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سياوش شايان
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در هر جامعة علمى نخبگانى هستند كه هدايت پژوهش هاى آن علم را در برهه اى از زمان بر عهده مى گيرند. سيرى اجمالي 
در تاريخچة علوم رياضى، فيزيك، زمين شناسى يا هر رشتة علمى ديگر، آثار بر جاى مانده از هر يك از نخبگان آن علم را به برهة 
زمانى خاصى محدود مى كند. از اينشتين گرفته تا ديويس و از راسل تا الوازيه. اين نخبگان، با انديشه هايى متفاوت از معاصران خود، 
يا با روش هايى جديد، از ديگر انديشمندان زمان خويش پيشى گرفته اند و به مطالب جديد، كشفيات و مهارت هايى دست يافته اند 
كه ميزان جذابيت و كاربرد آن ها در رشتة علمى مربوط به خودشان تا چند دهه بر روش هاى تحقيق يا موضوعات تحقيقى آن علم 

سايه افكنده است.
نخبگان معموالً با روش تحقيق علمى، نگرش هاى فلسفى يا منطق علمى و ابزارها و مدل هاى تحقيق، روش و نگرش علمى 

خويش را بر جامعة علمى خود تحميل مى كنند. 
ــفتگى)، پيچيدگى و همانند آن ها مدل هايى ارائه شده اند.  ــتم ها يا نگرش هاى جديدى چون نظرية آشوب (آش در باب سيس
زمينة سلطة نخبگان بر علم، ابزارهاى تحقيق و استفاده از علوم مجاور براى بيان علم و پژوهش در آن ممكن است تا چند سال بر 
پژوهشگر و پژوهش هاى وى سايه اندازد، چنان كه در سال هاى اخير، بهره گيرى از روش هاى آمارى خاص، داده هاى سنجش از دور 
يا سيستم هاى اطالعات جغرافيايى، پژوهشگران را تحت تأثير قرار داده است. نه تنها در مجلة رشد آموزش جغرافيا، بلكه در بسيارى 
از فصلنامه هاى پژوهشى جغرافيايى، مقاالتى وجود دارد كه در آن ها به كارگيرى سنجش از راه دور يا استفاده از سيستم هاى اطالعات 
جغرافيايى به چشم مى خورد. همة موارد فوق را مى توان به عنوان ُمدهاى زمانه در جغرافيا در نظر گرفت كه چهره هاى ارائه دهندة 

آن ها، پژوهشگران نخبة علم به حساب مى آيند. 
كلمة «ُمد» در علم بار منفى ندارد. در اين جا نمى توان به سرزنش بزرگانى پرداخت كه روش، نگرش يا ابزار تحقيقى خود را تا 
سال ها در جامعة علمى مربوط به رشتة خود رواج داده اند. مد در جغرافيا از طريق ارائة مقاالت، كتاب ها، سخنرانى ها، داورى مقاالت 
علمى و جهت گيرى انجمن هاى علمى به ديگر پژوهشگران آن علم تزريق مى شود و سبب هجوم يا اقبال پژوهشگران به چنين 
نگرش ها و ابزارهايى خواهد شد. بى گمان با ارائة نگرش، روش يا ابزار جديد، ديدگاه ها و روش هاى قديم به كنارى مى روند و كم كم 
جاى خود را به تازه آمده ها مى سپارند. براى مثال، بحث جغرافيا و توسعة پايدار در دهة 1990، و بحث جهانى شدن در دهة 2000 تا 
2010 از جمله مباحثي بوده اند كه جغرافى دانان بيشتر بدان ها پرداخته اند، لذا مى توان اين دهه ها را دهة توسعة پايدار و دهة جهانى 
شدن در پژوهش هاى جغرافيايى ناميد. در دهة 2000 تا 2010، جغرافى دانان در شاخه هاى اين علم از جمله ژئومورفولوژى، آب و 
هواشناسى، جغرافياى زيستى، هيدروگرافى و هيدروژئومورفولوژى، برنامه ريزى شهرى و برنامه ريزى روستايى، به مباحث مخاطرات 
محيطى اقبال بسيار نشان دادند. حاصل اين توجه بسيار، صدها مقاله، ده ها كنفرانس و گردهمايى و ده ها مدل پهنه بندى براى 
مخاطرات محيطى مختلف، از دامنه ها گرفته تا سونامى ها، بود. هنوز هم پس لرزه هاى مخاطرات محيطى بر بسيارى از كنفرانس ها 
و مقاالت و متون آموزشى سايه افكنده اند و اكنون همة جغرافى دانان در انتظار مباحث تازه، روش هاى نو و نگرش هاى انديشمندانة 
جديدند كه نخبگان علم و دانش نوين ارائه مى دهند و پيروان آن ها نيز با موشكافى در موضوعات و پژوهش هاى بعدي، آن ها را به 

«ُمد جامعة جغرافيا» تبديل مى كنند. 
چنان كه گفتيم، ُمد بار منفى ندارد، به ويژه در علم؛ اما ارائة مدل ارزشى بس واالتر و باالتر از پيروى از ُمد دارد. گويند كسى با 
قلم و كاغذ نزد بزرگى رفت و به وى گفت: «چيزى گوى تا از تو روايت كنم». بزرگ فرمود: «چنان باش تا از تو روايت كنند نه تو 
روايتگر ديگران باشى». نتيجة نهايى اين نوشته نيز رسيدن به همين بود. نكتة ظريف اين كه جغرافى دانان ما به جاي پيروى و روايت 
كردن از ديگران، بهتر است با نوآورى هاى خويش، جامعة علمى را به سوى يافته ها و نگرش هاى تازه و روش هاى نوين هدايت كنند. 

فيا! ُمد در جغرا
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جغرافيا و 
خداشناسى

بيوك فتحعلي زاده
فوق ليسانس جغرافياى طبيعى با گرايش ژئومورفولوژى

يا
اف
غر
ج
فه 

س
فل

چكيده
ــادي در  ــه هاي ديني و اعتق ــت انديش تقوي
تربيت انسان بـه ويـژه نـسـل جـوان بسيار مؤثر 
ــايى هاي اخالقى،  ــت؛ چرا كه بسياري از نارس اس
فكرى و رفتاري ناشي از جهل و نادانى و ندانستن 
معارف و احكام الهي است. جهل و ناداني نسبت 
ــن آن دو،  ــا و آخرت و ارتباط بي ــه زندگي دني ب
موجب انحراف عملى انسان مى شود كه پيامدهاي 
ــه همراه دارد. و از  جبران ناپذيري در زندگى او ب
ــه هاى دينى ازجمله  طرف ديگر با تقويت انديش
خداشناسى، طيف انگيزه ها و انگاره ها و رفتارهاي 
ــان نفوذ يافته و روح آدمي  ديني همواره در انس
از نظر احساسات، باورها و رفتارهاي دينى، تحت 
تأثير قرار مى گيرد. اين حس تعلق، هر چه و به هر 
دليل كه باشد، وقتى در انسان پديد مى آيد سبب 
مى شود اشتياق و آرزوهاي خويش را در مضمون 
آن بجويد، با آن انس بگيرد، حيرت و كمال  جويي 
و بي نهايت طلبي خويش را با آن پاسخ گويد، رمز 
و راز هستي را در آن ببيند و با آن به زندگي خود 

معنا و مفهوم دهد.
ــتي  ــان پيش از اينكه پديدار هاي هس انس
ــفي و آن گاه علمي و  ــه اي فلس ــد به گون را بتوان
تجربي، براي خود تبيين كند، با همين اعتقادات 
ديني عطش ذهني خويش را فرو مى نشاند. علم 
جغرافيا در اين مسير با كمك انسان شناسى و 
طبيعت شناسى و روابط متقابل آن ها و در نتيجه 
ــناخت نعمت هاى خداوندى،  ــى به ش خداشناس
اصالح رفتار انسان در محيط، بهره بردارى درست 
از محيط و حفاظت از منابع طبيعى كمك شايانى 
ــئون و جلوه هاي وجودى  مى كند و به هـمـة ش
انسان (گفتار، كردار، انگيزه ها، حركات و سكنات ) 

رنگ ديني مي بخشد.

كليدواژه ها: جغرافيا، تقويت باورهاى دينى، 
خداشناسى، طبيعت، انسان 

در اين مقاله سعى شده است از «منظرهاى 
ــى  ــى) و طبيعت شناس انسان شناسى(سيرانفس
ــواهد  ــير آفاقى در جغرافيا به راهنمايى و ش (س

جغرافيايى) به خداشناسى پرداخته شود.

انواع جغرافيا
تأثيرات متقابل ساختار جامعه و محيط، كه 
حاصل آن در هم تنيدگى پديده ها در سطح زمين 
ــكل گيرى فضاهاى جغرافيايى است، از نظر  و ش
ــوع جغرافيا را  ــه ن گريفيت تيلور1 مى تواند س

مطرح سازد. (شكوئى، 16:1375)

 جئوكراتيك2 :
در اين نوع جغرافيا، طبيعت نقش عمده اى 
در تعيين نوع زندگى و كيفيت آن بازى مى كند 
و كنترل چگونگى محيط طبيعى بر عملكردهاى 

انسانى مطرح است.

 تئوكراتيك3 :
ــا ، يك نوع خدانگرى در  در اين نوع جغرافي
همة پديده ها مورد تأكيد است و همة پديده هاى 
ــطح زمين تحت امر و مشّيت آفريدگار جهان  س
ــان اروپايى و  ــن جغرافيدان ــد. بي ــرار مى گيرن ق
ــه كارل ريتـر در اين  ــى، بيش از هم آمريكاي
زمينه كار كرده است . او همة مظاهر و پديده هاى 
جغرافيايى را ، شاهدى بر طراحى جهان از سوى 
آفريدگار مى شناخت و در عالم خلقت به تعادل و 

توازن انسانى- طبيعى اعتقاد داشت.

 وى- اوكراتيك4:
ــل جغرافياى  ــا، در مقاب ــوع جغرافي اين ن
ــك قرار  ــاى تئوكراتي ــك و جغرافي جئوكراتي
مى گيرد. مخالفان جغرافياى تئوكراتيك چنين 
ــى را در  ــتدالل مى كنند كه محيط امكانات اس
ــرى از آن  ــرار داده و لذا بهره گي ــر ق اختيار بش
ــان يا جامعة انسانى، مستقل از  به انتخاب انس
آفريدگار بستگى دارد. اين نوع جغرافيا، مكتب 
ــت. بنابراين  ــى را به وجود آورده اس امكان گراي
نتيجه مى شود كه بازيگران اصلى در علم جغرافيا 
طبيعت ، انسان و روابط متقابل ميان اين دو 

مى باشد.

علم  طريق  از  خداشناسى  ابعاد 
جغرافيا

ــف  البرت وينچسـتر5 مى گويد: هر كش
ــوع مى پيوندد  ــه در دنياى علم به وق ــازه اى ك ت
ــا مى افزايد  ــتوارى ايمان م ــا مرتبه بر اس صده
ــه كم وبيش در باطن  ــه هاى نهان را ك و وسوس
اعتقادات ما وجود دارد از بين مى برد و جاى آن 
را به افكار عالى خداشناسى و توحيدى مى دهد. 

(سبحانى، 191:1353)
اينيشتين6 مى گويد: حس دينى جهانى 
ــريف ترين سرچشمة تحقيقات  قوى ترين و ش

علمى است.
لوكنت دونوى7 مى گويد: هميشه در جهان 
ــه اعتقاد، باورهاى دينى و  روح مذهب و ميل ب
پرستش وجود داشته است و اين ميل مبدأ الهى 
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دارد زيرا جهانگير و در تمام مردم يكسان است.
رويل8 مى گويد: مبدأ نخستين دين ادراك 
رابطه اى است بين جان بشر و نيروى اليزالى كه 
انسان تسلط او را برخود احساس، و نعمت جوار او 
را آرزو مى كند. (محمدى رى شهرى، 38:1354)

ــاد زير مى تواند باعث تقويت  جغرافيا در ابع
باورهاى دينى شود:

1. در بعد اعتقادي: خداشناسى و ايمان به 
ــى و ايمان به روز جزا، پيامبري  خدا، معادشناس

پيامبر خاتم و امامت ائمه دوازده گانه (ع ). 
ــردارى  2. در بـعــد اخـالقــي: بهره ب
ــع طبيعى،  ــط، حفاظت از مناب ــت از محي درس
خدمت به مردم، رعايت حقوق ديگران، تـوكـل 
بـه خـدا، تـواضع و فروتني، همت بلند، مردم داري 
و بي رغبتي به دنيا، تعديل و رهبرى غرائز، آرامش 

روحى و روانى 
3. در بعد عبادي: اخالص، اهتمام به دعا و 

توّسل، اداى فرايض ديني.
4. در بـعـد سـيـاسـي و اجـتـماعي: 
پديد آوردن دانش هاى جديد، مسئوليت پذيرى، 
ــناخت محيط ها، ارائة راهكارهاى  آينده نگرى، ش
ــى ، رعايت  ــكالت محيط ــب در حل مش مناس
عدالت ، احترام متقابل ، فرزند زمان خويش بـودن، 
ـــي و  ـــتـي از وقـايـع سـيـاس تـحـليـل درس
اجـتـمـاعـي داشـتـن، استقالل فكري و سياسي 

داشتن، اجراى قوانين
ــتفاده  5. در بعد اقتصادي : احتياط در اس
ــت طبعي و  ــت ، مناع ــى ، قناع ــع طبيع از مناب

ساده زيستي
از مصادق مهم تقويت باورهاى دينى پرورش 
انديشة خدا شناسى است كه در سيرة همة انبيا، 
ــته و مردم را  به ويژه پيامبر اكرم (ص) وجود داش

به سوى او دعوت مى كرده اند.

خداشناسى جغرافيايى
ــى ترين  ــدا، از باالترين و اساس ــناخت خ ش
شناخت ها شمرده شده  است؛ زيرا خداوند كمال 
ــن كمال به او  ــت  و هر چيزى در يافت مطلق اس
نيازمند است. عمده ترين راه هاي شناخت خدا سه 

راه است:
 1. راه عقلى يا راه فلسفه 

2. راه تجربه، حس و علم يا راه طبيعت 
3. راه دل يا راه فطرت

بهترين راه خداشناسى در جغرافيا راه تجربه، 
ــت كه از سه طريق  حس و علم يا راه طبيعت اس

حاصل مى شود:
 الف. تشكيالت و نظاماتى كه در ساختمان 

جهان به كار رفته است؛ 
ب. هدايت و راهنمايى مرموزى كه در مسير 

موجودات وجود دارد؛
ــش عالم (مصباح  ــدوث و پيداي ج. از راه ح

يزدى، 66:1365)
ــور كلى از  ــا مى تواند به ط ــن جغرافي  بنابراي
ــى) و  ــير انفس ــق انسان شناسـى (س دو طري
ــيرآفاقى) به خداشناسى  طبيعت شناسـى (س
ــن باره  ــرآن در اي ــك كند. ق ــوزان كم دانش آم
مى فرمايد «َسُنريِهْم اياتِِنا فِى اْألفاِق و فِى اَنُْفِسِهْم 

. (فصلت ، 53)  َُّه ا لَْحقُّ َحّتى  يََتبيََّّن لَُهْم اَن

انسان شناسى (سير انفسى) و 
خداشناسى

اميرمؤمنان  مى فرمايد: «َمْن َعَرَف نَْفَسُه َفَقْد 
ــد،  ــهُ ; هر كس نفس خودش را بشناس َّ ــَرَف َرب َع
ــناخته است .» وقتى انسان  خداى خود را نيز ش
ــه چگونه به خداوند  ــا مطالعه در خود ببيند ك ب
احتياج دارد، آن گاه است كه همه وجود خويش 
را از درياى بى كران و غيرمتناهى جمال و جالل و 
كمال او مى داند و به عجز خودش پى مى برد، و از 
اين طريق ، علم حضورى و شهودى برايش حاصل 

مى شود كه از هر علم ديگرى مفيدتر است . 
ــگفتم از  ــرت نيز مى فرمايد: «در ش آن حض
كسى كه خودش را نشناخته است ، پس چگونه 
مى تواند پروردگارش را بشناسد؟!» پس مى توان 
نتيجه گرفت كه باالترين شناخت ها در معرفت 
خداوند، خودشناسى است . (عالمه طباطبايى ، ج 
6، ص 169) انسان معجونى است از غرايز متضاِد 
«خواسته هاى عقلى و كنش هاى نفسى» و همين 
تركيب است كه راه ترقى و تكامل مافوق تصورى 
را براى او هموار نموده است. (محمدى رى شهرى، 

 (11:1354

راهنمايى و شواهد جغرافيايى، 
انسان شناسى در قرآن كريم

َفلَْيْنُظِر اْالِنْساُن ِممَّ ُخلَِق، ُخلَِق ِمْن ماءٍ دافٍِق، 
ــِب َو التَّرائِِب (طارق/ 5تا7)  لْ ــُرُج ِمْن بَيِن الصُّ يَْخ
انسان مغرور در بدو خلقت خود بنگرد كه از چه 
آفريده شده است. از آب نطفة جهنده اى خلقت 
گرديده كه از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون 

آمده است.
ــْن تُراٍب ثُمَّ اَذا اَنُْتْم  َو ِمْن اياتِه اَْن َخلََقُكْم ِم

بََشٌر تَْنَتِشُروَن(روم/ 20) يكى از نشانه هاى قدرت 
ــت كه (پدر) شما آدميان را از خاك  خدا اين اس
خلق كرد سپس (به توالد) بشرى زياد و در همه 

روى زمين منتشر گشتيد.
ــى  ــراى تقويت باور هاى دينى و خداشناس ب
اولين قدم خودشناسى (سير انفسى ) است. از يك 
طرف با تفكر و دقت در نحوة پيدايش، زوج بودن 
ــوع رنگ و زبان،  ــان و توليد مثل و مرگ، تن انس
گذشتة انسان، بدن انسان و قسمت هاى مختلف 

آن: (سبحانى، 215:1353)
ــلول هاى انسان  ــرارآميز س ــاختار اس 1. س

(اجزاى ساختمان بدن)
ــپزخانة  ــتگاه گوارش (آبدارخانه، آش 2. دس

بدن)
ــرويس سريع  ــتگاه گردش خون (س 3. دس

پخش غذاى بدن)
4. دستگاه تنفس (تصفيه خانه خون بدن)

5. دستگاه مغز و اعصاب (ستاد كل فرماندهى 
بدن)

ــبكه  ــم، گوش و بينى (ش ــتگاه چش 6. دس
آگاهى و سازمان اطالعات مغز)

7. ساير اعضاى بدن 
از طرف ديگر با نگاه به دستاوردهاى عقلى، 
ــگفت انگيز انسان- در  تكنولوژيكى و اقدامات ش
ــناخت، بهره بردارى و حل مشكالت محيطى  ش
ــانى (برنامه ريزى  و جغرافيايى در جغرافياى انس
شهرى و روستايى، جهانگردى، اقتصادى، سياسى، 
ــى (ژئومورفولوژى،  ــى) و جغرافياى طبيع تاريخ
ــا) و فنون  ــوا، آب ه ــتى، آب وه ــا، زيس خاك ه
جغرافيايى ( سنجش از دور، كارتوگرافى، سيستم 
اطالعات جغرافياى، روش هاى آمارى و رياضى و 
رايانه اى )- مى توان به وجود مدبّر و آفريدگار آن ها 

پى برد. 

طبيعت شناسى ( سير آفاقى) و 
خداشناسى

ُقْل سيُروا فِى اْالَْرِض َفانُْظُروا َكيَف كاَن عاقِبَةُ 
ــِركيَن (روم/42)  الَّذيَن ِمْن َقْبُل كاَن اَْكَثُرُهْم ُمْش
اى رسول ما بگو به مردم كه در زمين سير كنيد 
تا از عاقبت طوايف پيش از خود كه اكثرشان كافر 

و مشرك بودند آگاه شويد.
با بررسى و دقت در آفرينش و آنچه در عالم 
ــتى وجود دارد، از آفرينش خورشيد و زمين  هس
گرفته تا آفرينش انواع جانداران و گياهان و غيره ، 
به وجود نظم دقيق و خيره كننده در ساختمان هر 
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يك از آن ها پى مى بريم كه اين مطلب ، خود دليل 
روشنى بر حقانيت ذات پاك خداوند متعال است .

راهنمايى و شواهد جغرافيايى، 
طبيعت شناسى از قرآن كريم

الف: آب ها
ــتگى به آب  بقاء و قوام حيات همه چيز بس
ــه بخش  ــان در س دارد كه تأمين كنندة نياز انس
كشاورزى، صنعت، آشاميدنى و بهداشت شهر و 
روستاست. پارسون9 آب را «خون زمين» تعريف 
مى كند (محمدى رى شهرى، 240:1354). بدين 
جهت قرآن اصل آفرينش موجودات زنده را از آب 

معرفى كرده است.
 َو َجَعلْنا ِمَن الَْماءُِكّلَ َشى ءٍ َحْىٍ (انبيا/ 30) و 

از آب هر چيز را زنده آفريديم.
اََفَراَيُْتُم الْماَء الَّذى تَْشَربُون (واقعه/68) آيا آبى 

را كه شما (هر روز) مى نوشيد متوجه ايد؟
ــُكُروَن  ــاً َفلَْو التَْش ــاُء َجَعلْناُه اُجاج ــو نَش َْول
ــتيم آن آب را، به جاى  (واقعه/70) اگر مى خواس
ــور و تلخ  ــم، ش ــوارا كرده اي ــوش و گ ــه خ آنك

مى گردانيد يم؛ آيا شكر گذارى نمى كنيد.
ــَذا َعذٌب ُفراٌت  ــَو الَِّذى َمَرَج الَبحَريِن ه َو ُه
ــا بَرَزًخا َو ِحجًرا  ــَذا ِملٌح اُجاٌج َو َجَعَل بَيَنُهَم َو ه
َمحُجوًرا (فرقان/53) او كسى است كه دو دريا را 
در كنار هم قرار داد، يكى گوارا و شيرين و ديگرى 
ــا برزخى قرار داد كه  ــور و تلخ و در ميان آن ه ش
گويى هر يك از آن ها به ديگرى مى گويد دورباش 

و نزديك نيا...
َرالَْبْحَر لَِتاُْكُلوا ِمْنُه لَْحًما َطِريًّا َو  َوُهَو الَّذى َسخَّ
تَْسَتْخِر ُجواِمْنُه ِحْليَةً تَلَْبُسونَها َو تََرى اْلُفلَْك َمواِخَر 
ــُكُروَن (نحل/  فيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلَِه َو لََعلَُّكْم تَْش
ــما  ــت كه دريا را براى ش 14) و هم او خدايى اس
مسخر كرد تا از گوشت (ماهيان حالل) آن تغذيه 
ــتخراج كرده و تن را  ــد و زيورهاى آن را اس كني
ــتى ها در آن برانيد تا از فضل خدا  بياراييد و كش

روزى طلبيد؛ باشد كه شكر گذار باشيد.

ب:كوه ها 
ــدة آب و خاك و  كوه ها به عنوان تأمين كنن
شكل گيرى روستا ها و شهرها ، تأمين كنندة انرژى، 
ــش گياهى و دامدارى، معادن، گردشگرى  پوش
ــبز،  ــى، دره  هاى عميق و سرس ــاى معدن (آب ه
ورزش هاى آبى و زمستانى ) اهميت زيادى دارند 
ــت كه اين ها را درك كند و خدا  و كدام عاقل اس

را نشناسد.

ــام «جبل و  ــار از كوه ها با ن ــرآن 39 ب در ق
ــت.  ــى» ياد كرده اس جبال» و 9 بار با  نام «رواس
َواِلَى الِْجباِل َكْيَف نُِصَبْت (غاشيه/ 19)و كوه ها را 

نمى بينيد كه چگونه برافراشته اند.
َواَلَْقى فِى اْالَْرِض َرواِسى اَْن تَميَدبُِكْم َواَنْهاَراً 
َو ُسُبالًلَُعلَُّكْم تَْهَتُدوَن (نحل/15) و كوه هاى بزرگ 
ــن بنهاد تا از حيرانى و اضطراب برهيد  را در زمي
و نهرهايى جارى كرد و راه هايى پديدار ساخت تا 

مگر هدايت شويد.
ــاء/ 7) و كوه ها را عماد و  ــاَل اَْوتاداً (نب َو الِْجب

نگهبان آن (زمين) نساختيم؟
ــَل اْالَْرَض َقَراًرا َو َجَعَل ِخاللََها اَنَْهاًرا  اَمَّْن َجَع
ــَى َو َجَعَل بَْيَن الَْبْحَريِْن َحاِجًزا  َو َجَعَل لََها َرَواِس
َءاِلٌه َمَع اهللاِ بَْل اَْكَثُرُهْم َال يَْعلَُمونَ . (نمل/ 61) آيا 
كسى كه زمين را مستقر و آرام قرار داد و ميان آن 
نهرهايى را روان ساخت و براى آن كوه هاى ثابت 
و پا بر جا ايجاد كرد و ميان دو دريا مانعى را قرار 
داد تا با هم مخلوط نشود، با اين حال آيا معبودى 
جز خداوند است، نه بلكه بيشتر آن ها نمى دانند 

و جاهل اند. 
َو تََرى الِْجباَل تَْحَسُبَها َجاِمَدةً َو ِهَى تَُمرُّ َمرَّ 
َُّه َخبيٌر  َحاِب ُصْنَع اهللاِ الَّذى اَتَْقَن ُكلَّ َشْىءٍ اِن السَّ
بَِما تَْفَعلُوَن. ( نمل / 88) كوه ها را مى بينى و آن ها 
را ساكن و جامد مى پندارى در حالى كه مانند ابر 
در حركت اند. اين ُصْنَع و آفرينش خداوندى است 
كه همه چيز را متقن آفريده است. او از كارهايى 

كه شما انجام مى دهيد مسلماً آگاه است. 
ــوت/ 40)،  ــد/ 3)، (عنكب ــوره هاى (رع درس
(لقمان/ 10) و (انبيا/ 31)و... كوه ها و نقش آن ها 

مطرح شده است.

پ: آب وهوا 
در قرآن 105بار به باد و ابر و باران اشاره شده 
ــت كه از دو لحاظ اهميت دارد: از يك طرف  اس
نظامات خاص، اهميت و نحوة توليد باد، ابر، باران، 
رعد و برق، صاعقه، طوفان، تگرگ، و از طرف ديگر 

اعجاز علمى قرآن.
ـــمـاءِ مـاًء  َ أَنْـَزَل ِمـَن السَّ ــَر أَنَّ اهللاَّ ـَ أَلَْم ت
ـِيـَع فِى االَْرِض... ( زمر/ 21 ) آيا  ـَُه يَـناب ـَـلَـك ـَس ف
نمى بينى كـه خـدا از ابـر بـاران نـازل مى كـنـد 

و آن را وارد مـنـابـع درون زمين مى كند؟ 
َماءِ َماًء لَُكم ِمنُه َشَراٌب َو  ُهَو الَِّذى اَنَزَل ِمَن السَّ
ِمنُه َشَجٌر فِيِه تُِسيُموَن. (نحل/ 10) او كسى است 
كه از آسمان آبى فرستاد كه هم نوشيدن شما از 
آن است و هم گياهان، كه حيوانات خود را در آن 

به چرا مى بريد، از آن است. 
اّهللاُ الَّذى يُْرِسُل الرِّياح ََفُتثيُر َسحابًا َفَيْبُسُطُه 
ماءِ َكيَف يَشاُء َو يَْجَعلَُه ِكَسًفا َفَتَرى الَْوْدَق  فِى السَّ
يَْخُرُج ِمْن ِخاللِه َفاِذا اَصاَب بِه َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه 
اِذاُهم يَْسَتْبِشرُوَن. (روم/48) خدا آن كسى است 
ــتد تا ابرها را در فضا برانگيزد  كه بادها را مى فرس
پس به هرگونه كه مشيتش تعلق گيرد در اطراف 
آسمان متصل و منبسط كند و باز متفرق گرداند 
ــره قطره از درونش  ــگاه باران را بنگرى كه قط آن
ــتزار و صحراى هر قومى از  بيرون ريزد تا به كش
بندگان بخواهد فرو بارد و به يك لحظه آن قوم را 

شادمان گردند.
ارِيَاِت َذْرًوا ( ذاريات/ 1) سوگند به بادهايى  َوالذَّ

كه ( ابر ها را ) به حركت در مى آورند.
َواهللاُ الَِّذى اَرَسَل الرِّياَح َفُتِثيُر َسحابًا َفُسقَناُه 
اِلى بَلٍَد َميٍِّت َفاَحَييَنا بِِه اَالرَض بَعَد َموتَِها َكَذلَِك 
ــه بادها را  ــت آنك ــوُر. (فاطر/9) خداوند اس النُُّش
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ــتاد تا ابرها را برانگيزد و آن ابرها را به شهر  بفرس
ــش زمين را زنده  ــرده برانديم و به باران و ديار م
ــر و نشر مردگان هم همين گونه  گردانيديم. حش

است. 
ــْوُج ِمْن  ــٌف َو جاَءُهْم الَْم ــا ريٌح عاِص جائَْته
ــْم اُحيَط بِِهْم (يونس/ 22 )  َُّه ــكاٍن َو َظنُّوا اَن ُكلِّ َم
تندبادي به سراغ آن ها آمد و امواج از همه طرف 
ــره كرد به طوري كه گمان كردند  آن ها را محاص

به وسيله امواج احاطه شده اند. 
ــي اَيّاٍم  ــراً ف ــاً َصْرَص ــْم ريح ــلْنا َعلَْيِه َفاَْرَس
نيا...  نَِحساٍت لُِنذيَقُهْم َعذاَب الِْخْزِي فِي الَْحيائِ الدُّ
ــتاديم بر آن ها تندبادي را  (فصلت/16) پس فرس
ــوم تا بچشانيم عذاب و خواري را  در روزهايي ش

در دنيا. 
ــْم (بقره/20)  ــُف اَبْصاَرُه ــكاُد الَْبْرُق يَْخَط يَ
نزديك است روشني برق آن، روشني چشم ها را 

از بين ببرد. 
َفاِْن اَْعَرُضوا َفُقْل اَنَْذْرتُُكْم صاِعَقًئ ِمْثَل صاِعَقًئ 
ــت/ 13,17) اگر كافران از خدا  عاٍد َو ثَُموَد.(فّصل
اعراض كردند به آن ها بگو من شما را از صاعقه اى 

مانند صاعقة هالك كننده عاد و ثمود ترسانيدم.
ــماءِ ِمْن ِجباٍل فيها ِمْن بََرٍد.  َو يَُنزُِّل ِمَن السَّ
(نور/43) از آسمان از ابرهايى كوه آسا تگرگ فرو 

بارد.....
در سوره هاى (نمل/ 63 و 60)، (اعراف/ 57 و 
133)، (انعام/ 99)، (مؤمنون/ 18)، (سجده/ 27)، 

ــر/ 22)، (فرقان/  ــر/ 27)، (روم/ 46)، (حج (فاط
ــره/ 164)، (زخرف/ 11)،  49 و 48)، (ق/ 9)، (بق
ــوت/ 14)، (فصلت/ 16)،  ــورى/ 28)، (عنكب (ش
ــائل  ــد/ 12) و... مس ــور/ 43)، (رع (روم/ 24)، (ن
ــان ها  ــى و اهميت  آن ها در حيات انس آب وهواي

مطرح شده است.

ت: گياهان و جانوران
در جنبندگان زمين، آسمان، نباتات و عجائب 
ساختمان آن ها و در اصل حقيقت زندگى، اصول 
ــت كه هنوز بعد از هزاران  اسرار آميزى حاكم اس
ــال مطالعة ميليون ها دانشمند كسى به عمق  س
ــيده و همه و همه آيات خداست. (مكارم  آن نرس

شيرازى، 1377)
اِنَّ اّهللاُ فالُِق الَْحبِّ َوالنَّوى....(انعام/95)خداست 

كه در (جوف زمين) دانه و هسته را مى شكافد.
َو اْالَْرَض َمَدْدناها َو اَلَْقينا فيها َرواِسَى َو اَنَْبَتنا 
فيها ِمْن ُكلِّ َشْىًَ َمْوُزوٍن(حجر/ 19) و زمين را هم 
ــتر ديم و در آن كوه هاى عظيم برنهاديم و از  بگس
آن هر گياه و هر نبات مناسب و موافق حكمت و 
عنايت برويانيديم پس در گياهان سازمان دقيق و 

موزون وجود دارد.
ــِى اْالَْرِض َكْم اَنَْبَتنا فيها ِمْن ُكلِّ  َ اََولَْم يََرْو ال
ــعرا/ 7)آيا در زمين به ديدة عبرت  َزْوٍج َكريٍم (ش
ــواع گوناگونى از نباتات  ــر نكردندكه ما چه ان نظ

پرسود از آن برويانديم؟
ــا َو َزيُْتونًا  ــا و َعِنًبا َو َقْضًب ــا فيها َحبًّ َفاَنَْبْتن
ًّا َمتاًعا لَُكْم َو  ــًة َو اَب ــَق ُغلًْبا َو فاِكَه ِ ــالً َو َحدائ و نَْخ
ــس/ 27 تا 32) حبوبات را براى غذا  ِالَنْعاِمُكْم(عب
برويانيديم، و باغ انگور و نباتات را و درخت زيتون 
و نخل خرما و باغ ها و جنگل هايى پر از درختان 
كهن و انواع ميوه هاى خوش و علف ها و مرتع ها تا 
شما آدميان و حيوانات شما از آن بهره مند شويد.

ــاٍت َو َغْيَر  ــاٍت َمعُروش ــاَ َجّن َو ُهَوالَّذى اَنَْش
يُْتوَن  ْرَع ُمْخَتلًِفا اُُكُلُه َو الزَّ َمْعُروشاٍت َو النَّْخَل َو الزَّ
ــابًِها َو َغْيَرُمَتشابٍِه ُكُلوا ِمْن ثََمِره اِذا  َو الرُّّماَن ُمَتش
َُّه ال يُِحبُّ  ُه يَْوَم َحصاِده َوال تُْسِرُفوا اَن اَثَْمَر َو اتُوا َحقَّ
ــت كه باغ هايى  ــِرفيَن. ( انعام/ 141) و اوس الُْمْس
ــت، و درخت  ــد يا بى نياز به داربس آفريد نيازمن
ــتزار، با طعم هاى گوناگون، و زيتون  خرما و كش
و انار، همانند، در عين حال ناهمانند. چون ثمره 
آوردند از آن ها بخوريد و در روز درو حق آن را نيز 
بپردازيد و اسراف مكنيد كه خدا اسراف كاران را 

دوست ندارد. 
ْير َفْوَقُهْم صاّفات َو يَقبْضَن  أَولَْم يََروا إلَى الطَّ

ــى كه باالى  ــا آن ها به پرندگان ــك/ 19 ) آي (مل
ــترده و گاه جمع  ــان بال هاى خود را گس سرش
مى كنند، نگاه نكرده اند؟ مسئله پرواز پرندگان از 
جمله شگفتي هاى جهان طبيعت و دالئل توحيد 
است. زيرا تمام وجود آن ها براى پرواز هماهنگ 

است.
مَواِت َو اْالَْرِض َو َمابَثَّ   َو ِمْن آياتِِه َخلُْق السَّ
ٍَّه َو ُهَو َعلى َجْمِعِهْم اَِذا يََشاُء َقديٌر.  فيِهَما ِمْن َداب
( شورى/ 29) و از آيات اوست آفرينش آسمان ها 
ــر  ــن و آنچه از جنبندگان در آن ها منتش و زمي
نموده و او هرگاه بخواهد در جمع آن ها تواناست. 
أَفال ينظروا الى اِالبل َكْيَف ُخلِقت؛ آيا آنان 
به شتر نمى نگرند كه چگونه آفريده شده است؟ 
ــتر در برابر  ــدى و مقاومت فوق العادة ش نيرومن
مشكالت تشنگى، گرسنگى، خستگى و حمل 
بارهاى سنگين از خصوصيات بارز آن است كه 
ديگر حيوانات تحمل چنين سختى ها را ندارند و 

اين آيتى ازآيات خداست.
ــز، به تبعيت از  ــى (ع) در نهج البالغه ني عل
قرآن، انسان را به تأمل در بارة مخلوقات گوناگون 
ــد كه در اين موارد  ــوت نموده از او مى خواه دع
ــتى،  ــت را درك كند (دش ــد و حقيق بينديش
ــى ِصَغِر ُجثَِّتها  ــى النَّمَلِئ ف ــُروا ال 1378): «اُنُظ
ــه مورچه و كوچكى جثة آن  ــِة َهيَئِتها؛ ب و لَطافَ
ــم و  بنگريد كه چگونه لطافت خلقت او با چش

انديشة انسان درك نمى شود.» 

ث: هوا، فضا (زمين، خورشيد، 
ماه)

ــمواِت َو اْالَْرِض َالياٍت لِلُْمؤِمنيَن  اِنَّ فِى السَّ
(جاثيه/ 3) همانا در آسمان ها و زمين براى اهل 

ايمان نشانه هايى است.
كپلر10 مى گويد: هرچه آگاهى ما برخلقت 
ــد ديندارى ما  ــمان ها بيشتر باش و عظمت آس
ــبحانى، 190:1353)  ــردد. (س ــر مى گ عميق ت
ــمان،  ــش زمين و حركت هاى آن، آس در آفرين
خورشيد، ماه روشن ترين و همگانى ترين برهان 
ــنامه و مشخصات،  خداشناسى از لحاظ شناس
نظام حركات، نظام هادى و رهبر، مقياس زمان و 
تنظيم سرعت، اندازه، مقدار نور و حرارت، تنظيم 
ــه از يكديگر و اهميت هر  جاذبه عمومى، فاصل
ــان  يك در زندگى موجودات زنده از جمله انس
مى باشد. به عنوان مثال فرانك آلن11 مى گويد: 
ــه كوچكى ماه و قطر آن يك چهارم  اگر زمين ب
ــتن  ــود ديگر براى نگه داش ــى آن ب قطر كنون
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ــرد و درجه  ــر روى آن كفايت نمى ك ــوا ب آ ب وه
حرارت به صورت كشنده اى باال مى رفت.برعكس 
ــطح زمين  اگر قطر آن دو برابر كنونى مى بود، س
ــروى جاذبه دو برابر  ــطح فعلى و ني چهار برابر س
كنونى مى شد و ارتفاع جو كاهش پيدا مى كرد و 
فشار باال مى رفت و نواحى زمستان بسيار زياد و 
جاهاى قابل سكونت كاهش مى يافت. (سبحانى، 

 ( 216 -217 :1353
َماِء  اْخِتَالِف اللَْيِل َو النََّهارِ َو َما اَنَْزَل اّهللاُ ِمَن السَّ
ــَد َمْوتَِها َو تَْصريِف  ــْن رِْزٍق َفاَْحَيا بِِه اْالَْرَض بَْع ِم
ــاِح ايَاٌت لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن. ( جاثيه / 5) و اختالف  الرِّي
شب و روز و آنچه فرو فرستاد خدا از آسمان ها از 
روزى پس زنده كرد با آن زمين را بعد از مردنش 
ــت براى گروهى كه  ــدن بادها آيت هاس و گرداني
نَيا بِزيَنٍة  ـَماَء الدُّ ــل مى يابند. اِنّا َزيَّنَّا السَّ به عق
الَكَواِكِب . ( صافات/ 6) ما نزديك ترين آسمان 

را به زيور نجوم بياراستيم. 
ــا بَيَنُهَما َو َربُّ  واِت َو اَالرِض َو َم ــمَ َربُّ السَّ
ــداى يكتا كه  ــان خ ــارِِق.(صافات/ 5) هم الَمَش
آفريننده آسمان و زمين و هر آنچه بين آن هاست 

و آفريننده مشرق هاست. 
ــَتَقٍر لََها ذلَِك تَقديُر  َو الّشمُس تَجِرى لُِمس
الَعزيِز الَعليِم. ( يس/ 38) و نيز خورشيد كه بر مدار 
ــه اين اندازه گيرى  معين خود حركت مى كند ك

(خداى) نفوذ ناپذير داناست.
ُس َو الَْقَمُر  ــمْ َّلَْيُل َو النَّهاُر َو الشَّ َو ِمْن اياتِِه ال
ِ الَّذى  ــُجُدواهللاِّ ْمِس َو ِالَقَمِر َو اْس ــُجُد والِلْشَّ التَْس
ــاُه تَْعُبُدوَن(فّصلت/37) و از  ــنَّ اِْن ُكْنُتْم اِيّ َخلََقُه
ــب و روز و ماه  جمله آيات قدرت الهى خلقت ش
ــت و نبايد هرگز پيش خورشيد و ماه سجده  اس
بريد، بلكه اگر به حقيقت خداپرستيد بايد خدايى 

كه خورشيد و ماه را آفريد سجده كنيد.
ــاًء َو الَْقَمَر نُوًرا  َس ِضي ــمْ ُهَو الَّذى َجَعَل الشَّ
ــاَب  ــنيَن َو الِْحس َرُه َمنازَِل لَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ َو َقدَّ
ــلُ اْالياِت لَِقْوٍم  ــا َخلََق اّهللاُ ذلَِك اِّال بِالَْحقِّ يَُفِصّ م
ــى كه آفتاب  ــت خداي ــوَن. (يونس/5) اوس يَْعلَُم
ــير ماه را در  ــان و ماه را تابان فرمود و س را رخش
منازلى معين كرد تا بدان واسطه شمارة سنوات 
ــاب ايام را بدانيد اين ها را خدا جز به حق  و حس
نيافريده است، خدا آيات خود را براى اهل علم و 

معرفت مفصل بيان خواهد كرد.
ــُكُنوا فيِه َو النَّهاَر  اَلَْم يََرْواَ انّا َجَعلَْنا الّلَْيَل لَِيْس
ُمْبِصًرا اِنَّ فى ذلَِك َالياٍت لَِقْوٍم يُؤِمُنوَن(نمل/86) 
آيا كافران نديدند كه ما شب را تاريك براى سكون 
و آرامش خلق قرار داديم و روز را روشن؛ همانا در 

ــانه هاى قدرت الهى  ــب و روز آيات و نش وضع ش
براى اهل ايمان پديدار است.

ــن/ 5)  ــباٍن (رحم ــُر بُِحْس ــْمِس َو الَْقَم اَلشَّ
خورشيد و ماه با حساب معين با هم به گردشند.

ــى عاَدَكالُْعُرُجوِن  ْرناُه َمنازَِل َحّت ــَر َقدَّ َوالَْقَم
ــردش ماه را كه براى  ــَم (يس/ 39) و نيز گ الَْقدي
آن منازل معين مقدر كرديم تا مانند شاخة خرما 

باز گرديد.
ــْدرَِك الَْقَمَر َوَال  ُس يَْنَبغى لَها اَْن تُ ــمْ َال الشَّ
الّلَْيُل سابُِق الّنهارِ َو ُكلٌّ فى َفلٍٍَك يَْسَبُحوَن (يس/ 
ــيد را شايد كه به ما فرا رسد و نه  40) نه خورش
شب بر روز سبقت گيرد و هر يك بر مدار معينى 

شناورند.
َس َو  ــمْ َو ُهَو الَّذى َخلََق الّلَْيَل و الّنهاَر َو الشَّ
الَْقَمَر ُكلٌّ فى َفلٍَك يَْسَبُحوَن (انبيا/ 33) و اوست 
خدايى كه شب و روز و خورشيد و ماه را به قدرت 
ــدا در مدار  ــه هر يك به امر خ ــل بيافريد ك كام

معينى سير مى كنند.
ــى اْالَْرِض َجميًعاثُمَّ  ُهَو الَّذى َخلََق لَُكْم مافِ
ماءِ َفّسَوُهّن َسْبَع سمواٍت َو ُهَو بُِكلِّ  اْسَتوى اِلَى السَّ
َشْىءٍ َعليٌم (بقره/ 29) اوست خدايى كه خلق كرد 
ــه بر روى زمين  ــما همه موجوداتى را ك براى ش
است، پس از آن، نظر گماشت به خلقت آسمان 
و هفت آسمان را برفراز يكديگر برافراشت و او به 

 هر چيزى داناست.
ــوره هاى (يونس/ 101 و 6)، (شورى/  در س
29)، (رعد/ 2)، (قصص/ 73 و 72 و 71)، (طالق/ 
ــت/12)،  ــك/ 3)، (فصل ــراء/ 44)، (مل 12)، (اس
ــائل نجوم،  ــف/ 105) و... به مس (نوح/15)، (يوس
ــاره شده  ــرى اش نظم و اهميت آن در حيات بش

است. 

نتيجه
در عصر حاضر باوجود تمام مشكالتى كه در 
ــخيص درست وجود دارد نياز به  راه بينش و تش
باور هاى دينى و تكيه گاه معنوى از هر زمان بيشتر 
ــود و جبر تاريخ جامعه را بيش از  احساس مى ش
هر زمان به باورهاى دينى اصيل، و رهايى بخش و 
سعادت آفرين نشان مى  دهد. باورهاى دينى كه از 
درون، انسان ها را بسازد و جامعه بشر را براساس 
ــاخته اى كه ضامن اجراى قوانين  ــان هاى س انس
ــت، بنا كند.  ــوق، در خود آن ها موجود اس و حق
ــعادت و نجات حقيقى بشريت در داشتن  كه س

ايده هاى الهى و دينى است.
جغرافيا مى تواند در ابعاد مختلف اعتقادى، 

پى نوشت ها
1.Griffit Taylor
2.Geocratic
3.Theocratic
4.We-ocratic
5.Albert Vinchester
6.Aeineshtein
7.Lecnet Donoy
8.Royl
9.Parson
10.Kepler
11.Frank Alen
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چكيده
ــر و ثروت دو قطب  ــان امروز، فق در جه
ــده اند و روزبه روز  ــاني ش پررنگ جامعة انس
وجود خود را بارزتر و آشكارتر مي سازند. در 
چنين شرايطي عدالت اجتماعي از مهم ترين 
چالش هاي پيش روي جغرافي دانان در عصر 
ــكالت به وجود  ــت. همچنين مش حاضر اس
آمده در عصر صنعت و تكنولوژي بحث هايي 
را براي حل اين معضالت و يافتن راهكارهاي 
ــكالت و  ــش مش ــت كاه ــب در جه مناس
ــار بر محيط زيست تحت  جلوگيري از فش
ــت. در  ــعة پايدار پديد آورده اس عنوان توس
دهه هاي اخير نيز به علت گسترش مشكالت 
ــتي در  ــهري و به هم خوردن تعادل زيس ش
ــعة پايدار شهري مطرح  شهرها تئوري توس
ــت. از ديگر ويژگي هاي بارز جوامع  شده  اس
در قرن بيست و يكم كه ذهن جغرافي دانان 
ــد، نمود غلبة تدريجي  را به چالش مي كش
ــان و جابه جايي قدرت بر پاية  نيروي كار زن
ــيت، و به اصطالح «فمينيسم» است.  جنس
ــا روش توصيفي- تحليلي بر  مقالة حاضر ب
آن ا ست تا تحوالت و دگرگوني هاي امروزين 
مرزهاي جغرافيا و نيز جنبه هايي از تحوالت 
جغرافياي معاصر را به تصوير كشد و مسير 
حركت مباحث جغرافيايي را در قرن حاضر 

توصيف كند.

كليدواژه ها: جغرافيا، قرن بيست و يكم، 
توسعة پايدار، عدالت اجتماعي، جهاني شدن، 

جابه جايي جنسيت 

ــي و اهميت دادن به عدالت اجتماعي  سياس
امكان پذير شده و معناي واقعي توسعه را در 

جامعه گسترده است. 
ــن  پررنگ تري از  ــد  درآم و  ــتغال  اش
ــاني به طور اعم و جوامع  مسائل جوامع انس
ــعه  نيافته به طور اخص در قرن بيست و  توس
يكم، علم جغرافيا را معطوف به خود ساخته و 
بحث هاي توسعة پايدار را از محوريت طبيعت 
ــد. و در پي چنين  ــر داده ان ــان تغيي به انس
چرخشي، بحث هاي جديدي چون فقرزدايي و 
بهبود شرايط اقتصادي در سطح جهان مطرح 
ــود. و اين گفتة شادروان دكتر حسين  مي ش
شكوئي، به عنوان دليل مطالعات جغرافيايي و 
نگرشي ايدئولوژيكي در جغرافيا، مورد توجه 
قرار مي گيرد كه: «اگر ما مي خواهيم توسعة 
ــيم بايد ابتدا امرار معاش  ــته باش پايدار داش
پايدار داشته باشيم» (شكوئي، 1378). اين 
ــتغال و درآمد  ــه داللت بر محوريت اش گفت
ــعة پايدار دارد. عالوه بر  به عنوان راهبرد توس
اين ها جابه جايي قدرت بر پاية جنسيت نيز، 
ــدن، جغرافيا را به عرصة  در عصر جهاني ش
جديدي مي كشاند. به عبارت ديگر، در عصر 
ــدن، ورود زنان به ميدان توسعه،  جهاني ش
به مثابه بازيگراني جديد، نگرش جغرافيايي 
ــم پديد آورده  ــدي را در عرصة اين عل جدي
ــي به هر جا كه  ــت. موج انقالب اطالعات اس
ــيل زنان را هم به سوي بازار كار  رسيده، س

سرازير كرده است.

مقدمه
ــوم پايه اي و اصلي  ــا از جمله عل جغرافي
ــه در صلح و  ــه در جنگ و چ ــت كه چ اس
ــعه و چه در عقب ماندگي نقش  چه در توس
اساسي دارد. آن جغرافيايي كه جغرافي داني 
ــي خود و  ــفي و ايدئولوژيك ــرش فلس با نگ
بر اساس مطالعاتش روي الية زندگي اعمال 
ــاي كاربردي و نوين خواهد  مي كند، جغرافي
ــي به اوضاع جهان در گذشته،  بود. با نگرش
ــته  ــد اين تفكر را داش ــر جغرافي دان باي ه
ــد كه در قرن حاضر فقر و تنگدستي بر  باش
جوامع امروز مسلط است و اين رسالت ذاتي 
جغرافياي امروزي است كه عدالت بين مكاني 
را با برنامه هاي مبتني بر ايدئولوژي كه تمام 
جنبه هاي مهم و مؤثر در عدالت مكان ها را در 

نظر داشته باشد، برقرار سازد. 
از  ــا،  ــي جغرافي ــاي كنون در ديدگاه ه
ــداف مطالعات  ــردش اه ــي چون گ تغييرات
ــي از توليدگرايي به مديريت گرايي  جغرافياي
و از مديريت گرايي به كار آفريني محيط هاي 
انساني سخن به ميان مي آيد (صرافي، 1385). 
جغرافيا ديگر شرايط موجود را به صورت يك 
علم كورولوژيكي صرف مطالعه نمي كند. در 
جهان كنوني، ديگر ديدگاه  مالتوسي، با توجه 
ــوه، مديريت گرايي و تخصيص  ــه توليد انب ب
ــع موجود و ايجاد فرصت هاي برابر براي  مناب
ــاني، خريداري ندارد و ديدگاهي  جامعة انس
منسوخ است. حل بسياري از معضالت جهان 
امروزي با سوگيري جغرافيا به سمت اقتصاد 
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چالش هاي جغرافياي معاصر
توسعة  و  پايدار  توسعة  جغرافيا، 

پايدار شهري
توسعه يكي از مفاهيمي است كه بعد از 
جنگ جهاني دوم در مباحث علمي، اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي و كشورداري و همچنين 
در مسائل بين الملل جايگاهي ويژه پيدا كرده 
است (فرازير1،  187:1997). توسعه را مي توان 
فرايندي همه جانبه دانست كه در نتيجة آن 
بايد جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل 
توسعه نيافتگي (مثل گرسنگي، فقر، بيماري، 
ــيب پذيري اجتماعي و بيكاري) در جهت  آس
مثبت و با سرعت معين به پيش رود و باعث 
پايداري جوامع شود تا اين پايداري كه فرايندي 
ــاركتي و تعادل طلب  منطقه اي، آگاهانه، مش
ــدودة اكولوژيك به صورت  ــت در يك مح اس
ــعة پايدار جوامع  متوازن عمل كند و به توس
ــزكار، 95:1389).  بينجامد (ذاكريان و پرهي
توسعة بي مالحظة بشر و تحوالت عصر صنعت 
اگر چه بسياري از معضالت بشر را حل كرده، 
اما رابطة منطقي او با محيط را بر هم ريخته و 
باعث شده است انسان ها براي رفع نيازهايشان 
محيط را به انحصار خود در آورند، از طبيعت 
ــتر، بهرة بيشتر و كمك بيشتري  غذاي بيش
بخواهند كه اين ها همه باعث بروز بحران هايي 
چون بحران مسكن، آلودگي صوتي، كاهش 
ــيلي، تخريب محيط  منابع سوخت هاي فس
ــت، برهم خوردن روابط اجتماعي، رشد  زيس
ــطح  ــهرها و پايين رفتن س ــيدة ش ناانديش

سفره هاي آب زيرزميني شده است.
ــتمر  ــياري قابل مالحظه و مس ــا هش ب
نخبگان، محققان و دولت ها نسبت به پايداري 
زيست محيطي در سه دهة پاياني قرن بيستم، 
ــعة پايدار  ــد تقاضا براي توس به نظر مي رس
ــريت در قرن  ــن چالش فراروي بش مهم تري
ــت و يكم باشد (مثنوي، 89:1381). به  بيس
عبارت ديگر، مي توان بيان داشت كه مفهوم 
ــعة پايدار، عبارت از توسعه اي است كه  توس
از نظر زيست محيطي، غير مخرب، از نظر 
فني مناسب، از نظر اقتصادي، مانا و از نظر 
اجتماعي، قابل پذيرش باشد. بر اين اساس، 

ــعة پايدار در يك محيط يا كشور با در  توس
نظر گرفتن توان بوم شناختي، فناوري و منابع 
مالي متعلق به آن محيط يا كشور و در خور 
ــعه اي  ــد تحقق يابد و چنان توس آن مي توان
ــده (با هماهنگي چهار  تنها در محيط يادش
ــود (درويش و  ــدار خواهد ب عامل فوق) پاي
ــعة پايدار  رهبر، 21:1384). مؤلفه هاي توس
ــان، 2. محيط زيست، 3.  عبارت اند از: 1. انس
ــم، 6. اخالق، 7.  ــگ، 4. آموزش، 5. عل فرهن
امنيت، 8. مشاركت. همچنين عوامل اصلي 
تحقق توسعة پايدار عبارت اند از: 1. دولت ها، 
2. سازمان هاي بين المللي، 3. مردم (نسترن و 

زنگي آبادي، 62:1386).
ــد كه  ــروزه دريافته ان ــان ام جغرافي دان
ــدار از جمله  ــعة پاي ــرورت توجه به توس ض
اموري است كه همگان بايد در آن به توافق 
ــند. فعاليت هاي انساني در كرة زمين با  برس
استفاده از منابع به شيوة كنوني، فرصت ها و 
امكانات نسل هاي آينده را به خطر مي اندازد. 
شهرها جايگاه اصلي فعاليت هاي انساني اند 
ــدة منابع طبيعي  ــن مصرف كنن و بزرگ تري
به شمار مي آيند. بنابراين رسيدن به باالترين 
ــري حياتي  ــهرها، ام پايداري ممكن در ش
است. پايداري شهرها تنها مربوط به مقوالت 
زيست محيطي نيست، بلكه رسيدن به پويايي 
ــي و برابري  ــط قابل زندگ ــادي، محي اقتص
ــوارد مهم ديگر در اين  اجتماعي از جمله م

زمينه به شمار مي آيند.
ــهري، پديده اي با ابعاد  توسعة پايدار ش
گسترده و پيچيده است كه در رشد و تكوين 
ــت و عوامل اقتصادي،  شهرها تأثيرگذار اس
ــت محيطي و اكولوژيكي را  ــي، زيس اجتماع
ــد. آنچه امروزه مهم  مورد توجه قرار مي ده
ــوت و ضعف ابعاد  ــي از نقاط ق ــت، آگاه اس
ــت محيطي و  ــادي، زيس ــي- اقتص اجتماع
ــت كه مي تواند عاملي  اكولوژيك توسعه اس
مهم در جهت رفع مشكالت و نارسايي هاي 
موجود براي نيل به رفاه اقتصادي و سالمتي 
ــتيابي به توسعة پايدار و در  اجتماعي و دس
نهايت به عدالت اجتماعي باشد (حكمت نيا و 

موسوي، 35:1385).

جغرافيا و عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي از جذاب ترين شعارهاي 
ــري در طول تاريخ بوده است. اين  مكاتب بش
ــر، يكي از  ــژه در دهه هاي اخي موضوع، به وي
مهم ترين موضوعاتي بوده كه دانشمندان علوم 
ــي به آن توجه نموده اند. كه اين خود  اجتماع
ــي از رويكرد واقع بينانة تمامي رشته هاي  ناش
ــاي نابرابر در جهان  ــاني به فراينده علوم انس
ــت (مرصوصي، 91:1383). اساس نظرية  اس
عدالت اجتماعي بر اين است كه نابرابري هاي 
اقتصادي و اجتماعي جامعه بر سازمان فضايي 
ــازمان  آن تأثير دارد و نيز هرگونه تغيير در س
فضايي در روابط اقتصادي- اجتماعي و توزيع 
ــتقيم خواهد داشت  درآمد در جامعه اثر مس
ــاروي، 1376). حتي اگر با ديد اجتماعي-  (ه
فرهنگي به توسعه توجه شود، مي توان گفت 
ــوي  ــعه يافتگي همان راه يابي به س كه توس
ــت (مطيعي لنگرودي،  عدالت اجتماعي اس
ــي كه در آن نابرابري  281:1380). در جوامع
ــرفت به طور  حاكميت دارد، فرصت هاي پيش
ــت. جوامع بشري به  عادالنه توزيع نشده اس
ــد فقر و محروميت را تحمل  راحتي مي توانن
كنند، ولي آنچه كه براي هيچ جامعه اي قابل 
ــت كه  ــت تبعيض و نابرابري اس تحمل نيس
موجب سلب امنيت ملي و اجتماعي جامعه 

مى شود.
ــاظ جغرافيايي  ــت اجتماعي به لح عدال
ــارت  از توزيع منابع عمومي با  و فضايي، عب
ــي هاي اجتماعي و  ــت ها و خط مش سياس

ابعاد  با  پديده اي  شهري،  پايدار  توسعة 
گسترده و پيچيده است كه در رشد و تكوين 
اقتصادي،  و عوامل  تأثيرگذار است  شهرها 
را  اكولوژيكي  و  زيست محيطي  اجتماعي، 
مورد توجه قرار مي دهد. آنچه امروزه مهم 
ابعاد  ضعف  و  قوت  نقاط  از  آگاهي  است، 
و  محيطي  زيست  اقتصادي،  اجتماعي- 
اكولوژيك توسعه است كه مي تواند عاملي 
مهم در جهت رفع مشكالت و نارسايي هاي 
موجود براي نيل به رفاه اقتصادي و سالمتي 
اجتماعي و دستيابي به توسعة پايدار و در 

نهايت به عدالت اجتماعي باشد



١٠
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 4/ تابستان 1393

جغرافيايي است (اسميت2، 1994).
ــبز و  ــزاب س ــي، اح ــاس جهان در مقي
ــبز، عدالت اجتماعي  نهضت هاي سياسي س
ــع منابع اجتماعي و  ــوان برابري توزي را به عن
طبيعي در مقياس محلي و جهاني در جهت 
ــان به طور مطلق و تضمين  رفع نيازهاي انس
فرصت هاي كامل براي توسعة فردي و اجتماعي 
ــراي همه ترويج مي كنند. آنان معتقدند كه  ب
عدالت اجتماعي بدون عدالت محيطي وجود 
ــت اجتماعي  ــير تحقق عدال ندارد و در مس
ــازمان جهاني  ــت يك س و محيطي الزم اس
بي طرف با اقتصاد جهاني مقتدر وجود داشته 
ــد تا بتواند اختالفات عميق و همه جانبه  باش
ــورها و  ميان فقير و غني را هم در داخل كش
هم در ميان كشورهاي مختلف از ميان ببرد و 

بسياري از جغرافي دانان تنها اين نيست كه 
كيفيت زندگي روزمرة انساني رامطالعه كنند، 
بلكه براي بسياري از آن ها كشف نابرابري هاي 
جهاني و ناحيه اي، يك نوع رسالت به حساب 
ــت كه در  ــذا هدف آن ها اين اس مي آيد و ل
ــر جهان، با حذف نابرابري هاي شديد  سراس
اجتماعي و اقتصادي، همة خانواده ها بتوانند 
ــالم و بهداشت و  به شغل دائمي، مسكن س
ــت  درمان و آموزش و امنيت اجتماعي دس
يابند (جانستون3،  7:1986). توزيع عادالنة 
امكانات زندگي براي انسان ها اساس و هدف 
جغرافياي زمان ما به شمار مي آيد و مطالعاتي 
ــي و  ــول محور اقتصاد سياس ــتر ح كه بيش
تخصيص منابع در گردش است و همچنين 
مديريت منابع نسبت به توليد انبوه، اهميت 

بيشتري پيدا مي كند.
ــه مدعي جهاني  جغرافيا، در عصري ك
ــدن است، ديگر فقر و بيكاري و گرسنگي  ش
ــوم ارادة  ــري را تقديرمحت ــراد جامعه بش اف
ــد و ديدگاه هاي مالتوس  خداوندي نمي بين
گرا را براي حذف جامعة فقير و بيهوده بودن 
ــه فقرا نمي پذيرد   برنامه ريزي براي كمك ب
ــر4، 118:1984). جغرافيا بايد در نظر و  (پپ
عمل با عدالت اجتماعي پيوند بخورد. جغرافيا 
ــد آن قدرت و  ــت اجتماعي فاق ــدون عدال ب
ــد در مطلوبيت  ــد بود كه بتوان تواني خواه
بخشي به زندگي انسان توفيق يابد (اسميت، 
ــا ديدگاهي  ــروزي ب ــاي ام 1977). جغرافي
ــر فقرزدايي، عقايد و  عدالت محور و تأكيد ب
ايدئولوژي هاي منحط را به طور كلي از صحنة 
مباحث جغرافيايي پس مي زند و ديگر نداي 
ــت آوردن  فضاي حياتي و تنازع براي به دس
سرزمين هاي دور دست را نمي پذيرد و وجود 
اين انديشه را در اذهان جغرافي دانان چيزي 
ــريت نمي داند. در اين  جز يك توهين به بش
عصر، صداي بازندگان جامعه بيشتر به گوش 
ــد و اين تنها عرصة جغرافياست كه  مي رس

بهترين پاسخ دهنده به اين فريادهاست.
ــه  دهة اخير نظريه ها و مطالعات در  تا س
مورد عدالت اجتماعي متمركز بر جنبه هاي 
ــي امروزه، مفهوم  ــت ول اقتصادي آن بوده اس
ــرف مباحث مختلف  ــاوي به ط عدالت و تس

ــت هاي توزيعي) و  ــري سياس ــادي (بازنگ م
ــادي، فرصت ها، كيفيت  غير مادي (آزادي، ش
زندگي، امنيت و غيره) گرايش پيدا كرده است 
(واگنر5، 4:2010). نواحي مختلف جغرافيايي، 
از نظر شرايط طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و 
ــاي زيادي با يكديگر دارند  اقتصادي تفاوت ه
ــاني، برنامه ريزي  ــوع در حيات انس و اين تن
ــكل تر  ــيدن به وحدت و عدالت را مش و رس
مي سازد. مطالعات اجتماعي زمان ما در جهت 
ــن انداختن  ــق عدالت اجتماعي و طني تحق
ــدگان صحنة جغرافيايي به پيش  صداي بازن
مي رود و رو به برقراري برابري در فرصت هاي 
ــري دارد. عصر حاضر  آغازين براي جامعة بش
رسالتي را براي شهرها قائل است كه از طريق 

مطالعات جغرافيايي امكان پذير خواهد بود.

مكان و المكان در جغرافيا 
(جهاني شدن)

ــك، جهاني شـدن بارزترين  بدون ش
ــان امروز  ــروز و جه ــن جهان دي تفاوت بي
ــازي و همگن  ــت و با مفهوم يكپارچه س اس
ــدن جهان، دهكدة جهاني و فشرده سازي  ش
ــيار نزديك  ــي رابطه اي بس ارتباطات جهان
دارد. تبعات و پيامدهاي گستردة اين پديده، 
ــي، اقتصادي، اجتماعي  ابعاد مختلف سياس
ــعاع قرار داده  و فرهنگي جوامع را تحت الش
است (مشكيني، 7:1389). بذر جهاني شدن 
ــة جنگ جهاني دوم، با  در فرداي روز خاتم
عموميت يافتن ايدة حل و فصل مسائل جهان 
ــه مردم جهان به كمك يك خرد جمعي  و ن
ــگاهي فرد،156:1380).  ــد (پيش كاشته ش
ــده اي فراگير،  ــدن، به عنوان پدي جهاني ش
حاصل تغيير و تحوالتي است كه همة جوامع 
ــي بزرگ مواجه ساخته  ــري را با چالش بش
است (عنايت، 2:1383). به نظر مي رسد كه 
جهاني شدن براي مردم جهان بيم و اميد به 
ــت. اين پديده دو رويه دارد:  ارمغان آورده اس
ــو، تهديدي است كه كشورهاي در  از يك س
ــعه با آن روبه رو هستند و از سوي  حال توس
ــورها به وجود  ــر، فرصت هايي براي كش ديگ
ــازوكارهاي مورد استفاده در  آورده است. س
فرايند جهاني شدن مشابهت دارند، ولي آثار 

به  جغرافي دانان  توجه  معاصر،  جهان  در 
بهبود  راستاي  در  پايدار  توسعة  مباحث 
و  آيندگان  و  حال  نسل  زندگي  كيفيت 
براي  اجتماعي  عدالت  بر  پافشاري  نيز 
مقابله با هر نوع تبعيض در جوامع انساني 
و رويارويي با چالش بزرگي چون جهاني 
شدن و همچنين توجه به عدم تبعيض هاي 
صحه  و  اجتماعي  و  اقتصادي  و  جنسي 
تعديل  و  جنسيت  عدالت  بر  گذاردن 
از  آن  خروج  و  فمينيستي  گرايش هاي 
حالت ايسم تك بعدي و افراط و سوق دادن 
جغرافياي  رسالت  عدالت،  سوي  به  آن 

امروز است       

مانع ادامة جريان منابع از جنوب به شمال شود 
كه باعث افزايش بار سنگين مسئوليت تعهدات 
و وام ها بردوش كشورهاي جنوب (فقير) و در 
ــعة آن ها ست و بدين طريق،  نهايت مانع توس

توازن جهاني به وجود آيد.
ــرايط  ــروزه در جغرافيا، با توجه به ش ام
ــژه در ارتباط با كيفيت  خاص جهاني به وي
ــوم، نمي توان تنها به  زندگي مردم جهان س
ــان و محيط كه در شصت  روابط متقابل انس
ــت بسنده كرد،  ــال اخير متداول بوده اس س
ــي از جغرافيا، يعني  زيرا آن تفكر تنها بخش
ــكيل مي دهد  ــدگاه اكولوژيك آن  را تش دي
ــان ما هدف  ــكوئي، 286:1377). در زم (ش
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و پيامدهاي آن در جوامع مختلف، كشورهاي 
ــهرها و  ــعه، ش ــعه يافته و در حال توس توس
ــتاها، زنان و مردان كامالً متفاوت است  روس
ــه تعبير آنتوني  ــي،93:1383). ب (طاهرخان
گيدنز، جهاني شدن در هم تنيدگي رويدادها 
و روابط اجتماعي سرزمين هاي دوردست با 
تاروپود موضعي يا محلي جوامع ديگر است؛ 
ــوان آن را به نوعي، تالقي  پديده اي كه مي ت

حاضر با غايب دانست (گيدنز، 42:1378).
ــدن در  ــر كه جهاني ش ــر حاض در عص
مباحث علوم مختلف مطرح است، الگوهاي 
ــرح در جغرافيا تغيير مي يابد. به  فضايي مط
ــتلز، فشرده سازي زمان و  گفتة مانوئل كاس
ــكان در فضاي جريان ها چنان رخ داده كه  م
ــازي و تقريباً بدون زمان و مكان  فضايي مج
ــت. اين فضاي مجازي  ــود آورده اس را به وج
همان فضاي الكترونيك و ديجيتال يا فضاي 
سايبري است كه اقتصاد جهاني جديدي را 
ــد آورده و آن را بي وزن و بي مرز ناميده  پدي
ــت (صرافي، 164:1379). در صورتي كه  اس
گفتة امانوئل كاستلز را در خصوص تشكيل 
ــاً بدون زمان و مكان  فضاي مجازي و تقريب
مورد توجه قرار دهيم، بايد بپذيريم كه مكان 
به عنوان شالوده و قلب جغرافيا در قرن حاضر 
تضعيف مي شود و مباحث جغرافيايي بيشتر 
از محيط شخصي و نظام اقتصادي و نگرش ها 
و هر آنچه كه مرتبط با محيط زمينه ساز است 
ــتري مي پذيرد، يا به عبارت ديگر  تأثير بيش
جغرافيا در قرن بيست و يكم بيشتر در قالب 
جغرافياي رفتاري مطرح مي شود و با كاهش 
ــط پديداري  ــاني در محي ــور افراد انس حض
ــتر با نگرش هاي  تأثيرگذاري بر جامعه، بيش
ــد،  ــاي معنوي امكان پذير خواهد ش جغرافي
ــن معنا كه بايد در زمينة بهره برداري و  به اي
حفاظت از محيط، روي ادراكات و اعتقادات 
مذهبي و معنوي بيشتر سرمايه گذاري كنيم 
(شكوئي، 126:1377). بدين ترتيب، مطالعات 
ــدن تركيبي  جغرافيايي در عصر جهاني ش
فرانو پيدا خواهد كرد. جغرافي دانان مفاهيم 
ــكان، منطقه،  ــدي از فضا، موقعيت، م جدي
ــت درك خواهند كرد.  ــهر و حاكمي كالن ش
نظريه هاي جغرافياي سياسي، ژئوپوليتيك، 

ژئو استراتژيك و ژئو كالچر در قالب هاي جديد 
ارائه خواهند شد و از ماهيت دو بعدي خارج 
ــه بعدي و شبكه اي مطرح  و در قالب هاي س

مي شوند (پيشگاهي فرد، 1380).
ــدن روندي است كه در قالب  جهاني ش
ــات و ارتباطات،  ــاوري اطالع ــترش فن گس
ــي و در هم تنيدگي  ــديد يكپارچگ ــه تش ب
مناسبات گسترده در ابعاد و سطوح مختلف 
ــي و غيره)، در  ــادي، فرهنگي، سياس ( اقتص
ــازمان هاي مردم نهاد   ميان كنشگران نو (س
ــركت هاي  ــات مجازي، ش NGO  اجتماع
ــنتي  ــرزميني) و س ــا فراس ــد مليتي ي چن
ــات اداري و اجرايي)  (دولت، حكومت، مقام
ــرات، دگرگوني در  ــت. اين تأثي انجاميده اس
مناسبات پيشين اجتماعات انساني، افزايش 
ــرزميني شدن نيازها و  حجم مراودات، فراس
ــذاري، فزايندگي دامنة آگاهي و به تبع  اثرگ
ــته  آن، دگرگوني در مطالبات را در پي داش
ــكاران، 3:1388).  ــا و هم ــت (حافظ ني اس
جهاني شدن همچنين به وابستگي فرهنگي، 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي بين مكان ها و 
كشورهاي مختلف اطالق مي شود و فرايندي 
ــت كه به كمك فناوري هاي پيشرفته به  اس
ــالت اقتصادي و  ــدد و معام ــوع مي پيون وق
تعامالت اجتماعي را با حجم و سرعت زياد به 
انجام مي رساند. اين معامالت، طيف وسيعي 
ــرمايه و  ــا و خدمات، جريان هاي س از كااله
ــرد. از دهة 1970،  ــات را در بر مي گي اطالع
جهاني شدن به نيروي قدرتمندي در بيشتر 
ــده است (واليوو  جنبه هاي زندگي تبديل ش

اسويت6,  216:2010).

جغرافيا و جابجايي جنسيت
ــط و گسترش  ــعة امروز نتيجة بس توس
فناوري هاست. پيشرفت شگرف تكنولوژي در 
ــاني را مورد  جهان، منابع نويني از نيروي انس
ــه خود در پي  ــت ك بهره برداري قرار داده اس
ظهور مكاتب خاص جغرافيايي و پارادايم هاي 
ــكل گرفته اند. اين نيروي  موجود در آن ها ش
انساني بر پاية غلبة تدريجي نيروي كار زنان در 
جامعة امروزي نمود يافته و جابه جايي قدرت بر 

پاية جنسيت يا فمينيسم را شكل داده  است.

فمينيسم انديشه اي نوبنياد است و زمان، 
ــناخت هرچه  عنصر الزم و ضروري براي ش
ــتر ماهيت اين انديشه به شمار مي رود.  بيش
فمينيسم يك گرايش و مكتب واحد نيست. 
ــاً چرا  ــؤال كه اساس طرف داران آن به اين س
ــت و راه حل آن چگونه  وضع زنان چنين اس
است، پاسخ واحدي نداده اند. از نظر اخالقي 
ــت ها داراي يك ايده و سبك واحد  فمينيس
نيستند. صور مختلف فمينيسم، هم با اعتال و 
ارتقاي عفت و پاكدامني و هم با ايجاد روابط 
ــنت،  ــي آزاد پيوند دارد (آندرو وينس جنس
1378). از نظر سياسي نيز، چهرة فمينيسم 
در برگيرندة درجات و سلسله مراتب مختلفي 
ــروع و به چپ  ــت كه از ليبرال سخت ش اس
ــچ. بورك،  ــود (رابرت اي افراطي ختم مي ش
ــم جنبش فكري  1379). با اينكه فمينيس
ــت ها  ــت، اما همة فمينيس يكپارچه اي نيس
مي كوشند نظريه هاي جديدي بياورند تا در 

موقعيت در حال تحول زنان در موازنة 
ديگري  دگرگوني  مردان،  با  قدرت 
ساختار  در  حاضر  عصر  در  كه  است 
جوامع تأثير مي گذارد. با جهاني شدن 
حقوق بشر، به ويژه حقوق زنان و ارتقاي 
گوناگون،  زمينه هاي  در  زنان  آگاهي 
در  جنس  دو  روابط  در  مساوات طلبي 
جوامع مختلف فزوني يافته است. اين 
پديده به افزايش حقوق و قدرت زنان 
در حوزه هاي عمومي و خصوصي زندگي 

انجاميده است

ــند  پرتو آن، زنان موقعيت خود را باز بشناس
ــند. محققان  ــود بكوش ــي خ ــراي رهاي و ب
فمينيستي، همگي، در اينكه خواهان پايان 
ــتراك نظر دارند.  ــتم بر زنان هستند، اش س
ــازمان يافته به شمار  ــم جنبشي س فمينيس
ــفي غرب  ــاس مباني فلس ــي رود كه براس م
ــده و هدف آن رفع هرگونه ظلم  پي ريزي ش
ــتم به زنان و احقاق حقوق آنان در نظام  و س

اجتماعي است.
فمينيسم همچنين مي تواند به عنوان يك 
جنبش اجتماعي شناخته شود؛ جنبشي كه 
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ــد (شكوئي،  ــازند، پيشگام باش ظاهر مي س
.(284:1377

جغرافيا جزئي از جامعة انساني به شمار 
مي آيد؛ جامعه اي كه تلفيقي از ايدئولوژي ها 
و خطوط فكري بسياري است كه ما با آن ها 
ــان معاصر، توجه  ــتيم. در جه در جدل هس
ــعة پايدار در  ــان به مباحث توس جغرافي دان
ــتاي بهبود كيفيت زندگي نسل حال و  راس
ــاري بر عدالت اجتماعي  آيندگان و نيز پافش
ــض در جوامع  ــه با هر نوع تبعي براي مقابل
ــش بزرگي چون  ــاني و رويارويي با چال انس
ــه به عدم  ــدن و همچنين توج ــي ش جهان
تبعيض هاي جنسي و اقتصادي و اجتماعي 
و صحه گذاردن بر عدالت جنسيت و تعديل 
گرايش هاي فمينيستي و خروج آن از حالت 
ــم تك بعدي و افراط و سوق دادن آن به  ايس

سوي عدالت، رسالت جغرافياي امروز است.
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در  شدن  جهاني  كه  حاضر  عصر  در 
است،  مطرح  مختلف  علوم  مباحث 
جغرافيا  در  مطرح  فضايي  الگوهاي 
تغيير مي يابد. به گفتة مانوئل كاستلز، 
فشرده سازي زمان و مكان در فضاي 
فضايي  كه  داده  رخ  چنان  جريان ها 
مجازي و تقريباً بدون زمان و مكان را 
به وجود آورده است. اين فضاي مجازي 
همان فضاي الكترونيك و ديجيتال يا 
فضاي سايبري است كه اقتصاد جهاني 
جديدي را پديد آورده و آن را بي وزن 

و بي مرز ناميده است

ــه، آن را هدايت و ايجاد مي كند، اما در  نظري
ــدرت زنان و كنترل  هر صورت بر افزايش ق
آن ها بر منابع- از هر نوع- براي دستيابي به 

زندگي بهتر تأكيد دارد (خاني، 80:1386).
ــول زنان در موازنة  موقعيت در حال تح
قدرت با مردان، دگرگوني ديگري است كه در 
عصر حاضر در ساختار جوامع تأثير مي گذارد. 
با جهاني شدن حقوق بشر، به ويژه حقوق زنان 
و ارتقاي آگاهي زنان در زمينه هاي گوناگون، 
مساوات طلبي در روابط دو جنس در جوامع 
ــن پديده به  ــت. اي مختلف فزوني يافته اس
ــان در حوزه هاي  ــش حقوق و قدرت زن افزاي

عمومي و خصوصي زندگي انجاميده است.

نتيجه گيري
ــت   در تحليل هاي جغرافيايي قرن بيس
ــاي اجتماعي نويني  و  يكم، به دليل پيونده
ــت، و بر حسب تجارب  كه به وجود آمده اس
تاريخي، ميان منافع فردي انسان اقتصادي 
ــي او در واحد اجتماع ارتباط  با منافع جمع
ــاني تري  ــده و اقتصاد با چهرة انس برقرار ش
رخ مي نمايد. در اين ميان، اجتماع به عنوان 

ميعادگاه عدالت و برابري مطرح مي شود.
در زمان ما جغرافيا بايد در مطالعة جوامع 
محلي و جهاني به دنبال تفاوت ها، گوناگوني ها 
ــه جغرافياي  ــان ك وتضادها بگردد، بدين س
واقعي زمان ما بايد در مسير شناخت تفاوت ها 
و گوناگوني هاي زندگي انساني كه زيباترين 
ــت ترين كيفيت زندگي را در مكان ها  و زش
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چكيده
ــرزمين بيابانى وسيع  ــتان در جنوب شرق ايران، س ناحية سيس
ــاختار كالن زمين شناسى فروافتادة  ــبتاً هموارى است كه با س و نس
ــيع لوت در ايران قرار گرفته است.  خود، در محاصرة فروافتادگى وس
اين دشت وسيع و برآمدگى هندوكش در افغانستان، از طرف ديگر، 
ــبى پرفشار در  ــير فعل و انفعاالت جوى ميان كانون هاى نس در مس
شمال شرق كشور كه به درون كويرلوت كشيده مى شوند و كانون هاى 
نسبى كم فشار در جنوب شرق كه به درون كشور افغانستان كشيده 
مى شوند، واقع شده است. از اين رو از نظر جريان هاى هوا در منطقه اى 
ــدد محلى ديگر، به دليل اين  ــديد و متع فعال قرار دارد و بادهاى ش
ــه در اين منطقه در حال وزيدن اند. اين بادها  ساختار، تقريباً هميش
ــتان، با خود،  ــت سيس ــيار زيادى را با عبور از دش انرژى حركتى بس
به سمت سرزمين هاى افغانستان حمل مى كنند و بادهاى 120 روزه 
ــود مى آورند. در بين بادهاى محلى ايران، بادهاى 120 روزة  را به وج
سيستان شهرتى خاص دارند كه فراتر از بخش شرقى سرزمين ايران 
ــال مى وزند. مطالعة  ــتان، براى مدت طوالنى از س در منطقة سيس
ــى و اقدام در  ــن منبع پايان ناپذير و پاك انرژى حركت همه جانبة اي
ــرق ايران - براى به  ــت بهره بردارى اقتصادى از آن در جنوب ش جه
ــمال  دام انداختن انرژى حركتى بادهاى 120 روزه با جهت غالب ش
- شمال غرب و جنوب شرق در اين منطقه و استفادة اقتصادى از آن - 
يكى از نتايج ارزشمند مطالعات زمين شناسى اقتصادى و تأثير آن در 

توسعة پايدار منطقة جنوب شرق ايران است.

كليدواژه ها: دشت بيابانى سيستان، بادهاى 120 روزه، خاستگاه 
زمين شناسى، انرژى پايان ناپذير، انرژى پاك، توسعة پايدار

مقدمه
در عصر توسعة سريع و فراگير فناورى در همة عرصه ها، به دليل 
ضايعات ناشى از استفاده از مواد سوختى فسيلى، توجه به انرژى هاى 
ــالم الكتريكى افزايش يافته است. [ 1 ] باد  پاك براى توليد انرژى س

يكى از منابع مهم انرژى پاك است.
منطقة سيستان در جنوب شرقى ايران (شكل 1)، دشتى وسيع 
ــى از بلوك زمين  ــاحتى حدود 8117 كيلومتر مربع و بخش با مس
ساختى بلوك افغان به شمار مى رود [ 2 ] كه بخش اعظم آن در كشور 

افغانستان واقع شده است.
ــدول 1).  ــت (ج ــم بيابانى - صحرايى اس ــتان داراى اقلي سيس
ــاى آب و هوايى گرم و بارندگى اندك از خصوصيات بارز آن  ويژگى ه
است [ 3 ] و وزش بادهاى شديد يكى از عوامل مهم فرسايش خاك، 
ــه، پركردن نهرها و كانال هاى آبيارى و البته  ــن و ماس جابه جايى ش
همراه با تعديل درجه حرارت محيط در فصل گرم و خشك تابستان 

در اين منطقه است.

ىمنبع پايان ناپذير انرژى پاك
س
نا
ش
م 
لي
اق

اختصاصات زمين شناسى بادهاى 120 روزه 

بهروز صاحب زاده، كارشناس ارشد زمين شناسى
مجيد على محمدى، كارشناس ارشد اقليم شناسى
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از نظر آب وهوايى، دشت سيستان بارشى كمتر از 65 ميلى متر 
در سال را دريافت مى كند. كمترين مقدار بارندگى در دشت سيستان 
در سى سال اخير با متوسط ساالنه حدود 50 ميلى متر گزارش شده 
ــت. ميزان تبخير ساالنه در آن به بيش از چهارهزار ميلى متر در  اس
سال مى رسد [ 4 ]. اين شرايط در مجموع باعث خشكى شديد منطقه 
ــال هايى كه ميزان ورودى آب رودخانة  ــود (جدول 1). در س مى ش
هيرمند كاهش مى يابد، خشك سالى هاى مخرب توسعه پيدا مى كند 
ــتان مى وزد، در  ــه از اواخر بهار تا پايان تابس ــاى 120 روزه ك و باده
ــديد تبخير و توسعة خشكى و تشكيل چهرة بيابانى در سرتاسر  تش

منطقه، مؤثر است.
ــديدى هستند كه در طول سال،  بادهاى 120 روزه، بادهاى ش
به ويژه در طى فصل هاى بهار و تابستان، از اواسط ارديبهشت ماه در 
ــرعت ده تا  اين منطقه مى وزند. وزش اين بادها تا اوايل مهرماه با س
ــت متر در ثانيه به طور تقريباً مداوم، و در فصل زمستان به طور  بيس

متناوب ادامه مى يابد.

ــان مى دهند، در مناطق جغرافيايى كه  ــبات فيزيكى نش محاس
سرعت جريان هوا در بخش هاى سطحى زمين بيش از چهار متر در 
ثانيه است، مى توان از توربين هاى بادى براى به دام انداختن و تبديل 
ــتفاده از انرژى باد در  انرژى باد به انواع ديگر انرژى اقدام كرد [ 1 ]. اس
انجام كارها، به خصوص امور كشاورزى از ديرباز در ايران مرسوم بوده و 
مردم جنوب شرق ايران و به ويژه منطقة سيستان، به دليل وزش بادهاى 

تقريباً دائمى و شديد، از گذشته به استفاده از انرژى باد پرداخته اند.

بحث اصلى
به دليل ساختار زمين شناسى فروافتاده و موقعيت جغرافيايى ويژة 
ــتان، كه در محاصرة كوه هاى مرتفع شرقى هندوكش  منطقة سيس
ــى غربى كويرلوت قرار دارد، در اين منطقه [ 2 ]، بادهاى  و فروافتادگ

محلى متعددى [ 2 ] به شرح زير مى وزند:
ــتان مى وزد و سبب  - بادقوس، كه در آذرماه در منطقة سيس

بارندگى هاى پراكنده و مختصرى در اين منطقه مى شود.
ــتانى  ــرد زمس - بادهفتم، معروف به باد گاوكش، از بادهاى س
ــت كه از سمت كوه هاى خراسان جنوبى از شمال به سوى منطقة  اس

سيستان مى وزد.
ــتو) كه وزش آن از اواسط اسفند شروع  - باد پلپالسـى (پرس

مى شود و نشانة آغاز فصل بهار است.
- بادقبله، كه در فصول مختلف از غرب منطقه مى وزد.

ــت و با  ــمى اقيانوس هند اس - باد لوار، كه دنبالة بادهاى موس
جهت شمال خاورى - جنوب باخترى در منطقة سيستان مى وزد.

ــروع  ــت ماه ش - بـاد 120 روزه، كه وزش آن از اوايل ارديبهش
مى شود و تا شهريور و حتى مهرماه ادامه دارد كه به دليل مدت وزش 

طوالنى در طى حدود 120 روز، به اين نام مشهور است.
ــاى 120 روزه و ديگر  ــديد و طوالنى مدت باده وزش بادهاى ش
بادها در منطقة سيستان بر مورفولوژى منطقه تأثير همه جانبه دارد و 
سبب فرسايش بادى و تشكيل تل ماسه ها مى شود. حركت شن هاى 
روان در منطقه به فراوانى رخ مى دهد و تنة درختان در جهت وزش 
باد خميده مى شود (شكل 2). نهرها، زمين هاى كشاورزى و مسكن 
ــتايى، جاده ها و ساير سازه هاى انسانى مورد تهديد شن و ريگ  روس
روان حاصل از اعمال انرژى حركتى باد قرار مى گيرند و مردم منطقه 
براى در امان ماندن از وزش  بادهاى گرم و شديد تابستانى و تلطيف 
ــكونى، مسكن هاى خود را با خشت  هوا و خنك كردن فضاهاى مس
خام، همراه با سقف هاى گنبدى مرتفع و با بادگيرهايى پشت به جهت 

وزش باد، بنا مى كنند.

جدول 1: مشخصات طبيعى منطقة سيستان
480 مترمتوسط ارتفاع از سطح دريا

25 درصد در هزارمتوسط شيب دشت

60 ميلى مترمتوسط بارندگى ساليانه

4000 تا 5000 ميلى مترمتوسط تبخير ساليانه

21/8 درجة سانتى گرادمتوسط دماى ساليانه

47/2 درجة سانتى گراد - تيرحداكثر مطلق دما

11/9- درجة سانتى گراد - بهمنحداقل مطلق دما

39/2 درصدمتوسط رطوبت نسبى

45 روزتعداد روزهاى يخ بندان

11/6 ساعت در خرداد ماهحداكثر ساعات تابش آفتاب

6/1 ساعت در دى ماهحداقل ساعات تابش آفتاب

بادهاى موسمى 120 روزهمشخصة آب و هوايى

شكل 2: خميدگى 
تنه هاى درختان متأثر

 از وزش  بادهاى دائمى

شكل 1: موقعيت جغرافيايى دشت سيستان در جنوب شرق ايران
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سابقة تاريخى منطقة سيستان نشان مى دهد كه ساكنان بومى 
اين منطقه، از گذشته هاى دور با شناخت باد و توانايى هايى كه اين 
عنصر ژئوفيزيكى در انتقال انرژى و انجام كار دارد، به استفادة اقتصادى 
از باد و انرژى حركتى آن مى پرداخته اند و ساخت آسياب هاى بادى 
در اين منطقه، از كاربردهاى كهن و قديمى باد در منطقة سيستان 

است.
قلعة مچى (شكل 3) در ناحية تاريخى حوض دار (حوض دارا) در 
هفتاد كيلومترى جنوب غربى شهر زابل و سه كيلومترى غرب شهر 
سوخته واقع شده است. چون در منطقه درختان نخل و نخلستان هاى 
فراوان وجود داشت و مچ در زبان محلى به معناى درخت خرماست، 

اين قلعه به اين نام، يعنى قلعه مچى مشهور شده است [ 5 ]. 

جهان است. ساختمان هاى احداثى در قلعه مچى داراى كاربرى خاص 
با تزيينات خشتى مخصوص به خود هستند كه در دو طبقه و در پنج 
بخش اصلى ساخته شده اند (شكل 4). طبقة اول محل استقرار پرده ها 
و بادگير آس باد و طبقة هم كف، محل استقرار سنگ  آسياب و جايگاه 
گندم و آرد بوده است. بزرگ ترين و اصلى ترين قسمت ساختمان به 
شكل مستطيل در شمال آن واقع مى شده و سنگ آسياب در آن به 
ــت. در ضلع شمالى دو دهانه ديده مى شود كه  گردش مى افتاده اس
باد را به داخل ساختمان هدايت مى كنند. نماى بيرونى آسياب هاى 
بادى منطقه از اشكال باشكوه خشت كارى برخوردار است، به طورى كه 
خشت به كار رفته، پرده وار از انعكاس شديد نور خورشيد جلوگيرى 

مى كند [ 5 ].
ــت كه از  ــتان اس ــون وزش بادهاى 120 روزه ناحية سيس كان
نيمه هاى ارديبهشت ماه هر سال شروع مى شود و تا اواخر شهريور ماه 
ــمت شمال و هم به سمت  به طول مى انجامد. از اين ناحيه، هم به س
ــته مى شود و اين كاهش در نواحى  جنوب، از طول دورة وزش كاس
شمالى به حداقل 64 روز در منطقة بيرجند مى رسد. درصد فراوانى 
بادهاى روزانة تير، همانند ميانگين فراوانى هاى باد ماهانه، نشان دهندة 
اين واقعيت است كه در ايستگاه زابل حدود 92 درصد بادهاى وزيده 

در اين دوره، جزء بادهاى 120 روزه هستند [ 6 ]. 

ــلمان به منطقة سيستان، چيزى كه  هنگام ورود اعراب تازه مس
سبب تعجب اعراب شد، طواحين الرياح، يعنى آسياب هاى بادى بود. 
در محدودة باستانى قلعه مچى و قلعه رستم، آسياب هاى بادى زيبايى 
به صورت پراكنده به يادگار مانده است. جهت همة آسياب ها شمالى 
- جنوبى و در مسير وزش و حركت بادهاى 120 روزة سيستان است 
ــتان يكى از خاستگاه هاى آس باد (آسياب بادى) در  (شكل 5). سيس
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شكل 3: يك آسياب بادى 
در قلعه مچى

محاسبات فيزيكى نشان مى دهند، در مناطق جغرافيايى 

كه سرعت جريان هوا در بخش هاى سطحى زمين بيش 

از چهار متر در ثانيه است، مى توان از توربين هاى بادى 

براى به دام انداختن و تبديل انرژى باد به انواع ديگر انرژى 

اقدام كرد. استفاده از انرژى باد در انجام كارها، به خصوص 

مردم  و  بوده  مرسوم  ايران  در  ديرباز  از  كشاورزى  امور 

جنوب شرق ايران و به ويژه منطقة سيستان، به دليل وزش 

از  از گذشته به استفاده  دائمى و شديد،  بادهاى تقريباً 

انرژى باد پرداخته اند
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دورة وزش بادها در زابل، بدون وقفه است و در تمام ساعت هاى 
ــبانه روز ادامه دارد. فقط از ساعت 18/30 تا 21/30 كه هم زمان با  ش
ــرعت بادهاى تير است، از فراوانى بادها كاسته و بر تعداد  حداقل س
ــاعت 9/30 هر روز،  ــود. در مقابل، س روزهاى بدون باد افزوده مى ش
زمان حداكثر سرعت بادهاى 120 روزه است. ميزان متوسط سرعت 
باد ايستگاه زابل در اين زمان و براى جهت هاى شمال و شمال غرب 
(شكل 5) به ترتيب 5/6 و 9 متر بر ثانيه است. با توجه به آمار روزانة 
بادها و نقشه هاى سطح زمين در ارتباط با علل وجودى بادهاى 120 

روزه مى توان به نتايج زير دست يافت [ 7 ]:
ــروع بادهاى 120 روزه، مراكز فشار سطح زمين   تا قبل از ش
ــروى نمى كنند و روى منطقة  ــور از الگوى خاصى پي در داخل كش
ــار مشاهده نمى شود. كم فشارهاى  ايران بيش از 2 يا 3 منحنى فش
ــعتى كه روى بيابان لوت يا سيستان به وجود مى آيند  محلى كم وس
نيز، به سرعت از بين مى روند و فشار غالب كشور حدود 1010 هكتو 

پاسكال است.
ــت ماه) يك   از روزهاى چهارم و پنجم ماه مى (15 ارديبهش
مركز كم فشار كه روى هندوستان و پاكستان و حتى نواحى شمالى تر 
تشكيل مى شود و به سرعت به سمت غرب گسترش مى يابد و بخش 
اعظم كشور افغانستان و مرزهاى شرقى كشور ما را دربرمى گيرد. در 
اين زمان، فشار مركزى اين فروبار روى دشت هاى پست افغانستان در 

شرق ايران معادل 1005 هكتوپاسكال است.
 با گذشت هفت تا هشت روز از ماه مى (18 و 19 ارديبهشت ماه) 
ــتان قلمرو وسيع ترى را در  ــار روى هند و پاكستان و افغانس كم فش
برمى گيرد تا جايى كه بخش هايى از شرق و جنوب شرقى كشور ما را 
تحت تأثير قرار مى دهد. در اين ايام، فشار مركزى اين فروبار حدود 
ــت. رفته رفته در اوايل ارديبهشت ماه، فروبار مذكور  هزار ميلى بار اس
خود را بيشتر نشان مى دهد و فشار مركزى آن در طى روز به كمتر 

از هزار هكتو پاسكال مى رسد.
ــوى از فروبار اصلى   ــار ثان  در بعضى روزها يك منطقة كم فش
پديد مى آيد و در داخل ايران در ناحية لوت يا گاهى در ايران مركزى 
مستقر مى شود. دقيقاً هم زمان، يك مركز فرابار با فشار مركزى 1015 
هكتوپاسكال روى درياى خزر استقرار مى يابد و بدين ترتيب گراديان 

ــمالى و جنوب شرقى كشور افزايش مى يابد كه  فشار بين نواحى ش
ــار روى  ــرعت زياد مى انجامد. پرفش به وزش بادهاى 120 روزه با س
درياى خزر، به عنوان يك پديدة غالب، تقريباً تا پايان اين فصل، حضور 
دائمى در منطقه دارد، ولى موقعيت آن جابه جايى هايى در اطراف خزر 
ــت. در اين زمان، تمام بادهاى غالب شرق و جنوب شرق  خواهد داش
ــور به طور مستقيم از پرفشار مذكور منشأ مى گيرند كه ناشى از  كش
ــار به اطراف است. با گذشت زمان و گرم تر شدن  پخش هواى پرفش
ــار جنوب شرق گسترش بيشترى مى يابد و در پى  هوا، دامنة كم فش
آن، تشكيل مناطق فرابار روى درياى خزر نيز در موقعيت  شرقى ترى 

قرار مى گيرد.
در اين ايام نتيجة تمام بادهايى كه در شرق و جنوب شرق كشور 
ــكل 7)، چرخش و ورود هوا  به صورت بادهاى 120 روزه مى وزند (ش

به سمت مركز كم فشار جنوب شرق ايران است [ 8 ].
به اين ترتيب مشخص مى شود كه منشأ اصلى وزش اين بادها، 
تودة پرفشار روى خزر و بعد از آن هواى سرد روى ارتفاعات هندوكش 
و هيمالياست. به عبارت بهتر، با قوى تر شدن پرفشار روى درياى خزر، 
اين عامل به عنوان عامل برتر به ايفاى نقش مى پردازد و هوا را به سوى 
ــرق ايران مى راند. هنگامى كه پرفشار روى  ــارى در جنوب ش كم فش
ــود، هواى سرد  ــينى مى كند يا ضعيف تر مى ش درياى خزر عقب نش
روى ارتفاعات بلند هندوكش و هيماليا به سمت كم فشار جنوب شرق 
ايران حركت مى كند كه ابتدا جهتى شمالى شرقى دارد و زمانى كه 
ــان جنوبى مى رسد جهتى شمالى پيدا مى كند و سپس در  به خراس
سيستان به سمت جنوب شرق به حركت شتاب دار خود ادامه مى دهد 
ــرقى ايران نيز به عنوان يك  ــكل 6). ارتفاعات شمالى و شمال ش (ش
عامل كمكى در تشديد وزش بادهاى 120 روزة سيستان اثر دارند كه 
به علت كوچك مقياس بودن نقشه هاى سينوپتيك، معموالً تشكيل 
مناطق پرفشار روى ارتفاعات ايران در منطقة پرفشار تشكيل و روى 

درياى خزر، ادغام مى شود.
وزش نسبتاً دائم انواع باد با شدت و دوام زياد در جهت تقريباً ثابت 
و معين در طول سال، در سرتاسر سيستان، دور بودن اين منطقه از 
مراكز اصلى توليد انرژى الكتريكى در سطح  كشور و هم جوارى آن با 

شكل 5: گلباد در منطقة
 لوتك سيستان

شكل 6: مناطق كم فشار در
ــرق ايران و جهت وزش باد   ش

در سطح زمين
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كشورهاى روبه توسعة شرق، يعنى كشورهاى افغانستان و پاكستان، 
توجيه اقتصادى خوبى براى نصب توربين هاى بادى در منطقة شرقى 
دشت سيستان (شكل 7) به شمار مى روند و اين بهره بردارى اقتصادى 
از ساختار طبيعى - زمين ساختى منطقه، ابزار ارزشمندى براى توسعة 

پايدار شرقى ترين مناطق سرزمينى ايران در مرز افغانستان است.
ــرعت  ــطح زمين، س در اين منطقه، در ارتفاع پنجاه مترى از س
ــد كه  ــاد به بيش از ده و تا حدود پانزده متر بر ثانيه مى رس وزش ب
ــرژى زيادى براى به حركت درآوردن توربين هاى بادى مولد برق با  ان
ارتفاع پنجاه متر دارد [ 9 ]. عالوه بر آن، اين منطقه با ارتفاعى حدود 
490 متر از سطح دريا، بر بلنداى دشت سيستان و در مكانى خارج از 
دسترسى رود هيرمند و درياچة هامون در ايام طغيان و در مناطقى 
ــلى دشت فروافتادة لوتك در  با گردوغبار كمتر، برفراز خط وارة گس
دشت گرابنى سيستان قرار گرفته است. به دليل قرار گرفتن در حوالى 
شهر جديد رامشار و مسير جادة اصلى زاهدان (مركز استان سيستان 
ــار قوى انتقال برق به  ــتان) به زابل و مسير كابل هاى فش و بلوچس
ــريع برق توليدشدة توربين هاى بادى در اين  زابل و امكان توزيع س
مناطق به شهرهاى زابل، زاهدان، نه بندان و مناطق اطراف و كارخانة 

سيمان سيستان و... و نزديكى به مرز كشورهاى افغانستان و پاكستان 
ــوخت - برق) از ايران دارند و صادرات  كه تمايل به خريد انرژى (س
ــتان و پاكستان و...، از ديدگاه  انرژى الكتريكى به كشورهاى افغانس
ــى مى تواند محل مناسبى براى نصب توربين هاى بادى  زمين شناس

باشد.

خالصه و نتيجه گيرى
ــت آمده از ايستگاه هاى  ــالة وزش باد به دس ــى آمار ده س بررس
ــطح كشور نشان  ــى پراكنده در س ــازمان هواشناس سينوپتيك س
مى دهد كه نواحى جنوب شرق ايران، به ويژه منطقة دشت سيستان، 
ــتگاه زابل، طوالنى ترين و  ــت و ايس ــور اس بادخيزترين بخش كش
ــتان در جنوب شرقى ايران،  ــت سيس ــديدترين بادها را دارد. دش ش
به دليل ساختار ويژة زمين شناسى فروافتادة خود، همواره در معرض 
وزش بادهاى شديد است. يكى از معروف ترين اين بادها، بادهاى 120 
روزه است كه يكى از پديده هاى سطح زمين است و به ندرت به سطح 
ــترش مى يابد. اين بادها در دورة گرم سال، يعنى از نيمة  باالتر گس
ارديبهشت تا نيمة مهرماه، به مدت بيش از 120 روز با سرعتى حدود 
صد كيلومتر در ساعت از ارتفاعات شمال شرقى ايران به سرزمين هاى 
جنوب شرقى ايران مى وزد. عامل اصلى به وجود آورندة آن، يك مركز 
كم فشار نسبتاً قوى در مركز ايران روى كوير لوت و همچنين دو مركز 
ــرقى  ــار، يكى روى درياى خزر و ديگرى در ارتفاعات شمال ش پرفش
كشور افغانستان بر كوه هاى هندوكش است. انرژى حركتى فراوانى 
كه اين بادهاى شديد در مدت زمان طوالنى در دشت سيستان حمل 
ــت كه با نصب توربين هاى  مى كنند، نيروى پاك و پايان ناپذيرى اس
بادى مناسب، مى توان از اين انرژى زمين ساختى براى توليد و فروش 
ــيته، كه منبع ساير انرژى هاى مورد نياز در اين عصر است،  الكتريس

بهره بردارى اقتصادى مفيد كرد.
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و  بهار  فصل هاى  طى  در  به ويژه  سال،  طول  در 

منطقه  اين  در  ماه  خرداد  اواسط  از  تابستان، 

مى وزند. وزش اين بادها تا اوايل مهرماه با سرعت 

ده تا بيست متر در ثانيه به طور تقريباً مداوم، و در 

فصل زمستان به طور متناوب ادامه مى يابد
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بهرام نكوئى صدرى
پژوهشگر عضو اهل قلم و مدرس مدعو ژئوتوريسم، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران
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چكيده
ــير براى مردم آن كشور و  ــورى نياز به ارائة تفس ميراث هر كش
گردشگران خارجى دارد. تفسير علمى است كه در صنعت گردشگرى 
ايران بحث عملى آن به دليل فقدان پايه هاى نظرى در داخل كشور، 
ــگرى و نقش  ــت. آموزش راهنمايان گردش ــده اس ــروع نش هنوز ش
راهنمايان گردشگرى در توريسم فرهنگى، اكوتوريسم و ژئوتوريسم 
ــى و ژئوپارك ها، يكى از تمهيدات  ــژه پارك هاى ملى و طبيع و به وي
ــت كه مى تواند نقش  ــير ميراث براى مردم عادى اس چندگانة تفس
مهمى در بدنه يكپارچة تفسير ميراث براى مردم داشته باشد. در اين 
ــير تكاملى تفسير ميراث در جهان، به معرفى  مقاله ضمن معرفى س
اجمالى تفسير در صنعت گردشگرى و جايگاه آن در حفظ ميراث و 

فعاليت هاى راهنمايان گردشگرى در اين ميان پرداخته شده است.

ــگرى، حفظ ميراث، بانيان تفسير،  كليدواژه ها: تفسير، گردش
انوس ميلز، فريمن تيلدن 

مقدمه
ــودآگاه، از  ــه ناخ ــودآگاه و چ ــگرى، چه خ ــان گردش راهنماي
ــاب مى آيند كه به دليل  ــيركنندگان ميراث براى مردم به حس تفس
ايفاى نقش چهره - چهره در شكل گرفتن نگرش ويژه به بيان ميراث 
ــير در تبيين ميراث  فرهنگى - طبيعى و آگاهى از علمى به نام تفس
گردشگرى در كشورهاى پيشرفتة جهان، قادر به ارائه و جهت گيرى 

ــير در  مدرن در فعاليت هاى با ارزش خود خواهند بود. با اينكه تفس
ــورهاى پيشرفتة  ــاير كش پارك هاى ملى اياالت متحدة آمريكا و س
ــال 1957 پس از چاپ كتاب «تفسير ميراثمان» نوشتة  جهان از س
ــروع شده است، در كشورهاى در حال توسعه مثل  فريمن تيلدن ش
ــريح نشده  ــوط تش ايران هنوز مبانى نظرى اين علم به صورت مبس
است. در كشورهايى مثل اياالت متحده محيط بانان نيز آموزش هاى 
ــگرى پشت سر مى گذرانند و عالوه  الزم را به عنوان راهنمايان گردش
بر محيط بانى (حراست از محيط) به عنوان راهنماى طبيعت گردى1 
نيز به آموزش مردم مى پردازند. نقش آموزش مردم از راه آموزشى - 
تفريحى ركن اصلى در ارتقاى شعور اجتماعى جوامع پيشرفته است. 
ــزار آن به طور اجمالى معرفى  ــير ميراث و اب در بخش هاى زير، تفس

مى شود.

ميراث چيست؟
ــدادى ما و  ــتة آباء و اج ــرورى از درك گذش ــراث، حس غ مي
ــت  ــم اندازى از سرنوش ــوط به زمان حال و چش ــى هاى مرب دلواپس
نسل هاى آينده به دست مى دهد كه در ارتباط تنگاتنگ با سرزمين 
ــت (بك و لك، 1998). ميراث تاريخى  ــه هاى فرهنگى ماس و ريش
ــراث طبيعت بى جان مثل  ــراث طبيعى، اعم از مي ــى و مي و فرهنگ
ــناختى و ميراث طبيعت جاندار مثل درختان  رخ نمون هاى زمين ش
كهن سال يا گونه هاى گياهى و جانورى، همگى جزء ميراث ارزشمند 
ــگرى نقش  ــه در صنعت گردش ــمار مى آيند ك ــورى به ش هر كش

تبيين اجمالى ركن
 «تفسير»
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«جاذبه ها» را بر عهده مى گيرند. اين ميراث گران بها عالوه بر استفاده 
ــگرى، هم زمان نياز به حفاظت از آن براى استفادة پايدار و  در گردش

انتقال به نسل هاى آينده دارد.

زيرساخت هاى صنعت گردشگرى
ــگرى نيز، خود از زيرساخت هاى گردشگرى  وجود جاذبة گردش
ــامل  ــگرى ش ــاخت هاى گردش ــت. بنابراين زيرس ــور اس يك كش
جاذبه هاى گردشگرى (مثل وجود غذاهاى محلى يا وجود تنوع ويژة 
ــهيالت راحتى و اقامتى،  ــناختى در يك منطقه)، وجود تس زمين ش
ــير و اعمال  ــام فعاليت ها، برنامه هاى ارائة تفس ــزارى تورها، انج برگ

مديريت و برنامه ريزى است كه در نمودار 1 نشان داده شده است.

ــن پارك هاى ملى در فرهنگ آمريكايى، خود را وقف حفاظت  نمادي
از آن ها سازد. معروف ترين كار او در حوزة تفسير، اثر بى نظيرى به نام 
تفسير ميراث ما است. او همچنين كتاب پارك هاى ملى (كتابى 
جامع كه سامانة طبيعى، تاريخى و تفرجى پارك ملى را مورد بررسى 
قرار مى داد) و ماهيت پنجم (كتاب شيوا دربارة نقش مهم همكارى 
مردم6 در حفظ گردشگاه هاى ملى) را نوشت. فريمن تيلدن در سمت 
ــاى چهار پارك ملى خدمت مى كرد. او در مزرعة  ــاور براى رؤس مش
ــخصى اش در وارن مين7 تا زمان مرگش به سال 1980 ميالدى  ش

زندگى كرد. 

تفسير و مفهوم آن 
ــوز، 1388 به نقل از اليت  ــير از ديدگاه اليت8 (ه ــف تفس تعري
ــت از «انگيزه دادن و تحريك حس كنجكاوى و  1995) عبارت اس
قدرت تصور به عنوان روشى براى باال بردن كيفيت يك سايت و كمك 

آن  مردم  براى  تفسير  ارائة  به  نياز  كشورى  هر  ميراث 
كشور و گردشگران خارجى دارد. تفسير علمى است كه 
در صنعت گردشگرى ايران بحث عملى آن به دليل فقدان 

پايه هاى نظرى در داخل كشور، هنوز شروع نشده است

به خوشى و رضايتمندى گردشگران.»
ــير»9 عموم مردم را سر  ــناى ديگر واژة «تفس هنوز معانى آش
ــود. تيلدن  درگم مى كند و باعث ايجاد چالش در اين حرفه مى ش
ــت كه واژة تفسير چندين ترجمة مفهومى10 خاص در  اظهار داش
ــير معنا بخشيدن به  يك زبان خارجى دارد (تيلدن، 1977). تفس
ــته يا حال است (بك  ــم انداز يا رويداد ناآشنا11 از گذش يك چش
ــود (مثل  ــاده ترجمه 12 مى ش ــل، 1998). آنچه به زبان س و كيب
ــا رويدادهاى مربوط  ــاى درة علم كوه ي ــكيل يخچال ه نحوة تش
ــت براى بسيارى از  ــور)، ممكن اس به مناطق جنگى جنوب كش

بازديدكنندگان «ناآشنا»13 باشد.
ــر تاريخ يا منظرة طبيعى يك ناحيه  تفسير، داستان پشت س
ــازد. تفسير، فرايندى است كه كمك مى كند مردم  را عيان مى س
ــتند،  ــد فراتر از آنچه را كه به تنهايى قادر به ديدن آن هس بتوانن

ببينند.

تفسير و كمك به حفظ ميراث طبيعى و فرهنگى 
ــاب تفسـير در قرن  ــة كت ــل (1998) در مقدم ــك و كيب ب
بيست ويكم مى نويسند: «ما همچنين، تفسير را به عنوان يك روند 
اطالع رسانى و الهام بخش تعريف كرديم كه براى افزايش فهم، درك 
ــكل قاعده  ــت از ميراث طبيعى و فرهنگى مان به ش ارزش و حفاظ
(فرمول) درآورده شده است». تفسير در ابتدا براى حفاظت از ميراث 
طبيعى و فرهنگى توسط تيلدن در جهان مطرح شد، چنان كه وى 

جاذبه ها         تسهيالت اقامتى 
                     براى گردشگران

   تورها         تفسير و فعاليت ها             مديريت و برنامه ريزى 
                            سايت ها

صنعت گردشگرى

ــود، تفسير، يكى از اركان  همان گونه كه در نمودار 1 ديده مى ش
صنعت گردشگرى است.

معرفى بانيان تفسير در جهان: انوس ميلز و فريمن 
تيلدن

نقش انوس ميلز در سير تكاملى فلسفة تفسير 
ــوس ميلز كه بود؟ انوس ميلز2 در مزرعه اى در كانزاس اياالت  ان
متحدة آمريكا بزرگ شد. در سال 1884 ميالدى در سن 14 سالگى 
شروع به ساخت يك كلبة چوبى در پناهگاه قلة النگ3 در كلرادو كرد. 
وى در طول مسير حرفه اى خود، بيش از 250 گروه از «گردشگران 
ناآشنا به محيط كوهستان»4 را به قلة 14255 پايى النگ، راهنمايى 
كرد. ميلز يك طبيعت دوست، راهنماى كوهستان، نويسنده و مدرس 
ــگاه بود. او در كميته اى فعاليت مى كرد كه وظيفة آن، نوشتن  دانش
دستورالعمل راهنماى خدمات پارك هاى ملى در سال 1916 ميالدى 
ــر و عناصر طبيعى و تاريخى و حيات وحش  بود: «براى حفظ مناظ
ــل هاى آينده بدون تخريب،  در آنجا... چنان كه براى بهره مندى نس
ــاى راهنمايى در  ــد.» وى عالوه بر پايه گذارى معياره محفوظ بمان
طبيعت و اصول تفسير، دنيايى را متجسم ساخت كه در آن مردم در 
ــت اطراف خود و همچنين با يكديگر به زندگى  صلح با محيط زيس

مى پردازند. انوس ميلز در سال 1922 درگذشت. 

فريمن تيلدن نويسندة معروف ترين كتاب تفسير 
جهان

فريمن تيلدن5 اهل ماساچوست ايالت متحدة آمريكا بود. او شغلش 
را به عنوان نويسندة موفق داستان رها كرد تا با تأكيد خاص بر مفهوم 
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(1977: 38) در جملة بسيار تأكيدى و شعرگونة خود (جدول 1) به 
انگليسى مى گويد: 

ــت. براى آگاهى بيشتر مراجعه  ــم عنوان شده اس تفسير ژئوتوريس
ــود به نكوئى صدرى (1388). اما متأسفانه در هيچ كتب تأليفى،  ش
ديگرى در ايران، امر تفسير مطرح نشده است و تنها در كتابى به نام 
رفتار گردشـگر از فيليپ پيرس (1389) مؤلف به نتايج پژوهشى 
درخصوص تفسير اشاره كرده است. خوشبختانه اين كتاب در ايران 
به زبان فارسى منتشر شده است. اين موضوع به قدرى مغفول مانده 
كه حتى با تأسيس نخستين ژئوپارك جهانى كشور در قشم به دليل 

نبود ابزار، تفسير نظرى و عملى تاكنون داير نشده است. 

نمونه اى از تفسير براى درك بيشتر اين مفهوم از بك 
و كيبل (1998)

داستان زير، كه يك دوستدار طبيعت در پارك ملى كريترليك 22 
در اورگون23 براى تيلدن نقل كرده است، شايد بتواند به بهترين وجه 
فرايند تفسير را برايتان به تصوير بكشد. شرح آن در كتاب پارك هاى 

ملى تيلدن 24 ذكر شده است. 
ــهيل درك وضعيت درياچه اى آتش فشانى به نام كراتر  براى تس
ليك25، مركز ديدبانى26 مشرف بر درياچه در اياالت متحدة آمريكا به 
امكاناتى مثل مراكز نمايش (نمايشگاه ها)27، دوربين دوچشمى ثابت 
ــوگيرى به سمت مركز مكان قابل مشاهده و ماكت برجسته اى  با س
ــانى28 مجهز شده بود. مردى نابينا به  از يك مخروط بزرگ آتش فش
مسئول پارك كه در مركز ديده بانى مشغول انجام وظيفه بود، نزديك 
ــد و پرسيد: «آيا ممكن است كريتر ليك را برايم توصيف كنى؟»  ش
ــى كه پيش رو داشت آگاه بود، زيرا  محيط بان پارك ملى29 از چالش
ــمت  آمده بود تا كريتر ليك را ببيند. بنابراين وى مرد نابينا را به س
ــة برجسته راهنمايى كرد و سپس رخداد مزبور را به شرح  يك نقش

ذيل بيان داشت:
ــتة  ــت هايش را گرفتم و آن ها را در اطراف ماكت برجس من دس
ــعى كردم او از طريق انگشتان  ــان حركت دادم و س دهانة آتش فش
حساس خود و بهره گيرى از درك ذهنى سرشار و شوق و ذوق وى، 
شكل عمومى دهانة آتش فشان و تغييرات لبه هاى انتهاى اوج آن ها را 
لمس و مجسم كند. وى با انگشتان و وجب كردن دستش به درك 
ــؤال كردم آيا ايده اى دارد كه  ــد. از او س مقياس قطر درياچه نائل ش
فاصله چيست؟ او گفت مى تواند فاصله را به تجربة راه رفتنش ربط 
ــد. واضح بود وقتى كه او محدودة فاصله و مقياس را با باز كردن  ده
وجب دستانش درك مى كرد، مى توانست وسعت زيادى را كه دهانة 
ــان و آب درون آن پوشش مى داد نيز،  احساس كند. سپس  آتش فش
ــتانش را به سمت باالى ماكت صخرة ليائو30  كمك كردم نوك انگش
ــرد، كه دو اينچ از ماكت،  تقريباً 2200 فوت افت ارتفاع واقعى در  بب
ــت كه بيش از 2000 فوت از دهانة  ــان مى داد. او درياف صخره را نش

آتش فشان در زير سطح آب قرار دارد.
انگشتان وى، شكل كله قندى جزيرة ويزارد31 را براى او مجسم 
ساختند. فرورفتگى كوچكى در نوك مخروط نه تنها شكل آن عارضة 

تفسير به فهم مى انجامد،
فهم به شناخت ارزش اثر،

و شناخت ارزش به حفاظت از اثر.

جدول 1: شعرگونة تيلدن از تفسير

ــانى جذاب، باعث حفاظت از طبيعت  ــير به دليل اطالع رس تفس
ــود. براى مثال، فعاليت هاى مربوط به حفظ تخم  و ميراث آن مى ش
ــت هاى جزيرة قشم و شرح چهره به چهرة آن به عنوان يك  الك پش
ــود اين  گونة جانورى نجات داده شود و با  ــير باعث مى ش روش تفس
افزايش آگاهى، مردم محلى ديگر رغبت به خوردن آن نداشته باشند.

شيوه هاى تفسير
ــكل هاى گوناگون ارائه مى شود. ارائة تفسير توسط  تفسير به ش
ــى همچون اجراى  ــگرى) به برنامه هاي ــخص14 (راهنماى گردش ش
ــكى17،  ــى16، نمايش هاى عروس گفت وگوها15، نمايش هاى احساس
ــرايى19، اجراى پياده روى ها  ــته18، داستان س زنده سازى تاريخ گذش
ــود.  ــردش در طبيعت21 گفته مى ش ــت و برگزارى تور گ در طبيع
ــير وارد شده، كتاب  تنها كتابى كه يكى از فصل هايش به بحث تفس
مبانى زمين گردشگرى است كه برخى شيوه هاى تفسير در زمينة 
ژئوتوريسم را بسط مى دهد. كليد موفقيت ژئوتوريسم در اين كتاب، 
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خاص، بلكه نوع خيلى از دهانه هاى ديگر را نيز به او فهماند. او توانست 
با انگشتانش جريان هاى مواد مذاب دامنة جزيرة مخروطى را ببيند. 
ــم و بعد آن را  ــكل (U) را پى گرفتي ــپس ما درة يخچالى يو ش س
ــه اى موجود در نقاط ديگر پارك  ــكل (V) رودخان با دره هاى وى ش

مقايسه كرديم.

بحث و نتيجه گيرى
ــت كه در ايران، به لحاظ  ــير يكى از اركان گردشگرى اس تفس
ــطح عملى در  ــت؛ از اين رو در س ــده اس نظرى، به خوبى مطرح نش
پارك هاى ملى، در مناطق حفاظت شده و به ويژه در ژئوپارك قشم در 
حد صفر است. راهنمايان گردشگرى به عنوان يكى از اجزاى كليدى 
در بدنة عمليات تفسير نقش مهمى بر عهده دارند، ولى بدون استفاده 
از ساير ابزار تفسير مثل رسانه هاى مولتى مديا و... آنان قادر به توفيق 
در تفسير ميراث به طور شايسته و بايسته براى عموم مردم نخواهند 
ــگران امرى پيچيده و تخصصى است و  بود. حرفة راهنمايى گردش
راهنمايان با رشته هاى تخصصى و ميان رشته اى خود بايد در مباحث 
ــم يا در پارك هاى ملى و ژئوپارك ها  ــم يا ژئوتوريس مثل اكوتوريس
مشاركت كنند. اين امر ضرورت آموزش راهنمايان تخصصى را چند 
ــترش علمى تفسير ميراث مختلف در  برابر مى كند. در صورت گس
كشور با كمك راهنمايان كارآزموده  در شاخه هاى مختلف ميراث و 
بهره گيرى ساير ابزار تفسير به صورت يك مجموعة از هم جدانشدنى، 
ــتفادة پايدار از ميراث اين مرز و بوم توسط گردشگران  حفاظت و اس
ــگرى داخلى، به عنوان اولويت سياست گذاران  به ويژه در بحث گردش

كشور، رونق خواهد گرفت.

تشكر و قدردانى
ــر كار خانم الدن قهرمانى، راهنماى  در اينجا الزم مى دانم از س
ــد برنامة توريسم دانشگاه  ــگرى و دانشجوى كارشناسى ارش گردش
ــك به ترجمة مقدمة كتاب بك و كيبل  عالمه طباطبايى براى كم
ــد، تشكر و  ــتفاده ش (1998) كه در اين مقاله بخش هايى از آن اس

قدردانى كنم.

پى نوشت ها 
از  نوع خاصى  از طبيعت گردى، گردشگرى طبيعت گراست و  اين مقاله، مراد  1. در 
انواع توريسم طبيعت گرا، مثل اكوتوريسم، توريسم حيات وحش يا ژئوتوريسم مدنظر 
نيست. متأسفانه در ايران قبل از ظهور مباحث ژئوتوريسم، واژة طبيعت گردى معادل 
پيشرفت هاى  به  توجه  با  كه  است  شده  ثبت  علوم  فرهنگستان  در  اكوتوريسم  با 
اخير جهان معادل ناقصى براى اين كلمه است. به طور كلى در اين مقاله، توريست 

راهنمايان  به  هم  طبيعت گردى  راهنماى  و  مى شود  ناميده  طبيعت گرد  طبيعت گرا، 
تخصصى ژئوتوريست ها و هم به راهنمايان تخصصى اكوتوريست ها گفته مى شود. 

2. Enos Mills
3. Long's Peak
4. Flatlanders
5. Freeman Tilden
6. private donations
7. Warren Maine
8. Light 
9. interpretation
10. implicaction's translation 
11. a ''foreign'' landscape or event 
12. translated 
13. foreign
14. Personal inpretation
15. the form of talks
16. demonstrations
17. puppet shows
18. Living history 
19. storytelling 
20. nature walks 
21. nature tours
22. Crater Lake National Park
23. Oregon
24. Tilden's The National Parks 
25. Crater Lake 
26. the observation center
27. exhibits
28. the great volcanic cone 
29. The naturalist 
30. the modeled face of Llao Rock 
31. Wizard Island 
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شهزاد ابراهيمى پور، كارشناسى ارشد اقليم شناسى دانشگاه آزاد اسالمى، واحد اهواز
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چكيده
در اين پژوهش ارتباط بين رخداد گرماى فرين در گسترة استان 
ــار تراز دريا و سطح 600 هكتوپاسكالى با  ــتان و تغييرات فش خوزس
ــتفاده از داده هاى مختلف ايستگاهى و داده هاى موجود در پايگاه  اس
ــا تفكيك مكانى 2/5  ــاعت GMT 12 ب دادة NCEP/NCAR در س
ــب ديد بصرى در  ــى و بر حس درجه با رويكردى محيطى به گردش
دورة زمانى 1994 تا 2008 مورد بررسى قرار گرفته است. تحقيقات 
ــتان در تراز دريا اغلب  ــان داد كه: 1. وقوع گرماهاى فرين خوزس نش
ــار مشخص به نام «كم  فشار گنگ» منطبق  متأثر از يك الگوى فش
بر خاستگاه فضاى شبه قارة هند، ايران تا شبه جزيرة عربستان است. 
2. نتايج حاصل از تهيه و تفسير نقشه هاى سينوپتيك نشان داد كه 
رخداد گرماهاى فرين استان در سطح 600 هكتوپاسكال، با استيالى 
يك الگوى گردشى فشار روى منطقة پرفشار آزور و ورود زبانه هاى آن 

منطبق بر نيمة جنوبى خليج فارس و درياى عمان است.
بر اين اساس، نوسان دماى بيشينه در استان خوزستان با كاهش 
ــار در عرصة كنش اين دو سامانة فشار (كم فشار  و افزايش ميزان فش
گنگ در سطح تراز دريا و پرفشار آزور در سطح باال) مرتبط و هم زمان 

است.

كليدواژه ها: استان خوزستان، دماى بيشينه پرفشار آزور، تحليل 
هم ديد

مقدمه
ــتان خوزستان از نظر آب و هوايى در منطقة حد واسط (بين  اس
ــمال، بيابان عربستان و درياى سرخ  ــرق و ش ارتفاعات زاگرس در ش
ــتان  ــت. اس در جنوب غربى و خليج فارس در جنوب) قرار گرفته اس
خوزستان به دليل شرايط خاص جغرافيايى، يعنى موقعيتش در منطقة 
حاره يا كمربند پرفشار جنب حاره در طول سال مورد هجوم توده هاى 
ــامانه هاى سينوپتيكى با منشأهاى مختلف و خصوصيات  هوايى و س
فيزيكى گوناگون قرار مى گيرد. اين سامانه ها با ورود به منطقه، موجب 
تنوع و تغيير در عناصر آب و هوايى استان از جمله دما مى شوند. از آنجا 
ــيل،  كه هر نوع برنامه ريزى اعم از مديريت بحران بالياى طبيعى (س
يخ بندان و...)، پيش بينى هاى جوى و نيز توسعة اجتماعى و اقتصادى 
در كشور نيازمند شناخت دقيق توان هاى محيطى و ازجمله پارامترهاى 
اقليمى و سيستم هاى ايجادكنندة آن هاست، بررسى دما به عنوان يكى 
از پارامترهاى مهم و تأثيرگذار اقليمى ضرورى به نظر مى رسد و مى تواند 

راهگشاى برنامه ريزى هاى ملى، منطقه اى و محلى باشد.
ــى روند تغييرات دماهاى بيشينة  در اين پژوهش، ضمن بررس
استان در سال هاى 1994 تا 2008 به شناسايى الگوها و ساختارهاى 
ــينوپتيكى ايجادكنندة دماهاى بيشينة استان پرداخته مى شود.  س
ــناخت ويژگى هاى طبيعى هر منطقه، به ويژه آب و هوا مى تواند  ش
ــرزمين نقش عمده اى ايفا كند.  ــر برنامه ريزى و آمايش آن س در ام
ــى كّمى و كيفى رفتار فضايى عناصر تأثيرگذار  ــتا بررس در اين راس
اقليم همچون دما در مقياس منطقه اى براى شناخت دقيق تر شرايط 

خوزستان
(دورة زمانى 1994 تا 2008)
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اقليمى استان خوزستان به عنوان يكى از مهم ترين قطب هاى صنعتى 
و كشاورزى كشور، براى دستيابى به توسعة همه جانبه، ضرورى است.

ــال هاى اخير در زمينة ارتباط دما و الگوهاى سينوپتيكى  در س
پژوهش هاى گوناگونى انجام شده است. بريانت (2005) تنها در حد 
فاصل سال هاى 1990 تا 2001 خسارت هاى ناشى از امواج گرمايى 
در دنيا را معادل 5/45 ميليارد دالر برآورد كرد. سليوچى و همكاران 
(2006) ابعاد سينوپتكى و ترموديناميك موج گرمايى سال 2003 
ــة جنب حاره اى آمريكاى جنوبى را مورد تحليل قرار داده و  در ناحي
ــديد  ــود جوى پايدار و فرارفت دما و رطوبت را عامل ايجاد و تش وج
موج گرمايى دانسته اند. به اعتقاد ماتيوس و همكاران (2008) موج 
گرمايى كه در منابع مختلف از افزايش فراوانى وقوع آن در سال هاى 
اخير به عنوان يكى از تظاهرات ناشى از تغيير اقليم در قالب فرين هاى 
آب و هوايى ياد شده است، مى تواند افزايش مرگ افراد بر اثر عوارض 

قلبى را در پى داشته باشد. 
بالوك و همكاران (2009) معتقدند كه عمدة فعاليت هاى انسانى 
بر اساس متوسط دما پايه گذارى شده و ارگانيسم و فعاليت هاى ذهنى 
و بدنى انسان و اغلب زيستمندان، نسبت به دماهاى فرين به شدت 
حساس اند. و دچار مشكل مى شوند. امواج گرمايى از تظاهرات اصلى 
ــتند كه به لحاظ فراوانى وقوع و  تغييرات اقليمى جهان معاصر هس
صدمات جانى و مالى به بار آمده، بسيار مهم اند. يونكاشويچ و توشيچ 
(2009) با استفاده از روش هاى زمين آمارى، امواج گرمايى صربستان 
را مورد تحليل قرار دادند و امواج گرماى تابستان 1952 را كه 16 روز 
در شهر سمودروسكا و 21 روز در شهر نيش تداوم داشته و هم چنين 
ــراد را طوالنى ترين امواج  ــال 1994 در بلگ موج گرماى 18 روزة  س

گرمايى صربستان شناخته اند. 
ــتان  ــج و همكاران (2010) در زمينة آثار موج گرمايى تابس خل
ــات خود را انجام  ــانگهاى چين، تحقيق 2003 بر مرگ و مير در ش
ــتر مطالعات  داده اند. هايونگ و همكاران (2010) معتقدند كه بيش
انجام شده روى امواج گرمايى بر مسئلة مرگ و مير و بهداشت ناشى 
ــوكال(2011) نشان  از اين امواج تمركز دارند. مطالعات فئودال و ش
ــديد سال 2003 اروپا بر اثر افزايش دماى  داده اند كه موج گرماى ش
ــمال و در بخش هاى شمالى  ــطح آب درياى مديترانه، درياى ش س
ــتمرار زمانى موج گرما وقوع  حوالى دايرة قطبى رخ داده و عامل اس
بلوكينگ در بخش هاى زيرين، ميانى و فوقانى تروپوسفر بوده است. 

در پژوهش هاى انجام شده در ايران، پنجعلى زاده (1384) ضمن 
بررسى تحليل آمارى و سينوپتيكى يخ بندان هاى فراگير شهر اردبيل 
ــتر يخ بندان هاى فراگير از نوع فرارفتى  به اين نتيجه رسيد كه بيش
ــى اثر الكوى  ــتند. چوخانى زاده (1376) ضمن بررس و تركيبى هس
ــينوپتيكى فرابار سيبرى بر دماى شمال شرق ايران نشان داد كه  س
ــتقرار پرفشار سيبرى به سه شكل الحاقى، ادغامى و چندسلولى  اس
ــرق ايران موجب كاهش دما مى شود و سطح 850  ــمال ش روى ش
هكتوپاسكال بهترين سطح شناسايى پرفشار سيبرى است و فرودها و 

فرازهاى سطح 500 مى توانند عامل مؤثرى در افزايش يا كاهش سرما 
و شدت پرفشار سيبرى باشد. 

صادقى (1379) با مطالعة اثر پرفشار جنب حاره بر رژيم بارشى 
- دمايى نيمة جنوبى ايران در فصل زمستان به اين نتيجه دست يافت 
كه گسترش و توسعة پشتة پرفشار سيبرى به سمت غرب و جنوب 
غرب، پشتة پرفشار آزور و همچنين عبور كم فشارهاى شرق آفريقا و 
درياى سرخ از طريق شبه جزيرة عربستان روى نواحى جنوبى كشور 
مورد توجه قرار گرفته است. عليجانى و همكاران(1385) در مطالعات 
خود در شمال غرب ايران دريافتند كه هفتاد درصد از موارد سرماهاى 
شديد در شمال غرب ايران با استقرار ناوه اى عميق روى شمال ايران و 
قرار گرفتن منطقة مورد مطالعه در قسمت عقب آن و همچنين وجود 
ــطح زمين رخ مى دهند. در بقية موارد، سرمايش  يك پرفشار در س

تابشى سطح زمين عامل اصلى سرماهاى شديد است.
مسعوديان (1383) ضمن بررسى روند دمايى ايران در نيم سدة 
ــبانه، روزانه و  ــته، دماى ش ــدة گذش ــته دريافت كه در نيم س گذش
ــبانه روزى ايران به ترتيب با آهنگ حدود سه، يك و دو درجه در  ش
ــت. روندهاى افزايشى دما عمدتاً در  هر صد سال افزايش داشته اس
سرزمين هاى گرم و كم ارتفاع، و روندهاى كاهشى عمدتاً در رشته كوه ها 
ديده مى شوند. هژبرپور و عليجانى (1384) با مطالعة تحليل هم ديد 
ــان دادند كه يخ بندان هاى شديد و  ــتان اردبيل نش يخ بندان هاى اس
فراگير اين استان، ناشى از استقرار يك پرفشار در سطح زمين و يك 
ــطح 500 هكتوپاسكال است و پرفشار سطح زمين  ناوة عميق در س
بيشتر مواقع از آنتى سيكلون مهاجر غربى است. اما در روزهاى سرد 

سال، زبانة پرفشار سيبرى، عامل اصلى يخ  بندان است.
از آنجا كه بررسى دقيق رفتار دماى قلمروهاى جغرافيايى براى 
دستيابى به برنامه ريزى مديريت منابع آب، مديريت بحران حوادث 
ــعة  ــيل، يخ  بندان و...) و پيش بينى هاى جوى و نيز توس طبيعى (س
ــت، در پژوهش حاضر سعى  اجتماعى و اقتصادى ايران ضرورى اس
ــت تا در قالب يك رويكرد محيطى به گردشى و با روشى  ــده اس ش
هم ديد، دماهاى بيشينة استان خوزستان آشكارسازى و بررسى شود. 

شكل 1: موقعيت جغرافيايى ايستگاه هاى آب و هواشناسى استان خوزستان
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داده ها و روش شناسى 
در اين پژوهش به منظور تحليل سينوپتيكى دماهاى بيشينة استان 
خوزستان، با رويكرد محيطى به گردشى، محقق الگوهاى گردش جو 
را برحسب شرايط محيطى خاصى كه در سطح رخ مى دهد، تعيين 
مى كند. در اين رويكرد محقق بر مبناى شرايط محيطى معيارهايى 
براى وارد كردن داده هاى گردشى در فرايند طبقه بندى بنا مى كند. 
به اين ترتيب طبقات هم ديد مستقل از پاسخ محيطى مورد بررسى 
ــطحى (زمينى) آمار روزانة دماى 11  نيستند. در پايگاه داده هاى س
ــتان در يك دورة زمانى پانزده ساله به مدت  ايستگاه سينوپتيك اس
ــال 1994 (1373/3/10)  ــى ويكم ماه مى س 5482 روز، يعنى از س
ــال 2008 (1387/6/15) براى مطالعه انتخاب  تا ششم سپتامبر س
ــده كه به صورت لوح فشرده از سازمان هواشناسى كشور و استان  ش

خوزستان تهيه شده است.
ــاى جّوى الزم براى انجام اين پژوهش از پايگاه دادة مركز  داده ه
ملى پيش بينى هاى محيطى در مركز ملى پژوهش هاى جوى اياالت 
ــت. براى هر  ــده اس متحدة آمريكا (NCEP/NCAR)1 گرفته ش
ــاعات هم ديد وجود دارد، اما در اينجا تنها  روز چهار ديده بانى در س
ــت. اين داده ها در  ــاعت GMT 12 استفاده شده اس از داده هاى س
تارنماى www.cdc.noaa.gov در دسترس اند. چگونگى دستيابى 
به اين داده ها از طريق پايگاه دادة مركز ملى پيش بينى هاى محيطى 
ــت. اين داده ها از نظر پوشش مكانى 90 درجة  ــكل 2 آمده اس در ش
ــمالى و صفر تا 357/5 درجة نصف النهارى را  جنوبى تا 90 درجة ش
ــا 2/5 درجه در 2/5 درجة  دربرمى گيرند. تفكيك مكانى اين داده ه
قوسى است، بنابراين تمام كرة زمين با 144 ياختة طولى و 73 ياختة 
ــود. در اين پژوهش تنها از داده هاى جو باال  ــيده مى ش عرضى پوش
ــبكه هاى 2/5×2/5 درجه در محدوده استفاده شده است. براى  با ش
ــت ايران و نيز محدودة  ــى داده هاى جو باال، با توجه به موقعي ارزياب
فعاليت مراكز عمل ترازهاى فشار، يك چهارچوب مناسب براى سطح 
ــرقى و 10 درجة جنوبى تا 60 درجة  تراز دريا (10 تا 110 درجة ش
شمالى) و سطح 600 هكتوپاسكالى (40 غربى تا 80 درجة شرقى و 0 
تا 60 درجة شمالى) انتخاب شد. زمان انجام تحليل هاى سينوپتيك 
ــاعت GMT 12، برابر با 15/30 به وقت محلى، انتخاب  مقارن با س

شده است. 
بررسى رفتار زمانى - مكانى دماى بيشينه در 

خوزستان
داده هاى دماى حداكثر، معرف موج گرمايى كه از بين دورة پانزده 
ساله صد روز نمايندة بسيار گرم انتخابى بوده است، مورد تحليل قرار 
گرفت. نتايج مربوط به اين داده ها در طى سال هاى متفاوت در شكل 
ــان داد كه تعداد روزهاى نمايندة  ــده است. بررسى ها نش 3 درج ش
ــال هاى 1998، 2000 و 2001 بيشتر بوده  بسيار گرم استان در س
ــت. بايد توجه داشت كه رقم مورد نظر بيشينة دما، دماى باالى  اس

جدول 1: طبقه بندى رخداد دماهاى بيشينة استان به تفكيك ايستگاه
Max≥47Max≥48Max≥49Max≥50Max≥51Max≥52نام

61735215542110آبادان

5763151444772آغاجارى

565300932431اهواز

5232811202750بستان

418188782440شوشتر

435201831230رامهرمز

348147511410صفى آباد

28112643930ماهشهر
1816122520مسجدسليمان

1575514100بهبهان

200000ايذه

شكل 2: موقعيت گره هاى آمارى داده هاى جو باال با شبكه هاى 2/5× 2/5 درجه در نيمكرة شمالى (شبانكارى، 1387) 

شكل 3: نمودار فراوانى 100 روز نمايندة بسيار گرم استان
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جدول 1: طبقه بندى رخداد دماهاى بيشينة استان به تفكيك ايستگاه
Max≥47Max≥48Max≥49Max≥50Max≥51Max≥52نام

61735215542110آبادان

5763151444772آغاجارى

565300932431اهواز

5232811202750بستان

418188782440شوشتر

435201831230رامهرمز

348147511410صفى آباد

28112643930ماهشهر
1816122520مسجدسليمان

1575514100بهبهان

200000ايذه

47 درجه است.
بررسى آمار روزانة بيشينة دماى ايستگاه هاى استان خوزستان در 
دورة آمارى 1994 تا 2008 آشكار كرد كه اكثر ايستگاه هاى استان 
در دورة گرما، دماهاى باالى 47 درجة سانتى گراد را تجربه كرده اند با 
اين توضيح كه به ترتيب آبادان، آغاجارى، اهواز و بستان بيشترين و 
ايذه و بهبهان به ترتيب، كمترين تعداد روزهاى باالى 47 درجه را دارا 
هستند. روند يادشده براى دماهاى باالى 48 درجه تا 51 درجه نيز 
مورد قبول است. بررسى تعداد روزهاى باالى 62 درجة ايستگاه هاى 
استان نشان داد كه در طول دورة آمارى تنها ايستگاه آغاجارى و اهواز 
ــترين روزهاى باالى 52 درجه را تجربه  به ترتيب با 2 و 1 روز، بيش

كرده اند (جدول 1).
تحليل سينوپتيك دماهاى بيشينة استان

ــى سينوپتيك دماهاى بيشينة منتخب، ابتدا آرايش  براى بررس
الگوهاى فشار سطح زمين و سپس الگوهاى آرايش سطح 600 هكتو 

زبانة شرقى اين سامانة پرفشار نيز با عبور از جنوب مديترانه، 
شمال و جنوب درياى سرخ و شبه جزيرة عربستان، ضمن استقرار 

نمادين روى ايران، خليج فارس و تمام ايران را تحت استيالى 
خود قرار مى دهد. همچنين بخش هاى زيادى از استان خوزستان 

را منحنى با ارتفاع 4440 ژئوپتانسيل متر احاطه كرده است

شكل 4: طبقه بندى رخداد دماهاى بيشينة استان به تفكيك ايستگاه

جدول 2: پنجاه روز نمايندة داده هاى سطحى (تلفيق روزهاى بسيار گرم و روزهاى نمايندة موج هاى گرم استان) 
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پاسكال مورد بررسى قرار گرفت. با توجه به شكل 5 كه نقشة تراز فشار 
سطح دريا را نشان مى دهد، معلوم مى شود كه الگوى فشار سطح تراز 
دريا، حاكميت يك سامانة كم فشار است. در اين الگو، كانون كم فشار 
به صورت دوهسته اى ادغامى واقع شده است. هستة غربى، قوى تر و 
با گسترش مكانى بيشتر با فشار مركزى 995 هكتوپاسكال در شرق 
عربستان و قسمت هايى از خليج فارس قرار دارد و پرواضح است كه 
كم فشار مذكور، كم فشار حرارتى عربستان است. هسته هاى شرقى و 
غربى ضعيف تر و كوچك تر در شمال غربى هند و شرق پاكستان قرار 

گرفته اند.
ــى  ــامانة مذكور به صورت يك منطقة قوس ناحية اصلى نفوذ س
شكل مشخص است و مى توان منحنى هم فشار 1004 هكتوپاسكال 
را به عنوان مرز بيرونى آن در نظر گرفت. مرز اين كم فشار كشورهاى 
هند، قسمت هايى از افغانستان و شبه جزيرة عربستان تا درياى سرخ 
ــار از طرف غرب به سمت  ــت. زبانه هاى اين كم فش را دربرگرفته اس
خوزستان و عراق امتداد مى يابد. همچنين نقشة ارتفاع ژئوپتانسيل 
ــده، نشان دهندة حاكميت  ــان داده ش ــكل 6 نش تراز 600 كه در ش
پرفشار آزور است كه كانونى با ارتفاع مركزى 4500 ژئوپتانسيل متر 
روى شمال غربى آفريقا دارد. همچنين دو سلول پرارتفاع ديگر روى 
شمال شرقى آفريقا و ديگرى با جهت شمال شرقى - جنوب غربى 
ــتقرار يافته اند. مرز بيرونى پرفشار آزور را در اين الگو،  روى ايران اس

منحنى هم ارتفاع 4410 ژئوپتانسيل متر مشخص مى كند. 
ــار نيز با عبور از جنوب مديترانه،  زبانة شرقى اين سامانة پرفش
ــمال و جنوب درياى سرخ و شبه جزيرة عربستان، ضمن استقرار  ش
نمادين روى ايران، خليج فارس و تمام ايران را تحت استيالى خود 
ــتان را  ــتان خوزس ــرار مى دهد. همچنين بخش هاى زيادى از اس ق

منحنى با ارتفاع 4440 ژئوپتانسيل متر احاطه كرده است. 
با توجه به شكل 7 كانون كم فشار به صورت چهار هسته اى واقع 
شده است. هستة مركزى، قوى تر و با گسترش مكانى بيشتر با فشار 
مركزى 997 هكتوپاسكال در شرق عربستان و جنوب خليج فارس 
(كم فشار حرارتى عربستان) و هسته هاى شرقى و غربى ضعيف تر و 
ــرق هند، كلكته، مركز پاكستان و غرب عربستان و  كوچك تر در ش
ــت. اين كم فشارها نيمة جنوبى ايران را  ــرخ قرار گرفته اس درياى س
در برگرفته اند. ناحية اصلى نفوذ سامانة مذكور به صورت يك منطقة 
قوسى شكل است و مى توان منحنى هم فشار 1006 هكتوپاسكال را 
ــار، كشورهاى  به عنوان مرز بيرونى آن در نظر گرفت. مرز اين  كم فش
ــتان، عراق و شبه جزيرة عربستان تا شمال شرقى  بنگالدش، افغانس
ــمت  ــت. زبانه هاى آن از طرف غرب به س ــا را در بر گرفته اس آفريق
خوزستان و كشور عراق امتداد مى يابند. در زمان حاكميت اين الگوى 
ــرق  ــه، آزور با محورى طويل كه از جانب غرب به ش ــى روزان گردش
قرار مى گيرد، داراى كانونى با ارتفاع مركزى 4475 ژئوپتانسيل متر 
ــمال غربى آفريقاست همچنين سلول پرارتفاع ديگرى روى  روى ش
ــه داراى كانونى با ارتفاع 4450  ــتقرار يافته ك جنوب غربى ايران اس

ــار آزور در اين الگو منحنى  ژئوپتانسيل متر است. مرز بيرونى پرفش
هم ارتفاع 4425 ژئوپتانسيل متر است. 

ــار نيز با عبور از جنوب مديترانه،  زبانة شرقى اين سامانة پرفش
درياى سرخ و شبه جزيرة عربستان ضمن استقرار نمادين روى ايران، 
ــيعى از ايران را تحت  ــمت هاى وس خليج فارس و درياى عمان، قس
ــا ارتفاع 4450  ــت. همچنين منحنى ب ــتيالى خود درآورده اس اس

ژئوپتانسيل متر استان خوزستان را احاطه كرده است.
با توجه به شكل 9، كانون كم فشار به صورت دوهسته اى واقع 
شده است. هستة غربى، قوى تر و با گسترش مكانى بيشتر با فشار 
مركزى 997 هكتوپاسكال در مركز پاكستان و شرق هند و هستة 
ــتان و جنوب خليج  ــرقى ضعيف تر و كوچك تر در بيابان عربس ش
ــى ايران را  ــار نيمة جنوب ــت. اين دو كم فش فارس قرار گرفته اس
دربرگرفته اند. ناحية اصلى نفوذ سامانة مذكور به صورت يك منطقة 
قوسى شكل است و مى توان منحنى هم  فشار 1004 هكتوپاسكال 
ــار  ــر گرفت. مرز اين كم فش ــى آن در نظ ــرز بيرون ــوان م را به عن
ــتان، عراق و شبه جزيرة عربستان را  كشورهاى بنگالدش، افغانس
دربرگرفته است. زبانه هاى آن از طرف غرب به سمت خوزستان و 

كشور عراق امتداد مى يابد.
در شكل 10 پرفشار آزور در زمان حاكميت اين الگوى گردشى 
ــرق قرار مى گيرد،  ــورى طويل كه از جانب غرب به ش ــه با مح روزان
ــمال  ــيل متر روى ش داراى كانونى با ارتفاع مركزى 4500 ژئوپتانس
ــلول هاى پرارتفاع ديگرى روى غرب  غربى آفريقاست. همچنين س
شبه جزيرة عربستان و جنوب غربى ايران استقرار يافته اند كه كانونى 
ــيل متر دارند. مرز بيرونى پرفشار آزور را در  با ارتفاع 4450 ژئوپتانس
اين الگو منحنى هم ارتفاع 4425 ژئوپتانسيل متر مشخص مى كند، 
زبانة شرقى اين سامانة پرفشار نيز با عبور از ايران تا كشورهاى شرقى 
ــتقرار نمادين روى ايران و خليج  كرانة خزر امتداد يافته و ضمن اس
فارس، قسمت هاى غربى ايران را تحت استيالى خود درآورده است. 
همچنين منحنى با ارتفاع 4450 ژئوپتانسيل متر استان خوزستان را 

احاطه كرده است.
ــكل 11 بررسى نقشة روزانة تراز دريا (SLP) در تاريخ  در ش
2008/7/27 كانون كم فشار به صورت دوهسته اى واقع شده است. 
ــتة غربى، قوى تر و با گسترش مكانى بيشتر با فشار مركزى  هس
ــتان و جنوب خليج فارس و  ــكال در شرق عربس 996 هكتوپاس
ــتة شرقى ضعيف تر و كوچك تر در شرق هند (جنوب كلكته  هس
ــت. اين كم فشار تمام مناطق ايران  و خليج بنگال) قرار گرفته اس
ــامانة مذكور به صورت  ــت. ناحية اصلى نفوذ س را دربرگرفته اس
ــكل است و مى توان منحنى هم فشار 1005  يك منطقة قوسى ش
ــكال را به عنوان مرز بيرونى آن در نظر گرفت. مرز اين  هكتوپاس
ــتان، عراق و شبه جزيرة  كم فشارها كشورهاى بنگالدش، افغانس
ــية درياى خزر را  ــورهاى حاش ــرخ و كش ــتان تا درياى س عربس
ــت. زبانه هاى آن به سمت خوزستان و كشور عراق  دربرگرفته اس
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ــكل 12 نقشة سطح 600 هكتوپاسكال در  امتداد مى يابند. در ش
ــان حاكميت اين الگوى  ــار آزور در زم تاريخ 2008/7/27 پرفش
ــى روزانه با محورى طويل كه از جانب غرب به شرق قرار  گردش
ــيل متر  مى گيرد، داراى كانونى با ارتفاع مركزى 4500 ژئوپتانس
ــت. مرز بيرونى  ــا و اقيانوس اطلس اس ــمال غربى آفريق روى ش
پرفشار آزور را در اين الگو منحنى هم ارتفاع 4400 ژئوپتانسيل متر 
ــامانة پرفشار نيز با عبور از  ــخص مى كند. زبانة شرقى اين س مش
ــتقرار نمادين روى  ــرخ، شبه جزيرة عربستان ضمن اس درياى س
ــمت هاى وسيعى از ايران  ايران، خليج فارس و درياى عمان، قس
را تحت استيالى خود درآورده است، همچنين منحنى با ارتفاع 

4425 ژئوپتانسيل متر استان خوزستان را احاطه كرده است. 

بحث و نتيجه گيرى
ــى متناظر روزهاى فرين گرم استان خوزستان در پايگاه  بررس
زمينى با الگوهاى گردشى جوى نشان داد كه رخداد و تغييرات دماى 
بيشينه در استان خوزستان تحت تأثير الگوهاى سينوپتيكى است و 
عمدتاً با كاهش و افزايش ميزان فشار در عرصة كنش دو سامانة فشار 
(كم فشار گنگ در سطح تراز دريا و پرفشار آزور در سطح باال) مرتبط 
و هم زمان است. تحليل هم ديد ارتباط بين رخداد دماهاى بيشينه در 
گسترة استان خوزستان و تغييرات فشار در سطح ميانى جو آشكار 
ساخت كه رخداد گرماهاى فرين استان در سطح 600 هكتوپاسكالى 
با استيالى الگوى گردشى پرفشار آزور و ورود زبانه هاى آن به قلمرو 

فضايى ايران و خوزستان همراه و هم زمان است. 

شكل 6: نقشة سطح 600 هكتوپاسكال روز 2000/7/1شكل 5: نقشة تراز دريا 2000/7/1

شكل 8: نقشة سطح 600 هكتوپاسكال روز 2004/8/8شكل 7: نقشة تراز درياروز 2004/8/8
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جغرافيا علم است،
را باور كنيم و بباورانيم آن 
محرمعلي فيروزي
كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دبير و سرگروه آموزشي جغرافياي خدابنده (قيدار)
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كليدواژه ها: جغرافيا، علم، معرفت جغرافيايي

ــمارة 99 مجلة رشد جغرافيا زيرعنوان  در ش
ــران محترم  ــي» درد دل دبي «معرفت جغرافياي
جغرافيا و گلة آن ها از بي توجهي برخي مديران و 
جامعه به جغرافيا و كاربردي نبودن آن، از ديدگاه 
برخي، سخن به ميان آمده بود كه جا دارد راجع به 

آن مطالبي را به  عرض برسانم.
ــودي خود خوب و  ــت اينكه علوم به خ نخس
ــگاه و باور و اعتقاد  ــت ن مفيدند اما آنچه مهم اس
تحصيل كردگان هر رشتة علمي به آن علم است. 
ــردگان نبايد از بي توجهي  ديگر اينكه تحصيل ك
ــردن آن علم از  ــه و به كار نگرفتن و باور نك جامع
ــوي مديران دلسرد شوند. جغرافيا با جامعيتي  س
ــاخه هاي گوناگون تقسيم مي شود؛  كه دارد به ش
اما بيشتر مواقع تحصيل كردگان علم جغرافيا اين 
ــم را در نظر نمي گيرند و گاه با تعصب خود را  مه
ــاخه اي كه تحصيل كرده اند محدود  در همان ش
مي كنند و فقط از اين منظر به پديده ها مي نگرند. 
ــص و محدود آن ها باعث  در نتيجه، اطالعات ناق
ــت مي شود. اين امر  نتيجه گيري و قضاوت نادرس
مهم ترين آسيب دروني را به اين علم وارد مي سازد.
ــدگاه جغرافيايي به  ــر نگارنده اگر از دي به نظ
مسائل و مشكالت جامعة جهاني و كشور خودمان 
نظر بيفكنيم، اين نگاه بهتر و كامل تر مي تواند مسائل 
را تشخيص داده و براي حل آن ها راهكار بدهد. آيا 
بسياري از مشكالت خاورميانه كه همواره بخش 
اعظم اخبار رسانه هاي جهان را به خود اختصاص 
ــدارد؟ آيا چالش ها و  مي دهد، جنبة جغرافيايي ن
تنگناهايي كه كالن شهرهاي كشور به ويژه تهران 
ــده اند، از بي توجهي به آموزه هاي علم  دچار آن ش
ــائل زيست محيطي كه  ــت؟ آيا مس جغرافيا نيس
امروزه دامن گير جهان و كشورمان شده، با نگرش 

ــگيري، تشخيص و درمان  جغرافيايي قابل پيش
ــياري از مشكالتي كه در سرتاسر  نيست؟ آيا بس
كشورمان شكل مي گيرند، از بي توجهي به كارايي 

جغرافيا ناشي نمي شود؟
در اينجا از ميان مثال هاي انبوه فقط به چند 
مثال اشاره مي كنم و آن سخنان عالي ترين مقام 
ــت. رئيس جمهور وقت در  اجرايي كشورمان اس
ــوري خود در جمع  ــت جمه ماه هاي اولية رياس
ــور گفت: نگاه هاي  ــتانداران و فرمانداران كش اس
ــور را به جايي  ــي، كش محدود جغرافيايي و بخش

نمي رساند.
ايشان با اشاره به مسائل خاص استان تهران 
ــادي از جمعيت و  ــل دربرگيري بخش زي به دلي
ــور گفت: «دولت براي حل ريشه اي  صنعت كش
ــا حل اين  ــت، ام ــكالت تهران در تالش اس مش
ــور  ــائل كالن كش ــكالت بدون توجه به مس مش
ممكن نيست.» وي تهران را تابلوي كشور دانست 
ــعار دولت مبني بر تمركززدايي  ــاره به ش و با اش
گفت:  «رشد 7/8 درصدي جمعيت تهران و حل 
ــكل مهاجرت را بايد در شهرستان ها مهار و  مش
ــژاد با تأكيد بر ضرورت  پيگيري كرد.» احمدي ن
تالش استانداران و فرمانداران براي جلوگيري از 
برخي اقدامات غيرقانوني گفت: «روند قطعه قطعه 
كردن زمين هاي كشاورزي و باغ ها و فروش آن ها 
در برخي شهرستان ها موجب افزايش مهاجرت به 
اين مناطق و دامن زدن به مشكل حاشيه نشيني 
مي شود» (روزنامة اطالعات، 29 بهمن 1384، ص 

.(2
«طـرح الحـاق بحرين به عربسـتان و 
اعتـراض شـديد مجلـس ايـران» (روزنامه 

اطالعات، 26 ارديبهشت 1391). 
ــب مقامات اماراتي به   پس از واكنش نامناس
ــي، با طرح  حضور رئيس جمهورمان در ابوموس

نماينـدگان مجلـس، اسـتان خليج فارس 
ــهري، 5  ــة همش تشـكيل مي شـود (روزنام

ارديبهشت 1391).
هـواي تهـران در شـرايط اضطـرار/ 
مراكـز  از  برخـي  و  مـدارس  ريزگردهـا 
دانشگاهي پنج استان را به تعطيلي كشاند 

(روزنامة اطالعات، 28 ارديبهشت 1391).
ــن رو جغرافي دانان بايد ابتدا خود را باور  از اي
ــكالت  كنند كه مي توانند براي رفع يا بهبود مش
جامعه راهكار بدهند، به ويژه دبيران و استادان اين 
ــته با آموزش و جديت، بايد اين نگرش شكل  رش
گرفته به جغرافيا را كه «جغرافيا علم حفظ كردن 
نام كشورها و پايتخت هاست» از ذهن نسل هاي 
جديد دور كنند و در گام بعدي وارد صحنه شوند 
تا از اين رهگذر، كارايي و كاربردي بودن جغرافيا 

را به اثبات برسانند.
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چكيده
ــتراليا،  ــن و اس ــد چي ــورهايى مانن ــر، در كش ــاى اخي در دهه ه
ــافرت هاى ميدانى مجازى در بين دانش آموزان و دانشجويان علوم  مس
ــيله اى عمومى براى يادگيرى و آموزش تبديل شده است.  زمين، به وس
ــفرهاى ميدانى مجازى معموالً به وسيلة اينترنت يا لوح هاى فشرده  س
ــته هاى  ــش داده و با مجموعه اى از صفحات وب يا بس ــه نماي در رايان
ــوند. بسيارى از كارشناسان علوم زمين معتقدند  نرم افزارى توليد مى ش
ــجويان را  ــفرهاى ميدانى مجازى، عملكرد دانش آموزان و دانش كه س
ــى و يادگيرى جهانى تبديل  ــد و به يك تجربة آموزش افزايش مى ده
ــفرهاى ميدانى مجازى  ــتادان دانشگاه، س ــد. بسيارى از اس خواهد ش
ــى پذيرفته اند و  ــى از كتاب درس ــرده را به عنوان بخش و لوح هاى فش
ــت. حتى تعدادى از كارشناسان  ــتقبال از آن ها در حال افزايش اس اس
پيشنهاد كرده اند كه سفرهاى ميدانى مجازى در بلندمدت و ميان مدت، 

جايگزين مسافرت هاى ميدانى واقعى شود. 
ــان و  ــبتاً آس ــه فراوانى، تنوع، برگزارى نس ــت ك حقيقت اين اس
ــازى از مزاياى اين  ــافرت هاى ميدانى مج ــاً بى هزينه بودن مس تقريب
ــافرت هاى واقعى است. از مزاياى عمدة ديگر اين  سفرها نسبت به مس
ــت. با اين همه و با وجود  ــجويان اس ــافرت ها، تنوع تجربيات دانش مس
مزاياى مؤثر سفرهاى ميدانى مجازى، به نظر مى رسد، دانشجويان بايد 

مسافرت هاى واقعى هم داشته باشند تا تجربيات الزم را كسب كنند.  

ــفرهاى ميدانى، سفرهاى ميدانى واقعى، سفرهاى  كليدواژه ها: س
ــفرهاى  ــن، پايگاه هاى اينترنتى س ــازى، آموزش علوم زمي ميدانى مج

ميدانى مجازى

كار ميدانى
كار ميدانى1 يكى از جنبه هاى اساسى در پژوهش ها و فعاليت هاى 
علوم زمين2 است كه امورى چون نقشه بردارى، مشاهده، توصيف، تهية 
نقشه مواد تشكيل دهندة زمين يا روابط زمين شناسى واحدهاى سنگى 
و لندفرم در يك سايت يا ميدان را شامل مى شود. اين كارها معموالً براى 
ــكالت زمين شناختى،  جمع آورى داده هاى مورد نياز در حل بعضى مش
ژئومورفولوژيكى و زيست محيطى انجام مى شود يا جايگاه بعضى منابع 
معدنى مورد نياز را مشخص مى كند. بنابراين، آموزش روش هاى ميدانى 
ــيار مهمى در  ــيون ها4 بخش بس ــفرهاى ميدانى3 يا اسكرس از طريق س
ــت. اين نياز در سطح جهانى امرى  ــجويان علوم زمين اس آموزش دانش
ــفرهاى ميدانى معمول بخش مهمى از دورة  ــت و س ــناخته شده اس ش

آموزش علوم زمين در دورة  كارشناسى را شامل مى شود.

 آموزش علوم زمين
نويسندگان: ويلى كيو، عضو دپارتمان منابع و علوم زيست محيطى، دانشگاه پكن
تام هابل: دانشكدة علوم زمين دانشگاه سيدنى، استراليا
مترجم: رضا خوش رفتار، استاديار دانشگاه زنجان
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سفرهاى ميدانى مجازى
سفر ميدانى مجازى5 چيست و چگونه مى توان در امر آموزش علوم 
زمين از آن ها استفاده كرد؟ مجموعة ويژه اى از اين گونه سفرهاى ميدانى 
ــال) دپارتمان  ــفرهاى ديجيت ــگاه دى جى تريپ6 (س ــوان در وب را مى ت
ــتراليا مشاهده كرد. اين  ــى و ژئوفيزيك دانشگاه آداليد7 اس زمين شناس
ــت و چهار  ــى ناحيه اى اس ــفرهاى ميدانى مجازى دربارة زمين شناس س
ــوم  ــال هاى اول تا س مورد از آن ها، با لحاظ پيچيدگى هر يك، براى س
ــاظ علمى و فعاليت هاى ميدانى  ــده اند. اين فيلم ها از لح برنامه ريزى ش
غنى هستند و به خوبى طراحى شده اند. هر سفر ميدانى، اهداف آموزشى 
ــن، فرهنگ اصطالحات، تصاوير چشم اندازها، كليپ هاى ويديويى،  روش
ــود. دانش آموزان در فضاى  ــامل مى ش ــؤاالت و بخش هاى ديگر را ش س

مجازى، انواع مهارت هاى ميدانى را ياد مى گيرند و انجام مى دهند.
ــوزان علوم زمين،  ــه براى دانش آم ــفر ميدانى مجازى نمون يك س
ــر، متون همراه،  ــد راهنمايى ها، تصاوي ــت از عناصرى مانن ــى اس تركيب
ويديوها، فرهنگ اصطالحات، تشريح مسائل، پرسش ها و غيره كه همة 

اين عناصر به شكل منطقى به كمك رابط ها به همديگر مرتبط اند.
ــر رايانه و  ــازى متكى ب ــفرهاى ميدانى مج ــه س ــت ك بديهى اس
ــوان نوعى واقعيت مجازى  ــتند و مى توانند به عن فّناورى هاى وب8 هس
ــفر ميدانى مجازى مى تواند  ــورد توجه قرار گيرند. به طور دقيق تر، س م
ــد كه  ــگاه الكترونيكى از پديده هاى طبيعى و فرهنگى باش ــك نمايش ي
ــه بعدى مانند نقشه بردارى،  ــازى هاى رقومى9 از فرايندهاى س شبيه س
مشاهده، كشف و ماجراجويى را در تعدادى از سايت هاى ميدانى واقعى 
ــخصى از سفرهاى  ــازد. چون تاكنون هيچ تعريف مش امكان پذير مى س
ــت و محدوديتى در استفاده از آن وجود  ــده اس ميدانى مجازى ارائه نش
ندارد، اغلب، اين اصطالح به صورت گسترده مورد استفاده قرار مى گيرد. 
اين اصطالح معموالً براى توصيف هر فعاليتى با رايانه مورد استفاده قرار 
مى گيرد كه كاربر قدم به قدم10، لينك به لينك11، كليك به كليك12 از 
طريق مجموعه اى از صفحات وب اطالعات الزم دربارة يك مكان يا محل 
كار ميدانى را به دست مى آورد. شايد استفاده از تور مجازى13 براى چنين 
ــايت هايى مناسب تر باشد. اگر مسافرت هاى ميدانى مجازى و تورهاى  س
ــته بندى كنيم،  ــفر ميدانى مجازى دس مجازى را با هم تحت عنوان س

ــيار زيادى از وبگاه ها در اينترنت هستند كه سفرهاى ميدانى  تعداد بس
مجازى را ارائه مى دهند. البته شكل، محتوا و كيفيت آن ها تاحد زيادى 

با هم متفاوت است.

وضعيت كنونى سفرهاى مجازى
ــاى مجازى در  ــفرهاى ميدانى و توره ــداد زيادى از س ــى تع بررس
ــرده كتاب هاى درسى باعث شناسايى نكات زير  اينترنت و لوح هاى فش
در بارة اين گونه سفرها مى شود. در اين بخش، وضعيت كنونى سفرهاى 

ميدانى مجازى به شرح موارد زير توصيف شده است.
ــفرهاى ميدانى و تورهاى مجازى بسيار زياد است. اگر   تعداد س
دانش آموزان اين دو اصطالح را در اينترنت از طريق موتور جست وجوى 

شكل 1: سفر ميدانى واقعى- منطقة تخت سليمان، تكاب

شكل 2: سفر ميدانى مجازى - تصوير سه بعدى ساخته شده از   
          همان منطقه با استفاده از گوگل ارث

ــت وجو كنند حداقل تعداد 307000 سايت را پيدا خواهند  گوگل جس
ــت. در اكتبر  ــفرهاى ميدانى مجازى اس ــرد كه كلمة كليدى آن ها س ك
2002 ، با محدود كردن جست وجو، سه شرط براى آن تعريف شد: الف) 
ــايت ها انگليسى زبان باشند. ب) سايت ها طى شش ماه گذشته به روز  س

شده باشند. ج) كلمة كليدى آن سفرهاى ميدانى مجازى باشد. 
بر اساس اين معيارها، 18300 ركورد پيدا شد و هنگامى كه آخرين 
به روزرسانى به سه ماه اخير كاهش يافت، در نهايت سايت هايى به تعداد 
ــى كه مى خواهند  ــد. دانش آموزان و دبيران ــت آم 10400 ركورد به دس
سفرهاى ميدانى مجازى مناسب را پيدا كنند با روبه رو شدن با اين همه 
ــانى نمى توانند كار و جست وجو را ادامه دهند و به ناچار،  ــايت، به آس س

وقت زيادى را از دست خواهند داد.

ــتيابى به آسان تر كردن آن ها  اما توجه به نكات زير مى تواند در دس
مفيد باشد.

ــاخت كه كيفيت مسافرت هاى  ــكار س ــى هايى آش  چنين بررس
ميدانى مجازى تا حد زيادى متفاوت است. بعضى از آن ها از متن ساده 
و تعدادى عكس و بعضى ديگر از اينتر اكتيو14، جويستيك15، مدل هاى 
ــده اند. براى مثال  ــينمايى تشكيل ش ــن س رقومى ارتفاعى16 و انيميش
ــورها و مكان هاى مختلف دنيا را مى توان در سايت  اطالعات دربارة كش
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 http://surfaquarium.com/virtual.htm, is mainly just
photographs تهيه كرد كه عمدتاً عكس و متن توصيفى است. پروژة 
http://216.87.182.205/pro- جى. اس. اچ فيلد تريپ17 در سايت
ject/fieldtrips از مؤسسة گلوبال اسكول نت18 با امكان فعاليت هاى 

اينتراكتيو طراحى شده است.

 http://www.satlab.ha- ــانى  وبگاه هاوايى مجازى به نش
waii.edu/space/hawaii/virtual.field.trips.html

با استفاده از نقشه هاى سه بعدى19 قسمتى از هاوايى را از هوا و فضا 
نشان مى دهد.

http://oliver.geology.ad- ــانى ــه نش ــگاه DigiTRIP ب  وب
elaide.edu.au/info/DigiTAL/digitrip/triphome.html

به دست پت جيمز20 از دانشگاه آداليد استراليا نوشته و از انواع فعاليت ها 
ــت تا  ــده اس ــتفاده ش ــد ويديو كليپ ها در تهية آن اس ــانه ها مانن و رس
ــه بردارى مجازى و اندازه گيرى مجازى پديده هاى زمين شناسى در  نقش

آن امكان پذير باشد.

  طراحى سفرهاى ميدانى مجازى به سختى صورت مى گيرد و اهداف 
و موضوعات متفاوتى دارند كه عبارت اند از:

ــات خاصى مانند  ــفرهاى ميدانى مجازى روى موضوع ــى از س   بعض
زمين شناسى يك مكان ويژه متمركز مى شوند.

ــا كتاب هاى  ــازى همراه ب ــى مج ــافرت هاى ميدان ــيارى از مس   بس
درسى اند و يا مختص رشته اى خاص هستند. براى مثال نسخة رسانه اى 
ــم انداز با ارزش21 يك لوح فشرده است كه  جغرافيايى طبيعى يك چش
انجام چندين سفر ميدانى مجازى را امكان پذير مى سازد. مركز يادگيرى 
آنالين مك گروهيل هاير اجوكيشن22 براى دانش آموزان، مسافرت هاى 

ميدانى مجازى از جغرافيايى ناحيه اى در وبگاه

http://highered.mcgrawhill.com/007239031x/
student_view0/virtual_field_trip.html ارائه مى كند.

ــفر ميدانى مجازى براى زمين شناسى ناحيه اى و  باتلر23 چندين س
http://www.uh.edu/~jbutler/ دوره هاى زمين شناسى در سايت
anon/gpvirtual.html ارائه مى كند. اطالعات مربوط به زمين شناسى 
http://college.hmco. ــايت ــه اى قاره ها و اقيانوس ها را در س ناحي
 com/geology/resources/geologylink/fieldtrips.html.

مى توان پيدا كرد.

- وبگاه هاى ديگرى هم وجود دارند كه با ايجاد لينك بين وبگاه هاى 
ــاوت، منابع وب را تركيب و به كاربران (دانش آموزان، دبيران و عامة  متف
ــى متفاوت كرة زمين در  ــردم) اطالعات عمومى خوبى را دربارة نواح م
ــايت هاى زير نمونه هاى از اين وبگاه ها  ــار كاربران قرار مى دهند. س اختي

هستند:

http://surfaquarium/virtual.htm,
http://www.geog.le.ac.uk/cti/virt.html,
http://www.tramline.com/cross/world/tr.htm

ــداف متفاوتى مانند آموزش  ــفرهاى ميدانى مجازى براى اه   - س
عمومى، آموزش دانش آموزان، سرگرمى و تفريح و آگاهى دادن طراحى 
شده اند. محتويات اين نوع مسافرت هاى ميدانى مجازى معموالً وسيع تر 
ــوم24 تهيه كرده اند و اغلب،  ــت كه سايت هاى آموزش نسل س از آن اس
ــامل تورهاى موزه ها و گالرى هاى هنرى، نمايشگاه ها و كتابخانه هاى  ش
ــراول25، تورهاى طبيعى و  ــاى تايم ت ــازى، تورهاى ناحيه اى، توره مج
ــتند. كاربران  علمى، تورهاى كارخانه اى، دوربين هاى وب26 و غيره هس

مى توانند از وبگاه هاى زير ديدن كنند:

http://www.woolleysoft.co.uk/vrml.html,
http://ldshomeschoolinginca.org,
http://dir.yahoo.com/recreation/Travel/Virtual_
Field_Trips
http://www.field-guides.com/trips.htm

با توجه به خالصة ارائه شده در بارة سفرهاى ميدانى مجازى، مى توان 
ــاى مجازى متعدد،  ــفرهاى ميدانى مجازى و توره ــاهده كرد كه س مش
داراى تركيب هاى متفاوتى هستند و محتويات آن ها شبيه به هم است. 
ــفرها مى توانند منابع باارزشى در آموزش و يادگيرى باشند و لذا  اين س
ــتفاده قرار گرفته اند. با اين همه، بايد به خاطر  ــترده مورد اس به طور گس
داشته باشيم با اينكه دانش آموزان از سفرهاى ميدانى مجازى لذت مى 
ــفرهاى ميدانى  ــفرهاى مجازى را به كلى جايگزين س برند، نمى توان س
ــخ اين است كه مسافرت ميدانى واقعى يك تجربة  واقعى كرد. چرا؟ پاس
واقعى را ايجاد مى كند. اگر بخواهيد يك سنگ را بررسى كنيد الزم است 
ــى به آن ضربه بزنيد. پس اين  ــنگ را برداريد و با چكش زمين شناس س
ــخصى شماست. در مواردى ممكن است مار يا موشى در  عمل تجربة ش
ــنگ پنهان شده باشد كه آن هم بخشى از آموزش ميدانى است.  زير س
اين مزايا در سفرهاى ميدانى مجازى وجود ندارد.

 
مزايا و معايب سفرهاى ميدانى مجازى

ــفرهاى ميدانى مجازى  ــندگان، مزايا و معايب س ــدادى از نويس تع
ــان،  ــورد توجه قرار داده اند كه يافته هايش ــوم زمين م ــوزش عل را در آم
ــد  ــت. به نظر مى رس ــده اس ــدگاه كاربران، در جدول 1 خالصه ش از دي
ــه داده ها را در  ــت ك ــفرهاى ميدانى مجازى اين اس مهم ترين مزيت س
مقياس هاى متفاوت مى توان ارائه كرد و تصاوير از زواياى متفاوت به طور 
ــوا، نگاه از مقطع عرضى،  ــوند (براى مثال نگاه از ه هم زمان تهيه مى ش
ــره). بنابراين، انواع داده هاى  ــوك دياگرام هاى چرخندة متحرك و غي بل
به دست آمده از كارهاى ميدانى، آزمايشگاهى يا كتابخانه اى مى توانند با 
يكديگر تركيب شوند و فوراً مواد موجود را شكل دهند. سفرهاى ميدانى 
مجازى همچنين براى سفر به مناطق غيرقابل دسترسى مانند كرة ماه، 
ــان ها،  كف اقيانوس و مكان هايى كه فرايندهاى خطرناك مانند آتش فش
سيل ها و زمين لغزش ها موضوع مورد بررسى هستند، كمكى بسيار مؤثر 

و مفيد خواهند بود. 
ــى مجازى را براى  ــفر ميدان ــى بودن ارائة رقومى نيز تكرار س ماندن
ــاهدة مكرر، مى توانند  ــازد و افراد با مش ــوزان امكان پذير مى س دانش آم
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ــد و  ــام دهن ــى را انج ــاى متنوع مهارت ه
ــازى  ــى مج ــفرهاى ميدان ــد. س ــاد بگيرن ي
ــى هاى  ــزار مفيدى براى بررس ــن اب همچني
ــتند  ــفرهاى ميدانى واقعى هس مقدماتى س
ــد به آنجا بروند يا نتايج  كه دانش آموزان باي
ــره گرفتن از  ــود. به يادگيرى آن ها بهتر ش
ــتين  ــفرهاى ميدانى مجازى، اس مزاياى س
برگ و همكارانش27 را قادرساخت تا دوره اى 
را به نام «تغيير جهانى، مكان هاى محلى28» 
در دانشگاه دولتى فلوريدا با موفقيت به انجام 
ــانند. اين دوره رويكردهاى موضوعى و  برس
ناحيه اى در آموزش جغرافيا را با به كارگيرى 

سفرهاى ميدانى مجازى تركيب كرد.
ــن ترين و  تعجب آور نخواهد بود كه روش
جدى ترين نقص سفرهاى ميدانى مجازى اين 
ــدى از مهارت هاى  ــت كه از لحاظ بهره من اس
ــرودر و  ــرى دارند. ش ــى كمت ــى، كاراي ميدان
ــد كه مواد  ــكاران29 (2002) ذكر كرده ان هم
مطرح شده در رايانه فقط خالصه اى از واقعيت 
ــفر ميدانى مجازى همان  ــت و س هر چيز اس
ــى را ندارد. به طور  ــفر ميدانى واقع تأثيرات س
ــوان كرد كه  ــت30 (1998) عن ــابه، هرس مش
ــفرهاى ميدانى مجازى  ــاخص هايى كه س ش
ــه بعدى واقعى از  ــود. اين جمله به اين معناست كه فّناورى كمك دارند، نمى توانند ماهيت س ــرزمين انجام مى ش س

ــا نمى تواند  ــن خواهد بود، ام ــوزش و پژوهش علوم زمي ــى در آم بزرگ
ــد و  ــافرت هاى علمى واقعى باش جايگزينى براى كارهاى ميدانى و مس
ــردارى از مزاياى هر دو  ــده هم چنين نخواهد بود. هدف ما بهره ب در آين
نوع سفر ميدانى مجازى و واقعى و همچنين دورى از معايب آن هاست. 
ــا تجربيات  ــتفاده قرار مى گيرند ت ــازى مورد اس ــفرهاى ميدانى مج س
ــترى از كارهاى ميدانى واقعى به دست آيد نه اينكه كارهاى ميدانى  بيش

كاهش يابد يا با كارهاى ميدانى مجازى جايگزين شود.

آيندة سفرهاى ميدانى مجازى
ــش مهمى در آموزش علوم  ــفرهاى ميدانى مجازى نق در آينده، س
ــت. دو راه براى دستيابى به آثار استفاده از سفرهاى  زمين خواهند داش
ــفرهاى ميدانى موجود،  ــى اينكه از س ــازى وجود دارد. يك ميدانى مج
استفادة بهتر شود و ديگر اينكه سفرهاى ميدانى مجازى بهتر و با كارايى 

بيشتر، توسعه يابند.
براى بهره گيرى از سفرهاى ميدانى مجازى به بهترين شكل ممكن 
ــراى كاربران  ــترى ب ــرى علوم زمين، كارهاى بيش ــوزش و يادگي در آم
ــب  ( دانش آموزان و دبيران ) بايد انجام داد. دبيران در بارة وبگاه هاى مناس
ــفرهاى ميدانى مجازى به دانش آموزان آگاهى مى دهند؛ درست  براى س
به همان شكل كه مكنزى36 در «راهنمايى هاى سفر ميدانى مجازى37»، 

پيشنهاد كرد. 
او اعتقاد دارد كه دبيران بايد با دقت سرفصل درس  هايشان را تهيه 
كنند. آن ها بايد سفرهايى را كه ارتباط مشخص و روشنى با مطالب ارائه  

جدول 1- مزايا و معايب سفرهاى ميدانى مجازى از ديدگاه كاربران

سـفرهاى  انـواع 
ميدانى مجازى

معايب سفرهاى ميدانى مجازىمزاياى سفرهاى ميدانى مجازى

ــون  فن از  ــتفاده  اس
و  ــى  رقوم ــازى  مج

رايانه  اى

 تركيب انواع داده  ها به طور لحظه  اى از طرق موجود.
 ارائة تصاوير از زواياى متفاوت و در مقياس   هاى مختلف.

 نمايش داده  هاى غير بصرى ( ژئوشيمى و غيره).
 مفيد بودن براى ارائة سفرهايى به مناطق غيرقابل دسترسى.

 فراهم شدن جايگزينى براى سفرهاى ميدانى در شرايطى كه زمان 
هزينه و پشتيبانى از مسائل اساسى هستند.

ــوع زياد لندفرم  هاى  ــترده و تن ــفرهاى ميدانى گس  قابليت ارائة س
مختلف.

 افزايش و گسترش تجربة دانش آموزان.

 نشان دهندة ماهيت سه بعدى واقعى از ماهيت اشيا نيست.

 نسبت به كارهاى ميدانى واقعى فايدة كمترى دارد.

 فاقد ويژگى كشف برنامه  ريزى نشده است.

رايانه  هاى  ــاس  بر اس
شخصى و اينترنت

 قابليت انعطاف در دسترسى ( زمانى و مكانى).
ــه  اى جايگزين كه مى  تواند با مفاهيم محكم در   فراهم كردن تجرب

كالس جايگزين شود.
  فراهم شدن يك تجربة مقدماتى آسان يا بررسى سفرهاى ميدانى 

واقعى.

 رابطة متقابل با رايانه كمتر است.
 به شكلى انعطاف پذير با افراد رابطة متقابل ندارد.

چندگانة  سبك  هاى 
ــد  مانن ــى  دسترس
و  ــى دى رام  س

وب سايت ها

 سى دى رام  ها ابزار مناسبى براى دسترسى و استفاده هستند.
 غناى اطالعات.

 سى دى رام  ها مقدار اطالعات محدودى مى توانند فراهم كنند.
ــادى مانند  ــت و به عوامل زي ــكل اس ــايت مش  ديدن يك وب س
ــى به رايانه، بارگذارى روى شبكه، تعداد اتصاالت به شبكه،  دسترس

قابليت اعتماد اطالعات و غيره بستگى دارد.

در  ــترده  گس ــوع  تن
اينترنت

 حفظ مواد و اطالعات فراوان.
 ارائة منابع غنى يادگيرى و آموزش.

ــاى  ــايت  ها، چيزه ــاد وب س ــداد زي ــن تع ــوزان در بي  دانش آم
منحرف كننده را به آسانى پيدا مى  كنند.

 بسيارى از سايت  ها موقتى هستند نه دائمى.

كيفيت متغير
اغلب پيدا كردن يك مورد مناسب براى آموزش و يادگيرى مشكل  دسترسى كاربران به تقاضاها و سطوح متفاوت.

است.
وب سايت  هاى فراوان فاقد كنترل كيفيت اند.

ــودن  ب ــو  اينتر اكتي
ــاى  بازى ه ــد  مانن

رايانه  اى

ــك تجربة جايگزين  ــودن براى دانش  آموزان و ي ــب و جذاب ب  جال
براى كاربران.

ــانى با اين برنامه  ها وقت  گذرانى كنند  دانش آموزان مى  توانند به آس
ــكل مديريت  ــايت  هاى خاصى ديگران را آزار دهند كه مش يا در س

زمان پيش مى آيد. 

يك مكان يا شى ء را پوشش دهند و لمس كردن جنس، بو يا صدها سرنخ 
زيركانه اى كه به ما در فهم و تفسير چيزها كمك مى كنند، در سفر ميدانى 
ــفر ميدانى مجازى مى تواند به صورت اينتر اكتيو  مجازى وجود ندارند. س
طراحى شود، اما در مقايسه با رابطة متقابل بين رهبران سفرهاى ميدانى 
ــركت كنندگان وجود دارد. در سفرهاى ميدانى مجازى، رابطة  واقعى و ش
ــت عالوه بر اين نكات، سفرهاى ميدانى مجازى  متقابل با رايانه محدود اس
فاقد جنبة غير مترقبه بودن ماهيت اكتشاف است كه از جذاب ترين چيزها 

در سفرهاى ميدانى واقعى به شمار مى رود. 
ــمارة ويژة مجلة بررسى جغرافيايى31 مجموعه اى از 56   در يك ش
ــد كه نشان داد سفر ميدانى واقعى داراى چه چالش ها،  مقاله منتشر ش
ــيده32 و چه دستاوردهاى شوق برانگيزى است. در  چه چاله هاى سر پوش
ــافرت ميدانى واقعى، افراد مى توانند در مورد خودشان و مكان هاى  مس
ــاى رقومى هم هنوز،  ــاد بگيرند. حتى در دني ــاص چيزهاى زيادى ي خ
ــت.  ــى براى علوم زمين اس ــام كار ميدانى واقعى از ضروريات اساس انج
ــرد، ما بايد به انجام كارهاى  ــون33 (2001) تأكيد ك همان طور كه دابس
ــى ادامه دهيم، زيرا ما از آن لذت مى بريم و به آن اعتقاد داريم. ما  ميدان
ــكالت در دنياى واقعى بدون مشاهدة مستقيم  معتقديم بسيارى از مش
ــدن در سرزمين، قابل حل نيست... ايستگاه هاى كار ميدانى،  و درگير ش
تركيب فنون جى پى اس34 يا سيستم اطالعات جغرافيايى35 در رايانه هاى 
ــنتى  ــاپ با قدرت رنگ قوى، كمك خوبى براى كارهاى ميدانى س لپ ت

است كه تاكنون سابقه نداشته است. 
ــاز بعد، تحليل جغرافيايى به همان اندازة جمع آورى داده ها در  در ف
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شده در كالس درس دارند، انتخاب كنند. همچنين دبيران بايد سايت ها 
را قبًال بازديد و همة لينك ها را حداقل تا سه سطح كنترل كنند. تهيه و 
تنظيم وظايف قدم به قدم براى دانش آموزان بايد به دست دبيران انجام 
ــفر ميدانى مجازى را تمام كردند،  ــود و بعد از اينكه دانش آموزان س ش

كارشان را بررسى كند. 
ــفرهاى ميدانى  بهبود قابليت دانش آموزان براى ارزيابى كيفيت س
مجازى و انتخاب بهترين ها براى استفاده، از ديگر كارهاى دبيران است. 
ــد و هنگامى كه با  ــوزان مديريت زمان را ياد بگيرن ــت دانش آم الزم اس
ساير اعضاى گروه، دبيران يا رايانه رابطة متقابل دارند، بر حسب وظيفه، 
راهنمايى هاى الزم را پيگيرى كنند. مهم ترين مزاياى سفرهاى ميدانى 
مجازى، دستيابى به تجربة ميدانى بيشتر است اما اين عمل تنها زمانى 
ــود. دبيران بايد  ــة ميدانى واقعى هم حاصل ش ــاق مى افتد كه تجرب اتف
ــراى دانش آموزان فرصت هايى را مهيا كنند تا تجربة كافى را از دنياى  ب
واقعى به دست آورند. اين افراد باتجربه، بعدها از سفرهاى ميدانى مجازى 

چيزهاى بيشترى ياد خواهند گرفت.
ــفرهاى ميدانى مجازى با كارايى بيشتر و كيفيت باالتر،  ــعة س توس

نيازمند آن است كه سه سؤال زير بررسى شود:
1. براى يادگيرى، دانش آموزان چه كارى بايد انجام دهند؟

ــوارد را ياد  ــكل ممكن، م ــه بهترين ش ــوزان ب ــه دانش آم 2. چگون
مى گيرند؟

3. يك طرح مناسب براى سفرهاى ميدانى مجازى چيست؟
ــى خاص  ــوط به اهداف و محتواى يك دورة آموزش ــخ اول مرب پاس
ــخ دوم بايد در ارتباط با راهبردهاى يادگيرى  ــت. پاس و درجة برنامه اس
ــد گرفت يا مهارت ها و قابليت هايى  ــد كه دانش آموزان به كار خواهن باش
ــعه دهند. مورد سوم به كيفيت فنى رايانه ها  كه معلمان قصد دارند توس
ــتگى دارد. بنابراين طرح  ــازى موجود براى طراحى بس و فنون برنامه س
ــافرت علمى مجازى بايد متكى بر فعاليت آموزشى مناسب باشد كه  مس

نظريه هاى مناسب و تقاضاهاى رشتة آموزشى را به كار گرفته است. 
ــفرهاى ميدانى مجازى به فّناورى اطالعات كنونى وابسته  كيفيت س
است و تحت تأثير چيزهاى ديگر مانند منابع و زمان مورد نياز براى توليد آن 
قرار مى گيرد. هيچ استانداردى براى قضاوت در بارة ميزان كيفيت سفرهاى 
علمى مجازى وجود ندارد، اما انتظار مى رود يك سفر ميدانى مجازى خوب 
داراى تصاويرخوبى باشد كه شانس هاى زيادى براى كاربران فراهم مى آورد 
ــى كند. بنابر اين  ــا پديدة مورد عالقه را به طور كامل بررس ــا يك مكان ي ت
ــى مجازى  ــوزان مى توانند برنامه ريزى اطالعات را در طول بررس دانش آم
ــت كه از  ــفر ميدانى واقعى ياد بگيرند. اين، همان چيزى اس مانند يك س
يك شبيه سازى مناسب فعاليت هاى واقعى در سفر ميدانى مجازى انتظار 
ــى به اين اهداف، نيازمند اطالعات زياد و پايگاه داده هاى  مى رود. دسترس
ــت. احتماالً تدارك چنين پايگاه  تصويرى به عنوان يك ضرورت مطلق اس

داده هايى بيش از آنكه يك مشكل فنى باشد، يك مسئلة مالى است. 
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قدرتمندى براى اصالح برنامه هاى آموزشى علوم زمين در دانشگاه هاى 
چين هستند. مزاياى بالقوة استفاده از سفرهاى ميدانى مجازى تا حد 
ــفرهاى ميدانى  ــا و تجربيات كاربران از س ــادى مربوط به مهارت ه زي
ــتند. دانش آموزان سفرهاى ميدانى را دوست دارند، زيرا در  واقعى هس
ــفرها دانش و مهارت هايى را ياد مى گيرند كه تجربه اى فراموش  اين س
نشدنى و غيرقابل جايگزين براى آنان است. بزرگ ترين نقص سفرهاى 
ميدانى مجازى اين است كه بسيارى از جنبه هاى واقعى كارهاى ميدانى 
واقعى را نمى توانند شبيه سازى كنند و در نهايت نمى توانند جايگزين 
سفرهاى ميدانى واقعى شوند. طراحى و توليد سفرهاى ميدانى مجازى 
با كيفيت و كارايى باال امكان پذير است، اما اندازة پايگاه داده ها، هزينه ها 

و زمان مورد نياز، آن را به فرايندى گران قيمت تبديل كرده است.
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بررسى نياز آبى محصوالت
 گندم و جو در شهرستان اهر

عبداهللا نصيرى، كارشناس ارشد جغرافيا
دبير جغرافياى كليبر

ن
ما
عل
ى م

اي
فز
ش ا

دان

چكيده
هدف تحقيق حاضر، شناسايى شرايط آگروكليمايى محصوالت 
زراعى گندم در دورة آمارى 1964 تا 2005 در شهرستان اهر است. 
ــى اعم از دما و بارش و داده هاى  ــاس، داده هاى هواشناس بر اين اس
ــى،  ــى مانند نياز آبى، تبخير و تعرق گياهان مذكور مورد بررس زراع
ــه و تجزيه وتحليل قرار گرفت. با روش تورنث وايت بيالن، آب  مطالع
منطقه برآورد شد. براساس نتايج به دست آمده، بيشتر بارندگى هاى 
ــب در فصول بهار و پاييز اتفاق مى افتد.  منطقة مورد مطالعه به ترتي
ــد براى گياهان گندم و جو قابل تأمين  دماى الزم در طول دورة رش
ــت و كشت پاييز بهترين عملكرد را در منطقة مورد مطالعه دارد.  اس
نياز آبى محصوالت فوق بيشتر از طريق نزوالت جوى تأمين مى شود 
كه در صورت كمبود، كشاورزان از آب هاى سطحى و زيرزمينى براى 

آبيارى محصوالت خود بهره مى برند.

كليدواژه هـا: آگروكليما، گندم و جو، دما، باران مؤثر، نياز آبى، 
شهرستان اهر

مقدمه
اقليم و عناصر تشكيل دهندة آن همچون رطوبت، درجه حرارت، 
ــتند كه در نحوة گسترش انواع  ريزش هاى جوى و ... از عواملى هس
ــطح تعيين  محصوالت زراعى دخيل اند و ميزان توليد را در واحد س
مى كنند. اغلب محققان در تحقيقات خويش بر نياز آبى و دماى مؤثر 
ــى  ــتر دارند و باران مؤثر را يكى از نيازهاى اساس گياهان تأكيد بيش
ــاورزان مقدار بارانى است كه به  گياه مى دانند. باران مؤثر از نظر كش
مصرف گياه مى رسد. شهرستان اهر يكى از مناطقى است كه اقتصاد 
آن شديداً وابسته به كشاورزى است، بنابراين توجه به اقليم و نقش 
ــاورزى، براى برنامه ريزى صحيح، ضرورى به نظر مى رسد،  آن در كش
زيرا شناخت تأثيرات اقليم بر عملكرد محصوالت كشاورزى، مى تواند 

كمك بزرگى به انتخاب مناسب ترين گياهان بنمايد. از آنجا كه گندم 
و جو سهم عمده اى در اقتصاد كشور دارند، لذا ضرورت ايجاب مى كند 
براى توسعة سطح زير كشت اين دو محصول، نيازهاى اقليمى آن ها 
ــود. اگرچه نمى توان عناصر آب وهوايى مؤثر در  در منطقه برآورده ش
ــور را تغيير داد، اما مى توان چگونگى تأثير هر يك از آن ها را در  كش
ــخص نمود و سپس عمليات را به گونه اى  كشاورزى يك ناحيه مش

تنظيم كرد تا با شرايط آب وهوايى آن ناحيه مطابقت داشته باشد.
در زمينة ارتباط بين عناصر اقليمى و عملكرد محصوالت زراعى، 

مطالعات زيادى صورت گرفته  است، از جمله:
ــاى اصلى، مديريت  ــوك1 (1975) اثر نهاده ه ــتن و ورك كريس
ــى كرده و  ــى را بر توليد محصوالت زراعى بررس ــل آب وهواي و عوام
دريافته اند كه تأثير آب وهوا بر عملكرد هر گياه متفاوت است (به نقل 

از كوچكى و همكاران، 1373).
ــكاران (1977) در تحقيقى نتيجه گرفته اند كه با  زوفيلد و هم
ــد دانة گندم  افزايش دما از 15/10 به 30/25 درجه، طول دورة رش
و جو از 60 روز به 25 روز كاهش مى يابد (به نقل از هاشمى دزفولى، 

.(1375
گريفيت2 (1978) در مطالعه اى دماى حداقل و حداكثر را براى 
رشد و نمو گياهان تعيين كرده و معتقد است كه اگر دما از حداقل 
معينى كاهش يابد يا از حداكثر مجاز تجاوز كند، رشد گياه متوقف 
مى شود، ولى در بين اين دو حد، درجه حرارت مطلوبى وجود دارد كه 
گياه مى تواند سريع ترين رشد خود را داشته باشد. اين درجه حرارت 

مطلوب، به درجه حرارت اصلى معروف است.
فيشر (1980) اعتقاد دارد كه ممكن است در اثر تنش خشكى 
كه حدود هفت روز قبل از گل شكفتگى اتفاق مى افتد، تعداد دانه در 

سنبلة گندم به شدت كاهش يابد.
ــاورزى تابعى از  به نظر نصوحى (1374) بازدهى محصوالت كش
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ــت و اگر رطوبت در هوا كم باشد،  ــبى موجود در هواس رطوبت نس
ــر- تعرق در مزرعه افزايش مى يابد و گياه با كمبود آب مواجه  تبخي
مى شود. رايت3 (2002) معتقد است كه دماى باال يعنى رشد سريع تر، 
ــيدن به بلوغ به زمان  ــمالى براى رس و لذا گياهان در عرض هاى ش
بيشترى نياز دارند. برعكس، در استوا گياهان زودتر به بلوغ مى رسند 

به طورى كه كشاورزان مى توانند دو محصول را در يك سال بكارند.
وظيفة هواشناسان كشاورزى به كارگيرى مهارت هاى هواشناسى 
ــتر محصوالت از لحاظ كمى  ــاورزان براى توليد بيش و كمك به كش
ــى كشاورزى براى  ــاورزى است. در نتيجه، اقليم شناس و كيفى كش
متخصصان كشاورزى اين امكان را فراهم مى آورد كه با توجه به روند 
عناصر هوايى در جهت باال بردن توليد و كاهش خسارت، پيش بينى 

الزم را به عمل آورند (عظيمى، 1384).
جوانشير (1384) در پژوهشى به منظور تعيين روش هاى افزايش 
ــرايط دمايى منطقه را  توليد محصول گندم در منطقة مياندوآب، ش
ــخيص داده است، اما از نظر  ــت اين محصول مناسب تش براى كش
ميزان بارش منطقه براى رشد بهينة گياه گندم در سال هاى مختلف 
كمبودهايى را نشان داده و لذا روش آبيارى بارانى را براى منطقة مورد 

نظر مناسب تشخيص داده است.
به طور كلى ميزان بارندگى و دما بيشترين تأثير را روى عملكرد 
ــت  محصوالت گندم و جو دارد، به طورى كه اگر بالفاصله بعد از كاش
ــه  مقدار زيادى  ــى رخ دهد، عملكرد آن ها ب ــن محصوالت بارندگ اي

افزايش مى يابد.

موقعيت جغرافيايى منطقة مورد مطالعه
ــت كه در ميان عرض  ــتان اهر سرزمينى كوهستانى اس شهرس
ــه و 5 دقيقه و در طول  ــه و 18 دقيقه تا 39 درج ــمالِى 38 درج ش
شرقى از 46 درجه و 45 دقيقه تا 47 درجه و 33 دقيقه قرار گرفته 
ــط آن از سطح دريا برابر با 1390 متر است (فالحى،  و ارتفاع متوس
ــة 1). براى بررسى نياز آبى محصوالت گندم و جو در  1383) (نقش
منطقة مورد مطالعه از داده هاى هواشناسى ايستگاه هاى زير (جدول 

1) استفاده شده است.

ــتانى و روى  ــتان اهر در منطقة كوهس از نظر ناهموارى، شهرس
دشتى نسبتاً هموار قرار گرفته است. مشخصة اصلى چهرة طبيعى 
ــتان، رشته كوه قره داغ است كه در سرتاسر شهرستان در  اين شهرس
ــرقى- غربى كشيده شده است. اين رشته كوه و انشعابات و  جهت ش
ــتانى به آن داده است (رهبرى،  قلل مرتفع آن چهره اى كامًال  كوهس

.(1380

مواد و روش ها
در اين مطالعه، داده هاى هواشناسى، مانند دما و بارش، و داده هاى 
زراعى، مانند نياز آبى و تبخير و تعرق گياهانى مانند گندم و جو براى 
تجزيه وتحليل مورد استفاده قرار گرفت. براى تجزيه وتحليل آمارى 
ــتفاده از متد درون يابى  ــا از نرم افزار spss و ArcView و با اس داده ه
IDW (وزن براساس معكوس فاصله) و براى تهية نقشه هاى هم بارش 
و هم دما استفاده شده است. روش مذكور از جملة بهترين روش هاى 
درون يابى براى ايجاد سطوح هم دما و هم بارش است، زيرا با نزديك تر 
شدن به نقطة معلوم، وزن آن عدد بيشتر مى شود و در منابع مختلف 

براى ايجاد سطوح مذكور توصيه شده است.
مراحل ايجاد اين نقشه ها به صورت زير بوده است:

الف. ايجاد سطوح با متد IDW؛
ب. كالس بندى طبقات براساس يك رقم اعشار؛

جدول 1: مشخصات جغرافيايى ايستگاه هاى منطقة مورد مطالعه

نوع ايستگاهموقعيتارتفاع به مترعرض (درجه)طول (درجه)نام ايستگاه

هواشناسىداخل حوضه29381390           3              47اهر

هواشناسىخارج حوضه531210            24738            كليبر

باران سنجىداخل حوضه261215            1338            47تازه كند

باران سنجىداخل حوضه311629            5138            46كسانق

هواشناسىخارج حوضه32840            3138            47دوست بگلو

هواشناسىخارج حوضه42653            3138            47مشيران
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ج. كارتوگرافى نقشة خروجى و اضافه كردن اطالعات حاشيه اى 
به نقشه ها.

ــرق در منطقه از روش  ــخص كردن مقادير تبخير و تع براى مش
تورنث وايت استفاده شده است. تورنث وايت معادلة PE را براى محاسبة 
تبخير و تعرق بالقوه ارائه داده است. براى هر يك از ماه هاى سال، تبخير 

و تعرق بالقوه برحسب ميلى متر از فرمول زير محاسبه شده است:
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در رابطة فوق داريم:
(mm) ميزان تبخير و تعرق بالقوة ماهانه :PE

(C°) دماى ماهانه :T
I: شاخص دمايى ساالنه

a: تابع شاخص دمايى ساالنه
a از رابطة زير به دست مى آيد:

a =(6/75×10-7)I3-(7/71×10-5)I2+(1/792×10-2)I+0/492

ــت كه از سطحى  تورنث وايت PE را مقدار آبى تعريف كرده اس
كامًال  پوشيده از گياه تبخير مى شود به شرط آنكه آب كافى در خاك 

در بررسى ماهانه، به طور مثال در جدول (2) ماه هاى آذر، دى، بهمن 
و اسفند رطوبت بر تبخير و تعرق برترى يافته است.

ــتگاه ها نشان مى دهد كه  ــة نمودارهاى ترازنامة آبى ايس مقايس
تبخير و تعرق بالقوه در همة ايستگاه هاى منطقة مورد مطالعه (اهر) 
بيشتر و در ايستگاه مشيران بيشتر از ساير ايستگاه هاست، زيرا ارتفاع 
اين ايستگاه نسبت به بقيه كمتر است. در مقابل، ميزان تبخير و تعرق 
بالقوه در ايستگاه كسانق از همة ايستگاه ها كمتر است. دليل كمبود 
تبخير و تعرق در اين ايستگاه نسبت به ساير ايستگاه ها ارتفاع زياد آن 
است، زيرا ارتفاع اين منطقه از ايستگاه هاى ديگر باالتر است. ميزان 
ذخيرة آب خاك در بعضى از ايستگاه ها كم و در بعضى از ايستگاه ها 
ــت. در ايستگاه هاى اهر و كسانق ذخيرة آب خاك بيشتر از  زياد اس
ايستگاه هاى ديگر است. در ايستگاه هاى فوق ذخيرة آب خاك ناشى 
ــفند و فروردين است.  از بارش هاى ماه هاى آبان، آذر، دى، بهمن، اس
عالوه بر اينكه سردى هوا نيز مانع فعاليت حياتى گياهان مى شود و 

جدول 2: ترازنامة آبى ايستگاه اهر 2005-1964
ANNUALDECNOVOCTSEPAUGJULJUNMAYAPRMARFEBJAN

125/81/66/712/617/620/821/118/314/210/14/3-0/3-1/2T

45/450/181/544/016/678/638/797/104/842/880/8100I

577/184/4525/3754/7082/13101/04102/5286/3463/5141/9515/1600Pe

660/883/36021/0652/5185/42119/23130/21107/9278/7646/5715/6200PE

308/820/127/431/413/34/94/931/751/346/134/321/422/0P

(84/8)
(-436/9)

16/56/3-21/1-72/1-114/3-125/3-76/2-27/5-0/418/721/422/0P- PE

----511/9-490/8-418/7-304/4-179/1-102/9-75/4-75--WL

-27/811/3559194475909071/249/8ST

-16/56/30-4-10-25-31-15018/821/422∆ST

308/883/621/0631/417/314/929/962/766/346/115/6200AE

352/010021/1168/12104/33100/3145/2212/460/47000WD

-000000000000WS

-000000000000RO

نام ايستگاه: اهر
38º 29' :عرض جغرافيايى

47º 3' :طول جغرافيايى
ارتفاع از سطح دريا: 1390
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 =P-PE ،بارش =P ،تبخير و تعرق بالقوة اصالح شده =PE ،تبخير و تعرق بالقوة اصالح نشده =Pe ،ضريب حرارتى =I ،درجة حرارت برحسب سانتى گراد =T

اختالف بارش و تبخير و تعرق، WL= نياز آب تجمعى، ST= آب ذخيره در خاك، ST∆= تغييرات ماه به ماه آب ذخيره در خاك، AE= تبخير و تعرق بالفعل، 
WD= كمبود آب ماهانه، WS= مازاد آب ماهانه،  RO= جريان سطحى آب

جدول 3: طبقه بندى اقليمى ايستگاه ها

كمبود آب mmمازاد آبشاخص بارش مؤثرشاخص دماى  مؤثرشاخص نمناكىنام ايستگاه

DC َ2 E0352/01اهر 

DCَ 2E0326/39كليبر

DCَ 2E0382/1تازه كند

DCَ 1E0240/45كسانق

DCَ 2E0338/45دوست بگلو

DBَ 1E0456/81مشيران

C َ
نيمه خشك= Dسرد ميكروترمال= Cَ 2خشك= Eمعتدل مزوترمال= Bَ 1سرد ميكروترمال= 1

مهارت هاى  به كارگيرى  كشاورزى  هواشناسان  وظيفة 

بيشتر  توليد  براى  كشاورزان  به  كمك  و  هواشناسى 

محصوالت از لحاظ كمى و كيفى كشاورزى است. در نتيجه، 

اين  كشاورزى  متخصصان  براى  كشاورزى  اقليم شناسى 

امكان را فراهم مى آورد كه با توجه به روند عناصر هوايى 

در جهت باال بردن توليد و كاهش خسارات، پيش بينى الزم 
را به عمل آورند

هميشه براى استفادة گياه از آن وجود داشته باشد 
(كاويانى، 1378).

به منظور تعيين اقليم شهرستان اهر به روش 
تورنث وايت، شاخص هاى رطوبى (IM)، شاخص  
 ،(P-E) ــارش مؤثر ــاخص ب دماى مؤثر (T-E)، ش
ــاخص رطوبت فصلى و شاخص تمركز حرارت  ش
تابستانى ايستگاه ها محاسبه و ايستگاه اهر به عنوان 

نمونه به شرح زير ارائه شده است.

ــة پارامترها  ــد بقي ــز T و I واح  نكتـه: به ج
ميلى متر است.

نتايج
باتوجه به جدول 3 در هيچ يك از ايستگاه هاى 
ــدارد، و همة  ــى وجود ن ــورد مطالعه آب اضاف م
ــتگاه ها با كمبود آب مواجه هستند، بنابراين  ايس
ــكى و رطوبت  حوضة مورد مطالعه از لحاظ خش
متعادل نبوده و خشكى و رطوبت برترى دارد. اما 
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از ميزان تبخير و تعرق گياه مى كاهد. لذا از مصرف آب خاك كاسته 
ــود. مصرف نم خاك در همة ايستگاه ها،  و بر ذخيرة آن افزوده مى ش
همان طور كه نمودارها نشان مى دهند، در ماه هاى گرم سال صورت 

مى گيرد (نمودار 1).

حداكثر دماى ساالنة شهرستان اهر با ميزان 13/2 تا 13/7 درجة 
سانتى گراد مربوط به قسمت شرقى شهرستان، و كمترين دماى آن 
ــانق با ميزان 9 تا 9/5 درجة سانتى گراد در  ــتگاه كس متعلق به ايس
ــت. به طور كلى دماى ساالنة شهرستان  ــتان اس بخش غربى شهرس
ــرق و از جنوب به شمال، روندى افزايشى را نشان  اهر از غرب به ش
ــتان اهر به دو بخش غربى با حداقل دما و  مى دهد. به عبارتى شهرس
بخش شرقى با حداكثر دما تقسيم مى شود. با توجه به نقشة هم دماى 
ساالنه، سطح دماى 12/7 تا 12/1 درجة سانتى گراد بيشترين سطح 

را به خود اختصاص داده است (نقشة 3).

جدول 4: تبخير و تعرق، باران موثر، نياز آبى و ارتفاع بارش
 محصول گندم در شهرستان اهر (به ميلى متر)

تبخير و ماه
تعرق

باران 
مؤثر

نياز 
آبى

ارتفاع بارش

84196544فروردين
112367653/1ارديبهشت

92276536خرداد

150158/7تير 

13005/5مرداد 

118325/2آبان

104619/3آذر

50518/1دى 

20217/5بهمن 

3603628/3اسفند

36794273255/7جمع

ــتگاه  هاى شهرستان اهر،  ــاالنة ايس ــه هاى هم بارش س در نقش
بخش هاى پرباران با 332 تا 347 ميلى متر عمدتاً  در شمال شهرستان 
متمركز است. به طور كلى مى توان نقشة هم بارش ساالنة شهرستان 
را به دو نيمة كم باران و پرباران تقسيم كرد. نيمة شمالى و قسمتى از 
شرق و همچنين غرب منطقة مورد مطالعه، پرباران و نيمة جنوبى و 
قسمتى از شرق كم باران است. ايستگاه مشيران با 210/3 ميلى متر 
ــمت شرقى منطقة مورد مطالعه كم باران ترين بخش را  بارش در قس

به خود اختصاص داده است (نقشة 2).

از ميزان تبخير و تعرق گياه مى كاهد. لذا از مصرف آب خاك كاسته 

هكتار  گندم حدود 28600  محصول  زير كشت  سطح 

است. از اين مقدار 26000 هكتار به صورت ديم كاشته و 

بقيه به صورت آبى، كه براى كشت آن به ميزان 7098000 

مترمكعب آب در سال مورد نياز خواهد بود. كل نياز آبى 

 7807800 حدود  آبى  و  ديم  به صورت  گندم  محصول 

مترمكعب در سال است. نياز آبى محصول جو برابر 206 

ميلى متر است و 291 ميلى متر تبخير و تعرق دارد

مقادير تبخير و تعرق، باران مؤثر و نياز آبى گندم در جدول 4 
مورد بررسى قرار گرفته است. همچنان كه مشاهده مى شود نياز آبى 
گندم و جو حدود 273 ميلى متر و تبخير و تعرق آن 367 ميلى متر 
ــت. به عبارتى به طور متوسط از زمان كاشت تا برداشت كه دورة  اس
رشد آن 252 روز است به 2730 مترمكعب در هكتار آب نياز دارد.

سطح زير كشت محصول گندم حدود 28600 هكتار است. از 
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اين مقدار 26000 هكتار به صورت ديم كاشته و بقيه به صورت آبى، 
كه براى كشت آن به ميزان 7098000 مترمكعب آب در سال مورد 
نياز خواهد بود. كل نياز آبى محصول گندم به صورت ديم و آبى حدود 
7807800 مترمكعب در سال است. نياز آبى محصول جو برابر 206 
ميلى متر است و 291 ميلى متر تبخير و تعرق دارد (جدول 5). به طور 

جدول 6: سطح زير كشت، نياز آبى و حجم آب مورد نياز 
محصوالت گندم و جو در شهرستان اهر

حجم كل آب مورد نياز نياز آبى (مترمكعب در سال)سطح زير كشت (هكتار)نوع محصول
(مترمكعب در سال) آبىديمآبىديم

26000260070980070980007807800گندم

14200137029252002822203207420جو

جدول 5: تبخير و تعرق، باران موثر، نياز آبى و ارتفاع بارش
محصول جو در شهرستان اهر (به ميلى متر)

تبخير و ماه
تعرق

ارتفاع بارش (ميلى متر)نياز آبىباران مؤثر

84196544فروردين

106367053/1ارديبهشت

37181936خرداد

0008/7تير 

118325/2آبان

104619/3آذر

50518/1دى 

20217/5بهمن 

3603628/3اسفند

29185206250/2جمع

متوسط از زمان كاشت تا برداشت به 2060 مترمكعب در هكتار آب 
نياز دارد.

ــطح زير كشت محصول جو برابر 15570 هكتار است. از اين  س
مقدار 14200 هكتار آن به صورت ديم و 1370 هكتار به صورت آبى 
كشت مى شود كه براى كشت آن مقدار 282220 مترمكعب آب در 
ــال نياز خواهد بود. كل نياز آبى محصول جو به صورت ديم و آبى  س

3207420 مترمكعب در سال است (جدول 6).

توزيع بارش ماهانة ايستگاه ها در طول دورة آمارى نشان داد كه 
كمترين ميزان بارش در ماه مرداد اتفاق مى افتد. كمبود بارش در اين 
ــوالت گندم و جو منطقه ندارد، زيرا دورة  ماه هيچ تأثيرى در محص
ــد اين دو محصول تا اواسط تيرماه است و تا اواخر همين ماه هر  رش
دو محصول برداشت مى شوند. بيشترين بارش در ايستگاه هاى مورد 
مطالعه در ماه ارديبهشت 53/1 ميلى متر است. با توجه به اينكه نياز 
ــت (جدول هاى 4 و  آبى گندم و جو به ترتيب 76 و 70 ميلى متر اس
5)، بنابراين براى جبران كمبود نياز آبى، آبيارى صورت مى گيرد. در 

جدول 7: توزيع فصلى بارش در شهرستان اهر

مجموع بارندگى فصل زمستانفصل پاييزفصل تابستانفصل بهار
mm

بارندگى 
mm

درصد 
ساالنه

بارندگى 
mm

درصد 
ساالنه

بارندگى 
mm

درصد 
ساالنه

بارندگى 
mm

درصد 
ساالنه

293/2

13345/3279/269/0523/56421/8

ماه هاى فروردين و خرداد نيز، نياز آبى گندم و جو نسبت به نزوالت 
جّوى زياد است، بنابراين بقية نياز آبى اين دو محصول بايد از طريق 
آبيارى تأمين شود. در آبان ماه نيز به علت اينكه ارتفاع بارندگى بيشتر 
از نياز آبى گياه است، در نتيجه گياهان مذكور در اين ماه با كمبود 
آب مواجه نيستند. در بقية ماه هاى سال عالوه بر اينكه ميزان بارندگى 
بيشتر از نياز آبى اين محصوالت است، فعاليت گياه در اين  ماه ها كم 
ــود و در خواب زمستانى به سر مى برند. در نتيجه در اين مدت  مى ش

گياه با كمبود آب مواجه نيست و نيازى به آبيارى ندارد.
تغييرات فصلى بارش در محدودة مورد مطالعه نشان مى دهد كه 
ــتان و به ميزان 27 ميلى متر  كمترين ميزان بارندگى در فصل تابس
است (جدول 7). در اين فصل نياز آبى محصوالت گندم و جو خيلى 
ــت يا اصالً به آب نياز ندارند. گندم در فصل تابستان فقط در  كم اس
ــيده و  ــاه به 15 ميلى متر آب نياز دارد، اما جو چون كامالً رس تيرم
خشك شده است به طور كلى به آب نياز ندارد. در نتيجه، با توجه به 
بارندگى فصل تابستان و نياز آبى گندم در اين فصل، اين محصول در 

فصل تابستان با كمبود آب مواجه نخواهد شد.
در فصل بهار دو محصول گندم و جو بيشترين نياز را به آب دارند. 
با توجه به اينكه نياز آبى اين دو محصول در فصل بهار بيشتر از باران 

مؤثر بوده بنابراين بقية نياز آبى بايد از طريق آبيارى تأمين گردد.

كه  مى دهد  نشان  ايستگاه ها  فصلى  دماى  تغييرات 

كمترين ميزان دما مربوط به فصل زمستان به ميزان 2/3 

درجة سانتى گراد است. اين دما براى جوانه زنى و رشد 

جو مناسب است، ولى گندم در اين دما نمى تواند رشد و 

نمو كند. متوسط دماى فصل پاييز در منطقة مورد مطالعه 

8 درجة سانتى گراد است، در نتيجه براى جوانه زنى و 

رشد هر دو محصول مناسب است. همچنين بارش در اين 
فصل نيز بيشتر از نياز آبى اين دو گياه است

ــت  ــدم و جو به صورت بهاره و پاييزه كش ــا توجه به اينكه گن ب
ــوند، الزم است نياز آبى آن ها براى فصول پاييز و زمستان نيز  مى ش
بررسى شود. ميزان بارش در فصل پاييز براى منطقة مورد مطالعه 69 
ميلى متر است. از طرفى نياز آبى گندم و جو در اين فصل 9 ميلى متر 
ــد، در اين  و باران مؤثر يعنى مقدار بارانى كه به  مصرف گياه مى رس
فصل براى اين دو محصول 12 ميلى متر است. در نتيجه اين دو گياه 

در فصل پاييز براى رشد خود كمبود آب نخواهند داشت.
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0/11/25/611/315/519/522/421/918/413/17/72/911/6ماهانه

2/315/420/9811/6فصلى 

در فصل زمستان ميزان بارندگى در شهرستان اهر 64 ميلى متر و 
نياز آبى گندم و جو 43 ميلى متر است. در اين فصل نيز مازاد آب براى 
گياه مشاهده مى شود. جدول 7 تغييرات ساالنة بارش را در ايستگاه هاى 
ــت تا برداشت  ــان مى دهد. ارتفاع بارش از زمان كاش مورد مطالعه نش
ــاالنة گندم 273 ميلى متر  255/7 ميلى متر براى گندم و نياز آبى س
است، يعنى گندم از زمان كاشت تا برداشت به 2730 مترمكعب آب 
ــب آن (94 ميلى متر) از باران مؤثر تأمين  نياز دارد كه 940 مترمكع
خواهد شد و بقية نياز آبى ساالنة آن بايد از طريق آبيارى برطرف شود 
ــت تا برداشت به 206 ميلى متر  (جدول 4). گياه جو نيز از زمان كاش
ــت تا برداشت 248/1ميلى متر  آب نياز دارد. ارتفاع بارش از زمان كاش
است. با توجه به اينكه 85 ميلى متر از اين نياز آبى از باران مؤثر برطرف 

مى شود، بقية آن بايد از آبيارى تأمين شود (جدول 5). 
تغييرات دماى فصلى ايستگاه ها نشان مى دهد كه كمترين ميزان 
دما مربوط به فصل زمستان به ميزان 2/3 درجة سانتى گراد است. اين 
ــد جو مناسب است، ولى گندم در اين دما  دما براى جوانه زنى و رش
نمى تواند رشد و نمو كند. متوسط دماى فصل پاييز در منطقة مورد 
مطالعه 8 درجة سانتى گراد است، در نتيجه براى جوانه زنى و رشد هر 
دو محصول مناسب است. همچنين بارش در اين فصل نيز بيشتر از 
نياز آبى اين دو گياه است. بنابراين منطقة مورد مطالعه براى كشت 

پاييزه بهتر از كشت بهاره جواب مى دهد (جدول 8).

ــيدن دانه ها در  ــد و گل دهى و رس پنجه زنى در فصل پاييز و رش
ــت.  ــار براى اين دو گياه به طور طبيعى قابل تأمين اس فصل به
عالوه بر اين، غالت پاييزه به چند هفته سرمادهى (بهاره سازى) 
ــد و اگر اين نياز برطرف  ــراى توليد گل در فصل بهار نياز دارن ب
ــود، در فصل بهار گياه گل نخواهد داد. لذا كشت پاييزه نياز  نش
ــق ديمى، غالت  ــان را برطرف مى كند. در مناط ــرمايى گياه س
زمستانه به نگه دارى برف كمك مى كنند تا ذخاير رطوبتى خاك 
افزايش يابد. همچنين كشت پاييزه سبب جلوگيرى از فرسايش 
ــاالنه در منطقة مورد  ــود. ميزان بارش س خاك در منطقه مى ش
مطالعه از زمان كاشت تا برداشت نسبت به نياز آبى گندم و جو 
كه از طريق باران مؤثر تأمين مى شود، كمتر است. لذا بقية نياز 

تكميلى اين دو محصول بايد از طريق آبيارى تأمين شود.

نتيجه گيرى
ــترين بارندگى هاى منطقة  ــى هاى ما نشان داد كه بيش بررس
ــورد مطالعه در فصل بهار رخ مى دهد - كه گياهان گندم و جو  م
ــپس در فصل پاييز. بنابراين  ــترين نياز را به آب دارند- و س بيش
كشت پاييزة گندم و جو در منطقة مورد مطالعه مى تواند عملكرد 
بهترى داشته باشد، زيرا اين دو كشت هم  دورة رشد طوالنى ترى 
ــد و هم مقدارى از آب مورد نياز آن ها از طريق نزوالت جوى  دارن
ــود. همچنين دماى الزم و مناسب براى جوانه زنى و  تأمين مى ش

در مناطق ديمى، غالت زمستانه به نگه دارى برف كمك 

مى كنند تا ذخاير رطوبتى خاك افزايش يابد. همچنين 

كشت پاييزه سبب جلوگيرى از فرسايش خاك در منطقه 

از  مطالعه  مورد  منطقة  در  بارش ساالنه  ميزان  مى شود. 

زمان كاشت تا برداشت نسبت به نياز آبى گندم و جو كه از 

طريق باران مؤثر تأمين مى شود، كمتر است. لذا بقية نياز 

تكميلى اين دو محصول بايد از طريق آبيارى تأمين شود
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گفت وگو با دكتر مهران مقصودى 
رئيس مؤسسة جغرافياى دانشگاه تهران

گو
ت و

گف

اشاره
ــى،  ــال 1363 در مقاطع كارشناس ــگاه تهران، از س ــيار دانش دكتر مهران مقصودى، دانش
كارشناسى ارشد و دكترى در دانشگاه تهران درس خوانده و تخصصش در ژئومورفولوژى است. 
ــال 1390 مسئول دفتر آموزش هاى آزاد دانشكدة جغرافياى دانشگاه تهران بوده،  وى كه تا س
از سال 1391 رياست مؤسسة جغرافياى دانشگاه تهران را برعهده گرفته است. در گفت وگويى 
ــه را با آقاى دكتر مقصودى به بحث  ــابقه، جايگاه و فعاليت هاى اين مؤسس كه مى خوانيد، س

نشسته ايم.

ــوژى، اطلس اقليمى، آموزش  ــگاه تهران، ژئومورفول ــة جغرافيا، دانش كليدواژه ها: مؤسس
جغرافيا

بدرى و دكتر كرامت اله زيارى رياست مؤسسه را برعهده داشتند. 
بعد از يك دوره فترت در فعاليت هاى مؤسسه كه به دليل تأسيس 
ــة جغرافيا مجدداً فعاليت  ــكدة جغرافيا به وجود آمد، مؤسس دانش
ــال حاضر نيز بنده اين  ــال 1384 آغاز كرد و در ح ــود را از س خ

افتخار را دارم كه عهده دار اين مسئوليت باشم.
ــخ گويى به نيازهاى كنونى، ساختار تشكيالتى  به  منظور پاس
جديدى براى آن در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، مؤسسه 

شامل هشت گروه پژوهشى است كه عبارت اند از:
1. گروه پژوهشى مطالعات و برنامه ريزى شهرى و منطقه اى؛ 
2. گروه پژوهشى مطالعات و برنامه ريزى روستايى و عشايرى؛
3. گروه پژوهشى مطالعات محيطى و ارزيابى توان اكولوژيك؛

يك مؤسسة جغرافيايى
 با بيش از نيم قرن سابقه

محمد دشتى
محمد دشتى

 بيش از نيم قرن از تشكيل مؤسسة جغرافياى دانشگاه 
تهـران مى گـذرد. لطفـًا از سـابقة راه اندازى، مسـئوالن 
مؤسسـه از  آغاز تا كنون، سـير اقدامـات و تحوالت آن و 

فعاليت هاى جارى مؤسسه سخن بگوييد.
ــگاه تهران در سال 1336 به عنوان  ــة جغرافياى دانش مؤسس
دومين مؤسسة تحقيقاتى اين دانشگاه راه اندازى شد و اساس نامة 
ــگاه به تصويب  ــوراى دانش ــة مورخ 1340/4/21 ش آن در جلس
رسيد. شادروان دكتر مسعود كيهان، اولين رئيس مؤسسه بودند 
ــتوفى،  ــان به ترتيب آقايان مرحوم دكتر احمد مس و پس از ايش
مرحوم دكتر ابراهيم جعفرپور، مرحوم دكتر شاپور گودرزى نژاد، 
دكتر سيدرحيم مشيرى، دكتر رحمت ا... فرهودى، دكتر سيدعلى 
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4. گروه پژوهشى سنجش از دور و GIS؛
5. گروه پژوهشى مخاطرات طبيعى و انسانى؛

6. گروه پژوهشى مطالعات ژپوليتيكى؛
7. گروه پژوهشى مطالعات و برنامه ريزى آمايش سرزمين؛
8. گروه پژوهشى مديريت و برنامه ريزى كالن شهر تهران.

 اهداف اصلى مؤسسة جغرافياى دانشگاه تهران چيست 
و تا چه حد توانسته است بدان ها جامة عمل بپوشاند؟

عمده ترين اهداف اين مؤسسه كه اكنون نيز به دنبال عملياتى 
شدن آن ها هستيم، عبارت اند از:
- انجام طرح هاى تحقيقاتى؛

ــبكة  ــه در ش ــتيبانى پايگاه اطالعاتى مؤسس ــاد و پش - ايج
اطالع رسانى جهانى (اينترنت)؛

ــگاه و  ــز و تقويت پايگاه اطالعات جغرافيايى، آزمايش - تجهي

گزارش هاى تحقيقاتى؛
ــى، منطقه اى و بين المللى با  ــطوح مل - همكارى علمى در س

سازمان هاى دولتى و غيردولتى داخلى و خارجى؛
ــى  ــاى آموزش ــى و دوره ه ــاى تخصص ــزارى كارگاه ه - برگ

غيررسمى؛
ــى  - فراهم آوردن زمينة الزم براى انجام فعاليت هاى پژوهش

دانشجويان تحصيالت تكميلى.

 آيا مؤسسـه سابقة فعاليت هاى برون مرزى هم دارد؟ در 
چه زمينه اى؟ در حال حاضر اين فعاليت ها در چه وضعيتى 

هستند؟
ــه تفاهم نامه هايى با دانشگاه هاى خارجى داشته است.  مؤسس
ــزارى كارگاه ها و  ــه به برگ ــگاه كان فرانس ــكارى آن با دانش هم
ــت. ديگر  ــور انجاميده اس كنفرانس   هايى در داخل و خارج از كش
فعاليت ها و اقدامات انجام شده در ارتباط با مؤسسات و نهادهاى 

خارجى مؤسسه به شرح زيرند:
- برگزارى سه نشست علمى پيرامون «بررسى نقش مذهب 
ــان مجامع داخلى و  ــا حضور كارشناس در مديريـت بحران» ب

دانشگاه يورك كانادا؛
- برگزارى كارگاه تخصصى «كارگاه  آموزشى كارتوماتيك 
(ترسيم آمارى با كامپيوتر)» به همت استاد و پژوهشگر مركز 
ــورخ 85/11/30  ــنبه م ــه (CNRS)، دوش مطالعات علمى فرانس

ساعت16/30- 14؛
ــى «شبيه سـازى آلودگى هوا با  - برگزارى كارگاه آموزش

مؤسسه  رئيس  اولين  كيهان،  مسعود  دكتر  شادروان 

آقايان مرحوم دكتر  ترتيب  به  ايشان  از  و پس  بودند 

احمد مستوفى، مرحوم دكتر ابراهيم جعفرپور، مرحوم 

مشيرى،  سيدرحيم  دكتر  گودرزى نژاد،  شاپور  دكتر 

دكتر رحمت ا... فرهودى، دكتر سيدعلى بدرى و دكتر 

كرامت اله زيارى رياست مؤسسه را برعهده داشتند
دكتر سيدعلى بدرى دكتر كرامت اله زيارى

  دكتر رحمت اله فرهودى

ــت دكتر پيمان زواررضا،  اسـتفاده از مدل هاى عددى» به هم
ــد و عضو هيئت  ــگاه كانتربورى نيوزيلن ــو هيئت علمى دانش عض

دكتر سيد رحيم مشيرى

مركز اسناد و مدارك علمى؛
ــتگاه هاى پژوهش براى مطالعات جغرافيايى  - راه اندازى ايس

در سطح كشور؛
- ايران شناسى و انجام مطالعات در زمينة شناخت كشورهاى 

منطقه و جهان؛
ــات پژوهشى داخلى و  ــترك با مؤسس - انجام تحقيقات مش

خارجى؛
ــى يا انجمن ها و  ــگران داخلى و خارج ــكارى با پژوهش - هم

مراكز تحقيقاتى و علمى؛
- برگزارى نشست هاى تخصصى، گردهمايى  ها، كنفرانس ها و 

سخنرانى هاى علمى داخلى و خارجى؛
- توسعه و ترويج فّناورى هاى نوين در مطالعات جغرافيايى؛

ــى، كتاب ها و  ــى- تخصص ــريات علم ــس، نش ــار اطل - انتش
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ــكارى معاونت پژوهش و  ــة جغرافيا، با هم ــته مؤسس علمى وابس
فناورى دانشكدة جغرافيا، 20 تا 25 فروردين 1386؛

ــى «كارتوماتيك با اسـتفاده از  - برگزارى كارگاه آموزش
ــتاد  نرم افزار فيلكارتو» به همت جناب آقاى برنارد هوركاد، اس
 ،(CNRS) ــه ــز مطالعات علمى فرانس ــگر مرك جغرافيا و پژوهش

چهارشنبه مورخ 5 تيرماه و شنبه مورخ 8 تيرماه، 1387.
قـرن  ابتـداى  در  فرانسـه  اجتماعـى  جغرافيـاى   -
ــخنران مدعو؛ آقاى دكتر رابرت ارن از دانشگاه  بيست ويكم؛ س
كان فرانسه، 23 آبان 1385، ساعت 11/30- 10/0، تاالر كمال، 

دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران؛
ــخنران  - تنظيـم فضاهاى زيسـتى در جلگه گيالن؛ س
مدعو؛ آقاى دكتر كريستين برومبرژه، رئيس انجمن ايران شناسى 
ــه، 27 آذرماه 1386، ساعت 17- 15/30، تاالر اجتماعات،  فرانس

دانشكدة جغرافياى دانشگاه تهران؛
- فـرم شـهرى و الگوهـاى ارتباطى؛ مطالعـة موردى: 
آمريكاى شمالى؛ سخنران مدعو: آقاى دكتر على مدرس، استاد 
دانشگاه كاليفرنياى شمالى آمريكا، 25 آذرماه 1387، ساعت 10 

تا 12، تاالر اجتماعات، دانشكدة جغرافياى دانشگاه تهران؛
ــخنران  - وضعيت جغرافيا در دانشـگاه هاى آمريكا؛ س
مدعو: آقاى دكتر على مدرس؛ استاد دانشگاه كاليفرنياى شمالى 
ــاالر اجتماعات،  ــاعت 10 تا 12، ت ــكا، 2 دى ماه 1387، س آمري

دانشكدة جغرافياى دانشگاه تهران.

 حاصل فعاليت هاى مؤسسه براى علم جغرافيا در ايران و 
جهان و همچنين براى جامعة جغرافيادانان ايران چيست؟ 

توضيح بفرماييد.
ــا و پروژه هاى  ــيس روى طرح ه ــة جغرافيا از بدو تأس مؤسس
ــى تمركز پيدا كرده است. مهم ترين فعاليت هاى مؤسسه  پژوهش

در اين بخش به شرح زيرند:
- طرح پژوهشى دشت لوت با همكارى سازمان ملى تحقيقات 
ــه از سال 1347 تا سال 1353 كه به انتشار چندين  علمى فرانس
گزارش پژوهشى انجاميده است. اين گزارش ها در سايت نشريات 

دانشگاه تهران قابل دسترسى هستند؛
ــازمان  ــران با همكارى س ــن اطلس اقليمى اي ــرح تدوي - ط

خارجى  دانشگاه هاى  با  تفاهم نامه هايى  مؤسسه 
داشته است. همكارى آن با دانشگاه كان فرانسه 
به برگزارى كارگاه ها و كنفرانس   هايى در داخل و 

خارج از كشور انجاميده است

مرحوم دكتر مسعود كيهان

هواشناسى (شامل 23 نقشه و نمودار، 1340) (اولين بار در ايران)؛
ــامل 28 قطعة نقشة تاريخى  - طرح اطلس تاريخى ايران (ش

ايران در ادوار مختلف، 1350) (اولين بار در ايران)
- طرح اطلس شيب ايران (شامل مّساحى و پالنى مترى 109 

برگ نقشه، 1364) (اولين بار در ايران)؛
- طرح اطلس سطوح ارتفاعى ايران (اولين بار در ايران)؛

ــامى جغرافيايى ايران (اولين بار در  ــرح نظام نام نگارى اس - ط
ايران)؛

ــامل  ــرح پراكندگى جغرافيايى ريگزارهاى مهم ايران (ش - ط
ــاس 1:50000 و 1:250000  ــا در مقي ــه از ريگزاره 400 نقش

(اولين بار در ايران)؛
- طرح بررسى توان هاى محيطى در نواحى مختلف جغرافيايى 
ــوب (1379) (اولين بار در  ــاحلى جن ايران؛ گزارش اول: ناحية س

ايران)؛

  مرحوم دكتر احمد مستوفى
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طالقان (استان تهران) (اولين بار در ايران)؛
- سنجش درجة توسعه يافتگى استان هاى كشور با استفاده از 

تحليل تاكسونومى (اولين بار در ايران)؛
ــعه يافتگى نواحى روستايى شهرستان  ــنجش درجة توس - س

سنندج با استفاده از GIS (اولين بار در ايران)؛
ــرح «تدويـن برنامـة راهبـردى توسـعة كالبـدى  - ط
روستاهاى كشور»، كارفرما: بنياد مسكن انقالب اسالمى، اعتبار 

1340 ميليون ريال (اولين بار در ايران)؛
ــرح «پايـگاه داده هـاى محيطى و مديريـت بحران  - ط
كشـور»، كارفرما: جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى، اعتبار 
ــرة 45 مبلغ 683 ميليون ريال (در  ــوب از محل بند دال تبص مص

حال اجرا) (اولين بار در ايران)؛
- طرح «اطلس كالن شهر تهران»، كارفرما: مركز اطالعات 
ــهردارى تهران)، اعتبار 3600 ميليون  جغرافيايى شهر تهران (ش

ريال (اولين بار در ايران)؛
- طرح «اطلس تحليلى مناطق روستايى كشور»، كارفرما: 
ــاپور  ــات و فّناورى در قالب برنامة جندى ش ــوم، تحقيق وزارت عل
ــه) (در حال اجرا)  ــوم ايران و فرانس ــة بين وزارت عل (موافقت نام

(اولين بار در ايران)؛
- طرح «مديريت راهبردى سـكونتگاه هاى غيررسمى»، 
كارفرما: شركت مادر تخصصى عمران بهسازى شهرى ايران 

- طرح ژئومورفولوژى درة اهر؛
- طرح بارندگى مؤثر ايران (اولين بار در ايران)؛

- طرح مطالعة اقليمى خشكى و خشك سالى ها و بيالن آبى 
خوزستان (اولين بار در ايران)؛

ــناخت خشكى و  ــتان هرمزگان (ش - طرح مطالعة اقليم اس
خشك سالى ها) (اولين بار در ايران)؛

- طرح مطالعة اقليمى نائين تا كرمان (اولين بار در ايران)؛
- طرح مطالعة اقليمى خشكى و خشك سالى ها در سيستان 

و بلوچستان؛
- طرح مطالعة كوير كبودان (اولين بار در ايران)؛

- طرح زمين شناسى درة رهق (اولين بار در ايران)؛
- طرح مطالعة اقليم اردستان (اولين بار در ايران)؛

- طرح تحقيقاتى جغرافياى ناحيه اى قروه، بيجار و ديوان دره 
(اولين بار در ايران)؛

ــى تحول الگوى استقرار جمعيت روستايى در استان  - بررس
سمنان (اولين بار در ايران)؛

ــاى عمران  ــى ها و برنامه ه ــت ها، خط مش ــى سياس - ارزياب
روستايى در ايران (اولين بار در ايران)؛

ــتايى در ايران  ــام برنامه ريزى روس ــل نظ ــى و تحلي - بررس
(اولين بار در ايران)؛

ــاى دوم در ناحية  ــترش خانه ه ــى روند ايجاد و گس - بررس
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(براى اولين بار در ايران)؛
- طرح «چشـم انداز و ارائة برنامة پنج سـالة شهردارى 

شهركرد»؛
- طرح «تهية نقشـة يك يكم فرهنگـى، نمونة موردى: 

منطقة 11 شهر تهران»؛
- طرح «تهية نقشـة يك يكم فرهنگـى، نمونة موردى: 

منطقة 3 شهر تهران».

 باتوجـه به طيف مخاطبان مجلة رشـد آموزش جغرافيا 
(معلمـان، دانشـجويان مرتبـط در دانشـگاه فرهنگيان، 
صاحب نظـران و اسـاتيد مراكـز علمى و دانشـگاهى) چه 
توصيه اى براى بهره گيرى از خدمات اين مؤسسـه از سوى 

ايشان داريد؟
ــه مجلة پژوهشى به زبان  ــة جغرافيا در حال حاضر س مؤسس
فارسى منتشر مى كند و قصد انتشار دو مجله به زبان انگليسى را 
ــد آموزش  نيز دارد. اين مجالت براى مخاطبان محترم مجلة رش
ــب اند و اين عزيزان مى توانند مجالت مورد نظر  جغرافيا هم مناس

را از طريق لينك زير دريافت كنند.
http://journals.ut.ac.ir/page/all-journal.html

ــرح زير به اساتيد و  ــتفاده از توليدات مؤسسه به ش ضمناً اس
معلمان عزيز توصيه مى شود:

- اطلس كالن شهر تهران، اطلس اقليمى ايران و اطلس تاريخ 
ايران و جهان؛

- گزارش هاى پژوهشى مؤسسه؛
ــت هاى علمى  ــة جغرافيا به طور ماهانه نشس همچنين مؤسس
ــزار مى كند كه عالقه مندان  ــاى تخصصى مختلف برگ در زمينه ه

مى توانند در آن شركت كنند.
ــة جغرافيا كنفرانس ها و كارگاه هاى زيادى  ــويى، مؤسس از س

برگزار كرده است كه برخى از آن ها به شرح زيرند:
ــش پژوهش ها و قابليت هاى علم جغرافيا در  - برگزارى هماي

عرصة سازندگى، 16-15 مهرماه 1376؛
- برگزارى هفتمين كنگرة جغرافيايى ايران، اسفند ماه 1369؛
ــى انديشه هاى  ــت مقام و بررس ــم بزرگداش - برگزارى مراس
ــكوئى (اولين چهرة ماندگارى  ــين ش ــادروان استاد دكتر حس ش
جغرافياى ايران)، 10 آبان ماه 1385، تاالر شهيد مطهرى دانشگاه 

  مرحوم دكتر ابراهيم جعفرپور     مرحوم دكتر شاپور گودرزى نژاد 

تربيت مدرس؛
ــه هاى  ــى آرا و انديش ــزارى همايش علمى نقد و بررس - برگ
ــكوئى، 3 دى ماه 1386، تاالر  ــتاد دكتر حسين ش ــادروان، اس ش

عالمه امينى دانشگاه تهران؛
ــتايى ايران با  ــعة روس ــزارى دومين همايش ملى توس - برگ
همكارى مؤسسة توسعة روستايى ايران، 11 و 12 دى ماه 1386، 

تاالر عالمه امينى دانشگاه تهران؛
- برگزارى سومين كنفرانس بين المللى مديريت جامع بحران 
ــى و  ــوادث طبيعى، 29 و 30 بهمن ماه 1386، تاالر فردوس در ح

تاالر شهيد آوينى، دانشگاه تهران؛
- همكارى در برگزارى اولين همايش علمى پدافند غيرعامل، 

22 و 23 تيرماه 1387، تاالر عالمه امينى دانشگاه تهران؛
ــجويى جغرافيا،  ــرى دانش ــزارى همايش علمى سراس - برگ
1387، 1389، 1390 و 1391، تاالر عالمه امينى دانشگاه تهران؛

ــى اطالعات مكانى و مديريت  - برگزارى اولين همايش علم
يكپارچة شهرى با همكارى مركز اطالعات جغرافيايى شهر تهران 
(شهردارى تهران)، 14 آبان ماه 1387، تاالر عالمه امينى دانشگاه 

تهران؛
ــى مديريت جامع  ــن كنفرانس بين الملل - برگزارى چهارمي
ــفندماه 1387، سالن همايش هاى  بحران در حوادث طبيعى، اس

رازى، دانشگاه علوم پزشكى؛
ــت  ــزارى دهمين كنگرة جغرافى دانان ايران، ارديبهش - برگ
ــهيد  ــگاه ش ــا همكارى انجمن جغرافيايى ايران و دانش 1388 ب

بهشتى؛
ــوم دكتر  ــالگى زنده ياد مرح ــت صدس ــش بزرگداش - هماي

محمدحسن گنجى، 1390.

مؤسسة جغرافيا در حال حاضر سه مجلة پژوهشى 
انتشار دو  به زبان فارسى منتشر مى كند و قصد 
مجالت  اين  دارد.  نيز  را  انگليسى  زبان  به  مجله 
براى مخاطبان محترم مجلة رشد آموزش جغرافيا 

هم مناسب اند
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چكيده 
ــرايط نهادها و  ــاخص، يكى ش ــتم انتخابات پارلمانى، دو ش ــورها به ويژه سيس ــتم برگزارى و نظارت بر انتخابات كش در سيس
ــور، تا حدود زيادى نمايانگر  ــى فضاى جغرافيايى كش ــازمان دهى سياس ــازمان هاى برگزاركنندة انتخابات و ديگرى چگونگى س س
ــنادى و به شيوة توصيفى - تحليلى و  ــتم برگزاركنندة انتخابات آن هاست. لذا در اين پژوهش با روش اس ــرايط سيس كيفيت و ش
ــتم انتخابات پارلمانى كشور ايران در يك سير تاريخى، به  ــناخت و درك صحيح از سيس با گردآورى اطالعات كتابخانه اى براى ش
ــرايط نهادهاى برگزاركنندة انتخابات در كشور و نيز شرايط سازمان دهى سياسى فضاى جغرافيايى كشور براى برگزارى  مطالعة ش
انتخابات، كه تأثير زيادى در صحت نتايج انتخابات دارد، پرداخته ايم. بر طبق نتايج پژوهش، از لحاظ شرايط سازمان دهى سياسى 
ــور براى برگزارى انتخابات پارلمانى، معيارهاى مورد استفاده در دوره هاى مختلف تك متغيره و بر پاية معيار  فضاى جغرافياى كش
ــور بوده است. از لحاظ شرايط نهادهاى برگزاركنندة انتخابات نيز، به جز دورة مشروطيت  برابرى جمعيت حوزه هاى انتخاباتى كش
كه مسئول برگزارى انتخابات پارلمان كشور در داخل سيستم بسيط حكومتى به صورت غيرمتمركز و به وسيلة انجمن هاى ايالتى 
ــپس نظام جمهورى اسالمى، نهاد مسئول برگزارى انتخابات وزارت كشور  ــده، در دورة پهلوى و س و واليتى برگزار و نظارت مى ش
ــرايط برگزارى انتخابات پارلمانى  ــت. در كل، ماهيت نظام سياسى حاكم، تأثير عمده اى بر ش ــته به دولت اس ــاً وابس بوده كه اساس

ايران داشته است.

كليدواژه ها: سيستم انتخاباتى، انتخابات پارلمانى، كميسيون هاى انتخاباتى1، حوزه هاى انتخاباتى2 

شرايط برگزارى
 انتخابات پارلمانى در ايران

زهرا احمدى پور، دانشيار جغرافياى سياسى دانشگاه تربيت مدرس
عبدالوهاب خوجم لى، كارشناس ارشد جغرافياى سياسى دانشگاه تربيت مدرس
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براى مديريت و نظارت عملى، به صورت وسيع مورد پذيرش قرار 
ــا براى احراز  ــه يكى از مهم ترين كاره ــت، به طورى ك گرفته اس
ــكيل كميسيون هاى  ــروعيت و جلب اعتماد عمومى تش اين مش
ــتقل از دولت است (گاى اس، 1379: 57-66). در  انتخاباتى مس
كشورهايى كه در آن ها انتخابات پارلمانى برگزار مى شود حوزه ها 
ــرار گرفته اند و تعداد حوزه ها و  ــاى انتخاباتى مبنا ق و محدوده ه
ــب پارلمان هاى  ــى روى تركي ــان مى تواند تأثير اساس مرزهايش
ــا و احزاب بگذارد  ــاى حقيقى كانديداه ــتقل مجموع رأى ه مس

(گالسنر3، 1992: 184- 185). 
ــتم  ــورها و به خصوص در سيس ــان كش ــات پارلم در انتخاب
ــات و تعيين  ــى كردن انتخاب ــراى عمليات ــى اكثريتى ب انتخابات
ــرزمين (تقسيمات كشورى)  نمايندگان مردم، نياز به تقسيم س

به حوزه هاى انتخاباتى است (صدوقى، 1381: 2-1).
ــب و حقيقى در  ــة نمايندگى متناس ــيدن به درج براى رس
ــه به صورت اكثريتى  ــژه در انتخابات پارلمانى ك ــات، به وي انتخاب
ــاخص هاى زير در حوزه بندى  ــود، در نظر گرفتن ش برگزار مى ش

انتخاباتى ضرورى است: 
ــراى حفظ ارزش  ــاخص جمعيت برابر ب جمعيت برابر (ش

برابر آراى رأى دهندگان در انتخابات پارلمانى ضرورى است)؛
ــيمات  انطباق مرزهاى حوزه هاى انتخاباتى با مرزهاى تقس
ــاخص در ميزان پاسخ گو  ــورى (رعايت يا عدم رعايت اين ش كش
ــيمات  ــئوالن واحد تقس ــده و مس ــودن نمايندگان برگزيده ش ب
كشورى مربوط و تداخل يا تسهيل روند كارهاى ادارى - اجرايى 

مؤثر است)؛
ــاس  قوميت يا جوامع هم منفعت (گروهى از افراد كه براس

منافع و ارزش هاى مشترك با هم متحد مى شوند)؛ 
ــانى عناصر  ــجام و همس ــى (ميزان انس ــط  جغرافياي محي
ــى در عملكرد حوزة  ــط جغرافياي ــكيل دهندة محي و عوامل تش

انتخاباتى مؤثر است)؛
ــاخص، رعايت  ــى (در اين ش ــاى ارتباطى و دسترس راه ه
ــبكه هاى  الگوهاى تعاملى حمل و نقل، پيوندهاى اقتصادى و ش

مقدمه
ــات پارلمانى براى  ــورها در روند تاريخى برگزارى انتخاب كش
حل مسائل و مشكالت انتخاباتى يا پاسخ گويى به نيازهاى مطرح 
ــوى ارگان هاى  ــده از س ــارهاى وارد ش در جوامع خود و نيز فش
بين المللى براى رعايت اصول دموكراسى، ملزم به اعمال تغييرات 
ــتم هاى برگزارى  ــول در سيس ــى معيارهاى معم ــت برخ و رعاي
انتخابات پارلمانى خود مى شوند كه در روند تكاملى و حركت در 

جهت شرايط مطلوب، ضرورى مى نمايد.
ــا در دوره هاى زمانى  ــور م ــتم و قوانين انتخاباتى كش سيس
ــرايط جغرافيايى- سياسى و نظام حاكم بر  مختلف تحت تأثير ش
ــبتاً متفاوت بوده است، لذا با تغيير  كشور داراى خصوصياتى نس
ــور الزم است قوانين و ارگان ها  ــرايط جغرافيايى- سياسى كش ش
ــوط به برگزارى انتخابات پارلمانى نيز تغيير كند.  و نهادهاى مرب
همچنين تغيير و تحول در نيازهاى عمومى و افزايش آگاهى هاى 
اجتماعى، نياز به تحول در نظام مديريتى كشور را ايجاب مى كند 
و لذا الگوهاى مديريتى نيز بايد تغيير كنند. به موازات اين وضعيت 
ــزارى انتخابات  ــتم ها و ارگان هاى مربوط به برگ ــن و سيس قواني
پارلمانى كشور نيز بايد تكامل يابند. در اين فرايند شناخت دقيق 
از شرايط برگزارى انتخابات پارلمانى دوره هاى مختلف در كشور 
ــوراى اسالمى  ــتم برگزارى انتخابات مجلس ش ــة سيس و مقايس
ــطح  ــور با روندهاى معمول برگزارى انتخابات پارلمانى در س كش
ــعه يافته) در بخش هاى مربوط به  ــورهاى توس جهان (به ويژه كش
ــازمان دهندة فضاى  نهادهاى برگزاركنندة انتخابات و نهادهاى س
ــايانى به حل و  ــور، كمك ش جغرافيايى حوزه هاى انتخاباتى كش
ــائل و مشكالت انتخاباتى كشور خواهد  فصل و پيشبرد بهتر مس
كرد. لذا در اين پژوهش با توجه به مسائل گفته شده مى خواهيم 
به اين سؤال پاسخ دهيم كه برگزارى انتخابات پارلمانى ايران در 
ــروطيت، پهلوى و نظام جمهورى  ــه دورة متفاوت تاريخى مش س

اسالمى ايران چگونه و متأثر از چه عواملى بوده است؟

مبانى نظرى تحقيق
ــورهاى مختلف،  يكى از مهم ترين جنبه هاى انتخابات در كش
ــتى روند  ــب اعتماد عمومى به درس ــات و جل ــروعيت انتخاب مش
انتخابات است. تحكيم دموكراسى مستلزم وجود نهادى است كه 
جريان انتخابات را به صورتى مستقل و درست اداره كند و از نظر 
ــد.  تمام نامزدها و احزاب حاضر در انتخابات، كامًال منصفانه باش
ــيون انتخاباتى مستقل  ــر جهان، تشكيل كميس امروزه در سراس

با تغيير شرايط جغرافيايى- سياسى كشور الزم است 

قوانين و ارگان ها و نهادهاى مربوط به برگزارى انتخابات 

در  تحول  و  تغيير  همچنين  كند.  تغيير  نيز  پارلمانى 

نياز  اجتماعى،  آگاهى هاى  افزايش  و  عمومى  نيازهاى 

به تحول در نظام مديريتى كشور را ايجاب مى كند و 

لذا الگوهاى مديريتى نيز بايد تغيير كنند. به موازات 

اين وضعيت قوانين و سيستم ها و ارگان هاى مربوط به 

برگزارى انتخابات پارلمانى كشور نيز بايد تكامل يابند
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ارتباطى ضرورى است).

روش تحقيق 
ــرايط  ــنادى، ش ــيوة توصيفى - تحليلى و اس اين مقاله به ش
ــى كرده است.  ــور ايران را بررس برگزارى انتخابات پارلمانى كش
ــتفاده شده  در تدوين مطالب از منابع و اطالعات كتابخانه اى اس

است.

محدودة مورد مطالعه 
ــزارى انتخابات  ــتم برگ ــرو پژوهش در اين مقاله، سيس قلم
ــور ايران در دوره هاى مختلف تاريخى مشروطيت،  پارلمانى كش
ــت و در آن به تحليل كلى  ــالمى اس پهلوى و نظام جمهورى اس
ــث قوانين، نهادهاى  ــور ايران از حي نظام انتخابات پارلمانى كش

برگزاركنندة انتخابات و محيط جغرافيايى پرداخته مى شود.

يافته هاى تحقيق 
انواع كميسيون هاى انتخاباتى

كميسيون هاى مستقل4
اگر نهاد برگزارى انتخابات در يك كشور به صورت يك سازمان 
يا نهاد مستقل اجرايى و به صورت دائمى سازمان دهى شده باشد 
ــكيل دهندة آن از  ــتگى اعضاى تش كه از لحاظ اختيارات و وابس
ــردان حاكم بتوانند  ــند، به طورى كه دولت  م ــتقل باش دولت مس
ــوذ را در تصميم گيرى هاى آن ها اعمال كنند و كلية  كمترين نف
ــر انتخابات بر عهدة آن ها  ــازمان دهى، اجرا و نظارت ب وظايف س

موقت ندارند. اما از لحاظ انتخاب اعضاى كميسيون و نيز بعضى 
ــاى انتخاباتى،  ــازمان دهى انتخابات مثل حوزه بندى ه از امور س
ــته به دولت اند و بعد از انتخابات اعضا، دولت حق هيچ گونه  وابس

دخالتى در عملكرد آن ها را ندارد.

كميسيون هاى وابسته6
ــه به صورت  ــى مى گويند ك ــزارى انتخابات ــه نهادهاى برگ ب
ــكيل و بعد از اتمام كار  ــت و در مواقع برگزارى انتخابات تش موق
اجراى انتخابات منحل شوند يا به عنوان يكى از بازوهاى اجرايى 
ــند. از  ــته باش ــت، وظيفة برگزارى انتخابات را بر عهده داش دول
ــازمانى كامًال زيرمجموعة دولت به حساب مى آيند و در  لحاظ س
تصميم گيرى هاى فنى مثل حوزه بندى انتخاباتى و سازمان دهى 

شكل 1 كميسيون هاى مستقل دولت

شكل 2: كميسيون هاى نيمه مستقل دولت

ــد، به اين نوع نهادها، كميسيون هاى مستقل  ــته شده باش گذاش
برگزارى انتخابات مى گويند. 

كميسيون هاى نيمه مستقل5
ــى مى گويند كه به صورت  ــته از نهادهايى انتخابات به آن دس
يك نهاد سازمانى براى برگزارى انتخابات سازمان دهى شده اند و 
به صورت دائمى جزو نظام حكومتى كشور تلقى مى شوند و حالت 

شكل 3: كميسيون هاى وابسته دولت

ــد و تحت نفوذ  ــن انتخاباتى دخالتى ندارن ــزاب و وضع قواني اح
دولت اند و فقط مسئول اجراى انتخابات يك دورة خاص هستند. 
ــطه از طرف رئيس دولت انتخاب  ــتقيماً يا با واس رئيس آن مس

مى شود.

معيارهاى مورد استفاده در حوز ه بندى هاى 
انتخاباتى ايران 

ــررات  ــن و مق ــه در قواني ــى هاى صورت گرفت ــق بررس طب
ــه در ايران  ــزارى انتخابات قوة مقنن ــده مربوط به برگ تنظيم ش
ــور به صورت  ــطح كش به مبحث حوزه بندى هاى انتخاباتى در س

۴٨
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 4/ تابستان 1393



ديگر  بار  اسالمى،  انقالب  پيروزى  با 

مكانيسم هاى انتقال ارادة ملت به رأس حكومت 

و  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات  نظير 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا به صورت جدى 

دنبال و نهادهاى جانبى نظارت بر اين مكانيسم 

همچون شوراى نگهبان به موازات آن ها نيز، با 

توجه به ماهيت اسالمى نظام جمهورى اسالمى، 

تشكيل شد، ولى با گذشت زمان و با توجه به 

ماهيت بسيط و تك ساخت نظام حكومتى و نيز 

نظام  با  معارض  بعضى حركت هاى  شكل گيرى 

سياسى در مركز و مناطق حاشيه اى كشور و 

امنيت ملى در  شروع جنگ تحميلى، مسائل 

اولويت برنامه هاى نظام قرار گرفت كه به تبع آن 

تغييراتى در ساختار مجلس شوراى اسالمى و 

محدوديت هايى در اختيارات شوراهاى اسالمى 

عناصر  و  ساختار  و  شد  اعمال  روستا  و  شهر 

تا  نيز  كشور  پارلمانى  انتخابات  برگزاركنندة 

حدود زيادى زير نفوذ نهاد دولت يا وزارت كشور 
پايه ريزى شد

ــكل  ــت و چنين مواردى اغلب به ش ــده اس جداگانه پرداخته نش
ماده و بند در لوايح مربوط به مقررات انتخاباتى گنجانده شده اند. 
ــاره كرد كميسيون و نهاد مستقلى نيز براى امر  همچنين بايد اش
مرزبندى حوزه هاى انتخاباتى كه به صورت ضابطه مند و براساس 
شاخص ها و معيارهاى اصولى و علمى به اين امر بپردازد، در نظر 
گرفته نشده است. در كل، مى توان نتيجه گرفت كه مى بايست به 
مسئلة مرزبندى حوزه هاى انتخاباتى سطح كشور كه مستقيماً با 
نتايج انتخابات در ارتباط است از سوى قانون گذاران و مسئوالن 
ــترى صورت بپذيرد. با توجه به مسئلة روش ها  كشور توجه بيش
ــده در كشور  و معيارهاى حوزه بندى انتخاباتى در نظر گرفته ش
ــت كه در زمينة  ــارة قوانين و مقرراتى پرداخ ــد به بحث درب باي
ــته بعد از تشكيل  ــال گذش ــور در صد س برگزارى انتخابات كش

مجلس مشروطه به تصويب رسيده اند. 

شرايط برگزارى انتخابات مجلس دوران 
مشروطيت، پهلوى و جمهورى اسالمى ايران

ــت مردمى انقالب  ــى، با توجه به ماهي ــير تاريخ از لحاظ س
مشروطيت كه به تبع آن شكل گيرى سازمان دهى سياسى فضاى 

ــاس تفاوت هاى مناطق جغرافيايى و به صورت ايالتى  كشور براس
ــكل گرفته بود، سطح گسترده اى از  ــازمان دهى و ش و واليتى س
اختيارات و وظايف ادارى، اجرايى و نظارتى و برگزارى انتخابات 
مجلس شوراى ملى بر عهدة اين انجمن ها بوده و فرايند برگزارى 
ــترده اى در داخل  ــور نيز به صورت گس ــطح كش انتخابات در س
ــده در داخل اياالت و واليات  ــازمان دهى ش مناطق جغرافياى س
ــيط- غيرمتمركز). با  ــده است (سيستم حكومتى بس اجرا مى ش
توجه به ماهيت مردمى انجمن هاى ايالتى و واليتى، اعمال نفوذ 
ــد برگزارى انتخابات  ــوى حكومت مركزى در فراين كمترى از س
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مسئلة  به  كه  گرفت  نتيجه  مى توان 
انتخاباتى سطح كشور كه  مرزبندى حوزه هاى 
از  است  ارتباط  در  انتخابات  نتايج  با  مستقيماً 
سوى قانون گذاران و مسئوالن كشور بى توجهى 

صورت گرفته است

ــايى و كاهش  ــى از نارس با ناامنى ها و قانون گريزى هاى ناش
قدرت حكومت مركزى قاجار و به تبع آن انقراض رسمى سلسلة 
ــوى مجلس مشروطيت و به قدرت رسيدن رضاشاه  قاجاريه از س
ــته از آرمان سياسى  ــتم ايالتى و واليتى كه برخاس پهلوى، سيس
ــترك ملت بود، ملغى و به جاى آن سيستم بسيط و متمركز  مش
ــد كه به جز دورة  ــور حاكم ش ــى، ادارى و اجرايى بر كش سياس
ــى، نظام انتخاباتى كشور را  ــالة 1320 تا 1332 شمس دوازده س
ــا وجود اينكه تا حدود زيادى تحت تأثير نظام انتخاباتى دوران  ب
ــور برگزار  ــبتاً به صورت مردم مح ــت و نس ــروطيت قرار داش مش
ــرار داد و نهاد مجلس  ــى تحت تأثير ق ــد، به طور محسوس مى ش
ــتبدادى نظام پهلوى تا  ــا توجه به ماهيت اس ــوراى ملى نيز ب ش
ــت و جنبة  ــت نفوذ حكومت مركزى قرار داش حدود زيادى تح

تشريفاتى به خود گرفت.
با پيروزى انقالب اسالمى، بار ديگر مكانيسم هاى انتقال ارادة 
ــوراى اسالمى و  ملت به رأس حكومت نظير انتخابات مجلس ش

شوراهاى اسالمى شهر و روستا به صورت جدى دنبال و نهادهاى 
جانبى نظارت بر اين مكانيسم همچون شوراى نگهبان به موازات 
ــالمى،  ــالمى نظام جمهورى اس آن ها نيز، با توجه به ماهيت اس

تشكيل شد. 
ــكل گيرى  ــالمى ايران، ش ــاى نظام جمهورى اس از ويژگى ه
ــوراى نگهبان است. علت وجودى اين شورا حفظ ماهيت  نهاد ش
ــالمى نظام جمهورى اسالمى ايران است كه وظيفة نظارت بر  اس
ــالمى را بر عهده دارد. همچنين در  ــوراى اس مصوبات مجلس ش
برگزارى انتخابات در سطح كشور نيز، نقش ناظر را بر عهده دارد 
ــور به عنوان مأمور  ــالف ميان وزارت كش ــورت وقوع اخت و در ص
برگزاركنندة انتخابات و شوراى نگهبان به عنوان ناظر، رأى نهايى 
ــوراى نگهبان به عنوان نهادى مستقل از دولت صادر خواهد  را ش

كرد.

تجزيه و تحليل و نتيجه گيرى
طبق بررسى هاى صورت گرفته از لحاظ نهاد مسئول برگزارى 
ــروطيت  ــور، در دورة مش ــارت بر انتخابات پارلمانى در كش و نظ
ــتقيم  ــب مردم با رأى مس ــى و واليتى منتخ ــاى ايالت انجمن ه
ــدند و مسئوليت برگزارى و نظارت بر حسن  مردم انتخاب مى ش
ــتند، در دورة نظام هاى پهلوى و  اجراى انتخابات را بر عهده داش
جمهورى اسالمى ايران، وظيفة برگزارى انتخابات بر عهدة وزارت 
ــت، با اين تفاوت كه در نظام جمهورى اسالمى  ــور، بوده اس كش
ــوراى نگهبان خواهد  وظيفة نظارت بر انتخابات بر عهدة نهاد ش
ــت.  ــالمى اس بود كه نهادى جدا از دولت و حافظ منافع نظام اس
ــر دوران صدسالة برگزارى انتخابات پارلمانى  همچنين در سراس
در كشور (به جز دوران مشروطيت كه در آن نهاد منتخب و ثابت 
ــاى ايالتى و واليتى تحت نفوذ اندك نهاد دولت محلى،  انجمن ه
ــته اند)  ــئوليت برگزارى و نظارت بر انتخابات را بر عهده داش مس

صورت مى گرفت و در كل، انجمن هاى ايالتى و واليتى كه كامًال 
ــكل  منتخب مردم و با توجه به تفاوت هاى جغرافياى مناطق ش
ــئوليت برگزارى و  ــه بودند، تحت نظارت حاكم محلى مس گرفت
ــوراى ملى  ــتند و مجلس ش نظارت بر انتخابات را بر عهده داش
ــته از فرايند انتخابات پارلمانى بود، رأى نهايى را در  كه برخاس

ارتباط با صحت انتخابات صادر مى كرد.

جدول 1: شاخص هاى حوزه بندى انتخاباتى در ايران،   همراه با دورة زمانى كاربرى 
دورة زمانى شاخص هاى حوزه بندى

تمام دوره هابرابرى جمعيت حوزه هاى انتخاباتى1

2

انطباق حوزه هاى انتخاباتى كشور براساس 
تقسيمات كشورى استان و شهرستان (با در 

نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى 
و نظاير آن ها)

بعد از انقالب اسالمى

قانون در نظر گرفتن يك نماينده براى هر يك 3
دورة پهلوى و بعد از انقالباز اقليت هاى دينى كشور

قانون در نظر گرفتن نمايندة مستقل براى پنج 4
ايل عمدة كشور

از دورة مشروطه تا اواسط 
دورة پهلوى اول

مأخذ: نگارنده
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پى نوشت ها 
1. electoral commissions 
2. Constituencies
3. Glassner 
4. Independent Commissions
5. Semi-Independent Commissions 
6. Dependent Commissions
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ــتقل و دائمى براى امر برگزارى و نظارت بر  ــازمان مس نهاد و س
انتخابات در داخل نظام حكومتى كشور پايه گذارى نشده است و 
از اين لحاظ، نهادهاى برگزارى انتخابات در كشور جزو نهادهاى 

وابسته طبقه بندى مى شوند.
ــى هاى صورت گرفته در قوانين انتخاباتى كشور،  طبق بررس
ــراى تعيين حوزه هاى  ــت مهم ترين معيار ب ــوان نتيجه گرف مى ت
انتخاباتى، برابرى جمعيت حوزه هاى انتخاباتى كشور بوده است. 
به جز موارد استثنايى، چون قانون در نظر گرفتن نمايندة مستقل 
ــوى اول به كار برده  ــور كه تا دورة پهل ــراى پنج ايل عمدة كش ب
ــر گرفتن يك نماينده براى هر يك از  ــد و نيز قانون در نظ مى ش
ــور كه در دورة پهلوى اول و بعد از  اقليت هاى پنج گانة دينى كش
انقالب اسالمى به كار برده شده است و تأكيد بر انطباق حوزه هاى 
ــور بر تقسيمات كشورى استان و شهرستان، با در  انتخاباتى كش
ــى، جغرافيايى و نظاير آن ها،  ــانى، سياس نظر گرفتن عوامل انس
معيار خاص ديگرى را نمى توان براى مسئلة معيارهاى مرزبندى 
ــور برشمرد. با بررسى سه دورة متفاوت  حوزه هاى انتخاباتى كش
از نظام هاى سياسى حاكم بر كشور، بايد گفت معيارهاى ترسيم 
ــوده و عامل جمعيت  ــور تك متغيره ب ــاى انتخاباتى كش حوزه ه
ــى موجود، اساس  ــيمات سياس برابر حوزه هاى انتخاباتى و تقس
ــكيل مى داده است. همچنين ماهيت  شكل گيرى حوزه ها را تش

ــتر جنبة بسيط و تك ساخت  ــى حاكم كه بيش و نوع نظام سياس
ــت در هر دو جنبة مورد بررسى پژوهش، در مكانيسم  داشته اس
ــور، تأثيرى بنيادين بر جاى  ــزارى انتخابات پارلمانى در كش برگ

گذاشته است.
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تفكر سيستمى و آموزش جغرافيا يا
اف
غر
ج
ة 
سف

فل

بحثى در فلسفة آموزش جغرافيا

چكيده
ده فرمان روش سيستمى و اصل الگوى انتقال فشار در مديريت 
ــطوح  ــتمى، راهكارى اجرايى براى كالس هاى جغرافيا از س سيس
ابتدايى تا عالى است كه يادگيرى عمقى، انتقادى و كاربردى آموزش 
جغرافيا را تسهيل مى كند و سبب مى شود به متنوع بودن روش هاى 
تدريس جغرافيا احترام گذاشته و از راه حل هاى مسّكن اجتناب شود.

ــدرس، يادگيرندگان، تفكر  ــا، م كليدواژه هـا: كالس جغرافي
سيستمى

مقدمه
ــطوح ابتدايى تا عالى به مثابه  ــاى درس جغرافيا از س كالس ه
ــت كه در آن معلم و استاد جغرافيا (در اين مقاله  ــتم اس يك سيس
عنوان مدرس استفاده مى شود) اهداف وااليى را از آموزش آن تعقيب 
مى كنند و هرگز به راه حل هاى مسّكن به دليل فشار دانش آموزان و 
دانشجويان (در اين مقاله يادگيرندگان) اكتفا نمى كنند. اين هدف از 
آن رو ارزشمند است كه استعداد يادگيرندگان را در جهت مطلوب 
سوق مى دهد. جغرافيا علمى است كه به بهروزى بشر كمك مى كند و 
كالس هاى جغرافيا، مكانى براى تفكر، خالقيت و شناخت و كل نگرى 
ــتمى را  ــت. كل نگرى جغرافيا، اهداف تفكر سيس يادگيرندگان اس
پوشش مى دهد. هر سيستم يك كل است و يك ويژگى  اصلى دارد 
و آن اينكه از بخش ها و اجزاى وابسته به هم (شكوئى، 1382: 153) 
تشكيل شده است. بايد پذيرفت كه تفكر سيستمى عامل مهمى در 

ــفة آموزش جغرافياست، زيرا كاربرد فلسفه شك كردن و طرح  فلس
پرسش نو است (اسميت، 1377: 33 و 30).

ــه به  ــت كه ما چون هميش ــتمى آن اس مثال بارز تفكر سيس
ــگل را نمى بينيم، يعنى به كل و ابعاد  درخت ها نگاه مى كنيم جن
آن توجه نداريم. جغرافى دان به سيارة زمين به عنوان يك مجموعة 
ــيارة عظيم به  ــد و مى داند كمك به اين س ــد نگاه مى كن هدفمن
ــت كه هدفمند و كاربردى بودن  مدد نظريه هاى نوينى ميسر اس
ــس در كالس هاى جغرافيا طرح  ــند. پ علم جغرافيا را تحقق بخش
سؤال ها و پاسخ هاى كليشه اى، كليد حل مسائل جغرافيايى نيست 
و سؤال هاى جغرافيايى بايد در جهتى باشد كه جنبه هاى اساسى 
علم جغرافيا را درنظر گيرد، و اين ديد كل نگر و تركيبى جغرافى دان 
ــرا جغرافى دان  ــاند، زي ــت كه به اين مهم، جامة عمل مى پوش اس
پديده هاى جغرافيايى را منفرد و بدون ارتباط با يكديگر نمى بيند 
ــت  ــرايطى امكان پذير اس و آن ها را تعميم مى دهد؛ و تعميم در ش
ــه يكديگر و در عين  ــباهت هاى پديده هاى جغرافيايى ب كه به ش
ــاى جغرافيايى مكان ها توجه  ــال منحصر به فرد بودن ويژگى ه ح
ــا را از ياد نبريم. اين بدان  ــم و ارتباط بين پديده ها و مكان ه كني
ــتمى را در مطالعات موردى  ــت كه از يك طرف ديد سيس معناس
ــه داريم كه لزوم حركت رو به  ــر داريم و از طرف ديگر توج مدنظ
ــته نيست و پيوسته در  جلوى علم جغرافيا، ادامة روش هاى گذش
ــود. جغرافى دان در اين راه، نيازمند خالقيت  آن تجديد نظر مى ش
ــجويان جغرافيا، افكار  ــه بايد، براى مثال، دانش ــت ك و نوآورى اس
جغرافى دانان را نقد كنند و نظرات جديد ارائه دهند كه ابتداى آن 

ء
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ــود. اين مقاله با اين هدف و با  ــروع مى ش از كالس هاى جغرافيا ش
توجه به تفكر سيستمى تهيه شده و حاصل تجربيات نويسنده در 

تدريس جغرافيا طى سال هاست.

تفكر سيستمى و الگوى انتقال فشار
يكى از الگوهاى مهم در مديريت تفكر سيستمى، الگوى انتقال 
ــطوح مختلف  ــت كه با كالس هاى درس جغرافيا در س ــار 1 اس فش
هم خوانى دارد و داستان آن با مثالى از هلن كلر بيان مى شود. هلن كلر، 
ــود كه والدين او به طور  ــنوا و بدون توان تكلم ب دخترى نابينا و ناش
ناخواسته تمام فشارها و مشكالت وارد بر او را متوجه خودشان ساخته 
بودند. بنابراين هلن هم عادت كرده بود هر كارى كه دوست داشت 
انجام بدهد، زيرا مى دانست والدينش از او حمايت خواهند كرد، بدين 
ــراى او رخ مى داد طورى عمل مى كرد كه  ترتيب هر حادثه اى كه ب
بيشتر و بيشتر والدينش مجاب شوند كه او به راستى درمانده است. 
اگر تالش هاى بى وقفه و خستگى ناپذير معلم او، آن ساليوان (همان 
كسى كه از كمك هاى بى مورد به او اجتناب مى كرد و او را از متكى بار 
آمدن به ديگران باز مى داشت) نبود، شايد هيچ گاه هلن به توانايى هاى 
ــتان هلن كلر به خوبى اين معنا را  ــت نمى يافت. داس واقعى خود دس
ــّكن اجتناب كرد و نگذاشت  بيان مى كند كه بايد از راه حل هاى مس
فشار مسئله ما را به سمت اجراى يك راه حل مسّكن رهنمون سازد 
ــتمى در  (عبدى، 1390: 50). اين مثال، راه  را براى ارائة تفكر سيس

كالس درس باز مى كند.
مى دانيم كه سيستم مجموعه اى از اجزاست كه هدف خاصى 
ــتم باز  را دنبال مى كند. اگر كالس جغرافيا را به عنوان يك سيس
ــتم  ــتند كه درون سيس نگاه كنيم ورودى آن  يادگيرندگانى هس
ــه  اين دليل اهميت دارد  ــوند و خروجى آن ب آموزش داده مى ش
ــى و جغرافى دانان جديد،  ــبى را از علم جغراف كه بازخورد مناس
ــان مى دهند  ــه مى كند. بازخوردهاى جامعه نش ــه جامعه عرض ب
ــت. يكى از مهم ترين  ــتم كالس، چه رخ داده اس كه درون سيس
ــودن تفكر  ــه از كاربردى ب ــب جامع ــن رخدادها، درك مناس اي
ــكالت جامعه و كمك  ــالق جغرافى دانان نوظهور در حل مش خ
ــت. به بيان ديگر، جغرافى دانان نوظهور قسمتى از  به انسان هاس
ــا ديگر متخصصان  ــتند و همراه ب ــرماية اجتماعى جامعه هس س
ــتند كه ايده هاى مشترك  «نتيجة تعامل و همكارى افرادى هس
ــطح مدارس نيز بايد اذعان  دارند» (بيك نژاد، 1390: 13). در س
ــى يادگرفتن،  ــرن 21، تواناي ــن مهارت در ق ــرد كه بزرگ تري ك
ــت. درواقع آهنگ تغيير  ــوش كردن و دوباره ياد گرفتن اس فرام
ــرايط متغير به گونه اى است كه عمل به  ــازگارى با ش و نياز به س
شيوة گذشته توان پاسخ دهى به تقاضاى امروز را نخواهد داشت. 
ــازد.  امروزه دانش آموز، خودش با راهنمايى معلم، دانش را مى س
ــب براى دانش  جديد فراهم  ــترى مناس او با اين كار مى تواند بس

سازد (مرادى، 1387: 37-36).

نياز به الگوهاى نوين تدريس در كالس هاى آموزش 
جغرافيا با تفكر سيستمى

ــتقيم در  ــخ مس ــر متخصصان آموزش، قرار دادن پاس از نظ
ــاب و مدرس متكى مى كند  ــار يادگيرندگان، آنان را به كت اختي
ــان ندهند كه در نتيجه از  ــود از خود كوششى نش و باعث مى ش
يادگيرى رضايت خاطر به دست نمى آورند و انگيزه هاى يادگيرى 
در آنان تضعيف مى شود. به بيان ديگر، هدف از آموزش، انباشتن 
ــت يافتن او  ــت، بلكه هدف دس ذهن يادگيرنده از معلومات نيس
ــت. به عبارت ديگر، آموزش يك موضوع براى  به تفكر منطقى اس
اين نيست كه در وجود يادگيرنده كتابخانة زندة كوچكى از يك 
موضوع ايجاد كنيم، بلكه براى اين است كه يادگيرنده به تفكرى 
منطقى دست يابد و موضوعات را بررسى كند و در جريان كسب 

دانش شركت داشته باشد (شاه آبادى، 1389: 7).
آموزش، زندگى افراد را تغيير مى دهد (رال، 1377: 25) و هستة 
اصلى جريان تدريس، ايجاد شرايط و محيطى است كه يادگيرنده، 

بتواند در آن به تعامل بپردازد (جويس، 1372: 35).
ــة ما ياد مى گيريم كه با افزايش مهارت، آن نوع از دريافت  هم
حسى را انتخاب كنيم كه بتوانيم با حداقل سرمايه گذارى حداكثر 

اطالعات را به دست آوريم (الول، 1366: 126).
بنابراين يادگيرندگان كالس جغرافيا بيشتر خواهان تدريس با 
شيوه هاى قديمى و بيان نكات مهم براى اخذ نمرة بهتر در امتحان ها 
هستند و لذا فشارى مضاعف بر مدرسان وارد مى كنند تا به همين 
شيوه يادگيرى جغرافيا را تسهيل كنند. فشار ديگر از طرف عوامل 
اجرايى است كه مى خواهند نمودارها، ميزان باالى نمرات را نشان 

دهند.
ــدگان جغرافيا در  ــا مى دانند كه يادگيرن ــان جغرافي اما مدرس

بلندمدت خواستار دستيابى به چند هدف عمده هستند:
ــادى از كتاب هاى مختلف  ــتقل و درك انتق ــة مس 1. مطالع

جغرافيايى؛
2. درك بهتر محيط اطراف خود و جهان با تفكر سيستمى؛

3. بهبود تحليل هاى جغرافيايى خود.
ــتر علم  يادگيرندگان جغرافيا نيازمند آنند كه بتوانند در بس
ــا و مدل هاى جغرافيايى  ــك و ترديد كنند و نظريه ه جغرافيا ش
ــود مورد تحقيق و پااليش  ــا واقع بينى در محيط پيرامون خ را ب
ــد. براى مثال در مقاالت  ــرار دهند و نظريه هايى نو عرضه كنن ق
ــتفاده مى كنند، بيشتر  ــجويانى كه از مدل ها اس جغرافيايى دانش
ــده و ماتريس2 ها مورد استفاد قرار مى گيرند،  مدل هاى اثبات ش
ــت مى كنند و  ــوزة برنامه ريزى خطى حرك ــتر در ح ــى بيش يعن
ــوند. مؤلف اين مقاله  ــزى غيرخطى كمتر وارد مى ش در برنامه ري
ــتمى (حسينى، 1380:  ــتورالعمل روش سيس با توجه به ده دس
ــت كه مى تواند در كالس هاى  75-77) جدولى را تهيه كرده اس

آموزش جغرافيا مورد توجه قرار گيرد.
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نتيجه گيرى
كالس جغرافيا به عنوان يك فضاى آموزشى نيازمند انعطاف پذيرى 
و تغيير الگوهاست. براى مثال اگر بخواهيم كالس هاى درس جغرافيا 
داراى الگوى فراگير محورى و كار گروهى باشند، ابتدا بايد وضعيت 
قرارگيرى ميز و صندلى ها را تغيير دهيم تا فراگيران تماس چهره به 
ــته باشند و بتوانند موضوعات را مورد  چهرة مناسب با يكديگر داش

بررسى و تجزيه و تحليل گروهى قرار دهند.
ــت كه از محيط هاى  ــال ديگر، الگوى كالس بدون ديوار اس مث
ــگاه  ها تا  ــدارس، پارك هاى اطراف، آزمايش ــك مانند حياط م نزدي

محيط هاى دور روستاها و شهرها را در بر مى گيرد.
ــب  ــى مناس در كالس هاى جغرافيا، نيازمند ابزارهاى آموزش
ــتيم، اما مهم ترين عامل، منش مدرس  ــه و رايانه هس به ويژه نقش

ــت تا از اين طريق  ــب با يادگيرندگان اس جغرافيا در تعامل مناس
ــود. با تفكر  ــاط تبديل ش ــك كالس به محيطى بانش محيط خش
ــفة خاصى حركت  ــاى فلس ــا بر مبن ــتمى، كالس جغرافي سيس
ــبب  ــر كلى نگر و هدف دار س ــت كه تفك ــن اس ــد و آن اي مى كن
مى شود كالس هاى جغرافيا، كالس هاى شناخت عمقى و انتقادى 
ــان ها باشد. مدرسان  ــرايط زندگى انس و كاربردى براى بهبود ش
ــدگان و بهبود تفكر آنان معتقدند و  ــا به تعامل با يادگيرن جغرافي
هرگز يادگيرنده را كتابخانه اى سيار فرض نمى كنند كه طوطى وار 
ــر انتقادى و  ــد، بلكه به تفك ــى را بيان مى كن ــم جغرافياي مفاهي

كاربردى او اعتقاد راسخ دارند.
ــد. يكى از اين  ــوزش جغرافيا از جهات خاص تبعيت مى كن آم
ــى آموزش ما نهفته است و ديگرى در اصول  جهات در اصول اساس
ــى. در آموزش جغرافيا به اين نكته  ــطح جهان آموزش جغرافيا در س
توجه مى شود كه جغرافيا علمى توصيفى نيست، بلكه علمى كاربردى 
براى زندگى بهتر و نيازمند كلى نگرى و ديد سيستمى براى آموزش 

عمقى و انتقادى است.

پى نوشت ها
1. Shifting The Burden
2. جبر ماتريسى، شاخه اى از جبر است كه بر عمليات در ردة خطى اشاره دارد 

(اپنهام، 1379: 8).
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ترجمة غالم رضا احمدى، تهران: ققنوس.
11. مرادى، فريبا (1387)، «تغيير در شيوة تدريس»، ماهنامة رشد تكنولوژى 

آموزشى، شمارة 192.

جدول 1: ويژگى هاى مهم كالس هاى آموزش جغرافيا براساس تفكر سيستمى

ويژگى  كالسدستورالعملرديف

براى نگه داشتن ثبات نبايد 1
تنوع ها را از ميان ببريم.

تنوع روش هاى تدريس.

هرگونه كوششى براى 2
ساده تر كردن كارى پرخطر 

است، زيرا نابسامانى ها و 
بى تعادلى هاى بسيار پديد 

خواهد آمد.

خطر اجراى روش هاى ساده با يادگيرى 
سطحى.

بايد به دنبال نقاط حساس و 3
مؤثر گشت.

استعداديابى يادگيرندگان و روش هاى 
مناسب تدريس با آن.

بايد با به كار بستن عدم 4
تمركز، تعادل را دوباره برقرار 

ساخت.

عدم تمركز به معناى اختيار دادن به 
يادگيرنده در آموزش جغرافيا و بسنده  

كردن به نقش نظارتى مدرس جغرافياست.

بايد براى سيستم 5
محدوديت هايى به وجود 

آوريم.

سيستم كالس جغرافيا نيازمند سخت گيرى 
مدرس براى يادگيرى عمقى و با ديد 

انتقادى است.

پذيرش تباين و اختالف 6
براى ايجاد وحدت.

پذيرش ميزان متفاوت استعداد و دريافت 
يادگيرندگان.

براى تكامل يافتن بايد در 7
سيستم رخنه كرد.

رخنه در يادگيرندگان با روش هاى نوين 
تدريس.

بايد هدف هاى كلى را به 8
برنامه ريزى دقيق همة 

جزئيات ترجيح داد.

بيشتر اختيار دادن به فراگيران براى 
يادگيرى عمقى مفاهيم جغرافيايى.

بايد بتوان انرژى فرمان دهى 9
را به كار گرفت.

به محض احساس خطر از دور افتادن جهت 
مناسب يادگيرى، مدرس جغرافيا به كالس 

درس جهت مناسب مى دهد.

بايد به مهلتى كه براى 10
دريافت پاسخ ضرورى است، 

توجه كرد.

زمان مناسب براى تحليل هاى مناسب 
يادگيرندة جغرافيا را مدرس آن در نظر 

مى گيرد.
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ــادف با «روز معلم و  ــق الهى در تاريخ 1392/2/18 مص با توفي
ــم، همايش دبيران جغرافيا  ــت مقام معل بصيرت» از هفتة بزرگداش
ــل ناحيه و منطقة  ــان جغرافيا از چه ــور 250 نفر از معلم ــا حض ب
ــكدة ادبيات و  ــتان اصفهان در تاالر صائب دانش آموزش وپرورش اس
علوم انساني دانشگاه اصفهان به ميزباني دانشكدة علوِم جغرافيايي و 
برنامه ريزي، و قطب علمي برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان برگزار 

شد. 
اين همايش با عنوان «مباحث روز علم جغرافيا» بنا به ضرورت 
تعامل بين آموزش وپرورش و دانشگاه و براساس بند 4-3 سياست هاي 
ــوي مقام معظم  ــي ايجاد تحول در آموزش وپرورش ابالغي از س كل
رهبري به منظور توسعة مهارت هاي حرفه اي و توانمندي هاي علمي 

و تربيتي معلمان جغرافيا، برنامه ريزي و اجرا شد.
ــه با تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد، پخش نماهنگ سرود  جلس
ــاغ اصفهان  ــران و نمايش كليپ پنجمين ب ــالمي اي جمهوري اس
ــگاه اصفهان) آغاز شد. پس از آن دكتر مسعود تقوايي رئيس  (دانش
محترم دانشكدة علوم جغرافيايي و برنامه ريزي، ضمن خيرمقدم گويي 
ــيس تاكنون  ــة گزارش فعاليت هاي گروه جغرافيا از بدو تأس به ارائ
پرداختند. دربارة تأسيس دانشكدة علوم جغرافيايي و ايجاد گروه هاي 
ــكده،  ــكده، برنامه هاي آيندة دانش جديد، احداث محل جديد دانش
عناوين مجله هاي منتشر شدة دانشكده، روند تنظيم سند جغرافيا در 
چشم انداز 1404 و نقش دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان 

در تهية آن و مسائلي از اين قبيل نيز، توضيحاتي داده شد.
ــپس به دعوت مجري، هيئت رئيسة همايش، دكتر سيروس  س
شفقي و دكتر حسنعلي غيور و خانم دكتر ايران غازي در جايگاه قرار 
ــخنرانان به ترتيب، پيرامون موضوعات زير به سخنراني  گرفتند و س

معلمان جغرافياى استان اصفهانمعلمان جغرافياى استان اصفهانمعلمان جغرافياى استان اصفهان

پرداختند: 
1. دكتر اصغر ضّرابي (عضو هيئت علمي دانشگاه و رئيس گروه 

جغرافيا و برنامه ريزي شهري)
موضوع سخنراني: آينده پژوهي در شهرهاي خالق

2. دكتر حسنعلي غيور (عضو هيئت علمي دانشگاه)
موضوع سخنراني: بحران هاي محيطي

ــيروس شفقي (عضو هيئت علمي دانشگاه و مؤسس  3. دكتر س
گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان)

ــي موردي شهر  ــهرهاي اسالمي و بررس ــخنراني: ش موضوع س
اصفهان

ــكندر صيدايي (عضو هيئت علمي دانشگاه و  ــيد اس 4. دكتر س
رئيس سابق گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان)

موضوع سخنراني: جغرافيا در سند چشم انداز 1404
5. دكتر ايران غازي (عضو هيئت علمي دانشگاه)

موضوع سخنراني: انرژي
در ادامه با اهداي لوح هايي از طرف مديركل محترم آموزش وپرورش 

استان اصفهان از سخنرانان تقدير و تشكر به عمل آمد.
در انتهاي جلسه، بيانية پاياني همايش دبيران جغرافياي استان 
ــركت كنندگان در همايش قرار  ــد و مورد تأييد ش اصفهان قرائت ش

گرفت.
در ضمن، تعدادي از مسئوالن آموزش وپرورش استان اصفهان و 
دانشگاه اصفهان و مسئوالن استاني از جمله مديركل بحران استانداري 

اصفهان در جلسه حضور داشتند.
گفتني است كه پس از اقامة نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد 
ــجره دانشگاه اصفهان، شركت كنندگان براي صرف ناهار به سالن  ش

همايش يك روزة 
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ــن برنامه ها، پذيرايي  ــد. همچنين در بي ــگاه رفتن غذاي كوثر دانش
ــگاه اصفهان به  ــت دانش صورت گرفت و هديه اي نيز از طرف رياس

شركت كنندگان در همايش تقديم شد.

َُّه َخْيُر ناِصٍر َو ُمعْين بِْسمِ اهللا الرَّحمِن الرَّحيم َو بِِه نَْسَتعيْن اِن
بيانية پاياني همايش دبيران جغرافياي استان اصفهان

ــف خود، مجال  ــبحان را كه با عنايت و لط ــپاس خداوند س س
ــتان اصفهان را در بهار  برگزاري اولين همايش دبيران جغرافياي اس
ــة اقتصادي براي ما مهيا فرمود. اين  ــال حماسة سياسي، حماس س
ــش با هدف ارتقاي كيفيت آموزش جغرافيا و ارائة رويكردهاي  هماي
ــوان «مباحث روز علم جغرافيا» در  جديد در آموزش جغرافيا با عن
ــكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان در روز  تاالر صائب دانش
ــنبه مورخ 1392/2/18 مصادف با «روز معلم و بصيرت» از  چهارش

هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد.

مفاد بيانيه
ــتان اصفهان همگام با  ــران جغرافياي اس ــه بزرگ دبي 1. جامع
ــور در راستاي توسعة  ــر كش جامعة عظيم معلمان فرهيختة سراس
پايدار سرزمين عزيزمان، آمادگي خود را براي پرورش و آموزش نسل 
ــاز ميهن اسالمي با توجه به سياست هاي كلي ايجاد تحول  آينده س
ــور ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب  در نظام آموزش وپرورش كش

اسالمي، اعالم مي دارد.
ــه جايگاه آموزش وپرورش به مثابه مهم ترين نهاد  2. با عنايت ب
تربيت نيروي انساني با ويژگي هاي مؤمن، پرهيزكار، متخلق به اخالق 
اسالمي، بلندهمت، اميدوار، خيرخواه، بانشاط، حقيقت جو، آزادمنش، 
مسئوليت پذير، قانون گرا، عدالت خواه، خردورز، خالق، وطن دوست، 
ــا دبيران جغرافيا ضمن  ــتيز، جمع گرا، خودباور و ايثارگر، م ظلم س
تعليم مهارت هاي جغرافيايي و شناساندن توانايي ها و محدوديت هاي 
محيطي به فراگيران، همت مضاعف خود را در راستاي نيل به اهداف 

سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 مصروف داشته 
و خواستار ايجاد زمينة مشاركت بيشتر حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، 
مراكز علمي و پژوهشي و ساير نهادهاي عمومي و دستگاه هاي اجرايي 

در فرايند تعليم وتربيت هستيم.
3. حاضران در همايش با توجه به بند 3 سياست هاي كلي ايجاد 
ــتار توجه هرچه بيشتر مسئوالن و  تحول در آموزش وپرورش، خواس
ــگرند و ضمن تشكر از  حمايت هاي آنان از معلمان محقق و پژوهش
ــمندند با افزايش ظرفيت اين  ــيس دانشگاه فرهنگيان، خواهش تأس

ــگاهي، امكان ارتقاي  ــگاه و با افزايش همكاري هاي بين  دانش دانش
تحصيلي معلمان بيش از پيش فراهم شود.

4. ما معلمان شركت كننده در همايش دبيران جغرافياي استان 
ــي از كلية عزيزاني كه زمينه برپايي  ــكر و قدردان اصفهان، ضمن تش
ــكوه را فراهم كردند، به ويژه رياست محترم دانشگاه  اين همايش باش
ــت محترم دانشكدة  ــت و رياس ــين رامش اصفهان، دكتر محمدحس
ــئوالن محترم  ــعود تقوايي و مس علوم جغرافيايي و برنامه ريزي، مس
آموزش وپرورش استان اصفهان به ويژه گروه آموزشي جغرافياي استان 

اصفهان، خواستار برپايي اين گونه همايش ها هستيم.
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از ژئوپولتيك تا چشم انداز «فرهنگ 
جغرافيا»

ــتة (ايوالكوست1) است كه دكتر سيروس سهامى آن را   نوش
ــه به فارسى ترجمه كرده است. اين كتاب ابتدا در سال  از فرانس
ــارات آرمن كولين2 به زبان فرانسه به چاپ  2003 از سوى انتش
ــيد. انتشارات پاپلى (وابسته به شركت توسعه و آمايش شرق  رس
و پژوهشكدة اميركبير) با حمايت بنياد علمى- فرهنگى مهندس 
ــال 1391 و  ــيدحميد گرامى براى اولين بار اين كتاب را در س س

در 608 صفحه منتشر كرد.
ــى دان مطرح و صاحب  ــة يك جغراف ــن كتاب زادة انديش اي
ــه ابعاد و  ــش از پيش ب ــه بي ــت ك ــر حاضر اس ــب در عص مكت
ــان مى دهد.  اندازه هاى پديده ها و زيرمجموعه هاى آن توجه نش
ــك فرهنگ جغرافيايى  ــاى كتاب حاضر كه ي ــه ويژگى ه از جمل
ــمار مى رود، تالش براى پركردن خأل نسبى در فرهنگ هاى  به ش
ــى نپرداختن به مقوالت  ــى يعن جغرافيايى موجود به زبان فارس
ــت ديگر آن از يك  ــت. خصوصي ــانى اس مرتبط با جغرافياى انس
ــم اندازها و از سوى ديگر توجه بيش  سو پرداختن به مقولة چش
ــم اندازى كه امروزه  ــائل ژئوپوليتيكى است؛ چش از پيش به مس

ــود. اين  ــته مى ش ــه آن با ديدة گذرنده اى صاحب ذوق نگريس ب
كتاب به عنوان مضمونى از زيباشناسى، نخست عرصة  مشاهدات 
ــان نظامى براى گزينش مكان هايى به عنوان عرصة نبرد  فرمانده
ــت. از اين رو چشم انداز و رقابت هاى ژئوپوليتيكى نه تنها  بوده اس
بى ارتباط با يكديگر نيستند، بلكه به نوعى شكل دهندة دو جبهة 
متفاوت اند كه مى توان از آن به عنوان قارة جغرافيا تعبير كرد. اين 
قاره موقعيت بسيار ويژه را در عالم دانايى ها اعم از علوم طبيعى 

و علوم اجتماعى اشغال كرده است.
ــت.  وجه تمايز ديگر اين فرهنگ، جنبة دايرة المعارفى آن اس
نويسنده اغلب مطالب جامع و مبسوط را به يك اصطالح اختصاص 
ــت. از آنجا كه كتاب حاضر  مى دهد كه گاه در حد يك مقاله اس
ــده و براى اكثر مراجعه كنندگان  ــه تدوين ش تنها به زبان فرانس
ــت، مترجم تمام تالش خود را به كار گرفته است  به  آن ناآشناس
ــوى بياورد.  ــى را در زير اصطالحات فرانس تا معادل هاى انگليس
مترجم براى برگردان كتاب به فارسى از فرهنگ هاى اصطالحات 
ــد نيز، كمك گرفته  ــى بوده ان ــى كه اكثراً به زبان فارس جغرافياي
ــت جغرافى دانان  ــة  نخس ــن كتاب در درج ــت. مخاطبان اي اس
ــتاقان به موضوعات تاريخى و تمام كسانى  ــتند، اما همة  مش هس
كه با خبرهاى روز جهان در ارتباط اند، بى  آنكه از آن آگاه باشند، 

از واژگان مصطلح در جغرافيا بهره مى جويند.

دكتر سيد مهدى موسى كاظمى
استاديار گروه جغرافياى دانشگاه پيام نور

معرفي منابع جغرافيايي
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«زمين شناسى براى جغرافيا»
ــان و محيط و روابط  ــت كه به مطالعة انس جغرافيا، علمى اس
ــان در زمينه هاى مطالعاتى  ــا مى پردازد. جغرافى دان متقابل آن ه
خود، محيط را بستر اصلى مسائل و موضوعات جغرافيايى مى دانند 
و پديده هاى ظاهرى و عوامل مؤثر در شكل گيرى عوارض سازندة 
محيط را مورد مطالعه قرار مى دهند. از طرفى، علم زمين شناسى 
نيز به پيدايش و تغييرات سيارة زمين  مى پردازد. بنابراين، بستر 
ــى، سيارة زمين و  ــترك علم جغرافيا و زمين شناس مطالعاتى مش
پديده هاى طبيعى است و يك جغرافى دان بايد از پيدايش زمين 
ــبى  ــل مؤثر در تغييرات زمين، آگاهى نس ــوالت آن و عوام و تح
ــد تا بتواند با ديد تركيبى و كلى نگرى، به موضوعات  ــته باش داش

مورد مطالعة خود بپردازند.
ــجويان رشتة جغرافيا به منظور شناخت  به همين دليل، دانش
ــى را باعنوان  ــد درس ــت، باي ــتر جغرافياس ــن كه همان بس زمي

«زمين شناسى براى جغرافيا» بگذرانند.

ايـن كتـاب نيز بر مبنـاى همين هدف تدوين شـده و 
شامل ده فصل است.

فصل اول: كليات
فصل دوم: پيدايش جهان و موقعيت زمين در فضا

فصل سوم: ساختار درونى زمين
فصل چهارم: كانى ها
فصل پنجم : سنگ ها

فصل ششم: زمين ساخت ورقى
فصل هفتم: اشكال زمين ساختى

فصل هشتم: زلزله
فصل نهم: آتش فشان

فصل دهم: تاريخ زمين
ناشر: انتشارات باغ نى، كرمانشاه

چاپ اول: 1392

پى نوشت ها
1. Yves Lacoste
2. Armand colin

جى- ريدينگ:
 فصل نامة پژوهش و تعليم درجغرافيا1

ــى آزاد و  ــك مجله با دسترس ــى- ريدينگ، ي ــة ج فصل نام
 2(AIIG) بين المللى و متعلق به انجمن معلمان جغرافيايى ايتاليا
است. اين انجمن كه از سال 1954 بنيان نهاده شده، همواره يك 
مجله منتشر مى كرده است، نام مجلة انجمن نخست «جغرافيا در 
مدارس»3 بود ولى از سال 2001 به  نام «سرزمين، محيط زيست- 
جغرافيا در مدارس»4 منتشر شد. مجلة جى ريدينگ با يك هدف 
ــته كردن و ارزش قائل شدن براى اين  اساسى متولد شد: برجس
موضوع كه رابطة موجود در جغرافيا، بين امر پژوهش و فن تعليم، 
ناظر بر ايجاد همكارى علمى در سطح بين المللى و راهبردى براى 
ــت. مجلة جى- ريدينگ دو شماره در  ــعة آموزش جغرافياس توس
سال منتشر مى شود. تيم سردبيرى آن از دپارتمان اسناد علمى، 
ــگاه ساپينزاى  ــى تطبيقى، تاريخى و جغرافيايى دانش زبان شناس
رم5 در ايتاليا هستند. در اين تيم سردبيرى نام پروفسور پيكاردو 
ــور ريكاردو مورى ديده مى شود. فهرست مطالب  مورى و پروفس

شمارة 1 از دورة 2 در ژوئن 2013 به شرح زير است:

ــا در فصل نامة  جى- ريدينگ/ ــرمقاله: برخى كليدواژه ه - س
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جينو دو وچچى.
ــوم محيط و محيط هاى يادگيرى؛ آموزش جغرافيا چه  - مفه

چيزى مى تواند يا بايد با اين مفاهيم انجام دهد؟/ سيرپا تانى
ــوزش جغرافيا/ جوزپه  ــرزمينى و آم ــاى قلمرو س - ارزش ه

دماتيس و كريستيانو جيوردا
- سفر شخصى در سراسر جهان، سيستم اطالعات جغرافيايى، 

آموزش و توسعة دانش بنيانى دانش آموزان/ آدريان مانينگ
- سيستم اطالعات جغرافيايى در آموزش مدرسه در استونى؛ 

به دنبال يك رويكرد جامع/ ژورى روسارى و آله ليبر
ــتم اطالعات جغرافيايى در كتاب هاى درسى  - حضور سيس

جغرافيا- مسيرى نو در توسعة تفكر فضايى كريستينا مارتينها
ــتم اطالعات جغرافيايى براى پر  ــى آموزش سيس - بازانديش
ــكاف بين مهارت هاى فنى و دانش جغرافيايى/ استفانيا  كردن ش

برتازون
ــى؛ مطالعة موردى:  ــتم اطالعات جغرافياي - آموزش با سيس

باستا ن شناسى/ پائولو كارافا
ــاورى جى پى اس در  ــتفاده از فّن ــازى جغرافيا: اس - همراه س
ــب  ــى هاى موبايل براى بهبود عملكرد دانش آموزان در كس گوش

اطالعات مكانى در جغرافيايى طبيعى/ پامال كوان و ريان باتلر
- فنون تعليم ويژة جغرافيا/ آنجال كاروسو

پى نوشت ها

1. J-Reading-Journal of Research and Didactics in Geography 
http://www.j-reading.org/index.php/geography/index
2. Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
3. La Geografia nelle Scuole
4. Ambiente Società Territorio- Geografia nelle scuole
5. Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche, Sapienza Università di Roma

مطلب برگزيده از شمارة1، دورة2، 
سال 2013

فنون تعليم ويژة جغرافيا

آنجال كاروسو1
ــى است كه به ويژه  دانش جغرافيا ميراث دار مطالبى آموزش
ــتند؛ همين ويژگى جغرافيا را از نزديك  ــخت و حفظى هس س
ــدن به روش هاى تعليم خاص بازمى دارد. جغرافياى نوين در  ش
ــته است تا به وسيلة آن  پى يافتن يك رويكرد جديد در اين رش
ــيوه هاى يادگيرى  ــتفاده كند و همگام با ش معلم از خالقيت اس
ــاف، همكارى، ابتكار و نگاه باز نسبت  مختلف، به تشويق اكتش
ــر بپردازد. در نهايت، آموزش و  ــه ديگر مردمان و جاهاى ديگ ب
ــد عاطفى هوش تأكيد دارد، حس كنجكاوى،  تعليمى كه بر بع

ــوق و انگيزه را تحريك مى كند. ــور و ش عالقه، ش
ــازمان دهى روش ها و  ــم در س ــن مفاهي ــمول اي ادغام و ش
ــت كه دسته بندى هاى زمانى و مكانى  آموزش ها به اين دليل اس
ــكل گرفته اند. هر مسئله نيازمند  ــاس نياز آموزشى ويژه ش براس
ــى و روش شناختى بر  آموزش و تعليم خاص، راه حل هاى آموزش
مبناى طرح هاى شخصى و تنظيمات در استراتژى هاى آموزشى 
و روش هاست. ايدة داشتن يك فن تعليم خاص جغرافيا مى تواند 
ــد، بلكه اعتبار آموزشى ايجاد كند. اين يك اصل  نه تنها فنى باش
ــناختى است و اين امكان  براى اجراى منظم يك رويكرد روش ش
ــته ها و يادگيرى در  ــراى به كار بردن ابزار، زبان ها، دانش رش را ب
ــن ديدگاهى يك رابطة  ــك ديدگاه فراگير فراهم مى كند. چني ي
ــاد مى كند و بنابراين  ــى پويا بين معلم و دانش آموزان ايج تعامل
ــش و مهارت هاى هر فرد مرتبط با موضوع  ــتفادة مداوم از دان اس

را ميسر مى سازد.

پى نوشت

1. Special didactics of geography. Angela Caruso, Dipartimento di 
Scienze Economico- Quantitative e Filosofico- Educative, University 
"G. d'Annunzio", Chieti, Italy
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سعيد بختيارى 
مؤسسة جغرافيايى و كارتوگرافى گيتاشناسى
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نام رسمى: سنت  وينسنت و گرنادين
نام محلى: سنت وينسنت اند ِد 

گرندنيز

 St. Vincent and the Gren
adines

نام بين المللى: 
سنت وينسنت و گرنادين

 ST VINCENT & THE GREN-
ADINES

ــن  ــنت و  گرنادي ــنت وينس ــور س كش
ــع  مرب ــر  كيلومت  389 ــاحت  مس ــا  ب
(صدوهشتادوششمين كشور جهان) مجموعه 
ــاورى درياى  ــية خ ــت در حاش جزايرى اس
كارائيب و غرب اقيانوس اطلس كه از جزيرة 
بزرگ سنت وينسنت (346 كيلومتر مربع) و 
قسمت شمالى جزاير گرنادين (43 كيلومتر 
ــا، كانوآن،  ــامل جزيره هاى بكوئي ــع) ش مرب
ــاوان و يونيون  ــتيك، ماترئو، كوآتر، س ماس
ــت. اين مجموعه جزاير  ــكيل يافته اس تش
ــى از جزاير ويندوار (بادگير) و جزئى از  بخش
مجمع الجزاير آنتيل كوچك به شمار مى رود. 
اين جزاير در مجموع نيمه كوهستانى هستند 
و منشأ آتش فشانى دارند. بلندترين كوه اين 
كشور به  نام سوفرير، 1,284 متر ارتفاع دارد.

ــيه اى كشور و شروع جنگ تحميلى،  حاش
ــائل امنيت ملى در اولويت برنامه هاى  مس
ــه تبع آن تغييراتى  نظام قرار گرفت كه ب
ــالمى و  ــوراى اس ــاختار مجلس ش در س
ــوراهاى  ــى در اختيارات ش محدوديت هاي
اسالمى شهر و روستا اعمال شد و ساختار 
ــدة انتخابات پارلمانى  و عناصر برگزاركنن
ــادى زير نفوذ نهاد  ــور نيز تا حدود زي كش
ــد،  ــور پايه ريزى ش ــا وزارت كش دولت ي
ــت زمان و با توجه به ماهيت  ولى با گذش

ينسنت و گرنادين سنت  و

آب و هوا: اراضى اين كشور حاصل خيز 
ــت و  و اقليم آن گرم و مرطوب و پرباران اس
جريان هاى اقيانوسى به اعتدال نسبى هواى 
آن كمك مى كند. موز، نارگيل، محصوالت 
ــه اى و تكمه اى و نوعى گياه كه براى  ريش
ــته از آن استفاده مى شود، ولى  توليد نشاس
ــه ماهيت  ــا توجه ب ــت زمان و ب با گذش
ــاخت نظام حكومتى و نيز  بسيط و تك س
ــاى معارض  ــكل گيرى بعضى حركت ه ش
ــق  ــز و مناط ــى در مرك ــام سياس ــا نظ ب
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ــاخت نظام حكومتى و نيز  ــيط و تك س بس
ــكل گيرى بعضى حركت هاى معارض با  ش
نظام سياسى در مركز و مناطق حاشيه اى 
ــائل  ــروع جنگ تحميلى، مس ــور و ش كش
امنيت ملى در اولويت برنامه هاى نظام قرار 
ــاختار  گرفت كه به تبع آن تغييراتى در س
ــوراى اسالمى و محدوديت هايى  مجلس ش
ــهر و  ــالمى ش ــوراهاى اس در اختيارات ش
ــاختار و عناصر  ــد و س ــال ش ــتا اعم روس
ــور نيز  برگزاركنندة انتخابات پارلمانى كش
ــاد دولت يا  ــادى زير نفوذ نه ــا حدود زي ت
وزارت كشور پايه ريزى شد، از فراورده هاى 

كشاورزى آن  هستند.
ــال 2012  ــاس آمار س جمعيـت: براس
ــور، جمعيتى بالغ بر 103,000 نفر  اين كش
ــور جهان) دارد. از  (صدوهشتادويكمين كش
ــهرها و 51/4  ــن تعداد 48/6 درصد در ش اي
درصد در روستاها زندگى مى كنند (2009). 
ــم جمعيت نيز 265 نفر در هر كيلومتر  تراك

مربع است.

ــال 2009 نشان  توزيع سـنى: آمار س
ــال،  مى دهد كه 25/9 درصد افراد زير 15 س
ــال، 21/7  ــن 15 تا 29 س ــد بي 25/8 درص
درصد بين 30 تا 44 سال، 15/9 درصد بين 
ــال، 4/7 درصد بين 60 تا 74  ــا 59 س 45 ت

ــال، 2/6 درصد بين 75 تا 84 سال و 0/7  س
درصد بيش از 85 سال عمر دارند. متوسط 
ــال  ــال و زنان 75/5 س عمر مردان 71/8 س

است.

ــال  تولـد و مرگ و مير: طبق آمار س
2009، ميزان تولد 15/3 نفر در هر هزار نفر، 
ميزان مرگ و مير 6/9 نفر در هر هزار نفر و 
ميزان مرگ و مير كودكان نيز 15/1 نفر در 

هر هزار تولد بوده است (2008).

تركيب نژادى: در سال 2000، حدود 
65/1 درصد جمعيت كشور، نژاد سياه پوست، 
ــفيد و 15  ــياه و س ــد دورگه س 19/9 درص

درصد از بقية نژادها بوده اند.

ــاس اطالعات سال  مذهب و زبان: براس
2000، حدود 47 درصد جمعيت كشور سنت 
وينسنت و گرنادين پروتستان، 40 درصد ساير 
ــيحيان، 3/4 درصد هندو و 9/6 درصد از  مس
ــمى آن انگليسى  بقية اديان بوده اند. زبان رس

است كه با خط التين نوشته مى شود.

پايتخت: شهر كينگز تاون با 28,000 
نفر جمعيت (2009) پايتخت كشور سنت  
ــنت و گرنادين است و شهرهاى مهم  وينس
ــاون  ــورج ت ــد از (2006): ج آن عبارت ان
ــرا (1,400 نفر) و پورت  ــر)، بي (1,700 نف

اليزابت (850 نفر).

ــدارى كل (تحت  نـوع حكومت: فرمان
حكومت تشريفاتى پادشاه انگلستان) با يك 
ــت. رئيس حكومت،  مجلس قانون گذارى اس
ــال  ــر فردريك باالنتين از س فرماندار كل: ِس
ــت وزير: رالف  ــت؛ نخس ــس دول 2002 و رئي
گونسالوز از سال 2001 تاكنون. قوة مقننه از 
يك مجلس قانون گذارى با 21 عضو به مدت 5 
سال تشكيل مى شود كه 15 عضو آن به صورت 
انتخابى و 6 عضو انتصابى فرماندار كل هستند. 
كرسى هاى انتخابى مجلس قانون گذارى 
(2001): حزب كارگران متحد، 12 كرسى و 

حزب دموكراتيك نوين، 3 كرسى.
تاريخ استقالل سنت وينسنت و گرنادين 
از كشور انگلستان 1979/10/27 و روز ملى 
آن (روز استقالل) بيست و هفتم اكتبر است. 
ــنت و گرنادين در سال 1980  سنت وينس
ــد درآمد و  ــازمان ملل متح ــه عضويت س ب
ــازمان ها نيز عضويت  عالوه بر آن در اين س
دارد: كنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد 
(UNCTAD)، صندوق كودكان ملل متحد 
ــازمان خواربار و كشاورزى  (UNICEF)، س
ملل متحد (FAO)، بانك بين المللى ترميم 
ــازمان  ــعه (بانك جهانى/ IBRD)، س و توس
 ،(ICAO) ــورى ــى هواپيمايى كش بين الملل
ــعه (IDA)، سازمان  انجمن بين المللى توس
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بين المللى كار (ILO)، صندوق بين المللى 
پول (IMF)، سازمان بين المللى كشتيرانى 
ــى مخابرات راه  (IMO)، اتحادية بين الملل
ــى و  ــى، علم ــازمان آموزش دور (ITU)، س
فرهنگى ملل متحد (UNESCO)، سازمان 
 ،(UNIDO) ــد ــعة صنعتى ملل متح توس
ــازمان  ــت (UPO)، س اتحادية جهانى پس
جهانى بهداشت (WHO)، سازمان جهانى 
مالكيت معنوى (WIPO)، سازمان تجارت 
ــورهاى آمريكايى،  ــازمان كش ــى، س جهان
ــوس آرام (ACP)، جامعه  ــب و اقيان كارائي
 ،(CARICOM) ــترك كارائيب و بازار مش
AO-) اتحادية كشورهاى جزيره اى كوچك

SIS) و ملل مشترك المنافع.

ــوالت  كشـاورزى و صنايـع: محص
عمدة اين كشور عبارت اند از (2010): موز، 
محصوالت ريشه اى و تكمه اى، چغندر قند، 
نارگيل، موز سبز، سيب، انبه، جوز، پرتقال 
و پاپايا. مهم ترين محصوالت صنعتى آن نيز 
ــابه، توتون، مواد غذايى،  عبارت اند از: نوش

محصوالت كاغذى و چاپى و منسوجات.
ــنت و  ــنت وينس ــال 2009، س در س
ــاورزى،  ــى كش ــد اراض ــن 8 درص گرنادي
ــم، 5 درصد مرتع  ــى دي ــد اراض 13 درص
ــته  ــگل داش ــد جن ــزار و 68 درص و چمن
ــت. تعداد دام زندة آن (2010) شامل  اس
رأس   9,300 ــفند،  گوس رأس   13,500
خوك، 7,500 رأس بز و 5,200 رأس گاو 
ــت. همچنين در اين كشور حدود  بوده اس
139 ميليون كيلووات ساعت برق توليد و 

ــت (2008). ميزان صيد  مصرف شده اس
ــادل 65,626 تن برآورد  ماهى آن نيز مع

ــت (2011). ــده اس ش

ــال 2008  ــق آمار س نيـروى كار: طب
تعداد نيروى كار 53,000 نفر بوده كه 48/6 
ــت.  ــكيل مى داده اس درصد جمعيت را تش
ــاغالن باالى 15 سال 73/2 درصد و زنان  ش

41/5 درصد بوده اند.

واحد پول: دالر كارائيب شرقى معادل 
100 سنت، هر دالر آمريكا معادل 2/7 دالر 
ــرقى  ــرقى و هر دالر كارائيب ش كارائيب ش

9,259 ريال (1392) است.

ــال 2011،  درآمد ناخالص ملى: در س
درآمد ناخالص ملى سنت وينسنت و گرنادين 
ــيد و ميزان  به 667 ميليون دالر آمريكا رس

سرانة آن حدود 6,100 دالر آمريكا بود.

ــنت و  ــنت وينس ــور س واردات: كش
ــدود 373/2  ــال 2008 ح گرنادين در س
ــت  ميليون دالر آمريكا كاال وارد كرده اس
ــامل ماشين آالت و تجهيزات  كه عمدتاً  ش
23/1 درصد، غذا و نوشيدنى 22/6 درصد 
و نفت تصفيه شده 12/5 درصد بوده است. 
اين كاالها از كشورهاى آمريكا 37 درصد، 
ــتان  ترينيداد و توباگو 21/7 درصد، انگلس
5/9 درصد، ونزوئال 3/3 درصد و ژاپن 2/8 

درصد وارد شده اند.

صادرات: در سال 2008، حدود 52/2 
ــامل مواد غذايى  ميليون دالر آمريكا كاال ش

ــين آالت و تجهيزات 23  61/7 درصد و ماش
ــادا 18/2 درصد،  ــورهاى گران درصد به كش
ترينيداد و توباگو 17/4 درصد، سنت لوسيا 
ــد و  ــادوس 10/7 درص ــد، بارب 14/8 درص

انگلستان 9 درصد صادر شده است.

ــور فاقد نيروى مستقل  ارتش: اين كش
ــبه نظامى گارد  دفاعى و مجهز به نيروى ش

ساحلى و پليس است.

حمل و نقل: طول راه هاى اتومبيل رو در 
سال 2004 بالغ بر 829 كيلومتر بوده است. 
ــداد 9,247  ــال 2008، تع ــن در س همچني
دستگاه خودروى سوارى و 13,019 دستگاه 
اتوبوس و كاميون در اين كشور مشغول به كار 

بوده اند.

ــداد  ــال 2000، تع ارتباطـات: در س
50,000 گيرندة تلويزيونى (446 دستگاه 
ــر)، 23,000 خط تلفن  ــراى هر هزار نف ب
ــر هزار نفر)،  ــط براى ه (2011) (608 خ
ــراه (2011)  ــن هم ــط تلف 132,000 خ
(1,205 خط براى هر هزار نفر)، 16,000 
ــخصى (2005) (152  ــتگاه رايانة ش دس
ــر) و 76,000  ــزار نف ــراى هر ه ــه ب رايان
ــتراك اينترنت (2009) (696 اشتراك  اش
ــتفاده قرار  ــر) مورد اس ــر هزار نف براى ه

گرفته است.

ــال 2009، تعداد 61  بهداشـت: در س
ــك) و  ــر 1,654 نفر يك پزش ــك (ه پزش
تعداد 280 تخت بيمارستانى (هر 375 نفر 
ــتانى) وجود داشته است  يك تخت بيمارس

.(2008)

ــوء تغذيه  تغذيـه: ميزان افراد داراى س
ــرى انرژى مصرف  ــر از 1,870 كال كه كمت
ــال هاى 2006 تا 2008،  ــد، بين س مى كنن
حدود 5,000 نفر، يعنى معادل 5 درصد كل 

جمعيت كشور بوده است.

آموزش: نرخ باسوادى سنت وينسنت و 
گرنادين در سال 2004، حدود 88/1 درصد 

بوده است.



ــتان را جفت وجور مى كردم كه خبر آمد مقاالت  ــمارة تابس ش
اين شماره به مشكلى برخورده است و سه ستون جاى خالى مانده 
ــته ها و مقاالت  كه بايد براى پركردنش راهى مى يافتم. هر چه نوش
ــه  ــبى براى پر كردن اين س موجود را زير و رو كردم، مطلب مناس
ــتر مقاالت داورى و پذيرفته شده حجمى  ستون نيافتم، زيرا بيش
حدود چهار تا شش صفحه داشتند. اخبار هم يا هنوز فراهم نيامده 
يا كهنه بودند. معرفى منابع جديد و كشورشناسى هم كه در جاى 
ــان بودند و تكرار آن ها جايز نبود. از سر نااميدى با سردبير  خودش
تماس گرفتم كه چندين پيراهن بيشتر از من پاره كرده بود و طبق 
ــريف داريد؟»، فرمودند«خير در  معمول پرسيدم «سر كالس تش
بهشت زهرا(س) هستم.» خبر داشتم كه چند هفته پيش يكى از 
بستگانشان (شوهر خواهرشان) فوت كرده است، ولى مراسم ختم 
و شب هفت گذشته و چهلم هم هنوز نرسيده بود. براى همين از 

خود سؤال كردم كه ايشان به چه دليل در بهشت زهراست!
ــايد به تازگى كالس هاى درس  ــك مى كردم كه ش داشتم ش
ــبى برگزار  ــى در چنين مكان نامناس ــه روش ميدان ــگاه را ب دانش
مى كنند! جوياى حال كه شدم، معلوم شد يكى ديگر از اقوام ايشان 
ــان) دار فانى را وداع گفته و به رحمت خدا رفته  (عموى همسرش

است. خدا همة رفتگان را بيامرزد.
ــان هم در آن حالت روحى  ــكل را در ميان گذاشتم. ايش مش
ــت روى موضوع تمركز كند و طبق معمول سخن  قطعاً نمى توانس
ــوق پيدا كرد. آخرين جملة ايشان را در حالى  به جانب ديگرى س
ــتم به آخرين راه حل فكر مى كردم. بله درست  مى شنيدم كه داش
ــردبير گفت «خودت يك چيزى بنويس»،  حدس زديد؛ جناب س
ــال همكارى با ايشان  ــت س يعنى همان راه حل آخر. بيش از بيس
سبب شده است كه اغلب در مشورت هاى كارى يا من فكر مى كنم 
ــان بيان مى كند يا ايشان فكر مى كند و در همان حال مطلب  ايش

به ذهن من مى رسد.
ــم آن فضاى جغرافيايى كه ايشان حضور داشتند به  در تجس

مشكالتى كه معموالً در چنين محيطى بروز مى كند فكر مى كردم 
ــيد به آن موضوع و مكان جغرافيايى اشارتى كنم و  و به نظرم رس
چون يكى از تعاريف علم جغرافيا را علم مكان ها دانسته اند، اين كار 
چندان بى ربط هم نخواهد بود. خاطرات را در ذهنم مرور كردم و 
يادم افتاد هر بار كه برحسب وظيفه به آن محيط مى رفتم يا خودم 
ــت  ــرگردانى بودم يا افراد زيادى را مى ديدم كه با در دس دچار س
داشتن تكه كاغذى حاوى آدرس قبر متوفا در حال پرسيدن نشانى 

محل دفن مرحوم يا مرحومة خود هستند.
ــازمان بهشت زهرا براى رفاه حال مردم  با همة زحماتى كه س
ــتگان و  ــافران آخرت و بس ــيده و فضاى آبرومندى براى مس كش
ــكل همچنان به قوت خود  ــان فراهم آورده، اما اين مش نزديكانش
باقى است. به نظر مى رسد متوليان امور در سازمان دهى آدرس ها 
از هيچ جغرافى دانى مشورت نگرفته اند. اگرچه تابلو نقشه هايى در 
ــراى راهنمايى مراجعان  ــاى مختلف اين محوطة بزرگ ب مكان ه
نصب كرده اند، اما نه تنها مشكلى حل نشده كه بر مشكالت موجود 
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جغرافيا و سفر آخرت!
دكتر مهدى چوبينه



پى نوشت ها
1. http://beheshtezahra.tehran.ir

(وبگاه سازمان بهشت زهرا سالم اهللا عليها)
2. google map
3. google earth  

ــت. در اغلب موارد مراجعين براساس تجربه،  ــده اس نيز افزوده ش
شاخص يا نشانه اى را در نظر مى گيرند، براى مثال مى گويند مجاور 

منبع آب، ديوار شرقى، درب غربى يا...
خوب، با اين وضعيت آشفته چه بايد كرد؟

ــت  زهرا(س) عالوه بر نقشة  ــايت سازمان بهش به تازگى در س
ــازمانى نيز ارائه  ــف مقابر، نرم افزارهاى س ــه بعدى قطعات مختل س

شده اند.
بدون ترتيب بودن قطعات موجب سرگردانى مراجعان مى شود.

البته دارندگان فناورى پيشرفته مى توانند به كمك گوشى هاى 
ــال تصور كنيد  ــت يابند. ح ــه آدرس مورد نظر دس ــان ب همراهش
نوه هاى روزگار ما را كه بايد چنين امر خطيرى را به انجام برسانند 
و چهرة مبهوت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را كه با ناباورى به دست 
ــان چشم دوخته اند و اين پرسش ناگفته كه «مگر فالن  نوة عزيزش

مرحوم در گوشى همراه قابل جست وجوست؟»
به هر حال، اين بخش فرصتى براى مديران شهرى ايجاد كرده 
ــوع مكان يابى و انتخاب  ــتفاده از آن، موض ــت كه به موازات اس اس

گورستان هاى آيندة شهر را در فرصت ده ساله پيگيرى كنند.1
اميد است در ادامة اين طرح توسعه، دانش جغرافيا بيشتر مورد 

توجه مسئوالن آن سازمان قرار گيرد.
ــفر آخرت براى همة ما كه روزى ناگزير از آن هستيم  البته س
چندان مشكل نخواهد بود، زيرا اطالعات جغرافيايى، نقشه و آدرس 
ــده است و دوستان و اقوام، زحمت بدرقة ما را  آن از پيش معين ش
ــا در مراجعات بعدى به زحمت  ــيد، اما همراهان متوف خواهند كش
خواهند افتاد. به نظر مى رسد قابليت هاى عمومى دانش جغرافيا و 
ــايد بتواند قدرى از اين زحمت را كم كند و  امكانات فناورانة آن ش
تا حدودى گره گشا باشد. اگرچه امكان شماره گذارى و آدرس دهى 
جديد براى قطعات و مقابر وجود ندارد، اما مى توان استثنائات را به 
شكل واضح و آشكار براى مراجعه كنندگان نمايش داد. در اين زمينه 
داده هاى جغرافيايى موجود در گوگل مپ2 يا گوگل ارث3 در صورتى 

كه به وسيلة همان سازمان تكميل شوند، مى توانند مفيد باشند.

نقشة تصوير مقابل (تصوير محوطة بهشت زهرا در گوگل مپ) 
عالوه بر به نمايش گذاشتن ترتيب همة قطعات مى تواند به نامرتب 
ــن امكان  رؤيت  ــاره كند و همچني ــماره هاى آن ها نيز اش بودن ش
ــايد از  ــكل آنالين براى همه فراهم آورد. ش مقبرة عزيزان را به ش
ثواب فاتحه خوانى مراجعان به اين امكانات، خداوند متعال بهره اى 

هم نصيب باعث و بانى اين اقدام كند؛ ان شاء اهللا

تصوير محوطة بهشت زهرا(س) در گوگل مپ
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