگی 
دوتایی ژئومورفولوژی در ای��االت متحده، نفوذ دبلیو.ام.دیویس را 
در ح��د زیادی منعکس می کند که زندگ��ی و کارهایش را چورلی 
و همراه��ان )1973( به ط��ور مفصل بیان کرده  اند. وی زیردس��ت 
زمین شناسانی چون پامپلی، شالر و ویتنی در دانشگاه هاروارد آموزش 
دیده است. دیویس درجة BS خود را در سال 1869 و درجة استادی 
در رش��تة مهندسی معدن را در س��ال 1870 از آن مؤسسه دریافت 
کرد. در سال 1878، دیویس در هاروارد سمتی را به عنوان آموزشیار 
جغرافیای فیزیک دریافت کرد که در آن زمان، قبل از تأسیس بخش 
آکادمی��ک جغرافی��ا در ایاالت متحده، معموالً زمین شناس��ان آن را 

گزارش های تاریخی اساسی
بلوم، 1969
بلوم، 1978

بریجز، 1990
چورلی و همراهان، 1984

ایستربروک، 1999
گارنر، 1974
پیتی، 1971

سلبی، 1985
اسمال، 1970

اسپارکس، 1972
سامرفیلد، 1991
پزورنبری، 1969

تاتل، 1970
وان، 1971

گزارش های تاریخی محدودشده
دربی شایر و همراهان، 1979

امبلتون و تورنس، 1979
ریتر و همراهان، 1995

روحه، 1975
تویدال، 1968

بحث های تاریخی کوچک و غیرواقعی
دری، 1959

رایس، 1977
شیدیجر، 1970
تویدال، 1976

ویمن و ویمن، 1977
وولدریج و مورگان، 1959 

جدول1: کتاب های درسی ژئومورفولوژی بررسی شده برای محتوای تاریخ ژئومورفولوژی

آن کتاب هایی که ب��رای مثال تنها روی ژئومورفولوژی رودخانه ای 
یا ساحلی متمرکز می شدند، در تضاد با یکدیگر بودند. بسیار کمتر 
از نیمی از 25 کتاب لیس��ت شده، بخش هایی را شامل می شوند که 
به تاریخ ژئومورفولوژی اختصاص پی��دا کرده اند و برای قرار دادن 
موضوع مورد مطالعه در زمینة تاریخی اس��تفاده شده اند. پنج کتاب 
درسی دیگر یا مقدار کمتری از متن تاریخی را داراست یا گزارشی 
تاریخی از توسعة حداقل یک مفهوم ژئومورفولوژی  را بدون فراهم 
کردن متن تاریخی مربوط به آن ارائه می کنند. ش��ش کتاب درسی 
باقی مانده، هر یک، سه کار انجام می دهند. آن ها به طور واقعی هیچ 
ذکری از تاریخ به میان نمی آورند و شامل تعدادی اطالعات تاریخی 
غیر ژئومورفول��وژی یا تعدادی منبع ژئومورفولوژی تاریخی بدون 
توضیح اند، مثل ژئومورفولوژیس��ت های انفرادی. کتاب های درسی 
ژئومورفولوژی در میزان  توجه به تاریخ رشته  متفاوت اند. تقریبًا  75 
درصد آن ها اطالعات تاریخی برای توسعة حداقل یک مفهوم اصلی 
ژئومورفولوژی را فراهم می کنند. در 25 درصد بقیه، به طور آشکار 

تاریخ های بی ربطی پیدا می شود. 

4.نکتهایدربارةگزارشهایکتابهایدرسی
مثل منابع ثانویة دیگ��ر، گزارش های تاریخی دربارة کتاب های 
درس��ی ژئومورفولوژی می تواند حال گرا )یعنی کنون گرا، به معنای 
دیدن گذشته در شرایط کنونی(، منتخب، تقدیرگرا یا تبلیغ گرا باشد. 
بنابراین، تالش کتاب های درس��ی برای فهم گذش��ته از چشم انداز 
گذشته برای نش��ان دادن تاریخ گرایی و مفهوم گرایی است )گرینه، 
1985؛ براش، 1995(. به گفتة گرینه )1985( دشوارترین منابع برای 
ارزیابی تاریخی، ادبیات حمله و دفاع اس��ت، به طوری که به ندرت 
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تدریس می کردند )مارتین و جیمز، 1993(. دیویس به سمت معاون 
بخش جغرافیای فیزیکی در س��ال 1885 ترقی یافت. یک سال بعد 
او ابتدا نظرات استنتاجی خود دربارة تغییرات چشم انداز را به جامعة 
آکادمیک اعالم کرد. با بیان کامل نظریة خود، نظریة توس��عة لندفرم 
چرخة جغرافیایی در س��طحی وسیع پذیرفته شد. دیویس )1899( 
همراهی ژئومورفولوژی با حیطة موضوعی جغرافیا را تضیمن کرد؛ 
با دانشی که به زودی به عنوان یک رشتة آکادمیک مستقل ظاهر شد. 
دیویس را پ��در جغرافیای آکادمیک آمریکا می دانند، زیرا او به طور 
فعاالنه هم از تأس��یس یک رش��تة حرفه ای جغرافیا پشتیبانی کرد و 
هم آموزش جغرافیا را در همة  س��طوح بهبود بخشید )بکین سیل، 
1981(. او یک��ی از بنیان گ��ذاران AAG و اولی��ن رئیس آن و تنها 
کس��ی بود که در آن مقام به مدت سه ترم به خدمت گرفته شد. از 
طرف دیگر، ریشه های زمین شناسی دیویس و همراهی اش با بخش 
زمین شناس��ی هاروارد تا زمان بازنشستگی در س��ال 1912 به ادامة 
مطالعات زمین شناسی لندفرم ها کمک کرد. در نتیجه، تاریخ توضیح 
می دهد که چرا مطالعة لندفرم ها در ایاالت متحده در رشتة جغرافیا به 

موازات زمین شناسی پیش می رود. 
سابقة تاریخی کهن یک رش��ته، انگیزه دانشجویان را تحریک 
می کند، زیرا دانش��جویان این پیوس��تگی تاریخی را دوست دارند 
)رایت، 1965، س��اک و پترسن، 1998( و مردم دربارة گذشته حس 
کنجکاوی طبیعی دارند )تینکلر، 1985(. اگرچه در س��ال 1970 در 
ایاالت متحده تعداد دانشگاه هایی که درجاتی در رشتة تاریخ به دست 
آورده بودند کاهش یافت و همچنین تعداد دانشجویانی که ممکن 
اس��ت یک کالس تاریخ بگیرند، کاهش یافت، اما رشته های تاریخ 
بین دانشجویان ودبیرستانی ها محبوب باقی مانده است )مرکز ملی 
آمارهای آموزش��ی، 1984: هیل و الپارایری، 1989(. حتی بچه های 
باالتر از مقطع ابتدایی تاریخ را به عنوان موضوع مطالعات اجتماعی 
محبوب خود رتبه بندی می کنند )ساک و پترسن، 1998(. گزارش های 
تاریخی که اغلب یک ترکیب بیوگرافی قوی دارند، قالب کالس های 
ژئومورفولوژی دانشگاه را دگرگون می سازند. این کالس ها معموالً 
شامل دانشجویانی اس��ت که به ژئومورفولوژیست حرفه ای شدن 
تمایلی ندارند. این دگرگونی در قالب کمک می کند تا انگیزه و توجه 
دانشجویان حفظ شود، به  طوری که ممکن است بیشتر یاد بگیرند و 
حفظ کنند. همچنین ممکن است دانشجویان به دلیل تمایل به دیدگاه 
تاریخی برای نش��ان دادن علم به عنوان یک فرایند کاوش نسبت به 
نش��ان دادن آن به عنوان مجموعه ای از تعاریف و توضحیات انگیزة 
باالتری از خود نشان دهند. زندگی نامه یک ابزار ویژة آموزشی قوی 
برای آش��کار ساختن محتوا و طبیعت یک رشتة علمی است، زیرا 
مردم با دانس��ته های دیگر اش��خاص ارتباط پیدا می کنند و آن  ها را 
جست وجو می کنند )کامرینی، 1997(. دیدگاه مبتنی بر زندگی نامة 
تاریخی به دانشجویان کمک می کند تا یک رشتة علمی را در یک راه 
انسانی و شخصی ببینند و نشان می دهد که چگونه علم مبتنی بر کار 

افراد در یک محیط اجتماعی پیش می رود.
»بینش حاصل از بررسی های بسیار در گذشتة تاریخی می تواند 
روشن ترین دید را از حال و آیندة دانش ما فراهم آورد« )ریچاردز، 
1995: 123(. ب��ه عب��ارت دیگر، تاریخ ، زمینه و چش��م اندازی را 
برای وضعیت کنونی یک رش��تة آکادمیک فراه��م می کند )قوتل، 
1970؛ ریچاردز، 1995(. فهم اینکه چگونه مفاهیم ژئومورفولوژی 
گذشته تولیدات زمانشان بودند به دانشجویان در فهم اینکه مفاهیم 
ژئومورفولوژی کنونی هم تولیدات حاضرند، کمک می کند. با دیدن 
اینک��ه چگونه اظه��ارات قبلی به طور متوالی اص��الح و جایگزین 
می ش��ده اند، دانشجویان یاد می گیرند که اظهارات معاصر همچنین 
اصالح و جایگزین می شوند و مثل گذشتگان، دانشمند معاصر مالک 

علم ژئومورفولوژی نهایی نیست.

ژئومورفولوژیستهاییکهدرنوشتههایخودبه
پسزمینههایتاریخیاشارهمیکنندیاافرادیکهعالوه

برمطالبجدید،مطالبقدیمیرافراهممیآورند،
احتماالًمنابعشانبهعنوانمرجعدرتاریخژئومورفولوژی

جذابیتبیشتریدارد.باوجوداین،درمواردبسیاری
ارزیابییکشخصازتاریخرشتةخودبرمبنای

نوشتههایخودشممکناستمشکلباشد.اینامر
اتفاقمیافتد،زیرامربیان،ویرایشگرانومنتقدانممکن
استازمضامینتاریخیدلسردشوندوبههمیندلیل،
شایدهیچیکازژئومورفولوژیستهابهخوبیمضامین

تاریخیرامنتشرنکنند

تاری��خ ممکن اس��ت یکی از ترکیبات قطعی برنامة آموزش��ی 
ژئومورفولوژی نباشد. دیدگاه سازندة آموزش علم مدعی است که 
برای یادگیری، دانشجویان یک علم باید ادراکاتشان را از اینکه علم 
چگونه کار می کند و تاریخ یک منبع عالی برای اطالعات آن فرایند 
اس��ت، توسعه دهند )نرسیسان، 1995(. نشان دادن مراحل تاریخی 
به دانشجویان به آن ها کمک می کند تا تصویری ذهنی از رشتة  خود 
بسازند. بسیاری از دانشجویان ژئومورفولوژی، سیاست گذاران آیندة 
محیط نسبت به ژئومورفولوژیست های آینده هستند. سیاست گذاران 
باید س��اختار اجتماعی علم را به  موازات س��اختار فنی بدانند، زیرا 
اساسی است که بسیاری از مشکالت محیطی را به کمک آن کاهش 
می دهند و حل می کنند. سیاس��ت گذاران می توانند با مطالعة تاریخ 
یک علم، اطالعات زیادی دربارة چگونگی کارکرد آن علم به دست 
آورند )هال، 1976(. برای مثال، تاریخ به روش��ن ش��دن پیوستگی 
ژئومورفولوژیست ها با بخش های ویژة آکادمیک، نماینده های دولت 
و جوامع متخصص کمک می کند. فهم س��اختار سازمانی شغل به 
سیاس��ت گذاران در مکان یابی ژئومورفولوژیست ها کمک می کند. 
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تاریخ همچنین نشان می دهد که چرا جمع آوری داده های دقیق، کار 
میدانی و اختراعات تکنولوژیکی برای ژئومورفولوژیست ها بسیار 
مهم اند، زیرا ارزش جلسات و سمپوزیوم های حرفه ای را در انتشار 
آخرین اطالعات، روش ها و فنون برای سیاست گذاران تأکید می کند. 
با شرح اینکه چگونه ژئومورفولوژیست  ها در گذشته در ارزیابی و 
کاهش خطرات رودخانه ای، زباله های انبوه س��احلی، تکتونیکی و 
دیگر خطرات ش��راکت داشتند، تاریخ لیستی از مشکالت محیطی 
دنیای حاضر را نش��ان می دهد که ژئومورفولوژیس��ت ها می  توانند 
آن ها را مهار کنند. این امر نشان می دهد که چگونه علم می تواند در 

سیاست عمومی نفوذ یابد.

6.اهمیتمنابعاولیه
اش��خاصی که کتاب های عالی و مونوگراف ه��ای مفید دربارة 
تاریخ مطالعات لندفرم نوشته اند و تحقیق کرده اند، احتماالً هر یک 

غیرمستقیم به دانشجویان اجازه می دهد تا شخصاً تکه ای از تاریخ این 
رش��ته را تجربه کنند که تأثیر عمیق تری بر جای خواهد گذاشت تا 
اینکه دیگران دربارة آن برایشان سخن بگویند. اگرچه برخی اظهارات 
ژئومورفولوژیست های اولیه ممکن است دیگر مورد قبول واقع نشوند، 
اما در بسیاری از موارد نوشته هایشان آشکار می کند که آن ها انسان هایی 
مستعد، منطقی، متفکر، باهوش و با بصیرت بودند. برای ارتباط برقرار 
کردن با تحقیق ژئومورفولوژیس��ت های سابق، دانشجویان به کمک 
داش��ته های رشتة خود به عنوان یک کل، رابطه به دست می آورند و از 
منابع اولیه ممکن است کشف کنند. تفاسیر تاریخی که به طور وسیع 
پذیرفته ش��ده اند، می توانند حال گرا، برگرفته از دستور کار یا از نظر 

غیرصحیح بودن ساده شده باشند )هریس دیویس، 1989(.
برای مثال، منابع اولیه، آشکار می سازند که ویژگی متضاد گیلبرت 
و دیویس در نیمة دوم قرن بیستم، پیوستگی زمین شناسی دیویس و 
همکاری ه��ای گیلبرت را به عنوان یک جغرافی دان و آموزگار محو 

می سازد )ساک، 1991(.
انتشارات تاریخی اولیه، منابع عالی اطالعات ژئومورفولوژی و 
ایده های تحقیقی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و 
استادان هستند. آثار قبلی ژئومورفولوژیست ها اغلب در مفاهیم کیفی 
بیان می شد که بعداً می توانست به طور کّمی توصیف و تحلیل شود 
)درو، 1873؛ ب��ال، 1962(. پیش بینی های ژئومورفولوژی، ایده هایی 
که به طور جزئی توسعه یافته اند، اظهارات چشم پوشی شده و مفاهیم 
بی ربط بیان شده در متون تاریخی برای بررسی مجدد منتظر می مانند 
)گرینه، 1989( و در یک روش جدید، آزمایش، دگرگون، تکمیل یا 
به کار گرفته می شوند. احتماالً بیشتر ژئومورفولوژیست های نیمة دوم 
قرن بیستم که متون گیلبرت )1917( را در مورد واریزه می خواندند، 
حیرت زده می شدند، زیرا اگر پیش بینی های او راجع  به انبار و حرکت 
رس��وبات درس��ت از آب درنیامده بود تا اواخر دهة 1980 فرصتی 
ب��رای آزمایش مدل حرکت رس��وبات به  دس��ت نمی آمد )جیمز، 
1988 و 1989(. متون تحقیقی تاریخی سوخت فراوانی برای جرقة 

فرضیات تحقیقات حاضر دارند.
روش های نوش��تاری قدیمی اگر باعث ش��وند خواننده دربارة 
موضوع��ات مأنوس با یک روش متفاوت فکر کند، ممکن اس��ت 
به ط��ور واقعی خالقیت را ب��ه کار اندازند. عالوه  بر این، مرور کامل 
متون گذشته باید روی پتانسیل  موضوعات تحقیقی هدایت شود تا 
پروژة جدیدی ایجاد کند و از کارهای تکراری غیرضروری که قبالً  

کامل شده است، پرهیز شود.
مطالعة یک موضوع در منابع  اولیه می تواند در فهم روش علمی، 
چگونگی توس��عة ایده ها در رش��تة مورد نظر، ارزیابی فرضیه ها و 
توضیح��ات و اینکه ژئومورفولوژی مثل س��ایر علوم در یک زمینة 
اجتماعی پیش می رود، به دانشجویان کمک کند )کان، 1962(. متون 
تاریخی که در کالس های مبانی ژئومورفولوژی ارائه می شود ممکن 
اس��ت ش��امل افکار گیلبرت )1886( راجع به  روش علمی، نظریة 

مثلمنابعثانویةدیگر،گزارشهایتاریخیدربارة
کتابهایدرسیژئومورفولوژیمیتواندحالگرا
)یعنیکنونگرا،بهمعنایدیدنگذشتهدرشرایط
کنونی(،منتخب،تقدیرگرایاتبلیغگراباشد.بنابراین،
تالشکتابهایدرسیبرایفهمگذشتهاز
چشماندازگذشتهبراینشاندادنتاریخگراییو
مفهومگراییاست

هزاران ساعت برای شناسایی، مکان یابی، جمع آوری، مطالعه، تفکر 
و نوش��تن دربارة منابع اولیة منتش��ر شده و نش��ده صرف کرده اند. 
مابقی جامع��ة ژئومورفولوژی تا حد زیادی از داش��تن چکیدة آن 
تالش های فراوان به عنوان منابع ثانویة در دس��ترس سود می برند. 
همة ژئومورفولوژیست ها نمی توانند همة منابع ژئومورفولوژی اولیه 
را بخوانند و نباید از آن ها  انتظاری در این زمینه داشته باشیم. با وجود 
این، منابع ثانویه ممکن اس��ت به موازات س��ود بردن، از عمومیت 

داشتن رنج ببرند )ساک، 1991(.
در مقایسه با متون معاصر، مقدار زیادی از مطالب روش شناسی 
بیان شده در متون قدیمی، اغلب کیفی و برای فهم دانشجویان آسان 
است. برای مثال، متون گیلبرت )1886، 1890، 1896 و 1904( به طور 
مفصل عارضه  های ژئومورفولوژی یا فرایند تحت مطالعه را توصیف 
می کند. توضیحاتی که فرضیه سازی شده بودند در آزمایش های علمی 
متنوع شکست خوردند و مابقی توضیحات تداوم یافتند. در نتیجه، 
حداقل در برخی موارد، دانش��جویان می توانند مفاهیم و روش های 

ژئومورفولوژی را خیلی آسان تر از ادبیات قدیم یاد بگیرند.
با خواندن متون منتشر شدة قدیمی، دانشجویان یاد می گیرند که 
پیش��ینیان چه گفته اند و چه کرده ان��د. به عالوه، خواندن یک فعالیت 
خیلی ش��خصی اس��ت. خواندن متون ژئومورفولوژی قدیم به طور 
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چرخة جغرافیایی دیویس )1899( و مثالی از استعمال مستمر روش 
فرضیه های چندکارة گیلبرت )1904( بعد از بیان روش شناسی اش 
روی موضوع باشد. روش ها و دیدگاه های این دو شخص می توانند 
برای دانش��جویان در یک کالس ژئومورفولوژی موضوعی از قبیل 
ژئومورفولوژی زمین های بایر نیز، آزمایش شوند )گیلبرت، 1996؛ 
دیویس، 1905(. پیشنهاد می شود که دانشجویان کارشناسی ارشد در 
یک سمینار ژئومورفولوژی رودخانه ای، متون تاریخی دست اول از 
قبیل متون گیلبرت )1877(، دیوی��س )1899(، هورتون )1945( و 
 b، 1950( و برای اطالع از تاریخ رشته، متون استرالر )ماکین )1948
a و 1952(، هاک )1960(، وولمن و میلر )1960(، چورلی )1962( 

و اسچوم و لیچتی )1965( را بخوانند.

معرض تغییرند.
اگرچه ارزیابی مشکل است اما ژئومورفولوژیست های حرفه ای 
در س��ال های اخیر نش��ان داده اند که عالقه به تاریخ این رش��ته از 
طریق عضویت در انجمن های تاریخی، مقدار و کیفیت انتش��ارات 
تحقیق��ی تاریخی و محتوی��ات کتاب ه��ای ژئومورفولوژی وجود 
دارد. ب��دون توج��ه به زمان تاریخ ژئومورفولوژی که برای ش��روع 
و پایان گفته ش��ده، ژئومورفولوژیس��ت ها دربارة تاریخ اخیر رشته 
نس��بت به تاریخ قدیمی تر، خیلی زیاد می دانن��د. بزرگ ترین  و در 
دس��ترس ترین سند ژئومورفولوژیست های س��ابق، کارهای منتشر 
شدة ژئومورفولوژیست ها در گذشتة نسبتاً نزدیک است. همچنین 
تعدادی از منابع عالی و دریافتی خوب ثانویه در مورد تاریخ مطالعات 
لندفرم ها در دسترس اند. گزارش های تاریخی در کتاب های درسی 
ژئومورفولوژی بسیار ارائه شده اند. این گزارش ها در مقایسه با دیگر 
منابع ثانویه ممکن اس��ت به طور ویژه برای انتشار یا پیشرفت یک 

برنامه مستعد باشند )گرینه، 1985(.
این گزارش ها در برخی موارد، نظریات نویسندة کتاب را نسبت 
به نظریات ژئومورفولوژیس��ت های گذشته بیشتر آشکار می  سازد. 
اگرچ��ه بس��یاری از منابع ثانویه نامعتبر، مح��رک فکری و چکیدة 
بسیاری از منابع اولیه هس��تند، اما همة آن ها از عمومیت داشتن به 

موازات سود بردن، رنج می برند.
منابع اولیه برای دانشجویان ژئومورفولوژی ابزارهای معتبر ویژه 
از منابع تاریخی استخراج شده هستند. دانشجویان می توانند دربارة 
مفاهیم و روش های ژئومورفولوژی مطالعات مهمی را از بس��یاری 
متون قدیمی نوش��ته ش��ده با کیفیت اصلی و مفص��ل بیاموزند. با 
خواندن منابع  اصلی، دانشجویان یاد می گیرند به جای اینکه به تنهایی 
بر تفسیرهای منابع ثانویه تکیه کنند، نتایج را از کارهای انجام شدة 
ژئومورفولوژیست های گذشته استخراج کنند. مطالعة کارهای قدیم تر 
بخش کاملی از تحقیق است، زیرا به ایده های جدید پویایی می بخشد 
و با این تضمین که یک پروژة پیشنهاد ش��ده تغییر کامل نیست، به 
تحقیق آن کمک می کند. ادبیات تاریخی همچنین می تواند برای نشان 
دادن روش علم��ی و اینکه چگونه مفاهیم ژئومورفولوژی در طول 

زمان تغییر می کنند، استفاده شود.
خواندن تاریخ، ش��بیه خواندن کتاب های عمومی، یک تجربة 

خیلی شخصی است و هر متنی تأثیر متفاوتی بر خواننده می گذارد.

دانستهها
نماین��دگان GSA، AAG، HESS به طور دوس��تانه داده های 
ارائه ش��ده در این مقاله را فراهم کردند. ماری کوستی برای ارزیابی 
کتاب های درس��ی همکاری کرده اس��ت. من فکر می کنم به جی .

ام. هاربور و جی .دی.پترس��ن برای معرفی من به کالس های ادبیات 
ژئومورفول��وژی و به کا.بی.بروک برای بحث های کمکی روی این 

موضوع، مدیون هستم.

چندینفایدةآموزشیازهمراهیتاریخ
ژئومورفولوژیدربخشهایژئومورفولوژیسطح
دانشگاهبهدستآمدهاست.یکیازفوایدآناین

استکهبهتوضیحهمراهیژئومورفولوژیبا
دورشتةآکادمیکزمینشناسیوجغرافیاکمک
میکند؛مفهومیکهبهنظرمیرسدبسیاریاز

دانشجویانرابهموازاتبیشترعضوهایدانشکده
کهژئومورفولوژیستنیستند،بهتزدهمیکند

بحث های دانش��جویان در کالس و اسناد نوشتاری موضوعی 
برای تمرکز توجه دانش��جویان کارشناس��ی روی جنبه های متنوع 
ادبیات ژئومورفولوژی تاریخی، ابزاری مؤثر به ش��مار می آیند. این 
فعالیت ها می توانند اش��کال زیادی را دربرگیرند، از جمله: محتوای 
مقایس��ه ای، روش و تأثیر متون نوشته ش��ده در دوره های مختلف، 
دنب��ال کردن تکامل ی��ک مفهوم ژئومورفول��وژی از طریق زمان و 
اس��کلت بندی بحث ه��ای تقلیدی بین اش��کال تاریخی روی یک 

موضوع ژئومورفولوژی.

خالصه
مطالع��ات تاریخی لندفرم ه��ا در کالس ه��ای ژئومورفولوژی 
چندین فایدة آموزش��ی دارد؛ فوایدی از جمله توضیح وابس��تگی 
رش��ته های ژئومورفولوژی با جغرافیا و زمین شناسی، حفظ انگیزة 
باالی دانش��جویان به موض��وع، آموزش سیاس��ت گذاران آینده به  
موازات ژئومورفولوژیس��ت های آینده در مورد چگونگی عملکرد 
رش��ته و فراهم آوردن زمینه برای چش��م انداز وضعیت کنونی این 
رش��ته. ژئومورفولوژی امروز ریشه در قس��متی از ژئومورفولوژی 
گذش��ته دارد. فهم ایده های ژئومورفولوژی گذشته و اینکه چگونه 
آن ه��ا محصول محیط های اجتماعی و عقالن��ی بوده اند و در گذر 
زمان تغییر می کردند، به ژئومورفولوژیست های حاضر کمک می کند 
تا بدانند نظریات جدی��د از عوامل پیچیده ای تأثیر می پذیرند و در 



باغ ـ شهر مدرن مالزي
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گشتي کوتاه در پوتراجايا، باغ � شهر مدرن مالزي
ــلمان، صرف نظر از خاستگاه قومي،  هنر و كار هنرمندان مس
ــلمانان به توحید  ــژادي و جغرافیايي آن ها، به دلیل اعتقاد مس ن
ــرده و در جلوه هاي  ــر ك ــر جهان س و وحدانیت الهي، در سرتاس
متفاوتي ظهور يافته و اين همه، به تمدن اسالمي در نقطه نقطة 

اين جهان پهناور هويت بخشیده است.
ــزي، كه در هیئت  ــي مال ــا، پايتخت اداري ـ سیاس پوتراجاي
ــهرهاي جنوب شرق  ــهر به عنوان يکي از زيباترين ش يك باغ ـش
ــود، هويت خود را بیش از هر چیز ديگر،  ــناخته مي ش ــیا ش آس
وام دار هنر و تمدن اسالمي است. شهري كه مي توان آن را مظهر 
ــالمي  ــور و تجلي هنر و معماري مدرن اس ــار ملي آن كش افتخ
ــانه هاي هنري اين  ــمار آورد. اما در میان تمام مظاهر و نش به ش
باغ ـ  شهر، مسجد پوترايا »مسجد صورتي« كه با الهام از معماري 
ايراني دورۀ صفويه روي رودخانه اي مصنوعي ساخته شده است، 

جلوه اي خاص دارد. 
ــر جهان  ــماري از سراس ــافران بي ش مالزي امروز مقصد مس

جنوب شرقي آسيا از منظر یك غيرجغرافي دان

پوتراجایا؛ 

برج های معروف دوقلوی مالزی
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ــگري اين كشور و ايجاد  ــت كه به دلیل توسعة صنعت گردش اس
جاذبه هاي متنوع و گوناگون، آن را براي ديدن برگزيده اند. 

ــد. عالوه بر  ــاص دارن ــي خ ــان، ايرانیان،جايگاه ــن می در اي
مسافراني كه به قصد گردش و تفريح به اين كشور سفر مي كنند، 
عالقه مندان بسیاري نیز براي تحصیل، تجارت، سکونت موقت يا 
ــور را برمي گزينند. در اين میان، جامعة كوچك  دائم و... اين كش

ايرانیان در شهرهايي مانند كواالالمپور قابل توجه است.
پوتراجايا نام خود را از اولین نخست وزير مالزي يعني »تونکو 
ــان مااليي به معناي  ــت. پوترا در زب عبدالرحم�ان« گرفته اس
ــعادت است. گردشگران  ــاهزاده و جايا به معناي پیروزي و س ش
ــانه هاي پیشرفت  ــر جهان و ايران كه در پي نش مختلف از سراس
ــفر به  ــتند، در س ــهري هس مي گردند و عالقه مند به معماري ش
ــد. آب، درختان و  ــه پوتراجايا مي زنن ــري هم ب ــزي حتماً س مال
سرسبزي از جمله ويژگي هاي اين شهر است. يکي از خصوصیات 
ــة مصنوعي آن، به بزرگي چهارصد هکتار  ويژۀ پوتراجايا، درياچ
ــال هاي 1998 تا 2000 میالدي ساخته شده  ــت كه بین س اس

ــت. اين درياچه به عنوان مظهر زندگي، نقشي مهم در خنك  اس
ــردن هواي منطقه دارد و به عنوان محلي براي ورزش هاي آبي  ك
ــن اولین درياچة مصنوعي  ــتفاده قرار مي گیرد. همچنی مورد اس
ــتوايي زمین  ــیرين ناحیة اس ــزي و بزرگ ترين تاالب آب  ش مال
ــمار مي رود و با جذب رسوبات رودخانه، محیطي مناسب را  به ش
براي زندگي انواع حیوانات دريايي فراهم كرده است. آب درياچة 
ــاي روز كنترل و تصفیه  ــا آخرين فناوري ه ــته ب پوتراجايا پیوس
مي شود. دولت مالزي در سال 1995 تصمیم به ساخت اين باغ  ـ 
ــع از زمین هاي ايالت  ــهر مي گیرد و با خريد 46 كیلومتر مرب  ش
ــالنگور در 25 كیلومتري پايتخت تجاري مالزي )كواالالمپور(  س
ــور در میان  ــهر و كواالالمپ ــن ش ــي اي ــرودگاه بین الملل ــن ف بی

جنگل هاي پالم )نخل( ساخت اين شهر را آغاز مي كند. 
ــا و هويت نوين  ــان كه صحبت از پوتراجاي ــزي هر زم در مال
ــام دکتر ماهاتير  ــد، از مرد بزرگي به ن ــازي پیش مي آي شهرس
ــزي موفقیت اين طرح  ــرا مردم مال ــود، زي محمد هم ياد مي ش
ــزي را مديون مديريت  ــم و بنیان نهادن پايتخت اداري مال عظی

مسجد پوترا )معروف به مسجد صورتی(
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سخت كوشانه و دلسوزانة اين مرد مي دانند.
ــد، مساجد پوتراجايا، از جمله مسجد  همان طور كه اشاره ش
ــذاب آن به  ــحوركننده و ج ــه به دلیل رنگ صورتي مس پوترا ك
ــت، جايگاهي خاص در معماري  ــجد صورتي هم معروف اس مس

اين شهر دارند. 
ــاختمان هاي اصلي،  ــاجد و س ــه در مس ــاري به كاررفت معم
ــجد »تونکو میزان زين العابدين«  ــت وزيري، مس مانند دفتر نخس
ــام از نمادهاي معماري  ــلطنتي با اله ــجد آهني و كاخ س يا مس
ــعودي، يمن، اردن، سوريه و  ــالمي ايران، عراق، عربستان س اس
تاج محل هندوستان، تلفیقي هنرمندانه از فناوري هاي جديد روز 

معماري اسالمي به شمار مي آيد.
مسجد پوترا گنجايش ده هزار نفر را دارد و با الهام از معماري 
ــاخته شده است  ايراني دورۀ صفويه روي درياچه اي مصنوعي س
ــجد  ــکي راه دارد. مناره هاي اين مس ــا از يك ضلع به خش و تنه
ــداد و ديوارهاي آن با الهام  ــیخ عمر در بغ ــجد ش برگرفته از مس
ــن در كازابالنکاي مراكش ساخته شده اند. رنگ  از ايوان شاه حس
ــجد با سنگ هاي گرانیت كف و درب هاي چوبي  صورتي اين مس
ــده و جلوه اي متفاوت از ديگر مسجدهاي  ــجد هماهنگ ش مس
ــزار، عبادت كنندگان و  ــوان نمازگ ــت. بان معمول به آن داده اس

ــش كامل در مسجد  ــجد بايد با پوش بازديدكنندگان از اين مس
ــجد روي  حضور يابند و به همین دلیل در كنار درب ورودي مس
آويزهاي تمیز و مرتب، مانتوهايي با رنگ هاي شاد و بسیار تمیز 
ــد، عبادت و ديدن  ــان قرار مي گیرد و پس از بازدي ــار آن در اختی
ــجد مسحوركننده، مانتوهاي تحويلي  زيبايي هاي درون اين مس

را براي خشك شويي و نظافت تحويل مي دهند.
ــارش باران  ــواي كواالالمپور با ب ــزي كه ه ــك روز پايی در ي
ــهر پوتراجايا  ــت به ديدار باغ ـ ش ــده اس صبحگاهي دلپذيرتر ش
ــه روي درياچه اي مصنوعي  ــجد ك ــجد پوترا مي رويم. مس و مس
ــحوركننده دارد. عالوه بر  ــت و جلوه اي خاص و مس ــده اس بنا ش
ــیار زيبا و چشم نواز است درون  ــجد كه بس معماري بیروني مس
مسجد نیز با بهره گیري از نمادهاي معماري اسالمي به شیوه اي 
بسیار زيبا تزيین شده است. فرش هايي با رنگ آمیزي زنده و شاد، 
ــه، بوي عطر خاصي  ــیار تمیز و تزيینات هنرمندان ديوارهاي بس
ــام مي رسد،  ــاجد ديگر مالزي هم به مش ــیاري از مس كه در بس
ــجد، نواي  ــکوت و آرامش نمازگزاران و بازديدكنندگان از مس س
دل انگیز قرآن و راهنمايان و خادماني كه هیچ سؤالي را بي پاسخ 
ــحورمان مي كند. نکتة قابل توجه ديگر، حضور  نمي گذارند، مس
ــت. آن ها  ــجد اس ــان، جوانان و حتي كودكان در اين مس نوجوان
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به صورت گروهي يا انفرادي در مسجد حضوري پررنگ و بانشاط 
ــجد  ــد. در پرس وجويي كه صورت مي گیرد، درمي يابیم مس دارن
ــیاري از آنان نماز ظهر  ــة آن هاست و بس ــیر مدرس پوترا در مس
ــته باشند از  ــجد مي خوانند، اگر وقت و حوصله اي داش را در مس
ــجد  ــاي بازي كه در فضاي زيرزمین و در نزديکي مس محوطه ه
ــود را در غرفه هاي فراوان  ــتفاده مي كنند، ناهار خ ــرار دارد اس ق
ــپس راهي خانه  غذا كه در همان فضا وجود دارد، مي خورند و س

مي شوند.
ــجد پوترا شاهکاري از معماري است كه مانند نگیني در  مس

پوتراجايا مي درخشد. 
ــجد پوترا، ساختمان دفتر كار نخست وزير يا  در نزديکي مس
ــگ بر بلنداي تپه اي  ــري  پرادنا قرار دارد كه با گنبدي آبي رن س
ــکوه نیز از  ــت. در معماري اين بناي باش ــبز قرار گرفته اس سرس
ــاري مالزيايي  ــاري رومي و معم ــالمي مغولي، معم معماري اس
استفاده شده است. عموم مردم مي توانند از اين بناي شش طبقه 
ــول هفته )به جز روزهاي تعطیل( بازديد كنند و از فراز آن،  در ط

نگاهي به كل باغ ـ شهر پوتراجايا بیندازند. 
ــاهکارهاي معماري  ــانه هايي از ش ــا مي توان نش در پوتراجاي
ــورها، از جمله ايران را ديد. اين شهر هشت پل  ــیاري از كش بس
ــیار زيبا دارد كه يکي از آن ها به نام پل پوترا با الگوبرداري از  بس
پل خواجوي اصفهان ساخته شده است. اين پل عظیم، 435 متر 
طول دارد و در سه طبقه ساخته شده است. طبقة بااليي آن كه 
سطح اول پل را تشکیل مي دهد، بلوار اصلي شهر به شمار مي رود 
ــي خاص خود، مهیاي عبور و مرور است.  ــعت و مهندس و با وس
ــا LRT در نظر گرفته  ــهري ي طبقة دوم پل براي عبور قطار ش
شده است و قطارهاي زيبا و تمیز سريع السیر شهري در آن تردد 
ــهري وسیلة دسترسي مناسبي براي رسیدن از  مي كنند. قطار ش

مركز شهر به اين باغ ـ شهر است. 
ــت و  ــتوران هاي مجهز اس ــن پل نیز، داراي رس طبقة زيري
ــتفاده قرار  ــوان لنگرگاهي كوچك براي قايق راني مورد اس به عن

مي گیرد.
ــر فراز درياچة  ــاي كابلي و معلق پوتراجايا ب ــن پل ه همچنی
ــانه  ــهر كه محور آن مانند پیکاني، بي نهايت ها را نش مصنوعي ش
ــازي در مالزي را به  ــت، قله هاي پیشرفت فناوري پل س رفته اس

نمايش گذاشته اند.
ــا به عنوان پايتخت اداري مالزي طراحي  از آنجا كه پوتراجاي
ــت، تمام ساختمان هاي مربوط به وزارتخانه ها  و ساخته شده اس
ــگاه هاي مهم اين كشور در اين شهر  و مراكز اداري و برخي دانش
ساخته شده و شهرک هايي نیز براي اسکان كاركنان دستگاه هاي 
اداري و عموم مردم تدارک ديده شده اند. مبناي طراحي شهري 
پوتراجايا بر اصل باغ ـ شهر و با تکیه بر حفظ حدود چهل درصد 

منطقه براي فضاي سبز با تأكید بر تقويت چشم اندازهاي طبیعي 
ــعة اين شهر  ــاخت و توس ــت كه اين امر در طراحي، س بوده اس

به خوبي مورد توجه قرار گرفته است.
ــهروندان كواالالمپور،  ــد مردم مالزي، اعم از ش به نظر مي رس
ــکر  ــا و ديگران به جا آوردن دو ركعت نماز ش ــاكنان پوتراجاي س
ــالمتي رهبران مدير و مدبر  براي نعمات خدادادي و دعا براي س
ــوش نمي كنند. ديگر  ــجد زيباي پوترا هرگز فرام خود را در مس
ــهر زيبا و مسلماناني كه جلوه هاي  بازديدكنندگان از اين باغ ـ  ش
ــالمي، آنان را به ذوق مي آورد نیز، نمازشان را با عشق  تمدن اس

و شور به جاي مي آورند.
ــازي در  ــايد بتوان گفت پوتراجايا كه هويت نوين شهرس ش
مالزي را به نمايش مي گذارد، محصول ژرف انديشي، سخت كوشي، 
مديريت و همدلي مردماني است كه با اتکا بر آموزه هاي ديني و 

اسالمي به آينده اي روشن مي انديشند.

دهکده هاي جهاني )جنبه هاي کارآفريني و 
فرهنگي صنعت جهانگردي(

ــردي، ايجاد  ــن راهبردهاي صنعت جهانگ ــي از اصلي تري يک
درآمد از طريق جذب توريست براي فقرزدايي است. جهانگردي 
ــي، بناهاي  ــاي باستان شناس ــة جاذبه ه ــي از طريق ارائ فرهنگ
تاريخي، نمايش فرهنگ عامه، صنايع دستي و هنرهاي نمايشي، 
ــي تمدن ها و قومیت هاي مختلف را  تالش مي كند وجهة فرهنگ

در جغرافیاي متنوع جهاني به نمايش بگذارد.
در كشور تايلند نیز، اين شکل از جهانگردي و جذب توريست 
ــاب  ــور به حس ــي صنعت جهانگردي آن كش از اولويت هاي اساس
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ــا بهره گیري از بنیة بومي  ــور تايلند تالش مي كند ب مي آيد. كش
ــور و حمايت از صنايع بومي روستايي و اعطاي اختیارات به  كش
انجمن هاي محلي، ضمن جذب گردشگران و جهانگردان، زمینة 
ــهروندان خود را از طريق افزايش سطح  ارتقاي سطح زندگي ش
ــي، اقتصادي  درآمد و بهبود كیفیت زندگي آنان به لحاظ آموزش

و بهداشتي فراهم آورد.

يك دهکده، يك محصول
يکي از طرح هاي اجرا شده براي رسیدن به هدف فوق، ترغیب 
ــت تا با انتخاب يك محصول محلي،  ــور اس ــتايیان اين كش روس
ــانند و مهارت هاي  ــتانداردهاي موردنظر برس ــطح اس آن را به س
ــطح جهاني افزايش دهند. در  تولید آن را براي امکان ارائه در س
همین راستا كارهاي دستي برجستة مربوط به هر منطقه انتخاب 
ــود و با عنايت به مصالح محلي، موقعیت جغرافیايي، تاريخ  مي ش
و سنت هاي آن منطقه براي ارائه به جهانگردان به تولید انبوه يا 

نیمه انبوه مي رسد.
ــي شده، چوب هاي  نمونه هايي از قبیل چترهاي زيباي نقاش
ــج رنگ، ظروف  ــرامیك پن ــفالي، س ــده، ظروف س كنده كاري ش
ــتي، آثار حصیري و  ــوجات دس نقره كار، ظروف غذاخوري، منس

ــیام« خوانده مي شد و آيوتايا پايتخت  قبل و زماني كه تايلند »س
ــور بود، شيخ احمد قمي كه يك مسلمان شیعه بود، به  آن كش
ــاية مديريت و درايت خود، به دربار  آيوتايا مهاجرت كرد و در س
ــاه سیام راه يافت و به يکي از مقامات عالي رتبة آن سازمان  پادش
ــیدن به مقام »شیخ االسالمي«  ــت با رس ــد. وي توانس تبديل ش
ــري را در تايلند پايه گذاري كند. از اين رو  ــیعة اثناعش مذهب ش
ــیاري، تاريخ ورود اسالم به تايلند را ورود شیخ به اين كشور  بس
ــیخ احمد قمي در دانشگاه تربیت معلم شهر  مي دانند. مقبرۀ ش
آيوتايا، نشانگر تأثیر و اهمیت وي در تاريخ تايلند است و اطالق 
واژۀ »چائوپرايا بوورن راج نايوک« به معناي شخصیت فوق العاده، 
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ــتند كه در اين روستاها يا دهکده ها و به عنوان  بامبو، آثاري هس
محصولي محلي تولید مي شوند.

ــت كه جهانگردان اين  ــة قابل توجه در اين میان آن اس نکت
صنايع دستي را به عنوان سوغاتي مي خرند و عالوه بر ايجاد درآمد، 
ــگ خاص آن مناطق را كه با دقت و ظرافتي خاص در اين  فرهن

آثار منعکس شده است، به سرتاسر جهان منتقل مي كنند.

دهکدة ظروف غذاخوري
ــابق تايلند، مركز تولید ظروف غذاخوري  آيوتايا، پايتخت س
است. آيوتايا مركز ورود اسالم به تايلند است. حدود چهارصد سال 
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به او نشان دهندۀ جايگاه وي در اين كشور است.
در دوران جنگ در كشور تايلند، روستايیان آيوتايا به ساخت 
سالح از آهن مي پرداختند ولي امروزه با تغییر خط تولید سالح، 
ــده اند و با تغییر  ــیاي آهني تبديل به ظروف غذاخوري ش آن اش
ــت در مقابل خوردگي،  ــاي تولید، به ويژه از نظر مقاوم تکنیك ه
ــوري اين منطقه عالوه  ــي و طرح هاي متنوع، ظروف غذاخ زيباي
ــردان و بازديدكنندگان مورد اقبال  ــوي جهانگ بر صادرات، از س
ــي از دهکده هاي  ــرار گرفته اند. دهکدۀ آرانیك يک ــتقبال ق و اس

تولیدكنندۀ اين محصول است.

دهکدة حکاکي روي چوب
شمال كشور تايلند، موطن بسیاري از هنرمندان كنده كار يا 
اسال1 است كه شاهکارهاي خود را بر قاب درهاي معابد باستاني 

و مکان هاي فرهنگي بر جاي گذارده اند. 
ــاي آن، اين منطقة را به  ــتي هنري و طرح هاي زيب آثار دس

منطقه حکاكي روي چوب معروف كرده است.
دهکدۀ بان تاوايي2 در استان شیانگ، اولین دهکدۀ توريستي 
ــعه داده است و محصوالتش از سطح  ــت كه دولت آن را توس اس
ــوند. تنها پس از  ــي عرضه مي ش ــطوح ملي و جهان ــي تا س محل
ــت يك سال از توسعة آن 20 درصد به میزان جهانگردان و  گذش

درآمد آن منطقه افزوده شد.
در بسیاري از مغازه هاي اين روستا تجارت الکترونیك جريان 

دارد و كارت هاي اعتباري بین المللي3 پذيرفته مي شوند.

دهکدة توليد کاغذ فيبر از درخت توت
ــتاهاي شیانگ مي به تولید  ــتاي بوسانگ4 در میان روس روس
كاغذ از درخت توت معروف است. در اين روستا، از فیبر درخت، 
ــود. روستايیان با عمل آوري اين كاغذها،  نوعي كاغذ تولید مي ش
محصوالت متنوعي از جمله كاغذهاي كادويي، چتر و سوغات هاي 
ــازند و خريداران خوبي در میان بازديدكنندگان از  مختلف مي س

اين روستا دارند.

دهکدة ظروف سفالي و دست بافته ها
ــوج، از  ــي مرز كامب ــد و در نزديک ــرقي تايلن ــمال ش در ش
ــاختن قصرهاي مهم مذهبي استفاده  سنگ هاي منطقه براي س
ــرق  ــفالي در ش ــود؛ به عالوه اين منطقه به تولید ظروف س مي ش

تايلند مشهور است. 
دهکدۀ دان ِكويان5 يك دهکدۀ توريستي تولید اشیاي سفالي 
ــان را از راه تولید و صادرات اين  ــاكنان آن درآمدش است كه س

محصول به دست مي آورند.

دهکدۀ ديگر در منطقة ناكونرات چاسیما6 به تولید لباس هاي 
ــت. در  ــان معروف اس ــت بافت با رنگ هاي درخش ــی و دس محل
نشست اَپِك7 كه به میزباني تايلند برگزار شد، لباس هاي رهبران 

شركت كننده در اين نشست در اين منطقه تولید شد.

دهکدة اشياي حصيري بامبو
بخش مركزي تايلند، سرزمیني با سبك زندگي رودخانه اي 
است. رودخانه هاي مهم در جلگه اي به هم مي پیوندند كه محل 
رويش بامبو است. شهر آيوتايا در اين منطقه كه به عنوان میراث 
ــت براي تولید وسايل، كیف  ــده اس فرهنگي جهاني نیز ثبت ش
ــهرت دارد. عالوه بر آن، ساخت خانه هايي  ــیاي حصیري ش يا اش
ــبب ايجاد  ــو و اقامت جهانگردان در خانه هاي محلي، س از بامب
جذابیت بیشتر و تولید درآمدهاي ديگري براي افراد بومي آنجا 

شده است.
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دهکدة سراميك هاي پنج رنگ
ــهر بانکوک، دهکده هاي  ــزي و در نزديکي ش در بخش مرك
ــرامیك هاي  ــهرت آن ها به دلیل س ــود دارند كه ش ــي وج معروف
پنج رنگي است كه در اين منطقه تولید مي شوند. اين سرامیك هاي 
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رنگي و جذاب در میان جهانگردان طرف داران بسیار دارد.

دهکدة رنگرزي طبيعي لباس
ــت و به سرزمین  آب وهواي جنوب تايلند گرم و مرطوب اس
ــت. روستايیان اين  ــت  ماه باران، چهار ماه آفتاب معروف اس هش
ــتفاده از گیاهان و میوه ها و با بهره گیري از رنگرزي  منطقه با اس
طبیعي، اقدام به رنگ كردن لباس ها مي كنند و اين موضوع براي 
جهانگردان امروزي كه به محصوالت صنعتي عالقه اي ندارند و به 

دنبال تولیدات گیاهي هستند، جذابیت بسیار دارد.
ــت با حمايت هاي  در اين میان، دولت تايلند تالش كرده اس
برنامه ريزي شدۀ خود، اين دهکده ها را در تولید، بازاريابي، توزيع 
ــترش محصوالت خود ياري دهد. در حال حاضر، فهرست  و گس
ــت و مسافراني كه  ــده اس مفصلي از اين گونه محصوالت تهیه ش
ــاي ويديويي در طول  ــا ديدن فیلم ه ــفر مي كنند ب به تايلند س
ــوند و طريقة  ــا اين محصوالت و مناطقي كه تولید مي ش پرواز ب
ــی و تهیة آن ها آشنا مي شوند. بسیاري از اين محصوالت  دسترس
در فروشگاه هاي مطرح اروپا و آمريکا نیز، عرضه مي شود. از سوي 
ــات جهانگردان،  ــوزش مي بینند تا با روحی ــتايیان آم ديگر، روس
ــتي خود  ــف مراحل تولید كارهاي دس ــت مذاكره و توصی قابلی
ــنايي پیدا كنند. آن ها اعتقاد دارند زماني كه افراد خارجي و  آش
جهانگردان به میزان وقت و مهارتي كه در ساخت يك اثر دستي 
به كار گرفته مي شود، آگاه باشند، با خوشحالي و بدون چانه زدن 

بر سر قیمت، بهاي آن را مي پردازند.
همچنین دولت هرساله دهکده هاي نمونه را معرفي و تشويق 
ــق افتتاح مي كنند و  ــعباتي را در اين مناط ــد. بانك ها، ش مي كن
ــال  ــته بندي و ارس ــوزش چگونگي بس ــر آم ــتايیان عالوه ب روس
محصوالت خود، وب سايت هاي ساده اي را براي تجارت اينترنتي 

ايجاد كرده اند.
ــاختن  ــت در اين طرح، مرتبط س ــداف مهم دول ــي از اه يک
ــت جهانگردي اين  ــا فرهنگ و فاصله گرفتن صنع جهانگردي ب

كشور از توريسم غیرفرهنگي است.

يك شهر، يك کشور )معماري شهري و 
جاذبه هاي گردشگري کوچك ترين کشور 

مستقل آسيا(
ــنگاپور كه در منطقة جنوب شرقي آسیا قرار دارد،  كشور س
ــال هاي اخیر شاهد رشد چشمگیري در زمینه هاي فّناوري  در س
ــاير حیطه هاي  اطالعات و ارتباطات، نانو و بیوتکنولوژي و نیز، س
ــت هاي اصولي و ريشه اي،  ــاية اتخاذ سیاس صنعتي بوده و در س

موفقیت هاي فراواني كسب كرده است.
ــور چندملیتي در منطقة جنوب  شرقي آسیا  اين شهر ـ كش

در تنگة ماالكا و بین اقیانوس هند و آرام واقع شده است. كشور 
ــنگاپور كه كوچك ترين كشور مستقل آسیاست از يك جزيرۀ  س
ــصت جزيرۀ كوچك تشکیل شده است. شهر سنگاپور  اصلي و ش

پايتخت اين كشور و حکومت آن جمهوري است. 
ــدود 620  ــر كوچك ترش ح ــا جزاي ــنگاپور ب ــاحت س مس
ــر جمعیت دارد و زبان هاي  ــت، 4،353،893 نف كیلومترمربع اس

رسمي آن، مااليي، چیني، تامیلي و انگلیسي است.
اهمیت استراتژيك اين كشور، موقعیت جغرافیايي آن است و 
به دلیل مركزيت داشتن در راه هاي دريايي و هوايي اقیانوس هاي 
آرام و هند، صادرات و واردات منطقة شرق آسیا را برعهده دارد.

 اين كشور كه يکي از چهار شهرـ  كشور كنوني جهان به شمار 
ــتقالل در سال 1819 به يکي از پررونق ترين  مي آيد، از زمان اس
ــي از پرترافیك ترين  ــده و امروز، يک ــورهاي جهان تبديل ش كش

بندرهاي دنیاست.
ــور گرم و مرطوب است و میانگین بارش  آب وهواي اين كش
ساالنه در آن به بیش از 224 سانتي متر مي رسد. سنگاپور از لحاظ 
ذخاير معدني، كشوري فقیر است، اما اقتصاد پوياي آن با اتکا بر 
ــتي، رشد و  بخش هاي خدمات، تولیدات الکترونیکي و صنايع دس
ــکوفايي فراواني داشته و اين كشور را به يکي از ثروتمندترين  ش
مناطق دنیا تبديل كرده است. اين كشور با يك جادۀ ترانزيت به 

مالزي و ديگر نقاط جنوب شرقي آسیا مرتبط است.
ــور جرايم«  ــه عبارتي »كش ــور قوانین يا ب ــنگاپور را كش س
ــیاري از  ــند. در محوطة هتل محل اقامت و در بس هم مي شناس
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ــر ممنوعیت انداختن زباله  اماكن عمومي، اطالعیه هايي مبني ب
ــود دارد كه  ــیگار و... وج ــان، انداختن آدامس، س ــار خیاب در كن
ــت.  ــنگین براي اين گونه موارد اس ــه حاكي از جريمه هاي س هم
همچنین استعمال دخانیات و خوردن مشروبات الکلي در اماكن 
عمومي اعم از رستوران ها، فروشگاه ها، فرودگاه و... ممنوع است. 
استعمال دخانیات در اين اماكن، جريمه اي تا هزار دالر سنگاپور 

به همراه خواهد داشت.
ــايد بتوان سنگاپور را يکي از خوش نقشه ترين و تمیزترين  ش
ــهر ـ كشور از  ــد اين ش پايتخت هاي جهان نامید. به نظر مي رس
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــهري س همان ابتدا با يك مدل معماري ش
ــاختمان ها به دلیل محدوديت هاي كنترل ترافیك هوايي نبايد  س
بیش از 280 متر ارتفاع داشته باشند. ساختن بناهايي هماهنگ 
ــیده است.  ــهر بخش از جهت مدل و ارتفاع، افق زيبايي به اين ش
ــتند و پهناي  ــن هس ــاً داراي رنگ هاي روش ــاختمان ها عموم س

وسیعي از فضاهاي سبز شهر را دربرگرفته اند.
حاال كه صحبت از رنگ شد، بد نیست اشاره كنیم كه رنگ، 
عالوه بر طراحي معماري شهري در زندگي روزمرۀ مردم سنگاپور 
ــي دارد، به طوري كه مي توان اين تنوع  ــز، نقش و جايگاه مهم نی
ــرها و شیريني هاي متنوع  رنگ را در خوراكي ها، انواع غذاها، دس
ــايد بتوان رنگ هاي شاد و تند را نشانه اي  ــاهده كرد و ش آن مش

از روحیة گرم و مهمان پذير و سرزندگي مردم آن ديار دانست.
ــهري به محدوديت فضاهاي شهري  در طراحي و معماري ش
ــاخت  ــل محدوديت ارتفاع در س ــده و به دلی ــه خوبي توجه ش ب
آپارتمان ها و برج ها، از كمترين فضاهاي موجود به خوبي استفاده 
ــت بام هتل ها و ساختمان ها  ــت، به گونه اي كه حتي پش شده اس
ــتخر و امکانات رفاهي، باغ هاي تزيیني و زيبا،  ــاختن اس براي س
زمین هاي تنیس و ديگر ورزش ها مورد استفاده قرار گرفته است.

ــیا میوۀ »دوريان« يا میوۀ فاجعه  ــرق آس ــورهاي ش در كش
ــهرت اين میوه به دلیل بوي  معروفیتي خاص دارد. معروفیت و ش
بد آن است و به همین دلیل، بردن آن در اماكن عمومي ممنوع 
ــت، ولي اين میوه در میان ساكنان اين كشورها و بسیاري از  اس
ــمزۀ آن طرف داران بسیاري دارد.  جهانگردان به د لیل طعم خوش
ــالن كنسرت و  ــنگاپور است. س ــور س اين میوه، میوۀ بومي كش
ــهر، روي رودخانه به شکل اين میوه  كنفرانس بزرگي در مركز ش
ــت بدانیم كه اين سالن كنفرانس  ــده است. جالب اس ساخته ش
ــنیده ها، سالن هاي داخلي آن تا  مقبولیت جهاني دارد و بنا به ش
ــوي مقامات محلي و ديگر كشورهاي جهان  ــال آينده از س ده س

براي برپايي همايش ها و كنفرانس ها رزرو شده است.
ــت و اقوامي چون هندوها و  ــنگاپور، كشوري چندملیتي اس س
چیني ها بخش بزرگي از جمعیت آن را به خود اختصاص مي دهند و 
عالوه بر نقش هاي اجتماعي در طراحي و معماري شهري اين كشور، 

ساختمان مدرسه هنر سنگاپور

جايگاهي خاص و ويژه دارند. محلة چیني ها و هندي ها و عرب ها در 
سنگاپور از مراكز مهم جذب جهانگرد و گردشگر است.

ــتفاده از رنگ هاي شاد، زيبا  ــاختمان هاي اين محله ها با اس س
ــا مي توان نمونه اي  ــده اند و در اين محله ه ــوع رنگ آمیزي ش و متن
ــورها را مشاهده كرد.  كوچك از موقعیت تجاري و اقتصادي آن كش
مواردي از قبیل فروشگاه هاي مواد غذايي، رستوران ها، صنايع دستي 
ــورها، با سبك خاص و منحصر به فرد خود،  و مصنوعات رايج در كش

تصوير يك كشور مستقل را به نمايش گذاشته اند.
ــبك معماري و  ــیار دقیقي از س در محلة هندي ها نمونة بس
ــود و محلة عرب ها نیز مقیاسي  ــور هند ديده مي ش طراحي كش

كوچك از تنوع، گوناگوني و وضعیت كشورهاي عربي است.
ــور سنگاپور است. آن ها  گل اركیده نیز يکي از نمادهاي كش
ــا، انواع گل هاي  ــژه براي پرورش اين گل زيب ــا احداث باغي وي ب
ــد. در اين باغ،  ــاي مختلف پرورش مي دهن ــده را در رنگ ه اركی
ــت.  ــده اس نام گونه و خصوصیات هر گل روي لوح هايي حك ش

برش و ساخت چتر دردهکده ای در تایلند
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بازديدكنندگان از اين باغ زيبا مي توانستند گل هاي اركیده اي را 
ــده بودند و به صورت گردن آويز و گل  سینه  كه با طال روكش ش

عرضه مي شدند، خريداري كنند.
ــهور دنیا با پرداخت 5000 دالر سنگاپور مي توانند  افراد مش
ــاغ را به نام  ــاي اين ب ــاله گلي از گل ه ــك دورۀ سي س ــراي ي ب
ــده مي توان به  ــد. از جمله گل هاي ثبت ش ــان ثبت كنن خودش
نام هاي پرنسس ديانا، مارگارت تاچر، آمیتا باچان و... اشاره كرد.

ــد دولت مردان سنگاپور با وجود برخورداري از  به نظر مي رس
يك اقتصاد پويا، جذب گردشگران و جهانگردان را نیز در اولويت 
ــه اي كه از هر فرصتي براي  ــاي خود قرار داده اند، به گون برنامه ه

جذب گردشگر استفاده كرده اند.
ــود كه  ــینگاپورا« نامیده مي ش ــنگاپور در زبان محلي »س س
ــر از نمادهاي اين  ــت. يکي ديگ ــیرها« اس ــهر ش به معناي »ش
ــت.  ــیر دريايي اس ــور مرلیون8 يا پري دريايي، معروف به ش كش
ــیر است به  ــکل يك ش ــمه اي از اين نماد را كه به ش آن ها مجس
ارتفاع حدود 35 متر ساخته اند و مردم و گردشگران مي توانند با 
ــتفاده از آسانسور و رفتن به باالي مجسمه،  دريافت بلیت و با اس

تمام دورنماي شهر را مشاهده كنند.
جاذبة گردشگري ديگري كه از مهم ترين مکان هاي تفريحي 
ــمار مي رود، چرخ و فلك بزرگي به ارتفاع حدود  اين جزيره به ش
ــم سنگاپور«  ــت كه »چش 165 متر با 28 اتاقك 4 در 7 متر اس

هم خوانده مي شود.
ــي مي چرخد و حدود  ــم كه به آرام ــن چرخ و فلك عظی در اي
ــاعت مسافران خود را حمل مي كند، مي توان تمام سنگاپور و  نیم س
بخشي از سواحل اندونزي را ديد. انواعي از اين چرخ و فلك در لندن 

و مالزي نیز با نام »چشم لندن« و »چشم مالزي« وجود دارند.
ــنگاپور توجه به منابع طبیعي و بهره گیري از انرژي پاک،  در س
ــکل از مجموعه اي از  ــي ويژه دارد. صنعت انرژي پاک متش جايگاه
ــیدي و انرژي باد است و به  منابع انرژي، از جمله انرژي هاي خورش
ــتاد درصد  ــدت مورد توجه قرار دارد. در حال حاضر بیش از هش ش
برق مصرفي سنگاپور در نیروگاه هاي گازي تولید مي شود. براساس 
ــده براي بخش تولید انرژي پاک سنگاپور تا سال  دورنماي تدوين ش
2015 با تولید بیش از هفت هزار شغل جديد و نیز ارزش  افزوده اي 

معادل 170 میلیون دالر سنگاپور همراه شود.
سنگاپورمحل فروش و عبور بیشترين قسمت نفت دنیاست. 
ــرفت سنگاپور، توجه به  ــعه و پیش يکي از نکات مؤثر در امر توس
ــاني كارآمد و شهروندان مسئول بوده است، به گونه اي  منابع انس
كه از مهم ترين اهداف آموزشي اين كشور، فراهم ساختن آموزش 

جامعه براي هر يك از شهروندان است.
ــريع در علوم و فّناوري وجود  ــرفت س از آنجا كه الزمة پیش
ــيـ  فّناورانه  ــواد علم ــنا به علوم پايه و داراي س ــهروندان آش ش

ــنگاپور تالش كرده تا زمینة پرورش شهروندان  ــت، دولت س اس
ــي  ــیدن به اين هدف فراهم كند. نظام آموزش ــود را براي رس خ
ــنگاپور، دنبال كنندۀ سیاست هاي آموزشي  آزاد و انعطاف پذير س
اقتصادمحور و متمركز بر رشد منابع انساني است و آموزش علوم 
ــطح مطلوبي از تولید علم و رشد  ــتیابي به س و فّناوري براي دس

اقتصادي ـ صنعتي، از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
از صنعت گردشگري به عنوان يکي از بزرگ ترين صنايع اين 
ــود. از آنجا كه سنگاپور جداي از جزاير پراكندۀ  كشور ياد مي ش
ــگري آن بلیت  ــئوالن گردش ــي محدود دارد، مس آن، جغرافیاي
ــگري ويژه اي را طراحي كرده اند كه گردشگران مي توانند  گردش
سفري آسان را با بهاي حدود هشت دالر در هر روز داشته باشند. 
براي مسافران به مقصد سنگاپور، گزينه هاي اقامتي زيادي براي 
ــکان از قبیل خوابگاه هاي ارزان، مهمان سراي جوانان، بوتیك  اس
ــوي ديگر، مردم  ــتاره وجود دارد. از س هتل ها و هتل هاي پنج س
سنگاپور اشتیاق و عالقه اي شديد به غذا و غذا خوردن دارند، به 
ــوخي از آن به عنوان يك ورزش ملي ياد  همین دلیل گاهي به ش
ــمار، انواع  ــود. غذاخوري هاي خیاباني و مراكز غذايي بي ش مي ش

غذاهاي محلي و بین المللي را ارائه مي كنند.
ــك فرصت و  ــنگاپور به عنوان ي ــر هم به س ــتداران هن دوس
ــنگاپور و  ــیايي، موزۀ ملي س ــت مي نگرند. موزۀ تمدن آس موهب
ــنگاپور بسیار ديدني و مهیج اند. سنگاپور براي خريد  موزۀ هنر س
ــب است. شهرهايي مانند هند كوچك، محلة  نیز، مقصدي مناس
ــرريز از سوغات هايي  ــتاي باگیز و محلة عرب ها س چیني ها، روس

هستند كه مي توانند هر سلیقه اي را پاسخ گو باشند.
ــنگاپور  ــین و جهاني س ــخن اينکه ملت جزيره نش و پايان س
ــده است، مي تواند  ــبه جزيرۀ مااليا واقع ش كه در نوک جنوبي ش
ــنگاپور، كشوري  ــورها باشد. س ــاير كش ــعة س الگويي براي توس

كوچك در قامت شهري بزرگ است كه خوب زندگي مي كند.
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ولی اله جعفری قلعه
دبیر دبیرستان های شهرستان نکا

ش
وز

آم
ی 

ها
ار
بز
ا

ناموسیله:
دستگاهآموزشسیستمهایتصویر

کاربران:
دانش آموزان پیش دانش��گاهی رشتة  ادبیات و علوم  انسانی و سال دوم 
نقشه برداری، دانشجویان مراکز تربیت معلم رشتة  علوم اجتماعی، دانشجویان 

رشتة جغرافیا

موضوع:جغرافیا

توضیح:
نمایش دادن کرة  زمین به صورت یک نقشه روی یک سطح صاف مانند 

کاغذ،  بسیار مشکل است. موارد زیر از جملة  این مشکالت اند:
1. موقعیت ها روی کرة زمین سه بعد دارند، درحالی که صفحه دارای 

دو بعد است.
2. شکل هندسی کره هیچ گاه روی یک صفحه باز نمی شود. برای نشان 
دادن این مشکل، برشی در یک طرف پوست نارنگی ایجاد کنید، محتویات 
آن را به دقت بیرون آورید و سپس پوست آن را روی سطح صاف باز کنید. 
وضعیت پوست نارنگی در قسمت استوایی و دو قطب آن چگونه خواهد 

بود؟
برای حل این مشکالت،  کارتوگراف ها انواع سیستم های تصویر را ابداع 
کرده اند که در کتاب جغرافیای پیش دانشگاهی به سه نوع معروف آن اشاره 

شده  است.

هدف:
آموزش سیستم های تصویر مسطح )قطبی(، مخروطی و استوانه ای

موادووسایلالزم:
1. حباب کامل روشنایی
2. سیم برق به اندازة کافی

3. کلید برق
4. دوشاخه

5. المپ 100 وات
6. تخته به ابعاد 20 *20 سانتی  متر

7. میخ پیچ
8. چسب برق

9. کش پول )کش حلقه ای(
10. ماژیک

11. کاغذ کالک

روشساخت:
ابتدا با استفاده از ارة آهن بر قسمت پایینی پایة حباب را ببرید تا پایه کاماًل 
عمود بر تخته قرار گیرد. پس از وصل کردن سیم به سرپیچ و کلید و دوشاخه 
با استفاده از میخ پیچ، پایة حباب را به تخته متصل کنید و المپ را در جای 

خود قرار دهید.
در صورت مات بودن حباب، با استفاده از اسکاچ خیس رنگ داخل آن را 
پاک کنید تا کامالً به صورت شیشه ای شفاف درآید. سپس با ماژیک مدارها 
و نصف النهارها را روی حباب رسم کنید )برای سهولت کار می توان از کش 

پول در کشیدن خطوط منظم استفاده کرد(.

طرزاستفاده:
با روش��ن کردن الم��پ و قرار دادن کاغذ کالک به صورت مس��طح، 

مخروطی یا استوانه ای، سایة مدارها و نصف النهارها روی کاغد می افتد.
برای نش��ان دادن این ویژگی سیستم استوانه ای که »نقشة کشورهای 
اطراف استوا به طور دقیق ترسیم می شود و نقشة بخش های شمالی و جنوبی 
زمین گسترش می یابد و از حد طبیعی خارج خواهد شد« می توان دو تکه 
چسب مشکی هم شکل و هم اندازه را در دو نقطة حباب، یکی روی استوا و 
دیگری در نزدیکی مدار قطبی مثالً مدار قطبی شمال چسباند )بهتر است هر 
دو چسب روی یک نصف النهار چسبانده شوند(. حال، تفاوت اندازة  سایة دو 

چسب را روی کاغذ استوانه ای مشاهده کنید.
به  همین ترتیب می توان با جابه جا کردن تکه های چسب، مزیت و عیب 

سیستم های تصویر مسطح )قطبی( و مخروطی را نیز نشان داد.

يا
اف
غر
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طرز ساخت دستگاه  آموزش
 سيستم های تصویر



اشاره
ــرزمین،  ــام مردان و زنان بزرگ اين س ــت ياد و ن نکوداش
ــی و نیك انديشی نسبت به همة تالش ها و زحمات  قدرشناس
ــی نام ايران  ــت كه برای ماندگاری و بزرگ ــايی اس طاقت فرس
ــبختانه در دهه های اخیر،  اسالمی صورت گرفته است. خوش
اين سنت حسنه هم در بخش های دولتی و هم در بخش های 
غیردولتی و خصوصی به سنتی پیوسته و ارزشمند تبديل شده 
است. مجلة رشد آموزش جغرافیا نیز تالش كرده است به عنوان 
ــت ياد و نام انديشمندان  كاری پرثمر و تأثیرگذار در پاسداش
ــت خوبی ها و  ــوزه كه همانا پاسداش ــران اين ح و صاحب نظ
ــن حوزه را بر فراز  ــت، همواره ياد و نام بزرگان اي نیکويی هاس
دارد و نسبت به اين عزيزان در حد امکان و به وسع خود انجام 
ــت ها كمابیش  وظیفه و ادای دين كند. اكنون كه اين نکوداش
ــتان های ايران نیز به سنتی پسنديده  ــتان ها و شهرس در اس
ــت و گاه عزيزان مجری و متولی اين مراسم  ــده اس تبديل ش
سراغ شیوه نامه اي معین را برای برگزاری مراسمي در شأن اين 
بزرگان می گیرند، در اين شماره از مجلة رشد آموزش جغرافیا، 
ــتة ايران شناس و  ــگاه اين استاد برجس ضمن احترام به پیش
ــوت، دکتر منوچهر س�توده، گزارش  جغرافی دان پیش كس
مراسم نکوداشت آن بزرگ مرد را حضور خوانندگان عزيز مجله 
ــد كه ما و همگان  ــر عالقه مندان تقديم مي كنیم. باش و ديگ
بتوانیم با برگزاری چنین مراسمی در زمان حیات بزرگان دين 
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محمد دشتي

سرو کهن سال     جغرافياي ایران 

صد   ساله شد!

گزارشي از مراسم نکوداشت صدسالگي
 دکتر منوچهر ستوده ایران شناس و جغرافي دان معاصر

کسوتان
پيش



و دانش و علم و عمل، گامی كوچك در تقدير از اين عزيزان برداريم و 
لبخندی بر لبان مهربان و چهرۀ خسته و زيبايشان بنشانیم.

ــاه 1292 در محلة عودالجان  ــتوده، متولد 28 تیرم منوچهر س
ــناس، جغرافی دان، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر  تهران، ايران ش
ــته  ــت. وی تاكنون بیش از پنجاه عنوان كتاب و 286 مقاله نوش اس
ــارس، فرهنگ گیلکی، فرهنگ  ــت. تاريخ بنادر و جزاير خلیج ف اس
كرمانی، جغرافیای اصفهان، تاريخ گیالن و ديلمستان، فرهنگ نائینی، 
ــتارا تا استرباد شامل آثار و  ــان و كتاب ده جلدی از آس تاريخ بدخش
بناهای تاريخی گیالن، مازندران و گلستان، برخی از آثار وی به شمار 

می روند.
آنچه مي خوانید گزارش خبرنگار مجلة رشد آموزش جغرافیا از 
مراسم نکوداشت اين ايران شناس و جغرافي دان بزرگ كشور ماست. 

نکوداشت مرد قدم و قلم در باغ نگارستان!
باغ نگارستان تهران در روز جمعه 28 تیرماه سال 1392 شاهد 
مراسم نکوداشت مردی از بزرگان اقلیم جغرافیای ايران بود كه نامش 
با تاريخ ايران معاصر به ويژه با تاريخ نويسی خطة شمال ايران در كتاب 
ده جلدی از آستارا تا استرباد، پیوندی جاودانه يافته بود. دكتر ستوده 
ــی میداني انجام داده و در  ــمال كشور پژوهش همچنین در خطة ش
مدت 24 سال، تمام اين منطقه را ديده و بناهاي تاريخي آن را ثبت 

كرده است.
ــم هم زمان با صدسالگی دكتر منوچهر ستوده، برای   اين مراس
وی از سوی انجمن راهنمايان گردشگری استان تهران در باغ تاريخی 
نگارستان برگزار شد. همچنین در اين مراسم از سرديس برنزی اين 
جغرافی دان و ايران شناس پیش كسوت پرده برداری و از كتابی دربارۀ 

او با عنوان »سرو كهن سال« رونمايی شد. 

تاريخ نگاری بزرگداشت يك جغرافی دان
ــاعت با تیك تاكی آرام، خودشان را به زمان شروع  عقربه های س
ــت يکی از بزرگان و جغرافی دانان سدۀ اخیر نزديك  مراسم نکوداش
می كردند. در حوالی میدان بهارستان تهران تك وتوک میهمانانی كه 
ــراغ خیابان  ــم برگزيده بودند و س مترو را برای حضور در اين مراس
دانش سرا را می گرفتند، چهره ای از روزهای رونق اين حوالی در نیم 

قرن گذشته را به ذهن متبادر می كرد.
جغرافیای خاص میدان بهارستان، حوادث تاريخی پیرامون آن، 
ــتان، روزی تاريخی را  وجود كاخ ها و ابنیة تاريخی و حاال باغ نگارس

برای صفحة جغرافیای ايران رقم می زد.
استاد منوچهر ستوده با اتومبیلی كه او را به مراسم نکو داشتن 
ــرف به خیابان دانش سرا گشوده  ــید. درب مش او آورده بود از راه رس
شد و استاد در میان میهمانان خود فرود آمد و لحظاتي بعد، مراسم 

نکوداشت اين استاد بزرگ و ارزندۀ كشورمان آغاز شد. 
ــی آرام، فرح بخش و  ــم به نیکويی، فضاي برگزاركنندگان مراس
ــتة جايگاه و شأن استاد را فراهم آورده بودند و با كاشت نهال  شايس
صدسالگی ايشان، نام دكتر منوچهر ستوده دوباره با درخت و جنگل 

و شادابی و سرسبزی گره خورد.
استاد  كهن سال عصايش را در دستان مردانه اش جابه جا و قامت 
خمیده اش را تا آنجا كه توان داشت راست كرد. نگاهش در افق عنابی 
ــت را از نظر گذراند و با لبخندی از  ــای غروب همة جمعی نزديکی ه
عمق وجود به احساسات و شور و تشويق دوستداران خود پاسخ داد.

مردی كه روزی پیاده يا سوار بر اسب و قاطر تمام قله ها، كوه ها و 
كوهپايه هاي صفحات شمالی و ديگر اقالیم جغرافیايی كشورش را زير 
پا گذاشته بود به سختی از پله های سالن مراسم گذشت و جمعیتی 
انبوه او را همراهی كردند. سالن برگزاری مراسم تنها گنجايش حدود 
150 نفر را داشت و جمعیت انبوه حاضر كه بالغ بر سیصد نفر بودند، 
نشسته و ايستاده با شور و شوق، مراسم نکوداشت استاد را پی گرفتند. 
ــنايي هرچه بیشتر  ــم،  به منظور آش هم زمان با برگزاری مراس
ــترده و سفرهای بی شمار استاد  فرهنگ دوستان با فعالیت های گس
ــر شده است،  ــتوده كه حاصل آن در قالب كتاب منتش منوچهر س
ــده بود و  ــان نیز برپا ش ــا و عکس های ايش ــگاهي از كتاب ه نمايش
عالقه مندان توانستند با مرور و دقت در اين عکس ها و آثار مکتوب، 
ــتاد سال حیات علمی و تجربی استاد را از  صحنه های گوناگون هش

نظر بگذرانند.

خون است دلم برای ايران!
ــرود جمهوری اسالمی  با تالوت آياتی از قران كريم و پخش س
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ــم كلید خورد. ابتدا  ــم  نکوداشت استاد در سالن مراس ايران، مراس
ــتاد  ــمند اس ــت تالش های ارزش ــم از پروژۀ بزرگداش مجری مراس
ــالگی حیات ايشان سخن گفت و درادامه  جغرافیای ايران در صدس
كلیپی درخصوص فعالیت های حدود يك قرن تالش بی وقفه استاد 
ــی از اين كلیپ، آقای ستوده در پاسخ به  به نمايش درآمد.  در بخش
يك سؤال درخصوص وجود كرسی های متعدد ايران شناسی در برخی 
كشورها يا كتاب های ايران شناسی نوشته شده به دست بیگانگان گفت: 
»می گويند چرا ايران شناسی؟ و پرسش درستی است. چرا ما به اين 
اندازه كه كتاب و كرسی ايران شناسی داريم، مثالً كتاب ژاپن شناسی 
و آمريکاشناسی نداريم؟ پاسخ روشن است؛ اقلیم و جغرافیاي ايران 
در جهان بی همتاست و بسیاری از استعمارگران نقشه می كشند تا از 
موهبت های نهفته در اين گوهر بهره ببرند. پس برای غارت ايران نیاز 

به ايران شناسی دارند و ما نبايد از اين مهم غافل شويم!« 
ــزرگ، دوباره پای  ــتوده، معلم ب ــتاد س در پايان اين كلیپ، اس
تخته سیاه رفت و مصراع اول شعری را كه هفتاد سال قبل در زمان 
دست اندازی روس ها و انگلیسي ها به میهنش سروده بود، اين چنین 

نگاشت: »خون است دلم برای ايران!« 

مراسمی برای نکوداشت کهن سال ترين جغرافی دان 
معاصر

ــم با سخنرانی مديركل فرهنگی دانشگاه تهران كه میزبان  مراس
اين مراسم در باغ نگارستان بود، ادامه پیدا كرد. وی در سخنانی كوتاه 
تأكید كرد: »ما امروز مفتخريم كه توانسته ايم در پاسداشت پايمردی 
و تالش بي وقفة كهن سال ترين ايران شناس بزرگ و جغرافی دان نامی 
ايران قدمی كوچك برداريم و در راستای آموزه های دين مقدس اسالم 
كه قدرشناسی و تقدير از بزرگان را به مثابة نکوداشت خوبی ها بر ما الزم 
دانسته است، اين امر مهم را جامة عمل بپوشانیم. البته قدر و منزلت اين 
بزرگان نزد پروردگار متعال محفوظ است و ان شاء اهلل كه پاداش اعمال 

نیك و خیرخواهانة خود را از پیشگاه باری تعالی دريافت كنند. 
  در ادامه مراسم، استاد با قرائت متنی از اوضاع نابسامان ادبیات 
در عصر كنونی سخن گفت و دغدغه ها و دل مشغولی های خود را در 
ــت. او تأكید كرد كه زبان فارسی يگانه كلید  اين خصوص بیان داش
ــت و بايد آن را از  ــرزمین اس وحدت و حلقة وصل تمام مردم اين س
ــخت پیش رو حفظ كنیم و مراقب  ــیب های فراوان در مسیر س آس

باشیم.
ــم بزرگداشت  ــیة مراس ــگاهی كه در حاش  همچنین در نمايش
استاد منوچهر ستوده برپا شده بود، عکس هايی از پروژه های مختلف 
ــت درخت از آستارا تا استرآباد و  ــت شامل ركاب زنی و كاش نکوداش
ــش درآمد. در همین ارتباط و در  ــود به قله هاي مختلف به نماي صع
ــواران به سرپرستی پرويز  اقدامی خودجوش، گروهی از دوچرخه س

شجاعی پارسا، فروردين ماه سال جاری، اين مسیر را ركاب زدند. 
ــرت، صد امضا« به عنوان يکی  در اقدامی ديگر طرح »صد تی ش
ديگر از پروژه های نکوداشت منوچهر ستوده به اجرا درآمد. مسئولیت 
اين طرح را مسعود شکرنیا برعهده داشت. اين تی شرت ها به امضای 
چهره هايی چون شهرام ناظری، قباد شیوا، آيدين آغداشلو، محمدرضا 
ــینايی، فاطمه معتمدآريا،  ــان بنی اعتماد، خسرو س اصالنی، رخش
جمشید مشايخی و... رسیده بودند. تعدادی از اين تی شرت ها نیز در 

نمايشگاه جنبی مراسم به نمايش گذاشته شدند.

ستوده، يعنی ستايش شده 
با توجه به اينکه قرار است بنیادی با عنوان بنیاد ستوده راه اندازی 
راهنمايان  كانون  دبیر  نورآقايی،  آرش  ارتباط  همین  در  شود، 
گردشگری ايران، گفت: آن كسی كه اليق ستايش است و قرار است 
برای صیانت از مفاخر و مواريث فرهنگی كشور، يك بنیاد مردم نهاد با 
عنوان »بنیاد ستوده« تشکیل و در آن از كسانی چون منوچهر ستوده 
و محمود دولت آبادی و همة كسانی كه در معرفی فرهنگ ايرانی 

نقش داشته اند، تجلیل شود.
ــتوده را معرفی اين  ــت منوچهر س او هدف از برگزاری بزرگداش
جغرافی دان و ايران شناس برجسته به تودۀ مردم دانست و تأكید كرد: 
ــم مربوط به اين بزرگان را در حد شأن و مقام  ــت داريم مراس »دوس
آنان برگزار كنیم و تنها به ارائة چند مقاله و سخنرانی اكتفا نکنیم.  ما 
خودمان اين برنامه را در قالب يك پروژه كلید  زديم كه در گام اول آن 
به بهانة صدمین سالگرد تولد منوچهر ستوده، دوچرخه سواراني مسیر 
آستارا تا استرآباد را ركاب زدند و در گام بعدی، سايت دكتر منوچهر 
ــتوده راه اندازی شد. اين سايت يك نوع بانك اطالعاتی دربارۀ اين  س
ــگر است كه از اين به بعد، اطالعات آن مرتب به روز می شود.  پژوهش
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همچنین يك  قطعه موسیقی و مجسمه ای از منوچهر ستوده ساخته 
ــد. اما اين، همة كار نیست؛ آنچه اهمیت دارد اين  است كه مردم  ش
ــانی چون ستوده و فعالیت هايش آشنا شوند و همین كه  بايد با كس
ما بتوانیم تودۀ مردم و نه مخاطبان خاص را با اين افراد آشنا كنیم، 

رسالت خود را به خوبی انجام داده ايم.«
ــت  ــار جامعه در بزرگداش او با ذكر مصداقی از حضور همة اقش
دكتر ستوده، گفت: »بسیار خرسندم كه بگويم دختران دانش آموز در 
شهر رشت در مراسمی، بخش هايی از كتاب ستوده را برای شهردار 
ــنايی با تاريخ منطقة خود افتخار كرده اند كه اين  خوانده اند و به آش
موضوع، اتفاق خوشايندی است و خبر از اتفاقات خوب ديگر در آينده 

می دهد.«
نورآقايی، وظیفة بنیاد ستوده را معرفی شخصیت های برجسته 
برشمرد و افزود: »بیش از هشتاد درصد افراد، ستوده را نمی شناسند 
ــتوده، نه تنها معرفی  ــکل گیری بنیاد س و به همین دلیل هدف از ش
ــته كه معرفی میراث تاريخی و طبیعی ايران  شخصیت های برجس
ــت.« او تأكید كرد: »برای مثال حفاظت از  زمین به مردم عادی اس
گنبد سلطانیه، تنها وظیفة دولت نیست، بلکه تك تك مردم مسئول 
حفظ و نگهداری میراث فرهنگی خود هستند.« نورآقايي افزود: »با 
همة تالش هايی كه در كانون انجام شد، كانون راهنمايان گردشگری 
يا فردي خاص، برگزاركنندۀ بزرگداشت دكتر ستوده نیست؛ منوچهر 
ــت كه ايران را دوست دارند و به  ــتوده متعلق به همة كسانی اس س

آبادانی  و پیشرفت روزافزون آن فکر می كنند.

رونمايی از نشان سرو کهن سال در باغ نگارستان 
درادامة مراسم ، محمدرضا توسلی، گردآورندۀ كتاب سرو كهن سال 
ــت تريبون رفت و درخصوص اين كتاب گفت:  »خوشحالم كه  پش

امروز در صدسالگی حیات استاد منوچهر ستوده از ده ها سال تالش 
ــمند نامی هم رونمايی می شود و كتاب سرو كهن سال كه  اين دانش
ــتوده است در دسترس  ــرح چندين دهه تالش دكتر منوچهر س ش
ــان قرار می گیرد. گفتني است كه در اين كتاب،  عالقه مندان به ايش
آثاری از استادانی چون زنده ياد ابراهیم پورداوود، ايرج افشار، محمد 
دبیرسیاقی، ابراهیم باستانی پاريزی، محمدجعفر ياحقی، عنايت اهلل 
ــوزاد، مصطفی فرض پور  ــادی، فريدون ن مجیدی، عبدالرحمن عم
ــی عبدلی، علی رفیعی،  ــکری، ولی جهانی، عل ماچیانی، ابراهیم ش
ــین پرتو، مؤمن منفرد، آذر جاودان، هوشنگ عباسی و محسن  افش

آرياپاد به  چاپ رسیده است.
در اين جشن نامه با نظر استاد دكتر منوچهر ستوده، چند قطعه، 
ــت كه بخشی از ابعاد  ــیده اس ــان به چاپ رس مقاله و مقدمه از ايش
ــان را نشان می دهد. همچنین از استاد دكتر ياحقی در  فعالیت ايش
ــخن های ستوده« خاطرات مشروحی پیرامون  مقاله ای با عنوان »س

دكتر منوچهر ستوده درج شده است.
ــتاد فريدون نوزاد، از مفاخر و شعراي گیالن، در نوشته اش از  اس
خاطرات خود و دوستی با دكتر ستوده كه از سال 1332 شروع شده 

و از ارادت ديرينة گیالنیان به دكتر ستوده سخن گفته است.
ــالن در مقالة  ــی گی ــی، رئیس باستان شناس ــر ولی جهان دكت
مبسوطی كشفیات باستان شناسی گیالن مربوط به منطقة آستارا تا 
هوسم )رودسر( را كه بعد از پژوهش های دكتر منوچهر ستوده انجام 

شده، به رشتة تحرير درآورده است.
استاد عنايت اهلل مجیدی، از اعضای دائرة المعارف بزرگ اسالمی 
در نوشتة 35 صفحه ای خود، كل كتاب ها، تحقیقات و پژوهش های 

دكتر ستوده را از ابتدا تا پايان درج كرده است.
استاد دكتر سیدمحمد دبیرسیاقی، يار ديرينة دكتر ستوده، دو 

قطعه شعری را كه در پکن سروده اند برای چاپ ارائه كردند.
شعرای گیالنی، دكتر ابراهیم شکری، استاد محسن آرياپاد و آذر 
جاودان در توصیف دكتر منوچهر ستوده اشعاری سروده اند. در بخشی 
از كتاب سرو كهن سال، مجموعه ای از اشعار دكتر منوچهر ستوده و 

چندين مقاله از ايشان به چاپ رسیده است.
ــال با 352 صفحه و تصاوير متعدد در قطع  ــرو كهن س كتاب س
وزيری و جلد گالینگور به همت محمدرضا توسلی در انتشارات بلور 

تدوين و منتشر شده است.

کيك صدسالگی استاد، کام روزه داران را شيرين 
کرد

مراسم نکوداشت استاد ستوده با رونمايی از كتاب سرو كهن سال 
ــرديس برنزی ايشان، ساختة پیمان آسانلو  ادامه يافت. سپس از س
پرده برداری شد. فريدون جنیدی، محمدرضا اصالنی، سودابه فضائلی، 
ــیوا، پیمان آسانلو و عدۀ ديگری از بزرگان  محمدعلی اينانلو، قباد ش
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حاضر در مجلس از سرديس استاد پرده برداری كردند. 
ادامة مراسم با بريدن كیك صدسالگی استاد ادامه يافت؛ كیك 
تولدی كه با تصوير »قلة برافراشته تا آسمان« دماوند تزيین شده بود 
و ساعتی بعد در مراسم افطار دهمین روز از ماه مبارک رمضان، كام 

همة دوستداران استاد را شیرين كرد. 
ثبت همة زيبايی های اين مراسم حتماً نیاز به زمانی فراخ تر دارد 
و از سويی شايد حوصلة خواننده را سر ببَرد. به همین جهت و برای 
ــخنان زيباي محمدعلی  جلوگیری از اطاله كالم، اين گزارش را با س
ــه آماده و مجری توانمند و مرد دوست داشتنی  اينانلو، مسافر همیش
ــتداران استاد بود، به  ــفر و گذر، كه به گمانم حرف دل همة دوس س

پايان می بريم.

استاد، لحظه ای درنگ کن!
اينانلو در سخنانی كوتاه اما زيبا گفت: »به من گفته اند ده دقیقه 
صحبت كنم، اما من فقط يك دقیقه و سی ثانیه صحبت خواهم كرد، 
ــتوده كافی  چون هزار ده دقیقه صحبت هم برای گفتن از دكتر س

نیست!
ــتاد! سرانجام به صد سالگی رسیديد، مبارک باشد! اما قبول  اس
كنیم كه اين صد سال خیلی سريع و زود گذشت! ما در اين صد سال 
بیش از پنجاه سال آن را در پی شما بوده ايم و قصد داشته ايم پا جای 

پای شما بگذاريم و به شما برسیم، اما نرسیديم.
 بار اول و خیلی پیش تر كه در پي شما به قلعة رودخان رفتیم، 
گفتند استاد اينجا بودند اما رفتند! در پی شما به قلعه ای ديگرآمديم، 

گفتند استاد اينجا بودند، ولی پیش پای شما رفتند!
به آشیانة عقاب )قلعة الموت( رفتیم، گفتند استاد اينجا بودند و 

رفتند! عشق رفتن و رسیدن، پای سفر به ما بخشیده بود. باز هم آمديم، 
ــپین )كه شما اين نام زيبا  راگا را رد كرديم، از يکی از دروازه های كاس
را بر آن گذاشته ايد( بارها و بارها در پی قدم های استوار شما از آن رد 
شديم! آن سوتر به گردكوه رسیديم؛ گردكوهی كه دامنة آن جوالنگاه 
مردم دالور اين سرزمین و مصاف آنان با بدخواهان اين خطه از ايران 
عزيز بود! هنوز سنگ ها و صخره های مدوری كه بر سر دشمنان اين مرز 
و بوم )كه شما عاشق آن هستید( فروكوفته شده بود، در پای گردكوه 
به چشم می خورد! گفتند استاد آمدند، درنگی داشتند! سنگ ها را لمس 
كردند و رفتند! در پی شما از آنجا به مهرنگارو خیلی جاهای ديگر رفتیم! 
هرجا كه رفتیم ردپای عاشقانة شما بود، اما شما پیشگام و شتابان رفته 
بوديد! دوست داشتیم در يکی از اين ايستگاه های عاشقی با شما مالقات 
كنیم! اما هر جا سراغ شما را گرفتیم، با افسوس، اين جمله را از زبان 
مردم آشنای شما و مردم محلی شنیديم كه گقتند: دير آمديد! استاد 

پیش پای شما اينجا بودند و رفتند!
ــل اول، دوم،  ــاگردهای نس حاال از طرف همة اين بچه ها )كه ش
ــتند( و همة دوستداران شما  ــوم، چهارم، پنجم و ششم شما هس س
كه در اين مجلس، گرد شمع وجودتان در آستانة ورود شما به سدۀ 
ــما خواهش كنم كه در  دوم جاودانگی گردآمده اند، می خواهم از ش
ــتید!  و اجازه دهید به شما نزديك تر  ــالگی درنگ كنید! بايس صدس
ــتودن را آموخته ايم! اما شما اندكی  ــويم! در تمام اين مدت، ما س ش
درنگ كنید تا در اين دهة دوم طاليی عمرتان، ما هم به شما برسیم 

و رمز و راز ستوده شدن را بیاموزيم. زنده باشید!«
ــد آموزش جغرافیا امید دارد صدسالگی، پارۀ نخست  مجلة رش
ــتاد باشد و سال های سال او را همچنان شاداب و سرزنده  زندگی اس

در كنار و در قلب خودمان شاداب و سزنده داشته باشیم؛ ان شاء هلل.
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 خليج فارس
 در وضعيت اقليمی کشور

غالمرضا خسروی، دانشجوی كارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه هرمزگان
اسداهلل خورانی، عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان
ميترا خسروی، كارشناس زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی خرم آباد

 چکيده
ــرايط ويژه ای را از نظر اقلیمی در نیمة  جنوبی، ايجاد كرده  ــور، ش ــبی خلیج فارس در جنوب كش موقعیت نس
است. به طور كلی اين پهنة آبی در دو مقیاس محلی و منطقه ای آثار اقلیمی خاص خود را ايفا می كند. در مقیاس 
ــبی، جلوگیری از نوسان شديد دما، نسیم های خشکی و  ــامل افزايش رطوبت نس محلی، آثار اين دريا می تواند ش
دريا و.... باشد كه حداكثر تا چندين كیلومتر از ساحل اثر می گذارد. همچنین باتوجه به اينکه اغلب سیستم های 
كم فشار سودانی و در مواردی حتی كم فشارهای موسمی نیز از روی اين پهنة آبی می گذرند، با تأثیراتی در مورد 
ــته باشند. در اين مقاله آثار  ــارها می توانند آثاری در مقیاس منطقه ای نیز داش تزريق رطوبت به داخل اين كم فش

اقلیمی اين دريا بررسی خواهد شد.

کليدواژه ها: خلیج فارس، كم فشار سودانی، كم فشار موسمی

مقدمه
عوامل اقلیمی از قبیل عرض جغرافیايی، ارتفاع از سطح دريا، دوری 
و نزديکی به اقیانوس ها، عواملی فیزيکی هستند كه اقلیم يك منطقه را 
كنترل می كنند. فالت ايران با توجه به موقعیت جغرافیايی خاص خود 
ــزرگ مقیاس گردش عمومی  ــبت به الگوهای ب در نقطه ای انتقالی نس
ــامانه های  ــفری( قرار دارد و محل برهم كنش س ــپهری )تروپوس وردس
ــت. اين ويژگی همراه با توپوگرافی  برون حاره، جنب حاره و حاره ای اس
پیچیدۀ آن موجب شده است كه توزيع جغرافیايی سازوكارهای بارش زا 
ــد. سامانة  در ايران از تنوع و تفاوت زمانی و مکانی زيادی برخوردار باش
ــامانه های تازه شناخته شده است كه بیش از سه  كم فشار سودان از س
ــتقیم از بارش های اين سامانه متأثر  ــور به طور مس ــعت كش  چهارم وس
ــتقیمی با میزان  ــالی كشور ارتباط مس ــود و خشك سالی و ترس می ش
ــال دارد. اين سامانه منشأ  ــرد س ــامانه در طول دورۀ س فعالیت اين س
ــاره ای دارد و زمانی كه منطقة هم گرايی حاره ای بین طول های 20 تا  ح

35 درجه به سمت عرض های باالتر كشیدگی پیدا می كند سلولی از اين 
ــار جدا می شود و به طرف عرض های باالتر حركت می كند. تحت  كم فش
ــار روی شمال اتیوپی و جنوب  ــرايط سینوپتیکی، سلول كم فش اين ش
سودان تشکیل می شود كه به سامانة كم فشار سودان معروف است]1[. 
اين سامانه به طرف شمال يا شمال شرق حركت می كند و از مسیرهای 
ــری  را روی ايران ايجاد  ــود و بارش های فراگی مختلف وارد ايران می ش
می كند. بارش های اين سامانه با توجه به خصوصیت ترمودينامیکی آن 
روی جنوب و جنوب غرب ايران عمدتاً به صورت رگبارهای شديد و در 
ــور به صورت بارش های مداوم و ماليم صورت می گیرد.  ساير نقاط كش
در ايران، اين سامانه به عنوان يك سامانة فعال و مهم در اقلیم زمستانة 
نواحی جنوبی، جنوب غربی و داخلی ايران مورد توجه خاص قرار گرفته 
است]2[. خلیج فارس همراه با منابع رطوبتی شرق شبه جزيرۀ عربستان 

در تغذية رطوبتی سامانه های كم فشار سودانی نقش دارد ]3[.
ــان  ــای روزانة غرب ايران نش ــده روی بارش ه ــات انجام ش مطالع

نقش
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ــبتاً عمیق در فاصلة  می دهند كه يك موج جنوب غربی با يك فرود نس
ــرق دريای مديترانه تا سوريه و عراق تشکیل می شود. در اين حالت  ش
ــرخ تا جنوب شرق دريای  ــامانة كم فشار بر ساحل دريای س معموالً س
مديترانه ظاهر می شود. با جابه جايی مركز كم ارتفاع و محور موج كوتاه 
به طرف شرق و نزديك شدن آن به خلیج فارس، مركز كم فشار در غرب 
ــود و ضمن تغذيه از رطوبت خلیج فارس و گسترش  ــتقر می ش آن مس
روی جنوب غرب و غرب، بارش های نسبتاً شديدی را ايجاد می كند]4[. 
تحقیقات متعدد، حکايت از اهمیت و نقش سامانه های كم فشار سودانی 
ــور دارد. از آن جمله می توان به كار رئوفی  در بارش مناطق مختلف كش
ــتان های كرمان  ــیل در اس فرد )1376( در خصوص وقوع چند مورد س
ــان می دهد كه كم فشارهای  ــاره كرد. نتايج تحقیق ايشان نش و قم اش
ــتقل يا در تركیب با سامانه های مديترانه ای موجب  سودانی به طور مس
ــری )1378(،  ــن تحقیقات، امی ــده اند. عالوه بر اي ــیل ها ش بروز اين س
ــتند كه  حجتی زاده )1381( و انصاری )1382(، نمونه های ديگری هس
ــیل زا را به ترتیب در حوضة رودخانه  های زهره، كارون- دز  بارش های س
ــی قرار داده اند.  ــز كهگیلويه و بويراحمد مورد بررس ــای آبري و حوضه ه
ــیل زای مناطق  ــی ها مهم ترين عامل بارش های س در تمامی اين بررس
ــار سودانی معرفی شده است. در اين تحقیق  جنوب غرب ايران، كم فش
با توجه به اينکه اغلب سیستم های كم فشار سودانی و در مواردی حتی 
ــارهای مديترانه ای از روی پهنة آبی  ــمی و كم فش ــارهای موس كم فش
ــر تزريق رطوبت به داخل اين  ــارس می گذرند، با تأثیراتی در اث خلیج ف
ــارها، آثار اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه ای مورد توجه قرار  كم فش

می گیرد.

سامانه های کم فشاری که پس از گذر از روی 
خليج فارس وارد ايران می شوند

سیکلون ها عمده ترين و مهم ترين اغتشاش بادهای غربی هستند كه 
در صورت قرار گرفتن يك موج كوتاه عمیق همراه با هستة رودباد روی 
جبهة قطبی تشکیل می شوند و در صورت مرطوب بودن و فراهم بودن 

ساير شرايط در زير فرود بلند مديترانه به ايران هدايت می شوند ]14[.

ــاهده می شود،  طبق نظر علیجانی، همان طور كه در ش�کل1 مش
ــتر سیکلون های خاورمیانه در سه مس�ير اصلی A، Bو C وارد  بیش
ــیرهای B و C می توانند به خلیج فارس نزديك  منطقه می شوند و مس
ــت  ــیر B، دريای آدرياتیك اس ــیکلون زايی اصلی مس ــوند. محل س ش
ــوند.  ــیکلون های آن در امتداد مرز جنوبی تركیه وارد ايران می ش و س
ــرف خلیج فارس جدا  ــیری فرعی از آن به ط ــور عراق، مس بر باالی كش
ــیدن به خلیج فارس دوباره به طرف شمال شرقی،  می شود و پس از رس
ــیر  ــیر B عمده ترين مس ــان حركت می كند. مس ــی منطقة خراس يعن
ــاب می آيد. سیکلون های مسیر  ــیکلون های خاورمیانه و ايران به حس س
ــوريه مستقر  ــتان پس از اينکه فرود مديترانه روی س C در اواخر زمس
ــتان و دريای  ــد، در مناطقی چون كوه های اطلس، بیابان های عربس ش
ــمال خلیج فارس حركت می كنند.  ــوند و به طرف ش يونان زايیده می ش
سیکلون های اين مسیر اغلب به دلیل گذر از بیابان های خشك آفريقا و 

عربستان به جای بارش، توفان های گرد و غبار تولید می كنند]9[.
ــامانه های سینوپتیکی واردشده به كشور در بخشی از  گروهی از س
مسیر خود از روی خلیج فارس می گذرند و طبیعتاً دارای تبادل انرژی و 
رطوبت با سطح دريا خواهند بود. سامانه های كم فشار سودانی كه به طور 
ــتقل به ايران وارد می شوند، در سه مسیر مختلف حركت می كنند  مس
و پس از عبور از روی خلیج فارس وارد كشور می شوند. به طوری كه در 
مسیر الف، از روی خوزستان يا از بخش شمالی خلیج فارس وارد كشور 
ــامانه ها نیز بعد از طی مسیر آب های  ــیر ب، اين س ــوند، در مس می ش
ــهر و جنوب شرقی استان خوزستان  ــتان بوش خلیج فارس، از طريق اس
ــوند و تقريباً همان مسیر را تا كوه های زاگرس جنوبی  وارد ايران می ش
ــامانه های مسیر ج، در موقعیت جنوبی تر از مسیر ب،  ادامه می دهند. س
تشکیل می شوند و در شرايط مناسب سینوپتیکی به سمت ايران حركت 
می كنند. سامانه های اين مسیر بعد از خلیج عمان به سمت شمال حركت 
ــمت شمال ادامة  ــبه جزيرۀ عربستان به س ــرقی ش می كنند و از ضلع ش
مسیر می دهند و از طريق تنگة هرمز وارد آب های خلیج فارس می شوند. 
ــامانه های اين مسیر وارد استان هرمزگان می شوند و بعد  تعدادی از س
ــتان های  ــرقی، وارد اس ــمال ش از آن در همان امتداد جنوب غربی و ش

كرمان، يزد و جنوب خراسان خواهند شد]1[.
ــتم های كم فشار موسمی در شبه قارۀ هند  در فصل تابستان، سیس
ــد. در صورت تقويت  ــمت غرب حركت می كنن ــکل می گیرند و به س ش
ــامانه ها، متناسب با میزان رطوبت و شدت آن ها از سمت جنوب  اين س
ــرقی وارد كشور می شوند و رگبار پديد می آورند. در شرايطی كه اين  ش
سامانه ها قوی تر باشند از سمت جنوب و حتی جنوب غرب كشور وارد 
ــامانه های فوق از روی خلیج فارس  ــرايط س ــوند. در اين ش ايران می ش
ــوند و ايجاد رگبارهای  ــور می ش ــتان( وارد كش )از تنگة هرمز تا خوزس
تابستانه می كنند]10[. اين سامانه های كم فشار در هنگام عبور از روی 
خلیج فارس، باتوجه به سرعت و ساير پارامترهای فیزيکی از نظر رطوبتی 
ــکل های 2، 3 و 4، سه مسیر ورودی برای  تحت تأثیر قرار می گیرند. ش

سامانه های كم فشار سودانی مستقل به ايران را نشان می دهند.
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درصد مشارکت خليج فارس در تأمين رطوبت 
بارش های ساالنة نواحی مختلف ايران

ــور ايران از  ــارس در مورد تزريق رطوبت به داخل كش تأثیر خلیج ف
ــد، همان طور كه در  ــه ترازهای بااليی جو افزايش می ياب ــطح زمین ب س

ــی در سه تراز ارتفاعی و در  ــکل 5 مشاهده می شود، بررس جدول1 و ش
سه زمان )دو روز قبل از بارش1، روزهای بارش2 و مجموع روزهای قبل 
ــخص شد كه بیشترين تزريق رطوبت در  از بارش و بارش3(، انجام و مش
ــور ايران به ترتیب در مناطق جنوب، جنوب شرقی، مركز،  ــترۀ كش گس
ــپس شرق و شمال شرقی كشور وجود دارد. كمترين  جنوب غربی و س
ــوط به غرب و  ــورد مناطق رطوبتی مرب ــای خلیج فارس در م ــر دري تأثی
ــارهای واردشده به ايران  ــمال غربی كشور و دلیل آن، حركت كم فش ش
ــارها، رطوبت مورد نیاز خود را  ــور است. اين كم فش ــمت غرب كش از س
قبل از ورود به كشور )غرب خلیج فارس(، كسب می كنند و خلیج فارس 
ــتم ها وارد كند. بیشترين تأثیر رطوبتی  نمی تواند رطوبتی به اين سیس
خلیج فارس مربوط به جنوب كشور در ترازهای بااليی و در روز بارندگی 
ــت، به نحوی كه در اين روز میزان رطوبت 76/4 درصد است. باتوجه  اس
ــط  به جدول1، تراز پايینی، كمترين میزان رطوبت و تراز میانی، متوس
رطوبت و تراز بااليی، حداكثر میزان رطوبت تزريقی را به خود اختصاص 

می دهند.

الیة وردسپهر تراز باالیی  تراز میانی  تراز پایینی

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

14/7 14/7 14/6 72/1 76/4 53/1 42/8 48 23/1 8/4 7/4 12/2 جنوب

17/6 22/8 12/1 50/9 43/9 59/5 26/1 31/6 19/4 14/6 19/9 9/1 جنوب شرقی

4/8 5/3 4/1 28/3 35/7 15/9 12 16/4 5 2/7 2 3/6 مرکز

3 2/6 3/7 23 33/8 6/6 6/8 9/6 2/3 2 1/1 3/9 جنوب غربی

7/8 8/3 6/7 24 26/2 20/5 12/3 14/1 9/5 5/7 5/9 5/2 شرق

4/2 4/3 4/1 11/2 12 10/1 6/1 5/6 7/1 3/5 3/7 3/2 شمال شرقی

2/1 2/1 2/2 3/9 5/4 5/2 5/1 7/5 2/4 1/4 0/8 2/1 دامنة جنوبی  البرز

1/5 1/5 1/5 1/9 1/7 2/2 1/1 1/5 0/5 1/6 1/5 1/8 خزری

1 0/6 1/6 0 0 0 0 0 0 1/1 0/7 1/9 غرب

1 7/0 1/4 0 0 0 0 0 0 1/2 0/8 1/7 شمال غرب ایران

جدول 1: درصد مشارکت خلیج فارس در تأمین رطوبت بارش های ساالنة نواحی مختلف ایران]11[

شکل1: مسیر سیکلون های خاورمیانه]9[

شکل2: مسیر حركت سامانه های سودانی- مسیر الف]1[

شکل3: مسیر حركت سامانه های سودانی- مسیر ب]1[

شکل4: مسیر حركت سامانه های سودانی- مسیر ج ]1[

شکل5: منحنی درصد مشاركت خلیج فارس در تأمین رطوبت بارش های ساالنة نواحی

ارتفاع از سطح دریا 

)متر(

طول جغرافیایی عرض 

جغرافیایی

ایستگاه

9/8 E 22 -56 N 13 -27 بندرعباس

19/6 E 50 -50 N 59 -28 بوشهر

6/6 E 15 -48 N 22 -30 آبادان

1550 E 40 -51 N 37 -32 اصفهان

1230 E 24 -54 N 54 -31 یزد

1322 E 7 -47 N 17 -34 کرمانشاه

جدول2: مشخصات ایستگاه های منطقة مورد بررسی
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ويژگی های اقليمی خليج فارس در مقياس محلی
خلیج فارس يك دريای حاشیه ای است كه به طور كامل روی فالت 
قاره قرار دارد و به طور قابل مالحظه ای میزان تبخیر حاصل از بارندگی 
ــت. از نظر آب و هوايی، خلیج فارس شرايط خشك و  ــتر اس در آن بیش
نیمه استوايی دارد، به طوری كه در تابستان دما تا 50 درجة سانتی گراد 
ــد و میزان تبخیر بیش از آب های وارد شده به آن است. باتوجه  می رس
ــن پارامترها، مانند  ــی اين پهنة آبی، برخی از مهم تري ــه ويژگی اقلیم ب
ــبی در يك دورۀ  آماری 45 ساله  ــاخص های بارش، دما و رطوبت نس ش
ــتگاه های سینوپتیك واقع در مناطق ساحلی برای نمونه  محدود به ايس
ــاحلی برای نمونه )يزد،  ــهر و آبادان( و مناطق غیرس )بندرعباس، بوش
اصفهان و كرمانشاه(، برای مشخص كردن تأثیرپذيری اقلیم اين مناطق 
ــی قرار گرفتند. دلیل انتخاب اين ايستگاه ها،  از خلیج فارس مورد بررس
ــاحلی و  ــب مکانی در مناطق س طول دورۀ آماری و نیز پراكنش مناس
ــت. بدين ترتیب، اقدام به استخراج عناصر اقلیمی  غیرساحلی بوده اس

مختلف در اين ايستگاه ها شد. مشخصات ايستگاه های مورد بررسی در 
جدول2 ارائه شده است.

1. بارش
ــای بارش ماهانة  ــی و مکانی بارش، ابتدا داده ه ــرای تحلیل زمان ب
ايستگاه های سینوپتیك مناطق مذكور از آغاز تأسیس تا سال 2005 از 
مركز سازمان هواشناسی كشور فراهم شد. سپس آمار حداكثر، حداقل 
ــتگاه ها در طول دورۀ آماری استخراج شد.  ــط ماهانه برای ايس و متوس
ــود، دامنة نوسان  ــاهده می ش ــکل6 مش همان طور كه در جدول3 و ش
ــبت به بارش های متوسط ماهانه برای مناطق  بارش حداكثر ماهانه نس
ــاحلی  ــتگاه های مناطق س ــبت در ايس ــت. اين نس مذكور متفاوت اس
ــهر و آبادان( رقم بیشتری را نشان می دهد. باال بودن  )بندرعباس، بوش
اين نسبت، نشان می دهد كه بیشتر بارندگی ها شديد و رگباری هستند 

شکل6: منحنی دامنة نوسان بارش های حداكثر، حداقل و متوسط ماهانه در دورۀ  آماری
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ــی از وقوع بارندگی های ماليم  ــبت حاك و برعکس، پايین بودن اين نس
ــرايط نشان می دهد كه  ــت. اين ش ــتر روزهای بارانی اس و فراوانی بیش
ماهیت بارش های ايستگاه های جنوبی، همرفتی است و شرايط متفاوتی 
نسبت به سامانه های وارد شده به ساير بخش های كشور دارد كه اغلب 

سیکلونی هستند و از طرف ديگر نشان می دهد كه شرايط رطوبتی در 
ــور فراهم است و با وجود عامل صعودی، بارش های شديدی  جنوب كش

ايجاد می شود.

2. دما
ــه در ايجاد آن، عالوه بر  ــت ك ــا از جمله عناصر مهم اقلیمی اس دم
انرژی تابشی خورشید، عوامل متعددی از قبیل ماهیت فیزيکی، هدايت 
ــطح زمین و همچنین  ــی، فاصله از درياها، ناهمواری و ارتفاع س گرماي
ــرايط ابرناكی دخالت دارند. گرمای ويژۀ باالی آب باعث  وزش باد و ش
ــد. بنابراين آب ها  ــاب آين ــود كه درياها منبع ذخیرۀ گرما به حس می ش
ــد و طبیعتاً اين تأثیر آب ها تا  ــش متعادل كننده ای در مورد دما دارن نق
ــکی ها نفوذ می كند ]12[. به منظور  ــافت های معینی به درون خش مس
ــاهده  ــکل 7 مش ــن پژوهش، همان طور كه در جدول 4 و ش ــام اي انج
ــتگاه های مذكور،  ــتفاده از مقادير ثبت شدۀ دما در ايس ــود، با اس می ش
مقادير میانگین، حداقل و حداكثر دمای ساالنه و همچنین منحنی های 
ــم و مورد بررسی قرار گرفت.  مرتبط با دمای ماهانه در دورۀ آماری رس
ــته  ــبی پارامترهای وابس از آنجا كه پارامترهای دما، بارش و رطوبت نس
به يکديگر به حساب می آيند و تغییرات آن ها تأثیر بسزايی بر نوع اقلیم 
ــی و تأثیر آن ها بر  ــی تغییرات زمان ــك منطقه دارد، می توان با بررس ي
ــاالنة  ــان س ــی اقلیم منطقه پرداخت. باتوجه به نوس يکديگر، به بررس
ــتگاه، همراه با در نظر گرفتن فاصله و  ــای هوا و موقعیت محلی ايس دم
تأثیرپذيری آن از درياها امکان می دهد كه نوسان دما را در ايستگاه های 
ــاحلی )بندرعباس، بوشهر و آبادان(  ــخیص داد. مناطق س مختلف تش
ــبت به مناطق  ــا و رطوبت باالی خلیج فارس، نس ــا تأثیرپذيری از دم ب
ــر و در اثر افزايش  ــاه(، دمای باالت ــاحلی )يزد، اصفهان و كرمانش غیرس

رطوبت، نوسان دمايی كمتری دارند.

دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر آگوست ژوالی ژوئن مه آوريل مارس فوريه ژانويه ــة  من ا د

نوسان

ايستگاه 

169/8 39 92 22 26/2 28/2 1 111 93 173 197 263 حداكثر بندرعباس

32 4/2 4/5 0/6 2 1/3 0/1 3/3 8/4 41/8 45/4 48 متوسط

197/8 224/7 42/1 0 19/5 1 0 4/5 24/4 160/2 132/3 242/6 حداكثر بوشهر

75/7 39 4/8 0 0/8 0 0 0/8 6/6 29/2 35/2 88/5 متوسط

123/4 89/3 78/4 1 0/9 0 0/5 11/4 97 85/7 113/8 129/5 حداكثر آبادان

42 18/6 5/5 0 0 0 0 2/8 13 24/8 21/3 42/7 متوسط

61/2 44/5 43/3 22/5 4 8/4 11 64 51/7 57/8 72 87/9 حداكثر اصفهان

22/3 10/5 4/7 0/6 0/3 0/8 1/4 8/5 17/2 23/6 15/5 21/1 متوسط

57/2 21 15/7 0 0/4 2/4 5/3 26/2 35/6 69/2 42 45 حداكثر يزد

10/3 3/1 1/3 0 0 0/1 0/2 3/2 6/5 15/4 8/6 12/6 متوسط

162/8 295 123 40 4 14/4 8/8 105 164/5 249 132/8 114 حداكثر كرمانشاه

71/6 57 23/3 1/7 0/2 0/9 0/7 25 54/7 90/6 59/7 64/7 متوسط

جدول3: دامنة نوسان بارش های حداکثر و متوسط ماهانه در دورة آماری

دامنة نوسانمیانگینايستگاه

حداكثرحداقل

27/151834/33بندرعباس

24/614/4033/02بوشهر

25/412/4536/97آبادان

19/35/4132/56يزد

16/32/8829/53اصفهان

14/61/3228/47كرمانشاه

جدول4:پارامترهایدماییمتوسطساالنهدردورةآماری45ساله

شکل 7: متوسط دمای ماهانه در دورۀ آماری 45 ساله
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3. رطوبت نسبی
ــود، با توجه  ــکل 8 مالحظه می ش همان طور كه در جدول 5 و ش
ــم مناطق مختلف  ــر آن بر اقلی ــی خلیج فارس و تأثی ــه ويژگی  اقلیم ب
ــتفاده از مقادير ثبت شده  ــان رطوبت نسبی با اس ــور، میزان و نوس كش
ــاحلی و غیرساحلی مشخص و  ــتگاه های سینوپتیك مناطق س در ايس
مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای میانگین، حداقل و حداكثر رطوبت 
ــبی در مناطق ساحلی  ــان دهندۀ میزان باالی رطوبت نس ــبی، نش نس
ــبی، نوسان اندكی در طول  ــتند. در اين مناطق میزان رطوبت نس هس
ــط حداكثر و متوسط  ــت. همچنین رقم متوس ــته اس دورۀ آماری داش
حداقل رطوبت نسبی نزديك به هم هستند كه نشان دهندۀ نوسان كم 
و میزان تبخیر زياد در فصول مختلف سال است. در مناطق غیرساحلی، 
ــان بااليی در طول دورۀ آماری چندين ساله  ــبی دارای نوس رطوبت نس
ــبی در فصل هايی كه  ــت، در اين مناطق حداكثر میزان رطوبت نس اس
ــت، يعنی در فصل پايیز و زمستان رخ می دهد.  مقدار بارندگی زياد اس
باالترين رقم رطوبت نسبی در اين مناطق در ماه های آذر و دی صورت 
گرفته است. همچنین كمترين میزان رطوبت نسبی در فصول گرم سال 
ــبی در مناطق ساحلی و غیرساحلی به خوبی  ــت. شرايط رطوبت نس اس
تبیین كنندۀ داليل نوسان باالی دمايی در مناطق غیرساحلی و نوسان 

كمتر آن در نواحی ساحلی است.

نتيجه گيری
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ــی مختلف  ــا باعث پديد آمدن آثار اقلیمی و هواشناس ــن اين پهنه ه بی
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ــامل تأثیر پهنه های آبی بر عناصر اقلیمی )دما،  ــود. اين آثار ش می ش
ــامل تزريق  ــبی و ...(، و در مقیاس منطقه ای ش ــت نس ــارش، رطوب ب
ــد،  ــت. همان طور كه مالحظه ش ــکی اس ــه پهنه های خش ــت ب رطوب
ــديد روزانه و فصلی عناصر اقلیمی،  خلیج فارس از يك سو نوسانات ش
ــوی ديگر، باعث تزريق  ــبی را كاهش می دهد و از س دما و رطوبت نس
ــود كه  ــت، مخصوصاً در اليه های باالتر جو به فالت ايران می ش رطوب
اين تأثیر در غرب و شمال غرب ايران كمتر و در جنوب و جنوب شرق 
ــت. تأثیر پهنه های آبی بر عناصر اقلیمی مجاور خود  ــتر اس ايران بیش
شايد بیشتر بر اثر نسیم دريا و خشکی و به صورت محلی است، اما در 
مقیاس منطقه ای متأثر از جريان های منطقه ای اقلیمی و سیستم های 
ــت كه از روی درياها می گذرند و وارد خشکی  سینوپتیکی مهاجر اس
ــتم های سینوپتیکی  ــوند. همان گونه كه بررسی شد، اين سیس می ش
ــار سودانی، كم فشارهای مهاجر مديترانه ای،  شامل سامانه های كم فش

كم فشار موسمی و حتی توفان های حاره ای هستند.

دامنة نوسانمیانگینايستگاه

حداكثرحداقل

666171بندرعباس

65/55970بوشهر

44/33954آبادان

46/74055كرمانشاه

382845اصفهان

25/32032يزد

جدول5:پارامترهایرطوبتنسبیمتوسطساالنهدردورةآماری45ساله

شکل 8: متوسط رطوبت نسبی ماهانه در دورۀ آماری 45 ساله در ايستگاه های مورد مطالعه
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خداوند است كه زمین را برای شما رام كرد تا در آن سفر كنید و از نعمت های خداوند استفاده كنید و )بدانید( بازگشت همه به 
سوی اوست )سورۀ ملك- آية 15(. 

چکيده 

گردشگری عامل مهمی برای تقويت فرهنگ ها و شناخت آداب و رسوم اقوام و جوامع گوناگون است و توسعة آن موجب پیشرفت و 

تحول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و افزايش اشتغال خواهد شد. بنابراين، گردشگری يکی از اركان برنامه ريزی در توسعة پايدار نواحی 
گوناگون است. 

اين تحقیق بر آن است تا جاذبه های گردشگری شهرستان گالیکش را بررسی و توان های بالقوه موجود در اين زمینه را معرفی كند 

و برای اين كار دو روش میدانی و كتابخانه ای را انتخاب كرده است. اين تحقیق در سطح منطقه صورت گرفته است. 

نتايج تحقیق نشان می دهد كه شرايط جغرافیايی حاكم بر منطقه، اين توانايی و پتانسیل را برای جذب گردشگر داخلی و خارجی 

فراهم آورده است كه مهم ترين آن ها عبارت اند از: 

وجود پارک ملی گلستان كه يکی از مهم ترين بوستان های جهان با انواع گونه  های گیاهی، جانوری و تنوع توپوگرافیکی است؛ قرار 

گرفتن در شرقی ترين بخش استان گلستان در طول جادۀ بین المللی تهران - مشهد در شمال معروف به جادۀ سنتو؛ واقع شدن به عنوان 

دروازۀ ورود به شهر مشهد و حرم امام رضا)ع(؛ و نیز دارا بودن جاذبه های تاريخی به اندازۀ عمر تمدن بشری، چون غار مشهور كیارام. 

کليدواژه ها: گردشگری، پارک ملی گلستان، غار كیارام، قلعة تخت سلیمان، امامزاده سیدحسن. 

مقدمه 
شهرستان گالیکش در شرقی ترين قسمت استان گلستان و در 
ــت و در محل تالقی سه استان گلستان،  ــرق شهرستان مینودش ش
خراسان شمالی و سمنان واقع است. يکی از قديمی ترين بقايای حضور 
انسان در شمال كشور در غار كیارام اين كشور با قدمت صدهزار سال 
ــتعدادها و توانمندی های مختلف و  پیش نهفته است. گالیکش اس
متعددی برای شناسايی، معرفی، توسعه و جلب سرمايه گذاری ها در 

زمینه های كشاورزی، صنعتی، فرهنگی، گردشگری و... دارد كه از آن 
جمله می توان به موارد زير اشاره كرد: 

ــارام، قلعة ابوبکر،  ــراث فرهنگی و تاريخی: غار كی در بخش می
قلعة تخت سلیمان و قلعه بی بی حلیمه، تینگرتپه، غار سیدرشید، غار 
حمام خدايی، پیرغار، قلعة پاسنگ پايین، تپه علی. در بخش اكوتوريسم: 
پارک ملی گلستان، آبشار گلستان، آبشار لوه، آبشار آق سو، چشمة الل، 

ی
س
نا
ش
ن 
یرا

ا
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کاظم پارسيانی، دبیر آموزش وپرورش شهرستان گالیکش

 گاليکش
بررسی ظرفيت های گردشگری شهرستان



ــهر به دو بخش معتدل كوهستانی و معتدل  آب و هوای اين ش
ــود. میانگین بارش سالیانة آن  نیمه مرطوب جلگه ای تقسیم می ش
حدود 240 میلی متر، دمای متوسط ماهانة آن 25 درجة  سانتی گراد 
است و دو نوع باد، آب و هوای اين بخش را تحت تأثیر قرار می دهد. 
الف( بادهای محلی موسوم به خوشاباد كه مشابه باد در سفیدرود 
است و در طول فصول پايیز و زمستان از فرازكوه های منطقه به طرف 
ــا قطع آن، بارش در منطقه  ــت و معموالً ب جلگه در حال وزيدن اس

شروع می شود. 
ــمت دريای خزر  ــمال غرب و غرب كه از س ــاد بارا ن آور ش ب( ب
می وزد و به  علت همراه داشتن رطوبت و صعود دينامیکی آن از كوه، 

باعث ريزش باران فراوان می شود )موسوی، 1374: 13(.
شهرستان گالیش با جمعیتی بالغ بر شصت هزار نفر از يك شهر 
ــتان قراوالن  ــاق و يك بخش به نام صادق آباد و دو دهس ــه نام ينق ب
ــتا تشکیل شده است. جمعیت آن  و نیلکوه، در مجموع از 55 روس
ــال 1385 حدود 150 برابر شده است. سرتاسر  از سال 1335 تا س
منطقه دارای جنگل، رودخانه، جلگه و بسیاری از زيبايی های طبیعی 
است. از موقعیت گذرگاهی مناسبی برخوردار است و برای هموطنان 
ــمال  ــهد در ش گرامی به ويژه زائران حضرت امام رضا)ع( دروازۀ مش

كشور به حساب می آيد.

وجه تسميه و پيشينة تاريخی شهر گاليکش
دو وجه تسمیه برای نام اين شهر ذكر شده است:

الف( يکی آنکه قبل از تشکیل شهر در منطقه ای كه هم اكنون در 
آن مستقر است گیاهی ساقه بلند و يك ساله به نام »گالی« می روئیده 
كه رويش آن به صورت خودرو و انبوه تمام منطقه را دربر می گرفته و 
بدين سبب آن را »گالی كش« )كش به  معنای فعل كشتن يا كاشتن( 

گفته اند.
ب( وجه تسمیة ديگر آن اين است كه مردم اين ديار پشت بام های 
مساكن خود را با گیاه خودرويی به نام »گالی« كه آن را كشان كشان 
ــیدند، می پوشاندند. بنابراين  ــیلة چهارپايان از اطراف می كش به وس

رفته رفته گالیکش شکل گرفته است )حصارنوی، 1386: 14(. 
شهرستان گالیکش قدمت سیصدساله دارد كه بنیان گذاران آن 
به داليلی از استان فارس و شیراز مهاجرت كردند و در روستای فعلی 
فارسیان و فرنگ سکنا گزيدند. بیشتر آنان از اقوام خسروی، رنگرز و 
ملکان و... بودند و كه در سرتاسر محدودۀ فارسیان فرنگ می زيسته اند. 
به دلیل وجود »گالی« فراوان كه در محل فعلی گالیکش وجود داشت، 
ــتايیان محل به اين منطقه مراجعت و در برگشت خود  اغلب، روس
مقداری گالی برای پوشش سقف منازل و دامداری ها حمل می كردند. 
بزرگان همین اقوام ابتدا از فارسیان به روستای سرچشمه مهاجرت 
ــت و از قومیت های مختلف  ــکل گرف كردند و رفته رفته گالیکش ش
ــد. فعالیت عمدۀ مردم اين بخش كشاورزی و دامپروری  تشکیل ش
ــت. مردم گالیکش افتخار اين را دارند كه در دوران رژيم گذشته  اس
پذيرای قدوم مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی و ساير بزرگان دينی 

كشورمان بوده اند. 

چشمة اشکان، آبشار و چشمة پیرغار، چشمة پیرباد، موزۀ حیات پارک 
ملی گلستان، قنات، موزۀ تاريخ طبیعی نیلکوه، بیلی كوه. در بخش دينی 
و مذهبی: بقعة متبركة جعفر، بقعة متبركه باباتکیه، زيارتگاه بی بی حلیمه، 
بقعة متبركة سیدعلی اكبر حسینی )پیربخشی(، بقعة   متبركة حضرت 
قاسم، بقعة متبركة سیدحسن نبی. در بخش صنايع دستی و فرهنگی: 
بافت انواع ابريشم، نمدبافی، سوزن دوزی، حصیربافی، گلیم بافی و بافت 

قالی و قالیچه نام برد.

موقعيت، وسعت و آب و هوای گاليکش 
شهرستان گالیکش با مساحت حدود هزار كیلومتر مربع بین ׳15، 
°55 تا ׳7، °56 طول شرقی و ׳5، °38 تا ׳8 و °36 عرض شمالی قرار 
دارد. شهر گالیکش حدود دويست متر از سطح دريای آزاد ارتفاع دارد. 
ــتان كالله، از جنوب به استان سمنان،  اين شهر از شمال به شهرس
ازشرق به استان خراسان شمالی و از غرب به مینودشت و شهرستان 
ــتانی  ــود و از نظر توپوگرافی به دو بخش كوهس گنبد محدود می ش
ــمال( تقسیم می شود. حداكثر ارتفاع  )در جنوب( و جلگه ای )در ش
اين ناحیه در كوه های خوجه قنبر )2550 متر( در نواحی شرقی اين 

بخش واقع است. 
شهرستان گالیکش از نظر زمین شناسی در محدودۀ البرز شرقی 
ــتة پالئوزوئیك -  ــده و به طور عمده از طاقديس هايی با هس واقع ش
ــکیل يافته است و گسل های موجود در آن جهت شرقی،  ترياس تش

شمالی و شرقی دارند. 
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آبشار لوه

عکسی تزيینی است



تعيين مسيرهای گردشگری 
بخش گالیکش به لطف داشتن استعدادهای خدادادی و شرايط 
ــی كه در پیدايش  ــی و جغرافیايی و نقش مهم ــاعد آب و هواي مس
تمدن و توسعه و تکوين تاريخ بشری داشته است، جاذبه ها و اماكن 
ــیار دارد. اين جاذبه ها به انواع تاريخی، طبیعی، مذهبی و  ديدنی بس
صنايع دستی و هنرهای سنتی تقسیم می شود كه به مهم ترين آن ها 
می پردازيم. اين جاذبه ها می توانند در تمام فصول، گردشگران داخلی 

و حتی خارجی را به خود جذب كنند. 

مسير 1 
ــوب از ابتدای  ــهر گالیکش به طرف جن ــیر از مركز ش اين مس
بلوار گلزار شهدا شروع می شود و در حاشیة رودخانة اوغان با پیچ و 
ــیر مورد  خم های زياد امتداد می يابد كه به تدريج بر ارتفاع جادۀ مس
نظر افزوده و در طی مسیر با جاذبه های گوناگون طبیعی، تاريخی و 
مذهبی همراه می شود. اين مسیر در محدودۀ دهستان نیلکوه واقع 
است. طول مسیر آن تا مرزهای استان سمنان حدود پنجاه كیلومتر 

است و از سیزده روستا می گذرد. 

الف( جاذبه های طبيعی 
ــمة  ــارهای رودخانة اوغان: كه سرچش 1. رودخانه ها و چشمه س
ــتان سمنان و ارتفاعات فارسیان فرنگ  آن از ارتفاعات دانیال در اس
)استان گلستان( با ارتفاع بیش از 1200 متر آغاز می شود و در ارتفاع 
حدود 190 متری در ضلع غربی شهر گالیکش پس از سیراب كردن 
اراضی كشاورزی و استفادۀ روستايیان به رودخانة گرگان می پیوندد. 
در حوزۀ رودخانة اوغان چشمه های معروفی وجود دارند كه عبارت اند 
از: چشمة خانسوار، چشمة قزلق، ديوچشمه )ده چشمه(، چشمه های 
دره چنار و ... كه تقريباً تمام آن ها دائمی هستند و پذيرای گردشگران 

بی شمار در تمام فصول سال اند. 
2. پوشش گیاهی و زندگی جانوری: جنگل اين منطقه كه جزئی 
ــت، پهنه ای است پوشیده از درختان  از جنگل های ناحیة خزری اس
پهن برگ از انواع سپیدار، افرا، ملچ، مازو، انجیلی، ممرز و... . در زير اين 
درختان درختچه های گوناگون می رويند و گاهی انبوهی اين درختان 
به حدی است كه نمی توان از آن ها عبور كرد. در مناطق مرتفع تر اين 
مسیر، به علت سرمای بیشتر، گاهی پوشش جنگلی به مرتع تبديل 
می شود كه مورد استفادۀ دامداران منطقه قرار می گیرد. همان طور كه 
می دانیم زندگی جانوری به آب و هوا و پوشش گیاهی وابسته است. 
بنابراين پوشش گیاهی اين منطقه نیز از اين قاعده مستثنا نیست و 
دارای انواع و اقسام جانورانی چون قوچ و میش، كل، بز، خوک، گوزن، 
آهو، يوزپلنگ، گراز، خرس، شغال و... و انواع پرندگان همچون عقاب، 

كركس، تیهو، كبك، دم جنبانك و ... است. 

ب( جاذبه های تاريخی 
ــش كیلومتری ضلع جنوب شرقی روستای  1. غار كیارام: در ش
كیارام از توابع دهستان فارسیان قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا 

ــت. اين غار در مردادماه 1342 از سوی پروفسور  حدود 705 متر اس
مك پورنی )دانشمند انگلیسی( مورد بررسی و گمانه زنی قرارگرفت 
ــالمی،  ــه نتیجة آن پیدايش آثار و میراث فرهنگی از دوره های اس ك
عصر آهن و ابزارهای سنگی دورۀ پارينه سنگی بود. )هفته نامة پارسه، 
شمارۀ 160، ص 36(. اين غار در گويش محلی »دره چفت« خوانده 
می شود. ارتفاع دهانة غار 240 سانتی متر و كم ترين ارتفاع در انتهای 
آن حدود 20 سانتی متر و عمق آن 24 متر است. اين غار قديمی ترين 
غار شناسايی شدۀ استقرار بشر در شمال كشور است )مربوط به دورۀ 
ــید در يك  ــی، 1379: 4(. غار سیدرش ــنگی میانه(، )قائم پارينه س
ــتای سرحمام و غار حمام خدايی در يك كیلومتری  كیلومتری روس
ــمار می روند  ــتای پنو از ديگر جاذبه های تاريخی منطقه به ش روس

)ستوده، 1377: 84(. 
2. درخت كهن سال گردو )جوزبخشی(: درخت گردو كهن سالی 
است كه در 22 كیلومتری گالیکش و در حاشیة روستای فارسیان و 
جادۀ كنار گذر آن واقع است و مانند چتری بر زمین آن سايه انداخته 
ــدارک و اظهارات معتمدين محل، اين درخت  ــتناد برخی م و به اس
ــی )زيارتگاه  ــال قدمت دارد كه متعلق به پیربخش حدود هفتصد س

روستا( و چند تن از اهالی است. 

پ( جاذبه های مذهبی )زيارتگاهی(
يکی از جاذبه های مهم مذهبی اين مسیر، بقعة متبركة سیدنبی 
در روستای كیارام است كه با شهر گالیکش 22 كیلومتر فاصله دارد 
و به گفتة  بزرگان و اسناد موجود در آن، سیدحسن  نبی از نواده های 
امام علی )ع( است. اين زيارتگاه دارای آب و برق و جاده و شبستان 
است و همه روزه و در فعالیت های گوناگون به ويژه در ايام سوگواری 
ــهداء پذيرای مهمانان از سرتاسر منطقه و حتی استان های  سید الش

هم جوار است.
ــینی )پیربخشی( در روستای  بقعة متبركة سید علی اكبر حس
ــیان و بقعة متبركة حضرت قاسم )ع( در روستای پنو از ديگر  فارس

اماكن زيارتگاهی مورد توجه منطقه اند.
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مسير 2
اين مسیر در طول جادۀ بین المللی تهران - مشهد )جادۀ سنتو( 
ــود و به طرف شرق امتداد  ــهر گالیش شروع می ش قرار دارد و از ش
ــتان كالله می رسد  می يابد و پس از پنج كیلومتر به دوراهی شهرس
ــرقی آن به اين شهرستان ختم می شود. انحراف  كه مسیر شمال ش
ــرق در محدودۀ دهستان قرار می گیرد كه از میان  جاده به سمت ش
25 روستای اين منطقه می گذرد و تا انتهای جنگل معروف گلستان 
كه جزئی از پارک ملی گلستان است به استان خراسان شمالی ختم 
می شود. طول اين مسیر حدود شصت كیلومتر است و به دلیل داشتن 
جاذبه های گردشگری متنوع، پذيرای گردشگران داخلی و خارجی 

است. مهم ترين جاذبه های گردشگری آن عبارت اند از:

الف( جاذبه های طبيعی
ــیر جادۀ  ــتان بی نظیر كه در مس ــتان: اين بوس پارک ملی گلس
ــهد قرار دارد، يك هشتم گونه های گیاهی،  بین المللی تهران - مش

ــتانداران  ــدگان و بیش از پنجاه درصد پس ــوم گونه های پرن يك س
ــت. به دلیل برخورداری از منابع آبی  ــور را در خود جای داده اس كش
متعدد نظیر چشمه ها  و رودخانه ها، نهرها و آبشارهای متعدد )آبشار 
ــمة  الل، چشمة  اشکان و ...(  ــتان، آبشار آق سو، آبشار لوه، چش گلس
چشم اندازهای زيبايی همچون درۀ آبشار، تنگه گل، درۀ آلمه، درۀ آنر، 
ــگران و كوه  نوردان را به  درۀ  فرغون دارد و گروه های زيادی از گردش
خود جذب كرده است )حصار نوی، 1386: 36(. پارک ملی گلستان 
ــوم زمین شناسی  ــعت، تنها بازماندۀ دوران س با 92000 هکتار وس
ــتان، 1387: 28(. در حال  ــت )دانشنامة گلس در روی كرۀ زمین اس
حاضر مراكز تفريحی مختلفی برای استفادۀ عالقه مندان درنظر گرفته 
شده و امکانات فراوانی در آن استقرار يافته است. از جملة اين مراكز 
می توان تفرجگاه های گلشن، گلستان، آبشار و نیز مجتمع كمپینگ 
گلزار را نام برد. موزۀ حیات وحش میرزا بايلو در ضلع شرقی پارک نیز، 
بازديدكنندگان را با انواع حیات وحش پارک و كشور آشنا می سازد. 
يك مركز تجمع بازديدكنندگان با بخش های مختلف از قبیل سالن 
ــده  آمفی تئاتر و موزۀ تاريخ طبیعی در ابتدای غربی پارک احداث ش
است. عالوه بر كانون های تفريحی برشمرده شده، تعدادی مهمان سرا 
ــورد توجه  ــود دارد كه م ــارک نیز وج ــف پ ــمت های مختل در قس
بازديدكنندگان و محققان قرار می گیرد. اين منطقه امکانات رفاهی و 

ضروری ديگری نیز دارد.

ب( جاذبه های تاريخی
تپة  قلعة تخت سلیمان: اين تپه در دويست متری رودخانة مادرسو 
در نزديکی روستای تنگراه در جهت شرقی - غربی قرار دارد و دورتادور 
آن را معماری با سنگ های بزرگ )باال( و كوچك )پايین( دربر گرفته 
كه اندازۀ قطر سنگ های بااليی آن يك متر و به صورت خشکه چین 
ــمت جنوب ديوار سنگی به صورت پیش آمدگی  كار شده است. قس
ــت. در بخش فوقانی سطح، محوطه ای به  و عقب رفتگی مشهود اس
ــکل چهارگوش به ابعاد 15×15 متر وجود دارد كه احتماالً  ارگ  ش
است و دورتادور آن خندق احداث شده. با توجه به بقايای معماری و 
موقعیت مکانی آن به نظر می رسد اين مکان يکی از قلعه های باستانی 
مهم با قدمت تاريخی و اسالمی باشد كه بايد مطالعات بیشتری روی 
ــیر قلعة  ــرد )همان: 27(. از ديگر آثار تاريخی اين مس آن انجام گی
پاسنگ پايین  در دو كیلومتری شمال روستايی به همین نام تپه علی 
در 1300 متری جنوب روستای تراجیق و 1500 متری جنوب جادۀ 
آسفالتة گالیکش - بجنورد و پانصد متری شرق تأسیسات كارخانة 

سیمان پیوند گلستان است.

پ( جاذبه های مذهبی )زيارتگاهی( 
بقعة متبركة باباتکیه: اين بقعه در دامنة شمالی نیلکوه و در حاشیة 
ــتای پاسنگ باال و در ضلع شرقی جادۀ بین المللی  جنوب غربی روس
ــده است و با شهر گالیکش حدود دوازده  گالیکش - بجنورد واقع ش
ــجر ه نامة موجود در اين بقعه، باباتکیه  كیلومتر فاصله دارد. برابر با ش
ــین حضرت سلیمان نبی )ع( است.  همان آصف برخیا وزير و جانش
اطراف بقعه مزار مسلمین و شهیدان انقالب اسالمی و درختان نذر 

غار کیارام 

آبشار لوه
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ــال وجود دارد. اين زيارتگاه از امکانات رفاهی  كرده و درخت كهن س
برای زائرين برخوردار است. از ديگر مکان های زيارتگاهی اين مسیر، 
بقعة متبركة جعفر )ع( در روستای قانجق شهرک در پانزده كیلومتری 
شهر گالیکش است )مسیرهای يادشده روی نقشة شمارۀ 3 با حروف 
فارسی مشخص شده اند. مسیر 1 از نقطة الف تا نقطة ب و مسیر 2 از 

نقطة ج تا نقطة د مشخص شده اند.(
بقايای تمدن و كاوش ها و پژوهش های باستان شناسی  نشان از 
ــینة تاريخی بسیار كهن و غنی فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم  پیش
ــتان مینودشت شناسايی شده كه  دارد. تا كنون 156 اثر در شهرس
ــور به ثبت رسیده و  ــت آثار ملی كش از اين تعداد 112 اثر در فهرس
سهم بخش گالیکش 95 اثر )85 درصد( است. برخی از آن ها در دو 
مسیر يادشده از نظرتان گذشت، اما آثار ديدنی مهم بخش گالیکش 
به همین چند مورد خالصه نمی شوند، بلکه آثار ديگری نیز دارد كه 
به صورت پراكنده در سطح منطقه از جمله دهستان ينقاق )ينقاق در 

گويش تركمن به نام لپ و گونه است( وجود دارد كه عبارت اند از:

در منطقه در طول سال به  ويژه در تعطیالت نوروزی و تابستانه حکايت 
از اين نکته دارد كه به دلیل شرايط مساعد اقلیمی و وجود جاذبه ها 
و چشم اندازهای زيبای طبیعی، گردشگران بی شماری اقامت خود را 
هر چند كوتاه )حداكثر يك تا دو روزه( در دامان طبیعت درون پارک 
ملی گلستان، مساجد، بوستان ها و به  ويژه در سطح مدارس منطقه 
ــهر در تابستان  می گذرانند، به طوری كه مديريت آموزش وپرورش ش
سال جاری بیش از پنج هزار فرهنگی را در مدارس منطقه اسکان داده 
ــت. بنابراين منطقة گالیکش پتانسیل جذب گردشگر را دارد، در  اس
صورتی كه به اصول و عناصر اصلی فعالیت  گردشگری در منطقه توجه 
ــته صورت بگیرد. اين اصول عبارت اند از: حمل ونقل،  درخور و شايس
ــطه ای، جاذبه ها و ساير خدمات  ــکان و اقامتگاه، تسهیالت واس اس
ــیدن به اين جايگاه  ــردی، 1387: 95(. البته رس ــات جهانگ )مطالع
ــهر و بخش گالیکش يك موضوع چالشی به حساب می آيد،  برای ش
ــو با توجه به قابلیت های منطقه در زمینة گردشگری  زيرا از يك س
ــت و از سوی ديگر با توجه به ضعف ها و  اين امر دست نیافتنی نیس
ــود دارد، بايد تالش ها و اقدامات  ــتی هايی كه در اين زمینه وج كاس

فراوانی برای نزديك شدن به چنین چشم اندازی صورت پذيرد.

تأثير فعاليت های گردشگری بر اقتصاد شهرستان 
گاليکش

ــگری دارای دو جنبة  ــعة گردش به طور كلی می توان گفت توس
ــت، فرهنگ و ...  ــت كه آثار آن بر اقتصاد، سیاس مثبت و منفی اس
ــت. در بخش اقتصادی، مهم ترين آثار مثبت آن  ــايی اس قابل شناس

عبارت اند از: 
1. ايجاد بازارهای شغلی جديد؛

2. ايجاد منابع درآمد جديد؛

1. قلعة ابوبکر، روستای امالک، شهر ينقاق؛
2. تینگر تپه، روستای ينقاق، شهر ينقاق؛

3. قلعة بی بی حلیمه، روستای صمدانی، شهر ينقاق؛
4. تپة ينقاق، مركز شهر ينقاق.

ت( جاذبه های صنايع دستی
ــرايط زيستی منطقه و مهاجرپذير بودن آن، اقوام  با توجه به ش
گوناگونی به اين منطقه مهاجرت كرده اند كه عبارت اند از: سیستانی ها، 
ــاكنین اصلی اين منطقه به زندگی  بلوچ ها، كردها و ... كه در كنار س
مشغول اند. بنابراين هر يك از اقوام صنايع دستی  مخصوص به خود را 
دارند. مهم ترين صنايع دستی بخش گالیکش عبارت اند از: نوغانداری 

و ابريشم بافی، نمدمالی، سوزن دوزی، گلیم بافی، بافت قالی و قالیچه.

بررسی وضعيت فعلی گردشگری و بيان چشم انداز 
آيندة آن

ــگری در منطقه  ــی وضعیت فعلی گردش ــفانه برای بررس متأس
ــدارد، زيرا  ــن زمینه وجود ن ــق و قابل اطمینان در اي ــات دقی اطالع

شهرستان گالیکش از فقر مراكز اقامتی - پذيرايی قابل توجه به ويژه 
ــگران برخوردار است، به طوری كه تعداد آن ها از انگشتان  برای گردش
يك دست تجاوز نمی كند و قدمت برخی از آن ها به بیش از سی سال 
می رسد كه در اثر بی  توجهی و مشکالت مالی از ظاهر چندان مناسبی 
برای جذب گردشگر برخوردار نیستند. از سوی ديگر، مشاهدات عینی 

جنگل گلستان 
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3. سرمايه گذاری جديد؛
4. ارتقای سطح زندگی مردم منطقه؛

ــگرپذير(. )گردش ــدف  ه ــق  مناط ــه  ب ــروت  ث ــال  انتق  .5 
آثار منفی آن عبارت اند از:

1. افزايش شاخص قیمت ها در منطقه به صورت فعلی؛
2. فشار بر فعالیت های كشاورزی منطقه؛

3. تغییر كاربری زمین های كشاورزی؛
4. برهم خوردن توان اقتصادی منطقه؛

5. رواج الگوی مصرف و ... )معصومی، 1385: 15(.

نتيجه گيری
ــای مختلف و  ــتعدادها و توانمندی ه ــتان گالیکش اس شهرس
متعددی برای شناسايی و معرفی، پیشرفت و جلب سرمايه گذاری ها 
در زمینه های گوناگون اقتصادی از جمله گردشگری دارد كه توجه به 
هر يك از آن ها به تنهايی می تواند نتايج بسیار گران قدری برای اين 
شهر به دنبال داشته باشد. يکی از مهم ترين اين بخش ها وجود پارک 
ملی گلستان است كه از پارک های مهم ايران و يکی از ذخیره گاه های 
مهم زيستی جهان به شمار می رود. عبور جادۀ ترانزيستی و بین المللی 
ــنتو باعث رفت وآمد بسیاری از  ــهد مشهور به جادۀ س تهران - مش
هموطنان عزيز به  ويژه زائران گرامی حضرت امام رضا )ع( شده است 
ــان را دارند. در اين بخش  ــه مردم اين ديار افتخار پذيرايی از ايش ك
ــوع و تعداد اقوام از  ــای گوناگون با هم زندگی می كنند. تن قومیت ه
يك سو و وجود صنايع دستی، آداب و رسوم و هنرهای سنتی متعدد 
وابسته به هر قوم از سوی ديگر، باعث جذابیت بیشتر اين شهر شده 
ــت. قديمی ترين بقايای حضور انسان در شمال كشور، غار كیارام  اس
ــال پیش می رسد و مورد  ــت كه قدمت آن به حدود صدهزار س اس
ــت. امید است با  ــان خارجی نیز قرار گرفته اس كاوش باستان شناس
كمك مردم و به همت مسئوالن منطقه، همة اين مواهب خدادادی 
دست به دست هم دهند تا اين شهر از محرومیت چندين ساله خارج 

شود و در راه توسعه و پیشرفت گام بردارد.
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و رسوم آن ها؛
11. معرفی غذاهای محلی؛

12. معرفی صنايع دستی منطقه؛
13. برنامه ريزی به منظور بازديد از كارگاه های تولید قالی و ديگر 

صنايع دستی و ....
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سنگ نگاره های تيمره، 
قلعة ساالر محتشم و گوردخمه

فاطمه اسمعيل پور
سرگروه جغرافیای استان مركزی

دبیران جغرافیای استان در تاريخ 26 ارديبهشت 1392 در 
بازديد يك روزه ای كه با همکاری گروه آموزشی جغرافیا و انجمن 
ــده بود، از سنگ نگاره های  علمی دبیران جغرافیا ترتیب داده ش
ــتان خمین(  ــم و گوردخمه )شهرس ــاالر محتش تیمره، قلعة  س
ــگر  ديدن كردند. در اين بازديد، دكتر محمد ناصری فرد،  پژوهش
نقوش صخره ای و مؤلف چهار كتاب. در زمینة  نقش نگاره ها گروه 

را همراهی می كرد. 
ــنگ نگاره های تیمره خمین در منطقه ای به وسعت 150  س
ــنگ ها عمده ترين  ــت. روی اين س ــده اس ــترده ش كیلومتر گس
ــادی از يك  ــت. بز كوهی نم ــاهده بز كوهی اس نقش قابل مش
ــی آمده كه  ــطوره های ايران ــت. در اس ــتة مقدس بوده اس فرش

گزارش بازدید علمی دبيران جغرافيای استان مرکزی

ــاه جهان است و از او به  عنوان جهان دار  كیومرث نخستین پادش
ــاه جهان نیز نام برده می شود )فردوسی(. كیومرث در متون  يا ش
ــتی به عنوان نخستین آدم روی زمین معرفی شده است. او  زرتش
ــتی می جنگد و به دست او كشته می شود. پس از  با اهريمن زش
ــرگ او دو قطره از خون او بر زمین می چکد و از اين دو قطره ،  م
ــر و يك  دو بوتة  ريواس می رويد. از اين دو بوته ريواس،  يك پس
ــی و  ــیانه به وجود می آيند. مش ــی و مش دختر جوان به نام مش
ــر و دختر كیومرث  ــتان و پس ــیانه،  آدم و حوای ايرانیان باس مش
ــد. در همین اثنا  ــا همديگر خواهر و برادرن ــمار می روند و ب به ش
ــتد تا به   ــته ای را در قالب »بز كوهی« فرو می فرس خداوند فرش
ــان تا مدتی شیری است كه از پستان بز  آن ها شیر دهد. غذايش

) شکل 1(
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می مکند )صمدی، 1367: 94(.
ــتان نمادی از  ــه  همین دلیل، بز كوهی در نزد ايرانیان باس ب
ــختی از طرف خداوند به كمك  ــت كه هنگام س ــته اس يك فرش
ــتابد. هر جا كه اولین نقطة  جوشش آب بوده، نقش  انسان می ش
ــنگ ظهور پیدا می كند؛ يعنی درخواست  بز كوهی روی تخته س

آب، زايندگی و ظهور نعمت.)شکل 1(

ــری(، صحنه های  ــب )نماد توانگ ــر نقوش تیمره، اس از ديگ
ــتانی بر سینه )به عالمت نیايش(  ــکار با اسب و انسانی با دس ش

است. ) شکل 2(

ــیر تطور خط نیز، مشاهده می شود به طوری كه  در تیمره س
در برخی سنگ نگاره ها بز كوهی به يك دايره و يك نقطه داخل 
ــای بز )خط  ــت و پ ــط در كنار آن به مفهوم دس ــد خ آن و چن
ــپس خط های اطراف آن )خط  ــود س پرتو عیالمی( تبديل می ش
ــوی، عربی، كوفی و  ــذف و خط پهل ــی strichschrift( ح هندس

فارسی مشاهده می شود. ) شکل 2(

از ديگر نقوش ايجادشده فنجان نماها هستند. به گودی های 
ــان های كهن روی سطوح صاف سنگ ها،  ايجادشده به دست انس
ــنگ،  استخوان  ــود كه با ابزاری خاص )س فنجان نما گفته می ش
ــده اند و اندازۀ كلی آن ها )عمق  حیوانات و فلزات و ...( ايجاده ش

و قطر( از دو تا بیش از سی سانتی متر متفاوت است. ) شکل 4(

ــه اولین و  ــته اند ك ــای متعددی داش ــا كاربرده فنجان نماه
ــت، به  ــیرۀ  گیاهان مقدس بوده اس ــن آن ها گرفتن ش كهن تري
ــنگ گردی را داخل فنجان نما می چرخاندند يا  اين صورت كه س
به وسیلة سنگ های استوانه ای شکل با ضربه های عمودی بر مواد 

داخل فنجان نما می كوبیدند )ناصری فرد، 1388: 148(.

ــنگ نگاره های ايران، دكتر ناصری فرد برای اين  پژوهشگر س
ــه كاركرد ديگر يافته است  فنجان نماها در مدت پژوهش خود س

كه بدين قرارند:

1. كاركرد گاه شماری
2. كاركرد جهت يابی و صور فلکی

3. كاركرد آيینی

) شکل 2(

) شکل 3(

) شکل 4(
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ــان اولیه برای ثبت رويدادها يا  ــماری: انس 1. كاركرد گاه ش
ــنگ های صاف  ــال، ابزار ديگری به جز تخته س ــیم بندی س تقس
ــته است. هر سری گودی كوچك متوالی و پشت سر هم در  نداش
ــری در نزد حکاكان  ــا چند رديف، گويای اعداد و ارقام س يك ي

آن ها بوده است.
ــرد جهت يابی و صور فلکی: در اين گونه فنجان نماها  2. كارك
ــری برخوردارند تا  ــده از عمق و گودی كمت گودی های ايجادش
جايی كه بعد از گذشت زمان های طوالنی آثار به جا مانده از آن ها 
ــختی قابل مشاهده اند. اين گروه فنجان نماها در يك رديف  به س
ــت سر هم قرار دارند و بیانگر دو شاخصه از جهات چهارگانه  پش

است: شمال - جنوب يا شرق- غرب.

3. كاركرد آيینی: در محل های مقدس شاهد فنجان نماهای 
بزرگ و كوچك متعددی هستیم كه دارای كاركردهای خاص در 
ــم و آيین ها بوده اند. يکی از اين كاركردها گرفتن گیاه  آن مراس
ــك گیاهان بوده است. در  ــه و ساقة خش مقدس يا كوبیدن ريش
ــنگی شاهد تعدادی از اين فنجان نماها هستیم  كنار لیزی های س
ــان مقدس را  ــیرۀ  گیاه ــم در آن ها ش كه در موقع اجرای مراس
ــر می خورد آن شیره  می ريختند تا فردی كه از لیزی به پايین س
ــر و رويش بپاشد و بدين طريق متبرک شود،    گیاه مقدس بر س
يعنی از مرگ دور نگه داشته و توانمندی،  تندرستی و فزايندگی 

برايش به ارمغان آورده شود.
ــم  ــاالر محتش ــد از صرف ناهار، دبیران محترم از قلعة س بع
ــت كه  خمین بازديد كردند. اين قلعه مربوط به زمان قاجاريه اس
ــم و خانواده و خدمه اش از آن استفاده می كردند. محتشم  محتش
به پاس خدماتش در مبارزه با روس ها از سوی محمد شاه مفتخر 
به دريافت عنوان »ساالر« می شود. اين عمارت در حال حاضر به 

موزۀ مردم شناسی تبديل شده است.
ــدۀ  بعدی گوردخمه در روستای سركوبه بود.  مکان بازديد ش
ــاس اعتقاد زرتشتیان به پاک بودن زمین ايجاد  اين دخمه بر اس
ــکل هرمی دارد و كاركرد آيینی داشته  شده است. ظاهر كوه ش
است. بعد از اينکه مردگان در خمره ای تبديل به خاک می شدند،  
استخوان ها و خاكسترشان در اين دخمه ريخته می شده است. 

ــود، بلکه در ديگر  ــه ايران ختم نمی ش ــود فنجان نماها ب وج
ــورهای جهان )پرو، اسکاتلند، سوئیس، ايتالیا و ...( نیز بديل  كش
ــت. اگر يك تا دوازده تا از اين فنجان نماها  ــف شده اس آن ها كش
ــکل سری می باشند به  هم وصل كنیم، اشکالی ايجاد  را كه به  ش

می شود كه به صور فلکی بی شباهت نیستند. ) شکل 4(
ــا اعالم رضايت از برگزاری  ــس از پايان بازديد، همکاران ب پ

اين بازديد تشکر كردند. 
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دکتر سيدمهدی موسی کاظمی 
استاديار دانشگاه پیام نور
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 عنوان کتاب: زمين شناسی و ژئومورفولوژی / 
جنوب شرق ايران) برای بازديدهای صحرايی( 

ــايی و توصیف پديده های زمین شناسی و  اين كتاب، شناس
ــورمان، يعنی جنوب شرق  ــیعی از كش ژئومورفولوژی بخش وس
ــايی اين پديده ها،  ــت. شناس ــتة تحرير درآورده اس آن را به رش
ــرای بازديدهای  ــرای طراحی و اج ــبی را ب موقعیت های مناس
ــیار  ــم می آورد. اين بازديدها نه تنها اطالعات بس صحرايی فراه
ــگران  ــار عالقه مندان و پژوهش ــوع علمی در اختی ــد و متن مفی
ــاهده وقوع رخدادهای متنوع  علوم زمین قرار می دهد، بلکه مش
زمین شناختی در اين محدوده جغرافیايی را فرصت های مناسبی 

برای ارائة مؤثر آموزش های مورد نظر فراهم می سازد.
جاذبه های متنوع و عموماً منحصربه فرد ژئومورفوتوريسم اين 
ــر زيبايی های بازديد صحرايی آن می افزايد. اين تألیف  منطقه ب
ــی  به مکان يابی و توصیف پديده ها و موضوعات علمی - آموزش
ــة رنگی پرداخته است.  منطقه با ارائة تعداد زيادی عکس و نقش
مؤلفان كتاب آقايان جعفر رهنما راد و بهروز صاحب زاده، مطالب 
ــگاه  ــازمان چاپ دانش آن را در هفت فصل و 314 صفحه در س

آزاد اسالمی - واحد زاهدان منتشر كرده اند. 
عنوان فصل های كتاب به ترتیب زير است. 

فصل اول: كلیات جنوب شرق ايران 
فصل دوم: زمین شناسی جنوب شرق ايران 

فصل سوم: بلوک افغان 
فصل چهارم: زون جوش خورده سیستان 

فصل پنجم: زون كوير لوت 
فصل ششم: زون مکران 

فصل هفتم: زون دريايی عمان 

عنوان کتاب:
 فعاليت ه�ای عملی برای توليد س�واد زمين شناس�ی 

)يادگيری روش علمی حل مسئله( 
ــی،  ــواد زمین شناس ــاب فعالیت های عملی برای تولید س كت
ــتنی های سودمند و مهارت های علمی  حاوی مجموعه ای از دانس
ــش علوم زمین با  ــرای يادگیری علوم تجربی در بخ ــورد نیاز ب م
ــئله است. هدف اين مجموعه فراهم  رويکرد روش علمی حل مس
ــت كه استفاده از آن برای  كردن الزامات يادگیری مادام العمر اس
همة  دانش آموزان و... به عنوان يك منبع يادگیری، برای يادگیری 
سواد علوم زمین مفید و مؤثر خواهد بود. مؤلف كتاب آقای بهروز 
ــی و عضو هیئت علمی  ــب زاده، مدرس آموزش علوم تجرب صاح
دانشگاه فرهنگیان، مهارت های عملی خود را برای آموزش علوم 
ــه صورتی جذاب و  ــئله ب ــن با رويکرد روش علمی حل مس زمی

دلنشین در 86 صفحه ارائه كرده است. 
ــزد، آن را در بهار 1391 در  ــارات تیك، ي اين كتاب كه انتش
2000 نسخه منتشر كرده است، دارای مطالبی به ترتیب زير است: 

1. چرخة آب 
2. باران بسازيد 
3. هوا در خاک 

4. هوا در آب 
5. دستگاه تصفیة آب بسازيد 

6. خصوصیات كرۀ  زمین 
7. نمك در آب دريا 

8. تشکیل اليه بندی در رسوبات 
9. بلور بسازيد 

10. شناسايی كانی ها 
11. چرخه ی سنگ ها 
12. شناسايی سنگ ها 



ترجمة دکتر سيدمهدی موسی کاظمی
استاديار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
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 مجلة آموزش جغرافيا، نشريه ای برای اطالع رسانی معلمان جغرافیا در مدارس و كالج ها دربارۀ تحوالت 
ــتراک گذاری استراتژی های  ــريه ای برای به اش ــت. اين مجله نش ــعة حرفه ای اس اخیر، منابع و فرصت های توس
عملی برای آموزش جغرافیا، تأمل انتقادی در آموزش جغرافیا و يادگیری، نوآوری در برنامة درسی و تغییر در 
ــت. آموزش جغرافیا يکی از چهار نشرية جغرافیايی است كه انجمن جغرافیايی2 در انگلستان منتشر  جغرافیاس
می كند. هدف اين انجمن، پیشبرد دانش جغرافیايی و درک آن از طريق آموزش است و از معلمان، دانشجويان، 
ــريات، رويدادهای آموزشی، پروژه ها،  ــی از طريق مجالت، نش ــگاهیان در تمام سطوح آموزش ــتادان و دانش اس

وب سايت ها و مذاكرات در دولت در مورد اهمیت جغرافیا، حمايت می كند.
ــردبیر آن خانم دكتر مالنی نورمن3 بوده  ــماره در سال منتشر می شود. از سال 2012 س ــه ش اين مجله س
ــتان 2013 با موضوع »چالش ها در آموزش جغرافیا« به  ــت. بخشی از مطالب شمارۀ 2 از دورۀ 38 در تابس اس

شرح زير است:
- سرمقاله: در مواجهه با چالش؛ مالنی نورمن

- چالش يادگیری مبتنی بر پرس وجو؛ مارگارت روبرتز
- جغرافیا: يك محیط شکننده؟ لژک ايواسکو

- همراهی با تغییرات برنامة درسی؛ آلن كیندر
- چه چیزی برنامة درسی واقعی را كنترل می كند؟ ديويد میچل

- استفاده بازی های جغرافیايی برای تحقیق مکان؛ مان، راب كلمنس و ديگران
- يادگیری در خانه: چگونه می توان تکالیف در خانه را معنادارتر كرد؟ موارا دافی

- آموزش برای تدريس، آموزش برای يادگیری؛ اندی شیلر
- بررسی آب  و هوا از طريق كار میدانی؛ سیلويا نايت
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مطلب برگزيده از شمارة 2 دورة 36، سال 2011
تفکر خالق و تحقیق جغرافیايی4، سیمون رنشاو

تفکر خالق ثابت يا ذاتی نیست، اما چیزی است كه آن را می توان آموخت و تمرين كرد تا به ما اين امکان را 
بدهد كه خالقیت مان را شکوفا كنیم. در اين مقاله چهار روش منطقی نشان داده می شود كه می توان برای ترويج 
ــکل های جايگزين، شکستن قواعد سنتی،  ــتفاده قرار داد: بیان مجدد ايده ها به ش تفکر خالق در جغرافیا مورد اس

پذيرش ايده های موفق موجود و الهام گرفتن از منابع غیرمعمول.
ــرگرم كننده تر، جذاب تر و پر از موفقیت  ــود زندگی س ــد. خالقیت باعث می ش هركس بايد بخواهد خالق باش
باشد... . بدون خالقیت، تنها تکرار و روزمرگی وجود دارد. البته اين تکرارها بسیار ارزشمند و ارائة بخش عمده ای 

از رفتار ما هستند، اما خالقیت برای تغییر، بهبود و مسیرهای جديد مورد نیاز است.
تحقیق جغرافیايی، دانش آموزان را درگیر پرسش و تفکر انتقادی، ساختارمند و خالقانه می كند. دانش آموزان 
ــعة تفسیرهای جديد از مکان و  ــتفاده و به كار بردن دانش و مهارت های جغرافیايی را برای توس راه  های جديد اس
ــا در مورد بیان دانش آموزان، به طرق مختلف، درک آن ها از  ــا می يابند. مهم تر از همه، تفکر خالق در جغرافی فض
ــت. جغرافیا دانش آموزان را قادر می سازد  ــان و چشم انداز آن ها برای آينده اس ارتباطات موجود در جهان اطرافش
ــانی فکر دانش آموزان را درگیر  ــکل دهند. مفهوم فرايندهای طبیعی و انس تصورات جغرافیايی از يك مکان را ش
درک تغییر و تحوالت در مکان ها و علل اين تغییرات می كند.چنین درک و فهمی به دانش آموزان كمك می كند 

تا تصوری از آينده های بديل برای مکان ها و برای افرادی كه در آن ها زندگی و كار می كنند، داشته باشند.

شکل1: چرخه خالقیت. )الف( اصول؛ )ب( كاربرد در نقشه كشی

پی نوشت ها
1. Teaching Geography
2. Geographical Association )GA(
3. Melanie Norman
4. Creative Thinking and Geographical investigation
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الف( ب(
چرخه خالقیت چرخه خالقیت

تصويرسازی

هدف يابی

اصیل بودن
می دهند،  ــوزش  آم ــان،  معلم
ــاوره  ــد، مش ــويق می كنن تش

می دهند، اطمینان می بخشند.

از  ــتفاده  اس مثال؛  ــازی :  تصويرس
ــای  ــی- تصويره ــه های ذهن نقش
متفاوت از ترسیم نقشه يك مکان

معلمان؛ آموزش 
می دهند، تشويق 
می كنند، مشاوره 
می دهند، اطمینان 

می بخشند

مثال؛  ــودن:  ب اصیل 
ــر درباره مباحث  تفک
متعارف ترسیم نقشه 
ــای  بديل ه ــه  ارائ و 

اصیل و نوآورانه

ارزش گذاری: مثال؛ 
نقشه های خوب/ نقشه های 

بد. در جست وجوی 
طیفی از نمايش های 

كارتوگرافیکی از يك مکان 
و مالحظات درباره نقاط 

قوت و ضعف آن ها
هدف يابی:

ــه؟ برای چه  ــال؛ كدام نقش  مث
ــر درباره  ــی؟ چرا؟ تفک مخاطب
هدف و مخاطب نقشه ها. توجه 
ــترک در بین  ــداف مش ــه اه ب

مخاطبان مختلف

ارزش گذاری



ــمی: سنت لوس�يا  نام رس
 St. )نام محلی: س�نت لوش�ا )لوس�يا

Lucia
ST LUCIA نام بین المللی: سنت لوس�يا

ــاحت 617  ــت با مس ــیا جزيره ای اس سنت لوس
ــور جهان(  ــتادمین كش ــر مربع )صد و هش كیلومت
ــیة خاوری دريای كارائیب و غرب اقیانوس  در حاش
ــأ آتش فشانی دارد. اين كشور جزئی  اطلس كه منش
ــی از آنتیل های  ــر ويندوارد )بادگیر( و بخش از جزاي
ــوب جزيرۀ  ــد. و در جن ــاب می آي ــك به حس كوچ
مارتینیك و شمال جزيرۀ سنت وينسنت جای دارد. 
اراضی آن كوهستانی هستند و آتش فشان گیمی به 

ــت. بلندی 950 متر، مرتفع ترين نقطة آن اس
آب وهوا: اقلیم آن گرم و مرطوب پر باران است 
ــه اعتدال آن  ــی تا حدی ب ــای اقیانوس و وزش باده
ــای آن حاصلخیزند و موز و  ــك می كند. زمین ه كم
ــاورزی آن است. رودهای  نارگیل از فراورده های كش
روسو و تروماس عمده ترين رودخانه های آن به شمار 

ــد. می رون
جمعيت: براساس آمار سال 2010، سنت لوسیا 
ــی بالغ بر 174/000 نفر )صدوهفتادونهمین  جمعیت
كشور جهان( دارد. از اين تعداد 27/9 درصد ساكن 
ــتاها )2009(  ــاكن روس ــهرها و 72/1 درصد س ش

ــتند.. هس
توزيع سنی: آمار سال 2009 نشان می دهد كه 25/9 درصد افراد زير 
15 سال، 29 درصد بین 15 تا 29 سال، 21/6 درصد بین 30 تا 44 سال، 
ــال و 2/8  ــال، 6/5 درصد بین 60 تا 74 س 14/2 درصد بین 45 تا 59 س
ــال سن دارند. امید به زندگی در هنگام تولد برای  درصد نیز بیش از 75 س

ــت. مردان 49 درصد و برای زنان 51 درصد اس

سعيد بختياری 
مؤسسة جغرافيايی و کارتوگرافی گيتاشناسی

ی 
ها

ور 
ش
ك

ن
ها
ج

61
دورۀ بیسـت و هشتم/ شمـــارۀ 2/ زمستان 1392

سنت لوسيا



ــال 2009، میزان تولد  تول�د و مرگ و مير: طبق آمار س
ــرگ و میر 7/4 نفر در هر  ــر هزار نفر، میزان م ــر در ه 13/6 نف
ــر و میزان مرگ و میر كودكان نیز 19/1 نفر در هر هزار  هزار نف

ــت. تولد بوده اس
ترکي�ب نژادی: در سال 2000، حدود 50 درصد جمعیت 
كشور نژاد سیاه پوست، 44 درصد دورگة سیاه و سفید، 3 درصد 
ــت و 2 درصد از بقیة نژادها بوده اند. هندی، 1 درصد سفیدپوس

مذهب و زبان: براساس اطالعات سال 2001، 67/5 درصد 
ــور كاتولیك، 22 درصد پروتستان، 5/6 درصد  جمعیت اين كش
ــیحیان و 4/9 درصد از ساير اديان بوده اند. زبان رايج  ساير مس

ــود. ــته می ش و رسمی انگلیسی آن است كه با خط التین نوش
پايتخت: شهر كاستريس با 65,000 نفر جمعیت )2006( 
ــهرهای مهم آن  ــت و ديگر ش ــیا اس ــور سنت لوس پايتخت كش
ــود )3400(، دنری  ــورت )4600 نفر(، میک ــد از: ويوف عبارت ان

ــوفرير )2900 نفر(. )2900( و س
ــريفاتی  ن�وع حکومت: فرمانداری كل )تحت حکومت تش
ــت. رئیس  ــس قانون گذاری اس ــتان( با دو مجل ــاه انگلس پادش
ــال 1997 و  ــت، فرماندار كل، خانم پرلت لوئیزی، از س حکوم
ــون كینگ، از سال 2007  ــت وزير، استفنس رئیس دولت، نخس

ــتند. هس
ــذاری با 17 عضو به مدت  ــوۀ مقننه از دو مجلس قانون  گ ق
ــنا با 11 عضو انتصابی تشکیل شده است.  ــال و مجلس س 5 س
كرسی های مجلس قانون گذاری در سال 2011 بدين شرح بین 
ــیم شده است: حزب كارگر سنت لوسیا،  گروه های سیاسی تقس

ــی. ــی و حزب كارگران متحد، 6 كرس 11 كرس
ــتان در تاريخ  ــیا از كشور انگلس ــتقالل سنت لوس تاريخ اس
ــتقالل( آن سیزدهم دسامبر،  1979/2/22 بوده و روز ملی )اس
ــال 1979 به  ــیا در س ــت. سنت لوس ــیا بوده اس روز سنت لوس
ــر آن در اين  ــد و عالوه ب ــل متحد درآم ــازمان مل ــت س عضوي
ــعة ملل  ــز عضويت دارد: كنفرانس تجارت و توس ــازمان ها نی س
 ،)UNICEF( صندوق كودكان ملل متحد ،)UNCTAD( متحد
سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد )FAO(، بانك بی المللی 
ــازمان بین المللی  ــك جهانی/ IBRD(، س ــعه )بان ترمیم و توس
 ،)IDA( انجمن بین المللی توسعه ،)ICAO( هواپیمايی كشوری
 ،)ILO( ــازمان بین المللی كار ــگاه مالی بین المللی )IFC(، س بن
صندوق بین المللی پول )IMF(، سازمان بین المللی كشتی رانی 
ــازمان  )IMO(، اتحادية بین المللی مخابرات راه دور )ITU(، س
ــازمان  ــی، علمی و فرهنگی ملل متحد )UNESCO(، س آموزش

ــت  ــعة صنعتی ملل متحد )UNIDO(، اتحادية جهانی پس توس
ــت )WHO(، سازمان جهانی  ــازمان جهانی بهداش )UPO(،  س
ــی  هواشناس ــی  ــازمان جهان س  ،)WIPO( ــوی  معن ــت  مالکی
)WMO(، سازمان تجارت جهانی )WTO(، سازمان كشورهای 
 ،)ACP( ــورهای آفريقا، كارائیب و اقیانوس آرام آمريکايی، كش
ــب )CARICOM(، اتحادية  ــترک كارائی ــازار مش ــه و ب جامع
ــش عدم تعهد و  ــورهای جزيره ای كوچك )AOSIS(، جنب كش

ــترک المنافع. ملل مش
کشاورزی و صنايع: محصوالت عمدۀ اين كشور عبارت اند 
از )2009(: موز، نارگیل، گیاهان ريشه ای و تکمه ای، موز سبز، 
ــن محصوالت صنعتی آن نیز،  ــل، كاكائو و زنجبیل. مهم تري فلف
ــیدنی، فراورده های كاغذی، مصنوعات فلزی،  مواد غذايی، نوش

ــت. ــیمیايی و روغن نارگیل اس مواد ش
در سال 2009، سنت لوسیا 16 درصد اراضی كشاورزی، 2 
ــته است. تعداد  درصد مراتع و چمنزار و 47 درصد جنگل داش
ــامل 20/000 رأس خوک، 11/000 رأس گاو،  دام زندۀ آن ش

ــت. ــفند و 9/500 رأس بز بوده اس 10/000 رأس گوس
ــدود 363/351/000 كیلووات  ــور ح همچنین در اين كش
ــاعت نیز مصرف  ــاعت برق همین مقدار تولید و كیلووات س س
ــادل 1,800تن  ــز، مع ــد ماهی آن نی ــت. میزان صی ــده اس ش

ــت. ــده اس )2010( برآورد ش
ــداد نیروی كار  ــال 2007، تع ــق آمار س ني�روی کار: طب
ــکیل می داده  85,260نفر بوده كه 49/8 درصد جمعیت را تش
ــال 68/6 درصد )2004( و زنان  ــاغالن باالی 15 س ــت. ش اس

ــت. 46/6 درصد بوده اس
ــنت، هر  ــرقی معادل 100 س واح�د پول: دالر كارائیب ش
ــرقی و هر دالر كارائیب  دالر آمريکا معادل 2/7 دالر كارائیب ش

ــت. ــرقی معادل 4,541ريال اس ش
درآمد ناخالص ملی: در سال 2010، درآمد ناخالص ملی 
سنت لوسیا به 865 میلیون دالر آمريکا بالغ شد و میزان سرانة 

ــود. ــکا ب ــدود 4,970دالر آمري آن ح
ــور سنت لوسیا در سال 2008، حدود 655/7  واردات: كش
ــت كه عمدتاً شامل نفت  میلیون دالر آمريکا كاال وارد كرده اس
تصفیه شده 19 درصد، ماشین آالت و تجهیزات 14 درصد، موز 
ــورهای آمريکا  13/3 درصد و فلزات گران بها 6/5 درصد به كش
ــتان 15/1  ــداد و توباگو 23/2 درصد، انگلس ــد، ترينی 34 درص
ــت وگرنادين 3/9  ــد و سنت  وينس ــد، باربادوس 8/5 درص درص

ــت. درصد، صادر كرده اس
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دورة  

تحصيلی

تعداد 

معلمان

تعداد 

دانش آموزان

نسبت دانش آموز 

به معلم

95119/28720/3ابتدايی 

95215/75316/5متوسطه 

2061/6287/9عالی

ــور فاقد نیروی دفاعی مستقل است و امور  ارتش: اين كش
ــبه نظامی انجام  ــك نیروی ش ــاحلی و ي ــی آن را گارد س دفاع

ــاب می آيد. ــیا به حس می دهد كه جزئی از پلیس سنت لوس
ــدارد و طول  ــوط راه آهن ن ــیا خط حمل ونق�ل: سنت لوس
راه های اتومبیل رو )2002( حدود 1210 كیلومتر بوده است. در 
سال 2008 تعداد 38,504دستگاه اتومبیل سواری و 11,577 
ــتگاه اتوبوس و كامیون در اين كشور مشغول به كار بوده اند. دس
ــیا دو فرودگاه با پروازهای زمان بندی  ــور سنت لوس در كش

ــده )2008( وجود دارد. ش
ــدۀ  46,000گیرن ــداد  تع  ،2001 ــال  س در  ارتباط�ات: 
ــر(، 41,000خط  ــرای هر هزار نف ــتگاه ب تلويزيونی )291 دس
ــرای هر هزار نفر(، 179,000خط  تلفن )2010(، )236 خط ب
تلفن همراه )2010(، )1029 خط برای هر هزار نفر(، 26/000 
دستگاه رايانة شخصی )2004(، )173 رايانه برای هر هزار نفر( 
ــتراک برای  ــتراک اينترنت )2009(، )830 اش و 143/000 اش

ــتفاده قرار گرفته اند. هر هزار نفر( مورد اس
ــال 2005، تعداد 83 پزشك )هر 1983  بهداش�ت: در س
ــك( و تعداد 470 تخت بیمارستانی )هر 374 نفر  نفر يك پزش

ــت. ــته اس ــتانی( وجود داش يك تخت بیمارس
ــه كه كمتر از 1860  ــوء تغذي تغذيه: تعداد افراد دارای س
كالری انرژی مصرف می كنند )7- 2005(، 13000 نفر، معادل 

ــت. ــور بوده اس 8 درصد كل جمعیت كش
ــیا در سال 2004 حدود  ــوادی سنت لوس آموزش: نرخ باس
ــبت های  ــت. جدول زير خالصه ای از نس ــد بوده اس 94/8 درص
ــور  ــای تحصیلی )09- 2008( را در اين كش ــی دوره ه آموزش

ــان می دهد: نش

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 ( :

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

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

)براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي(

)براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي(

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

)براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول(

)براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم(

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 )به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:

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 ش��ود. 

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

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021

 رشد برهان آموزش متوسطه اول )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول( 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم )مجله رياضي بـراي دانش آموزان دورة متوسـطه 
دوم(  رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معارف اسـامي  رشـد آمـوزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و کار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصی

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی
به  وابسته  آموزشي،  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان    
مي شود. منتشر  و  تهيه  موزش وپرورش  آ رت  وزا

مجله هاي بزرگ سال عمومي 



      

حماسة سياسي و حماسة اقتصادي

      

برگ اشتراك مجله هاي رشد

 هزينة اشتراك يکساله مجالت عمومي )هشت شماره(: 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يکساله مجالت تخصصي )چهار شماره(: 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشترکين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجات رشد  

ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14

 نام مجات  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني کامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بانكي:  فيش  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   اگر قباًل مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

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

روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به 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(.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مطلع شديم که دوست و همکار گرامي، جناب آقاي 
مسعود جواديان، مديرداخلي مجله رشد آموزش تاريخ 
در تيرماه امس�ال به همراه تيم�ي از کوهنوردان موفق 
ش�دند به قله دماوند صعود نمايند و در اواخر مردادماه 
ب�ه علم کوه صع�ود نموده اند. اين موفقيت را به ايش�ان 
تبري�ك گفت�ه و برايش�ان آرزوي توفيق و تندرس�تي 

داريم.

ــده و آرزوهای  ــوه از اهداف عم ــد و علم ك دماون
ــد مرتفع ترين قله  ــتند. دماون كوهنوردان ايران هس
ــران و در مرز  ــرق ته ــران در شمال ش ــرزمین اي س
استان های تهران و مازندران بر روی پايه ای به ارتفاع 
ــه هزار متر بر اثر برونريزی مواد آتشفشان  بیش از س
طی دوره كواترنری ايجاد شده و با دره های متعدد و 
زيبا، كوهنوردان و عالقه مندان به طبیعت از سراسر 
ــد. مرداد ماه بهترين  ــوی خود می خوان جهان را به س

زمان برای صعود به اين قلة رفیع ايران زمین است.
ــلیمان را  ــتانی علم كوه و تخت س منطقه كوهس
ــش از چهار  ــد با ارتفاع بی ــر وجود قلل متع به خاط
ــران« می خوانند. اين منطقه  هزار متر »هیمالیای اي
كوهستانی، برخی يخچال های دايمی ايران را در خود 
ــت. سفر به اين منطقه كوهستانی زيبا  جای داده اس
ــوردان و عالقه مندان به  نیز از جمله آرزوهای كوهن
ــت. تیر ماه و مرداد ماه،  طبیعت زيبا و بکر ايران اس
ــفر به اين منطقة كوهستانی شمال  بهترين زمان  س

كشور به شمار می آيند.

بر فراز دماوند و علم کوه


