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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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از زمان تأسيس دارالفنون در ايران درس جغرافيا جزيى تفكيك ناپذير در 
ــور بوده و همچنان موقعيت مستحكم خود را  ــمى كش برنامه هاى آموزش رس
حفظ كرده اما آموزش جغرافيا از گذشته هاى دور تاكنون وظايف بسيار متنوعى 
ــرفصل هاى درس جغرافياى دارالفنون  ــت. نگاهى به س ــته اس را برعهده داش
ــان مى دهد كه در آن هنگام شناساندن موقعيت نسبى و مطلق مكان هاى  نش
ــول اوليه زمين در فضا، اوضاع جغرافيايى  ــى و همچنين قوانين و اص جغرافياي
قاره ها و كشورها از وظايف كتب درسى جغرافيا و معلمان جغرافيا بوده و حتى 
بخش هايى در مورد ترسيم وضعيت زمين بر روى نقشه ها (كارتوگرافى) مطرح 

بوده و آموزش داده مى شده است.
نگاهى به سرفصل هاى امروزى درس جغرافيا در كتب درس رسمى دوره 
ــانگر تحول موضوعات آموزشى، شيوه هاى تدريس  ــطه نش راهنمايى و متوس
ــت. اگر ديروز  ــل هاى بعدى اس و مطالب منتخب براى آموزش جغرافيا به نس
شناسايى كشورهاى بزرگ و كوچك در برنامه  ى درسى جايى براى خود داشت، 
امروزه مباحثى چون تغييرات زيست محيطى، اصول و قوانين جغرافيايى، زمين 
ــعه پايدار، مخاطرات طبيعى، اكوتوريسم يا گردشگرى  در فضا، جغرافيا و توس
ــروز، جمعيت و منابع و... مطرح  ــن، زندگى در مناطق جغرافيايى جهان ام زمي
هستند كه ورود برخى از آن ها به برنامه درسى جغرافيا ناشى از ضرورت زمانه، 
ــاس نياز جامعه به اين مباحث،  تجربيات برنامه ريزان، تقاضاى سازمان ها  احس
ــايل جغرافيايى و برنامه هاى جهانى آموزش  و نهادهاى اجتماعى مرتبط با مس

جغرافياست.
ــيوه هاى تدريس آن ها، خواه ناخواه وظايفى  تنوع مطالب جغرافيايى و ش
ــان كتب جغرافياى كنونى ما را  را بر دوش دبيران جغرافيا قرار مى دهد. مدرس
ــگاه ها  ــته هاى جغرافيايى دانش فرهيختگان اين علم با همه تنوعى كه در رش
ــاتى چون جغرافياى  ــته ها و گرايش ــكيل مى دهند: فرهيختگان رش دارند تش
ــى، جغرافياى طبيعى (اقليم شناسى، ژئومورفولوژى) برنامه ريزى شهرى  سياس
ــتم هاى اطالعات جغرافيايى و به تازگى  ــنجش از دور و سيس ــتايى،  س و روس
گردشگرى زمين و پس از آن مخاطرات طبيعى (زمينى) و جغرافياى پزشكى 

و ديگر رشته هايي كه در راهند...
ــاى جغرافيا،  همه ى  ــته ها و گرايش ه ــلم آن كه با وجود تنوع در رش مس
فرهيختگان داراى تخصص الزم و اطالعات كافى در همه موضوعات مطرح 
ــده در برنامه ها و كتب درسى نيستند و اين امر احتمال وارد شدن آسيب به  ش
ــدن دوره هاى آموزش قبل از  ــوزش جغرافيا را افزايش داده و نياز به گذران آم
خدمت و ضمن خدمت را براى دبيران جغرافيا افزايش مى دهد. راه ديگر براى 
ــان و رفع  ــور مطالعه مدرس ــرف كردن اين نقص در آموزش جغرافيا كش برط

ــى و آگاهى از برنامه هاى  ــلط بر مباحث كتب درس نيازهاى آموزش آنان و تس
آموزش جغرافياى كشور است. يعنى وظيفه اى فردى كه خود مدرسان بايد در 

صدد رفع آن برآيند.
رفع نيازهاى فوق تاحدودى برعهده وزارت آموزش و پرورش و تا حدودى 
در برنامه هاى آموزشى و درسى تدوين شده در كميته هاى برنامه ريزى درسى 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است. يعنى چند واحد درسى از جمله «آشنايى 
ــى جغرافياى  ــنايى با برنامه درس ــا روش ها و فنون آموزش جغرافيا» و «آش ب
ــات مختلف جغرافياى دانشگاه هاى  ــطه» را بايد در جدول دروس گرايش متوس
ــكل دروس انتخابىـ  گنجاند و براى فرهيختگانى كه اين  ــورـ  ولو به ش كش
ــتخدامى در وزارت آموزش و پرورش در  ــد اولويت هاى اس دروس را گذرانده ان
ــه با مباحث آموزش جغرافياى وزارت  ــتخدام افرادى ك نظر گرفت، چرا كه اس
ــنايى دارند بسيار توجيه پذيرتر و كم هزينه تر و پربازده تر  آموزش و پرورش آش
است تا استفاده از افرادى كه فقط مباحث تخصصى رشته خود را آموخته اند. 

ــان،  ــط مدرس از ديگر راه هاى رفع نقص مهارتى در آموزش جغرافيا توس
ــار فصلنامه رشد  ــده اى هم چون انتش ــناخته ش آموزش مداوم آن ها از طرق ش
ــط انجمن ها و گروه هاى  ــت كه توس آموزش جغرافيا و ديگر گاهنامه هايى اس
ــوند. اين امر لزوم تقويت اين مجالت  ــى جغرافياى كشور منتشر مى ش آموزش
ــت اندركاران اين مجالت  ــازد و مسئوليت دس ــكارتر مى س و گاهنامه ها را آش
ــريات و برنامه ريزى براى آينده  ــده در اين نش را در انتخاب مباحث مطرح ش

مشخص تر مى كند.
ــوى  ــث آموزش جغرافيا از س ــده گرفتن مباح ــودن يا نادي ــگ نم كم رن
ــته هاى مختلف جغرافيا، (مثل انجمن جغرافيايى ايران،  انجمن هاى علمى رش
ــنجش از  ــران، انجمن ژئومورفولوژى ايران و انجمن س ــن ژئوپلتيك اي انجم
ــيار مفيد و كاربردى اين علوم  دور ايران و...)، موجب ناديده گرفتن بخش بس
ــود. انجمن هاى مذكور بايد  ــى و ارتباط آن ها با نيازهاى جامعه مى ش جغرافياي
ــته  كميته هاى فعالى در ارتباط با آموزش و كاربرد علوم مذكور در جامعه داش
باشند كه يك بخش قوى آن گنجاندن مباحث علم مورد بحث در برنامه هاى 

آموزش همگانى و رسمى كشور و پايش چگونگى آموزش اين علوم باشد.
كوششى همه جانبه، از سوى مدرسان جغرافيا، وزارت آموزش و پرورش، 
ــت اندركاران انتشار نشريات جغرافيايى،  وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، دس
ــل هاى آينده  ــوزش جغرافيا به نس ــان خاطر از كارايى آم ــد به اطمين مى توان
بيانجامد، يعنى وظيفه اى كه همه متخصصان جغرافيا با هر رشته و گرايش در 

قبال آن احساس مسئوليت كرده و مى كنند.

آمـــــوزش جغـــــــرافــــيــا،
 وظيفه اى همگانى براى متخصصان جغرافيا 
از گـذشتــــــــــــــه هــــــــــاى دور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـــــــــــــــــالـهســــــــــــــــــــر

سياوش شايان
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(تاريـــــخ، جغرافيـــــا و اجتمـــاعى)
سـال پنجـم ابتـدايى مدارس كشــور هنـد

تحليــــــل محتــــــواى 
كتـــاب مطالعــات محيـطى

فرامرز نودهى/ دانشجوى دكتراى جامعه شناسى توسعه / آموزش و پرورش ناحيه 5 مشهد

تصوير 1. پشت و روى جلد كتاب درسى مطالعات محيطى سال پنجم هند

اشاره
تحليل محتواي كتب درسـي ايران و ساير كشـورهاي جهان از جمله 
اهداف مجالت رشد تخصصي است. در اين شماره به بررسي تحليل محتواي 

كتاب هاي مطالعات دوره ابتدايي هند پرداخته شده است.
كليدواژه ها: محتواي كتب درسي، مطالعات محيطي، آموزش جغرافيا، 

هند .

مقدمه
ــور متأثر از اوضاع تاريخى، اقليمى،  ــى هر كش مواد و محتواى كتاب  هاى درس
فرهنگى و اقتصادى همان جامعه است. كتاب هاى درسى يكى از عناصر مهم هر نظام 
آموزش محسوب مى شوند. با تحليل و بررسى اجزاى ديگرى هم چون قوانين و مقررات 
آموزشى، ويژگى هاى نيروى انسانى شاغل و عناوين درسى، مى توان تصويرى دقيق از 
نظام آموزشى هر كشور به دست آورد و به رويكرد يا رويكردهاى برگزيده ى مسئوالن 

آن نظام و شرايط ايده آل ترسيمى براى آينده ى آن جامعه نيز دست يافت.
با توجه به موضوعات و وجود تنوع قومى، زبانى و مذهبى و حضور پررنگ استعمار 

در تاريخ هندوستان، كتاب هاى درسى اين كشور را مى توان منحصر به فرد دانست.
مشخصات كلى كتاب

نويسنده ى كتاب «مطالعات محيطى»1 نيل گاردنر و ناشر آن «دانشگاه آكسفورد» 
است. اين كتاب به زبان انگليسى2 و در سال پنجم مدارس هند تدريس مى شود. كتاب 
ــش فصل و 24 درس دارد. در تهيه و تنظيم كتاب هاى درسى هند،  140صفحه، ش

انتشارات و نويسندگان متفاوتى با سرفصل هاى يكسان تهيه مى شود كه كتاب حاضر 
يكى از معتبرترين آن هاست. اين كتاب پنجمين كتاب از مجموعه كتاب هاى مطالعات 

اجتماعى دوره ى ابتدايى است.
كتاب براساس راهنمايى ها و پيشنهادهاى مؤسسه «شوراى ملى تحقيقات آموزشى 
هند»  (NCERT) شكل گرفته است. اين شورا به اصطالح كيفيت و مشاركت در 
برنامه ريزى آموزشى تدوين كتاب هاى درسى و اصالح روش هاى ارزش يابى در سطح 

مدارس مى پردازد. 
هر فصل كتاب با رويكردى متفاوت از جغرافيا و تاريخ سروكار دارد. رويكرد تلفيقى 

به مباحث اقليمى، تاريخى و اجتماعى از نكات حائز اهميت در اين كتاب است.
هر درس به بخش هايى تقسيم شده و كلمات كليدى هر درس براى جلب توجه 
ــى، برجسته (هاى اليت) شده است تا دانش آموزان به  دانش آموزان در متن هاى درس

جست وجوى معناى اين كلمات در لغت نامه ها بپردازند.
هر درس با نقشه ها و عكس هاى متنوع و متناسب همراه است. در صفحات انتهاى 
كتاب، دو نوع سؤال امتحانى براى آشنايى دانش آموزان و معلمان با نمونه ى سؤاالت 

آورده شده است. 
ــكيل يافته اند: در بخش اول كلمات و  تمرين هاى هر درس از چهار بخش تش
اصطالحات جديد درس و در بخش بعدى جمالت كليدى متن با عنوان «به خاطر 
بسپاريد» آمده است. بخش سوم حاوى تمرين هاى متنوعى از جمله انواع سؤاالت كوتاه 
پاسخ و جاخالى است. بخش چهارم شامل فعاليت هاى گزارشى است و در هر درس 
حداقل دو مورد گنجانده شده است. در اين فعاليت ها با سؤال از دانش آموز، گزارشى در 
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پاسخ خواسته شده است.3 
عنوان و خالصه ى فصل ها

فصل اول كتاب با عنوان «شناخت عالم»، درباره ى خورشيد،  ماه و زمين و مفاهيم 
مربوط به شناخت پديده هاى طبيعى است. فصل دوم در ادامه ى فصل اول، به انواع آب 

و هوا و پوشش هاى گياهى روى كره ى زمين مى پردازد.
فصل دوم، پرحجم ترين فصل كتاب است كه فقط عنوان درسى و 39صفحه دارد. 
عنوان اين فصل «زندگى در گوشه و كنار دنيا» است. ميزان صفحات هر درس، ترتيب 
درس هاى فصل و ساير نكات مرتبط در جدول مشخصات فصل ها و درس هاى كتاب 

آورده شده است.
ــمان نگاه  ــب و روز به آس خالصه ى فصل هاى 1 و 2: هنگامى كه در طول ش
ــمان  مى كنيم، آيا دربازه ى كره ى زمين به فكر فرو نخواهيم رفت كه چگونه در آس
معلق است؟ آيا خورشيد، ماه، ستارگان و سيارات با يكديگر تفاوت دارند كه خورشيد 
انبوهى از گازهاى در حال سوختن است كه مانند يك ستاره در يك جا ثابت نيستند و 

نور خورشيد را انعكاس مى دهند. زمين بر محورهايى در حال چرخش به دور خود و نيز 
به دور خورشيد است كه بر اثر آن، شب و روز و فصل ها به وجود مى آيند. در اين فصل 
مطالبى درباره ى شكل زمين بيان و بررسى مى شود كه بشر چگونه روش هاى مطالعه ى 

زمين را يافته است. 
زمين از خشكى هاى بزرگ و كوچك و درياها و اقيانوس ها تشكيل يافته است. آب 
و هوا در همه ى اين مناطق يكسان نيست. آب و هوا در چگونگى ساخت خانه ها، نوع 

پوشيدنى ها، مشاغل، حمل ونقل، خوراكى ها و گذراندن اوقات فراغت تأثيرگذار است.
از فصل سوم، از بار اقليمى مطالب كاسته و بر محتواى اجتماعى آن افزوده شده 
ــايل ابتدايى ارتباطى از جاده و انواع آن گرفته تا وسايل  ــت. در اين فصل، انواع وس اس
مدرن امروزى مانند رايانه و اينترنت معرفى مى شود. فصل «ارتباطات» شامل پنج عنوان 
درسى، دربرگيرنده مطالبى بسيار متنوع و جالب همراه با نقشه و تصوير است. در هر 
ــه ها آورده شده كه بر جذابيت مطلب  صفحه حداقل يك تصوير يا يكى از انواع نقش

افزوده است. 

 
شماره و 

عنوان فصل
شما

ه ى  ر
درس

عنوان 
درس

تعداد
صفحا

ت

عناوين فرعى درس

طول ها و عرض هاى جغرافيايى، مدارها، نصف النهارها، زمان.4زمين11. فهم عالم
نقشه ها، جهات فرعى و اصلى، رنگ ها، پالن ها، راهنما، مقياس، كره ى زمين، مكان يابى به وسيله ى 10نقشه ها2

شبكه بندى
.2

زندگى
در 

گوشه و كنار 
دنيا

سـنجش دما و بارندگى، اقليم، عوامل مؤثر بر اقليم (فاصله از خط اسـتوا، جهت بادها، فاصله از دريا، 5آب و هوا و اقليم3
ارتفاع و رطوبت هوا).

آب و هوا، خاك و پوشش گياهى، جانوران، مردم، كار.6زندگى در بيابان4
آب و هوا، خاك و گياهان، جانوران، مردم، كار، چمنزار.56
آب و هوا، خاك و گياهان، جانوران، مردم، كار، چمنزار.66
آب و هوا، خشكى وگياه، جانوران، مردم، كار.75
آب و هوا، قطب شمال، قطب جنوب86
آب و هوا، زمين و پوشش گياهى، جانوران، مردم، كار.95

.3
ارتباطـات

بزرگ راه ها، پل هاى هوايى، راه هاى زمينى6جاده ها10
موتور بخار، قطارهاى بارى، قطارهاى برقى. 6راه آهن11
                   -                  6خطوط هوايى12
راه هاى آبى و كشتى 13

رانى
5-                   

سيستم پستى، تلفن، تلگرام/تلگراف/ تلكس، ارتباطات ماهواره اى، رسانه هاى جمعى5ديگر اشكال ارتباط14

.4
تغييرات 

سريع جهانى

زبان 15
اعداد

زبان، نوشتار، كاغذ، چاپ، ارقام 5

               -4از بى پولى تا دارايى16
طب مدرن5مراقبت از خودمان17
انقالب صنعتى (قدرت، آهن و ذغال، بخار، سوخت هاى فسيلى، الكتريسته، منابع ديگر نيرو. 5تسهيل زندگى 18
سقراط، آبراهام لينكلن، كارل ماركس، مارتين لوتركينگ، مهاتما گاندى. 6بهبود وضعيت مردم19

5. زندگى در 
صلح و صفا

                    -4سازمان ملل يك20

مجمع عمومى، شـوراى امنيت، شـوراى اقتصادى و اجتماعى، شـوراى قيموميت، دادگاه بين المللى، 6سازمان ملل دو21
دبيرخانه، برخى از آژانس هاى سازمان ملل

جنبش غيرمتعهدها.4هند و سازمان ملل22
6. تاريخ 

حركت  هاى 
آزدى بخش 

هند

ورود بريتانيا به هند، بريتانيا مردم هند را ناخشنود ساخت.      5بريتانيا در هند23

كنگره ى ملى هند، جنگ هاى جهانى6در مسير آزادى24

جدول مشخصات فصل ها و درس هاى كتاب مطالعات اجتماعى 
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ــبكه هاى ارتباطى جهان مورد بررسى قرار  خالصه ى فصل3: در اين فصل ش
ــبكه ى ارتباطات، دنيا را به يك منطقه ى كوچك تبديل مى كند. امروزه  مى گيرد. ش
ارتباط از يك نقطه به نقطه ى ديگر اين سياره آسان شده است. شبكه ى حمل و نقل، 
تمامى راه هايى را كه ما مى توانيم از يك نقطه به نقطه ى ديگر برويم، شامل مى شود؛ 
همانند مسيرهاى دريايى، راه هاى هوايى،  رودخانه ها، كانال ها، خطوط راه آهن، ترن ها و 

قطارهاى زيرزمينى (متروها)
شرايط آب و هوايى بر نحوه ى استفاده از مسيرها تأثير مى گذارد. مثًال در مكان هاى 
ــتفاده از جاده غيرممكن است و به جاى آن مردم مى توانند از  برف گير و يخ بندان، اس

هواپيما يا وسايل ديگر استفاده كنند.
در زمان هاى قديم، مردم فقط مى توانستند از طريق نامه يا ديگر افراد در ساير نقاط 
جهان ارتباط برقرار كنند. نامه ممكن بود ماه ها طول بكشد تا به مقصد برسد. امروزه 

راه هاى متعددى براى ارتباط وجود دارد؛ مانند تلفن، نمابر (فاكس)، رايانه و...
نگارش فصل چهارم با عنوان «تغييرات سريع جهان»،  بسيار زيبا، علمى و مدبرانه 
است. تاريخ در اين فصل به شاهان سلسله ها اختصاص ندارد. بلكه با رويكردى تلفيقى، 
ــفه مى پردازد. درباره ى چگونگى پيدايش پول و  به تاريخ اقتصاد، فناورى، علم و فلس
خط بحث مى شود و از نام آورانى چون سقراط و ماركس ياد مى شود. تاريخ بيمارى ها و 

نحوه ى رشد بهداشت و واكسيناسيون نيز آمده است. 
ــر توانايى هاى بيشترى نسبت به موجودات ديگر روى  خالصه ى فصل 4: بش
ــان  ــن دارد. آن ها در بدن خود يك رايانه ى قوى به نام «مغز» دارند. انس ــره ى زمي ك
هم چنين توانايى هاى ديگرى نيز دارد. از جمله چهار انگشت و يك شصت در هر دست 

دارد كه ابزارهاى بسيار مفيدى هستند. 
توانايى تفكر براى حل مسئله و سپس ساختن ماشين هايى در كمك به انجام 
وظايف خودمان، از ديگر قابليت هاى انسان است. در سراسر جهان، ابزارهاى آموزشى 
پيشرفت كرده اند؛ مانند كتاب ها، مواد خواندنى و وسايل ارتباط جمعى شامل تلويزيون، 

راديو، اينترنت و...
امروزه مردم مى توانند به كره ى ماه بروند و روى آن قدم بزنند. در بسيارى از رشته ها 

مانند تاريخ، رياضيات،  جغرافيا، فلسفه و پزشكى كشفيات جديدى روى داده است.
بيمارى ها مضر هستند و مى توانند كشنده باشند. هند باستان در زمينه ى داروسازى 
و پزشكى پيشرفته بوده است. اين فصل حاوى مطالب زيادى درباره ى راه هاى پيشرفت 

افراد است.
فصل پنجم با عنوان «زندگى در صلح و صفا»، با رويكردى جهانى به مباحث 
تاريخى و جغرافيايى مى پردازد. هم چنين سازمان ملل و دستگاه هاى مرتبط با آن به 
تفكيك معرفى مى شوند. از نكات جالب اين فصل، پرداختن به جنگ ايران و عراق 
ــازمان ملل در جلوگيرى از جنگ هاست. در اين فصل، نقش سازمان ملل  و نقش س
در آوردن صلح و امنيت در عالم مورد بررسى قرار مى گيرد. فصل پنجم از سه درس 

تشكيل شده است.
خالصه  ى فصل 5: جنگ، فكر وحشتناكى است. جنگ با خود تخريب، نابودى 
و غم مى آورد. تاريخ بشر از صدها جنگ در سراسر جهان حكايت دارد. طى قرن 20، 
جنگ جهانى اول (1918-1914) و جنگ جهانى دوم (1915-1939) رخ داد كه سبب 

تخريب فراوان، مرگ و مير و نقص عضو هزاران نفر شد.
تفاوت در مذاهب، تفكرات سياسى و فلسفى غالباً به تضاد ملت ها منجر مى شود. 
چگونه مى توانيم از گذشته درس بگيريم و مشكالتمان را حل كنيم؟ سازمان ملل متحد 
تالش مى كند كه اين كار را انجام دهد. سازمان ها و آژانس هاى متعدد سازمان ملل 

وظايف به خصوصى را ايفا مى كنند.
ــمين و آخرين فصل با عنوان « تاريخ حركت هاى آزادى بخش هند»  در شش
ــتعمار و تاريخ حركت هاى مدنى و استقالل طلبانه ى هند مورد بررسى قرار  نقش اس
مى گيرد و در اين راه اصالح طلبان و استعمارستيزان هند، به خصوص گاندى و نهرو، 

معرفى مى شوند.
ــكوه بوده است. تاريخ جذاب و  ــتان سرزمينى باش خالصه ى فصل 6: هند باس
ـ همايون،  اكبر،  جهانگير،  طوالنى هند از قرن 12تا 17ميالدى، تحت سلطه ى مغول ها 

ـ گذشته است. شاه جهان و افراد ديگر

واسكودوگاما و سياحان پرتغالى در سال 1498 به كلكته رسيدند و بعد از آن، تّجار 
اروپايى در قرن 16 به تجارت با هند پرداختند. قوانين بريتانيا جاى گزين قوانين امپراتوران 

مغول شد.
ــتقالل رخ دادند. جدال ها براى بيش از  پس از آن صدها جدال براى آزادى و اس
100سال به طول انجاميدند و در همين ايام بسيارى از اشخاص مهم ظهور كردند. در 

اين فصل افراد مهم و حوادث دوران جدال براى استقالل هند بررسى مى شوند.

واژه هاى مهم و جديد درس ها
فصل هاى 1 و 2:

خط استوا، نيم كره، نصف النهار و طول جغرافيايى، قطب شمال/جنوب، نصف النهار 
مبدأ،  شبكه بندى، خط تغيير تاريخ يا روز، عرض جغرافيايى، نقشه ى طبيعى و سياسى، 
نقشه هاى موضوعى، راهنما، مقياس، فهرست عالئم، درجه، سانتى گراد،  بارش سنج، 
بادسنج، سلسيوس، فشارسنج، تبخير، فارنهايت، بادنما، رطوبت، دماسنج،  آفتاب سنج،  
طوفان شن، حج، وادى، گردباد، كاروان، استوايى، جوامع كشاورزى،  تاكستان، چادرنشين، 
مگس تسمه تسمه، كوتوله ها، رگبار، علفزارهاى آمريكايى جنوبى (pampas)، استپ ها، 
ــن خرمن كوب، جنگل هاى  ــزار (Vald steppes)، كمباي ــه، فالت چمنزار، علف يونج
مخروطى، الوار، چوب بر، توندرا، كوه يخ (iceberg)، كلبه ى اسكيموها (igloo)، گوزن 
 ،(westerlies) شيرماهى، پنگوئن، بادهاى فرعى ،(blubber) قطبى، چربى حيوانات
چوب پنبه (cork)، بادهاى بسامان، عايق گذارى (insulatation)، تاكستان، ماتادور 

(گاوباز)، گاوبازى.
ــخ (Screw)، تندرو، راه زير پل  ــا (Compass)، پروانه يا مل فصل 3: قطب نم
 ،(bypass) آزادراه، جاده ى عريض (اتوبان)،  پل هوايى، گذرگاه فرعى ،(under pass)
ــل(monorail)، ميراث، اصطكاك، مترو،  ناوگان، ديوار  ترافيك، لوكوموتيو، تك ري
صوتى (Sound barrier)، سوانح (Collisions)، پردازشگر كلمات اينترنت، مورس 
ــترده ى جهانى (world wide web)، انتقال دادن  ــبكه ى گس (morse)، رايانه، ش

(transmit)، رسانه هاى جمعى.
ــت  نوشته ها، چرتكه، حروف الفبا، چوب خط ها  (nocthes)، خط  فصل 4: دس
ميخى، دهدهى (decimal)، هيروگليف (حروف تصويرى). مبادله كاال با كاال، ضرب 
سكه، حساب پس انداز جارى، راحت و آسان، چك (cheque)، شمش طال، پول رايج، 
جعلى، اعتبار، امراض،  سرطان، علم بهداشت، ميكروب شناسى، مسرى، داروى بيهوشى، 
ــكن، توليدمثل، اتر( ether)، عفونت آميز، پيوند بافت،  تشخيص، ژن، آنفوالنزا، مس
كلروفوم، داروى بيهوشى، واكسن ها، سطح كيفيت عمل هاى جراحى، مراقبت هاى 
ــت، تغذيه، جلوگيرى و كنترل بيمارى ها،  انقالب صنعتى، گازهاى  پزشكى، بهداش
گلخانه اى، توليد انبوه، اخطار جهانى، ماشينيزم (ماشينى شدن)، باران اسيدى، فيلسوف،  
تبعيض نژادى شوكران، برده دارى، حقوق مدنى،  جنگ مدنى، اعتراض غيرخشونت 

آميز، ماركسيزم.
فصل هاى 5 و 6: نماينده، منشور، بى سوادى، دبيركل، تصويب كردن، دبيرخانه، 
قيموميت، وتو، ريشه كن كردن، واكسيناسيون،  شوراى امنيت، مجمع عمومى، شوراى 
اقتصادى و اجتماعى، شوراى قيموميت، دادگاه بين المللى، دبيرخانه، سازمان بين المللى 
كار، سازمان تغذيه و كشاورزى، يونسكو (سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى)، سازمان 
سالمت جهانى، يونيسف (صندوق كودكان سازمان ملل)، متخصصان، تخصصى، 
ــل، غيرمتعهدها، معاهده ، فرماندار كل، سرپرستى  آپارتايد (apartheid)، مرض س
كمپانى هند شرقى، جنبش اصالحات، كاست (caset)، خادى و چرخا ( نام نوعى از 

لباس هاى هندى)، ميانه رو، ساتياگراها (اعتراض غيرخشونت آميز هندى).

پى نوشت

1. Gardner, N. (2006) Environmental studies. New Delhi, Oxford 
University Press.
2.البته يادآور مى شود، زبان انگليسى در همه ى ايالت هاى كشور هند زبان رسمى نيست. به 
عالوه، ايالت ها در موارد متعددى از جمله تفاوت در مبلغ شهريه ى مدارس، ميزان و ايام تعطيالت 
ــمى، يكسان عمل نمى كنند. بدين ترتيب، نوعى نظام آموزشى غيرمتمركز در آن كشور حكم  رس

فرماست (برگرفته از سايت دبيرخانه ى شوراى عالى انقالب فرهنگى:
(http:/www.Iran culture.org/recearch/edupol/ countrie 

3. در نظام آموزشى هند، به واسطه ى آشنايى با زبان انگليسى و استفاده از كتاب هاى انگليسى 
ــاير كشورها، كتاب هاى كار استاندارد و متنوعى وجود دارند كه به تناسب نياز و تشخيص  زبانان س
مسئوالن آموزشى انتخاب مى شوند و مورد استفاده قرار مى گيرند. در ضمن، سن شروع به تحصيل در 

پايه ى اول ابتدايى مدارس هندى، پايان پنج سالگى است. 
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اشاره
در جهت اشـاعه ي برنامه  هاي درسـي جغرافيا، در شـماره  ي قبل 
مجله، قسـمت دوم راهنماي برنامه ي درسـي اسـتان شناسـي از نظر 
خواننـدگان ارجمند گذشـت. در اين شـماره، قسـمت سـوم را كه به 
مباحثي چون اصول انتخاب اهذاف و محتوا، اصول سـازماندهي محتوا، 

روش هاي ارزش يابي،  و غيره مي پردازد، مطالعه مي كنيد.

اصول حاكم بر برنامه ي درسي
1. اصول انتخاب اهداف و محتوا

در تدوين محتواي درس استان شناسي،  شايسته است مالحظات و نكات زير 
مورد توجه قرار گيرند:

• حوزه هاي شناختي، مهارتي و نگرشي متناسب با اهداف محلي آموزش و 
پرورش؛

• قابليت حصول اهداف؛
• موضوعات مهم جغرافيايي، تاريخي، جامعه شناسي، سياسي، مردم شناسي 

و اقتصادي؛
• عالقه ها و نيازهاي دانش آموزان استان ها؛

• تماميت اراضي ايران اسالمي و حفظ و تقويت هويت ملي؛
• نقش و خدمات چهره هاي برجسته ي استان به استقالل و عزت ايران؛

• حفظ ميراث فرهنگي استان؛
• اعتبار علمي مطالب؛

• به روز بودن اطالعات؛
• نيازهاي محلي و استاني؛

• ساختارهاي فرهنگي هر استان؛
• مسائل تاريخي اجتماعي،  محيطي و فرهنگي استان و ارائه ي راه حل هاي 

مناسب؛
• وحدت ملي و دينى مردم ايران و پرهيز از طرح مسائل اختالف انگيز؛

• تناسب محتوا با سطح سني و پيش دانسته هاي ذهني فراگيرندگان؛
• ارزش هاي ديني و اخالقي؛

• واقعيت هاي مكاني، تاريخي و اجتماعي؛
• مسائل آينده و چشم انداز توسعه ي همه جانبه ي استان؛

• نقش استان در توسعه ي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ناحيه و يا كشور؛
• كاربردي بودن اطالعات و محتواي آموزشي؛

كورش اميري نيا/ كارشناس گروه درسي جغرافيا / دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي

استــــان شنــــــــاسي

• تقويت مهارت هاي تفكر در حوزه هاي تاريخي، جغرافيايي و اجتماعي؛
• تقويت عالقه به جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي و طبيعي استان؛

• تقويت حس وطن دوستي
• كمك به كسب معرفت در حوزه ي ايران شناسي؛

• نقش انقالب اسالمي در توسعه ي استان؛
ــه، نمودار و ... براي افزايش كيفيت  • بهره گيري از تصوير،  عكس، نقش

آموزش؛ پرورش تفكر خالق و انتقادي؛
• نقش تاريخ محلي در تقويت هويت قومي وملي؛

ــهيد دفاع مقدس و آثار و جلوه هاي  ــخصيت ها، سرداران ش • مفاخر، ش
تمدن و فرهنگ ايران و اسالم؛

• ايجاد اميدواري،  نشاط و ميل به زندگي و پيشرفت در دانش آموزان؛
ــرفت و  ــتان براي پيش ــاني اس ــاي محيطي و انس ــا و قابليت ه • توان ه

سازندگي؛ 
ــي،  جغرافيايي و اجتماعي با عنايت به  ــهم منطقي موضوعات تاريخ • س

مصالح ملي (اسالمي- ايراني)؛
ــتند و يا در  ــخصيت هايي كه از محبوبيت ملي برخوردار هس • انتخاب ش

استان خوش نام و منشأ خدماتي بوده اند.
2. اصول مربوط به سازمان دهي محتوا:

• توجه به ارتباط افقي محتوا،  با محتواي جغرافياي عمومي و جغرافياى(1)، 
دروس اجتماعي و تاريخ سال دوم دبيرستان؛

• سازمان دهي مطالب به شيوه ي منطقي؛
ــب منطقي بين  ــب محتوا با زمان تدريس هفتگي و تناس • رعايت تناس

حجم فصل هاي درسي؛
• سازماندهي محتوا در چارچوب موضوعات وسيع و مرتبط؛

• سازماندهي محتواي دروس  به شيوه ي بين رشته اي.
3. اصول مربوط به روش ها

• بهره گيري از روش هاي متنوع و فعال؛
•توجه به پرورش روحيه ي كاوشگري و مطالعه؛

ــاركت و تعامل دانش آموزان  ــه به انجام فعاليت هاي گروهي و مش •توج
با يكديگر.

4. اصول مربوط به ارزش يابي
• بهره گيري از شيوه ي كار عملي و پروژه اي در ارزش يابي؛

• بهره گيري از شيوه ي خود ارزش يابي فردي و گروهي.

نگاهي به راهنماي برنامه ي درسي
 برنامه ريزي درسي
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حيطه ي نگرشيحيطه ي مهارتيحيطه ي شناختي

و  زادگاه  جغرافيايي  وضعيت  شناخت   .1
استان شامل:

زادگاه  جغرافيايي  موقعيت  از  آگاهي   -
دانش آموزان روي نقشه ي ايران

استان،  جغرافيايي  موقعيت  از  آگاهي   -
از نظر  تقسيمات سياسي استان و اهميت آن 

جغرافيايي
و  زادگاه  جغرافيايي  پديده هاي  شناخت   -
خاص  پديده هاي  و  (ناهمواري ها)  استان 
جغرافيايي(آب و هوا،  رودها،  پوشش گياهي 

و تأثيرات آن ها بر زندگي انسان)
- شناخت منابع طبيعي زادگاه و استان 

و  شهر  مهم  مسائل  و  محيطي  -مخاطرات 
روستايي

استان  و  زادگاه  مكان  كردن  پيدا   -
روي نقشه ي ايران و يا استان

شهرستان  سياسي  نقشه ي  ترسيم   -
و استان

جغرافيايي  مهم  پديده هاي  نمايش   -
روي نقشه ي شهرستان و استان

- نمايش منابع طبيعي شهر زادگاه و 
استان روي نقشه

- جمع آوري اطالعات جغرافيايي
- تهيه ي عكس
- مشاهده كردن

- نقادي و تجزيه و تحليل مسائل و 
ارائه ي راه حل ها

- ايجاد عالقه به زادگاه و استان در 
اسالمي  ايراني-  تعلقات  چارچوب 
در  آن  توسعه ي  براي  تالش  و 

زمينه هاي متفاوت
نسبت  مثبت  نگرشت  كردن  پيدا   -

به علم جغرافيا
- ايجاد عالقه به كشور

در  مسئوليت  احساس  كردن  پيدا   -
برابر مسائل زيست محيطي

2. آگاهي از ويژگي هاي معيشتي و فعاليت هاي 
با  آن  رابطه ي  درك  و  استان  در  اقتصادي 
عوامل جغرافيايي و ساير عوامل،  مشكالت و 
تنگناهاي استان كه ريشه در مسائل جغرافيايي 

دارند و جمعيت و تحركات آن

- كسب توانايي پژوهش و جست وجو 
در موضوعات جغرافيايي

- كسب مهارت در نقشه خواني
گردآوري  در  توانايي  كسب   -

اطالعات جغرافيايي

ايجاد  و  جغرافيايي  بينش  كسب 
عالقه به مطالعات جغرافيايي

- كسب نگرش مثبت نسبت به علم 
مسائل  از  برخي  حل  در  جغرافيا 

محيطي،  اجتماعي و اقتصادي

اقتصادي  محيطي-  قابليت هاي  از  آگاهي   .3
استان  توانايي هاي  از  آگاهي  شامل  استان 
جمعيت،  موقعيت  طبيعي،   منابع  لحاظ  به 
صنعت،  و  كشاورزي  وضعيت  جغرافيايي، 

فرصت ها و محدوديت ها

تحليل  و  تجزيه  در  توانايي  - كسب 
مسائل

و  معلولي  و  علت  روابط  درك   -
پيوستگي و وابستگي عناصر

و  مسئله  حل  در  مهارت  كسب   -
تصميم گيري عاقالنه

- ايجاد تمايل در بهره گيري از دانش 
جغرافيا در توسعه ي محلي و استاني

با  ارتباط  در  مسئوليت  احساس   -
پيشرفت زادگاه و استان در زمينه هاي 

اقتصادي

فرهنگي  و  علمي  قابليت هاي  از  آگاهي   .4
مراكز  فرهنگي،  و  علمي  (پيشينه ي  استان 
دانشگاهي،   مهم  مراكز  گذشته،  در  فرهنگي 
مذهبي و تحقيقاتي در زمان حاضر، برخي از 
دانشمندان،  ادبا و هنرمندان بزرگ، موزه ها و 

چشم انداز آينده)

آوري  جمع  در  مهارت  كسب   -
اطالعات اجتماعي و فرهنگي 

- مهارت در تهيه ي گزارش
- كسب مهارت در پيش بيني و تجزبه 

و تحليل

- ايجاد احساس مسئوليت در ارتباط 
و  محلي  توسعه ي  و  پيشرفت  با 

استاني به لحاظ علمي و فرهنگي
- ايجاد بينش هاي علمي و فرهنگي 

و عالقه به توسعه ي آن

5. آگاهي از پيشينه ي تاريخ استان:
- پيدايش نخستين مراكز تمدن و شكل گيري 

شهرستان استان
- ميراث فرهنگي زادگاه استان

و  زادگاه  تاريخي  شخصيت هاي  مهم ترين   -
استان و خدمات آن ها به كشور

- شخصيت هاي مذهبي و انقالبي و سرداران 
شهيد زادگاه و استان

آوري  جمع  در  مهارت  كسب   -
اطالعات تاريخي، علمي و ادبي

- كسب توانايي در ترسيم نقشه هاي 
تاريخي

و  تاريخي  تصاوير  جمع آوري   -
شخصيت هاي فرهنگي، علمي و ادبي 

در صورت امكان
- مهارت در تهيه ي گزارش

فرهنگي  ميراث  به  عالقه  ايجاد   -
زادگاه و استان و كشور و حفظ آن

فرهنگي،  مفاخر  به  عالقه  ايجاد   -
 علمي، هنري و ادبي زادگاه  استان

- ايجاد نگرش مثبت نسبت به ايران، 
جمهوري  مقدس  نظام  و  اسالم 

اسالمي
شخصيت هاي  به  عالقه  ايجاد   -

مذهبي و انقالبي استان
- قدرداني از شهدا

و  محلي  تاريخ  به  عالقه  ايجاد   -
ملي

6. آشنايي با آداب و رسوم و سنت هاي محلي 
و همياري هاي اجتماعي شامل:

- زبان و گويش محلي و گويش استاني
- اقوام و اعتقادات

- هنرهاي بومي
- آيين هاي محلي و آداب و رسوم
- روابط خانوادگي و خويشاوندي

جمع آوري  در  مهارت  كسب   -
اطالعات اجتماعي ومردم شناسي

- مهارت در مصاحبه  با افراد مرجع
- تهيه ي گزارش

ميراث  حفظ  در  عالقه  ايجاد   -
فرهنگي

و  آداب  براي  شدن  قائل  ارزش   -
رسوم محلي

7. آگاهي از نقش استان در توسعه ي سياسي، 
از  بعد  كشور  يا  ناحيه  فرهنگي  و   اقتصادي 
و  استقالل  حفظ  در  ايران  اسالمي  انقالب 

تماميت اراضي كشور شامل:
- نقش شهرهاي مهم و يا استان در توسعه ي 

اقتصادي ناحيه و يا استان هاي هم جوار
تماميت  و  استقالل  حفظ  در  استان  نقش   -

ارضي در طول جنگ تحميلي 
ساير  با  استان  بخش  وحدت  عوامل   -

استان ها 
- وظايف و مسئوليت هاي فردي در پيشرفت 

زادگاه و استان

اطالعات  جمع آوري  در  مهارت   -
و  روزنامه ها  كتاب ها،  از  استفاده  با 

مجالت
زادگاه،  برابر  در  مسئولت پذيري   -

استان، كشور و مسائل آن

به  نسبت  مثبت  نگرش  ايجاد   -
انقالب اسالمي ايران و دستاوردهاي 

آن 
- تقويت حس وطن دوستي

جمعي  همكاري  روحيه ي  ايجاد   -
آرمان هاي  به  دست يابي  هدف  با 

مشترك

جدول 1. اهداف آموزش درس استان شناسي در پايه ي دوم دبيرستان
اهداف درس 

استان شناسي (حيطه ي 
شناختي)

اهداف مصوب شوراي عالي 
آموزش و پرورش در دوره ي متوسطه 

(حيطه ي شناختي) ف
ردي

جغرافيايي  وضعيت  شناخت 
استان:

- موقعيت جغرافيايي، تقسيمات 
استان،  پديده هاي  سياسي 
پديده هاي  رابطه ي  جغرافيايي، 
انسان،   زندگي  با  جغرافيايي 
منابع طبيعي،  مخاطرات محيطي 

و مسائل شهري و روستايي
با  ارتباط  در  ما  مسئوليت   -

مخاطرات محيطي

انساني  و  اجتماعي  طبيعي،  علوم  حوزه هاي  در   -
اطالعات كافي دارد و ميتواند از آن ها استفاده كند 

(هدف 2 از اهداف علمي و آموزشي)
اسالمي  كشورهاي  و  ايران  سياسي  با جغرافياي   -
آشناست و تفاوت هاي سياسي،  فرهنگي و اقتصادي 

آن ها را مي داند (هدف  4 از اهداف سياسي)
و  خداوند  آن  از  را  ملي  ثروت  و  مادي  منابع   -
متعلق به همه ي نسل ها مي داند (هدف 10 از اهداف 

اقتصادي)
شركت  فعاالنه  محيط زيست  احياي  و  حفظ  در   -

مي كند (هدف 3 از اهداف زيستي)

1

2

3

4

- آگاهي از ويژگي هاي معيشتي 

و فعاليت هاي اقتصادي در استان 

عوامل  با  آن  رابطه ي  درك  و 

جغرافياي و ساير عوامل

-آگاهي از مشكالت و تنگناهاي 

مسائل  در  ريشه  كه  استان 

جغرافيايي دارد

- با منابع اقتصادي در كشور،  منطقه و جهان آشنايي 
دارد و براي توسعه ي آن تالش مي كند. (هدف 4 از 

اهداف اقتاصادي)
و  محيطي  و  علمي،  تجربي  ساده ي  پديده هاي   -
اهداف  از   1 (هدف  مي كند  درك  را  آن ها  ارتباط 

علمي )
- راه هاي كسب و استمرار استقالل اقتصادي كشور 

را مي أاند (هدف 19 از اهداف اقتصادي)

5

6

7

محيطي  قابليت هاي  از  -آگاهي 
طبيعي، جمعيت،  (منابع  استان 
كشاورزي،  جغرافيايي  موقعيت 
فرصت ها  گردشگري،  صنعت، 

و تهديدها در استان)

- در حوزه هاي طبيعي،  اجتماعي و انساني اطالعات 
كافي دارد و مي تواند در زندگي از آن ها استفاده كند 

(هدف 2 از اهداف علمي و آموزشي)

8

- آگاهي از قابليت هاي علمي و 
فرهنگي و هنري مراكز فرهنگي 
و  علمي  مراكز  و  گذشته  در 

تحقيقاتي مهم در حال حاضر 
و  ادبا  دانشمندان،  از  برخي   -

هنرمندان بزرگ 
- چشم انداز آينده ي استان 

را  ايراني  جامعه  هنري  فرهنگي  دستاوردهاي   -
از   2 مي داند(هدف  خودش  ملي  هويت  از  جزئي 

اهداف فرهنگي هنري)
- با مفاخر فرهنگ و هنر آشناست و از آن ها استفاده 

مي كند (هدف 5 از اهداف فرهنگي و هنري)
- به مطالعه تاريخ و فرهنگ تمدن اسالمي ايران و 
جهان عالقه مند است (هدف 6 از اهداف فرهنگي 

هنري)

9

10

11

استان  تاريخ  پيشينه ي  از  آگاهي 
تمدن،  مراكز  نخسين  (پيدايش 
شخصيت  فرهنگي،   ميراث 
و  انقالبي  و  تاريخي،  مذهبي 

سرداران شهيد)

- به مطالعه تاريخ و فرهنگ تمدن اسالم و ايران و 
جهان عالقه مند است (هدف 6 از اهداف فرهنگي 

هنري)

12

آشنايي با آداب و رسوم و سنت 
همياري هاي  و  محلي  هاي 
گويش هاي  و  (زبان  اجتماعي 
اعتقادات،  و  اقوام   ، محلي 
آيين ها و آداب و رسوم،  روابط 

خانوادگي و خويشاوند)

را  ايراني  جامعه  هنري  و  فرهنگي  دستاوردهاي   -
از   2 (هدف  مي داند  ملي خويش  هويت  از  جزئي 

اهداف فرهنگي هنري)
عالقه مند  خود  محلي  و  بومي  لهجه  و  زبان  به   -

است(هدف 7 از اهداف فرهنگي و هنري)
با عالقه مندي  -در فعاليت هاي اجتماعي آگاهانه و 

شركت مي كند(هدف 9 از اهداف اجتماعي ) 

13

14

15

در  استان  نقش  از  آگاهي 
و  اقتصادي  سياسي،  توسعه ي 
بعد  كشور  يا  و  ناحيه  فرهنگي 
(نقش  ايران  اسالمي  انقالب  از 
توسعه ي  در  مهم  شهرهاي 
و  هم جوار  استان هاي  استان،  
حفظ  در  استان  نقش  كشور، 
ارضي،  تماميت  و  استقالل  و 
عوامل وحدت بخش،  مسئوليت 
و  زادگاه  پيشرفت  در  فردي 

استان)

اجتماع،   در  يكپارچگي  توسعه ي  و  حفظ  براي   -
تالش مي كند (هدف 5 از اهداف اجتماعي)

الزمه ي  را  جامعه  يكپارچگي  و  وحدت  حفظ   -
امنيت ملي مي داند و براي تحقق آن مي كوشد(هدف 

10 از اهداف سياسي)
- مصالح جامعه را بر مصالح فردي ترجيح مي دهد 
و قانون رابرتر از تمايالت فردي و گروهي مي داند  
آن را رعايت مي كند (هدف 7 از اهداف اجتماعي)

- با برنامه هاي توسعه آشناست و براي تحقق اهداف 
آن مي كوشد(هدف 12 از اهداف اجتماعي)

- در راه خدمت به ميهن و مردم داوطلب است و 
از خود گذشتگي نشان مي دهد (هدف 14 از اهداف 

اجتماعي) 

16

جدول 2. نسبت اهداف درس استان شناسي به اهدف كلي آموزش و پرورش در دوره ي متوسطه
 (مصوب جلسه ي 647 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 79/2/29)
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اشاره:
به نظر مي رسـد كه در گذشـته، ساكنان اين سـرزمين در احداث 
بناها توجه بيشـتري به ويژگي هاي محيط طبيعي داشـته و اين امر به 
ايجاد بناهايي زيبا و مقاوم انجاميده است. اين مقاله به توجه انسان به 
اقليم در ساخت وسازها پرداخته و مناسب براي تدريس جغرافياي (1) 

دوره ي دبيرستان مي باشد. 

كليدواژه ها: بافت قديمي شهرها، اقليم، اقليم و معماري، گميشان.

مقدمه
در بسيارى از شهرها فضاهايى مشاهده مى شوند كه به صورت بافت فرسوده 
درآمده اند و از كارايى مناسبى برخوردار نيستند. اين فضاها عمدتًا  قدمتى ديرينه دارند 
و نماينده ى فرهنگ، هنر، ذوق و سليقه ى مردمانى است كه براى استفاده ى نسل 
كنونى و آينده به ارث گذاشته اند. اين مواريث فرهنگى، دستخوش تحول شده اند 
و لباس تجدد به تن مى كنند [نظريان، 1372]. گذشتگان ما در اثر تجربه، دانش 
استفاده از مصالح ساختمانى منطقه و ارزش هاى مقاومت حرارتى آن ها را آموخته اند. 
در نتيجه، ساختمان هاى سنتى در اطراف و اكناف كشورمان، از لحاظ سيستم هاى 
ــاختمانى مصالح به كار رفته و طراحى هاى گوناگون از درون گرا تا بيرون گرا كه  س
ــم گيرى را ارائه مى كنند، به بهترين وجه جواب گوى آب و هوا و شرايط  تنوع چش

محيطى استقرار خويش هستند [واتسون،1372].
استان گلستان نيز به دليل موقعيت جغرافيايى منحصر به فرد خود، در طول تاريخ 
محل اسكان قوم ها و سلسله هايى هم چون هخامنشيان، اشكانيان،ساسانيان، 

ــمار مى رفته است. در نقاط  آل زيار و... بوده و از جمله ايالت هاى ثروتمند به ش
گوناگون اين استان آثار ارزشمند تاريخى و بناهاى قديمى فراوانى وجود دارند 
ــان نيز داراى بناهاى باارزش تاريخى از دوره ى قاجار  كه بافت تاريخى گميش
است كه به نگه دارى و مرمت نياز دارند [متقى،1377]. داده هاى اين تحقيق، 
ــمت هاى متفاوت خانه هاى قديمى،  به روش ميدانى و با تهيه ى عكس از قس
ــد.  مصاحبه با افراد مطلع و روش كتابخانه اى جمع آورى و تجزيه و تحليل ش
اين بررسى مرمت و حفط بناهاى تاريخى گميشان را ضرورى مى داند. زيران 
ــاختمان و مصالح به كار رفته در  عالوه بر زيبايى و قدمت ديرينه و طراحى س
ــادى، اجتماعى و  ــت و از نظر اقتص ــاز با محيط، به ويژه اقليم اس آن ها، هم س

فرهنگى داراى ارزش قابل مالحظه اى هستند.

موقعيت جغرافياى شهر گميشان
ــته به «كمش تپه» (تپه نقره اى) معروف بوده، در  ــان كه در گذش گميش
ــتان گلستان  ــتان تركمن در اس حال حاضر يكى از بخش هاى تابعه ى شهرس
است. فاصله ى آن با شهر بندر تركمن در حدود 15كيلومتر است و در موقعيت 
ــه و 10دقيقه عرض  ــرقى و 37درج ــى 54درجه و 2دقيقه ى طول ش جغرافياي
ــمالى قرار دارد (در مركز شهر). از شمال به جمهورى تركمنستان، از جنوب  ش
به شهر بندرتركمن، از شرق به شهر «آق قال» و از غرب به درياى خزر محدود 

مى شود [بديعى، 1362].
ارتفاع گميشان از سطح آب هاى آزاد 21- متر است. شيب عمومى زمين 

      بناهاى قديمى همساز با اقليم 
در بافـت فرسوده ى شهــر گميشـان

دكتــرطواق گل پرنيان / دبير جغرافيا، بندر تركمن

انســان و محيــط
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در گميشان از طرف شرق به غرب است. حداكثر اختالف ارتفاع شهر در نقاط 
متفاوت 6متر است. به طور كلى شهر در جلگه اى هموار با شيب حدود يك در 
هزار واقع شده است [پروژه ى طرح هادى گميشان، 1380]. آب و هواى آن از 
ــتان معتدل و بارانى و تابستان گرم و خشك و متوسط  نوع مديترانه اى با زمس
درجه ى حرارت آن 17درجه سانتى گراد است. حداقل درجه ى حرارت در بهمن 

ــت. بارش در  ــده اس ــاهده ش ماه (6/6) و حداكثر آن در مرداد ماه (27/8) مش
ــتان پرباران و  ــت. فصل هاى پاييز و زمس آن كم و در حدود 440ميلى متر اس

فصل هاى بهار و تابستان كم باران است [سازمان هواشناسى].
باد غالب از غرب به شرق و سرعت آن در شديدترين حالت 3/32متر بر 
ــت. رودخانه ى گرگانرود و موقعيت ساحلى درياى خزر نقش مهمى را  ثانيه اس
در استقرار سكونتگاه هاى اين شهر ايفا كرده است. زيرا از يك طرف بخشى 
از آب موردنياز آن ها تأمين مى شده و از طرف ديگر، تجارت و دريانوردى شغل 
ــت. [طرح هادى گميشان، 1380]. اراضى آن شور است.  اصلى مردم بوده اس
رسوبات رودخانه اى در اين منطقه ناچيز است و رسوبات درياى خزر حاوى آب 

شور جاى گزين آن مى شود [بديعى، 1362].

تجزيه و تحليل اجزاى بناهاى قديمى
واحدهاى مسكونى، تركيبى باز و پراكنده دارند. رو به سمت جنوب ساخته 
شده اند و در جهت شرقى و غربى كشيدگى دارند. اين عمل به منظور استفاده 
از نسيم مناسب انجام شده است كه در طى شبانه روز از جهات متفاوت مى وزد 
ــه  ــان،1380]. اين بناها غالباً  دو طبقه و برخى س [پروژه ى طرح هادى گميش
ــتند. اين امر از سويى در دور شدن از رطوبت زمين و از سوى ديگر  طبقه هس
در بهره گيرى بيشتر از باد ريشه دارد. آن ها را بيشتر مى توان بناهاى برون گرا 
ــت. زيرا غالباً تزئينات آنها را مى توان در نماى بنا مشاهده كرد اما درون  دانس

فضاى ساختمان ها غالباً ساده و بى پيرايه است (تصوير 1 و 2).

نقشه ى1. موقعيت شهر گميشان در استان گلستان

شيب عمومى زمين در گميشان از طرف شرق به 
غرب است. حداكثر اختالف ارتفاع شهر در نقاط 
متفاوت 6متر است



10

138
ن 9

ستا
2/ زم

ه ى
مار

م / ش
نج

ت و پ
يس

  ى ب
وره

د

ــاختمان ها كامالً  چوبى هستند (شكل 3). قسمت اعظم  تعدادى از اين س
ــيه واقع در  ــهرهاى روس ــت كه از ش چوب به كار رفته در آن ها از نوع نراد اس
سواحل شمالى و شمال شرق درياى خزر حمل و آورده شده اند. قسمتى ديگر 
را هم از تجار استرآباد و يا مازندران خريده اند [معطوفى، 1384]. در تعدادى از 
آن ها نيز آجر به كار رفته است. آجرهايى كه عمدتًا  در طبقه ى اول ساختمانى 
كه در شكل ها مى بينيد استفاده شده اند از تخريب ديوار تاريخى اسكندر مربوط 
ــانى به دست آمده اند. ديوارى كه در صورت حفظ آن، كاربرى  به دوره ى ساس

بهترى مى توانست داشته باشد.
ــنگ هايى بزرگ با فواصل منظم  ــاى تمام چوبى، ابتدا تخته س در خانه ه
روى زمين مى گذارند و ساختمان روى آن ها قرار دارد. در نتيجه كف ساختمان 
ــانتى متر  ــطح زمين تماس ندارد و فضاى خالى با ارتفاعى در حدود 50س با س
بين ساختمان از رطوبت زياد زمين به علت نزديكى سطح آب هاى زيرزمينى، 
ــب هوا در فصول گرم سال را ممكن  ــد. هم چنين، تهويه ى مناس در امان باش

مى سازد. كف و ديواره هاى ساختمان با قرار گرفتن تخته هاى در كنار هم 

در خانه هاى تمام چوبى، ابتدا تخته سنگ هايى بزرگ 
با فواصل منظم روى زمين مى گذارند و ساختمان 

روى آن ها قرار دارد. در نتيجه كف ساختمان با سطح 
زمين تماس ندارد

تصوير 4. بناى سه طبقه

تصوير 2. بناى دو طبقهتصوير1. بناى دو طبقه

تصوير 3. بناى سه طبقه
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ــده  ــده اند و روى آن رنگ كارى و در تعدادى نيز گچ كارى ش ــت ش درس
است. به كارگيرى چوب به عنوان يك ماده ى عايق تبادل حرارتى بين بيرون 

و داخل ساختمان را به حداقل مى رساند (تصويرهاى 5و6).
ــليقه ى قابل توجهى  ــقف بنا نيز مهارت، ذوق و س ــت كردن س در درس
ــاالى طبقه ى آخر، ابتدا چوب هاى بلندى  ــت. براى اين كار در ب به كار رفته اس
با فاصله اى در حدود 50سانتى متر مى چينند و روى آن از داخل اتاق طبقه ى 
ــاالى آن كاه گل مى ريزند. در  ــپس از ب ــر، نى هايى كنار هم مى كوبند. س آخ
ــت زير نى  ها را ابتدا با گل و بعد با گچ روكش مى كنند. با اين كار در واقع  نهاي
ــت بام به  ــرد و تبادل حرارتى بين درون اتاق و پش ــق كارى صورت مى گي عاي
حداقل مى رسد. در بام بالكن دريچه اى براى رفت و آمد به داخل سقف درست 
شده است. زيرا در بين حلب و كف سقف فاصله ى قابل توجهى وجود دارد كه 

در تهويه ى هوا نقش مهمى بازى مى كند.
ــقف بنا شيب دار است. شمال به جنوب آن متقارن و كم شيب و شرق  س
ــعى شده است كه بر  ــت. در طراحى آن س ــيب اس به غرب آن متقارن و پرش
ــراى جمع آورى آب  ــن عمل در درجه ى اول ب ــود. اي ناهموارى آن افزوده ش
ــود و در زاويه ى تابش آفتاب نيز در فصول گرم و سرد سال  باران انجام مى ش
ــت. قبل از كوبيدن حلب بر پشت بام، ابتدا آسترى از  ــبانه روز بى تأثير نيس و ش
ــود و روى آن حلب قرار مى گيرد.  ــقف پوشانده مى ش تخته هاى نازك روى س
ــط حلب به داخل فضاى  ــود كه تأثير حرارت ورودى توس اين كار باعث مى ش
ــد. در روى سقف، دريچه اى كوچك براى رفت و  خالى سقف، به حداقل برس
آمد بين داخل و بيرون سقف و تهويه ى مناسب هوا ايجاد شده است. حاشيه ى 
ــترى چوبى تزئين شده است كه بر زيبايى آن  ــقف نيز با نوارى حلبى با آس س

مى افزايد(تصويرهاى 1و3).
ــوند كه به وسيله ى  ــاهده مى ش ــقف، ناودان هايى مش ــه هاى س در گوش
لوله هاى حلبى به آب انبار مى رسند. اين آب انبار هاى به دو شكل استوانه اى و 
ــتطيل ساخته شده اند. در هر دو شكل، در حدود 3متر آن زير زمين  مكعب مس
ــت. در نتيجه آب آن در فصل گرم  ــدود 1تا1/5 متر آن روى زمين اس و در ح
ــت( به ويژه در نوع استوانه اى). در نوع استوانه اى، قسمت بيرونى آب  خنك اس
انبار در سطح زمين به شكل مخروط ديده مى شود. در رأس آن هم دريچه اى 
ــطح زمين مى رسد. نوع ديگر  ــت آب قرار دارد كه با چند پله به س براى برداش
آن مكعب مستطيل است (تصوير8و9). اين آب انبارها هواكشى با حفاظ تورى 

وجود

 دارد.

تصوير7، دريچه ى روى سقف حلبى

سقف بنا شيب دار است. شمال به جنوب 
آن متقارن و كم شيب و شرق به غرب آن 
متقارن و پرشيب است. در طراحى آن سعى 
شده است كه بر ناهموارى آن افزوده شود

تصوير 6. بناى چوبى روى تخته سنگتصوير 5. بناى چوبى روى تخته سنگ
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ــر 4) و در تعدادى ديگر در دو طرف جنوب و غرب  ــر چهار طرف (تصوي در ه
ــت. اين بالكن ها در  ــود (تصوير1) عرض آن تقريباً  دو متر اس ــاهده مى ش مش
ــب براى اتاق ها به حساب مى آيد. بالكن  ــايه بانى ثابت و مناس درجه ى اول س
ــت كه در فصول گرم، يعنى وقتى زاويه ى تابش آفتاب  ــده اس طورى تعبيه ش
ــرد كه  ــاب در امان مى مانند. اما در فصل س ــا از نور آفت ــت، اتاق ه زيادتر اس
ــاب بهره مى گيرند و گرم  ــت، اتاق ها از نور آفت زاويه ى تابش آفتاب كمتر اس
ــرمايى در فصول مختلف به  ــوند. درنتيجه، مصرف انرژى گرمايى و س مى ش
حداقل مى رسد. هم چنين، از بالكن ها براى استراحت در شبانه روز و بهره گيرى 
از نسيم مناسب و ارتباط اتاق ها با هم استفاده مى شود. عالوه بر آن در فصول 

سرد سال، بالكن مانع از برخورد آب باران با ديواره هاى ساختمان مى شود.
در و پنجره هاى ساختمان، به تعداد زياد و در تمام جهات، با نظم خاصى 
ــوند تا عالوه بر تأمين روشنايى اتاق ها، از نسيم خنك در ساعات  تعبيه مى ش
ــب به عمل  ــبانه روز كه از جهات متفاوت مى وزد، بهره گيرى مناس متفاوت ش
آيد. هم چنين تهويه ى هوا به سهولت انجام مى پذيرد. پنجره ها به طور متقارن 
ــيار زيبا به چشم  ــطح آن ها خراطى و كنده كارى هاى بس قرار گرفته اند و در س
ــاختمان ها، پنجره هاى طبقه ى اول به صورت دوال  ــد. در اكثر اين س مى خورن

هستند.
ــت  ــوده و پنجره ى بيرونى تخته اى اس ــه اى ب ــاى داخلى شيش پنجره ه
ــرد و  ــب هاى س ــود و در بعضى از ش ــتفاده مى ش و به عنوان حفاظ از آن اس
ــت  ــرما و باد اس ــبى براى جلوگيرى از س ــيله ى مناس ــتان وس طوفانى زمس

(تصويرهاى10و11).
ــا، روى بالكن ايجاد  ــدا از اتاق ه ــا دريچه هاى كوچك و ج ــپزخانه ب آش
شده اند. اين باعث مى شود كه بوى غذا، به ويژه ماهى كه غذاى اصلى ساكنان 
ــود. در داخل بنا و يا گوشه اى ديگر از بالكن،  ــهر است، وارد اتاق ها نش اين ش
حمام تعبيه شده است (تصويرهاى 12و13) كه درجه ى باالى فرهنگ رعايت 
ــان مى دهد. هم چنين، در حياط، انبارى چوبى براى نگه دارى  ــت را نش بهداش
ــايل اضافى، علوفه ى دام، قالى بافى و نجارى (تعمير و ساخت در و پنجره  وس

و قايق) وجود دارد.

نتيجه گيرى
اين تحقيق نشان داد كه مردمان گذشته ى شهر گميشان نيز در طراحى 

اين آب انبارها به منظور ذخيره ى آب باران در فصول بارانى براى مصرف 
در طول سال، به ويژه در فصول خشك ايجاد مى شوند. در اواخر فصل تابستان 
كه آب انبار خالى مى شود، داخل آن را با آب نمك به خوبى مى شويند تا براى 
ذخيره ى آب در شروع بارندگى پاييز آماده باشد. از آب انبار فقط براى آشاميدن 
ــتفاده مى شده است و آب مصارف ديگر از طريق آب رودخانه يا چاهى كه  اس
در گوشه اى از حياط قرار داشت، تأمين مى شد. امروزه نيز آب انبار در كنار اكثر 

خانه ها وجود دارد كه مورد استفاده قرار مى گيرد. 
ــه در بعضى از آن ها  ــت ك ــود بالكن ويژگى ديگر اين ساختمان هاس وج

ــينيان خود، يعنى استوارى، زيبايى، راحتى  بناهاى قديمى، شعار معمارى پيش
ــتفاده از مرغوب ترين نوع  ــالمتى را به كار گرفته اند[رازجويان، 1367]. اس و س
ــاختمان و گريز از رطوبت زمين، همه در جهت  چوب، مهارت كاربرد آن در س
ــتحكام بنا بوده است. به طورى كه قدمت بعضى از ساختمان ها به 90سال  اس
ــده، وجود بالكن  ــدد و متقارن با تزئينات خراطى ش ــد. پنجره هاى متع مى رس
ــتفاده از نسيم خنك و تهويه ى هوا و  مطابق با زاويه ى تابش آفتاب، براى اس
ــيب دار با ناودان و آب  ــب از نور آفتاب از يك سو و سقف ش بهره گيرى مناس
انبار به همراه چاه آب در حياط، به دليل محدوديت فصلى آب شيرين از سوى 

تصوير9. دريچه ى روى آب انبارتصوير8. نمايى از آب انبار

تصوير 10.نماى پنجره هاى بنا

تصوير 11.نماى پنجره هاى بنا
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ــته است. هم چنين  ــاكنانش را به همراه داش ديگر، عالوه بر زيبايى، راحتى س
ــپزخانه و حمام در كنار و يا داخل بنا، به بهداشت و سالمتى توجه  با ايجاد اش

نشان مى دادند.
ــكونى را با محيط  ــه ى اين فعاليت ها، واحدهاى مس ــع با مجموع در واق
ــرف انرژى را نيز به حداقل  ــى خود، به ويژه اقليم تطبيق مى دادند و مص زندگ
ــاميدنى از آب مصرفى ديگر، به  ــاندند. همين طور با جدا كردن آب آش مى رس
ــفانه اكثر اين بناها در  ــته اند. متأس مصرف بهينه ى منابع محدود را توجه داش
حال تخريب و نابودى است (تصويرهاى 14و15). لذا ضرورى است از معمارى 
ــيد و آن ها را در معرض  ــا الگوبردارى كرد، در حفظ و مرمت آن ها كوش آن ه

بازديد عالقه مندان مكان هاى تاريخى قرار داد.

منابع
ــم،  (1377). محوطه هاى تاريخى. اولين همايش توانمندى هاى  1. متقى، محمدكري

استان گلستان. انتشارات مديريت برنامه ريزى استان گلستان.
2. واتسون، دانلند و گنت لب(1372). طراحى اقليمى. ترجمه ى وحيد قباديان و محمد 

فيض مهدوى. انتشارات دانشگاه تهران.
3. سازمان هواشناسى(77-1345)، سال نامه آمارى.

4. بديعى، ربيع(1362). جغرافياى مفصل ايران، (ج اول). انتشارات اقبال.
5.معطوفى، اسداهللا (1384). تاريخچه ى چهار شهر تركمن نشين. انتشارات مختومقلى 

فراغى. چاپ اول.
6. پروژه ى طرح هادى گميشان(1380).

ــايش به وسيله ى معمارى هم ساز با اقليم. انتشارات  7. رازجويان، محمود(1367). آس
دانشگاه شهيد بهشتى.

8. نظريان، على اصغر(1374)، جغرافياى شهرى ايران. انتشارات پيام نور. چاپ اول.

تصوير 13. نمايى از حمام روى بالكنتصوير 12.نمايى از آشپزخانه در گوشة بالكن                

تصوير15. نمونه اى از خانه ى قديمى در حال تخريبتصوير14. نمونه اى از خانه ى قديمى در حال تخريب
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چكيده
ايـن مقالـه بر نقش ژئومورفولـوژى در كاهش باليـاى طبيعى در 
كشـورهاى در حال توسـعه كه وقوع ايـن حوادث پيامدهـاى مخربى 
داشـته اسـت، تأكيـد دارد. در ايـن زمينـه مفاهيمى ماننـد مخاطرات 
طبيعى، بالياى طبيعى و آسـيب پذيرى مطرح هستند كه در بين آن ها، 
«آسـيب پذيرى» اهميت بيشترى دارد. مفهوم آسيب پذيرى كه پس از 
عوامل ديگر مطرح و مورد بررسـى قرار گرفته، عاملى كليدى در وقوع 
بالياسـت و در كشـورهاى در حال توسـعه راهبردهاى مناسـبى براى 

كاهش صدمات ناشى از اين حوادث در پيش گرفته شده است.
«آسـيب پذيرى طبيعى و انسـانى»، اصطالحى است كه به تازگى 
معرفى شـده اسـت و توجه به آن در كاهش آسـيب پذيرى و صدمات 
بالياى طبيعى مؤثر اسـت. هم چنيـن در مقاله، نقش ژئومورفولوژى در 
تحقيقات و نقش ژئومورلوژيسـت ها در برنامه هاى ارزيابى  و مديريت 

خطر در فقيرترين كشورهاى جهان مورد تأكيد قرار گرفته است.

ــى،  طبيع ــالى  ب ــى،  طبيع ــر  خط ــوژى،  ژئومورفول كليدواژه هـا: 
آسيب پذيرى،كاهش صدمات، كشورهاى در حال توسعه.

 مقدمه
  قبل از پيدايش انسان بر كره ى زمين، سيستم طبيعى محض حكم فرما 
ــانى،  ــيارى از حوادث  ژئوفيزيكى از قبيل زلزله ها، انفجارات آتشفش بود و بس
ــيل ها، فقط گياهان و جانوران را تهديد مى كردند. ميليون ها  زمين لغزه ها و س

سال بعد، انسان حوادث ژئوفيزيكى را به «بالياى طبيعى»1 تعبير كرد.
ــان  ــذر از حوادث ژئو فيزيكى به بالياى طبيعى، هم زمان با ظهور انس گ
ــان با طبيعت،كشف آتش و ساخت ابزارها را  صورت گرفت. روابط متقابل انس
ــت و انسان توانست با به كارگيرى آن ها، بوم هاى طبيعى را تغيير  به دنبال داش
دهد. بعد از طى زمانى طوالنى، انسان تكامل يافت و بدين شكل روابط متقابل 

انسان با طبيعت آغاز شد. 
وقتى مفهوم كار و تقسيم اجتماعى كارها شكل گرفت، نظام هاى سياسى 
ــان تغييرات مهمى را به خود ديد. اين  ــدند و زندگى انس و اقتصادى پديدار ش
تغييرات و ارتباط آن ها با نظام هاى طبيعى، الگوى خوبى از پويايى مخاطرات2 

و بالياى طبيعى را ارائه كرد.
در واقع، مخاطرات طبيعى شامل حوادث ژئوفيزيكى، مانند زلزله ها، زمين  

ــانى و سيل ها هستند كه خطرهايى را براى جوامع  لغزه ها، فعاليت هاى آتشفش
روى كره ى زمين ايجاد مى كنند. اين خطرها، فقط حاصل فرايندهاى طبيعى 
ــتند (آسيب پذيرى طبيعى)3، بلكه سيستم هاى انسانى و آسيب پذيرى هاى  نيس
وابسته به آن ها نيز ممكن است در وقوع آن ها نقش داشته باشند (آسيب پذيرى 
ــانى)4. وقتى كه از نظر زمانى و مكانى، شرايط براى آسيب پذيرى طبيعى و  انس

انسانى مهيا باشد، ممكن است بالياى طبيعى اتفاق بيفتد.
ــر جهان اتفاق مى افتند، اما وقوع مكرر آن ها در  بالياى طبيعى در سراس
ــورهاى در حال توسعه، تأثيرات منفى بيشترى را به دنبال داشته است. در  كش
ــورها را مى توان معلول دو علت  ــر موارد، وقوع بالياى طبيعى در اين كش اكث
اصلى دانست: دليل اول اين كه وقوع اين حوادث در ارتباط با موقعيت جغرافيايى 
و ويژگى هاى زمين شناسى و  ژئومورفولوژيكى اين كشورهاست. كشورهاى در 
حال توسعه يا فقير در مناطقى قرار گرفته اند كه بيشتر تحت تأثير فعاليت هاى 
آتشفشانى، زلزله، سيل و... قرار دارند. دليل دوم در ارتباط با توسعه ى تاريخى 
ــورهاى فقير است. اين كشورها از لحاظ اقتصادى، اجتماعى، سياسى  اين كش
ــرايط خوبى ندارند، در نتيجه آسيب پذيرى اقتصادى، اجتماعى،  و فرهنگى  ش

سياسى و فرهنگى آن ها در برابر بالياى طبيعى زياد است.
ــى دهه بين المللى كاهش بالياى طبيعى»5  با ايجاد «كميته علمى و فن
ــاى طبيعى صورت  ــادى به جلوگيرى و كاهش بالي ــه زي (IDNDR)، توج
ــطح جهانى صورت  ــن ارگان بين المللى، تالش هايى را در س ــت. اي گرفته اس
ــچ6  در امريكاى مركزى)  ــت. چون بالياى طبيعى (مانند هاريكان مي داده اس
در كشورهاى در حال توسعه، هم چنان باعث ويرانى مى شوند، بر جلوگيرى از 
اين گونه خطرها در سطوح بين المللى، ملى، ناحيه اى، محلى تأكيد شده است. 
اگرچه راهبرد هاى به كارگرفته شده براى جلوگيرى از بالياى طبيعى، عمومى 
و جهانى هستند، با اين حال، ويژگى هاى مناطق خاصى كه مورد تهديد هستند 
ــيب پذيرى جوامع  ــانى آس بايد مورد توجه قرار گيرد تا جنبه هاى طبيعى و انس

خاص  به راهبردهاى بازدارنده ى مناسب منجر شوند.
ــه ى تيمى از متخصصين  ــيب پذيرى وظيف بى ترديد، درك و كاهش آس
ــوم زمين،  ــان متخصصين عل ــت. در مي ــوع اس ــاى علمى متن ــا گرايش ه ب
ــند، نه فقط به خاطر  ــته باش ــت هايى كه زمينه جغرافيايى داش ژئومورفولوژيس
ــتم هاى  درك فرايندهاى طبيعى، بلكه به خاطر ارتباط متقابل اين باليا با سيس
ــت. ژئومورفولوژى تأثير فوق العاده اى در  ــانى،كارايى بهترى خواهند داش انس
ــناخت و ارزيابى مخاطرات طبيعى (از قبيل سيل، زمين لغزش، فعاليت هاى  ش
ــت ها به سوى  ــى محدود، ژئومورفولوژيس ــانى و زلزله) دارد. در مقياس آتشفش

كاربـردهاى علــــم

ژئومــــورفولـــوژى، مخاطـــــ
دركشـــورهاى در حــــال تـــوسعهآسيب پذيرى و جلوگيري از بالياى طبيعى
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مؤلف: ايراسما آياال ،گروه مهندسى عمران و محيط زيست، انستيتو تكنولوژى ماساچوست، امريكا
مترجم: دكتر رضا خوش رفتار، عضو هيئت علمى گروه جغرافيا، دانشگاه زنجان

بررسى بالياى طبيعى كشيده شده اند.  
اين مقاله، اهميت پيوستن ژئومورفولوژيست ها را به گروه هاى كارشناسى 
ملى، ناحيه اى، محلى، در پى ريزى تدابير مناسب براى بررسى و مديريت خطر 
نشان مى دهد. اين تدابير بايد پايه اى براى درك نيازهاى ناشى از آسيب پذيرى 
ــانى باشد كه جامعه را تهديد مى كنند. با وجود آسيب پذيرى هاى  طبيعى و انس
ــورها  ــعه را تهديد مى كنند. چون اين كش ــورهاى در حال توس ــى كش متفاوت
ــتند و موقعيت  ــتعد مخاطرات طبيعى هس ــى قرار گرفته اند كه مس در مناطق
ــث كاهش فرصت هاى  ــى و فرهنگى آن ها باع ــى، اجتماع ــادى، سياس اقتص

مناسب در جلوگيرى و مقابله با بالياى طبيعى مى شود.

مخاطرات طبيعى و ژئومورفولوژى  
اصطالح مخاطره ى طبيعى به معناى وقوع  يك پديده يا شرايط طبيعى 
است كه در زمان و مكان معين تهديد ايجاد كند و  مخاطره آميز شود. مفاهيم 
گوناگون مخاطرات طبيعى، نه تنها در طول زمان تغيير يافته اند، بلكه نمايانگر 
انعكاس رويكردهاى رشته هاى متفاوت در بررسى اين مسائل هستند. در اين 
ارتباط، يك مخاطره ى طبيعى،  عنصرى زيان بخش در محيط فيزيكى براى 
ــر و روابط متقابل انسان و طبيعت، احتمال وقوع يك پديده بالقوه زيان آور  بش
ــط آن ها تأثير منفى  ــان و محي ــه عنوان يك حادثه فيزيكى كه روى انس و ب

مى گذارد، بيان شده است. 
ــه مى توانند فضاى  ــتند ك ــرات طبيعى وقايع تهديد كننده اى هس مخاط
ــه تنها در هنگام وقوع  ــى ما را تخريب كنند. اين تخريب ن ــى و اجتماع طبيع
ــامل مى شود.  حادثه بلكه در بلندمدت، پيامدهاى اجتماعى اين قضيه را هم ش
ــاخت هاى آن  ــى وقوع اين حوادث،تأثيرات منفى زيادى بر جامعه و زيرس وقت

داشته باشد، بالياى طبيعى تلقى مى شوند. 
ــا فرايندهايى مانند فرايندهاى جوى،  ــره طبيعى غالباً  با عوامل ي  مخاط
ــت. به ويژه  ــى، بيولوژيكى و تكنولوژيكى همراه اس هيدرولوژيكى، زمين شناس
ــيل ها، زمين لغزه ها،  ــان ها، س ــرات محيطى مانند زمين لرزه ها، آتشفش مخاط
ــالى ها و سونامى ها7 در ارتباط با ويژگى هاى زمين شناسى و  طوفان ها، خشكس
ــى- هيدرولوژيكى هستند. چون اين گونه مخاطرات با ديناميك هاى  هواشناس
ــوند.  ــه ژئومورفولوژى مربوط مى ش ــد، در نتيجه ب ــطح زمين  در ارتباط ان س
ــار بلندمدت اندكه به  ــى در رفت ــرات ناگهان ــور نتيجه ى تغيي ــرات مذك مخاط
ــوند. براين اساس، مخاطرات  ــرايط اوليه منجر مى ش تغييرات لحظه اى در ش
ژئومورفولوژيكى را مى توان به مخاطرات با منشأ «درونى»8 (شامل آتشفشان و 

زمين ساخت جديد)9 و با منشأ «بيرونى»10 (شامل سيل،كارست هاى ريزشى11، 
بهمن برف12، فرسايش مجراى رود، رسوب گذارى، حركات توده اى، سونامى، 
ــرات آب و هوايى و  ــاحلى) طبقه بندى كرد،كه در نتيجه ى تغيي ــايش س فرس
ــل بيابان زايى، اراضى دائماً يخ زده 13،كاهش كيفيت خاك،  كاربرى اراضى (مث

شورشدگى و سيل ها) رخ مى دهند.
ــى گروهى از  ــرات ژئومورفولوژيك ــرات گيرز 14، مخاط ــا توجه به نظ ب
ــانى است كه در نتيجه ى ناپايدارى اشكال  عوامل تهديدكننده ثروت هاى انس
ــطح زمين، روى مى دهد. اهميت اين اشكال بيش از آن كه به منابع اوليه ى  س
ــد به روابط متقابل لندفرم ها و فرايندها وابسته است. به رغم  آن ها مربوط باش
ــك15، ژئومورفولوژى وظيفه ى مهمى  ــتفاده ى كم از مفهوم خطر ژئومورفي اس
ــى دارد. بزرگى16،تكرار دفعات وقوع  ــوط به مخاطرات طبيع در تحقيقات مرب
ــم ژئومورفيك كليدى  ــى و موقتى بودن، مفاهي ــن معيارهاى مكان و هم چني

مخاطرات طبيعى هستند. 
ــاركت ژئومورفولوژيست ها و علم ژئومورفولوژى، بيشتر به  هم چنين، مش
ــده است. اساس كار  ــوق داده ش تجزيه و تحليل و درك مخاطرات طبيعى س
ــت و  ولمـن و ميلر17 اهميت،  ــاهده ى فرايندهاى رودخانه اى اس آن ها مش
ــم اندازها را در نتيجه  ــر چش ــان ب ــرار حوادث مختلف و تأثيرش ــى و تك بزرگ
فرايندهاى رودخانه اى، نشان داده اند. بنابراين اهميت وقايع فرين (حد)، وقايعى 
ــاى ژئومورفيك در ارتباط با تغييرات  ــا فراوانى زياد و بزرگى كم در فراينده ب
ــم انداز يك لندفرم خاص هستند. با توجه به اين كه بزرگى  انجام شده در چش
ــر لندفرم ها  و تعادل  ــوع يك حادثه ى خاص، تأثير زيادى بر تغيي ــرار وق و تك
ديناميكى  سيستم هاى ژئومورفيكى دارند، بنابراين كنترل زيادى بر فرايندهاى 

ژئومورفيك خواهند داشت.

ــــرات طبيعــــــى، 

مخاطرات طبيعى وقايع تهديد كننده اى هستند كه 
مى توانند فضاى طبيعى و اجتماعى ما را تخريب 
كنند. اين تخريب نه تنها در هنگام وقوع حادثه 
بلكه در بلندمدت، پيامدهاى اجتماعى اين قضيه را 
هم شامل مى شود 
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ــتند.  مفاهيم بزرگى و تكرار براى ارزيابى مخاطرات طبيعى ضرورى هس
براى مثال پيامدهاى يك سيل با توجه به دوره هاى برگشت18كه  ويژگى هايى 
ــان مى دهد، بررسى  ــيل (مفهوم بزرگى) و احتمال وقوع (فراوانى) آن را نش س
مى شود. اگرچه سيل به عنوان يك نمونه ى تيپيك براى نشان دادن بزرگى و 
تكرار مورد استفاده قرار مى گيرد، اما با پديده هاى ديگرى مانند حركات توده اى، 
ــاخت جديد و فرسايش هم ارتباط دارد. براى  فعاليت هاى آتشفشانى، زمين س
ــيختگى هاى دامنه اى  مثال، اهميت بزرگى و تكرار حركات توده اى با بروز گس
ــان داده شده است. نمونه هايى  ــرايط متفاوت و مواد دامنه اى متنوع نش در ش
ــاله در اسكاتلند، سيل هاى  ــت 50س از اين موارد، طوفان هايى با دوره ى برگش
زمستانى و حركات دامنه اى همراه آن ها در حوضه هاى آبريز منطقه ى معتدله 

مرطوب در «پيرنه»19، مديترانه و كلمبيا  است.
ــدا مى كند. واكنش  ــكان مفهوم پي ــطح زمين در زمان و م ــك س دينامي
لندفرم ها به تغييرات ايجاد شده توسط فرايندها، مطابق با بزرگى وقايع، مقاومت 
مواد و ابعاد لندفرم است. مخاطرات طبيعى در مكان معين و زمان خاصى رخ 
مى دهد، اما ناگهانى و اتفاقى نيستند. هميشه زمان در شكل گيرى اين پديده ها 
نقش دارد. براى مثال، سيل هاى ناشى از هاريكان ها يا طوفان هاى حاره اى در 
ــكل مى گيرند. اغتشاشات جوى به شكل گيرى طوفان هاى  يك بازه زمانى ش
ــت به هاريكان تبديل شوند و چند ساعت تا  حاره اى مى انجامد،كه ممكن اس
چند روز ادامه داشته باشند. از اين رو شدت و تداوم بارندگى با سيستم رود كه 

ويژگى هاى سيل را تعيين مى كند، مرتبط است. 

بالياى طبيعى
1.تعريف بالياى طبيعى

ــى اين اصطالح تأكيد دارد.طى  ــف متعدد بالياى طبيعى، بر ويژگ  تعاري
ــل كنترل در جامعه اى كه دچار  ــه ى 1960، باليا به عنوان حوادث غيرقاب ده
خطر شده است، همه يا بعضى از عملكردهاى اساسى جامعه را ناتوان كرده اند، 
ــدند. ايده ى جامعه ى فاقد سيستم دفاعى كه توسط يك نيروى  تعريف مى ش
ــده، در تعاريفى ارائه شد كه باليا شديد و ناگهانى  طبيعى قدرتمند تخريب ش
بوده و به طور مكرر باعث آشفتگى در نظام هاى ساختارى عادى جامعه شده اند 

و سيستم هاى اجتماعى، كنترلى بر اوضاع ندارند.
 وسـتيج و اوكف 20 از اولين كسانى بودند كه اهميت آسيب پذيرى  از 
ــديد  ــك بالى خاص را به عنوان تأثير متقابل پديده ى طبيعى يا فيزيكى ش ي
ــفتگى عمومى، تخريب تأسيسات، مرگ و  ــانى كه به آش ــيب گروه انس و آس
ــه ى كاهش اثرات بالياى  ــد مورد تأكيد قرار دادند.كميت جراحت منجر مى ش
طبيعى سازمان ملل، بال را به اين  صورت تعريف كرده است: «آشفتگى شديد 
ــترده و خسارات زيست محيطى و  در عملكرد جامعه كه باعث مرگ و مير گس
ــوند، مقابله با اين گونه حوادث فراتر از توان جامعه است، زيرا اين  مادى مى ش

جوامع فقط  از منابع طبيعى استفاده مى كنند.» 
باليا غالباً برحسب سرعت وقوع (به طور ناگهانى يا آرام ) يا براساس علت 

بروزشان (طبيعى يا انسانى) طبقه بندى مى شوند.
ــه تنها با توجه به خصوصيات طبيعى  ــت دوگانه ى بالياى طبيعى ن ماهي
ــان داده  ــتم هاى اجتماعى و اقتصادى جوامع نش آن ها، بلكه در ارتباط با سيس
ــورت تأثيرات منفى،  ــالى طبيعى را مى توان به ص ــود. در نتيجه يك ب مى ش
سريع، و آنى محيط طبيعى بر سيستم اقتصادى- اجتماعى يا يك عدم تعادل 
ــتم طبيعى و نيروهاى متقابل  ــده توسط سيس ناگهانى بين نيروهاى ايجاد ش
ــتم جامعه تعريف كرد. شدت چنين عدم تعادلى به روابط بين بزرگى  در سيس
حادثه ى طبيعى و ميزان مقاومت سكونتگاه هاى انسانى كه اين واقعه در آنجا 

رخ داده، وابسته است.
ــه تأثير  ــت ك ــات توبيـن و مونتز21 بال حادثه اى اس ــق توضيح  طب
ــد. اين حادثه ى  ــتم جامعه را از هم مى پاش منفى زيادى بر جامعه دارد و سيس
مخاطره آميز ممكن است تلفات جانى به همراه نداشته باشد، اما تأثير شديدى 

بر اقتصاد جامعه مى گذارد.
ــى تعريف هاى فوق از بالياى طبيعى، مشخص مى شود كه اين  با بررس
ــتم هاى  ــال مدنظر قرار داده و به سيس ــع طبيعى را به عنوان ب ــف، وقاي تعاري

اجتماعى و اقتصادى نيز به عنوان بخشى از محيط توجه داشته اند.

2.بالياى طبيعى كجا اتفاق مى افتند؟ 
ــر كره ى زمين اتفاق مى افتند،  با توجه به اين كه بالياى طبيعى در سراس
ــوند (شكل هاى 1و2 ) اگرچه بالياى  ــائلى جهانى محسوب مى ش بنابراين مس
ــت تأثيرات زيادى بركشورهايى مانند ژاپن، آمريكا، فرانسه  طبيعى ممكن اس
ــورهايى از قبيل بنگالدش، هند، چين،  ــند، اما در كش ــوئيس داشته باش يا س
ــت(جدول 1).  ــتر اس گواتماال ، كلمبيا و مكزيك اهميت آن ها به مراتب بيش
تلفات تدريجى بالياى طبيعى در كشورهاى در حال توسعه (كشورهاى جهان 
ــوم) زياد است به طورى كه بيش از 95درصد كل خسارات را شامل مى شود  س

 .

                               
اكثر كشورهاى در حال توسعه در مناطق مستعد وقوع مخاطرات طبيعى 
قرار دارند. فعاليت هاى آتشفشانى در مناطق خاصى از قبيل كمربند آتشفشانى 
اقيانوس آرام  صورت مى گيرند كه حدود 80درصد كل فعاليت هاى آتشفشانى 
ــورهاى آمريكاى جنوبى  دنيا در اين منطقه اتفاق مى افتند. تعداد زيادى از كش
ــيايى در اين منطقه قرار دارند و تأثير فعاليت هاى آتشفشانى و خطرهاى  و آس
ــان ها  ــا آن، زندگى تعداد زيادى از مردمى را كه در مجاورت آتشفش ــط ب مرتب
ــان «نوادو دل روئيز»22  زندگى مى كنند، به خطر مى اندازد. فوران كوه آتشفش

در كلمبيا كه  به مرگ 21800 نفر منجر شد، نمونه اى از اين موارد است.
ــيكلون ها،  ــكاى جنوبى  با توجه به نقش هاريكان ها، س ــيا و آمري در آس
ــيل ها و خطرهاى  ــون ها، وقوع س طوفان هاى مناطق حاره، تيفون ها و مونس
ــتعد وقوع  ــاق مى افتد. هم چنين، اين مناطق مس ــتر اتف مربوط به آن ها  بيش
ــتند. طى سال هاى 1999-1900، 42درصد بالياى طبيعى در آسيا،  زلزله هس
27درصد در آمريكا، 13درصد در اروپا، 10درصد در افريقا و 8درصد در اقيانوسيه 
روى داده است (نمودار3). پراكندگى بالياى طبيعى نشان مى دهد كه قسمت 

عمده ى آن ها در كشورهاى در حال توسعه روى داده است (نمودار 4).

  نمودار2- مردم كشته شده و متأثر از بالياى طبيعى درسطح  جهان بين سال هاى 1900-1999   

نمودار 1- تعداد باليا و خسارات آن ها در سطح جهان بين سال هاى 1950-1999
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تعداد كشته كشورسالبال

شدگان
خسارت 
ديدگان

جوالى-سيل
1931

370000028500000چين

سيل/ 
لغزش  هاى

گلى

جوالى-
1959

      -2000000چين

اكتبرـسيل
1949

      -40000كواتماال

اكتبرـسيل
1999

30000600000ونزوئال

اوت -سيل
1998

3656238973000چين

اوت -سيل
1998

181129227200هند

اوت -سيل
1998

1393338000سودان

سپتامبـرسيل
1998

1256400000مكزيك

جوالىـ سيل
1993

827128000000هند

فوريهـ سيل
1999

23177000موزامبيك

اكتبرـسيكلون
1999

946515000000هند

اكتبرـسيكلون
1963

ترينيداد،  گراندا، 
توپاگو، دومنيكن، 
هائيتى، جامايكا، 

كوبا، باهاماس

7258- 

نوامبرـ سيكلون
1964

7000700000ويتنام

سپتامبـرسيكلون
1930

650020000دومنيكن

سپتامبـرسيكلون
1900

متحده  ــاالت  اي
آمريكا

6000-     

اكتبرـسيكلون
1998

56572100000هندوراس

جدنـ سيكلون
1998

30004600000هند

اكتبرـسيكلون
1998

2447868000نيكاراگوئه

اكتبرـسيكلون
1998

263105700گواتماال

اكتبرـسيكلون
1998

24084000السالوادور

نوامبرـطوفان
1998

200121000بنگالدش

اكتبرـزلزله
1948

جماهير  ــاد  اتح
شوروى

110000-     

دسامبرـزلزله
1908

75000150000ايتاليا

زلزله/بهمن
مواد

مىـ 
1970

667943216240پرو

دسامبرـزلزله
1939

        -32962تركيه

جونـ زلزله
1939

3000058500شيلى

ژانويهـ زلزله
1915

          -30000ايتاليا

فوريهـ زلزله
1976

230004993000گواتماال

اوت ـ زلزله
1999

1546623954تركيه

ژانويهـ زلزله
1917

    -15000اندونزى
فوريهـ زلزله

1960
1200025000مراكش

دسامبرـزلزله
1972

10000720000نيكاراگوئه

ژانويهـ زلزله
1944

10000155000آرژانتين

سپتامبـرزلزله
1985

8776130204مكزيك

اوت ـزلزله
1976

6000181348فيليپين

آوريلـ زلزله
1903

 -6000تركيه

فوريهـ زلزله
1951

    -3000گينه جديد پاپوآ

سپتامبـرزلزله
1999

2084100000تايدان

ژانويهـ زلزله
1999

1171745000كلمبيا

مىـ آتشفشان
1902

   -40000مارتيك

نوامبرـآتشفشان
1985

2180012700كلمبيا

    -5500اندونزى1909آتشفشان
   -5000اندونزى1919آتشفشان
ژانويهـ آتشفشان

1951
   -3000گينه جديد پاپوآ

اوت ـآتشفشان
1986

17344632كامرون

دسامبرـبهمن
1916

  -10000ايتاليا/اتريش

جوالىـ سونامى
1998

21829199گينه جديد پاپوآ

    

جدول 1. تعدادى از بالياى طبيعى عمده ى مربوط به ژئومورفولوژى در جهان از 1900-1999
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سيل ويرانگر در پاكستان/1389
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هم چنين، نتايج وقوع چنين خطرهايى را مى توان در «توليد ناخالص ملى»23 
(GNP)، «توليد ناخالص داخلى»24 (GDP ) و زمان الزم براى بازسازى جزئى 
يا كلى مشاهده كرد. براى مثال، با وقوع  هاريكان ميچ در آمريكاى مركزى، بيش 
ــدند و در حدود 11درصد (3/2 ميليون نفر ) از كل جمعيت  از 9000نفر مفقود ش
تحت تأثير پيامدهاى آن قرار گرفتند. البته تأثير باليا در همه كشورها به يك اندازه 
نيست. در هندوراس، زيان هاى وارده معادل 80درصد GDP سال 1997 بود در 
صورتى كه در نيكاراگوئه تقريبا 49درصد بود.كل خسارات وارده، شش ميليارد دالر 
ــده بود (جدول2) كه 51/5درصد خسارات مستقيم و 48/5درصد  آمريكا براورد ش
ــاس اصطالحات رايج مالى،  ــتقيم بود (جدول3). به عالوه براس ــارات غيرمس خس

خسارات وارده به مردم و زمان بازسازى آن ها را به زحمت مى توان ارزيابى كرد.
ــان داد، اگرچه اين  كشورها به علت  هاريكان ميچ در آمريكاى مركزى نش
ــترى براى  وقوع بالياى طبيعى دارند، اما  ــتعداد بيش ــان، اس ــرايط محيطى ش ش
ــى، اقتصادى و فرهنگى  اين جوامع هم نقش مهمى  مشكالت اجتماعى، سياس
ــيب پذيرى مردم از بالياى طبيعى دارند. اگرچه فقر و بالياى طبيعى نبايد  در آس
ــت كه نظام هاى هاى فرهنگى، اقتصادى،  ــرادف هم به كار روند، اما بديهى اس مت

نمودار 3. درصد تعداد باليا در مناطق گوناگون جهان بين  سال هاى 1999- 1900
 

نمودار 4. وقوع انواع باليا در  جهان . ستون ها نشان دهنده ى درصد بالياى خاص يك منطقه نسبت به كل دنياست.
اجتماعى و سياسى به كاهش يا حذف فرصت هاى مساوى و در نهايت توسعه ى 
مناطق مى شود. اين ويژگى ها، ميزان آسيب پذيرى را افزايش مى دهد.بنابراين وقوع 
ــورهاى در حال توسعه فقط به ويژگى هاى زمين شناسى و  بالياى طبيعى در كش
ــود، بلكه به آسيب پذيرى  ژئومورفولوژيكى و موقع جغرافيايى آن ها مربوط نمى ش

نظام هاى موجود هم وابسته است.
زمين لغزه ى سال 1985  مكزيكوسيتى كه توسط بليكى25 و همكارانش 
(1994) تجزيه و تحليل  شد، نمونه اى از ارتباط  آسيب پذيرى طبيعى و انسانى  
ــت. شهر مكزيكوسيتى روى رسوب هاى يك درياچه ى قديمى قرار گرفته  اس
كه خاك آن نسبت به وقوع زلزله و خطرهاى مرتبط با زلزله مثل روان گرايى 
ــت. در بناى ساختمان هاى  ــيب پذيرى طبيعى)، آسيب پذيرى بااليى داش (آس
ــده بود و  ــتفاده ش اين منطقه از مصالح گوناگونى با  كيفيت هاى متفاوت اس
ساخت آنها مربوط به دوره هاى زمانى متفاوت بود. تراكم زياد جمعيت، درامد 
كم و فقر به ساخت خانه هاى با استاندارد پايين منجر شده بود (آسيب پذيرى 
ــرايط طبيعى، اجتماعى و اقتصادى در زمان  اجتماعى و اقتصادى). همه ى ش
ــيتى و پيامدهاى  ــوع زلزله، منطقه ى خطر را پديد آورد. زلزله ى مكزيكوس وق
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تخريبكل
مستقيم

تخريب
غيرمستقيم

هزينه ى 
جابه جايى

6018/33100/32918/04477/3مجموع بخش ها
798/5551/8246/6975/1بخش اجتماعى

590/9436/3154/6746/3مسكن
132/753/878/9117/0بهداشت
74/961/813/1111/8آموزش

1245/5656/9588/61756/5زيرساخت ها
جاده ها، 

پل ها، راه آهن
1069/5528/1541/51427/9

58/728/630/160/6انرژى
سيستم آب 
و فاضالب

91/474/616/8224/4

آبيارى و
 زه كشى

25/825/60/243/6

3906/91824/12082/81635/2بخش توليد
كشاورزى،

ــرى،  ماهى گي
جنگل دارى

2946/51701/91244/61302/0

608/032/8575/269/9كارخانجات 
تجارى،

رستوران و
 هتل

352/489/4263/0263/3

67/467/40/0110/5محيط زيست
 

   

 

نيكاراگوئههندوراسگواتماالالسالوادوركاستاريكاكلآيتم

9214424026856573045مردگان
مفقود

شدگان
91713191218058970

28012275287--12842محرومان
مستقر

در 
پناهگاه

4662715411558645472528500065271

ــرادى  اف
ــه  ك

ــل را  مح
تخليه ويا 
مستقيمًا  
ــيب  س آ

ديده اند

11919081650084316105000617831368261

افرادى 
كه 

مستقيمًا 
مه  صد
ديده اند

3464662200003469107300001500000867752

ن  كا د كو
 5 ــر  زي

سال

180162410400180393379600780000451231

كل 
جمعيت

3164890732707006075536116459
00

62031884453583

10/90/65/76/324/219/5درصد

جدول3. تعداد افراد متأثر از هاريكان ميچ در آمريكاى مركزىجدول 2. خالصه ى خسارات هاريكان ميچ در آمريكاى مركزى (برحسب ميليون دالر آمريكا)

ــيب پذيرى را براى درك  ــكان ميچ، لزوم تجزيه و تحليل هر دو نوع آس هاري
بهتر و جلوگيرى از بالياى طبيعى آشكار ساخت.

بالياى طبيعى و ژئومورفولوژى 
در ارتباط با ژئومورفولوژى و بالياى طبيعى، به طور مستقيم كارهاى كمى انجام 
شده است. در ژئومورفولوژى، انتشارات محدودى صرفاً به اين موضوع پرداخته اند، اما 
در عين حال، كارهاى زيادى در ارتباط با مخاطرات طبيعى وجود دارند كه به اهميت 
ژئومورفولوژى در محدوده ى بالى طبيعى پرداخته اند. ژئومورفولوژيست ها به شناخت، 
تجزيه و تحليل و پيش بينى مخاطراتى مانند سيل ها، حركات توده اى، زمين لرزه ها و 

فعاليت هاى آتشفشانى عالقه مند هستند. 
ــى، يعنى طوفان هاى مناطق  ــيالب همراه با پديده هاى هيدرومتئورولوژيك س
گرمسيرى، هاريكان ها، مونسون ها،ال نينو26 و  النينا27، يكى از خطرناك ترين مخاطرات 
طبيعى و چاشنى اصلى بالياست. متخصصين ژئومورفولوژى رودخانه اى، توجه زيادى به 
سيل ها داشته اند. رويكردهاى استفاده شده براى درك اين فرايندها شامل مطالعه وقايع 
گذشته يا ژئومورفولوژى سيل هاى قديمى و هيدرولوژى سيالب است. عالوه بر اين، 
مدل سازى سيل، پيش بينى و تهيه ى نقشه هاى سيل با استفاده از سيستم اطالعات 
ــنجش از دور، نقش بسيار مهمى در درك  جغرافيايى (جى آى اس)، تصاوير رادار و س

جنبه هاى متفاوت خطر، ارزيابى و مديريت آن داشته است. 
ژئومورفولوژيست ها،  براساس رويكردهاى متفاوتى مانند نقشه كشى، فهرست بردارى، 
تجزيه و تحليل اطالعات تاريخى، مشاهدات ميدانى، نمونه بردارى، كارهاى آزمايشگاهى، 
ــازى، استفاده از عكس هاى هوايى، جى آى اس و سنجش از دور، بر  پايش28، مدل س
جنبه هاى متفاوت حركات توده اى، از جمله تجزيه و تحليل و ارزيابى آن ها تأكيد داشته اند. 

به عالوه، گرايشى به سوى تركيب مدل سازى هيدرولوژيكى با بررسى حركات توده اى 
مشاهده مى شود. اين رويكرد تركيبى، با مدل هاى گسيختگى دامنه ها به كار برده شده و در 

نتيجه درك بهتر حركات توده اى و پيش بينى دقيق تر آن ها را به دنبال داشته است. 
ــى هاى  ــانى و زلزله هم ارتباط دارد.بررس ــوژى با مخاطرات آتشفش ژئومورفول
ژئومورفولوژيكى، پايه اى براى منطقه بندى خطر، احتمال خطر، مديريت بحران آتشفشان 
و كاهش بالياى طبيعى بوده است. به عالوه تجزيه و تحليل فعاليت هاى زمين ساختى، 
يك عنصر كليدى براى ارزيابى خطر زمين لرزه است كه در نهايت در برنامه ريزى محيطى 
مورد استفاده قرار مى گيرد. منطقه بندى خطر زمين لرزه در مناطقى مانند مكزيك و تركيه 
كه آسيب پذيرى بااليى دارند، دورنماى بهترى از وقوع چنين حوادث و پيامدهاى آن ها 

را به دنبال داشته است . 
روزنفلد29 در بررسى بالياى طبيعى در ابعاد ژئومورفولوژيكى شان، سهم پروژه هاى 
متفاوت ژئومورفولوژيكى را در پژوهش هاى ميان رشته اى، مانند نقش بارندگى در زمين 

لغزش ها، طوفان هاى سيكلونى  و غيره، مورد بررسى قرار داد.
مسلماً،  به كارگيرى سنجش از دور، «سيستم موقعيت ياب جهانى»30 و سيستم 
اطالعات جغرافيايى31 به مشاركت ژئومورفولوژيست ها در نقشه كشى، تجزيه و تحليل و 
مدل سازى فرايندهاى ژئوفيزيكى، هيدرولوژيكى و ژئومورفولوژيكى در رويكرد انسانى و 

طبيعى خطرها منجر شده است.
با تجزيه و تحليل پايگاه داده هاى EM – DAT كه شامل پديده هايى از قبيل 
لغزش ها، سيل ها، زلزله، آتشفشان ها، بادهاى شديد، دماى زياد، خشك سالى، آتش سوزى ها 
و اپيدمى ها به عنوان بالياى طبيعى  است، مالحظه مى شود كه به جز دماهاى شديد و 
اپيدمى ها، ساير پديده ها، به ژئومورفولوژى وابسته هستند. در نمودار 5، ميزان وابستگى 
اين پديده ها با ژئومورفولوژى برحسب نوع و محل وقوع،از سال1900تا1999 نشان داده 
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شده است. بين سال هاى 1999-1990، در سطح جهانى 2808 بال ثبت شده است  كه 
ــته به ژئومورفولوژى بودند (نمودار 6). براورد كل خسارات بالياى  84درصد آن ها وابس
طبيعى(نمودار 7) در همان محدوده ى زمانى و تعداد كشته شدگان(جدول 4)، در گستره ى 

جهانى نشان دهنده ى اهميت ژئومورفولوژى در جلوگيرى از بالياى طبيعى است (نمودار 8). 

جدول4.  تعداد مردگان  براساس نوع پديده در قاره ها طى دوره ى 1990-1999
نوع

مخاطره  
طبيعى

اقيانواروپاآسياآمريكاآفريقا
سيه

كل

ــن  مي ز
لغزش

225201055006442798658

خشك 
سالى

12026800982790

81635199187823957098678زلزله
94873559855916283930103870سيل

بادشديد 
(طوفان)

161213264185739913262201790

077994091080آتشفشان
1215254468342707748748416866مجموع

در بالياى طبيعى، ژئومورفولوژى عمدتاً به ارزيابى مخاطرات مى پردازد. عمومًا 
چنين ارزيابى هايى شامل تهيه نقشه اوليه، مدل سازى، پيش بينى و پيشنهادات مديريتى، 
مشاهدات ميدانى، استفاده از عكس هاى هوايى و سيستم اطالعات جغرافيايى و سنجش 
ــت. رويكردهاى  ــه ى مخاطرات گوناگون اس از دور  براى منطقه بندى و تهيه ى نقش
مدل سازى نه تنها به درك شرايط كنونى مى انجامد، بلكه وقايع گذشته و پيش بينى 
صحيح نتايج يك مخاطره ى ژئومورفيك احتمالى را در يك چشم انداز تحت شرايط 

خاص به دنبال دارد.  
ارزيابى مخاطره، بخش كليدى تجزيه و تحليل خطر است. يقيناً، در اين موارد، 
ژئومورفولوژيست ها سهم مهمى دارند. با اين حال، پيشرفت بيشتر و بهتر وقتى حاصل 

مى شود كه آسيب پذيرى تجزيه و تحليل شود. 

 ژئومورفولوژى،آسيب پذيرى و بالياى طبيعى 
با بررسى تعاريف گوناگون مخاطرات و  بالياى طبيعى، مشخص مى شود كه 
«مفهوم سازى»32 در اين زمينه، از يك ديدگاه صرفاً فيزيكى يا يك واقعه ى طبيعى 
به سوى تركيبى از سيستم انسانى كشيده شده است. در ابتدا، غيرقابل كنترل بودن 
ــوق داد.  ــوى  مقابله با اثرات و پيش بينى آن ها س وقايع طبيعى، تالش ها را به س
پيشرفت هاى فنى و توسعه مدل هاى پيش بينى در زمينه ى فعاليت هاى آتشفشانى، 
هاريكان ها، سونامى ها، سيل ها، زمين لغزش و ساير خطرهاى طبيعى، درك بهترى 
ــت و عمدتاً در كشورهاى توسعه يافته، در بعضى از  موارد  از پديده را به دنبال داش

توانستند با اين گونه خطرها  مقابله كنند. 
ــوع بالياى طبيعى با  ــى بر اين كه وق ــده ى جديدى مبن ــه 1960، اي در ده

نمودار5. درصد بالياى طبيعى مربوط به ژئومورفولوژى براساس نوع و منطقه بين سال هاى 1900-1999

9تا1999 ز1990 ن حجه ر ووژى ور و ژ ب ب ر ىو بي ى ي 6مودار نمودار6. بالياى طبيعى و مرتبط با ژئومورفولوژى در سطح جهان ازب 99تاتا199999 دوره. براورد خسارت ناشى از بالياى طبيعى و ژئومورفولوژى طى دوره19901990 وژئومورفولوژىط ازبالياىطبيع براوردخسارتناش 77ودارنمودار 77
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ويژگى هاى اجتماعى و اقتصادى اين مناطق هم ارتباط دارد، مطرح شد. با اين حال 
ــوان عوامل مؤثر در  ــرايط اجتماعى و اقتصادى به عن ــا دهه ى 1970، نقش ش ت

آسيب پذيرى ناشى از بالياى طبيعى مورد پذيرش قرار نگرفت.
 گرايش به درك وقايع طبيعى و شرايط احتمال بروز خطر در مناطق مستعد، 
توجه بيشتر جامعه شناسان را به مطالعه ى احتمال خطر و آسيب پذيرى جلب كرد. 
ــين، لزوم تعريف و بررسى حوادث خطرناك را از ديدگاه غيرعلمى  تحقيقات پيش
ــت هاى متفاوتى از  ــامل توصيف و تجزيه و تحليل برداش ــان مى دهد كه ش نش
خطر براساس برداشت هاى مختلف بود. اين موضوع عاملى بسيار مهم در توسعه 

رويكردهاى مديريت خطر است.
 در حال حاضر در بررسى بالياى طبيعى نه تنها جامعه شناسان، بلكه دانشمندان 
ــتعد خطرهاى  ــوم زمين هم ويژگى اجتماعى، اقتصادى بعضى از مناطق مس عل
ــيب پذيرى در نظر مى گيرند. براى  ــى را به عنوان يكى از عوامل اصلى آس طبيع
ــاختمانى، اجتماعى و اقتصادى را در مديريت بحران  مثال،كاردونا33 جنبه هاى س
آتشفشان «گالراس»34 كلمبيا مدنظر قرار داد. ديبن و چستر35 چارچوبى براى 
تجزيه و تحليل آسيب پذيرى انسانى در مورد آتشفشان «فورناس»36 در«آزور»37 
ــيب پذيرى مردم از خطر آتشفشان به تركيبى از  ارائه كردند. آن ها دريافتند كه آس
عناصر مختلف كه با ويژگى هاى روان شناختى و فيزيكى ارتباط دارد، وابسته است. 
ــى ژئومورفولوژى آتشفشانى، تورت38 خاطر نشان كرد براى فائق آمدن  در بررس
بر عواقب خطرات طبيعى و تأثير متقابل آن ها بر مردمى كه در اطراف آتشفشان ها  
ــى مى كنند، ژئومورفولوژى در ارزيابى و منطقه بندى مخاطرات ژئومورفيك،  زندگ

نقش بسيار مهمى دارد. 

1. نگاهى دقيق تر به آسيب پذيرى
 بررسى آسيب پذيرى بالياى طبيعى براساس منابع متفاوتى  صورت گرفته و در 
نتيجه چند تعريف براى آن ارائه شده است. وست گيت و اوكفه39 آسيب پذيرى 
را ميزان تهديد خطر از سوى يك پديده ى طبيعى يا فيزيكى  خيلى شديد تعريف 
كرده اند. ميزان خطر به احتمال وقوع آن و عوامل اجتماعى – اقتصادى و اجتماعى 
- سياسى كه بر ظرفيت جامعه براى پذيرش و بازسازى40 شرايط آن پديده وابسته 
ــت. از نظر وارلى41 ،آسيب پذيرى تابعى از ميزان آمادگى اجتماعى و شخصى  اس
براى مواجه شدن با خطر است. بديهى است، آسيب پذيرى با توانايى افراد و جوامع 
ــازى آن ها و به ويژه شوك ها و تغييرات ناگهانى ارتباط  براى غلبه بر وقايع و بازس
دارد. آسيب پذيرى، هم چنين به آمادگى جامعه در تحمل زيان هاى مادى خطرهاى 
طبيعى مربوط مى شود. با اين حال، تعريف كانون42 كه عامل هاى متفاوت مؤثر يا 
ــيب پذيرى افراد يا گروه ها را مدنظر قرار مى دهد، مناسب ترين  ايجاد كننده ى آس
آن هاست. براساس تعريف كانون، آسيب پذيرى، ويژگى فرد يا گروهى از افراد جامعه 

است كه در يك فضاى خاص  طبيعى، اجتماعى و اقتصادى زندگى مى كنند. 
با توجه به موقعيت هاى متنوع، آسيب پذيرى افراد و گروه ها، متفاوت خواهد 
ــن ويژگى هاى پيچيده از تركيب عامل هاى متعدد به ويژه طبقه اجتماعى،  بود. اي

جنس و قوميت شكل گرفته اند. كانون آسيب پذيرى را به سه بخش تقسيم بندى 
كرده است كه عبارت اند از:

الف) برگشت زندگى به روال عادى: درجه اى از برگشت پذيرى سيستم 
زندگى يك فرد يا گروه و قابليت  تحمل اثرات خطر. 

ب) سـالمتى: كه شامل قدرت مقابله ى افراد و اقدامات اجتماعى متفاوت 
است. 

ج) آمادگى: با مصونيت موجود در برابر يك خطر خاص تعيين مى شود و 
گاهى  به عملكرد مردم در دفاع از خود و عامل هاى اجتماعى ارتباط دارد.

ــيب پذيرى ها راشامل مى شوند. با  ــه جنبه، بخش عمده اى از انواع آس اين س
وجود اين هر يك از موارد فوق، اجزاى متفاوتى دارند و تركيب آن ها با هم، حاالت 
متنوعى را ايجاد مى كند كه ضرورى است تا نوع آسيب پذيرى هر يك مشخص 
شود. اين مورد، شناخت كافى از آسيب پذيرى را در برابر بالياى طبيعى ايجاد مى كند 
ــود. آيسـان43 انواع متفاوت  و به طور مؤثر مى تواند به جلوگيرى از باليا منجر ش

آسيب پذيرى را به شرح زير تقسيم بندى كرده است: 
•عدم دست رسى به منابع (آسيب پذيرى مادى و اقتصادى)؛ 

•تخريب نظام هاى اجتماعى (آسيب پذيرى اجتماعى)؛
•فقدان قدرت ملى و ساختارهاى بنيادى محلى (آسيب پذيرى سازمانى)؛ 

•عدم دست رسى به اطالعات و دانش (آسيب پذيرى آموزشى)؛
•فقدان آگاهى هاى عمومى (آسيب پذيرى رفتارى و انگيزشى)؛

•دست رسى محدود به قدرت سياسى و ارائه ى آن (آسيب پذيرى سياسى)؛
•آداب و رسوم و عقايد خاص (آسيب پذيرى فرهنگى)؛

•ساختمان هاى سست افراد فقير(آسيب پذيرى فيريكى)؛ 
عالوه بر موارد فوق، انواع ديگر آسيب پذيرى هم وجود دارد كه همه آن ها را 
مى توان در  چهار نوع اصلى آسيب پذيرى اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى 
خالصه كرد. اين طبقه بندى نشان مى دهد، هر جامعه اى، آسيب پذيرى خاص خود 
ــت، بلكه  ــه فقط نتيجه ى اقدامات، تصميم ها و انتخاب اين جوامع نيس را دارد ك
به روابط متقابل طبيعى، اجتماعى و سياسى، اراده و انتخاب، تأثير متقابل شرايط 
طبيعى، اقتصادى، اجتماعى مردم  وابسته است.آسيب پذيرى يك اصطالح عام و 
هموژن نيست، بلكه در هر جامعه اى پويايى خاصى دارد كه داراى دو مفهوم عمومى 
و ويژه است. بنابراين يقيناً، ويژگى آسيب پذيرى در هر جامعه اى متفاوت خواهد بود. 

آسيب پذيرى ازتركيب نظام هاى طبيعى و انسانى شكل مى گيرد(نمودار 9). 
ــانى تقسيم كرد.  ــيب پذيرى طبيعى و انس ــيب پذيرى را مى توان به آس آس
آسيب پذيرى طبيعى بيشتر به تهديد بالياى طبيعى ارتباط دارد (بيشتر به موقعيت 
جغرافيايى وابسته است). آسيب پذيرى ناشى از فعاليت آتشفشانى، سيل، زمين لغزش، 
سونامى، هاريكان و غيره در اين گروه قرار مى گيرند. در مقابل، آسيب پذيرى انسانى 
براساس سيستم هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى، تعيين مى شود. در كل 
آسيب پذيرى تابعى از عملكرد انواع آسيب پذيرى ها در يك منطقه معين است. چنين 

آسيب پذيرى هاى بزرگى، برگشت پذيرى بال و فرايند بازسازى را تعيين مى كند.

2. گامى به سوى جلوگيرى از بالياى طبيعى: ژئومورفولوژى كاربردى 
ــى برابر به منابع اطالعاتى  ــيب پذيرى طبيعى از طريق دست رس كاهش آس
علمى و روش هايى براى شناخت و پيش بينى بالياى طبيعى (مدل هاى پيش بينى) 
و برنامه هاى آموزش بين المللى امكان پذير است. از وقوع باليا نمى توان جلوگيرى 
ــا و روش هاى علمى با پيش بينى الگوهاى رفتارى چنين  ــرد، اما درك فراينده ك

فرايندهايى مى تواند ابزار مفيدى در كاهش آسيب پذيرى طبيعى باشد.
ــرى و كاربردى براى  ــد رويكردهاى نظ ــات ژئومورفولوژى مى توان تحقيق
جلوگيرى از بالياى طبيعى برحسب منشأ و پويايى فرايند طبيعى، ارائه كند. عالوه 
ــت ها مى توانند سهم مهمى در شناخت روابط متقابل بين  بر اين، ژئومورفولوژيس
بالياى طبيعى (آسيب پذيرى طبيعى) و جوامع (آسيب پذيرى انسانى) داشته باشند. 
ــت ها بايد بيشتر درگير مسائل مربوط به بالياى طبيعى شوند كه  ژئومورفولوژيس
كارهاى دى الكسـاندر44، ام پانيزا 45و اچ تى ورستاين46مثال هاى بارزى 
از اين قبيل هستند كه نه فقط در زمينه شناخت فرايندهاى ژئومورفولوژى نقش 

داشتند، بلكه پيوند قوى بين فرايندها و جامعه برقرار كرده اند.
ــردى، مى تواند در زمينه ى كاهش  ــوژى به عنوان يك علم راهب ژئومورفول

نمودار 8. خسارت ديد گان از بالياى طبيعى و ژئومورفولوژيكى  طى دوره 1990 تا 1999
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آسيب پذيرى هاى انسانى و طبيعى مورد توجه قرار گيرد و با درك فرايندهاى داراى 
با منشأ درونى و بيرونى، روش شناسى پيش بينى الگوهاى وقوع حوادث خطرناك 
ــه طريق مى توانند در كاهش  ــت ها به س جنبه كاربردى پيدا كند. ژئومورفولوژيس

آسيب پذيرى طبيعى مؤثر باشند:
الف) تقويت شناخت نظرى ژئومورفولوژى، به عنوان اساس اين علم.

 ب) توسعه مدل هاى پيش بينى فرايندهاى متفاوت مانند زمين لغزش، سيل، 
آتشفشان و ساير فرايندها. 

ج) به كارگيرى رويكردهاى متنوع ژئومورفولوژى كاربردى براى جلوگيرى از 
بالياى طبيعى.  

عالوه بر اين ها، ژئومورفولوژى، عرصه هاى مطالعاتى خوبى در اين زمينه دارد 
و بايد در بررسى هاى ميان رشته اى نقش مؤثرى داشته باشد و به توسعه راهبرد هاى 
ــب براى جلوگيرى و كاهش اثرات بالياى طبيعى بپردازد. با وجود اين، اگر  مناس
تحقيقات ژئومورفولوژى به سمت شناخت و غلبه بر آسيب پذيرى طبيعى و انسان 
ــوق داده شود، نقش ژئومورفولوژى آشكارتر خواهد شد.كاهش بالياى طبيعى،  س
ــخص شده است كه نه تنها تركيبى  ــت. با اين حال مش ماهيتاً كار  پيچيده اى اس
ــود، بلكه براساس تجزيه و تحليل  از علوم اجتماعى و تجربى بايد به كار گرفته ش

موضوعات اجتماعى خاص، راهكارهاى مناسب هم اتخاذ گردد.

 نتيجه 
بالياى طبيعى، وقايع تهديدكننده اى هستند كه  نه تنها در لحظه وقوع بلكه با 
توجه به عواقب آن ها، در بلندمدت به خسارت فيزيكى و اجتماعى منجر مى شوند. 
ــاخت ها زياد باشد، به صورت  وقتى كه نتايج وقوع چنين حوادثى بر جامعه يا زيرس
بالى طبيعى ظاهر مى شوند. باليا، وقايع طبيعى ناگهانى، اما قابل پيش بينى هستند 
كه بر نظام هاى طبيعى و انسانى تأثيرات منفى مى گذارند. ميزان تأثير در زمان و 
مكان تابعى از در معرض خطر بودن، بزرگى پديده طبيعى (آسيب پذيرى طبيعى) و 
آسيب پذيرى انسانى است. بالياى طبيعى در تمام دنيا اتفاق مى افتند اما با توجه به 
موقعيت جغرافيايى كشورهاى در حال توسعه كه از لحاظ طبيعى در مناطق مستعد 
وقوع خطرهاى طبيعى قرار دارند (آسيب پذيرى طبيعى) و از انواع آسيب پذيرى هاى 

اقتصادى، اجتماعى و سياسى رنج مى برند، اثراتشان بيشتر است. 
ــيب پذيرى ها نتيجه ى روند تاريخى و زمينه هاى اجتماعى، سياسى،  اين آس
اقتصادى و فرهنگى اين جوامع است. در اين جوامع، ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، 
فقيرتر مى شوند. فرصت هاى مساوى براى افراد وجود ندارد و اين موضوع به طور 
غيرمستقيم بر وقوع بالياى طبيعى تأثير مى گذارد (فرصت هاى كمتر،آسيب پذيرى 
بيشتر، بالياى طبيعى شديدتر). دهه ى بين المللى كاهش بالياى طبيعى، به چند 
هدف خود مثل سازمان دهى گروه هاى بين المللى براى ايجاد تمهيداتى به منظور 

ــت.  ــت يافته اس جلوگيرى از بالياى طبيعى در مقياس هاى ملى و ناحيه اى دس
ــال 1998 در آمريكاى مركزى، زلزله ى تركيه  ــى مثل هاريكان ميچ در س حوادث
ــان داد، بالياى طبيعى در مناطقى  ــال 1999 و پيامدهاى مخرب آن ها، نش در س
ــيب پذيرى طبيعى و انسانى، به صورت  اتفاق مى افتند كه از لحاظ جغرافيايى، آس
توأمان وجود داشته باشند. تالش هايى بايد صورت گيرد تا در چارچوب مديريت و 
ارزيابى احتمال خطر، تجزيه و تحليل آسيب پذيرى شرايط بهترى پيدا كند و  علم 
ژئومورفولوژى و  ژئومورفولوژيست ها، نقش مهمى در جلوگيرى از بالياى طبيعى 
داشته باشند. اين موضوع بايد هر چه سريع تر در كشورهاى در حال توسعه عملى 

شود. 
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چكيده
امروزه اغلب شهرهاى ميليونى ايران، از جمله شهر قم، در نواحى خشك 
ــده اند و تأمين منابع آبى آن ها از نواحى مربوط همواره  ــك واقع ش و نيمه خش
موردتوجه بوده و هست. سد 15خرداد روى «رودخانه ى قمرود» با هدف تأمين 
ــده است. ساختار زمين شناسى حوزه، مربوط به دوران  آب شرب قم احداث ش
سوم و دشت ها عمدتًا از رسوبات كواترنرى تشكيل شده اند كه به دليل داشتن 
زمين هاى نسبتاً كم شيب و خاك نسبتًا حاصلخيز، از گذشته با استفاده از آب 
رودخانه ى قمرود، مورد كشت و زرع قرار مى گرفتند. اين مزارع از نظام حقابه 

برى خاصى برخوردار بودند.
به منظور اثبات فرضيات مطرح شده در اين مقاله كه شامل اثرات سد بر 
ــت و نيز كاهش وسعت زمين هاى زراعى اين دشت ها،  كيفيت منابع پايين دس
ــور شدن آب هاى زيرزمينى به دليل بهره بردارى زياد، شور شدن زمين هاى  ش
زراعى به دليل آبيارى با آب هاى شور زيرزمينى  و كمبود آب شيرين، افزايش 
تبخير از سطح خاك ها، گسترش كوير به دليل پيشروى آب هاى شور درياچه ى 
ــت قم و مسيله و در نهايت  ــلطان به آب هاى زيرزمينى دش نمك و حوض س
ــى از بهره بردارى آب سد براى شرب كه به  ــت محيطى ناش اثرات منفى زيس

كاهش و تغيير گونه هاى گياهى و جانورى منطقه منجر شده است.
در پايان مقاله راهكارهايى چند ارائه شده اند؛ از جمله:

ــه ى  ــل از تصفي ــا آب حاص ــور ب ــى ش ــاى زراع ــويى زمين ه 1. آب ش
فاضالب ها؛

2. تسريع الگوى مناسب كشت؛
3. تسريع تأمين آب شرب استان از طريق رودخانه ى «دز».

ــى، حقابه، قم،  آب  ــرداد، قمرود، منابع زيرزمين ــد 15خ كليدواژه ها: س
شرب، آب كشاورزى.

اهميت و هدف تحقيق 
نقش و اهميت منابع در توسعه و عمران هر منطقه،  مخصوصاً در مناطق 
ــور ايران با ويژگي هاي  ــيار تعيين كننده است. كش ــك و نيمه خشك بس خش
ــك، داراي ريزش هاي جوي  ــك و نيمه خش اقليمي و جغرافيايي مناطق خش

محدود با توزيع نامناسب از نظر زماني و مكاني است. 
ــور در نواحي جنوب، جنوب غربي و مركز  اغلب رودخانه هاي پر آب كش
ــده اند. بنابراين مهار آب هاي سطحي به ويژه در اين مناطق، از  كشور واقع ش
ــائل حياتي و زيربنايي اقتصادي، كشاورزي و صنعتي است. به خصوص با  مس
ــرب و تأمين غذا از طريق  افزايش جمعيت و نياز روز افزون به مصارف آب ش
ــود. احداث سد روي  ــتر مي ش ــاورزي، ارزش و اهميت آب روز به روز بيش كش
ــي بشر در محيط طبيعي  رودخانه ها را مي توان از بزرگ ترين عمليات مهندس
ــت. چنين طرح هاي بزرگي، مطالعات امكان سنجي اثرات متقابل احداث  دانس
سد بر محيط زيست منطقه را مي طلبد. زيرا آثار احيًا سوء اين طرح ها مي تواند 

به طور اصولي آن ها غيرقابل توجيه سازد. 
ــت و متوسط  ــده اس ــك ايران مركزي واقع ش ــهر قم در نواحي خش ش
ــال است. اين شهر به دليل  ــاالنه ى آن كمتر از 160ميلي متر در س بارندگي س
ــب خود، همواره شاهد پديده ى  ــت مذهبي و نيز موقعيت ارتباطي مناس قداس
مهاجرپذيري بوده است. با توجه به كمبود ريزش هاي جوي منطقه و نياز روز 
ــد 15خرداد روي رودخانه ى قمرود با  ــرب و مصارف ديگر، س افزون به آب ش

   بررسي اثرات احداث و
ــره بــــــرداري  بهـ

ـــد15خـــرداد   از سـ
اكرم هديــه لو/دانش آموخته ي جغرافياى طبيعى دانشگاه شهيد بهشتى

          در مسائــل كشاورزي در پاييـن دست قمرود 
              نمــونــه ى موردي (دشت قــم و مسيــله)

كاربــردهاى علـــم  
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هدف تأمين آب شرب شهر قم و تأمين آب كشاورزي پايين دست سد احداث 
شد و در سال 1373 به بهره برداري رسيد. از آن زمان تاكنون به دليل افزايش 
نياز شهر به آب شرب و در نتيجه، كاهش حقابه زمين هاي زراعي پايين دست، 
ــت هاى قم و مسيله، مشكالت عديده اي براي كشاورزان و احيانًا  به ويژه دش
ــد براى انتخاب  ــت منطقه به وجود آورد. اين موضوع انگيزه اي ش محيط زيس

موضوع تحقيق و ارائه ى مقاله. 

فرضيه ها 
1. احداث سد 15خرداد باعث كاهش وسعت اراضي و فعاليت هاي زارعي 

پايين دست سد شده است. 
ــت هاي قم و  ــد 15خرداد در كيفيت آب هاي زيرزميني دش 2. احداث س

مسيله تأثير منفي داشته است. 
 

ويژگي هاي عمومي و جغرافيايي حوزه ى قمرود 
ــي از حوزه ى آبريز قمرود در پايين دست آن  منطقه ى مورد مطالعه بخش

است كه شامل دشت قم مي شود.
ــاي آبريز مركزي  ــرود كه جزء زير حوزه ه ــوزه ى آبريز رودخانه ى قم ح
ــوب مى شود، چند استان قرار داد. بخش فوقاني رودخانه در استان  ايران محس
اصفهان و بخش مياني قمرود در استان مركزي جريان دارد. سد 15خرداد در 
ــاخته شده است.  ــتاي عباس آباد س 12كيلومتري «دليجان» در نزديكي روس
موقعيت جغرافياي قسمت باال دست و حوز ه ى آبريز سد و رودخانه در نقشه ى 
ــمت پاياني حوزه ى آبريز رودخانه ى قمرود كه  ــده است. قس ــان داده ش 1 نش
ــتان قم جريان دارد. دشت قم  ــامل مى شود، در اس ــد 15 خرداد را ش بعد از س
ــامل  ــت قمرود را ش ــي از حوزه ى پايين دس (منطقه ى مورد مطالعه) نيز بخش

مي شود. 
ــد و بند ساخته شده اندكه عبارت اند  در طول رودخانه ى قمرود چندين س

از:
الف) سد مخزني گلپايگان؛
 ب) سد مخزني 15خرداد؛

ــه ى حدود  ــون» در فاصل ــي «خديجه خات ــك و انحراف ــد كوچ  ج) س
31كيلومتري جنوب غربي قم 

د)سد انحرافي 19«دي»  در 5كيلومتري قم براى تقسيم آب زارعي اين 
رودخانه در اراضي حقابه بر شهر قم از رودخانه ى قمرود مي باشد. 

ــط درياچه ى حوض سلطان و درياچه ى  ــت قم از شمال و شرق توس دش
نمك محدود شده و دشت قم از ناحيه ى شمال غربي با دشت ساوه، در غرب 
با دشت سلفجگان، در جنوب با دشت كهك و باالخره در جنوب شرق با دشت 

كاشان هم مرز است. 
ارتفاع دشت از سطح دريا در نواحي جنوبي حدود 2900تا 2920متر و در 
نواحي شمال و در دشت مسيله حدود 810متر از سطح درياست. ارتفاع متوسط 

دشت قم از سطح دريا برابر 1159متر است. 

در نقشه ى2، نقشه توپوگرافي دشت قم نشان داده شده است. 
ــار سرچشمه مى گيرد و  رودخانه ى قمرود از ارتفاعات گلپايگان و خوانس
ــاخه هايي چون رود خمين، دليجان و... به آن  ــد گلپايگان،  ش پس از عبور س
ــوند. سپس قمرود  وارد نيزار سلفجگان و از قسمت جنوب غربي  متصل مى ش
وارد شهر قم مي شود و پس از عبور از اين دشت، از قسمت شمال غربي شهر 
قم به دشت قمرود و شريف آباد و مسيله مى رسد. اين رودخانه با طولي معادل 

315 كيلومتر از رودهاي نواحي مركزي ايران به شمار مى آيد. 

موقعيت عمومي و جغرافيايي آن سد 15خرداد 
ــد 15خرداد، در تنگه اي در غرب روستاي «عباس  موقعيت جغرافيايي س
ــياهكوه» و «سنگ  ــتان مركزي در توده ى گرانيتي «س آباد» دليجان، در اس

آهك سازند قم» روي رودخانه ى لب شور قمرود احداث شده است. 
ــد 15خرداد با ظرفيت حدود 5400 متر مكعب در ثانيه، براي تخليه ى  س
ــه دهانه با تراز متفاوت احداث شده است. حجم خاكريز  ــيل متحمل در س س
ــت.  ــرريز اضطراري آن بيش از 1/5ميليون متر اس بازوي خاكي به اضافه ى س
حجم نهايي درياچه به 200ميليون متر مكعب و حجم مفيد آن به 165ميليون 

متر مكعب مى رسد.
آب قابل تنظيم سد 120ميليون متر مكعب است. اين سد در سال 1373 
آب گيري شد. از مشخصات مهم سد 15خرداد اين است كه اولين سد مخزني 
ــت كه روي يكي از رودخانه هاي لب شور كشور، با هدف تأمين آب شرب  اس

شهري احداث شده است. 
آب آشاميدني شهر قم قبًال از منابع آب زيرزميني دشت قم تأمين مي شد 
كه به سبب وجود امالح زياد، از كيفيت چندان مناسبي برخودار نبود. در سال 
1356 قراردادي بين امور آب وزارت نيرو و شركت «سهامي خدمات مهندسي 
آب» براى تأمين آب شرب شهرها قم و كاشان به صورت طرح هاي اضطراري 

ميان مدت و دراز مدت به امضا رسيد. 
ــي ناحيه ى علي آباد در  ــدت تأمين و انتقال آب زيرزمين ــرح ميان م در ط
ــد 15خرداد روي قمرود در نهايت  ــمال قم و طرح دراز مدت آن، احداث س ش
انتقال آب سرشاخه هاي «دز»  به حوزه قمرود مدنظر بود احداث سد 15خرداد 
بر روي قمرود به منظور تأمين آب شرب شهرستان قم به ميزان چهل ميليون 
ــاي 8هزار بعد از  ــاورزي به ج ــال و تنظيم آب مورد نياز كش مترمكعب در س

بررسي هاي فني اوليه و به موجب فرمان رهبر به موقع اجرا گذاشته شد. 
 زمين شناسي منطقه 

منطقه مورد مطالعه متعلق واحد ساختماني ايران مركزي است. قديمي ترين 
ــازنده هاي مشاهده شده در ناحيه ى قم كه در زون ايران مركزي واقع شده،  س
مربوط به دوره ى ائوسن فوقاني است كه روي آن سازند قرمز زيرين متشكل 
ــبز رنگ، مارن هاي ژيپس دار، ماسه سنگ هاي  از شيل هاي سيلتي قرمز و س
قرمز قهوه اي ژپيس،  مواد مذاب آتشفشاني و آذر آواري قرار گرفته است. سازند 
قرمز بااليي متشكل از ماسه سنگ ژپيس دار درشت دانه، در رديف كنگلومراي 
ــكله ى آن، قلوه سنگ هاي  ــت و عناصر متش بختياري جنوب غربي ايران اس

سازند قم، ماسه سنگ هاي خاكستري و سنگ هاي آتشفشاني است.
ــري تعلق دارند.  ــياري و كواترن ــاي مورد مطالعه به دوره ى ترش زمين ه
ــاي آبرفتي و  ــروط افكنه ها،  پادگانه ه ــرر به صورت هاي مخ زمين هاي كوات

پهنه هاي نسبتًا هموارند و از رسوبات با دانه بندي متفاوت تشكيل شده اند. 

منابع آب هاي سطحي 
ــطحي در منطقه ى مورد مطالعه، يعني دشت  مهم ترين منبع آب هاي س
ــد. رود قمرود كه در  ــرود و قره  چاي واقع ان ــيله ى رودخانه هاي قم ــم و مس ق
ــال 1379، آورد آبي معادل 180ميليون  متر  ــتگاه دودهك و طبق آمار س ايس
ــترين طول مسير در جهت جنوب به شمال  ــال داشته است،  بيش مكعب در س
ــورد مطالعه را طي مي كند. رودخانه ى قره چاي در محدوده اي  در منطقه ى م
ــه قمرود مي پيوندد و از اين نقطه به  ــتاي ملك آباد «پل دالك» ب نزديك روس

بعد مسيله ناميده مي شود. 
ــي 15خرداد با  ــد مخزن ــاد دليجان، س ــل عباس آب ــرود در مح  روي قم
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ــال 1373 ساخته شده است واز آن  ظرفيت مفيد 165ميليون  متر مكعب از س
بهره بردارى مى شود. بند انحرافي خلج آباد و خديجه خاتون، قبل از شهرستان 
قم و سد انحرافي 19دي در 5كيلومتري مدخل جنوبي ورودي اين رودخانه به 
ــت. بر روي قره چاي در فاصله 165كيلومتري از دشت  شهر قم، اجرا شده اس
ــاوه با ظرفيت 230ميليون متر مكعب درسال  ــيله سد مخزني «غدير» س مس
ــط دراز مدت اين رودخانه 380ميليون متر  ــت. متوس ــده اس 1373 احداث ش

مكعب در سال است. 
ــيله يا رودخانه حاصل از پيوستن دو رود قره چاي و   روي رودخانه ى مس
قمرود در نزديكي روستاي كاج دشت مسيله،  بند انحرافي «جنل» احداث شده 
است. كمترين وعده ى ميزان تخصيص آب از هر يك از دو رودخانه به ترتيب 
ساالنه نزديك به 66 ميليون متر مكعب از رودخانه ى قمرود و حوزه ى مياني 
ــه ى قره چاي و حوزه ى مياني آن براى  ــون متر مكعب از رودخان آن و 50ميلي
دشت قم و مسيله بوده است در سال هاي اخير، مجموعًا از حوزه هاي مياني و 
هر دو رودخانه از سال 1378 به بعد، به طور متوسط بيشتر از حدود دو ميليون 
ــده است [گزارش مطالعات  متر مكعب آب به محدوده ى مورد مطالعه وارد نش

مرحله ى اول سامان دهى دشت ها،1382]  

منابع آب زيرزميني منطقه 
ــق موردنظر (قم و  ــاورزي مناط ــال حاضر مهم ترين منبع آب كش در ح
ــتفاده از پمپاژ بهره برداري مي شود.  ــيله)  آبياري با آب چاه هاست كه با اس مس
ــالي هاي اخير و روند رو به تزايد خشك شدن آن ها،  قنوات علي رغم خشك س
هنوز در بخش هايي از اين منطقه مورد استفاده هستند و از اهميت زيادي هم 

برخوردارند. 
اين منطقه از نظر چشمه چندان غني نيست. ساالنه نزديك 483ميليون 
ــمه ها و قنوات واقع در  ــون متر مكعب از چش ــر مكعب از چاه ها و 27ميلي مت
محدوده ى طرح برداشت مي شود. در سال هاي اخير حجم آب قابل استحصال 
ــت. بدين ترتيب، كل  ــته اس ــدت رو به كاهش گذاش از منابع زيرزميني به ش
ــاالنه ى آب كشاروزي در محدوده ى مورد مطالعه در وضع موجود و  مصرف س
در خشك سالي هاي اخير، بالغ بر 528ميليون متر مكعب است كه 4درصد آن 

از منابع آب هاي سطحي و 96درصد از منابع آب زيرزميني تأمين مي شود. 

 معرفي نظام بهره برداري و حقابه بري رودخانه ى قمرود و در پايين دست 
سد 

ــتر امالك و اراضي زراعتي قم از طريق تعداد  ــالم بيش پيش از ظهور اس

ــده اند. در آن زمان از آب رودخانه قمرود استفاده ى  زيادي كاريز آبياري مي ش
ــد و در صورت وجود آب مازاد رودخانه و وقوع سيل، كشاورزان  چنداني نمي ش

قم از آن استفاده مى كردند. 
ــد قرار گرفته اند. پس از خروج  ــت س در حال حاضر 21 نهر در پايين دس
رودخانه ى قمرود از شهرستان قم، انهار مازاد بر دشت قم قرار دارند كه تعداد 
ــت كه اين  11نهر و  ــن انهار تا قبل از تالقي قمرود به قره چاي 11نهر اس اي
ــت قم، منطقه ى مورد مطالعه ى ماست. اين انهار در فصول  منطقه، يعني دش
ــتان و قنوات در  ــت حدود 3900هكتار از اراضي زراعي دهس پرآبي ممكن اس
ــرود را آبياري كنند. در  ــتان قم ــرق حدود 9570هكتار اراضي زراعي دهس ش
نقشه ى3 موقعيت تقريبي انهار 45گانه ى حقابه بر رودخانه ى قمرود از محالت 

تا شهر قم ارائه شده است [پيشين] 
انهار يازده گانه ى دشت قم، قبل از پل موسوم به امامزاده جمال، به ترتيب 
هفت نهر در ساحل راست و چهار نهر نيز از ساحل چپ به طور مستقل و مجزا 
احداث و بهره برداري مي  شوند. ضمناً قبل از انهار هفت گانه ى ساحل راست و 

نيز انهار چهارگانه ى ساحل چپ، مقسم احداث شده است. 
انهار يازده گانه شامل: جمكران، بر اوستان، شمس آباد، كرج، دوازده قلعه، 
ــياران، هنديجان و  ــاد، تنه پايين، س ــه، كنده حاجي آب ــتان، چال هفت شهرس

كميدان. 
در رودخانه ى قمرود، عالوه بر اين انهار يازده گانه، انهار مازاد بر (تا اتصال 
رود قمرود به قره چاي) نيز وجود دارند. از جريان هاي سيالبي و مازاد بر تا قبل 

از احداث سد 15خرداد بهره برداي مى شد. 
ــرداد در اراضي مازاد  ــد 15خ ــفانه آن چه تاكنون و بعد از احداث س متأس
ــت هم زماني با  ــب اتفاق به عل ــت، برحس ــر رودخانه ى قمرود روي داده اس ب
خشك سالي هاي سال هاي اخير به شدت نيز تشديد شده و كاهش شديد مقدار 

آب براى آبياري اين دشت ها و زمين هاي مزروعي را در پي داشته است. 
 

 بررسي وضعيت اراضي كشاورزي حاشيه ى قمرود در پايين دست سد 
در مطالعات اوليه ى سد 15خرداد كه از سال 1337 آغاز شد انتقال آب از 
سرشاخه هاي «دز » و تأمين آب شرب و نيز تأمين آب مطمئن كشاورزي براي 
ــيه ى رودخانه قمرود مدنظر بوده است. اما با تشديد نياز آب شرب  اراضي حاش
ــترش بي رويه ى جمعيت شهر قم، سد 15خرداد  ــهر قم، به ويژه با روند گس ش
وظيفه ى اصلي تأمين آب آشاميدني قم را عهده دار شد. فقط هشت هزار هكتار 

از اراضي پايين دست نيز تحت آبخور سد منظور گرديد. 
ــه بري ها بر روي  ــت الزم در اعمال حقاب ــال مديري ــه دليل عدم اعم ب
رودخانه ى قمرود، از سرشاخه هاي آن و نيز اجراي پروژه هاي سدهاي مخزني 
كوچك و بزرگ در باالدست رودخانه و ساير تأسيسات بهره برداري از رودخانه، 
ــده است و امكان  ــتگاه هاي مختلف در دست اجرا بوده يا اجرا ش ــط دس توس
ــاورزي به ميزان مقرر به دشت قم در سال هاي اخير مقدور  تخصيص آب كش
ــاورزي استان قم و نظر  ــت. (البته بنابر ادعاي مسئولين جهاد كش ــده اس نش

كشاورزان منطقه كه با آن ها مصاحبه شد.) 
 اين موضوع به فشار مضاعف بر استفاده از آب هاي زيرزميني، كم شدن و 
يا خشك شدن گسترده ى قنوات در دشت قنوات و در ساير قسمت هاي دشت 
ــت قم عمدتًا از طريق رودخانه ى  ــمالي قم منجر شده است. دش مركزي و ش
ــت الزم در تحصيل آب و  ــدم اعمال مديري ــود. در اثر ع ــرود تغذيه مي ش قم
ــال هاي اخير، به بروز يكي از بحراني ترين شرايط در  ــتفاده از قمرود در س اس

منابع آب هاي زيرزميني اين دشت انجاميده است.
ساالنه حدود 233ميليون متر مكعب از درياچه ى نمك به سفره آب هاي 

زيرزميني اين منطقه وارد مى شود [پيشين]. 
ــت  ــيله و دش ــت مس ــت هاي چندگانه ى قم، از جمله دش ــان دش در مي
شريف آباد، دشت قم تنها منطقه اي است كه با چنين وضعيت حاد و نابساماني 
مواجه است كه اثرات آن به صورت شور شدن ناگهاني و يا سريع آب چاه هاي 
واقع در مناطق شرقي قابل مشاهده است. لذا تأمين آب آبياري از سد 15خرداد 
به داليل فوق در اين ناحيه از اولويت بيشتري برخوردار است، زيرا در صورت 
ــد 15خرداد، در حدود 25  تأمين آب آبيار به ميزان 100تا 150متر مكعب از س

در حال حاضر مهم ترين منبع آب 
كشاورزي مناطق موردنظر (قم و مسيله)  
آبياري با آب چاه هاست كه با استفاده از 

پمپاژ بهره برداري مي شود. قنوات علي رغم 
خشك سالي هاي اخير و روند رو به تزايد 
خشك شدن آن ها، هنوز در بخش هايي 
از اين منطقه مورد استفاده هستند و از 

اهميت زيادي هم برخوردارند 
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ــت و تقريبًا  ــفره ى آب هاي زيرزميني خواهد پيوس تا 30درصد اين حجم به س

همين مقدار نيز در بهره برداري از چاه ها كاهش خواهد يافت. 
ــت قمرود اكثراً  ــبكه ى انهار يازده گانه حقابه بر دش ــالهاي اخير، ش در س
ــهر، مورد تعرض قرار گرفته اند و در  ــعه ى شهري و صنعتي اين ش در اثر توس
معرض تخريب هستند. حفظ شبكه موجود و مرمت آن، از اهم مسائل مربوط 
ــت. جلوگيري از تغيير كاربري اراضي تحت  ــت اس به آب و آبياري در اين دش

پوشش اين انهار نيز توصيه مي شود. 
 

ــي تأثيرات ناشي از احداث سد 15خرداد در پايين دست سد (دشت  بررس
قم و مسيله) 

ــق اهداف تعيين  ــد كه براي تحق ــور كلي، به منظور احداث يك س به ط
ــوء  ــاي اجتماعي انجام مي گيرد، مي بايد اثرات س ــده اي در چارچوب نيازه ش
ــودمندي سدها در  ــي قرار گيرد. س احتمالي آن روى محيط اطراف مورد بررس
ــت. اما اگر به هر دليل، قبل از ساخت سدها  تأمين منابع آب و تضمين آن اس
مطالعات و بررسي هاي الزم و پيش بيني مشكالت احتمالي و جانبي بعدي آن 
لحاظ نشده باشد،  مسائل و مشكالت فراواني براي عده اي به ويژه كشاورزاني 
ــاد خواهد كرد كه از تبعات آن  ــدند، ايج كه زماني از آب رودخانه منتفع مي ش
ــاره  ــكالت اقتصادي و گاه بروز اختالف بين زارعان منطقه اش مي توان به مش

كرد. 
ــد 15خرداد و احداث سد ساوه روي رودخانه هاي قمرود  بعد از احداث س
ــطح آب زيرزميني و عدم صدور مجوز حفر  ــديد س و قره چاي، به دليل افت ش
ــت اين سدها،  چاه از طرف وزارت نيرو، بخش هايي از اراضي زراعي پايين دس
به ويژه دشت قم و دشت مسيله، در حال نابودي هستند (يارها شده اند و يا با 
كاهش شديد توليد مواجه اند)  حقابه ى برخي نهرهايي كه در مسير رودخانه ى 
ــعب شده اند،  از بين رفته و ضايع شده است. داليل اين امر  قمرود بوده و منش
ــك بودن منطقه، افت سطح آب هاي زيرزميني و پيشرفت  كمبود بارش، خش
ــور از سوي درياچه ى نمك و حوض سلطان و افت آب شيرين  جبهه ى آب ش

از قسمت پايين دست بوده است. 
ــوري آب هاي زيرزميني منطقه پايين  ــد بر ش ــان دادن تأثير س براي نش
ــمت  ــد و كيفيت آب آن، جدول هاى1 و 2 و نمودار مربوطه در قس ــت س دس

پيوست ها (منبع جهاد كشاورزي استان قم) ارائه شده است. 
همان طوري كه در اين جدول و نمودار ديده مي شود، قبل از راه اندازي سد 
در پايين دست سد، غلظت امالح به ويژه در برخي ايستگاه هاي نمونه برداري 
ــت؛ به  ــر بوده و بعد از راه اندازي، امالح «ملول» (TDS)  باالتر رفته اس كمت
ويژه در دشت مسيله در ايستگاه شماره ى 542 كه باالرفتن غلظت قابل توجه 

است.

ــش ورود آب رودخانه ى قمرود به  ــي از كاه ــه ى آثار و نتايج ناش خالص
دشت هاي قم و مسيله: 

ــبت به ميانگين جهاني از محدوديت بيشتري  ايران از نظر منابع آب نس
ــاالنه درايران حدود 250ميلى متر يعني  ــط بارندگي س ــت و متوس برخودار اس
تقريبًا 1/3 ميانگين بارش جهاني است و استان قم با ميانگين بارشي در حدود 
ــك ايران واقع شده است. به دليل افزايش روز  150ميلي متر، در منطقه ى خش
ــهر قم و نياز آبي بيشتر، يكي از دغدغه هاي مسئولين،  افزون جمعيت براى ش
تأمين آب شرب و نيز جبران كمبود آب كشاورزي اين منطقه است. بحران آب 

در قم يكي ازمسائلي است كه به تدريج مي تواند مشكل ساز شود. 
در اين جا به چند مورد از اثرات و پيامدهاي ناشي ازكاهش حقابه اراضي 

زراعي پايين دست سد، به ويژه دشت قمرود اشاره مي شود: 
● شور شدن اراضي دشت قم و مسيله به دليل كاهش يا قطع آب قمرود 

و استفاده از آب هاي شور زيرزميني منطقه.
● افت آب هاي زيرزميني و شور شدن آن در منطقه به دليل بهره برداري 
بيش از حد آب و به هم خوردن تعادل سفره ى آب هاي زيرزميني و در نهايت 

سرازير شدن سفره هاي آب شور به منطقه. 

ــد گياهان كافي تجمع  ــه دليل نبود و يا كاهش رش ــروي كوير ب ● پيش
شوري در سطح خاك و كمبود در طوبت خاك. 

ــدت و از بين رفتن  ــاورزي در درازمدت و از بين رفتن م ــودي كش ● ناب
ــاورزي در نتيجه تشديد فرسايش خاك و گسترش  زمين هاي حاصل خيز كش

بيابان. 
 

ارائه ى راهكار و پيشنهادها
با وجود اين كه تأمين آب آشاميدني سكونتگاه ها از اهم وظايف مسئولين 
ــائل  ــرار دارد اما در عين حال توجه به مس ــت و در اولويت ق ــه اس ــر منطق ه
ــاورزي منطقه كه تأمين كننده ى بخشي ازنيازهاي غذايي ساكنان منطقه  كش
ــت به ويژه آن دسته از  ــود نيز از نكات مهم و قابل تأمل اس ــوب مى ش محس
اراضي زراعي كه قبل از احداث سد روي رودخانه سهم و حقابه اي داشته اند و 
ــوند.  نياز آبي خود را از منابع آب رودخانه تأمين مي كردند، بايد هموار  لحاظ ش
ــنهادات كوتاه مدت، ميان  مدت و بلند مدت  در پايان اين مقاله به برخي پيش

اشاره مي شود: 
ــد 15خرداد هر ساله در فصل پاييز و  1. با وجود اين كه مقداري از آب س
ــود، اما اين مقدار كافي نيست، لذا به منظور آب شويي و  ــازي مي ش بهار رهاس
بهبود اراضي، حفظ سرمايه گذاري ها و ادامه ى كشاورزي درمنطقه، تخصيص 

آب بيشتري از سد 15خرداد و سد ساوه ضرورى به نظر مى رسد.
2. تعيين الگوي كشت متناسب با وضعيت آب و خاك 

3. كنترل رشد جمعيت شهر قم و جلوگيري از پديده ى مهاجرت بي رويه  
به اين شهر. 

ــاخه هاي دز و در نتيجه،  ــرب استان از سرش ــريع در تأمين آب ش 4. تس
ــد 15خرداد به بخش كشاورزي در دشت قمرود، سلفجگان،  تخصيص آب س

نيزار و... 
5. انتقال آب از چاه هاي محدوده ى شهر قم كه اراضي آن تغيير كاربري 
پيدا كرده و سفره ى آب زيرزميني داراي بيان مثبت است، به پالك هاي مجاور 

براى استفاده از آن در كشاورزي. 
6. انتقال آب هاي سطحي و سيالب فاضالب تهران به ميزان 60ميليون 
ــوري آب هاي  ــد ش ــال به منظور جلوگيري از روند رو به رش متر مكعب در س
زيرزميني دشت بزرگ مسيله و جلوگيري از پيشروي آب شور درياچه ى نمك 

به طرف آب هاي زيرزميني دشت مذكور. 
ــكل آب منطقه را حل  ــود، هر راه حلي كه مش ــنهاد مي ش در پايان پيش
ــه تمامي ظرفيت هاى موجود در  ــاس اصول علمي و با توجه ب كند، بايد براس
ــه صورت گيرد. تنها با آينده نگري كامل و در نظر گرفتن تمامي عوامل  منطق

دست اندركار، مشكل كم آبي حل مي شود. 
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جغرافيــا و محيـط زيسـت 

چكيده
ــورها و بهره بردارى بى رويه از منابع طبيعى  ــريع كش با صنعتى شدن س
سطح زمين، در تعادل حيات طبيعى كره ى زمين، از جمله اكوسيستم هاى آبى، 
ــد كه در اواخر قرن بيستم با افزايش NGOهاى محيط  اختالالتى ايجاد ش
ــدن به دوره ى پست مدرن، عدم  ــبز و هم چنين با وارد ش ــت و احزاب س زيس
ــت  محيطى از سوى دانشمندان ژئوپليتيك انتقادى نيز مورد انتقاد  تعادل زيس
ــتم آبى از اين معضالت  ــرار گرفت. خليج فارس نيز به عنوان يك اكوسيس ق
ــت و يكم مهم ترين  ــت و در قرن بيس ــت  محيطى بى نصيب نمانده اس زيس
ــت محيطى است.  ــود، تهديدات زيس تهديدى كه در خليج فارس حس مى ش
ــتان، موضوع آلودگى  با توجه به اين كه در كتاب جغرافياى پايه ى دوم دبيرس
خليج فارس مورد بحث قرار گرفته، به همين دليل اين مقاله با استفاده از روش 
تحليلىـ  توصيفى در پى پاسخ به اين سؤال است كه: «مهم ترين تهديدى كه 
در آينده خليج فارس با آن مواجه است، چيست و چه راهكارهايى براى رهايى 

از اين بحران وجود دارد؟»
ــتار چنين به نظر مى آيد كه براى رهايى از اين بحران،  در پايان اين نوش
ــائل  ــانه ها و مديريت زنان در مس عالوه بر همكارى جدى دولت ها، نقش رس
ــت محيطى ضرورت دارد و با مشاركت كشورهاى ساحلى تاحدودى اين  زيس

مسئله خواهد شد.
ــارس،  آلودگى درياها،  ــت محيطى، خليج ف ــائل زيس كليدواژه ها: مس

آلودگى زيست محيطى، اكوسيستم آبى.

مقدمه
اين حقيقت كه مكان ها و مردم درگير تعاملى مداوم هستند كه به هنگام 
بروز مسائل مربوط به بهره بردارى و رفاه، غالباً شكل سياسى به خود مى گيرد، 
ــى قرار مى دهد [موير،  ــت را در كانون جغرافياى سياس ــت محيط زيس سياس
ــتفاده ى روز افزون از منابع و فساد سياره ى زمين،  443:1379]. اگر بدانيم اس
ــدرت در درون مرزهاى بين المللى قرار مى گيرند،  ــتند كه به ن پديده هايى هس
آشكارا بدين نتيجه مى رسيم كه موضوعات زيست محيطى مى توانند دقيقاً در 

ژئوپليتيك مورد بحث واقع شوند [برادن و ديگران، 242:1383]. 
در اين مقاله، ابتدا علت پرداختن به اين مسئله بيان شده و چون اكوسيستم 
خليج فارس داراى وضعيت ويژه اى است،  عوامل آلوده ساز فعاليت هاى صنعتى، 
ــورهاى حوزه ى جنوبى  ــوى كش ــى نفتى و احداث جزاير مصنوعى از س آلودگ
ــت  ــه اين عوامل، زندگى آب زيان دريايى و محيط زيس ــت ك خليج فارس اس
ــدى براى آينده ى  ــت و تهديدى ج ــيب پذير كرده اس خاص اين منطقه را آس
اين منطقه محسوب مى شود. در پايان براى رهايى از اين بحران راهكارهايى 

ــت محيطى از طريق دولت ها، زنان و رسانه ها  ــعه ى مديريت زيس چون توس
ارائه شده است.

ضرورت توجه به مسائل زيست محيطى
ــت» مسئله ى مهم امنيت ملى در قرن 21 است [اتوتايل و  «محيط زيس
ــياره ى زمين و جو آن،  داراى اكوسيستم واحدى است  ديگران،431:1380]. س
و هر خطرى در هر بخشى از كره ى زمين، در نتيجه تهديداتى را در بخش هاى 
ــردارد [Glassner]  ,1993:605و تغييرات آب و هوايى عمدتًا به  ديگر در ب
ــئله ى امنيتى»  ناميده مى شوند. منابع و تأثيرات تهديدات زيست  عنوان «مس
 1994:141,Demko] ــتند ــل اندازه گيرى هس ــى جهانى غالبًا غيرقاب محيط

&others].
احزاب سبز در تعدادى از كشورهاى اروپايى و جهان در سال هاى 1937 و 
1938 پديد آمدند و موفقيت هايى را هم در برخى از كشورها به وجود آوردند و 
باعث شدند، محيط زيست و مسائل مربوط به آن، به عنوان مسائل مربوط به 
زندگى و بشر در دوران پست مدرن، وارد مباحث ژئوپليتيك شود [مجتهدزاده 

.[277:1381
ــازمانى بود كه به  ــتين س ــت» ( EPA) نخس «آژانس حفظ محيط زيس
ــد و كنفرانس سال  ــيس ش ــت در اياالت متحده تأس منظور حفظ محيط زيس

 آلودگــى هاى زيست محيطــى:
تهــديد آينــــده ى خليـج  فارس
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ــعه» در «ريودو  ــازمان ملل متحد» كه تحت عنوان «محيط و توس 1992 « س
ــت،  بزرگ ترين  ــهرت ياف ــكيل گرديد و به «كنفرانس زمين» ش ژانيرو» تش
ــت [همان،ص 279]. از  ــى جهان در تاريخ بوده اس گردهمايى رهبران سياس
ــده و درگيرى هاى غيرنظامى عمدتاً از  نظر هوموديكسـون، جنگ هاى آين
ــاورزى، جنگل و ماهى گيرى ناشى خواهد  كمبود منابعى چون آب، زمين، كش
ــد: به همان اندازه  ــاره مى كن ــد [اتوتايل و ديگران، 43:1380]. هم چنين اش ش
ــت محيطى ادامه يابد، خطر گيسختگى اجتماعى نيز افزايش  كه تخريب زيس

خواهد يافت [همان، ص434].
ــاى آينده را در  ــان، يكى از علل جنگ ه ــيارى از كارشناس هم چنين بس
ــان، 162:1379] كه در  ــر منابع آبى مى دانند [لطفي ــه، اختالف بر س خاورميان
ــيار جدى تر خواهد شد. مسائل زيست  ــئله بس صورت آلودگى آب ها، اين مس
محيطى در قرن 21، بحران هايى را در مناطقى از جهان به ويژه در مناطقى كه 
دولت ها در مالكيت آن ها سهم جمعى دارند، به وجود خواهد آورد كه براى حل 

و فصل آن ها بايد بسيار سيستماتيك و در نظام بين الملل عمل كرد.
اكوسيستم خليج فارس

ــتند كه تأمين  ــتگاه هاى كره ى زمين هس درياها يكى از مهم ترين زيس
ــان ها را  موادغذايى و پروتئينى و حتى فراورده هاى نفتى و معدنى موردنياز انس

به عهده دارند [جام جم،1386/9/24].
اكوسيستم هاى آبى براى زمين مثل كليه ها در بدن انسان عمل مى كنند 
و از بين رفتن آن ها، منظومه ى حيات در كره ى زمين را با خطر مواجه مى سازد 
ــته  .[www.environment.htm] خليج فارس به عنوان دريايى نيمه بس
ــا آب هاى آزاد جهان، دارى  ــورى آب و ارتباط محدود ب به علت عمق كم، ش
شرايط خاص و شكننده ى زيست محيطى است. ميزان غلظت نمك موجود در 
ــدت گرما و تبخير باال در حدود چهار گرم در ليتر است. به رغم  آب به علت ش
ــيت بسيار باالى اين اكوسيستم،  وجود كمترين آلودگى در آب مى تواند  حساس
ــا را در معرض خطر  ــاكن آب ه ــالمت آب زيان و ديگر موجودات زنده ى س س
ــت،  ــان محيط زيس جدى قرار دهد [جام جم:1386/9/24]. برخى از كارشناس
خليج فارس را آلوده ترين درياى جهان مى دانند. به نظر مى رسد كه براى حفظ 
ــتى آن بايد تالش هاى گسترده اى صورت پذيرد  ارزش هاى جغرافيايى و زيس
[www.shmimnet.com]. طى جنگ هاى اخير بيش يك ميليون آالينده 

در اين محيط دريايى پراكنده شد كه مى تواند يك فاجعه تلقى شود.
خليج فارس هر سال 16هزار تن نفت و ضايعات و فراورده هاى نفتى را در 
خود جاى مى دهد و به همين دليل، يكى از آلوده ترين درياهاى جهان شناخته 

شده است [جام جم:1386/9/24].
منابع آلوده كننده ى اكوسيستم خليج فارس

ــى از مواد  ــارس عبارت اند از آلودگى ناش ــده ى خليج ف ــع آلوده كنن  مناب

ــاب هاى  ــهرى، پس ــنگين، فاضالب هاى صنعتى و ش ــزات س ــيميايى، فل ش
نيروگاه هاى هسته اى، باران هاى اسيدى و فعاليت هاى نفتى.

ــش آلودگى هاى با  ــوق، آلودگى نفتى كه خود به دو بخ ــن موارد ف از بي
ــتخراج نفت و حمل ونقل را  ــى از فرايند اس ــأ طبيعى و آلودگى هاى ناش منش
ــهرى سهم بسزايى دارند  ــامل مى شود و هم چنين پساب هاى صنعتى و ش ش
ــتى ها، ريختن زباله  [www.shmimnet.com]. رها كردن آب توازن كش
ــل آلودگى خليح  ــا و گل حفارى، از ديگر عل ــناورها به داخل دري ــل ش از داخ
فارس هستند [پيشين]. گوگرد كه يكى از محصوالت فرعى پتروشيمى است، 
هنگام بارندگى وارد آب هاى زيرزمينى مى شود و گاه آتش مى گيرد. در نتيجه 
ــاطع مى شود كه در موقع شرجى بودن هوا، باعث باران هاى  اسيدى مى شود[www.Aftab.ir].گاز co2 از آن س
ــورهاى منطقه در ذخاير نفت با هم اشتراك دارند. حوزه هاى  تمامى كش
ــطح وسيعى از دريا گسترده هستند كه اين حجم وسيع نفت به هر  نفتى در س
نحو ممكن محيط را آلوده مى سازد. در اين منطقه 3/1درصد از آلودگى دريايى 
جهان ايجاد مى شود و اين آلودگى 47مرتبه بيشتر از مناطقى است كه محيط 

دريايى مشابهى دارند [بهرام پور،54:1377].
ــاره مى كند: در گذشته صدف هاى  ــان محيط زيست اش يكى از كارشناس
مرواريدساز به قدرى در خليج فارس زياد بودند كه با چشم ديده مى شدند. ولى 
ــه دليل آلودگى هاى نفتى، به جز در يكى دو منطقه ى دريا، به ندرت مى توان  ب
اثرى از صدف ها ديد.[www.shmimnet.com]  حمل و نقل نفت از اين 
ــت، لكه هاى نفتى بسيار زيادى در خليج فارس ايجاد  ــده اس گذرگاه موجب ش
ــت محيطى نامطلوبى در اين اكوسيستم به  ــوند و در نتيجه، پيامدهاى زيس ش

وجود آمده است [جام جم:1386/9/24].
ــيارى از جوامع گياهى و جانورى (جنگل هاى  ــن آلودگى ها، زندگى بس اي
ــج فارس در معرض خطر  ــاير موجودات) را در محيط خلي حرا، مرجان ها و س
ــال هاى  جدى قرار داده اند. عامل ديگرى كه تهديدات اين آلودگى ها را در س
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ــور امارات در  ــط كش ــاخت جزاير مصنوعى توس اخير مضاعف كرده،  س
ــى از اين پروژه  ــت. در ادامه نتايج ناش ــواحل جنوبى خليج فارس اس س
ــتم خليج فارس را تهديد مى كند، مورد  نيز به عنوان عاملى كه اكوسيس

ــى قرار مى گيرد. نقد و بررس
تهديدات ناشى از آلودگى ها

ــبب  ــام به خليج فارس، س ــش از پنج تن نفت خ ــدن بي ــه ش ريخت
ــده و  ــاحل اين دريا ش ــتم هاى س ــودى گياهان و اكوسيس ــرگ و ناب م
ــرض نابودى قرار  ــاكن آن ها را در مع ــيارى از موجودات س زندگى بس
ــكله هاى نفتى و افزايش غلظت آب سبب مرگ  ــاخت اس داده است. س
ــل  ــود [جام جم:1386/9/24]. نس مرجان هاى دريايى و دلفين ها مى ش
ــده و الك پشت ها به دليل رعايت نكردن  ــه ها منقرض ش بعضى از كوس
 [www.ــرار دارند ــر جدى ق ــيالت، در معرض خط ــتانداردهاى ش اس
ــى  ــاى معمول ــه ى فعاليت ه ــاله در نتيج ــه س .[shmimnet.com هم
ــه غيرقانونى مواد زائد، در حدود 600هزار  ــتى رانان، حوادث و تخلي كش

ــر،72:1382]. ــود [پالم ــا مى ش ــن وارد اقيانوس ه ــت و روغ ــن نف ت
نابودى مرجان ها

ــتى  ــس از جنگل ها، دومين ثروت زيس ــش هاى مرجانى كه پ پوش
ــزان نابودى  ــد. مي ــال نابودى ان ــدت در ح ــوند، به ش ــوب مى ش محس
ــده بود، امروزه  ــال 1992، حدود 10درصد براورد ش مرجان ها كه در س
ــت و پيش بينى مى شود تا سال2010 به  ــيده اس به بيش از 25درصد رس

ــن آقايى،23:1382]. ــد [حس 40درصد برس
ــه «زوگزانتل» ها (بافته هاى  ــتر مرجان ها به دليل اتكايى كه ب بيش
ــنتز  ــان، نيازمند آفتاب براى فتوس ــر گياه ــك) دارند، نظي ــى كوچ گياه
ــق مى توانند زندگى  ــفاف، روش و كم عم ــتند و تنها در آب هاى ش هس
ــمن  ــه مرجان ها چند دش ــر چ ــران،32:1380]. اگ ــگ و ديگ كنند[كين
ــتاره ى دريايى تيغ تاج دارند، اما فعاليت  ــى مثل طوطى ماهى و س طبيع
ــت. خليج  ــته هاى مرجانى اس ــنگ رش آدمى بزرگ ترين تهديد براى س
ــه طى چند  ــت ك ــتگاه هاى مرجان هاى دريايى اس ــارس يكى از زيس ف
ــط غواصان و افراد  ــل صيد بى رويه ى مرجان ها توس ــال اخير، به دلي س
ــت. احداث  ــده اس ــروش آن ها، مورد تهديد جدى واقع ش ــودجو و ف س
ــكله هاى نفتى، باراندازها و به دنبال آن، افزايش غلظت آب، موجب  اس
ــود؛  به طورى كه  ــا در خليج فارس مى ش ــدن مرجان ه نابودى و خفه ش
ــود را از آب تأمين كنند.  ــذاى خ ــتند غ ــودات ديگر قادر نيس ــن موج اي
ــهرى و  ــعه ى ش ــم بر اثر توس ــاى اطراف جزيره ى قش ــام مرجان ه تم
ــده اند  ــه آب دريا، دچار مرگ تدريجى ش ــهرى ب ورود فاضالب هاى ش

ــفهانى،1385]. [دانس
نابودى جنگل  هاى حرا

ــتان هاى بوشهر،  ــاحلى اس ــيه ى س «مانگرو»ى ايرانى كه در حاش
ــتان واقع شده است، به دليل  ــتان و بلوچس هرمزگان و خليج گواتر سيس
ــى در پروژه هاى اختصاصى، در  ــت محيط بى توجهى به مالحظات زيس
ــد بيش از هر  ــن تخريب و تهدي ــرار دارد. اي ــودى كامل ق ــرض ناب مع
ــم مى خورد  ــلويه» به چش ــه ى ديگرى در «خليج نايبند» در «عس منطق
ــادى پارس  ــه ى پروژه ى اقتص ــازهاى منطق ــاخت و س ــه به دليل س ك
ــتانه ى بحران قرار گرفته است. عالوه بر آن، پسماندهاى  جنوبى، در آس
ــى از نفت كش هاست كه از طريق دريا وارد خليج  صنعتى و آلودگى ناش
ــان حرا را به خطر  ــالمت درخت ــود و س ــد و در نهايت خورها مى ش نايبن

[www.Aftab.ir]. ــدازد مى ان
ــاد پناهگاه براى جانوران دريايى  ــن درختان نقش مهمى در ايج اي
ــه عنوان غذا  ــد مى كنند كه ب ــاده ى آلى تولي ــدار زيادى م ــد و مق دارن
ــرو از هر هكتار  ــاله بيش از يك تن برگ مانگ ــود. هر س مصرف مى ش
ــران، 29:1380] كه منبع  ــود [كينگ و ديگ ــگل مانگرو توليد مى ش جن
ــتند.  ــا و برخى از ماهيان هس ــا، ميگوه ــى براى خرچنگ ه ــذاى ثابت غ
ــات كوچك تر در ميان  ــراى تغذيه از حيوان ــيارى از ماهيان بزرگ ب بس
ــوًال در گل پهنه هاى  ــا معم ــن جنگل ه ــى مى كنند. اي ــا زندگ مانگروه

ــيارى از مردم ارزش زيادى  ــره خيزى مى رويند كه بس ــاى حش حوضه ه
ــرو غالبًا به  ــتند و در نتيجه، حوضه هاى مانگ ــظ آن قائل نيس ــراى حف ب
ــع مى كنند و با  ــوند و يا اين درختان را قط ــى تبديل مى ش زباله دان هاي
ــر كارهاى عمرانى از آن  ــازى و ديگ ــك كردن زمين، براى خانه س خش
ــانى به صورت  ــر فعاليت هاى انس ــد. مانگروها به خاط ــتفاده مى كنن اس

ــتند [همان،ص3]. ــتقيم در خطر هس غيرمس
جزاير مصنوعى و تهديدات آن ها

ــورهاى حوضه ى خليج فارس و درياى عمان با توجه به صنعت  كش
ــگرى به فكر گسترش اراضى خود و خشك كردن دريا افتاده اند.  گردش
ــاحل و نقاط كم عمق آب،  ــعت اراضى، در س ــكاندن دريا وس براى خش
ــرده ريخته مى شود. براى  ــه به همراه خاك رس فش ــن و ماس خاك، ش
ــتفاده  ــرد، از بافت ويژه اى اس ــن نب ــاك را از بي ــه آب ذرات خ ــن ك اي
ــورهاى حوزه ى  ــود. كش ــد كه مانع نفوذ آب به تمام ذرات مى ش مى كنن
ــد كيلومترها اراضى  ــراى اين طرح بلندمدت مى توانن ــج فارس با اج خلي

 [www.Aftab.ir].ــد ــش دهن ــود را افزاي خ
ــالم كرد كه « تا ده  ــت و يكم، دولت امارات اع ــا آغاز قرن بيس ب
ــاى خليج فارس خواهد  ــده» 325 جزيره ى مصنوعى در آب ه ــال آين س
ــواحل دبى احداث شوند.  ــت در حاشيه ى س ــاخت. اين جزاير قرار اس س
ــد( جزاير  ــعه ى جدي ــت معتقدند كه اين توس ــط زيس ــرف داران محي ط
ــه ى خليج فارس  ــتم منطق ــنگينى را بر اكوسيس ــى) عوارض س مصنوع
ــكيالت دولتى  ــت محيطى، تش ــد. مجرى  اين فاجعه ى زيس وارد مى كن
ــعه ى نخيل1 در دبى است. اين شركت مجرى ساخت سه جزيره به  توس
ــش كيلومتر و يك جزيره ى  ــدام به طول بيش از ش ــكل نخل، هر ك ش
ــه اى به طول 9 و  ــج قاره جهان در منطق ــه ى پن ــكل نقش بيضوى به ش
ــت محيطى امارات  ــن فاجعه ى زيس ــت. عمق اي ــرض 6 كيلومتر اس ع
ــد؛ زمانى كه به  ــن جزيره ى نخل نمايان ش ــده عربى با پايان اولي متح
ــمى مجريان، براى اين پروژه 1/65 ميليون متر مكعب ماسه  اذعان رس
ــد و براى تكميل آن يك ميليون تن  و 87 ميليون تن صخره جابه جا ش
ــف بار اين پروژه عبارت است از: ــد. نتايج تأس صخره به محل آورده ش

پوشـش هاى مرجانى كه پس از 
جنگل ها، دومين ثروت زيسـتى 
محسـوب مى شوند، به شـدت در 
حال نابودى انـد. ميـزان نابـودى 
مرجان ها كه در سـال 1992، 
حدود 10درصد براورد شـده 
بـود، امروزه به بيش از 25درصد 
رسـيده اسـت و پيش بينى 
مى شـود تا سـال2010 به 
40درصد برسـد
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ــده در دبى طى اين عمليات از  ــناخته ش ــاحل مرجانى ش ● تنها س
ــد ــن رفتن بي

ــه ى خليج  (گونه هاى منطق ــى  ــت ها درياي ــيانه هاى الك پش ●آش
ــدند فارس) ويران ش

ــد. ــير دادن ــر مس ــى آب تغيي ــاى طبيع ● جريان ه
ــا را به  ــه ي ــفاف و شيش ــاى ش ــل از كار، آب ه ●گل و الى حاص
ــى درآورده كه در  ــن جزاير مصنوع ــن زارى در محدوده ى اي ــكل لج ش

ــت ــروى اس حال پيش
ــر در دبى ــت بش ــاخت دس جزيره ى نخل، جزيره اى س

ــا دريافت  ــال 2004 در ناس اين تصوير ماهواره اى، در 16 ژوئيه س
ــى در خليج فارس  ــواحل دب ــره ى نخل را كمى دور از س ــد كه جزي ش
ــت كه از  ــون متر مكعب اس ــاى جزيره 80 ميلي ــد. زيربن ــان مى ده نش
ــدن اين  ــود. بعد از كامل ش ــى مى ش ــدر جبل اليروب ــال بن ــق كان طري
ــكان تقريبًا 1200خانواده ى كم  پروژه ى بزرگ، جزيره ى دبى محل اس
ــره نخل داراى يك  ــداد خواهد بود. جزي ــداد و 600 خانواده ى پرتع تع
ــگرى ديگر خواهد بود  ــينماها و اماكن گردش پارك آبى، مراكز خريد، س

[wwwGoogle.com].

ــت و هفت  ــى، چند جمبوج ــا، دو هواپيماى جنگ ــر اين ه ــالوه ب ع
ــك پارك  ــراى غواصان ي ــده اند تا ب ــا برده ش ــه اعماق دري ــى ب كرج
ــترين  ــد [عليخانى، 1385]. بيش ــوع دار به وجود آورن ــى موض زيردرياي
ــدود 300 جزيره خواهد بود  ــا متعلق به دبى و در ح ــهم اين پروژه ه س
ــت  ــعديات» در ابوظبى اس ــن اين جزيره ها، جزيره ى «الس و بزرگ تري
ــاخت جزاير  ــت. پروژه ى س ــعت خواهد داش ــر مربع وس ــه 27 كيلومت ك
ــدن از دنيا» اجرا  ــعر «مكانى بى نقص براى دور ش ــى كه با ش مصنوع
ــكار قوانين بين المللى  ــود [www.Google. com]، نقص آش مى ش
ــترك بشريت» ياد  ــت كه از آن با عنوان «ميراث مش ــتر درياهاس در بس
ــى در اطراف  ــتر درياي ــى بس ــور باعث ويران ــروژه ى مذك ــود. پ مى ش

ــالم كرده اند  ــت و بحرين اع ــت و كوي ــده اس ــن جزاير مصنوعى ش اي
ــى دارند.[عليخانى:1385]،  ــت بررس ــابهى را در دس ــه طرح هاى مش ك
ــكاندن خليج فارس  ــا خش ــى بحرين تنها ب ــعت اراض ــرا افزايش وس زي
ــت .[www.Aftab.ir] پروژه ى جزاير مصنوعى امارات  امكان پذير اس
ــه 1200كيلومتر  ــارات را از 60كيلومتر ب ــواحل ام ــورت اتمام، س در ص

ــهرابى،6:1385]. افزايش مى دهد [ش
راهكارها براى جلوگيرى از تهديدات

الف) توسـعه ى مديريت زيسـت محيطى
ــطح جهانى،  ــى در س ــت محيط ــوزش رفتارهاى زيس ــون آم تاكن
ــازمان هاى بين المللى NGOهاى طرف دار  ــط س منطقه اى و ملى توس
ــت و دولت ها صورت گرفته اند، اما اين آموزش ها در مقايسه  محيط زيس
ــى كم اثر بوده اند. بنابراين براى جلوگيرى از  ــت محيط با معضالت زيس
ــعه و ارتقا يابد. براى  ــت محيطى توس ــن تهديدات بايد مديريت زيس اي
ــت محيطى، همراهى دولت ها، زنان  اقدام عملى در زمينه مديريت زيس

ــانه ها ضرورت دارد. و رس
ــى ــت محيط ــت زيس ــى در مديري ــران اصل ــا بازيگ دولت ه

ــت محيطى كه به طور  در زمان بحران ها وجنگ ها، از مقررات زيس
ــرعت مورد  ــى براى كاربرد در نواحى محدود پديد آمده اند، به س تدريج
ــدن براى جنگ خليج فارس، كاخ  ــود. در خالل آماده ش صرف نظر مى ش
ــت محيطى  ــون» را از قانون الزم براى ارزيابى هاى زيس ــفيد «پنتاگ س
ــد كه  ــه ارتش اجازه داده ش ــرد. در نتيجه ب ــود معاف ك ــاى خ پروژه ه
ــى را در پايگاه هاى خود  ــليحات و فعاليت هاى جديد نظام ــش تس آزماي
ــانه كه به طور معمول موردنياز است،  ــى عمومى و كارشناس بدون بررس
ــورهاى حاكم هنوز  ــران، 514:138]. كش ــد [اتوتايل و ديگ ــام ده انج
ــوند  ــوب مى ش ــكيل دهنده ى روابط ژئوپليتيكى محس هم از عناصر تش
ــت جهانى برجا  ــر محيط زيس ــترين تأثير را ب ــا بيش ــات آن ه و تصميم
ــته  مى گذارد [براون و ديگران، 247:1383]. فينگر مى گويد: «در گذش
ــف مى كردند،  اما  ــب نيروى نظامى تعري ــت خود را برحس ــورها امني كش
ــفر  ــه ى آن ها متكى به بيوس ــد دريابند كه هم ــورها باي ــون كش هم اكن
ــد و واژه ى امنيت  ــط ياب ــالح، امنيـت ملـى، بايد بس ــتند. اصط هس

زيسـت محيطى را در برگيرد» [موير، 307:1379].
ــا بايد قانونى را  ــاره دارد كه: دولت ه ــل 13 بيانيه ى «ريو» اش اص
ــا تخريب محيط  ــه قربانيان آلودگى ها ي ــاس آن،  ب ــع كنند كه براس وض
ــت خسارت پرداخت شود [پالمر، 114:1382]. با اين الزامات هنوز  زيس
ــه ى بين المللى اند و هنوز  ــم دولت هاى ملى قوى ترين بازيگران صحن ه
ــائل جهانى  ــى ندارند كه نياز به راه حل هاى جهانى براى مس هم آمادگ
ــى  را بپذيرند [موير، 471:1379]. براى آن كه يك معضل در روند سياس
ــت كه قادر باشد  به جريان افتد و مورد پى گيرى قرار گيرد، ضرورى اس
ــه عنوان  ــروعيت خود را ب ــب كند،  مش ــه خود جل ــا را ب ــه دولت ه توج
ــت، به اثبات برساند و موجب  ــته ى چنين توجهى اس موضوعى كه شايس
ــن اقدام دولت ها  ــود [همان، ص453]. بنابراي ــوى دولت ش اقدام از س
ــيار مؤثر خواهد بود، زيرا  ــت محيطى بس در جلوگيرى از تهديدات زيس

ــد. ــورد نكرده ان ــدى برخ ــه طورج ــئله ب ــن مس ــا اي تاكنون دولت ها ب
ــت ● زنان و محيط زيس

ــتند،  چون زنان انتقال دهندگان اصلى فرهنگ و الگوى خانواده هس
ــعه ى پايدار و حفاظت از  ــر را در انتقال و توس ــترين تأثي ــد بيش مى توانن
ــتفاده از منابع،  ــت اس ــند. كودكان راه درس ــته باش ــت داش محيط زيس
ــى زندگى و ارتباط صحيح با محيط اطرافشان را از مادران  اصول اساس
ــزان آگاهى علمى،  اجتماعى  ــود مى آموزند. به همين دليل، هر چه مي خ
ــرفته تر و  ــد، جامعه اى پيش ــران ما افزايش ياب ــى زنان و دخت و فرهنگ
ــت،[www.Erijp.ir]  طبيعتًا فرهنگ  ــم داش ــرى خواهي تكامل يافته ت
ــت محيطى دارد، در  ــالح رفتار زيس ــش ويژه اى در اص ــرف كه نق مص
[www. ــكل مى گيرد ــيله ى زنان ش ــن افراد خانواده به وس ــه و بي خان

nkhdoe.ir].

با آغاز قرن بيسـت و يكم، دولت 
امارات اعالم كرد كه « تا ده سـال 

آينـده» 325 جزيـره ى مصنوعـى 
در آب هـاى خليـج فـارس خواهـد 

سـاخت. اين جزاير قرار اسـت در 
حاشيه ى سـواحل دبى احداث شـوند. 

طرف داران محيط زيسـت معتقدند كـه 
اين توسـعه ى جديد( جزاير مصنوعى) 

عوارض سـنگينى را بر اكوسيسـتم 
منطقـه ى خليـج فـارس وارد مى كنـد 



32

138
ن 9

ستا
2/ زم

ه ى
مار

م / ش
نج

ت و پ
يس

  ى ب
وره

د

32

138
ن 9

ستا
/ زم

9
2

ى بي
وره  

د
ه ى

مار
م / ش

ج
ت و پ

ييس
 ب

جم/
 و پن

ست
ي

22

ــال 2004،  وانـگارى ماتايى، برنده ى جايزه ى صلح نوبل در س
ــوى «دفتر محيط  ــت» كه از س ــان صداى محيط زيس ــالس «زن در اج
ــاره به لزوم  ــب يافته بود، با اش ــازمان ملل»  (UNEP)ترتي ــت س زيس
ــت تأكيد كرد  ــت و حمايت از محيط زيس ــى و حفاظ ــراى دموكراس برق
ــدارى كنند.  ــا از اين موارد پاس ــت ت ــه جهان نيازمند رهبران زن اس ك
ــى UNEP گفت: زنان قادرند در بخش  كالوس تاپفـر، مدير اجراي
ــت و حل مشكالت مربوط به سالمت و بهداشت نقش مهمى  محيط زيس
ــوى UNEP اعالم شده،  سياست  ايفا كنند. يكى از تصميماتى كه از س
ــت كه مى كوشد با  ــت) اس ــعه و قانون» (صداى زنان محيط زيس «توس
ــكالت محيط  ــان را براى حل مش ــردن نقش آن، صداى زن ــگ ك پررن
ــورهاى متبوع برساند. براساس  ــت به گوش همگان و مديريت كش زيس
ــور كاهش آلودگى و  ــت»، به منظ ــه ى «صداى زنان محيط زيس برنام
ــكل مقرر شد كه زنان كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى  رفع اين مش
ــك يكديگر با ارائه ى راهكارهاى عملى،  ــعه به يارى و كم در حال توس

.[www.unep.org] ــكل تالش كنند ــريع اين مش براى رفع س
ــان در مديريت و  ــه: زن ــاره دارد ك ــتم بيانيه ى ريو اش ــل بيس اص
ــد. بنابراين،  ــا مى كنن ــش بنيادينى را ايف ــت محيطى نق ــعه ى زيس توس
ــعه ى پايدار امرى  ــه توس ــت يابى ب ــل آن ها در روند دس ــاركت كام مش
ــت [بالمر، 115:1382]. زنان محور توسعه ى پايدار هستند،  ضرورى اس

ــرا: زي
ــعه يافتگى به وجود آيد، آسيب پذيرترين  ● هرگاه آلودگى و عدم توس

ــتند. ــار زنان و كودكان هس اقش

ــش از نيمى از جمعيت جهان را زنان كه مى توان به آن ها لقب  ● بي
ــتاى توسعه ى پايدار،  ــكيل داده اند: اگر در راس نيمه ى پنهان ماه را داد، تش
ــود، چگونه ممكن است توسعه ى  ــتفاده نش ــريت اس از توانايى نيمى از بش

ــد؟! ــود آي ــه وج ــى ب ــدار واقع پاي
● زنان ارتباط صميمى و نزديك ترى با طبيعت و محيط زيست دارند 

ــترى مى نگرند[عباس نژاد، 1383]. ــاس بيش و به آن با احس
ــت به عنوان  ــه نقش مهم زنان در محافظت از محيط زيس ــا توجه ب ب
ــعه ى پايدار، لزوم توانمندى زنان براى مشاركت در  يكى از جنبه هاى توس
ــعه بيش از پيش احساس مى شود. براى دست يابى به اين امر بهتر  امر توس

ــت موارد زير مورد توجه قرار گيرند: اس
ــى جامعه داده  ــت محيط ــركت در مديريت زيس ● به زنان امكان ش
ــهم زنان در تصميم گيرى، برنامه ريزى، مشاوره و خدمات مربوط  ــود. س ش
ــكل هاى زنان در  ــد و حضور تش ــعه افزايش ياب ــت و توس ــه محيط زيس ب
نهادهايى كه با محيط زيست مرتبط هستند، به شكل منظم و برنامه ريزى 

ــود ــده تضمين ش ش
ــراى تغيير   ــاى مؤثر و عملى ب ــان، برنامه ه ــاركت فعال زن ــا مش ● ب

ــوند. ــب مصرف و تنظيم الگوهاى مصرف بهينه پياده ش الگوهاى نامناس
ــان از امنيت در ابعاد  ــى به وجود آيد كه زن ــرايط و امكانات ● بايد ش
ــى، اجتماعى و فرهنگى برخوردار باشند تا بتوانند  گوناگون اقتصادى، سياس
 [www.Aftab. ــته باشند ــعه ى همه جانبه مشاركت داش در فرايند توس

ــكل زنان در ايفاى نقش خود در محيط زيست، به دليل  ir]. مهم ترين مش
ــتا و  ــاعت هاى طوالنى فعاليت در خانه، محل كار، روس ــاى زياد و س كاره
 [www.ــت مزرعه، فقدان فرصت بهره گيرى از آموزش هاى همگانى اس

nkhdoe.ir].
رسانه ها و محيط زيست

ــت محيطى مؤثر  ــد در ايجاد اخالق زيس ــى مى توانن ــانه ها هنگام رس
ــته  ــت محيطى، به جناح خاصى وابس ــند كه در انعكاس معضالت زيس باش
نباشند و در عين بى طرفى و با صداقت به آن ها بپردازند. تعداد بى شمارى 
ــود دارند كه  ــه صاحبان قدرت در دنيا وج ــى آالينده متعلق ب ــد صنعت واح
ــتگى به اين قدرت ها،  ــانه ها، به خاطر وابس ــوى رس پرداختن به آن ها از س
ــت. اين در حالى است كه در كشورهاى پيشرفته و توسعه  امكان پذير نيس
يافته، پرداختن به مسائل محيط زيست بيشتر توسط تشكل هاى غيردولتى 
ــزارى گردهمايي،  ــكل ها با برگ ــن تش ــرد و اي ــورت مى گي (N.G.O) ص
ــئوالن و  ــته هاى خود را به مس ــار بولتن و خبرنامه، خواس تظاهرات و انتش

ــد. ــل مى كنن ــه منتق جامع
ــردم مى توانند در  ــت صحيح م ــتاى نظارت و هداي ــانه ها در راس رس
ــانى را  ــترين خدمت رس ــت بيش ــظ، احيا و بهبود محيط زيس ــه ى حف زمين
ــرمايه گذارى است  ــت نوعى س انجام دهند. حفظ، احيا و بهبود محيط زيس
ــاركت و دولت را به  ــردم را به مش ــتا م ــد در اين راس ــانه ها مى توانن و رس
ــت بايد نگاهى  ــد. در مجموع، نگاه به محيط زيس ــرمايه گذارى فراخوانن س
«چرخه اى» و نه «خطى» به حيات باشد و جا انداختن اين تفكر از وظايف 
ــت بازيافت دارد تا حيات  ــگاه چرخه اى، همه چيز قابلي ــت. در ن رسانه هاس
ــى و اجتماعى، طيف وسيعى از روش ها و رويكردها  بتواند به چرخش سياس
ــد نقش راهنمايى  ــيما مى توان ــرد كه در اين ميان، صدا و س را در برمى گي
ــيماى ملى ما چندان بدان  ــى كه س ــج عمومى را برعهده گيرد؛ نقش وتهيي

.[www.enviroment.htm] ــدارد ــى ن توجه
ــعه ى ملى و مشاركت جمعى كشورهاى حوزه ى خليج فارس ب) توس

ــعه و  ــورهاى در حال توس ــت در كش ــت نامطلوب محيط زيس وضعي
ــعه ى ملى  ــى از عدم توس ــورهاى منطقه، بيش از هر چيز ناش خصوصًا كش
ــعه. تا زمانى كه زمينه ى توسعه ى ملى در اين كشورها  است تا اثرات توس
ــى براى مبارزه با  ــعه حت ــم توس فراهم نيايد، دريافت هرگونه كمك به اس
ــد. شايد كشورهاى توسعه يافته با اين  آلودگى محيط نمى تواند كارساز باش
ــى از آلودگى  ــكالت ناش ــل به گونه اى حذفى برخورد كنند و بر مش معض
ــعه و حتى در  ــورهاى در حال توس ــد. اما در كش ــت فائق آين ــط زيس محي

اصل بيسـتم بيانيه ى ريو 
اشـاره دارد كه: زنان در 
مديريت و توسـعه ى زيسـت 
محيطـى نقـش بنيادينـى 
را ايفـا مى كننـد. بنابرايـن، 
مشـاركت كامل آن ها در روند 
دسـت يابى به توسعه ى پايدار 
امرى ضرورى اسـت
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ــئله نگرش جداگانه اى است. در اين  ــورهاى منطقه،  نگرش به اين مس كش
ــت چيره شدن بر  ــب براى رفع آلودگى محيط زيس ــورها راه  حل مناس كش

ــت [بهرام پور، 64:1377]. ــد اقتصادى اس فقر از راه رش
ــه در نتيجه ى تخريب محيطى ايجاد  ــر بحران امنيتى و يا آن چه ك ه
ــت[اتوتايل و ديگران،  ــته جمعى اس ــد تدابير همكارى دس ــود، نيازمن مى ش
ــت محيطى بر اين نكته  ــه هر حال طرف داران امنيت زيس 414:1380]. ب
ــرد نيروهاى  ــت در نتيجه ى عملك ــب محيط زيس ــد كه تخري ــد دارن تأكي
اقتصادى و اجتماعى غيرشخصى است و راه حل هاى مشاركتى را مى طلبد. 
ــان ها را تحت تأثير قرار  ــت محيطى همه ى انس از آن جا كه تهديدات زيس
ــد، بنابراين غلبه بر آن ها همكارى جمعى در مقياس جهانى را الزم  مى ده

ــان، ص 493-492]. دارد [هم
ــت، زيرا تنش هاى  ــيون 1978 كويت در عمل موفق نبوده اس كنوانس
ــاحلى خليج فارس و فضاى آميخته با سوءظن  ــورهاى س موجود ميان كش
ــده  ــيون ش ــه، باعث اختالل در عملكرد اين كنوانس ــورهاى منطق بر كش
ــى  محيط ــت  زيس ــهيالت  تس  [www.hamshahri.online]. ــت  اس
ــى را كه مورد  ــت محيط ــئله ى زيس ــى از چهار مس ــى (GEF) يك جهان
ــت [اتوتايل  ــاى بين المللى اس ــد، كاهش آلودگى آب ه ــه قرار مى ده توج
ــاحلى در آلودگى خليج  ــور س ــت كش و ديگران،531:1380]. بنابراين، هش
ــورهاى  ــتلزم همكارى كش ــش آلودگى مس ــتند و كاه ــهيم هس فارس س

ــفهانى:1385]. ــت [دانس هم جوار و همكارى واحدهاى صنعتى اس
نتيجه گيرى

ــه ى خليج فارس را در نظام  ــت كه اگر منطق ارزيابى نهايى چنين اس
ــى در يك جزء  ــرض كنيم، هر نقص ــتم ف ــه اى به صورت يك سيس منطق
ــر قرار مى دهد.  ــتم را نيز تحت تأثي ــزاى ديگر اين سيس ــتم، اج اين سيس
ــى كه امروزه  ــت محيط ــى از اين معضالت زيس ــن، تهديدات ناش بنابراي
ــورهاى حوزه ى خليج  ــتيم، متوجه تمام كش ــاهد آن هس در اين منطقه ش
ــت. همكارى دسته جمعى همه ى كشورهاى منطقه در مديريت  فارس اس
ــت. در صورتى اين همكارى مى تواند  ــت محيطى، يكى از راهكارهاس زيس
ــد كه اقدام عملى براى اين مديريت از درون  ــخ مثبتى در برداشته باش پاس
ــانه ها و زنان، نقش  ــود و عناصرى چون دولت ها، رس ــروع ش ــورها ش كش

ــد. ــا كنن ــه ايف ــن زمين ــرى در اي مؤث
ــهروندى خود  ــر چه زنان منطقه در برخوردارى از حقوق اوليه ى ش اگ
ــن زمينه رهبرى اين  ــد، ولى ايران مى تواند در اي ــكل مواجه ان هنوز با مش
ــت محيطى،  ــت محيطى را برعهده بگيرد و در مديريت زيس مديريت زيس
ــاير كشورهاى منطقه باشد. در اين صورت، تهديدات  الگويى براى زنان س
ــت و  ــه مهم ترين تهديد براى خليج فارس در قرن بيس ــت محيطى ك زيس
ــد و امنيت زيست محيطى منطقه اى،  ــتند،  انعطاف پذير خواهند ش يكم هس
ــورهاى منطقه در مقابل قدرت هاى جهانى  امنيت توأمان را براى تمام كش

ــد آورد. ــان خواه ــه ارمغ ب
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ارزيابى نهايى چنين اسـت كه اگر 
منطقـه ى خليـج فـارس را در نظـام 

منطقه اى به صورت يك سيسـتم فرض 
كنيـم، هـر نقصـى در يـك جـزء ايـن 

سيسـتم، اجزاى ديگر اين سيسـتم را 
نيـز تحت تأثير قرار مى دهد. بنابرايـن، 

تهديدات ناشـى از اين معضالت 
زيسـت محيطى كه امروزه در اين 

منطقه شـاهد آن هسـتيم، متوجه تمام 
كشـورهاى حوزه ى خليج فارس اسـت
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 جغـرافيـــا  و تــوسعــه

قنــــــــــات بلــــــــــــده و 
نقـش آن در توسعـه ي كشاورزي منطـقه 

(نمونــــه ي مــوردي، محصــول زعفـــــران شهرستـــان فـــردوس)

چكيده
ــته هاي اصلي نخستين تمدن هاي بشري در  بنابر مطالعات تاريخي،  هس
ــكل گرفته اند. پژوهشگران به اتفاق معتقدند كه بهره برداري  كنار منابع آبي ش
از قنات ابتدا در ايران صورت گرفت و در دوره ي هخامنشي توسط ايرانيان به 
عمان، يمن و شاخ آفريقا نيز راه يافت. سپس مسلمانان آن را به اسپانيا بردند. 
مهم ترين قنات هاي ايران در استان هاي كويري خراسان جنوبي،  يزد،  كرمان، 
ــان قرار دارند. مقاله ي حاضر به روش  ــزي،  فارس و نواحي كويري اصفه  مرك
توصيفي به نقش عمده ي قنات بلده در رشد محصول زعفران پرداخته است و 
براساس اين فرض كه ارتباط معناداري بين احياي قنات ها و رشد محصوالت 
ــد كه اگر قنات بلده وجود  ــاورزي مناطق وجود دارد،  به اين نتيجه مي رس كش

نداشتند، منطقه ي مورد مطالعه از رونق اقتصادي فعلي برخوردار نبود.
ــردوس،  محصوالت  ــتان ف كليـد واژه هـا: قنات بلده ، زعفران،  شهرس

كشاورزي،  آبياري.

زهرا جليلي پروانه
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس
مهدي رمضانزاده لسبوني
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران
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مقدمه

تاكنون مطالعات مفيدي پيرامون قنات هاي ايران صورت گرفته اند (پاپلي، 
1379؛ پاپلي يزدي، 1382؛ بهنيا، 1367؛ مهدوي، 1380؛ كريميان سردشتي، 
ــگفت انگيزترين كارهاي دسته جمعي  1383). احداث قنات يا كاريز از جمله ش
تاريخ بشري است كه براي رفع يكي از نيازهاي مهم و حياتي جوامعي انساني، 
ــرب انسان، حيوان و زراعت  ــاني به مناطق كم آب و تأمين آب ش يعني آب رس
ــت. اين پديده ي  ــي و مديريت و برنامه ريزي به وجود آمده اس ــا كار گروه و ب
شگفت انگيز آب رساني از ديرباز و از عصر آهن، به عنوان يكي از منابع تأمين 
ــرب و كشاورزي در مناطقي كه با خطرات خشك سالي در فالت ايران  آب ش
ــام اقتصادي و حيات اجتماعي  ــه رو بوده اند،  نقش كليدي و مؤثري در نظ روب
ــاورزي،  ايجاد كار و فعاليت هاي  ــور داشته و موجب شكوفايي اقتصاد كش كش

شهري و رستايي،  و آرامش مردم بوده است.
ــي،  اين فناوري مهم از ابتكارات  ــفيات باستان شناس به گواه تاريخ و كش
ــان،  ازجمله منطقه ي  ــاير مناطق جه ــژه ي ايرانيان بوده و به تدريج، به س وي
ــه بخش هايي از آمريكاي جنوبي  ــمال آفريقا،  چين و حتي ب اروپاي غربي، ش
چون شيلي راه يافته است. قنوات نوحي جنوبي ايران در خليج فارس، خراسان، 
 يزد و كرمان در دوره ي هخامنشيان، قنوات قديم قم و بسياري ديگر از مناطق 
ــران در دوره ي صفويه و قاجاريه حفر  ــانيان،  و قنوات ته ــران در عصر ساس اي

شده اند[مجموعه مقاالت...، 1379. 

انواع قنات بر اساس توپوگرافى

دشتىدامنه اىكوهستانى

نمودار 1. انواع قنات براساس توپوگرافي و شكل زمين
برگرفته از: پاپلي، 1382.

شكل زمين در حفر قنات نقش اساسي دارد. شايد بيشتر قنات هاي ايران 
ــتاني» باشند؛ يعني مادر چاه اصلي آن ها در منطقه ي كوهستاني قرار  «كوهس
دارد. «مادر چاه كوتاه و كم عمق» [پاپلي، 1382: 73] از ويژگي هاي بارز اين 
نوع قنات ها و ريزش هاي جوي و بارش به صورت برف از داليل عمده ي حفر 
آن هاست. در مورد قنات هاي «دامنه اي» هم،  مانند قنات هاي كوهستان،  مادر 
چاه در كوهستان واقع است، ولي مظهر آن ها در اراضي جلگه اي است. تفاوت 
آن با نوع قبلي در طول و عمق مادر چاه است. در واقع طول و عمق مادر چاه 
ــتاني بلندتر و عميق تر است. قنات هاي «دشتي»  قنات هاي دامنه اي از كوهس
ــت ها قرار گرفته اند. چون سفره هاي زيرزميني در عمق طوالني تر  هم در دش

قرار گرفته اند، به ناچار عمق مادر چاه ها هم زياد است.

انواع قنات بر اساس  منشأ آب دهي

چشمه ساده رودخانه چاه

نمودار 2- طبقه بندي انواع قنات براساس منشأ آب دهي
برگرفته از: پاپلي، 1382.

مزاياى قنات
نسبت به چاه

طوالنى تر
بودن عمر قنات

عدم وابستگى 
به انرژى

 الكتريكى

جمع آورى
آبهاى نفوذى

به زمين
تداوم بودن
ميزان آبدهى

احداث آسان تر

ناچيز بودن هزينه
نگهدارى

نمودار 3- مزاياي استفاده از قنات

مواد و روش ها
فردوس» يكي از شهرستان هاي شمال غربي استان خراسان جنوبي بين 
ــمالي و 57 درجه و  32 درجه و 39 دقيقه تا 34 درجه و 42 دقيقه ي عرض ش
ــرقي در حاشيه ي كوير ايران واقع  5 دقيقه تا 58 درجه و 55 دقيقه ي طول ش
شده است. تحقيق حاضر به شيوه ي توصيفي و ميداني، به بررسي نقش قنات 

بلده در باروري محصول زعفران در منطقه  ي مورد مطالعه پرداخته  است.
ــه،  از نظر اقليمي جزو  ــيه ي كوير قرار گرفت ــان كه در حاش جنوب خراس
ــاب مي آيد و چون  ميزان بارندگي ساالنه ي آن  ــك ايران به حس نواحي خش
حدود 100 ميلي متر بيشتر نيست و كشاورزي ديم در آن امكان ندارد،  به ناچار 
اهالي شهرهاي جنوب خراسان براي كشت و زرع به آب هاي زيرزميني توسل 
جسته و به حفر قنات اقدام كرده اند. در شهرستان فردوس كه در جنوب استان 
خراسان قرار دارد،  به علت خشكي و كمبود باران حفر قنات از گذشته هاي دور 
رايج بوده است. [يزداني، 1364]. آبياري زمين هاي كشاورزي منطقه به وطور 
عمده توسط قنات بلده صورت مي گيرد كه يكي از مهم ترين منابع تأمين آب 

كشاورزي است.
ــمالي فردوس سرچشمه مي گيرد. اين  قنات بلده از كوه ها و ارتفاعات ش
آب پس از طي حدود 35 كيلومتر به زمين هاي كشاورزي و مزروعي و باغات 
فردوس مي رسد. گياه زعفران مخصوص نواحي و مناطق خشك و معتدله، با 
150 تا 200 ميلي ليتر باران سازش دارد[ميداندار، 1369]. در منطقه ي مذكور، 
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از اواخر تيرماه،  سلو ل هاي رويشي پياز زعفران 

فعاليت بسيار كند را آغاز مي كنند. تغييرات 
درجه ي حرارات و رطوبت نسبي در هر يك 

از ساعات شبانه روز و ميزان بارندگي، نقشي 
اساسي در رشد و گل دهي زعفران دارد

توسط قنات بلده محصول زعفران سالي سه يا چهاربار آبياري مي شود و اين شيوه 
آبياري نقش عمده اي در حفظ و بالندگي محصول دارد.

ــيري و در نقاطي كه داراي زمستان هاي  ــت نيمه گرمس زعفران گياهي اس
ماليم و تابستان گرم و خشك باشد، به خوبي مي رويد. مقاومت زعفران در مقابل 
سرما زياد است،  ولي چون دوران رشد آن مصادف با پاييز و زمستان و اوايل بهار 
است،  طبعاً به هواي مناسب و معتدلي نياز دارد. در دوره ي خواب يا استراحت گياه 
(تابستان)،  بارندگي يا آبياري براي آن مضر است بنابراين كشت وكار آن در مناطق 
گيالن و مازندران و مناطق گرم جنوب كشور معمول نيست. اراضي آفتاب گير و 
بدون درخت كه ضمناً در معرض بادهاي سرد نيز نباشند،  براي رشد زعفران مناسب 
هستند. با وجود اين،  در برخي از روستاهاي فردوس و قائن، زير سايه ي بوته هاي 

زرشك و درختان بادام كه در تابستان كمتر آبياري مي شوند،  زعفران مي كارند.
ــانتي گراد و در ارتفاع  ــاي بين 40 تا 35 درجه ي س ــن گياه در حداكثر دم اي
ــان داده است. در هر  ــطح دريا عملكرد خوبي را نش بين 1300 تا 2300 متر از س
هكتار زمين مي توان بيش از 500 هزار پياز كاشت. هر چه پياز كاشته شده كمتر 
ــتر و ميزان محصول ساالنه كمتر مي شود.  ــد، سن محصول دهي زمين بيش باش
ــال اول پس از  ــت محصول زعفران،  ميزان محصول در هر هكتار در س در كش
ــال دوم 10 كيلوگرم و در سال سوم و چهارم  ــت سه كيلوگرم در سال،  در س كاش
ــت. مقدار محصول ساالنه ي زمين بستگي مستقيم به شرايط و  15 كيلوگرم اس
عوامل جوي مساعد دارد. چنان چه كشاورزان منطقه ي مورد مطالعه در سال 1342، 
ــب جوي، گاهي از هر هكتار 20 كيلوگرم زعفران برداشت  ــرايط مناس به علت ش
كردند، در گذشته عمر مزارع گاهي به 20 سال هم مي رسيد كه اين امر امروزه از 
لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست. اين محصول نياز آبي بسيار كمي دارد در 

منطقه ي خراسان جنوبي به علت شرايط كم آبي محصول مناسب است.
ــازي زمين به منظور كاشت زعفران، الزم است به ترتيب خاصي  درآماده س
ــتان، زمين مورد نظر را  ــود. ابتدا در فرصت هاي مناسب در پاييز يا زمس عمل ش
شخم عميق مي زنند. در صورتي كه شرايط نامناسب باشد يا دست رسي به تراكتور 
مقدور نباشد، مي توان شخم را در پايان بهار يا اوايل تيرماه نيز انجام داد. در زراعت 
ــال قبل از كشت، با گاوآهن شخم عميق  مكانيزه ي زعفران،  زمين را در پاييز س
ــط  ــخم متوس مي زنند و در بهار پس از قطع بارن هاي بهاري، خاك را با انجام ش
ضمن سله شكني، از وجود علف هاي هرز پاك مي كنند. در مرداد يا شهريور، پس از 
پخش 40-80 تن كود حيواني و 200 كيلوگرم فسفات آمونيوم، زمين را به صورت 

«فارو» درمي آورند و براي كشت آماده مي كنند.
ــروع به آبياري  ــا 10-15 آبان ماده ش ــورد مطالعه، از اول ت ــه ي م در منطق
ــود.  ــت انجام مي ش مي كنيم. اولين آبياري كرت ها 10 يا 15 روز بعد از اولين كاش
شناخت زمان دقيق نخستين آبياري پس از كاشت اهميت زيادي در ميزان عملكرد 
زعفران زار دارد. اگر آبياري به موقع انجام شود،  اكثر پيازها به گل خواهند نشست. 

تا اول فروردين،  يك تا دو مرتبه بايد زمين را آبياري كرد. آبياري زمستاني زمين در 
صورتي كه بارندگي كافي باشد، عملي تكميلي محسوب مي شود. اگر سال،  سال 
پرباراني باشد، آب زيادي الزم ندارد. اگر خشك سالي باشد،  نهايتاً تا فروردين بايد هر 
10-12 روز يك آب بدهند. تا از فروردين اگر بارندگي نباشد، بايد زمين را آبياري 
كرد تا 40 روز؛  يعني تا 10 ارديبهشت ماه معموًال يك آب مي دهند. هر چه زعفران 
ــبز بماند و ديرتر خزان كند، پيازهاي درشت تري توليد خواهد كرد. اين  ــتر س بيش
فرايند به بازگشت مواد غذايي به برگ و ذخيره ش شدن در پيازها كمك مي كند. 
با آب دادن مناسب، به فرايند كمك مي شود. پيازهاي قوي تري را براي سال هاي 
بعد نگه خواهيم داشت. گياه زعفران كه از آب هاي تابستاني بي نياز است، در مناطق 

حاشيه ي كوير كه عمدتاً خشك سالي وجود دارد،  جايگاه ويژه اي دارد.
اول آبان ماه دوباه شروع به آبياري مي كنند. بعد يك شخم سطحي به وسيله ي 
كارگر يا چهار شاخ و يا تراكتور مي زنند. چند روز پس از آبياري، براي تسريع در رشد 
و بيرون آمدن جوانه هاي گل زعفران،  خراش هاي 5 تا 10 سانتي  روي زمين ايجاد 
مي كنند كه به  آن «سله شكني» مي گويند تا گياه آماده گل دهي شود. اولين آبي 
كه داده مي شود كمك مي كند تا اليه ي خاك شكسته شود و گل بيرون آيد. به اين 
ترتيب،  انرژي كه مي خواهد صرف شكستن خاك شود، صرف گل دهي مي شود و 

گل با كيفيت باال توليد شود.
امروزه كشت و كار زعفران عموماً به همان شيوه هاي سنتي كهن ادامه دارد. 
كشاورزان از وسايل و ابزار كشاورزي مدرن نيز بهره مي گيرند. پياز زعفران شيرين 
است و جوندگان به آن عالقه ي زيادي دارند. كودهاي حيواني تازه موجب از بين 
رفتن پياز و جلب موش مي شوند كه اصلي ترين دشمن پياز است. بنابراين كود بايد 

پوسيده باشد.
ــي پياز زعفران فعاليت بسيار كند را آغاز  ــلو ل هاي رويش از اواخر تيرماه،  س
مي كنند. تغييرات درجه ي حرارات و رطوبت نسبي در هر يك از ساعات شبانه روز 
ــي اساسي در رشد و گل دهي زعفران دارد. بهترين اراضي  و ميزان بارندگي، نقش
ــن تشكيل شده اند و حاوي مواد غذايي كافي،   براي گل دهي زعفران از رس و ش
يعني كود هستند. از آن جا كه پياز زعفران مدت نسباً زيادي (7-5 سال)  در زمين 
مي ماند،  خاك زمين بايد بايد سبك يا تركيبي از شن و رس باشد تا پياز بتواند در 
اين مدت عالوه بر تأمين مواد غذايي،  در مقابل شرايط خاص منطقه اي نيز مقاومت 
ــد و نمو مناسب گياه و توليد محصول مرغوب و مطلوب،  كند. بنابراين، براي رش
زمين هاي حاصل خيز و زهكشي شده ي بدون درخت با خاك لومي،  ليموني،  رسي، 
 شني و آهك دار كه pH آن ها بين 8-7 باشد،  بر زمين هاي شور،  فقير، مرطوب و 
اسيدي ترجيح دارند. زعفران در زمين هايي كه داراي قلوه سنگ يا علف هاي هرز 

يا مواد آلي پوسيده نشده باشد، محصول خوبي نمي دهد.
ــن بروند و هوا به  ــرد تا علف هاي هرز از بي ــران را بايد وجين ك ــن زعف زمي
سهولت داخل زمين شود. بعد از برداشت گل، زمين را آب مي دهند و وقتي زمين 
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نيمه خشك شد، شروع به از بين بردن علف هاي هرز مي كنند. فصل بهار موسم 
ــت. پس از آن،  پياز زعفران در عمق آن  پژمردگي و ريزش برگ هاي زعفران اس
به خواب مي رود و حدود سه ماه استراحت مي كند. روي زمين هيچ آشغال و علف 
ــد تا اول آبان ماه آينده،  در ماه هاي مهر و آبان، اگر بيشتر از يك  هرزي نبايد باش
نوبت آبياري انجام شود،  برگ هاي گياه پيش از ظهور گل ها رشد مي كنند و اين 
ــوار مي سازد. در آن صورت، ميزان عملكرد  موضوع چيدن گل ها را تا حدودي دش
سال اول كشت كاهش مي يابد. هنگام رويش و گل دهي گياه زعفران نيمه ي اول 
ــر زمستان است. سطح زير كشت  ــد آن،  فصل خزان و سرتاس پاييز و دوره ي رش
زعفران در فردوس 3400 هكتار است كه اين ميزان كشت در 29 روستا پراكنده 
ــد است. باالترين سطح زير كشت متعلق به دهستان «باغستان عليا» با 380  ش

هكتار است.
ــش نوبت  تعداد دفعات آبياري مزارع زعفران حداقل چهار نوبت و حداكثر ش
ــت كه از مهرماه شروع مي شود و تا ارديبهشت ماه ادامه دارد. آب اول به «آب  اس
بصار»،  آب دوم بعد از برداشت گل به «آب زاج» و آب آخر به «آب زردآب» معروف 

است.
ــده در فردوس آبياري  ــران از آب قنات و موتورپمپ ها و آب بل ــي زعف اراض
مي شوند. براساس مدار آبياري در هر موتور پمپ و يا قنات فرق مي كند كه از 8 تا 
ــت. اراضي در قطعات بسيار كوچك و به صورت خرده مالكي  14 روز متفاوت اس
ــروع مي شود و گاه  ــعت كرت ها از 100 متر مربع ش وجود دارند،  به طوري كه وس
به چند هكتار هم مي رسند. از آن جا كه زعفران يكي از محصوالت خاص مناطق 
كويري و كم آب است،  كشت آن از قديم در جنوب خراسان متداول بوده است و 

يكي از منابع درامد كشاورزان اين مناطق محسوب مي شود.
كشت زعفران به دليل ظرافت خاصي كه در مراحل كاشت،  داشت و برداشت 
ــود و بالفاصله  ــه بايد صبح زود انجام ش ــت ك ــه ويژه در مرحله ي برداش دارد، ب
ــازي با پر كردن آن صورت گيرد و سپس خشك دسته بندي شود، زحمت  جداس
ــت و سال  ــته به زمين كاش زيادي مي طلبد. زعفران از نظر عملكرد در هكتار بس
ــال هاي اول و دوم درامد كمتري دارد و از  ــت،  فرق مي كند. معموًال در س برداش
سال سوم تا هشتم به توليد قابل قبولي مي رسد؛ البته به شرطي كه به خوبي به 
آن رسيدگي شود و هوا هم مساعد باشد. به طور متوسط عملكرد زعفران در يك 
دوره ي 8 تا 10 ساله در هر هكتار چهار كيلوگرم است كه ارزش اقتصادي آن تقريبًا 
معادل شصت ميليون ريال مي شود. زعفران به آب شيرين نياز دارد،  به همين دليل 
مزارعي كه از آب قنات و چشمه آبياري مي شوند،  هم علمكرد خوبي دارند و طول 

عمر بيشتري.
جمع بندي

ــمت هاي مهمي از  ــات را بايد با تكنيكي آميخته با فرهنگ و تمدن قس قن
جهان؛ از جمله كشور ما دانست؛ تكنيكي كه خود بخشي از فرهنگ ماست و به به 

فراموشي مي رود. بدون دست يابي به قنات به احتمال زياد انسان نمي توانست در 
قسمت عمده اي از مناطق كره ي زمين حداقل در وسعتي حدود 20 ميليون كيلومتر 
مربع اسكان يابد و زندگي روستايي و شهري با دوامي بينان نهد. اگر قنات نبود، 
شهرهاي قديم و مهمي چون فردوس،  نيشابور،  گناباد،  كاشمر و ... كه همگي در 
ــالمي هستند،  نمي توانستند به وجود آيند و رشد كنند و  حوزه ي تمدن ايران و اس
يا حداقل بخش مهمي از توسعه ي آن ها مختل مي شد. استان خراسان 313000 

كيلومتر مربع مساحت دارد. 
تا قبل از پيدايش تكنيك موتور پمپ، قنات تأمين كننده ي تمام يا قسمت 
عمده ي آب تمامي شهرهاي خراسان بوده است. در حال حاضر قنات بايد پديده اي 
زنده و اقتصادي در نظر گرفته شود، نه پديده اي مرده و يك موضوع باستان شناسي. 
كار روي قنات كاري است اقتصادي و اجتماعي و نه صرفاً كاري باستان شناسانه. 
متأسفانه مشكلي كه در كشور ما با آن در حال حاضر مواجه است، خشك سالي و 
كم آبي است. اين مشكل با احيا، مرمت و بهسازي قنوات بي شمار كشور قابل حل 
است در حال حاضر مشكل عمده ي ما اين است كه قنوات را مرده تلقي مي كنيم و 
در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ما،  هنوز مؤسسه  و يا تشكيالتي كه به طور مرتب 
و منظم درباره ي قنات ها به تحقق و كار علمي بپردازد و امكان به كارگيري فناوري 

جديد را در حفر و تعمير قنات ها بررسي كند،  وجود ندارد.
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اراضي زعفران از آب قنات و موتورپمپ ها و آب 
بلده در فردوس آبياري مي شوند. براساس مدار 
آبياري در هر موتور پمپ و يا قنات فرق مي كند كه 
از 8 تا 14 روز متفاوت است



ابراهيم براتى 
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى
دكتر جمال محمدى

عضو هيئت علمى گروه جغرافياى دانشگاه اصفهان 

چكيده
ــيه ى غربى شهر اصفهان واقع  ــهر «درچه» در حاش با توجه به اين كه ش
ــت و از آن جا  كه  ــهر قرار گرفته اس ــتقيم اين ش ــده و در حوزه ى نفوذ مس ش
ــفتگى در كاربرى  ــاى جغرافياى در ارتباط متقابل قرار دارند،  وجود آش پديده ه
ــراى مردم ايجاد  ــكالتى را ب ــهر درچه، نه تنها در ابعاد محلى مش ــى ش اراض
ــت.  ــز اثرات خود را برجاى خواهد گذاش ــه در ابعاد منطقه اى ني ــد، بلك مى كن
ــكل گرفته است و  ــهر در بافت مسكونى مركزى ش ــته ى اوليه ى اين ش هس
ــتاهاى اطراف در آن  ــهر، روس ــرور در اثر تغييرات محدوده ى قانونى ش ــه م ب
ــده اند. اين تحقيق كوشيده است به ارزيابى ميزان تحقق كاربرى هاى  ادغام ش
پيشنهادى طرح هادى، مانند كاربرى هاى مسكونى، تجارى،  درمانى، مذهبى 
ــرانه ها و تراكم ها، به شناخت مشكالت و نارسايى ها  و ... بپردازد و با تعيين س
دست يابد؛ تا از اين رهگذر، بتوان الگويى صحيح، منطقى و علمى براى شهر 
ــداف عمده ى برنامه ريزى  ــتاى عدالت اجتماعى كه از اه ــه داده و در راس ارائ

شهرى است، گام برداشت.
كليدواژه ها: شهر، طرح هادى شهرى، برنامه ريزى، كاربرى مسكونى،  

برنامه ريزى كاربرى اراضى، درچه.

(نمونــه ى موردى طرح هادى شهــر درچه)

نقد، تحليــل و ارزيــابى تحقــق
طرح هــاى هــــادى شهــرى 

بررسى هاى جغرافيايى
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مقدمه
ــه گاه حتى يك دهه  ــهرها اتفاق مى افتند ك ــه پديده هايى در ش هميش
ــتفاده از زمين  ــا جلوترند. يكى از اين پديده ها چگونگى اس از تصميم گيرى ه
شهر است. به موازات گسترش و رشد شهرها و در برخى موارد، جلوتر از آن، 
ــتايى اطراف را فرا مى گيرند و  ــهرى زمين هاى روس قطعات و بخش هاى ش

زمين هاى كشاورزى و روستاها را در خود هضم مى كنند. 
ــعه ى شهرى براى شهرهاى  ــه دهه است كه طرح هاى توس بيش از س
ــوزون و هماهنگ آن ها،  ــد كالبدى م ــاد زمينه ى رش ــران،  به منطور ايج اي
ــيم زمين و  ــرى اراضى را نحوه ى تقس ــر برنامه ريزى كارب ــده اند. اگ تهيه ش
ــاى متنوع زندگى تعريف كنيم [15- ــكان بهينه براى مصارف و كاربرى ه م

ــت. اين  Chapin,1978:10]، لزوم توجه و مطالعه آن ها امرى ضرورى اس
ــد تأثيرات مثبتى در  ــده اند و هرچن ــا با هزينه و انرژى زيادى تهيه ش طرح ه
ــته اند، اما  ــاختمانى داش ــدى كاربرى ها و رعايت ضوابط مقررات س منطقه بن
ــت يابند. تنها درصد  ــته اند به تمامى اهداف خود دس ــه داليل متعدد نتوانس ب
ــاور  ــين مش ــا و طرح هاى آن ها تحقق يافته اند [مهندس ــزى از برنامه ه ناچي

شارمند،13:1378]. 
ــناخت دقيق از تحوالت هر پديده،  براى اصالح و باال  از طرف ديگر، ش
ــناخت اصولى تر،  علمى تر و  ــت. هر چه اين ش بردن آن امرى گريزناپذير اس
دقيق تر باشد، تبيين و بازنگرى آن بهتر خواهد بود. آن چه در اين بين ذهن را 
به خود مشغول مى كند، اين است كه : «آيا تهيه و اجراى طرح هاى توسعه ى 
ــهر درچه) از بى برنامگى بهتر بوده است؟ و آيا  ــهرى مانند (طرح هادى ش ش

آن چه در طرح هادى براى كاربرى هاى متفاوت شهر پيش بينى شده است:
اوًال صحيح، واقع گرا و منطقى است؟

ــد جمعيت اين شهر را در نظر گرفته  ثانيًا، آيا ويژگى هاى فرهنگى و رش
است؟ 

ثالثاً در عمل به اجرا رسيده است؟
ــه و ثمربخش خواهد بود كه واقع بينانه، در عمل  ــر برنامه زمانى بهين ه
قابل اجرا و رسيدن به اهداف آن سهل الوصول باشد [زيارى، 120:1378]. اگر 
ــرايط را داراست،  آيا دستگاه  ــهر درچه تمام اين ش فرض كنيم طرح هادى ش
ــهردارى) توانايى اجراى صحيح آن را دارا بوده  ــئول اجراى اين طرح (ش مس
ــك، ارتباط آن ها با  ــه ى ويژگى هاى اكولوژي ــت؟ بنابراين ضرورت مطالع اس
ــعه ى شهرى،  كاربرى زمين و آينده نگرى صحيح در چارچوب طرح هاى توس

مى تواند در آينده ى رشد شهر تأثير بسزايى داشته باشد.

شيوه ى انجام پژوهش
ــد تمام كارهاى ميدانى، برنامه ريزى  بخش عمده از اين پژوهش همانن
ــت. بر اين اساس، پژوهش حاضر با  فضايى روى مكان مورد مطالعه بوده اس

ــت، جزو تحقيقات تحليلى،  توصيفى و آمارى و  توجه موضوع و ماهي
ــاى متفاوت بنيادى و كاربردى برخوردار  از جنبه ه

بوده است.

اهداف پژوهش
1. بررسى نقش و اهميت مطالعات كاربرى اراضى در طرح هاى توسعه ى 

شهرى؛
2. ارزيابى كاربرى اراضى شهر در طرح هادى؛

3. تحليل كاربرى اراضى شهرى و سطوح موردنياز؛
4. تطبيق كاربرى تعيين شده براى اراضى با واقعيت هاى شهرى؛
5. بررسى داليل عدم تحقق سطوح پيشنهادى طرح هادى شهر.

ساختار اكولوژيك شهر درچه
ساختار طبيعى

ــهر درچه يكى از مراكز شهرى شهرستان «خمينى شهر» است كه در  ش
12 كيلومترى جنوب غربى شهر اصفهان قرار دارد. ارتفاع اين شهر از آب هاى 
ــدى، جزو خاك هاى  ــهر درچه در طبقه بن ــت. خاك هاى ش آزاد 1600متر اس
قهوه اى است. اين خاك ها در شرايط آب و هوايى نسبتًا خشك تكامل يافته اند 
و مواد اوليه ى تشكيل دهنده ى آن ها مواد رسوبى هستند. رودخانه ى زاينده رود 
ــرق اين شهر عبور مى كند و با خود آبادانى و بركت را به همراه مى آورد.  از ش
ــدارد و اراضى منطقه  ــهر وجود ن ــاظ توپوگرافى، عارضه ى خاصى در ش از لح
دشت مسطحى را تشكيل مى دهند كه شيب آن زير يك درصد است. براساس 
ــهر درچه با خطر نسبى مواجه است و به  ــه ى مقدماتى سيل در ايران، ش نقش
ــدن آب در  خاطر قرارگيرى در كنار زاينده رود و به دليل اين كه امكان جمع ش
آن وجود ندارد، در معرض سيل شديد قرار ندارد. آب و هواى اين شهر بيابانى، 
ــى آب زراعى منطقه به شمار  ــرد است. آب زاينده رود منبع اساس ــك و س خش
ــب سال، متفاوت است [دفتر  مى آيد و كيفيت آب در فصول گوناگون و برحس

فنى استاندارى اصفهان،6-10 :1372]

ساختار انسانى
ــال 1375 داراى 7620 خانوار و33,347  ــمارى س ــهر درچه در سرش ش
ــهر در سال 1365 معادل  ــت. در حالى كه جمعيت اين ش نفر جمعيت بوده اس
ــهر 1/4درصد بوده است.  ــد جمعيت اين ش 28,211 نفر بود. بنابراين نرخ رش
ــال 1385، جمعيت اين شهر به 43,000 نفر رسيد. براساس  ــمارى س در سرش
مطالعات انجام گرفته طى سال هاى 1385-1345، روستاهاى درب امام زاده 
ــان در اين شهر ادغام شده اند  ــالم آباد، فودان و والش جزين، جزين، دينان، اس
ــماره ى2). اين ادغام نه تنها باعث افزايش بعد فيزيكى شهر شد،  ــه ى ش (نقش
ــاناتى مواجه كرد. با وجود قرارگيرى اين  ــهر را با نوس ــد جمعيت ش بلكه رش
ــيار پايين بوده است؛  ــهر اصفهان، مهاجرپذيرى اين شهر بس ــهر دركنار ش ش
ــهر بوده اند.  ــهر درچه متولدين خود اين ش ــاكنين ش به طورى كه 96درصد س
ــهر، 26,418 نفر در سنين 10ساله و  [براتى،28:1384]. از كل جمعيت اين ش
ــتر هستند. بنابراين ضريب فعاليت اين شهر 79/2درصد است. از جمعيت  بيش
فعال اين شهر، 21/1 در بخش كشاورزى، 37/4 در بخش صنعت و 41/5 در 

بخش خدمات مشغول به كار بوده اند [براتى، 1381: 35-40].

ارزيابى تحقق كاربرى هاى طرح هادى شهر
ــاخت،   ــته مطرح س ــوع كاربرى اراضى را بيش از گذش ــه كه موض آن چ
ــهرى بود كه در ايران از دوران مشروطيت به اين طرف، شتاب  برنامه ريزى ش
ــترى به خود گرفت. باز شدن درهاى ايران به روى مظاهر جديد فرهنگ  بيش
غرب، از جمله ورود خودرو، ساختن راه، اصالحات اراضى،  مهاجرت روستاييان 
به شهرها، گسترش صنايع، رواج فرهنگ مصرفى و ... نابرابرى هايى به وجود 
ــت و در امر برنامه ريزى  ــهرى ضرورت ياف آورد كه در نتيجه، برنامه ريزى ش
ــهرى قرار  ــم موضوعات ش ــرى آن جزء اه ــه زمين و كارب ــهرى، توجه ب ش
ــه عنوان جنبه هاى فضايى همه ى  ــت. درواقع مى توان كاربرى زمين را ب گرف
فعاليت هاى انسان روى زمين، براى رفع نيازهاى مادى و فرهنگى او، در نظر 

 .[Northan.1975:77]  گرفت
ــط «دفتر فنى استاندارى  ــال 1372 توس ــهر درچه در س طرح هادى ش
اصفهان» اجرا شد. طرح هادى در حقيقت تعيين كننده ى اصول كلى توسعه ى 
ــت. در اين طرح بيشتر هدايت توسعه ى شهرها مورد توجه قرار دارد.  شهرهاس

ــاخت،  س
ف، شتاب
 فرهنگ
وستاييان
 به وجود
امه ريزى
هرى قرار
ى همه ى
و، در نظر

ستاندارى
 توسعه ى
قرار دارد.
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ــعه ى شهر نيز نام برد  از طرح هادى مى توان به عنوان برنامه ى راهنماى توس
ــيعه، 95-1376:94]. در اين پژوهش داليل عدم تحقق سطوح پيشنهادى  [ش

اين طرح بررسى شده است.
ابتداى اجراى طرح نوع كاربرى

جمعيت(33544)
پيشنهادى  وضع 
جمعيت (45080)

ــود  موج ــع  وض
جمعيت (36248)

نه ى  ا ــر س
ــتاندارد  اس

m2 ايران سطح
h

نه  ــرا س
m2

hسرانه سطح
m2

سطح
h

نه ا سر
m2

50-147/344180/340217/459/940مسكونى
5-2/30/715/83/54/11/13آموزشى

و  بهداشتى 
درمانى

3/316/81/53/40/91/5-2/5

و  ادارى 
انتظامى

4/51/35/61/34/61/21-1/5

ــى و  فرهنگ
مذهبى

3/61/16/81/53/81/401-1/5

4-10/73/213/5318/452تجارى
    -5/51/6926/21/7انبار و كارگاه

2/5-0/70/2920/70/12ورزشى
14-41/231/6712/23/47فضاى سبز

ــبكه ى  ش
ارتباطى

37/811/38817/84311/920-25

ــع  جم
كاربرى

22065/6336/776/8313/686/5-      

جدول1. سطوح و سرانه ى كاربرى هاى شهرى درچه

مأخذ: مطالعات ميدانى نگارندگان
همان طور كه در جدول هاى 1و2 مشاهده مى شود، بين سطوح كاربرى هاى 
ــهر درچه، كاربرى تجارى و مسكونى بيشترين ميزان افزايش را  متفاوت در ش
ــطوح  ــه خود اختصاص داده اند (275 و 212/1 هكتار). پراكندگى افزايش س ب
مسكونى، بيشتر در زمين هاى كشاورزى حاشيه ى بافت مسكونى است. علت 
افزايش 70هكتارى سطوح مسكونى اين شهر، اوًال گسترش محدوده ى قانونى 
شهر (تأثير مركز پيرامون) مثل ادغام روستاهاى فودان، جزين ، اسالم آباد و ... 
است كه باعث گسترش بافت مسكونى خصوصاً در اطراف خيابان هاى اصلى 
شهر(نواب و امام) شده است و ثانياً  بى توجهى به بافت مسكونى قديمى شهر و 

ظرفيت باالى آن در تأمين زمين موردنياز براى كاربرى مسكونى است.
ــهر در  ــترش ش ــينى باعث گس ــدان فرهنگ آپارتمان نش ــن، فق هم چني
ــده است. اين موضوع، اوًال ناشى از آن است كه شهر  زمين هاى اطراف آن ش
ــازى به  ــته اى دارد و ثانيًا  با وجود اين كه ارتفاع س از لحاظ اجتماعى محيط بس
ــيار مهم براى جلوگيرى از به زير ساخت و ساز رفتن  عنوان يك گزينه ى بس
ــت، هيچ گونه تبليغاتى در اين زمينه انجام  زمين هاى كشاورزى موردتوجه اس

نگرفته است.

نوع 
كاربرى

147/3180/3217/4337047/4212/1مسكونى
2/315/84/113/51/88/213/3آموزشى

بهداشتى و 
درمانى

3/36/83/43/50/132/9

و  ادارى 
انتظامى

4/55/64/61/10/12/210

فرهنگى و 
مذهبى

3/66/83/83/20/25/56/3

10/713/518/42/87/771/9275تجارى
و  ــار  انب

كارگاه
5/596/23/50/712/720

0/790/78/3000ورزشى 
ى  ــا فض

سبز
/436/612/227/68/22/129/7

ى  شبكه 
ارتباطى

37/8884350/25/213/810/3

ــع  جم
سطوح

220336/7413/6116/795/443/481/7

جدول 2. سطوح انواع كاربرى ها و ميزان تحقق آن ها در طرح هادى شهر درچه

مأخذ: مطالعات ميدانى نگارندگان
افزايش سطوح تجارى اين شهر نيز بيشتر تحت تأثير انگيزه هاى اقتصادى 
ــت مى آيد و همچنين، رغبت  ــت كه از اين طريق براى مردم شهر به دس اس
ــهردارى براى صدور پروانه هاى تجارى براى به دست آوردن درامد بيشتر.  ش
ــهر درچه در ابتداى اجراى طرح هادى 0/7هكتار  ــطوح كاربرى ورزشى ش س
ــنهاد  ــى برابر با 8/3هكتار پيش بوده كه طرح هادى براى اين كاربرى افزايش
ــرى بايد به 9  ــطوح اين كارب ــت. بنابراين در پايان اجراى طرح، س ــرده اس ك
ــاس مطالعات انجام گرفته در سال1381، در اين  هكتار افزايش مى يافت.براس
ــهر 0/7هكتار از اراضى به كاربرى ورزشى اختصاص داشته است. بنابراين،  ش
ــطحى براى كاربرى ورزشى در اين شهر انجام نگرفته و  هيچ گونه افزايش س
100درصد سطوح پيشنهادى اين كاربرى تحقق نيافته است. اگرچه بسيارى از 
كاربرى هاى پيشنهادى اين طرح تحقق اندكى داشته اند (10/3،10،6/3،2/9)، 
ليكن كاربرى ورزشى هيچ گونه افزايشى نداشته است. با اندك تأملى مى توان 
گفت مهم ترين دليل عدم تحقق كاربرى ورزشى، غيراقتصادى بودن و هزينه ى 
باالى آن است. بنابراين بخش خصوصى و دولتى رغبتى براى سرمايه گذارى 

در اين زمينه نداشته اند.
ــطوح آموزشى اين شهر بسيار پايين است، چنان چه تنها  درصد تحقق س
13/3درصد از سطوح پيشنهادى طرح هادى تحقق يافته است. اكثر فضاهاى 
ــاخته شده براى اين كاربرى، در مكانى غير از آن چه در طرح پيشنهاد شده،  س
تحقق يافته است. شبكه هاى ارتباطى، به ويژه راه ها و سيستم هاى مخابراتى، 
ــايان توجهى در  ــكونتگاه ها، نقش ش به عنوان عناصر پيونددهنده ى ميان س
ــرى،189:1383].  ــتايى دارند [نظ ــهرى و روس تبادالت جريانات بين نقاط ش
ــنهادى كاربرى ارتباطى اين شهر از لحاظ درصد تحقق در سطح  سطوح پيش
بسيار اندكى قرار دارد (10/3درصد). از آن جا كه خيابان ها از مهم ترين فضاهاى 
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درصد تحقق سطوح آموزشى اين 
شهر بسيار پايين است، چنان چه تنها 

13/3درصد از سطوح پيشنهادى طرح 
هادى تحقق يافته است. اكثر فضاهاى 

ساخته شده براى اين كاربرى، در مكانى 
غير از آن چه در طرح پيشنهاد شده، 

تحقق يافته است 
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شهرى محسوب مى شوند، در واقع مى توان شبكه ى ارتباطى را نقطه ى اتصال 
ــت [بحرينى، 5:1375] و  ــهرى در نظر گرف ــاط فضاها و فعاليت هاى ش و ارتب
ــت. از طرف ديگر، شهر درچه در غرب  اهميت اين كاربرى غير قابل انكار اس
ــمت اعظمى  ــهر اصفهان قرار دارد و در حال حاضر با ترافيكى عبورى قس ش
ــايط نقليه ى شهر اصفهان را در حاشيه ى غربى تحمل مى كند. سرانه ى  از وس
ــرانه ى  اين كاربرى در ابتداى اجراى طرح 11/3مترمربع بود و طرح هادى، س
ــال آخر  ــت كه در س ــت. اين در حالى اس ــنهاد كرده اس 17/8مترمربع را پيش
ــرانه ى كاربرى ارتباطى در اين شهر به 11/9مترمربع رسيد. با  اجراى طرح،  س
مقايسه ى اين سرانه با متوسط سرانه درايران (25-20 متر مربع)، كمبود شديد 

كاربرى ارتباطى در درچه قابل تأمل است.
در ادامه داليل عدم تحقق سطوح پيشنهادى طرح هادى شهر را در سه 

قالب زير بررسى مى كنيم:
الف) مشكالت محتوايى طرح

ــب فعاليت و  ــن مكان هاى مناس ــه در تعيي ــاى بهين ــن معياره مهم تري
ــهرى، سازگارى، آسايش، كارايى، مطلوبيت،  سالمتى و ايمنى  كاربرى هاى ش
است كه در صورت بى توجهى به آن ها، برنامه ريزى هاى انجام شده راه به جايى 
ــعيدنيا، 26-1378:23]. برخى از داليل عدم تحقق طرح هاى  نخواهند برد [س
شهرى، وجود اشكاالت اساسى و ماهيتى در آن هاست كه اگر برطرف نشوند، 
طرح سرانجام موفقيت آميزى نخواهد داشت. اين اشكاالت مى توانند ناشى از 
فقدان واقع نگرى در براورد جمعيت، نداشتن واقع نگرى در تهيه ى نقشه ها و... 

باشد كه به بررسى آن ها مى پردازيم.
1. نارسايى طرح در براورد صحيح جمعيت و نيازهاى واقعى آن

ــود و پيش بينى هاى  ــادى در زمينه ى جمعيت موج ــاى طرح ه براورده
جمعيت شهر اشتباه بود؛ چنان چه جمعيت سال پايه ى(1372) اين شهر معادل 
ــاس آن، سرانه هاى كاربرى ها متفاوت  ــد و براس 33,554 نفر در نظر گرفته ش
ــه سال بعد، براساس آمار سرشمارى  ــد. اين در حالى است كه س پيش بينى ش
ــهر جمعيتى معادل 33,347 نفر  ــكن در سال 1375، ش عمومى نفوس و مس
ــاس پيش بينى جمعيت، در طرح هادى براى افق  داشت. از طرف ديگر، براس
1382 با نرخ رشد 3 درصد، جمعيتى معادل 45,080 نفر براورد شد. در صورتى 
كه نرخ رشد واقعى جمعيت شهر 1/4درصد بود و براساس اطالعات به دست 
آمده، جمعيت در سال مورد مطالعه (1381)، يعنى يك سال قبل از اتمام مدت 
طرح، به 36,248 نفر رسيد. با اين توضيح، اگر براورد صحيحى از جمعيت به 
ــبات سرانه ى كاربرى هاى  عمل نيايد،  براورد نيازهاى واقعى جمعيت و محاس

متفاوت شهر نيز غيرواقعى و غيرمنطقى خواهد بود.

2.شرح خدمات يكسان و انعطاف ناپذير بودن طرح
ــان براى شهرهاى متفاوت، بدون در  ــرح خدمات يكس در نظر گرفتن ش
ــرايط خاص منطقه اى، اقليمى، اقتصادى، فرهنگى و جمعيتى،  نظر گرفتن ش
تحت عنوان «قرارداد تيپ شماره ى12» ، مسلماً  نمى تواند جواب گوى نيازهاى 
شهرهاى مختلف باشد. به ويژه هم چنان كه در مورد طرح هادى ديده مى شود، 
ــهر روى جلد مطالعات، امرى عادى  در تهيه ى اين طرحها تغيير نام عنوان ش
ــابه و غيرعلمى و  ــتنتاج نتايج مش ــابه، اس ــت. مطالعات ناقص، مش ــده اس ش
ــى از بى توجهى به اهميت  ــهرهاى مختلف، همگى ناش غيرواقعى در طرح ش
مطالعات اوليه ى طرح (مطالعات طبيعى، اقتصادى و كالبدى) است. (بررسى ها 
و مطالعات نگارندگان در مورد تعدادى ديگر از طرح هاى هادى اجرا شده روى 
ــهرهاى ديگر در استان اصفهان در دفتر فنى استاندارى اصفهان و سازمان  ش
ــده ى اين موضوع  ــتان اصفهان تأييدكنن ــهردارى هاى اس خدمات طراحى ش
است.) هم چنين، عدم لحاظ آن ها در طراحى و پيش بينى كاربرى هاى شهرى، 

 امرى است كه به وضوح مشاهده مى شود.
ــى از قطعى قلمداد  ــت كه ناش انعطاف ناپذير بودن طرح نيز موضوعى اس
كردن طرح از سوى تهيه و تصويب كنندگان آن و هم چنين سخت گيرى قانون 
ــام اصالحاتى هر چند كوچك و  ــت. عمال ً انج در مورد تغيير نكردن طرح اس
ــت. اين موضوع با اصل نظارت بر حسن اجرا  ــيار مشكل اس مفيد در طرح بس
كه اصوًال به منظور ارائه ى پيشنهادات اصالحى (فرايند فراگشت) و باال بودن 

زمينه ى اجراى طرح هاست،  مغايرت دارد [ابراهيمى بوزانى،248:1380].
3.عدم تطابق و ارتباط مطالعات طرح و نقشه هاى ارائه شده

به نظر مى رسد مطالعات طرح هاى هادى ارتباط خاصى با پيش بينى هاى 
ــريفاتى در نظر گرفته  ــى ها فقط به عنوان امرى تش ــرح ندارند و اين بررس ط
ــوند. چنان چه در شهر مورد مطالعه، اوًال اين گونه مطالعات بسيار ضعيف  مى ش
انجام گرفته اند (مطالعات حوزه ى نفوذ شهر)، ثانياً در پاره اى موارد غلط بوده اند 
ــه هاى پيش بينى شده ى طرح هادى، هيچ جا  (مطالعات جمعيتى)، ثالثاً  در نقش
ــه هاى شهر ديده نشده است.  اثرى از دخالت مطالعات در نگرش طراحان نقش
ــت،  ــهر مطرح اس ــئله ى محله بندى در ش گرچه در مطالعات طرح هادى مس
ــه در ارائه ى  ــرف محل تطابق دارد و ن ــده، نه با ع ــى محله بندى انجام ش ول
ــه هاى ارائه شده از  ــهرى دخالتى دارد. از طرف ديگر، در نقش كاربرى هاى ش
ــه هاى وضع موجود، كاربرى مسكونى  ــود كه مثال ً در نقش ــهر ديده مى ش ش
ــرى انبار و كارگاه اختصاص  ــه زمين مورد بحث به كارب ــرار دارد، در حالى ك ق
ــت (نمونه ى زمين هاى كنار بلوار زاينده رود). اين اشكال نيز عمدتًا   ــته اس داش
به بى دقتى و ناتوانى دستگاه تهيه كننده ى طرح در انجام مطالعات برمى گردد. 
ــال 1384 به شهردارى  ــف بارتر اين كه در طرح هادى جديدى كه در س تأس
اين شهر ابالغ شده اند، نه تنها اشكاالت طرح قبلى هم چنان وجود دارند، بلكه 

نقشه هاى بهنگام تهيه شده براى اين شهر، مربوط به سال 1380 هستند.

ــراى كاربرى هاى  ــاورزى ب ــنهاد اراضى كش ــودن پيش ــى ب 4.غيرمنطق
متفاوت

ــظ اراضى  ــن بايد بر حف ــهرها و كاربرى زمي ــزى ش ــتم برنامه ري سيس
ــد و در كاربرى ها، بايد مصلحت عموم  ــاورزى اطراف شهرها مبتنى باش كش
ــود [Hall].1992:73. از طرف ديگر،  ارائه ى پيشنهاد براى  در نظر گرفته ش
ــعه ى آتى در زمين هاى اطراف شهر بايد با در نظر گرفتن شرايط خاصى  توس
ــهر و اراضى قابل بازيافت شهر1 (اسكندرى دور  انجام گيرد. اگر بافت قديم ش
باطى،1379،ص25) توانايى ارائه ى كمبود زمين را نداشته باشند و اگر امكان 
ــازى به دليل شرايط خاص طبيعىـ  فرهنگى وجود نداشته باشند و...  ارتفاع س
ــهر در زمين هاى كشاورزى، آن هم به صورت  ــنهاد توسعه ى ش آن وقت پيش
معقول، امرى گريزناپذير خواهد بود. يكى از اهداف طرح هاى توسعه ى شهرى 
توسعه ى معقول، منطقى و حساب شده ى شهر در زمين هاى اطراف است. اگر 
قرار باشد خود طرح، توسعه ى غيرمنطقى را سرلوحه ى كار خود قرار دهد، آن  

وقت ضرورت انجام آن ها زيرسؤال مى رود.
ــهر درچه به اين امر بسيار مهم كمتر توجه  ــفانه در طرح هادى ش متأس
ــعه ى آتى شهر، آن هم به  ــت. پيشنهاد زمين هاى بسيارى براى توس شده اس
ــاورزى، درواقع سمى است كه به كالبد  ــته بين زمين هاى كش صورت ناپيوس
ــهر ريخته شده است و از اشكاالت عمده ى طرح هادى در مورد چگونگى  ش
ــتفاده از اراضى شهر است. از طرف ديگر، بين بافت متراكم شهر (محالت  اس
ــهر بسته شده و  گزينچى، ولگان، لورك، در، گزين و...)، محدوده ى قانونى ش
ــده است. در  ــعه ى آتى در نظر گرفته نش عمًال  براى اين محالت فضاى توس
نتيجه در بعضى محالت شهر، ارائه ى زمين هاى بسيار زياد براى كاربري هاى 
مسكونى مطرح است و در بعضى محالت ديگر،  عمالً  هيچ گونه فضايى براى 
ــت و چون مردم عالقه ى شديدى به  ــده اس ــعه ى آتى در نظر گرفته نش توس
ــاخت و سازهاى بى برنامه و بدون  ــكونت در محله ى خود را دارند، عمالً س س
ــر گرفتن اين امر، پيش پاى  ــت كه طرح هادى در اثر در نظ ــوز راهى اس مج
ــت. به خصوص با ادغام روستاهاى اطراف محدوده ى شهر  مردم گذاشته اس
ــالم آباد1361، فودان  ــزاده جزين و جزين 1345، دينان1355، اس (درب امام
ــان 1382) اين وضعيت شديدتر شده است. كاهش سطح زمين  1372، والش
ــهرى است كه  ــت، به دليل باال بودن بازده آن ها در كاربرى هاى ش قابل كش
خود از يك طرف معلول افزايش جمعيت و از طرف ديگر ناشى از عدم كنترل 
ــت [مؤمنى  ــتفاده از زمين هاى موجود اس و فقدان برنامه ريزى صحيح در اس

نجف آبادى،87:1375]. در شهر مورد مطالعه قسم دوم كامالً  صدق مى كند.
ــور ما (به عنوان نمونه، شهر مورد مطالعه)،  ــيارى از شهرهاى كش در بس
ــوده ى آماده تخريب وجود  ــل توجهى فضاى خالى و بناهاى فرس ــر قاب مقادي
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دارند كه به سهولت براى تأمين نيازهاى جديد قابل استفاده اند. در بسيارى از 
ــت فضاى موجود، نيازهاى مربوطه را برآورده سازند. استفاده  موارد ممكن اس
ــهر  ــجام و يكپارچگى ش از اين روش، عالوه بر تأمين فضاى موردنياز، به انس
ــائل ديگر نيز جلوگيرى مى كند. اين كار  ــاند و از بسيارى از مس كمك مى رس
نه تنها از نظر حفظ ميراث فرهنگى و تداوم تاريخى اهميت دارد، بلكه از نظر 

اقتصادى نيز قابل توجيه است. 
ــت كه براى تأمين نيازهاى  باال بردن تراكم يكى ديگر از روش هايى اس
ــت هاى  ــت. پيروى از سياس ــيار متداول اس ــهرهاى امروزى بس فضايى در ش
ــبز و كشاورزى  ــهرها،  از بين رفتن اراضى س ــعه ى افقى ش جلوگيرى از توس
ــرده و هم چنين باال بردن كارايى  ــهرها، حمايت از شهرهاى فش در اطراف ش
شهرها در استفاده از تأسيسات و تجهيزات و خدمات شهرى، استفاده از روش 
ــئله  ــهر مس فوق را اجتناب ناپذير مى نمايد. البته تعيين تراكم مطلوب براى ش
پيچيده اى است كه از جهات متفاوت بايد مورد بررسى قرار گيرد. تصميم گيرى 
ــهر و  ــخگويى به نياز فضا،  آثار و عواقب ناگوارى را براى ش صرف براى پاس
مناطق شهرى به دنبال خواهد داشت. توجه به ارزش ها و جنبه هاى فرهنگى 
ــه،  در اين تصميم گيرى ها نقش تعيين كننده اى دارد [بحرينى،  و رفتارى جامع
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ــاخت و ساز بردن اراضى كشاورزى، سعى  بنابراين بايد به جاى به زير س
ــتفاده ى صحيح از فضاهاى خالى شهرى، ارتفاع سازى و برطرف كردن  در اس
ــت. اين محقق  ــينى داش ــاى فرهنگى مردم در زمينه ى آپارتمان نش كمبوده
ــدن معافيت هاى مالياتى براى  ــد مگر با تبليغات صحيح و قائل ش نخواهد ش
ــعه ى ملى و  ــلمًا بر توس ــهرهاى ميانى و كوچك كه مس ــازى در ش تراكم س
ــيدن به شبكه ى شهرى كشور مؤثر خواهد بود. در اين بين، نقش  تعادل بخش

شوراهاى اسالمى شهرى بسيار مهم است. 

ــردم در اجراى  ــاركت جدى م ــش مردم و عدم مش ــى به نق 5.بى توجه
طرح ها

مشاركت بخش خصوصى و مردم در اجراى طرح هاى توسعه، از عمده ترين 
ــوب مى شود. به  ــهرى محس ــعه ى ش عوامل مؤثر در موفقيت طرح هاى توس
ــب نخواهد كرد،  ــت، هيچ طرحى در اجرا موفقيتى كس ــده اس تجربه ثابت ش
ــاركت عمومى بهره مند باشد و نقش و سهم عمده اى براى  مگر اين كه، از مش
ــد. امروزه مفهوم برنامه ريزى  ــده باش بخش خصوصى و مردم در آن منظور ش
ــده است. بخش خصوصى  براى مردم، به مفهوم برنامه ريزى با مردم تبديل ش
ــردم، گرچه در مراحل تهيه و تصويب طرح ها حضورى ضعيف و كم رنگ  و م
ــعه ى شهرى، تعيين كننده ترين  دارند، ولى در عرصه ى اجراى طرح هاى توس

نقش ها را برعهده دارند [مهندسين مشاور شارمند، [90-91:1378] 
ــيارى از كاربرى هاى  ــم كه تحقق بس ــت تأمل كنيم، مى بيني ــر با دق اگ
شهرى هم چون كاربرى هاى مسكونى، تجارى، صنعتى و كارگاهى به عنوان 
ــاير كاربرى ها مانند كاربرى هاى آموزشى،  ــهرى و س كاربرى هاى عمده ى ش
ــى، نظامىـ  انتظامى، شبكه ى  ــتىـ  درمانى، مذهبىـ  فرهنگى، ورزش بهداش
ــاركت مردم و بخش  ــاط و در گروي مش ــا حد زيادى در ارتب ــى و... ت ارتباط
ــه ي اجراي  ــه در حقيقت كل هزين ــت ك ــت و مگر نه اين اس ــي اس خصوص
ــهري را مردم مى پردازند و شهر از آن مردم است و مردم  طرح هاي توسعه ش

هستند كه شهر را مى سازند؟
با وجود اين كه در شرح خدمات تهيه ى طرح هاى توسعه ى شهرى(نمونه ى 
ــتند، در حين  ــاورين تهيه كننده ى طرح ها مكلف هس ــاى هادى)، مش طرح ه
مطالعات شهر، امكانات مشاركت بخش خصوصى را نيز در اجرا در نظر بگيرند 
و طرح خود را براساس نيازها و امكانات مردم ارائه كنند، ولى در عمل در طرح 
ــاره اى به اين موضوع نشده است. در  ــهر مورد مطالعه، هيچ گونه اش هادى ش
مطالعات ارائه شده و نقشه هاى پيشنهادى نيز، نه تنها اثرى از نقش مردم ديده 
نمى شود، بلكه بسيارى از كاربرى هاى پيشنهادى نه تنها از امكانات مردم شهر 
ــت،  بلكه خالف سليقه ها، فرهنگ و عالقه هاى آن هاست. طرح هاى  خارج اس
شهرى از يك طرف از طرح هاى باالدستى چون طرح هاى ملى و جامع نشئت 
ــى حاكم بر جامعه تأثير  ــد و از طرف ديگر، از نيروهاى عرفى و ارزش مى گيرن

مى پذيرند [نوريان، 1375 :14]. 
ــى، اقتصادى، محيطى  ــام جوانب اجتماع ــهرى، تم در كاربرى زمين ش
ــارى، 1384 :5]. يكى  ــى قرار مى گيرند[زي ــن، مزايا و مضرات مورد بررس زمي
ــت، ولى در طرح هادى  ــاركت عمومى اس از جنبه هاى اجتماعى،  توجه به مش
ــاركت عمومى توجهى نشده است.  ــتفاده از مش درچه به هيچ وجه به لزوم اس
ــنهادات كاربرى فرهنگى و مذهبى، آموزشى، بهداشتى و درمانى،  ارائه ى پيش
اگر با مشاركت مردم صورت مى گرفت و خواسته ها، عالقه ها و فرهنگ مردم 
ــبت به آن چه كه تا به امروز تحقق  ــلمًا موفقيت آن نس ــت، مس را در نظر داش
يافته است، بسيار بيشتر بود. با توجه به اجراى قانون شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا، به نظر مى رسد آموزش مردم در زمينه ى توسعه ى مشاركت عمومى و 
مشكالت مربوط به تملك زمين و ساخت و سازهاى شهرى، مى تواند اقدامى 
مؤثر باشد. به بيانى ديگر، مسائل شهرى جامعه بايد در قالب تشكيالتى منظم 
ــيوه اى صورت پذيرد كه تمامى اعضاى  ــود. اين كار بايد به ش حل و فصل ش
جامعه بتوانند براساس فرايندى منسجم همه ى تضادهاى موجود را رفع كنند 

و به راه حل هاى طراحى مردمى دست يابند.
در صورتى كه جامعه ظرفيت ايجاد چنين تشكيالتى را براى پاسخ گويى به 
ــائل نداشته باشد، الگوى فعاليت ها و شكل شهرى حاصل تبلور آگاهانه اى  مس
ــت كه غالبًا  در  ــت،  بلكه نتيجه ى  فرايند پيچيده اى اس از فرهنگ جامعه نيس
ــروه با نفوذ خاصى  ــتانداردها و معيارهاى گ ــر تحميل مقاصد، فناورى و اس اث
ــهرى و  ــتى بايد حاصل برنامه ريزى و طراحى ش پديد مى آيد. هر مجتمع زيس
مشاركت فعاالنه ى مردم در اين فرايند باشد. با مردمى كردن طراحى شهرى، 
ساخت، گونه و ترتيب قرارگيرى كاربرى ها از تنوع الزم برخوردار مى شود و در 
نتيجه قادر خواهد بود، نيازهاى متنوع گروه هاى فرهنگى متفاوت را در استفاده 
ــهر برآورده سازد [بحرينى، 1377 :126]. بنابراين لزوم  از فضاهاى كالبدى ش
توجه به نقش مردم در برنامه ريزى كاربرى اراضى، براى تطابق پيشنهادات و 

طرح ها با فرهنگ مردم بسيار ضرورى است.

ب) مشكالت و نارسايى هاى مديريتى و نيروى انسانى شهردارى
پيش از اين كه به بررسى نارسايى هاى مديريتى و نيروى انسانى سازمان 
ــهردارى بپردازيم، الزم است نقش و كاربرد  اجرايى طرح هاى هادى، يعنى ش
ــان كنيم. از جمله  ــهردارى بي ــازمان ش ــم جغرافيا و جغرافى دانان را در س عل
ــهرى و زندگى شهرنشينان رابطه ى تنگاتنگى  ــازمان هايى كه با مسائل ش س
دارند، شهردارى و شهرسازى است. چرا كه تصميمات مديران اين سازمان ها، 
ــل هاى آينده ى جامعه  ــهر،  بلكه روى زندگى نس ــه تنها در حيات كنونى ش ن
ــهرى  ــهرى اثر مى گذارد. هر دو نظام ادارى از زاويه ى خاصى به فضاى ش ش
ــهرى مى نگرند. نگرش سازمان شهرسازى در تكوين و  در رابطه با جمعيت ش
توسعه ى شهرى، به حالت تجريدى و در عين حال زيربنايى است، در صورتى 
ــود،  ــتفاد مى ش ــهردارى به طورى كه از نام آن نيز مس ــازمان ش كه ديدگاه س

جنبه ى مديريتى و حفاظتى توأم با ساختارى دارد. 
ــهر، به حالت  از آن جا كه جغرافى دان نيز به محيط فضايى و فيزيكى ش
ــاختار جمعيتى شهر و عملكرد شهرى در رابطه با داده هاى محلى  تركيب با س
و ناحيه اى در زمان حال مى نگرد و بازتاب و كنش همه ى فعاليت هاى شهرى 
ــهرى در  ــناس عمران ش ــت كه به عنوان كارش را آينده نگرى مى كند، بجاس
ــازمان را يارى دهد [فريد، 185:1379]. خدمات  ــتر فنى و ادارى، هر دو س بس
ــهر، با مديريت  ــى و اجتماعى ش ــع ويژگى هاى جغرافياي ــهردارى را به تب ش
ــن خدمات در فضاى فيزيكى و  ــه اى جهت دهد و به تعادل و توازن اي عالمان
اجتماعى شهر بپردازد؛ تا از اين رهگذر بتواند محيطى آرام همراه با آسايش و 

عدالت اجتماعى براى شهروندان فراهم كند.
ــازمانى و  ــتخدامى، س ــهردارى ها در جنبه هاى متفاوت اس ــف ش 1.ضع

مديريتى و نقص قوانين در اين خصوص
تحقق اهداف و مقاصد طرح ها، متناسب با وسعت، حجم، تنوع و پيچيدگى 
كارها و فعاليت هاى مورد نظر، محتاج سازمان مناسب و قوى اجرايى است كه 
ــد با بهره گيرى از امكانات و تجهيز آن ها از طريق همكارى و هماهنگى  بتوان
ــوى ديگر،  ــازد. از س ــا گروه ها و نهادهاى اجتماعى، امكان اجرا را فراهم س ب
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ــد هماهنگ كردن منابع  ــت معتقدند كه مديريت، فراين ــن علم مديري محققي
ــت. اين امر در قالب  ــتم اس ــانى و مادى براى نيل به هدف سيس نيروى انس
ــى برنامه ريزى،  اجرا و كنترل  ــازمانى انجام مى شود كه سه وظيفه ى اساس س
ــراى طرح از جمله  ــده دارد. با اين نگرش، اج ــتم را بر عه ــاى سيس فعاليت ه
ــتم است كه طى آن، منابع و امكاناتى كه در  مهم ترين وظايف مديريت سيس
ــز و براى تحقق اهداف به كار گرفته  ــازمان اجرايى قرار دارند، تجهي اختيار س

مى شوند. 
از طرف ديگر، سازمانان اجرايى نيز نمى تواند تشكيالت مجزاى از سيستم 
مديريت توسعه ى شهرى قلمداد شود. در كشورهاى در حال توسعه كه با رشد 
ــريع جمعيت و افزايش روز افزون تقاضا براى خدمات و تسهيالت زيربنايى  س
و محدوديت امكانات سرمايه گذارى مواجه هستند، برنامه ريزى كاربرى اراضى 
ــتر سنتى است. اين روش از ابزار مؤثر اجرايى نيز بى بهره است [دالل پور  بيش
محمدى، 101:1379]. از آن جا كه وظيفه ى اجراى طرح هاى توسعه ى شهرى 
ــت،  در صورت وجود  [به عنوان نمونه، طرح هادى) به عهده ى شهردارى هاس
ــانى كافى و  ــكيالت اجرايى قوى و صحيح و نيروى انس مديريت صحيح، تش
ــعه ى شهرى محقق  ــت كه اهداف طرح هاى توس كارامد، مى توان انتظار داش
شوند. شهردارى ها به عنوان سازمان هاى محلى در ايران،  همانند حكومت هاى 
ــاير كشورهاى جهان، از وظايف گسترده اى برخوردارند كه همين  محلى در س
ــازمان قوى  ــازمان و مديريت قوى نياز دارد. مديريت و س وظايف عظيم به س
ــان كارامد و متخصص در  ــهردارى ها نيز، در ارتباط با وجود نيروى انس در ش

آن هاست.
شهردار

معاون

 خدمات شهرىخدمات مالىخدمات ادارى 

                     

نمودار1. نمودار سازمانى شهردارى با يك معاون  
 

شهردار

معاون

خدمات شهرى  خدمات مالى  خدمات صنفى و نوسازىامور مميزى خدمات فنى خدمات ادارى 

نمودار2. نمودار سازمانى شهردارى درچه (شهردارى درچه6)

مأخذ: استاندارى تهران، 38:1377.

ولى در عمل چنين نيست و شهردارى ها (براى نمونه، شهردارى درچه) از 
اين لحاظ دچار كمبودهاى فراوانى هستند. هر چند سازمان اجرايى شهردارى ها 
پس از پيروزى انقالب و توسعه ى وزارت كشور، مورد بازنگرى كامل واقع شد 
ــجم ترى به خود گرفت، ليكن هنوز اكثر قريب  ــكل تكامل يافته تر و منس و ش
به اتفاق شهردارى ها فاقد سازمان اجرايى مناسب براى اجراى طرح ها هستند 
ــازمانى خود  ــهردارى ها در تعيين نمودار س از طرف ديگر، با توجه به اين كه ش
ــكالتى  ــب و الزم نيز دچار مش نقش ندارند، عمالً  از نظر كادر تخصصى مناس
ــور كه در رده هاى جمعيتى  ــهردارى هاى كش ــتند و از آن جا كه اغلب ش هس

ــكيالت  ــهردارى درچه)، فاقد تش ــر 55هزار نفر قرار دارند (براى نمونه، ش زي
ــتند، عدم وجود كادر متخصص در امور شهرسازى  ــازى هس مديريت شهرس
ــود كه شهردارى نتواند به وظايف محول در زمينه ى اجراى طرح  باعث مى ش

هادى، خصوصاً  كاربرى هاى پيشنهادى، عمل كند.
ــت، زيرا در  ــكل مواجه بوده اس ــران، اجراى طرح هاى هادى با مش در اي
ــوار  ــهرهاى كوچك، اجراى اين گونه طرح ها دش غياب متخصصين امر در ش
ــت [مجتهدزاده، 147:1377]. بنابراين ضعف فنى و تخصصى شهردارى ها  اس
ــخص در اين مورد و عدم  ــازى، نبود پست مش ــناس شهرس در زمينه ى كارش
امكان جذب نيروهاى فنى، از مشخص ترين تنگناها در اجراى طرح هاى هادى 
در اكثر شهرهاى كوچك و متوسط است؛ همان گونه كه بين كارمندان ادارى 
شهردارى شهر مورد مطالعه،  حتى يك متخصص در امور شهرى وجود ندارد و 

واحدهاى شهرسازى و فنى اين شهردارى فاقد كارشناس مربوط است.

2. ضعف شهردارى در جنبه هاى مالى و مستمر نبودن درآمدها
ــنگينى نياز دارند.  ــه بودجه هاى قابل توجه و گاه س ــهرى ب طرح هاى ش
ــكالتى كه تمامى طرح هاى شهرى در ايران با آن مواجه هستند،  يكى از مش
كمبود منابع مالى و اعتبارى است. همين موضوع باعث شده است كه چرخه ى 
توسعه ى شهرها با موانع و مشكالتى روبه رو شود. نمودار 3 نحوه ي تأثير اين 

كمبود را در ساختار طرح هاى شهرى نشان مى دهد.

فقدان زمينه ى الزم 
عدم تحقق طرح هاى توسعه ى شهرى در جهت عوارض

كمبود اعتبارات

نابسامانى شهرى نارضايتى شهروندان 

ناتوانى در تحقق كاربرى ها

           نمودار 3. چرخه ى اعتبارات و تأثير آن در طرح هاى شهرى 

عدم تحقق طرح هاى توسعه ى شهرى 
ــهردارى ها حاكى  ــده در زمينه ى منابع مالى ش ــى هاى به عمل آم بررس
ــهردارى ها از منابع گوناگون  ــان و تغيير شديد در تركيب درآمدهاى ش از نوس
ــت  ــت. ولى در مجموع اين جمع بندى را به دس در دوره هاى متفاوت بوده اس
مى دهد كه در دوره ى قبل از سال 1357، عمده ترين منبع درامدى شهردارى، 
ــوده و در دوره ى بعد از  ــهم از محل كمك هاى بخش دولتى ب با 52درصد س
ــال 1357، عمده ترين منبع درامدى شهردارى با 39درصد سهم از عوارض  س
ــت. با اين توضيح مى بينيم كه ضرورت تغيير  ــده اس وصولى از مردم تأمين ش
ــهردارى ها از بخش دولتى به بخش عوارض (مستقيم  جهت منابع درامدى ش
ــتقيم) مشهود است. حركت به سمت خودكفايى و خودگردان كردن  و غيرمس
ــتمر،  موجب  ــهردارى ها، بدون در نظر گرفتن منابع درامدى مطمئن و مس ش
ــهردارى و تحقق كاربرى ها عمومى  ــهردارى ها در اداره ى امور ش مى شود ش

پيشنهادى طرح هادى، دچار مشكالت عديده اى شوند.
ــهروندان پردرامد، طبيعتًا   ــهرى با ش ــت كه در ش ذكر اين نكته الزم اس
ــاخت  ــهرى نيز از طريق اخذ عوارض گوناگون، به ويژه عوارض س مديريت ش
ــهرى با درامد پايين خواهد داشت. اغلب  ــترى نسبت به ش ــاز، درامد بيش و س
شهرهاى كوچك كشور،  از جمله شهر مورد مطالعه در اين طيف قرار مى گيرند. 
ــه پرداخت عوارض به  ــبت ب ــهر مورد مطالعه، مردم نس از طرف ديگر،  در ش
ــهردارى،  به ويژه عوارض كسب و پروانه ى ساخت به صورت بسيار شديدى  ش
از خود مقاومت نشان مى دهند و شهردارى را به نوعى در مقابل خود احساس 
ــيارى موارد، اقدام به ساخت و ساز مى كنند، بدون  مى كنند. تا جايى كه در بس
ــازمان هاى  ــند. چون س ــهردارى آن را طى كرده باش اين كه مراحل قانونى ش
ديگر نيز در زمينه ى واگذارى انشعابات آب، برق، گاز و... همكارى و هماهنگى 
ــجمى با شهردارى ندارند، دست شهردارى ها در زمينه ى كنترل ساخت و  منس
سازهاى بى برنامه در شهر بسته است. اين امر ناشى از عدم ارتباط و هماهنگى 
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ــانى در شهرها فعاليت  ــت كه در ارتباط با خدمات رس ــازمان هايى اس بين س
ــركت گاز). اين  ــركت مخابرات، اداره آب و فاضالب،  ش دارند (اداره ى برق،  ش
ــهر و عقيم  ــعه ى ش ناهماهنگى و بى ارتباطى خود موجب تغيير در جهات توس

ماندن طرح در اكثر موارد مى شود.

شرح 
منابع

13761377137813791380

بيالن 
درامد

27586187952832892759357548404146453140134935609559

هزينه 
هاى 
ادارى

210935450375422146467429792510824612645665107

هزينه 
هاى 

شهرى

86759777784653178886622672511252586581291188638

هزينه 
هاى  
عمرانى

16101859611609619924176076285829384603302941407741

جدول 3. بيالن درامد پنج ساله ى شهردارى درچه

مأخذ: مطالعات ميدانى نگارندگان
ــهردارى درچه از لحاظ منابع مالى داراى كمبودهاى فراوانى است. از آن جا كه  ش
62/7 درصد از اراضى اين شهر به سطوح كاربرى كشاورزى و باغات اختصاص دارد، در 
نتيجه اوالً منابع درامدى اين شهر محدود است. ثانيًا ، به دليل وجود مازاد نيرو در شهردارى، 
هزينه هاى ادارى و خدماتى بسيار باالست و پرداخت حقوق كاركنان،  ماهانه هزينه ى 
هنگفتى را بر دوش شهردارى مى گذارند. با توجه به اين مطالب مشخص مى شود كه 
يكى از علل تحقق نيافتن طرح هادى شهر درچه در زمينه ى كاربرى هاى شهرى،  كمبود 
اعتبارات و منابع مالى است. نداشتن اعتبارات مالى موجب مى شود كه ساير تالش هاى 
انجام گرفته نيز با ناكامى مواجه شوند. به نظر مى رسد، تزريق منابع مالى از طرف بخش 
دولتى، واقع نگر كردن طرح ها و سپردن مديريت شهر به افراد متخصص، تنها راه پشت سر 

گذاشتن اين كمبودها باشد.
ج)مشكالت و نارسايى هاى قانونى و حقوقى

1. مالكيت خصوصى گسترده در اراضى شهر و پرهيز از ثبت قانونى امالك شهرى
همان طور كه در بحث كاربرى هاى خدماتى و عمومى شهر اشاره شد، به دليل اين 
كه بسيارى از سطوحى كه در طرح هادى شهر براى اين قبيل كاربرى ها در نظر گرفته 
شده اند،  در مالكيت بخش خصوصى و مردم قرار دارند، از آن جا كه سند رسمى مالكيت 
براى بسيار ى از اين اراضى وجود ندارد، نبود سيستم سامان دهى شده ى تملك اراضى باعث 
مى شود تا شهردارى نتواند در خصوص خريد و تملك اين اراضى قدرت و توانايى كافى 
داشته باشد. از طرف ديگر، به لحاظ اين كه بسيارى از اراضى به صورت خرده مالكى است، 
براى خريد هريك  از اين سطوح شهردارى بايد با چندين مالك در خصوص فروش زمين 
به توافق برسد كه اين خود انجام كار را مشكل مى سازد. به خاطر نبود قدرت مالى براى 
خريد و وجود مشكالت درامدى براى شهردارى و ساير سازمان هاى ذى ربط (سازمان 
ــيارى از اين زمين ها به كاربرى  آموزش و پرورش، اداره ى تربيت بدنى و...)، كاربرى بس

ديگرى تغيير پيدا كرده است.
2. عدم استفاده صحيح از فرصت هاى قانونى در نظر گرفته شده براى شهردارى ها 

در طرح توسعه ى شهرى
طيف وسيعى از وظايف در زمينه ى شهرسازى،  براى شهردارى ها در نظر گرفته 
شده اند كه در يك روندى منطقى برنامه ريزى، از مطالعه ى وضع موجود شهر در جزئيات 
ــا،  اجرا، نظارت بر اجرا و... را  ــر، تا تجزيه و تحليل وضع موجود، ارائه ى راه حل ه موردنظ
ــوند. در كنار اين امر، وظايف اختيارى نظارت بر طرز استفاده از اراضى در  ــامل مى ش ش
داخل محدوده ى قانونى و حريم شهرها و مراقبت از رشد متناسب و موزون شهرها،  خود 
وظايف سنگين ديگرى هستند كه نقش مهمى در چگونگى توسعه و سامان دهى شهر 

ايفا مى كنند.
عالوه بر مباحث مذكور، شهردارى به لحاظ مسئوليت هاى قانونى و سازمانى، مكلف 

است،  از زمان قرارداد، پا به پاى مهندسين مشاور تهيه كننده ى طرح توسعه ى شهرى، 
اعم از طرح جامع يا هادى، در عرصه ى تهيه، بررسى و تصويب طرح ها حضور داشته 
باشد. چرا كه براساس اصول و مبانى موردنظر روش انجام مطالعات،  به  لحاظ ضرورت 
استقالل و خودكفايى شهردارى ها و نهادهاى محلى در زمينه ى برنامه ريزى و اجراى 
برنامه هاى عمرانى و لزوم واقع گرايى طرح ها و برنامه هاى عمرانى و در نظر گرفتن امكانات 
و واقعيت هاى موجود، دستگاه تهيه كننده ى طرح بايد ضمن تشكيل دفتر محلى مجهز، با 
شهردارى و ساير سازمان هاى مسئول عمران شهر،  ارتباط و همكارى داشته باشد. هم زمان 
نيز با آموزش كادر فنى شهردارى، براى آشنايى با طرح و نيز كسب نظرات و پيشنهادها و 
برنامه هاى شهردارى، طرح توسعه ى شهرى را با توجه به واقعيت ها و امكانات اجرايى تهيه 

كند [مهندسين مشاور شارمند، 131:1378].
ولى با كمى دقت متوجه مى شويم، هيچ يك از اين فرصت هاى قانونى موجود براى 
شهردارى، نه تنها مورد توجه قرار نگرفته است، بلكه اوًال شهردارى به دليل نداشتن نيروى 
متخصص اطالعى از وجود اين حقوق براى خود نداشته است و ثانياً، دستگاه تهيه كننده ى 
طرح هادى شهر درچه (سازمان خدمات طراحى شهردارى هاى استان اصفهان)، فارغ از 
تمام وظايفى كه به جهت قانونى برعهده ى آن بوده، دست به تهيه ى طرح هادى شهر زده 
است. اين موضوع خود جاى سؤال از شهردار وقت آن زمان و عوامل دخالت كننده در طرح 

را باقى مى گذارد و قابل توجه و پى گيرى است.
3. در نظر نگرفتن جايگاه قانونى قدرتمند براى مشاركت شوراهاى اسالمى شهرها 

در برنامه ريزى و طرح هاى شهرى
انتخابات شوراها براى شهر، در حقيقت انتقال و جابه جايى قدرت از مديريت دولتى 
به مردمى است. شوراهاى اسالمى بايد اركان مهم تصميم گيرى در زمينه هاى عمرانى، 
 رفاهى، اجتماعى، فرهنگى و ادارى كشور باشند. ساختار نظام برنامه ريزى كشور كه حاصل 
سال ها فعاليت و تجربه است و به صورت ريشه دار و گسترده در تمامى زمينه ها شكل 
گرفته، نظام بخشى، متمركز و فن ساالر است كه در آن، نقش و جايگاه مردم به عنوان 
بستر برنامه ها تعيين نشده است. تغيير اين نظام مستلزم دگرگونى و تحول در ساختار 
ــور است و انجام آن با موانع و مشكالت جدى رو  ـ اجرايى و تصميم گيرى كش ادارى 
به روست. اهداف توسعه ى متوازن در چارچوب برنامه ريزى شهرى و منطقه اى، از طريق 
نظام غيرمتمركز برنامه ريزى و مشاركت مردم در تهيه و اجراى برنامه ها قابل حصول 
است [معصوم،14:1379]. به لحاظ عملكردى بايد گفت شوراى شهر عنصر سياست گذار و 
نظارت گر مديريت شهرى است. موفقيت در انجام اين نقش، مستلزم برخوردارى از اختيارات 
و ابزارهاى ويژه است. از منظر شناخت و تحليل جايگاه شوراها در فرايند تصميم گيرى و 
هم چنين از منظر ارتباطى، شوراى شهر به عنوان عنصر اصلى، ناگزير است با همه ى 
بازيگران عرصه ى حيات شهرى، تعامل و ارتباط داشته باشد [تشكر2:1379]. گرچه اكثر 
تصميماتى كه در حوزه ى مديريت عمران شهرى گرفته مى شوند، با وظايف شوراها تداخل 
دارند، اما از نظر اعضاى شوراى اسالمى كمك گرفته نمى شود. براى مثال، در زمينه ى 
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طرح ها و مطالعات برنامه ريزى شهرى، نظير طرح هاى منطقه اى، طرح هاى جامع شهرها و 
طرح هاى هادى شهرى و روستايى، به روال سابق مهندسان مشاور، معماران و كارشناسان 
دستگاه هاى اجرايى به تهيه و تصويب مبادرت مى ورزند. مردم به عنوان استفاده كنندگان 
ــتند. به نظر مى رسد،   از اين طرح ها و برنامه ها، از كليات و جزئيات آن ها بى اطالع هس

ناهم خوانى طرح ها با روحيات و فرهنگ مردم،  از داليل ايستا ماندن آن هاست.
در برنامه ريزى ها بايد هميشه ميزانى از مهارت هاى تخصصى لحاظ شوند و تمايالت 
مردم نيز مورد توجه قرار گيرند. هنوز شوراهاى شهرى از چنين جايگاهى برخوردار نشده اند 
تا بتوانند در برنامه ريزى هاى عمران شهرى به صورت محسوس حضور داشته باشند. يكى 
از آرزوهاى اساسى شهروندان پس از تشكيل شوراهاى اسالمى شهر در انتخابات سال 
1378، تحول بنيادى در مديريت شهردارى ها به لحاظ ساده  سازى نظام پاسخ گويى به 
شهروندان، كوتاهى فرايند پاسخ گويى و حاكميت انديشه ى شهروند ساالرى بر سازمان 
شهردارى ها بود. ولى با سپرى شدن چند سال از عمر شوراهاى اسالمى شهر، آرزوى 
ياد شده هنوز تحقق نيافته است و با مشكالت اساسى نظرى و روش شناسى روبه روست 

[رهنما،53:1380].
ــوراى اسالمى اگر چه تخصص الزم را براى شركت در برنامه ريزى ندارند، اما  ش
مى توانند با انتقال نظرات مردم در زمينه ى خطوط اصلى و فرعى برنامه ريزى ها، موجب 
گسترش مديريت مشاركت مردمى شوند و از طريق ايجاد تعلق خاطر نسبت به اهداف 
برنامه ها، براى آنان ضمانت مردمى در اجرا را فراهم كنند. يك مورخ اروپايى مى گويد: «هر 
ملتى كه تاريخ خود را فراموش كند، براى جريمه ى او تنها همين كافى است كه بسيارى از 
تجربه هاى تاريخى را دوباره تكرار كند و براى مجازاتش همين بس كه ناچار است، بسيارى 

از آزموده ها را از نو بيازمايد؛ زيرا به ز تجربه آموزگار نيست.»
سال هاست قانون كهنه ى شوراها در ميان صفحات كتاب هاى قانون خاك مى خورد 
و اين طرح با وجود اثبات نقش مؤثر مردم در مشاركت مستقيم و فعاالنه در عرصه هاى 
اجتماعى و سياسى جامعه، گاه با قدرت مطرح شده و گاه نيز خاموش و بى صدا به فراموشى 
سپرده شده است. حال كه پس از سال ها انتخابات شوراها انجام گرفته و در عمل بسيارى 
از نقاط ضعف قانونى شوراها در مديريت شهرى كشور آشكار شده است،  بجاست با تدابير 
دقيق و علمى در راستاى برطرف كردن اين موانع گام برداريم تا از اين طريق،  زمينه ى 

مشاركت مردم در امور شهرى، برنامه ها و طرح هاى توسعه ى شهرى فراهم شود.
جمع بندى و نتيجه گيرى

ــد، مشكالت و تنگناهاى متعددى در زمينه ى تحقق  همان طور كه مالحظه ش
طرح هاى توسعه ى شهرى وجود دارند. حل اين مشكالت نيز به علت ماهيت فرابخشى 
اين طرح ها، جز در پرتو اراده و فكر جمعى و فرابخشى ميسر نمى شود و تا اين مشكالت 
برطرف نشوند، انتظار تحقق طرح هاى توسعه ى شهرى توقعى بيجاست. با اين حال، 
آن چه در اين ميان از اهميت بيشترى برخوردار است و به عبارتى دروازه ى عبور از بحران 

شهرسازى و برنامه ريزى شهرى در كشور ما به شمار مى رود، عبارت است از :
ــهرى و ارتباط با مراكز علمى و  ــعه ى ش 1. علمى و واقعى كردن طرح هاى توس

پژوهشى؛
2. تفكيك منابع درامدى شهردارى ها از زمين و ساختمان (عوارض پروانه، عوارض 

پذيره، تراكم فروشى،عوارض تغيير كاربرى و ...)؛
ــعه ى  ــه و دخالت دادن ويژگى هاى اجتماعى در تهيه ى طرح هاى توس 3. توج

شهرى؛
4. ارائه خدمات شهرى توسط بخش خصوصى، ايجاد زمينه براى چند منظوره كردن 
استفاده از فضاها، پى گيرى اجراى مقررات و ضوابط موجود و اصالح قوانين و مقررات 

مربوط به منابع مالى شهردارى ها؛
5. جلوگيرى از ساخت و سازهاى غيرقانونى، خريد زمين هاى شهرى توسط ارگان ها 
قبل از تبديل شدن آن ها به زمين شهرى، دريافت سهمى از امالك توسط شهردارى در 
امالكى كه طرح شهرى در آن ها اجرا مى شود،كنترل و نظارت بر ساختمان سازى با استفاده 

از تشكل هاى صنفى و افزايش تراكم مسكونى و تعداد طبقات در نقاط توسعه ى شهرى؛
6. جلب مشاركت هاى مردمى به خصوص در زمينه ى ايجاد كاربرى هايى كه بيشتر 
جنبه ى مذهبى دارند، استفاده از بخش خصوصى در انجام اقدامات عمرانى و خدمات رسان، 
تالش براى آگاهى بيشتر مردم از اهداف و فوايد طرح هاى توسعه ى شهرى به خصوص 

از طريق رسانه هاى جمعى و آموزش درسى دانش آموزان؛
7. كوتاه كردن زمان تهيه ى طرح ها و اجراى سريع آن ها و پرهيز از طرح برنامه هاى 

بلند پروازانه.

به نظر مى رسد بازنگرى كلى در چگونگى تهيه ى طرح هاى هادى شهرى از طراحى 
تا اجرا و برطرف كردن مشكالت محتوايى، قانونى و مالى آن ها، موضوع بسيار مهمى باشد 
كه درصورت بى توجهى به آن، در آينده اى نه چندان دور باعث بروز مشكالت بسيارى در 
شهرهاى كشور شود. از نظر جغرافيايى،  مطالعه ى شهر به محدوده ى خود شهر منحصر 
نيست، چرا كه شهر با پيرامون خود،  با روستاهاى اطراف و شهرهاى ديگر ناحيه اى كه در 
آن تكوين يافته است، پيوند جغرافيايى محكمى دارد [فريد، 443:1375] ؛ خصوصًا  شهرى 
مثل درچه كه وجود آشفتگى در آن نه تنها در ابعاد محلى باعث بروز مشكالتى مى شود، 

بلكه در ابعاد منطقه اى نيز تأثيرات منفى بر شهر اصفهان برجاى خواهد گذاشت.
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حسن پور عرب
دبير جغرافيا ناحيه يك همدان

روش هــاى آموزش جغـرافيا

ه چكيـد
نمايش ناهموارى هاى سطح زمين در نقشه، يكى از مهم ترين وظايف 
ــتى و  ــت. از جمله روش هاى نمايش پس ــته بوده اس كارتوگراف ها در گذش
بلندى هاى سطح زمين «روش منحنى هاى تراز ميزان» است كه تجسمى 
ــه هاى توپوگرافى نمايش مى دهد.  ذهنى از خطوط هم ارتفاع را روى نقش
ــان دادن كاركرد خطوط هم ارتفاع در اين نقشه ها توسط دست سازه اى  نش
ــطح زمين را  ــتى و بلندى هاى س كه بتواند به صورت عينى عوارض و پس
ــرد اين خطوط براى  ــش مؤثرى در تفهيم يادگيرى كارك ــش دهد، نق نماي

ــت. دانش آموزان خواهد داش
ــيب، دست سازه،  ــه ، توپوگرافى، منحنى ميزان، ش كليدواژه ها: نقش

ــاع. ــوط هم ارتف خط

مقدمه
 نقشه ى توپوگرافى نقشه اى است كه پستى و بلندى هاى سطح زمين 
را به وسيله ى خطوط هم ارتفاع نشان مى دهد. هر منحنى تراز، خط خميده 
ــت كه از به هم پيوستن نقاط داراى ارتفاع مساوى از سطح  ــته اى اس و بس
ــت مى آيد. مى توان هر منحنى تراز را  ــطح درياهاى آزاد) به دس معينى (س
ــت كه سطح  ــطح ناهموارى دانس ــترك يك صفحه ى افقى با س فصل مش

ــت. زمين را در ارتفاع معينى قطع كرده اس
«فاصله ى منحنى هاى ميزان» عبارت است از: اختالف ارتفاع بين دو 
ــه، اين فاصله متفاوت  ــه ها، با توجه به مقياس نقش منحنى متوالى. در نقش

       دست ســازه ى نمــايش سـه بعدى  
              نقشـه هاى توپوگـرافى
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ــم  ــت و معموًال بين منحنى هاى اصلى، چهار منحنى تراز فرعى نيز رس اس

ــت. ــده اس ش

ــزان ــاى مي ــا منحنى ه ــوارى ب ــر ناهم ــان عناص ــه ى مي الف) رابط
ــبت  ــيب، نس ــن منحنى هاى ميزان با ميزان ش ــه ى افقى بي ● فاصل
ــطح يا دامنه افزايش مى يابد،  ــيب س معكوس دارد. از اين رو، جايى كه ش

ــكل 1) ــوند و برعكس (ش منحنى ها به هم نزديك تر مى ش
ــد، فاصله ى افقى  ــيب يكنواخت باش ــك دامنه، ش ــر در طول ي ● اگ

ــكل 2) ــان خواهد بود (ش منحنى ها هم يكس
ــه ى توپوگرافى به شكل حرف v يا عدد هفت  ● برآمدگى روى نقش

ــكل3) ــود (ش ــان داده مى ش ــت، نش كه رأس آن به طرف پايين اس
ــه هاى توپوگرافى به صورت عدد 8 كه رأس آن  ● دره نيز روى نقش

ــكل 4) ــود (ش ــخيص داده مى ش ــت، تش به طرف باالس
ــان داده  ــه هاى توپوگرافى مانند برآمدگى نش ــا روى نقش ● گودال ه
ــت، در داخل قرار  ــن منحنى كه معرف ته گودال اس ــوند. اما كمتري مى ش

ــكل 5) ــود (ش ــتر مى ش مى گيرد و به طرف خارج،  رقم منحنى بيش
● و...

ــت ــداف و اهمي   ب) اه
ــى از مهم ترين و  ــه ، يك ــطح زمين در نقش ــاى س ــش ناهموارى ه نماي
ــرا كه نمايش  ــت. چ ــته بوده اس ــكل ترين وظايف كارتوگراف ها در گذش مش
ــه، به آسانى نمايش جاده ها، رودها و... نيست.  كوه ها، تپه ها و جلگه ها در نقش
ــه  ــاى دوبعدى را به راحتى مى توان كمك عالئم قراردادى روى نقش پديده ه
نشان داد، اما براى نمايش پديده هاى سه  بعدى مشكالت زيادى وجود دارد. از 
جمله روش هاى نمايش پستى و بلندى ها، روش منحنى هاى تراز ميزان است 
ــه هاى توپوگرافى نشان  ــمى ذهنى از خطوط هم ارتفاع را روى نقش كه تجس

مى دهد و باز هم براى دانش آموزان چندان قابل درك نيست. 
ــاخت اين دست سازه نشان دادن كاركرد خطوط هم ارتفاع در  هدف از س
نقشه هاى توپوگرافى است كه به صورت عينى و سه بعدى، عوارض و پستى 

و بلندى هاى سطح زمين را مى توان به وسيله ى آن نمايش داد.
ج) وسايل الزم براى ساخت

ــورد نظر(ماندگارى  ــاد م ــت به ابع ــه ال يا تخته ى گوش ــه ى س 1. تخت
طوالنى)؛

ــم نقشه ى فرضى  ــه ى توپوگرافى، براى اقتباس از آن براى رس 2. نقش
روى تخته؛

3. انواع ماژيك هاى رنگى 
4. اره ى مويى براى برش تخته؛

5. چسب دوقلو؛
6. سنجاق قفلى؛
7. كش قيطانى؛

8. برگه ى سفيد به ابعاد تخته(A4 ,A3و...)؛
ــان دادن پايه ى  9.تكه ى كوچك ترى از تخته و نصف خودكار، براى نش

كوه؛
ــامى پديده هاى طبيعى يا انسانى روى  10. حروف برگردان براى درج اس

نقشه (تصوير 1).

       

 تصوير1
د)روش ساخت

ــا انواع  ــه ى توپوگرافى و ب ــاس از نقش ــفيد، با اقتب ــه ى س 1. روى برگ
ــم. مى توان انواع  ــم مى كني ــانى آن را رس ماژيك ها، پديده هاى طبيعى و انس
ــا، برآمدگى ها، رودها و... را روى  ــيب دامنه، دره ه عناصر ناهموارى ها مانند ش
نقشه رسم كرد. براى آموزش بهتر بايد شكل خاص عارضه (كوه) را با مقياس 

بزرگ تر در وسط برگه كشيد (تصوير 2).

 تصوير2
شكل5
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2. برگه اى را كه روى آن عوارض طبيعى و انسانى را رسم كرده ايم، روى 
تخته مى چسبانيم. سپس به وسيله ى اره مويى، شكل عارضه ى (كوه) فرضى 
را از روى منحنى هاى ميزان آن تكه تكه جدا مى كنيم. براى نمايش برجستگى 

بهتر است شش يا هفت منحنى را ببريم و جدا كنيم. (تصوير 3).

    تصوير3

ــت تمامى قطعات منحنى ميزان هاى  ــيله ى شىء نوك تيز، پش 3. به وس
ــوراخ مى كنيم. براى حفظ تعادل عارضه حداقل چهار سوراخ  ــده را س بريده ش

الزم است.
ــت نصف مى كنيم و دو بازوى آن ها را به  ــنجاق ها را با انبردس 4. ابتدا س
ــوراخ ها محكم مى كنيم؛ طورى كه قسمت ته و حلقه ى  وسيله ى چسب در س

سنجاق ها باال باشد.
ــت  ــتفاده از كش هاى قيطانى، تكه منحنى هاى ميزان را از پش 5. با اس
ــط حلقه ى سنجاق ها به يكديگر متصل و در نهايت تكه ها را به زمينه ى  توس
اصلى تخته متصل مى كنيم. براى حفظ تعادل عارضه مى توان تعداد سوراخ ها 

و نخ كشى ها را تغيير داد. (تصوير 4)

 تصوير4
ــاد مى كنيم و نوك  ــزى در كوچك ترين منحنى (قله) ايج ــوراخ ري 6. س
ــوراخ  ــه نصف خودكار را نيز در س ــودكار را در آن قرار مى دهيم. ت ــف خ نص
ــب تعبيه مى كنيم تا موجب نگه داشتن  ــيله ى چس يك تخته ى كوچك به وس
ــكل عارضه ى (كوه) فرضى شود. به كمك همين روش مى توان بسيارى از  ش
عناصر و پديده ها را روى نقشه هاى توپوگرافى به صورت سه بعدى و عينى به 

دانش آموزان نشان داد( تصوير5).

                  
 تصوير 5

7. مى توان تكه هاى منحنى را پايين تر از سطح قرار داد و شكل گودال را 
به نمايش گذاشت (تصوير6).

تصوير 6

8. روى مدل ساخته شده به خوبى مى توان مسير رودها، جاده ها، اختالف 
ارتفاع ها و ... را به دانش آموزان نشان داد.

منابع
 

ــاخت و طراحى دست سازه هاى  ــن. اولين جشنواره ى س 1. پورعرب، حس
جغرافيايى. دبيرخانه ى جغرافيا. شيراز. 1381.

2. جعفرى، م. نقشه خوانى. انتشارات گيتا شناسى.
3. زاهدى، مجيد. كارتوگرافى. انتشارات سمت.
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از راست به چپ:
ــند. 4- عارضه اي كه يك  ــهري در ايتاليا. 2- تبادل نظر. 3- كش 1- ش
ــيب ماليم و طرف ديگر آن شيب تند داشته باشد. 5- فركانس .  طرف آن ش
6- زمين وار. 7- فشار ستوني از هوا بريك نقطه- 8 سنگي كه بر اثر حرارت 
ــكا. 10- آب باراني كه در جوب هاي  ــود. 9- كانالي در آمري ورقه ورقه مي ش
ــوري در اروپا. 12- علفزار استوايي. 13- تغيير  ــود.11- كش كوچك جاري ش

پوسته ي زمين در اثر آب و باد.

پرچم دار مكتب امكان گرايي 
رشد جغرافياي علمي در فرانسه برخالف كشور آلمان به وسيله ي يك فرد عملي شده است. ازاين رو، سنت او همواره بر فضاي علمي و دانشگاهي فرانسه 

سايه افكن بوده است.
ــت. او  ــت و در طرح موضوع از مكتب "اثبات گرايي" آگوسـت كنت كمك گرفته اس او بنيانگذار مكتب "امكان گرايي" در برابر مكتب "جبر محيطي" اس

عقيده داشت: «انسان روابط خود را با محيط نه از طريق فرد، بلكه به وسيله ي ميراث و هدف هاي گروهي كه او به آن تعلق دارد،  صورت مي دهد»
ــه اي را در برابر جغرافياي  ــت. ازاين رو، جغرافياي ناحي ــر مطالعه ي نواحي كوچك طبيعي كه از وحدت خاصي بهره  مندند، تأكيد داش ــا، ب ــم جغرافي او در عل
ــان و محيط را نمي توان با خط فكر قانونمند مطالعه كرد. روش او در جغرافياي ناحيه اي،  ــت كه روابط انس ــت و عقيده داش قانونمند، كانون علم جغرافيا مي دانس

 روش استقرايي و تاريخي بود.
امكان گرايي ديدگاهي فلسفي است كه در آن، «محيط طبيعي امكاناتي براي انتخاب انسان عرضه مي دارد، تا انسان براساس نيازهاي فرهنگي و زيستي 

خود از اين امكانات انتخاب كند.» در پارادايم امكان گرايي، محيط طبيعي نمي تواند شريك انسان به شمار آيد،  بلكه به صورت برده ي انسان عمل مي كند.

از چپ به راست:
ــيل. 2- حركت افقي  ــرم و مرطوب در ايتاليا و جزيره ي سيس ــاد گ 1- ب
توده اي از سنگ روي سنگ هاي ديگر در يك گسل. 3- بادي كه ابري از گرد 
ــياه. 5- عمل حل شدن. 6- كشوري در شمال  و غبار ايجاد كند. 4. قاره ي س
اروپا. 7- ايالتي در اياالت متحده آمريكا. 8. گودال كوچكي در يخچال طبيعي. 
ــد و آلوده. 11- وضعيت  ــم كره ي غربي زمين. 10- آب زائ ــاره اي در ني 9- ق
ــورهاي تابعه.  12- گياهي كه از آن كائوچو استخراج  ــوري نسبت به كش كش

مي شود. 13- جبه.

رمز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

از چپ به راستاز راست به چپ

ســـرگـــرمـــــى جغرافيــــــــــايــى
طراح جدول: محمدعلي سهامپور
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اشاره:
اسـتفاده از فناوري هاي جديد و ابتـكارات معلمان و دبيران كمك 
مؤثـري به آموزش جغرافيا مي كند. در ايـن مقاله برخي فناروري هايي 
كـه از طريق رايانه و شـبكه جهاني قابل اسـتفاده در آموزش جغرافيا 

هستند، معرفي مي شوند. 

ــد، رايانه در آموزش  ــوزش جغرافيا، فناوري هاي جدي كليـد واژه ها: آم
جغرافيا، وسايل آموزشي جغرافيا.

« نقش معلمان از تبديل خاك به طال با ارزش تر است.» 
                                                  مقام معظم رهبرى

ــت كه بتواند خود را مديريت كند و با استفاده از  معلم ورزيده، معلمى اس
ــاط و انرژى سرشارى  ــته هاى خود عمل كند. آن گاه، نش برنامه ريزى، به دانس
ــيار لذت بخش است.  را به فراگيرندگان دانش، انتقال مى دهد كه اين خود بس

[پهلوانيان، بى تا]
ــان تدريس  ــه يادگيرى، كمبود زم ــزون دانش آموزان ب ــاى روزاف نيازه
ــا در اصفهان آبان ماه  ــردى درس جغرافي ــه اى نهايى  همايش راهب [قطعنام
ــرف آموزش  ــاى زيادى كه ص ــرب و هزينه ه ــگران مج 52:1387]، آموزش
مى شود، مرا بر آن داشت تا با كمك فناورى هاى اطالعات، روش هاى جديدى 
ــه منظور جذاب كردن درس جغرافى در نظر بگيرم كه براى ارتقاى علمى و  ب
آموزشى همكاران اين رشته و تدريس دانش آموزان به كار گرفته شود تا بلكه 

به تقويت وجهه ى اين علم بين دانش آموزان كمك كند.
ــكالت مالى و... امكان  ــى، مش ــاعات درس ــور ما كه با تقليل س در كش
ــتقيم در امر تدريس جغرافيا وجود ندارد يا بسيار محدود است،  مشاهده ى مس
استفاده از فناورى هاى جديد (مانند فيلم هاى مستند، نقشه هاى رايانه اى، ورد، 
ــازه ها و پاورپوينت) مى تواند بسيار مؤثر باشد و تاحدوى اين نقيصه را  دست س
مرتفع كند. معلم كه محرك اصلى هرگونه فعاليت آموزشى است، مى تواند در 

نيل به هدف هاى آموزشى، از روش هاى مناسب و مطمئنى بهره بگيرد.

نخستين كوشش هايم براى آن كه به كمك فناورى هاى جديد دانش آموزان 
را به درس جغرافى عالقه مند كنم، جمع آورى تصاويرى با موضوعات متفاوت 
از روزنامه ها، مجالت و كتب گوناگون بود. به دنبال آن نيز فيلم هاى ويدئويى 
و درسى جغرافيا به وسيله ى واحد تكنولوژى آموزش سازمان آموزش و پرورش 
ــدند كه آن ها را در تدريس به كار گرفتم و در جذابيت و ايجاد عالقه  توليد ش

براى يادگيران مؤثر بود. 
ــد، مانند لپ تاپ،  ــك ابزارهاى جدي ــت كه به كم ــالى اس اكنون يك س
ــى،  ــاى مربوط به موضوعات درس ــكنر، فيلم ه ــور، پرده ى نمايش، اس پرژكت
ــد قابل توجهى  ــته ام درص ــازه ها توانس پاورپوينت، ورد، گوگل ارث و دست س

يادگيرى و عالقه ى دانش آموزان را به درس جغرافيا افزايش دهم.
ــراى برنامه بهره گرفت،  ــوان از آن براى اج ــى از ابزارهايى كه مى ت يك
ــكنر» است. به كمك آن مى توان تصاوير يا متن هاى مكتوب را اسكن و  «اس
ــكنر نسبت به تصاوير ديگر، حتى تصاوير  ذخيره كرد. از فوايد مهم تصاوير اس
اينترنتى، قدرت بزرگ نمايى باالى آن است؛ بدون اين كه تصوير متن به هم 

بخورد. 
ــه از آن براى  ــت ك ــاى «آفيس» اس ــى از ابزاره ــز يك ــت ني پاورپوين
متحرك سازى، اساليدسازى و... استفاده مى شود. نمونه ى تصاوير اسكن شده 

و پاورپوينت در زير آمده است.
 

برنامه ى گوگل ارث، از برنامه هاى رايانه اى مربوط به شركت گوگل است 
ــن، قاره ها، اقيانوس ها و  ــب و روز و حركت زمي ــه به كمك آن مى توان، ش ك

بسيارى از مطالب و موضوعات جغرافيايى را نشان داد.
ــتفاده كرد،  ــاى ديگرى كه مى توان در اجراى برنامه از آن ها اس از ابزاره
ــاره كرد كه براى  مى توان به لپ تاپ، پرده ى نمايش، آمپلى فاير و پرژكتور اش

ذخيره، اجرا يا نمايش به كار مى روند. 
ــين باشد، حتى اگر وسط بيابان باشى، كسى را  «اگر آوازت زيبا و دل نش

خواهى يافت كه به آوازت گوش فرا دهد.» 
                                       جبران خليل جبران

يداله رحمانى/ دبير منطقه 18 تهران

چگونگى پيدايش شب و روز و فصل هامختصات جغرافياى مدار يك منطقهنمونه ى نقشه با قدرت بزرگ نمايى باال  نمونه ى پاورپوينت توليدشده  

با استفاده از فناور ى هاى جديد
 دانش آموزان را

به درس جغرافيا عالقه مند سازيم
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منابع
1. پهلوانيان، احمد. من بايد موفق شوم. مديريت زمان. [بى تا]

ــردى درس جغرافيا در اصفهان آبان ماه 87. دبير  ــه ى نهايى همايش راهب 2. قطعنام
همايش محسن ربيعى مجله رشد جغرافيا شماره 4 تابستان 87 دوره ى 23ص 52

3. سهامى، سيروس. جغرافيا چيست؟ انتشارات محقق. 1377
نقشه زيست بوم ها4. نقيه، مجيد. ظرافت هاى معلمى. انتشارات گاج. صفحه ى مقدمه  ناشر1385

مدل ميز شن نقش ماه در جزر و مد سطح زمين

پرده نمايش ديوارى پرژكتور

نمايى از فيلم «جزرومد» و ماه

نمونه برنامه گوگل ارث نمونه تصوير ماهواره اى

دست سازه شناخت عرض جغرافيايى و طول جغرافيايىنمونه كار جهت يابى

شهر شناور از تغييرات انسانى

استفاده از ساعت در جهت يابى

مدل ميز شن

نقشه ى برجسته استان تهران

سد و نقش آن در آبيارى

نمونه كارهاى انجام گرفته در جهت يادگيرى بيش تر درس جغرافيا
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مقدمه
ارتباط زندگي انسان با طبيعت امري مسلم و اجتناب ناپذير است. اما اگر 
زندگي انسان به طبيعت آسيب بزند، چهره ي زيباي طبيعت را مخدوش مي كند 
ــط انسان،  ــلد. يكي از پيامدهاي تخريب طبيعت توس و تار و پودش را مي گس
ــن و خاك كه اينك در آغوش باد  ــت. ذرات ش ــترش و دامنه ي بيابان اس گس
سرگردان است،  روزي بستر حاصل خيز سرزميني بوده است و وسيله ي زندگي 
ــمانش فقر سايه گسترده و ساكنانش  و امرار معاش جامعه اي كه امروزه بر آس
ــك و لم  ــده اند. به عبارت ديگر،  ديار حاصل خيز ديروز،  به بيابان خش آواره ش
يزرع امروز بدل شده است. اين بخش از بيابان ديگر بخشي از واقعيت طبيعت 

نيست كه عوامل طبيعي در به وجود آمدنش دخالت داشته باشند.
ــاه به همراه تعدادي  ــك روزه اي كه در اواخر آبان م ــي بازديد علمي ي ط
ــل آمد، بازديدكنندگان  ــوزگاران محترم گروه جغرافياي نجف آباد به عم از آم
ــمال شرق استان  ــمال و ش ــي از نواحي ش با ويژگي هاي زمين ريختي و بخش
ــد را تقديم  ــم يافته هاي اين بازدي ــزارش حاضر، اه ــدند. گ ــنا ش اصفهان آش

عالقه مندان مي كند.
مسير بازديد

بر اساس برنامه ي از پيش تدوين شده، حركت گروه از نجف آباد آغاز شد. 
ــپس با تغيير مسير  ما از جاده ي اصفهان- تهران تا دو راهي طرق- نطنز و س
به سمت جاده ي قديم اردستان رفتيم. سپس از دو راهي اردستان- كاشان، از 
ــير كرديم. در نهايت نيز يك  ــان و آران طي مس جاده ي قديمي به طرف كاش
ــت، تمام راه را با  ــير داديم. در برگش ــني تا «مرنجاب» ادامه ي مس جاده ي ش

استفاده از آزاد راه كاشان- نجف آباد،  به نجف آباد بازگشتيم.(نقشه ي1).

نقشه ي 1
ــير ياد شده، با توقف در چند ايستگاه به بررسي ويژگي هاي زمين  در مس
ريخت شناسي چشم انداز اراضي پيرامون ايستگاه پرداختيم كه شرح مختصر 

آن به قرار زير است:

گــزارش بازديــد علمــي 
آموزگـــاران نجـف آبـــاد

زهرا شاه حسين/ دبير دبيرستان- نجف آباد



53

138
ن 9

ستا
2/ زم

ه ى
مار

م / ش
نج

ت و پ
يس

  ى ب
وره

د

ايستگاه اول: فرايندهاي تكتونيكي
اولين ايستگاه توقف در ميانه ي جاده ي طرق واقع شده بود (نقشه ي 2). 
ــي از آن در قالب فرازش  آثار كنش نيروهاي دروني و تغييرات تكتونيكي ناش
خطي سطح زمين روي اراضي پايكوهي اين منطقه قابل تشخيص و مشاهده 
است. به عبارت ديگر، در اين ايستگاه شواهد كاركرد فرايندهاي تكتونيكي به 

خوبي ديده مي شود.(تصوير 1).

تصوير 1
ــلش زمين عبارت است از شكستن و جابه جايي بخشي از سنگ كره  گس
كه در اثر آن  پيوستگي اليه هاي سنگي از بين مي رود و يك بخش از اليه هاي 

سنگي در جهت افقي يا عمودي جابه جا مي شود.(تصوير 2).

تصوير 2  
ــل با روند شمال غرب-  ــتگاه اول و در غرب جاده، امتداد يك گس در ايس
ــله تپه شده است كه  ــكيل يك سلس ــرقي باعث فرازش زمين و تش جنوب ش
امتداد آن روي تصوير 1 ديده مي شود و آثار گسلش بخشي از زمين در تصوير 

3 قابل تشخيص است.

تصوير 3

ايستگاه دوم: فرايندهاي آتشفشاني
به فاصله ي كمي از ايستگاه اول، در جهت شمال جاده ارتفاعات كركس 

ديده مي شود. (تصوير 4).

تصوير 4
در دوران سوم كه بخش هاي زيادي از ايران مركزي زير آب هاي درياي 
ــته است، كمربند آتشفشاني اسفندقه- مريوان زيرسطح  تتيس جديد قرار داش
ــته كوه هاي ايران مركزي را به وجود آورد كه كوه  اين دريا، به مرور زمان رش

كركس يكي از قلل آن محسوب مي شود(تصوير5)

تصوير 5
ــكيل  ــت كه در اثر فوران گدازه زير آب تش ــنگي آذريني اس «بازالت» س
ــياه ديده مي شود.  ــنگ تيره است و در بيشتر موارد س ــود. رنگ اين س مي ش
تشكيل رشته كوه هاي آذرين ايران مركزي با ارتفاع باال، موجب كاهش دما در 
اين بخش شده و اين عامل سبب حاكميت هم زمان حداقل دو فرايند بيروني 
ــت. به همين  ــده اس كامًال متفاوت در كنار هم و به فاصله ي اندك از هم ش
ــاهد تشكيل دره هاي يخچالي در كنار دره هاي آبرفتي و  علت در اين پهنه ش
ــي از حاكميت اقليم گرم و خشك در فاصله ي اندك نسبت به  پديده هاي ناش

هم هستيم (تصوير6).

تصوير 6

نقشه ي 2
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ايستگاه سوم: فرايندهاي يخچالي- آبي و انحاللي
ــان  ــتان- كاش ــمالي اردس با گذر از ارتفاعات كركس وارد پايكوه هاي ش
مي شويم. از خط الرأس كوه هاي كركس تا خط القعر دشت اردستان- كاشان، 
 شواهد كنوني و ديرينه ي حاكميت فرايندهاي يخچالي، آبي، انحاللي، ساحلي 

و بادي را به فاصله ي كمتر از 30 كيلومتر مي توان ديد.
ــمار  در زمان كنوني، آب و باد دو فرايند بيروني حاكم در اين پهنه به ش
مي روند،  اما در دوره هاي سرد دوران چهارم، از خط الرأس ارتفاعات كركس تا 
ــت اردستان ، به ترتيب آثار حاكميت يخچالي،  آبي و ساحلي ديده  خط القعر دش
ــتان از جمله نشانه هاي حاكميت  ــود. دره هاي يخچالي در واحد كوهس مي ش

يخچال در اين منطقه است(تصوير 6).
ــده اند و آب حاصل از  ــمالي ذوب ش يخچال ها،  با ورود به پايكوه هاي ش
ــي باال،  دره ي عميقي را در  ــايش كاوش ذوب يخ،  به علت دارا بودن توان فرس

پايكوه ايجاد كرده است(تصوير7)

تصوير7 
ــي مناطق هم خواني ندارند و  ــرايط ژئومورفولوژيك اين گونه پديده ها با ش
ــه ي ناجور با ديگر پديده هاي  ــاس «تئوري كياس» به عنوان يك وصل بر اس
ــتان (تصوير 7) در زمان  ــوند. دره ي اردس ــي شناخته مي ش زمين ريخت شناس
زمين ريختى نسبتًا كوتاهي شكل گرفته است. به همين علت بستر آن نسبت 
ــده و دامنه هاي آن بيشتر شيب عمودي  ــطح پايكوه به سرعت عميق ش به س

پيدا كرده  است(تصوير8).

تصوير 8
ــكيل جوي هاي آب مطبق  ــي از پديده هاي جالب در اين منطقه، تش يك
ــوبات كربناته در اين منطقه، سبب  ــت. وجود حجم زيادي از رس و متروك اس
ــباع شدن آب هاي زيرزميني و سطحي از آهك محلول در آن شده است و  اش
ــدن آب در كانال هاي مصنوعي (جوي هاي آب كشاورزان)، آهك  با جاري ش
ــطح كانال باال مي آيد و به  ــوبگذاري مي كند. در نتيجه در مدت كمي، س رس
ــكوي  ــتاي جاده، س ــير مي دهد. به اين ترتيب در راس دنبال آن، آب تغيير مس

بلندي نسبت به سطح اراضى پيرامون تشكيل شده است(تصوير9).

تصوير 9

ايستگاه چهارم: فرايندهاي آبي- ساحلي
ــران مركزي كويرهاي متعددي وجود دارند كه در دوره هاي اقليمي  در اي
ــد. برخي از اين  ــكيل مي داده ان ــرد دوران چهارم درياچه هاي بزرگي را تش س
ــم يكي از اين  ــيله ق ــوند. درياچه ي مس ــاي امروزه  هم ديده مي ش درياچه ه

درياچه هاست(تصوير 10)

تصوير 10
ــتر اين درياچه ها امروزه وجود ندارند،  ولي بستر آن ها به كوير و دق  بيش
ــده اند،  ولي آثار سواحل اين گونه درياچه ها در سطح زمين به صورت  تبديل ش

تراس ها ديده مي شوند(تصوير11)

تصوير 11
ــوند و  ــوب مي ش ــگري محس ــا امروزه يكي از جاذبه هاي گردش كويره
ــمار مي روند. از جمله  ــيم به ش ــت نمك و پتاس عالوه بر اين،  از معادن برداش
ــطح برخي از اين كويرها، پليگون هاي (چندضلعي)  پديده هاي بارز و جالب س
نمكي است(تصوير12). پديده هاي ديگري مانند زرده، چربه و اراضي پفكي، از 

ويژگي هاي زمين ريختي كويرها محسوب مي شوند. 

تصوير 12
از ديگر جاذبه هاي گردشگري درياچه ي مسيله، وجود جزيره سرگردان در 
بستر آن است. در بخش جنوبي درياچه ي مسيله كوهي وجود دارد كه هنگام 
ــاال آمدن آب درياچه، اين كوه به صورت يك جزيره درمي آيد. اما زماني كه  ب
درياچه كم آب است،  پديده ي سراب سبب مي شود كه چشم بيننده اين كوه را 

در باالي سطح زمين و در هوا معلق تصور كند (تصوير13).

تصوير13
ايستگاه پنجم: فرايندهاي بادي

ــادي از اراضي ايران  ــم در بخش هاي زي ــه فرايندهاي حاك ــاد از جمل ب
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ــأ  ــه اي با منش ــت. در امتداد جاده ي آران- مرنجاب، تل هاي ماس مركزي اس
ــوند. اين آثار شامل  ــم اندازهاي پيرامون جاده به وفور ديده مي ش بادي در چش
تل هاي گياهي (نبكا)،  برخان، تپه هايW و S شكل ، سيف و قورد يا تپه هاي 

ستاره اي هستند(تصوير 14).

تصور 14
ــتگاه اين گردش (شمال كاروان سراي  تراكم اين پديده ها در آخرين ايس

شاه عباسي مرنجاب) بيشتر است.

تصوير 15
ــرايط اقليمي كنوني و حتي  ــرم دوران چهارم، همانند ش ــاي گ در دوره ه
گرم تر از امروز، نواحي ايران مركزي عرصه ي تاخت و تاز باد بوده است. باد به 
همراه خود نهشته هاي ريزي را از پهنه هاي برداشت، جدا و از مسير جا به جايي 
ــكال بادي  ــت،  آن ها را به صورت اش با خود حمل مي كند و در پهنه هاي انباش
متنوع به جاي مي گذارد. به اين ترتيب چرخه ي فرايند بادي به وجود مي آيد.

ــكيل حوضه ي آبريز  ــه ي مرنجاب، تش ــه ويژگي هاي بارز منطق از جمل
ــته ي كوچك است. نهشته هاي بادي در جهت شيب، جلوي مسير طبيعي  بس
ــبب ماندگاري آب در بستر  ــي نفوذناپذير س آب را مي گيرد و وجود اليه ي رس
اين حوضه مي شود. تشكيل پوشش گياهي متراكم در اين بخش از منطقه به 

همين علت است (تصوير16).

تصوير 16
ــي از پديده هاي جالب و طبيعي ديگر كه در اين منطقه مي توان ديد،  يك
ــيرين زيرزميني روي اليه ي آب شور است. آب هاي شور  وجود اليه ي آب ش
ــيرين به طور طبيعي با هم مخلوط نمي شوند، به همين دليل در چاه آبي  و ش
كه منسوب به امام رضا (ع) است،  آب نسبتًا شيرين در عمق كمي از سطح 

زمين، براي رهگذران و اهالي محل در دست رس است (تصوير17).

تصوير 17

كويرها امروزه يكي از جاذبه هاي گردشگري 
محسوب مي شوند و عالوه بر اين،  از معادن 

برداشت نمك و پتاسيم به شمار مي روند. از جمله 
پديده هاي بارز و جالب سطح برخي از اين كويرها، 

پليگون هاي (چندضلعي) نمكي است
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كليدواژه ها: نظام سكونتگاه ها، سلسله مراتب شهر، منحنى لورنز، نيمرخ 
سلسله مراتب شهرى، نخست شهرى، قطبى شدن، حاشيه نشينى.

مقدمه
ــى از گذار از سنت به مدرنيته (و گذر از عصر كشاورزى به  تحوالت ناش
عصر صنعتى)، توأم با سوء مديريت هاى سياسى، جمعيتى، اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى، هزاران نفر را از روستاها به سمت شهرها روانه كرده است. استان 
ايالم همانند ساير شهرهاى كشورهاى در حال توسعه، با مسائل و مشكالتى 
ــور حادتر به نظر مى رسد. چنان كه  ــبت به ساير مناطق كش روبه روست كه نس
ــائل گوناگون نظير فقر مزمن و زياد، باال بودن ميزان  ــهرهاى استان با مس ش
ــع درامد، پايين بودن  ــكاف عميق و فزاينده در توزي ــى كارى و كم كارى، ش ب
ــاورزى، عدم تعادل رو به افزايش ميان بخش هاى شهرى  ميزان بهره ورى كش
ــتى  ــى و بهداش ــتايى در زمينه ى فرصت هاى اقتصادى، و نظام آموزش و روس

نامناسب قديمى دست به گريبان اند.
ــر چگونگى توزيع فضايى  ــتان ايالم از نظ مهم ترين ويژگى جمعيتى اس
ــهرى، نقش برتر و غالب شهر ايالم در نظام سلسله مراتبى  جمعيت و نقاط ش
ــهر طبق روش تعيين درجه ى نخست شهرى، با  ــهرى استان است. اين ش ش
ــت، به طورى كه در شش دوره  ــاخص 0/67 در مرحله ى «فوق برترى» اس ش
سرشمارى در استان، شهر ايالم، هم از نظر جمعيت و هم از نظر عملكرد، شهر 
ــتان بوده است. در سال 1385، جمعيت شهر ايالم 48 درصد جمعيت  اول اس

شهرى استان را تشكيل مى داده است.
از مهم ترين عواقب قطبى شدن، مهاجرت روستاييان به شهر براى بهبود 
ــتفاده از تسهيالت شهرى است. برايند اين مهاجرت،  وضعيت اقتصادى و اس
برهم خوردن نظام سلسله مراتبى سكونتگاهى استان است. تمركز قسمت زيادى 
از امكانات استان در شهر ايالم، باعث جذب جمعيت، ناپايدارى اكوسيستم شهر 
ايالم، شكاف در سلسله مراتب شهرى و فقدان شهرهاى متوسط مقياس شده 
ــت. مهاجرت شديد روستاييان به شهر، نه تنها منابع طبيعى و محيط زيست  اس
شهرى را به خطر انداخته و به دنبال آن، نظام شهر دچار آسيب شده، بلكه تأمين 
ــبز و ساير  ــاخت فضاى س خدماتى هم چون آب، برق، حمل و نقل عمومى، س

خدمات جمعى، با مشكل مواجه شده است.
هدف اين پژوهش بررسى و تحليل علمى و مستدل ساختار سلسله مراتب 
شهرى در استان، و عوامل مؤثر بر عدم تعادل نظام شهرى و پيامدهاى ناشى 

از آن است. در چارچوب اين تحقيق، اهداف زير قابل طرح هستند:
ــكونتگاه هاى شهرى استان و بررسى تعادل يا عدم تعادل  تحليل نظام س

الگوى فضايى شهرها.
ــر ناپايدارى  ــتان و تأثير آن ب ــله مراتبى اس ــريح نظام سلس ــن و تش تبيي

شهرى.
شناسايى و تحليل نظام سكونتگاهى در سال هاى مختلف و عوامل مؤثر 

بر شكاف نظام سلسله مراتبى استان با استفاده از مدل هاى آمارى.

ويژگى هاى استان مورد مطالعه
ــاحت 20/150 كيلومتر مربع  ــتان ايالم استانى در غرب كشور با مس اس
است و 1/2 درصد مساحت كل كشور را شامل مى شود. اين استان در غرب و 
جنوب غرب، 425 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد و در يك موقعيت 
منزوى و حاشيه اى، ولى راهبردى و حساس قرار دارد. پيكره ى محيط طبيعى 
آن به جز بخش جنوبى، به شدت ناهموار و كوهستانى است و تا مدت ها در يك 
موقعيت حاشيه اى نسبت به مركز حكومتى و تصميم گيرى قرار داشته است. از 
اوايل قرن اخير، به ويژه دهه ى 1340، به داليل نظامى، ادارى و سياسى مورد 
توجه دولت قرار گرفت. به همين دليل در سال 1316 به عنوان شهرستان، در 
ــال 1353 به عنوان يك استان  ــال 1343 فرماندارى كل، و درنهايت در س س

جديد موقعيت ادارى و سياسى خود را در تقسيمات كشور تثبيت كرد.
براساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال 1385، جمعيت استان 
ــا به عبارت ديگر 61  ــداد، 323/645 نفر ي ــت كه از اين تع 530/464 نفر اس
ــارت ديگر 39 درصد در  ــهرى و 206/822 نفر يا به عب ــد در مناطق ش درص
ــتايى زندگى مى كنند. از ميزان كل جمعيت شهرنشين استان، 48  مناطق روس
ــتند. اين استان در سال 1385 داراى 7  ــاكن شهر ايالم هس درصد جمعيت س
شهرستان، 19 منطقه ى شهرى، 19 بخش و 39 دهستان بوده است [اطالعات 

مركز آمار ايران، 1385].

تحوالت نظام سلسله مراتبى شهرهاى استان ايالم
ــهرى استان از نظر چگونگى توزيع فضايى  مهم ترين ويژگى جمعيت ش
جمعيت و نقاط شهرى، بزرگ شدن شهر ايالم نسبت به ساير شهرهاى استان 
است (نسبت به دومين شهر استان 5/5 برابر اندازه ى جمعيتى دارد) كه نقش 
ــتان نشان  ــهرهاى اس ــله مراتبى ش ــهر ايالم را در نظام سلس برتر و غالب ش

عــدم تعادل در 
نظـام سكونتگاه هاى شهـرى ايالم

موسى ملكى پور/ دانشجوى دكتراى دانشگاه پيام نور تهران

مهارت هاى جغرافيايى



57

138
ن 9

ستا
2/ زم

ه ى
مار

م / ش
نج

ت و پ
يس

  ى ب
وره

د

557

ــمارى، ايالم شهر اول استان، هم  ــش دوره سرش مى دهد. به طورى كه در ش
ــت. مهم ترين عامل در پيدايش  از نظر جمعيت و هم از نظر عملكرد بوده اس
ــى ـ ادارى شهر ايالم است. عوامل جغرافيايى،  چنين وضعيتى، مركزيت سياس
تاريخى، اقتصادى و نيز وجود مركزيت سياسى ـ ادارى استان در شهر ايالم در 

پيدايش اين وضع مؤثر بوده اند [طرح جامع توسعه ى استان ايالم، 1375].

ــد.  ــتر ش ــتان بيش 15 نقطه ى ديگر، با جمعيت 133/321 نفر، از جمعيت اس
سرانجام در سال 1385، اين استان 19 نقطه ى شهرى داشت و جمعيت شهر 
ايالم 155/289 نفر و 18 نقطه ى ديگر شهرى 194/862 نفر بود. همان گونه 
ــهرهاى استان در سال هاى 85- ــود، نظام سكونتگاهى ش كه مالحظه مى ش
1335 به سوى فرايند قطبى شدن حركت كرده است [سايت مركز آمار ايران].

فاصله ى طبقاتسكونتگاهجمعيت

تعداددرصدنسبت تجمعىجمعيت (نفر)درصدنسبت تجمعى

جدول 1. نسبت تجمعى مكان هاى شهرى و جمعيت آن ها در استان ايالم (براى رسم منحنى لورنز)

در سرشمارى سال 1335، ايالم تنها نقطه ى شهرى استان با 8/346 نفر 
ــهر مهران، دهلران و بدره،  ــت. سپس در سال 1345، سه ش جمعيت بوده اس
ــال 1355، نقاط شهرى  ــتان افزوده شدند. در سرشمارى س ــهر اس به تنها ش
استان كماكان همان چهار نقطه بودند. درحالى كه مجموع جمعيت شهرهاى 
دهلران، مهران و دره شهر 16/119 نفر و تقريبًا نصف جمعيت شهر ايالم بوده 
ــال 1365، تعداد نقاط شهرى استان ايالم به 13 نقطه ى شهرى  ــت. در س اس
رسيد. شهر ايالم 89/035 نفر و ساير 12 نقطه ى شهرى 67/623 نفر جمعيت 
ــتان ايالم، 1385]. وقوع جنگ و  ــتند [سازمان مديريت و برنامه ريزى اس داش
ــهرهاى دهلران و مهران به عدم تعادل الگوى توزيع جمعيت و  خالى شدن ش
ــتان انجاميد. در سال 1375، استان ايالم 16 نقطه ى شهرى  نقاط شهرى اس
داشت و جمعيت شهر ايالم به 126/346 نفر بالغ شد. براى اولين بار، جمعيت 

بررسى تحوالت شهرنشينى استان ايالم با استفاده از مدل هاى شهرى
1. ترسيم منحنى لورنز

ــيم منحنى لورنز براى ارزيابى چگونگى پراكندگى پديده هاى  روش ترس
ــرح جدول  ــى در يك ناحيه به كار مى رود. به اين منظور، جدولى به ش جغرافياي
1 تنظيم مى شود و عمليات الزم انجام مى گيرد [حكمت نيا و موسوى، 1385: 

[201
مساحت قسمت هاشور                                                                             

 
ـــــــــــــــــــــــ = ضريب تراكم

      مساحت مثلث

توزيع فضايى شهرهاى استان ايالم در سال 1385
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با تعيين ضريب از طريق منحنى لورنز مى توان به يكنواختى يا نايكنواختى 
ــد. هرچه ضريب جمعيت به يك  پى برد. اين ضريب مى تواند حداكثر يك باش
ــد، توزيع  ــع يكنواخت تر و هرچه به صفر نزديك تر باش ــد، توزي نزديك تر باش
ــت [مؤمنى 1377: 117]. عدد حاصل براى شهرهاى استان  نايكنواخت تر اس
ايالم برابر با 0/43 است و چون اين عدد به سمت صفر بيش تر متمايل است، 
ــهرها و گروه هاى شهرى استان از عدم تعادل و نايكنواختى  توزيع جمعيت ش

برخوردار است.

نمودار 1. ترسيم منحنى لورنز شهرهاى استان ايالم

2. ترسيم نيم رخ سكونتگاهى شهرهاى استان ايالم
ــط فيليپ پنشمل و فرانسـوا كاريز به كار برده شده  اين مدل توس
است. در پياده كردن اين روش، عوامل و داده هاى آمارى زيادى به كار مى رود. 
نيم رخ شهرى به سه دسته ى بسته، معمولى و گسترده تقسيم مى شود و مبنايى 
ــت. چرا كه نيم رخ شهرى تصويرى از جمعيت  براى تحليل هاى جغرافيايى اس

هريك از طبقات شهرى است [حكمت نيا و موسوى، 1385: 183].

نمودار 2. ترسيم نيم رخ سلسله مراتب شهرى استان ايالم

نتايج نيم رخ سلسله مراتبى نشان مى دهد كه نيم رخ سكونتگاه هاى شهرى 
ــته است. اغلب شهرها در پايين نيم رخ با اندام كمتر از  ــتان ايالم از نوع بس اس
ــهرهاى استان را نشان مى دهد.  ــده اند و اين جوان بودن ش 5000 متمركز ش
شهرهاى متوسط مقياس (50 تا 150 هزار نفر تشكيل نشده اند و در سطح باال، 

فقط ابرشهر ايالم با 155 هزار نفر مشاهده مى شود.

3. مدل حل اختالف طبقه اى

250-150 هزار150-100 هزار100-50 هزار50-20 هزار20-10 هزار10-5 هزار5000-طبقات شهرى

9333010تعداد شهرها

جمعيت شهرها 
(نفر)

24/60421/17645/55777/0160155/2590

جدول 2. طبقات جمعيتى و تعداد شهرهاى استان ايالم، مدل نيم رخ سلسله مراتب شهرى

ــارى، به ويژه با بيش ترين  ــتفاده از فرمول هاى آم اين روش علمى با اس
ــاختار كلى مدل به شرح زير است  ــت. س و كم ترين تعداد جمعيت قابل اجراس

[حكمت نيا و موسوى، 1385: 186]:
مرحله ى اول: تعيين دامنه ى نوسان جمعيتى شهرها:

R=MAX(P)-MIN(P)
مرحله ى دوم: تعيين تعداد طبقات با استفاده از فرمول استورجس:

Nlog/K 331+=

K: تعداد طبقات
N: تعداد شهرها

مرحله ى سوم: تعيين ميزان حد اختالف طبقه اى:

شهر ايالم، با داشتن حداكثر امكانات و 
قسمت اعظم سرمايه گذارى استان، باعث 

ايجاد شكاف عظيم در سلسله مراتب شهرى 
و مانع رشد شهرهاى متوسط اندام شده 

است
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K
PH =

مرحله ى چهارم: تشكيل ماتريكس و تقسيم بندى شهرها:
ــتفاده از مدل فوق محاسبه شد كه  ــهرهاى استان ايالم با اس جمعيت ش

نتايج آن عبارت اند از:
154655604155259 =−=R

52591331 ~/gol/K =+=

309315
154655

==H

[اطالعات مركز آمار ايران، 1385].
ارقام جدول اين واقعيت را نشان مى دهند كه گسيختگى آمارى فاحشى در 
توسعه ى فضايى شهرهاى استان وجود دارد. بيش از 95 درصد از نقاط شهرى 

نخست به چهار شهر اول نظام شهرى، روش زير پيشنهاد مى شود:

4321
1

pppp
p

+++
براساس اين فرمول، اگر اندازه ى شهرى شهر اول دو برابر شهر دوم، سه برابر 
ــهر سوم و چهار برابر شهر چهارم باشد، نسبت شهر اول به مجموع چهار شهر  ش

نخست نظام شهرى برابر 0/48 است [حكمت نيا و موسوى 1385: 201]: 
÷1(1+0/5+0/33+0/25)=0/48

كه اين توزيع به بهترين شكل، برترى شهرى را نشان مى دهد. بر پايه ى 
ــهرى براساس  ــهر اول بر نظام ش ــلط و برترى ش چنين معيارى، درجه ى تس
ــلط و برترى مطلوب شهر نخست بين شاخص  ــت كه در آن، تس جدول 4 اس
0/41 تا 0/54 فرض شده و براى فوق برترى 0/65 تا 1 پيشنهاد شده است.

155289
                         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = شاخص نخست شهرى      21662 + 27602 + 27752 + 0/67155289 =ـ 

اسامى شهرهادرصد كلتعداد شهرهاگروه هاى جمعيتى شهرهارديف

ايالم1130328-15525915/26

299397-1303288---

368466-99397---

437535-68466---

ساير شهرها5604-375351894/74

-19100-مجموع

جدول 3. طبقه بندى شهرهاى استان ايالم مطابق با روش حد اختالف طبقه اى

شاخص چهار شهرنوع برترى شهرى

1 تا 0/65فوق برترى

0/65 تا 0/54برترى

0/54 تا 0/41برترى مطلوب

كمتر از 0/41حداقل برترى

در گروه جمعيتى رده ى پنجم (انتهاى جدول) قرار دارند كه اين  امر حاكى از 
ــهرها، فاقد قدمت تاريخى بودن آن ها، تمركز امكانات در مركز  جوان بودن ش
استان، و كمبود امكانات توليدى و خدماتى در اين شهرهاست. حال آن كه شهر 
ــتن حداكثر امكانات و قسمت اعظم سرمايه گذارى استان، باعث  ايالم، با داش
ايجاد شكاف عظيم در سلسله مراتب شهرى و مانع رشد شهرهاى متوسط اندام 

شده است [حكمت نيا و موسوى، 1385: 188].

4. روش تعيين نخست شهرى
ــال 1939 در مقاله ى  ــى، در س مـارك جفرسـون، جغرافى دان آمريكاي
ــاس اين قانون،  ــهرى را ارائه كرد. براس ــت ش تخصصى و نوگرايانه، قانون نخس
نخست شهر در هر كشور هميشه به صورت يك شهر مستقل و بزرگ مورد توجه 
بوده است. اين شهر داراى تسلط اقتصادى، اجتماعى و سياسى بر تمامى شهرهاى 
ديگر در داخل يك نظام شهرى است. براى محاسبه ى نسبت اندازه ى جمعيت شهر 

جدول 4. درجه ى نخست شهرى در نظام شهرى استان ايالم
 بر پايه ى شاخص 4 شهر

ــون، شهر ايالم با  ــهرى ريچاردس ــت ش طبق فرمول روش تعيين نخس
ــاخص 0/67 (در سال 1385) بين شهرهاى استان از نظر نخست شهرى در  ش
مرحله ى «فوق برترى» است و نخست شهرى و تمركز شديد در اين استان رخ 
داده است. اين عامل را مى توان به تمركز امكانات خدماتى و مالى، و اختصاص 

بخش عظيمى از بودجه ى استان به شهر ايالم نسبت داد.

ويژگى هاى نظام سـكونتگاهى شـهرهاى ايالم
ــتان ايالم، طبق الگوى  ــهرهاى اس ــكونتگاهى ش ويژگى هاى نظام س
ــه اى و روش تعيين  ــد اختالف طبق ــهرى، مدل ح ــله مراتب ش نيم رخ سلس

ــت: ــرح زير اس ــهرى به ش ــت ش نخس
1. استان ايالم به قسمت قطبى شدن اسكان شهرى پيش مى رود، زيرا 
ــت ايالم با 1/555/289 نفر جمعيت، با دومين شهر پرجمعيت،  ــهر نخس ش

ــه دارد. ــر فاصل ــوان»، 5/5 براب ــى «اي يعن

نمودار 3. نظام سلسله مراتب شهرهاى استان ايالم، الگوى مرتبه اى ـ اندازه ى زيبف
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ــهرها از لحاظ جمعيتى با اندازه ى مطلوبشان در  2. ميان اندازه ى فعلى ش
يك نظام سلسله مراتبى، فاصله ى فراوانى مشاهده مى شود.

ــينى در استان ايالم به سمت قطبى شدن (پالريزاسيون)  3. روند شهرنش
ــهر تقريبًا با جمعيت ساير شهرهاى  پيش مى رود، به طورى كه جمعيت اين ش

استان برابر است.
4. با وجود اين كه 18 شهر از مجموع 19 شهر استان، 95 درصد شهرهاى 
ــكيل مى دهند، اغلب اين شهرها كوچك و از نظر جمعيتى قابل  ــتان را تش اس

مقايسه با شهر ايالم نيستند.
ــزار و 50 تا 100 هزار نفرى خالى  ــهرهاى بين 30 تا 50 ه 5. جايگاه ش

است. بنابراين گسست در سلسله مراتب شهرى در اين سطح رخ داده است.
ــهرى از نوع بسته است و اغلب شهرها داراى  6. نيم رخ سلسله مراتب ش
ــتند، حال آن كه شهرهاى با جمعيت بيش تر از 150- اندام كمتر از 5000 هس

ــهرها عبارت اند از: موقعيت طبيعى  30 هزار وجود ندارند. داليل جوان بودن ش
و توپوگرافى منطقه و اشتغال به كشاورزى و دام پرورى، وقوع جنگ تحميلى و 
مرزى بودن منطقه، منزوى و دور بودن از مركزيت كشور، و عدم سرمايه گذارى 

در زيرساخت ها و صنعت.
ــهرهاى بسيار بزرگ و  ــكل در جهان سوم، كنترل ش 7. بزرگ ترين مش
ــهرهاى بزرگ در  ــهرى است. توسعه ى ش ــله مراتب ش كيفيت ناموزون سلس
ــهرى ظاهر ساخته است.  ــكالتى را در سلسله مراتب ش برخى نقاط ايران مش
در اين زمينه مى توان به نخست شهرى تهران اشاره كرد. در استان ايالم نيز 
ــديدترى به علت تمركز امكانات مالى و تسهيالتى در آن در سلسله  به نحو ش
مراتب شهرى، شكاف رخ داده است. و شهر با مشكالتى نظير افزايش قيمت 
زمين، باال رفتن اجاره بهاى مسكن، افزايش هزينه ى حمل و نقل و معضالت 

زيست محيطى روبه روست [شكويى، 1373: 343].

نموده است؛ به طورى كه 48 درصد از جمعيت شهرنشين استان ايالم در شهر 
ــهر ايالم، در مقايسه با  ــاكن اند. اين حجم باالى تمركز جمعيت در ش ايالم س
ــانگر هجوم جمعيت شهرها و روستاهاى  ــتان، نش ــهر ديگر اس جمعيت 14 ش
ــه با ساير شهرهاى  ــت. شهر ايالم در مقايس ــوى شهر ايالم اس ــتان به س اس
استان يك استثناى شهرنشينى و همانند يك ابرشهر در مقياس بسيار كوچك 

است.
ــال 1355 تا 1385،  ــتان ايالم از س ــى به وضعيت بودجه ى اس ــا نگاه ب
درمى يابيم كه سهم بودجه ى عمومى استان 151 ميليارد تومان است. بيش از 
74 ميليارد تومان از اين بودجه در كانون هاى شهرى سرمايه گذارى شده است. 
سهم شهر ايالم از اين اعتبارات 37 ميليارد تومان است. با نگاهى به اعتبارات 
ــهيالت بانكى كه 45 درصد آن به بخش خدمات اختصاص يافته است،  و تس
ــود كه مهم ترين فعاليت اقتصادى و اشتغال سازى در استان،  ــاهده مى ش مش
ــغلى در سال 1385 را  ــت كه 67 درصد (4500) فرصت ش بخش خدمات اس
ايجاد كرده است. بيش از 50 درصد اين فرصت ها در شهر ايالم ايجاد شده اند. 
ــتان از كل بودجه تنها 12 درصد بودجه ى استان است  ــهم درامد داخلى اس س
ــى از تزريق درامد دولت مركزى است [طرح جامع توسعه ى استان  و بقيه ناش
ــده  ــازمان برنامه ريزى و بودجه، 1385]. با توجه به آمارهاى ارائه ش ــالم، س اي
مالحظه مى شود كه در روندى چندين ده ساله، توزيعى ناعادالنه از ثروت بين 

شهر ايالم با ساير مناطق استان ايجاد شده است.
ــتان،  ــكونتگاهى اس ــر و بدترين پيامد عدم تعادل نظام س ــن اث مهم تري
ــان مى دهند كه حدود 80  ــت. مطالعات نش ــينى اس پيدايش بحران حاشيه نش
درصد حاشيه نشينان شهر ايالم را مهاجران روستايى تشكيل مى دهند. مسلم 
است كه انگيزه ى اصلى اين حاشيه نشينان از اقامت و مهاجرت، دست يابى به 
اشتغال و استفاده از فرصت هاى شغلى بهتر است. در شهر ايالم، روستاييان در 
ــاير كاربرى ها به ساخت و ساز غيرمجاز دست  فضاهاى سبز و زمين هايى با س
ــادر كرده اند. اين  ــى مب ــاختمان هايى فاقد اصول مهندس زده اند و به ايجاد س
ــت كه بسيارى از اين ساخت ها در مسير مخاطرات طبيعى هم چون  درحالى اس

سيل قرار دارند.
ــعه نيافته تر از كل كشور (4 نفره  ميانگين خانوار اين مناطق (7 نفر)، توس
نقاط شهرى و 7 نفره نقاط روستايى) است. ميانگين سنى مناطق حاشيه نشين 
ــنى جمعيت اين مناطق را در مقايسه  ــال) پهن بودن قاعده ى هرم س (21 س
ــور (25 سال) نشان مى دهد. توسعه نيافتگى سطح و گستره ى سواد  با كل كش
ــين شهر ايالم، به ويژه در مورد دختران و زنان  و آموزش در مناطق حاشيه نش
ــور (86/9٪ مناطق  ــود. تفاوت زيادى بين سطح سواد در كش ــاهده مى ش مش
ــتان ايالم (77/7٪ نقاط شهرى و ٪70/4  ــهرى و 70/5٪ روستايى) و اس ش
ــتايى) با اين مناطق ديده مى شود. هرچند گستره سواد و آموزش در  نقاط روس
اين مناطق چندان متمايز نيست [اسداللهى و ناطق پور، 1385: 5]، ولى سطح 
ــواد بيش تر در حد ابتدايى تثبيت شده كه افت باالى تحصيلى را در مناطق  س

حاشيه نشين نشان مى دهد.
سطوح درصدى مشاغل، اقتصاد معيشتى و نرخ باالى بى كارى (٪22/7) 
ــهرها و 13/5٪ در نقاط  ــور (11/9٪ در ش ــه با نرخ بى كارى كش را در مقايس
روستايى) و نرخ بى كارى در استان ايالم (12/4٪ در شهرها، 17/2٪ روستاها 
و 15/3٪ در شهر ايالم) نشان مى دهد. اين امر مولد آسيب هاى اجتماعى باال 
ــاغل كاذب و فصلى، بزهكارى و بروز جرم  ــتغال و بى كارى، مش مثل عدم اش
و جنايت در اين مناطق است. به عالوه، اين مناطق با ضعف معمارى شهرى، 
ــيوع بيمارى هاى واگيردار روبه رو  ــيل، زلزله و ش ــوانح طبيعى مثل س خطر س
ــتند. با دفع غير بهداشتى زباله (57٪) در زمين هاى متروكه و رها شده در  هس
مناطق حاشيه نشين (72٪) و با ارتباط ضعيف با نهادهاى درمانى (70/07٪) و 
عدم حضور اين مراكز، در اين مناطق آسيب پذيرى تشديد مى شود [اسداللهى 

و ناطق پور، 1385: 7].

پيامدهاى قطبى شدن براى سكونتگاه هاى مركز استان
ــهيالت و خدمات بهينه ى انسانى  اختصاص درصد بااليى از درامد و تس
ــاله ى 85-1345، راهكار حل معضل عدم  ــهرها، به ويژه در روند 40 س به ش
ــاخت مهاجرت به شهر جلوه  ــتغال، انبوهى و رشد جمعيت روستاها، در س اش

الگوى پراكندگى سكونتگاه ها در كشورهاى در حال توسعه (مكزيك و اندونزى)

الگوى پراكندگى سكونتگاه هاى شهرى در استان ايالم
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ــبت به ساير نقاط استان، مهم ترين ويژگى جمعيتى  بزرگ سرى ايالم نس
ــت. طبق  ــهرى اس ــتان از نظر چگونگى توزيع فضايى جمعيت و نقاط ش اس
فرمول روش تعيين نخست شهرى ريچاردسون، شهر ايالم با شاخص 0/67، 
بين شهرهاى استان در مرحله ى فوق برترى است و نخست شهرى و تمركز 
ــت. اين عامل را مى توان به تمركز  ــتان رخ داده اس ــديد جمعيت در اين اس ش
امكانات خدماتى و مالى، و اختصاص بخش عظيمى از بودجه ى استان به شهر 
ــبت داد. شهر ايالم، شهر اول استان هم از نظر جمعيت و هم از نظر  ايالم نس

عملكرد محسوب مى شود.
ــد جمعيت شهر ايالم، مهاجرت روستاييان اطراف به  مهم ترين علت رش
ــت. داليل مهاجرت را مى توان تخليه ى جميع از روستاها  ــهر بوده اس اين ش
ــهرى و درامد دانست. از آن جا كه اقتصاد  ــى به امكانات ش به منظور دست رس
ــى از تزريق درامدهاى دولتى است  ــت و ناش ــهر ايالم بر توليد متكى نيس ش
ــمت اعظم بودجه در مركز استان  [على اكبرى، 1382: 5] و از طرف ديگر، قس
ــد نكرده اند و شهر ايالم هم چون سرى  ــود، ساير نقاط استان رش هزينه مى ش
ــهرى به هم  ــله مراتب ش ــزرگ روى اندامى ضعيف قرار گرفته و تعادل سلس ب

خورده است.
ــتان ايالم نشان مى دهد كه  ــى تحوالت الگوى شهرنشينى در اس بررس
ــهر ايالم با  ــهرى پيش مى رود. ش ــمت قطبى شدن اسكان ش ــتان به س اس
ــى «ايوان» 5/5 برابر  ــهر پرجمعيت، يعن 155/289 نفر جمعيت، با دومين ش
فاصله دارد. ميان اندازه ى فعلى شهرها از لحاظ جمعيتى با اندازه ى مطلوبشان 
ــاهده مى شود. جوان بودن  ــله مراتبى، فاصله ى فراوانى مش در يك نظام سلس
ــهرها يكى ديگر از ويژگى هاى شهرى در استان است كه اين عامل ناشى  ش

افزايش جمعيت روستاها و تبديل آن ها به شهر بوده است.
ــان مى دهد كه مهاجرت و هجوم از مناطق روستايى به  اين پژوهش نش
ــهرها بيش تر از همه در استان ايالم، ناشى از وضعيت اقتصادى بوده است،  ش
ــبت درامدهاى شهرى به روستاها حدود شش به يك است. اختصاص  زيرا نس
درصد بااليى از درامد و تسهيالت و خدمات بهينه ى انسانى به شهرها، به ويژه 
ــتغال، و انبوهى و  ــاله ى 85-1345، راهكار حل معضل عدم اش در روند 40 س
ــهر جلوه نموده است؛ به طورى كه  ــتاها، در مهاجرت به ش ــد جمعيت روس رش
ــهر ايالم ساكن اند. اين  ــتان ايالم در ش ــين اس 48 درصد از جمعيت شهرنش
ــهر ديگر استان،  ــه با 18 ش ــتان، در مقايس حجم باالى جمعيت در مركز اس
نشانگر هجوم جمعيت استان به اين شهر است. شهر ايالم در مقايسه با ساير 
ــينى و همانند يك ابرشهر در مقياس  ــهرهاى استان يك استثناى شهرنش ش

بسيار كوچك است.
ــتان ايالم عمومًا در اثر يك فرايند غيرطبيعى شهرنشينى،  ــهرهاى اس ش
ــت. اين امر بيانگر سابقه ى تاريخى گذر  ــكان عشاير شكل گرفته اس يعنى اس
ــت. در  ــاورزى اس ــينى و اقتصاد كش ــمت يكجانش از اتكا به دام پرورى به س
ــيم كار ميان شهرهاى استان، هيچ گونه تعادل و تناسبى  نظام عملكرد و تقس
ــم نمى خورد. اغلب شهرهاى استان در فرايندى غير برنامه ريزى شده و  به چش
ــتان و  خودبه خود، عملكردها را پذيرفته اند. با توجه به منابع عظيم نفتى در اس
ــتعدادهاى فراوان در زمينه ى منابع طبيعى و كشاورزى، متأسفانه تابه حال  اس
كارهاى عمده در زمينه ى زيرساخت هاى صنعتى در استان انجام نگرفته است. 
اقتصاد ايالم به عنوان اقتصاد عقب مانده اى كه وظيفه اى جز صادرات مواد خام 
ندارد، شناخته مى شود. تا هنگامى كه شهرهاى استان به جاى بهرورى و توليد 
ــهرى، نيازمند تزريق درامدهاى دولتى (اقتصاد انگل وار و وابسته) باشند، ما  ش

شاهد عدم تعادل در نظام شهرى استان هستيم.
ــتان ايالم عدد 0/43 را نشان مى دهد كه با توجه  منحنى لورنز، براى اس
ــكونتگاهى، نظام  به فاصله گرفتن از عدد نرمال يك، بيانگر نظام نامتعادل س
ــت. استان ايالم  ــتان اس ــده، توزيع نامتعادل جمعيت در اس ــهرى قطبى ش ش
ــط مقياس بين 50 تا 150 هزار نفر جعيت است. نيم رخ  ــهرهاى متوس فاقد ش
ــله مراتب شهرى در استان ايالم از نوع بسته است و شهرهاى آن داراى  سلس
ــا جمعيت بيش تر از 30  ــهرهاى ب ــتند. درحالى كه ش اندام كمتر از 5000 هس
ــهر ايالم با 155 هزار نفر  ــكيل نشده اند، در سطح باال فقط ابرش هزار نفر تش

ــانگر آن است كه شهرهاى استان اكثراً جوان و  ــاهده مى شود. اين امر نش مش
ــاخته هاى صنعتى و بهره ورى توليد شهرى در جهت جذب جمعيت  فاقد زيرس

هستند.
ــتان ايالم مطابق با مدل حد اختالف طبقه اى،  ــهرهاى اس طبقه بندى ش
ــهرهاى استان ايالم هماهنگ و  ــانگر اين واقعيت است كه طبقه بندى ش نش
ــيختگى آمارى فاحشى در آن وجود دارد. بيش از 95 درصد  منظم نبوده و گس
ــهرى در گروه جمعيتى رده ى پنجم قرار دارند كه اين امر حاكى از  از نقاط ش
جوان بودن شهرها و كوچك بودن اندازه ى آن ها در مقابل نخست شهر ايالم 

بوده است.
جوان بودن شهرها تحت تأثير عواملى چون: موقعيت طبيعى و توپوگرافى 
ــاورزى و دام پرورى، قدمت كم شهرها، وقوع جنگ  ــتغال به كش منطقه و اش
ــى و ادارى و تمركز خدمات و امكانات  تحميلى و قرار گرفتن مركزيت سياس
رفاهى در اين شهر و كم توجهى به ساير نقاط شهرى، و نبود سرمايه گذارى هاى 
ــله مراتبى شهرهاى استان ايالم مؤثر بوده  صنعتى، در عدم تعادل الگوى سلس

است.
پديده ى حاشيه نشينى بافت و فضاى كالبدى شهر را به هم زده و در سيستم 
ــكالتى را ايجاد كرده است. پيامدهاى حاشيه نشينى عواملى چون  شهرى مش
ــبز به مسكونى، آسيب به محيط زيست شهرى و  تغيير كاربرى هاى فضاى س
جنگل هاى حومه ى شهر، و فشار روى خدمات شهرى چون آب، برق و... بوده 
ــب و نابرابرى براساس شاخص هاى  ــاهد توزيع نامناس ــت، به طورى كه ش اس
ــعه ى انسانى  ،HDIمصوب سازمان ملل هستيم. قربانيان حاشيه نشينى  توس
ــاى زندگى عاجزند. و نيز از لحاظ  ــتند كه از تأمين نيازه زنان و كودكانى هس

مواد و بهره مندى از خدمات در سطح پايينى قرار دارند.
ــت كه از طريق توزيع مناسب سرمايه و امكانات  امروزه اعتقاد بر اين اس
ــهرها دست يافت. در اين راستا مى بايد  مى توان به توزيع متعادل تر اندازه ى ش
استعدادهاى ذاتى هريك از مناطق را به منظور تخصصى كردن آن ها شناخت 
 .[EL-SHAKHS, 1998: 522; 59] تا سرمايه گذارى در آن صورت گيرد
بنابراين الزم است ضمن پرهيز از تمركزگرايى و انتقال سرمايه ها و تخصيص 
ــتان ها كه خود مانع بزرگ توسعه ى  ــمت بيش تر بودجه به مراكز اس دادن قس
ــت، در جهت توسعه ى متوازن و يكپارچه ى ساير مناطق اقدام  نواحى ديگر اس

كرد.
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رومـــــــــــاني
سعيـــد بختيـــــارى

نام رسمى: رومانى 
 Rpmaniaنام محلى: رومانيا

ROMANIA(RO)نام بين المللى: رومانى

مشخصات سرزمينى:
ــتاد و  ــاحت 500’237كيلومتر مربع (هش ــت با مس ــورى اس رومانى كش
يكمين كشور جهان)، واقع در اروپاى خاورى و غرب درياى سياه كه از شمال 
به اوكراين،  از خاور به مولداوى و درياى سياه،  از جنوب به بلغارستان و از غرب 
ــتان محدود است. سرزمينى است نيمه  به صربستان (يوگوسالوى) و مجارس
كوهستانى كه كوه هاى «كارپات» از شمال تا نواحى مركزى آن را زير پوشش 
ــى آن را فراگرفته اند.  ــيلوانى»، نواحى غرب ــرار داده و كوه هاى «آلپ ترانس ق

بلندترين نقطه ى آن به نام «كوه مولدووئانو»، 543’2متر ارتفاع دارد.
ــت  ــت. دش آب و هوا: رومانى داراى آب و هواى معتدل و مرطوب اس
مولداوى در نواحى خاورى آن جاى دارد. دشت «واالكيا» نيز جنوب آن را زير 
ــت و رود دانوب آن را سيراب مى كند و دلتاى وسيع آن  ــش قرار داده اس پوش
ــياه از اهميت كشاورزى وااليى برخوردار است. عالوه بر رود  در كنار درياى س
دانوب، رودهاى پروت، اولت،  ژيول، مورشول، يالوميتسا، آرجش و سيرتول نيز 

آن را مشروب مى سازند.
ــى بالغ بر  ــى با جمعيت ــال 2009، رومان ــار س ــاس آم جمعيـت : براس
000’481’21 نفر، پنجاه و يكمين كشور جهان است كه از اين جمعيت، 55/1 

درصد ساكن شهرها و 44/9 درصد ساكن روستاها بوده اند. تراكم جمعيت آن 
نيز 90/4 نفر در هر كيلومتر مربع است.

ــال 15/2درصد،   ــال 2009، افراد زير 15س توزيع سـنى: طبق آمار س
ــال 22درصد، بين 30تا 44سال 23/3درصد، بين 45تا 59سال  بين 15تا 29س
ــال 5/2درصد و  ــال 13/5درصد، بين 75تا 84س 19/8درصد، بين 60 تا 74س
بيش از 85سال نيز 1درصد از جمعيت را تشكيل مى دهند. متوسط عمر مردان 

69/5سال و زنان 76/7سال (2008) است.
تولد و مرگ و مير: براساس آمار سال 2008، ميزان تولد 10/3 نفر در 
هر هزار نفر، ميزان مرگ و مير 11/8نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ و مير 

كودكان 11نفر در هر هزار تولد بوده است.
ــور  ــال 2002، حدود 89/5درصد جمعيت كش تركيـب نـژادى: در س

رومانيايى،6/6 درصد مجار و 3/9درصد از بقيه نژادها بوده اند.
ــدود 86/7درصد  ــال 2002، ح ــاس اطالعات س مذهب و زبان: براس
ــد كاتوليك و  ــتان، 4/7درص ــس رومانى، 6/3 درصد پروتس ــت ارتدوك جمعي
2/3درصد بقيه ى اديان بوده اند. زبان رايج و رسمى رومانيايى است كه با خط 

التين نوشته مى شود.
ــت با 367’944’1نفر جمعيت (2009) پايتخت  پايتخت: شهر بوخارس
ــهرهاى مهم آن عبارت اند از: تيميشوارا (586’311  ــور رومانى است و ش كش

نفر)، ياشى (843’308)، كلوژ (474’306) و كنستانتسا (171’302 نفر).
نوع حكومت: جمهورى چند حزبى با دو مجلس قانون گذارى.  رييس 

آشنايــى با كشورهـاى جهـان
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حكومت، رييس جمهور: ترايان باسسـكو (2004) و رييس دولت، نخست 
وزير: اميل بوك (2008) بوده اند.

ــنا با  ــدگان با 334 عضو و مجلس س ــه از دو مجلس نماين ــوه ى مقنن ق
137عضو (2008) به مدت چهار سال تشكيل يافته است. كرسى هاى مجلس 
ــى)، حزب سوسيال  نمايندگان را به ترتيب: حزب ليبرال دموكرات (125 كرس
دموكرات (92 كرسى)،  حزب ليبرال ملى (53 نفر)، اتحاد دموكراتيك مجارهاى 
ــى)، حزب محافظه كار(3  ــزاب اقليت هاى قومى(18 كرس رومانى(22نفر)، اح
ــنا را حزب ليبرال  ــتقل (2 كرسى) وكرسى هاى مجلس س ــى)، افراد مس كرس
ــيال دموكرات (42 كرسى)، حزب ليبرال  ــى)، حزب سوس دموكرات(53 كرس
ملى(22 كرسى)، اتحاد دموكراتيك مجارهاى رومانى(9كرسى)، افراد مستقل 

(10 كرسى) و حزب محافظه كار (1كرسى) در اختيار داشتند.
ــتقل شد و روز  رومانى در تاريخ 13ژوئيه 1878 از امپراتورى عثمانى مس

ملى اين كشور اول دسامبر است.
ــور در سال 1955 به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و عالوه  اين كش

بر آن، در سازمان هاى زير نيز عضويت دارد:
كنفرانس تجارت و توسعه ى ملل متحد (UNCTAD)، صندوق كودكان 
 ،(FAO) ــاورزى ملل متحد ــازمان خواروبار و كش ملل متحد (UNICEF)، س
آژانس بين المللى انرژى اتمى (IAEA)، بانك بين المللى ترميم و توسعه (بانك 
ــورى(ICAO)، انجمن  ــازمان بين المللى هواپيمايى كش جهانى/ IBRD)، س
ــازمان بين المللى  ــعه (IDA)، بنگاه مالى بين المللى (IFC)، س بين المللى توس
ــتى رانى  ــازمان بين المللى كش كار (ILO)، صندوق بين المللى پول (IMF)، س
ــى،  ــازمان آموزش (IMO)، اتحاديه ى بين المللى مخابرات راه دور (ITU)، س
ــعه ى صنعتى ملل  ــازمان توس علمى و فرهنگى ملل متحد (UNESCO)، س
متحد (UNIDO)،اتحاديه ى جهانى پست (UPU)، سازمان جهانى بهداشت 
ــازمان جهانى  ــوى (WIPO)، س ــت معن ــى مالكي ــازمان جهان (WHO)، س
هواشناسى (WMO)، سازمان تجارت جهانى (WTO)، شوراى اروپا، انجمن 
ــازمان امنيت و همكارى اروپا  ــى آزاد اروپاى مركزى (CEFTA) و س بازرگان

.(OSCE)
كشـاورزى و صنايـع: محصوالت عمده ى اين كشور را ذرت، گندم، 
ــيب (2008)  ــردان،  انگور، گوجه فرنگى و س ــيب زمينى، جو، دانه آفتاب گ س
ــد از: فراورده هاى غذايى،  ــن صنايع آن عبارت ان ــكيل مى دهند و مهم تري تش
ــيمان، آجر، سراميك،  ــاك، تجهيزات حمل و نقل، محصوالت فلزى، س پوش

فلزات اساسى، ماشين آالت غيربرقى و فراورده هاى شيميايى.
ــى را زمين هاى  ــور رومان ــد خاك كش ــدود 32درص ــال 2007، ح در س
ــاورزى، 23درصد مرتع و چمنزار و 27/7 درصد را جنگل تشكيل مى داده  كش
ــت و دام هاى زنده ى آن گوسفند، خوك، گاو و مرغ بوده اند. هم چنين، اين  اس
ــال 09-2008 حدود 61415000000كيلووات ساعت برق توليد  كشور در س
كرده است. ميزان صيد ماهى آن نيز در سال 2007، معادل16496 تن براورد 

شده است. 
نيروى كار: طبق آمار سال 2008، تعداد نيروى كار رومانى 9944700 
ــت كه 46/2 درصد جمعيت را تشكيل مى داده اند. شاغالن باالى  نفر بوده اس

15 سال 62/9 درصد ، زنان 44/4 درصد و افراد بيكار 5/2 درصد بوده اند.
واحد پول:«لئو» جديد رومانى معادل 100«بانى» است. هر دالر آمريكا 

معادل 2/96 لئو جديد و هر لئو 3378 ريال است. 
ــد ناخالص ملى رومانى به  ــال 2008، تولي توليد ناخالص ملى: در س
ــد و ميزان سرانه ى آن حدود 13500دالر  56/170 ميليارد دالر آمريكا بالغ ش

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 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)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي
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آمريكا بود.
ــدود 51106000000 دالر  ــال2006 ح ــور رومانى در س واردات: كش
آمريكا كاال وارد كرده است كه عمدتاً  شامل سوخت هاى معدنى (13/5درصد)، 
ــايل نقليه(10/6درصد)،  ــين آالت غيربرقى و تجهيزات (11/1درصد)، وس ماش
فرواورده  هاى شيميايى (10/6درصد)، فلزات ساخته شده و اساسى (9/7درصد) 
ــت. اين كاالها از كشورهاى آلمان  ــين آالت برقى (7/5درصد) بوده اس و ماش
ــيه (7/9درصد)، فرانسه (6/5درصد) و  (15/2درصد)، ايتاليا(14/6درصد)، روس

تركيه (5درصد) وارد شده اند.
ــدود 000’000’336’32دالر آمريكا كاال  ــال 2006، ح صادرات:در س
ــده اساسى(12/6درصد)،  ــامل لوازم خياطى (13/7درصد)، فلزات ساخته ش ش
ــين آالت غيربرقى و تجهيزات (8درصد)،  فراورده هاى نفتى (8/9 درصد)، ماش
ــايل نقليه (6/2درصد)، سيم هاى روكش دار و فيبر نورى(6 درصد) و كفش  وس
ــان (15/7درصد)، تركيه  ــورهاى ايتاليا (18/1درصد)، آلم (5/3 درصد) به كش

(7/7درصد)، فرانسه(7/5درصد) و مجارستان (4/9درصد) صادر شده است.
ــته  ــور حدود 200’73 نفر نظامى داش ــال 2008 اين كش ارتش: در س
ــت. از اين تعداد 58/8درصد در نيروى زمينى، 8/9درصد در نيروى دريايى،  اس
ــتاد مشترك مشغول خدمت  13/9درصد در نيروى هوايى و 18/4درصد در س
ــدود 146دالر آمريكا بوده  ــال 2007، ح ــرانه ارتش در س بوده اند. هزينه ى س

است.
ــال 2008 بالغ بر 10788  حمل و نقل: طول خطوط آهن رومانى در س
ــدود 79454كيلومتر بوده  ــاى اتومبيل رو آن (2005) ح ــر و طول راه ه كيلومت
است. در سال 2008، تعداد 000’027’4 دستگاه اتومبيل سوارى و 000’687 

دستگاه اتوبوس و كاميون در اين كشور مشغول به كار بوده اند.
ارتباطات: در سال 2006، تعداد 000’478’5 گيرنده ى تلويزيونى (254 
دستگاه براى هر هزار نفر)، 000’036’5 خط تلفن (2008) (236خط براى هر 
ــراه (2008)(1145خط براى هر هزار  ــزار نفر)، 000’467’24 خط تلفن هم ه
نفر)، 000’137’4 دستگاه رايانه ى شخصى (2007) (192رايانه براى هر هزار 
ــتراك اينترنت (2008) (287 اشتراك براى هر هزار نفر)  نفر)، 000’132’6 اش
و هم چنين 000’413’1 نسخه روزنامه (2007) (66 نسخه براى هر هزار نفر) 

مورد استفاده قرار گرفته است.
بهداشت: طبق آمار سال 2008، در اين كشور 238’50 پزشك (براى 
هر 428 نفر يك پزشك) و984’137 تخت بيمارستانى (براى هر 156نفر يك 

تخت ) وجود داشته است.
تغذيه: ميزان افراد داراى سوءتغذيه در فاصله سال هاى 2002تا 2004، 

2/5درصد كل جمعيت كشور بوده است.
ــوادى رومانى در سال 2007، حدود 97/6درصد بوده  آموزش: نرخ باس
ــى دوره هاى تحصيلى را  ــبت هاى آموزش ــت. جدول زير خالصه اى از نس اس

درسال تحصيلى 06-2005 نشان مى دهد. 
دوره ى

 تحصيلى
تعداد 

معلمان
تعداد

دانش آموزان
نسـبت 

دانش آموزان 
به معلم

5582193809516/8ابتدايى
156816201301612/8متوسطه

3154383496926/5عالى

ال ا ك

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  
  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
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