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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
مقاله هايي را كه براي درج در مجله رشد آموزش جغرافيا مي فرستيد، بايد با موضوع مجله مرتبط باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ 

نشده باشد.
مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه مي كنيد، 

اين موضوع را قيد بفرماييد.
مقاله يك خط در ميان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شود.  اصل نقشه، جداول و تصاوير ضميمه شود.

نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول شود.
مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.

آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن رشد,  نيست. بنابراين مسئوليت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با 
خود نويسنده يا مترجم است.

مجله از عودت مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، معذور است.
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ــروع سال تحصيلى جديد به كليه ى همكاران  با تبريك بهار آموزش و ش
و دبيران ارجمند جغرافيا در سرتاسر كشور.

هدف نويسى ازجمله اركان امور مطبوعاتى است كه موجب مشخص شدن 
ــود. «رشد آموزش  راه هاى حركت يك مطبوعه براى نيل به آن اهداف مى ش
ــدن  ــد، از ابتدا با مشخص ش ــد ديگر مجالت خانواده ى رش ــا»، همانن جغرافي
اهدافى آغاز به كار كرد و اهداف مذكور، با گذر زمان صيقل خوردند و روشن تر 
ــماره ى اول مجله معرفى شدند، هرگاه  ــدند. اين اهداف كه در ش و واقعى تر ش
ــردبير، به اطالع  ــت هاى س ــرمقاله ها يا يادداش تغييرى پذيرفتند، از طريق س

مخاطبان مجله ـ دبيران محترم جغرافيا ـ رسيدند.
اكنون با پااليش مجدد اهداف، هنگام آن است كه بار ديگر اين تغييرات 
را به اطالع مخاطبان برسانيم و آنان را در توليد مجله مشاركت دهيم. چرا كه 
ــد، ازجمله رشد آموزش جغرافيا،  يكى از اصول حاكم بر مجالت خانواده ى رش
ــاركت مخاطبان در توليد محتواى اين مجالت است. با روشن شدن و در  مش
نظر گرفتن اهداف، حركت به سوى هدف ها و نيل به آن ها آسان تر مى شود و 
ــندگان مطالب ـ در قالب هاى متنوع از مقاله و گزارش گرفته تا  راه براى نويس

مذاكره و ميزگرد و مصاحبه ـ روشن خواهد شد.
ــر قرار گيرند. ازجمله  ــلمًا براى نيل به اهداف، اصولى نيز بايد مدنظ مس

اصول حاكم بر مجالت رشد، موارد زيرند:
اشاعه يا نقد برنامه ى درسى؛

ــرايط پيرامونى  ــى و روانى و ش ــا و توانايى هاى ذهن ــه عالقه ه توجه ب
مخاطبان؛

ــتفاده از معيارهاى مطلوب رسانه هاى نوشتارى با زمينه هاى آموزشى،  اس
تحليلى و اطالع رسانى.

اهداف و راهبردهاى مجالت رشد عبارت اند از:
1. تكميل و تقويت برنامه هاى درسـى و آموزشى: كه ازجمله 
ــى و آموزشى، اشاعه ى برنامه ى  ــى منابع و برنامه هاى درس آن ها نقد و بررس

درسى، نوآورى هاى آموزشى و تدريس است.
2. ارتقاى دانش عمومى و حرفه اى و مهارت هاى زندگى: كه 
ــازى مخاطبان با فرهنگ ها، تمدن ها و تجارب جهانى  ازجمله ى آن ها آشناس

است و رشد آموزش جغرافيا مى تواند در اين زمينه گام هايى بلند بردارد.
3. تقويت هويت دينى، هم بستگى اجتماعى و ملى: كه در اين 
زمينه مى توان به آشناسازى مخاطبان با سرزمين، اقوام، خرده فرهنگ ها و نيز 
ــد  تقويت وفاق ملى و هويت ملى در قالب مقاالت و گزارش هاى مجله ى رش

آموزش جغرافيا اشاره كرد.
4. رشـد اسـتعداد، ابتكار، خالقيت علمى و ذوق و سليقه ى 
ــويق و تقويت روحيه ى  فرهنگـى گوناگون مخاطبان: كه در اين باره تش
پژوهش و تحقيق، و نوآورى و ابتكار در نويسندگان مطالب رشد جغرافيا مورد 

توجه است.
5. ايجاد نشـاط علمى و احسـاس اميـد در مخاطبان: كه از 
طريق ايجاد زمينه هاى مناسب براى توليد مطالب ارزشمند اين كار امكان پذير 

است.
6. تبـادل تجارب و تقويت ارتباطـات فكرى و فرهنگى: كه 
ــى و تبادل نظر و تجارب در  ــب براى هم انديش ــق ايجاد زمينه ى مناس از طري
ــى و تقويت تشكل ها و انجمن هاى علمى معلمان، دبيران و  زمينه هاى آموزش

متخصصان رشته ى جغرافيا قابل حصول است.
اكنون با روشن شدن زمينه هاى فعاليت براى رسيدن به اهداف مجالت 
ــد آموزش جغرافيا، مخاطبان محترم مجله، هيئت تحريريه،  رشد، ازجمله رش
نويسندگان مقاالت، گزارش ها و ديگر قالب هاى مطبوعاتى، و گروه برنامه ريزى 
درسى جغرافيا در «سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى» مى توانند با مدنظر 
ــد و همگى به منظور نيل به اهداف  ــت گيرن قرار دادن اين اهداف، قلم به دس
ــن مجالت رشد، به سوى آينده اى متعالى براى فصل نامه ى رشد آموزش  روش

جغرافيا، قدم پيش نهند.
سردبير

ــــداف  دربــــــــاره ى اهـــــ
فصل نـامه ى رشد آمــوزش جغرافيا

مقـــــــــــــــــالـهســــــــــــــــــــر
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اشاره
ــى جغرافيا، در شماره ى قبل مجله،  ــاعه ى برنامه هاى درس در جهت اش
ــمت اول راهنماى برنامه ى درسى استان شناسى از نظر خوانندگان ارجمند  قس
ــمت دوم را كه به مباحثى چون تربيت دينى و  ــماره، قس ــت. در اين ش گذش

عقيدتى، هويت ملى، شناخت محيط محلى و غيره است، مطالعه مى كنيد.

1. تقويت فرهنگ ايران و اسالم
«فرهنگ» در لغت به معناى شيوه ى زندگى است و به جنبه هاى معنوى 
ــوم و  ــامل زبان، دين، آداب و رس ــاره دارد. عناصر فرهنگ، ش يك تمدن اش
سنت هاى اجتماعى، باورها، نوع معيشت و هنر يك ملت است. فرهنگ مردم 
ــالم، نوع معيشت، عوامل  ــته ى مردم ايران، دين مبين اس ايران متأثر از گذش
جغرافيايى، و مبادالت فرهنگى با ديگر كشورهاى جهان است. رسالت مدارس 
ــعه ى اين فرهنگ است. هريك از برنامه هاى درسى  امروز حفظ، تداوم و توس
ــت كه به معرفى فرهنگ ايران و اسالم تالش  ــهم خود الزم اس ــبت س به نس

كنند.

2. تقويت تربيت دينى و عقالنى
ــرد در جهت ربوبيت  ــى» در لغت به معناى پرورش دادن ف «تربيت دين
است. به عبارت ديگر، تغيير دادن فرد درجهت عالى ترين مقصد هستى، يعنى 
خداوند متعال. در هيچ يك از فرهنگ ها و فلسفه هاى تربيتى رايج غربى چنين 
ــت. در زبان التين، تربيت معادل با لغت  ــده اس معنايى براى تربيت ديده نش
ــت: «بيرون ريختن آن چه كه در درون فرد  «Education» و به اين معناس

نهفته». تربيت در اصل به معناى فرايندى است كه قوا و استعدادهاى نهفته ى 
فرد را شكوفا و بارور مى سازد.

ــان چيزى جز روح  ــالمى، حقيقت وجودى انس ــاس جهان بينى اس براس
ــود را به آفريدگار  ــور فطرى گرايش به اين دارد كه خ ــت و روح نيز به ط نيس
ــَق آدم على صورته] به ناچار  ــازى كند [اِن اهللا َخلَ خود ـ يعنى خداوند ـ شبيه س
فرايند آموزش بايد فرد را درجهت شكوفايى قواى فكرى (رشد تفكر استداللى، 
ــد شخصيت فردى، تعالى اخالقى و امور معنوى  تفكر خالق و تفكر نقاد)، رش
سوق دهد. محتواى درسى براساس اين رويكرد نه يك هدف، بلكه وسيله اى 
براى رسيدن به اين اهداف محسوب مى شود و هر برنامه ى درسى نيز بايد به 

سهم خود وسيله ى نيل به اين اهداف را فراهم آورد.
ــى در تقويت، تعميق، تعميم و  ــاظ، برنامه ى درس استان شناس بدين لح
ــالم مى كوشد كه برگرفته از عقل،  ــط اهداف متعالى فرهنگى و تربيتى اس بس
ــى جمهورى اسالمى ايران  ــنت، آموزه هاى اهل بيت(ع)، قانون اساس قرآن، س
ــرى، فرهنگ ايران و نظرات  ــام راحل(ره)، مقام معظم رهب و رهنمودهاى ام
ــراه با بهره گيرى از  ــه به نيازهاى حال و آينده هم ــت. توج مربيان تربيتى اس
تجربه هاى ملى و جهانى، در همه ى برنامه هاى درسى و برنامه ريزى ها، توليد 

مواد آموزشى و ساير عناصر برنامه ى درسى نيز مورد تأكيد است.

3. تعميق هويت ملى
مردم هر سرزمين داراى هويت مخصوص به خود هستند. اين هويت متأثر 
ــخ ملى) مذهبى، اجتماعى، فرهنگى و  ــل تاريخى (تاريخ محلى و تاري از عوام
جغرافيايى است. اجزاى اين هويت در ارتباط با مسائل منطقه اى از ويژگى هاى 
ــت. در عين حال، هويت هاى بومى با هم جوشى، زمينه ى  خاصى برخوردار اس
ــور ايجاد مى كنند. در اين برنامه،  ــى را در كش ــتگى فرهنگى و سياس هم بس
ــوزان با رابطه ى هويت ملى و ارتباط تنگاتنگ آن با عوامل منطقه اى  دانش آم

آشنا مى شوند.

نهفته». تربيت در اصل به معناى فرايندى است كه قوا و استعدادهاى نهفته ى
سازد. م بارور و شكوفا را فرد

محورهاى عمده 
در رويكرد برنامه ى درسى استان شناسى
قسمت دوم كورش اميرى نيا

كارشناس گروه درسى جغرافياى
 دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى

نگاهى به راهنماى برنامه ى درسى استان شناسى
درسـى ريــزىبرنامـــــه

خليـــــج فارس

درياى خزر

دريــاى عمــان
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4. توجه به موضوعات علمى
ــى با توجه به مفاهيم اساسى در حوزه هاى  در اين رويكرد، برنامه ى درس
ــود. با در نظر گرفتن ماهيت درس استان شناسى،  ــازمان دهى مى ش علمى س
ديسيپلين ها يا رشته هاى علمى عبارت خواهند بود از: تاريخ، جغرافيا، فرهنگ، 
ادبيات، مردم شناسى، جامعه شناسى، علوم سياسى و اقتصاد. مفاهيم برگرفته از 
اين علوم با توجه به موضوعات درسى كه گستره اى نسبتًا وسيع دارد، به ناچار 

به شيوه اى كم و بيش درهم تنيده سازمان دهى مى شود.

5. توجه به مسائل اجتماعى
ــى و انتقال  ــى، محيطى و فرهنگ ــائل اجتماع ــن رويكرد بر طرح مس اي
ــامانى هاى اجتماعى  ــه در رفع نابس ــنت ها، اخالق، و نقش مدرس ارزش ها، س
تأكيد دارد. از آن جا كه مسائل اجتماعى، محيطى و فرهنگى از مكانى به مكان 
ــى با طرح مسائل استانى،  ــى استان شناس ــت، برنامه ى درس ديگر متفاوت اس
ــائل اجتماعى،  ــوزان را با چالش هاى فكرى در برخورد عاقالنه با مس دانش آم

تاريخى، جغرافيايى، فرهنگى و اقتصادى همراه مى كند.

6. توجه به عالقه ها و نيازهاى دانش آموزان
نقطه ى تمركز در اين رويكرد، توجه به عالقه ها و نيازهاى دانش آموزان 
ــؤاالت و مسائل مختلف در كالس، عالقه ها و  ــت. دانش آموزان با طرح س اس
ــاى دانش آموزان و  ــروز مى دهند. معلم با توجه به عالقه ه ــاى خود را ب نيازه
تعيين موضوعات پژوهشى، مى تواند آنان را به مطالعه در اين مورد به شيوه ى 

فردى و گروهى ترغيب كند.

7. شناخت محيط محلى
ــت كه  محل و مكان زندگى دربرگيرنده ى كوچك ترين محدوده هايى اس
روابط اجتماعى در آن ها شكل مى گيرد. در اين راستا، شهر فضايى است كه از 
مجموعه ى متنوعى از پيوندها يا شبكه هاى ارتباطى كه در مقياس ها و فواصل 
ــتند، تشكيل شده است. آموزش استان شناسى در ابتدا  گوناگون در جريان هس
ــروع مى شود. سپس  ــؤاالتى در مورد محل زندگى دانش آموزان ش با طرح س
ــترش مى يابد. اين رويكرد به مطالعه ى تاريخى،  ــاير مناطق استان گس به س
جغرافيايى و فرهنگى زادگاه دانش آموزان اشاره دارد. معلمان از طريق انتخاب 
ــن زمينه ترغيب كنند. در  ــد دانش آموزان را به تحقيق در اي ــوع مى توانن موض
ــت توجه به مسائل محلى (محيط  ــى، اولويت نخس آموزش درس استان شناس
ــت (محيط دورتر). تجزيه و تحليل اين  ــتان اس نزديك) و در درجه ى بعد اس

پيوندها ازجمله اهداف اين رويكرد محسوب مى شوند.

8 . شـناخت نواحـى جغرافيايـى ايـران بـه لحـاظ وحدت 
محيطى، معيشتى و فرهنگى

ــاى طبيعى و  ــت كه با ويژگى ه ــدوده ى جغرافيايى اس ــه، يك مح ناحي
ــهرها در قلمرو ناحيه ى  ــاير قلمروها مجزا مى شود. ش ــانى متجانس از س انس
ــه درك بهتر عوامل مؤثر بر ويژگى هاى  ــى قرار دارند. مطالعه ى ناحيه ب خاص
ــكل از اقوام  ــورى پهناور و متش ــى و تاريخى كمك مى كند. ايران كش مكان
ــى متفاوت به صورت يك  ــش از ايران در ادوار تاريخ ــت. هر بخ گوناگون اس
ــور عمل كرده است. هر زمان كه  ــته ى سياسى و فرهنگى براى كل كش هس
ــتايى شده است، ساير مناطق فعال  ــى از كشور از نظر سياسى دچار ايس بخش
شده اند. در تاريخ ايران، زمانى زابلستان، دوره اى فارس، و وقتى ديگر خراسان، 
ــالن و مازندران، اصفهان و يا آذربايجان و اينك هم تهران به صورت يك  گي
ــته ى سياسى و رهايى بخش عمل كرده است. در اين مواقع، بهترين هاى  هس
ــده و به كل كشور خدمت كرده اند. هر ناحيه  ــور غالبًا در مركز متمركز ش كش
ــتان از ايران تاريخ، جغرافيا و فرهنگ خاص خود را دارد. تاريخ ناحيه اى،  و اس
ــتانى است. نواحى تاريخى ايران، رخدادها، قهرمانان،  معموًال فراتر از تاريخ اس
شخصيت ها، انديشمندان و اديبان خاص خود را دارد كه در راه اعتالى كشور 
و غنى سازى فرهنگ و تمدن آن تالش كرده اند. مطالعه ى تاريخ و جغرافياى 

ــدن تصوير بزرگ ترى از ايران، يعنى جغرافيا و تاريخ ملى  ــن ش محلى به روش
ما، كمك خواهد كرد.

در طول سى ساله ى اخير، انقالب اسالمى ايران و نظام مقدس جمهورى 
ــمندى را به مناطق گوناگون ايران ارائه داده است. اين  اسالمى خدمات ارزش
ــنايى با اين دستاوردها مى تواند به  خدمات صورت هاى متفاوتى داشته اند. آش
تقويت رابطه ى مردم، دولت و نظام برخاسته از آرمان هاى مردم كمك كرده و 

رسوِب قديمى «گسست دولت ـ ملت» را بزدايد.
ــه اى، و ميراث  ــا و تاريخ ملى و ناحي ــوزان به مطالعه ى جغرافي دانش آم
ــتند. آثار  ــائل آن عالقه مند هس ــى موجود در مكان زندگى خود و مس فرهنگ
ــده در مطالعه ى  ــانى، عاملى برانگيزن ــل، اعم از طبيعى و انس ــود در مح موج
ــوند. دانش آموزان هر روز  ــوب مى ش ــا و تاريخ محلى و ناحيه اى محس جغرافي
ــتند. آن ها هر  ــراث طبيعى و فرهنگى محل زندگى خود هس ــاس با مي در تم
ــد، مى بينند و عالقه مندند  ــنوند، مى خوانن روز مطالبى را درباره ى آن ها مى ش
ــد. غفلت از اين منافع چيزى  ــه اطالعات خود را در مورد آن ها تكميل كنن ك
جز فراموش كردن سرزمين نياكان، تاريخ گذشته و از دست دادن هويت ملى 

(اسالمى ـ ايرانى) نيست.
ــگ بومى مى تواند مبنايى براى  ــناخت تاريخ، جغرافياى محلى و فرهن ش
ــناخت بهتر تاريخ و جغرافياى ملى كشور فراهم كند. در مطالعه ى جغرافيا،  ش
ــكل گيرى نخستين مراكز تمدنى، پيدايش  تاريخ و فرهنگ ناحيه اى و ملى، ش
نخستين شهرها، نقش عوامل جغرافيايى در پيدايش اين مراكز، سيماى طبيعى 
ــالم به منطقه،  ــوالت تاريخى ناحيه، چگونگى ورود اس ــانى ناحيه، تح و انس
ــادت هاى مردم در حفظ ايران و اسالم، باورها،  ميراث فرهنگى و معنوى، رش
ــن ها و سنت هاى اسالمى، امكانات  ــوم، جش نگرش ها، ارزش ها و آداب و رس
ــائل، چالش ها، فرصت ها و تالش هايى كه پس از پيروزى انقالب  منطقه، مس
ــت، مورد نقد و  ــالمى ايران درجهت بهبود زندگى مردم صورت گرفته اس اس

بررسى قرار مى گيرد.
ــى استان شناسى كه به دنبال پاسخ گويى  با توجه به ماهيت برنامه ى درس
به نياز دانش آموزان و جامعه، و مطالعه ى استان از منظر ديسيپلين هاى متفاوت 
ــت، مردم شناسى و توجه به  ــيوه ى معيش (جغرافيا، تاريخ و علوم اجتماعى، ش
مسائل اجتماعى و فرهنگى) است، رويكردهاى خاص برنامه ى درسى، به ناچار 
ــورى، دانش آموزمحورى  ــاى موضوع محورى، جامعه مح ــى از رويكرده تلفيق
ــر، با توجه به  ــوى ديگ ــت. از س ــظ توازن و تعادل بين اين رويكردهاس و حف
موضوعات مطرح در استان شناسى، نحوه ى سازمان دهى موضوعات حركت از 

موضوعات محلى به موضوعات ناحيه اى خواهد بود. ي
ل اين 

دت 

عى و 
يه ى 
هاى 
 اقوام 
 يك 
ن كه 
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سان، 
 يك 
هاى 
ناحيه 
ه اى، 
انان، 
كشور 
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موضوعات محلى به موضوعات ناحيه اى خواهد بود.

خليـــــج فارس

درياى خزر

دريــاى عمــان
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اشاره:
يكى از اهداف عمده فصلنامه رشد آموزش جغرافيا، بررسى و تحليل محتواى 
كتب درسى جغرافياى مدارس است. در اين شماره حاصل يك بررسى را در مورد 

جغرافياي سال دوم دبيرستان ها و هنرستان ها براي شما درج كرده ايم.

چكيده
هدف آموزش وپرورش جمهورى اسالمى ايران، «تربيت شهروندعبد صالح» 
است؛ يعنى آماده كردن فرد براى زندگى سالم در اجتماع سالم و رويايى خردمندانه 
با مشكالت گوناگون. آموزش دانش جغرافيا عامل بسيار مؤثر و مهمى در تربيت 
شهروندى به شمار مى رود. زيرا تنها دانشى است كه با ديد تركيبى و كلى نگرى، 
مسائل را تجزيه وتحليل مى كند. مهم ترين عامل مؤثر در آموزش جغرافيا، محتواى 
كتاب هاى درسى جغرافيا است. محتواى كتاب هاى درسى جغرافيا بايد اهداف كلى 

آموزش وپرورش و اهداف كلى آموزش جغرافيا را برآورده كند.
كتاب درسى جغرافياى (1) تنها كتاب جغرافيايى است كه در دوره ى متوسطه 
ــود. لذا بررسى محتواى اين كتاب در  ــته ها تدريس مى ش در پايه ى دوم تمام رش
رابطه با نقش آن در تربيت شهروندى، ضرورى است. در تحقيق حاضر، محتواى 
ــداف كلى آموزش وپرورش كه با  ــته از اه كتاب جغرافياى(1) در رابطه با آن دس

محمدعلى عبدل نژاد
دبير جغرافيا ـ شهرستان خوى

تحليل محتواى كتب درسى

آموزش وپرورش،  اهـداف 
اهداف آمـوزش جغرافيا و 
تحليـــل محتــــــواى 
كتـاب درسـى جغرافيا(1)
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يكى از دروسى كه در آماده ساختن افراد براى زندگى در اجتماع مسئوليت 
ــن دانش در غرب هم عامل  ــت. چنان كه اي ويژه و مهمى دارد، دانش جغرافياس
بسيار مؤثر و اصلى در آماده سازى جوانان براى زندگى در قرن 21 به شمار مى رود 
[گنجى، 1378]. زيرا هدف اساسى از آموزش جغرافيا، پرورش شهروندان و اتباع 
ــئولى است كه بتوانند عالوه بر رفع مشكالت زندگى خود در حال و  فعال و مس
آينده، به صلح و عدالت ميان مردم دنيا از يك سو و بين موجودات انسانى و دنياى 
ــو، به طور مؤثر كمك كنند [منشور بين المللى آموزش جغرافيا،  طبيعى از ديگر س

.[1375
ــازى كه ويژه ى  ــيله ى روش كلى نگرى و يكپارچه س اين هدف تنها به وس
ــه موجب تحقق اين  ــود. مهم ترين ابزارى ك ــت، براورده مى ش دانش جغرافياس
ــود، محتواى كتاب هاى درسى جغرافياست. يكى از نكات مهمى كه  هدف مى ش
ــود، اهداف كلى  ــى بايد رعايت ش در انتخاب و گزينش محتواى هر كتاب درس
ــى است. اين اهداف بر  آموزش وپرورش و اهداف كلى از آموزش آن ماده ى درس
اساس بينش هاى اعتقادى، اخالقى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى حاكم 

بر جامعه شكل مى گيرند.
ــت كه همه ى  ــى جغرافياى(1) تنها كتاب جغرافياس از آن جا كه كتاب درس
ــرى و فنى وحرفه اى،  ــطه نظ ــته هاى پايه ى دوم متوس دانش آموزان در تمام رش
به وسيله ى آن با اهميت دانش جغرافيا و كاربرد آن در زندگى آشنا مى شوند، يافتن 

پاسخ هاى كامل و دقيق براى دو سؤال زير ضرورى به نظر مى رسد:
ــته هاى گوناگون  ــى جغرافيا(1) در رش ــا آموزش محتواى كتاب درس 1. آي
ــا براورده  ــرورش را از آموزش دانش جغرافي ــى آموزش وپ ــى، اهداف كل تحصيل

مى كند؟
ــوى  ــى جغرافيا(1)، دانش آموزان را به س 2. آيا آموزش محتواى كتاب درس
كاوش، تحقيق، درك و فهم، و نيز كسب مهارت ها، نگرش ها، ارزش ها و كاربرد 

آن ها در زندگى فردى و اجتماع سوق مى دهد؟
ــت يابى به پاسخ سؤاالت فوق، با در نظر گرفتن آن  در اين مقاله، براى دس
دسته از اهداف كلى آموزش وپرورش كه با اهداف كلى آموزش جغرافيا در دوره ى 
متوسطه مشترك هستند، از روش پژوهش توصيفى تحليل محتوا استفاده شده 

است.

اهداف كلى آموزش وپرورش، مشترك با اهداف كلى آموزش جغرافيا
ــى، تتبع، تحقيق،  الف) اهداف معنوى وتربيتى: تقويت روحيه ى بررس

نقادى و ابتكار در تمامى زمينه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسالمى.
ب) اهداف علمى و فرهنگى: 

� شناخت اسرار جهان آفرينش و كشف قوانين طبيعت به منظور پيشبرد 
دانش و استفاده از علوم و تجارب پيشرفته ى بشرى.

� ايجاد روحيه ى حفظ بهداشت عمومى و محيط زيست.
پ) اهداف اقتصادى:

ــال در بخش هاى گوناگون  ــاركت فع � ايجاد آمادگى و توانايى براى مش
اقتصادى به منظور تأمين خودكفايى و رهايى از وابستگى.

� ايجاد روحيه ى صرفه جويى و قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در همه ى 
شئونات اقتصادى.

ت) اهداف سياسى:
� ارتقاى بينش و بيدارى سياسى نسبت به اوضاع سياسى ايران و جهان.

ــت از اموال  ــور و پرورش روحيه ى حراس ــناخت منابع اقتصادى كش � ش
عمومى و ثروت هاى ملى [چوبينه ، 1376].

اهداف كلى آموزش جغرافيا در دوره ى متوسطه
ــا در هر يك از  ــداد اهداف كلى آموزش جغرافي ــش نوع و تع ــن پژوه در اي
ــناختى، مهارتى و ارزشى از «راهنماى برنامه ى درسى جغرافيا» به  حيطه هاى ش

شرح زير استخراج و كدبندى شد:

الف) اهداف كلى آموزش جغرافيا در حيطه ى شناختى
1. آشنايى با اصول و مفاهيم دانش جغرافيا؛

اهداف آموزش جغرافيا مشترك هستند، با روش پژوهش «تحليل محتوا» مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفت تا به اين پرسش ها پاسخ داده شود: مضامين هر درس 
كتاب جغرافياى (1) و كل محتواى آن، هر يك از اهداف مورد نظر را چند درصد 
ــده  ــتر و به كدام اهداف كمتر توجه ش ــت؟ به كدام اهداف بيش براورده كرده اس
است؟ نهايت اين كه محتواى كتاب جغرافياى(1) چگونه اهداف آموزش وپرورش 

را براورده مى كند؟

كليد واژه ها: محتواى كتاب درسى جغرافياى (1)، اهداف آموزش وپرورش، 
اهداف كلى آموزش جغرافيا، روش پژوهش تحليل محتوا.

مقدمه
ــس اال ليعبدون»  ــن و االن ــا خلقت الج ــريفه ى «وم ــاس آيه ى ش براس
ــالمى ايران، پرورش عبد  [الذاريات/65]، هدف آموزش وپرورش در جمهورى اس
ــريعتمدارى، 1367] و يا تربيت شهروند وظيفه شناس، مسئوليت پذير،  صالح [ش
ــت. يعنى آماده كردن فرد براى زندگى در اجتماع و قادر  ــاط اس ــازنده و بانش س
ساختن فرد براى مقابله با مشكالت فردى و اجتماعى است. زيرا سالمت و پويايى 
جامعه تا حدود زيادى به وجود شهروندانى بستگى دارد كه براى مشاركت در امور 
اجتماعى و سياسى احساس تعهد و مسئوليت كنند و از مهارت و آگاهى هاى الزم 

براى تصميم گيرى و عمل در امور اجتماعى برخوردار باشند.

يكى از دروسى كه در 
آماده ساختن افراد براى 

زندگى در اجتماع مسئوليت 
ويژه و مهمى دارد، دانش 

جغرافياست 
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2. آشنايى با ويژگى هاى نواحى جغرافيايى در مقياس هاى متفاوت؛
3. آشنايى با روش هاى تحقيق در جغرافيا؛

4. آشنايى با وسايل مطالعه در جغرافيا؛
5. آشنايى با شيوه هاى بهره بردارى منطقى از منابع و محيط؛

6. تعميق شناخت روابط انسان و محيط؛
7. آشنايى با مخاطرات محيطي؛

8. آشنايى با نواحى توسعه يافته و توسعه نيافته؛
9. آشنايى با شباهت ها و تفاوت هاى محيطى و فرهنگى؛

10. آشنايى با شيوه هاى حفاظت از محيط زيست؛
11. آشنايى با مسائل و مشكالت جغرافيايى در مقياس هاى محلى، ملى و 

بين المللى؛
ــورهاى گوناگون در مقابل مسائل و  ــنايى با راه حل ها و تجارب كش 12. آش

مشكالت جغرافيايى؛
13. آشنايى با نقش  و كاربرد دانش جغرافيا در برنامه ريزى هاى محيطى.

ب) اهداف كلى آموزش جغرافيا در حيطه ى مهارتى
1. گسترش توانايى انجام تحقيق جغرافيايى؛

2. گسترش مهارت هاى مربوط به استفاده از وسايل و ابزار جغرافيايى؛
3. توانايى برخورد متناسب با مخاطرات طبيعى؛

4. توانايى به كارگيرى دانش جغرافيا در زندگى فردى و اجتماعى؛
5. توانايى تصميم گيرى در زمينه ى حل مسائل و مشكالت جغرافيايى.

پ) اهداف كلى آموزش جغرافيا در حيطه ى ارزشى
1. قدردانى از خالق جهان و مواهب الهى؛

2. تقويت عالقه به سرزمين ايران؛
3. تقويت حس مسئوليت نسبت به حفاظت از محيط زيست؛

4. تقويت عالقه مندى به بهره بردارى درست و عاقالنه از منابع و محيط؛
5.تقويت حس همدردى با ملل محروم؛

6. ايجاد روحيه ى تحقيق و جست وجو و نقادى؛
7. ايجاد عالقه مندى به ارائه ى راه حل براى مسائل و مشكالت؛

8. تقويت حس احترام به ساير ملل و فرهنگ ها؛
ــش جغرافيا در زندگى [چوبينه،  ــت حس عالقه مندى به كاربرد دان 9. تقوي

.[1376

جامعه ى آمارى
ــتارى و تصويرى  جامعه ى آمارى مورد مطالعه در اين تحقيق محتواى نوش
ــطه بوده است. چون تمام محتواى اين  موجود در كتاب جغرافيا(1) دوره ى متوس
كتاب تحت عنوان داده ى مورد نياز مورد مطالعه و بررسى قرار گرفت، لذا جامعه ى 

آمارى با حجم نمونه يكى بود و نيازى به نمونه گيرى وجود نداشت.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش روش تحليل محتوا بود. تحليل محتوا از نوع 
ــت كه براى توصيف عينى، منظم و كّمى  روش هاى توصيفى و اقدام پژوهى اس
ــى رود. تحليل محتوا مقوله بندى اجزاى يك متن در  محتواى يك متن به كار م
جعبه هاى متفاوت است و مقدار اجزاى عناصرى كه در هر جعبه مرتب مى شوند، 

ويژگى هاى متن را مشخص مى كنند [ساروخانى، 1372].
اين روش از مهم ترين روش هاى پژوهشى و با وسيع ترين كاربردهاست. از 
جمله زمينه هاى كاربرد آن مى توان به شناخت اثر يا آثار پيام، شناخت صاحبان پيام 
و از همه بيشتر، به شناخت محتواى انواع متن (نوشته، تصوير و نوار) و ويژگى هاى 
آن ها اشاره كرد. روش تحليل محتوا چون روى داده هاى اطالعاتى موجود به كار 
ــوارى هاى خاص حاصل از  ــع آورى اطالعات نياز ندارد و با دش ــى رود و به جم م
جمع آورى اطالعات مواجه نيست، داراى امتياز بااليى نسبت به روش هاى ديگر 

تحقيق است.

مراحل تحقيق
ــورد كتاب جغرافيا(1) به  ــن پژوهش مراحل روش تحليل محتوا در م در اي

ترتيبى كه توضيح داده مى شود، انجام گرفته است:

1. مشاهده ى آزاد
ــد و تعيين موضوع و اهداف تحقيق، محتواى  ــن مرحله، پس از تحدي در اي
ــى قرار گرفت. انجام اين  كتاب جغرافيا(1) چندين بار با دقت مورد مطالعه و بررس
عمل كه در اصطالح مشاهده ى آزاد خوانده مى شود، موجب تسلط بيشتر محقق 

بر محتوا و پيدايش سؤاالت جديد و يا تصحيح سؤاالت پيشين مى شود.

2. تهيه ى پرسش نامه ى معكوس
ــاهده ى آزاد، اهداف كلى آموزش جغرافيا در دوره ى متوسطه در  پس از مش
يك مجموعه جدول (همانند جدول هاى ضميمه) به نام پرسش نامه ى معكوس 
درج شد. اين پرسش نامه را از آن  رو معكوس مى نامند كه در روش تحليل محتوا بر 

خالف روش هاى ديگر، كل داده ها آماده هستند و صرفاً بايد تحليل شوند.

3. مقوله بندى و تعيين واحدهاى تحليلى
موفقيت تحليل محتوا به داشتن مقوالتى درست و سپس به واحدها بستگى 
دارد. در اين پژوهش، مقوله ها با سؤاالت تحقيق در ارتباط هستند. يعنى محتواى 
ــه حيطه ى  كتاب درس جغرافيا(1) با توجه به اهداف كلى آموزش جغرافيا در س
يادگيرى شناختى، مهارتى، و ارزشى مقوله بندى شدند. هر درس كتاب جغرافيا(1) 
به عنوان يك واحد در نظر گرفته شد كه در اصطالح به آن «واحد محتواى متن» 
مى گويند. هر واحد محتواى متن را نيز مى توان به چندين واحد كوچك تر تقسيم 
ــرد كه اصطالحًا به آن «واحد فحوا» مى گويند. در اين پژوهش، هر پاراگراف و  ك
ــد و هر واحد فحوا با  تصوير هر درس به عنوان يك واحد فحوا در نظر گرفته ش

توجه به اهداف كلى آموزش جغرافيا مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

4. روش تجزيه و تحليل اطالعات
در تحليل محتواى هر درس، در هر پاراگراف يا تصوير، به محض مشاهده ى 
ــه گانه، كد  ــواهد و مضامين معنى دار مربوط به هدفى از حيطه هاى س يكى از ش
مربوط به آن در پرسش نامه ى معكوس يك بار عالمت زده و يك بار فراوانى براى 
ــد. از روى اين فراوانى ها محتواى كل كتاب در رابطه با  ــوب ش آن هدف محس

اهداف كلى آموزش جغرافيا مورد پردازش، توصيف و تحليل قرار گرفت.

5. اعتبار و روايى ابزار تحقيق
ــتفاده شد.  براى تعيين اعتبار ابزار اين تحقيق از روش «اعتبار صورى» اس
ــابقه ى تدريس بيش از  ــانس جغرافيا با س در اين روش از دو نفر همكار فوق ليس
ــال كمك گرفتيم كه هر دو نفر روى مقوالت انتخاب شده در حيطه هاى  20 س
سه گانه ى يادگيرى توافق نظر داشتند. براى روايى ابزار تحقيق يا سنجش ويژگى 
ــتفاده  ــط دو همكار مذكور اس تكرارپذيرى آن نيز از روش «آزمون مجدد» توس
ــتيم كه به صورت تصادفى سه درس كتاب  ــد. براى اين كار از همكاران خواس ش
ــپس  ــده مورد تحليل قرار دهند. س جغرافيا(1) را با توجه به مقوله هاى تعيين ش

ضريب روايى با استفاده از فرمول زير محاسبه شد:

21
21

NN
M

R.C)(
+

=

كه در آن داريم: C.R= ضريب روايى
M= شماره ى موارد توافق در دو كدگذارى

N 1= تعداد شمار كدهاى مطالعه ى اول
N 2= تعداد شمار كدهاى مطالعه ى دوم

ــت آمد كه ضريب قابل  براى كتاب جغرافيا(1) اين ضريب 78 درصد به دس
قبولى است. چون در روش تحليل محتوا، ضريب روايى بايد از 70 درصد بزرگ تر 
ــودن آن ها اطمينان كرد  ــذارى مقوله ها و جامع و مانع ب ــد تا بتوان به كدگ باش

[رضانژاد 1377].



8

138
يز 9

/ پاي
 ى1

ماره
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

وره
د

8

138
يز 9

/ پاي
9

1
ه ى

دور
ه ى

مار
م / ش

نج
ت و پ

يس
 ى ى ب

ه
نج

ت و پ
يس

 ى ب

جمع12345678910111213كد اهداف
301431816945812568521619603تعداد اهداف
507331/571291933/5100درصد اهداف

جمع123456789كد اهداف
1614793141131087تعداد اهداف
18168103/516133/512100درصد اهداف

ــى با اهداف  ــدول1، در كتاب جغرافيا(1) درمقوله ى حيطه شناس مطابق ج
ــده وجود دارد. اين موارد اهداف  ــمارش ش ــيزده گانه، در مجموع 603 مورد ش س
كلى حيطه ى شناختى آموزش جغرافيا را در دوره ى متوسطه به شرح زير براورده 

مى سازند:
ــنايى با اصول، مفاهيم  ــد اين موارد مربوط به هدف اول، يعنى آش 50 درص
ــترش آشنايى با  و قوانين دانش جغرافيا، 7 درصد مربوط به هدف دوم، يعنى گس
ويژگى هاى نواحى جغرافيايى در مقياس هاى گوناگون، 3درصد مربوط به هدف 
سوم، يعنى گسترش آشنايى با روش تحقيق در جغرافيا، 3درصد مربوط به هدف 
ــايل مطالعه در جغرافيا، 1/5 درصد مربوط به هدف  ــنايى با وس چهارم، يعنى آش
پنجم، يعنى آشنايى با شيوه هاى بهره بردارى منطقى از منابع و محيط، 7 درصد 
مربوط به هدف ششم، يعنى تعميق شناخت روابط متقابل انسان و محيط، 1درصد 
مربوط به هدف هفتم، يعنى آشنايى با مخاطرات و بالياى طبيعى، 2درصد مربوط 
ــعه يافته و در حال توسعه، 9 درصد  ــتم، يعنى آشنايى با نواحى توس به هدف هش
ــنايى با تفاوت ها و شباهت هاى محيطى، 1درصد  مربوط به هدف نهم، يعنى آش
مربوط به هدف دهم، يعنى آشنايى به شيوه هاى حفاظت از محيط زيست، 9درصد 
مربوط به هدف يازدهم، يعنى آشنايى با مسائل و مشكالت جغرافيايى روز، 3درصد 
مربوط به هدف دوازدهم، يعنى آشنايى با راه حل ها و تجارب كشورهاى گوناگون 
در مقابل مسائل جغرافيايى و 3/5 درصد مربوط به هدف سيزدهم، يعنى آشنايى با 

نقش كاربردى دانش جغرافيا در برنامه ريزى هاى محيطى است.

مطابق جدول2، در كتاب جغرافيا(1)، در مقوله ى حيطه ى مهارتى با اهداف 
ــده وجود دارد. اين موارد اهداف كلى  ــمارش ش پنج گانه، در مجموع 41 مورد ش
ــرح زير براورده  ــطه به ش ــه ى مهارتى آموزش جغرافيا را در دور ه ى متوس حيط

مى سازند:
22درصد اين موارد مربوط به هدف اول، يعنى گسترش توانايى انجام تحقيق 
جغرافيايى، 20درصد مربوط به هدف دوم، يعنى گسترش مهارت هاى مربوط به 
ــتفاده از وسايل و ابزار جغرافيايى، 5درصد مربوط به هدف سوم، يعنى توانايى  اس
ــى، 29 درصد مربوط به هدف  چهارم، يعنى  ــب با مخاطرات طبيع برخورد متناس
توانايى به كارگيرى دانش جغرافيا در زندگى فردى و اجتماعى و 24 درصد مربوط 
ــت وجوى راه حل ها و تصميم گيرى در زمينه ى  به هدف پنجم، يعنى توانايى جس

مسائل و مشكالت جغرافيايى است

ــى با اهداف يافته هاى تحقيق مطابق جدول3، در كتاب جغرافيا(1)، در مقوله ى حيطه ى ارزش
نه گانه، در مجموع 87 مورد شمارش شده وجود دارد. اين موارد اهداف كلى حيطه ى 

ارزش آموزش جغرافيا در دوره ى متوسطه را به شرح زير براورده مى سازند:
18درصد اين موارد مربوط به هدف اول، يعنى پرورش حّس قدردانى از خالق 
جهان، 16درصد مربوط به هدف دوم، يعنى تقويت حس عالقه مندى به ايران، 8 
درصد مربوط به هدف سوم، يعنى تقويت حس مسئوليت نسبت به محيط زيست، 
10 درصد مربوط به هدف چهارم، يعنى تقويت عالقه مندى به بهره بردارى درست 
و عاقالنه از منابع، 3/5 درصد مربوط به هدف پنجم، يعنى تقويت حس همدردى 
با ملل محروم، 16 درصد مربوط به هدف ششم، يعنى ايجاد روحيه ى تحقيق و 
جست وجو و نّقادى، 13درصد مربوط به هدف هفتم، يعنى ايجاد عالقه مندى به 
ــائل جغرافيايى، 3/5 درصد مربوط به هدف هشتم، يعنى  ارا ئه ى راه حل براى مس
تقويت حس احترام به ساير ملت ها و فرهنگ ها و 12 درصد مربوط به هدف نهم، 

يعنى تقويت حس عالقه مندى به كاربرد دانش جغرافياست.
ــاى 4 ، 5و6 به ترتيب تعداد و درصد اهداف در حيطه هاى يادگيرى  جدول ه
ــان مى دهند. در مقوله ى  ــا(1) را به تفكيك هر درس نش ــه گانه كتاب جغرافي س
ــترين اهداف  ــر كدام با 9/3 درصد، بيش ــناختى دو درس 14 و 2 ه ــه ى ش حيط
ــا 3/1 و 3/8 درصد، كمترين اهداف  ــناختى را دارند. دو درس 6،8 به ترتيب ب ش

شناختى را دارند.
در مقوله ى حيطه ى مهارتى در دو درس 16 و 18 راجع به اهداف آن مقوله 
ــتن 12 درصد اهداف بيشترين درصد را  مطلبى وجود ندارد. ولى درس 12 با داش

در اين مقوله دارد.
ــى دو درس 6 و 8 هر يك با 2/3 درصد كمترين  در مقوله ى حيطه ى ارزش
ــتن 18 درصد  ــى درس هاى 1و9،13 هر كدام با داش ــى را دارند. ول اهداف ارزش

اهداف، بيشترين درصد را دارند.

نتيجه
براساس يافته هاى اين پژوهش، جغرافيا(1) در حيطه ى شناختى، با داشتن 
24درصد مضامين مربوط به اهداف آشنايى با روش هاى تحقيق، آشنايى با وسايل 
ــنايى با تفاوت ها و شباهت هاى محيطى و فرهنگى،  مورد مطالعه در جغرافيا، آش
ــكالت روز جغرافيايى، هم چنين در حيطه ى مهارتى  ــنايى با مسائل و مش و آش
ــترش توانايى انجام تحقيق،  ــتن 66 درصد مضامين مربوط به اهداف گس با داش
گسترش مهارت استفاده از وسايل جغرافيايى، و توانايى جست وجوى راه حل ها و 
تصميم گيرى در زمينه ى مسائل و مشكالت، و نيز در حيطه ى ارزشى، با داشتن 
34 درصد مضامين مربوط به اهداف پرورش حس قدردانى از خالق جهان، و ايجاد 
روحيه ى تحقيق و نقادى، مى تواند موجب ايجاد و تقويت روحيه ى بررسى، تتبع، 
نقادى، ابتكار و تفكر در زمينه هاى علمى دانش جغرافيا مى شود. در نتيجه، زمينه ى 
ــدن اهداف كلى معنوى و تربيتى آموزش وپرورش جمهورى اسالمى  براورده ش

ايران، مشترك با اهداف كلى آموزش جغرافيا در كتاب جغرافيا(1)، وجود دارد.
در مورد رابطه ى محتواى كتاب جغرافيا(1) با اهداف كلى علمى و فرهنگى 
ــترك با آموزش جغرافيا، اين كتاب در حيطه ى شناختى، با  آموزش وپرورش، مش
داشتن50درصد مضامين مربوط به هدف آشنايى با اصول، مفاهيم و اصطالحات 

دانش جغرافيا، موجب افزايش دانش فراگيرندگان در مورد علم جغرافيا مى شود.
هم چنين، كتاب در حيطه ى شناختى، با داشتن 12 درصد مضامين مربوط به 
اهداف تعميق شناخت روابط متقابل انسان و محيط، آشنايى با مخاطرات طبيعى، 
ــنايى با تجارب كشورهاى  ــيوه هاى حفاظت از محيط زيست، و آش آشنايى با ش
ــكالت، و نيز در حيطه هاى مهارتى، با داشتن  ــائل و مش گوناگون در مقابل مس
50 درصد مضامين مربوط به هدف توانايى برخورد متناسب با مخاطرات طبيعى، 
ــى، با داشتن 8 درصد مضامين مربوط به هدف تقويت حس  و در حيطه ى ارزش
ــت، مى تواند موجب شناخت اسرار جهان  ــئوليت براى حفاظت از محيط زيس مس
ــرفته ى بشرى و ايجاد  ــف قوانين طبيعت، استفاده از تجارب پيش آفرينش، كش
روحيه ى حفظ محيط زيست در فراگيرندگان شود. در نتيجه، دانش آموزن با برخى 
از آموزش هاى محيطى آشنا مى شوند، به علت وجودى علم جغرافيا به عنوان علم 
بررسى روابط متقابل انسان و محيط پى مى برند و مى توانند آموخته هاى خود را در 

زندگى فردى و اجتماعى به كار گيرند.

جدول1. تعداد و درصد اهداف حيطه ى شناختى كتاب جغرافيا(1)

جمع12345كد اهداف
982121041تعداد اهداف
222052924100درصد اهداف

جدول2. تعداد و درصد اهداف حيطه ى مهارتى كتاب جغرافيا(1)

جدول3. تعداد و درصد اهداف حيطه ى ارزشى كتاب جغرافيا(1)
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ــى جغرافيا(1) با اهداف كلى اقتصادى  در مورد رابطه ى محتواى كتاب درس
ــترك با آموزش جغرافيا، اين كتاب در حيطه ى شناختى با  آموزش وپرورش، مش
داشتن 8 درصد مضامين مربوط به اهداف آشنايى با شيوه هاى بهره بردارى منطقى 
ــورهاى گوناگون در مقابل  ــنايى با راه حل ها و تجارب كش از محيط و منابع، آش
مسائل، و آشنايى با نقش كاربردى جغرافيا در برنامه ريزى هاى محيطى، و نيز در 
حيطه ى مهارتى، با داشتن 29درصد مضامين مربوط به هدف توانايى به كارگيرى 
ــى، با  ــش جغرافيا در زندگى فردى و اجتماعى، و هم چنين در حيطه ى ارزش دان
داشتن 35 درصد مضامين مربوط به به اهداف تقويت عالقه مندى به كاربرد دانش 
ــه ى صرفه جويى و قناعت و پرهيز از  ــا، مى تواند به ايجاد و تقويت روحي جغرافي
اسراف و تبذير كمك كند و فراگيرندگان را به كاربرد روش هاى آموخته شده در 

زندگى فردى و اجتماعى تشوق كند.
ــى  ــا (1) با اهداف كلى سياس ــاب جغرافي ــه ى محتواى كت ــورد رابط در م
ــاب در حيطه ى  ــداف آموزش جغرافيا، اين كت ــترك با اه آموزش وپرورش، مش
ــتن 18 درصد مضامين مربوط به اهداف آشنايى با ويژگى هاى  ــناختى با داش ش
نواحى گوناگون جغرافيايى، آشنايى با نواحى توسعه يافته و در حال توسعه، و آشنايى 
ــى، با داشتن 29 درصد  ــباهت هاى محيطى، و در حيطه ى ارزش با تفاوت ها و ش
ــرزمين ايران، تقويت عالقه مندى  مضامين مربوط به اهداف تقويت عالقه به س
ــت از منابع، تقويت حس همدردى با ملل محروم و تقويت  به بهره بردارى درس
ــه ارتقاى بينش و بيدارى  ــاير ملت ها و فرهنگ ها، مى تواند ب حس احترام به س
نسبت به اوضاع ايران و جهان، شناخت منابع اقتصادى كشور و شيوه هاى حراست 
ــور و هم چنين به ايجاد روحيه ى تفاهم، صلح و مشاركت  از ثروت هاى ملى كش

بين المللى كمك كند.

پيشنها د
از آن جا كه تحقق اهداف آموزشى هر دانش بر دو ركن اصلى كتاب درسى 
و معلم و روش آموزشى وى بستگى دارد، و اهداف كلى آموزش وپرورش با اهداف 
ــه عالوه بر غنى بودن  ــوند ك ــى در صورتى برآورده مى ش كلى آموزش هر دانش
محتواى كتاب هاى درسى، آموزش آن توسط معلمان فعال و عالقه مند و همراه 
ــب و با روش هاى تدريس فعال انجام گيرد، لذا  ــى مناس ــايل كمك آموزش با وس

پيشنهاد مى شود:
1. در امر تدريس، از معلمين متخصص و عالقه مند به دانش جغرافيا استفاده 
شود. چون معلم جغرافيا بايد آگاهى داشته باشد كه: جغرافيا چه مى آموزد، چگونه 

مى آموزد و آموخته هاى جغرافيايى چه اهميتى دارند؟
ــب، معلمان جغرافيا با اهداف  ــا برگزارى دوره هاى ضمن خدمت مناس 2. ب
كلى آموزش وپرورش، اهداف كلى آمزش جغرافيا، تازه هاى دانش جغرافيا و انواع 

روش هاى تدريس فعال آشنا شوند.
3. با تأمين وسايل كمك آموزشى ضرورى و متناسب با محتواى كتاب هاى 
جغرافيا و آماده سازى كالسى به نام «اتاق آموزش جغرافيا» و ديگر شرايط، امكان 

اجراى روش هاى تدريس فعال در مدارس فراهم شود.
ــت و حفاظت از آن  ــواى كتاب جغرافيا(1) به اهميت محيط زيس 4. در محت
 (NGOS) 2«ــازمان هاى غيردولتى ــود و نقش و اهداف «س ــترى ش توجه بيش

مرتبط با محيط زيست براى دانش آموزان توضيح داده شود.

پى نوشت
 confficent of» ــات ــروف اول كلم ــامل ح ــت و ش ــى ضريب روايى اس ــه معن 1. ب

reliability» است. 
2. None Govern mental Organizations

منابع
1. رضانژاد، اصغر. «ارزيابى محتواى كتاب هاى درسى علوم تجربى سال چهارم و پنجم 

ابتدايى». پايان نامه ى كارشناسى ارشد دانشگاه عالمه طباطبايى. 1377.
ــه ى مطالعات و  ــاروخانى، باقر. روش هاى تحقيق در علوم اجتماعى(ج1). مؤسس 2. س

تحقيقات فرهنگى. تهران. 1372.
ــانى و  ــگاه علوم انس ـــ . روش هاى تحقيق در علوم اجتماعى (ج2). پژوهش ــــــ 3.ـ 

مطالعات فرهنگى. تهران. 1380.
4. شريعتمدارى، على. جامعه و تعليم و تربيت. انتشارات اميركبير. تهران. 1367.

5. چوبينه، مهدى. «آموزش جغرافيا راهى نو با مشكالت بسيار». رشد آموزش جغرافيا. 
شماره هاى 45 تا 49. 1376.

ــن. «آخرين بيانيه ى انجمن جغرافيايى انگلستان». رشد آموزش  6. گنجى، محمدحس
جغرافيا. شماره ى 18. 1368.

7. «منشور بين المللى آموزش جغرافيا». ترجمه ى ناهيد فالحيان. رشد آموزش جغرافيا. 
شماره ى 40. 1375.

جمع123456789101112131415161718كد درس
365647292919272328291646305637272643603تعداد اهداف
69/37/84/84/83/14/53/84/64/82/67/659/36/14/54/37/1100درصد اهداف

جمع123456789101112131415161718كد درس
41124021313544213041تعداد اهداف
9/72/52/54/99/704/92/57/32/57/3129/79/74/92/57/30100درصد اهداف

جمع123456789101112131415161718كد درس
73446242735476846587تعداد اهداف
83/54/64/672/34/62/383/55/74/68794/675/7100درصد اهداف

جدول4. تعداد و درصد اهداف حيطه ى شناختى كتاب جغرافيا(1)به تفكيك هر درس

جدول5. تعداد و درصد اهداف حيطه ى مهارتى كتاب جغرافيا(1)به تفكيك هر درس

جدول6. تعداد و درصد اهداف حيطه ى ارزشى كتاب جغرافيا(1)به تفكيك هر درس
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اشـاره 

در شـماره ي پاييـز سـال 1388 رشـد آمـوزش جغرافيـا، مقاله اي بـا عنوان 

«آموزش هاي نادرسـت در مانورهاي زلزلـه ي مدارس» به قلم آقاي غالمرضا باقري 

چاپ شـده بود و طي آن، روش هاي مقابله با زلزله كه در مانورهاي زلزله ي مدارس 

و كتاب «آمادگي دفاعي» سـوم راهنمايي پسران و دختران توصيه شده است را نقد 

كرده و شيوه هاي پناه گيري ارائه شده را نادرست خوانده بود.

مطالب مندرج در مقاله ي مذكور، به طور كامل ترجمه ي نظريات  آقاي داگالس 

كاپ1 است كه در سال هاي اخير در برخي از سايت هاي اينترنتي داخلي آمده بود.

با توجه به اين كه مطالب بخش زلزله ي كتاب هاي آمادگي دفاعي با مسـئوليت 

«دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسـي» و توسـط كارشناسان محترم «پژوهشگاه 

بين المللي زلزله شناسـي» تدوين مي شـود، از آقاي دكتر مهدوي فر كه رياست گروه 

آموزش همگاني اين مركز را برعهده دارند، خواسـته شد تا پاسخ مطالب مندرج در 

مقالـه ي «آموزش هاي نادرسـت در مانورهاي زلزله مدارس» را به صورت مسـتدل 

ارائه كنند كه در اين شماره پاسخ ايشان را مالحظه مي فرماييد.

عالوه بر توضيحات مندرج در مقاله ي حاضر، ذكر اين نكته نيز ضروري اسـت 

كـه اغلـب كالس هاي درس مدارس ما در بهترين شـرايط، داراي سـه رديف ميز و 

نيمكـت بـا فاصله ي 80-60 سـانتي متري از هم هسـتند كه در هر رديـف، 5 ميز و 

نيمكـت (جمعاً 15 ميز و نيمكت) چيده شـده اسـت. در چنيـن وضعيتي طرف داران 

نظريه ي «مثلث حيات» بايد به اين سؤال اساسي هم پاسخ دهند كه چند نفر از 30 

دانش آموز يك كالس، بين دو رديف فضاي خالي بين ميز و نيمكت ها مي توانند پناه 

بگيرند و بقيه ي دانش آموزان چگونه بايد از جان خود محافظت كنند؟

دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

مسئول گروه آمادگي دفاعي

محمود  سليماني

مقدمه

ــور جمهورى اسالمى ايران، به دليل قرارگيري در يكي از فعال ترين  كش

ــاهد وقوع زلزله هاي زيادي است. طبق  ــاله ش كمربندهاي زلزله ي دنيا، هر س

آمار و اطالعات موجود، در هر 10 سال در ايران بين دو تا سه زلزله بزرگ تر از 

هفت، 25-12 زلزله بين شش تا هفت، 160 تا 200 زلزله بين پنج تا شش و 

 [Mahdavifar et 1200 تا 1500 زلزله بين چهار تا پنج ريشتر رخ مي دهد

[al, 2010. اين تعداد زلزله نشانگر اين واقعيت است كه چنان چه تدابير الزم 

براي هم زيستي با اين پديده ي طبيعي انديشيده نشود، همانند گذشته، در آينده 

نيز خسارات جاني و مالي زيادي را از اين پديده متحمل خواهيم شد.

دكتر محمدرضا مهدويفر

س گروه آموزش هاي همگاني پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
عضو هيئت علمي و ريي

Email: mahdavif@iilees.ac.ir

آمـــــوزش مهـــــارت هاي زنــــــــدگي
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ــوزش روش ها و اقدامات  ــيب پذيري در برابر زلزله نيازمند آم ــاختمان ها مناسب در سه مرحله ي زماني قبل، هنگام و بعد از زلزله است. بخش اساسي كاهش آس ــاخت صحيح و اصولي س ــراي قبل از زلزله به س ــات الزم ب ــار خاصي از مردم و مسئولين كه در امور ساخت و اقدام ــردم در ارتباط با زلزله ساز سهيم هستند، از جمله شهرداري ها، مهندسان طراح و ناظر، و پيمانكاران برمي گردد كه عمًال به اقش ــت به عموم م ــود. اما آن چه كه الزم اس ــايل الزم و چگونگي عمل هنگام و محدود مي ش ــود، بيشتر به تهيه ي وس ــده است تنها به بخشي از اين آموزش داده ش ــعي ش آموزش ها كه نحوه ي پناه گيري هنگام زلزله است، پرداخته شود.بعد از زلزله برمي گردد. در اين مقاله س

ــت كه دانش آموزان هنگام زلزله به جراحت شدند. ــمت درهاي خروجي و راه پله ها هجوم نبرند. اين خود مي تواند گام بزرگي هدف مانور در مرحله ي اول اين اس ــقوط اجسام سبك (مانند گچ، آجر، گل، در مرحله ي دوم، با آموزش نحوه ي صحيح پناه گيري به دانش آموز، سعي در جهت كاهش تعداد زخمي ها محسوب شود.س ــود تا حد امكان از او در برابر س ــود كه به آرامي و بدون هل قاب عكس و شيشه هاي خرد شده) محافظت شود.مي ش ــوم به فرد آموزش داده مي ش ــط در مرحله ي س ــود و دانش آموزان در وس حياط و دور از ديوار ساختمان ها جمع گردند.دادن و كنار زدن افراد ديگر، از كالس خارج ش

ــه يازدهمين دوره ي آن در مانور زلزله و ايمني در مدارس ــري زلزله و ايمني در مدارس ك ــور سراس ــاله در ماه هشتم آذرماه سال جاري برگزار شد، جزو معدود مانورهايي است كه در جهان مان ــود. در ايالت كاليفرنياي آمريكا، هر س ــود. در شهر توكيو نيز در ماه سپتامبر هر سال، در سالگرد زلزله ي بزرگ نوامبر هم زمان با سالگرد زلزله ي 1906 سانفرانسيسكو، مانوري بزرگ برگزار به صورت منظم اجرا مي ش ــت. اكثر مردم در اين زمان دستپاچه شمار بسياري از كشته ها و زخمي هاي زلزله ها ناشي از عدم رعايت پناه گيري علت اين كه تنها اين دو موضوع مورد تأكيد قرار گرفته، روشن است. متأسفانه هدف اين مانور تأكيد بر دو اصل «پناه گيري» و «خروج صحيح» است. هدف مانور زلزله در ايران هند به صورت منظم و گاه نامنظم برگزار مي كنند.به مدارس اختصاص يافته است. مشابه اين مانور را در فيليپين، كره جنوبي و مي شوند. مانوري كه در ايران برگزار مي شود، به دليل سراسري بودن آن، تنها بزرگ را بازسازي مي كنند و تمامي مردم و نيروهاي امدادي و مديريتي درگير 1923 توكيو، مانوري مشابه اجرا مي شود. در هر دو مانور فوق، شرايط زلزله اي مي ش ــب هنگام زلزله اس ــمت در خروجي هجوم مي آورند. اين عمل موجب كشته و صحيح و خروج مناس ــوند و به س ــرادي كه در اين زلزله به زخمي شدن افراد مي شود. نمونه هاي بارز و جديد اين وضعيت عبارت اند از: مي ش بيمارستان انتقال يافتند، در اثر عكس العمل نامناسب هنگام زلزله زخمي شده 1. زلزلـه ي بروجرد (1386): همه ي اف
ــروج غلط دچار 3. زلزلـه ي بندرعبـاس (1388): اكثر قريب به اتفاق 300 نفري شده بودند، دانش آموزاني بودند كه به سمت در خروجي هجوم آورده بودند.2. زلزله ي ايذه (1385): تمامي 32 نفري كه طي اين زلزله زخمي بودند [جام جم، 1386]. ــل عدم پناه گيري صحيح و خ ــده بودند، به دلي كه زخمي ش

وووشوشووووووودد.دددد گنگنگام زلزله است، پرداخته  ه ه آآمآمآممآمآمآمآمآمآمآمآمآمآموزوزوزوزوزوزوزززوزوزوزوزوزوزوزشششششش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ههههههاهاهاهاهاها كك كك كه ه نحنحووووهي ي پ پناناه هگيگيريري
ررررر عععععع جججججج ننننن رررر وويويويو ززز وورررر ووووو

ــگام خروج دانش آموزان نيز بايد دبيران و معلمان نيز درمي يابند كه مسئول مستقيم عملكرد صحيح دانش آموزان بديهي است هدف اين آموزش ها، تنها دانش آموزان نيست. در اين مانور،  ــتند. عالوه بر پناه گيري، هن ــتادن در كنار در، افراد را راهنمايي كنند و با آخرين نفر از كالس خارج كالس خود هس ــت در اثر خروج هنگام رسيدن اولياي آن ها در وسط حياط گرد آورند و توسط زنجيره ي انساني شوند. هم چنين، مسئولين مدرسه متوجه مي شوند كه چگونه دانش آموزان را تا با ايس ــيار وخيمي كه ممكن اس كنترل  نشده ي دانش آموزان از مدرسه به وجود آيد، جلوگيري كنند.كنترل كنند، تا از نتايج ثانويه ي بس
ــري زلزله براساس نظرات مختلف پيرامون پناه گيري صحيح هنگام زلزله ــوم به «DCH» صورت مي گيرد. طبق اين روش، پناه گيري در نحوه ي پناه گيري صحيح هنگام زلزله در مانور سراس ــود. در دهه هاي قبل زير چارچوب در نيز به عنوان مكاني مناسب داخل ساختمان، زير ميز، كنار ديوارها   و گوشه هاي داخلي، به صورت نشسته روشي موس ــب چارچوب در به ديوار، اين مكان از فهرست مكان هاي مناسب حذف براي پناه گيري معرفي مي شد، ولي در حال حاضر به دليل عدم رعايت اتصال انجام مي ش ــت. روش DCH براي فضاهاي بيرون نيز، دور شدن از مكان هاي مناس ــده اس خطرناك مانند ديوار ساختمان ها و تيرهاي چراغ برق را توصيه مي كند.ش

تجمع دانش آموزان بعد از زلزله در وسط حياط و مراقبت از آنان توسط معلمين
آموزش پناه گيري در مانور سراسري زلزله و ايمني در ايران
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ــه در تيم هاي امداد  ــي از افرادي ك ــال 2004، داگالس كاپ، يك در س
ــي ديگر به نام «مثلث حيات» را  ــابقه ي زيادي دارد، روش و نجات آمريكا س
ــت افراد به جاي پناه گيري زير  ــده اس ــنهاد كرد. در اين روش توصيه ش پيش
ــام سخت و با تراكم پذيري پايين، مانند يخچال پناه بگيرند  ميز، در كنار اجس
[Copp, 2004]. اين توصيه بنابر مشاهداتي كه وي بعد از چند زلزله داشته، 
ــاختمان خراب مي شود،  ــت. او معتقد است، هنگامي كه س ــنهاد شده اس پيش
مي توان انتظار داشت كه كنار اجسام سخت مثلثي خالي به وجود آيد كه از فرد 

در مقابل ريزش سقف محافظت كند.

اما آيا اين نتيجه در زلزله هاي واقعي نيز قابل حصول است؟ در سال هاي 
 (Petal, 2004 «ــه ي «ازميت ــه ي ديگري روي زلزل 2004 و 2005 مطالع
ــد كه مشخص كرد، در اين زلزله نيز روش مثلث حيات  (2005 & انجام ش
آن طور كه به نظر مي رسيد، نمي توانست در مقابل روش DCH روش بهتري 

باشد.
ــث حيات تنها زماني بهتر از  ــه طور كلي مي توان گفت توصيه هاي مثل ب
ــت كه فرد داخل ساختماني قرار گرفته باشد كه سقف  توصيه هاي DCH اس
ــقف هاي بتني) داشته باشد. فرض اين روش آن است كه  يكپارچه (معموًال س
سقف به صورت يكپارچه فرو مي ريزد. در ساختمان هايي كه سقف از نوع بتني 
و يكپارچه نيست (مانند اكثر ساختمان هاي ايران) و سقف به صورت آواري از 
آجرها و بلوك ها فرو مي ريزد، امكان ايجاد فضاي خالي در كنار اجسام سخت 
ــود. طبق اين مطالعه، براي كشوري مانند تركيه كه شرايطي  بسيار كم مي ش
ــيار بهتر از روش مثلث  ــران دارد، هم چنان روش DCH بس ــابه اي تقريبًا مش

حيات مي تواند افراد را نجات دهد.
ــاختمان ها به طور كامل خراب مي شوند؟   اما واقعًا در زلزله، چند درصد س
ــا، به صورت ناخودآگاه  ــخن از زلزله به ميان مي آيد، در ذهن اكثر م ــي س وقت
ــده ي زلزله هاي بزرگي چون  ــاختمان هاي تبديل به ويرانه ش ــري از س تصوي
زلزله ي بم و منجيل نقش مي بندد؛ اما چند درصد از ساختمان ها در اثر زلزله به 
طور كامل تخريب مي شوند؟ چند درصد از زلزله هايي كه ما احساس مي كنيم 
و ممكن است در اثر آن عكس العمل خطرناكي انجام دهيم، زلزله هايي هستند 
ــياري از زلزله ها موجب تخريب سقف  ــقف مي شوند؟ بس كه موجب خرابي س
ــا بزرگي هايي متفاوت در ايران رخ  ــوند. مجدداً به آمار زلزله هايي كه ب نمي ش

مي دهند، در ابتداي اين مقاله توجه فرماييد.
با توجه به موارد فوق، روش مثلث حيات تنها براي كساني مي تواند بهتر 
ــاختماني با سقف بتني حضور داشته باشند،  از DCH عمل كند كه اوًال در س
ثانيًا يك زلزله ي بزرگ را تجربه كنند و ثالثاً در منطقه اي قرار گرفته باشند كه 
شدت زلزله آن قدر باال باشد كه سقف ساختمان فرو بريزد. وجود اين سه شرط 

با هم براي مناسب بودن اين روش الزامي است.
نسبت تعداد افرادي كه در اماكني با سه شرط فوق زندگي مي كنند، نسبت 
ــر از توصيه هاي  ــان بهت ــاير افرادي كه رعايت توصيه هاي  DCHبرايش به س
ــت؟ مطالعه اي جديد روي اين مبحث شده است  ــت، چه قدر اس مثلث حيات اس
(Mahdavifar et al, 2010) كه نشان مي دهد اين نسبت براي ايران رقم 
ــت؛ يعني در مقابل هر نفر كه روش مثلث حيات  خيره كننده ي 12/000: 1 اس
برايش مفيد است، 12/000 نفر قرار دارند كه روش DCH براي آن ها مفيدتر 

DCH روش پناه گيري توصيه شده موسوم به

ــا روش DCH، اين  ــش روش مثلث حيات ب ــه به اختالف فاح ــا توج ب
ــط ايميل در جهان گسترش  ــال 2004 در سطحي گسترده توس نظريه در س
 [Lopes, يافت؛ به طوري كه صليب سرخ آمريكا را وادار به پاسخ گويي كرد
ــاختمان هاي اياالت  ــد كه چون استاندارد س ــخ آورده ش [2004. در اين پاس
ــدن سقف در حين زلزله كم است،  ــت و احتمال خراب ش متحده آمريكا باالس
ــاي DCH بر توصيه هاي مثلث حياتي ارجحيت دارد. اين  هم چنان توصيه ه
ــخ خود به خود موجب تقويت اين باور در ذهن افراد شد كه در كشورهاي  پاس
ــعه كه استاندارد ساختمان سازي پايين تر است، روش مثلث حيات  در حال توس

مي تواند بهتر از روش DCH باشد.

مطالعات علمي و تجربي
آقاي كاپ در آزمايشي در تركيه نشان داد، چنان چه سقفي بتني فرو ريزد، 
شانس زنده ماندن افرادي كه در كنار اجسامي مانند مبل و يخچال به صورت 
جنيني پناه گرفته اند، بيش از افرادي است كه زير ميز پناه مي گيرند. علت آن 
نيز روشن است؛ ميزهاي معمولي در مقابل سقوط ورقه ي سنگين سقف بتني 

له مي شوند و اگر فردي زير آن ها پناه گرفته باشد، شديداً آسيب مي بيند.

مثلث حيات

در سال 2004، داگالس كاپ، يكي از افرادي كه در 
تيم هاي امداد و نجات آمريكا سابقه ي زيادي دارد، 

روشي ديگر به نام «مثلث حيات» را پيشنهاد كرد

پناه گرفتنپوشاندنحفظ كردن
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است و توصيه هاي مثلث حيات مي تواند براي آن ها خطرناك باشد.

نتيجه گيري
ــب هنگام  ــت كه فرد را در برابر اقدام نامناس ــي اس روش DCH روش
ــد زيادي محافظت  ــام با فرد تا ح ــي از برخورد اجس ــيب هاي ناش زلزله و آس
ــقف  مي كند. هيچ كدام از روش هاي DCH و مثلث حيات براي زماني كه س
ــي نجات دهنده باشد. روش  ــاختمان ها معمولي فرو مي ريزد، نمي تواند روش س
مثلث حيات فقط براي عده ي معدودي كه در ساختمان هايي با سقف يكپارچه 
ــراي همين تعداد نيز  ــد احتمال نجات را باال ببرد. ب ــي مي كنند، مي توان زندگ
ــت، از جمله  ــكالت عديده اي روبه رو اس اجراي توصيه هاي مثلث حيات با مش

اين  كه:
ــتند.  ــام وجود دارند كه داراي تراكم پذيري كم هس 1. تعداد كمي از اجس
لذا احتمال اين كه فرد بتواند هنگام زلزله خود را به آن ها برساند، ضعيف است. 
در صورتي كه در روش DCH احتمال وجود يكي از محل هاي مناسب مانند 

گوشه و كنار ديوار داخلي و ميز بسيار بيشتر است.
ــم سخت تشكيل  ــت مثلث حيات در كدام سوي جس ــخص نيس 2. مش
ــت در يك سوي جسم مانند يخچال پناه بگيرد، ولي  ــود. فرد ممكن اس مي ش
ــود. از طرف ديگر، احتمال سقوط اين  ــمت ديگر تشكيل ش مثلث حيات در س

اجسام روي فرد بسيار زياد است.
3. در نهايت اين كه هيچ كس نمي تواند پيش بيني كند زلزله اي كه در حال 
رخ دادن است، قرار است سقف را خراب كند يا خير. بنابراين بهتر است كه با 
 ،DCH ــبت 1:12/000 كه در باال ذكر شد، سعي كنيم به روش توجه به نس
خود را در مقابل اجسامي مانند شيشه هاي خرد شده و اجسام سقوط كننده كه 

مي توانند براي ما مرگبار باشند، محافظت كنيم.
ــاير  ــود كه روش DCH همانند س مجموعه ي داليل فوق موجب مي ش
ــورها (فيليپين، ژاپن، آمريكا، كره و...) به عنوان روش بهينه ي پناه گيري  كش

شناخته شود و همانند سابق آموزش و توصيه گردد.

پى نوشت
1. Douglas Copp
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آقاي كاپ در آزمايشي در تركيه 
نشان داد، چنان چه سقفي بتني 

فرو ريزد، شانس زنده ماندن 
افرادي كه در كنار اجسامي مانند 

مبل و يخچال به صورت جنيني 
پناه گرفته اند، بيش از افرادي 

است كه زير ميز پناه مي گيرند 
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اشاره
در نشست دبيران جغرافياى استان خراسان شمالى كه روز 18 اسفندماه سال 
1388 در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان «فاروج» برگزار شد، 
از فرصت به دست آمده استفاده كرديم و با تنى چند از دبيران جغرافياى اين استان 
به گفت و گو نشسـتيم. آن چه در ادامه تقديم مى شـود، حاصل همين گفت و گوست. 
كوشـيده ايم تا حد امكان، بدون دخل و تصرف در نظرات شـركت كنندگان، آن ها را 
ارائـه دهيم. اميد اسـت اين قبيـل گفت و گوها درنهايت به بهبـود وضعيت آموزش 

جغرافيا در ايران و ارتقاى سطح علمى مجله ى رشد آموزش جغرافيا بينجامد.
شركت كنندگان در اين گفت و گو عبارت اند از:

دكتــــــر مهــــدى چوبـيـــنـــــــــــه

و گــــــــــو  گفـت 
با معلمــان جغرافيــاى 

خراســان شمـالى

دكتر تيمور جعفـرى، دكتراى 
جغرافياى طبيعى، گرايش ژئومورفولوژى 
ــال 1386، با  ــران در س ــگاه ته از دانش
ــى و مدرس  ــابقه ى آموزش ــال س 13 س

دانشگاه هاى بجنورد و پيام نور بجنورد.

عظيميـان،  منيـره  ــم  خان
ــتايى از  ــانس برنامه ريزى روس فوق ليس
دانشگاه فردوسى مشهد در سال 1381، 
ــابقه ى تدريس جغرافيا در  با 10 سال س
ــو گروه هاى  ــوزش و پرورش، و عض آم

آموزشى.

شـاددل،  احمدرضـا  ــاى  آق
ــش  گراي ــا،  جغرافي ــد  كارشناس ارش
از  ــايرى  ــتايى و عش ــزى روس برنامه ري
ــهد، و مدرس  ــگاه آزاد اسالمى مش دانش
ــگاه پيام نور  ــم و دانش ــز تربيت معل مرك

بجنورد.

ابوالفضـل جنتى  ــر  آقاى دكت
ــته ى جغرافياى  ــراى رش سـراب، دكت
ــگاه آزاد اسالمى در سال  طبيعى از دانش
ــوزش و پرورش  ــمى آم 1387، دبير رس
ــابقه، و  ــال س ــملقان با 15 س مانه و س

مدرس دانشگاه پيام نور.

نـادرى  رمضان علـى  ــاى  آق
ــوزش و پرورش  ــمى آم مايوان، دبير رس
ــال، فوق ليسانس جغرافيا و  به مدت 18 س
ــرا، عضو جامعه ى  ــجوى دوره ى دكت دانش
ــان شمالى، و مدرس  نخبگان ايثارگر خراس
ــگاه پيام نور  ــگاه آزاد اسالمى و دانش دانش

قوچان و بجنورد.



گروه هاى آموزشـى و انجمن هاى علمى دبيران جغرافيا و گروه هاى جغرافياى 
دانشـگاه ها در اسـتان ها، در صـورت تمايل به درج نظراتشـان در رشـد «آموزش 
جغرافيـا» با دفتر مجله تماس حاصل فرمايند. ايـن مجله، آمادگى انعكاس نظرات 

سازنده و بحث هاى مفيد اين عزيزان را اعالم مى دارد.

ــؤال  ــتان عزيز، ابتدا من يك س ــما دوس ــالم خدمت ش چوبينه: با س
ــد آموزش جغرافيا كه  ــماره ى مجله ى رش ــم: آخرين ش مردم آزارانه مى پرس

مطالعه فرموديد، چه شماره اى بود؟
شركت كنندگان: االن حضور ذهن نداريم آقاى دكتر!

ــه يك مجله ى  ــيدم. اين مجل ــه من هم براى همين پرس چوبينـه: بل
اختصاصى است براى معلمان جغرافيا؛ براى من و شما جمع حاضر جمعى از 
ــمالى است. من هم گفتم سؤال مردم آزارانه. حاال  نخبگان استان خراسان ش
ــماره ى مجله ى رشد آموزش جغرافيا را كه  ــم اين است كه آخرين ش خواهش

حضور ذهن داريد و خوانده ايد، بفرماييد.
جعفرى: آخرين شماره اى كه من خواندم، شماره ى پارسال زمستان بود. 
ــماره اش را نمى دانم. درواقع چون خوب توزيع نمى شود، شماره اش را  عدد ش
نمى دانم. اين يكى از مشكالتى است كه داريم: مجله خوب توزيع نمى شود!

چوبينه: حاال به آن هم مى رسيم كه چرا نخبگان جغرافيا از شماره هاى 
جديد مجله ى جغرافيا خبر ندارند.

عظيميان: من چون مى خواستم در اين همايش مقاله بدهم و موضوع 
ــت رس بود، با  مقاله هم آموزش جغرافيا بود، تعدادى از مجالتى را كه در دس
ــتم به اين مجالت. آخرين شماره ى  خودم به منزل بردم و نگاه مفصلى داش
مجله در گروه آموزشى موجود بود، شماره ى 83 بود. حاال نمى دانم بعدها چه 

شماره هايى چاپ شده اند.
شـاددل: مطالعات من بيش تر در زمينه ى نجوم است، اما اين مجله را 
نيز مطالعه كرده ام؛ گرچه به شماره اش دقت نداشته ام. چون در اين مجله در 
ــد، معدود موارد مرتبط با اين بحث  مورد نجوم مقاالت زيادى به چاپ نمى رس

را در رشد جغرافيا مطالعه كرده ام.
ــق آموزش و پرورش در  جنتى سـراب: از آن جا كه اين مجله از طري
مدارس توزيع مى شود، خوش بختانه در دبيرستان ها در دسترس است. آخرين 
شماره از آن را كه مطالعه كرده ام و حضور ذهن دارم، شماره ى زمستان سال 

گذشته است.
نادرى مايوان: آخرين شماره ى مجله كه به دست من رسيد و مطالعه 
ــال 1384 بود. دو شماره از شماره هاى آن سال فصل نامه  كردم، مربوط به س
را مطالعه كردم و از مقاالت توريسم، فناورى هاى جديد در آموزش جغرافيا و 

مخاطرات ژئومورفولوژى استفاده كردم.
ــتان  ــرض مى كنم، زمانى كه به اس ــتان ع چوبينـه: براى اطالع دوس
ــتم. تنها چيزى را كه قابل  ــان شمالى آمدم، چيزى براى سوغات نداش خراس
ــتان ديدم، مجله ى رشد آموزش جغرافيا بود. آخرين شماره ى مجله را با  دوس
ــفانه فقط يك نسخه از آن در دست رس بود و آن را به  خودم آوردم كه متأس
ــخه براى دوستان آورده ام. االن  ــتان دادم. از شماره ى قبلى هم 10 نس دوس
ــت، به تازگى از چاپ  ــتان سال 1389 اس ــماره ى 90 ما كه مربوط به تابس ش
درآمده و شماره ى 91 دارد آماده ى چاپ مى شود. به احتمال زياد اين مصاحبه 

در شماره ى 91 به چاپ خواهد رسيد.
ــتيم؟ هيچ مجله ى  ــبت ديگر مجالت اين قدر جلو هس حاال ما چرا به نس
ــه از زمان خودش جلوتر  ــت ك تخصصى جغرافيا در حال حاضر در ايران نيس
چاپ شود. علتش اين است كه ما بايد مجله را طورى آماده كنيم كه به همراه 
ــد. از آن جا كه مجالت عمومى  ــت مصرف كننده برس مجالت عمومى به دس
ــد، به احتمال زياد رشد آموزش جغرافيا هم براى  به دست مخاطبانش مى رس
ــتان ها چه باليى بر سرش مى آيد،  ــتان ها ارسال مى شود. اما اين كه در اس اس

داستانى است كه بايد بنشينيم و در موردش صحبت كنيم.
ــغل و  ــما، با توجه به ش ــت كه به نظر ش ــؤال ديگر من اين اس حاال س
ــود، به چه  ــابقه اى كه در امر آموزش داريد، اگر اين مجله بخواهد بهتر ش س

موضوع هايى بايد بپردازد؟
ــا بدهيم. فكر  ــطح مطالب مجله را ارتق ــه نظر من، بايد س جعفـرى: ب

مى كنم االن اين مجله ى آموزشى ـ تخصصى است؛ درست مى گويم؟
چوبينه: آموزشى ـ اطالع رسانى است.

ــعى بر اين باشد كه علمى ـ پژوهشى شود، ممكن است  جعفرى: اگر س
خيلى مورد استقبال همكاران قرار بگيرد. ما االن در جامعه ى آموزش و پرورش 
ــند و چه  كلى تحصيل كرده ى دكترا داريم كه همگى عالقه مندند مقاله بنويس
بهتر كه مقاله در مجله ى خودشان چاپ شود. مثًال من مقاله اى براى يكى از 
ــش ماه جواب دادند كه اين به حوزه ى ما مربوط  ــتادم. بعد از ش مجالت فرس
نمى شود. يعنى جاهاى ديگر در چاپ مقاالت ما تعلل مى كنند. به نظر من، اگر 
ــود، خودم شخصًا از افرادى هستم كه مايلم  ــى ش اين مجله ى علمى ـ پژوهش
براى آن مقاله بفرستم. در حال حاضر، مقاالت رشد آموزش جغرافيا بار علمى 
خوبى دارند و تا آن جا كه من مطالعه كرده ام، كيفيت مطالب عالى و باالست.

ــماره هاى جديدى  ــماره هاى قديمى تر مجله را با ش عظيميـان: من ش
ــطح مقاالت خيلى بهتر شده است. انصافاً اغلب مقاالت  آن مقايسه كردم. س
ــده، مقاالت كاربردى هستند. گرچه ممكن است نويسندگان مقاالت  چاپ ش
ــى و يا كارشناسى ارشد باشند، ولى مقاالت بسيار كاربردى  در سطح كارشناس
ــگاهى  ــت از محيط دانش ــراى همكارانى كه سال هاس ــتند. به خصوص ب هس
ــال پيش مدرك فوق ليسانس گرفته ايم،  فاصله گرفته اند، مثًال ماها كه 10 س
ــجو بوده اند، اين مقاالت مى توانند  ــال پيش دانش يا همكارانى كه 12 يا 15 س

سطح آگاهى همكاران را خيلى باال ببرند.
ــوع پايان نامه ى دكترايم را از  شـاددل: درحقيقت آقاى دكتر، من موض
ــد انتخاب كردم. موضوع پايان نامه ى كارشناسى ارشد من، «روند  مجله ى رش
ــازى اراضى كشاورزى» بود كه شايد به ندرت به اين موضوع از ديد  يكپارچه س
ــن به اين مجله  ــد كه م ــود. همين عامل هم باعث ش جغرافيا پرداخته مى ش
ــدم  بيش تر اهميت بدهم. منتها وقتى وارد محيط كار خودم و موضوع كارم ش
ــتفاده  ــتم از موضوع پايان نامه ام اس ــه همان زمين در فضا بود. عمًال نتوانس ك

كنم.
به نظر من براى بهتر شدن مجله، با توجه به اين كه فرموديد يك مجله ى 
ــت و يك ديدگاه تخصصى در آن لحاظ مى شود، بايد  ــى ـ ترويجى اس آموزش
مقاالت همايش هايى مثل همايش امروز ـ هر چند در سطح تهران و شهرهاى 
ــد ـ در آن درج شوند. به اين ترتيب موضوع جغرافيا در سطح ايران  بزرگ نباش
بهتر معرفى مى شود و انگيزه ى بيش ترى هم براى همكاران متخصص جغرافيا 

به وجود مى آيد كه اين فصل نامه را مجله ى تخصصى خود بدانند.
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جنتى سراب: من از شما تشكر مى كنم كه اين مجله را راهنمايى مى كنيد و 
اين مسئوليت را برعهده گرفته ايد. اين مجله مديون شماست. همان طور كه دوستان 
فرمودند، ابتدا رشد آموزش جغرافيا از نظر محتوا ضعيف بود، اما االن مقاالت بسيار 
علمى و خوبى درج مى شوند كه جواب گوى برخى از نيازهاى دانشجويان و خود ما 
هستند. گاهى نيز نكات و مشكالت آموزشى منعكس مى شوند كه اين هم موضوع 
ــيار خوبى است و جا دارد بيش تر به آن پرداخته شود. از اين طريق همكاران در  بس
جريان مشكالت آموزش جغرافيا در استان هاى ديگر قرار خواهند گرفت. عالوه بر 
اين، بنده احساس مى كنم كه اطالع رسانى و اطالع گيرى از تعداد كسانى كه به طور 
ــتند يا حداقل با مدارك باال در آموزش و  ــگاه ها هس كلى عضو هيئت علمى دانش
ــغول اند، ضعيف است. اگر با آن ها حتى ارتباط مكاتبه اى داشته باشيد،  پرورش مش
رابطه ى اثربخشى برقرار مى شود، ارتقاى علمى مجله تحقق مى يابد و بنيه ى كارى 

ما تقويت مى شود.
شاددل: با توجه به اين كه بنده سرگروه تأليف كتاب جغرافياى استان خراسان 
شمالى بوده ام و همكاران ديگر نيز زحمت كشيده اند تا اين كتاب تدوين شد، ما انتظار 
داشتيم حداقل نتيجه ى كار ما به عنوان يك اثر علمى و كارى در سطح جغرافيا براى 
يك استان تازه تأسيس، در مجله ى شما مورد نقد و بررسى قرار گيرد. هر چند عكسى 
از روستاى روئين اسفراين را كه عكسى هوايى بود و در صفحات اول كتاب استان 
خراسان درج شده بود، در مجله به چاپ رسانديد، اما اين كه شما و سركار خانم دكتر 
مقيمى استاد راهنماى ما بوديد، اين كتاب در مجله نقد و بررسى نشد. حداقل اگر 
نقد مى شد، همان طور كه شما فرموديد، وقتى كتاب جديدى قرار است چاپ شود، 
نويسندگان آن مى توانستند از كتاب ما به عنوان منبعى مؤثر و سودمند استفاده كنند. 
نقد و بررسى كتاب هاى جديد از ديدگاه شما به عنوان متخصص و كسى كه كارهاى 

زيادى را ديده است، و انتشار آن در مجله، به نظر من مى تواند مفيد باشد.
ــى است.  نادرى مايوان: اين مجله يك مجله ى علمى ـ ترويجى و آموزش
همان طور كه دكتر جعفرى فرمودند، اگر رشد آموزش جغرافيا علمى ـ پژوهشى شود، 
ــت. من هم اعتقاد دارم، اگر سطح علمى آن باال برود، همكاران  خيلى مناسب اس
ــادى با آن همكارى مى كنند. حتى مى توان دامنه ى موضوعى موضوع مقاالت  زي
مجله را قدرى وسيع تر تعيين كرد، تا غير از جامعه ى فرهنگيان هم بتوانند در آن 
مقاله ارائه دهند و حداقل بخشى از مجله به ارائه ى مقاالت آزاد اختصاص يابد؛ مثًال 
مقاالت جوانان دانشگاهى. هم چنين، مى توانيم مقاالت علمى جغرافيايى كشورهاى 
ــرو و شيوه هاى آموزش جغرافيا در كشورهاى ديگر را، ولو در حد يك صفحه  پيش
ــور، حتى نه پيشرو و در  و به طور خالصه، در مجله بياوريم تا بفهميم در فالن كش
سطح خودمان، چه مى گذرد و با سنجش خودمان، بدانيم چه قدر پيشرفت كرده ايم 
ــرفت داريم. ديگر اين كه به نظر من، اگر در هر شماره  و چه قدر هنوز جا براى پيش
از مجله، ويژگى هاى جغرافيايى يك استان را به چاپ برسانيم، جذابيت دارد و مورد 
ــيد. اميدوارم كه با تدبير  ــه مخاطبان قرار مى گيرد. اين موارد به ذهن من رس توج
انديشمندانه اى كه شما و همكارانتان داريد، جايگاه مجله هرچه بيش تر ارتقا پيدا كند 

و به آن اهداف عالى كه مى خواهيد، دست يابيد.
چوبينه: دست شما درد نكند. پيشنهادهاى خوبى داديد كه من اصًال فكرش را 
هم نمى كردم و اميدوارم كه خداوند آن قدر به ما عمر دهد كه بتوانيم همه ى اين كارها 
را عملى كنيم. سؤال ديگرم اين است كه به نظر شما به عنوان معلم و متخصص 
جغرافيا يا كسى كه صاحب نظر است و سابقه ى علمى دارد، چه بخش هايى را مى شود 
به مجله اضافه كرد تا معلمينى كه تازه در شروع كار هستند، در آموزش جغرافيا از 

آن استفاده ببرند؟
جعفرى: من دو پيشنهاد دارم: اول، تمركز روى روش هاى تدريس. چون غالبًا 
افراد كم تجربه در زمينه ى روش هاى تدريس كم مى آورند و نحوه ى انتقال دانش را 
به دانش آموزان را آن طور كه بايد نتوانند پياده كنند و اين كار را انجام نمى دادند. دوم، 

معرفى روش هاى استفاده از فناورى نوين كه به نظرم مى تواند مفيد باشد.
ــماره هاى مجله، مقاله اى در مورد برگزارى  خانم عظيميان: در يكى از ش
ــنواره ى IT در شيراز داشتيد كه در آن مزايا و مشكالت استفاده از فناورى در  جش
آموزش جغرافيا آمده بود. توصيه مى كنم، اگر چنين همايش هايى برگزار مى شوند كه 

بيش تر به موضوع آموزش جغرافيا و روش هاى تدريس نوين مى پردازند، گزارش آن 
در مجله بيايد تا همكاران استفاده كنند.

شـاددل: من مى خواهم معرفى چهره هاى ماندگار جغرافيا را پيشنهاد كنم؛ 
بزرگاني مثل دكتر گنجى، محمود شـكويى و چهره هاى ديگر من نمى دانم 
ــان اينها يا خود  ــتگى يا بعد از معروف شدنش ــدار از اين افراد بعد از بازنشس چه مق
حضرت عالى كه به افتخار بازنشستگى نائل شده ايد و هم چنين سركار خانم دكتر 
مقيمى. درحقيقت، اين بزرگان ذخيره هاى تجربه هاى گذشته هستند براى نسل هاى 
جديد بايد ببينيم ما چه كار مى توانيم براى معلمين تازه كار انجام دهيم تا موفق شوند. 
حتى در حد يك صفحه يا شايد هم كمتر و حتى سخنان اين چهره ها، تا يادى از 
ــده باشد. اگر بخشى را بتوان به اين موضوع اختصاص داد، فكر مى كنم  ايشان ش

كيفيت مجله خوب شود.
جنتى سراب: در بحث تأثيرگذارى آموزش جغرافيا، نياز است كه الگوهاى 
برتر آموزش جغرافيا را مطرح كنيم. مى توان اشاره كرد كه با توجه به موضوع بندى 
ــهرى و هم انسانى، روش هاى مؤثر  كتاب هاى جغرافيا كه هم طبيعى دارد، هم ش
آموزش هريك از اين بخش ها كدام اند. براى مثال، در بحث اشتقاق قاره ها يا بحث 
مخاطرات طبيعى، به چه صورتى يك الگوى آموزشى مناسب ارائه شود كه در بهتر 
ياد گرفتن و اثربخشى و كاربرد اين آموزش تأثير بگذارد و ما بتوانيم جايگاه جغرافيا 

را ارتقا دهيم.
مورد بعدى به نظر من كه شايد در مجله آمده و بنده بى اطالع هستم، شناساندن 
مكتب هاى آموزشى جغرافيا در دانشگاه هاى ماست. شايد خيلى از ما بى خبريم كه چه 
مكتب هايى را در دانشگاه آموزش مى دهند و تفكر اين مكاتب به چه صورتى هست. 

اين موضوع براى دبيران ما مى تواند مناسب باشد.
ــكل ايجاد نكند، معرفى دبيران  ــد و مش ــته باش ديگر اين كه اگر امكان داش
ــتان ها در مجله. دبيرانى كه به اين كار رضايت داشته باشند، ايميل و  جغرافياى اس

آدرس دارند و مى توان با ايشان ارتباطات بيش ترى برقرار كرد.
شاددل: مطلبى را كه من امروز از يكى از حاضرين شنيدم، عيناً برايتان نقل 
مى كنم. وى مى گفت چرا جغرافيا معرفى نمى شود؟ چرا نمى نويسند در جامعه چه 
جايگاهى دارد؟ آيا در كشور ما در دانشگاه ها رشته اى به نام جغرافياى پزشكى هم 
تدريس مى شود؟ اصًال وجود دارد؟ من نتوانستم جواب بدهم. گفتم نمى دانم. گرايش 
جغرافياى پزشكى را من نشنيده ام. اگر واقعاً اين رشته ى جديد وجود دارد، در مجله 

اطالع بدهيم و آن را معرفى كنيم.
ــال ها و با همه ى  ــن در همه ى اين س ــل اين كه م چوبينـه: يكى از دالي
گرفتارى هايى كه داشته ام، همواره باب مراوده با همكاران را بازگذاشته ام، اين بوده 
ــؤاالت كه معموًال مطرح مى شد كه  ــت كه من خودم سود مى بردم. آخرين س اس
خيلى هم خوش آيند نبود. بلكه گزنده بود، چند وقت پيش اتفاقاً در نامه اى به دفتر 
ــته بودند: من دانشجوى دوره ى كارشناسى هستم مى خواهم در دوره ى  مجله نوش
كارشناسى ارشد رشته ى جغرافياى پزشكى تحصيل كنم. به كدام دانشگاه بايد بروم؟ 
گفتم واال در ايران كه نداريم. حتى من زمين شناسى پزشكى را كه مى دانم در دنيا 
هست، در ايران نديده ام. اما مى توانيم تحصيالت را در يكي از گرايش هاى موجود 
ــيم، با توافق استاد راهنما، موضوع را به  ادامه دهيم و زمانى كه به پايان نامه مى رس
موضوع تأثير جغرافيا بر سالمتى اقتصادى و اجتماعى تغيير دهيم. بنابراين اصل ماجرا 

اين است كه ما گرايش جغرافياى پزشكى در ايران نداريم.
نادرى مايوان: جغرافياى پزشكى، طبق صحبت ها و اطالعات آقاى دكتر در 
كشورهاى ديگر تدريس مى شود؛ مثًال در كشور آمريكا، انگلستان و فرانسه. موضوع 
رساله ى دكتراى من هم جغرافياى پزشكى بود و متأسفانه استاد راهنما رد كرد و گفت 
ما منبعى در ايران نداريم. من گفتم ما مى توانيم از پسش بربياييم، ولى نپذيرفت و 

نهايتاً هم موضوع را برگرداند به جغرافياى انسانى.
درخصوص اين سؤال كه فرموديد، همان طور كه سرور عزيزمان جناب آقاى 
شاددل فرمودند، بايد جايگاه جغرافيا بين ساير علوم براى معلم جغرافيا تبيين شود تا 
بداند كه بايد چه كار كرد و به چه امرى بپردازد و اصًال دليلش چيست كه تدريس 
ــى هم تدريس  ــى و زمين شناس مى كند. خب همين موضوع را معلم زيست شناس
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مى كند، پس چرا من تدريس كنم! بايد جايگاه اين رشته به خوبى توضيح داده شود.
من هم پيشنهاد مى كنم، بخشى از مجله را به دانستنى هاى علمى و آخرين 
ــر و نه فقط جغرافيايى و آخرين روش هاى آموزش و تدريس در  ــتاوردهاى بش دس

كشور و يا ساير كشورها اختصاص مى دهيم.
چوبينه: شما خسته هستيد و من سعى مى كنم سؤاالت را كمتر كنم تا بيش تر 
ــكل، اندازه، گرافيك، رنگ، طراحى،  ــما نباشم. از نظر ظاهرى، ش از اين مزاحم ش
عكس و هر آن چيزى كه درواقع زبان تصويرى مجله محسوب مى شود، اگر نظرى 

داريد بفرماييد؟
جعفرى: اگر مجله رنگى شود، خيلى بهتر است. فكر نمى كنم زياد هم هزينه بر 
باشد و هرچه باشد، قطعاً براى وزارت خانه مبلغ زيادى نيست. اگر رنگى باشد، مى تواند 

خيلى تأثيرگذار باشد و تصاوير گوياتر خواهند بود.
خانم عظيميان: در مقايسه با مجالتى كه من در استان هاى ديگر ديده ام، 

مثًال مجله اى كه از استان كردستان مى آيد، رشد آموزش جغرافيا ضعيف تر است.
شايد به مجالت استانى بودجه ى خاصى تعلق مى گيرد يا علت ديگرى دارد. 
ــت. درحالى كه برگه هاى مجله ى رشد آموزش جغرافيا  كيفيت آن ها خيلى بهتر اس
ــت. با توجه به اين كه رشد مجله ى فراگيرى هم  حالت كاهى دارد و تيره رنگ اس
هست و بيش تر از مجالت استانى و در سطح كشور خواننده دارد، بايد كيفيت خيلى 

بهترى داشته باشد تا خواننده ى بيش ترى را جذب كند.
شاددل: اگر مقدور باشد، رنگ و طرح جلد مجله را با توجه و متناسب با فصل 
در نظر بگيرند. مثًال براى فصل پاييز از منظره و يا تصوير زمين شناسى يا طبيعت 

استفاده كنيد.
ــيوه هاى  ــؤال قبل كه فراموش كردم بگويم، درباره ى ش مطلبى مربوط به س
آموزش مطالب جديد است. ازجمله بررسى تصوير ماهواره اى تا جايى كه مقدور است 
و به كمك متخصصين امر.در مجموع، اگر شيوه ى آموزش هر فن جديد را به صورت 

خالصه در مجله بگنجانيد فكر مى كنم براى همكاران جديد مفيد باشد.
جنتى سراب: با توجه به اين كه تعداد زيادى از شماره ها را من در اختيار دارم 
يك نواختى رنگ كاغذى كه در مجله استفاده مى شود، تا حدى از جذابيت آن كم 
مى كند. اگر رنگى شدن مجله مقدور نيست، حداقل بخش هايى كه نياز به اثرگذارى 

دارند، و برخى از نقشه ها را رنگى سازند.
نادرى مايوان: گفته اند كه اگر مجله رنگى شود، بايد از حجم آن كاسته شود 
من االن مى خواستم بگويم حجمش كم است حداقل بايد از اين بيش تر و قطورتر 
باشد و مقاالت بيش ترى را بپذيرد. اما به نظر من اگر قسمتى از عكس ها كه نياز به 
وضوح بيش تر دارند، رنگى چاپ شود، ديگر نيازى به كاغذ گالسه و يا مرغوب يا 

چاپ رنگى نيست. همان عكس رنگى چاپ شود نياز خواننده را برطرف كنند.
ــت كه تصوير روى جلد مجله مى تواند در نگاه اول بيننده  مطلب دوم اين اس
را جذب كند. اگر تصوير روى جلد از آخرين دستاوردهاى علمى جغرافيايى انتخاب 
شود، خيلى خوب خواهد بود. همين باعث مى شود نگاه به مجله اين گونه باشد كه 

اين مجله به روز است!
چوبينه: خيلى ممنون از همه ى دوستانى كه محبت كردند، با همه ى خستگى 
كه داشتند، در اين نشست شركت كردند. به عنوان حسن ختام اين نشست اگر دوستان 

فرمايشى دارند، ما در خدمتشان هستيم! در غير اين صورت رفع زحمت مى كنيم.
ــا چكيده اى از  ــرض كنم. اگر گزيده اى ي جعفـرى: من مطلب ديگرى ع
رساله هايى كه نمره ى خوب مى گيرند، در مجله بيايد، مى تواند براى همكاران عزيز 

هم مفيد و هم راه گشا باشد.
شاددل: بنده هم به عنوان حسن ختام مى خواستم از شما بپرسم كه نظرتان 
درباره ى اين گونه همايش ها كه امروز هم شاهد يكى از آن ها بوديد، چيست. با توجه 
به شهرستان ها و كوچكى شهر برگزاركننده، واقعاً آن چه كه مد انتظار شما بود، برآورده 

شد يا نه؟ آيا واقعاً بار علمى داشت يا نه؟
چوبينه: ببينيد، من روز اول فكر نمى كردم بتوانيم همايشى برگزار كنيم. پس 
معلوم است ارزيابى ما نسبت به توان خودمان نادرست بود و بعد از اين باور كنيم كه 
مى شود خيلى كارها را انجام داد. اما به عنوان صاحب نظر، تلقى ام اين است كه سطح 

علمى مقاالتى كه ارائه شد مى توانست باالتر از اين باشد و اين اتفاق نخواهد 
افتاد تا چنين همايش هايى برگزار شود! يعنى اين بار كه اين اتفاق افتاد و سطح 

ــود، سطح علمى مقاالت  علمى مقاالت اين بود، بار بعدى كه همايش برگزار ش
باالتر خواهد رفت. اين موضوع نياز به مراقبت، هزينه و دلسوزى مسئولين دارد و 

ان شاءاهللا قطعاً اين اتفاق در آينده خواهد افتاد.
شاددل: طبق گفته ى خود شما، عصر «نمى توانم و نمى دانم» گذشته است 
ــتيم» قرار داريم. عصر خواستن و توانستن  و االن در عصر «مى خواهم و ما خواس
است. بايد بلند شويم و كارى انجام دهيم. حقيقتش اين است كه من فكر مى كنم 
شما سطح معلومات در همايش را با يك شهر بزرگ مثل تهران مقايسه مى كنيد. 
بهتر است از ديد همين شهرستان و استان خواسته هاى شما را بررسى كنيم. فاروج 
شهر بسيارى كوچكى است و لذا سطح مقاالت در اين حد بود. با اين حال نتايج 
كار از ديدگاه ما بسيار خوب بود. البته اين گونه همايش ها بايد آن قدر برگزار شوند 
ــكالت مشخص شود. منظورم از سؤالى كه كردم اين بود كه ارزيابى شما  كه مش
چيست تا ما بتوانيم در كارهاى بعدى، سطح باالترى از انتظارات را باورده سازيم. 

خيلى ممنون از همكارى شما.
من احساس كردم كه شما معلم هستيد. معلم بودن با استاد بودن به نظر من 
فرق مى كند. اين را دانشجويان خودم مى گويند كه فالنى مى آيد تدريس مى كند 
ــا چيزى نمى فهميم، اما فالنى مى آيد مطلبى را بيان مى كند و ما كامًال درك  و م
مى كنيم! من مى گويم ما معلم بوده ايم و در تربيت معلم فن معلمى خوانده ايم. شايد 
بار علمى ما كم باشد، اما از روشى استفاده مى كنيم كه شما جذب مى شويد. استادى 

كه مى آيد سر كالس كلى اطالعات دارد، اما روش من معلم را ياد نگرفته است.
امروز شما از آغاز سخنانتان خيلى خوب اين مجموعه را اداره كرديد. اين يعنى 
شما يك معلم موفقى هستيد. حاال جدا از استادى كه بحث ديگرى دارد، معلمى 
واقعاً مهارت مى خواهد و بسيار ارزشمند است. به نظر من هر استادى معلم نيست، 

ولى هر معلمى استاد است.
نادرى مايوان: عرض كنم كه نيت هاى ما همه يكى است و من حرف هاى 
شما را تأييد مى كنم. اما چرا تا اين حد بين معلم علمى در آموزش و پرورش و استاد 
در دانشگاه تفاوت مى گذارند؟ فرقى بين آن ها نيست. باالخره آموزش كوچك سال 
سخت تر از آموزش بزرگ سال است. چرا كشورهاى ديگر در زمينه ى تربيت رشد 
كرده اند؟ چون به استادانى كه در دوره ها و پايه هاى پايين تدريس مى كنند، اهميت 

داده اند.
ــكر مى كنيم از همه ى كسانى كه اين همايش بزرگ را در  ما هم اين جا تش
اين شهرستان كوچك از نظر وسعت و از نظر انديشه ى بزرگ، برگزار كردند. اين جا 
عالمان بزرگى دارد؛ ازجمله حاج آقا شوشترى، حاج آقا مظلوم شهرستانى و علماى 

ديگرى كه در اين جا بودند و االن فوت كرده اند و از بين ما رفته اند. از آقاى دكتر 
جعفرى، آقاى رسولى، دكتر چوبينه و تمامى عزيزانى كه زحمت كشيدند 

و واقعاً قدم رنجه فرمودند، متشكريم و اميدواريم كه خداوند برايشان عمر 
با عزت و بركت بدهد و در تمام كارهايشان موفق و سربلند باشند.

چوبينه: خيلى متشكرم، محبت كرديد!



حفـــــــــــــــــاظت از جنـــــــ
خديجــه حـداد عـــراقـــى
دبير جغرافياى شهرستان قائم شهر

اشاره
ارزش و اهميت جنگل ها در كتاب درسى جغرافيايى سال دوم مورد بحث قرار 

گرفته است. اين مقاله درصدد گسترش و ذكر ارزش هاى بيش تر جنگل است.

چكيده
ــن منابع بيولوژيك  ــت و طبيعت و يكى از غنى تري ــاهكار خلق جنگل ش
ــت. جنگل مظهر حيات  ــى و از گران بهاترين منابع خدادادى اس ــره ى خاك ك
ــته و حال بوده  ــرزندگى و تقدس بين اقوام و ملل گوناگون در گذش و نماد س
است، به طورى كه برخى از درختان نشانى از خدايى خاص داشتند و از حرمتى 
ــأ خير و بركت  ــتان، آن را منش ــى برخوردار بودند و ايرانيان باس ويژه و مقدس
ــا، حيات وحش،  ــالح خاك، كنترل آبخيزه ــا از نظر اص ــتند. جنگل ه مى دانس
امكانات تفرجگاهى، جلوگيرى از حركت ماسه هاى روان و... فوايد زيادى براى 

محيط زيست دارد و داراى ارزش هاى اجتماعى و اقتصادى بى شمار است.
در سال هاى اخير با تغييرات جوى و كاهش نزوالت آسمانى و خشكيدن 
ــفره هاى زيرزمينى، خشك سالى و وقوع سيل هاى پياپى، و تخريب مناطق  س
مسكونى، مزارع و... با بحران عظيمى روبه رو خواهيم شد. هم چنين، با افزايش 
ــيدكربن در جو، دانشمندان پيش بينى مى كنند تا پايان سده ى  غلظت دى اكس
ــد خواهد آمد و ميانگين  ــيارى در الگوهاى آب و هوايى پدي حاضر تغييرات بس

گستـــــــــــرش مفاهيـــــــــــــم كتب درســـــــى

چك
جنگ
ــره ى ك

و نماد سـ
است، به ط
ويژه و مق
ــ مى دانس
ت امكانات
محيط زيس
در س
ــفره ها س
مسكونى

غلظت دى
حاضر تغي
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دماى كره ى زمين بين 3 تا 5 درجه ى سانتى گراد افزايش خواهد داشت.
ــور  كش ــر  ه ــى  مل ــرمايه هاى  س ــا،  «جنگل ه ــه  ك ــا  آن ج از 
ــالوه  ــا، ع ــح از آن ه ــتفاده ى صحي ــت و اس ــوند، حفاظ ــوب مى ش محس
ــد»  مى كن ــن  تضمي ــز  ني را  ــت  محيط زيس ــاى  بق ــى،  ثروت آفرين ــر  ب
[www.bio.itan.ir]. برهمين اساس اهميت جنگل ها و وضعيت آن ها در 
ــور و منطقه اى بايد مورد بررسى قرار گيرد. لذا در اين مقاله سعى شده  هر كش
است كه به طور اجمالى به تعريف جنگل از ديدگاه هاى متفاوت، جايگاه مقدس 
درخت در ميان اقوام و ملل (پيوند متقابل انسان با درخت)، و هم چنين اهميت 

و جايگاه آن شرح داده شود، شايد در حفظ منابع طبيعى كشور مؤثر باشد.

ــت، تقدس درخت، اثر گل خانه اى، پيامدهاى  كليدواژه ها: جنگل، درخ
آفت كشى، آب هاى زيرزمينى.

مقدمه
هر گياهى كه از زمين رويد

وحده ال شريك له گويد
«جنگل» را مى توان چنين تعريف كرد: «جنگل از يك گروه رستنى كه 
ــكيل يافته است. در اصطالح  ــر مى برد، تش با محيط خود در حال تعادل به س
ــى، جنگل عبارت از اجتماعى كه اكثر افراد آن را درخت تشكيل  جنگل شناس



ــــقت ــــگل، شاهكــــــــــار خلــ
ــش علفى زنده،  ــان، درختك، درختچه، بوته، پوش ــد. همراه اين درخت مى ده
پوشش مرده، و حيوانات مضر و مفيد وجود دارند كه هميشه تحت تأثير عوامل 

محيط قرار مى گيرند» [مصدق، 1375: 1].
ــاند كه  ــى را 36 ميليون كيلومتر مربع جنگل مى پوش ــطح كره ى خاك س
ــت. البته اگر كل رستنى ها را در نظر  ــطح كره ى زمين اس تقريبًا يك چهارم س

بگيريم، 43/2 ميليون كيلومتر مربع خواهد بود [همان، ص 292].
اين نعمت الهى در تلطيف آب وهوا، نظم مكانى، تأمين بيش از 60 درصد 
ــيژن مصرفى در جهان، ذخيره سازى آب هاى زيرزمينى، جلوگيرى از بروز  اكس
ــاى آب، ممانعت از  ــادى، جلوگيرى از انواع آلودگى ه ــايش آبى و ب انواع فرس
ــترش صدا، افزايش مواد آلى خاك، حفظ آب و خاك، حفظ حيات وحش،  گس
ــى كودكان، تأمين سالمتى  تعديل دماى محيط، تأثير در افزايش ضريب هوش
ــم و جان انسان، نقش تأمين مكانى اساسى براى تفريح و  روح و روان، و جس
ــاختن زمينه هاى گردشگرى و ايفاى نقش به عنوان پشتوانه ى  تفرج، فراهم س
ــاورزى، ايجاد درامد براى دولت و ملت از طريق مسائل  ــى و اصلى كش اساس
هنرى در ابعاد و زمينه هاى گوناگون، شعر زيباشناسى، نقاشى و نقش پااليشى 
در آلودگى هاى ناشى از مواد سربى، كنترل اشعه ى خورشيد و تقليل تابش نور 
خيره كننده و انعكاس آن، فراهم آوردن اماكن فعاليت هاى جنبى مانند پرورش 
ــن در تهيه ى چوب و... نقش  ــان، زنبوردارى، توليد قارچ، و هم چني ــواع آبزي ان

حياتى و ارزش بسزايى دارد.
ــع بى رويه ى درختان و نابودى بيش از حد جنگل ها  اما طى زمان، با قط
و منابع طبيعى، توسعه ى روزافزون كويرها با بهره بردارى غيراصولى و مفرط، 

ــم گيرى صورت گرفته و سطح  آلودگى هاى آب، خاك و هوا و... تغييرات چش
ــت. درنتيجه، هر روز شاهد از دست رفتن، تخريب و  جنگل ها تقليل يافته اس
ــاتو بريان،  ــتيم. ش تقليل اين عامل خير و بركت و آبادانى، يعنى جنگل ها هس
ــوى مى گويد: «جنگل ها قبل از انسان و  ــهير فرانس ــمند ش ــنده و دانش نويس

بيابان ها پس از آن به وجود آمدند.»

تعريف جنگل از ديدگاه هاى مختلف
� جنگل در «فرهنگ صبا فارسى» به معناى زمين پهناورى است كه از 
درختان انبوه و بى شمار پوشيده شده و داراى نهرها و جويبارهاست. جنگل در 
جاهايى به وجود مى آيد كه زمين مستعد و حرارت و رطوبت هم به قدر كفايت 
ــد. وجود جنگل در اعتدال هوا، افزايش باران و جلوگيرى از  ــته باش وجود داش

بادهاى شديد تأثير دارد [صبا، 1370: 343].
ــى»، منطقه اى از زمين تعريف شده كه  � جنگل در «فرهنگ گيتاشناس

با درخت پوشيده شده باشد [جعفرى، 1379: 122].
ــت، در اصل  ــى «جنگل» اس � «جونگل»1 نيز كه معادل كلمه ى فارس
به جنگل هاى نواحى پست سواحل درياى مازندران كه در برخى جاها خصلت 

دوگانه ى باتالقى ـ جنگلى دارد، اطالق مى شود [اهلرز، 1372: 171].
ــكريت (هندى) كه براى پوشش  ــت در زبان سانس � جنگل واژه اى اس
ــك مكان به كار مى رود. مفهوم اين واژه نزد ملل مختلف  گياهى درختى در ي
ــر مى برند، متفاوت است [شايان،  ــب ناحيه ى جغرافيايى كه در آن به س برحس

.[51 :1385

ست كه از
جنگل در
در كفايت
وگيرى از

ف شده كه

، در اصل
ها خصلت

.
ى پوشش
ل مختلف
ت [شايان،
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ــر  ــتنى كه با محيط خود در حال تعادل به س � جنگل از يك گروه رس
ــگل عبارت از  ــى، جن ــت. در اصطالح جنگل شناس ــكيل يافته اس مى برد، تش
ــراه اين درختان،  ــكيل مى دهد. هم ــى كه اكثر افراد آن را درخت تش اجتماع
ــش علفى زنده، پوشش مرده، و حيوانات مضر و  درختك، درختچه، بوته، پوش
ــه تحت تأثير عوامل محيط قرار مى گيرند [مصدق،  مفيد وجود دارند كه هميش

.[1 :1375
ــيده باشد. جنگل  ــت كه از درخت هاى انبوه پوش � جنگل ناحيه اى اس
ــش گياهى، جانوران و ميكرو  ــت از درختان، درختچه ها، پوش مجموعه اى اس
ــراه عوامل طبيعى  ــا و ويروس ها) كه به هم ــا، باكترى ه ــم ها (قارچ ه ارگانيس
غيرحياتى، مانند خاك، آب، دما، باد و... محيط و رويشگاه مشخص و معلومى 

.[www.daneshju.ir] را به وجود آورده اند
ــف و مفاهيم متعددى  ــگل از ديدگاه هاى متفاوت داراى تعري اصوًال جن

است:
� اكولوژيسـت جنگل، را ارگانيزم زنده اى مى دانند كه همه ى اجزا و 

عناصر آن در ارتباطى متقابل با يكديگر قرار دارند.
� از نظر خاك شناسى، جنگل پديده اى است كه ضمن حفظ و تثبيت 
ــب ترين  ــاك، با تجزيه ى تدريجى اجزاى مختلف نباتات، غنى ترين و مناس خ

بستر حيات را براى تكوين و تكامل گياه به وجود مى آورد.
ــد در تحرك  ــت كه مى توان ــتر فعالى اس ــگل بس � در سياسـت، جن
ــى، اجتماعى و فرهنگى  چرخ هاى اقتصادى و ايجاد تحول در بنيادهاى سياس

جامعه نقش حساس و تعيين كننده داشته باشد.
ــت كه بايد از  ــگل به منزله ى يك واحد توليدى اس � در اقتصـاد، جن

زمينه هاى الزم براى سرمايه گذارى هاى كالن برخوردار باشد.
ــالوه بر نقش ها و  ــدگاه جنگل دارى امروز، جنگل ع ــره از دي � و باالخ
اهميت هاى متعدد اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، حفاظى و... پديده اى 
ــازنده ى آن بايد به طور اصولى و  ــت پويا و پايا كه تمامى اثرات مثبت و س اس

مستمر در خدمت جامعه قرار گيرد.

جايگاه مقدس درخت
اين درختان اند هم چون خاكيان
دست ها بر كرده اند از خاكدان

سوى خلقان صد اشارت مى كنند
و آن كه كوشش در عبادت مى كنند

با زبان سبز و با دست دراز
از ضمير خاك مى گويند راز

                                                 (مولوى)

ــجره (عربى)، گياه داراى تنه،  ــى) شجر و ش درخت ودار، Tree (انگليس
ــاخ و برگ را گويند. [ياحقى، 1386: 352]. درخت مظهر زندگى و  ــه، ش ريش
تقدس، نماد بارورى و نشاط و سرمايه گسترى، و نمونه ى سرسبزى و طراوت، 
ــتقامت و پايدارى و استوارى، سرپناه  ــمه ى حيات و عبادت، الگوى اس سرچش
اوليه ى انسان و نخستين دوست بشر است. نزديكى و دوستى انسان با درخت 
از آغاز خلقت و در باغ ملكوت بوده است. بعدها آن چنان انسى و الفتى بين اين 
دو آفريده گسترش يافت كه موجد بسيارى از آداب و سنن، رفتارها، و باورهايى 
شد كه نه تنها در ميان انسان هاى اوليه، بلكه تا امروز نيز بين ملل گوناگون در 

چهار گوشه ى جهان رواج دارد [حميدى، 1378: 6].
در سرزمين سوزان مصر، درخت مقدس انجير مصرى و در اسكانديناوياى 
سرد و يخ بندان، سرزمين توتنها (نژاد قديمى ژرمن)، يا گدراسيل يا درخت زبان 
گنجشك حكم فرمايى مى كرد. آكواتايا درخت انجير مقدس هندى (فيكوس 
ــا «برهما» يكى مى دانند و در پاى آن بود كه گوتاما بودا به  رليجـوزا) را ب

افكار متعالى خويش دست يافت.

ــراى عدالت زير درختى  ــاهان براى داورى و اج ــاى قديم، ش در زمان ه
ــهرى را تشكيل مى داد  ــتند. گاهى درخت مقدس قلب ش با عظمت مى نشس
ــه  ــومريان س ــهر مقدس س كه آن را محافظت مى كرد. در مركز «اريدو»، ش
ــال پيش از ميالد، درخت كيهانى «كيسانو» را پرستش مى كردند. در  هزار س
ــته بود و بدين وسيله  اكروپوليس آتن، درخت زيتونى روييد كه آن را آتنه كاش
ــهر آتن را بنا گذاشت. در ميدان روم، درخت انجيرى  زمين را تصرف كرد و ش
رشد كرد كه به برادران رومولوس و رموس در زير آن شير داده شد. بنا به 
نظر تاسيت، خشك شدن اين درخت را به سال 58 پس از ميالد به فال بد 
ــال بعد، نرون مادرش اگريپينا را كشت و پس از آن به كارهاى  گرفتند. س
بى رحمانه و هرزگى هايى پرداخت و موجب بحرانى شد كه به سقوط امپراتورى 

روم انجاميد [پيام، 1369: 4].

از آن جا كه «جنگل ها، سرمايه هاى ملى هر كشور 
محسوب مى شوند، حفاظت و استفاده ى صحيح از 

آن ها، عالوه بر ثروت آفرينى، بقاى محيط زيست را نيز 
تضمين مى كند
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ــمار مى روند.  در ايران درخت نخل و درخت توت از درختان مقدس به ش
ــخصى درختى را قطع  ــن، يكى از معتقدات ايرانيان اين بود كه هر ش هم چني
ــا به ضرورتى درختى افكندى، بايد نهال  ــود و اگر بن كند، عمرش كوتاه مى ش

بنشانى؛ چنان كه نظامى گنجوى گفته است:
درخت افكن بود كم زندگانى

به درويشى رسد نخجير كارى
در قرآن مجيد در 19 آيه در سوره هاى بقره، انعام، يس، ق، نخل، اسرى، 
كهف، مريم، طه، مؤمنون، شعرا، رعد، قمر، الرحمن، الحاقه، و عبس، درباره ى 
ــا انگور، انار، زيتون  ــت. در قرآن از نخل همراه ب ــت نخل رطب آمده اس درخ
ــقات) و  ــت ها و نخل هاى بلند (والنخل باس ــى از اين درختان و كش و باغ هاي
ــود، سخن  ميوه هاى درختان و رزق و بركت و نعمت كه از آن ها حاصل مى ش
رفته است. در روايات آمده كه نخل عمه ى آدمى است و از پيغمبر اكرم حديثى 
ــت كه: «اكرموا عمتكم النخله»: عمه ى خود نخل را گرامى  بر جاى مانده اس
ــت: چون  ــده اس ــناخته ش بداريد. در جاى ديگر، درخت نخل خواهر آدمى ش

خداوند، آدم ابوالبشر را از خاك آفريد [حميدى، 1378: 6].
درختان معروفى مانند سرو كاشمر، طوبى، سدره المنتهى، درخت كيهانى 
ــالم جنبه هاى  ــپوبيش» در فرهنگ ايران و اس و درخت «همه تخم» يا «ويس
ــروف ديگرى مانند  ــد. در قرآن از درختان مع ــاطيرى خود را حفظ كرده ان اس

«شجر اخضر» كه موسى(ع) با آن سخن گفت و درخت نخلى كه مريم در 
ــده است. قديمى ترين كتاب تمثيلى عصر پارت ها،  كنار آن روزه گرفت، ياد ش
ــوريك» در فرهنگ ايران نامبردار است. درخت حيات در آسمان  درخت «آس

چهارم يا هفتم، زير تخت عزرئيل قرار دارد [ياحقى، 1386: 352].
ــت، جايگاه ويژه اى در  واژه ى «پرديس» به معناى باغ و به مفهوم بهش

ادبيات كهن و اعتقادات مذهبى ايرانيان داشته است.
ــر جاودانگى و  ــان آن چنان بود كه آن را مظه ــت درخت نزد ايراني حرم
ــانه ى ايرانى  ــتند. هـردوت، مورخ يونانى، از يك افس نماد حكومت مى دانس
ــى ارتباط و  ــا مفهوم درخت و حكومت جهانى هخامنش ــت كه ب خبر داده اس
هماهنگى دارد. او در كتاب تواريخ خود گفته است: «ماندانا (عنبر سياه) دختر 
آژيدهاك، پادشاه كشور ماد با كمبوجيه، حاكم سرزمين پارس، ازدواج كرد. 
در سال اول ازدواج آن دو، آژيدهاك در خواب ديد كه از شكم دخترش درخت 
تاكى سر برآورد، به طورى كه همه ى قاره ى آسيا را فرا گرفت. خواب گزاران از 
ــيا را خواهد  ــلطنت ماد و تمام آس تولد فرزندى از ماندانا به او خبر دادند كه س
گرفت. سرانجام كورش به دنيا آمد و كوشش آژيدهاك براى نابودى او ناكام 
ــت داد و شاه ماد و پارس و همه ى آسيا  ماند. بعدها كورش دولت ماد را شكس

شد.
در آيين زرتشت درخت، آب و آتش احترام خاصى داشتند. آب روان مظهر 
حركت و جريان و تقديس بوده است و هيچ كس حق نداشت در آن آب دهان 
ــويد. آتش مظهر روشنايى و نور و  ــت و روى بش ــمه دس بيندازد يا در آب چش

درخت نشانه ى بارورى، استوارى و زايش بود [حميدى، 1378: 6].
ــده و از آن با  ــاهنامه» را درخت نامي ــا كار خود و «ش فردوسـى باره
تعبيرهايى نظير ميوه دار و «سرو سايه افكن» ياد كرده است. در شاهنامه درخت 
ــت كه با آن رسـتم بر رويين تنى چون اسـفنديار،  گز گياهى جادويى اس

نظركرده ى زردشت، چيره مى شود [ياحقى، 1386: 352].
ــه جهان را به هم پيوند داد: ريشه هايش به  درنهايت بايد گفت: درخت س
ــاخه هايش به عرش رسيدند. در  اعماق بى پايان زمين فرو رفتند و بلندترين ش
ــايه ى درخت بود كه تنفس امكان پذير شد. براى تمامى موجوداتى كه پس  س
از آن به وجود آمدند، ميوه خويش را كه با آفتاب رسيده و با آب گرفته از خاك 
ــر از آن آتش ساخت  ــمان را كه بش ــده بود، فرو ريخت. آذرخش آس مغذى ش
ــمان، جايى كه ابرها بر تارك آن گرد آمده بودند،  ــاره به آس جذب كرد و با اش

و باالخره از ديدگاه جنگل دارى امروز، جنگل عالوه 
بر نقش ها و اهميت هاى متعدد اقتصادى، اجتماعى، 
سياسى، فرهنگى، حفاظى و... پديده اى است پويا 
و پايا كه تمامى اثرات مثبت و سازنده ى آن بايد 
به طور اصولى و مستمر در خدمت جامعه قرار گيرد
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ــرو ريزد. اين درخت منبع تمام زندگى و  ــان داد تا باران زندگى بخش را ف فرم
ــتش درخت در دوران  ــگفتى ندارد كه چرا پرس تمام نورانى ها بود. بنابراين ش

باستان اين همه رواج داشت [پيام، 1369: 4].

حلقه هاى زمان
درختان عالوه بر بهره هاى بسيارى كه براى نوع بشر دارند، يك سالنماى 
ــيارى از  ــمار مى روند. بس طبيعى و دقيق و مدرن از انواع آب و هوايى نيز به ش
ــاالنه حلقه اى از چوب جديد مى سازند. از پهناى حلقه ى  گونه هاى درختى، س
(يعنى ميزان رشد) ساالنه، از يك طرف عوامل درونى ژنتيكى و از طرف ديگر 
عواملى بيرونى، مانند خاك و به ويژه اوضاع آب و هوايى تعيين مى شود. حلقه اى 
باريك بازتاب رشد فقير درخت در يك سال بد، و حلقه اى پهن نشانه ى اوضاع 

آب و هوايى مطلوب و يك رشد خوب است.
ــه در باتالق ها  ــن و درختانى ك ــاختمان هاى كه ــا مطالعه ى چوب س ب
ــه توالى زمانى  ــمندانى ك ــت ها (دانش ــده اند، دندرولوژيس و مرداب ها حفظ ش
ــته اند  ــاالنه را در درختان و چوب هاى پير مطالعه مى كنند) توانس حلقه هاى س
تسلسل هاى زمانى را در برخى نواحى تا حدود 5000 سال پيش از ميالد تعيين 
كنند. اين تسلسل هاى زمانى، باستان شناسان و تاريخ نگاران را قادر مى سازد تا 
ــاختمان هايى را كه هيچ پيشينه ى ثبت شده اى ندارند،  به دقت زمان احداث س
ــى از ناحيه اى خاص را  ــرايط آب و هوايى بخش تعيين كنند و چگونگى تغيير ش
ــيله اى براى  ــبت به بخش هاى ديگر آن دريابند. هم چنين اين حلقه ها وس نس
ــتى نتايج حاصل از كاربرد شيوه هاى كربن 14 هستند (عكس 2)  ارزيابى درس

[پيام، 1369: 21].

خاصيت آفت كشى درخت
ــى برخوردارند.  ــده اند كه از خواص آفت كش ــناخته ش در دنيا، گياهانى ش
تعداد اين درختان و گياهان به دو هزار عدد بالغ مى شود كه به صورت تجارتى 
ــردارى مى كنند. يكى از آن ها «عاقرقرها» يا «بابونه ى گاوى»  از آن ها بهره ب
است. در مناطق معتدل هندوستان، درختى را پرورش مى دهند كه آفت گياهى 
ــتان مى رويد، خواص  ــت بومى كه فقط در هندوس ــود مى كند. اين درخ را ناب
زيادى در آفت زدايى گياهى دارد و به «زيتون تلخ» معروف است. براى مثال، 
برگ هاى اين درخت را در سيلوها با غالت مخلوط مى كنند تا غله ى انبار شده، 
ــرات و آفات مصون بماند. از ميوه ى آن با حل كردن در آب، عصاره اى  از حش
تهيه مى كنند و از آن براى سم پاشى محصوالت كشاورزى و... بهره مى گيرند. 
از تفاله ى آن نيز به عنوان كودى در مزارع به منظور دفع كرم هاى خاكى مضر 

استفاده مى كنند.

اثر گل خانه اى
ــيدكربن موجود در جو، تأثير سمى بر آب و هواى جهان دارد. اين  دى اكس
ــيد را به طرف زمين هدايت مى كند،  گاز بيش تر انرژى امواج كوتاه پرتو خورش
ــه از زمين به فضا  ــرژى امواج بلندى ك ــت بخش بزرگى از ان ــى از بازگش ول
ــن پديده را «اثر گل خانه اى» مى نامند [پيام،  بازمى گردد، جلوگيرى مى كند اي

.[22 :1369
ــبب اثر گل خانه اى مى نامند كه دماى جو زمين را  اين آلودگى را بدين س
ــت همان كارى را مى كند كه ديوار شيشه اى گل خانه  افزايش مى دهد، و درس
ــيد را به داخل راه  ــد؛ يعنى گرماى خورش ــراى محيط داخل گل خانه مى كن ب
ــه  ــود، و اكنون در مقايس مى دهد، اما پس نمى دهد. دنيا به تدريج گرم تر مى ش
ــده است  ــانتى گراد گرم تر ش با ميانه ى قرن نوزدهم ميالدى، پنج درجه ى س

[ويليامز، 1370: 40].
به خاطر افزايش غلظت دى اكسيدكربن در جو (از 256 بخش در ميليون 
(ppm) در سال 1980 به ppm 340 در سال 1985)، عمدتًا به دليل احتراق 
ــنگ، نفت و گازهاى طبيعى) دانشمندان  ــيلى (مانند زغال س سوخت هاى فس
ــيارى در الگوهاى آب  ــده ى حاضر تغييرات بس پيش بينى مى كنند تا پايان س
ــد خواهد آمد. آن ها پيش بينى مى كنند كه ميانگين دماى كره ى  و هوايى پدي
زمين تا قبل از سال 2010 بين سه تا پنج درجه ى سانتى گراد افزايش خواهد 

داشت.
ــيدكربن، همانند «چاهك»  ــاق دى اكس به طور طبيعى، درختان با استنش
ــيژن را به جو  ــاده ى زائد، اكس ــل مى كنند و به عنوان م ــيدكربن عم دى اكس
بازمى گردانند. اما وقتى درختان قطع و سوزانيده مى شوند، كربن محتوى آن و 
ــى از كربن موجود در خاك زير آن ها اكسيد و در جو رها مى شود. در  نيز بخش
ــه با 150 تا 190 هزار ميليون تن كربن حاصل از سوزاندن زغال سنگ،  مقايس
نفت و گازهاى طبيعى، از سال 1860، درنتيجه از بين بردن جنگل ها تاكنون 
ــده است [پيام، 1369:  چيزى حدود 90 تا 180 ميليون تن كربن در جو رها ش

.[22
ــوب  ــعه ى آن ها موجب جذب و رس بنابراين، حفاظت از جنگل ها و توس
ــيدكربن و مانع افزايش گرماى زمين و بروز اثر گل خانه اى خواهد شد  دى اكس

.[www.forum.patijhu.com]

خاصيت دارويى و غذايى درخت
ــر داروى ضد گنه گنه يا داروى خوراكى ضد حاملگى، از  مواد دارويى نظي
مشهورترين فراورده هاى غيرچوبى جنگل هاى بارانى هستند. امروزه 25 درصد 
ــيميايى را گياهان دارويى محيطى  ــازنده و فعال تمامى داروهاى ش اجزاى س
ــاوى آلكالوئيد طبيعى  ــيتين ح ــرطان و نيكرس مى دهند و توليد داروى ضد س
گياه رزى پريونيكل ماداگاسكار، در آزمايشگاه بدون وجود اين گياه امكان پذير 
ــيميايى حاصل از جنگل استفاده از آن ها در  ــت. كاربرد مهم ديگر مواد ش نيس
تهيه ى لوازم آرايشى و عطرسازى است. البته تمامى مواد مصرفى اين صنايع 

گياهى نيستند.
ــت كه در تهيه ى  ــال»2 داراى 12/5 درصد چربى اس بذرهاى درخت «س

در ايران درخت نخل و درخت توت از درختان 
مقدس به شمار مى روند. هم چنين، يكى از 

معتقدات ايرانيان اين بود كه هر شخصى درختى 
را قطع كند، عمرش كوتاه مى شود و اگر بنا به 

ضرورتى درختى افكندى، بايد نهال بنشانى

حلقـــــه هاى زمـان
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ــتان و  ــتر يا مرغ و خروس در هندوس صابون و يا به عنوان جزئى از خوراك ش
ــور ديگر آسيايى كاربرد دارد. از جوشانده ى بذرهاى درخت سال با  چندين كش
ــت مى آيد كه مى توان از آن به جاى برنج  گل هاى درختى ديگر، ماده اى به دس

و ساير مواد غذايى اصلى دانه اى استفاده كرد.
ديگر بذرهاى روغنى حاصل از اراضى جنگلى آسيا، در تهيه ى روغن هاى 
ــى رود. در مناطق  ــال و يا رنگرزى به كار م ــى، روغن چراغ و روغن ج خوراك
ــواده از فروش  ــرقى برزيل درامد بيش از 450 هزار خان ــمال ش ــتايى ش روس
ــويا»3 كه از لحاظ ميزان غذايى مواد مغزى شبيه روغن  دانه هاى نخل «باباس
نارگيل است، تأمين مى شود [سازمان جنگل ها و مراتع كشور، جنگل و مرتع، 

.[63 :1377

اهميت جنگل نسبت به ساير منابع طبيعى
ــونده است. بدين معنى كه اگر در بهره بردارى از  جنگل از منابع تجديدش
ــه قابل استفاده  اين منبع روش اصولى و صحيح در پيش بگيريم، براى هميش
ــت. ولى تعداد ديگرى از منابع مانند معدن سنگ  ــت و پايانى نخواهد داش اس
آهن يا مس و يا چاه هاى نفت و گاز، هرچند صحيح و اصولى از آن ها برداشت 
ــتند و يا اين كه  ــخص هس ــند و داراى عمر مفيد و مش ــود، به پايان مى رس ش
ماده ى اصلى آن قدر كاهش مى يابند كه ديگر بهره بردارى از آن معدن يا چاه 

مقرون به صرفه نخواهد بود.
امتياز ديگر جنگل اصالح پذيرى و جهت پذيرى آن است. بدين معنى كه 
ــى از گونه هاى  ــمت يك ــا انجام اصالحات دل خواه مى توان به س ــگل را ب جن
ــردن گونه اى جديد، گونه اى تركيبى ارائه كرد  ــوق داد و يا با وارد ك موجود س
ــر و با كيفيت بهتر  ــذف گونه هاى نامرغوب، چوب بيش ت ــز مى توان با ح و ني
ــورى تكيه گاهى مطمئن براى  پديد آورد. جنگل ها و مراتع در هر جامعه و كش
ــتوانه اى  ــازى آب، پش ــعه ى اقتصادى و اجتماعى، مخزنى براى ذخيره س توس
ــترى براى رونق كشاورزى، عرصه اى براى توليد چوب،  براى توليد پايدار، بس
ــوش، منبعى براى توليد  ــراى گونه هاى گياهى و جانورى و وح ــتگاهى ب زيس
ــراى تثبيت خاك و  ــرح و تمدد اعصاب، ابزارى ب ــيژن، منظرى براى تف اكس
ــيله اى براى حفاظت راه ها و خطوط مواصالتى، وسيله اى  شن هاى روان، وس
ــمار مى آيد [پيك  ــتغال، عنصرى براى پااليش آلودگى هوا و... به ش براى اش

سبز، اسفند 1377: 2].
ــوارد ديگر منابع  ــا نيز چون م ــت كه جنگل ه ــن، واقعيت آن اس درضم
ــتفاده قرار گيرند، اما  ــونده، مى توانند و مى بايد كه مورد اس اصطالحًا تجديدش
مسئله آن است كه استفاده از اين منابع به روال گذشته ديگر امكان پذير نيست 
و بهره بردارى از اين منابع بايد براساس توان آن ها و به نحوى صورت گيرد كه 
هم ضامن بقا و دوام آن ها و هم تضمين كننده ى استمرار نقش زيست محيطى 
و توليدى آن ها باشد. تحقق چنين امرى قطعاً مستلزم اتحاد جهانى، منطقه اى، 

ملى و محلى، مبتنى و متكى بر نگرش هاى نوين است.

جنگل به عنوان ذخيره گاه آب هاى زيرزمينى و حفاظت خاك و آبخيزى
ــطح جنگل ها  ــت. س ــش ديگر جنگل، افزايش آب هاى زيرزمينى اس نق
ــت و مقدار زيادى آب  به علت وجود الش برگ ها و هوموس زياد نفوذپذير اس
ــود. خروج  را در خود جذب مى كند كه باعث افزايش آب هاى زيرزمينى مى ش
ــت آن ها، نه تنها باعث  ــارها و نشس اين آب ها از زيرزمينى از طريق چشمه س
ــان آب رودخانه ها را  ــود، بلكه مدت جري هدر رفتن آب هاى زيرزمينى نمى ش
ــود دارد، از  ــه نياز بيش ترى به آب وج ــتان ها ك ــر مى كند و در تابس طوالنى ت

رودخانه هاى پرآب استفاده مى شود [روزنامه ى كيهان، آذر 1364: 7].
ــان و فعاليت  ــان و درخت ــه دواندن گياه ــى به دليل ريش ــى جنگل اراض
ــمانى در خاك  ــا، موجب نفوذ نزوالت آس ــم هاى موجود در جنگل ه ارگانيس
ــگل قادر به  ــه هر هكتار جن ــوند؛ به طورى ك ــن نزوالت مى ش ــره ى اي و ذخي
ــن اين كه زمان نفوذ  ــت. ضم ــازى 500 تا 2 هزار متر مكعب آب اس ذخيره س
ــاورزى 46 دقيقه است.  يك ليتر آب در جنگل حدود 7 دقيقه و در اراضى كش
درحالى كه در مناطق غيرجنگلى، اين زمان به حدود 4 ساعت افزايش مى يابد 
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ــقوط قطرات باران  ــتاب س ــاخ و برگ خود باعث كاهش ش درختان با ش
ــوند. درنتيجه قطرات باران به آهستگى با خاك برخورد مى كنند و باعث  مى ش
ــتن و تخريب ذرات خاك نخواهند شد. عالوه بر آن، خاك كف جنگل  گسس
ــى قطرات باران  ــدن نيروى تخريب ــفنج مانند دارد كه باعث خنثا ش حالت اس
مى شود. خاك متخلخل جنگل هم چنين باعث تبادل تدريجى ميزان آب خاك 
با محيط و استفاده ى تدريجى و مداوم آن توسط گياه مى شود. حال آن كه در 
صورت فقدان درخت، بارندگى با حجم زياد و يك باره به درون خاك مى رود و 
به سرعت نيز از آن خارج مى شود. چون در اين حالت نفوذپذيرى خاك كاهش 
مى يابد، در سطح آن جارى مى شود كه تبعات آن ايجاد سيالب و شست و شوى 
ــطحى، فرسايش و حركت توده اى خاك در مناطق مستعد به رانش و  خاك س

لغزش خواهد بود.
ــان مى دهد كه  ــط كارشناسان «FAO» نش ــده توس تحقيقات انجام ش
ــگل نفوذپذيرتر  ــار از خاك مناطق غير جن ــق جنگلى حدود 40 ب ــاك مناط خ
ــت. درنتيجه عمده ى نزوالت آسمانى در زمين فرومى رود و باعث افزايش  اس
ــفره هاى آب زيرزمينى مى شود. خاك جنگلى مى تواند حدود 20 تا  ذخيره ى س
50 ليتر آب را در يك ربع ساعت ذخيره و نگه دارى كند. اين خاصيت در اراضى 

شيب دار، از فرسايش خاك و ايجاد سيل جلوگيرى مى كند.

جنگل به عنوان تصفيه كننده ى هوا
ــوخت واحدهاى صنعتى،  ــى از س ــان در كاهش آلودگى هواى ناش درخت
ــا از مصرف كنندگان عمده ى  ــزايى دارند. جنگل ه خودروها و منازل تأثير بس
دى اكسيدكربن ناشى از سوخت هاى ياد شده هستند. جنگل ها با عمل فتوسنتز 
ــان به شمار مى آيند  ــيژن مورد نياز جانوران و انس يكى از منابع مهم توليد اكس
ــال 2/5  ــورى كه هر هكتار در س [www.forum.patojhu.com]. به ط
ــعه ى راديواكتيو هوا و مواد سمى مانند  ــيژن آزاد مى كند. درختان اش تن اكس
ــولفور و اسيدفلوريديك و يا تركيبات ارسينيك و غيره را به وسيله ى  انيدريد س
ــاى برگ هاى خود جذب مى كنند كه از غلظت آن ها در هوا و تأثيرات  روزنه ه

نامطلوبشان روى موجودات زنده مى كاهد [منورى، 1372].
درختان جنگلى هواى آلوده شده به گرد و خاك و دود را تصفيه مى كنند. 
ــهرهاى صنعتى  به همين دليل هواى جنگل 100-20 برابر كمتر از هواى ش
ــيژن  ــاك و دود دارد. به عالوه، درختان در طول دوره ى رويش اكس ــرد و خ گ

توليد مى كنند.
ــى) كار مى كند.  ــد پااليه اى (صاف ــون خود مانن ــگل در هواى پيرام جن
ــيند و ميكروب هاى مولد  بدين ترتيب كه گرد و خاك هوا روى برگ ها مى نش
ــوند. بعضى  ــت، نابود مى ش ــيژن آن فراوان تر اس بيمارى ها در هوايى كه اكس
ــتند كه تنفس آن براى  ــان مانند كاج و اوكاليپتوس داراى رايحه اى هس درخت
ريه سودمند است. غالبًا آسايشگاه بيماران مسلول را در جنگل هايى از اين قبيل 

درختان مى سازند [نشريه ى بنگاه جنگل ها، 1325: 50].
ــى، درختان گردو، كاج، پيسه آ، بلوط،  ــى هاى دانشمندان روس طبق بررس
فندق، اوكاليپتوس، ارس، افرا، بيد، زبان گنجشك و داغداغان از خود موادى در 
فردوسى بارها كار خود و «شاهنامه» را درخت ناميده و 
از آن با تعبيرهايى نظير ميوه دار و «سرو سايه افكن» 
ياد كرده است. در شاهنامه درخت گز گياهى جادويى 
است كه با آن رستم بر رويين تنى چون اسفنديار، 
نظركرده ى زردشت، چيره مى شود
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هوا پخش مى كنند كه باعث از  بين رفتن بسيارى از باكترى ها و قارچ هاى تك سلولى 
و برخى از حشرات مضر مى شود. اين ماده را توكين4 در سال 1956 «فتيونسيد» 
ناميد. از اين نظر افراد مبتال به سل ريوى را براى استراحت به مناطقى كه جنگل هاى 

كاج وجود دارد، مى فرستند.
هم چنين تحقيقات جديد نشان داده اند كه به جاى صرف ميليون ها دالر براى 
ــطه ى خاصيت  ــردن آلودگى هاى صنعتى، مى توان از درخت صنوبر به واس پاك ك
ويژه ى آن استفاده كرد. گونه اى صنوبر پيوندى سريع الرشد (تند رشد) آزمايشگاهى، 
ــى را جذب كند. اين درخت پس از  ــد آلودگى هاى خاك و آب هاى زيرزمين مى توان
جذب آلودگى ها، عناصر شيميايى خطرناك را در بافت هاى خود ذخيره مى كند و يا 
آن ها را به صورت تركيب هاى كم ضررترى به محيط اطراف بازپس مى دهد [جنگل 

و مرتع، 1377: 64].

نقش جنگل در خنثا كردن اثرات باد
باد يكى از عوامل مهم خشك كننده ى خاك هاست. به تجربه ثابت شده است، 
ــاد قرار گيرد، به اندازه ى 10 تا 15 برابر ارتفاع آن مانع، باد  ــر مانعى كه در مقابل ب ه
نمى تواند در پشت آن با سطح زمين تماس بگيرد. براساس همين اصل است كه براى 
آباد ساختن استپ ها و حفظ رطوبت خاك، جنگل هاى نوارى يا بادشكن مى كارند. با 
اين عمل از صدمات فيزيولوژيكى و مكانيكى باد شديد جلوگيرى مى شود. هم چنين، 
اين روش براى حفظ خاك و افزايش سطح توليد به كار مى رود. جنگل حتى مى تواند 

هر بار تا 68 تن گرد و غبار را در خود رسوب دهد [منورى، 1372: 58].
بادهاى سخت چون به جنگل برخورد مى كنند، ناتوان مى شوند و از تندى و 
نيروى آن ها كاسته مى شود. براى حفظ مزارع و ساختمان ها از زيان بادهاى سخت 
ــنى متحرك، غالباً از اين خاصيت درختان  و هم چنين براى ثابت كردن تپه هاى ش

استفاده مى كنند.
در نزديكى «تميشان» (مازندران) درختان مازوى بسيارى در كرانه ى دريا ديده 
مى شوند كه ماسه تا نزديك شاخه ى آن ها قرار گرفته است. اين درخت ها از پيشروى 

ماسه هاى ساحلى جلوگيرى مى كنند [نشريه ى بنگاه جنگل ها، 1325: 50].

جنگل عامل ارزشمند اقتصادى و ثروت عظيم خدادادى
ــور دارد، به طورى كه براورد شده  جنگل نقش تعيين كننده اى در اقتصاد كش
است، حدود 4500 نوع فراورده ى گوناگون از آن به دست مى آيد. تمام قسمت هاى 
درخت، از سر شاخه گرفته تا تنه، پوسته، برگ و ريشه ى آن در صنايع مورد استفاده 

قرار مى گيرد.

برخى از اثرات مستقيم جنگل در فرايند توليد و اقتصاد عبارت اند از:
� توليد مواد اوليه ى صنايع سلولز و كاغذسازى؛

� توليد مواد اوليه ى برخى صنايع شيميايى؛
� توليد مواد اوليه ى صنايع بهداشتى و دارويى؛

� توليد مواد اوليه ى صنايع مكانيكى چوب، نظير مبل، در و...؛
� توليد مواد اوليه ى صنايع دستى؛

� توليد مواد اوليه ى صنايع مورد مصرف در برخى صنايع غذايى؛
� توليد مواد اوليه ى صنايع براى تأمين سوخت؛

� برقرارى چرخه ى اقتصادى مبادالت بازار چوب و كاغذ و صنايع وابسته؛
ــيالت و  ــظ نظام طبيعى حاكم بر امور زراعت، دام دارى، دام پرورى، ش � حف

آبزيان، مراتع، گياهان دارويى و گياهان خوراكى كه به صورت خودرو مى رويند.
ــى به نام چوب، زمينه ى اشتغال تعداد  به همين دليل توليد محصول پر ارزش
كثيرى از افراد جامعه را فراهم مى سازد و موجب رونق و شكوفايى اقتصادى كشور 
مى شود. اين ماده ى گران بها پيوسته به زيبايى ساختمان ها و ويالها جلوه اى خاص 
مى بخشد. اگر بهره بردارى از منبع توليد آن (يعنى جنگل) به طريق علمى و اصولى 
www.frw.] ــتمر آن را در اختيار مردم قرار داد انجام پذيرد، مى توان به طور مس

.[orj.ir

اثر تفرجگاهى و تأثير بر روان انسان ها
يكى ديگر از مزاياى غير مادى جنگل، استفاده به صورت پارك و تفرجگاه و 
اثر آن بر روح و روان انسان هاست. انسان كه از سروصدا و هواى آلوده ى شهرها و 
مناطق صنعتى خسته مى شود، دوست دارد كه آزادانه در دامن طبيعت گردش كند 
و از هواى تميز بهره بگيرد. ترجيح مى دهد كسى با ايجاد سروصدا مزاحم او نشود. 
جنگل محلى است كه اين شرايط ايده آل را براى تفريح و تفرج او فراهم مى سازد. 
ــى از آواى دل نواز پرندگان، جريان آب دره ها و رودخانه ها و  هم چنين، جنگل تركيب
ــد  ــت كه به روح و روان آدمى آرامش مى بخش به هم خوردن برگ ها و شاخه هاس

.[www.forum.patojhu.com]
اى نشسته در پناه سايه ام

خسته هاى دشت و دمن دايه ام

كالم آخر
روان شناس و روان پزشك سوئيسى، كارل گوستا ويونگ (1875-1961) 
ــوان الگويى در ضمير ناخودآگاه فرد و  ــان داد كه تصوير درخت هنوز هم به عن نش

پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «باغ و 
درختان را قطع مكنيد و به جاى آن 

خانه ى مسكونى مسازيد؛ مگر اين كه 
به جاى آن بكاريد»
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اجتماع باقى است. اين درواقع يكى از عام ترين نمادهاى حياتى و جهانى است. در 
زمان بحرانى كنونى، اين خود انسان است كه بايد معنى آن تصوير و در عين حال 
ــرانجام دريابد. در غير اين صورت اين نه  مفهوم يگانگى با طبيعت و كيهان را س

طبيعت كه خود اوست كه عاقبتى تأسف بار خواهد داشت [پيام، 1369: 9].

نتيجه گيرى و پيشنهاد
جنگل از نظر اصالح خاك، كنترل آبخيز، حفظ حيات وحش، تأمين امكانات 
تفريحى و تأثيرات پااليش؛ فوايد زيادى براى محيط زيست دارد. امتياز آن نسبت به 
ساير منابع در اين است كه اين منبع تجديد مى شود و ارزش اجتماعى و اقتصادى 

بى شمارى دارد.
پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «باغ و درختان را قطع مكنيد و به جاى آن خانه ى 

مسكونى مسازيد؛ مگر اين كه به جاى آن بكاريد.»
ــرمايه ى فناپذير، از  حفظ و نگه دارى اين منبع فيض و رحمت الهى و اين س

وظايف ملى و اعتقادى ما محسوب مى شود.
متأسفانه با پيشرفت و گسترش شهرها و حتى روستاها، هر روز شاهد تخريب 
ــش را نابود مى كند.  ــان آگاهانه و ناآگاهانه طبيعت زيباي ــتيم و انس جنگل ها هس
ــاندن ارزش هاى واقعى محيط زيست به مردم و جلب مشاركت و حمايت  با شناس
همه جانبه ى آن ها درجهت بهسازى محيط زيست و حفظ و نگه دارى آن از طريق 
وسايل ارتباط جمعى، تعيين مرز اراضى مزروعى با اراضى جنگلى به طرق متفاوت، 
ــه ميله گذارى بتونى در اولين فرصت ممكن، تقويت گارد حفاظتى، تصويب  ازجمل
قوانين و مقررات مناسب براى حفاظت، و احيا و توسعه ى جنگل هاى منطقه، مى توان 

از انهدام هرچه بيش تر جنگل جلوگيرى به عمل آورد.
هم چنين، فرهنگ عمومى را بايد نسبت به خطرات ناشى از كاهش سطح جنگل 
و تخريب اين وديعه ى الهى و عواقب آن اگاه سازيم و با مشاركت آحاد مردم، در حفظ 
و احياى جنگل ها بكوشيم. اين امر زمانى تحقق مى يابد كه از تمام اهرم هاى تبليغاتى 

و فناورى اطالع رسانى و رسانه هاى گروهى به طرز مطلوب استفاده كنيم.
بنابراين جا دارد سازمان هاى مسئول در حفظ حراست از اين سرمايه ى خدادادى 
ــطح آگاهى مردم را افزايش دهيم، به بهترين وجه ممكن از اين  ــا باشند. س كوش
سرمايه ى ملى حفاظت نكيم، و با احساس مسئوليت انسانى و وجدانى هرچه تمام تر 
و با استفاده از نظرات متخصصان و كارشناسان آگاه و دلسوز، جلوى تخريب جنگل 

را بگيريم.
به اميد آن كه همه ى مردم ما ارزش اين سرمايه ى خدادادى و پشتوانه ى حيات 

انسان را بدانند و وظيفه ى سنگين و مسئوليت خطير حفاظت، احيا و توسعه ى جنگل 
را به خوبى انجام دهيم.

پى نوشت
ــه زارهاى انبوه و  ــده و به جنگل ها و بيش 1. واژه ى dschungel از زبان هندى گرفته ش

صعب العبور مناطق حاره در هندوستان گفته مى شود.
2. Sal (shorea rabusta)
3. babasugalm (orbygnya phalerta)
4. tukin
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ژئـومورفولـوژي از منظـر عمومــي
نويسندگان: پيتر.ال.كي. كناپفر، گروه علوم زمين شناسي و مطالعات محيطي، دانشگاه بينگهامتون
جيمز، اف. پترسن، گروه جغرافيا، دانشگاه ايالتي جنوب غربي تكزاس
مترجم: دكترسياوش شايان، گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت مدرس

اشاره 
بخش قابل توجهي از مطالب كتب درسي جغرافيا، مطالبي در باب ناهمواري ها 

يا ژئومورفولوژي است. اين مقاله به مسايل آموزش ژئومورفولوژي مي پردازد.

مقدمه
ــوع اصلي مجموعه ي مقاالتي  ــوژي از منظر عمومي» موض «ژئومورفول
ــت كه در مجله ي معروف و معتبر بين المللي «ژئومورفولوژي» به چاپ  اس
مي رسد. اين مجله هر دو ماه يك بار از سوي انتشارات «الزوير» در آمستردام 

هلند منتشر مي شود.
اگرچه اين شماره از مجله در سال 2002 ميالدي به چاپ رسيده است، اما 
موضوعات مطرح شده در آن كه به مجموعه  سخن راني هاي سي امين سمپوزيوم 
ژئومورفولوژي برگزار شده در دانشگاه بينگهامتون اختصاص دارد، هنوز از نظر 
ــوزش و جامعه ي حرفه اي ژئومورفولوژي جهاني مورد توجه و از موضوعات  آم
مطرح در دنياي امروز است. به علت توجه خاص مقدمه ي مطرح شده در اين 
ــوع آموزش ژئومورفولوژي، آن ها را  ــماره از مجله ي ژئومورفولوژي به موض ش
ــماره از «رشد آموزش جغرافيا» كه از جمله مباحث  ترجمه كرده ايم در اين ش
آن، طرح مسائل آموزشي جغرافيا و گرايش هاي آن است، تقديم عالقه مندان 
ــت ها به شكل خاص مي كنيم.  به آموزش جغرافيا به طور عام و ژئومورفولوژيس
اميد كه سبب تفكر و چاره جويي و كسب ايده هايي در آموزش مؤثر جغرافيا و 

پژوهش هاي ژئومورفولوژيك شود.

ــي، آموزش  ــاي علم ــوژي، بازديده ــوزش ژئومورفول كليدواژه هـا: آم
جغرافيا. 

ــط ژئومورفولوژيست ها، ظرفيت  ــده توس بخش اعظم تحقيقات انجام ش
ــكل مستقيم يا غيرمستقيم دارد. به عنوان  تأثيرگذاري بر عموم مردم را به ش
ــه عموم در  ــاني ب ــي بنيادي در اطالع رس ــه، ژئومورفولوژي داراي نقش نمون
ــدت آن هاست. هم چنين مي تواند ظرفيت  مورد مخاطرات طبيعي، تكرار و ش
ــخص  ــان و محيط مصنوع وي مش ــي احتمالي آن ها را بر انس ــرات منف تأثي
ــازد. ژئومورفولوژي، تأثيرات پروژه هاي مهندسي، يا توان بالقوه ي تغييرات  س
ــت حاصل گرمايش جهاني مورد انتظار باشند،  ــم اندازها را كه ممكن اس چش
ارزيابي مي كند. به عالوه، اين رشته ي علمي مي تواند بر سرفصل هاي مرتبط 
ــائل زيست محيطي تمركز كند. تعامل بين ژئومورفولوژيست ها و  با ديگر مس
ــيوه ي متفاوتي صورت مي گيرد. يكي  ديگر بخش هاي فعاليت اجتماعي به ش
ــيوه ها، پژوهش هايي هستند كه از نظر عموم اهميت دارند؛ هم چون:  از اين ش
ــي مخاطرات طبيعي مثل  ــم اندازها طي فعاليت هاي لرزه اي؛ بررس تغيير چش
ــيالب ها؛ مشاركت در برنامه ريزي ها شامل تصميم گيري ها در  زمين  لغزه يا س
مورد كاربري ارضي و آموزش دانشجويان با ارائه ي اطالعات و مواد آموزشي 
مرتبط با چشم اندازها و فرايندها؛ آموزش مسائل علوم زمين و ژئومورفولوژي.

ــت ها را با  ــته ي اصلي تعامالت ژئومورفولويس ــع، غالباً آموزش هس در واق
فعاليت هاي اجتماعي تشكيل مي دهد. 

ــي و  ــجويان دوره هاي كارشناس ــا دانش ــه تنه ــت ها، ن ژئومورفولوژيس
ــياري از آنان آموزش جامعه  ــد را آموزش مي دهند، بلكه بس ــي ارش كارشناس
ــده دارند؛ چه به صورت  ــم اندازها برعه ــاره ي عناصر و فرايندهاي چش را درب
ــاي طبيعي اختصاص  ــك در پارك ها (محيط ه ــوارض ژئومورفي ــه به ع توج
ــي  ــكل احترام به زيبايي شناس يافته به عموم) و مخاطرات طبيعي، و چه به ش
ــائل اجتماعي غالباً سعي دارند  ــم اندازها. ژئومورفولوژيست ها درگير با مس چش

مسائل مرتبط با خط مشي ها، آموزش ژئومورفولوژي و ارتباط آن با عموم

آمــوزش، آينده ي رشتــه ي علمـــي



27

138
يز 9

/ پاي
 ى1

ماره
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

وره
د

ــائل  ــركت ها و يا عموم را در مورد مس تصميم گيرندگان، گروه هاي خاص، ش
مرتبط با فرايندهاي مربوط به چشم اندازها و اثرات منفي احتمالي فعاليت هاي 

انساني بر چشم اندازها و يا برعكس، آموزش دهند.
اعضاي جامعه ي ژئومورفولوژيست ها به ندرت گرد هم مي آيند تا درباره ي 
مسائلي چون نظريه ها و چشم اندازهاي عملي علم خود بحث كنند. مقاالتي كه 
ــت ها با عموم جامعه هستند،  در مورد عناويني مرتبط با تعامل ژئومورفولوژيس
در گردهمايي هايي چون همايش ساالنه ي «اتحاديه ي جغرافي دانان آمريكا» 
(AAG) و «انجمن زمين شناسي آمريكا» (GSA) ارائه مي شوند. مقاله هايي 
نيز گاه گاه در فصل نامه هاي بين المللي صاحب نام، هم چون «ژئومورفولوژي» 
يا «آنالز»، نشريه ي اتحاديه ي جغرافي دانان آمريكا چاپ مي شوند؛ البته عمومًا 
ــتي كه معموًال  ــده در گردهمايي هاي موضوعي تك نشس بر مقاالت ارائه ش

درباره ي آن ها يك سمپوزيوم برگزار مي شود، متمركز نيستند.
ــوژي  ژئومورفول ــاالنه ي  س ــمپوزيوم  س ــي امين  س در  ــا  م ــن،  بنابراي
ــون» را با موضوع «ژئومورفولـوژي از منظر عموم مردم»  «بينگهامت
ــاي 12 تا 14 نوامبر 1999 در بينگهامتون،  ــرد آمديم. گردهمايي طي روزه گ
ــد كه 13 مقاله ي آن  ــد. 24 مقاله ارائه ش در ايالت نيويورك آمريكا برگزار ش
ــتر با جنبه هاي آموزش ارتباط داشتند و 11 مقاله ي ديگر درباره ي مسائل  بيش
خط مشي ژئومورفولوژيست ها بودند. 17 مقاله از اين مقاله ها، شماره ي كنوني 
ــيم  ــكل دادند. ما اين جلد از مجله را به دو بخش تقس «ژئومورفولوژي» را ش

كرديم كه دو قسمت عمده ي سمپوزيوم مذكور را تشكيل مي داد.

1. ژئومورفولوژي از منظر مردم: مسائل خط مشي
ويژگي هاي چشم اندازهاي طبيعي داراي تأثير كامل بر انسان هايي است 
ــان به شدت تحت تأثير  كه روي زمين زندگي مي كنند. هم چنين، زندگي انس
ــت كه مورد مطالعه ي ژئومورفولوژيست ها قرار مي گيرند. هنوز  فرايندهايي اس
ــدون مالحظه ي كافي  ــي و تصميم گيري ها ب ــياري از مباحث خط مش هم بس
ــت ها  ــام مي گيرند كه ژئومورفولوژيس ــم انداز و فرايندهايي انج ــر چش عناص
مي توانند در مورد آن ها نقطه نظرهاي اساسي ارائه كنند. از نظر تاريخي، اين 
ــت كه ژئومورفولوژيست ها انرژي  خود را بر  موضوع حداقل حاصل اين امر اس
ــترش و كّمي كردن علم بررسي چشم اندازها متمركز كرده اند. در نيمه ي  گس
ــوي نظريه ها و بدون در نظر  ــتم، بخش اعظم اين توجه به س ــرن بيس دوم ق
گرفتن كاربردها و يا متوجه تدارك مسائل علمي اين رشته براي خط مشي هاي 

 .[Gray, 1996] عمومي به منظور مديريت محيط بوده است
ــت،  ــه ي ژئومورفولوژي گواه آن اس ــماره از مجل ــوز، چنان كه اين ش هن
ژئومورفولوژيست ها به طور روز افزون توجه خود را به اين امر معطوف كرده اند 
ــر تصميم گيرندگان از  ــت وجوي راه هايي براي تأثيرگذاري ب ــه در جس و فعاالن
ــاز تصميم گيرندگان مرتبط  ــات علمي مورد ني ــق تدارك داده ها و اطالع طري
ــي دانش علمي با  ــي دوره اي كه همكاري درون ــتند. ط ــت هس با محيط زيس
ــي ها، كليد اساسي براي تصميم گيري هاي  تصميم گيري هاي مرتبط با خط مش
ــوب مي شود، برعهده ي ژئومورفولوژيست هاست كه بهتر  ملي در آمريكا محس
 [National ــت گذاري و به ويژه سياست گذاري علم باشند درگير دانش سياس

.Research Council, 1997]
ــانه هاي  ــمندان همواره از طريق حضور در اخبار و گزارش ها و رس دانش
ــتقيم يا غيرمستقيم، از طريق هدايت  گروهي و يا از طريق ديگر و به طور مس
ــد و هم چنين از طريق  ــي كه مورد توجه عموم بوده ان ــا و پژوهش هاي پروژه ه
ــته اند. چنين تعامالتي  ــوم تعامل داش ــت گذاري ها) با عم ــي ها (سياس خط مش
ــت ها مناسب است، زيرا سؤاالت قابل توجهي در  مسلمًا براي ژئومورفولوژيس
ژئومورفولوژي نيازمند مطالعه ي چشم اندازهايي است كه در سطح زمين ديده 
ــيله رودها و  ــته گذاري به وس ــوند (مثل حركات توده اي، لغزش ها، نهش مي ش

ــم اندازها تأثير مي گذارد  ــتقيماً بر ساكنان آن چش غيره)، و پديده هايي كه مس
ــون مطالعات احياي  ــرار مي گيرند. پروژه هايي چ ــرض آن فرايندها ق و در مع
ــته هاي عموم پيوند مي خورد  ــا و ارزيابي مخاطره ي محيطي با خواس مكان ه
ــي تعيين كننده در  ــات حاصل از مطالعات ژئومورفيك مي تواند نقش و اطالع
تصميم گيري هاي اجتماعي برعهده گيرد. احياي محيط هاي زندگي در رودها 
بايد مبتني بر پيش بيني و درك فرايندهاي جرياني و تأثير آن ها بر اكوسيستم ها 

.[Rosgen, 1996] باشد
ــت، حتي اگر جامعه متوجه  پس ژئومورفولوژي غالبًا مورد توجه عموم اس
ــد. سيالب تحت كنترل آزاد شده از «سد  اين علم و يا متوجه عالمان آن نباش
ــال 1997، براي تسهيل جابه جايي  گلن كانيون»1 بر روي رود «كلرادو» در س
رسوب و شبيه سازي سيالب هاي بهاره (وب و همكاران، 1999)، مثالي بسيار 
ــاني و پاسخ  ــأ انس ــكار بين فرايندهاي ژئومورفيك (با منش خوب از تعامل آش

مبتني بر فرايند طبيعي) و مديريت محيطي بود.
ــت گذاري عمومي  ــاي متعددي از اهميت ژئومورفولوژي را در سياس نمونه ه
ــاحلي به عنوان راهنما  مي توان مثال زد. براي مثال، تحليل هاي فرايندهاي س
ــاحلي «النگ  ــاحل و پروژه هاي احياي نواحي س يا معياري براي حفاظت س
ــي و درياچه هاي بزرگ (پيلكي و ديكسون، 1996)، ارزيابي  آيلند» در نيوجرس
ــراورد پايداري  ــوان ابزاري براي پيش بيني و ب ــم انداز به عن ويژگي هايي چش
درازمدت دفع زباله هاي نيروگاه هاي هسته اي مثل كوه هاي «يوكا»2 (گراس و 
همكاران، 1996) و تحليل هاي ماهيت، تاريخچه و تأثيرات منفي وقوع زمين 
ــال 1993 (پير و  ــي هم چون «دره ي تالي»3 در ايالت نيويورك در س لرزه هاي

همكاران، در همين شماره) از اين نمونه هاست.
تجربه ي كوه هاي يوكا نشانگر نقشي است كه ژئومورفولوژي مي تواند در 
فراهم ساختن يافته هاي علمي براي تصميم گيري هاي عمده و سياست گذاري ها 
برعهده گيرد. دو مسئله ي كليدي در مورد اعتبار درازمدت دفع زباله هاي اتمي 
ــم انداز.  ــاني و پايداري چش ــاي يوكا عبارت اند از: مخاطرات آتشفش در كوه ه
مطالعات ژئومورفولوژيكي خاك و تحول زهكشي روي مخروط خاكسترهاي 
ــاني در  ــاني «لتروپ ولز»4، نزديكي (جوان بودن) فعاليت هاي آتشفش آتشفش
ــن مخروط سطحي را مشخص كرد (و شاهدي بر  نيروگاه كوه هاي يوكا و س
ــاني به دست آمد) كه اين سن به طور آشكار بسيار  بيش از يك فعاليت آتشفش
ــنجي راديومتريك (ولز و همكاران،  ــني بود كه براساس سن س جوان تر از س

1992) مشخص كرده بودند.
ــاجرات تقدم و  ــت مطالعات ژئومورفولوژيكي، مش در حالي كه ممكن اس
تأخر زماني فعاليت هاي آتشفشان را در كوه هاي يوكا به پايان نبرند (و هم چنين 
احتمال وقوع برون ريزهايي را درآينده)، اما اين مطالعات محدوديت هايي را كه 
ــوند، نشان مي دهند. تعيين  ــازي مخاطرات آتشفشاني اعمال مي ش بر مدل س

ژئومورفولوژي داراي نقشي بنيادي در 
اطالع رساني به عموم در مورد مخاطرات 

طبيعي، تكرار و شدت آن هاست
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ــورد نياز درازمدت مواد  ــايش در كوه هاي يوكا، در ارزيابي مخازن م نرخ فرس
راديواكتيو و احتمال وقوع تعامالت بين مواد راديواكتيو مدفون و محيط سطح 
ــيار اهميت دارد. مطالعات ژئومورفولوژيك براي درك نرخ فرسايش  زمين، بس
در توف هاي آتشفشاني جوش خورده با ساير نهشته هاي آتشفشاني در كوه هاي 
يوكا ضرورت دارند. سن سنجي مواد در معرض سطح زمين قرار گرفته توسط 
ــايش (حدود 0/4- تا  ــان مي دهد، نرخ فرس گاس و همكارانش (1992) نش
ــيار پايين است و  ــال) در قله ي كوه يوكا بس ــانتي متر در هر هزار س 2/7- س
ــال، مواد  ــايش در مقياس هاي زماني تا يك ميليون س ــال دارد كه فرس احتم

مدفون را در معرض سطح زمين قرار دهد.
ــراف» (1994) در مورد حمل  ــده ي «جايزه ي گ ــه ي تفصيلي برن مطالع
پلوتونيوم از معدن اين ماده در «لوس آالموس»5 در امتداد رود «ريوگرانده»6 
ــه ژئومورفولوژي  ــت كه چگون ــت نيومكزيكو، گواهي دقيق بر اين اس در ايال
ــئله اي كه مورد توجه عموم است، سهيم باشد. پلوتونيوم  مي تواند در درك مس
ــايت لوس آالموس، به مواد رسوبي  ــدن از كانيون هاي مجاور س پس از جدا ش
ــبيد و اين نگراني وجود داشت كه اين نهشته ها پهنه هاي سفالي رود را  چس
كه شامل مجراي اصلي رود ريوگراند مي شود، آلوده سازد. تحليل هاي تفصيلي 
حمل رسوب از طريق ريوگرانده به پاسخ گويي به اين سؤال كمك كرد كه چه 
ــط سيستم رودخانه اي غربال شده  مقدار از آب رفت هاي آلوده، حمل و يا توس
ــت و نهايتًا چه احتمال خطري از پلوتونيوم مذكور مي رود. اين موضوع به  اس
ــال 2000 لوس آالموس تبديل شد و به  ــيار فوري در آتش سوزي س امري بس
ناپايداري هاي دامنه اي و آلوده شدن بستر كانيون در برخي مناطق انجاميد به 

ظرفيتي بالقوه براي حمل بيشتر نهشته هاي آلوده منجر شد.
نمونه اي ديگر از اهميت ژئومورفولوژي را، حفاظت از منابع طبيعي آشكار 
ــيوه ي «عمليات پاك تراشي»7 به عنوان  ــازد. مدت ها تهيه ي الوار به ش مي س
عاملي در افزايش بار معلق و نرخ رسوب زايي در منطقه ي شمال غربي آمريكا 
ــوب، تأثيرات منفي  ــوس آرام، مورد بحث بود. اين جريان افزايش رس در اقيان
ــتم هاي آبي، از جمله حوضچه هاي تخم ريزي بسياري از  شديدي بر اكوسيس
گونه هاي ماهيان داشت. يكي از مسائل رنج آور، گستره و تأثيرات رسوب زايي 
آن بر جنگل هاي ارزشمند «رد وود»8 (چوب قرمز) در شمال كاليفرنيا و از جمله 
ــتند. مطالعات و همكاري هاي  درختاني بود كه در پارك ملي رد وود قرار داش
انجام شده به وسيله ي سرويس پارك هاي ملي و ديگر دانشمندان به دريافت 
ــي انجاميد. بخش اعظم  ــيوه ي پاك تراش ــري از تأثيرات توليد الوار به ش بهت
ــيله نوالن9 و همكارانش در  ــي كه در اين زمينه انجام گرفت، به وس مطالعات

كتابي در سال 1995 گزارش شد.
ــمندي را  ــي ژئومورفولوژيك، اطالعات ارزش اين گونه مطالعات پژوهش
ــمال كاليفرنيا فراهم  ــرات خريد پهنه ي «جنگل هدواترز»10 در ش براي مذاك
ــدف آن مالحظات  ــام گرفت كه ابتدا ه ــن مورد، تحقيقي انج ــاخت. در اي س
ــاني عمومي بود، اما در ادامه بر ساير بخش هاي  ــت گذاري و اطالع رس سياس

سياست گذاري نيز تأثير گذاشت. 
ــت گذاري  ــائل سياس به هر صورت، با وجود اين كه ژئومورفولوژي در مس
ــود، در محيط هاي علمي، به ويژه در  ــترش اندكي مورد توجه ب عمومي با گس
ميان زمين شناسان، مورد توجه جدي قرار گرفته است. جغرافيدانان طبيعي در 
اين زمينه به مزيت هايي دست يافته اند، زيرا رشته ي علمي آنان به مسائل علوم 

اجتماعي، و سنت ديرپاي جغرافيا در ارتباطات انسان ومحيط باز مي گردد.
ــاي كاربردي در  ــراي پژوهش ه ــف بار ب ــك وضعيت نامطلوب و تأس ي
محيط هاي علمي اين است كه برخي اعضاي هيئت علمي دانشكده ها به دنبال 
پژوهش هاي سنتي و تصدي شغل ها باشند. تقاضاهاي مربوط به ژئومورفولوژي 
ــته هاي مشابه و ديگر جنبه هاي زمين شناسي كاربردي و جغرافيا، بايد با  و رش
توجه به مزاياي آن ها، نه تنها براي پيشبرد علم، بلكه براي تثبيت موقعيت علم 
ــوند. مقاله اي كه در پي معرفي مي شود، دامنه اي وسيع از  در جامعه پذيرفته ش
سياست گذاري هاي مرتبط با كاربردهاي ژئومورفولوژي را نشان مي دهد. اميد 
مي رود كه چنين مثال هايي و اين مجموعه كه حاصل سمپوزيوم بينگهامتون 
ــتر ژئومورفولوژيست ها براي درگيري آنان با مسائلي  است، سبب تشويق بيش

شود كه به «منظر عمومي» باز مي گردد. 
ــت ها در  ايراسـما آلكانترا ـ آياال در مقاله اي به نقش ژئومورفولوژيس
ــعه مي پردازد. وي تفاوت  جلوگيري از مخاطرات طبيعي در جهان در حال توس
ميان مخاطره ي طبيعي (وقايع زمين شناختي و ژئومورفولوژيكي كه چشم اندازها 
ــك خطر طبيعي (اثرات اين مخاطرات در تعامل  ــخص مي كنند) و ريس را مش
ــيب پذيري  ــرح مي دهد. او تأكيد مي كند كه تفاوت در آس آن ها با مردم) را ش
ــتگي دارد كه اين  ــي)، به فرهنگي بس ــاني و متن جامعه (سياس جمعيت انس
ــورهاي در حال  ــا اتفاق مي افتند. اين امر در هيچ جا به جز كش ــع در آن ه وقاي
ــعه كه در آن ها وقايع طبيعي به علت شرايط اجتماعي ـ اقتصادي به بال  توس
ــوند، اهميت ندارد. گرچه ژئومورفولوژيست ها پژوهشگراني فعال  تبديل مي ش
ــات خود را در پهنه ي   ــتند، به ندرت تجربي در زمينه ي مخاطرات طبيعي هس
آسيب پذير، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به نمايش مي گذارند. آلكانترا 
ــت ها براي كاهش آسيب پذيري هاي  ــتر ژئومورفولوژيس آياال به درگيري بيش

انسان و طبيعي اصرار مي ورزد.
ــه مطالعه ي موردي انجام  ــاره  اي ب موضوع «مخاطرات طبيعي» را با اش
ــط دونالد. ال. پير و ويليام ام كاپل درباره ي زمين لغزشي كه  شده توس
ــاق افتاد، ادامه پي  ــال 1993 اتف ــي»11 در مركز نيويورك در س در «دره ي تال
ــي را در مورد تحول اين زمين  ــم. مطالعات ژئومورفولوژيك، داده هاي مي گيري
ــخص  ــت داد و مش ــزه و وقايع قبل از وقوع آن در منطقه ي مجاور به دس لغ
ــته باشد، طبيعي بوده  ــاني داش كرد، اين لغزش بيش از آن كه يك عامل انس
ــاكنان محل به چنين خبري متفاوت  ــت. براساس گزارش آنان، واكنش س اس
ــتند و يا  ــرات محيطي چيزي نمي دانس ــردم درباره ي مخاط ــود. برخي از م ب
نمي خواستند بدانند. بر اين باور بودند كه نتايج فرايندهاي طبيعي را نمي توان 
ــه بخش بود: حتي  ــف داد. پيام اين مردم توج ــرل درآورد يا تخفي ــت كنت تح
مطالعات ژئومورفيك مثل اين مورد درباره ي ارزيابي عوامل موجد ايجاد زمين 
لغزه، بيشتر به نظريه هايي باز مي گردد و تا استفاده ي كاربردي. اما واقعيت اين 
است كه استفاده از مطالعات ژئومورفيك، به عنوان آغازي بر آموزش عمومي 
ــون زمين لغزه ها،  ــع مخاطره آميزي چ ــداردهنده ي وقاي درباره ي عالئم هش

مي تواند هم به گسترش علم بينجامد و هم اهداف عملي داشته باشد.
كارل نوردسـتروم، نانسـي جكسـن، مايكل برونـو و هاري 
ــرات طبيعي با عموم  ــه ي ارتباط مخاط ــارب متفاوتي را در زمين بيوتـز، تج
ــت زدند كه در آن،  ــردم توضيح داده اند. آن ها به يك مطالعه ي موردي دس م
ــت ها، دانشمندان علوم محيطي و حكم رانان محلي با يكديگر  ژئومورفولوژيس
ــاحلي و احياي  ــكاري كردند تا نگرش هاي مطلوب در مديريت مناطق س هم

ويژگي هاي چشم اندازهاي طبيعي داراي تأثير 
كامل بر انسان هايي است كه روي زمين زندگي 

مي كنند. هم چنين، زندگي انسان به شدت 
تحت تأثير فرايندهايي است كه مورد مطالعه ي 

ژئومورفولوژيست ها قرار مي گيرند
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ــترش دهند. آنان هم چنين بيان داشتند كه  ــه اي گس ــواحل و تپه هاي ماس س
ــهرداري ها عجين كنند، نه  ــق را با نيازهاي مردم و ش ــمندان بايد تحقي دانش
ــي را به مقامات محلي و مردم گزارش دهند  ــه فقط نتايج يافته هاي علم آن ك
ــد. مديريت فعال  ــري قرار دهن ــود را در فرايند تصميم گي ــاي خ ــا يافته ه و ي
مخاطره و احياي ساحل، نيازمند ارتباطي فرايندي و دوسويه بين دانشمندان و 

تصميم گيرندگان محيطي است.
ام.سـي. توماس و اف شـلدون، توجه ما را به قلمروهاي متفاوت 
ــه كم آب معطوف  ــاي نواحي كم آب و نيم ــط با توجه به روده ــاي محي احي
ــاهدات ژئومورفيك به  ــي با مش ــراي تركيب اكولوژيك ــد. آنان مدلي ب كردن
ــد و اصول اين مدل را براي  ــتيباني از تصميمات مديرتي ارائه دادن منظور پش
ــتم رودخانه اي «دارلينگ ـ موراي» در استراليا  ــاخه هاي عملياتي سيس سرش
ــوأم هيدرولوژيكي ـ هيدروليكي  ــر اهميت درك ت ــه كار بردند. هم چنين، ب ب
رودها كه اصوًال از مطالعات ژئومورفولوژيكي همراه با تحليل هاي اكولوژيكي 
ــاس اكولوژيكي در مناطق خشك حاصل  ــايي نيازهاي جرياني حس در شناس
ــود، تأكيد كردند. نگرش كلي آنان ظرفيت خوبي براي كاربرد در وراي  مي ش

قاره ي استراليا دارد.
ويليام گراف، جولي اسـترومبرگ و بـراد والنتين، كاربرد عملي 
ــابه را در تخريب زيستگاه هاي جنوب غربي اياالت متحده و تغيير  اصول مش
ــدها ارائه كردند  ــت  س رژيم جريان، به ويژه بر اثر كنترل جريان در پايين دس
ــان دادند كه اين امر در نهايت به كاهش جمعيت در جنوب غربي «ويلو  و نش
ــتند. گراف و  ــر» انجاميد و اكنون گونه هاي پرندگان در خطر هس فالي كچ
ــاي گونه ها  ــراي برنامه هاي احي ــي هيدرولوژيكي را ب ــش، چارچوب همكاران
ــلدون در زمينه ي تلفيق  ــالوه، بر يافته هاي توماس و ش ــه كردند. به ع تهي
ــك و مطالعات اكولوژيكي تأكيد كردند تا ويژگي هاي كليدي جريان  ژئومورفي

را براي حفظ اكوسيستم و احياي آن در نواحي خشك شناسايي كنند.
گرگـوري پاپ، تومـاس ميرلينـگ و تومـاس پارادايز نقش 
ــت ها را در انجام مطالعات هوازدگي در سنگ هاي ساختماني،  ژئومورفولوژيس
ــتاوردهاي مطالعات ژئومورفولوژيك درباره ي مديريت ميراث هاي  به ويژه دس
فرهنگي بررسي كردند. مطالعه ي هوازدگي سنگ هاي آثار باستاني، دانش پايه 
ــخص شد كه در بسياري از موارد،  را در مورد فرايند هوازدگي پيش برد و مش
عامل زمان در تعيين و تحليل نرخ هوازدگي، تحت تأثير بررسي هاي تاريخي 
ــي بوده است. نقطه نظرات ژئومورفولوژيك كه از اين مطالعات  و باستان شناس

حاصل شده است، در ارزيابي راهبردهاي مديريت بازخورد داشته اند.
ــوازده، مي تواند مانع  ــخت ه ــته هاي س ــترش پوس به عنوان نمونه، گس
ــود.  ــطحي، حداقل طي برخي از مراحل هوازدگي ش ــنگ هاي س تخريب س
ــتاني و  ــخت را در مكان هاي باس ــته هاي س اين امر مطلوبيت توليد اين پوس
ــان مي دهد و  ــري از نابودي اين آثار نش ــراي جلوگي ــاي فرهنگي ب ميراث ه
ــتن پوسته هاي مذكور را در فرايند احياي اين آثار مردود مي شمارد. پاپ  برداش
ــرفت دانش فرايند هوازدگي كه بخش  ــوند كه پيش و همكارانش متذكر مي ش
اعظم آن در جريان مطالعات مكان هاي تاريخي حاصل شده است، مي تواند و 

بايد راهنماي فعاليت ها در محافظت از اين مكان ها باشد.
در نهايت ويتني و اوتين نقشي را كه ژئومورفولوژيست ها مي توانند در 
ــتخراج  ــم اندازهايي كه در آن ها گنبدهاي نمكي مورد اس ارزيابي پايداري چش
ــي قرار  ــود دارند، در منطقه ي خليج مكزيك در اياالت متحده مورد بررس وج
ــا مجموعه اي از  ــوب لويزيانا كه در آن ه ــره در جن ــا بر پنج جزي ــد. آن ه دادن
گنبدهاي نمكي وجود دارد، متمركز شدند و نشان دادند كه چگونه تحليل هاي 
ــي باعث بهبود شناخت ما از تحول گنبدهاي نمكي  ژئومورفيك و چينه شناس
ــناخت ژئومورفيك مي تواند راهنمايي براي ارزيابي تأثيرات  شده است. اين ش

استخراج معدن و يا ذخيره ي هيدروكربن در يك گنبد نمكي باشد.

2. ژئومورفولوژي از منظر مردم: آموزش
ــوند، نه اين كه  ــت  مي ش ــاً ژئومورفولوژيس ــت ها مطمئن ژئومورفولوژيس
ــت فطرتًا  ــا مي آيند. گرچه برخي از مردم ممكن اس ــت  به دني ژئومورفولوژيس
ــحور  ــتر تحت تأثير كنجكاوي، مس ــند و بيش ــه ناهمواري ها عالقه مند باش ب

ــري حرفه اي با علم  ــن موارد به تنهايي براي درگي ــوند، اما اي ناهمواري ها ش
ــد كه تصميم شخصي براي  ــتند. به نظر مي رس ما (ژئومورفولوژي) كافي نيس
ــاس مباحث غيررسمي، با دو مرحله ي جداگانه  ژئومورفولوژيست شدن، براس
ــوي اين  ــتن گام هاي موفقيت آميز به س ــاط دارد كه هر دوي آن ها برداش ارتب

هدف را تشويق مي كنند.
ــروع به كسب عالقه مندانه آگاهي در مورد چشم اندازها  مرحله ي اول، ش
ــت. اين مرحله ي اوليه ي كنجكاوي، غالباً با آموزش غيررسمي،  و لند فرم هاس
ــناخته ها آغاز مي شود. مجموعه ي وسيعي از موقعيت ها  اكتشاف و كشف ناش
ــم اندازها جاذبه اي قوي براي  مي تواند بذر كنجكاوي را بكارد. لندفرم ها و چش
ــرزمين هايي است كه در آن ها  ــاهدان، ديدارهاي زياد از س عموم دارند كه ش

لندفرم هاي تماشايي، جذاب، جالب و آموزنده وجود دارند.
ــي از كل  ــر اندك ــت هاي متخصص، كس ــال، ژئومورفولوژيس ــا اين ح ب
ــبي تعداد اندكي از مردم به سطوح باالي ژئومورفولوژي  جمعيت اند. به طور نس
(مرحله ي دوم شامل آموزش رسمي در كالس هاي درس، بازديدهاي ميداني، 
ــگاه هاي ژئومورلوفوژي) مي رسند؛ فرايندي كه راه ما را به  و حضور در آزمايش

سوي آن چه كه مي خواهيم در آن تخصص به دست آوريم، مي گشايد.
ــغل را در ژئومورفولوژي مشخص  اين دو مرحله آغازكنندگان يك ش
ــيعي  ــت به طور وس ــازد. تمرين حرفه اي كه به دنبال مي آيد، ممكن اس مي س
متفاوت باشد و بر آموزش ، تحقيق، مشاوره، عمليات حرفه اي و يا در اغلب موارد 
مجموعه اي از اين امور متمركز باشد. مهم نيست كدام يك از اين فعاليت ها در 
حال حاضر انرژي ما را به خود معطوف كرده باشد، ژئومورفولوژيست ها همگي 

دل در گرو عالقه به ژئومورفولوژي در ميان ساير علوم دارند.
ــترش آگاهي عموم نسبت به ژئومورفولوژي،  ــي در گس يك عنصر اساس
ــكيل دهنده ي نظام آموزشي از مهد كودك تا دانشكده هايي  تقويت عناصر تش
ــتيباني مي كنند.  ــتقيم پش ــتقيم يا غيرمس ــم را به طور مس ــت كه اين عل اس
ــال بعد  ــل مي كنند، در س ــتان ها تحصي ــه امروز در دبيرس ــي ك دانش آموزان
ــكده ها خواهند شد و دانشجويان دوره كارشناسي،  دانشجويان سال اول دانش
ــب آمادگي دقيق در سطوح  ــجويان كارشناسي ارشد فردا مي شوند. كس دانش
ــي مراحل بعدي در نردبان  ــجوياني مي پرورد كه براي ط اوليه آموزش، دانش

دانشگاهي، بهتر آماده شده اند.
ــم خود را بر آموزش در سطوح  متخصصان ژئومورفولوژي نمي توانند چش
قبل از دانشگاهي ببندند، زيرا اين سطوح ژئومورفولوژيست هاي آينده را تربيت 

مي كند.

پروژه هايي چون مطالعات احياي مكان ها و ارزيابي 
مخاطره ي محيطي با خواسته هاي عموم پيوند مي خورد و 
اطالعات حاصل از مطالعات ژئومورفيك مي تواند نقشي 
تعيين كننده در تصميم گيري هاي اجتماعي برعهده گيرد
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ــت در يك كالس امروز، پسران و دختراني وجود داشته باشند  ممكن اس
كه ظرفيت بالقوه ي جليبرت12 شدن را داشته باشند. اين امر مورد توجه زياد 
ژئومورفولوژيست هاست تا بتوانند تمام سعي خود را به كار برند تا دانش آموزاني 
استثنايي، توانا و با انگيزه را جذب ژئومورفولوژي كنند. كسي كه در اين زمينه 
قدم هاي اول را برمي دارد، ممكن است بتواند توجه ديگري را به ژئومورفولوژي 
ــروع اين امر ممكن است در هر يك از كالس هاي درس در هر  جلب كند. ش
ــفر  ــت يا يك فرد فاميل، يا در يك س ــطح، يا از منابعي ديگر (از يك دوس س
ــه، يك اردوي تابستاني يا در جريان تدريس دوره اي در زمينه ي  علمي مدرس

علوم زمين يا ژئومورفولوژي) باشد.
ــي را مي توان به  ــاخه ي علم ــه عنوان يك ش ــوژي ب ــدرت ژئومورفول ق
ــق مطمئنًا يكي از اين  ــف بيان كرد. كيفيت يافته هاي يك تحقي طرق مختل
ــت. اما ژئومورفولوژي نزد عموم مردم شهرت چنداني ندارد. پس در  جنبه هاس
ــي،  ــگاهي يا در جهان آموزش و يا در پهنه ي سياس زمينه هاي حرفه اي، دانش
ــوان در آن ها قدرت ژئومورفولوژي را  ــاي فراواني وجود دارند كه مي ت نمونه ه

نشان داد.
ژئومورفولوژي يك شاخه ي علمي كوچك است كه مجموعه اي كوچك از 
ــغول خدمت اند. اصوًال در ميان درس هاي  ــان ژئومورفولوژي در آن مش كاركن
دبيرستاني، يك درس در قالب علوم زمين عمومي غايب است. ژئومورفولوژي 
حتي در دانشگا ه ها و بين گروه هاي زمين شناسي، علوم زمين و جغرافيا تكه تكه 
شده است. در محيط هاي دانشگاهي امروز، شاخه هاي علمي كوچك غالباً در 
ــش تعداد اعضاي هيئت علمي و يا  ــرض خطر فقدان امكانات مالي و كاه مع

حتي شايد در حال نبرد براي بقا هستند.
ــه افزايش تعداد ثبت نام  ــائلي در آموزش و تدريس، ب توجه به چنين مس
دانشجويان در دروس علوم زمين كمك مي كند كه پيش نيازهاي ژئومورفولوژي 
هستند و نيز باعث افزايش ثبت نام ها در رشته ي ژئومورفولوژي دانشگاه مي شود. 
ــوي عده اي، به عنوان  ــئوليت هاي اجرايي از س ــجويان و مس تعداد زياد دانش
مايه ي هالكت تحقيق يا ديگر فعاليت هاي حرفه اي ژئومورفولوژيست ها تلقي 
ــاخص نيازهاست و يكي از روش هاي  ــود. اما غالبًا تعداد دانشجويان، ش مي ش
ــكده ها شمرده مي شود. خوشتان بيايد يا نه،  اختصاص فضا و امكانات در دانش

امنيت در تعداد است.
ــهم عمده اي در براوردن نيازهاي جامعه است. از سوي  ژئومورفولوژي س
ــواهد بالقوه ي بيشتري در دست است كه «مردم آگاه» عالقه دارند،  ديگر، ش
ــم اندازها و فرايندهاي ژئومورفيك بيشتر بدانند. به هر  درباره ي لندفرم ها، چش
حال، منابع  قليلي درباره ي فرايندهاي ژئومورفيك در دست است كه در سطح 
ــت،  ــت وجوگران قرار دارند و آن چه هس ــبي براي برآوردن نيازهاي جس مناس
ــت. استثنائاتي در اين زمينه، اطالعات خوب و قابل دست رس  غيرحرفه اي اس
براي برخي مكان هاست كه مي توان بدان ها مراجعه كرد. اما مثال هاي زيادي 
درباره ي مكان هايي وجود دارد كه نيازمند ارائه ي اطالعات تفسيري درباره ي 
ــياري از پارك هاي ملي، حتي  ــتيم. بس ــم اندازهاي آن ها هس لندفرم ها و چش
ــم اندازهاي خاص مشهورند، مطالب اندكي در مورد  آن هايي كه به خاطر چش

تفسير و توضيح از نظر ژئومورفولوژي ارائه مي كنند.
ــا، غالباً مطالب  ــت رس براي اين مكان ه ــي قابل دس تاريخ زمين شناس
ــي، ساختمان و سنگ شناسي،  ــيار كمي دارند. چينه شناس ژئومورفولوژيكي بس
ــت و به نظر  ــاي راهنماي اين مكان هاس ــده در دفترچه ه ــرفصل هاي عم س
ــد كه اهميت زمين شناسي فعلي و فرايندهاي ژئومورفولوژيكي كنوني،  مي رس
ــيار  ــت. پس از ذكر مطالب بس ــده اس ــورد غفلت قرار گرفته يا كم رنگ ش م
ــراي اين مكان ها  ــي، دوره ي كواترنر ب ــورد دوره هاي زماني زمين شناس در م
ــاد، يخچال ها و يا  ــده و با جمالتي چون «آب هاي جاري، ب ــرهم بندي ش س
ــع كه امروز مالحظه مي كنيد، تبديل  ــم انداز را به مناظري بدي امواج، اين چش
ــد كه هنوز كارهاي فراواني  ــد»، كار را به پايان برده اند. به نظر مي رس كرده ان
ــت كه بايد به انجام برسد. زيرا براساس نظر معروف جيلبرت (1890) كه  هس
درباره ي «درياچه ي بونويل»13 نوشته است: «هنگامي كه كار زمين شناسي به 
انجام رسيد و گزارش جامع وي نوشته شد، آن وقت، طوالني ترين و مهم ترين 
فصل بايد نوشته شود كه درباره ي آخرين و كوتاه ترين دوره هاي زمين شناسي 

(كواترنر) است.»
ــراي نمايش و دانش خود و  ــت ها فرصت هاي فراواني ب ژئومورفولوژيس
مهارت هاي وابسته بدان، از طريق آموزش اقشار وسيعي دارند كه وراي سالن هاي 
ــرار گرفته اند.  ــان ق ــره ي محدود فعاليت هاي حرفه اي ش ــگاهي و در داي دانش
ــت و هنوز ژئومورفولوژيست ها  ــي به عموم مردم، بسيار ضروري اس دست رس
نمي توانند منتظر بمانند يا توقع داشته باشند كه شهروندان از آن ها تقاضا كنند 
كه علمشان را عرضه دارند. ژئومورفولوژيست ها نهايت مسئوليت را در پرورش 
آگاهي عموم از ارزش هاي زيبايي شناسانه ي ژئومورفولوژي برعهده دارند. اين 

امر مي بايد به صورتي انجام گيرد كه شهروندان بتوانند آن را درك كنند.
ــوع تعامالت با  ــد و تيزهوش براي اين ن ــت ها عالقه من ژئومورفولوژيس
ــنود كردن  ــد و تخصص خود را براي خش ــخص كنن ــردم بايد نيازها را مش م
ــويق و  ــي مردم به تنهايي كفايت نمي كند. تش ــردم به خدمت گيرند. آگاه م
ــش ژئومورفولوژي، بايد هدف  ــبت به ارزش دان ــن عالئق مردم نس برانگيخت
ــت ها باشد. يك موقعيت مطلوب اين است كه هر پارك  ديگر ژئومورفولوژيس
ــت، در ميان  ــه داراي عوارض جالب ژئومورفولوژيك اس ــي و يا عمومي ك مل
ــد.  ــته باش ــت نيز داش متخصصان توضيح دهنده ي خود، يك ژئومورفولوژيس
عالقه به چشم انداز مي تواند پيوندهاي ديگري را از طريق روشن كردن نقش 
ــري براي  ــهم آن در دانش بش دانش ژئومورفولوژي و مفاهيم جالب آن و س

جاهايي كه به خوبي به چشم مي آيند، با عموم مردم فراهم كند.
ــت ها خواسته است، آگاهي  آندر و گودي در مقاله اي از ژئومورفولوژيس
عمومي را در مورد لندفرم ها و چشم اندازها، غناي بيشتر مي بخشند. وي انجام 

اين امر را از طريق توسعه ي افكار عمومي به اين سه طريق مي داند: 
1. برعهده گرفتن سهمي در تفسيرهاي محيط.

ــائل منطقه اي و جهاني  2. نمايش اين كه ژئومورفولوژي براي درك مس
مهم است.

3. نمايش كاربردهاي مستقيم دانش ژئومورفولوژي.
ــت كه  ــم اندازها، جزئي از آموزش هاي عمومي اس درك لندفرم ها و چش
ــي ارائه  ــوم اجتماعي و يا زيبايي شناس ــوًال در قالب درس هاي علوم، عل معم
ــود. هر يك از اين عامل ها در مطالعه ي ژئومورفولوژي داراي ترتيبي از  مي ش
ــال هاي اخير تأكيد غالب  ــت. به هر حال، در س كاربردها، مزيت ها و زيان هاس
ــت تا ماكرو (تحقيقات  در ژئومورفولوژي بر تحقيقات ميكرو (مكان خاص) اس
ــت كه يافته هاي ژئومورفولوژي منطقه اي را  منطقه اي). اين امر نيازمند آن اس
ــزون مردم از ارتباط  ــت كه آگاهي روبه ف ــه روز كنيم. گودي بر اين باور اس ب
نزديك ژئومورفولوژي با دنياي پيرامون آنان، نه تنها براي آنان سودمند است، 
بلكه براي ژئومورفولوژيست ها و علم ژئومورفولوژي نيز ارزشمند است. وي در 

گرچه ژئومورفولوژيست ها پژوهشگراني 
فعال در زمينه ي مخاطرات طبيعي هستند، به 
ندرت تجربيات خود را در پهنه ي  آسيب پذير، 
به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به 
نمايش مي گذارند



31

138
يز 9

/ پاي
 ى1

ماره
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

وره
د

اين مورد راهكارهاي متعددي را ارائه كرده است كه هر يك، يكي از نيازهايي 
را كه در حال حاضر با توجه بيشتر جامعه ژئومورفولوژيست ها براورده مي شوند، 

پاسخ مي دهد.
مقاله ي ار. الرنس ديويس گزارشي در مورد اشتغال در ژئومورفولوژي 
ــغلي خود را با جوانان در دانشگاه ها و مشاغل  ــت. وي بخش اعظم عمر ش اس
ــترش درك، افزايش تعلق خاطر و  ــت. هدف وي گس ــپري كرده اس جامعه س
ــوژي، لندفرم ها و  ــبت به ژئومورفول ــن حس كنجكاوي جوانان نس برانگيخت
ــت. ديويس آموزش را به وراي ديوارهاي دانشگاه و به  ــم اندازها بوده اس چش
ــاند تا اطالعات و يافته هايي را براي مخاطبان عمومي فراهم  روي زمين كش
ــازد؛ از نوجوانان دبيرستاني گرفته تا گروه هاي جوان و افزايش عاليق آنان  س

در زمينه ي شناخت محيط زيست و حفاظت از آن.
ــگاه  ــه يا دانش ــن ژئومورفولوژي نبايد به كالس هاي درس مدرس آموخت
محدود شود و يا در محدوده ي تخصصي ژئومورفولوژي و كالس هاي دانشگاه 
و بازديدهاي ميداني باقي بماند. براي ژئومورفولوژيست ها فرصت هاي بسياري 
از طريق ارائه ي توضيح به عموم مردم فراهم مي شود؛ گرچه محتوا و نگرش را 

بايد دقيقاً طراحي كرد تا مطالب براي مخاطبان به طور مناسب ارائه شود. 
ــت ها با آن  ــه ژئومورفولوژيس ــت ك ــت جوانان يكي از راه هايي اس تربي
ــپارند. تعامل با رهبران جامعه و  ــل بعد مي س ــعل ژئومورفولوژي را به نس مش
ــد ژئومورفولوژي، هم از  ــش درك آنان از فواي ــبب افزاي تصميم گيرندگان، س
ــود. ديويس با برقراري ارتباط بين  نظر كاربردي و هم از نظر اطالعاتي مي ش
درس هاي ژئومورفولوژي با زمينه هاي سفر براي گروه هاي مردم، اين پيوند را 

كه در مقاله ي گودي بر آن تأكيد شده، برقرار كرده است.
اسـتيون، ك. ماركـز، جان. وي. ويتك، جـان. ار. گياروينو و 
ــن را عرصه ي ديگري توصيف  كاي. سـي. مك كوين، آموزش علوم زمي
كرده اند كه در آن، داده هاي قوي تر ژئومورفولوژيست ها بسيار سودمند در نظر 
ــت. دروس علوم زمين در مدارس پيش دانشگاهي، زمينه هاي  ــده اس گرفته ش
ــياري از موضوعات مرتبط با ژئومورفولوژي را  ــناخت درباره ي بس ــب ش كس
ــاي علمي در مطالعات  ــز بنيادي را براي كاربرد روش ه ــم مي آورند و ني فراه
سيستم هاي زميني آماده مي سازند. به طور بنيادي، هم تربيت و هم برانگيختن 
ــده و براي اين  ــغل آين ــجويان جوان براي انتخاب ش كنجكاوي علمي دانش
ــانس قوي  ــوند، اهميت زيادي دارد. ش ــت هاي خوبي ش ــه ژئومورفولوژيس ك
ــدارس، گنجاندن آموزش  ــورد توجه قرار گرفتن در م ــوژي براي م ژئومورفول
ــت. متأسفانه براي همه ي  ــتان اس علوم زمين در دوره هاي راهنمايي و دبيرس
ــمندان زمين، تأكيد عمده ي برنامه هاي درسي و اغلب معلمان علوم، بر  دانش

ــيمي و فيزيك است. در جدول  ــي، ش ديگر جنبه هاي علوم چون زيست شناس
شلوغ درس ها دانش آموزان، علوم زمين از نظر تأمين بودجه در مقايسه با ساير 

موضوعات علمي كه در اين كالس ها عرضه مي شوند، موقعيت خوبي ندارد.
ــرفصل هاي گوناگوني  ماركز و همكارانش گزارش كرده اند: در ميان س
ــوم زمين مورد بحث قرار گرفته اند، ژئومورفولوژي به  كه در جدول دروس عل
ــده است. اين امر شگفت آور است، زيرا اغلب كتاب هاي درسي  خوبي ارائه نش
ــتفاده قرار مي گيرند، غالباً عوارض ژئومورفيك را  كه در اين كالس ها مورد اس
ــم گيري از لندفرم ها در  ــان داده اند و داراي تصاوير چش در روي جلد خود نش
ــتند. به هر حال، ظاهر كتاب هاي درسي ممكن است  فصل هاي متفاوت هس
ــان اين مقاله باور  ــان دهد. مؤلف ــرفصل هاي درس را برعكس نش واقعيت س
ــدارس، به علت اين كه اغلب  ــكالت رويارويي علوم زمين در م ــد كه مش دارن
تدريس كنندگان علوم زمين آموخته هاي دانشگاهي اندكي درباره ي اين علوم 
ــي كه در اين مقاله  ــدن است. غلبه بر مسائل آموزش ــتر ش دارند، در حال بيش
ــت و نيازمند توجه و كوشش  ــت، اما غيرممكن نيس ــده اند، دشوار اس ارائه ش

ژئومورفولوژيست ها و دانشمندان علوم زمين است.
آنا. اي. كلن، فردريك. اي. فلسن، جان نوينز و نيكالي. آي. 
ــي كرده  ــائل متعددي را كه ماركز و همكارانش نيز بررس شـيكلومألف مس
ــتين آنان يك مطالعه ي موردي را درباره ي  بودند، مورد بحث قرار دادند. نخس
ــتقيم با پژوهش هاي  ــدارس فرصت درگيري مس ــه اي كه به معلمان م برنام
ــواهد ميداني و تحليل  ــي در محيط هاي مجاور يخچالي و جمع آوري ش ميدان
آن ها را مي دهد، توضيح دادند. در اين برنامه كه بودجه ي آن تأمين شده بود، 
ــئله پرداختند. اين معلمان فرصت انجام  معلمان به عمليات ميداني و حل مس
ــگاهي را نيز داشتند. مقاله مدلي را  ــت هاي دانش كار ميداني با ژئومورفولوژيس
ــياري ديگر از محيط هاي ژئومورفيك  ارائه مي كند كه مي توان آن را براي بس
ــترش  ــت و باعث گس ــده اس ــراي طرح هايي كه بودجه ي آن ها فراهم ش و ب
ــگاه ها و ژئومورفولوژيست هاي متخصص و دبيران  ــي بين دانش ارتباط آموزش

دبيرستان ها (و دانش آموزان) مي شوند، به كار برد.
ــش درك و فهم متقابل  ــانس افزاي ــت، ش مطمئنًا تعامل هايي از اين دس
شركت كنندگان را فراهم مي آورد و نقش هاي متفاوتي را كه استادان دانشگاهي 
و دبيران دبيرستان ها در آموزش علوم زمين برعهده دارند، مشخص مي سازد. 
در اين طرح، دبيران ديدگاه هاي عملي و نظري را به همراه با فراگرفتن فنون 
روزآمد، ايده ها و اطالعات نوين، در پژوهش هاي ميداني به كار گرفتند. اجراي 
اين مدل براي پژوهش و آموختن مسائل تخصصي به دبيران يكي از راه هاي 
انتشار يافته هاي پژوهشي جديد به كالس هاي درس است؛ يعني فرايندي كه 

معموًال دچار تأخير زماني بسيار است.
ــده در  ــاي مصنوعي ايجاد ش جيمـز، اف. پترسـن، اهميت برش ه
ــان به وجود آمده اند، در آموزش  ــط انس ناهمواري هاي كنار جاده ها را كه توس
ــي ژئومورفولوژيك  ــت. بازديد علم ــورد بحث قرار داده اس ــوژي م ژئومورفول
ــده، و  ــاده اي، معادن بهره برداري ش ــي در كنار برش هاي ج ــدون توقف هاي ب
ــن در معرض ديد  ــده اند نيم رخ هايي از زمي ــبب ش ــا ديگر مكان هايي كه س ي
ــفر از اين مكان ها عبور  ــير س ــت (مگر اين كه مس قرار گيرند، قابل تصور نيس
ــي را در كنار اين  ــت هاي آينده زمان هاي قابل توجه ــد). ژئومورفولوژيس نكن
مكان ها سپري مي كنند، اما به نظر مي رسد كه حتي در اين مكان ها برنامه ي 
ــتر متمركز بر چينه شناسي، وضعيت ساختماني، ديرين شناسي و يا  درسي بيش
زمين شناسي قبل از كواترنر متمركز است! البته اين موارد، سرفصل هاي مرتبط 
با آموزش يك ژئومورفولوژيست هستند. در سفرهاي علمي براي درس مباني 
زمين شناسي يا درس هاي ژئومورفولوژي، محل هاي توقف در كنار برش هاي 
ــبي براي توضيح لندفرم ها و عوارض  مصنوعي جاده نيز مي تواند فرصت مناس

ژئومورفيك و نيز براي فرايندهاي ژئومورفيك سطح زمين فراهم سازند.
ــن را كه فرصت هاي  ــن ويژگي هايي اين برش هاي مصنوعي زمي پترس
خاصي براي آموختن درباره ي ژئومورفولوژي فراهم مي كنند، نشان داده است. 
ــاخت اند و اغلب گره هاي برخورد  ــان س برش هاي كنار جاده، لندفرم هاي انس
ــاختار، چينه شناسي و  ــتند. اين برش ها نه تنها س فرايندهاي ژئومورفيك هس
ــاط بين عوارض و  ــرار مي دهند، بلكه ارتب ــي را در معرض ديد ق سنگ شناس

لندفرم ها و چشم اندازها جاذبه اي قوي براي 
عموم دارند كه شاهد آن، ديدارهاي زياد از 

سرزمين هايي است كه در آن ها لندفرم هاي 
تماشايي، جذاب، جالب و آموزنده وجود  دارد
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ــركات دامنه اي و  ــايش يا ح ــش مي گذارند. فرس ــه نماي ــوژي را ب ژئومورفول
نهشته هاي حاصل از اين فرايندها، مي توانند لندفرم ها و چشم اندازهاي مينياتور 
يا پيوستارهايي را فراهم سازند كه هم جنبه ي آموزشي در ميدان را دارند و هم 

در كالس درس مي توان از عكس هاي منظره اي از آن ها، استفاده كرد.
ــته و مؤلف يك كتاب درسي  ــان برجس آرتور بلوم، يكي از زمين شناس
ــمندانه اي را در زمينه ي مسائل  ــهور در ژئومورفولوژي، مالحظات انديش مش
ديرينه ي اقليم و محيط هاي ديرينه، در تفسير چگونگي گسترش چشم اندازها 
و لندفرم ها بيان كرده است. يكي از فرض هاي اوليه آن است كه ما مي توانيم 
ــابه  ــم اندازها مش ــاس درك چگونگي ايجاد چش محيط هاي امروزي را براس
درگذشته، مورد مطالعه قرار دهيم. بلوم بر اين باور است كه اين فرض همواره 

صحيح نيست و بايد مورد ارزيابي نقادانه واقع شود.
ــت كه تمامي محيط هاي گذشته را نمي توان با مثال هاي  مسئله اين اس
مشابه، به وضعيت كنوني سياره ي ما تسري بخشيد. مثًال شرايط ديرينه  اقليم 
ــرايط  ــن، مطمئناً ش ــترش يخچال هاي پلئيستوس طي دوره هاي حداكثر گس
ــت كه در شرايط توندرايي  ــت تر ايجاد كرده اس توندرايي را در عرض هاي پس
ــايي نيستند. همانند اغلب تفاسير در علوم  عرض هاي باالي امروز، قابل شناس
ــاي پيچيده ي خود را بزداييم. به ويژه اين امر  ــن، ما مي توانيم زوائد مدل ه زمي
ــراي مدل هايي كه در آموزش هاي اوليه به كار مي روند، ضرورت دارد. اما باز  ب
هم بايد تأكيد كنيم كه تمام فرض ها و ساده كردن مدل ها نيازمند موشكافي 
هستند. جست وجو براي آن چه مي توانيم از استثنائاتي بياموزيم كه با مدل هاي 
ــت.  ــاق كامل ندارند، يك راه حل صحيح در آموزش وپژوهش اس فرضي انطب

براي چشم اندازهاي غيرمتشابه نيز چنين نيازي احساس مي شود.
ــوژي را براي  ــخ ژئومورفول ــتن تاري دوروتـي سـاك14 اهميت دانس
ــته مورد بحث قرار داده است. وي مثال هايي را از سراسر  دانشجويان اين رش
جهان آورده و بر پژوهش ها و پژوهشگران آمريكاي شمالي تأكيد كرده است. 
ــواع داده ها و اطالعات، آگاهي از  ــي به ان در عصر افزايش روزافزون دست رس
ــط قرن 20 چه  ــت هاي اواخر قرن 19 و اوايل تا اواس ــهم ژئومورفولوژيس س
ــجويان امروزي ژئومورفولوژي دارد؟ يك سؤال بنيادي تر  ضرورتي براي دانش
ــه هاي ژئومورفولوژي،  ــت كه: روي هم رفته، با آموختن در مورد ريش اين اس

دانشجويان چه چيزي به دست مي آورند؟
دانشجويان از عملكرد دانشمندان بزرگ ژئومورفولوژي و آثار برجسته ي 
ــوند. از طريق بررسي تاريخ ژئومورفولوژي، آنان درمي يابند كه  آنان آگاه مي ش
ــته ي علمي گسترش يافته و به مرور زمان محتوا و روش هاي  چگونه اين رش
آن دگرگون شده است. دانشجويان مي توانند نسخه هاي اصلي آثار كالسيك را 
مطالعه كنند و ارزيابي آن ها را خودشان انجام دهند؛ به جاي آن كه به نسخه ها 
ــت دوم اين آثار وابسته باشند. يكي از شيوه هاي جديد آموزشي،  و تفاسير دس
كاربرد نگرش «ساختارگرايانه»15 است؛ به معني آموختن از طريق انجام واقعي  
ژئومورفولوژي (يا اجراي هر موضوع علمي ديگر توسط خود آموزش گيرنده). 

در اين آموزش، دانشجو رشته ي علمي را بهتر درك مي كند.
ــوژي، حاوي اطالعاتي  ــي درباره ي ژئومورفول ــياري از مقاالت قديم بس
ــتند در مورد اين كه ژئومورفولوژيست ها چگونه عمل مي كنند و با تدارك  هس
ــن، روش هاي علمي به كار رفته در پروژه  تحقيقي  توضيحات تفصيلي و روش
ــد كه چگونه  ــاك هم چنين توضيح مي ده ــرار مي دهند. س ــورد بحث ق را م
ــد به جاي  ــا نظريه هاي جدي ــرار دادن نگرش ه ــق ق ــوژي از طري ژئومورفول
نگرش ها و نظريه هاي قديمي، و از طريق فنون تازه تر و نظريه هاي توضيحي، 

گسترش يافته است.
ــوژي را مورد  ــوع تاريخ در آموزش ژئومورفول آنتونـي اورمه نيز موض
ــت. او زمان مورد بررسي خود را تا آغاز مفاهيم علوم زمين  توجه قرار داده اس
ــت. وي  ــاير مناطق را ذكر كرده اس ــرده و مثال هايي از اروپا و س ــه عقب ب ب
هم چنين نگرش هاي تاريخي (زمان محور) را با نگرش هاي مكانيكي (فرايند 
محور) در مطالعه ي لندفرم ها و چشم اندازها مقايسه كرده است. يكي از موارد 
ــاي نو و يافته هاي  ــر زماني اجتناب ناپذير در قبول ايده ه ــورد توجه او، تأخي م
پژوهشي در آموزش ژئومورفولوژي است. تأخير زماني بين پژوهش تا آموزش، 
ــرفت ارتباطات،  ــت و با وجود پيش ــوم منحصر نيس ــوژي يا عل ــه ژئومورفول ب

مسئله اي مستمر است. در مقابل، برخي مفاهيم كه غيرقابل آزمون و يا نامعتبر 
ــوند. زيرا عرضه ي آن ها  ــي آموزش داده مي ش ــتند، در كالس هاي درس هس
ــجويان آسان  ــط آموزش دهندگان راحت و مفهومي كردن آن براي دانش توس
ــتي محافل علمي را، پرحجم بودن نظام  ــت. اورمه دو عامل مؤثر در سس اس
ــي و محافظه كاري و پيش داوري هاي متعصبانه در قبول ايده هاي نو و  آموزش
يا پارادايم هاي نوين مي داند. با وجود ارتقاي سرعت ارتباطات كه به وسيله ي 
رايانه و اينترنت فراهم شده، تأخير زماني بين يافته هاي پژوهشي و ورود آن ها 

به فرايند آموزشي هم چنان ادامه داشته است.
جان. اف. اشـرودر، مايكل، پي. بيشـاپ، جفري اولسنهولر 
ــبكه ي جهاني اينترنت  و فيليپ كرايگر، نقش هاي جاري و ظرفيت هاي ش
ــرار داده اند. مؤلفان  ــي ق را در آموزش و پژوهش هاي ژئومورفيك مورد بررس
ــور دريافته اند كه اين ابزارها نه تنها در آموزش ها و پژوهش هاي آينده ي  مذك
ــياري هستند كه  ــي دارند، بلكه داراي مزيت هاي بس ژئومورفيك نقش اساس
آن ها را در دنياي امروز بسيار مفيد مي سازد. ژئومورفولوژيست ها در حال حاضر 
ــورت «زنده»16 به  ــي خود را به ص ــي و حتي محتواي درس مكمل هاي درس
ــجويان ارائه مي كنند. داده هاي پژوهشي، يافته ها، تصويرها و نقشه ها را  دانش

مي توان با اندكي كوشش به مشاركت جهاني گذاشت.
ــهل و تقريبًا فوري اطالعات، هم مي تواند سودمند  ــيار س اين انتقال بس
باشد و مسائلي ايجاد كند. دانشجويان و ديگر كاربران اينترنت بايد دقت كنند 
ــته باشند. «شبه علم»17 فراواني  و اعتبار منابع داده ها و مطالب را در نظر داش
ــده اند كه متقاعدكننده و معتبر به نظر  در اينترنت، غالبًا به صورتي طراحي ش
ــند. در عين حال، دست رسي گسترده و به مشاركت گذاشتن اطالعات  مي رس

معتبر در مورد ژئومورفولوژي، مطالب علمي فراواني را از طريق رايانه به دست 
مصرف كنندگان مي  رساند. هرچه ژئومورفولوژيست ها اطالعات بيشتري را به 
ــد، علم  ــه آموزش و هم به پژوهش مرتبط باش ــد كه هم ب ــت وارد كنن اينترن

ژئومورفولوژي بهره ي بيشتري خواهد برد.

نتيجه گيري
ــا در عين حال با هم  ــترك اند، ام ــت ها داراي صفات مش ژئومورفولوژيس
ــن گردهمايي مطرح  ــي رود تمام موضوعاتي كه در اي ــاوت دارند. گمان نم تف
ــند. اما اغلب ژئومورفولوژيست ها مي توانند در  ــده اند، براي همه جذاب باش ش
ــي بيابند كه به افزايش توجه به ژئومورفولوژي در منظر عمومي  آن موضوعات

بينجامد.
ــزايي در فراهم كردن  ــهم به س ــبكه ي جهاني اينترنت س كاربرد مؤثر ش
ــده در سي امين سمپوزيوم ژئومورفولوژي بينگهامتون داشته  مباحث مطرح ش
ــي و ارتباطات ژئومورفيك در جامعه،  ــت. آموزش، پژوهش، آگاهي، قدردان اس

مطالعات بسياري نشان داده اندكه هم چنان كه تمدن 
ما بيشتر و بيشتر به سوي فناوري پيش مي رود، آگاهي 

مردم از علم و چگونگي آن كمتر و كمتر مي شود ... 
ايجاد حس قدرشناسي و احترام نسبت به علم و 

دانشمندان، بسيار ضروري است
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همگي به كوشش در ارتباطات بستگي دارند. ژئومورفولوژيست ها به طور آشكار 
ــود «ارتباطات دروني»18 خوبي دارند، اما نيازمند افزايش  در ميان همكاران خ

«ارتباطات خارجي»19 با مخاطبان غيرحرفه اي هستند.
ــمپوزيوم ژئومورفولوژي  ــي امين س ــده در س ــه كه مقاالت ارائه ش آن چ
ــات  تحقيق ــي  گوناگون ــش  نماي ــتند،  داش ــتراك  اش آن  در  ــون  بينگهامپت
ــهم آن ها در مطالعه ي مسائلي كه جامعه را تحت  ــت ها و يا س ژئومورفولوژيس
ــياري از مؤلفان مقاالت در مورد ژئومورفولوژي در  تأثير قرار مي دهند، بود. بس
ــايي نيازهاي جامعه (به هنگامي كه هدف به كار  منظر مردم، به اهميت شناس
ــت منابع و يا تخفيف  ــائل جامعه، مديري ــردن يافته هاي ژئومورفيك در مس ب
خطرات طبيعي، اشاره كرده اند. مالحظه ي اين امر از منظر انواع پژوهش هايي 
كه بايد انجام گيرند و نيز از نظر كاربردهاي آن پژوهش ها، بسيار اهميت دارد. 
برخي از نويسندگان مقاالت نيز به تحقيقات ژئومورفيك كه اكنون در خدمت 

جامعه و تصميم گيرندگان هستند، اشاره كرده اند.
ــت هايي كه به مسئله «در منظر  ــت ها، ژئومورفولوژيس در همه ي نشس
ــند، بلكه بايد  عمـوم مردم» مي پردازند، نه تنها بايد از علم خود حاضر باش
ــرايط مدنظر  ــاي مخاطبان خود را نيز در نظر گيرند. هنگامي كه اين ش نيازه
قرار گيرد و بدان ها توجه شود، ژئومورفولوژيست ها در تلفيق واقعي و عملياتي 
يافته هاي علم خود با تصميمات عمومي كه سهمي دربراوردن نيازهاي عمومي 

دارند، بيشتر مؤثر خواهند بود.
بررسي مسائل آموزشي در اين سمپوزيوم باعث شد كه قدري از تأكيدهاي 
ــويم. اين سمپوزيوم به هر حال با سنت انجام  خاص بر ژئومورفولوژي دور ش
ــاس موضوعات و جدول زماني و تأكيد بر مسائلي كه مورد  ــخن راني براس س

ــجويان در تمام سطوح، براي عموم مردم و به عنوان فرايندهاي مستمر  دانش
ــت كه بايد در اين زمينه  ــت هاي حرفه اي) فرايندي اس براي ژئومورفولوژيس

مورد تأكيد واقع شود.

پي نوشت
1. Glen Canyon Dam
2. Yucca
3. Tully Valley
4. Lathrop Wells
5. Los Alamos
6. Rio Grande
7. Clear- cut logying
8. Redwood
9. Nolan
10. Head Worters Forest
11. Tully Valley
12. G.K.Gilbert
13. Bonnevill lake
14. Dorothy Sack
15. Constructivist
16. On-line
17. Psuedosience
18. Intracommunicate
19. intercommunication
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ــه داد. يكي از داوران  ــت، به كار خود ادام ــه ي جامعه ژئومورفولوژي اس عالق
ــياري نشان داده اند،  ــته بود: «مطالعات بس ــي مقاله اي نوش مقاالت، در بررس
ــري فناوري پيش مي رود، آگاهي  ــتر و بيشتر به س هم چنان كه تمدن ما بيش
مردم از علم و چگونگي آن كمتر و كمتر مي شود ... ايجاد حس قدرشناسي و 

احترام نسبت به علم و دانشمندان، بسيار ضروري است.»
ــت كه:  ــه در اين جا مورد بحث قرار گرفت آن اس ــؤال عمومي ك يك س
ــوزش ژئومورفولوژي،  ــت ها براي افزايش كيفيت و كميت آم ژئومورفولوژيس
ــي درباره ي  ــاختن مطالب علم ــردم به اين علم و فراهم س ــش توجه م افزاي
ــد بكنند؟ جاذبه ي  ــب و مفيدند، چه باي ــم اندازهايي كه جال ــا و چش لندفرم ه
ــن فكرانه از  ــكل رضايت روش ژئومورفولوژي براي عموم مردم مي تواند به ش
ــانه از فرايندهاي  ــي زيباشناس ــم انداز و يا قدرشناس طريق درك عوارض چش
ژئومورفيك باشد. اين جاذبه هم چنين مي تواند به شكل عملي در درك پويايي 
زمين و بيان چگونگي اين پويايي از نظر ظرفيت هاي بالقوه ي بروز مخاطرات 
طبيعي در پهنه اي كه مردم در آن زندگي مي كنند، آشكار شود. آموزش (براي 

ژئومورفولوژيست ها به طور آشكار در ميان همكاران 
خود «ارتباطات دروني» خوبي دارند، اما نيازمند افزايش 
«ارتباطات خارجي» با مخاطبان غيرحرفه اي هستند
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پروفسور بنوورلن1، جغرافى دان آلمانى از كرسى جغرافياى اجتماعى 
دانشگاه «جنا»2 در آلمان است. وى اولين جغرافى دانى است كه تعريف جغرافيا 
ــناس  ــورد نقد قرار داد. آنتونى گيدنز، جامعه ش ــه عنوان «علم فضا» را م ب
ــوس مرگ علم جغرافيا  ــد: «او ناق ــروف و معاصر، در خصوص او مى نويس مع
ــت.»3 ورلن پيشنهاد مى كند كه در  به منزله ى علم فضا را به صدا درآورده اس
جغرافيا به جاى تأكيد بر فضا، بر «كنش انسانى» تمركز كنيم. او رويكرد خود 
ــش»4 نام گذارى مى كند. اولين اثر وى  ــاى اجتماعى معطوف به كن را «جغرافي
ــهر  ــال 1986 ميالدى در ش كتابى تحت عنوان «جامعه، كنش و فضا» در س
اشتوتگارت منتشر شد. او تاكنون 12 كتاب و 90 مقاله ى علمى نوشته و شش 

كتاب ويرايش كرده است. نوشتار زير ترجمه ى يكى از مقاالت اوست.

ناحيـــــــــــه  و 
پروفسور بنوورلن
ترجمه: منيژه احمدى
دانشجوى دكتراى جغرافيا و برنامه ريزى روستايى، دانشگاه شهيد بهشتى تهران

ناحيــــــــــــ

مقدمه
ــائل مربوط به آن ها، بخشى  تعداد قابل توجهى از فرايندهاى اجتماعى و مس

ــكيل مى دهند. در اين ميان، فرايندهايى كه چارچوب  از اجزاى فضاى زندگى ما را تش
ــتند. بحث من اين است كه در شكل  را تعيين مى كنند، از اهميت ويژه اى برخوردار هس
ــدن»5  ــكل ها و فرايندهاى مؤثر بر «ناحيه اى ش ــئله و ديگر ش كلى، براى درك اين مس
ــد پايه ى تحليل خود  ــكيل روابط اجتماعى ـ فضايى، ما نباي ــكل گيرى ناحيه) و تش (ش
ــاس  ــرايط اجتماعى قرار دهيم. بلكه اين تجزيه وتحليل بايد بر اس را بر ابعاد فضايى ش

فعاليت هايى كه سازنده ى اين روابط اجتماعى ـ فضايى هستند، صورت بگيرد.
در رابطه با تعدد رهيافت هاى روش شناسى و جنبه هاى فكرى در جغرافياى انسانى 
ــاى جغرافيايى به كنش  ــديد از فض ــيار ش ــر، اين نوع نگرش بر تغيير مطلق و بس معاص
ــيا»6 به «جغرافياى عوامل»7  آگاهانه، يا از آن چه كه من آن را حركت از «جغرافياى اش
ــرح و  ــم، تأكيد مى كند. در نتيجه، جغرافى دانان بايد به جاى تجزيه وتحليل و ش مى خوان
ــدن فعاليت ها عالقه مند  ــتر به مفهوم ناحيه اى ش ــنتى، بيش توصيف نواحى در فضاى س
باشند. بنابراين، اين تغيير كانون بيانگر چرخش از تحليل هاى ناحيه اى به سوى آن چه كه 
من آن را «تحليل ناحيه اى شدن روزمره» مى نامم، يا در بيان عمومى، از توصيف فضايى 
به درك عوامل تبيين اجتماعى «جغرافياسازى روزمره»8 است. به اعتقاد من از بُعد كنش 
ــكل يا تعيين حدود فضايى منسوخ سازى،  ــخيِص تشكيل، دگرگونى، تغيير ش محور، تش
ــيار امكان پذيرتر از قبل خواهد شد. بنابراين به طور كلى چارچوب قرار دادن فضاها در  بس
مفهوم وسيع، بايد به عنوان وسيله اى (ابزارى) براى تحليل فعاليت هاى روزمره باشد و نه 
ــه عنوان هدف آن ها. لذا فرايندهاى چارچوب بندى مى تواند به عنوان نتيجه ى الزام آور و  ب

اجبارى جهان عامالن درنظر گرفته شود.
ــى سيستماتيك را كه مكمل ادراكات ناحيه است،  اين نگرش، پايه هاى روش شناس
ــرادى چون پاسـى9 (1996)، تريفت10  ــط اف ــه مى دهد؛ همان گونه كه اخيراً توس ارائ
(1996)، آلن11، مسى12 و كاچران13 (1998) مورد توجه واقع شده است. البته اين رهيافت 

شديداً مغاير است با:
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در بخش اول اين مقاله، من به بيان مفاهيم روش شناسى و نظرى تغيير 
در جنبه ى فكرى از فضا به كنش14 مى پردازم. موضوع اصلى بحث اين خواهد 
بود كه فضا، عنصرى از كنش است، نه اين كه كنش به عنوان عنصرى است 
از فضا به عنوان رهيافت غالب جغرافيايى ـ تلويحًا نه تصريحاً ـ كه هنوز مورد 
ــه ى اين تغيير از لحاظ درك ناحيه اى  ــت. در بخش دوم، در مورد نتيج ادعاس
شدن و فرايندهاى چارچوب سازى بحث خواهد شد. هم چنين، در مورد مفاهيم 

«ناحيه اى شدن روزمره»15  و «جغرافياسازى» به طور مفصل بحث مى كنيم.

از فضاى جغرافيايى به سوى كنش آگاهانه و فعال
ضرورت چرخش از فضاى جغرافيايى به كنش، هم به لحاظ هستى شناختى 
ــت. چرا كه پاسخ به سؤاالت  ــت، روشن اس ــى درس و هم كاربرد روش شناس
ــب براى تجزيه وتحليل آن ها  ــى و روش شناسى مناس مربوط به هستى شناس
ــتند [ورلن، 1993 و 1987]. اين موضوع در مورد  كامًال با يكديگر مرتبط هس
ــا و اهداف متمايز و  ــت دارد و در مورد جغرافي ــه ى نظام هاى علمى صح هم
مشخص آن (فضاى جغرافيايى) از اهميت خاصى برخوردار است. ما بايد قبل 
از هرچيز جايگاه فضا را در مفاهيم گوناگون هستى شناسى اجتماعى مشخص 
كنيم. سپس به اين سؤال پاسخ دهيم كه چگونه «فضا» مى تواند با تحقيقات 

جغرافيايى تلفيق شود.
ــى، درك متفاوتى از فضا به عنوان علت  ــينه ى تحقيقات جغرافياي در پيش ــــه اى شدن روزمره

ــراى درك  ــى كه ب ــه ى تالش هاي 1. هم
ــوان موجوديت  ــط فضايى به عن ــى و رواب نواح
ــته بندى فعاليت هاى  ــاخته شده از طريق دس س
ــاهد ه گران علمى صورت گرفته  محققان و مش
ــاس كه سنت علم فضايى بايد  است؛ بر اين اس

آن را دارا باشد.
2. رهيافت هايى كه بر نواحى، چارچوب ها، 
ــاير پديده هاى فضايى  ــى، و س الگوهاى فضاي
ــان به سمت تحليل  تأكيد مى كنند و رويكردش

ساختارهاى اجتماعى است و نه برعكس. 

ــى،  اجتماع ــش  كن
جهان  دربرگيرنده ى 
ــى  ــى و معان اجتماع
فرهنگِى  و  اجتماعى 
ــده،  ش ــد  هدفمن
ــتنباط شده است.  اس
ــه مفهوم  ــر س در ه
ــا  فض ــده،  ش ــر  ذك
از  پديده اى است كه 
ــر  قبل از فعاليت بش
ــده است. در  داده ش
نتيجه، تجزيه وتحليل 
ــكل  ش به عنوان  آن 
ــى از تحقيقات  خاص
اجتماعى يا فرهنگى، 
ــورد توجه قرار  بايد م
تحت  ــه  البت ــرد.  گي
ــى  اجتماع ــرايط  ش
ــواهد  ش ــاص،  خ
ــر  ــى ب ــنى مبن روش
ــه فضا به نوعى  اين ك

حركت از محوريت «فضا» به سوى محوريت «كنش آگاهانه» در جغرافياى انسانى
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ــد، وجود دارد. ضمن اين كه تجزيه وتحليل  به عنوان اجتماعى محسوب مى ش
ــى و فرهنگى مردم كمك  ــت به درك اجتماع ــى و منطقه اى نيز توانس فضاي
ــاس  ــلط بودن فضا تنها مى تواند بر اس كند. در هر دو زمينه ى اين ديدگاه، مس
ــد و در تضاد با درك عميق  ــيار سطحى از اجتماع و فرهنگ باش نظريات بس
ــائل جهان مادى به عنوان ديدگاه خارج از  موضوعات قرار گيرد و در مورد مس

موضوع مطرح شود.
ــكل هاى  ــى نيز ش ــاظ اجتماع ــه لح ــى) ب ــى (وجودشناس هستى شناس
جغرافياسازى بهترى را ارائه مى كند. تعريف واژه ى «فضايى»، با توجه به تنوع 
ــت و باعث تفاوت در شناخت متفاوت  ــگرد جغرافياسازى اس موضوعات كه ش
هستى به لحاظ اجتماعى مى شود، تغيير مى كند. اين موضوع مى تواند به عنوان 
ــگرد سنتى جغرافياسازى به سوى جغرافياسازى مدرن امروزى تعريف  تغيير ش
ــيوه ى سنتى جغرافياسازى مى تواند به عنوان شكلى از زندگى تعريف  شود. ش

شود كه در آن فرد تقريبًا بايد به تمام عناصر مادى دست يابد.
صنعتى شدن با استفاده از وسايل حمل ونقل بسيار متنوع، به افراد امكان 
ــته باشند. بنابراين  ــايل را داش داد كه توانايى دگرگون كردن ظرفيت اين وس
ــد و توسعه يافتند. ولى هنوز اكثر روابط  در پى اين موضوع، عملكردها نيز رش
ــان و كاالهاى مادى بود. حتى  ــل افراد مربوط به حمل ونقل فيزيكى آن متقاب
اطالعات (آن چه در روزنامه ها و غيره مى آيد) هنوز از حمايت مادى برخوردارند. 
مثًال يك كشتى به عنوان وسيله ى حمل ونقل (اعم از كاال، اخبار، فرهنگ و...) 
ــت، بايد به مكان ديگر برسد تا بتواند خبرهايى را  كه از لندن حركت كرده اس
ــت، پخش ومنتقل كند [Brooker-Gross, 1985:63]. اين  كه آورده اس
ــات و كاالها و مخصوص  ــى از تجمع جغرافيايى اجتماع ــال توصيف كامل مث
ــگرد جغرافيايى صنعتى است. شيوه ى جغرافياسازى كه فرايند جهانى شدن  ش
بر مبناى آن پايه گذارى شده است، درحل مسائل مربوط به روابط اجتماعى و 
ماده گرايى مورد استفاده قرار مى گيرد. اين امر ظرفيت جديدى از ايجاد روابط 
جهانى حمل ونقل كاال، اطالعات و... را پيش روى انسانى مى گشايد كه نيازمند 

دست يابى به آن هاست.

ــازى، ارتباط قوى بين ماده گرايى  ــنتى جغرافياس از ويژگى هاى روش  س
جسم و روان انسان هاست و به همين دليل تحليل هاى جغرافياى سنتى بيشتر 
ــد مى كند؛ هرچند كه اين امر  ــر مطالعه ى فضاها و نيروهاى علّى فضا تأكي ب
باعث نوعى آشفتگى گمراه كننده مى شود [Zierholer, 1999: 163]. اين 
آشفتگى ناشى از توصيف جوامع به عنوان موضوعات فضايى است و جوامع را 
متأثر از فضاى هدفمندى براى تمامى فعاليت ها كه از پيش تعيين شده است، 
ــازنده و مهم در  ــيار س در نظر مى گيرد. هرچند كه اين ابهام يكى از اجزاى بس
ــنتى است و در عين حال قانونمند كننده ى جغرافياى  جهان بينى جغرافياى س
ناحيه اى و گردآورنده ى جوامع و فرهنگ ها به عنوان نواحى محسوب مى شود.
ــات جغرافيايى به عنوان علم فضايى را  ــا مى توانيم انقالب كّمى تحقيق م
پاسخى به تغيير از جغرافياسازى سنتى به جغرافياسازى صنعتى درنظر بگيريم. 
اين ديگر رسم وعادت شده كه فضا هنوز به عنوان هدف تحقيق جغرافيا باقى 
مانده است و عنصر «فاصله» نيز به عنوان يك مؤلفه ى توضيحى براى توضيح 
فضاهاى جغرافيايى محسوب مى شود. در جغرافياى روزمره، به دليل گسترش 
ــر در درون فضاى جغرافيايى، تمركز فضا روى  دامنه ى فعاليت ها و كنترل بش

اين تغيير، امر معنى دارى به نظر مى رسد.
ــى  ــع جغرافيايى و هستى شناس ــرات اخير در جوام ــه به تغيي ــا با توج ام
اجتماعى، نوسازى هاى بطئى در نظريه ى محورى بودن فضاى زندگى روزمره 
ــد. بنابراين به اين نتيجه مى رسيم كه هرگز رابطه ى بين  نمى تواند كارامد باش
ــط گرن16 در سال 1994 مطرح شد، يكسان نبوده و  معنى و موضوع كه توس
نيست بلكه بر اساس عملكردهاى فرهنگى و اجتماعى تغيير مى كند. در سطح 
ــدن شرايط علّى به صف  ــاس جهانى ش تجربيات روزمره، اين موضوع بر اس
ــازى معانى جوامع/ انسان ها  ــت. در نتيجه ى رشد جداس ــده اس مقدم آورده ش
ــط فناورى هاى جديد، جوامع اين امكان را يافته اند كه جهان را نزد خود  توس
ــده، مشخص مى شود كه هستى شناسى بر  ــرايط ذكر ش بياورند. با توجه به ش
مبناى فضا بى پايه واساس است و ادامه دادن اين موضوع و روش، چندان مؤثر 
ــته، تحقيقات جغرافياى سنتى از فرايند جغرافياسازى  ــت. چرا كه در گذش نيس
داراى يك روش سنتى بود و ادعا مى شد كه «فضا» بر اساس روشى مستقل 
به عنوان يك نوع دربر گيرنده و محاط عمل مى كند، در حالى كه اكنون شواهد 

بسيار اندكى براى چنين ساختارى وجود دارد.
ــازى روزمره دست رسى  ــى به جغرافياس اگر بخواهيم از نظر روش شناس
ــى تحقيقات  ــده را كه فضا هدف اصل ــد اين عقي ــيم، باي ــته باش دقيق تر داش
ــه جغرافى دانان از آن براى  ــد، كنار بگذاريم. بنابراين آن چه ك جغرافيايى باش
توصيف مسائل فضايى استفاده مى كردند، مى تواند به عنوان مسائل كنش هاى 
ــانى  ــى از عملكردهاى انس ــائلى كه ناش ــود؛ مس مختلف نيز در نظر گرفته ش
ــتند. ما بايد به  ــم گرايى هس ــامل ماده گرايى و جس ــيا و يا به طور كلى ش و اش
جهان از ديدگاه كنش محور بنگريم و فضا را به عنوان نقطه ى شروع مطالعات 
جغرافيايى كنار بگذاريم؛ به دليل اين كه تئورى فضا هنوز هم بر اين مسئله كه 

شرايط جوامع و جهان مادى، «كنش» را شكل مى دهند، تأكيد مى كند.
ــط كنش ها توليد  ــر ما اين حقيقت را بپذيريم كه جهان اجتماعى توس اگ
ــده اند، نمى توانيم فضا را به عنوان سازنده ى جهان اجتماعى در  ــازى ش و بازس
ــا فقط مى تواند به عنوان  ــى، فض نظر بگيريم. بلكه در قالب چنين روش شناس
ــود. به دليل اين كه عامل دربرگيرنده و محاط  چارچوب استداللى مشخص ش
ــته براى اغلب فعاليت هاست. از سوى ديگر،  است، شرايط مادى جريان وابس
ــرايط مادى ضرورتًا مهم ترين عامل نيز محسوب نمى شود، نمى توان  چون ش
ــاى تجربى تبيين كرد. اگرچه  ــيله ى آن و از طريق روش ه كنش ها را به وس
نمى توان اين مسئله را نيز انكار كرد كه براى توضيح كنش ها و شرايط مادى 

مربوط به آن ها، «نگرش سيستمى» از اصول اساسى است.
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ــانى، نه تنها  ــادى جوامع انس ــه در مفهوم محيط م ــاى عينيت يافت فض
كنش ها را معين نمى كند، كه چارچوب منبع عامالن را نيز مشخص نمى سازد. 
امروزه فضاى جغرافيايى به عنوان چارچوب منبعى در نظر گرفته مى شود كه از 
طريق كنش جوامع به وجود مى آيد. مادى گرايى در مطالعات جغرافيايى فقط 
ــرايط اجتماعى معين داراى  ــير كنش ها و با توجه به اهداف و ش از طريق تفس
مفهوم است. اين ديدگاه كه فضاى فيزيكى داراى معنى است، يا حقى حقايق 

مادى قادر به ساختن حقايق اجتماعى هستند، صحيح نيست.
ــث اخير در مورد فضاها و فضامندى، مفاهيمى نظير درونمايه ى  در مباح
ــده  ــرم دهن ــاى ف ــى (Harvey, 2000:230)، فضاه ــاى جغرافياي فض
(Harvey, 2000:200) و فضاى سوم (Soja,1996) يا مكان هاى پست 
مدرن (casey, 2001:684)، و مفاهيمى مانند اين كه فضا داراى انواعى از 
موقعيت هاى غير وابسته با توجه به كنش هاست، بايد چارچوب نظرى ويژه اى 
تدوين شود. در غير اين صورت نمى توان نتيجه گرفت كه جامعه بتواند به تبيين 
فضا بپردازد و فضاى جغرافيايى اين توانايى را داشته باشد كه بتواند به عنوان 
ــى واقع شود؛  ــته و بنا بر تاريخ مورد بررس ردپايى از فرايندهاى اجتماعى گذش
ــياى مادى به عنوان «فضا  ــر اين كه «فضا» به عنوان ترتيب دقيقى از اش مگ
ــود. بنابراين شكل خاصى از موضوعات عينى  در خودش»17 در نظر گرفته ش
ــده اى كه مى تواند به صورت تئورى درآيد، در نظر  به عنوان هدف مشخص ش
ــود. ناگفته پيداست كه اين امر (با وجود تمام تالش هاى تئوريك  گرفته مى ش
ــازى از هدف پژوهش هاى  ــكل مفهوم س ــازى فضا) حداقل به ش در نظريه س

جغرافياى انسانى باقى خواهد ماند.
كريستين اشميت18 مهم ترين ويژگى بارز در بحث هاى مربوط به فضا 
ــبتًا  را كيفيت هاى انتخاب آن ها مى داند. دليل اصلى براى اين مجموعه ى نس
ــيار زياد از اجزاى سازنده ى نظريه ى كل اجتماع  ــتفاده ى بس نگران كننده، اس
ــال 1991) است؛ در حالى كه از  (همانند نظريه ى توليد فضاى لوفور19 در س
ــت. اين موضوع نيز بسيار مهم  ــى آن غفلت شده اس فرضيات و اصول اساس
ــتداللى  ــير جغرافيايى نظريه ى لوفور، به نظريه هاى اس ــت كه هنگام تفس اس
ديالكتسين هاى آلمان (هگل، ماركس و نيچه)، پديده شناسى مرالوپونتى20 
و باشـالرد21 و جنبش موقعيت گرايانه توجه نمى شود. بنابراين ما بايد نسبت 
ــيار زيادى داشته  به ويژگى ذهنى، مفهومى و تاريخى فضاى لوفور آگاهى بس
باشيم و ساير مفاهيم او را كه مرتبط با فضا و مادى رايى فضايى هستند، كنار 

بگذاريم.
واقعيت اين است كه «فضا» در تئورى لوفور مستقل از رويه و راه و رسم 
اجتماعى وجود ندارد، ولى اين حقيقت توسط مفسران جغرافيايى جدى گرفته 
ــر تصور خيالى قوى  ــن امر را مى توان به عنوان مصداقى ب ــود. پيامد اي نمى ش
ــميت، 2003، 43]. اما به يقين مى توان گفت كه فلسفه ى  ــخص كرد [اش مش
ــر جنبه هاى فكرى تحقيق جغرافيايى انتقال  اجتماعى لوفور، به طور صحيح ب
ــئله يكى از مهم ترين پيامدهاى غفلت از فرض اساسى  ــت. اين مس نيافته اس
ــم اجتماعى  ــت، مبنى بر اين كه: «فضا خارج از رويه و راه  و رس و پايه اى اوس
وجود ندارد.» لذا اهميت فضا و فضامندى براى به كارگيرى اجتماعى آن، تنها 
ــازنده ى كنش اجتماعى، مى تواند  ــق درك عامالن به عنوان اجزاى س از طري

درك شود.
مسئله ى اصلى بسيار عميق تر و اين حقيقت استوار است كه در بحث هاى 
ــود، در حالى كه در مورد  ــج، «جامعه» به عنوان مفهومى نظرى تلقى مى ش راي
فضا اين گونه نيست. به همين دليل است كه به منظور درك عميق تر اهميت 
ــازى نظرى از فضا بر پايه ى تحليل اجتماع  فضا براى جامعه، نيازمند مفهوم س

محور از جامعه هستيم.
خارج كردن فضا از اين معضل، امرى دشوار است. زيرا فهم واقعيت هاى 
ــاخته  ــده يا حتى از طريق مقوله هاى تئورى (نظرى) س ــى، هدايت ش اجتماع
ــت. بنابراين درك روابط «فضايى» كنش هاى اجتماعى مفيد است.  ــده اس ش
ــائل فرهنگىـ   ــر تحقيقى به منظور درك «فضا» در تحليل جغرافيايى مس ه
ــى نظريه ى اجتماعى به پاسخ  اجتماعى، نمى تواند بدون ارجاع به اصول اساس
دست يابد. نه تنها عملى مستقل از فضا وجود ندارد، بلكه به شكل نظرى نيز 

به صورت مستقل وجود ندارد.

ــى، مسئله ى ما اين است كه هدفمند شدن «فضاها»  از نظر روش شناس
ــيار مهمى در درون چارچوب عمومى  ــتن آن ها) نقش بس (با فرض وجود داش
ــوان يك عامل  ــود، فضا به عن ــه گفته مى ش ــانى دارد. اين ك ــاى انس جغرافي
ــدون بازتاب و  ــاختار اجتماعى، ب ــه عملكردها و س ــا توجه ب ــده ب توضيح دهن
واضح سازى ظرفيت ويژه اش، به اين جنبه تخصيص داده شده است. عالوه بر 
ــت كه فضا شامل مفاهيم مختلف  اين، تصورى كه از فضا وجود دارد، اين اس

است.
ــى به  ــرايط، يعنى تعدد مفاهيم و تعاريف، هر تالش با حاكم بودن اين ش
منظور منظم كردن نقد جامع تالش هاى جغرافياى معاصر، باعث پيچيده شدن 
موضوع مى شود. اما واضح است كه با وجود معدود بودن استثناها (مانند نظرات 
ــرت23، 1999؛ وايشتهارت24، 1999؛زييرهوفر25، 1999 و  كلوتر22، 1986؛ رايش
ــلوتمن26، 2003)، رهيافت هاى اندكى نيز وجود دارند كه فضاهايى  2002؛ اش

رررهدور

اگر بخواهيم از نظر روش شناسى 
به جغرافياسازى روزمره 
دست رسى دقيق تر داشته باشيم، 
بايد اين عقيده را كه فضا هدف 
اصلى تحقيقات جغرافيايى باشد، 
كنار بگذاريم
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ــى بايد  ــوان چارچوب منبع كنش در نظر مى گيرند. هرگونه چاره انديش را به عن
ــائل ارتباط روش شناسى بين فضاى مادى و كنش اجتماعى تعيين  با فهم مس

شده به صورت فضايى، صورت گيرد.

فضاى جغرافيايى در درون كنش انسانى
در ابتداى اين مبحث نظرى، دو سوء برداشت عمده را در تصور جغرافيايى 

از فضا مى توان مشخص كرد: 
الف) اختالط ظاهرى فضايى مشخص كرد: تركيب مؤلفه هاى فضايى كه 
ماهيت فيزيكى ـ مادى دارند با عقايد فضاى فيزيكى ـ مادى، باعث گسترش 
ــود كه توسط رنه دكارت27 در  ــم گرايى مى ش دوباره ى عقايد كارتزين و جس
ــط و  ــد. ما تصور مى كنيم كه براى ايده ى بس ــال 1644 ميالدى مطرح ش س
ــعه، هر فضاى داده شده با عقيده ى جوهرى دكارت كامًال مساوى است.  توس
بنياد و پايه ى اين بحث را چنين مى توان بازسازى كرد: از آن جا كه جسم مادى 
مى تواند با توجه به وسعتش مشخص شود و چون بسط و گسترش ذكر شده، 
ــترش فضايى شبيه است، نتيجه اش اين خواهد بود  به طور قابل توجهى با گس
كه فضاى ما بايد واقعى باشد. در ادامه نشان داده مى شود كه اين نتيجه گيرى 

براساس توصيف مشكل دار همين دو فرضيه ى اساسى است.
ــم و  ــى و مادى به عنوان رس ــياى فيزيك ــم نظم فضايى اش ب) مفاهي
ــع اجتماعى ـ فرهنگى  ــده ى موجوديت فضايى وقاي ــادت اجتماعى، با عقي ع
ــت. اگر شخصى به بيان دوباره ى  ــه). درهم آميخته اس به خودى خود (فى نفس
اين مجموعه ابهامات (منطقى) تمايل نداشته باشد، با ظهور همه ى پديده هاى 
ــرايط فيزيكى مواجه خواهد  ناگوار پديده هاى اجتماعى قابل تغيير واجرا به ش
ــط ساموئل هانتينگتون28 در سال 1996  بود. براى مثال، اين موضوع توس
ــت فرهنگى از تضادهاى ارضى، تحت عنوان «برخورد  ميالدى با تعبير نادرس
تمدن ها» بيان شد. پس به هنگام شناخت فضا، همان طور كه فضا، از چيزهاى 
ديگر متمايز مى شود، بايد موقعيت اجتماعى فضا نيز مشخص شود. يعنى براى 
انواع متفاوت عملكردهاى اجتماعى كه داراى معنى هستند، نيازمند دسته بندى 

موقعيت هاى اجتماعى «فضا» هستيم.
ــترش به صورت مادى باشد، بايد موقعيت هاى عينى  اگر فضا برابر با گس
و هدفمند شده داشته باشد. در نتيجه ما بايد قادر به نشان دادن تفاوت كليت 
ــيم. اما اين امر  ــوان ماوراى آن كليت باش ــه ى اهداف مادى و فضا به عن هم
ــت، زيرا فضا نه تنها به عنوان هدف مادى، بلكه به عنوان هدف  غيرممكن اس
نظرى ثابت نيز وجود ندارد. به نظر من، فضا به منظور درك عميق تر به عنوان 
ــكلى از منابع براى مفاهيم  ــده و رسمى و به عنوان ش مفهومى طبقه بندى ش
ــاى مربوط به اجراى كنش در  ــائل و توانايى ه فيزيكى عملكردها و براى مس
ــمى از مرجع است، زيرا به هيچ يك از  ــت. فضا چارچوبى رس جهان مادى اس
جنبه هاى موضوعى كه مختص اهداف مادى هستند، برنمى گردد. اين موضوع 
ــازد تا نظم معينى از  ــت، زيرا ما را قادر مى س ــده» اس به طور «طبقه بندى ش
ــف كنيم [ورلن، 1993:  ــا توجه به ابعاد ويژه ى آن ها توصي ــداف مادى را ب اه

245 و 1995:  135].
ــئله ى اساسى  ــخص نمودن فضاى دكارت، مس ــد در مش به نظر مى رس
ــى مفاهيم  ــد كه هيچ گونه تفاوتى بين هويت بخش ــن حقيقت نهفته باش در اي
ــناختى آن ها وجود  ــتى ش ــترش آن ها، و طبقه بندى هس ــادى از طريق گس م
ــترش»، قسمتى از توصيف ممكن است و به هيچ وجه موقعيت  ندارد. اما «گس
ــناختى مادى ندارد. در نتيجه موقعيت گسترش بايد براساس مفهوم  هستى ش

دسته بندى شود.
ــوان مفهومى  ــىء، بلكه به عن ــا نه فقط به عنوان ش ــر درك ما از فض اگ
ــد، اين امكان به وجود مى آيد كه آشكار سازيم  ــده و رسمى باش طبقه بندى ش
ــادى در عملكردهاى روزمره دارد. همان طور  ــيار زي كه چرا «فضا» تفاوت بس
ــش به عنوان پديده هاى  ــد در ارتباط با خود و كليت ــه «مكان» فقط مى توان ك

 .[Sehatzki, 2001:668] تعديل كننده مركزى بين آن ها معنى دار شود
ــازى، نه تنها امكان مى دهد كه فضا را به عنوان  ــتفاده از اين مفهوم س اس
مقدمه اى براى كنش فرض كرد، بلكه به عنوان كاالهاى اجتماعىـ  فرهنگى 
ــود. هم چنين، فضا براى  ــتفاده مى ش ــكل از ابزار مفهومى مهم از آن اس متش
ــاختن رابطه ى بين جهان مادى با اهداف گسترش يافته و جهان غيرمادى  س
ــا اجازه مى دهد كه  ــود. اين نقطه ى آغاز به م ــتفاده مى ش ذهن و معنا نيز اس
براساس چارچوب نظريه اىـ  اجتماعى به نظريه پردازى فضا بپردازيم. براساس 
ــه اىـ  اجتماعى از فضا با  ــازى نظري «نظريـه ى لوفور» (1974)، مفهوم س
ــغال»30 و «فضاى زندگى بالفعل»  عبارات «فضا بالقوه»29 ، «فضاى تحت اش
ــت [لوفور،  ــه نوع عمل متفاوت اس ــت)31 در ارتباط با س (فضاى در حال زيس

.[1991

ــير ديالكتيكى  ــرى و در قالب تفس ــال متفاوت به صورت نظ ــرار اعم تك
ــده است. اين امكان وجود  منطقى، از تكامل فضايى نظريه ى لوفور اقتباس ش
ــى وى را با اين مقاله  ــازنده ى» نظريه ى اجتماع ــوان «عناصر س ــه بت دارد ك

بازسازى كرد.
ــاختار نظرى روابط جامعه ـ فضا ـ كنش، بايد «كنش» را به  بر اساس س
ــاختن واقعيات اجتماعى را دارد، پذيرفت. فضا  عنوان تنها منبعى كه توانايى س
ــه به عنوان ماده آن پذيرفته  ــيله اى براى كنش و ن فقط مى تواند به عنوان وس
شود. از آن جا كه جهت كنش ها متفاوت است، مفهوم سازى فضا نيز به گونه ى 
ديگرى خواهد بود. بنابراين، ابعاد طبقه بندى شده ى فضا مى بايد در هماهنگى 

با چارچوب هاى اجتماعى منابع كنش باشند.

نوع تكرارنوع فضا
تكرار فضايىفضاى ادراكى

نمايش فضافضاى مفهومى
فضاى نمايشىفضاى زندگى

جدول 1. تكرارها و فضاها

مثال هابعد طبقه بندىبعد رسمىكنش

دسته بندىاستاندارد مطلقارتباطى
محاسبات

بازار داد وستد زمين
تئورى موقعيت

استانداردهنجارى
پيكره ـ مركزى

دسته بندى
ارتباطى

هنجارى/معيارى
تجويزى

وجهه ى قلمرويى
ناحيه ى پيشين/پسين

هويت ناحيه اى /ملىمفهوم ارتباطىپيكره ـ مركزىگويا (مسرى)
نمادهاى ناحيه اى

جدول 2. فضاها در كنش ها
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پيشنهاد من اين است كه سه نوع برداشت طبقه بندى شده ى اصلى را از 
ــت منطقى، هنجارى و گويا(مسرى). دليل اصلى  يكديگر متمايز كنيم: برداش
ــت متفاوت و در نتيجه ساختارهاى متفاوت فضا، در روابط ويژه ى  براى برداش
بين جوامع و ساير ابعاد مادى موقعيت ها مستتر است. ساختارهاى متفاوت فضا 

بيانگر برداشت هاى متفاوتى از ابعاد طبقه بندى شده و رسمى هستند.

كنش منطقى، فضا و بعد اقتصادى
ــتاندارد  ــاس ابعاد  اس ــاختار اجتماعى فضا براس كنش هاى منطقى در س
ــوى محاسبه اى شده و  ــده اند كه اين امر باعث ايجاد سمت وس پايه گذارى ش
ــى، بسيار به  ــازى را فراهم مى آورد. عقالنيت و گرايش هندس امكان منظم س
ــتند كه  ــته اى از همان پديده اى هس ــتند و هر دو تجلى هس هم نزديك هس
ماكس وبر32 آن را «واضح سازى جهان» مى نامد. آن ها از طريق درك رسمى 
ــى محاسبات منطقى توسعه ى  ــوند كه شرط اساس از فضا به هم مربوط مى ش
ــت. امروز نمايش كارتوگرافى دقيق به اندازه ى پيدايش بازار زمين  فضايى اس
ــرمايه دارى معاصر امكان پذير است. همراه با اختراع ساعت مكانيكى (بازار  س

كار)، مفهوم فضاى رسمى، پايه ى سرمايه دارى صنعتى شده است.

هنجار، فضا و بعد سياسى
رابطه ى كنش و فضا در بافت «هنجار محور»، حريم هايى را ايجاد مى كند. 
ــمى، تخصيص گسترش هندسى در روش پيكره ـ مركزى را دربر  جنبه ى رس

ــه ى بين پيكره و كليت، بافت مادى و  ــده، به رابط مى گيرد. بعد طبقه بندى ش
ــما عملى را در يك جا مى توانيد  ــود هنجارى باز مى گردد. براى مثال، ش رهنم
انجام دهيد، ولى در جاى ديگرى نمى توانيد. اين نوع حريم سازى به عنوان فرم 
ــدن، جاى گذارى، طرد و مزيت ها را تنظيم مى كند.  تجويزى براى ناحيه اى ش
در سطح شخصى، اين امر به تفاوت بين نواحى پيشين و پسين در «نظريه ى 
گافمن»33 در سال 1969 و گيدنز در سال 1984 ميالدى منجر شده است.34 
ــار غالب، كليت و فضا و به طور معين دولتـ  ملت  ــا وجود اين، تركيب هنج ب
ــازمان دهى قلمروهاى  ــن الزام آور آن ناحيه، در واقع قلمروى قدرت، س و قواني
بوروكراسى، و ايجاد انحصار در كنترل ابزار خشونت به وسيله ى پليس و ارتش 
ــرل تحكم آميز مردم از  ــوع از جغرافياى اجتماعى روزمره، با كنت ــت. اين ن اس

طريق ابزار سرزمينى و نوع ويژه اى از كنترل ابزار خشونت در ارتباط است.
ــره، روى فعاليت هاى  ــازنده در جغرافياى روزم ــيار مهم و س مؤلفه ى بس
ــى و تفاوت  ــه اى و جنبش هاى ملى، هدف گذارى براى جغرافياى سياس ناحي

اشكال ناحيه اى و هويت هاى ملى پايه گذارى شده است.

ارتباط، فضا و بعد فرهنگى
ــته اى  ــور برجس ــى به ط ــاى فضاي ــى، گرايش ه ــاى ارتباط در كنش ه
كليت محورند. «پيكر» يا «كليت»، ارتباط عملكردى بين تجربه (خميرمايه ى 
ــى»، نتيجه ى  ــت و «معن ــوم و پايه ى عملى كنش ذهنى اس ــش) و مفه دان
ــى كه  ــا از آن ها داريم و نقش ــا توجه به علمى كه م ــت كه ب ــى اس موضوعات
آن ها در كنش هاى ما بازى مى كنند، حاصل مى شود. بنابراين، ساختار مفاهيم 
ــت. اين مفهوم يكى از ابعاد  نمادين نتيجه ى تأثير متقابل بين علم و هدف اس
ــازى روزمره به شمار مى رود. تخصيص نمادين اشياى مادى،  كليدى جغرافياس
ــناختى در جغرافياى نمادين است  ــطوره ش قوى ترين بحث ايدئولوژيكى و اس
ــادى به عنوان فرم هاى نمادين  ــاس فرايندهاى م و اين تخصيص اغلب براس

بومى سازى مى شود.

فضا، ناحيه و جغرافياسازى روزمره
ــه جغرافياى موضوعات  ــيا ب ــى در نگرش از جغرافيا اش لزوم تغيير اساس
ــازى  ــت كه به كاربرد جغرافياس (جغرافياى مادى به جغرافياى ذهنى) اين اس
ــود. گرايش ها  ــترى ش ــتفاده از مفاهيم فضايى در اين روندها توجه بيش و اس
ــت هاى روزمره  ــتر بر ممارس ــانى، تمركز بيش و تمايلى كلى در جغرافياى انس
ــازند كه واقعًا  چه استلزاماتى  ــكار نمى س ــت، اما تالش ها در اين زمينه، آش اس
ــراى آن تغييرها وجود دارد. بحث روى «جغرافياى ناحيه اى جديد» در اواخر  ب
ــه ى 1990 (پرد، 1986؛ گريگورى، 1989؛ تريفت،  دهه ى 1980 و اوايل ده
ــكار بيان مى كند.  ــوع را به طور كامًال آش ــن موض 1990، 1991 و 1993)، اي
اگرچه در جغرافياى ناحيه اى، چارچوب نظرى براى تجزيه وتحليل فعاليت هاى 
انسانى، با تحليل هاى گذشته بسيار تفاوت دارد، تأكيد نظرى و نقطه ى عزيمت 
ــاخت نواحى و روندهاى ناحيه اى شدن باشد، هنوز هم  به جاى اين كه روى س
ــير بهره بردارى كافى از  ــت. مانع اصلى در مس ــئله ى «ناحيه ها» اس حول مس
ــده ى فضاها و ناحيه هاى از پيش  ــوم گرايى، اي ظرفيت هاى اين تغيير در مرس
تعيين شده با موقعيت مستقل از كنش هاى اجتماعى و تكرار آن هاست (ورلن، 

1997، ص121؛ اشلوتمن، 2003، ص23 50).
ــيوه ى علمى  ــدن» در جغرافيا به عنوان ش ــه اى ش ــنتى «ناحي به طور س
ــود. در سطح روزمره، «ناحيه اى شدن» غالبًا   طبقه بندى فضايى تعريف مى ش
ــى و يا تعيين حدود را مشخص مى كند. به عبارت ديگر،  روند تخصيص سياس

لزوم تغيير اساسى در نگرش از جغرافيا اشيا 
به جغرافياى موضوعات (جغرافياى مادى 
به جغرافياى ذهنى) اين است كه به كاربرد 
جغرافياسازى و استفاده از مفاهيم فضايى در 
اين روندها توجه بيشترى شود
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ــه» قرار دارد.  ــدود فضايى «از ناحي ــاخت گرايى بر پايه ى تعيين ح ــده ى س اي
مرزهاى ناحيه هاى روزمره ى سياسى به طور معمول شامل نشانگرهاى مادى 
ــت. اما «نشانگرهاى فيزيكى» در بعدهاى اجتماعى آن ها چيزى  يا نمادين اس
جز معرف هاى مادى براى تعيين حدود نمادين استانداردهاى هنجارى نيستند. 
بنابراين شرايط استاندارد نه شامل الزامات اجتماعى است و نه شامل معيارهاى 
اجتماعى. نتيجه وضعيت هاى فضايى علتى براى كنش هاى داخل خودشان و 
ــان نيستند. آن ها فقط به طور اجتماعى به اندازه اى كه به عنوان ابزار  از خودش

طبقه بندى سازى و معرف نمادين در كنش ها بسيج شده اند، وجود دارند.
ــت: نه  ــازى قبل از هرچيز از اين قرار اس در نتيجه، نقش اصلى ناحيه س
ــى از جهان. در بافتى كلى تر  ــخيص انتخاب تنها تعيين حدود فضايى، بلكه تش
مى توانيم از ناحيه سازى دركى با اين عنوان داشته باشيم: روندهايى از «جهان 
ــيوه ى  تشخيص ويژه ى عينيات مادى، تخصيص نيرومند  التزام» كه خود ش
ــت. بنابراين «جهان التزام»  ذهنيات و تخصيص نمادين عينيات و ذهنيات اس
ــت، مى تواند به عنوان شيوه اى  ــازى اس كه جزء اصلى هرگونه فرايند ناحيه س
براى جاى گزينى دوباره بيان شود. عالوه بر اين تسلط به منظور دست رسى به 
ــتفاده از فرهنگ ها، اجتماع، اقتصاد و توانايى  كل جهان، عامالن از طريق اس
نابرابر، در حفظ منابع موقتى و فضايى شان، تأثيرگذار هستند. كنترل اجتماع بر 
منابع فضايى، سمت وسوى كنش هاى فردى را مشخص مى كند يا تكرارهاى 
انحصارطلبانه ى عوامل ديگر را ميسر مى سازد. اين امر بر اختصاص سه جانبه ى 
ــخاص و اهداف/ مكان ها،  «تخصيص»، «اقتدار» و نمادين كردن كاالها، اش

بدون در نظر گرفتن مسافت هايشان، داللت دارد.
ــدى از تخصيص و به عنوان يك  ــدن را مى توان به عنوان رون جهانى ش
ــكال ويژه ى «جهان التزام» محسوب داشت. لذا جهانى شدن  مجموعه از اش
ــاس درجه ى  ــرى بيانى از تركيب هاى چندگانه ى جهان التزام براس جوامع بش
ــيعى از گزينه هاى فردى است. البته اين تصميمات به وسيله ى توانايى در  وس
ــىء مصنوع و...) يا منابع مشخص، توانايى  كنترل كاالهاى مادى (طبيعت، ش
ــرل خصيصه ى نمادين و  ــدرت) و توانايى در كنت ــرل افراد (منابع پرق در كنت

مديريت معانى، محدود مى شود.
ــكل  ــا و ملى كردن جنبه هايى از ش ــاخت دولت ـ ملت ه ــى روند س حت
ــازى فرم هاى زندگى  ــتند. ملى س زندگى، فرم هايى از جهان التزام بوده و هس
ــنتى در طول ابعاد مركزى  ــكال زندگى س ــازى اش مى تواند به عنوان منطق س
ــود. خارج از اشكال زندگى سنتى، به سوى جاى گزينى  مدرنيته سازى درك ش
ــازى منطقى، هدايت شده است. برجسته ترين بيان از  دوباره، از طريق حريم س
ــرمايه دارى)، دگرگونى فناورى  اين روند، در دگرگونى روابط توليد و مبادله (س
ــى شدن براى هماهنگى  توليد و جامعه (صنعت گرايى) و ظهور ابزار بوروكراس
و كنترل كنش هاى فعال انسانى در طول مسافت هاى فضايى و موقتى آشكار 

شده است.
ــازى و در نتيجه  ــازى، روندى از حريم س ــزى تاريخ مدرنيته س ــد مرك بع
ــطوح دولت ـ ملت است. اين اصول اساسى  ــازى بر اساس س بُعدى از ناحيه س
ــطوح اقتصادى و فرهنگى، دگرگون  ــر مدرنيته ى اخير، خصوصًا در س در عص
ــده اند. اصول مدرن زمينه سازى اسطوره شناسى مذهبى، به وسيله ى اشكال  ش
ــود. تاريخ  ــادى از طريق جانمايى مجدد، جاى گزين مى ش ــك ـ نه بوروكراتي
ــته ترين بيان از اين روند باشد. اصول مدرن  ــت برجس دولتـ  ملت ممكن اس
حريم سازى و ناحيه سازى به عنوان رشد قدرت سازوكارهاى خارج سازى رو به 

نابودى هستند. يكى از استلزامات مورد توجه اين گرايش، جهانى شدن جوامع 
زيستى است.

ــازوكارهاى تجزيه كننده، به وسيله ى فرهنگ هاى  قدرت در حال رشد س
ــرو، 1996؛ بيك، 1997)  ــتاون، 1990؛ آلب ــاهده ى جهانى (فيدر اس قابل مش
ــيلدز، 1992؛ چانى و  ــكال زندگى (شوتز، 1982؛ ش ــيوه هاى زندگى و اش و ش
1996) به تصوير در مى آيند و غالباً مربوط به نسل خاصى هستند. دست رسى 
 Mcluhan,] ــيده شده است واقعى و بالقوه ى عامالن به بُعد جهانى هم كش
1995]. مهم ترين سازوكار خارج سازى در اين بعد، پول، نوشتار و مصنوعات 
تكنيكى هستند [Strohmayen, 1998; every, 1996]. عالوه بر اين، 
ــود. همراه با آزادى فردى، اين  ابزار جابه جايى موجب باال رفتن تحرك مى ش
ــود. هم چنين، آميختگى چند  امر باعث تركيب فرهنگ هاى ثابت محلى مى ش
ــتم هاى اجتماعى جهان و انتشار و ذخيره سازى اطالعات به  فرهنگى با سيس
ــود. البته  ــد، ممكن مى ش ــته نباش منظور اين كه به حضور مادى عامالن وابس
ــش متقابل رودر رو هنوز نقش مهمى در ارتباطات بازى مى كند، اما بخش  كنت

اساسى ارتباط، از اين نظر تعديل داده شده است.

نتيجه گيرى
هر فردى به طور مداوم جهان را به وسيله ى فعاليت هاى خود ناحيه بندى 
مى كند. همه ى فعاليت ها به جهان خاصى برمى گردند؛ خواه واقعيتى از كنش 
ــد و روابطى را با ماهيت هاى  ــانه ها يا رؤياها باش روزانه، مدل هاى علمى، افس
جمعيت ساز آن عوالم ايجاد كنند، خواه آن فعاليت ها را بر اساس چارچوب ها يا 
ــع ويژه اى قرار دهند. مؤلفه هاى جغرافياى مدرن جهان، بايد اين موضوع  مناب
ــيله ى مطالعه ى نحوه ى زندگى افراد و دركشان از جهان پيرامونشان  را به وس
مورد توجه قرار دهند؛ به ويژه دنيايشان را، نه صرفًا جهانى را كه در آن زندگى 
ــت و جزئى  ــد. بنابراين، فضا در روندهاى جهان، التزام جزئى اندك اس مى كنن
ساختارى براى جهان اجتماعى محسوب نمى شود (حداقل نه در موقعيت هاى 

جبرى و مشخص).
فضا خود به طور نسبى بر اساس نوعى از عملكرد براى اجرائيات به وجود 
ــت. اگر  ــر در درك از فضا، نتيجه ى تغيير در نگرش اس ــت. اين تغيي آمده اس
ــيار زيادى بين فضا و مادى گرايى به وجود آمده است، اين تفاوت ها  تفاوت بس
ــرات الزم را از جنبه ى  ــر اين تغيي ــه فضايى؛ البته اگ ــتند ن عالئم مادى هس
ــذ كه روى آن  ــفيد كاغ ــى فضا را فقط به عنوان صفحه ى س ــاختارگرا، يعن س

روندهاى اجتماعى اثر خود را برجاى مى گذارد، در نظر نگيريم.
يكى از مهم ترين نتايج پيشنهاد من ايجاد تغيير در زمينه ى پژوهش هاى 
ــازى،  ــوى تحليل تكرار فرايند جغرافياس جغرافياى از پروژه ى فضا محور به س
ــى و فرهنگى و فرايند الزام آور شدن جهان است. در  خصوصًا اقتصادى، سياس
ــله ى خاصى از ناحيه اى شدن بيان  ــازى به عنوان سلس اين نگرش، جهانى س
ــدن و ناحيه اى شدن ديده نمى شود.  ــود و تفاوت خاصى بين جهانى ش مى ش
ــتى (زندگى) به طور كلى نه در فضاى از پيش تعيين شده، بلكه  ــكال زيس اش
ــاز با اندازه ى  طبق تنوع طرح هايى از منابع كه بعد براى ماهيت هاى منطقه س
تفاوت هايى كه چارچوب بندى فضا را امكان پذير مى كند، ايجاد مى كند و براى 
ــدت هاى روزمره ى موضوعات سمت وسو تعيين مى كند. با  همه ى ناحيه اى ش
وجود پرسپكتيوهايى اين چنين، مى توان مدعى پرهيز از هرگونه فضايى شدن 

فرهنگ ها و مسائل اجتماعى شد.
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چكيده
ــلطان» در اقليمى خشك و كم آب، پاليايى با  حوضه ى آبريز «حوض س
رسوبات تبخيرى را تشكيل داده است؛ دورنمايى از كواترنر ورسوبات به جامانده 
ــا اهميت اقتصادى  ــتعد زايش نمك آبى، ب ــروى دريا كه منطقه اى مس از پس
فراوان را پديدار ساخته است. بهره بردارى غيراصولى از نمك آبى، پيامدى جز 

محو اين درياچه را به دنبال ندارد.

ــت،  ــلطان، درياچه، حوضه ى آبريز، محيط زيس كليدواژه هـا: حوض س
نمك، قم.

پيش گفتار
ــمت چپ كيلومتر 80 آزادراه تهران ـ قم، پس از گردنه ى «على آباد»،  س
ــپيدرنگ به چشم مى خورد. اما اين نهشته ى  ــيار بديع با پهنه اى س جلوه اى بس
ــاوه دارد، در حال  ــده ى س ــاليان دور و درياچه ى خشك ش نمكين كه اثر از س
ــت و ديرى نمى پايد با بهره بردارى غيراصولى از نمك  ــى از درون اس فروپاش

آبى، اين طبيعت زيبا به فراموشى سپرده شود.

درياچه ى نمك
ــى 50/68-51/50  ــلطان، بين طول جغرافياي ــه ى آبريز حوض س حوض
ــمالى قرار دارد. اين حوضه، با ريخت كلى  خاورى و عرض 35/17-34/74 ش
ــز درياچه ى نمك قم و  ــه از حوضه ى آبري ــاده يك زيرپهن ــه اى فروافت از پهن
ــتان قم واقع است (حوضه ى  ــرقى اس ــمال ش با خصوصيات يك پاليا، در ش
ــلطان، مسيله و  ــكل از حوضه ى آبريز حوض س آبريز درياچه ى نمك قم متش
ــت). درياچه ى حوض سلطان با مساحت 288 كيلومترمربع در  حوض مرده اس
ــمال غربى حوضه قرار دارد. حوض سلطان در شمال غرب درياچه ى نمك با  ش
شكلى بيضوى، داراى زمينى نسبتًا سخت است، به طورى كه در فصل خشك از 
همه جاى آن مى توان عبور كرد. ارتفاع تقريبى آن نيز در حدود 790 متر است. 

اين چاله شيبى از شرق به غرب دارد و مركز چاله در جنوب غربى است.
ــاد» در  ــات «باقرآب ــرب، ارتفاع ــوى داغ) در مغ ــاد (گ ــات على آب ارتفاع
ــم در مغرب، درياچه را  ــمال غربى به جنوب غربى و آزادراه تهران ـ ق جهت ش
دربرگرفته اند. نوع آب و هوا اقليم «بيابانى» خشك و سرد با ميانگين دماى 18 
درجه ى سانتى گراد و ميانگين بارش ساالنه ى 150 ميلى متر را نشان مى دهد 

(براساس آمار 19 ساله ى ايستگاه آب وهواشناسى قم).
زهكشى به مركز پاليا (مركز درياچه) منتهى مى شود و اكثراً خشك است 
ــطح حوضه را فرا  مى گيرد. سطح آن صاف و  و فقط در فصول بارندگى، آب س
ــت. اين حوضه از نظر فرسايشى، يك دوره ى  ــيب بسيار ماليم اس هموار با ش
طوالنى و بدون توقف را پشت سر گذاشته است. تمام سطح زير پاليا با سنگ 
ــده كه روى آن را آبرفت گرفته است. سطح زمين با نمك  ــترى پوشيده ش بس
ــيده شده است. رژيم هيدرولوژيكى از طريق آب  «پلى گنال» (چندضلعى) پوش
ــطحى و هرزآب هاى كوهستانى تأمين مى شود كه توسط حوضه ى آبريز و  س
آب هاى زيرزمينى به سمت درياچه مى رود و درون آن تخليه مى شود. به همين 

دليل، سطح ايستايى آب زيرزمينى باالست.

پيشينه ى تاريخى
حوض سلطان به نام هاى ديگر «درياچه ى ساوه» يا «درياچه ى شاهى» 
نيز ناميده شده است. نقل است جزو درياى بزرگ ساوه بوده كه هنگام والدت 

ارزيابـــــــى زيست محيطــــــــعلـــــــــــــــــمكاربـــــردهـــــــــاى
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ــك شده است. اين درياچه رودهاى خشك و مرطوب فراوانى ديده  پيامبر خش
ــب تغييرات «رود مسيله» يا «رود شور» به صورت درياچه، باتالق يا  كه برحس
ــدبندى درياچه به شكل امروزى  كوير درآمده و از دوره ى صفويه به بعد، با س

درآمده است.

بهره بردارى از منابع معدنى
ــترش رسوبات تبخيرى در ايران باعث شده است كه ذخاير زيادى از  گس
اين مواد در كشور به وجود آيد. اين پديده، عالوه بر گنبدهاى نمكى كه حجم 
ــيعى از ذخاير نمك را به سطح زمين آورده اند، درياچه هايى با شورى زياد،  وس
نظير «درياچه ى اروميه» و حوض سلطان را با مقادير مشابهى از نمك شكل 

داده است.
بهره بردارى از معادن نمك آبى در درياچه ى حوض سلطان با ذخايرى كه 
به دليل زايشى بودن نمك نامحدود است، انجام مى گيرد (مگر آن كه به صورت 
ــت شود). حدود پنج سانتى متر فوقانى سطح آن از  تخريبى و غيراصولى برداش
ــت و هرچه به عمق برويم، درصد  ــد خلوص بااليى (95٪) برخوردار اس درص
سولفات و نيترات افزايش مى يابد. بهترين فصل بهره بردارى بهار است؛ يعنى 
تا زمانى كه به دليل كمبود رطوبت، سموم به نمك رسوخ نكرده باشد. عالوه بر 
حوضه ى خيس درياچه در مناطق باتالقى، در كناره ى آن منابع غنى سولفات 

سديم وجود دارد.

بررسى وضعيت زيست محيطى
ــت  ــات احداث جاده روى درياچه، افزايش ضخامت نمك آن اس از الزام
ــين آالت را تحمل كند. براى احداث راه روى زمين، رعايت  تا بتواند وزن ماش
ــته به نوع  قواعد خاص خاك ريزى و تراكم ضرورت دارد. نوع جنس خاك بس
ــترهاى باتالقى يا با درصد رطوبت  ــت. اگر راه در بس راه و محيط، متفاوت اس
باال ساخته مى شود، ايجاد زهكش مناسب ضرورى است تا رطوبت مازاد را دفع 
ــه مرطوب با درصد رس باال، حالت االستيكى ايجاد  كند. در خاك هاى هميش

مى شود كه نيازمند استفاده از پوشش هاى الستيكى مخصوص است.
خاك ريزى كف درياچه با استفاده از خاك بسترهاى طبيعى حاشيه انجام 

اميرحسين اكبرى
Amiraha9097@Gmail.com
كارشناس ارشد جغرافياى طبيعى ژئومورفولوژى ـ هيدرولوژى

(نمونـــه ى مــوردى درياچـــه ى حوض سلطــان)
ـــى واحدهــــــاى معدنـــــى

اين حوضه از نظر فرسايشى، يك 
دوره ى طوالنى و بدون توقف را پشت سر 

گذاشته است. تمام سطح زير پاليا با 
سنگ بسترى پوشيده شده كه روى آن 

را آبرفت گرفته است
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ــده است كه صرفًا كپه هاى خاك از كاميون ها تخليه و روى سطح با گريدر  ش
ــده است. تردد كاميون ها به مرور زمان باعث تراكم نسبى بستر شده  پخش ش
ــانتى متر  ــت، درحالى كه خاك بايد در اليه هايى با حداكثر ضخامت 15 س اس

پخش، آب پاشى و سپس توسط غلتك متراكم شود.

جاى جدول

ــه طى آن مجرى  ــت ك ــت محيطى، اظهارنامه اى اس ارزيابى زيس
ــت خود اظهار آگاهى مى كند  ــبت به اثرات مثبت يا منفى فعالي طرح نس
ــى و تقويت اثرات مثبت طرح  ــى را براى كاهش اثرات منف و روش هاي
ــت محيطى،  ــه ارزيابى اثرات زيس ــت ك ــه مى دهد. الزم به ذكر اس ارائ
ــتم هاى كنترلى اين  ــا احداث سيس ــاى حل اثرات نامطلوب و ي ــه معن ب
ــد كه با  ــرات را بيان مى كن ــال وجود خط ــت و فقط احتم ــرات نيس اث
ــرل آالينده ها  ــاى متفاوت براى كنت ــتناد به آن مى توان از روش ه اس

ــتفاده كرد. اس
ــازمان  ــل آمده با «س ــات به عم ــه طبق توافق ــه اين ك ــا توجه ب ب
ــده در  ــاحت محدوده ى واگذار ش ــت»، حداكثر مس حفاظت محيط زيس
ــت، لذا نيازى به ارزيابى  درياچه، چهار كيلومتر مربع يا 400 هكتار اس
ــطح كالن، متقاضيانى اقدام به اخذ  ــت محيطى نيست. ليكن در س زيس
ــود.  ــامل مى ش ــاحت زيادى را ش پروانه ى بهره بردارى كرده اند كه مس

ظرفيت استخراجى (تن در سال)*نوع ماده ى معدنىرديف

1/000/000سنگ مس1
60/000سنگ آهن2

هر ظرفيتسنگ طال3

100/000سرب و روى4

100/000ساير فلزات5
80/000زغال سنگ6
400 هكتار سطحنمك آبى7

* ظرفيت بيش از موارد باال مشمول انجام مطالعات ارزيابى اثرات زيست محيطى است.

ــترده  ــنگين روى خاك نرم، موجب گس ــين آالت س حركت متوالى ماش
شدن خاك به طرفين شده است، درحالى كه حداكثر اندازه ى باند عبور مطابق 
ــيه ى راه، بايد با فواصل  ــازى، 3/65 متر است. در حاش ــتانداردهاى راه س با اس
ــب (حدود هر 500 متر)، يك اضافه عرض براى توقف ضرورى و يا دور  مناس
ــود. ارتفاع خاك ريز نيز تابع چند عامل است.  ــين آالت پيش بينى ش زدن ماش
ــت.  ــش ضخامت خاك ريز، نفوذ آب از كف اس ــى از افزاي ــن اثربخش مهم تري
ــت اندازه در  ــنگ هاى درش به همين دليل لزومًا بايد يك اليه «راك فيل» يا س

كف ريخته شود تا:
� از باال آمدن رطوبت به سطح اساس جلوگيرى كند.

� از آلودگى نمك توسط خاك بكاهد.
ــن جاده، ارتباطى هرچند از نوع مويينگى برقرار كند تا آب  � بين طرفي

هدايت شود و سبب حذف نهشته گذارى نشود.
ارزيابى اثرات زيست محيطى

ــام فعاليت هاى معدنى  ــه ى بهره بردارى، بايد آثار انج ــل از آغاز مرحل قب
ــامل محيط هاى فيزيكى، بيولوژيكى، فرهنگى، اقتصادى  ــت ش بر محيط زيس
و اجتماعى ارزيابى و بهترين گزينه براى اجرا انتخاب شود. براساس مصوبه ى 
«شوراى عالى حفاظت از محيط زيست»، برخى از معادن طبقه ى 1 و 2، طبق 
ــاز دارند. انجام ارزيابى هاى مذكور  ــت محيطى ني جدول، به ارزيابى اثرات زيس
ــود. هم چنين، احداث سدهاى  ــاس الگوى مصوب اين شورا انجام مى ش براس

باطله در هر اندازه، به ارزيابى اثرات زيست محيطى محتاج است.

ججججججدجدجدجدولولولولولول ججاجاجاجاجاجاجاجااجاجاجاجاااا   ى ىىىىى ى ى ى ىى

حوض سلطان به نام هاى ديگر «درياچه ى ساوه» 
يا «درياچه ى شاهى» نيز ناميده شده است. نقل 
است جزو درياى بزرگ ساوه بوده كه هنگام والدت 
پيامبر(ص) خشك شده است

آلودگى بستر درياچه بر اثر خاك ريزى غيراصولى

تصوير ماهواره اى حاشيه حوض سلطان
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ــت، با اعمال مديريت صحيح و قانونمند مشكالت  بنابراين ضرورى اس
ــرد. ــرف ك ــى را برط فعل

ــن  ــق آخري ــت. طب ــامان اس ــيار نابس ــه بس ــى درياچ ــع كنون وض
ــطح درياچه  ــى اصلى در س ــه راه دست رس ــى، س بازديدهاى كارشناس
ــراى اين راه ها از  ــتند. در اج ــده اند كه هيچ كدام اصولى نيس ــاد ش ايج
ــت دانه هاى درشت بسيار ناچيز)  ــب (خاك مخلوط با درش مصالح نامناس
ــتفاده شده است. نشست اين راه در اثر تردد  و به همراه خاك نباتى اس
ــين آالت و باالآمدگى آب درياچه در فصول پرباران، كامًال مشهود  ماش
ــى از غرقاب شدن بستر راه، وارد نهشته هاى نمكى  است. گل و الى ناش

ــد. ــت مى كن ــردارى ممانع ــى آن، از بهره ب ــود كه عالوه بر آلودگ مى ش
ــزى درياچه، دو  ــا، به جز راه مرك ــداث اين راه ه ــن، در اح هم چني
ــكلى كه در  ــتند، به ش ــب هس ــر فاقد هرگونه جهت دهى مناس راه ديگ
ــا انحناى غيرضرورى  ــورت مكرر، خاك ريزى نابجا ب ــير آن ها به ص مس
ــل ضخامت  ــزى، به دلي ــطوح مرك ــود. بهره بردارى از س ــده مى ش دي
ــن در كناره ها كه  ــت، ليك ــيب پذير نيس ــه نمك، چندان آس ــل توج قاب
ــت نمك باعث  ــتند، برداش ــم، عمدتًا باتالقى هس ــه دليل ضخامت ك ب

ــود. ــته مى ش ــدن پوس شكسته ش

پيشنهادها
ــه محيط براى  ــتر و فرصت دادن ب ــردارى مداوم از بس ــدم بهره ب � ع

بازسازى پوسته.
� حذف محدوده هاى حاشيه ى درياچه و جلوگيرى از وارد آمدن آسيب 
ــته ى زيرين  ــه كه محل تزريق آب به پوس ــمال درياچ جدى، خصوصاً در ش

است.
ــم در منطقه، به دليل  ــعه و ايجاد ژئوتوريس � اختصاص بودجه به توس

وجود چشم انداز طبيعى زيبا و نزديكى به راه اصلى.
ــته راه اصولى مطابق با  ــاى موجود و ايجاد يك رش ــع آورى راه ه � جم

قواعد راه سازى در محيط هاى باتالقى.
� ممانعت از ورود ماشين آالت سنگين به منظور جلوگيرى از شكسته شدن 

پوسته ى نمك.

منابع
ــين. «بررسى مورفولوژيكى پالياى حوض سلطان به عنوان يكى  1. اكبرى، اميرحس
ــازمان  ــم». ماه نامه ى علمى علوم زمين و معدن. س ــر حوضه هاى درياچه ى نمك ق از زي

زمين شناسى كشور. شماره ى 28. تهران. 1387.
2. پايگاه ملى داده هاى علوم زمين

www.Ngdir.ir/sitelink/environment 
3. حبيبى نژاد. حفاظت محيط زيست در معادن. مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى وزارت 

صنايع و معادن. تهران.
ــمين همايش ايمنى و بهداشت و محيط زيست در معادن و  4. مجموعه مقاالت شش

صنايع معدنى. ارديبهشت 1385.

ارزيابى اثرات زيست محيطى، به معناى حل 
اثرات نامطلوب و يا احداث سيستم هاى كنترلى 

اين اثرات نيست و فقط احتمال وجود خطرات را 
بيان مى كند
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اهميـــــــــــت و ارزش علــــــــــــــــــــــــــــم

جايگاه و نقش علم جغرافيا در 
دكتر حسين حاتمى نژاد
استاديار دانشكده جغرافياى دانشگاه تهران
سيدمحمد حسينى
دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى
سيدعلى حسينى
دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى

چكيده
نوشتار حاضر به بررسى نقش علم جغرافيا در آمايش سرزمين مى پردازد. 
ــائل مربوط به آمايش  ــن درجه ى اهميت نقش جغرافيا در مس ــدف آن تعيي ه
ــفانه در امر برنامه ريزى آمايش سرزمين كمتر به آن  ــرزمين است كه متأس س
ــده است. روش تحقيق در تهيه ى اين مقاله، «توصيفى ـ تحليلى» و  توجه ش
روش جمع آورى اطالعات، كتاب خانه اى و اسنادى و تجزيه وتحليل موضوعى 
از منظر علم جغرافيا و آمايش سرزمين بوده است. در اين مطالعه، نقش پايه اى 
ــرزمين و ارتباط ذاتى آن ها مورد بررسى  جغرافيا در امر برنامه ريزى آمايش س
قرار گرفته و به آمايش، بيشتر به عنوان يك فن در راستاى اجراى تحليل هاى 

جغرافيايى نگريسته شده است تا به عنوان يك معلم.
آن چه نگارندگان را بر آن داشته است كه به كنكاش در زمينه ى مسئله ى 
ــن  ــرزمين» بپردازند، روش ــورد نظر، يعنى «نقش علم جغرافيا در آمايش س م
كردن نقش غيرقابل انكار علم جغرافيا و جغرافى دانان در سازمان دهى فضاى 
سرزمين است. از همه مهم تر اين كه قصد داشته اند به تحليلى درست و روشن 

از اين امر دست يابند.

ــازمان دهى  ــرزمين، س كليـد واژه هـا: جغرافياى كاربردى، آمايش س
فضايى.

مقدمه
ــرزمينى و برنامه ريزى فضايى ـ كالبدى كه به طور  نظريه هاى آمايش س
ــعى در تغيير پديده هاى  ــده، از ابتدا س ــتم مطرح ش ــده از اوايل قرن بيس عم
ــوان از اين طريق،  ــته اند تا بت ــاختار فضاى مناطق گوناگون داش مربوط به س
ــن و معقول از آن ها ارائه داد. هدف از انجام اين كار، از سويى  ــناختى روش ش
ــب شناخت درستى از چگونگى شكل گيرى و تحوالت فضاهاى زيستى و  كس
فعاليت هاى بشرى و شناخت چگونگى تأثير عوامل گوناگون بر اين روند، و از 
ــوى ديگر، سنجش امكان مداخله در فرايند شكل گيرى و تحول بوده است  س
تا بتوان آن را در مسير اهداف مطلوب و مورد نظر برنامه هاى توسعه ى فضايى 

ـ كالبدى (سرزمين) قرار داد [مخدوم، 1380: 30ـ15].
ــتم و در واقع بعد از جنگ جهانى دوم، براى  ــت. در نيمه ى قرن بيس اس
ــرزمين، كشورهاى  ــت و نابودى س جلوگيرى از تخريب و نابودى محيط زيس
ــى از زمين و  ــت و منطق ــتفاده درس ــيدند برنامه هايى براى اس ــى كوش اروپاي

ــــــــت و ارزش علــــــــــــــــــــــــــــم

دكتر حسين حاتمى نژاد
استاديار دانشكده جغرافياى دانشگاه تهران
سيدمحمد حسينى
دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى
سيدعلى حسينى
دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى

چكيده
وشتار حاضر به بررسى نقش علم جغرافيا در آمايش سرزمين مى پردازد. 
ــائل مربوط به آمايش  ــن درجه ى اهميت نقش جغرافيا در مس ف آن تعيي
ــفانه در امر برنامه ريزى آمايش سرزمين كمتر به آن  مين است كه متأس
ــده است. روش تحقيق در تهيه ى اين مقاله، «توصيفى ـ تحليلى» و  ش
 جمع آورى اطالعات، كتاب خانه اى و اسنادى و تجزيه وتحليل موضوعى 
ر علم جغرافيا و آمايش سرزمين بوده است. در اين مطالعه، نقش پايه اى 
ــرزمين و ارتباط ذاتى آن ها مورد بررسى  يا در امر برنامه ريزى آمايش س
رفته و به آمايش، بيشتر به عنوان يك فن در راستاى اجراى تحليل هاى 

يايى نگريسته شده است تا به عنوان يك معلم.
ن چه نگارندگان را بر آن داشته است كه به كنكاش در زمينه ى مسئله ى 
ــن  ــرزمين» بپردازند، روش  نظر، يعنى «نقش علم جغرافيا در آمايش س
 نقش غيرقابل انكار علم جغرافيا و جغرافى دانان در سازمان دهى فضاى 
ن است. از همه مهم تر اين كه قصد داشته اند به تحليلى درست و روشن 

 امر دست يابند.

ــازمان دهى  ــرزمين، س كليـد واژه هـا: جغرافياى كاربردى، آمايش س
ى.

مقددمه
ــرزمينى و برنامه ريزى فضايى ـ كالبدى كه به طور  ظرريه هاى آمايش س
ــعى در تغيير پديده هاى  ــده، از ابتدا س ــتم مطرح ش ه ازز اوايل قرن بيس
ــوان از اين طريق،  ــته اند تا بت ــاختار فضاى مناطق گوناگون داش  بهه س
ــن و معقول از آن ها ارائه داد. هدف از انجام اين كار، از سويى  ختىى روش
ب ششناخت درستى از چگونگى شكل گيرى و تحوالت فضاهاى زيستى و 
ت هااى بشرى و شناخت چگونگى تأثير عوامل گوناگون بر اين روند، و از 
ى دديگر، سنجش امكان مداخله در فرايند شكل گيرى و تحول بوده است 
ن آآن را در مسير اهداف مطلوب و مورد نظر برنامه هاى توسعه ى فضايى 

[ ] ا ا ( )

جغرافيا سعى دارد، از سويى بين پديده هاى محيطى 
با عوامل پوياى آن رابطه برقرار كند و با نگرش 

سيستمى، به نتايج و فرايندهاى اين روابط بنگرد و از 
سوى ديگر، با ايجاد ارتباط موزون بين خود و علوم 

مرتبط با آمايش سرزمين، در مديريت و سازمان دهى 
فضاهاى گوناگون جغرافيا گام بردارد

ــرزمين مى توان به عنوان  مديريت عالمانه ى محيط ارائه كنند كه از آمايش س
ــرزمين  ــتا نام برد. در حال حاضر، آمايش س ــى ترين برنامه در اين راس اساس
ــى به منظور برنامه ريزى و مديريت بهينه ى بهره بردارى پايدار  به عنوان نگرش

از سرزمين مطرح است.
ــا كاربردهاى  ــن و منابع موجود در آن، ب ــتعداد زمي ــت قابليت و اس رعاي
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اين نوع برنامه ريزى براى كشورهايى كه در صدد نيل به توسعه ى پايدار 
و حفظ منافع نسل هاى آتى هستند، اجتناب ناپذير خواهد بود. از اين رو، دولت ها 
بايد به فراخور حال خود در مقياس ملى و منطقه اى، آمايش سرزمين را با تمام 

معنى در كنار برنامه ريزى هاى توسعه ى اقتصادى به اجرا درآورند.
ــعى دارد، از سويى بين پديده هاى محيطى با عوامل پوياى آن  جغرافيا س
رابطه برقرار كند و با نگرش سيستمى، به نتايج و فرايندهاى اين روابط بنگرد 
ــوم مرتبط با آمايش  ــاد ارتباط موزون بين خود و عل ــوى ديگر، با ايج و از س

سرزمين، در مديريت و سازمان دهى فضاهاى گوناگون جغرافيا گام بردارد.
ــود،  ــورى، تعادل و عدالت رعايت نش ــازمان دهى مناطق كش ــر در س اگ
ــى  ــور را به بحران هاى سياس تضاد طبقاتى، تضاد درامدها و تضاد منافع، كش
ــى ـ اجتماعى در حد تجزيه ى مملكت دچار مى كند [پاپلى،  و تنش هاى امنيت
ــود، بايد منتظر مطالبات  ــر فضاى جغرافيايى متعادل ايجاد نش 1368: 72]. اگ
ــائل بود  ــى و تنش هاى اجتماعى و ناتوانى دولت در حل مس ــزون مردم روزاف
ــاركت در  ــى از عمده ترين وظايف جغرافى دانان مش ــى، 1383: 72]. يك [پاپل
ــاخت فضاى جغرافيايى، عدالت اجتماعى و عدالت منطقه اى است [حسينى  س

ابرى، 1369: 69].
ــود، سازمان دهى فضاى  ــخن فوق منتج مى ش همان طور كه از برايند س
ــرزمين يكى از مهم ترين وظايف دولت هاست كه به وسيله ى آن، امر عدالت  س
ــرزمين خود را از هر گونه خطر احتمالى و نيز  اجتماعى را رعايت مى كند و س

تنش ها به دور نگه مى دارند.

اهداف
1. هدف اصلى: تبيين جايگاه علم جغرافيا و گرايش هاى تخصصى آن 

در ارتباط با  آمايش سرزمين به منظور سازمان دهى فضا.
2. هدف فرعى: تبيين بين رشته اى بودن برنامه ريزى فضايى و روشن 

ساختن جايگاه فن و مهارت آمايش سرزمين در اين سازمان دهى فضايى.

بيان مسئله
ــى، يكپارچگى و وحدت بين رشته اى و  از آن جا كه در برنامه ريزى آمايش
ــته اى مدنظر است، جغرافيا به عنوان علمى نظام مند (سيستماتيك)،  يا چند رش

در امر برنامه ريزى سازمان دهى فضايى چه جايگاهى دارد؟

جغرافيا و مفاهيم آن
ــناخت كامل آن و درك روابط آن با ساير  در آغاز مطالعه ى هر پديده، ش
ــت. زيرا هيچ پديد ه اى  پديده ها و تأثير و تأثرات آن ها بر يكديگر ضرورى اس
ــرار داد و مطالعه ى يك پديده به  ــى ق را نمى توان به صورت مجرد مورد بررس

سامان دهى فضاى سرزمين
اين نوع برنامه ريزى براى كشورهايى كه در صدد نيل به توس
و حفظ منافع نسل هاى آتى هستند، اجتناب ناپذير خواهد بود. از اين ر
بايد به فراخور حال خود در مقياس ملى و منطقه اى، آمايش سرزمين

معنى در كنار برنامه ريزى هاى توسعه ى اقتصادى به اجرا درآورند.
ــعى دارد، از سويى بين پديده هاى محيطى با عوامل جغرافيا س
رابطه برقرار كند و با نگرش سيستمى، به نتايج و فرايندهاى اين ر

ــوم مرتبط ــاد ارتباط موزون بين خود و عل ــوى ديگر، با ايج و از س
سرزمين، در مديريت و سازمان دهى فضاهاى گوناگون جغرافيا گام
ــورى، تعادل و عدالت رعاي ــازمان دهى مناطق كش ــر در س اگ

ــور را به بحران هاى تضاد طبقاتى، تضاد درامدها و تضاد منافع، كش
ــى ـ اجتماعى در حد تجزيه ى مملكت دچار مى ك و تنش هاى امنيت
ــود، بايد منتظ ــر فضاى جغرافيايى متعادل ايجاد نش 72]. اگ :2 1368
ــى و تنش هاى اجتماعى و ناتوانى دولت در حل م ــزون مردم روزاف
ــى از عمده ترين وظايف جغرافى دانان مش ــى، 1383: 72]. يك 3[پاپل

ــاخت فضاى جغرافيايى، عدالت اجتماعى و عدالت منطقه اى است س
.[69 ابرى، 1369:

ــود، سازمان د ــخن فوق منتج مى ش همان طور كه از برايند س
ــرزمين يكى از مهم ترين وظايف دولت هاست كه به وسيله ى آن، س
ــرزمين خود را از هر گونه خطر احت اجتماعى را رعايت مى كند و س

تنش ها به دور نگه مى دارند.

اهداف
1. هدف اصلى: تبيين جايگاه علم جغرافيا و گرايش هاى تخ

در ارتباط با  آمايش سرزمين به منظور سازمان دهى فضا.
2. هدف فرعى: تبيين بين رشته اى بودن برنامه ريزى فضاي
ساختن جايگاه فن و مهارت آمايش سرزمين در اين سازمان دهى ف

بيان مسئله
ــى، يكپارچگى و وحدت بين از آن جا كه در برنامه ريزى آمايش

ــته اى مدنظر است، جغرافيا به عنوان علمى نظام مند (سيس يا چند رش
در امر برنامه ريزى سازمان دهى فضايى چه جايگاهى دارد؟

آ فاه ا اف غ

سازمان دهى محيط طبيعى و ايجاد 
محيط جغرافيايى مطلوب، از رايج ترين و 
پيچيده ترين فعاليت هاى بشر بوده كه به 
موازات توسعه ى جوامع بشرى، مراحل 
متعددى را پيموده

ــرزمين، مى تواند نقطه ى تالقى و وحدت دو  متفاوت در برنامه ريزى آمايش س
ــان عصر حاضر  ــدگاه اقتصادى و محيطى حاكم و ناظر بر فعاليت هاى انس دي
به شمار رود كه همان شعار و راهبرد توسعه ى پايدار و بدون تخريب است. در 
ــكوفايى اقتصادى تضمين مى شود، و  ــودآورى سرمايه و ش اين راهبرد، هم س

هم آستانه ها و تعادالت محيطى رعايت مى شوند.
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ــود. با اين نگرش، دانش  ــناخت تحول كامل آن مى ش تنهايى، باعث عدم ش
جغرافيا به مطالعه ى نظام مند فضاهاى پيرامون انسان، اجزاى تشكيل دهنده ى 

آن فضاها و ساختار حاكم بر آن ها مى پردازد.
ــول محور روابط  ــاً ح ــف جغرافيا از نظر «مكتب اكولوژيك»، اساس تعري
ــى را تشكيل  ــان ركن اساس ــان و محيط دور مى زند. در اين تعريف، انس انس
ــت مى دهد. از روابط  مى دهد و بدون آن، تعريف جغرافيا مفهوم خود را از دس
ــود (شكل1)؛ فضايى كه دو ركن  ــان و محيط، «فضا» توليد مى ش متقابل انس
اساسى آن محيط و انسان است. بنابراين، جغرافيا به مطالعه ى ساختار فضاى 

جغرافيايى مى پردازد.

ساختار قانونمند فضا بر دو جزء اصلى تكيه دارد:
ــان مقيد به زمان  ــاى اجتماعى كه اعتبارى اند و اعتبارش � قانونمندى ه

و مكان است.
� قانونمندى هاى طبيعى كه پايدارترند و به زمان و مكان مقيد هستند.

ــايى  ــه دنبال شناس ــد ب ــى، باي ــاى جغرافياي ــى فض ــن در بررس بنابراي
قانونمندى هاى حاكم بر دو محيط باشيم و زمان و مكان را مشخص كنيم.

در ديدگاه فضايى، پديده ها به شكل يك سيستم(نظام) مطالعه مى شوند. 
بدين ترتيب، از روابط متقابل عناصر و عوامل محيط طبيعى و محيط اجتماعى، 
ــى از ديدگاه فوق است). با  ــكل2 انعكاس فضاى جغرافيايى به وجود مى آيد (ش
تأمل در اين كه محيط طبيعى تمامى عناصر و عوامل محيطى هم چون خاك، 
آب، اقليم، ناهموارى و پوشش گياهى را شامل مى شود، ما بايد در جست وجوى 
ــاوت را در نظر بگيريم تا نظام  ــذارى يك پديده جنبه هاى متف ــل و تأثيرگ عل

فضايى را بهتر شناسايى و تحليل كنيم.
ــاختار و متعاقب آن عملكردى دارد. بنابراين براساس  هر نظام فضايى س
نظريه و قانون سيستم ها، تغيير در هر يك از اجزا و عناصر سيستم، در ساختار 

آن تغيير ايجاد مى كند و عملكرد را نيز تغيير مى دهد.

ــاختار فضايى و عملكرد  به طور كلى، ارتباط منطقى و معقولى بين هر س
ــظ و يا تغيير آن  ــناخت، تقويت، حف ــه ى جغرافى دان ش ــود دارد. وظيف آن وج
ــر ما در جغرافيا، نگرش  ــت. به اعتقاد ديويد هاروى، اگ به نحو مطلوب اس
ــتمى را رها كنيم، يكى از نيرومندترين روش هايى را كه قادر است براى  سيس
ــخ هاى قانع كننده اى را بيابد، از دست داده ايم  جهان پيچده ى اطراف ما، پاس

[شكوئى، 1378: 49].
ــند، مورد  ــته باش همه ى عوامل و نيروهايى كه بر نظام فضايى تأثير داش
ــاز» مى گويند.  ــه به آن ها عوامل و نيروهاى «فضاس ــتند ك توجه جغرافيا هس
ــر دهد، براى  ــا را تغيي ــاختار فض ــل هر نوع تصميمى كه س ــن، حاص بنابراي
ــير  ــت. جغرافيا در طول مس جغرافى دان اهميت دارد و مورد توجه و تأكيد اس
ــه مرحله را طى كرده است. به عبارت ديگر مى توان گفت كه  تكوينى خود س

سه نوع جغرافيا داريم:
ــام، بدون درك و  ــه از ويژگى هاى اجزاى نظ ـ جغرافياى سـنتى: ك
فهم ارتباطشان با هم صحبت مى كند و به توصيف پديده ها، اعم از طبيعى و 

انسانى مى پردازد.
ــت كه بر  ـ جغرافيـاى تحليلى: عبارت از نوعى نگرش در جغرافياس
ــاس آن، به بيان ويژگى هاى پديده هاى جغرافيايى و نحوه ى ارتباط اجزا و  اس
چگونگى تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى آن ها پرداخته مى شود. مشهورترين رابطه 

در اين نگرش، رابطه ى علت ومعلولى است.
ــه برنامه ريزى منتهى  ــتفاده از آن ب ـ جغرافيـاى كاربـردى: كه اس
مى شود. در اين نوع جغرافيا، عالوه بر توصيف و تحليل فضا، نحوه ى ارتباط و 
ــود كه بايد به سمت  نوع تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى و فرم دل خواه مطرح مى ش
آن حركت كرد. اين نوع جغرافيا با نگاه سيستمى به مسئله و بر اساس  قانون 
ــد، در قانون سيستم ها،  ــكل گرفته است. همان طور كه گفته ش ــتم ها ش سيس
ــتم باعث تغيير در همه ى اجزا (كل سيستم) مى شود و  تغيير در جزئى از سيس
كل نظام را تحت تأثير قرار مى دهد. اين نوع جغرافيا فقدان توازن منطقه اى را 
ــكال ساختارى مربوط به بررسى آن مى پردازد و با تشريح اجزاى  مربوط به اش

ناهماهنگ، مانند يك مكانيك كه ماشينى را نگاه مى كند و تشخيص مى دهد 
كه كجايش اشكال دارد، عمل مى كند.

ــا ديگر علوم عينى  ــا از لحاظ روش و نگرش ب ــاوت جغرافي ــع، تف در واق
بسيار و تقريباً در تقابل با آن هاست. به اين معنا كه علوم عينى هميشه متوجه 
تجزيه   وتجريد و تنها كردن موضوع مورد مطالعه ى خود هستند و براى وصول 
ــيم مى كنند. در  ــاده تر تقس ــه اين مقصود، مدام موضوع خود را به عناصر س ب
حالى كه جغرافيا واقعيات موجود در قلمرو خود را با تمام پيچيدگى  و تركيبشان 
ــت كه حتى ساده ترين موضوعات  مورد مطالعه قرار مى دهد. به همين دليل اس
جغرافيا هميشه مبين و شامل يك تركيب (يك موضوع مركب) و يك در هم 

بافتگى عناصر متفاوت است [وديعى، 1348: 17].
ــاختار آن اساساً و ذاتًا جغرافيايى است و هرجا كه حرف از فضا  فضا و س
و متعلقات آن باشد، بدون شك جغرافيا نيز حضور خواهد داشت. براى ارائه ى 
ــاخت  ــك تعريف از جغرافيا بايد گفت: علم جغرافيا پراكندگى، افتراق و بازس ي
ــاختار اجتماعى ـ اقتصادى تبيين  ــى ـ فضايى پديده ها را در ارتباط با س مكان

مى كند [شكوئى، 1372: 201].
ــم جغرافيا و يك  ــاخه اى كامالً تخصصى در عل ــاى كاربردى، ش جغرافي
ــائل و روند تصميم گيرى  ــه ى كامل در گردآورى اطالعات، تحليل مس مرحل
ــتفاده از تحقيقات جغرافيايى در براورده كردن  ــت. جغرافياى كاربردى، اس اس
نيازهاى ملى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى و مهم تر از همه، در برنامه ريزى هاى 

ناحيه اى و فيزيكى است [شكوئى، 1368: 46].
ــناخت پايه اى از محيط  ــت يافتن به ش هدف از مطالعات جغرافيايى، دس
است كه بستر و ميدان عمل تمام فعاليت هاى انسانى به شمار مى آيد. انجام اين 
مطالعات پايه اى از آن نظر اهميت دارد كه پديده هاى موجود در سطح زمين، از 
نظر شكل و پراكندگى يكسان نيستند و منشأ پيدايش آن ها از قانونمندى هاى 

يكسانى تبعيت نمى كند [رهنمايى، 1372: 18].
محيط جغرافيايى، به ويژه بستر طبيعى آن، پهنه ى كنش ها و واكنش هاى 

حاصل از پديده هاى مستقر در سطح زمين است [كالوال، 1374: 18].
ــى) مهم ترين عامل تعيين  ــاى طبيعى هر ناحيه (فضاى جغرافياي توان ه
ــع جمعيت در آن ناحيه  ــاى اقتصادى و هم چنين توزي ــده ى نوع فعاليت ه كنن

است [ماندال، 1989: 78].
در كل، روش اصلى مطالعه در جغرافيا تركيبى است. يعنى جغرافى دان در 
شناخت و ناحيه بندى مكان ها (دو محور عمده ى مطالعات جغرافيايى)، همه ى 
ــايى  ــا و پديده هاى موجود در مكان را يكجا و با هم مطالعه و شناس ويژگى ه
مى كند. اين نوع مطالعه ى «سينوپتيك»، جغرافى دانان را قادر مى سازد كه هم 
ــول و متداول پديده اى  ــد و هم ويژگى معم تمام ويژگى هاى مكان را بشناس

حاكم را معلوم كنند [عليجانى، 1377: 46].
ــناخت اجزا، عناصر و عوامل سازنده و مؤثر در محيط، الزمه  بنابراين، ش
ــت كه به منظور اعمال  ــيده ى انسان اس ــرط هر گونه حركت انديش و پيش ش

مديريت بر محيط صورت مى گيرد.

ى دهد

 عينى
متوجه
ى

وصول
ند. در
يبشان

در آمايش سرزمين سعى بر 
آن است كه سرزمين را با تمام 

معنى در كنار برنامه ريزى هاى 
توسعه ى اقتصادى به اجرا 

درآورند
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آمايش سرزمين و اهداف آن
ــه ى  ــابق)، آمايش را از ريش ــه و بودجه (س ــازمان برنام ــان س كارشناس
ــازمان برنامه و بودجه، 1364].  «آمودن» به معناى «آباد كردن» گرفته اند [س
آمايش سرزمين مقوله اى است كه از عمر آن مدت زيادى نمى گذرد و در واقع 
ــازى و مسكن فرانسه، كلوديوس  ــبق بازس اولين بار اين اصطالح را وزير اس
پتى1 در دهه ى 1940 به كار برده كه در فرايند توسعه به شدت مقبوليت عام 

يافت [حسين زاده دلير، 1382: 125].
درباره ى «آمايش سرزمين»2 تعاريف متفاوتى ارائه شده است: 

� به طور كلى، آمايش سرزمين عبارت است از تنظيم رابطه بين انسان، 
سرزمين و فعاليت هاى انسان در سرزمين براى بهره بردارى در خور و پايدار از 
جميع امكانات انسانى و فضايى در جهت بهبود وضعيت مادى و معنوى اجتماع 

در طول زمان [مخدوم، 1374: 25].
ــرزمين هر  ــاختاريابى س ــرزمين را مى توان «طراحى و س ــش س � آماي
ــت از برنامه ريزى و سازمان دادن نحوه ى اشغال  كشور» دانست و عبارت اس
فضا و تعيين محل سكونت انسان ها و محل فعاليت ها و تجهيزات و هم چنين، 
كنش هاى بين عوامل گوناگون نظام اجتماعى ـ اقتصادى» [مهندسين مشاور 
ــرزمين به خودى خود نمى تواند  ــتيران، 1355]. به نظر اين گروه، آمايش س س
هدف باشد، بلكه هدف بيان جغرافيايى و ترجمان نيات و هدف هاى بى شمارى 

است كه سياست دولت تعيين كرده است.
ــرزمين عبارت است از توزيع متوازن و هماهنگ جغرافيايى  � آمايش س
تمامى فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و معنوى در پهنه ى سرزمين نسبت به 
قابليت ها و منابع طبيعى و انسانى [سرور، 1384: 18]. بنابراين تعريف، منظور 
ــتفاده ى درست از قابليت هاى سرزمين و ساير امكانات  از آمايش سرزمين اس

به اندازه ى توان آن هاست.
ــزى» (1380): آمايش  ــازمان مديريت و برنامه ري ــق گزارش «س � طب
ــازمان دهى مطلوب فضا در جهت رسيدن به اهداف و راهبردهاى  سرزمين س

جامع توسعه ى ملى است.
� آمايش سرزمين امروز مجموعه اى از دانش هاى جديد است كه به طرز 
هماهنگ و تلفيق يافته عمل مى كنند و كارشناسان رشته هاى گوناگون علوم 
اجتماعى (جامعه شناسى، جمعيت شناسى، اقتصاد، برنامه ريزى اجتماعى و...) و 

ــى (معمارى، راه و ساختمان، كشاورزى، منابع طبيعى و محيط زيست،  مهندس
ــاركت گروهى و گفت وشنود منطقى  ــازى و جغرافيا) با مش معمارى و شهرس
ــرزمين مطالعه و برنامه ريزى كنند  ــائل آمايش س مى توانند، در محدوده ى مس

[حاجى يوسفى، 1372].
در كل منظور از آمايش تعيين توان بالقوه و شايستگى اراضى است يا به 
عبارت ديگر، آمايش فرايندى است كه زيبندگى هر نوع استفاده اى را براى هر 

بخشى از سرزمين با توجه به قابليت هاى آن نشان مى دهد.

رابطه ى جغرافيا و آمايش سرزمين
ــت و هر رشته ى علمى هنگامى پا به چنين  ــى كاربردى اس جغرافيا دانش
ــات و يافته هاى علمى خود را نهايتًا  در رابطه با  عرصه اى مى گذارد كه تجربي
ــان و در خدمت به اهداف وى قرار دهد. سيطره ى جغرافيا از اعماق زمين  انس
ــت كه به  ــعت دارد. اين قلمرويى اس و درياها و تا بلنداى جو و گاهى فراتر وس
پژوهش در جغرافيا جايگاه خاصى مى بخشد. امروزه در بطن موضوعات وسيع 
ــكا» (AAG)، بيش از 50 موضوع  ــن جغرافى دانان آمري جغرافيا، در «انجم
زيرشاخه اى نظام مند (سيستماتيك) و بيش از 60 ويژگى منطقه اى و 39 گروه 
ــگ، 1377: 11]. به طورى كه اگر بخواهيم،  تخصصى وجود دارند [لويدهارين
ــرزمين را به صورت مدلى ارائه دهيم  مى توانيم ارتباط علم جغرافيا و آمايش س

كه در شكل 3 مشاهده مى شود.

ــود، در  ــته ش ــت كه اگر با نگاهى ژرف به موضوع نگريس بايد توجه داش
ــازمان دهى فضايى  ــرزمين، س مى يابيم كه هر چند هدف جغرافيا و آمايش س
ــت، اما اين جغرافياست كه به عنوان يك علم نحوه ى پراكندگى، افتراق و  اس
بازساخت مكانى ـ فضايى پديده ها را در ارتباط با ساختار اجتماعى ـ اقتصادى 
ــه به عقيده ى  ــرزمين ك ــپس به كمك آمايش س ــن مى كند. جغرافيا س تبيي
ــد  ــت، مى كوش ــه اى از فنون و هنرها (به عنوان ابزار) اس ــدگان مجموع نگارن

سرزمين را به طور هنرمندانه اى سازمان دهى كند.
ــتم اطالعات  ــنجش از دور و سيس در زمان ما، كارتوگرافى رايانه اى، س
جغرافيايى، علم جغرافيا را به حرفه اى كاربردى و آينده نگر تبديل كرده است. 
پيوند جغرافيا و برنامه ريزى نيز، از اين راه استحكام بيشترى يافته است و اين 

اگر ما در جغرافيا، نگرش سيستمى 
را رها كنيم، يكى از نيرومندترين 
روش هايى را كه قادر است براى جهان 
پيچده ى اطراف ما، پاسخ هاى قانع 
كننده اى را بيابد، از دست داده ايم
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ــت و  ــت كه: «برنامه ريزى يك هنر اس ــده اس جمله وارد ادبيات علمى دنيا ش
جغرافيا يك علم» [شكوئى، 1378: 270].

بايد توجه داشت كه سازمان دهى فضايى سرزمين (از كوچك ترين مقياس 
ــه مطالعه ى علوم گوناگون نياز دارد و جغرافيا با تمام  تا بزرگ ترين مقياس) ب
تخصص هاى آن، يكى از مهم ترين و زيربنايى ترين اين علوم به شمار مى آيد. 
امروزه اگر در بيشتر كشورهاى جهان سوم و از جمله مملكت ما، سازمان دهى 
فضايى با مشكالت فراوان روبه رو شده، به دليل عدم شناخت علوم مرتبط با آن 
است. جغرافيا كه به عنوان يك علم نظام مند شناخته مى شود و محدوده ى مورد 
مطالعه ى آن از مقياس 500:  1 تا 30000000: 1 متفاوت است [پاپلى، 1369: 
7]، اولى ترين علوم در ارتباط با سازمان دهى فضاى سرزمين حسوب مى شود. 
ــتنباط مى شود،  اين علم از  همان گونه كه از تخصص هاى متفاوت جغرافيا اس
كوچك ترين تا بزرگ ترين مسائل سرزمين را مورد بررسى قرار مى دهد. در كل 
تا شناخت دقيقى از مسائل جغرافيايى يك سرزمين نداشته باشيم، سازمان دهى 

فضا معنى و مفهومى نخواهد داشت.
و  ــى  ــد: «محيط جغرافياي ــان مى كن بي ــزدى  پاپلى ي ــه  ك ــه  همان گون
ــه ى برنامه ريزى ها و پايه هاى همه ى  ــتعدادهاى نهفته در آن، زيربناى هم اس
تصميم گيرى هاى رهبران و دولت مردان هر كشور است» [سرور، 1384: 17]. 
ــاندن محيط  ــناخت و شناس ــى جغرافى دانان در ش وى در رابطه با نقش اساس
مى نويسد: «جغرافى دانان با شناخت صحيح و نشان دادن استعدادهاى نواحى 
گوناگون كشور، اساسى ترين وسيله ى تصميم گيرى را در اختيار برنامه ريزان و 

سياست مداران قرار مى دهند» [پيشين].
ــد بيان هاى متفاوت  ــرزمين و جغرافيا مى توان ــون رابطه ى آمايش س اكن
داشته باشد. بر همين اساس مى توان «جغرافيا» را تبيين نوع استقرار و توزيع 
جمعيت و فعاليت در عرصه ى سرزمين دانست و «آمايش» را تنظيم رابطه ى 
ــاب آورد [فوالدى، 1366: 32]. با وجود اين، در جغرافيا  بين اين عناصر به حس
ــرزمين، سه عنصر اساسى وجود دارند كه زمينه هاى اصلى هستند  و آمايش س

و عبارت اند از: انسان، فضا و فعاليت.
ــداف آمايش  ــوان يكى از اه ــازمان فضايى، به عن ــامان دهى س الف) س
ــناخت و وقوف كامل بر آرايش فضايى پديده هاست. به  ــرزمين، در گرو ش س
ــى نحوه ى پراكنش پديده ها و سازوكارهاى حاكم بر آن ها  عبارت ديگر، بررس
به منظور سامان دهى بهينه ى سازمان فضايى، از جمله مباحث مهم در آمايش 
ــرزمين است كه در جغرافيا به عنوان «مكتب سازمان فضاى زندگى» نقش  س
اساسى دارد. بر همين پايه، برخى از جغرافى دانان «جغرافيا» را علم پراكندگى 

مى نامند.
ــت كه  ــرزمين» نوعى برنامه ريزى فيزيكى بلند مدت اس ب) «آمايش س
ــتقرار و استمرار فعاليت ها، تأكيد  ــتفاده ى بهينه از سرزمين به منظور اس بر اس
ــا توجه به اين كه مطالعه ى زمين و نوع تخصيص آن به كاربرى ها،  مى كند. ب
در حيطه ى علم جغرافياست، مى توان به ارتباط بسيار نزديك مطالعات آمايش 
ــًا  ــد: «برنامه ريزى اساس ــى برد. فريدمن در اين مورد مى نويس ــا پ و جغرافي
جغرافياى كاربردى است كه منظور از اين تعبير، آن بخش از برنامه ريزى است 

كه مستقيمًا  با فضاى جغرافيايى سروكار دارد» [سرور، 1384: 10].
ــدگاه كلى نگر به  ــى (با دي ــا برنامه ريزى فيزيك ــرزمين ي ج) آمايش س

ــعى دارد با تأكيد بر شرايط مكانى، بستر مناسبى براى  بخش هاى متفاوت) س
ــى ارا ئه مى شوند،  ــتر طرح ها و برنامه هايى كه در نظام بخش توفيق هرچه بيش
ــازد. با توجه به اين موضوع كه سنت كل نگرى در جغرافيا، به منظور  آماده س
ــخيص داده  موفقيت هر نوع برنامه ريزى در ارتباط با مكان (فضا) ضرورى تش
ــود، مى توان به وحدت نگرش جغرافيا و طرح و برنامه ى كالبدى پى برد  مى ش

[سرور، 1377: 27].
هـ) منطقه بندى كاربرى اراضى به منظور استقرار انواع فعاليت ها، از جمله 
ــا توجه به اين موضوع  ــت. ب ــطوح ناحيه اى اس اهداف طرح هاى آمايش در س
ــطوح ناحيه اى،  ــردى در زمينه ى برنامه ريزى در س ــه هدف جغرافياى كارب ك
تعادل بخشى به فعاليت هاى كشاورزى، صنعت و خدمات با توجه به بنيان هاى 
جغرافيايى (سازمان دهى به نظام فعاليتى) است، مى توان پيوند تنگاتنگ تفكر 

آمايشى و جغرافياى كاربردى را بهتر شناسايى و درك كرد.
ــى و  ــان و فضا در مطالعات آمايش ــم رابطه ى بين انس ــدف از تنظي و) ه
فعاليت هاى انسان در فضا، تحقق توسعه ى پايدار يا به عبارت ديگر، سرزمين 
ــاس كار جغرافياى كاربردى، تحقق اين هدف است  ــت و در واقع اس آرايى اس

[سرور، 1384؛ 19].
ــد از طريق تنظيم رابطه ى انسان  ــرزمين» مى كوش در واقع «آمايش س
ــت كه ايجاد  ــعه ى در خور و پايدارى را به وجود آورد. بديهى اس با محيط، توس
هماهنگى بين انسان و محيط، به شناخت توان هاى اكولوژيك و ارزيابى آن ها 
نياز دارد تا بتوان ضمن تعيين انواع كاربرى هاى مناسب، مطلوب ترين آن ها را 
در نظر گرفت [شكوئى، 1371: 45]. در هر حال، موضوع انكارناپذير، رابطه ى 
بسيار تنگاتنگ «جغرافيا» و «آمايش سرزمين» است. به عبارت ديگر مى توان 
گفت كه «جغرافيا» آمايشى ترين علوم و «آمايش سرزمين»، جغرافيايى ترين 

نوع برنامه ريزى است.
ــوان به يك علم به توضيح آن مى پردازد، «آمايش»  آن چه جغرافيا به عن
به عنوان مجموعه اى از فنون و هنرهاست كه مى كوشد آن ها را عملى سازد. 
ــا» تبيين مى كند و  ــد و «آمايش» تغيير. «جغرافي ــا» توضيح مى ده «جغرافي

«آمايش» طراحى [سرور، 1384: 27].
جغرافى دانان آمايش سرزمين را بهره بردارى از زمين و منابع آن از ديدگاه 
ــزى تعريف كرده اند. در واقع مطالعه ى آمايش  جغرافياى كاربردى يا برنامه ري
ــانى را  ــازمان دهى منابع طبيعى و فعاليت هاى انس ــرزمين، نظم نوينى از س س
ــازد و به سازمان دهى منطقى و معتدل فضاى  ــرزمين مهيا مى س بر پهنه ى س
ــت كه در  ــانى مى پردازد. در اين جاس ــود حياتى براى هر گونه تجمع انس موج

مطالعات آمايش از تكنيك هاى برنامه ريزى فضايى استفاده مى شود.

نتيجه گيرى
جهان با چنان سرعتى فرايند توسعه را طى مى كند كه خطاى برنامه ريزى 
ــورهاى جهان سوم، نابخشودنى است. در جهان كه  در آن، به خصوص در كش
علم بشر در اندك زمان 3-2 ماهه، دوبرابر مى شود و در هر روز آن 400 عنوان 
ــنتى و  ــار مى يابد، تكيه بر فرايندهاى برنامه ريزى س ــاب علمى جديد انتش كت
ــورها نمى كند،  ــعه و تعادل فضايى در اين كش متمركز، نه تنها كمكى به توس
ــت نيافتنى بيش  ــعه ى همه جانبه و پايدار، آرزويى دس بلكه با اين روش، توس

در كل منظور از آمايش تعيين توان بالقوه و 
شايستگى اراضى است يا به عبارت ديگر، 
آمايش فرايندى است كه زيبندگى هر نوع 
استفاده اى را براى هر بخشى از سرزمين 

با توجه به قابليت هاى آن نشان مى دهد
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.[www.WorldFactBook.com] نخواهد بود
ــك غايت اصلى تمام برنامه ريزى ها، نيل به توسعه ى پايدار، تعادل  بى ش
و توازن منطقه اى، توزيع مناسب فعاليت ها و استفاده ى حداكثر از قابليت هاى 
ــعه ى مناطق است. تمركز شديد و ناهمگونى جمعيت  محيطى در فرايند توس
ــخصه هاى بارز اكثر  ــه ى جغرافيايى، از مش ــك يا چند نقط ــا در ي و فعاليت ه
ــت. بى توجهى به برنامه هاى  ــوم به خصوص ايران اس ــورهاى جهان س كش
ــطحى به منظور  ــعه ى س ــت گذاران برنامه هاى توس بلندمدت و تكيه ى سياس

تحقق شعارهاى خود، از موانع اصلى توسعه ى موزون در اين كشورهاست.
ــم جغرافيا اهميت فراوانى دارد و اصول برنامه ريزى  در اين چارچوب، عل
ــالت  ــت. رس ــى دربرگيرنده ى اصول پايدارى، يكپارچگى و جامعيت اس فضاي
ــرزمين، نيل به عدالت اجتماعى از طريق تأمين دست رسى  برنامه ى آمايش س
عادالنه و توزيع فضايى دستاوردهاى توسعه، كارايى ناشى از برقرارى و تقويت 
پيوندها و ايجاد يكپارچگى فضايى، برقرارى تعادل اكولوژيكى و ارتقاى كيفيت 
ــت. در اين ميان، نقش اساسى  زندگى، و حفظ و اعتالى هويت منطقه اى اس
ــى با ويژگى هاى  ــازگارى برنامه هاى آمايش جغرافى دان معطوف به آزمون س
جغرافيايى فضاست. در اين بستر، جغرافى دانان توان هاى محيطى را با وسعت 
برنامه ريزى ها، ميزان سرمايه گذارى ها و سطح كاربرد فنون و روش ها ارزيابى 
ــپس قابليت و كشش فضا و سطح آمايش سرزمين را تا مرز نبود  مى كند و س
آاليش محيط زيست ناحيه اى و واحدهاى روستايى و شهرى، تعيين مى كند.

در اين مسير، موفقيت و مطلوبيت آمايش سرزمين زمانى ميسر است كه 
ــناخت جغرافيايى فضا تكيه داشته باشد. بر اين مبنا در آمايش سرزمين،  بر ش
ــرايط  ــى بايد داده هاى طبيعى مانند توپوگرافى، مورفولوژى، خاك و ش از طرف
آب وهواى فضا را شناخت و از طرف ديگر، داده ها و توان هاى محيطى اعم از 
گياهى، حيوانى، منابع زيرزمينى، به ويژه منابع تجديد نشدنى محيط را آزمايش 
كرد و در كنار آن به ارزيابى نيروهاى مولد (ساختار نيروى انسانى و بازيگران 
ــش دارند) پرداخت  ــرزمين نق ــت خاص در آمايش س فضا كه بر مبناى سياس

[سرور، 1384: 20].
ــد نظام مند و نيز تخصص هاى متنوع  ــت كه جغرافيا با دي بايد توجه داش
ــرزمين محسوب  ــازمان دهى فضاى س خود، يكى از مهم ترين علوم در امر س
ــود. اگر امروز در كشور ما، به علم جغرافيا در اين زمينه كمتر توجه شده  مى ش
ــاختارهاى نامناسب  ــبب بى اهميتى اين علم، بلكه به علت س ــت، نه به س اس
كشور است كه ريشه در نظام برنامه ريزى از باال به پايين دارد. علت ديگر آن، 
ــتاى خدمت به حل  عدم توانايى جغرافى دانان در ارائه ى بهتر اين علم در راس

مشكالت جامعه بوده است.
ــت كه متأسفانه اكثر جغرافى دانان امروز  اين روند تا آن جا پيش رفته اس
كشور ما، از اين كه با نام جغرافى دانان شناخته شوند، گريزان هستند و در بيان 
ــعى دارند، نام جغرافيا را حذف كنند. اما رسالت خطيرتر  تخصص خود، غالبًا س
ما دانش آموختگان جغرافيا ابتدا بايد تبيين صحيح علم جغرافيا و جايگاه صحيح 
ــد و سپس برقرارى ارتباط صحيح بين اين  اين علم و رفع ابهامات موجود باش
علم با علوم ديگر است. براى رسيدن به اين مهم، به تفهيم صحيح فلسفه ى 
ــل جغرافى دانان ما از  ــت تا حداق ــن علم براى دانش پژوهان جغرافيا نياز اس اي

سردرگمى كه بر فضاى جغرافيايى كشور حاكم است، رهايى پيدا كنند.

استقرار الگوى جامع جغرافيايى آمايش سرزمين، به استمرار فعاليت هاى 
انسانى در محيط به شكل نظام مند و سازمان يافته منجر مى شود. همان گونه كه 
در اين مقاله اشاره شد، آمايش و سازمان دهى سرزمين، تنها به عنوان يك فن 
و هنر در نظر مى شود، بلكه با استفاده از نتايج و شناخت هاى علوم گوناگون از 
جمله جغرافيا، در جهت سازمان دهى فضاى سرزمينى گام برمى دارد. بنابراين، 
ــش با توجه به  ــان و فعاليت هاي ــازمان دهى انس ــدف نهايى علم جغرافيا س ه

توان هاى محيطى است.
ــرد، جهان ما را  ــا، از طريق تفكر و كارب ــت كه علم جغرافي ــوان گف مى ت
ــكل مى دهد و جغرافى دان به منزله ى متخصص محيط جغرافيايى، راه گشا،  ش
ــده، منتقد و باالخره  ــاهده گر، آموزش دهن ــتيبان، مش برنامه ريز، هدايتگر، كش

زندگى بخش به مكان ها، شناخته مى شود [شكوئى، 1383: 269].
پى نوشت

1. Claudius petit
2. Land use planing
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گردشگـــــــرى و

چكيده
ــعه ى روستايى يكى از اهداف مهم كشورها به شمار مى آيد. با  امروزه توس
توجه به مشكالت موجود در روستاها نظير بى كارى، بهره ورى پايين در بخش 
ــاورزى و بهره بردارى بيش از حد از منابع طبيعى، توجه به بديل هاى ديگر  كش
ــگرى ضرورى به نظر مى رسد. گردشگرى و اكوتوريسم  اقتصادى، مانند گردش
رويكرد جديدى در توسعه ى روستايى است كه مى تواند عالوه بر بهبود و رشد 
ــت روستايى و حمايت از فرهنگ بومى  اقتصادى، امكان حفاظت از محيط زيس
ــوم اجتماعى محلى را فراهم كند. در اين نوشته سعى شده  و تقويت آداب و رس
ــگرى چه نقشى مى تواند در توسعه ى  ــؤال پاسخ داده شود كه گردش به اين س
روستايى داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع نظرى و توصيفى است و از طريق 

بررسى منابع كتاب خانه اى و جست و جوى اينترنتى صورت گرفته است.
ــد  ــم، از حيث رش ــگرى و اكوتوريس ــج تحقيق حاكى از تأثير گردش نتاي
ــترش اقتصاد  ــتغال، ايجاد بازارهاى جديد و گس ــادى، ايجاد تنوع در اش اقتص

منطقه اى روستاهاست.

كليدواژه ها: اكوتوريسم، گردشگرى، توسعه ى پايدار روستا، گردشگرى 
روستايى. توسعــــــــه ى گردشگــــــرى

...............
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گردشگـــــرى در 
دكتر سيد اسكندر صيدائى
استاديار گروه جغرافياى دانشگاه اصفهان
امين دهقانى
مقدمهدانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى روستايى دانشگاه اصفهان

امروزه رشد جمعيت در روستاها منجر به گسترش بيش از حد فعاليت هاى 
توليدى گاه ناپايدار متكى بر منابع طبيعى منجر شده و اين گسترش ناپايدار به 
تخريب منابع طبيعى انجاميده است. توسعه ى صنعت گردشگرى، به خصوص 
ــتايى در ايران، ضمن ايجاد اشتغال براى گروه هاى متفاوت،  گردشگرى روس
ــب درامدهاى  ــتايى، و منبع قابل توجهى براى كس ــه حمل و نقل روس ازجمل
ــد از اين صادرات نامرئى  ــد. باي ــى بازدارنده مقابل خروج ارز باش ارزى و عامل
ــگرى مى تواند نقش عمده اى در  ــعه ى روستاها استفاده كرد. گردش براى توس
ــازى مردم محلى، تنوع بخشى به رشد اقتصادى و ايجاد فرصت هاى  توانمندس
ــتاها در ارتباط با ساير بخش هاى اقتصادى ايفا كند.  ــتغال براى مردم روس اش
ــاخص هاى اقتصادى،  ــاس مى توان دريافت كه مى بايد با ارزيابى ش براين اس
اجتماعى و زيست محيطى، به تبيين جايگاه گردشگرى در توسعه ى روستايى 
پرداخت. در اين پژوهش، با بررسى مفاهيم كليدى مربوط، گونه هاى متفاوت 
ــعه ى پايدار روستايى مورد  ــتايى و نقش اكوتوريسم در توس ــگرى روس گردش
ــتايى با  ــعه ى پايدار روس تحليل و تبيين قرار گرفت و راهبردهايى براى توس

توجه به اكوتوريسم ارائه شد.

مفاهيم توريسم
ــگرى) از كلمه ى «tour» به معناى گشتن  لغت «Tourism» (گردش
اخذ شده است كه ريشه در لغت التين «turns» به معناى چرخيدن و رفت و 
ــت بين مبدأ و مقصد دارد. در فرهنگ و بستر، گردشگرى به سفرى كه  برگش
ــافرتى به مقصد انجام مى گيرد و سپس بازگشتى به محل سكونت  در آن مس
ــقايى، 1385: 19]. يكى از انواع  ــود [پاپلى يزدى و س را دربردارد، گفته مى ش
ــگرى پيرامون  ــت كه به عنوان گردش ــگرى روستايى اس ــگرى، گردش گردش
ــتاها تلقى مى شود. گردشگرى روستايى مشتمل بر شش نوع گردشگرى  روس

فرهنگى، دهكده، كشاورزى، مزرعه، طبيعى، و اكوتوريسم است.

طبيعت روستــــايى
.....................



گردشگرى در طبيعت يا اكوتوريسم 
دربرگيرنده ى تمام مسافرت هايى 

است كه به منظور لذت بردن از طبيعت 
انجام مى گيرند و در آن ها، حفاظت 

از محيط زيست و پايدارى جاذبه هاى 
طبيعى، اهميت بسيار دارد
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اكوتوريسم
ــم» تشكيل  ــم»1 از تركيب دو واژه ى «اكولوژى» و «توريس «اكوتوريس
ــم به عنوان مفهومى كه ريشه در  ــطح بين الملل، اكوتوريس ــده است. در س ش
ــت.  ــده اس ــعه ى پايدار دارد، مطرح ش حفاظت منابع طبيعى و آرمان هاى توس
ــم را اين گونه تعريف  ــم» (TIES)، اكوتوريس ــن بين المللى اكوتوريس «انجم
ــفر مسئوالنه به عرصه هاى طبيعى كه اهداف عمده ى آن حفاظت  مى كند. س
از منابع زيست محيطى و ارتقاى سطح زندگى جوامع محلى است [سلطان زاده، 

.[1 :1385
ــم به عنوان الگوى فضايى گردشگرى در طبيعت، مى تواند آثار  اكوتوريس
مثبت فراوانى در اين مناطق برجاى گذارد. اين الگوى گردشگرى كه هدف آن 
توسعه ى صنعت گردشگرى بدون لطمه زدن به محيط زيست است [منصورى، 
1381: 38]، در قرن بيست و يكم از چنان اهميتى برخوردار مى شود كه سازمان 
ملل متحد سال 2002 را «سال بين المللى اكوتوريسم» و قرن حاضر را «قرن 

اكوتوريسم» معرفى مى كند.
اكوتوريسم يا «طبيعت گردى» گونه اى از جهانگردى است كه روبه رشد 
دارد و افرادى را كه از زندگى در شهرهاى شلوغ به ستوه آمده اند، به سوى خود 

جذب مى كند [حافظ نيا و رمضانى دارابى، 1382: 48].
ــم دربرگيرنده ى تمام مسافرت هايى  ــگرى در طبيعت يا اكوتوريس گردش
ــد و در آن ها، حفاظت  ــت كه به منظور لذت بردن از طبيعت انجام مى گيرن اس
ــيار دارد. هم چنين،  ــت و پايدارى جاذبه هاى طبيعى، اهميت بس از محيط زيس
افزايش درامد و اشتغال يا به طور كلى، سطح رفاهى جامعه ى محلى نيز مدنظر 

است [سقايى و عبداللهى، 1382: 34].
اكوتوريسم شكلى از توسعه ى جهانگردى است كه فرصت هاى بى نظيرى 
را براى ادغام توسعه با جهانگردى، مديريت منابع، و مديريت نواحى حفاظت شده 
در بسيارى از نقاط فراهم مى سازد. به عبارت مشخص تر، جهانگردى در نواحى 
ــت نخورده است كه هم براى جوامع و فرهنگ هاى محلى سودمند  طبيعى دس
است و هم تجربه اى مفيد و آموزنده براى جهانگردان محسوب مى شود. عمًال 
ــت، اما به محيط هاى روستايى وابستگى دارد.  ــكلى از جهانگردى پايدار اس ش
ــاب مى آيد. البته  ــتايى به حس ــبب زيرمجموعه ى جهانگردى روس به همين س
نمى توان گفت كه هر نوع جهانگردى روستايى، جهانگردى بوم زيستى است.

اكوتوريسم پايدار
ــه نيازهاى فعلى  ــد، يعنى ب ــمى كه از نظر اكولوژيكى پايدار باش توريس
اكوتوريست ها پاسخ دهد، به حفظ و بسط فرصت هاى اكوتوريستى براى آينده 
ــت پايدارى آن تالش ورزد،  ــردازد و به جاى صدمه زدن به اكولوژى، درجه بپ

اكوتوريسم پايدار خوانده مى شود [زاهدى، 1385: 118].
ــت، ديدار از  ــافرت به طبيع ــدار، انگيزه ى اصلى مس ــم پاي در اكوتوريس
ــامل ويژگى هاى فيزيكى و فرهنگ بومى  ــاى طبيعى يك منطقه ش جذابيت ه
ــاهده ى جذابيت ها، بدون اين كه خللى در آن ها  است. اكوتوريست پس از مش
ــد. به اين ترتيب،  ــا بپردازد، محل را ترك مى كن ــه تخريب آن ه وارد آورد و ب
ــوابق تاريخى و نمودهاى طبيعى منطقه، شأن و  ــناختن فرهنگ، س ضمن ش
جايگاه اكوتوريسم را حفظ مى كند و براى مردم محلى فرصت هاى اقتصادى و 
درامدزايى را به وجود مى آورد. در اكوتوريسم پايدار، براى حفظ و حمايت جدى 
ــارات مورد نياز فراهم  ــاى طبيعى، منابع مالى و اعتب ــا و زيبايى ه از جذابيت ه

ــدار آنتى تزى براى  ــم پاي ــود. به اين ترتيب، مى توان گفت كه اكوتوريس مى ش
توريسمى است كه صرفاً به منابع كوتاه مدت مى انديشد.

در اكوتوريسم پايدار، استمرار منافع بلندمدت مطرح است و در اين رابطه، 
ــت كسى است كه درصدد كسب تجربه ى صحيح و معتبر از طريق  اكوتوريس
ــختى ها و ناراحتى هاى  ــت. او آمادگى دارد س چالش هاى فكرى و فيزيكى اس

سفر را براى كسب تجربه و آگاهى تحمل كند [همان، ص 120].

گردشگرى روستايى: ارزيابى مفهوم
آرتور بورمن در سال 1930 گردشگرى روستايى را چنين تعريف كرد: 
ــافرت هايى را دربرمى گيرد كه به منظور استراحت،  «گردشگرى مجموعه مس
ــركت در  ــغلى و يا اين كه به منظور ش تفريح و تجارت يا ديگر فعاليت هاى ش
مراسم خاص انجام مى گيرد و غيبت دائم گردشگر از محل سكونت دائم خود 

طى اين مسافرت، موقتى و گذرا باشد [رضوانى، 1382: 15].
ــتايى در نيمه ى دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا  ــگرى روس گردش
ــم، يعنى تا انقالب صنعتى، افراد  ــد. تا اوايل نيمه ى دوم قرن هجده ظاهر ش
ــتند؛ مسافرت بسيار  ــگرى داش ــفر و گردش ــبتًا كمى ميل يا تصميم به س نس
ــتا عملى دشوار  ــافرت به روس ــخت و غالباً كارى خطرناك بود و مس كند و س
ــمار مى رفت. انديشه ى پايه گذارى اين گونه از گردشگرى به منظور بازديد  به ش
از مناطق روستايى كه شامل اهداف تفريحى مى شد، ابتدا در اثر صنعتى شدن 
و شهرنشينى سريع جوامع غربى طى قرن 19، در كنار عواملى چون توسعه ى 
ــد آمد و اين امكان را  ــتن اوقات فراغت پدي ــل، افزايش درامد و داش حمل و نق
ــاً تحول  ــهرها ديدن كنند. اساس ــاد كرد كه تعداد بيش ترى از حومه ى ش ايج
تدريجى جامعه از شكل روستايى به سبكى كه عمدتاً شهرى بود، عامل اصلى 

توسعه ى گردشگرى روستايى است [شارپلى، 1380: 4].
ــتايى حوزه هايى مانند گردشگرى  ــگرى روس از آن جا كه اصطالح گردش
ــز دربرمى گيرد،  ــگرى فرهنگى را ني ــاورزى و گردش ــگرى كش حومه، گردش
ــگرى طبيعت و يا  ــگرى سبز و گردش ــت ها، گردش با مفاهيمى مانند بوم زيس

.[Whelan, 1991] اكوگردشگرى نيز ارتباط معنايى نزديكى پيدا مى كند

گردشگرى و اكوتوريسم رويكرد جديدى در 
توسعه ى روستايى است كه مى تواند عالوه بر بهبود 

و رشد اقتصادى، امكان حفاظت از محيط زيست 
روستايى و حمايت از فرهنگ بومى و تقويت آداب و 

رسوم اجتماعى محلى را فراهم كند
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گونه هاى گردشگرى روستايى
ــدى بالقوه و ظرفيت هاى  ــتايى داراى توانمن با توجه به اين كه نواحى روس
طبيعى متعددى براى توسعه ى گردشگرى هستند، مى توان انواعى از گردشگرى 
روستايى را برشمرد كه با توجه به اهداف گردشگرى و براساس شرايط فرهنگى، 
اقليمى، و اقتصادى نواحى روستايى شكل مى گيرند. براساس انگيزه ى گردشگران 
از سفر به روستا، شمار زيادى از گونه هاى متفاوت گردشگرى روستايى نيز وجود 
ــتايى اشاره شده  ــگرى روس دارد. در جدول 1 به اختصار به انواع گونه هاى گردش

است.
توسعه ى روستايى و جايگاه گردشگرى روستايى در ارتقاى آن

توسعه ى روستايى از ديدگاه هاى گوناگون مورد ارزيابى و بازبينى قرار گرفته 
است، ولى هنوز اجماع نظر جامعى درباره ى معنا و حوزه ى قلمرو خاص آن ديده 
نمى شود. در هرحال، توسعه ى روستايى را مى توان فرايند توانمندسازى و تقويت 
ــت، كارايى و خودبسندگى  ــتر كيفيت زندگى و محيط زيس قابليت زندگى در بس
 Holand,] اقتصادى و نگهداشت و بهبود زيست بوم در نواحى روستايى دانست
ــعه ى  ــتايى تنها معطوف به توس ــعه ى روس 7 :2003]. با توجه به اين كه توس
كشاورزى نمى شود، مى توان فرصت هايى را براى كارامدى بيش تر فرايند توسعه ى 
ــتايى در نظر گرفت. در اين ميان، گردشگرى روستايى را بايد رويكردى در  روس
راستاى توانمندسازى روستايى براى برخوردارى از معيشت پايدار و بهبود كيفيت 
زندگى در بستر نگاهى ويژه به توسعه ى كشاورزى به عنوان يكى از فعاليت هاى 
ــرى دانست. براين اساس، گردشگرى عالوه بر بهبود و رشد اقتصادى  حياتى بش
ــتايى را همراه با حمايت از فرهنگ بومى  ــتا، امكان حفاظت از محيط روس روس
ــوم اجتماعى محلى فراهم مى آورد. بنابراين، بايد با ارزيابى  و تقويت آداب و رس
شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى، به تبيين جايگاه گردشگرى در 
توسعه ى روستايى پرداخت. در اين ميان، توجه به رويه ى توسعه ى پايدار و تطابق 

اهداف گردشگرى روستايى با توسعه ى روستايى، الزم به نظر مى رسد.

نقش گردشگرى روستايى در توسعه ى پايدار روستاهاى ايران
توريسم روستايى از دو جهت داراى اهميت است: يكى از ديدگاه حضور در 
ــترده ى جهانى و ديگرى تأكيد بر توسعه ى سياست هاى محلى  يك فعاليت گس
ــفانه برخى پيش داورى ها و نگرش ها  ــرايط فعلى ايران، متأس و منطقه اى. در ش
درباره ى مفهوم واقعى گردشگرى و چگونگى برنامه ريزى در صنعت توريسم، در 
اذهان بسيارى از مسئوالن و برنامه ريزان نقش بسته كه به سردرگمى در شناخت 

ماهيت مسائل گردشگرى و توسعه ى آن منجر شده است [ارمغان، 1385].
مناطق روستايى در ايران از تنوع وسيع فرهنگى، آداب و رسوم و منابع طبيعى 
برخوردارند و از روستاهاى سرسبز دامنه هاى البرز گرفته تا روستاهاى گرم مناطق 
ــتاهاى واقع در كوهستان هاى غربى كشور، همه پر از  ــور و نيز روس كويرى كش
جاذبه هاى شناخته شده و ناشناخته اى هستند كه مى توانند فرصت مغتنمى را براى 
رواج و گسترش برنامه ريزى شده، سازمان يافته و مبتنى بر اهداف توسعه اى اين نوع 
گردشگرى به دست دهند. البته در اين نوع گردشگرى، بحث فرهنگ در مناطق 
ــرمايه هاى اجتماعى گردشگران بسيار حائز اهميت است. به دليل  روستايى و س
تفاوت هاى فرهنگى كه در گستره ى ايران مى توان مشاهده كرد، توزيع مشاغل 
بين مردم روستا از مزيت هاى مهم صنعت گردشگرى روستايى است. ايجاد درامد 
اضافى و مكمل و گسترش فرصت هاى شغلى در زمينه هاى كشاورزى، از ديگر 
مزيت هاى توسعه ى صنعت گردشگرى است كه نقش عمده اى در فقرزدايى، رفاه 
ــتاها دارد. هم چنين بازار جديدى براى فروش محصوالت كشاورزى  و رونق روس

و توليدى به وجود مى آيد.
ــتايى مى تواند فعاليت هاى اقتصادى  ــترش گردشگرى روس به هرحال، گس
ــتايى به وجود آورد. اين فرصت هاى شغلى  ــاغل متنوعى را در مناطق روس و مش
ــت به طور مستقيم يا غيرمستقيم مانند  ــتند، ممكن اس كه بيش تر خدماتى هس
ــازمان دهى، بازاريابى،  ــاوره اى و راهنمايى، س حمل و نقل، هتل دارى، خدمات مش
توليدات صنايع دستى و روستايى و... به وجود آيند. اين كاركرد گردشگرى مى تواند 

انواع 
گردشگرى 

روستايى

انگيزه ى سفر

طبيعى
فرهنگى

اكو اكولوژى

دهكده اى

كشاورزى

مزرعه

تفريحى
درمانى
زيارتى
ورزشى

در تعامل با جاذبه هاى طبيعى ـ اكولوژيكى شكل مى گيرد.
در ارتباط با فرهنگ، تاريخ و ميراث فرهنگى و باستانى اقوام روستايى در نظر گرفته مى شود.

عالوه بر جاذبه هاى طبيعى (رودخانه، اكوسيستم هاى طبيعى، درياچه ى فصلى و كوهستان) با زندگى، 
هنجارها و آداب اجتماعى مردم روستايى كه در حوزه ى تعامل و برهم كنش با جاذبه هاى طبيعى نيز 

قرار مى گيرد، داراى ارتباط و پيوستگى نزديك است.
در اين نوع گردشگرى، گردشگران با اقامت در دهكده هاى روستايى ـ و نه صرفًا روستا ـ و شركت 
در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى روستا، از تجربه ى زندگى در دهكده هاى روستايى برخوردار 
مى شوند و با مشاركت در فعاليت هاى روستاييان، به تجربه ى زندگى روستايى در دوره اى مشخص 

مى پردازند.
اين نوع گردشگرى را فرايندى براى ترويج كشاورزى در روستا و تبيين جايگاه كشاورزى در اذهان 
گردشگران و بهبود محصوالت كشاورزى در روستا مى دانند. گردشگران با شركت در فعاليت هاى 
امكانات  از  ميزبان،  مناطق  اكوسيستم  در  منفى  پيامدهاى  ايجاد  بدون  روستايى  كشاورزى  سنتى 

مشاركت در فعاليت هاى كشاورزى روستايى برخوردار مى شوند.
در اين نوع گردشگرى، اقامتگاه و سكونتگاهى در مزارع روستايى براى گردشگران در نظر گرفته 
مى شود. آن ها با اقامت در مزرعه ها، عالوه بر شركت در فعاليت هاى اقتصادى و كشاورزى مربوط به 

مزرعه، از تمامى جاذبه هاى طبيعى و فعاليت هاى تفريحى در مناطق روستايى برخوردار مى شوند.
براى گذراندن تعطيالت، تفريح، استراحت و استفاده از آب و هواى گرم تر يا خنك تر.

با اهداف پزشكى ـ درمانى و استفاده از آب و هواى پاك.
با انگيزه ى تأمين نيازها و خواسته هاى معنوى و مادى.

به منظور استفاده از شرايط آب و هوايى مناسب براى برخى ورزش ها در بعضى نواحى روستايى.

جدول 1. گونه هاى گردشگرى روستايى

در اكوتوريسم پايدار، استمرار 
منافع بلندمدت مطرح است 
و در اين رابطه، اكوتوريست 

كسى است كه درصدد كسب 
تجربه ى صحيح و معتبر از 
طريق چالش هاى فكرى و 

فيزيكى است
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به حل معضل بى كارى، كاهش نرخ مهاجرت جمعيت روستايى به كالن شهرها 
ــترش حاشيه نشينى بينجامد و به انتقال آرام نيروى بى كار پنهان و  و كنترل گس
آشكار از بخش كشاورزى به سمت بخش هاى خدماتى و فرصت هاى شغلى جديد 

با تأكيد بر خوداشتغالى كمك بزرگى كند [شمال نيوز، بى تا].
ــتايى تمامى فعاليت هاى گردشگرى مرتبط با جاذبه هاى  ــگرى روس گردش
ــتى و درمانى، هنرى و  ــگرى طبيعى، فرهنگى، ورزشى، آموزشى، بهداش گردش
ــامل مى شود. حيطه هاى فعاليت گردشگران با توجه به نوع  ميراث فرهنگى را ش
گردشگرى آن ها، اعم از توجه به جاذبه هاى طبيعى، اجتماعى و تاريخى، متعدد و 
متنوع است. در اين راستا، گردشگرى روستايى كليد طاليى كشورهايى به حساب 
ــد كه در بازار مدرنيته و عصر رايانه، به جاى زندگى مجازى، زندگى طبيعى  مى آي
ــورى  ــم در كش را در معرض ديد همگان قرار مى دهند. به ويژه اين نوع از توريس
ــتره ى وسيعى از انواع مناطق جغرافيايى گوناگون از كوير  هم چون ايران كه گس
ــاحل، روستاهايى  ــت و كوير و جنگل و س تا جنگل را دربرگرفته و در كوه و دش
ــى دارد، مى تواند پربارتر و جذاب تر از هر نقطه ى  ــوردار از فرهنگ غنى ايران برخ

ديگر دنيا باشد.
به طور كلى اكوتوريسم و توريسم روستايى مى تواند:

� به حفظ تنوع زيستى كمك كند.
� در تأمين رفاه جوامع محلى مشاركت داشته باشد.

� ويژگى هاى خرده فرهنگ ها را تقويت كند.
ــكل هاى خود كه سبب جذب اكوتوريست ها و  � از طريق فعال كردن تش

ارائه ى خدمات به آن ها مى شود، اشتغال زايى را تقويت كند.
� سبب التزام افراد به مصرف كمتر منابع تجديدناپذير شود.

� تقويت مشاركت هاى مردمى را سبب شود.

نتيجه گيرى و پيشنهاد
ــى داراى جاذبه هاى  ــعه ى نواح ــگرى در كمك به توس امروزه نقش گردش
ــگرى روستايى يكى از اشكال  ــگرى بر همگان آشكار شده است. گردش گردش
ــت كه هر روز بر ميزان توجه و تأكيد بر آن در برنامه ريزى هاى  ــگرى اس گردش
ــگرى روستايى گستره اى فراگير از  ــتايى و منطقه اى افزوده مى شود. گردش روس
ــهيالت را شامل مى شود كه به وسيله ى روستاييان براى  فعاليت ها، خدمات و تس
ــگران در نواحى روستايى صورت  ــت گردش ــتراحت، جذب و نگهداش تفريح، اس
مى گيرد و مى تواند گردشگرى كشاورزى، گردشگرى مزرعه، گردشگرى طبيعى، 

گردشگرى فرهنگى، گردشگرى جنگل و اكو گردشگرى را نيز دربرداشته باشد.
ــى مولد در زمينه ى كسب درامد و  ــم به عنوان بخش بنابراين، بخش توريس
ــزايى دارد. به طورى كه بسيارى از  ــورها نقش بس ــتغال، در اقتصاد كش ايجاد اش
ــورها به صنعت پوياى توريسم به عنوان منبع اصلى درامد، اشتغال زايى، رشد  كش
ــعه ى ساختارهاى زيربنايى نگاه مى كنند. اين صنعت در  بخش خصوصى و توس
ــت و انواع متفاوت آن، ازجمله  ــد بوده اس ــرعت در حال رش دهه هاى اخير به س
ــتايى، اكوتوريسم و صنايع دستى كه بيش تر نمونه هايى مربوط به  توريسم روس

محيط طبيعى و روستا هستند نيز، از قبال و توجه بسيارى برخوردار شده اند.
ــگرى و اكوتوريسم روستايى با ظرفيت هاى خاص خود، در توسعه ى  گردش
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و اكولوژيكى روستاها نقش تعيين كننده اى دارند. به 
گونه اى كه بخش جدايى ناپذير گردشگرى ايجاد مشاغل و زيرساخت هاى مربوط 
به آن است. افزايش مشاغل با خود تنوع مشاغل و هم چنين تنوع سود را به دنبال 
داشته و منابع درامدى روستاييان را افزايش مى دهد. در اين ميان، گردشگران نيز 
تجربه ى يك زندگى روستايى را به دست مى آورند و با طبيعت بودن و لزوم حفظ 
آن را ياد مى گيرند. از آن جا كه گردشگرى با محيط طبيعى و فعايت هاى اجتماعى ـ 

اقتصادى رابطه ى متقابل دارد، مى تواند آثار مثبت و منفى برجاى گذارد.
توسعه ى گردشگرى روستايى، به مثابه ى بخشى ارزشمند و روبه پيشرفت 
در زمينه ى رهيافت اقتصادى مطرح است و در زمينه ى سرمايه گذارى، با توجه به 
در دست رس بودن منابع، پايين بودن قيمت ها، و كوچك بودن طرح ها در مقايسه 
ــگرى  ــگرى، خطرات و هزينه هاى كمترى دارد. گردش با ديگر طرح هاى گردش
ــتغال پوياى تجارت  ــد اقتصادى، ايجاد تنوع و ثبات در اش ــتايى موجب رش روس

ــد درآمد به صورت فعاليت هاى چندگانه،  ــترش فرصت ها براى رش و صنايع، گس
ايجاد بازارهاى جديد براى محصوالت كشاورزى و گسترش مبناى يك اقتصاد 

منطقه اى مى شود.
در خاتمه با توجه به مطالب ذكر شده در اين مقاله، پيشنهادهاى زير را ارائه 

مى كنيم:
1. شناخت جاذبه هاى گردشگرى كشور ايران و برنامه ريزى جامع براى آن، 

با توجه به امكانات و محدوديت هاى كشور؛
2. ايجاد انگيزه هاى كافى و اوليه در روستاييان، از طريق حمايت مالى و فنى، 

براى شركت آنان در پروژه هاى توريستى؛
ــم  ــگرى و اكوتوريس ــوزش همه جانبه در زمينه ى ارزش هاى گردش 3. آم

روستايى؛
4. تهيه و پخش برنامه از طريق رسانه هاى جمعى و اينترنت، به منظور تبليغ 

جاذبه هاى گردشگرى روستايى؛
5. ملحوظ داشتن جذابيت هاى گردشگرى روستاها در متون درسى دوره هاى 

گوناگون تحصيلى.
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1. Ecotourism
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نازيا ملك محمودى
سرگروه جغرافياى متوسطه شهر تهران

اخبــــار جغرافيـــــايــــى

ــته، بين دانش آموزان جهان رقابتى علمى در جريان  طى سال هاى گذش
بوده است و همه ساله تعدادى از اين نخبگان را در نقطه اى از جهان گرد هم 
ــركت مستمر  ــالم به نبردى علمى وادارند. ش مى آورند تا آن ها را در رقابتى س
ــال هاى  ــتعد و خالق ايرانى در المپيادهاى علوم گوناگون س دانش آموزان مس

اخير، مدال هاى رنگارنگى را براى كشورمان به ارمغان آورده است.
از سال 1996، المپيادهاى جغرافيايى به صورت دو ساالنه و با اين اهداف 

برگزار شده اند: 
ــا و محيطى كه  ــوزان به علم جغرافي ــه ى دانش آم ــن عالق 1. برانگيخت

انسان ها در آن زندگى مى كنند.
2. اختصاص زمانى به بحث درباره ى جغرافيا به عنوان يكى از موضوعات 
ــود و توجه به كيفيت دانش، مهارت ها و  ــه مطرح ش مهمى كه بايد در مدرس

منافعى كه دانش آموزان از اين راه به دست مى آورند.
ــى ميان دانش آموزان  ــم آوردن زمينه ى برقرارى روابط اجتماع 3. فراه

كشورهاى گوناگون و نيز ايجاد زمينه براى درك متقابل.
ــوان در عرصه ى  ــل ج ــادل و انتقال يافته ها و تجربيات علمى نس 4. تب

جهانى.
ــان المپياد جغرافيا در  ــورهاى متفاوتى ميزب ــا توجه به اين اهداف، كش ب

سال هاى گذشته بوده اند.

هر كشور مى تواند تيمى متشكل از سه دانش آموز را كه تا 30 ژوئن سال 
ــن آن ها 16 تا 18 سال باشد، براى شركت در المپياد معرفى كند. اين  اجرا، س
ــت اندر  ــان دس ــيله ى دو نفر از افرادى كه در كشورش دانش آموزان بايد به وس
ــتند، همراهى شوند. در صورتى كه فضاى كافى وجود داشته  كار جغرافيا هس
ــود كه عضو چهارمى نيز براى تيم خود  ــد، شايد به كشورها اجازه داده ش باش

معرفى كنند.
ــفر تيم  ــد (ويزا) و هزينه هاى س ــئول تأمين بيمه، روادي ــور مس هر كش
ــود.  ــت. البته يك كمك 350 يورويى به ازاى هر فرد پرداخت مى ش خود اس
ــطح كشور انتخاب كرده اند،  ــورهايى كه تيمشان را براساس رقابت در س كش
ــه مؤلفه مورد  ــوند. در اين المپياد س ــاد پذيرفته مى ش ــركت در المپي براى ش

آزمايش قرار مى گيرد:
1. پاسخ نوشته ها و آزمون كتبى (40 درصد)

2. آزمايش چند رسانه اى (20)
3. كار علمى (40 درصد)

زبان رسمى المپياد انگليسى است.
ــناخت بيشتر محيط  با توجه به اهميت علم جغرافيا در دنياى كنونى و ش
ــتفاده ى بهينه از منابع موجود، به نظر مى رسيد كه برگزارى اين  پيرامون و اس
ــتاى چنين  ــترى قرار بگيرد. در راس ــور ما بايد مورد توجه بيش المپياد در كش
ــهر تهران در سال تحصيلى 87 -1386 اقدام  اهدافى، معاونت متوسطه ى ش
ــى المپياد جغرافيا بين دانش آموزان دبيرستان هاى فرهنگ و  به اجراى آزمايش

نمونه دولتى شهر تهران مبادرت كرد. 
ــى  ــران» به عنوان بازوى آموزش ــهر ته ــى جغرافياى ش « گروه آموزش
ــؤال براى برگزارى  ــت را در انتخاب منابع و طراحى س ــى، اين معاون و اجراي
ــه به صورت امتحان  ــع آزمون در مرحله ى اول ك ــاند. مناب آزمون ها يارى رس
ــطه.  ــد، عبارت بودند از كتاب جغرافياى 1 و 2 دوره ى متوس ــت برگزار ش تس

تعداد شركت كنندگانكشور ميزبانسال برگزارى المپياد

5 كشورهلند1996
10 كشورپرتغال1998
14 كشوركره جنوبى2000
14 كشورآفريقاى جنوبى2002
16 كشورلهستان2004
23 كشوراستراليا2006
تونس2008
2010

برگــــــزارى سه دوره 
ــون علمـــى (المپياد) جغرافيــا در  آزم
شهـــــــر تهـــران

جدول1. كشورهاى ميزبان المپياد جغرافيا و تعداد شركت كنندگان هر دوره 
در فاصله ى سال هاى 1996-2010
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منابع آزمون مرحله ى دوم كه به صورت تست  و تشريحى برگزار شد عبارت 
بودند از:

1. كتاب جغرافياى پيش دانشگاهى دوره ى متوسطه.
2. ژئوپوليتيك. عزت اهللا عزتى. انتشارات سمت. بهار 1377. فصل دوم. 

از ص 75 تا 102.
3. آب و هواشناسى كاربردى. حسين محمدى. انتشارات دانشگاه تهران. 

.1385
ــا فالحى و رضا  ــى. ترجمه ى غالمرض ــات مكان ــامانه هاى اطالع 4. س

احمديه. سازمان نقشه بردارى كشور. 1383.
5. چشمى در آسمان. دورتى هاپر. ترجمه ى احمد دالكى. نشر دانشگاهى. 

.1363
ــفند  ــتى در تاريخ 2 اس ــال اول، مرحله ى اول آزمون به صورت تس در س
ــدند. در مرحله ى دوم كه به صورت  ــد و 116 نفر انتخاب ش 1386 برگزار ش
ــد و سه نفر از  ــت 1387 برگزار ش ــريحى در تاريخ 14 ارديبهش ــتى و تش تس
ــوزان از اجراى آزمون  ــتقبال دانش آم ــدند. در پى اس دانش آموزان انتخاب ش
ــون، معاونت  ــى از اهداف برگزارى آزم ــا و حصول برخ ــى درس جغرافي علم
متوسطه ى شهر تهران مصمم شد اين آزمون را در سطح دانش آموزان پايه ى 
ــهر تهران برگزار كند.  ــته ى ادبيات و علوم انسانى ش ــوم مدارس داراى رش س
ــفند 1387  ــؤال چهارگزينه اى در تاريخ 14 اس ــه ى اول آزمون با 50 س مرحل
ــده، 100 نفر به  ــركت كنن ــان حدود 1350 دانش آموز ش ــد و از مي برگزار ش
ــتى و تشريحى  مرحله ى دوم راه يافتند. در مرحله ى دوم نيز كه به صورت تس
ــه نفر از دانش آموزان به شرح  ــد، س ــت 1388 برگزار ش در تاريخ 10 ارديبهش

جدول 2 انتخاب شدند.

ــؤال چهارگزينه اى  ــومين دوره ى آزمون نيز، مرحله ى اول با 50 س در س
ــركت  ــد كه از ميان 2250 دانش آموز ش ــفند 1388 برگزار ش ــخ 3 اس در تاري
ــرگروه هاى جغرافياى  ــر به مرحله ى دوم راه يافتند. تمامى س كننده، 115 نف
ــه عنوان ناظر از  ــطه ب ــهر تهران با ابالغ معاونت متوس مناطق 19 گانه ى ش
ــت كه دانش آموزانى از  ــايان ذكر اس مدارس مجرى بازديد به عمل آوردند. ش
ــتان و بلوچستان در اين آزمون  ــتان هاى آذربايجان شرقى، كرمان و سيس اس
ــركت داشتند. مرحله ى دوم آزمون در تاريخ 6 ارديبهشت 1389 برگزار شد  ش

و سه دانش آموران به شرح جدول 3 انتخاب شدند.

مدرسهمنطقهرتبهنام و نام خانوادگىرديف
فرهنگدواولحميد پيشوا1
طلوعدودوممهشيد خان باباى نورى2

طلوعدوسومشيوا كرمى3

مدرسهمنطقهرتبهنام و نام خانوادگىرديف
فرهنگدواولزهرا اسدى رازى1
طلوعدودومسيده مريم نورى2

فرهنگدوسوماشكان رجبى3

ــاله در مراسم خاصى تقدير به عمل  از تمامى دانش آموزان منتخب هر س
مى آيد.

ــئولين امر، به خصوص «باشگاه دانش پژوهان  اميد است با همكارى مس
جوان»، در دوره هاى بعدى  شاهد شركت دانش آموزان مستعد در سطح ملى و 

كسب رتبه توسط اين عزيزان در المپيادهاى جهانى باشيم. جدول2. نفرات اول تا سوم آزمون علمى درس جغرافيا - 1388

جدول3. نفرات اول تا سوم آزمون علمى درس جغرافيا - 1389
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راهنماى فضا
مؤلف: پيتر باند

مترجم: مهندس احمد دالكى
ناشر: مؤسسه ى جغرافيايى و كارتوگرافى گيتاشناسى

سال نشر: 1388
نوبت چاپ: اول

قيمت: 5000 تومان
ــى  ــش اطالعات فضايى و ستاره شناس ــا، براى افزاي ــاب راهنماى فض كت
ــده است. اين كتاب در  ــبحان تدوين ش ــمان زيباى خداى س عالقه مندان به آس
ــى و سيارات آن مى پردازد، دنباله دارها را  بخش اول، به معرفى منظومه ى شمس

معرفى مى كند و خوانندگان را با تولد ستارگان آشنا مى سازد.
ــان ها و به خصوص كهكشان راه  ــامل معرفى كهكش بخش ديگر كتاب ش

حوضه هاى آبخيز كوچك (مطالعه ى موردى: حوضه ى آبخيز دره كرهـ  بوشهر)؛
� مطالعه ى تطبيقى چهار نمايه ى خشك سالى هواشناسى بر پايه ى عملكرد 

نسبى محصول گندم ديم در استان همدان؛
ــى توسعه ى كارست در توده ى پرآوـ بيستون با استفاده از ضرايب  � بررس

فرود، زمان مرگ چشمه ها و تحليل نتايج ايزوتوپى و شيميايى؛
� ارزيابى  ژئومورفيك فعاليت هاى تكتونيكى در حوضه ى زهكشى سعيدآباد 

چاى؛
ــتفاده از روش هاى  ــهر اراك با اس ــش اراضى ش ــه ى پوش � تهيه ى نقش

طبقه بندى شبكه ى عصبى مصنوعى و حداكثر احتمال؛
ــى ارتباط مورفولوژى گياهى با خصوصيات مورفومترى بنكاهاى  � بررس

گونه «رومارياتور سستانيكا»؛
ــتان خراسان رضوى براساس سيگنال هاى  � پيش بينى بارش بهاره ى اس

بزرگ مقياس اقليمى با استفاده از شبكه هاى عصبى مصنوعى.

ـــى  معرفــــــ
ـــاب ــ كتــــــ

كـــــــــــــوروش اميــــــــرى نيــــــــا
ــتادان، دبيران و  ــه را به اس ــا» مطالعه ى اين مجل ــد آموزش جغرافي «رش

دانشجويان رشته ى جغرافيا و ساير رشته هاى مرتبط توصيه مى كند.

پژوهش هاى جغرافياى انسانى
شصت ونهمين شماره ى «پژوهش هاى جغرافياى انسانى» دانشگاه تهران در 

پاييز 1388 با اين مقاالت منتشر شد:
� تحليل سطح پايدارى شهرى در سكونتگاه هاى غيررسمى (مورد: شهر 

سنندج)؛
ــرزمين ايران و تركيه در مناطق مرزى  ــت هاى آمايش س � تحليل سياس

هم جوار؛
� مديريت فضاى سبز شهرى منطقه ى 9 شهردارى تهران؛

ــهرى با استفاده از تابع  ــعه ى اراضى ش � ارزيابى كمى ميزان تمركز توس
ــهر،  ــهرهاى اسالم ش ــه: محدوده ى ش ــورد مطالع Ripley’s K در GIS (م

رباط كريم و نسيم شهر)؛
� تحليل عوامل مؤثر بر الگوى مشاركتى توسعه ى روستايى (مورد مطالعه: 

حوضه ى آبخيز حبله رود)؛
� نقش توانمندسازى در توسعه ى كشاورزى (مورد مطالعه: استان اردبيل)؛

� تبيين فرايند شكل گيرى، تكوين و دگرگونى مناطق كالن شهرى.
� تحليلى بر الگوى گسترس كالبدىـ  فضايى شهر مرودشت با استفاده از 

مدل هاى انتروپى شانون و هلدرن و ارائه ى الگوى گسترش مطلوب آتى آن؛
رشد آموزش جغرافيا مطالعه ى اين مجله را به استادان، دبيران، دانشجويان 

رشته ى جغرافيا و ساير رشته هاى مرتبط توصيه مى كند.

مجله ى علمى پژوهشى مطالعات و پژوهش هاى شهرى و 
منطقه اى

ــهرى و منطقه اى» دانشگاه  ــماره ى «مطالعات و پژوهش هاى ش اولين ش
اصفهان در تابستان 1388 با اين مقاالت منتشر شد:

� بررسى ابعاد پيش گيرى از بحران زلزله (مطالعه ى مورد: شهر بابل)؛

شيرى است. ضمنًا  به فضا و جهان هاى دور، شاتل هاى فضايى، زندگى در فضا و 
ماهواره ها سر مى زند و به اين سؤال كه آيا در فضا كسى هست يا نه، مى پردازد.

«رشد آموزش جغرافيا» مطالعه ى اين كتاب را به دانشجويان، دبيران جغرافيا، 
ــت وجوگرى كه در ذهن خود سؤاالت زيادى درباره ى  جوانان و عالقه مندان جس

هستى و ستارگان دارند، توصيه مى كند.

فصل نامه ى جغرافيا و توسعه
ــماره ى «فصل نامه ى جغرافيا و توسعه» دانشگاه سيستان و  ــانزدهمين ش ش

بلوچستان در زمستان 1388 با اين مقاالت منتشر شد:
� شناسايى منشأ و مسير رطوبت بارش هاى فوق سنگين استان بوشهر

� تأثير تكتونيك جنبا بر مورفولوژى مخروط افكنه ى درختنگان در...
� تكتونيك نمكى و آثار ژئومورفولوژيكى آن در آذربايجان.

� تحليل مقايسه اى روند بارش و خشك سالى حوضه ى خزر
ــگرى (DMS) و چالش هاى  ــد گردش ــام مديريت مقص ــناخت نظ � ش

توسعه ى...
� براورد فرسايش و رسوب از طريق ارزيابى متغيرهاى تأثيرگذار در...

ــتفاده  ــور در دوره ى 2039ـ2010 ميالدى با اس � ارزيابى تغيير اقليم كش
از...

ــاى  ــيت متغيره ــل حساس ــدل HEC-HMS در تحلي ــرد م � كارب
ژئومورفولوژى...

رشد آموزش جغرافيا مطالعه ى اين مجله را به استادان، دبيران، دانشجويان 
رشته ى جغرافيا و ساير رشته هاى مرتبط توصيه مى كند.

پژوهش هاى جغرافياى طبيعى
شصت ونهمين شماره ى «پژوهش هاى جغرافياى طبيعى»، دانشگاه تهران 

در پاييز 1388 با اين مقاالت منتشر شد:
� مسيريابى رقومى سيكلون هاى خاورميانه در دوره ى سرد سال؛

ــايش خندقى در  ــوب حاصل از فرس ــى عوامل مؤثر در توليد رس � بررس
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نوبت چاپ: اول/ پاييز 1388
قيمت: 1200 تومان

كتاب آشنايى با GPS يا سرعت نگار لحظه اى، ششمين كتاب از مؤلف است 
ــيده است. وى ابتدا به تعاريف و مفاهيم موقعيت،  كه در پاييز 1388 به چاپ رس
معرفى و آموزش مقدماتى GPS و تاريخچه ى GPS پرداخته و بعد از شرح طرز 
كار GPS، ماهواره ها و تعدادى از وب سايت هاى مرتبط با GPS را معرفى كرده 
است. سپس مختصات GPS شده ى مراكز و واحدهاى دانشگاه پيام نور استان 
مركزى را ارائه داده و در انتها، عكس هايى از دستگاه GPS را به نمايش گذاشته 

است. مطالعه ى اين كتاب به عالقه مندان توصيه مى شود.

كتاب مباني زمين گردشگري با تأكيد بر ايران، 
نوشته مهندس بهرام نكوئي صدري، 

توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها منتشر شد.

� بررسى كاربرى اراضى شهر نورآباد ممسنى با استفاده از سيستم اطالعات 
جغرافيايى (GIS)؛

ــتفاده كنندگان از  ــنجش عوامل تأثيرگذار بر ديدگاه اس ــى در س � پژوهش
فضاهاى فراغتى در شهر تهران؛

ــتايى و عوامل مؤثر  � تحليلى بر ارزش هاى اجتماعى جوانان مناطق روس
بر آن؛

� تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگرى در ناحيه ى ساحلى چابهار با 
استفاده از مدل راهبردى SWOT؛

� بهره ورى صنايع كارگاهى كوچك و تأثير آن بر توسعه ى شهرى (مورد 
پژوهش؛ شهر بومهن)؛

� پيامدهاى مهاجرت براى خانوارهاى مهاجر به شهر تهران.
رشد آموزش جغرافيا مطالعه ى اين مجله را به استادان، دبيران، دانشجويان 

رشته ى جغرافيا و ساير رشته هاى مرتبط توصيه مى كند.

مجله ى علمى پژوهشى جغرافيا و برنامه ريزى محيطى
سى وپنجمين شماره ى «جغرافيا و برنامه ريزى محيطى» دانشگاه اصفهان در 

پاييز 1388 با اين مقاالت منتشر شد:
ــاك و ژئومورفولوژى (مطالعه ى  ــا و نگرش فضايى در مطالعات خ � فض

موردى: سرآب حوضه ى آبى زاينده رود)؛
ــعه و نابرابرى هاى ناحيه اى در نقاط  ــطوح توس � تحليلى بر روند تغيير س

شهرى استان آذربايجان شرقى در سال هاى 1365، 1375 و 1385؛
� نقش و جايگاه برنامه ريزى چندبعدى در توسعه ى توريسم و اكوتوريسم 

(مطالعه ى موردى: منطقه ى خر و طبس)؛
ــرقى و غربى  ــارش و توپوگرافى در دامنه هاى ش ــى رابطه بين ب � بررس

منطقه ى كوهستانى تالش؛
ــيل (نمونه ى مطالعاتى:  ــر مديريت بحران س ــر رگبارهاى منفرد ب � تأثي

حوضه ى فارسان)؛
� بررسى ميزان مشاركت عشاير بخش ديشموك، در طرح هاى توسعه ى 

روستايى؛
� تحليل مقايسه اى ارتباطات بين مؤلفه هاى مورفومترى بنكا و موفولوژى 

گياهى گونه هاى... در كفه ى خيرآباد سيرجان؛
� ارزيابى نسبى فعاليت هاى تكتونيكى با استفاده از تحليل هاى شكل سنجى 

(مورد نمونه: حوضه ى اوجان چاى، شمال شرقى كوهستان سهند)؛
� براورد انرژى باد در ايستگاه هاى همديدى استان اصفهان.

رشد آموزش جغرافيا مطالعه ى اين مجله را به استادان، دبيران، دانشجويان 
رشته ى جغرافيا و ساير رشته هاى مرتبط توصيه مى كند.

آشنايى با GPS يا سرعت نگار لحظه اى
مؤلف: دكتر گيتى صالحى اصفهانى

ناشر: نيك خرد

ــناختي با تكيه بر ارزش هاي ذاتي اشكال زمين شناختي و  ميراث زمين ش
ــده است. اين ارزش هاي ذاتي ممكن است شامل  ژئومورفولوژي پايه گذاري ش
ارزش هاي علمي، زيبايي شناختي، تفريحي و فرهنگي باشد. بنابراين شناسايي 
ميراث زمين شناسي يك كشور يا يك منطقه از جمله مهم ترين اقدامات براي 
ثبت تاريخ زمين شناسي هر كشور است كه با ميراث معدن كاري و فلزكاري كهن 

در صنعت زمين گردشگري مورد توجه آموزشي و حفاظتي قرار مي گيرند.
ــگري از جمله علوم جديدي است كه طي 10  علم كاربردي زمين گردش
سال اخير شاهد پيشرفت آن بوده ايم. اين علم شامل هرگونه فعاليت گردشگري 

است كه در يك محيط زمين شناختي يا معدني رخ مي دهد.
ــگري و تلفيق آن با علوم زمين، در ارتقاي اقتصادي،  نقش صنعت گردش
ــايي و حفظ دارايي هاي طبيعي ـ  فرهنگي و اجتماعي، و ترويج صلح، و شناس
فرهنگي و مكان يابي آن بر كسي پوشيده نيست. با وجود پيشرفت هاي گسترده 
ــگري در جهان، هنوز سؤاالت بسياري درخصوص تلفيق  در علم زمين گردش
ــگري با علوم زمين در ميان صنعت گردشگري بدون پاسخ مانده است  گردش
كه انتظار مي رود با گسترش صحيح فعاليت گشت پردازها و حمايت آن ها توسط 

مديران دولتي در آينده، جايگاه زمين گردشگري به طور علمي مشخص شود.
كتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول اين كتاب اشاره اي 
ــگري و زمين گردشگري و اهميت اين صنعت شده  به تاريخچه صنعت گردش
است. انواع زمين گردشگري و تورهاي آن در فصل دوم مورد بحث قرار گرفته 
ــت. تفسير و ابزار آن براي برگزاري تورهاي زمين گردشگري و آماده سازي  اس
سايت ها در فصل سوم كتاب تشريح شده است. حفاظت از طبيعت و اركان اصلي 
علم كاربردي زمين گردشگري است كه همراه با جنبش ژئوپارك ها و آموزش 
ــاره شد و در فصل پنجم، آينده اين صنعت  همگاني در فصل چهارم به آن اش
به طور خالصه، تبيين شده است. كتاب حاضر براي دانشجويان رشد مديريت 
گردشگري در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، به عنوان منبع كمك درسي 
«جغرافياي گردشگري» تدوين شده است اما مي تواند براي ساير عالقه مندان 
و دست اندركاران امر گردشگر نيز مفيد باشد. اين كتاب در 220 صفحه و مبلغ 

32500 ريال در اختيار خوانندگان قرار گرفته است.
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ــفيد (بيالروس) ــيه س نام رسـمي: جمهوري روس
Byelarus ــالروس نـام محلـي: بي

BELARUS (BY) (بيالروس) ــفيد نام بين المللي: روسيه س

مقدمـه
روسيه ي سفيد يا بيالروس، با مساحت 207/595 كيلومترمربع (هشتاد 
ــور جهان)، سرزميني است واقع در اروپاي شرقي كه از هر  و چهارمين كش
ــكي محصور است. از شمال خاوري و خاور به روسيه، از جنوب  ــو در خش س
ــمال غربي به كشورهاي ليتواني و  ــتان و از ش به اوكراين، از غرب به لهس
ــكايا» واقع در  ــت. بلندترين نقطه ي آن به نام «دزرژينس التويا محدود اس
ــك»، 346 متر ارتفاع دارد. رودخانه هاي دنيپر، دويناي غربي،  غرب «مينس
ــتند. مانداب هاي  ــان از جمله رودهاي عمده ي آن هس ــت، برزينا و نم پريپ
ــود، در جنوب  ــوب مي ش پريپت كه بزرگ ترين ناحيه ي باتالقي اروپا محس

ــور جاي دارد. اين كش
ــي. ــفيد، جغرافياي ممالك، كشورشناس ــيه س كليدواژه ها: روس

ــت. ميانگين دماي  ــرد اس ــبتًا س ــم آن قاره اي و نس آب و هـوا: اقلي
تابستان هاي آن حدود 18 درجه سانتي گراد است و ميانگين دماي زمستاني 

ــد. آن به حدود 4/5 درجه زير صفر مي رس
ــفيد با جمعيتي بالغ  ــاس آمار سال 2009، روسيه ي س جمعيت: براس
ــتاد و چهارمين كشور جهان است كه از اين تعداد،  بر 9/658/000 نفر هش
ــاكن شهرها و 26/6 درصد ساكن روستاها (2008) بوده اند.  73/4 درصد س

ــت. تراكم جمعيت آن نيز 46/5 نفر در هر كيلومتر مربع اس

ــال 2005، 15/7 درصد افراد زير 15  توزيع سـني: براساس آمار س
سال، 23/9 درصد بين 15 تا 29 سال، 22 درصد بين 30 تا 44 سال، 20/3 
درصد بين 45 تا 59 سال، 12/5 درصد بين 60 تا 74 سال، 4/9 درصد بين 
ــال سن دارند. متوسط عمر  ــال و 0/7 درصد نيز بيش از 85 س 75 تا 84 س

ــت. ــال (2008) اس ــال و زنان 76/5 س مردان 64/7 س
تولد و مرگ و مير: براساس آمار سال 2008، ميزان تولد 11/1 نفر 
در هر هزار نفر، و ميزان مرگ و مير 13/8 نفر در هر هزار نفر است. ميزان 

ــت. مرگ و مير كودكان نيز 4/5 نفر در هر هزار تولد بوده اس
ــور  ــال 1999، حدود 81/2 درصد جمعيت كش تركيب نژادي: در س
ــد هلندي، 2/4 درصد اوكرايني و  ــالروس، 11/4 درصد روس، 3/9 درص بي

ــد. ــا بوده ان ــه ي نژاده ــد از بقي 1/1 درص
ــال 2007، حدود 50 درصد  ــاس اطالعات س مذهـب و زبان: براس
ــيه سفيد بدون دين، 40 درصد ارتدوكس، 7 درصد كاتوليك و  جمعيت روس
ــي و روسي  ــمي آن بيالروس 3 درصد بقيه ي اديان بوده اند. زبان رايج و رس

ــود. ــته مي ش ــيريلي نوش ــت كه با خط س اس
پايتخت: شهر مينسك با 1/741/000 نفر جمعيت (2006)، پايتخت 
ــهرهاي مهم آن عبارت اند از:  ــت و ش ــيه سفيد (بيالروس) اس ــور روس كش
هوميل (481/500 نفر)، ماهيليوف (367/700 نفر)، ويتسيبسك (343/600 

ــت (301/400 نفر). نفر)، هرودنا (318/600 نفر) و برس
نـوع حكومت: جمهوري چند حزبي با دو مجلس قانون گذاري است. 
رييس حكومت، رييس جمهور: آلكسـاندر لوكاشـنكا، از سال 1994 و 

ــتند. رييس دولت، نخست وزير: سرگي سيدورسكي از سال 2003 هس
ــوراي جمهوري  قوه ي مقننه از دو مجلس نمايندگان با 110 عضو و ش
ــكيل يافته است. در سال 2008، حزب  ــال تش با 64 عضو به مدت چهار س

روسيـــه ي سفيــــــد (بيالروس)
سعيــــــد بختيــــــــــاري

كشـور شنـــاسى

مؤسسه ي گيتاشناسي
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ــاورزان 3 كرسي، حزب ليبرال دموكرات 1  ــت 8 كرسي، حزب كش كمونيس
ــي و افراد مستقل 98 كرسي در مجلس نمايندگان داشته اند. روسيه ي  كرس
سفيد در تاريخ 25 اوت 1991 از شوروي مستقل شد و روز ملي اين كشور 

ــت. ــوم ژوئيه اس ــت و هفتم و س بيس
ــال 1945 به عضويت سازمان ملل  ــفيد (بيالروس) در س روسيه ي س
ــازمان ها نيز عضويت دارد: كنفرانس  متحد درآمد و عالوه بر آن، در اين س
ــودكان ملل  ــد (UNCTAD)، صندوق ك ــل متح ــعه مل ــارت و توس تج
ــي (IAEA)، بانك  ــد (UNICEF)، آژانس بين المللي انرژي اتم متح
ــازمان بين المللي  ــعه (بانك جهاني/ IBRD)، س ــي ترميم و توس بين الملل
ــازمان  ــوري (ICAO)، بنگاه مالي بين المللي (IFC)، س هواپيمايي كش
ــول (IMF)، اتحاديه ي  ــي پ ــدوق بين الملل ــي كار (ILO)، صن بين الملل
ــي، علمي و فرهنگي  ــازمان آموزش بين المللي مخابرات راه دور (ITU)، س
ــل متحد ــي مل ــعه ي صنعت ــازمان توس ــد (UNESCO)، س ــل متح مل

ــازمان جهاني بهداشت  ــت (UPU)، س (UNIDO)، اتحاديه جهاني پس
ــازمان جهاني  ــازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO)، س (WHO)، س
 ،(WTO) عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني ،(WMO) ــي هواشناس
ــترك المنافع (CIS)، جنبش عدم تعهد و سازمان  ــتقل مش كشورهاي مس

.(OSCE) ــا ــكاري اروپ ــت و هم امني
ــور عبارت اند از  كشـاورزي و صنايع: محصوالت عمده ي اين كش
ــيب زميني، چغندرقند، جو، گندم، چاودار، ذرت و كلم. مهم ترين  (2007): س
ــيس، هليكوپتر،  ــيمان، فوالد خام، سوس محصوالت صنعتي آن نيز كود، س

ــت. كفش، يخچال و فريزر و تراكتور بوده اس
ــيه ي سفيد 27/3 درصد اراضي كشاورزي، 16/2  در سال 2007، روس
درصد مرتع و چمنزار و 39 درصد جنگل داشته است. هم چنين حدود 31/8 
ــون تن فراورده هاي نفتي توليد  ــاعت برق و 18/9 ميلي ميليارد كيلو وات س

ــت. ــده اس ش
نيروي كار: طبق آمار سال 2007، تعداد نيروي كار 4/525/200 نفر 
ــكيل مي داده اند. شاغالن باالي  ــت كه 46/6 درصد جمعيت را تش بوده اس
ــد و افراد بي كار 1 درصد  ــال 69/7 درصد (1999)، زنان 52/8 درص 15 س

ــد. (2008) بوده ان
ــفيد معادل 100 كوپك است. هر دالر  واحد پول: روبل روسيه ي س
ــيه سفيد معادل  ــفيد و هر روبل روس ــيه س آمريكا معادل 2/830 روبل روس

ــت. 3/5 ريال اس
ــيه  ــال 2008، توليد ناخالص ملي روس توليـد ناخالص ملي: در س
ــد و ميزان سرانه ي آن حدود  ــفيد به 52/117 ميليون دالر آمريكا بالغ ش س

ــود. ــكا ب 5/380 دالر آمري
ــال 2007، معادل  ــفيد (بيالروس) در س ــيه س ــور روس واردات: كش
ــامل:  ــت كه عمدتًا ش ــكا كاال وارد كرده اس 28/693/000/000 دالر آمري
ــين آالت غيربرقي (11 درصد)، فلزات ساخته  نفت خام (25/2 درصد)، ماش
شده و اساسي (10/6 درصد)، محصوالت شيميايي (9 درصد) و گاز طبيعي 
(7/3 درصد) بوده است. اغلب اين كاالها از كشورهاي روسيه (60 درصد)، 
ــتان (2/9 درصد) و چين  ــان (7/6 درصد)،  اوكراين (5/3 درصد)، لهس آلم

ــده اند. (2/8 درصد) وارد ش
ــدود 24/275/000/000  ــور ح ــال 2007، اين كش صادرات: در س
ــين آالت و  ــامل: فراورده هاي نفتي (31/4 درصد)، ماش دالر آمريكا كاال ش
ــايل نقليه (8 درصد)، غذا (6/9 درصد)، كلرايد  تجهيزات (12/9 درصد)، وس
ــيه  ــورهاي روس ــيم (5/6 درصد) و آهن و فوالد (4/9 درصد) به كش پتاس
ــتان (6/3 درصد)، اوكراين (6/1  (36/6 درصد)، هلند (17/6 درصد)، انگلس

ــت. ــتان (5/1 درصد) صادر كرده اس درصد) و لهس
ــال 2008، اين كشور حدود 72/940 نفر نظامي داشته  ارتش: در س
ــت. از اين تعداد، 40/6 درصد در نيروي زميني، 24/9 درصد در نيروي  اس
ــغول خدمت بوده اند.  ــاير نيروهاي نظامي مش ــي و 34/5 درصد در س هواي

ــت. ــرانه ي ارتش حدود 70 دالر آمريكا بوده اس هزينه ي س
ــدود 5/533  ــال 2002، ح ــول خطوط راه آهن در س حمل ونقـل: ط

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب نشـاني: ته  
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

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

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

ــل رو (2005)، حدود 94/797 كيلومتر بوده  ــر و طول راه هاي اتومبي كيلومت
ــتگاه اتومبيل سواري در اين كشور  ــت. در سال 2005، 1/771/398 دس اس

ــغول به كار بوده اند. مش
ــداد 3/809/000 گيرنده ي تلويزيوني  ــال 2003، تع ارتباطات: در س
ــر)، 3/718/000 خط تلفن (2008) (384  ــتگاه براي هر هزار نف (386 دس
ــر)، 6/960/000 خط تلفن همراه (2007) (717 خط  خط براي هر هزار نف
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ــخصي (2007) (80 رايانه  ــتگاه رايانه ش ــراي هر هزار نفر)، 78/000 دس ب
براي هر هزار نفر) و هم چنين 940/000 نسخه روزنامه (2007) (97 نسخه 

ــت. ــتفاده قرار گرفته اس براي هر هزار نفر) مورد اس
ــور 46/900 پزشك  ــال 2007، در اين كش بهداشـت: طبق آمار س
ــتاني (براي هر  ــك) و 108/900 تخت بيمارس (براي هر 207 نفر يك پزش

ــت. ــته اس 89 نفر يك تخت) وجود داش
تغذيه: ميزان افراد داراي سوءتغذيه كه كمتر از 1970 كالري انرژي 
ــال هاي 2002 تا 2004 حدود 400/000  ــرف مي كنند، در فاصله ي س مص

ــت. ــور بوده اس نفر معادل 4 درصد كل جمعيت كش
ــفيد در سال 2007، حدود 99/7  ــوادي روسيه ي س آموزش: نرخ باس
ــبت هاي آموزشي دوره هاي  ــت. جدول زير خالصه اي از نس درصد بوده اس

ــان مي دهد: ــور نش تحصيلي (07-2006) را در اين كش

نسبت دانش آموز به معلمتعداد دانش آموزانتعداد معلماندوره ي تحصيلي
ابتدايي
متوسطه
عالي

22/640
103/085
42/121

361/493
823/253
556/526

16
8/5
13/2

      
يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
Email:info@roshdmag.ir                                 :پست الكترونيك  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

هّمت مضاعف،كار مضاعف

ــه قرار بود مطالب  ــد در صفحاتي ك ــايد كمي غير معقول به نظر برس ش
ــود؛ چنين موضوعاتي را عنوان كنم . اما به نظرم شايد اين  جغرافيايي درج ش

هم يك راه چاره باشد. 
ــهر  ــه ارباب رجوعي از اهالي ش ــت ك ــال اس فكر مي كنم بيش از ده س
ــد و در تمامي اين مدت  ــتمر با ما مكاتبه مي كن ــيراز داريم كه به طور مس ش
ــوز درنيافته ايم كه چه  ــال مي كند، هن ــم ضمائمي كه در هر نامه ارس عليرغ
ــهر  ــد؛ حتي يك بار روزي تمام را با كمك جواني از اهالي همان ش مي خواه
ــتيم اما هر چه بيشتر گشتيم كمتر يافتيم. به هر  ــاني هايي كه داشتيم، گش نش
ــتون هاي مجله رشد آموزش  ــت اين يادداشت را در يكي از س تقدير قرار اس

جغرافيا هم تكرار كنم. شايد مؤثر واقع شود.
ــده ي مورد نظر ما نامش آقاي جمشيد مرزبانان ليسانس تاريخ  اما گمش
ــت و نشاني اش شيراز انتهاي بلوار مدرس فلكه اهللا ( گل سرخ)  و جغرافيا  اس

جاده سهل آباد، جنب اولين مغازه نانوايي، منزل مرزبانان است. 
ــتم از تمام نانوايي هاي اين محل پرس  ــهل آباد مي گش روزي كه در س
ــايد بيش از پنج  ــناخت. تا به حال ش ــان را نمي ش و جو كردم. هيچ كس ايش
ــت خورده است .اگر  ــاني اي كه دارم، مكاتبه كرده ام و هر بار برگش بار به نش
ــد يا اطالعي از ايشان دارد و يا برايش مقدور است  ــي ايشان را مي شناس كس
ــد آموزش جغرافيا در انتظار  كه تماس بگيرد، از قول من بفرمايد كه مجله رش
ــان را مي توان به عنوان الگويي در  ــت . ايش ــان اس مصاحبه اي مفصل با ايش

پيگيري مطالبات برنامه ريزي درسي جغرافيا  معرفي كرد. 

درخواست 
از اهــالي شيـــــراز

دفتر مجله
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