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تشخيص و نيازهای آموزشی  ـ كه غالبًا با روش های متنوع انجام می گيرد ـ به هدف گذاری  می انجامد. اين 
امر از جمله اقدام های مهم و زيربنايی در انجام هرگونه فعاليتی محسوب می شود كه به طور مستمر، مسير 
حركت های آموزشی را در آينده ترسيم می كند.  به اعتبار همين هدف گذاری هاست كه می توان به ارزيابی 

فعاليت هايی كه انجام می شوند، پرداخت.
در صورتی كه بخواهيم نحوه ی حركت فصل نامه ی »رشد آموزش جغرافيا« را ارزيابی كنيم و تأثير آن را در 
حوزه های متفاوت آموزش اين علم در قلمرو پيش از دانشگاه مشخص كنيم، بايد بر معيارهايی تکيه زنيم كه 
نشانگر اهداف اوليه ی انتشار اين فصل نامه بوده اند. به عبارت ديگر، بايد ارزيابی كنيم كه تا چه حد به اهداف 

اوليه دست يافته ايم و يا از آن ها دور افتاده ايم.
توسط  ـ  آن هاست  از  يکی  جغرافيا  آموزش  رشد  كه  ـ  تخصصی  رشد  مجالت  اهداف 
اين  انتشار  قالب  در  اجرا،  برای  و  تدوين  آموزشی«  برنامه ريزی  و  پژوهش  »سازمان 
فصل نامه ها، به »دفتر تحقيقات و برنامه ريزی درسی« سابق ابالغ شده است. اين 
دفتر بعدها به »دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی« تغيير نام يافت و تا پايان 
سال 1375، مسئوليت آماده سازی و انتشار فصل نامه های مذكور را بر عهده 
داشت. گروه های برنامه ريزی درسی در اين دفتر، با توجه به اهداف ابالغ 
انتشار فصل نامه های مذكور برای اعتالی علم مربوط به  شده، مسئول 

خود، و رفع نيازهای آموزشی و پژوهشی دبيران بودند.
از اوايل سال 1376، مسئوليت انتشار تمامی مجالت رشد تخصصی 
انتشارات كمك آموزشی«  »دفتر  يعنی  پژوهش،  سازمان  ديگر  دفتر  به 
و  آموزش  فرايند  استمرار  مجالت،  اين  اصلی  ركن  و  شد  سپرده 
ارتباط تنگاتنگ آن ها با كتاب های درسی و مؤلفان و كارشناسان دفتر 
ارتقای فرهنگ و گسترش بهره وری علمی دبيران و  تأليف شمرده شد. 
عالقه مندان، از ديگر تأكيدهايی بود كه در آغاز حركت جديد در انتشار اين 
وقت  رياست  سوی  از  كمك آموزشی،  انتشارات  دفتر  وسيله ی  به  فصل نامه ها 

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی به عمل آمد.*
اهداف اوليه ی انتشار فصل نامه های رشد تخصصی را می توان در شماره ی اول فصل نامه ی 
رشد آموزش جغرافيا يافت و مورد مطالعه قرار داد. اين اهداف از آن زمان تاكنون تغيير چندانی نيافته اند 

و اصالحاتی كه در آن ها به عمل آمده، غالبًا جنبه ی منقح كردن و روشن تر شدن داشته اند.
اكنون پس از حدود 25سال كه از انتشار نخستين شماره های مجالت رشد تخصصی می گذرد، ارزيابی 
مجددی از انتشار اين مجالت با توجه به اهداف اوليه انتشار آنها ضروری می نمايد. مسلم است، اين ارزيابی 
ـ  از جمله رشد آموزش جغرافيا ـ بر  بايد مبتنی بر معيارهايی برخاسته از اهدافی باشند كه مجالت مذكور 
اساس آن ها منتشر شده اند. از اين رو به فرهيخته گان و عالقه مندان به آموزش جغرافيا پيشنهاد مي كنيم از اين 
منظر مطالب مجله رشد آموزش جغرافيا را مورد عنايت قرار دهند و خدمتگزاران خود را در مجله ياري 
دهند. مجله رشد آموزش جغرافيا آماده است تا دريافت كننده نقدها و پيشنهادهاي علمي براي بهبود محتواي 

مجله باشد.
----------------------------------------------------------------------

*. نامه ی مورخ 75/12/25 رياست سازمان به مديركل دفتر انتشارات كمك آموزشی.
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چهره هاي شگفت انگيز فرسایش 
بادي در بيابان هاي ایران

درآمد
كشور ايران، به دليل قرار گرفتن در كمربند خشك كره ي زمين و هم چنين شرايط توپوگرافي، تکتونيك و اقليمي حاكم 
بر آن، داراي مناطق بياباني فراواني است كه مساحت تقريبي آن ها حدود 450 هزار كيلومتر مربع براورد مي شود. تحقيقات در 

مورد بيابان هاي ايران، سابقه ي طوالني ندارد و غالباً بيشتر مطالعات در سه دهه ي اخير انجام شده است.
چكيده

اين مقاله كوشيده است، با استفاده از منابع موجود، شناخت بيشتري از فرايندهاي بادي و چهره هاي ناشي از آن در 
بيابان هاي داخلي كشور ارائه دهد. بيابان موزه اي است طبيعي كه زيباترين آثار ناشي از همکاري عناصر آب، باد و خاك 
ايران به نمايش گذاشته شده است. مسلماً با شناخت بيشتر و دقيق تر بيابان هاي كشور و كشف ظرفيت هاي بالقوه ي آن ها 

مي توان بهره هاي اقتصادي )گردشگري، اكورتوريستي و صنعتي( و حتي اجتماعي فراواني از آن ها برد.

كليد واژه ها: فرسايش بادي، بيابان، اقليم، توپوگرافي، ايران

دكتر داریوش مهرشاهي استاد جغرافياي دانشگاه يزد
زري نكونام دانشجوي كارشناسي ارشد اقليم شناسي، دبير فيزيك منطقه )2( يزد

مقدمه
حدود دو سوم مساحت ايران در اقليم خشك و نيمه خشك 
قرار گرفته است كه از نظر طول و عرض جغرافيايي با كمربند 
بياباني جهان مطابقت دارد. هم چنين، مساحت تقريبي بيابان هاي 

ايران حدود 450 هزار كيلومترمربع براورد مي شود.
بيابان هاي ايران از دوران سوم )نئوژن( و طي دوران چهارم 
موقعيت  به  توجه  با   .]81  :1375 ]احمدي،  است  يافته  شکل 
گوناگون  نقاط  بر  حاكم  اقليمي  و  تکتونيك  شرايط  جغرافيايي، 
ايران، تفاوت چشم گيري بين بيابان هاي كشورمان ايجاد شده كه 

اين موضوع باعث بروز اختالف نظر در مورد تعريف بيابان شده 
به صورت  بايد  ايران  در  بيابان  تعريف  ديگر،  عبارت  به  است. 
محلي و با بررسي دقيق شرايط محيط طبيعي و انساني آن محل 
باشد ]حسين زاده، 1378: 62[. با وجود اين، امروزه به تدريج اين 
نظريه ي ساده مورد قبول قرار گرفته است كه علت پيدايش بيابان، 
با مقدار آب  از نزوالت جوي  ناشي  بين مقدار آب  ناهماهنگي 
تبخير شده است. در حقيقت خالي از سکنه بودن يا كمي پوشش 
مبهم  را  بيابان  تعريف  ويژه،  يا شکل گيري شکل هايي  و  گياهي 

مي سازند ]ثروتي، 1375: 114[.



رشد آموزش جغرافيا4
شماره ي88/دوره ي بيست و چهارم/پاييز1388

بيابان هاي ايران از نظر توپوگرافي، به دليل فعاليت تکتونيکي، 
غالباً از تيپ بيابان هاي كوهستاني با حوضه هاي رسوبي واقع در 
بياباني  نواحي  بيشترين  ]ثروتي، 1375: 115[.  هستند  آن ها  بين 
كشور در استان سيستان و بلوچستان و پس از آن در استان يزد قرار 
دارند ]مهرشاهي، 1381: 7[. در زبان عربي، به جاي كلمه ي بيابان 

از كلمه ي »صحرا« استفاده مي شود ]كردواني، 1386[.
حرارت  درجه  ي  سريع  تغيير  خشك،  مناطق  و  بيابان ها  در 
متفاوت آن و تشکيل  نقاط  ايجاد گراديان فشار در  هوا موجب 
بادهاي قوي و دائمي مي شود ]صداقت، 1358: 81[. بنابراين باد، 
اتمسفر  در  فشار  تعادل  ايجاد  براي  محيطي  طبيعي  واكنش  يك 
است ]مقيمي، 1385: 183[. در مجموع در مناطق بياباني، به دليل 
وجود بادهاي قدرتمند، كمبود رطوبت و پوشش گياهي، باد قادر 
به جابه جايي ذرات ريز و درشت است كه به فرسايش شديد خاك 

مي انجامد.

فرسايش بادي
»خوردگي  معناي  به   »Erosion« معادل  »فرسايش«  واژه ي 
خطيبي،  بياتي  از  نقل   ،1982( زاخار  عقيده ي  به  است.  مداوم« 
1383: 17 و 22(، فرسايش خاك عبارت است از تخريب خاك 
توسط عواملي مانند آب، برف، يخ، باد، حيوانات و انسان كه اين 

تعريف مشابه تعريف واژه ي فرسايش است.
در بيابان هاي خشك، فرسايش بادي بر فرسايش آبي غلبه دارد 
و عامل اصلي فرسايش است. البته در حواشي بيابان ها، فرسايش 
آبي مسلط مي شود. اما اگر تصور كنيم كه باد و آب به طور مجزا از 
هم عمل مي كنند، دچار اشتباه شده ايم. زيرا اين دو عامل، مشاركت 
نزديکي با هم دارند و غالباً فرسايش آبي مواد الزم براي فرسايش 
بادي را فراهم مي آورد. فرسايش بادي عالوه بر مناطق خشك، 
دربعضي از مناطق مرطوب جهان نيز اهميت پيدا مي كند. بادها 
بيابان هاي جهان جابه جا  هر ساله صدها ميليون تن خاك را در 

مي كنند.
تا  كوتاه  بسيار  فاصله هاي  مي تواند  بادي  فرسايش  دامنه ي 
عنوان  با  پژوهشي  در  مثاًل  دربرگيرد.  را  زياد  بسيار  فاصله هاي 
»ويژگي هاي رسوبي و مرفولوژيکي تپه هاي شني در بخش شرقي 
امارات متحده ي عربي« كه توسط ال سيد1 )1999( انجام شد چنين 

آمده است:
متحده ي  امارات  قسمت  جنوبي ترين  در   2 UZW »منطقه ي 

عربي قرار گرفته است و وسعتي حدود 1600 كيلومتر مربع را 
پوشش مي دهد. اين منطقه از سمت شرق توسط كوه هاي عمان 
و از جنوب و غرب توسط تپه هاي گسترده ي منطقه ي رب الخالي 
مطالعات  و  ميداني  كارهاي  به  توجه  با  است.  شده  مرزبندي 
براساس مجموعه ي كاني هاي سنگين و كوارتزهاي  انجام شده، 
گوشه دار موجود، معتقديم كه رسوبات ماسه اي اين منطقه عمدتًا 
از سنگ هاي الترابازيك كه افيوليت هاي بعدي كوه هاي عمان را 
شکل مي دهند و هم چنين، از سنگ هاي اسيدي ايران و از مناطق 

ساحلي گرفته شده اند.«
اين موضوع نشان دهنده ي دامنه  ي وسيع فرسايش بادي است. 
يا در پژوهشي ديگر كه روي 39 هسته ي تمركز رسوبات عميق 
دريايي در درياي عربي توسط سزكو و النگ )2003( انجام شد، 
مشخص گرديد كه سهم زيادي از اين رسوبات به وسيله ي گرد 
و خاك ناشي از بادهاي شمال غربي كه از منطقه ي خليج فارس 
مي ورزيده اند )خليج فارس زماني يخچالي خشك بوده است(، به 
منطقه ي مذكور برده شده است. بنابر نظر درش )1982، به نقل 
از مقيمي، 1385، 180(، يك ذره ي 0/2 ميلي متري مي تواند 830 

كيلومتر طي يك قرن جابه جا شود.
فرايندهاي بادي، براي انجام عمليات خود به شرايط خاصي نياز 
دارند كه هرچه شرايط مطلوب تر باشد، فرسايش با شدت و سرعت 

بيشتري انجام مي پذيرد. بعضي از اين شرايط به شرح زيرند:
1. باد انرژي كافي براي انتقال مواد داشته باشد ]رفاهي، 1380: 

.]188
2. شرايط توپوگرافي منطقه مساعد باشد. مثاًل دشت هاي وسيع 

نقش مهمي در سرعت باد دارند ]عالئي طالقاني، 1384: 295[.
3. شرايط اقليمي منطقه مساعد باشد.

4. پوشش گياهي در سطح زمين وجود نداشته باشد ]مقيمي، 
.]94 :1383

باشند  منفصل  و  سست  دانه ها  فراوان  ريزدانه ي  ذرات   .5
]عالئي طالقاني، 1384: 295[.

باشد  6. رطوبت در مواد رسوبي سطح زمين وجود نداشته 
]مقيمي، 1383: 94[.

7. جهت وزش باد به صورت مايل با سطح زمين باشد. بادهاي 
افقي و موازي سطح زمين اثر شکل زايي بسيار كمي در سطح زمين 

دارند ]همان، ص 94[.
بادي  فرسايش  بر  مي توانند  انساني  فعاليت هاي  گاهي  البته 
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براي  يا كاهش دهد.  افزايش و  را  آن  ميزان  باشند و  داشته  تأثير 
با كاربرد دستگاه  پايان نامه ي خود  اختصاصي )1372(، در  مثال، 
سنجش فرسايش بادي كه خود ساخته و قابل حمل بوده است، 
فرسايش پذيري اراضي دشت يزد ـ اردكان را به صورت كّمي و با 
دقت قابل قبول اندازه گيري كرده و در حوضه ي مورد مطالعه، چهار 
كالس متفاوت حساسيت پذيري خاك را به اين شرح تعيين كرده 
است: خا ك هاي پايدار )كالس I(، خاك هاي نسبتاً پايدار )كالس 
II(، خاك هاي حساس )كالس III(، اراضي بسيار حساس )كالس 
IV(. اين تحقيق مشخص كرد، در اثر شخم خوردگي، زمين هايي كه 
در شرايط طبيعي در كالس Iقرار داشتند، به محض شخم خوردن، 
در كالس IV قرار گرفتند و گاه مقدار برداشت خاك از آن ها تا 30 

برابر افزايش يافته است.

شكل هاي سطحي
فراهم  بادي  فرسايش  براي  مناسبي  بستر  وسيع  دشت هاي 
و  شرقي  مركزي،  وسيع  بياباني  دشت هاي  اين رو،  از  و  مي كنند 
جنوب شرقي ايران، محل مناسبي براي اعمال شکل  زايي باد هستند. 
كالسيك ترين اين شکل ها در منطقه ي وزش بادهاي 120 روزه ي 
سيستان در شرق كشور و دشت لوت ايجاد شده است ]عالئي 

طالقاني، 1384: 295[.
مراحل فرسايش بادي همانند فرسايش آبي شامل سه مرحله ي 
برداشت، حمل و رسوب گذاري است. بنابراين، در قلمرو فعاليت 
بادي نيز شکل هاي كاوشي و اشکال تراكمي باد قابل مشاهده است. 
در فرسايش بادي، وضعيت حركت مواد مي تواند خزشي، جهشي 
و يا معلق باشد. »موادي كه نزديك زمين بر اثر فعاليت باد حركت 
بين  آنان  قطر  تقريبي  به طور  اندازه محدودند و  نظر  از  مي كنند، 
0/1 تا 1 ميلي متر )يعني ماسه ي خيلي ريز تا درشت( است. براي 
حركت دادن اندازه هاي بزرگ تر، به بادهاي نيرومندتر با سرعت 
زياد نياز است. موادي كه اندازه ي آن ها تقريباً كمتر از 0/1 ميلي متر 
است يا از رس چسبناكي كه حركت دادن آن ها مشکل است و يا از 
سيلت كوارتزي كه عموماً به آساني در مسافت هاي طوالني حمل 

مي شوند، تشکيل شده اند.« ]مقيمي، 1383: 101[.
در هر بيابان، با توجه به اين كه چه شرايطي براي فرسايش بادي 
فراهم است، شکل هاي متفاوتي ديده مي شوند. مثاًل در استان يزد، با 
وجود وضعيت اقليمي مشابه با بعضي نقاط ديگر، به دليل اختالف 
ارتفاع موجود در منطقه )وجود رشته ي شيركوه با قله ي 4075 متري 

در مجاورت دشت يزد ـ اردكان(، 
پديده هاي شکل ساز متفاوتي ديده 
مي شوند ]مهرشاهي، 1369: 142[. 
يا حتي گاهي در يك منطقه، وجود 
يك وضعيت توپوگرافي خاص، در 
قسمتي از آن، باعث ايجاد شکل هاي 
ويژه و يا تعيين جهت شکل هاي ايجاد 
شده مي گردد. براي مثال، در تحقيقي كه 
اميدوار )1385، ص 43( روي دشت يزد 
مي نويسد:  اين گونه  داد،  انجام  اردكان  ـ 
»دشت يزد ـ اردكان به صورت لگن تقريبًا 
وسيله ي  به  اطراف  از  كه  است  بسته اي 
بادي  فرسايش  مي شود.  محدود  ارتفاعات 
به شدت حاكم است  اين دشت  در سراسر 
... دره ي توپوگرافي يزد ـ اردكان تأثير زيادي 
در كاناليزه شدن بادهاي شديد منطقه از سمت 
شمال و شمال غرب در محدوده ي شهرهاي ميبد 

افزايش سرعت آن به سمت غرب  و اردكان و 
تغييرات  اين روند  دارد.  يزد  در محدوده ي شهر 
نشان  مطابقت  نيز  ماسه اي  تپه هاي  مرفولوژي  با 

مي دهد.«
ايران  بيابان هاي  از  بعضي  در  كنوني،  شرايط  در 

بادهاي موجود از شدت زيادي برخوردار نيستند و اثر 
باد در حد جابه جا كردن ذرات و حركات رفت و برگشتي 

آن هاست كه مانع حفظ خاك و پوشش گياهي مي شود، 
ولي شکل خاصي را ايجاد نمي كند ]مقيمي، 1385: 177[.

در نهايت اين كه در هر منطقه ي تحت تسلط فرسايش 
بادي، بخشي از منطقه تحت عمل كاوشي باد و بخش 
ديگر تحت فعاليت تراكمي باد قرار مي گيرد. بنابر قانون 
»برنولي«3 و آزمايش هاي دستگاه »ونتوري«4، هرچه فشار 
توده اي هوا بيشتر باشد، سرعت آن كمتر است و برعکس. 

دشت  به سمت  ارتفاعات  از سمت  باد  كه  وقتي  بنابراين، 
انجام  كاوشي  فعاليت  و  مي يابد  افزايش  سرعتش  مي وزد، 
مي دهد. زماني نيز كه به مانع و يا ارتفاعاتي برخورد مي كند، 
در دامنه ي رو به باد آن ها سرعتش كم مي شود و قادر به حمل 
بار خود نيست و فعاليت تراكمي انجام مي دهد. چنين شرايطي 
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در تحقيقي كه توسط مقيمي )1385، ص 182 و 183( در دشت 
لوت انجام گرفت، مشاهده شد. به طوري كه بخش غربي دشت 
لوت كه هوا از ارتفاعات كرمان به سمت دشت مي وزد، محل 
و  است  ياردانگ  و  كلوت  مانند  كاوشي  شکل هاي  تشکيل 
بخش شرقي دشت كه باد با ارتفاعات شرقي برخورد مي كند، 

محل تشکيل اشکال تراكمي است.

شكل هاي كاوشي باد
عمل كاوشي باد به دو صورت انجام مي گيرد:

وزن  نيروي  بر  باد  نيروي  اگر   : بادبردگي5  الف( 
و نيروي چسبندگي بين ذرات ماسه غلبه كند، باعث 
بيابان مي شود.  حركت و جابه جايي ذرات در سطح 
در بيابان هاي خشك و فاقد پوشش گياهي، به شرط 
وجود ذرات ريزدانه، شرايط براي حركت اين ذرات 

بسيار مناسب است.
ب( سايش6 : ذراتي كه به وسيله ي باد حمل 
بر سر  كه  موانعي  به  برخورد  از  پس  مي شوند، 
راه  آن ها قرار دارد، موجب سايش سطح آن ها 
مي گردند. سايش، بيشتر به وسيله ي ذرات ماسه 
مي كنند،  زمين حركت  نزديکي سطح  در  كه 
انجام مي گيرد. در اثر سايش ماسه اي، بعضي از 
سنگ ها كه از يك يا چند كاني داراي سختي 
صيقلي  و  صاف  شده اند،  تشکيل  يکسان 
مي شوند و در صورتي كه سنگ ها داراي 
باشند،  با سختي هاي متفاوتي  كاني هايي 
سطح آن ها خراشيده و داراي حفره هاي 
ريز و درشت مي شود ]صداقت، 1358: 
بادبردگي  اثر  بياباني  نواحي  در   .]84

بيش از اثر سايش است.
مهم ترين شکل هاي كاوشي بايد 

به شرح زير باشند: 
1. دشت ريگي7 )هامادا(: كه 
از جوان ترين پديده هاي ناشي از 
اثر كاوشي باد در بيابان هاي ايران 
درشت  دانه هاي  قطر  است. 
ريگي به جنس سنگ، شدت 

تخريب و عملکرد سيالب ها در حوضه ي كوهستاني بستگي دارد 
و در نتيجه در دشت هاي مختلف، متفاوت است ]عالئي طالقاني، 
1384: 296[. براي مثال، در استان يزد در بخش غربي آن، دشت 
وسيع بين نائين تا اردكان، پوششي آبرفتي وجود دارد كه ذرات 
با دانه هاي درشت  باد برده است و پهنه هاي وسيع  ريزتر آن را 
تيره رنگ باقي مانده اند كه در اصطالح محلي به اين دشت ريگي 
»سگنه«8 مي گويند. اندازه ي دانه هاي برجامانده از چند ميلي متر تا 

دو سانتي متر است ]مهرشاهي، 1369: 140[.
2. يار دانگ9 )كلوتك(: كه تپه ها يا پشته هاي كوتاه تا بلندي 
در  سيليت  و  مانند رس  جوان  ريزدانه ي  رسوبات  در  كه  است 
اثر بادبردگي ذرات سست تر ايجاد مي شود. نبوي )1364، نقل از 
عالئي طالقاني، 1384: 296( اظهار داشته است: در ناحيه ي كوير 
يا »گورزاد« مي نامند.  تپه ها را »گوره«  اين  مركزي جندق وخور 
اين ساختمان ها اولين بار در تركستان )آسياي مركزي( مشاهده 
و نام گذاري شدند. »لند اسکيپ ياردانگ، نتيجه ي عمل فرسايش 
آبي و بادي انتخابي است كه در پالياهاي خشك، جايي كه باد 
داراي محدوده ي فعاليت عمودي بيشتر است، به وجود مي آيد. 
آب  كه  مرطوب  پالياهاي  در  چنين شکل هايي،  كه  در صورتي 
زيرزميني لندفرم هاي سطح زمين را كنترل مي كنند، ديده نمي شوند« 

]مشهدي و همکاران، 1381: 26[.
در فاصله ي بين پشته ها، شيارهاي طويل و نسبتاً عميقي ايجاد 
مي شوند كه آن ها را »شيارهاي بادكند« مي نامند. محلي كه ياردانگ ها 

در آن با وسعت زياد شکل مي گيرند، »كلوت« ناميده مي شود.
با  لوت  غرب  در  ايران  كلوت  متراكم ترين  و  مشخص ترين 
وسعتي حدود 10 هزار كيلومتر مربع ديده مي شود ]عالئي طالقاني، 
1384: 296[ كه متوسط طول آن 120 كيلومتر و متوسط عرض آن 
80 كيلومتر است. پايين ترين ارتفاع از سطح دريا در ياردانگ هاي 
لوت 56 متر، مربوط به بريدگي و چاله ها در شرق، و بلندترين 
ارتفاع از سطح دريا 399 متر مربوط به قله ي پشته اي در جنوب 

شرق آن هاست ]مشهدي و همکاران، 1381: 27[.
در تحقيقي كه توسط مشهدي و همکارانش )1381، ص 29( 
روي ياردانگ هاي لوت انجام گرفت مشخص شد: »عامل اصلي 
شکل گيري ياردانگ هاي لوت مسيل ها، جريان هاي آبي و بادهاي 
توپوگرافي  بررسي  ـ جنوب شرقي هستند.  غالب شمالي غربي 
آن ها نشان مي دهد كه هم فرايندهاي بادي و هم فرايندهاي آبي 
در شکل گيري آن ها دخالت داشته اند. اين توپوگرافي ها يکي شامل  در  ع، 
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بريدگي هاي  باد غالب و ديگري  با  راهروها و پشته هاي موازي 
غالب  باد  بر جهت  عمود  كه  است  ممتد  پشته هاي  بين  موجود 
منطقه هستند و باعث جدا شدن پشته هاي ممتد مي شوند. به نظر 
مي رسد، آن دسته از بريدگي هايي كه توسط جريانات آبي منطقه 
ايجاد شده و هم جهت با باد غالب بوده اند، گسترش يافته و عميق تر 
شده و منطقه ي ياردانگ هاي لوت را تشکيل داده اند... اثر باد غالب 
به روي منطقه ي ياردانگ ها، اين شکل ها را از شمال به جنوب بر 
جاي گذاشته است: شمال منطقه، ياردانگ هايي با تراكم  و ارتفاع 
كم، بخش مركزي، ياردانگ هايي با تراكم زياد و ارتفاع بيشتر و در 
نهايت در جنوب منطقه، تپه هاي ماسه اي طولي و هاللي شکل كه 

حاصل عمل فرسايش بادي روي ياردانگ ها هستند.«
نمونه اي ديگر از فرسايش كاوشي باد را مي توان در بيابان هاي 
استان يزد مشاهده كرد. در اين استان، بيابان ها بين ارتفاعات موجود 
پيدا كرده اند.  در استان محاصره شده و به شکل چاله هايي نمود 
براساس تحقيقي كه توسط مهرشاهي )1369، ص 133( انجام يافته 
است، حاشيه ي غربي چاله ها در استان يزد محل برداشت و بخش 
مركز به طرف شرق و جنوب شرق چاله ها، ناحيه ي رسوب گذاري 
مواد باد آورده است. يکي از اين چاله ها دشت يزدـ  اردكان است و 
شهرستان ميبد در اين دشت واقع شده است. در حجت آباد ميبد، با 
وجود دخالت انساني، ياردانگ ها به صورت نماد بادبردگي در منطقه 
مشاهده مي شوند. اين ياردانگ ها تا حدود 1/5 متر هم ارتفاع دارند، 
ولي ارتفاع اغلب آن ها كمتر از يك متر است. جنس آن ها رس و 
سليت همراه با گچ و نمك هاي ناشي از تبخير شديد است و داخل 
آن ها عروسك هاي آهکي به  چشم مي خورد. جهت اكثر ياردانگ هاي 
ميبد جنوب غربيـ  شمالي شرقي است و »ريپل مارك« هاي بزرگ و 
طويلي كه دانه هاي درشتي در حد ريگ و شن دارند، با جهت عمود 

بر ياردانگ ها نيز در اين ناحيه مشاهده مي شوند.
اواقات كه فعاليت هاي تکتونيکي  بادي: گاهي  3. چاله هاي 
باعث شکستگي پوشش مواد رسوبي مي شوند و يا در اثر عوارض 
ناشي از خشك سالي، پوشش گياهي كاهش يافته است، فرسايش 
بادي تسهيل مي شود و باد قادر است، رسوب هاي ريزدانه را از 
محل،  در  و  سازد  خارج  زمين  و شکاف هاي  زير سنگ فرش ها 
فرورفتگي ها و يا چاله هايي را ايجاد كند. نمونه ي اين چاله ها در 

دشت لوت مشاهده مي شود ]مقيمي، 1383: 102[ .
4. شكل هاي گلداني: زماني كه باد با مانعي برخورد مي كند، 
سرعت باد در قله ي مانع )از جمله پوشش گياهي( 10بار كمتر از 

پايه ي مانع است ]مقيمي، 1385: 179[ . بنابراين باد قادر است كه 
از قسمت تحتاني مانع، ذرات بيشتري را با خود حمل كند و در 
نهايت شکل هاي گلداني با قاعده ي كمتر نسبت به رأس را بر جاي 

گذارد. نمونه ي اين شکل ها در سطح دشت لوت ديده مي شود.
5. شكل هاي شهرمانند: گاهي اوقات فرسايش بادي در يك 
را  قديمي  به شهري مخروبه و  منظره اي شبيه  بيابان،  از  قسمت 
ايجاد مي كند. نمونه اي زيبا از آن در دشت لوت كه به شهر لوت 

مشهور است، وجود دارد.

شكل هاي تراكمي باد
در اثر برخورد با موانع، سرعت باد كم مي شود، قدرتش براي 
حمل ذرات كاهش مي يابد و ذرات در محل رسوب مي كنند. با اين 
حال اين رسوبات قابليت حركت و جابه جايي دارند و اين موضوع 

از معضالت بيابان هاي ايران به شمار مي رود.
رسوبات حاصل از باد شامل دو گروه اصلي هستند كه آن ها 
را مي توان به »رسوبات لسي« و »رسوبات ماسه هاي بادي« تقسيم 
تشکيل  سيلت  حد  در  ريز  خيلي  ذرات  از  لسي  رسوبات  كرد. 
آن ها شديداً  منشأ رسوب، ضخامت  از  با دور شدن  كه  شده اند 
كاهش مي يابد. اما رسوبات ماسه اي تا فاصله هاي زيادي توسط باد 
منتقل مي شوند و مجموعه هاي ماسه اي بسيار بزرگي كه به آن ها 
شنزار، ريگ و يا ارگ مي گويند، تشکيل مي دهند. وسعت ريگ ها 
تشکيل  براي  است.  مربع  كيلومتر  از 500 هزار  بيش  تا  از 100 
ريگ هاي ضخيم و گستره، دست كم چندين هزار سال زمان الزم 

است ]رفاهي، 1380: 186[.
در سطح ريگ ها معموالً شکل هاي متنوعي از تپه هاي ماسه اي 
ديده مي شود. در بيابان هاي داخلي كشور ريگ از پراكندگي زيادي 
برخوردار است. ريگ جن )شرق نطنز(، بند ريگ )مشرق كاشان(، 
لوت )شرق  )مشرق دشت جازموريان(، ريگ  ريگ جازموريان 
دشت لوت(، ريگ جاجرم )جنوب دامغان(، ريگ بم )شمال بم( و 
ريگ كوير )جنوب شرقي دشت كوير( از مهم ترين ريگ هاي ايران 
هستند ]عالئي طالقاني، 1384: 300[. معتمد )1370، به نقل از 
عالئي طالقاني، 1384: 298( بيان مي كند كه ديواره هاي كوهستاني، 
صخره ها، بستر عميق خشك رودها، حاشيه ي پادگان ها، چاله  هاي 
از  گياهان  و  تخته سنگ ها  پناه  مصنوعي،  ديواره هاي  ساختماني، 

محل هاي تجمل ماسه ها محسوب مي شوند.
مهم ترين شکل هاي تراكمي باد به شرح زيرند:
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1. پهنه هاي ماسه اي مواج10: كه كوچك ترين و معمولي ترين 
عوارض بياباني است. معموالً عمود بر جهت باد تشکيل مي شود 
و شاخص خوبي براي تعيين بادهاي محلي است. طول موج  آن ها 
حدوداً از 0/5 سانتي متر تا بيش از 25 متر و ارتفاع آن ها از 0/5 
سانتي متر تا بيش از 25 سانتي متر تغيير مي كند. اين پهنه ها در اكثر 

بيابان هاي ايران ديده مي شوند.
2. تپه هاي ماسه اي11: از زيباترين و مشخص ترين شکل هاي 
تراكمي باد در بيابان ها هستند. يك تپه ي ماسه اي عبارت است از 
توده اي از ماسه كه به وسيله ي باد روي هم انباشته شده است. حداكثر 
طول تپه هاي منفرد از كمتر از يك متر تا چندين ده كيلومتر و ارتفاع 
آن ها از چند ده سانتي متر تا بيش از 150 متر تغيير مي كند ]رفاهي، 
1380: 194[ . انواع اصلي تپه هاي ماسه اي شامل برخان، پشته ي 
برخانوئيد، پشته ي عرضي، طولي، سهمي، گنبدي و ستاره اي است.

از معروف ترين و ساده ترين نوع تپه ها برخان ها هستند و معموالً 
در مناطق بدون پوشش گياهي با پوشش محدود ايجاد مي شوند. 
اين تپه ها هاللي شکل هستند و طي يك سال 5 تا 30 سانتي متر 
از اين برخان ها در  حركت مي كنند ]همان، ص 197[. نمونه اي 
دشت يزدـ  اردكان وجود دارد. »بيشترين مقدار ماسه در دشت يزد 
ـ اردكان در ارتفاع 1100 تا 1200 متري از سطح دريا قرار دارد... 
اندازه ي  ناحيه هستند.  اين  در  تلماسه ها  نوع  مهم ترين  برخان ها 
آن ها، از برخان هاي بزرگ با ارتفاع 14 متر و بازوها حدود 60 متر 
تا برخان هاي كوچك و جوان با ارتفاع كمتر از 50 سانتي متر و 
بازوها در حدود 2 متر متغير است. ارگ هاي يزد و زرين، معروف 
به ريگ يزد و ريگ زرين، در وسعتي حدود هزار كيلومتر مربع 
پراكنده شده اند. در اثر تغيير شکل برخان ها، سيف ها و برخانوئيدها 
نيز در اين ريگ ها ديده مي شوند. در ريگ زرين، انواع تلماسه ها 
و  طولي  رشته هاي  ارتفاع(،  متر   20 )با  مرتفع  برخان هاي  مانند 
عرضي و هرم هاي ماسه اي و رشته هاي گيسومانند ديده مي شوند 
كه نشانه ي اثر بادهايي با جهت ها و شدت هاي متفاوت هستند« 

]مهرشاهي، 1369: 135 و 137[.
هم چنين، كوير ساغند با امتداد شرقي ـ غربي، به عنوان يکي 
از زيرواحدهاي واحد مرفوتکتونيك شرق خرانق در استان يزد، 
حوضه ي بسته اي است كه توسط كوه هاي كم ارتفاع احاطه شده  
به شکل  بادي  تلماسه هاي  اين كوير،  است. در حاشيه ي شرقي 
تپه هاي موازي و برخان، گسترش چشم گيري نشان مي دهند كه 
از:  نقل  ]مهرنهاد، 1381،  بادهاي غربي هستند  نشانه ي عملکرد 

مهرشاهي، 1381: 16[. هم چنين مطالعه ي ديگري كه توسط اجل 
اصفهان  شرق  منطقه ي  در   )53 )1380، ص  پاك زاد  و  لوييان 
در مدت سه سال روي تپه هاي ماسه اي انجام شد، نشان داد كه 
به طور چندجهته  غالباً  منطقه  اين  در  ماسه اي  تپه هاي  شکل هاي 
آن ها  و جهت حركت  ميزان  كه  هستند  ستاره اي شکل  عموماً  و 
شديداً توسط جهت باد و رطوبت )پوشش گياهي( منطقه كنترل 
مي شود و در نهايت برايند حركتشان كند و به طرف جنوب و 

غرب است.
3. نبكا )تل نباتي(: در حاشيه ي حوضه هاي انتهايي، يعني در 
مناطقي كه باال بودن سطح آب زيرزميني موجب رويش گياه شده 
نبکا ظاهر مي شود.  به صورت  پناه گياهان  در  ماسه  انباشته  باشد، 
بزرگ ترين نبکاهاي ايران در غرب دشت لوت و متراكم ترين آن ها 
در دشت جازموريان ديده مي شود ]محمودي، 1376، نقل از: عالئي 
طالقاني، 1384: 297[. در بيابان هاي استان يزد، مقدار رطوبت دريافتي 
خاك در حدي نيست كه گياهان بدون آبياري قادر به ادامه ي حيات 
خود باشند. بنابراين نبکاها از تراكم كمتري برخوردارند. براي مثال، 
مقدار نبکاها در زمين هاي رسيـ  سيلتي ميبد انگشت شمار و در اكثر 
موارد عامل پيدايش آن ها، گياهي به نام هندوانه ي ابوجهل است. 
ارتفاع آن ها حداكثر 60 سانتي متر است و در ناحيه ي ياردانگ هاي 
ميبد تشکيل مي شوند. نبکاهاي كوچکي نيز با تکيه بر گياه گز و 
تاغ در مسيل هاي حاشيه ي كوير سياهکوه تا ارتفاع يك متري ديده 

مي شوند ]مهرشاهي، 1369: 137[.
4. تلماسه هاي معلق )آبشارهاي ماسه اي(: روي تپه هايي كه 
در مسير باد غالب منطقه قرار دارند، تلماسه هايي طويل و كشيده 
يزد،  استان  در  مي شود.  تشکيل  آن ها  باد  به  پشت  دامنه ي  روي 
از  نمونه اي  »كوه ريگ« گفته مي شود.  آن ها  به  به صورت محلي 
آن ها در دامنه ي تپه هاي كنگلومرا ـ مادستون حاجي آباد رستاق تا 
كوه دخمه ي زارچ در شمال جاده ي يزدـ  اردكان مشاهده مي شود. 
نمونه ي جالب آن كوه ريگ مهريز است ]مهرشاهي، 1369: 134[. 
منبع اصلي تأمين ماسه هاي بادي در اين كوه ريگ ها، دشت هاي 
سيالبي و مخروط افکنه هاي موجود در منطقه هستند. طي دوره هاي 
خشك تر هولوسن، وزش شديد بادهاي غربي و شمال غربي حجم 
عظيمي از ماسه و سليت را، هم از دشت بين نائين و اردكان و هم 
از رسوبات درياچه ي تازه خشکيده شده ي اردكان برداشت كرده 

است ]همان، ص 95 و 97[.
5. تلماسه هاي صعودي )باالرو(: اين تلماسه ها روي دامنه ي 
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بادگير تپه ها ايجاد مي شوند و پاي دامنه تلنبار مي گردند و در صورت 
اطراف آن  يا  مانع  از روي  باد،  كم ارتفاع بودن عوارض و شدت 
عبور مي كنند. نمونه ي اين گونه تلماسه ها در كوه كاسه ي زرين آباد، 
تپه هاي  در  و  مهريز  كنگلومرايي  طبيعي  سد  غربي  دامنه هاي 
كنگلومرايي حد فاصل يزدـ  هرفته روي دامنه ي غربي ديده مي شود 

]همان، ص 134[.
دره ي  يك  انتهاي  »در  )دره اي(:  گردنه اي  تلماسه هاي   .6
بادگير يا گردنه اي كه به صورت كانال هاي بادي عمل مي كند، اين 
نوع تلماسه ها تشکيل مي شوند. نمونه اي از آن ها در انتهاي دره هاي 
فرسايشي در تپه هاي طويل بين يزد و اردكان به طور محدود ديده 

مي شود.« ]پيشين[

نتيجه گيري
در مناطق خشك و بياباني، به دليل ايجاد شرايط مناسب براي 
فعاليت باد، فرسايش بادي، عامل اصلي فرسايش است. بنابراين، 
انواع شکل هاي فرسايش بادي در بيابان هاي ايران مشاهده مي شوند. 
اگر نيروي باد بر نيروي وزن و نيروي چسبندگي ذرات خاك غلبه 
يابد، مي تواند آن ها را جابه جا كند و بنابراين شکل هاي كاوشي نظير 
بيابان هاي  در  و...  بادي  چاله هاي  كلوت،  ياردانگ،  ريگي،  دشت 

كشورمان به وجود مي آورد.
دشت ريگي از فراوان ترين پديده هاي ناشي از اثر كاوشي باد 
است. كلوت نيز محلي است كه ياردانگ ها در آن با وسعت زياد 
شکل مي گيرند. مشخص ترين و متراكم ترين كلوت ايران در غرب 

لوت با وسعتي حدود 10 هزار كيلومتر مربع ديده مي شود.
اگر سرعت باد كاهش يابد، باد قادر به حمل بار خود نخواهد بود 
و ذرات آن در محل رسوب  مي كنند. در اثر رسوب ذرات شکل هاي 
تراكمي متفاوتي مانند پهنه هاي شني مواج، تپه هاي شني، نبکا، آبشار 
ماسه اي و... تشکيل مي شوند. از زيباترين اين شکل ها، تپه هاي ماسه اي 

است كه ساده ترين و شاخص ترين آن ها برخان است.
و  بيابان ها  در  بادي  فعاليت  عظيم  با وجود حجم  ما  كشور  در 
در نهايت تشکيل شکل هاي كاوشي و تراكمي بکر و شگفت انگيز 
)گردشگري،  اقتصادي  منافع  ايجاد  براي  بالقوه اي  آن ها، ظرفيت  در 
اكوتوريستي و صنعتي( و حتي اجتماعي وجود دارد كه با آگاهي بيشتر 

و برنامه ريزي هاي خردمندانه مي توان در آينده از آن ها بهره جست.
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غالمرضا باقري
كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي

مقدمه
طبيعي  مخاطرات  از  يکي  زلزله 
بعضي  همانند  بشر  مي رود.  شمار  به  زمين  كره  سطح  در  مهم 
نشده  آن  مهار  به  قادر  هنوز  و سرطان،  ايدز  نظير  بيماري ها  از 
است. بنابراين، يکي از پنجره هاي گشوده ي تحقيق در جهان علم 
محسوب مي شود. به هر حال ساالنه در حدود 3 هزار زلزله در اين 
كره ي خاكي روي مي دهد كه برخي از آن ها خفيف و نامحسوس 
و برخي ديگر شديد هستند و خسارت هاي جاني و مالي فراوان 
بر جاي مي گذارند. بنابراين، توصيه هاي ايمني صحيح و مؤثر در 

مورد بروز زلزله نسبت به حوادث ديگر اهميت بيشتري دارد.
به همين دليل، سال هاست به عنوان دبير جغرافيا، اين سؤاالت 
و  مي كنيم  اجرا  كه  مانورهايي  آيا  كه:  دارد  وجود  ذهنم  در 
آموزش هايي كه به دانش آموزان در محيط هاي آموزشي مي دهيم، 

كاماًل صحيح هستند؟
و آيا اين آموزش ها آن قدر مؤثرند كه در مواقع خطر و بروز 
زلزله مانع از مرگ دلبندان ما شوند؟ يا اين كه فرزندانمان را آماده 
مي كنيم تا ندانسته به كام مرگ فرستاده شوند؟ اگر اين آموزش ها 
صحيح هستند، پس چرا ما نتايج عيني و ملموس آن ها را در زمان 

وقوع اين پديده نمي بينيم؟
مقاله اي را كه اكنون مي خوانيد، سعي دارد به اين پرسش ها 
پاسخ دهد. لذا به دقت تا پايان آن را مطالعه كنيد و در صورت 

پذيرش آن، با ما همراه شويد تا برخي از آموزش هاي نادرست 
در دهه هاي اخير را اصالح كنيم و خطر از دست دادن عزيزان و 

هم وطنانمان را به حداقل برسانيم.

داليل نادرستي برخي از آموزش ها
»تيم  مدير  و  نجات  گروه  رئيس  كوپ1،  داگ   اول:  شاهد 
نجات بين المللي« (ARTI) با 60 كشور همکاري دارد و حداقل 
به درون 900 ساختمان فرو ريخته وارد شده است و گروه هاي 
است.  كرده  سازمان دهي  متعدد  در كشورهاي  را  فراواني  نجات 
وي در سال 1985م به داخل ساختمان فروريخته ي مدرسه اي در 
شهر مکزيکوسيتي وارد شد. در اين مدرسه، بچه ها زير ميزهايشان 
بودند و همگي تا ضخامت استخوان هايشان در هم كوبيده شده و 
جان باخته بودند. لذا به ناگاه از خود پرسيد: »اگر اين دانش آموزان 
در كنار ميزهايشان و در راهرو بين ميزهايشان دراز مي كشيدند 
بودند، مرتکب  داده  انجام  كه  را  نامعقولي  و  كار غيرضروري  و 
نمي شدند، باز هم اين همه تلفات جاني روي مي داد؟« در همين 
بين  گرفتن  قرار  به جاي  آن ها  »اصاًل چرا  پرسيد:  از خود  لحظه 

ميزها، به زير ميزها رفته اند؟«
آموزش  دانش آموزان  به  كه  نمي دانست  لحظه  آن  او  البته 
داده شده است، هنگام بروز زلزله، خود را زير ميز پنهان سازند. 
اين اشتباه فاحشي است كه صرفاً به دانش آموزان جان باخته در 

آموزش هاي نادرست در 
مانورهاي زلزله مدارس
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دانش آموز  ميليون  بلکه 18  ناگوار مدرسه ي فوق محدود نمي شود،  تلخ و  تجربه ي 
ايراني هم در كشورمان، به خاطر آموزش هاي نادرست در مواقع خطر و بروز زلزله 

مرتکب آن خواهند شد.
تا در سال 1996 در  به هر حال تجربه ي تلخ مزبور، داگ كوپ را واداشت 
كشور تركيه دست به آزمايش مهمي بزند و فيلم مستندي در اين زمينه بسازد. 
وي با همکاري دولت مركزي تركيه، مقامات محلي، دانشگاه شهر استانبول و 
گروه تحت مديريت خويش (ARTI)، اين آزمايش علمي و عملي را انجام داد. 
آزمايش در يك مدرسه و يك خانه انجام شد، در حالي كه تمامي صحنه ها 
فيلم برداري مي شد. او 20 مانکن را در داخل اين فضاها قرار داد، به طوري كه 
10 مانکن به صورت خميده و پنهان شده2 )روش نادرستي كه ما در مدارس 
ايران آموزش مي دهيم( و 10 مانکن ديگر به روش خود او كه آن را روش 

بقا مي ناميد، قرار داده شدند.
پس از فرو ريختن آوار ناشي از زلزله ي مصنوعي، به درون  آوارها 
رفتند تا نتايج آزمايش را فيلم برداري و مستند كنند. در اين فيلم، داگ 
كوپ كه فنون زنده مانده را تحت نظارت مستقيم و شرايط علمي 
مرتبط با ريزش آوار تمرين و آزمايش كرده بود، به روشني نشان 

داد، آن هايي كه به روش خميده و پنهان قرار داده شده بودند، از 
شانس زنده ماندن معادل صفر درصد برخوردار شدند و به بيان 
ديگر، همگي از بين رفتند. و آن هايي كه به روش بقا كه اكنون او 
اين روش را »مثلث حيات« مي نامد، از شانسي معادل 100 درصد 

برخوردار شدند و در واقع هيچ آسيبي نديدند.
اين فيلم در تركيه و كشورهاي اروپايي، اياالت متحده آمريکا، 
كانادا و آمريکاي التين از طريق كانال هاي تلويزيوني به نمايش درآمد 
و توسط ميليون ها تماشاچي مشاهده شد، اما با گذشت نزديك به يك 
دهه، ما هنوز از آن غافليم و بر آموزش شيوه هاي نادرست خويش اصرار 
مي ورزيم. به رغم اين كه روي كمربند بزرگ زلزله خيز آلپ ـ هيمااليا 

زندگي مي كنيم، هيچ اصالحي در دانسته هاي خويش پديد نمي آوريم.
اكنون به تصويرهاي نمونه هايي از آموزش هاي نادرست كه در مانورهاي 

زلزله ي چند سال اخير در مدارس استان خراسان ارائه شده اند، دقت كنيد.

به رغم این كه روي كمربند بزرگ زلزله خيز 
آلپـ  هيماالیا زندگي مي كنيم، هيچ اصالحي 
در دانسته هاي خویش پدید نمي آوریم
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روش نادرست )خميده و پنهان شده(
به نظر شما چنان چه آوار روي اين ميز و نيمکت ها بريزد و بر اثر فشار له و فشرده شوند، ممکن است چه برسر اين نونهاالن بيايد؟

از  بسياري  پاسخ  كه  شنيده ايم  بارها  ما  همگي  دوم:  شاهد 
سؤاالت در خود طبيعت نهفته است. پس بهتر است، دست به 
آزمايش ديگري بزنيم و ببينيم واكنش حيوانات در اين موقعيت ها 
و فضاها چگونه است و فرم بدن آنان در موقع بروز زلزله چه 

شکلي است.
و  گرفت  گربه صورت  و  تعدادي سگ  روي  آزمايش  اين 
نشان داد كه سگ ها و گربه ها در مواقع خطر، اغلب به صورت 
قرار  مادر  رحم  در  كه  همان طور  جنيني،  وضعيت  در  طبيعي 
دارند، خم مي شوند و واكنش نشان مي دهند. اين غريزه ي طبيعي 
ايمني و اصل بقاست و موجب مي شود، فرد در فضاهاي خالي و 
كوچك زنده بماند. پس ما هم مي توانيم با الگو گرفتن از اين نوع 
واكنش هاي غريزي و طبيعي، با همين شيوه ها در فضاهاي محدود 

و كوچك، كم ترين آسيب را ببينيم و زنده بمانيم.
اكنون اگر متقاعد شده ايد، بهتر است راه كارها و اصول كلي 

زير را بياموزيد و آنان را در مدارس و خانواده ها اشاعه دهيد.

راهكارها و اصول كلي ايمني
1. در هنگام بروز زلزله و فرو ريختن ساختمان، هر كسي كه 

از روش »خميده و پنهان شدن« استفاده كند، بدون شك محکوم به 
مرگ است. افرادي كه زير اشيايي نظير ميز و اتومبيل پناه مي گيرند، 

در همان جا له مي شوند.
2. هنگامي كه ساختمان تخريب مي شود، وزن سقف روي 
اشيا و مبلمان فرود مي آيد و آن ها را در هم مي كوبد. و در كنار 
آن ها فضاهاي خالي ايجاد مي كند. اين فضاها )مثلث هاي حيات( 
به عنوان نقاط امن، ضامن نجات ما، فرزندانمان و دانش آموزان 
هستند. پس بهتر است، اين فضاهاي خالي را كه احتمال زنده ماندن 
ما را به شدت افزايش مي دهد، شناسايي كنيم و در صورت لزوم، 
نهايت بهره را از آن ها ببريم. البته هرچه اشيا بزرگ تر و محکم تر 
باشند، چون كمتر فشرده مي شوند، فضاي امن تر و مناسب تري را 
دراختيار ما قرار مي دهند. در شکل زير، فضاهاي خالي )مثلث هاي 
حيات( را شناسايي كنيد و عالمت بزنيد. يافتن مثلث هاي حيات 
در داخل منزل و به كارگيري آن ها در صورت لزوم، گام مؤثري در 

مصون ماندن جانمان، هنگام وقوع زلزله خواهد بود.
3. اگر زلزله در شب و زماني كه شما در رخت خواب هستيد روي 
داد، چنان چه روي تخت خوابيده ايد، به پايين بغلتيد و از فضاي ايمن 
و مناسب اطراف تخت براي زنده ماندن سود ببريد. چنان چه روي 
تشك خوابيده ايد، به كنار يك شيء بزرگ نظير كاناپه بخزيد و از 

هنگامي كه ساختمان تخریب مي شود، وزن 
سقف روي اشيا و مبلمان فرود مي آید و آن ها 
را در هم مي كوبد. و در كنار آن ها فضاهاي 
خالي ایجاد مي كند
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از روي آن ها در حال فرار هستند، ممکن است فرو بريزند.
6. به ديوارهاي محيطي و اصلي ساختمان نزديك شويد و يا 
در صورت امکان به بيرون از آن ها برويد. هرچه داخل تر و دورتر 
از ديوارهاي محيطي ساختمان باشيد، احتمال اين كه راه گريز شما 

مسدود شود، بيشتر خواهد بود.
7. كساني كه هنگام وقوع زلزله در خيابان ها داخل خودروي 
خويش مي مانند، وقتي ساختمان هاي مجاور خيابان و يا طبقات 
فوقاني روي آن ها خراب مي شوند، جان خود را از دست مي دهند. 
»نيميتز« شهر سانفرانسيسکو رخ داد؛ زيرا  اين حادثه در آزادراه 
همگي به هنگام زلزله داخل خودروهاي خود باقي ماندند و كشته 
شدند. آن ها اگر از خودروي خويش خارج مي شدند و در كنار 
آن مي نشستند يا دراز مي كشيدند، مي توانستند زنده بمانند؛ زيرا 
همه ي خودروها داراي فضايي خالي به ارتفاع 90 سانتي متر در 

اطراف خود هستند.
8. از خزيدن در داخل خرابه هاي دفاتر روزنامه ها و يا اداراتي 
دارد، دريافتيم كه  انباشته ي زيادي در آن ها وجود  كه كاغذهاي 
كاغذ داراي خاصيت ارتجاعي است و چندان فشرده نمي شود. لذا 
فضاهاي خالي زيادي در اطراف بسته هاي كاغذ به وجود مي آيد كه 

مي تواند در زمان وقوع زلزله مورد استفاده قرار گيرد.

پي نوشت ----------------------------------
1. duck and cover
منابع --------------------------------------
1. www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/index    )زلزله شناسي(
2.www.hupaa.com   )شبکه فيزيك هوپا(

3. دانش آموزان دبيرستان عالمه حلي ناحيه ي 3 مشهد. ريشترهاي بزرگ براي 
آدم هاي كوچك. گاه نامه ي علمي و آموزشي. شماره ي اول. 1385.

4. www.howstuffworks.com
5. www.//earthquake.usgs.gov/regional/world.php
6. www.quake.exit.com
7. www.vojoudi.com/earthquake/index.htm   )مهندسي زلزله(

ي  فضا
خالي اطراف آن استفاده 

كنيد. دراز بکشيد و به حالت جنيني موضع 
بگيريد. اين عمل را در طول روز هم مي توانيد در مواقع خطر 

انجام دهيد.
نادرست معمول، هر كسي كه در  به طريق آموزش هاي   .4
زمان وقوع زلزله زير چارچوب در قرار گيرد، محکوم به مرگ 
است؛ زيرا چارچوب به سمت جلو يا عقب حركت مي كند و 

شخص زير مصالح ساختماني باالي آن در له خواهد شد.
پله ها  نرويد؛ چون  پله ها  زلزله روي  هنگام وقوع  5. هرگز 
داراي گشتاور فركانسي متفاوت از ساختمان هستند و لذا مجزا 
از تنه ي اصلي ساختمان نوسان مي كنند. به عبارت ديگر، پله ها و 
بقيه ي ساختمان  باهم برخورد مي كنند. در نتيجه شکست سازه اي 
در پله اي رخ مي دهد و كساني كه روي پله هستند، قبل از اين كه 
پله خراب شود، توسط گام هاي پله گرفتار مي شوند و به صورت 

وحشتناكي قطع عضو خواهند شد.
از طرف ديگر، پله ها نقاطي هستند كه احتمال تخريب بيشتري 
دارند و اگر هم فرو نريزند، در اثر وزن زياد افرادي كه فريادكشان 

هرگز هنگام وقوع زلزله روي پله ها نروید؛ 
چون پله ها داراي گشتاور فركانسي متفاوت 

از ساختمان هستند و لذا مجزا از تنه ي اصلي 
ساختمان نوسان مي كنند

چارچوب درها هنگام زلزله به سمت 
جلو و عقب حركت مي كند. قرار گرفتن 

زير چارچوب در، موجب له شدن فرد زير 
مصالح ساختماني باالي چارچوب مي شود.
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آلودگي هاي خاك 
و بحران هاي زیست محيطي

ابراهيم براتی )كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى و
دبير دبيرستان هاى شهرستان هاى خمينی شهر و اصفهان(

چكيده
برای حيات  نازك  اين قشر  اهميت  تا يك سانتی متر خاك تشکيل شود،  اين كه مدت زمان زيادی طول می كشد  به  با توجه 
با قدرت تفکر و تعقل، پس از گذراندن تنگناهای متفاوت و غلبه بر طبيعت، به دخالت در اكوسيستم  انسان  مشخص می شود. 
پرداخت. چهره ی اين دخالت به خصوص پس از انقالب كشاورزی  و صنعتی آشکار شد. يکی  از آثار اين استيالی  نابخردانه، ايجاد 
آلودگی های زيست محيطی و صورتی از آن، آلودگی خاك است. اگر آلودگی خاك را وجود يك يا چند ماده يا عنصر شيميايی، معدنی 

 و آلی  مضر با انباشتگی و تراكم مشخص در يك محيط خاكی بدانيم، تأثيرات سيستمی آن در جريان اكوسيستم آشکار می شود. 
زندگی انسان عصر صنعتی  قرن 21 در غالب دو شيوه ی  سکونت اصلی  شهری  و روستايی  ظهور پيدا كرده است كه هر كدام 
انواع  با  فناورانه  تکامل و تحول  نقطه ی  اوج  به عنوان  به جای  می گذارد. شهرها  بر طبيعت  را  تأثيرات خاص خود  و  عوارض 
آلودگی های  صنعتی، فاضالب ها و زباله های  متراكم، و روستاها با استفاده ی  بی رويه ی  از كودهای  شيميايی، سموم دفع آفات نباتی  
پايدار در محيط و علف كش ها، بر آلودگی خاك می افزايند. اين روند با چنان شتابی ادامه دارد كه گويی  بشر به فکر آينده ی  كره ی  
زمين و حيات روی آن نيست. كشورهای درحال توسعه، هرچند مانند كشورهای صنعتی  سهم زيادی  در اين امر نداشته اند، ولی 
 از اين قاعده مستثنا نبوده اند. در كشور ايران، آستانه ی  آلودگی  خاك به حدی  فزونی  يافته است كه بحران های  زيست  محيطی  در 
آينده ای  نه چندان دور، زندگی سالم در شهرها و نواحی  اطراف آن را غيرممکن می سازد. در اين مقاله، برای  مطالعه روی  پديده ی 

 آلودگی  خاك و پيدا كردن راه حل هايی به منظور كاهش اين مشکل از روش های كتاب خانه ای و آماری استفاده شده است. 

كليدواژه ها: خاك، آلودگی  خاك، سموم دفع آفات نباتی، فاضالب، زباله
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مقدمه
فوران های  آتش فشانی  و  به  تنها  پوسته ی  زمين،  تغييرات 
جاری  شدن مواد گداخته روی پوسته ی  زمين، به زير آب رفتن 
سطح  نمی شوند.  منحصر  زمين لرزه  يك  وقوع  يا  و  جزيره  يك 
است دگرگونی  بوده  دستخوش  همواره   كره ی  مسکونی  ما 
]بيسر، 1372: 87[ كه تغييرات خاك بر اثر عوامل انسانی  و طبيعی، 
يکی  از آن هاست. خاك سطحی ترين قسمت پوسته ی  جامد زمين 
به صورت  كه  می شود  ليتوسفر محسوب  و  اتمسفر  بين  رابط  و 
تخريب  هنوز  كه  را  سنگ هايی  كم ضخامت،  و  پوششی سست 

نشده اند، پوشانده است. 
طبق تعريف ژنتيکی، خاك ها بر اثر تخريب فيزيکی و شيميايی 
می شود،  هوموس  تشکيل  سبب  كه  زنده  موجودات  و  سنگ ها 
به وجود می آيد. بنابراين، خاك در درجه ی  اول تركيبی  از مواد معدنی 
و آلی  است. عالوه بر اين، موجودات زنده ی  هوا و آب نيز جزو مواد 
تشکيل دهنده ی  خاك هستند. خاك را می توان مهم ترين بخش حيات 
در كره ی زمين دانست، زيرا محل رويش گياهان و مکان  زندگی 
حيوانات است و بشر رابطه ی مستقيمی با آن دارد. خاك يکی از 
اساسی ترين منابع ماست كه بيشترين سوءاستفاده از آن شده است. 
تقريباً بسياری از احتياجات ما مستقيم و غيرمستقيم از اين قشر نازك 

حياتی  تأمين می شود ]ميلر، 1379: 80[. 
مکان  به  مکان  يك  از  خاك  تغييرات  مورد  در  جغرافی دانان 
ديگر بسيار حساس اند، زيرا اين خاك است كه تعيين كننده ی توليد 
بزرگ  و  قديمی  تمدن های  مثال،  برای  است.  غذايی  محصوالت 
همگی در كنار رودخانه های بزرگی شکل گرفته اند كه زمين های 
اطراف  آن ها قادر به تأمين مواد غذايی مورد نياز اين مردمان بوده 
است. تمدن های منطقه بين النهرين، ايران، مصر و... از اين دسته اند. 
در حال حاضر نيز، مناطقی كه دارای خاك های حاصل خيز هستند، 
كانون های بزرگ  شهری و روستايی را شکل داده اند كه هر گونه 
تغيير غيراصولی در اين زمينه، اثرات مستقيمی بر چگونگی پراكنش 
جمعيت خواهد گذاشت. در عصر حاضر، در حالی كه پيشرفت علم 
و فناوری بسياری از مشکالت را حل می كند، اما به دليل رعايت 
نکردن شرايط زيست محيطی، خود مشکالت پيچيده تری به همراه 
می آورد كه برای حل آن ها نياز به صرف هزينه های هنگفتی است. 
اما به وجود آمدن اين چالش ها و بحران ها، خود فرصتی برای تغيير 
طرز فکر و برخورد با محيط است؛ طرز فکری كه بر مبنای استفاده 

از طبيعت همراه با حفظ آن، يا همان »توسعه ی پايدار« است. 

هدف هاى پژوهش
 1. شناخت عوامل مؤثر بر آلودگی خاك؛

كاهش  و  آلودگی  در  كشاورزی  فعاليت های  نقش   .2 
حاصل خيزی خاك؛

 3. نقش فعاليت های صنعتی در آلودگی خاك؛
 4. بررسی تأثير فعاليت های خدماتی در آلودگی خاك؛

 5. ارائه پيشنهادهايی برای كاهش آلودگی های زيست محيطی 
با تأكيد بر خاك. 

مواد و روش ها
با توجه به موضوع مقاله و تعريف آلودگی خاك، روش 
پژوهش در اين مقاله كتاب خانه ای، كمی و تحليلی است. در 
اين پژوهش، ابتدا راه های آلوده شدن خاك توسط سموم 
در  استفاده  مورد  شيميايی  كودهای  و  نباتی  آفات  دفع 
كشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، نقش مراكز 
صنعتی و خدماتی از طريق وسايل نقليه، فاضالب ها، 
مواد صنعتی و فاضالب های شهری بررسی شده است. 

مراحل كار به شرح زير بوده اند: 
 1. جمع آوری اطالعات مورد نياز از منابع معتبر؛

 2. بررسی و مطالعه ی عوامل متفاوت تأثيرگذار بر 
آلودگی خاك )كشاورزی، صنعت و خدمات(؛

 3. تهيه ی اطالعات با تأكيد بر ايران؛
 4. تحليل يافته ها و نتيجه گيری. 

آلودگى خاك در بخش كشاورزى
در  خود  توليد  بازده ی  بردن  باال  برای  بشر 
كشاورزی متناسب با افزايش جمعيت، به شيوه های 
متفاوتی متوسل می شود و در اين مسير، خسارت 
جبران ناپذيری به خاك وارد می كند كه به بررسی 

آن ها می پردازيم. 

استعمال  طريق  از  آلودگى خاك   .1 
كود شيميايى

برای  الزم  شيميايی  كود  مقدار  تنظيم 
زمين، بدان حد كه تنها نياز گياه را برآورد و 
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هيچ پس مانده ای برای شسته شدن باقی نگذارد، در تئوری امکان پذير، 
ولی در عمل غيرممکن است. در عمل، هميشه مقداری از اين مواد 
از طريق شست وشو از زمين خارج می شوند كه اين امر نه مطلوب 
زارعين است و نه منظور آن ها. در مناطق پرباران، آب اضافی از طريق 
روان آب های سطحی و يا چشمه از زمين خارج می شود كه عالوه 
بر آلودگی خاك، آب ها را نيز آلوده می كند ]نورمن، 1375: 411[. 
از راه های گوناگون باعث آلودگی  خاك می شود؛  كود شيميايی 
ازجمله: تغيير واكنش محيط ) pH ( خاك، افزايش درجه ی شوری 
خاك و كاهش فعاليت موجودات زنده در خاك. به هر صورت، 
استفاده ی بی رويه از كود شيميايی به ويژه در نقاطی كه بارندگی زياد 
است، يا آبياری بيشتر از حد صورت می گيرد، باعث آلودگی آب ها 

نيز می شود. 
آلودگی خاك از طريق كود شيميايی در ايران، بيشتر مربوط به 
مصرف بی رويه و نابه جای آن است. برای مثال، كودی كه در منطقه ی 
شمال كشور، يعنی منطقه ی مرطوب  با خاك اسيدی مصرف می شود، 
در منطقه ی جنوب و جنوب شرقی كه خشك و خاك های آن اغلب 
شور و قليايی هستند نيز استفاده می شود. مصرف زياد كود شيميايی 
در بعضی از نقاط، هم در منطقه ی مرطوب و هم در منطقه ی خشك، 
به خاك و موجودات زنده ی آن لطمه وارد آورده است ]كردوانی، 
1356: 140-135[. استفاده از كودهای شيميايی، از جمله كودهای 

فسفره در ايران طی چند دهه ی گذشته به طور چشم گيری افزايش 
يافته است. مصرف ساالنه ی كود فسفره در سال 1324 در ايران 
حدود 100 تن سوپر فسفات تريپيل بود، در حالی كه اين مصرف 
در سال 1378 به 271 هزار تن دی آمونيوم فسفات و 433 هزار تن 

سوپر فسفات تريپيل رسيد. 

هنگامی كه كودهای فسفات محلول از قبيل فسفات آمونيوم و 
سوپرفسفات تريپيل به خاك اضافه می شوند، غلظت فسفر افزايش 
می يابد، اما پس از مدت كوتاهی، درنتيجه ی  واكنش با خاك، ميزان 
فسفر محلول در خاك رو به كاهش می گذارد و قسمت عمده ی 
فسفر در فاز جامد نگه داری می شود. از اين فرايند در اصطالح با 
عنوان »تثبيت فسفر« نام برده می شود. افرايش  بيش از حد در ميزان 
فسفر خاك های سطحی می تواند آثار زيان باری به دنبال داشته باشد. 
مثاًل در گياهان مسموميت فسفری  ايجاد می كند. ازدياد بيش از حد 
ميزان فسفر در خاك، عالوه بر اثر منفی بر گياهان زراعی، می تواند 
باعث آلودگی های زيست محيطی نيز بشود. كودهای شيميايی غالبًا 
حاوی ناخالصی فلزات سنگين هستند. اين فلزات، آالينده ی خاك 
محسوب می شوند و ممکن است توسط گياهان جذب و از اين 
طريق وارد زنجيره ی غذايی حيوانات و انسان شوند و مشکالت 

 .]Tisdale, 1985: 13[ فراوانی به وجود آورند

137313741375137613771378نوع كود

8889321133137110481234اوره

154140229208161158نيترات آمونيوم

1069342528سولفات آمونيوم

781817468382372271دی آمونيوم فسفات

27365353198334ـسوپر فسفات تريپيل

1311427777128سولفات پتاسيم

52125ــــكلريد پتاسيم

85ـــــكود مخلوط

194619332226242519332366جمع

جدول 1. مصرف كودهاى شيميايى در ايران )برحسب هزار تن(

مأخذ : رحمانی ،  پايان نامه كارشناسی ا رشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان،1384
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شوری را به وجود می آورد، ولی توجه زيادی به آن نشده است. 
لجن فاضالب نيز حاوی مقدار زيادی نمك است كه باعث افزايش 

شوری خاك می شود ]يگانه، 1383: 13[. 

نباتى و  آفات  از طريق سموم دفع  آلودگى خاك   .2 
علف كش ها

سموم يکی ديگر از مواد آلوده كننده ی خاك محسوب می شوند 
كه بعضی از آن ها پايداری بااليی در طبيعت دارند. بسياری از اين 
سموم، پس از اين كه روی گياه پاشيده شدند، وارد خاك می شوند 
و حالت سمی خود را بالفاصله از دست نمی دهند، بلکه تا مدت ها 
اثر مسموم كننده دارند. از اين رو، اغلب بازمانده های آن ها در خاك 
موجب آلودگی خاك می شوند. برای مثال »د.د.ت« تا 12 سال بعد 
از به كارگيری، 39 درصد از آن در خاك باقی می ماند. يا »هپتاكلر« تا 

14 سال بعد از كاربری، 16 درصد از آن در خاك باقی می ماند. 
سموم در خاك اثرات نامطلوب زيادی دارند. ضمن اثر روی 
كندی  موجب  مؤثرند،  خاك  تهويه ی  در  كه  ارگانيسم ها  ماركرو 
رشد يا نابودی ميکروارگانيسم خاك می شوند. بنابراين روی قدرت 
حاصل خيزی خاك اثر می گذارند. پايداری سم در خاك عالوه بر 
اثر  نيز  متفاوت خاك  بر خواص  آن،  بر ساختمان شيميايی  تأثير 
می گذارد. سموم در خاك به آب منتقل می شوند، بنابراين آلودگی 
خاك منبع ورود سم به آب و درنتيجه به آب زيان، گياهان و باالخره 
انسان است. سموم پردوام در خاك، يا مستقيماً جذب گياه می شوند 
يا در اثر فعل و انفعاالتی به مرور زمان به مواد سمی ديگری تبديل 
می گردند و جذب ريشه ی گياهان می شوند. انسان هم كه از گياه و 
گوشت تغذيه می كند، بيشتر در معرض مسموميت مزمن اين گونه 

استفاده ی بيش از حد از كودهای شيميايی در شور شدن خاك 
نيز تأثير دارد. ايران كشوری خشك و كم آب است و به استثنای 
گيالن و مازندران، در بقيه ی نقاط با كمبود بارندگی مواجه است. باال 
بودن تبخير بالقوه ی  خاك نسبت به ميزان بارندگی ساالنه، موجب 
پيدايش شوری و قليايی شدن خاك می شود. شور شدن طبيعی خاك 
از يك طرف و پيدايش شوری های ثانويه )از طريق كود شيميايی( 
از طرف ديگر، نتيجه ی مديريت ناصحيح منابع آب و خاك است كه 
موجب ايجاد مشکالتی شده است ]حاجی زاده، 1368: 93[. ذكر اين 
نکته الزم است كه »تمركز امالح«، وقتی آلودگی محسوب  می شود 
كه حالت حاد داشته باشد. بنابراين آلودگی شوری وقتی بر خاكی 
عارض می شود كه تحت تأثير نمك های محلول مضر قرار گيرد. 
پس تراكم هر نمکی نمی تواند آلودگی باشد ]سينگر، 1370: 22[. 
زياد بودن نمك، مشکلی از عدم توازن شيميايی در خاك به شمار 

می رود كه كود شيميايی از آن جمله است ]رامشت، 1369: 136[. 
در  استفاده  غيرقابل  و  شور  اراضی  وسعت  حاضر،  حال  در 
سطح كره ی خاك به 40 ميليون هکتار می رسد 4/5 ميليارد هکتار 
زمين، يعنی 34 درصد از كل مساحت زمين هم در مراحل متفاوت 
بيابان زايی قرار دارد. در اين مناطق، 850 ميليون نفر زندگی می كنند 
كه زيربنای زندگی همه ی آن ها در خطر است. خاك های شور به طور 
طبيعی در مناطق خشك و نيمه خشکی وجود دارند كه بارندگی 
ساالنه ی آن ها كم، زهکشی آن ها بد، و تبخير از سطح خاك در 
آن ها شديد است. در چنين شرايطی، نمك های محلول می توانند 
در افق سطحی تجمع يابند و مشکل شوری  در اثر فعاليت های 
انسان تشديد شود. برای مثال، آبياری با آب شور حاوی سديم زياد، 
باعث شور شدن خاك می شود. هرچند كاربرد زياد كود آلی خطر 

اثرات احتمالىتحرك آاليندهمكان هاى آلوده شوندهگروه آالينده ها

ايجاد سرطان و بيماری اعصابكممزارع، كارخانجات و فرودگاه هاتركيبات مورد استفاده در كشاورزی

سرطان زاكم تا زيادمراكز و ايستگاه های توليد و توزيعبنزين و گازوئيل

سرطان زامتوسط تا زياداماكن دفع زباله های شهریرنگ ها

سرطان زامتوسط تا زيادكارخانجات توليدیحالل ها

سرطان زاكم تا متوسطكارخانجات توليد گاز و قطرات زغال سنگهيدروكربن های آروماتيك

جدول 2. تقسيم بندى تركيبات آلى آالينده هاى خاك

مأخذ:كرمی،پايان نامه ي كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، 1383
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سموم قرار دارد. 
از عوارض مسموميت مزمن در انسان، بروز بيماری خطرناك 
سرطان است. امروزه به جای اين مواد سمی، مواد  كم خطرتر جانشين 
شده اند. پيشرفت ديگری كه حاصل شده، پيدايش علف كش های 
هورمونی است كه ظرف چند هفته تجزيه می شوند و درنتيجه 
نمی توانند منشأ آلودگی جدی و مهمی باشند. تركيبات آلی نيز از 
عمده ترين آالينده های خاك محسوب می شوند. گروهی از مواد 
آالينده ی آلی حالليت بسيار كمی در آب دارند. اكثر آفت كش ها و 
هيدروكربن های آروماتيك چندهسته ای در اين گروه قرار دارند و 
در شبکه ی خاك پايداری زيادی از خود نشان می دهند. بعضی از 
تركيبات آلی مانند هيدروكربن های آليفاتيك نيز با داشتن فشار باال 

به سهولت تبخير و به اتمسفر منتقل می شوند. 

آلودگى خاك در بخش صنعت
 1. آلودگى خاك از طريق دود كارخانه ها و سوخت 

موتور خودروها
گاز  صورت  به  كه  خودروها  و  كارخانه ها  آلوده ی  مواد 
درمی آيند؛ توسط باران و برف بر اثر قوه ی ثقل سقوط می كنند. در 
اين صورت،  يا روی گياهان می نشينند و يا وارد خاك می شوند. 
از جمله تركيباتی كه از اين طريق وارد خاك می شوند، می توان 
تركيبات گوگردی، مواد راديواكتيو، اسيد سولفوريك و... نام برد. 
باريدن باران های اسيدی يکی از نمونه های بارز اين آلودگی هاست. 
براساس مطالعات انجام شده روی كارخانه ی »گچ طبس« مشاهده 
شد كه ذرات گچ معلق در هوا روی زمين های اطراف می نشيند و 
اليه ی سفت و غيرقابل نفوذی به وجود می آورد و مانع از نفوذ و 

رويش هر نوع گياه می شود. 
خاك های  سطحی  در تماس مستقيم با محيط هستند. بنابراين 
الزم است، بين خاك هايی كه سرب خود را فقط از منابع طبيعی 
به دست و خاك هايی كه به وسيله ی انسان آلوده شده اند، تمييز 
داده شود. در بررسی های انجام شده روی خاك های سطحی دنيا، 
گرديده  عنوان  ميليون  در  خاك ها 25  در  غلظت سرب  متوسط 
است ]Pendias, 1992: 187-198 [. در نمونه برداری از خاك های 
متوسط سرب در خاك های كشاورزی  آمريکا،  ميشيگان  اطراف 
11 ميکروگرم بر گرم و در ايرلند، حداكثر مقدار 045 ميکروگرم 
اندازه گيری شده است. تجمع سرب در غبار و  سرب در خاك 
خاك اطراف خيابان ها و ساختمان ها مستقيماً به مقدار ترافيك جاده 

و خيابان های نزديك مربوط می شود. منابع ديگر سرب عبارت اند 
از: تابلوها و رنگ های نقاشی ساختمان، مواد ساييده شده ی الستيك 
اتومبيل ها، زغال سنگ، پالستيك ها و كارخانه های الستيك سازی، 
حشره كش ها، آبکاری های فلزی، باتری های ماشين و كارگاه های 

 .] Alloway, 1990: 177-196  [ رنگ سازی
همان طور كه در جدول 3 ديده می شود، بررسی وضعيت خاك 
با توجه به غلظت زمينه ی سرب در خاك های هر منطقه نيز می تواند 
اندازه گيری  شده و  صورت گيرد. بررسی  دامنه ی غلظت سرب 
غلظت زمينه آن، آلودگی خاك در تمامی مناطق توسط سرب حاصل 
از وسايل نقليه را نشان می دهد. هم چنين، با مقايسه ی غلظت سرب 
در خاك های سطحی هر منطقه تا فاصله ی 100 متری، معلوم  شده 
است كه ميزان آلودگی با فاصله گرفتن از جاده كاهش می يابد. با 
توجه به جدول می توان گفت، رابطه ی مستقيمی بين حجم ترافيك 
بنابراين  دارد.  وجود  سطحی  خاك های  سرب  غلظت  و  جاده ها 
می توان نتيجه گرفت كه: اوالً آلودگی خاك اطراف جاده ها، ناشی از 
ذرات خارج شده از اگزوز وسايل نقليه است، و ثانياً حجم ترافيك 

جاده در ميزان آلودگی خاك نقش اساسی دارد. 

زائد  مواد  و  فاضالب ها  طريق  از  خاك  آلودگى   .2 
صنعتى

فاضالب های صنعتی، به خصوص كارخانه هايی كه با تركيبات 
مسی و سربی سروكار دارند، آثار آاليندگی بيشتری بر جای می گذارند. 
فاضالب هايی كه محتوی اسيد سيائيدريك هستند، تأثير مخربی بر 
حاصل خيزی خاك برای  مدت زمان طوالنی دارند. برای مثال، تنها 

دامنه ى غلظت زمينه ى سرب در مناطق شهرى
خاك )ميكروگرم بر گرم(

30-17/5انزلی

20-10رامسر

40-25كرج

35-20دليجان )شرق(

40-22/5دليجان )غرب(

جدول 3. ميزان غلظت سرب در برخى مناطق كشور

مأخذ: رحمانی، 1384.
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شهر صنعتی البرز روزانه 13 هزار مترمکعب از فاضالب های صنعتی 
خود را بدون آن كه هيچ گونه عمل تصفيه ای روی آن ها انجام شود، 
به زمين های مجاور تزريق می كند. فاضالب شهر صنعتی كاوه نيز 
در زمين های اطراف تخليه می شود. هم چنين، ساالنه 2676 ميليون 
مترمکعب فاضالب توسط 400 كشتارگاه در محيط تخليه می شود 

]سلطانی، 1381: 22[. 
البته عده ای می گويند، پسماند صنعتی آن طور كه شايع است 
تدافعی مجهز  ابزارهای  به  زنده  زيرا طبيعت  نيست.  وحشت آور 
است. برای مثال، از قدرت خودپااليی طبيعت نام می برند. ولی اگر 
فاضالب های صنعتی به رودخانه ای سرازير شوند، هيچ باكتری قادر 
به مقاومت در برابر اين همه سموم صنعتی نيست. بنابراين قدرت 

پااليش طبيعت محدود می شود. 
هر روزه در استان اصفهان مقادير زيادی پسماند حاصل از زندگی 
شهری و فعاليت های صنعتی توليد می شود. مطالعات انجام گرفته در 
مورد 70 واحد  از كارخانه های صنعتی اصفهان نشان می دهد كه 
ساالنه 8/8 ميليون تن مواد زائد در اين واحدها توليد می شود كه 
53/3 درصد آن را تركيبات مايع، 37/4 درصد آن را تركيبات جامد 
و 9/3 درصد را لجن تشکيل می دهد. به عالوه، 84 درصد از حجم  
پسماندهای واحدهای توليدی را تركيبات سمی و 2/86 درصد را 
تركيبات باويژگی سمی خورندگی تشکيل می دهند. نيمی از حجم 
پسماندهای مزبور به فاضالب های صنعتی مربوط می شود. بدين 
ترتيب، حجم پسماندهای جامد حاصل از فعاليت های صنعتی بالغ 
بر 4/4 ميليون تن می شود كه بيش از 3 ميليون تن، يعنی 69/45 
درصد آن مواد سمی تشخيص داده شده است. منشأ آلودگی فيزيکی 
خاك نيز كه بيشتر به دست انسان انجام می گيرد، انواع كارخانه های 
صنعتی، سنگ بری ها ويا تفاله های ساختمانی هستند. هرچند  اين 
آلودگی ها را در سطح محدودی  می دانند، ولی موجب تخريب و 
از ميان رفتن بستر خاك می شوند و آن را از مسير بهره دهی طبيعی 

خود خارج می سازند. 

آلودگى خاك در بخش خدمات )زباله ها و فاضالب هاى 
شهرى(

خاك آلوده می تواند موجب انتقال عوامل بيماری زای بسياری 
به انسان شود ]Ronaldo, 1987: 22 [. موادی كه زباله های شهری 
را تشکيل می دهند، گرچه در نقاط و كشورهای مختلف متفاوت 
هستند، اما اثر زيان بخش آن ها غيرقابل انکار است. زباله های شهری 

از مواد متفاوتی تشکيل می شوند كه در جدول 5 چگونگی آن آورده 
شده است: 

چنان كه در جدول مذكور ديده می شود، درصد قابل توجهی از 
زباله های شهری را موادی تشکيل می دهند كه قابل برگشت به طبيعت 
هستند و مقداری از آن ها نيز مانند فلزات و پالستيك قابل بازساخت 
مجددند. بنابراين، برنامه ريزی و توجه به فاضالب و زباله های شهری 
امری ضروری است. برای مثال، در تهران از سال 1340 به بعد، 
انتقالی از حوضه های  عالوه بر تغذيه ی طبيعی، سفره ی آب های 
اطراف شهر به صورت فاضالب وارد سفره ی آب زيرزمينی شهر 
شده است، اما آب كمتر از ورود آن است. اين تفاوت مقدار آب 
ورودی و خروجی، در داخل سفره ذخيره می شود. درنتيجه، قسمت 
بيشتری از خاك توسط آب اشباع می گردد كه باعث باال آمدن آب 
در جنوب تهران می شود. اين امر عالوه بر آلوده كردن آب ها خاك 
جنوب شهر را نيز آلوده و محيط را برای زيستن غيربهداشتی می كند 

]مواليی، 1375: 72-73[. 
در ايران مهم ترين روش دفع زباله، انباشت آن است. در اين 
روش، همواره قسمتی از طبيعت آزاد  را به عنوان محل دفن درنظر 
می گيرند و چون ظاهراً دفع زباله موضوع مهمی به نظر نمی رسد، 

درصد وزنىاجزا

30-17/5مقوا

20-10روزنامه

40-25كاغذ باطله

35-20پالستيك

40-22/5چرم و الستيك

12پسماند كاغذی

7چوب

10زائدات باغی

3پارچه و منسوجات

10شيشه و چينی

8فلزات

جدول 4. تركيبات زباله ى شهرى

مأخذ: فصل نامه ی محيط زيست، 1373.
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برای دفن آن هيچ گونه مطالعه ای انجام نمی گيرد و فقط به عامل 
مسافت و حمل و نقل می انديشند. حال آن كه توجه صرف به 
جنبه های اقتصادی نمی تواند  پاسخ گوی نيازهای بهداشتی جامعه 
سلطانی،  ]بهرام  باشد  آن  از  ناشی  زيست محيطی  عوارض  و 

 .]214 :1381
آلودگی  مشکالت  بر  آن، خود  دفن  و  زباله  جمع آوری 
محيط می افزايد. به هر صورت، مسئله ی اصلی اين نيست كه 
زباله را از بين ببريم، بلکه اين امر مورد توجه است كه چه بسا 
از بين بردن موادآلوده و زائدات  شهری خود به وسيله ی 
از  ديگری  نوع  باعث  و  گيرد  انجام  ديگر  شيميايی  مواد 
آلودگی شود ]شيعه، 1376: 27[. البته در يك اكوسيستم 
دست نخورده، زباله ها به وسيله ی باكتری ها تجزيه می شوند 
و مجدداً توسط گياهان مورد استفاده قرار می گيرند. يك 
محيط پرجمعيت انسانی به قدری زباله توليد می كند 
نيست  آن  طبيعی  تجزيه ی  به  قادر  خارج  محيط  كه 
و بحران از همين جا شروع می شود. روال جديدی 
كه امروزه برای دفع فاضالب دنبال می شود، كاربرد 
نگرانی های  كه  است  كشاورزی  اراضی  در  آن ها 
متعددی ايجاد كرده است. زيرا ضايعاتی مانند لجن 
فاضالب، برای كشاورزی طراحی نشده اند و در 
سطوح متفاوت از تصفيه، دارای تركيبات متفاوت 
و بعضاً مضر هستند. از جمله مشکالتی كه كاربرد 
لجن فاضالب در اراضی زراعی پديد می آورد، 
غلظت  افزايش  يا  زيرزمينی  آب های  بر  تأثير 
عناصر غذايی وارد شده به آب های زيرزمينی 
است. لجن فاضالب، غنی از نيتروژن و فسفر 
توسط  عناصر  اين  كه  صورتی  در  است، 
پوشش گياهی منطقه مصرف نشوند، وارد 
آب می شوند و آلودگی آب را نيز به همراه 

خواهند آورد ]كرمی، 1383: 16[. 

منبع  يك  عنوان  به  فرسايش 
آلودگى براى خاك

هنگام بحث درباره ی فرسايش بايد 
به اين نکته توجه داشت كه اين پديده 
قدرت  كاهش  يکی  دارد:  جنبه  دو 

توليدی زمين و ديگری مزاحمت مواد فرسايش يافته. بنابراين توجه 
ما در اين جا بيشتر بر قسم دوم است. به دليل باال گرفتن نگرانی 
عمومی و توجه همگانی به مسئله ی آلودگی محيط در سال های 
اخير، بايد رابطه ی بين فرسايش خاك و آلودگی را نيز بررسی كرد. 
بعضی  در  می توانند  رسوبات  رسوبات.  وسيله ی  به  آلودگی  مثل 

شرايط و احوال، حاصل خيزی زمين را كاهش دهند. 

نتيجه گيرى و ارائه ى راهكار
ديديم كه آلودگی های محيط، از آن جمله آلودگی خاك، بيشتر 
به خاطر افزايش توليدات كشاورزی و صنعتی و به طور كل رفع 
نيازمندی ها صورت می گيرد. تخريب طبيعت و ظهور شکل های 
متفاوت آلودگی محيط زيست، نه تنها محصول فناوری ناسازگار با 
محيط و به كارگيری غيرعقاليی آن، بلکه بيشتر از هر چيز حاصل 
تفکر غيرمنطقی درباره ی امکانات و محدوديت های محيط زيست 
است. می توان گفت، مبارزه با آلودگی خاك كشاورزی در كشورهای 
درحال توسعه آسان تر از كشورهای صنعتی و پيشرفته است؛ زيرا 
كشاورزی در كشورهای درحال توسعه هنوز در مرحله ی ابتدايی از 
صنعتی شدن است و كود شيميايی و سموم دفع آفات نباتی و مانند 
اين ها به آن ميزان كه در كشورهای توسعه يافته مصرف می شود، در 
اين كشورها رواج چندانی نيافته است. به اين دليل، مسئله ی آلودگی 
آن طور كه در كشورهای پيشرفته بغرنج شده، در كشورهای درحال 

توسعه چندان خطرناك نشده است. 
استفاده ی صحيح از مواد زائد شهری و كودهای آلی، عالوه بر 
بهبود خصوصيات فيزيکی و شيميايی، بر خصوصيات بيولوژيکی 
خاك نيز اثرات بسيار مفيدی خواهد داشت ]يحيی آبادی، 1384: 

 .]3
می توان برای تقويت خاك به جای استفاده از كود شيميايی از 
كود حيوانی استفاده كرد. در شرايطی كه كود حيوانی در دست رس 
نيست، می توان از كاه به عنوان ماده ی آلی بهره برد. برای تقويت خاك 
نيز می توان از گياهان آبادكننده )كود سبز(استفاده كرد و موجبات 
تقويت خاك را فراهم آورد. تا حد امکان در مناطق گوناگون گياهانی 
كاشته شود كه مقاوم باشند و كمتر دچار آفات گياهی شوند تا از اين 
طريق، استفاده از سموم كاهش يابد. در صورت ضرورت، از سمومی 

استفاده شود كه پايداری كمتری در خاك و گياه دارند. 
مبارزه ی  بيولوژيك را می توان يکی از روش های بسيار مؤثر در 
اين زمينه به حساب آورد. استفاده از حشرات به صورت ارگانيسم 
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طبيعی نيز می تواند بسيار مؤثر باشد. استفاده از سم به نحوی كه تا 
حدامکان گونه های مدنظر را از بين ببرد و به ساير گونه ها خسارتی 
مبارزات  از  تركيبی  گرفتن  كار  به  است.  سودمند  نياورد،  وارد 
شيميايی و بيولوژيك، اقدام الزم ديگری است كه می توان انجام داد 
]ادينگتون، 1381: 20[. علف های هرز را نيز می توان بدون استفاده 
از علف كش ها از بين برد؛ چنان چه تا قبل از پيدايش اين مواد، اين 
كار با روش های سنتی انجام می گرفت. در صورت وسيع بودن سطح 
زير كشت و نبود امکان استفاده از روش های سنتی، استفاده از وسايل 
مکانيزه ی جديد كه تنها به سوزاندن علف های هرز از طريق اشعه و 
گرما می پردازند هم می تواند مفيد باشد. شخم زدن مکرر زمين بعد 
از سبز شدن علف هرز، می تواند اقدام فيزيکی خوبی برای از بين 

بردن علف های هرز باشد ]سپاسگزاريان، 1347: 25[. 
دفع صحيح و اصولی فاضالب و ضايعات به صورت بهداشتی 
امری ضروری  نيز  نباشند(  به محيط  قابل برگشت  )ضايعاتی كه 
است. بازيافت زباله های قابل برگشت به طبيعت يکی از راهکارهای 
باصرفه ی اقتصادی بسيار خوب در اين زمينه به شمار می رود. مدفون 
كردن بهداشتی مواد زائد جامد، يکی ديگر از گزينه های مقبول و 
از  مناطق شهری جهان محسوب می شود.  از  بسياری  در  منطقی 
محسنات اين روش، رعايت اصول مهندسی همراه با مالحظات 
بهداشتی و زيست محيطی است. دفن مواد زائد شهری می تواند بسيار 
اقتصادی باشد. از روش های ديگری كه در حفاظت خاك نقش 
مؤثری دارد، كاشت درختان و »مالچ پاشی« است. علف ها و ساير 
گياهان از ضربه ی  مستقيم قطرات باران به سطح خاك و درنتيجه از 
فرسايش آن جلوگيری می كنند و هنگام جريان يافتن هرز آب  مانع 
شسته شدن خاك می شوند. ريشه ی گياهان در خاك هم موجب 
باز شدن كانال های متعددی می شود كه آب از طريق آن ها در خاك 
نفوذ می كند و وضع خاك را بهبود می بخشد. اگر خاك يك منطقه 
را كه دارای پوشش نباتی خوبی نيست؛ با مالچ بپوشانيم، مالچ به 
صورت محافظی در برابر آب و باد عمل می كند و از نابودی خاك 
جلوگيری خواهد كرد. از خواص ديگر مالچ جلوگيری از تبخير 
رطوبت خاك در اثر تابش نور خورشيد و وزش باد است ]فوستر 
و آدريان، 1369: 40-36[. به طور كلی، موجودات زنده وضعيت 
محيط را تغيير می دهند و بر آن مؤثرند. برای مثال، گياهان با 
ترشح موادی از ريشه ها، تركيبات كانی خاك را تغيير می دهند 
تغييرات  بر پوسته ی زمين،  افزودن مواد آلی  يا  انباشتن  با  و 
اساسی در آن پديد می آورند و از فرسايش خاك به عنوان منشأ 

آلودگی جلوگيری می كنند ]نيشابوری، 1374: 10[. 
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اثرات زیست محيطی
 دریاچه ی سد زاینده رود

 صفدر اسالمی فر
كارشناس ارشد اقليم دانشگاه اصفهان  

چكيده  
حداكثر  مخزن  حجم  با  زاينده رود،   سد 
با مساحت 54كيلومتر مربع،  1470ميليون متر مکعب )در تراز 2063متر( و درياچه ای 

يك زيست بوم پويای محلی را به وجود آورده است كه به دليل كاربرد چند منظوره، چون تأمين بخشی از آب 
شرب استان های اصفهان، چهارمحال وبختياری و يزد، تأمين آب كشاورزی حوضه ی زاينده رود و توليد برق، 

اهميت بسيار زيادی دارد. هم چنين به علت هم جواری با قطب های بزرگ جمعيتی، صنعتی و گردشگری، نقش 
مهمی در حيات اقتصادی منطقه ايفا می كند.  

در اين پژوهش، با روش توصيفی، اسنادی و آماری، با استفاده از ماتريس و تن ورائو1، اثر كل ريز فعاليت های 
اثر، كّمی سازی و بررسی  براساس حاصل ضرب اهميت و دامنه ی  بر متغيرهای زيست محيطی  سد زاينده رود 
شده اند. اين بررسی نشان داد كه درياچه ی سد زاينده رود، به رغم اثرات منفی بر زمين، آب، زيستگاه های گياهی 

و جانوری منطقه، به دليل تعديل شرايط آب وهوايی در مقياس ميکروكليمايی، بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی 
اثرات  تعديل  در جهت  پايان،  در  است.  داشته  مثبت  اثر  منطقه  در  آن،  تفريحی  زيبايیـ  جنبه ی  و  بهداشتی،  و 
زيست محيطی، راهکارها و برنامه هايی برای بهسازی، پايداری محيطی و خودپااليی درياچه ی سد زاينده رود پيشنهاد 

شده اند.  
   

كليد واژه ها: درياچه ی سد زاينده رود، ماترس وتن و رائو، آالينده ها، رسوب، اثرات زيست محيطی، پايش.  
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   مقدمه  
شايد بتوان گفت، مهم ترين نگرانی مردم ساكن زمين و دولت ها، 
از گذشته تاكنون، مسئله ی آب و نياز به ذخيره ی آن بوده است. 
آب از نقطه نظر كّمی و كيفی، بستر و هادی توسعه ی همه جانبه 
محسوب می شود. لذا از ديرباز احداث سد به عنوان راه حل مناسبی 
برای تأمين آب برای مصارف كشاورزی، شرب و صنعت، توليد 
انرژی برقابی، كنترل كيفی و نيز كنترل سيالب شناخته شده است. 
ولی بايد اذعان كرد كه تقريباً هيچ سدی نيست كه دارای مسئله و 
مشکل زيست محيطی نباشد. سد با متوقف كردن جريان رودخانه 
حد  در  ناپايداری،  عامل  يك  به عنوان  می تواند  آب  ذخيره ی  و 
توان تحمل محيط زيست نباشد. ساخت غيراصولی سدها، مسائل 
زيست محيطی فراوانی را به دنبال دارد؛ از جمله: كاهش عمر مفيد 
مخازن به علت ورود رسوبات بيش از حد به آن ها، مسئله ی كيفيت 
پايين آن سدها و مسائل و مشکالت بهداشتی ناشی از آب ها، شور 
شدن اراضی كشاورزی، اختالل در مسير مهاجرت بعضی از ماهی ها، 
كاهش مواد مغذی در آب پايين دست سدها و در نتيجه افزايش 
استفاده از كودهای شيميايی در زمين های كشاورزی برای جبران 

كمبود مواد مغذی.  
به لحاظ بروز تغييرات شديد در شاخص های كمی جمعيت و 
توزيع مکانی مراكز جمعيتی و صنعتی در محدوده های جغرافيايی 
لحاظ  به  چه  نيازها،  مسئله ی  سدها،  آبخور  و  آبريز  حوضه های 
به  كاماًل دگرگون می شود. هم چنين،  لحاظ كّمی،  به  تنوع و چه 
علت محدوديت های مربوط به آلودگی محيط زيست و وارد شدن 
آالينده های گوناگون با روندی فزاينده به منابع سطحی و زيرزمينی، 
گسترش روز به روز استفاده های تفريحی و گردشگری از مخازن 
سدها، و نيز انتقال بين حوضه ای آب به منظور رسيدن به توسعه ی 
پايدار منطقه ای و پيامدهای وارده بر محيط زيست فيزيکیـ  انسانی 
اثرات مثبت و منفی زيست محيطی سدها  اكولوژيکی، بررسی  و 
زيست محيطی«  »پااليش  عنوان  تحت  جديدی  تعريف  ارائه ی  و 

اجتناب ناپذير است.  
به طور كلی، تقسيم بندی اثرات سد روی محيط زيست را می توان 
به اين شرح بيان كرد: تغيير كيفيت آب )در مخزن، در پايين دست و 
در مصب رودخانه ها(، اثرات اقتصادیـ اجتماعی، اثر روی آب های 
زيرزمينی، اثر روی جوامع گياهی و جانوری )اثرات زيستی(، اثرات 
ژئوفيزيکی، اثر هيدرولوژی رودخانه ها و تغييرات آب وهوايی، و 

اثرات بهداشتی.  

اما سدها با ايجاد درياچه ای مصنوعی، ارزش های شناخته شده ای 
را به صورت ارزش های گونه ای، حفاظتی، تعادل محيطی، اقتصادی ـ   
و  غذايی ـ   تغذيه ای  ميکروكليمايی،  گردشگریـ  تجاریـ  ورزشی، 

تحقيقاتی و آموزشی ارائه می دهند.  
   

حدود و موقعيت جغرافيايى  
مترمکعب و  ميليون  با حجم 1470  زاينده رود  درياچه ی سد 
مساحتی حدود 54كيلومتر مربع، در تراز 2063 متری از سطح دريا 
و به مختصات 36َ  32ْ تا  47َ  32ْ عرض شمالی و  25َ  50ْ  تا   247َ  
50ْ طول شرقی، در داخل حوضه ی آبريز درياچه ی سد زاينده رود به 
مختصات جغرافيايی  54َ  49ْ تا  45َ  50ْ شرقی و عرض جغرافيايی 
18َ  32ْ تا  12َ  33ْ شمالی، در مشرق رشته كوه های شرقی زاگرس 
قرار دارد. سد زاينده رود در طرفين مرز سياسیـ   اداری استان های 
شمال  110كيلومتری  حدود  در  بختياری  چهارمحال  و  اصفهان 
غربی شهر اصفهان واقع شده است. )شکل1(. ظرفيت های باالی 
كشاورزی، توريستی و طبيعت بکر اطراف سد، و نيز نزديکی به 
دومين قطب صنعتی بزرگ كشور )اصفهان(، از جمله ويژگی های 
مهم موقعيت نسبی سد محسوب می شوند كه مطلوبيت های متعددی 

در توسعه ی منطقه ايجاد كرده اند.  
   

ويژگى هاى طبيعى  
با وجود واقع شدن درياچه ی سد زاينده رود در نوار فوق حاره 
كه مهم ترين ويژگی آن كمبود رطوبت است، و به دليل كوهستانی 
قانون فرامداری نقض و تعديل شده است.  اين منطقه  بودن، در 
به عالوه، جهت ناهمواری ها نيز در بيالن آبی و تبخير و حضور 
رطوبتی محدوده ی مطالعاتی ما دارای اهميت فراوانی است؛ زيرا 
شار انرژی به شدت در كنترل جهت ناهمواری هاست.  در منطقه ای 
از شرق كوه های زاگرس درياچه ی سد زاينده رود واقع شده است، 
جهت شيب عمومی از غرب به شرق و از اطراف به سمت درياچه 
سد است كه عمده ترين سنگ های حوضه عبارت اند از: آهك، مارن 
در محدوده ی سد عمدتًا  نوع خاك ها  و  بختياری  گنگلومرای  و 
لومی رسی است. در اين حوضه زمين های جنگلی و مرتع، كاربری 
غالب دارند، به طوری كه نيمی از مساحت حوضه ی آبريز سد را مرتع 
و 19/5 درصد آن را جنگل تشکيل می دهد. انواع كاربری اراضی 

عمده در اين حوضه در جدول1 آمده است.  
ميان  در  گرفتن  قرار  به دليل  زاينده رود  آبريز سد        حوضه ی 
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ارتفاعات زاگرس، دارای سازوكارهای ريزش برف و باران است 
و بارش ها توزيع زمانیـ مکانی نامناسبی دارند. آب در قسمت باال 
دست حوضه به دليل ارتفاع و شيب زياد، از منطقه خارج می شود 
ولی در پايين دست، مورد استفاده كشاورزی قرار می گيرد. دراين 

و خطوط انتقال بين حوضه ای آب، خيلی كم با نمره ی 1 و دامنه ی 
اثر آن ها نيز كم و منفی با نمره ی 1- در نظر گرفته می شود. دامنه ی 
اثر آبخيزداری هم كم با نمره 1+ و اهميت اثر خيلی كم با نمره ی 

1 است.  

جدول 1. كاربرى اراضى در حوضه ى آبريز درياچه ى سد زاينده رود به درصد

بدون كاربریباتالقزير ساخت هامرتعجنگلكشت ديمكشت آبیمساحت به كيلومترنام حوضه       كاربری

424616/310/519/551/511/10/1سد زاينده رود

حوضه ی آبريز، دو شبکه ی رودخانه ای شامل زاينده رود و پالسبحان 
در  مستقيماً  كه  گرفته اند  قرار  رزوه  و  سمندگان  رودخانه های  و 

درياچه ی سد تخليه می شوند.  
   

روش ها  
آن چه در بررسی اثرات زيست محيطی سدها ارزشمند است، 
شناسايی، اندازه گيری و جمع بندی اين اثرات و تبديل اندازه گيری ها 
به واحدهای كّمی مشترك است. با توجه به برتری روش ماتريسی 
زمانی  مقاطع  در  را  پروژه  زيست محيطی  پيامدهای  می تواند  كه 
متفاوت با در نظر گرفتن نوع فعاليت در آن بررسی كند، در اين 
بررسی از ماتريس و تن و رائو استفاده شده كه در آن، جمع جبری 
حاصل ضرب های اعداد مربوط به اهميت اثر در دامنه ی اثر، در يك 
خانه ی سه قسمتی، مبنای تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با اين 
روش می توان تمامی ريز فعاليت های وابسته به پروژه را كه اثرات 
زيست محيطی مثبت و منفی دارند، شناسايی كرد. پس از محاسبه ی 
حاصل جمع ستون های ماتريس، نمره ی نهايی پروژه بر پارامترهای 

زيست محيطی نشان داده می شود )ماتريس1(.  

 نتايج  
فشردگى، فرونشينى، فرسايش: فرونشينی و فشردگی خاك در 
اغلب طرح های توسعه، در مرحله ی ساخت، از عملکرد وسايل 
نقليه ناشی می شود. اهميت فشردگی به خاطر كاهش نفوذ آب برای 
تغذيه ی ريشه ی گياهان در منطقه و نيز محصور شدن آب در يك 
محل است. فرسايش خاك هم در مراحل متفاوت خاك برداری، 
به علت زيرورو شدن خاك افزايش پيدا می كند. با توجه به اين كه 
عمليات خاك برداری برای ساخت سد زاينده رود در مسير رودخانه 
انجام شده و مسيل را قطع كرده است )حجم خاك برداری فقط 
برای سد در حدود 300 هزار متر مکعب بوده است(، دامنه ی اثر، 
منفی و متوسط با نمره ی )2-( و اهميت اثر، زياد با نمره ی )3( و 
اهميت اثر جاده سازی در حمل ونقل، به دليل تأثير متقابل جلوگيری 
از فرسايش و افزايش رواناب و نيز اهميت اثر فعاليت هايی چون 
دفع زباله و نخاله های ساختمانی، جنگل زدايی و بوته كنی، ايجاد خط 
انتقال نيرو و تلفن، كم و با نمره ی1، ايجاد كانال ها و مجاری آبياری، 
دفع فاضالب، احداث تصفيه خانه، ايجاد خط انتقال و انحراف آب 

ماتريس1. نمونه اى از ماتريس سه خانه اى و تن و رائو

نمره ى كل اثر: برابر است با نمره ی دامنه ی اثر × نمره ی اهميت اثر و 
نهايتًا نمره ی كل پروژه حاصل جمع جبری نمرات مثبت و منفی رديف 

آخر جدول خواهد بود. 

اثر با عالمت +  اثر: در اين قسمت، عدد مربوط به دامنه ی  دامنه ى 
يا - می آيد كه معنی اثر مثبت يا منفی را دارد و نشان دهنده ی درجه، 
وسعت و يا ميزان تغييرات است و بيشتر بر اساس واقعيت ها و شرايط 
موجود ارزيابی می شود. به دليل متفاوت بودن محدوده، دامنه ی اثر در 

اكثر موارد به صورت جداگانه تعريف می شود:
كم=1، متوسط=2، زياد=3

ارزياب  سليقه ی  و  قضاوت  به  اثرات  اهميت  سنجش  اثر:  اهميت 
بستگی دارد و محدوده ی اثر برای تمام اثرات مشترك و به اين صورت 

نمرده دهی می شود:
خيلی كم=1، كم =2، مهم =3، خيلی مهم =4، بسيار مهم =5
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»سازمان عمران زاينده رود« در سال 1368 با اختصاص 1426 
هکتار از اراضی ضلع شمالی درياچه ی سد زاينده رود، ساخت اولين 
دهکده ی فرهنگی ـ تفريحی در ناحيه ی مركزی در كنار درياچه 
)دوكيلومتری چادگان( را آغاز كرد. به دليل شيب زياد ناهمواری 
در اين منطقه، امکان قرار گرفتن محدوده های مسکونی در نزديکی 
اثر  دامنه ی  دارد.  2063متر(وجود  نهايی  تراز  به  )نسبت  درياچه 
گردشگری بر خاك و زمين كم با نمره 1- و اهميت اثر آن نيز كم با 

نمره ی 1 تعيين می شود.  
روند  مخزن،  وضع  عواملی چون  به  بسته  القايى:  زلزله هاى 
افزايش ارتفاع آب، طول مدت آب گيری، ويژگی های زمين شناسی، 
و  باالترين حد  در  آب  نگه داری  مدت زمان  درز،  و  وجود گسل 
استعداد زلزله خيزی محيط، سدها می توانند باعث تمركز غيرطبيعی 
فشارهای درونی زمين و زلزله های القايی شوند. در اين باره ارتفاع 
آب و تغييرات ناگهانی و مهم در وضع درياچه مؤثرتر از حجم كل 
بر زلزله های  اثر درياچه  دامنه ی  درياچه است ]كردوانی، 1374[. 
القايی كمتر از 2ريشتر، با نمره ی 1، بين 2-4 ريشتر، با نمره ی 2 و 
بيشتر از 4 ريشتر با نمره ی 3 تعريف می شود. تاكنون در منطقه ی 
اثر  نيامده است.  به دست  القايی  زلزله های  ايجاد  از  سد، گزارشی 
درياچه ی سد بر زلزله برای احتياط كم با نمره 1- و اهميت اثر آن 

بسيار مهم با نمره ی 5 درنظر گرفته می شود.  
   

اثر بر آب  
 كيفيت آب سطحى: با احداث سد و ذخيره كردن جريان های 
سطحی، تغييراتی در كيفيت آب به وجود می آيد كه عبارت اند از: 
رسوب، اليه بندی و تغييرات دمايی در مخزن سد )استراتيفيکاسيون(، 
مغذی شدن آب مخزن سد )اوتروفيکاسون(تبخير از مخزن سد، 
اثرات بستر مخزن، امالح محلول در آب مخزن، گازهای محلول، 
مسئله ی توليد بو در آب مخزن سد، اثر مواد سمی در آب مخزن، و 

آلودگی ميکروبی در آب مخزن سد.  
 عوامل مؤثر بر كيفيت آب مخزن سد زاينده رود نيز عبارت اند 
از: كيفيت آب های ورودی به مخزن، و هوا و اقليم و سازندهای 
انسانی در  فعاليت های  اقدامات و  البته  زمين شناسی بستر مخزن. 
حوضه ی آبريز سد نيز اثرات متعددی بر درياچه ی آن داشته اند كه در 
زمان پيش از ساخت، هم زمان با احداث و يا در دوره ی بهره برداری 
به صورت سکونت  انسانی  استقرار جوامع  افتاده اند.  اتفاق  از سد 
دائم يا موقت در سرآب سد، سبب آلودگی آب درياچه می شود. 

مردم روستاها و شهرها عامل توليد فاضالب های انسانی و پساب 
كشاورزی هستند و كارخانجات فراورده های دامی، صنايع فلزی و 
توليد سم و كود، پساب صنعتی توليد می كنند. اين مواد آلوده كننده 
به رودخانه می ريزند و با جريان دبی پايه و سيالب ها، به درياچه 
می رسند. با افزوده شدن اين مواد آلی، معدنی و فلزات سنگين به 
از  پاره ای  به شدت كاهش می يابد و در  آب مخزن، كيفيت آب 
مواقع، استفاده از آن برای مصارف شرب، كشاورزی و حتی استفاده 
در صنايع پاياب سد، غيرممکن می شود [كرمانی، 1381[. مهم ترين 

منابع آالينده ی درياچه ی سد عبارت اند از:  
 الف( فاضالب هاى صنعتى: كارخانه های صنعتی با وارد كردن 
مواد زايدی چون ذرات مواد معدنی، محلول های اسيدی، چوب، 
مواد رنگی و چربی، مواد لعابی و پروتئينی، هيدروكربون ها، مواد 
شيميايی مانند نمك های آهن، روی، مس و... به حريم رودخانه، 

باعث آلودگی آب آن می شود )جدول2(  
در سال  آبريز سد  در حوضه ی  پساب هاى كشاورزى:   ب( 
1382، تعداد 21892 واحد بهره برداری دام، 17528 واحد زارعی، 
28303 واحد باغ داری وجود داشته است كه مواد آالينده ی خود را 
بر اثر بارندگی، شست وشوی سطحی و نفوذ به آب های زيرزمينی، 
استفاده  به دليل  می كردند.  زاينده رود  سد  زهکش  شبکه ی  وارد 
هرز  غرقابی،  شيوه ی  به  آبياری  و  شيميايی  كودهای  از  نادرست 
آب های كشاورزی دارای مواد محلول و پسماندهای گياهی و مواد 
آلی هستند كه افزايش امالح و شوری، كاهش فرايند فتوسنتز، توليد 
اكسيژن محلول و افزايش مواد مغذی را به دنبال دارند و باعث برهم 
خوردن توازن حياتی و شرايط فيزيکی و شيميايی آب می شوند 

)جدول3(.  

جريان های  مهم ترين  شهرى:  خانگىـ  فاضالب هاى  ج( 
می ريزند،  زاينده رود  رودخانه ی  به  مستقيماً  كه  شهری  فاضالب 
و  كاوه  مشهد  و  رزوه  چادگان،  شهرهای  از  حاصل  فاضالب 
روستاهای اطراف رودخانه ی پالسجان و زاينده رود در نزديکی سد 

جدول2. تعداد كارگاه هاى صنعتى در حوضه ى آبريز سد زاينده رود

49-10 نفر9-1 نفرشهرستان        تعداد شاغلين

53617فريدن

23814فريدونشهر
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هستند و بيشترين سهم را در آلودگی درياچه ی سد دارند. 
    در محدوده ی سد زاينده رود، رودخانه ای دائمی جريان دارد كه 
از آب آن برای مصارف شرب، كشاورزی و صنعتی استفاده می شود. 
دامنه ی اثر آن به صورت كم و متناوب =1، متوسط و متناوب =2 و زياد 
و متناوب =3 تعريف می شود. دامنه ی اثر خاك برداری، جنگل زدايی 
و بوته كنی، خط انتقال نيرو و تلفن، انحراف آب، احداث تصفيه خانه، 
و خط انتقال آب، دفع نخاله های ساختمانی و كانال ها و مجاری 
آبياری، به علت فرسايش ناشی از باد و آب و ورود رسوبات به 
با  متناوب  آن ها، كم و  بودن وسعت  زاينده رود و كم  رودخانه ی 
نمره ی 1- و اهميت اثر آن كم با نمره 2 و دامنه ی اثر فعاليت هايی 
چون حمل ونقل در مراحل ساخت و بهره برداری، به دليل آلودگی های 
حاصل از وسايل نقليه و ورود به رودخانه، كم و متناوب بانمره ی 
1- و اهميت اثر خيلی كم با نمره ی 1 است. دامنه ی اثر فعاليت هايی 
چون مواد زايد جامد و دفع فاضالب، به علت اين كه جمعيتی كه 
در سد كار می كنند، حدود 250  نفر )با خانوار حدود 1000نفر( 
هستند و با وجود 1195 واحد وياليی و 420واحد آپارتمانی در 
وسعت 270 هکتار در دهکده ی فرهنگیـ  تفريحی چادگان، متوسط 
و متناوب با نمره ی 2- و اهميت اثر آن كم با نمره ی 2 ارزيابی 
می شود. دامنه ی اثر فعاليت هايی مانند ورزش های آبی، ماهی گيری و 
پرورش ماهی، به علت آلودگی های آب و سواحل به وسيله قايق ها، 
نخ های نايلونی، سرب به عنوان وزنه ی ماهی گيری و گلوله ی تفنگ 
شکارچيان، كم و متناوب با نمره ی 1- و اهميت اثر خيلی كم با 

نمره ی 1 درنظر گرفته می شود.  
  به دليل ماندگاری آب جاری ذخيره شده پشت سد )گاهی تا 
يك سال(، احتمال تأثير بر آب های سطحی وجود دارد. وجود عامل 
تبخير در محدوده ی سد زاينده رود با مقدار حدود 1600 در سال 
است. متغيرهای كيفی آب آشاميدنی، نظير منيزيم، پتاسيم، بيکربنات، 
كلسيم و... در مقاطع باال دست و پايين دست سد به صورت ماهانه 
اندازه گيری و بررسی شده است و اهميت اثر تبخير بر اين متغيرها، 
به ويژه عناصر محلول در آب تأييد شد. دامنه ی اثر درياچه ی سد بر 
كيفيت آب های سطحی، كم با نمره ی 1+ و اهميت اثر آن نيز بسيار 

كم با نمره ی 1 درنظر گرفته می شود. درباره ی انتقال بين حوضه ای 
آب از حوضه ی كارون به زاينده رود بايد گفت، تونل های شماره ی 
1و2 كوهرنگ، ساالنه بالغ بر 734 ميليون متر مکعب و تونل چشمه 
لنگان، ساالنه 120ميليون متر مکعب آب از سرشاخه های رودخانه ی 
بزرگ كارون به حوضه ی زاينده رود وارد می كنند. دامنه ی اثر انتقال 
بين حوضه ای آب متوسط با نمره ی 2+ و اهميت اثر زياد با نمره ی 

3 تعيين می شود.  
پديده ی رسوب گذاری در مخازن سدها، مهم ترين عامل تهديد 
كننده برای پروژه های عظيم آبی است كه عالوه بر كاهش بازده، 
مشکالتی چون كاهش حجم ذخيره ی آب ی، كاهش آب موردنياز 
كشاورزان، افزايش خطر طغيان ها در نواحی عليای مخزن و... را 
به دنبال دارد. با ايجاد سد، سرعت جريان آب رودخانه هنگام ورود 
به مخزن سد كند می شود و برحسب نوع سد )كوچك يا بزرگ، 
ذخيره ای يا تنظيمی(، مقداری از رسوبات رودخانه در مخزن جمع 
می شوند. اثرات تجمع رسوب در مخزن را می توان از چندين بعد 

بررسی كرد:  
 1. كاهش عمر مفيد سد و ظرفيت مخزن.  
2. كاهش مواد مغذی در پايين دست سد.  

3. مسئله ی كدورت به خصوص در مخازن كوچك تر.  
 4. به وجود آمدن آلودگی در اثر رسوب مواد آلی فسادپذير در 

مخزن.  
5. ته نشينی فلزات سنگين و تجمع آن ها در مخزن سد كه باعث 

آلودگی و تغييرات بلندمدت در اكوسيستم می شود.  
 6. آلودگی هوا، به خصوص هنگام تخليه ی رسوبات كه در اثر 

وزش باد و ايجاد طوفان، گرد و غبارهای ريز به وجود می آيد.  
 طبق براوردهای انجام گرفته، ميزان رسوبات ساالنه ی حوضه ی 
آبخيز حوضه ی درياچه ی سد زاينده رود، بالغ بر دوميليون تن است 
كه تقريباً 82درصد آن از شاخه ی اصلی زاينده رود و حدود 18درصد 
از شاخه ی رودخانه ی پالسجان خارج می شود. به طور متوسط هر 
ساله از هر كيلومتر مربع منطقه، حدود 350 تا 400تن خاك شسته 
می شود و به درياچه ی زاينده رود، يکی شيب حوضه و ديگری فقر 

جدول3. مقدار كود شيميايى توزيع شده در حوضه ى آبريز سد زاينده رود )تن(

چادگانفريدونشهرفريدنشهرستان

1051130554474مقدار كود شيميايی توزيع شده به كيلوگرم
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پوشش گياهی حوضه است. درحال حاضر، آن قدر كه به ويالسازی 
در سطحی گسترده و با آهنگی روزافزون توجه می شود، به كاشتن 
درخت و پوشش گياهی آبخيز زاينده رود توجهی نمی شود ]اداره ی 

كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، 1376[.  
اثر كاهش رسوبات بر كيفيت آب های سطحی از دو جنبه قابل 

بررسی است:  
 الف( مصارف كشاورزى: به اين علت كه آب حاوی رسوبات و 
مواد مغذی بسياری برای حاصل خيزی زمين های كشاورزی است و 
سد زاينده رود نيز كاهش قابل مالحظه ای در ميزان غلظت مواد معلق 
ايجاد می كند. سد بر حاصل خيزی زمين های كشاورزی پايين دست 
اثر منفی دارد. بنابراين برای جبران كمبود مواد مغذی در زمين های 

كشاورزی مجبور هستيم از كودهای شيميايی استفاده كنيم.  
  ب( مصارف آشاميدنى و صنعتى: با توجه به اين كه از آب پايين 
دست برای مصارف آشاميدنی و صنعتی استفاده می شود و كدورت 
زياد آب، بنابراين به خصوص در مواقع سيالبی، اثر قابل مالحظه ای 
بر مصارف آشاميدنی دارد و حتی گاهی به علت كدورت بسيار زياد 
آب باعث قطع عمل تصفيه و برای مصارف صنعتی نيز غيرقابل 
ارزيابی می شود.  اين مورد مثبت  اثر سد در  لذا  استفاده می شود، 
هم چنين آب خارج شده از سد به علت كمبود مواد معلق، مجبور 
به تأمين آن ها از بستر رودخانه می شود كه به تدريج مورفولوژی 
رودخانه را تغيير می دهد. با توجه به موارد گفته شده، دامنه ی اثر 
كاهش رسوبات بركيفيت آب های سطحی كم و با نمره 1+ و اهميت 

اثر خيلی كم با نمره ی درنظر گرفته می شود.  
  كميت آب سطحى: دامنه ی اثر ريز فعاليت های سد در مرحله ی 
ساخت و بهره برداری به صورت كمتر از 33/3 درصد با نمره ی1 بين 
33/3 تا 66/6 درصد و با نمره ی 2 و بيشتر از 66/6 درصد با نمره ی 
3 تعريف می شود. دامنه ی اثر فعاليت هايی چون تأمين آب مورد نياز 
برای ساخت سد، به علت استفاده از آب رودخانه به مقدار بسيار 
ناچيز، كم و با نمره ی 1- و اهميت اثر بسيار كم با نمره ی 1 در نظر 
گرفته می شود. مصرف آب آشاميدنی از سد برای شهر اصفهان، 322 
مترمکعب است. متوسط آب ورودی به سد، با احتساب آب ورودی 
تونل های 1و2 كوهرنگ و چشمه لنگان، حدود 2150ميليون متر 
مکعب در سال براورد می شود. بنابراين، آب آشاميدنی 18 درصد 
و آب صنعتی 9 درصد كل آب ورودی را تشکيل می دهد. دامنه ی 
از  كمتر  صنعتی،  و  آشاميدنی  آب  تأمين  چون  فعاليت هايی  اثر 
33/3 درصد، منفی با نمره ی 1- و اهميت اثر آن زياد با نمره ی 3 

درنظر گرفته می شود. هم چنين مصرف كل آب كشاورزی شبکه، 
1570ميليون متر مکعب در سال است كه در حدود 73  درصد ميزان 
آب ورودی را تشکيل می دهد و در محدوده ی 33/3 تا 66/6 درصد 
قرار می گيرد و دامنه ی اثر آن با نمره ی 2- و اهميت آن با نمره ی 3 
درنظر گرفته می شود. دامنه ی اثر انتقال بين حوضه ای آب، متوسط 
با نمره ی 2+ و اهميت اثر زياد با نمره ی 3 تعيين می شود. دامنه ی 
اثر آبخيزداری كم با نمره ی 1+ و اهميت اثر خيلی كم با نمره ی 1 

تعيين می شود.  
سد  خروجی  و  ورودی  آب  متوسط  سطحى:  آب  تعادل    
زاينده رود از سال 1351 تا 1383 به صورت ماهانه نشان می دهد 
كه در فصل های بهار و زمستان، ميزان آب ورودی به سد بيشتر از 
خروجی آن است و آب برای فصل های تابستان و پاييز كه مصرف 
باالست، ذخيره می شود. با توجه به تأمين آب آشاميدنی شهر اصفهان 
)سومين شهر بزرگ كشور( و شهرك های اقماری آن، تأمين قسمت 
آبيار حدود  كاشان، شهركرد،  يزد،  آشاميدنی شهرهای  اعظم آب 
100هزار هکتار از اراضی كشاورزی زيردست سد و هم چنين تأمين 
آب برای مصارف صنعتی صنايع بزرگی چون ذوب آهن، مجتمع 
فوالد، پلی اكريل و... اگر سد زاينده رود وجود نداشت، ميزان آب 
رودخانه به هيچ وجه نمی توانست جواب گوی نيازهای آبی منطقه 
باشد. دامنه ی اثر درياچه ی سد بر تعادل توزيع زياد و با نمره ی 
3+ و اهميت اثر آن بسيار زياد و با نمره ی 5 درنظر گرفته می شود. 
دامنه ی اثر كنترل سيالب بر تعادل توزيع، با توجه به اين كه فراوانی 
سيالب به وقوع پيوسته كم است، متوسط و با نمره ی 2+ و اهميت 
اثر بسيار زياد با نمره ی 5 درنظر گرفته می شود. دامنه ی اثر انتقال بين 
حوضه ای آب ازحوضه ی كارون به حوضه ی زاينده رود، با حجم 
ساالنه 854ميليون مترمکعب، بر تعادل آب سطحی زياد با نمره ی 

3+ و اهميت اثر بسيار زياد با نمره ی 5 تعيين می شود.  
   

   اثر سد بر آب هاى زيرزمينى  
در اثر احداث سد و افزايش سطح كشت زمين های كشاورزی و 
استفاده از آب های سطحی برای آبياری و ورود اين آب ها به آب های 
زيرزمينی، به تدريج اين آب ها با شوری قابل مالحظه ای روبه رو 
شده و برای مصارف گوناگون غيرقابل استفاده شده اند. در صورت 
استفاده از كودهای شيميايی در زمين های كشاورزی، نيترات و فسفر 
در آب های زيرزمينی افزايش و كيفيت اين آب ها كاهش می يابد. 
با توجه به افزايش سطح زير كشت كشاورزی به حدود 100هزار 
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آب های  كيفيت  بر  سد  درياچه ی  اثر  دامنه ی  حوضه،  در  هکتار 
زيرزمينی كم با نمره ی 1- و اهميت اثر آن كم با نمره ی 2 و دامنه ی 
اثر دفع مواد زائد جامد و دفع فاضالب با توجه به رشد جمعيت 
و توسعه ی اماكن گردشگری - تفريحی و نيزورود فاضالب های 
شهری و روستايی و صنعتی نواحی پيرامونی و باالدست سد به 
درياچه، با نمره ی متوسط 2- و اهميت اثر با نمره ی كم 2 درنظر 
گرفته می شود. با احداث سد و كانال های سيمانی منشعب شده ازآن، 
تغذيه ذخاير آب زيرزمينی در پايين دست كاهش می يابد، اما سد 
به طور غيرمستقيم از طريق اقدامات آبخيزداری و به طور مستقيم در 
منطقه )تحت تأثير درياچه( باعث تقويت آب های زيرزمينی می شود 
]كردوانی، 1374[. اثر درياچه ی سد زاينده رود بر سطح ايستايی آب 
زيرزمينی منطقه مثبت است. در منطقه ی چادگان، تغييرات سطح 
آب زيرزمينی در سال های 78-62 به طور متوسط 0/44 متر بوده 
است، ولی در مناطق مشابه به طور متوسط حدود 1متر افت وجود 
داشته است. دامنه ی اثر درياچه ی سد بر سطح ايستايی آب زيرزمينی 
تعيين  با نمره ی 1  اثر خيلی كم  با نمره ی 2+ و اهميت  متوسط 
می شود. دامنه ی اثر آبخيزداری نيز كم با نمره ی 1+ و اهميت اثر آن 

خيلی كم با نمره ی 1 است.  
زمان  در  سدها  مهم  مسائل  از  يکی  اقليمى:  تغييرات  ب( 
بهره برداری آن ها، تأثيرات گوناگونی است كه با توجه به ابعادشان 
بر اقليم منطقه ی پيرامونی خواهند داشت. نتايج نشان می دهند كه 
دارند.  اقليمی  متغيرهای  بر  معنی داری  كاماًل  تأثيرات  اين سازه ها 
درياچه های ايجاد شده پست سدهای مخزنی، از يك طرف تغييرات 
مشخصی را در ميکرو اقليم منطقه ی اطراف درياچه ی سد ايجاد 

می كند، به طوری كه ميانگين دمای ساالنه افزايش می يابد و منطقه 
دارای اقليمی با رطوبت بيشتر می شود. از طرف ديگر، حجم آب 
اضافه شده به جو در صورت وجود ساير عوامل مورد نياز، می تواند 
بر توزيع، زمانی ـ مکانی بارش و نيز مقدار آن تأثير بگذارد. سد 
زاينده رود با مساحت سطح مخزن 54 كيلومتر مربع، جزو مخازن 
كوچك محسوب می شود و تأثير ميکرو اقليمی آن در محدوده ی 
شعاع كمتر از 20 كيلومتر در شهرهای داران، چادگان و بن ناچيز 
است. بررسی های آماری متغيرهای آب و هوايی ايستگاه های اطراف 
سد نشان داد كه در ميان عناصر اقليمی، تنها مقدار بارش در زمان 
قبل ازساخت سد با بعد از آن اختالف معنی داری را نشان می دهد. 
درجه ی حرارت ايستگاه آبادچی در فصل های متفاوت سال، بعد 
پيدا كرده  تفاوت محسوسی  آن  از  قبل  به  از ساخت سد نسبت 
است. اين در حالی است كه طی اين مدت، دمای متوسط استان 
افزايش داشته است. هم چنين درجه ی حرارت حداقل و حداكثر 
در فصل های متفاوت نيز به ترتيب افزايش و كاهش نشان می دهند. 
تعداد روزهای يخبندان نيز به طور متوسط از 164روز در قبل از 
ساخت سد به حدود 130روز در بعد از ساخت سد رسيده و ميزان 
متوسط بارندگی ساالنه نيز 1/6 ميلی متر افزايش يافته است. ميزان 
رطوبت نسبی در ساعت 6:30 صبح، از 42 درصد به 65درصد و 
در ساعت 12:30، از 24درصد به 43 درصد و در ساعت 18:30، از 
28درصد به 47درصد رسيده است. لذا دامنه ی اثر آن كم و با نمره ی 

1+ و اهميت اثر آن بسيار كم و با نمره ی 1 تعيين می شود.  
   

اثرات اقتصادى، اجتماعى  
از زمان شروع سدسازی و ذخيره ی آب پشت سدها، همواره 
در محيط اطراف سد، مشکالت مانند آب گير شدن و از بين رفتن 
زمين های كشاورزی و روستاهايی كه در محدوده ی سد قرار گرفته اند 
و مهاجرت ساكنان آن ها به شهرها و از بين بردن شرايط تأسيس 
سيستم فاضالب و نيز ايجاد صنايع در حوضه ی آبخيز به وجود آمده 
است. در مقابل، استفاده از درياچه ی سد شرايطی را برای پرورش 
ماهی، ذخيره سازی آب و امکان بهره برداری منطقی و اصولی، و نيز 
منحرف و سوار كردن آب رودخانه به كانال های آب رسانی و تأمين 

جدول4. منابع شهرى آلوده كننده ى شهرى سد زاينده رود )آالينده هاى شهرى(

مجتمع مسکونی كاركنان سدويالهای مجاور درياچهچادگانبويين و مياندشتفريدونشهردارانشهر

ورود به زاينده رودتانك سپتينگچاه جاذبچاه جاذبرودخانه ـ چاه جاذبچاه جاذبمحل دفع فاضالب

به طور متوسط و بنا بر شواهد 
موجود در شش ماهه ی 
اردیبهشت تا آبان هر سال، 
روزانه قریب به 15هزار نفر در 
ایام تعطيل و آخر هفته و 10هزار 
نفر در سایر روزها از این 
محل)زاینده رود( بازدید می كنند
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آب شرب، ايجاد كرده و اطمينان و اعتماد به دوام و دائمی بودن آب 
را فراهم ساخته است ]كردوانی[.  

جمعيت: بعد از احداث سد زاينده رود، تعدادی از روستاها به 
زير آب رفته و مردم مجبور شده اند خانه های خود را ترك كنند و 
روانه ی شهرهای پيرامون استان اصفهان مانند نجف آباد، يزدان شهر، 
اميرآباد و... شوند، اما بعد از بهره برداری از سد، توسعه ی گردشگری و 
رونق اقتصادی، زمينه ی بازگشت مردم مهاجرت كرده، به روستاهای 
حاشيه ی سد و عمران و آبادی روستاهای قديم و متروكه را فراهم 
كرده است. برای نمونه، تعداد 15خانوار از اهالی روستای جمالو از 
شهرهای اميرآباد و نجف آباد به محل بازگشته اند و روستای جديدی 
را در حاشيه ی جنوبی درياچه احداث كرده و كشاورزی و دام داری 

را از سرگرفته اند ]مصاحبه با اهالی محل[.  
 با توجه به اين كه در زمان ساخت سد، اكثر كاركنان سد بومی 
كاركنان  نداشته اند. شمار  افزايش جمعيت  در  اثری  بوده اند،  منطقه 
دائمی سد و نيروگاه 250 نفر است كه از اين تعداد، حدود 20نفر 
نيروهای متخصص مهاجری هستند كه به اين منطقه آمده اند. با بعد 
افزايش جمعيت تقريباً 80نفر است. تعداد كل  خانوار 4نفر، شمار 
جمعيت منطقه ی چادگان طبق براورد سال 39610،1382 نفر است 
و مقدار جمعيت مهاجر حدود 0/2 درصد جمعيت فعلی منطقه را 
شامل می شود. دامنه ی اثر نيروی كار سد بر جمعيت به صورت 10/5-. 
0درصد با نمره ی1، 0/6 - 0/10 درصد با نمره ی 2 و بيشتر از 0/10 
درصد با نمره ی 3 تعيين می شود. دامنه ی اثر نيروی كار سد در مرحله ی 
بهره برداری جمعيت در محدوده ی 0/5- 10. درصد با نمره ی 1+ و 

اهميت اثر آن خيلی كم و با نمره ی 1 در نظر گرفته می شود.  
  رفاه: با توجه به بهبود وضعيت اقتصادی و فرهنگی مردم و 
نفوذ فناوری جديد در زندگی آن ها و امکان ارتباطات بيشتر با خارج 
از محيط اجتماعی خود، تغييراتی در سبك زندگی آن ها ايجاد شده 
است و مردم در عمل شيوه های مناسب تری برای زندگی انتخاب 
تغييرات  و  ساخت  مرحله ی  در  كار  نيروی  اثر  دامنه ی  می كنند. 
فرهنگی، روی رفاه كم و با نمره ی 1+ و اهميت اثر آن خيلی كم و 
با نمره ی 1 درنظر گرفته می شود. دامنه ی اثر كنترل سيالب بر رفاه، 

زياد به نمره ی 3+ و اهميت اثر بسيار زياد با نمره ی 5 در نظر گرفته 
می شود. دامنه ی اثر نيروی كار در مرحله ی بهره برداری، توسعه ی 
گردشگری، انتقال بين حوضه ای و تغييرات اقتصادی، متوسط و 
با نمره ی 2+ و اهميت اثر زياد با نمره ی 3 درنظر گرفته می شود. 
با نمره ی 1- و  اثر فعاليت قيمت زمين روی رفاه كم و  دامنه ی 

اهميت اثر خيلی كم با نمره ی 1 ارزيابی می گردد.  
  اشتغال: دامنه ی اثر فعاليت های گوناگون بر زمينه ی اشتغال به 
اين صورت تعريف می شود: بخشی از نيروی كار از داخل و بخشی 
از خارج منطقه با نمره ی 1 تأمين می شود. نيروی كار اغلب از داخل 
فعاليت هايی چون  اثر  دامنه ی  می شود.  تأمين  نمره ی 3  با  منطقه 
ساختمانی،  نخاله های  دفع  جاده سازی،  حمل ونقل،  خاك برداری، 
جنگل زدايی و بوته كنی، خط انتقال نيرو و تلفن، تأمين آب شرب 
و مصارف صنعتی، برق آبی، پرورش ماهی، دفع مواد زايد جامد، 
انتقال آب،  بين حوضه ای آب و خط  انتقال  احداث تصفيه خانه، 
براشتغال به اين علت كه نيروی كار عمدتاً از داخل منطقه تأمين شده 
است. با نمره ی 2+ و اهميت اثر آن خيلی كم و با نمره ی 1 و در 
بخش كشاورزی، چون نيروی كار الزم، بومی خود منطقه است، با 
نمره ی 3+ و اهميت اثر آن بسيار زياد و با نمره ی 5 درنظر گرفته 
می شود. گرچه آمار دقيق گردشگران ثبت نشده است، اما به طور 
متوسط و بنا بر شواهد موجود در شش ماهه ی ارديبهشت تا آبان 
هر سال، روزانه قريب به 15هزار نفر در ايام تعطيل و آخر هفته و 
10هزار نفر در ساير روزها از اين محل بازديد می كنند. شکل گيری 
مشاركت  موجبات  اخير،  دهه ی  در  به خصوص  تفريحی،  اماكن 
نيروی كار بومی در ساخت وسازها به عنوان پيمانکار، نيروی كار 
ماهر و كارگر ساده را فراهم كرده است. از سوی ديگر، اثرات ناشی 
از سرمايه گذاری در مراكز تفريحی به طور مستقيم در زندگی نيروی 
كار شاغل در اين منطقه تأثير مثبت داشته است ]نادری، 1384[. 
دامنه ی اثر گردشگری بر اشتغال، به دليل تأمين نيروی كار از منطقه، 
متوسط و با نمره ی 2+ و اهميت اثرآن مهم و با نمره ی 4 تعيين 
می شود. دامنه ی اثر آبخيزداری كم با نمره ی 1+ اهميت اثر آن خيلی 

كم با نمره ی 1 است.  

جدول5. مشخصات هيدرولوژيكى سد زاينده رود

وسعت به نام سد

كيلومتر مربع

حجم متوسط آب ورودی 

به ميليون مترمکعب

گنجايش اوليه مخزن به 

ميليون متر مکعب

حجم آب قابل 

)M 3( تنظيم

ظرفيت كل به ميليون متر 

مکعب

نسبت حجم تخليه سيالب به 

حجم آب ورودی ساالنه

426414401450120018801/45زاينده رود
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   اثرات بهداشتى  
محدود  سد  مخزن  به  تنها  بزرگ  سدهای  بهداشتی  اثرات 
دربر  نيز  را  پايين دست سد  و  باالدست  مناطق  بلکه  نمی شوند، 
می گيرند و حتی در سطوح ملی و منطقه ای نيز ديده می شوند. سد 
ابعاد  زاينده رود به دليل تأمين آب سالم، شيرين و قابل شرب در 
پيرامونی )در بخشی از استان های اصفهان و چهارمحال وبختياری( 
دارای  كنترل سيالب ها،  نيز  يزد( و  استان  از  منطقه ای )بخشی  و 
ارزش های ايمنی و سالمتی است. دامنه ی اثر سد بر سالمت و ايمنی 
مردم منطقه كم و منفی با نمره ی 1- و اهميت اثر آن خيلی كم با 
نمره ی 1، دامنه ی اثر كنترل سيالب، متوسط با نمره ی 3+ و اهميت 
اثر آن بسيار زياد با نمره ی 4، دامنه ی اثر خطر شکست كم با نمره ی 
1- و اهميت اثر آن بسيار زياد و با نمره ی5، دامنه ی اثر تأمين آب 
شرب، تغييرات فرهنگی و اقتصادی متوسط با نمره ی 2+ و اهميت 
اثر زياد با نمره ی 3، و دامنه ی اثر دفع مواد زايد جامد و دفع فاضالب 
بر سالمت و ايمنی كم و با نمره ی 1- و اهميت اثر آن زياد با نمره ی 

4 درنظر گرفته می شود.  
 هجوم گردشگران در سال های اخير به حاشيه ی سد زاينده رود 
و نبود كنترل و نظارت دقيق و سازمان دهی زير ساخت ها و زيربناها 
سبب شده است، اثرات زيست محيطی نامطلوبی چون تخريب پوشش 
گياهی و منابع محيطی را به دنبال بياورد. نبود سيستم جمع آوری 
زباله در حاشيه سد زاينده رود نيز سبب شده است، مسافران زباله های 
خود را به داخل آب سد بيندازند يا در سواحل آن رها سازند كه 
هم بهداشت عمومی را دچار مشکل می كند و هم منظره ی نازيبايی 
به وجود می آورد. مسئله ی فاضالب و نبود سرويس های بهداشتی در 

طول ساحل و آلودگی آب درياچه، از آثار نامطلوب زيست محيطی 
در اين محل تفريحی به شمار می رود.  

تأثير گردشگر بر محيط زيست تنها منحصر به شركت جستن 
گردشگران در فعاليت های تفريحی و تفرجی نيست، بلکه به واسطه ی 
نياز به تأسيسات و تجهيزاتی چون ساختمان، راه، پاركينگ وسايل 
نقليه، منابع آب و وسايل دفع زباله، گردشگری تأثيرات ناخوشايندی 
بر جمعيت حيات وحش مناطق می گذارد. دامنه ی اثر گردشگری بر 
بهداشت متوسط و با نمره ی 2- و اهميت اثر آن كم و با نمره ی 2 

تعيين می شود.  
چشم انداز: دامنه ی اثر درياچه ی سد زاينده رود بر چشم انداز 
منطقه، متوسط و مثبت با نمره ی 2+ و اهميت اثر آن زياد با نمره ی 
3 و دامنه ی اثركاهش رسوبات با چشم انداز به علت جلوگيری از 
كدورت آب زاينده رود در طول مسير، كم و با نمره 1+ و اهميت اثر 

خيلی كم با نمره ی 1 درنظر گرفته می شود.  
   

 نتيجه گيري  
با وجود مشکالت مطرح شده در اين مقاله، بايد به محاسن 
سدها از جمله استحصال انرژی ارزان و تجديد شونده، استهالك 
سيالب ها، تأمين دائمی آب برای شرب، كشاورزی و... و ايجاد مناظر 
دل پذير نيز اشاره كرد. با احداث يك سد، آرام آرام محدوده ی عظيمی 
در باالدست و پايين دست و خود مخزن سد از آن متأثر می شود؛ 
به طوری كه در اثر عوامل و پديده های ذكر شده، ساختار فضای 
جغرافيايی منطقه در ابعادگوناگون محيطی، زيستی، اكولوژيکی و 
اجتماعیـ اقتصادی دست خوش تغيير  و تحول می شود. پس يکی از 
وظايف مهندسان و برنامه ريزان منطقه ای اين است كه عوامل مؤثر 
بر سيستم را به گونه ای تغيير دهند و چنان برنامه ريزی كنند كه ضمن 
حفظ ظرفيت خود پااليی محيط زيست، حداكثر بهره برداری بهينه از 
منابع آبی ذخيره ای به عمل آيد. مهم ترين موارد آلوده كننده و تهديد 

كننده ی درياچه ی سد زاينده رود عبارت اند از:  
 1. آلودگی های ناشی از ويالسازی و ازدياد جمعيت منطقه بدون 

رعايت قواعد زيست محيطی در زمينه ی پساب های حاصله.  
گوناگون سد،  در بخش های  مزارع  يافتن هرزاب های  راه   .2

به ويژه در بخش های ميانی و انتهايی.  
3. ميزان رسوبات ساالنه ی حوضه ی آبخيز درياچه كه مدام در 
حال افزايش است و در صورت تداوم روند فعلی، برای درياچه ی 

سد زاينده رود وقايع ناگواری قابل پيش بينی است.  

 هجوم گردشگران در 
سال های اخير به حاشيه ی 
سد زاینده رود و نبود كنترل و 
نظارت دقيق و سازمان دهی 
زیر ساخت ها و زیربناها 
سبب شده است، اثرات 
زیست محيطی نامطلوبی چون 
تخریب پوشش گياهی و منابع 
محيطی را به دنبال بياورد
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   پيشنهادهاي  
 1. انجام فعاليت های مديريتی برای كنترل كيفيت پساب های 
ورودی به سد و جلوگيری از احداث كارخانجات صنعتی، توليد 
مواد خطرناك و سمی و يا توليد پساب صنعتی در باال دست و مسير 

رودخانه و تصفيه ی پساب صنايعی كه از قبل در حوضه بوده اند.  
 2. جمع آوری اصولی فاضالب و دفع صحيح آن در روستاها و 
شهرهايی كه در حوضه های باالدست سد قرار دارند. برنامه ريزی و 
هدايت بهينه ی گسترش روستاها و شهرهای موجود در اطراف سد 
و جلوگيری از انتقال آالينده های شهری و روستايی به درياچه ی سد 
و نيز جلوگيری از گسترش شهرك ها و دهکده های گردشگری در 

حريم درياچه.  
3. جلوگيری از انباشت زباله در باال دست سد از طريق دفع 
زباله های  جداسازی  و  سوزاندن  و  آن  بازيافت  و  زباله  بهداشتی 

بيمارستانی.  
4. جلوگيری از دام داری های جديد و چرای مفرط در باال دست 
حوضه و قرق پاره ای از نواحی برای رشد و نمو و گسترش مراتع، 
به منظور كاهش آلودگی آب مخزن سد و كنترل ميزان مصرف كودها 
و سموم. هم چنين پرداخت يارانه به كشاورزان به جای استفاده از 

اين مواد.  
5. جلوگيری از قطع درختان جنگل به منظور كاهش فرسايش 
پروژه های  اجرای  نيز  و  مخزن  در  رسوب گذاری  و  شديد خاك 
آبخيزداری، نظارت كامل بر استخراج معادن و جلوگيی از قرار دادن 
باطله های معدن در مسير جريان آب و ايجاد خاكريز مجدد روی 

اين باطله ها.  
ارائه ی  و  زيست محيطی  نياز  مورد  آبگذر  حجم  تعيين   .6

الگوه های مناسب مهندسی رودخانه برای كاهش رسوب گذاری. 
7. وضع قوانين و مقرراتی برای جلوگيری از گسترش واحدهای 
مسکونی و ساخت شهرك های تفريحیـ  گردشگری در محدوده ی 
تشويق  و  ترغيب  باعث  درياچه  هوای  و  دل انگيز  سد. وضعيت 

اين گونه ساخت و سازها می شود.  
 8. در صورتی كه اهداف ساخت سد تأمين شود، بهره گيری از 
چند سد كوچك با توزيع مکانی تقريباً يکنواخت در منطقه به جای 
يك سد بزرگ، اين امر ضمن تعديل اقليمی، تخريب كمتر حوضه ی 

آبی و كاهش اثرات سوء زيست محيطی را در پی دارد.  
 9. شناسايی و تعيين عوامل و متغيرهای حساس زيست محيطی 
درياچه ی سد و ارائه ی راه حل های راهبردی برای كنترل شکل های 

پايش در چارچوب ارزيابی راهبردی.  
10. انطباق سيستم با روند پويای دخالت انسانی در حوضه ی 
آبريز و آبگير سد زاينده رود، هم چنين، انطباق سيستم باعملکرد متغير 
خود سيستم در طول دوران بهره برداری و برقراری سبك مديريتی 

هماهنگ و دارای جامعيت در بهره برداری از سد.  
11. بررسی وضعيت آلودگی بيوشيميايی آب و امکان رشد جلبك ها 

و خزه ها و باكتری ها اشائه دهنده ی بيماری ها در مخازن سد.  
12. برقراری سيستم ارتباط ماهواره ای انتقال اطالعات از محل 
سد به مراكز تصميم گيری و هماهنگی با مقامات محلی در ارتباط با 

شرايط اضطراری.  
 13. سامان دهی شبکه ی راه های ارتباطی حاشيه ی سد زاينده رود 
و ايجاد جاده های آسفالته در طول مسير ساحل با حفظ و رعايت 
حد حريم سد و زاينده رود. با احداث جاده ی استاندارد، خطرات 

اكولوژی و زيست محيطی كمتری منطقه را تهديد خواهد كرد.  
   پي نوشت --------------------------------  

1.  Wooten and Rau
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مقدمه
سرزمين باشکوه و شگفت انگيز سيستان كه در جنوب خاوری ايران قرار گرفته است، با وجود رود بزرگ 

هيرمند و درياچه ی زيبای هامون، به عنوان بزرگ ترين درياچه ی آب شيرين فالت ايران، دشت حاصل خيز و بزرگی 
را تشکيل داده است كه می توان ساالنه سه گونه فراورده در آن برداشت كرد. اين سرزمين را انبار غله ی آسيا لقب 

داده اند.
پژوهشگران مردم سيستان را تيره ای از آرياها می دانند كه مردمی نيرومند و دالور بودند. اينان نخستين دولت 
سازمان يافته ی آريايی ـ ايرانی را در خاور دور ايران پديد آوردند و كتاب اوستا در اين باره به روشنی گواهی می دهد. 
هم چنين، ايمان راسخ، يکتاپرستی و عشق و ارادت به ائمه ی اطهار در وجود مردم سيستان چشمه ای است كه هرگز 
نخواهد خشکيد. يعقوب ليث، رستم و قهرمان شاهنامه ی فردوسى، فرخى سيستانى شاعر شهير ايران، رابعه بنت كعب 
قزدارى نخستين بانوی شاعر پارسی گوی ايران، جرير ابن عبداهلل سجزى اولين فقيه شيعی، و خلف ابن احمد صفارى 
نخستين كسی كه به دستور او در قبال يکصد هزار سکه، قرآن خطی نوشته و طراحی شد و در حال حاضر زينت بخش 

موزه ی پاريس است، همه از سيستان برخاسته اند.
شهر سوخته در كنار يکی از كهن ترين دلتاهای رود هيرمند قرار دارد و از مهم ترين مراكز دوران مفرق در مشرق ايران 
محسوب می شود.1 اين شهر در سال 3200ق.م بنا شد و در حدود سال 2200ق.م ناگهان از بين رفت. عمر اين تمدن حدود 
900 سال بوده است اين زمان، يعنی از سال 3200 تا سال 2200 قبل از ميالد مسيح كه دوران شکوفايی تمدن در آسيای جنوب 

شرقی بوده، تمدن سومری هم در اوج شکوفايی خودش قرار داشته است.
طبق بررسی های سطحی در شهر سوخته، مساحت كل آن 151 هکتار بوده كه قريب 21 هکتار آن به قبرستان اختصاص 
داشته است و در بقيه ی آن، آثار ساختمان های مسکونی، خيابان ها، و حتی اماكن صنعتی به چشم می خورد. فعاليت های كشاورزی 

روی تراس نيمروز انجام می شده است.2
داليل و شواهد زيادی نشان می دهند كه شهر سوخته طی هزاره ی سوم پيش از ميالد منطقه ای متمدن، بزرگ و با جمعيت زياد 
شهرنشين و روستانشين بوده است. ازجمله، براساس عکس های هوايی، شهر به سه قسمت متمايز زير تقسيم می شده كه اين خود 

مؤيد وجود برنامه ريزی شهری در پنج هزار سال پيش است:
1. بخش مسکونی كه در آن خانه ها به شکل غيرهندسی و بدون ترتيب خاص قرار گرفته اند. شکل ساختمان ها و وجود بعضی 

شهر سوخته با قدمت 
ليال ميرشكاریپنج هزار سال

 دبير دبيرستان هاي  ناحيه ى 2 زاهدان
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عوامل مثل سکوها و طاقچه ها، نشان دهنده ی نوعی زندگی مرفه است.
2. بخش صنعتی كه به شکل ذوزنقه است، تمام گوشه ی شمال غربی را شامل می شود و حدود 25 هکتار 

مساحت دارد.
3. گورستان با حدود 21 هکتار وسعت كه در قسمت جنوب غربی شهر قرار دارد و ارتفاع آن حدود 4 متر از 

سطح شهر پايين تر است.3

جالب و شنيدنى
اجساد قبرستان شهر سوخته، به دليل موميايی شدن و دفن شدن زير قشر ضخيم نمك سالم باقی مانده اند. 
براساس تحقيقات به عمل آمده، از آن جا كه مردم شهر سوخته به حيات پس از مرگ اعتقاد داشته اند، هنگام دفن 
مرده، وسايل گران بها و شخصی اش را به همراه او دفن می كرده اند. خوش بختانه اكثر اين وسايل سالم مانده اند و اين 

يکی از گنجينه های عظيمی است كه شهر سوخته در دل خود پنهان كرده است.
پيدا شدن لوله های سفالی بزرگ از گل مخصوصی به نام »ساروج« با طرح و نقشه ی زيبا برای آب رسانی در بخش 
پايين شهر، و هم چنين فاضالب جداگانه و مجهز شهر، فرضيه ی هدايت آب در شهر سوخته را تأييد می كند.4 شهر 
سوخته دارای كارگاه های صنعتی هم چون سفالگری، فلزكاری، حصيربافی و نجاری، بوده است. به عالوه، چند كارگاه 
سالم و دست نخورده ی كار روی سنگ الجورد به دست آمده است. سنگ اوليه ی اين كارگاه در افغانستان استخراج و 

به شهر سوخته حمل می شده است.
كشف اشيايی هم چون الك و مهر در انواع سربی و گلی و تعدادی نامه نشان دهنده ی آن است كه در اين شهر مراكز 

اداری هم وجود داشته اند. ازجمله ی اين نامه ها، نامه ی مرخصی برای يك زن با الك و مهر و قدمت 3500 ساله است.

نتيجه گيري
شهر سوخته جايی است كه شهرنشينی، با هوشمندی و خالقيت در امر صنعت و دانش پزشکی درهم آميخته و گواه آن، 
شبکه ی منظم آب و فاضالب، جراحی موفقيت آميز جمجمه و مبارزه با بيماری ها، سفال های نقاشی شده، مجسمه ی برنزی، و 
هزاران قطعه ی مکشوفه ديگر است. همه ی اين موارد بر اوج مدنيت و تفکر خالق در شهر سوخته ی سيستان داللت دارند. با 
اميد به اين كه سيستان بار ديگر به سرسبزی، آبادانی و زيبايی آن روزگار كه زبانزد خاص و عام بود، برسد. اين امر ان شاءاهلل 

با همت مسئولين دلسوز و نيز مشاركت های مردمی در استان امکان پذير است.

پي نوشت --------------------------------
1. افشار، 1369، ج2: 485.

2. سجادی، بی تا: 273.
3. افشار، 1369، ج2: 563.

4. پيشين.

منابع ----------------------------------------------
1. نيرنوری، حميد )1379(. سهم ايران در تمدن جهان. تهران.

2. افشار )سيستانی(، ايرج )1369(. سيستان نامه )ج2(. تهران.
3. سجادی، منصور. نگاهی به فرهنگ های ناشناخته ی نيمه ی شرقی فالت ايران.

4. سجادی، سيد منصور. باستان شناسی و تاريخ بلوچستان.

شهر سوخته در كنار یكی از 
كهن ترین دلتاهای رود هيرمند قرار 
دارد و از مهم ترین مراكز دوران 
مفرغ در مشرق ایران محسوب 
می شود.
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تغييرات آب و هوا و
 خاستگاه كشاورزي در خاورميانه
 اچ ـ اي ـ رایت ـ جي ـ ار1 و جوانا ـ ال ـ ثورپ2

ترجمه ي دكتر رسول صمدزاده
استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل

چكيده
گياهي عصرهاي  اهلي سازي  و  پيشين  از سکونتگاه هاي  پرتوزا«4،  كربن  »سن يابي  چندين  »واسنجي«3 
امکان تطابق  يوسف6،  ـ  بار  به وسيله ي  ناحيه ي مديترانه ي خاوري،  پاياني«5 و نوسنگي در  »ديرينه  سنگي 
روندهاي باستان شناختي را با زمان سنجي آب وهوايي يخچالي پسين، براساس اليه هاي ساالنه در مغزه هاي يخي 
گرينلند، به ويژه با دوره هاي سرد درايايي جوان تر، فراهم ساخته است. در اين مقاله، شواهد دراياي جوان تر موجود 
در نمودارهاي گرده اي از كوهستان هاي توروس ـ زاگرس واقع در شمال بين النهرين )درياچه هاي وان و زريبار( و 
از ناحيه ي »لوانت«7 )مرداب چاب و درياچه ي هوله8( براساس واسنجي سن يابي هاي كربن پرتوزا بررسي مي شود. از 
زمان سنجي ديرينه ي اقليمي »غار نهشته هاي اليه اي«9 از غار »سورك«10 در فلسطين اشغالي نيز استفاده شده است. اين 
ديدگاه تأييد شد كه بهبود شرايط آب وهوايي قبل از دوره ي دراياي جوان تر، گسترش جوامع انساني را به دنبال داشته 

است. و ديگر اين كه شرايط خشك درايايي جوان تر، به اهلي سازي گياهي و كشاورزي بدوي منجر شده است.

كليد واژه ها: سن يابي كربن پرتوزا، لوانت، نوسنگي، درايايي جوان تر 
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مقدمه
خاستگاه  با  آب وهوايي  تغييرات  ارتباط  به  مربوط  عقايد 
در  كه  دارد  هانيتگتن11  السورث  نظريات  در  ريشه  كشاورزي، 
مي كرد.  همراهي  را12  پومبلي   رافائل  مركزي،  آسياي  كشفيات 
چيلد13  گوردن  وي  بخشيد،  عموميت  موضوع  به  كه  كسي  اما 
طول  در  كه  بود  اين  حاكم  ايده ي  وي،  زمان  در  بود.   )1952(
دوره ي يخچالي، آفريقاي شمالي از آب وهواي مرطوب )باراني( 
پوشش  پيدايش  موجبات  آب وهوا  اين  و  است  بوده  برخوردار 
آب وهواي  واسطه نفوذ  به  كه  ساخته  فراهم  را  معتدلي  گياهي 
سرد حاصل از يخسارهاي اسکانديناوي، از اروپاي شمال آلپ ها 
حذف شده است. چيلد بر اين باور بود كه با پسروي يخسارها، 
درخت  بدون  چشم اندازهاي  و  شد  كاسته  جنگل ها  وسعت  از 
با واحه هاي پراكنده جاي گزين آن شدند كه در آن ها حيوانات، 
گياهان، شکارچيان انساني و فراهم آورندگان آذوقه با هم زندگي 
مي كردند. اين هم نشيني، به اهلي سازي منجر شد. نظر ديگري كه 
 »Vavilv« در مفاهيم پيشين اهلي سازي گياهي وجود داشت، مفهوم

است كه بر مبناي آن، دانه هاي غله نخستين بار در مناطق 
طبيعي رشدشان واقع در تپه هاي جنوب باختري آسيا اهلي 

شده اند.
شواهد  آفريقا،  در  زمين شناختي  مطالعات  كه  وقتي 
با حاكميت  شناخته شده،  دوره هاي  از هم زماني  محکمي 
يخچال ها در اروپا را نشان نداد ]فلينت14، 1959[، پايه هاي 
»نظريه ي واحه ي«15 چيلد سست شدند. شواهد بيشتري كه 
از مطالعات اكولوژي ديرينه در ناحيه ي مديترانه ي خاوري 
به دست آمد )متشکل از چينه شناسي گرده اي يك درياچه ي 
كراتري واقع در ايتاليا( نشان داد كه در طول دوره ي يخچالي، 
پوشش گياهي موجود استپي بوده است، نه جنگي ]فرانك16، 
1969[. از ديدگاه باستان شناختي، ترديد درباره ي اعتبار اين 
نظريه، سبب شد كه آرـ جي بريدوود17 به منظور شناسايي 
و  گياهان  اهلي سازي  و  يکجانشين  فرهنگ هاي  خاستگاه 

حيوانات در كوهپايه هاي كوهستان هاي زاگرس واقع در كردستان، 
]بريدوود  كند  اقدام  باستان شناختي  كاوش هاي  و  پيمايش  به 
شکارچي  فرهنگ هاي  از  گذر  زمان،  اين  در   .]1960 هاو18،  و 
كوچ نشين ديرينه سنگي به اجتماعات يکجانشين، تنها از طريق 
»گذشته نگري«19 براساس اسامي پادشاهان و سبك هاي سفالگري 
يا فرضيه هايي در رابطه با تغييرات آب وهوايي، و دورنگري20 از 

زمان پسروي يخسارهاي اسکانديناوي بر پايه ي زمان سنجي سال 
چينه هاي به جامانده در سوئد، قابل براورد بود.

»جارمو«،  در  بريدوود  كاوش هاي  آغازين  مراحل  طول  در 
توسعه ي روش سن يابي كربن پرتوزا، براورد دقيق زمان اهلي سازي 
براي  طبيعي دانان  جلب نظر  در  بريدوود  ساخت.  امکان پذير  را 
پيوستن به برنامه هاي ميداني، به منظور دست يابي به شواهد دقيق از 
تغييرات محيطي در طول زمان انتقال فرهنگي، پيش قدم شد. يکي 
از نخستين نتايج اين مطالعات نشان داد كه حاكميت يخچال ها، 
كوهستان هاي زاگرس را واقعاً تحت تأثير قرار داده است كه اين 
خود نشان مي دهد، آب وهوا در گذشته سردتر از زمان حال بوده 
است ]رايت، 1961[. اگرچه زمان حاكميت يخچال ها را به درستي 
نمي توان سن يابي كرد، اما مسلم شده كه پسروي يخچال ها را به 
درستي نمي توان سن يابي كرد، اما مسلم شده كه پسروي يخچال ها 
در كوه هاي زاگرس هم زمان با پسروي آن ها در آلپ هاي اروپاي 
جنوبي بوده است. در اين منطقه، سن يابي كربن پرتوزا نشان داد 
انتقال  از  كه پسروي يخچال ها تا محدوده هاي كنوني شان، پيش 

فرهنگي كه بعداً در جارمو سن يابي شد، روي داده است )شکل 
1(. بنابراين نتيجه گرفتند كه تغييرات آب وهوايي در خاورميانه قبل 
از زمان اهلي سازي گياهي اتفاق افتاده است و لذا اين دو رويداد 

ارتباطي با هم ديگر نداشته اند ]رايت، 1960[.
اين نتيجه، ايده ي بريدوود )1960ـ1952( را مبني بر اين كه 
تغييرات محيطي، عاملي در پيدايش كشاورزي نبوده است، تقويت 
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ديرينه ي  رويدادهاي  مدت  طوالني  تطابق  بر  مبتني  زيرا  كرد؛ 
رويدادهاي  نه  و  فرضي(  كاماًل  عّلي  رابطه ي  )يك  بود  اقليمي 
محيطي محلي كه هم زمان با انتقال فرهنگي سن يابي شده اند. البته 
رويکردهاي ديگري نيز حاكم بودند. براي مثال، اين ايده كه »تکامل 
تدريجي فرهنگي، براساس تنوع  بخشي استفاده از منابع موجود، 
اين كه »جمعيت هاي  ديگر  منجر شد.«  يکجانشين  اجتماعات  به 
يکجانشين بعداً به سمت مناطق پيراموني با امکانات كمتر گسترده 
شدند و در آن ها با اهلي سازي دانه هاي غالت اين منابع را افزايش 

دادند« ]فالنري21، 1965 و بينفورد22، 1968[.
كه  تکنيکي  ـ  درياچه اي  نهشته هاي  گرده شناسي  كاربرد  با 

شده  ثابت  اروپا  در  آب وهوايي  شرايط  بازسازي  در  آن  كارايي 
است، فرصت الزم براي بازسازي و سن يابي دقيق تر محيط هاي 

ديرينه در خاورميانه فراهم آمد.
رسوبي  مغزه ي  يك  پرتوزاي  كربن  سن يابي  و  گرده شناسي 
بلند از درياچه ي زريبار در كوهستان هاي زاگرس واقع در جنوب 
خاوري ايران )شکل 2( نشان داد كه هم زمان با آخرين دوره ي 
يخچالي در اروپا، در اين منطقه استپ خشك و سرد به ساواناي 
پيدا كرد ]وان زئيست23 ورايت، 1961؛ وان  بلوط ـ پسته تغيير 
با استناد به اين  زئيست، 1967؛ وان زئيست و بوتما24، 1977[. 
يافته ها، اين موضوع تعميم داده شد كه اهلي سازي گياهان، كه تا 
اين زمان در تعدادي از محل هاي واقع در كوه پايه هاي زاگرس و 
هم چنين در ناحيه ي لوانت، به خوبي سن يابي شده بود، با تغيير 
آب وهوا از خشك به معتدل، هم زمان بوده است. هم چنين ثابت 
شد كه مراحل متفاوت تغييرات آب وهوايي، به اهلي سازي گياهان 
نخستين  اين   .]2003 و   1976  ،1968 ]رايت،  است  شده  منجر 
فرض بود مبني بر اين كه پديده ي بروز گندميان يك ساله ي اهلي 
شده، در استپ هاي سرد دوره ي يخچالي عموميت نداشته است، اما 
تغيير به شرايط آب وهوايي معتدل تر اين امکان را براي آن ها فراهم 

شکل 2. نمودار گرده اي درياچه ي زريبار، برگرفته از يافته هاي وان زئيست و بوتما )1977(، استخراج از پايگاه اطالعات گرده شناسي اروپا. 
سن يابي هاي كربن پرتوزا كه با ستاره مشخص شده اند، براساس ماكروفسيل هاي خشکي تعيين شده اند و بقيه ي سن يابي ها مبتني برحجم نهشته هاي 

آهکي هستند. منطقه ي سايه روشن نشان دهنده ي دراياي جوان تر است.

احتماالً در نخستين مرحله از بهبود 
شرایط آب وهوایي، گندميان یك 
ساله ي دانه درشت گسترش یافته، 
روي چشم اندازها نمودار شده و مورد 
استفاده ي وسيع مرتع داران قرار 
گرفته اند
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آورد كه از پناهگاه هاي ناشناخته جابه جا شوند. وجود يك پناهگاه 
است.  رسيده  تأييد  به  مراكش  اطلس  كوهستان هاي  در  فرضي 
مطالعات بعدي نشان داد كه جابه جايي دانه هاي غالت وحشي در 
لوانت براساس روش كربن پرتوزا، مسلماً در 19 هزار سال پيش 
فرايند  صورت گرفته است ]كسلو و همکاران25، 1992[. ظاهراً 
گسترش وجود داشته است تا جابه جايي. فرضيه ي ديگر محيطي 
از  متشکل  ساله،  گندميان يك  متفاوت  گونه هاي  پيدايش  شامل 
دانه هاي غالت، در پاسخ به افزايش فصل هاي آب وهوايي است 

]مك كوريستون و هول26، 1991[.
نتيجه ي به دست آمده از شناسايي و سن يابي بسياري از محل هاي 
ديرينه سنگي پاياني و نوسنگي پيشين در لوانت و در دره ي فرات 
سوريه، اين است كه زندگي روستايي تقريباً در زمان هاي ياد شده 
تثبيت شده است. اين در حالي بود كه جمع آوري آذوقه هنوز هم 
اساس اقتصاد را تشکيل مي داده است. احتماالً در نخستين مرحله 
درشت  دانه  ساله ي  يك  گندميان  آب وهوايي،  شرايط  بهبود  از 
گسترش يافته، روي چشم اندازها نمودار شده و مورد استفاده ي 
وسيع مرتع داران قرار گرفته اند. در حالي كه چنين ديدگاه هاي ضد 
و نقيضي درباره ي اين موقعيت در خاورميانه مورد كاوش و بحث 

بوده است، جزئيات گذر آب وهوايي در آخرين دوره ي يخچالي 
در ناحيه ي آتالنتيك شمالي، به ويژه با تفسير مغزه هاي اليه بندي 
شده ي ساالنه از يخسارهاي گرينلند، شناخته شده بود. اين مغزه ها 
بازه ي  اصطالح  به  و  كوتاه مدت  نوسان هاي  از  شواهدي  حاوي 
سرد دراياي جوان تر بودند. براي مثال، گرم شدگي تدريجي حاكم 
در طول مراحل پيشين، پسروي يخچال را دچار وقفه كرد. اين 
بازه هاي سرد دراياي جوان تر با استفاده از مطالعات گرده شناسي در 
اروپا از ديرباز شناخته شده بود و يافته هاي مغزه هاي يخي، باعث 
پيشبرد پژوهش در مورد رويداد بازه هاي ياد شده در مناطق فراتر 

از آتالنتيك شمالي بود. 
باستان شناسان خاورميانه به اين ايده ها دست يافتند كه دراياي 
جوان تر در مديترانه ي خاوري بايد به عنوان يك دوره ي خشك 
تثبيت شده باشد، و اين كه فشار شرايط خشك، به كشت واقعي 

دانه هاي غالت به وسيله ي روستاييان منجر شده است.
مور27 )1985(، با تركيبي از باستان شناختي جامع، رويداد دو 
گياهي  منابع  افزايش  به  يکي  كه  را  بحراني  آب وهوايي  دوره ي 
خشك  آب وهوايي  شرايط  شروع  نشانگر  ديگري  و  شد  منجر 
است، شناسايي كرده است، اما در اين  ميان بارـ يوسف، بلفر28 و 

3. سن يابي كربن پرتوزا براي محل هاي نوسنگي پيشين در دره ي اردن در ارتباط با دراياي جوان تر ]از بار ـ يوسف، 2000[، تجديد چاپ با 
اجازه كامل از هيئت رئيسه ي دانشگاه آريزونا



رشد آموزش جغرافيا38
شماره ي88/دوره ي بيست و چهارم/پاييز1388

كوهن29 )1992( و مور و هيلمن30 )1992(، با بازنگري هاي خود، 
بودند كه موفق شدند، هم بستگي روشني  جزو نخستين كساني 
سازند.  برقرار  جوان تر  دراياي  با  آب وهواي خشك  شرايط  بين 
ـ  ]بار  يخي  مغزه ي  داده هاي  و  باستان شناختي  رديف  مقايسه ي 
يوسف، 2000[، با تبديل تمامي تاريخ هاي باستان شناختي مربوطه 
به سال هاي تقويمي، با استفاده از واسنجي سن يابي كربن پرتوزا 
زيرا  است؛  شده  تسهيل  درختان،  رشد  حلقه هاي  زمان سنجي  و 
اين باور وجود دارد كه سن هاي مغزه ي يخي با توجه به اين كه 
براساس شمارش  اليه ها تعيين مي شوند، نشان  دهنده ي سال هاي 
تمامي سن هاي  ترتيب،  به همان  نيز هستند )شکل 3(.  تقويمي 
مورد استفاده در مقاله ي حاضر با سال هاي تقويمي تنظيم شده اند 

)جدول هاي 1 و 2(.
و  زمان سنجي  شواهد  ندارد،  وجود  بررسي  اين  در  آن چه 
دراياي  بازه هاي  اين كه  بر  مبني  است  محلي  ديرينه ي  اكولوژي 
و  داده اند  قرار  تأثير  تحت  واقعاً  را  منطقه ي خاورميانه  جوان تر، 
به  جوان تر  دراياي  خشك،  آب وهواي  فشار  در  اين كه  ديگر 
اين  دقيق  شناسايي  براي  است.  شده  منجر  گياهي  اهلي سازي 
بازه در نمودارهاي گرده اي موجود از منطقه ي مديترانه خاوري، 
 )1995( استريك31  ـ  روسيگنول  و   )1995( بوتما  طرف  از 
عدم  دليل  به  يا  آن   نتايج  اما  است،  گرفته  صورت  تالش هايي 
سن يابي دقيق رديف چينه شناختي و يا كم ارزش بودن تحليل هاي 
اين  نبودند.  متقاعدكننده  زياد  گرده اي  نمودارهاي  چينه شناختي 
مقاله تفسير ديرينه ي اقليمي و زمان سنجي چند محل در خاورميانه 
را )درياچه هاي وان و زريوار در كوهستان هاي توروس ـ زاگرس 
و مرداب چاب، درياچه هوله و غار سورك در ناحيه لوانت( كه در 
آن ها گذر از شرايط يخچالي به بعد يخچالي به خوبي نشان داده 

شده است، مورد ارزيابي قرار مي دهد.

كوهستان هاي توروس ـ زاگرس
براي  مستقل  اقليمي  ديرينه ي  شواهد  ويژه ي  مشکل 
از  مغزه اي  تحليل  با  اخيراً  دراياي جوان تر در خاورميانه،  بازه ي 
نهشته هاي اليه بندي شده ي ساالنه )سال چينه( از درياچه ي وان 
)شکل 2( در خاور تركيه، تا حدودي برطرف شده است ]ويك 
يك  نزديك33،  بازه هاي  ژئوشيمي  تحليل  همکاران32، 2003[.  و 
مرحله ي كوتاه افزايش شوري آب درياچه را نشان مي دهد كه از 
آن به عنوان محصول شرايط آب وهوايي خشك تفسير مي شود. 
مطالعه ي گرده شناسي تفصيلي ديگري از همان  نمونه ها، بيشترين 
شرايط  از  حاكي  كه  مي دهد  نشان  را  مشخص  گرده هاي  انواع 
آب وهوايي سرد و خشك هستند. سن يابي كربن پرتوزا در اين 
نهشته ها امکان پذير نبود، اما شمارش سال چينه ها از باال به پايين، 
با نوسان شديد 10/5 تا 11/6  دراياي جوان تر را تعيين كرد كه 
هزار سال پيش از عصر حاضر سال چينه ها مطابقت دارد؛ يعني 
هزار سال جوان تر از نوسان مشابه در زمان سنجي گرينلند )11/6 
 )Cal 34تا 12/8 هزار سال پيش از عصر حاضر براساس روش
كه مطالعات چينه شناختي نهشته هاي درياچه اي در اروپا نيز آن را 
نشان داد ]آمان35 و همکاران، 2000[. اين اختالف هزار ساله را 
مسلماً مي توان به مشکل شمارش هزاران سال چينه از باال به پايين 

نسبت داد ]ويك و همکاران، 2003[.
درياچه ي  سال1963  مغزه هاي  از  اخيراً  كه  بازنگري هايي 
زريوار در ايران صورت گرفته اند )شکل 2(، بازه ي تند مشابهي 
را در آثار ايزوتو پ هاي پايدار ]استنيونس و همکاران36، 2001[ 
دياتومه، ]اشنايدر و همکاران37، 2001[ و ماكروفسيل هاي گياهي 
]واسيلي كووا38، گزارش منتشر نشده[ در همان سطح چينه شناختي 
نمودار  در  اسفناج  ـ  درمنه  بيشترين درصد  با محدوده ي  منطبق 
گرده اي وان زئيست و بوتما )1977(، شناسايي كرده اند كه تماماً با 
تفسير شرايط آب وهوايي خشك منسوب به بازه ي دراياي جوان تر 
سازگار است. سن يابي رديف درياچه ي زريوار، به دليل خطاهاي 
اما  نبود،  نهشته هاي آهکي درياچه اي مطمئن  مسلم در سن هاي 
تطابق اين بازه با دراياي جوان تر به وسيله ي سن يابي جديد كربن 
ماكروفسيل هاي  شتابگر39  طيف سنجي جرمي  بر  مبتني  پرتوزاي 
گياهي، تقويت شده است، نه محاسبه ي تالشي نهشته هاي آهکي. 
سن هاي براورد شده براي دوره ي دراياي جوان تر، حدود 12 تا 
13/5 هزار سال پيش از عصر حاضر )براساس روش Cal( هستند 
كه با سن هاي 11/6 تا 12/8 هزار سال پيش براي مغزه ي يخي 

نتيجه این كه بازه ي خشك درایاي جوان تر 
در این دو محل، یعني كوهستان هاي 
زاگرس و توروس دقيقاً ثبت شده است، اما 
شواهد آن براي لوانت، كه تحت تأثير رژیم 
آب وهوایي تا اندازه اي متفاوت قرار داشته 
است، خيلي روشن نيست
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جدول 1. كليد سن هاي كربن پرتوزا براي چينه شناسي درياچه ي زريبار، مرداب چاب و درياچه ي هوله كه براساس مطالعات استاوير و ريمر 
)1993( و نيز بك و همكارانش )2001( تنظيم شده است. سن هاي اوليه براي درياچه ي هوله به وسيله ي كاپر )2001( تصحيح شده اند.

سن تنظيم شدهسن خامموادعمق )سانتي متر(

700Sedge seed4010 ± 754492-670درياچه ي زريبار
CURL 57881410-1420Bulk8100 ± 1608988

Y 14321620-1610Makro11/850 ± 12013/813
CURL 57891675-1690Makro10/300 ± 5012/152
CURL 57901710-1720Bulk450 ± 16013/363

Y-16871745-1750Makro12/050 ± 5514/053
CURL 57911790-1800Makro12/750 ± 11015/033
CURL 57921890-1900Bulk13/650 ± 11016/385

Y-16862535-2545Bulk22/600 ± 500
Y-14514015-4030Bulk42/350 ± 1250

GrN-79274015-4030Bulk42/600 ± 3600-2500
GrN-7950

سن تنظيم شدهسن خامموادعمق )سانتي متر(

مرداب چاب )ينکلوسکي و وان زئيست 1970( نيکلو

129-13710/08011/353

169-17123/03028/300

645-65545/65050/000

مرداب چاب )يئسودا و همکاران 2000(

1303450 ± 903691

2104910 ± 905644

2525010 ± 1105736

3156620 ± 1007502

3527750 ± 1008464

4058680 ± 1009613

4259970 ± 10011/187

51012/890 ± 16015/259

59014/820 ± 18017/723

جدول 2. سن هاي كربن پرتوزا و تنظيم شده )تقويمي( براي درياچه ي زريبار در كوهستان هاي زاگرس و درياچه ي هوله در لوانت.
سن ها براي درياچه ي وان در كوهستان هاي توروس براساس سال چينه ها و براي غار سورك نيز براساس روش اورانيوم ـ توريوم تعيين شده اند. مونتيچيو 

در جنوب ايتاليا و مغزه ي يخي GIPS2 از گرينلند به منظور مقايسه ارائه شده اند.
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گرينلند )جدول 2( قابل مقايسه اند. وجود كمترين گرده ي درمنه 
در 13/5 تا 15/7 هزار سال پيش از عصر حاضر )براساس روش 
Cal( در زريوار، ممکن است بيانگر زمان سنجي اروپايي بولينگ 

ـ آلرود باشد.
نتيجه اين كه بازه ي خشك دراياي جوان تر در اين دو محل، 
يعني كوهستان هاي زاگرس و توروس دقيقاً ثبت شده است، اما 
شواهد آن براي لوانت، كه تحت تأثير رژيم آب وهوايي تا اندازه اي 

متفاوت قرار داشته است، خيلي روشن نيست.

لوانت، مرداب چاب
لحاظ  از  كه  شده  واقع  طويلي  فرورفتگي  در  چاب  مرداب 

ساختماني ادامه ي دره ي شکافتي اردن است. نمودار گرده اي منتشر 
شده ي نيكلوسكي و وان زئيست )1970(، محدوده ي زماني حداقل 
45 هزار سال پيش از عصر حاضر را پوشش مي دهد )عمق 650 
سانتي متري(. اما تنها سن مطرح كه در اين مطالعه براساس روش 
كربن 14 روي يك صدف نرم تن )عمق 130 سانتي متري( وجود 
دارد، 10/080 سال پيش از عصر حاضر است. در حال حاضر، 
از آغاز  صاحب نظران عقيده دارند، اين سن متعلق به زمان بعد 
هولوسن است كه با افزايش قابل مالحظه در گرده ي پسته و سرو 
همراه با كاهش عمده ي تيره ي اسفناجيان و درمنه )شکل 5ـ5( 
مشخص مي شود. روسينگلنول ـ استريك )1995(، بعد ازتصحيح 
سن هاي كربن پرتوزا روي نهشته هاي آهکي درياچه اي و مقايسه ي 

زريباروانسوركGips2مونتيچيوچابهوله

دراياي جوان تر

10-1011-10312-11سن خام كربن 14

9/5-105تصحيح شده

12-10/513/5-11/411/6-11/613/2-11/412/8-11/413-10/813/1-12/4تقويمي

بولينگ ـ آلرود

11-1212/5-؟11-؟سن خام كربن 14

10/5-؟تصحيح شده

13/5-13/215/7-؟12/8-1314/8-13/114/7-؟12/4-؟تقويمي

گرم شدگي قبل از بولينگ

؟-17/8؟-15/6سن خام كربن 14

؟-14/6تصحيح شده

؟-18؟-18؟-21/2؟-17/5تقويمي

سن تنظيم شدهسن تصحيح شدهسن خامعمق )سانتي متر(

درياچه ي هوله

1120-114010/440 ± 120940010/372

1235-124211/540 ± 10010/96012/879

1600-162517/140 ± 22014/54017/415

ص
شخ

نام
؟= 
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شکل 5. نمودار گرده اي مرداب چاب، برگرفته از نيکلوسکي و وان زئيست )1970(. استخراج از پايگاه اطالعات گرده شناسي اروپا. سن 11/353 هزار سال پيش از 

عصر حاضر كربن پرتوزاي تنظيم شده، به دليل تأثير آب سخت، قديمي تر از آن به نظر مي رسد. منطقه ي سايه روشن نشان دهنده ي دراياي جوان تر است.

آن ها با نيمرخ هاي گرده اي از مغزه هاي دريايي بهتر سن يابي شده در 
مديترانه خاوري )اگرچه آثار دريايي، تفکيك پذيري چينه شناختي 
كمتري دارند(، چنين افقي را به عنوان مدرك مطمئن گذر »دراياي 
جوان تر ـ هولوسن« تفسير كرده اند. هيلمن )1996(، با استناد به 
كاهش بقاياي درختي، بين 10 تا 11 هزار سال پيش از عصر حاضر 
)براساس روش كربن 14( در ابوحريره، محل باستان شناختي واقع 
در 180 كيلومتري خاور حوضه ي چاب، كه حاكي از عقب نشيني 
جنگل در شمال لوانت در طول دراياي جوان تر است، بيشترين 

گرده ي اسفناج در چاب را به دراياي جوان تر نسبت داد.
سن طيف سنجي جرمي شتابگر )5966ـ CURL( جديد، از 
يك بذر خشك در عمق 484 سانتي متري، 23/030 سال پيش از 
عصر حاضر )براساس روش كربن 14( را نشان مي دهد. زمان سنجي 
مورد استفاده در اين جا مبتني بر اين سن و رد سن 10/080 سال 
با سن  آن  زماني  اختالف  تأثير آب سخت،  دليل  به  زيرا  است؛ 
فوق زياد است. در مقابل، فرض بر اين است كه افزايش ناگهاني 
در گرده ي بلوط و هم چنين پسته، نشانه هايي از شروع هولوسن 
در 10 هزار سال پيش از عصر حاضر )براساس روش كربن 14( 
است. سن هاي بين سن كربن پرتوزاي 10 هزار سال پيش و سن 
23/030 سال پيش از عصر حاضر، براساس طيف سنجي جرمي 

شتابگر، درون يابي شده است.

و  درمنه  گرده ي  شديد  كاهش  نخستين  زمان سنجي،  اين  با 
اسفناج و افزايش بلوط در عمق 345 سانتي متري، براساس روش 
كربن 14، در حدود 17/5 هزار سال پيش از عصر حاضر )21/2 
هزار سال پيش از عصر حاضر براساس روش Cal( سن يابي شده 
است؛ يك محدوده ي زماني كه در اروپا فقط به بعد از بيشينه ي 
گسترش يخچالي پسين تعلق دارد. تا زمان دراياي جوان تر كه از 
از عصر حاضر  پيش  هزار  تا 11/7   10 تقريباً  درون يابي،  طريق 
)براساس روش كربن 14( سن يابي شده است، ارزش هاي بلوط 
در حد باال باقي مي مانند. قسمت بعدي اين پهنه ي بلوطي شامل 
مرحله ي »بولينگـ  آلرود« خواهد بود. مشابهت اين مورد با رديف 
بعد از گسترش يخچالي در جنوب لوانت )هوله و سورك( بعداً 

مورد بحث قرار مي گيرد.
مطالعه ي گرده اي جديد توسط يئسودا و همکارانش40 )2000( 
در مورد چاب، دربرگيرنده ي 9 سن كربن پرتوزا روي نرم تنان آب 
شيرين است كه به 14/820 هزار سال پيش باز مي گردد )شکل 
6(. مؤلفين، اين سن را بدون هيچ گونه خطاي آب سخت در نظر 
از عصر  پيش  سال  هزار  تا 11/5  زيرا سن هاي 10/1  گرفته اند. 
حاضر )براساس روش كربن 14( كه آن ها به وسيلهي درون يابي 
جوان تر  دراياي  براي  سانتي متري   470 تا   430 بين  اعماق  در 
نشان مي دهند، مشابه با سن هاي كربن پرتوزايي است كه عمومًا 
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با اين حال،  در جاهاي ديگر براي اين بازه پذيرفته شده است. 
شناسايي دراياي جوان تر در چينه شناسي گرده اي، مبتني بر درصد 
كل گرده ي پيشينه ي اسفناج نيست. هم چنان كه كار راسيگنول و 
استريك نيز بر اين اساس نبوده، بلکه بيشتر براساس نسبت درمنه 
به  را  آن   )1993( گاس42  و  كامپو41  وان  كه  است  بوده  اسفناج 
عنوان نمايه ي خشکي پيشنهاد كرده اند. غالب بودن گرده ي اسفناج 
نسبت به درمنه شايد بيشتر نشانگر گسترش محلي اسفناجيان باشد 
كه در هنگام پايين بودن سطح آب درياچه به دليل سازگاري با 
خاك هاي شور ظاهر شده اند. درمنه شايد نمايه ي بهتري از خشکي 
با خاك هاي شور سازگاري ندارد.  ناحيه اي باشد؛ زيرا اين گياه 
طريق  از  جوان تر  دراياي  كه  زريبار  و  وان  منطقه ي  دو  هر  در 
منحني هاي  نوسان  است،  ژئوشيميايي شناسايي شده  نيم رخ هاي 

اسفناج و درمنه برهم منطبق هستند.
عنوان  به   )2000( همکارانش  و  يئسودا  از  پهنه اي  واقع  در 
دراياي جوان تر معرفي كرده اند، در مقابل شامل بيشترين درصد 
به  از مرداب چاب  نمونه برداري شده  مغزه ي  سرو است كه در 
قابل  گسترش  با   ،)1970( وان زئيست  و  نيلکووسکي  وسيله ي 

شکل 6. نمودار گرده اي براي چاب. باز ترسيم از يئسودا و همکارانش )2000( با سن هاي تنظيم شده. منطقه ي سايه روشن با بيشترين گرده ي 
درمنه در اين شکل براي نشان دادن دراياي جوان تر در نظر گرفته شده است. بيشترين گرده ي بلوط رويي در 580ـ400 سانتي متري نشانگر هولوسن 

پيشين است. بنابراين، سن هاي كربن پرتوزاي تنظيم شده از يئسودا و همکاران )2000( بايد قديمي تر باشند.

مالحظه ي پسته همراه بوده است. راسيگنول و استريك )1995( 
بر اين پديده به عنوان نشانه ي مطمئني از هولوسن پيشين در اين 

محل و جاهاي ديگر تأكيد كرده اند.
دارابودن  با  پهنه ي گرده هاي زيرين )500ـ470 سانتي متري( 
بيشترين درصد درمنه و اسفناج نمايه ي بهتري براي دراياي جوان تر 
است و قديمي تر بودن اين سن هاي كربن 14 را نشان مي دهد، نه 
عاري از خطا بودن آن ها را. يئسودا و همکارانش )2000( كاهش 
شديد در گرده ي بلوط در سطح سن يابي شده را با روش كربن 14، 
حدود 9 هزار سال پيش از عصر حاضر به جنگل زدايي نوسنگي 
نسبت داده و نشان داده اند كه وجود گرده ي گندميان كشت شده 
اين  از  حاكي  جوان تر،  دراياي  بازه ي  طول  در  نشده(  )توصيف 
است كه كشت گياه زماني صورت گرفته كه شرايط آب وهوايي 
مساعد نبوده است. اين نتيجه ممکن است با شواهد باستان شناختي 
جاهاي ديگر سازگار باشد،  اما با استفاده از چينه شناسي گرده اي 
چاب و براساس نشانه هاي كشت و تفسيرهاي ديرينه ي اقليمي و 

زمان شناختي تأييد نشود.
و  يئسودا  وسيله ي  به  چاب  گرده اي  نمودار  تفسير  اگرچه 
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اثر  يا  و  زمان سنجي  لحاظ  از  است  ممکن   )2000( همکارانش 
دخالت انساني داراي خطا باشد، در واقع مي تواند نشانگر دراياي 
جوان تر باشد. اين محل از جهات ديگري نيز حائز اهميت است؛ 
نيکلووسکي و وان زئيست )1970( نشان  پيشين  زيرا مطالعه ي 
داده است كه درياچه ي لوانت دست كم از 45 هزار سال پيش 
به عنوان جامعه ي بلوط حفظ شده است؛ حتي در طول دراياي 
جوان تر و قطعاً پيش از آن در طول بازه ي بولينگـ  آلرود. بنابراين، 
موجود  بلوط هاي  مساعد شدن آب وهوا،  با  پيشين  هولوسن  در 

گسترش يافته اند.

درياچه ي هوله
اين درياچه در دره ي اردن و در شمال فلسطين اشغالي قرار 
دارد. آخرين نمودار گرده اي ]باروچ43 و بوتما 1999[ از 16 متر 
بااليي يك نهشته، داراي 10 سن كربن 14 با دامنه ي سني متغير 
از 3 تا 17 هزار سال پيش از عصر حاضر است )شکل 7(. اين 
سن ها به دليل خطاي آب سخت با ميانگين هزار سال قديمي تر در 
نظر گرفته شده و به طور جداگانه براساس اندازه گيري كربن 14 
تصحيح شده اند ]كاپر44، 2001[. ارزش گرده ي سرو در سرتاسر 
مغزه حداقل 20 درصد است كه وجود پيوسته ي بلوط را در ناحيه 
نشان مي دهد. اين رديف كه براساس روش كربن 14 در حدود 
16 هزار سال پيش از عصر حاضر )تصحيح شده( با مجموعه ي 
گرده هاي درمنه و اسفناج آغاز مي شود و در بين آن ها گندميان 
نيز به وفور يافت مي شوند، حاكي از شرايط آب وهوايي معتدل تر 
در اين زمان )بيشتر در محل هاي داخلي( است كه در آن جا سهم 
گرده ي بلوط بسيار ناچيز است و احتماالً از مناطق دوردست به 

اين قسمت جابه جا شده است.
هنگامي كه آب وهوا در انتهاي دراياي جوان تر )10 هزار سال 
پيش از عصر حاضر براساس روش كربن 14( در وان و زريبار 
تغيير پيدا كرد، گندميان جاي گزين درمنه و اسفناج شدند و بلوط و 
پسته در ساواناي هولوسن پيشين پديد آمدند. همان طور كه امروزه 
نيز در كوه پايه هاي زاگرس در دامنه هاي خشك، جنگل بلوط ديده 
مي شود. در مقابل، در هوله گسترش بلوط، همراه با درمنه، اسفناج 
و گندميان، فراوان تر از منطقه ي اخير بود و هنگامي كه گياهان 
سرزمين هاي خشك براساس روش كربن 14 در حدود 14/6 هزار 
سال پيش از عصر حاضر )سن تصحيح شده( كاهش پيدا كردند، 
بين استپ علفزاري، پسته و بلوط گسترش يافتند و بدين ترتيب 

ساواناي بلوطـ  پسته در زماني كه محل هاي داخلي هنوز هم بدون 
درخت بودند، پديد آمد.

با افزايش قابل مالحظه اي رطوبت در هوله، بلوط در ساوان 
غالب شد و در 11 هزار سال پيش از عصر حاضر )سن تصحيح 
شده( به 70 درصد رسيد. چنين افزايش چشم گيري در بلوط را 
مي توان با ارزش هاي باالي بلوط و بقيه ي درختان خزان كننده ي 
معتدل در مونتيچيو واقع در جنوب ايتاليا )تنها محلي در سرزمين هاي 
پست مديترانه كه گرده ي با قدرت تفکيك باال خوب سن يابي شده 
است( تطبيق داد كه در آن »آلرود« در 11 تا 12/5 هزار سال پيش 
از عصر حاضر سن يابي شده است ]واتز و همکاران45، 1996[. 
شده(  تصحيح  )سن  از عصر حاضر  پيش  سال  هزار  سپس 11 
در هوله، بلوط از 70 به 30 درصد كاهش يافت و گندميان در 
مجموعه اي منتسب به دراياي جوان تر تا 30 درصد افزايش يافتند. 
تسلط درمنه و اسفناج در دراياي جوان تر در محل هاي داخلي، 
ظاهراً در هوله وجود ندارد؛ زيرا شرايط جنوب لوانت زياد خشك 
نيست. در واقع مشخصه ي اين دوره، بازشدگي جنگل بلوط به 

ساختار ساوانايي است، نه درختچه هاي سرزمين هاي خشك.
جاي  به  هوله  در  بلوط  ارزش هاي  جوان تر،  دراياي  از  بعد 
اين كه به سطوح آلرود برسد، در حدود 30 درصد باقي مي ماند؛ 
زيرا احتماالً تا آن موقع پراكنش جنگل انساني اهميت پيدا مي كند 
و شاهد آن افزايش بلوط هميشه سبز و وجود پيوسته ي زيتون 

است.

غار سورك
تحليل ايزوتوپ پايدار غار نهشته هاي اليه اي در غار سورك 
با  و همکاران46، 1999[  ماتيو  ـ  ]بار  اشغالي  فلسطين  مركز  در 
استفاده از روش اورانيوم ـ توريوم »TIMS« به سال هاي تقويمي 
خوب سن يابي شده، تفسيرهاي اكولوژي ديرينه ي درياچه ي هوله 
را تقويت بخشيده است. اين رديف، ارزش باالي δ18O را در طول 
دوره ي يخچالي نشان مي دهد كه به عنوان بازتابي از آب وهواي 
سرد و خشك تفسير مي شود. اين وضعيت در 8 تا 13/2 هزار 

مطالعه ي پيشين نيكلووسكي و وان زئيست 
)1970( نشان داده است كه دریاچه ي 

لوانت دست كم از 45 هزار سال پيش به 
عنوان جامعه ي بلوط حفظ شده است
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سال پيش از عصر حاضر در طول دوره ي يخچالي پيشين با يك 
افت سه درصدي در ارزش هاي قابل مقايسه با مقادير هولوسن 
كه  مي دهد  نشان  روند  اين   .)8 )شکل  مي كند  پيدا  ادامه  پيشين 
به وسيله ي چندين معکوس شدگي قطع شده است.  گرم شدگي 
نخستين گرم شدگي در 16/5 هزار سال پيش با رويداد »هينريج«47 
منطبق است. شروع دوباره ي اوج گرم شدگي بعدي كه مي توان آن 
را با دوره ي بين يخچالي بولينگ ـ آلرود در اروپا تطبيق داد، در 
مغزه ي يخي GISP-2 گرينلند )12/8ـ 14/8 هزار سال تقويمي( 

سن يابي شده است.
هزار   17/5 تا   10/5 شده ي  تصحيح  استنباطي  سن هاي  اگر 
سال پيش از عصر حاضر )براساس روش كربن 14( براي افزايش 
طوالني مدت گرده ي بلوط در هوله، به 12/4 تا 17/5 هزار سال 
پيش از عصر حاضر )براساس روش Cal( تنظيم شود، شايد بتوان 
آن را با روند گرم شدگي طوالني مدت در سورك )13/2 تا 18 
هزار سال پيش از عصر حاضر براساس روش Cal( تطبيق داد. 
به همين ترتيب براي دراياي جوان تر، اگر سن هاي تصحيح شده 
براي هوله )9/5 تا حدود 10/5 هزار سال پيش از عصر حاضر 
براساس روش كربن 14( به 11/8 تا 12/4 هزار سال پيش از عصر 
حاضر )براساس روش Cal( تنظيم شود، آن ها را مي توان با دراياي 

جوان تر درغار سورك براساس افزايش يك درصد δ18O از 13/2 
 )Cal )براساس روش  از عصر حاضر  پيش  سال  هزار  به 11/4 
مقايسه كرد. آن ها را هم چنين مي توان با دراياي جوان تر در گرينلند 
 )Cal 11/6 تا 12/8 هزار سال پيش از عصر حاضر براساس روش(
مقايسه كرد. اين مقايسه ها نشان مي دهد كه تصحيحات آب سخت 

در هوله تقريباً درست است.
با توجه به تطابق ها، روند گرم شدگي بعد از گسترش يخچالي 
پسين در هوله و سورك در حدود 18 هزار سال پيش از عصر 
حاضر )براساس روش Cal( آغاز گرديده و بعد از هينريج47 به بين 
يخچالي بولينگ ـ آلرود منتهي شده است. روند مشابهي در چاپ 
ديده شده است كه با گرم شدگي بعد از گسترش يخچالي به طور 
ناگهاني در 17/8 هزار سال پيش از عصر حاضر براساس روش 
كربن 14 و 12/2 هزار سال پيش از عصر حاضر )براساس روش 
Cal( شروع مي شود. در مقابل، گذر به دوره  ي يخچالي پسين در 

مغزه ي يخي GISP2 گرينلند و اروپا به طور ناگهاني با بولينگ ـ 
آلرود در 14/8 هزار سال پيش از عصر حاضر )براساس روش 
Cal( شروع شده است. روشن نيست كه چرا گرم شدگي ظاهري 

در لوانت بايد چندين هزار سال پيش از گرم شدگي در آتالنتيك 
شمالي باشد. در منطقه ي اخير، هنوز هم تحت تأثير نوسان هاي 

با سن هاي كربن پرتوزاي تصحيح شده به وسيله ي كاپر و  باروچ و بوتما )1999(  از  باز ترسيم  شکل 7. نمودار گرده اي درياچه ي هوله. 
همکارانش )2001( و نيز سن هاي تنظيم شده. منطقه ي سايه  روشن نشانگر دراياي جوان تر است.
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آب وهوايي، يخسارها به آرامي در حال ذوب شدن هستند. اين 
ذوب شدگي بر چرخش گرماشور48 تأثير مي گذارد، در صورتي كه 
لوانت بسيار دورتر از يخسارها قرار دارد و )به جز براي آشفتگي 
افزايش ثابت در تابش دريافتي  شديد عصر دراياي جوان تر( از 
تابستاني و نيز CO2 جوي مستقيماً متأثر شده است ]كوتز باچ49 و 
همکاران، 1993[. نزديکي به منابع رطوبتي و تابش دريافتي شديد 
تابستاني كه تقريباً در مرز يخچالي پسين ـ هولوسن به بيشترين 
حد خود رسيده است، بارندگي موسمي تقويت شده اي را به دنبال 
داشته كه در وضعيت بيشينه باعث تشکيل درياچه هايي در شمال 
آفريقا، افزايش جريان رودخانه ي نيل و پوده هاي گلي50 در كف 
درياي مديترانه شده است ]استريت ـ پروت51 و پروت، 1993 و 

راسيگنول ـ استريك، 1985[.

نتيجه گيري
كنترل سن يابي در سه محل ديرينه ي اقليمي در لوانت )چاب، 
همکارانش  و  يئسودا  كه  چاب  نمودارهاي  در  سورك(  و  هوله 
سخت،  آب  خطاهاي  دليل  به  رسانده اند،  چاپ  به   )2000(
سانتي متري روي  در 170  بلوط  كاهش  آخرين  است.  مسئله دار 
مغزه اي كه نيکلوسکي و وان زئيست )1970( پيش تر از چاب تهيه 
كرده بودند، نشانگر دراياي جوان تر است. نخستين كاهش بلوط 

شکل 8. چينه شناسي δ18O براي غار نهشته هايي از غار سورك. سن ها بر پايه ي تحليل هاي اورانيوم و توريوم تعيين شده اند. بنابراين سال هاي 
تقويمي فرضي   LGM: بيشينه ي يخچالي پسين    YD: دراياي جوان تر هستند.

در 350 سانتي متري براساس روش كربن 14، به 17/8 هزار سال 
پيش از عصر حاضر تعلق دارد )21/2 هزار سال پيش از عصر 
حاضر براساس روش Cal( كه با توجه به زمان سنجي به كار رفته 
در اين جا مي توان آن را با آخرين مرحله ي گسترش يخچالي تطبيق 
داد. همان طوري كه در غار سورك براساس اوج δ18O، و 18 هزار 
سال پيش از عصر حاضر نشان داده شد. در اين مورد، افزايش 
قابل مالحظه ي بلوط در چاب بين دو مرحله ي كاهشي )در 170 و 
350 سانتي متري(، به همان ترتيب حاكي از افزايش طوالني مدت 

گرم شدگي است كه در بولينگ ـ آلرود به اوج خود رسيد.
چاب  در  سانتي متري   480 در  بلوط  بعدي  زيرين  كاهش 
حاضر،  عصر  از  پيش  سال  هزار   22  ،14 كربن  روش  براساس 
سن يابي شده است )براساس روش Cal، 27 هزار سال پيش از 
عصر حاضر( كه شايد با اوج ايزوتوپ اكسيژن كه در غار سورك 
به عنوان رويداد هينريج2 )25 هزار سال پيش( شناسايي شده، قابل 
تطبيق باشد. بنابراين با اين چارچوب، از سن هاي تصحيح شده در 
هوله و چاب شايد بتوان براي تطبيق رديف گرده اي با رويدادهاي 
آب وهوايي يخچالي پسين اروپا استفاده كرد. لذا در هوله، افزايش 
قابل مالحظه و يکنواخت در گرده ي بلوط به دنبال كاهش درمنه و 
اسفناج، نشانگر گرم شدگي بعد يخچالي خواهد بود كه در بولينگ 
ـ آلرود به اوج خود رسيده است، نه نشانه ي گرم شدگي هولوسن 
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پيشين كه روسگينول ـ استريك )1995( پيشنهاد كرده بودند. در 
چاب نيز بازه ي طوالني بلوط بين دو مرحله ي كاهشي در 350 و 
170 سانتي متري، نشانگر همين دوره ي بعد يخچالي خواهد بود.

ظاهري  مشکل  شده،  بازبيني  زمان سنجي هاي  اين  برپايه ي 
افرادي  آثار هوله و چاب كه توسط  رديف هاي گياهي مخالف 
هم چون هيلمن52 )1996( مفصاًل بحث شده بود، برطرف شد. 
تاريخ هاي قطعات شمالي و جنوبي لوانت قابل مقايسه هستند و 
متفاوت از محل هاي داخلي زريبار و وان به نظر مي رسند؛ زيرا 
آن ها دورتر از آتالنتيك قرار دارند. روند آب وهوايي كه شايد براي 
ادامه ي حيات جوامع انساني مهم باشد، شرايط گرم تر و مرطوب تر 
به  گرم شدگي،  روند  است.  يخچالي  گسترش  انتهاي  با  همراه 
توسعه ي جنگل بلوط بولينگـ  آلرود منجر شد، نه شرايطي مشابه 
به دنبال دراياي جوان تر، هم چنان كه براي ناحيه ي زاگرس فرض 
از طرف ديگر هنوز هم ممکن است  شده بود ]رايت، 1960[. 
تفکرات پيشين به واقعيت نزديك تر باشند، مبني بر اين كه تغييرات 
آب وهوايي بحراني در كوهستان هاي زاگرس كه شاهد آن پسروي 
يخچال هاي كوهستاني است، هم زمان با آلپ هاي سوئيس بود كه 
در آن جا با شروع مرحله ي بولينگـ  آلرود يخچال ها تا محدوده ي 

كنوني شان پسروي كرده اند ]رايت، 1960[.
در نظر گرفتن انتهاي دوره ي يخچالي، به عنوان شروع دوره ي 
يخچالي پسين )براي مثال بولينگـ  آلرود( دقيق تر است تا انتهاي 
دوره ي دراياي جوان تر كه در يك روند گرم شدگي طوالني، با 
پسروي يخچال ها شروع شده و در بولينگ ـ آلرود موقتاً به اوج 

خود رسيده است. در اين زمينه اختالفي تقريباً هزار ساله وجود 
دارد. اين مرحله، با گسترش درختان غان و كاج )و گياهچه هاي 
چغندرقند(، زمان نخستين جنگل كاري در اروپا همراه بود. تأكيدي 
كه در آهنگ هاي به اصطالح برفابي 1 و 2، برگرفته از براوردهاي 
]فايربنگ، 1989[، تجلي  آثار دريايي  پايه ي  بر  حجم يخسارها 
يافته است، اهميت آب وهوايي هم ارز را با شروع دوره ي بولينگ 
ـ آلرود و شروع دوره ي هولوسن نشان مي دهد. در ادامه، ارتباط 

اين نتيجه با خاستگاه كشاورزي بررسي مي شود.
باستان شناختي  ميداني  بررسي هاي  روزهاي  نخستين  در 
بين  كشاورزي،  خاستگاه  و  روستايي  زندگي  تکامل  درباره ي 
بريدوود كه كوه پايه هاي كوهستان هاي زاگرس را به اين دليل  كه 
منطقه ي مهمي است و هنوز هم دانه هاي غالت   وحشي در آن 
عموميت دارند، براي كشف و كاوش انتخاب كرده بود، و كنيون 
كه روي جنوب لوانت كار مي كرد و در آن كاوش هاي بسياري 
دوره هاي  آثار  بسط  براي  زمينه اي  سنگي  ديرينه  محل هاي  از 
زماني  آمد.  پديد  دوستانه اي  رقابت  بود،  فراهم ساخته  جوان تر 
كه محل هاي اوليه ي جارمو و جريکو شناسايي شدند و در اين 
نيز آشکار گرديد،  به آن ها  ميان ماهيت فرهنگ هاي مخصوص 
توسعه ي سن يابي كربن پرتو بر تعيين زمان استقرار و اهلي سازي 

گياهي متمركز شد.
در نيمه ي دوم سده ي بيستم، تعداد خيلي زيادي از محل هاي 
ناتوفيان )ديرينه سنگي پاياني( و نوسنگي پيشين در جنوب لوانت 
شمال  در  ابوحريره  كليدي  مکان  اين،  بر  عالوه  شدند.  بررسي 
بين النهرين، به علت بازيابي دقيق و تفسير بقاياي گياه شناختي، 
دو  اين  بين  انتقال  از  شده اي  سن يابي  خوب  و  فراوان  شواهد 
به نظر  حاضر  حال  در  است.  داده  دست  به  فرهنگي  مرحله ي 
مي رسد در مرحله ي ديرينه سنگي پاياني كه مشخصه ي آن انتقال 
از زندگي كوچ نشيني شکارچيان و مرتع داران به سکونت گاه هاي 
دائمي است، همراه با افزايش جمعيت، در محيط هايي كه به دنبال 
خاتمه ي رژيم سرد و خشك دوره ي يخچالي به وجود آمدند، در 
نتيجه ي شرايط آب وهوايي مساعدتر، منابع گياهي افزايش يافته و 

توسعه پيدا كرده است.
به بيان دقيق تر، اين توسعه با بروز مرحله ي يخچالي پسين 

در نيمه ي دوم سده ي بيستم، تعداد 
خيلي زیادي از محل هاي ناتوفيان 
)دیرینه سنگي پایاني( و نوسنگي 
پيشين در جنوب لوانت بررسي شدند
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مناطقي  است.  هم زمان  اروپا  در  شده  شناخته  آلرود  ـ  بولينگ 
در بطن جنگل ـ  افتاده اند، اساساً  اتفاق  اين رويداد  كه در آن ها 
طبيعي  محدوده هاي  داخل  در  و  لوانت  و جنوب  علفزار شمال 
بادام در كوه پايه هاي  غالت وحشي و هم چنين درختان پسته و 
زاگرس قرار داشتند. سپس با معکوس شدگي وقفه هاي آب وهوايي 
دراياي جوان تر، تقريباً شرايط مساعدي براي زندگي يکجانشيني 
)ناتوفيان( فراهم آمد كه با كشت غالت وحشي جمع آوري شده 
آغاز و به تغييرات ژنتيکي در مورفولوژي بذر منجر شد. هنوز هم 
شناسايي اين غالت به شکل اهلي شده امکان پذير است. تعداد 
در  باستان شناختي  رديف  براي  پرتوزا  كربن  سن هاي  از  زيادي 
يخي  مغزه هاي  در  ساالنه  اليه هاي  شمارش  با  كه  وقتي  لوانت، 
گرينلند )شکل 7( به مجموعه ي مقياس زماني تقويمي تنظيم شدند 
]باريوسف، 2000[، نشان داد كه فرهنگ هاي يکجانشيني ناتوفيان 
با ديرينه سنگي پاياني در طول رژيم آب وهوايي مساعد بولينگ 
ـ آلرود توسعه يافته اند و اين كه با ظاهر شدن نخستين نشانه هاي 
بسياري  جوامع  به  جوان تر،  دراياي  طول  در  گياهي  اهلي سازي 
تسري پيدا كرده اند. براي مثال، در جريکو واقع در دره ي اردن. با 
ادامه ي شرايط آب وهوايي مساعد در خاتمه ي دراياي جوان تر كه 
با افزايش CO2 جّو و توسعه ي گندميان يك ساله )شامل غالت( 
مشخص مي شود، تعداد سکونتگاه هاي نوسنگي توليدكننده ي غذا 
توسعه پيدا مي كنند و بعد، از مركز منطقه ي لوانتين به قسمت هاي 

ديگر خاورميانه و نهايتاً به اروپا گسترش مي يابند.
بنابراين، فرض اوليه ي چيلد )1952( مبني بر اين كه انقالب 
كشاورزي در خاورميانه به دنبال تغييرات آب وهوايي روي داده 
محلي  اكولوژيکي  ديرينه ي  شواهد  پايه ي  بر  مي توانست  است، 
تأئيد شود، اما اثبات آن پيچيده تر از آن بود كه او تصور مي كرد. 
نخستين مرحله از بهبود شرايط آب وهوايي و منابع گياهي، همراه با 
نخستين مرحله ي ذوب يخسارها، به بروز سکونت گاه هاي ناتوفيان 
)ديرينه سنگي پاياني( و گسترش جوامع منجر شد. از آن جا كه 
حفظ شيوه ي زندگي يکجانشيني يك ضرورت بود، مشکل تهيه ي 
كشت  به  جوان تر،  دراياي  مرحله ي  خشك  زمان  طول  در  غذا 
غالت وحشي منتهي شد و بدين ترتيب دوره ي نوسنگي پديد 
آمد. بهبود شرايط آب وهوايي در انتهاي دوره ي دراياي جوان تر كه 
مشخصه ي شروع هولوسن است، با گسترش فرهنگ كشاورزي از 

مركز خاورميانه اي آن همراه شد.
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پنجشنبه 9 آبان ماه 1387، ساعت 4بعد ازظهر، با هماهنگی قبلی به عنوان مهمانان منطقه ی ویژه ی عسلویه به اتفاق 23نفر 
دیگر، در فرودگاه مهرآباد حاضر شدیم. هواپیما رأس ساعت مقرر پرواز کرد و حدود 1/5 ساعت بعد در فرودگاه بین المللی 

بوشهر به زمین نشست. با آمدن راهنمای منطقه ی ویژه، عازم عسلویه شدیم.
اولین قسمت این سفر 24ساعته، با هدف آن آشناسازی گروه های متفاوت با عملکرد دولت در منطقه ی عسلویه طی 
سال های اخیر، بازدید از شهر عسلویه بود. دو منطقه ی آباد در 290 کیلومتری شرق شهر بوشهر، یکی »عسلویه« و دیگری 
»نخل تقی« است که با توجه به محدود بودن وقت سفر، قرار شد طی یک ساعت، بازدیدی از سطح شهر عسلویه و مراکز 
خرید آن داشته باشیم. با توجه به تعطیلی روز جمعه، این بازدید در روز پنج شنبه انجام شد که البته به علت گرمی هوا 
)حدود 35درجه ی سانتی گراد(، مغازه ها نیمه تعطیل بودند و عمومًا با اجناس وارداتی نظیر خیلی از بازارهای محلی مناطق 

مرزی، از بازدیدکنندگان استقبال می کردند.
پس از گشت و گذار در سطح شهری رو به پیشرفت، با بافت های سنتی و رو به مدرن به صورت درهم و ناموزون، 
سوار بر اتوبوس شدیم و به سمت منطقه ی صنعتی عسلویه حرکت کردیم. اولین مکانی که در مسیر فرودگاه به سمت 
منطقه ی عسلویه به نظر جالب می آمد، مزارع نمک در دو طرف جاده ی اصلی بود. با توجه به شرایط جزر و مد خلیج 
فارس، در زمان مد با باال آمدن آب، آن را در حوضچه هایی جمع می کردند. سپس با عمل تبخیر به صورت طبیعی، نمک 
روی زمین باقی می ماند و عده ای به صورت گروهی و خانوادگی به جمع آوری نمک دست می زدند که به نظر کار بسیار 
از  بازار ماهی فروش ها ارسال می شود. بعد  بازار، مخصوصًا  به  دشواری می آمد. نمک جمع آوری شده برای فروش 
گفت وگوی کوتاه با افرادی که جمع آوری نمک شغلشان بود و با عالقه این کار را انجام می دادند، سفر را ادامه دادیم. 

دومین مقصد ما در مسیر، منطقه ی حفاظت شده ی »نایبند« بود.
منطقه ی نایبند در ساحل خلیج فارس از جمله مناطق منحصر به فرد درختان »حرا«ست. جنگل های حرا به عنوان 
زیستگاهی ویژه در این منطقه خودنمایی می کنند. این درخت ها و درختچه ها آب شور دریا را به آب شیرین تبدیل 

سفر به عسلویه )منطقه ی ویژه ی پارس جنوبی( 

پارس جنوبی مولود خلیج فارس
نصرت اله نظم آرا، دبیر دبیرستان های منطقه امیرآباد )استان سمنان(،

صدیقه امیدوار، دبیر زمین شناسی دبیرستان های دامغان
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می کنند و از جمله پوشش های گیاهی منحصر به فرد کشور ایران به شمار می روند. وجود این پوشش گیاهی سبز در آب شور 
دریا، فرو رفتن آن در آب و بیرون آمدن آن در بعضی مواقع، نهایت سازگاری موجود زنده را با محیط به نمایش می گذارد.

پس از بازدید از این زیستگاه طبیعی و جالب به سمت منطقه ی صنعتی عسلویه حرکت کردیم. با توجه به تاریک شدن 
هوا، مرحله ی اول این بازدید به آخر رسید و در ادامه با حضور در مهمان سرای سیراف، افراد گروه به صورت اختیاری از 
فضای ساحلی خلیج فارس دیدن کردند. آن چه به عنوان چشم اندازی زیبا در تاریکی شب ساحل خلیج فارس را دیدنی تر 
می کرد، حرکت کشتی ها در عمق دریا، شعله های آتش خروجی از پاالیشگاه گاز، و صدای امواج در تاریکی شب بود که 

شبی خاطره انگیز را در ساحل خلیج فارس به وجود می آورد.
صبح روز جمعه10 آبان ماه، قبل از طلوع خورشید برای گرفتن عکس از مناظر اطراف و طلوع دل انگیز خورشید، از 

مهمان سرا خارج شدیم.
هوای بسیار لطیف و طلوع بسیار زیبا، روزی به یاد ماندنی را نویدبخش بود. پس از قدم زدن در ساحل که شاهد 
باال آمدن آب نسبت به شب قبل بودیم، با جمع آوری مقداری صدف تزئینی راهی ساختمان اداری منطقه ی ویژه شدیم. 
صبحانه صرف شد و به اتاق کنفرانس رفتیم. با حضور مسئولین روابط عمومی منطقه ی ویژه، فیلمی از فعالیت های 

انجام شده در منطقه طی یکی دو دهه ی اخیر 
پخش شد. آن گاه از ماکت تهیه شده از منطقه 
به  آن، می توان  به  نگاه  با یک  دیدن کردیم که 
از  بازدید  آماده ی  سپس  برد.  پی  کار  وسعت 

مراکز صنعتی منطقه شدیم.
بازدید از پاالیشگاه گاز، مجتمع پتروشیمی 
10صبح  ساعت  منطقه  صنعتی  مراکز  دیگر  و 
خروج  امنیتی،  مسائل  به  توجه  با  شد.  شروع 
نبود.  امکان پذیر  بازدید  حین  در  اتوبوس  از 
در حین حرکت، مسئولین هر قسمت  بنابراین 
توضیحات الزم را ارائه می کردند و به سؤاالت 

پاسخ می گفتند.
شرق  300کیلومتری  در  جنوبی  پارس 
بندرعباس  غرب  570کیلومتری  و  بوشهر  بندر 
قرار دارد و حدود 100کیلومتر از حوزه ی گاز 
پارس جنوبی که در میان خلیج فارس واقع شده 

است، فاصله دارد. حوزه ی گاز پارس جنوبی، دنباله ی حوزه ی گنبد شمالی قطر با وسعتی بیش از 
10/000کیلومتر مربع است که حدود 3700کیلومتر آن در آب های ایران واقع شده است. ذخیره ی گاز 

آن حدود هشت درصد کل گاز دنیاست و نیمی از منابع گاز ایران مربوط به این حوزه است. 
گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می شود، عمدتًا حاوی حجم قابل مالحظه ای میعانات 
گازی است؛ مخصوصًا زمانی که حجم برداشت گاز از مخازن زیاد باشد. میعانات گازی به جریان 
هیدروکربنی مایع گفته می شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته نشین 
در گاز استخراجی یافت می شود. میعانات گازی برخالف بوتان و پروپان، به شرایط ویژه ای برای 
مایع ماندن نیازمند نیست و به شیوه های متفاوت می توان آن ها را به نفت سبک، بنزین، سوخت 
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جت و... تبدیل کرد. به عالوه، در مقایسه با پاالیش نفت خام، در پاالیشگاه میعانات گازی فرایندهای تبدیل و پاالیش کمترند. 
بنابراین هزینه ی سرمایه گذاری آن نصف هزینه ی سرمایه گذاری پاالیشگاه نفت خام است. این محصول به 

دلیل داشتن ارزش حرارتی باال، از اهمیت قابل توجهی برای صادرات برخوردار است.
بر اساس  میدان  این  است.  پارس جنوبی  میدان گازی  از  ایران  میعانات گازی  تولید  میزان  بیشترین 
افزون بر 18میلیارد بشکه میعانات  از 14 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و  انجام شده بیش  مطالعات 
گازی را در خود جای داده است. نظر به سهم ایران در گنبد شمالی، مدیران توانای ایران از سال 1376 
اقدامات خود را به منظور تبدیل گازهای میدان گازی پارس جنوبی به محصوالت صادراتی، و سوخت 
مصرفی کارخانه ها و خانه ها، و نیز تزریق این گاز به چاه های نفت، علی رغم مواجه با هیوالی تحریم 

و طبعًا مسدود شدن کانال های جلب سرمایه، شروع کردند.
در نتیجه ی زحمات متخصصان ایرانی و مجموعه ی همه ی تالش ها، تاکنون فاز 10 این پاالیشگاه 
راه اندازی شده است و راه اندازی تا فاز 25 ادامه خواهد یافت. این موفقیت نشان از پایمردی برای 
صیانت از منابع این مرز و بوم دارد. گوگرد از دیگر فراورده هایی است که در مجموعه ی پارس 
این  در  که  هستند  مواردی  دیگر  از  آمونیاک  و  اوره  کود  هم چنین،  می شود.  استحصال  جنوبی 

مجموعه تهیه می شوند.
بنادر وارداتی و صادراتی عسلویه حرکت کردیم. از  پس از توضیحات راهنمایان هر بخش، به سمت 
جمله موارد جالب در این ساحل، پس گرفتن زمین از دریا بود. با توجه به عمق 20متری آب در ساحل و 
نزدیک بودن رشته کوه های زاگرس به ساحل خلیج فارس، و نیز به دلیل نیاز به زمین و احداث بندر، عملیات 
خاک ریزی در دریا انجام می شود. چندین جرثقیل و باالبر، با بلند کردن وزنه های سنگین و رها کردن آن 
از باال، خاک را می کوبیدند و فشرده سازی می کردند و بدین گونه از دریا زمین پس می گرفتند. در ساحل 
منطقه، دو بندر و موج شکن به منظور پهلو گرفتن کشتی ها برای واردات لوازم مورد نیاز و صادرات 

گوگرد و غیره دیده می شد.
از جمله موارد جالب دیگر این منطقه، احداث فضای سبز به منظور حفظ محیط زیست بود که 
طبق توضیحات داده شده، زیر نظر سازمان های بین المللی توسعه ی فضای سبز و با کاشت نخل های 
10ساله که از مناطق دیگر به این منطقه انتقال داده شده بودند، انجام شده است و تا حد زیادی 
بسیار  تأسیسات  مجموعه ی  آب  مصر.ف  می کند.  جلوگیری  صنایع  این  محیطی  آلودگی های  از 
از  شدن  گرم  از  پس  آب  این  خرداد ماه(.  در  تهران  شهر  مصرفی  آب  برابر  )چهار  است  زیاد 
طریق کانال های متعدد به دریا بازگردانده می شود. هم چنین، به منظور جلوگیری از ورود آب به 

خشکی، در حاشیه ی ساحل مثلثی های بتونی کار گذاشته اند.
سفر علمی ما در ساعت 3 بعد ازظهر روز جمعه 10دی ماه 1387 پایان پذیرفت و حرکت 

به سمت تهران آغاز شد.

منابع ------------------------------------------------------
1. www.asaluyeh.com

2. سعیدیان، سیدمرتضی. عسلویه همزاد سربلند تحریم.
3. تثبیت میعانات گازی ـ احساس آتش روز
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آموزش جغرافیا و مهارت هاي زندگي
جمال ایراني
سرگروه جغرافياي استان كردستان

چكیده
آموزش با رویکرد به مهارت هاي زندگي، از مباحثي است که در دو دهه ي گذشته، به ویژه چند سال اخیر، مورد 
توجه متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت،  به خصوص معلمان قرار گرفته است. زیرا امروز دیگر نمي توان مانند 
گذشته آموزش داد. از طرف دیگر نیز، هر چیزي را هم نباید آموزش داد، بلکه باید آموزش در جهت پاسخ گویي 
به نیازهاي فراگیرندگان در حال و آینده صورت گیرد و باید به آموزش مفاهیم و مهارت هایي پرداخت که کاربرد 
محلي، منطقه اي و بین المللي داشته باشند؛ تا فرد بتواند آن مهارت ها را در محل کار و زندگي به کار بندد. مقاله ي 
حاضر نوعي طراحي آموزشي نو و ابتکاري را مطرح مي کند که تا حدود زیادي زمینه ي تحقق این امر را فراهم 
مي آورد. چرا که ضمن اشاره به فعالیت هاي مکمل آموزشي و مهارت هاي زندگي، و بیان نقش جغرافیا در آموزش و 
توسعه و تقویت این مهارت ها، نحوه ي طراحي آموزشي و اجراي عملي فعالیت هاي مکمل با رویکرد به مهارت هاي 

زندگي را در درس جغرافیا براي همکاران عزیز شرح مي دهد.1

كلید  واژه ها: طراحي آموزشي، فعالیت هاي مکمل، مهارت هاي زندگي، برنامه ریزي آموزشي، یادگیري، استانداردهاي 
آموزشي
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مقدمه
آموزش مجموعه اي از رویدادهاست که بر یادگیرندگان به طریقي 
اثر مي گذارد و یادگیري را براي آنان آسان مي سازد. اگر بخواهیم 
آموزش به صورت جامع اجرا شود و اثربخش باشد، باید براي آن 
برنامه ریزي یا به عبارت دیگر »طراحي آموزشي« داشته باشیم. البته 
ممکن است معلم فرصت برنامه ریزي مفصل و لحظه به لحظه ي 
به کالس  تازه ي مربوط  باشد، زیرا هر رویداد  نداشته  را  آموزش 
درس، مستلزم تصمیم گیري از جانب معلم است، اما آموزش باید به 
طریقي منظم انجام شود و علي رغم تصمیم هاي لحظه اي گوناگون، 

معلم باید برنامه و طرح درس خود را دنبال مي کند.
طراحي آموزشي، سازمان دهي دقیق و منطقي یک سلسله فعالیت ها 
و مطالب آموزشي است که براي تدریس یک موضوع خاص مطرح 
مي شوند. هدف از طراحي آموزشي، فعال کردن یادگیري دانش آموزان 
باید  آموزش  یادگیري،  از  پشتیباني  براي  است.  آن  از  پشتیباني  و 

برنامه ریزي شود، نه این که برحسب اتفاق روي دهد.
رشد  زمینه ي  آوردن  فراهم  منظور  به  آموزشي  برنامه ریزي 
دانش آموزان از طریق ایجاد تغییرات مثبت و مطلوب دررفتار، طرز 
تفکر، دانش و مهارت هاي آن ها صورت مي گیرد. البته این تغییرات 

باید از طریق فعالیت خود دانش آموزان در حین یادگیري روي دهند. 
باید به خاطر داشت، تدریس معلم در جریان فعالیت هاي یادگیري 
دانش آموزان، تنها یک روش آموزشي محسوب مي شود. در واقع، 
مهم ترین وظیفه ي معلم، سازمان دهي آن گونه تجربیاتي است که در 
عمل، دانش آموزان را به سوي تغییرات مطلوب و مشخص رهنمون 
شود و در عین حال، انگیزه و تحرک یادگیري را در آنان به وجود آورد. 
یادگیري که آموزش به آن یاري مي رساند، باید تمام دانش آموزان را 
به استفاده ي بهینه از استعدادهایشان، لذت بردن از زندگي و سازش 
با محیط فیزیکي و اجتماعي نزدیک تر سازد. اگر معلم به تفاوت هاي 
فردي فراگیرندگان توجه کند، مي توان اطمینان حاصل کرد که در 
کالس او، همه ي دانش آموزان به اهداف و استانداردهاي آموزشي 

دست مي یابند.
هدف از آموزش برنامه ریزي شده، کمک به فراگیرنده است تا 
به طور کامل و تا حد ممکن در جهت فردیت خود رشد کند. این که 
آموزش چگونه باید طراحي شود و فراگیرنده چگونه مي تواند به 
چنین تکلیفي نزدیک شود، به طور حتم راه هاي متفاوتي دارد. یکي از 
این راه هایي که موجب متحول شدن کالس درس مي شود، آموزش 
را به سوي روش هاي محصل محور هدایت مي کند و یادگیري عمیق 
و پایدار به وجود مي آورد، طراحي آموزشي مبتني بر فعالیت مکمل 
از اهداف تدریس مبتني بر فعالیت مکمل  است. هم چنین، یکي 
در حوزه ي درس جغرافیا، توسعه و تقویت مهارت هاي زندگي و 
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گسترش دامنه ي آموزش وپرورش به حوزه هاي زیستي و با هم زیستن 
است. الزمه ي تحقیق این برنامه نیز آن است که فعالیت هاي منطقي و 
علمي دانش آموزان را در فرایند تدریس به سمت محیط جغرافیایي 
که متأثر از محیط طبیعي و اجتماعي است، سوق دهیم. زیرا محیط 
جغرافیایي، آزمایشگاهي براي آزمون فرضیات و راه حل هاي پیش بیني 

شده توسط جغرافي دان است.
نگارنده سعي کرده است در ادامه ي مقاله، یک نمونه طراحي 
آموزشي )مبتني بر فعالیت مکمل با رویکرد به مهارت هاي زندگي( 
را که خود در محیط جغرافیا به مرحله ي اجرا درآورده است، ارائه 

کند؛ امید که مورد استفاده تمامي همکاران واقع شود.

الف( فعالیت هاي مكمل
فعالیت هاي مکمل، فعالیت هایي هستند که زمینه را براي رشد و 
شکوفایي استعدادهاي دانش آموزان فراهم مي کنند. آن ها را به تفکر 
و اندیشه وا مي دارند و موجب تعمیق یادگیري مي شوند. از آن جا 
که نظام آموزشي در کشور ما متمرکز است و کتاب هاي درسي به 
صورت متمرکز براي تمام نقاط کشور تألیف مي شوند، و در برخي 
موارد حالت غیرفعال دارند و از طرف دیگر، به دلیل کمبود امکانات 
از معلمان همواره روش هاي سنتي تدریس را  آموزشي، بسیاري 
دنبال مي کنند، طراحي فعالیت هاي مکمل درسي و آموزشي براي 
عمق بخشیدن به محتوا و مفاهیم، و یادگیري پایدار بیش از پیش 

ضروري به نظر مي رسد.
1. انواع فعالیت هاي مكمل

n فعالیت هاي مكمل متصل: فعالیت هایي که به برنامه ي درسي 
متصل هستند، در راستاي اهداف برنامه ي درسي طراحي و اجرا 
مي شوند و به تقویت و تعمیق یادگیري دانش آموزان مي انجامند. براي 
مثال، در درس »جغرافیا، علمي براي زندگي«، یکي از فعالیت هاي 
مکمل متصل »بررسي وضعیت آب و هواي یک ناحیه )با استفاده از 

داده هاي هواشناسي( و مشکالت ناشي از آن« است.
n فعالیت هاي مكمل منفصل )مستقل(: این دسته از فعالیت ها، 
در جهت  و  منطقه اي  و  محلي  نیازهاي  به  پاسخ گویي  با هدف 
خاص  استعدادهاي  پرورش  و  دانش آموزان  نیازهاي  شناسایي 
طراحي مي شوند و با شرکت فعال و داوطلبانه ي فراگیرندگان انجام 
مي پذیرد. سه مورد زیر، به ترتیب جزو فعالیت هاي مکمل مستقل 
مراتع«،  و  »جنگل ها  زندگي«،  براي  علمي  »جغرافیا،  درس هاي 
و »آلودگي آب ها« از کتاب جغرافیا  )1( و استان هستند که اوالً در 

زمره ي نیازهاي محلي و منطقه اي قرار دارند، و ثانیاً مي توان براي آن ها 
فعالیت هایي مبتني بر هوش هاي هشت گانه ي گاردنر تعیین کرد.
1. بررسي راه هاي حفاظت از محیط زیست استان کردستان

2. بررسي راه هاي حفاظت از جنگل هاي استان کردستان
3. راه هاي مقابله با آلودگي آب هاي استان کردستان

2. فرایند طراحي و تدوین فعالیت هاي مكمل
 تعیین مفاهیم اصلي درس یا مسائل مرتبط با آن؛

 مشخص کردن سطوح حیطه هاي یادگیري؛
 مشخص کردن اهداف؛

 انتخاب روش )روش هاي( متناسب با مفاهیم و اهداف درس؛
 تهیه و تدوین فعالیت مکمل.

3. منابع تعیین فعالیت هاي مكمل
n كتب درسي؛ مانند: »بررسي راه هاي حفاظت از محیط زیست« و 

»کنترل رشد فزاینده ي جمعیت«.
آلودگي آب ها و  مانند: »بررسي  خالقیت و نوآوري معلمان؛   n

راه هاي رفع آن«.
n نیازهاي محلي و منطقه اي؛ مانند: »بررسي راه هاي حفاظت از 

جنگل ها و مراتع استان کردستان«
n نیازهاي جهاني؛ مانند: »بررسي راه هاي حفاظت از الیه ي ازون« 

و »بررسي راه هاي حفاظت از جنگل هاي آمازن«.
n استعدادهاي خاص و تفاوت هاي فردي؛ مانند: »بررسي محیط 

طبیعي و عوامل عدم تعادل آن«.

ب( مهارت هاي زندگي
مهارت هاي زندگي، مهارت هایي هستند که براي افزایش توانایي 
رواني ـ اجتماعي فرد آموزش داده مي شوند و او را قادر مي سازند، 
به طور مؤثر با مقتضیات و کشمکش هاي زندگي برخورد و آن ها را 

فعالیت هاي مكمل، فعالیت هایي 
هستند که زمینه را براي رشد و 
شكوفایي استعدادهاي دانش آموزان 
فراهم مي کنند. آن ها را به تفكر و 
اندیشه وا مي دارند و موجب تعمیق 
یادگیري مي شوند
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حل کند. هدف از این آموزش، افزایش قدرت سازگاري با شرایط زندگي و محیط است.
در دنیاي کنوني، سرعت دانش بشري از یک سو و پیچیدگي مسائل متفاوت پیش روي انسان از سوي دیگر، چالش هاي زیادي ایجاد 
مهارت هایي  و  دانش  به  باید  فراگیرندگان  لذا  کرده اند. 
تنگنا  در  نوین  دنیاي  چالش هاي  در  که  باشند  مجهز 
قرار نگیرند. یکي از هدف هاي آموزش وپرورش این 
از دانش خود  است که فراگیرندگان را یاري دهد، 
براي رفع نیازهاي متفاوت فردي و اجتماعي به طور 
مؤثر استفاده کنند. یکي از وظایف مهم مدارس نیز 
در کنار انتقال دانش، آموزش مهارت هاي زندگي 
است. مهارت هاي زندگي براي ورود نوجوانان 
مشارکت  و  کار  بازار  و  جامعه  به  جوانان  و 
آن ها  دانش  اندازه ي  به  مؤثر،  اجتماعي 
ضرورت دارد. هر چند آموزش مهارت هاي 
زندگي تنها به عهده ي مدارس نیست، اما 
مدرسه یکي از مکان هاي تأثیرگذار در این 

زمینه است.

انواع مهارت هاي زندگي
از نظر »سازمان بهداشت جهاني«، 

مهارت هاي زندگي به شرح زیرند:
1. مهارت خودآگاهي: مهارت خودارزیابي، آگاهي از توانایي و ضعف خود، و مهارت تفکر 

مثبت.
2. مهارت همدلي: احساس همدردي با دیگران و احساس مسئولیت در مقابل پدیده هاي 

طبیعي و انساني.
3. مهارت ارتباطي: احترام با دیگران و پذیرش آن ها، تالش براي درک متقابل، و 

تالش براي برقراري ارتباط مؤثر2 )گوش دادن فعال(.
بین فردي: برقراري همدلي، گوش دادن فعال، برقراري رابطه ي  n مهارت روابط 
فردي با دیگران، توانایي ایجاد روابط دوستانه، نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت 

به دیگري.
n مهارت روابط اجتماعي: برقراري رابطه ي فردي با یک نهاد اجتماعي، مهارت 

همیاري و همکاري و...
4. مهارت تصمیم گیري: این توانایي به فرد کمک مي کند تا به نحو 
مؤثرتري در مورد مسائل زندگي و آینده ي خود تصمیم بگیرد؛ مسائلي 
مثل: فردا چه کار کنم؟ چه ساعتي به تفریح بروم؟ در آینده چه شغلي 
انتخاب کنم؟ در چه رشته اي ادامه ي تحصیل بدهم؟ البته ما معموالً 

براي تصمیم گیري فرصت نمي گذاریم.

هدف از آموزش 
برنامه ریزي شده، کمک 

به فراگیرنده است تا 
به طور کامل و تا حد 

ممكن در جهت فردیت 
خود رشد کند
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5. مهارت حل مسئله: این توانایي به فرد کمک مي کند، به طور مؤثرتري مسائل زندگي را حل کند. فرایند حل مسئله به شرح زیر 
است:

n تعریف مسئله )بیان مسئله(، تبدیل مشکالت به مسائل؛
n تولید راه حل هاي متفاوت؛

n ارزیابي راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب؛
n برنامه ریزي براي اجراي راه حل؛

n ارزش یابي )اگر اجرا کردیم و نتیجه ي مطلوب به دست آوردیم، مشکل حل است، وگرنه دوباره چرخه از صفر شروع 
مي شود(.

6. مهارت تفكر خالق: این مهارت فرد را قادر مي سازد، مسائل را دریابد و براي حل آن ها چاره اندیشي کند. تفکر 
خالق یا خالقیت باید به بهبود زندگي انسان ها کمک کند.

7. مهارت تفكر انتقادي: مکمل تفکر خالق، تفکر انتقادي است؛ یعني نقد کردن تفکر خالق، تحلیل کردن 
اطالعات ارائه شده و...

8 . مهارت مقابله با استرس: واکنش هاي جسماني و رواني که انسان ها 
در مقابل تهدید محیطي از خود نشان 

مي دهند.
ضربان  افزایش  جسماني:  واكنش   n
قلب، تکّرر ادرار، افزایش فشار خون و...

درباره ي  نگراني ها  رواني:  واكنش   n
شغلي  یا  تحصیلي  آینده ي  مثل  مسائل، 

فرزندانمان و...
تا  مي سازد  قادر  را  فرد  مهارت  این 
با اعمال و موضع گیري هاي خود، فشار و 

استرس را کاهش دهد.
منفي:  هیجانات  با  مقابله  مهارت   .9
شناخت هیجان هاي خود و دیگران، مقابله با 
ناکامي، خشم، بي حوصلگي، ترس و اضطراب، 

و مقابله با هیجان هاي شدید دیگران.

كاربرد مهارت هاي زندگي
 ارتقاي رشد فردي و اجتماعي؛

 افزایش اعتماد به نفس و احترام به دیگران؛
 تجهیز فرد به ابزار و روش هاي مقابله با استرس هاي محیطي و رواني؛

 پذیرش مسئولیت هاي اجتماعي؛
 کمک به تقویت و توسعه ي ارتباطات دوستانه و سالم )ارتباط شاگردان 

با هم و با معلم(؛
 بهبود عملکرد تحصیلي.

جغرافیا با توجه به ماهیت میان 
رشته اي خود و دید کل نگري به 
پدیده ها، و هم چنین جذابیت هاي 
میداني و ملموسي که دارد، در آموختن 
و توسعه برخي از انواع مهارت هاي 
زندگي مي تواند بسیار مفید و مؤثر 
باشد
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ج( نقش آموزش جغرافیا در توسعه و تقویت مهارت هاي 
زندگي 

آیا بین جغرافیا و مهارت هاي زندگي رابطه اي وجود دارد؟ آیا 
آموزش جغرافیا به توسعه و تقویت مهارت هاي زندگي کمک مي کند؟ 

کدام مهارت ها؟
مي دانیم که جغرافیا به منظور بهینه سازي زندگي انسان، به بررسي 
روابط متقابل انسان و محیط مي پردازد. مهارت هاي زندگي نیز در 

خدمت ارتقاي سالمت انسان هستند.
از همین وجه اشتراک، یعني بهینه سازي زندگي انسان و ارتقاي 
سالمت انسان، مي توان ارتباط بین جغرافیا و مهارت هاي زندگي 
را دریافت. جغرافیا با توجه به ماهیت میان رشته اي خود و دید 
کل نگري به پدیده ها، و هم چنین جذابیت هاي میداني و ملموسي 
که دارد، در آموختن و توسعه برخي از انواع مهارت هاي زندگي 

مي تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. این مهارت ها را به سه دسته تقسیم 
مي کنیم:

فراهم کردن زمینه هاي شناخت محیط  مهارت هاي شناختي:   
کشف  در  مهارت  شهروندي،  دانش  افزایش  و  انساني  و  طبیعي 
مسائل و پیامدهاي آن ها، مانند تراکم جمعیت، آلودگي، زاغه نشیني 
و...، مهارت در کشف علل و راه حل  مسائل، مانند علل آلودگي 
آب ها، برهم خوردن تعادل محیط و... و ارائه ي راه حل هایي براي 

رفع آن ها.
اندازه گیري،  جهت یابي،  مهارت هاي  تخصصي:  مهارت هاي   n

نقشه خواني، سنجش از دور و ... 
مواهب  به  داشتن  خاطر  تعلق  مهارت  عمومي:  مهارت هاي   n
خدادادي، رفتار عاقالنه با محیط زیست، مهارت تفکر در خلقت 
جهان هستي، مهارت مثبت اندیشي در حوزه هاي مشترک انسان و 

طراحي آموزشي جغرافیا مبتني بر فعالیت مكمل با رویكرد به مهارت هاي زندگي در قالب الگوهاي اجتماعي، رفتاري و پردازش اطالعات

مشخصات كلي

عنوان کتاب درسي: جغرافیا )1( و استان                    موضوع درس: آب ها )آب هاي استان كردستان(
کالس و مقطع: پایه ي دوم متوسطه                  مدت اجرا: 2 جلسه                تاریخ اجرا: 86/8/1 و 86/8/8

استان: كردستان                         شهرستان: ناحیه ي 1 سنندج                 نام دبیرستان: دخترانه ي صادق وزیري
نام دبیر: جمال ایراني

عنوان فعالیت: بررسي منابع آب استان كردستان با تأكید بر مراحل تأمین آب آشامیدني ـ شهر سنندج )از طریق 
بازدید علمي و تحقیق میداني( و ارائه ي راهكارهایي براي صرفه جویي در مصرف آب

اهداف كلي
1. آشنایي با وضعیت و کیفیت آب هاي استان کردستان و مقایسه ي توان آب این استان با سایر مناطق کشور.

2. آشنایي با منابع تأمین آب آشامیدني شهر سنندج، مسائل و مشکالت آن و ارائه ي شیوه هاي استفاده ي مطلوب از آب ها.

اهداف جزئي

1. شناسایي منابع آب استان کردستان.
2. بررسي کیفیت آب هاي استان کردستان و انواع بهره برداري از آن ها.

3. مقایسه ي توان آب استان کردستان با استان هاي دیگر )به ویژه استان هاي هم جوار(.
4. آشنایي با منابع و مراحل تأمین آب آشامیدني شهر سنندج.

5. آشنایي با مراحل تصفیه ي آب آشامیدني شهر سنندج.
6. بررسي موارد مصرف ضروري و غیر ضروري آب آشامیدني سنندج.

7. شناسایي آب هاي آلوده ي پیرامون شهر سنندج و پیامدهاي آن.
8 . بررسي علل آلودگي رودخانه ي قشالق و ارائه ي راهکارهایي براي رفع آن.

9. آشنایي با نحوه ي تکمیل کروکي مسیر رودخانه قشالق و نمایش منابع آلوده  کننده ي رودخانه روي کروکي.
10. ارائه ي راه حل هایي براي استفاده ي مطلوب از آب ها و تقویت مهارت صرفه جویي در مصرف آب.

ابزار مورد نیاز
یک دستگاه اتوبوس، نقشه ي منطقه و کروکي مسیر بازدید، وسایل یادداشت برداري، دوربین عکاسي، دوربین 

فیلم برداري، رایانه، وایت برد و ماژیک، ویدیو، تلویزیون و سایر وسایل سمعي و بصري

شیوه هاي فعال تدریس براي 
اجراي این طرح

روش بازدید علمي، روش آموزش گروهي )همیاري(، روش اکتشافي، روش نمایشي، روش شبکه ي بازیابي اطالعات، 
روش مطالعه ي موردي و...
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3. تهیه ي گزارش از مراحل تأمین آب آشامیدني شهر.
4. تدوین پرسش نامه و انجام مصاحبه با مسئوالن در ارتباط با محدودیت منابع آب و آلودگي آب ها در محل زندگي خود.

5. اندازه گیري میزان مصرف آب خانگي خود )در مدت یک هفته یا ...( و تفکیک موارد مصرف ضروري و غیرضروري آن.
6. تنظیم جدول و ترسیم نمودار مقدار مصرف ضروري و غیرضروري آب آشامیدني در خانه ي خود.

7. استفاده از رایانه و نرم افزارهاي مربوط در تحلیل و پردازش داده ها.
8 . ترسیم و تکمیل کروکي مسیر رودخانه ي محل زندگي خود )قشالق( و نمایش محل و موقعیت منابع آلوده کننده ي رودخانه 

روي کروکي.
9. تفسیر جداول داده ها، تصاویر و نمودارها.

10. انجام تحقیق، به ویژه تحقیق میداني.

ج( مهارت هاي عمومي: 
1. درک اهمیت آب به عنوان منشأ حیات و تداوم زندگي

2. احساس مسئولیت در قبال منابع آب محل زندگي خود و آلوده نکردن آب ها.
3. تمایل به ارائه ي شیوه هایي که موجب صرفه جویي در مصرف آب )در خانه، مدرسه و...( شود.

4. احساس همدردي با مردمي که دچار کمبود آب هستند و تمایل به رفع کمبود آب مورد نیاز آن ها.
5. احترام به محیط زیست و منابع طبیعي )به ویژه منابع آب( و حفاظت از آن.

6. عالقه مندي و تمایل به استفاده از فناوري اطالعات )رایانه، اینترنت و...( در یادگیري مطالب و محتواي آموزشي.
7. تقویت مهارت مشارکت گروهي و روح هم یاري.

تعیین فعالیت ها

با توجه به موضوع درس و مفاهیم و مهارت هاي تعیین شده، فعالیت هایي با رویکرد به مهارت هاي زندگي، به شرح زیر 
طراحي مي کنیم تا دانش آموزان به صورت گروهي طي بازدید علمي و بعد از آن انجام دهند و گزارش ها و نتایج فعالیت خود 

را در کالس ارائه کنند: 
فعالیت 1. منابع آب )سطحي و زیرزمیني( استان کردستان را شناسایي کنند و ضمن بیان کیفیت آن ها، انواع بهره برداري از 

این آب ها را به طور خالصه در جدولي بنویسند و به کالس ارائه دهند.
فعالیت 2. منابع آب شهر محل زندگي خود )سنندج( را شناسایي و از مراحل تأمین آب آشامیدني این شهر، گزارش، عکس 

و فیلم تهیه کنند و به کالس ارائه دهند.
فعالیت 3. ضمن بازدید از تصفیه  خانه ي آب آشامیدني شهر سنندج، از مراحل تصفیه ي آب گزارش تهیه کنند و در کالس 

ارائه دهند.
اندازه بگیرند و مقدار مصرف ضروري و  مصرف آب خانگي خود را در مدت یک هفته )در موارد مختلف(  فعالیت 4. 
غیرضروري آن را در جدولي بنویسند و پس از ترسیم نمودار تفسیر آن، راه حل هایي براي جلوگیري از استفاده ي نامطلوب از 

آب  ها ارائه کنند )خالصه ي گزارش اندازه گیري ها، مشاهدات و پیشنهادات خود را نیز به کالس ارائه دهند(.
فعالیت 5. طي بازدید علمي، آب هاي آلوده ي پیرامون شهر محل زندگي خود )سنندج( را شناسایي و از آن گزارش، عکس 

و فیلم تهیه کنند و در کالس ارائه دهند.
فعالیت 6. از طریق مصاحبه با کارشناسان )امور آب، اداره ي محیط زیست و شرکت آب و فاضالب( و یا مشاهده ي مستقیم، 
این  آلودگي  براي رفع  بپردازند و راهکارهایي  آلودگي رودخانه ي محل زندگي خود )قشالق(  پیامدهاي  به کشف علل و 

رودخانه ارائه دهند.
فعالیت 7. روي کروکي مسیر رودخانه ي قشالق )از خروجي سد تا ایستگاه پمپاژ آب به تصفیه خانه ي آب آشامیدني شهر 

سنندج(، محل و موقعیت منابع آلوده کننده ي رودخانه را نشان دهند و طي گزارشي در کالس ارائه کنند.

اجراي فعالیت ها
1. با توجه با اهداف درس و الگوهاي انتخاب شده، و با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي و تعداد دانش آموزان )28 نفر(، و آنان 

را به هفت گروه 4 نفره تقسیم مي کنیم و براي هر یک از گروه ها یک نام علمي یا نام مکان جغرافیایي انتخاب مي کنیم: 

مهارت هاي زندگي در ارتباط 
با این درس

الف( مهارت هاي شناختي: 
1. شناسایي ظرفیت و توان آب استان کردستان.

2. آشنایي با منابع آب شهرستان محل زندگي خود )سنندج(.
3. آشنایي با مراحل تأمین آب آشامیدني شهر.

4. شناسایي محدودیت منابع آب آشامیدني شهر.
5. آشنایي با شیوه هاي صرفه جویي در مصرف آب.

6. شناسایي آب هاي آلوده ي پیرامون محل زندگي خود و پیامدهاي آن.
7. کشف علل آلودگي آب هاي محل زندگي خود )رودخانه ي قشالق( و ارائه ي راهکارهایي براي رفع آن ها.

ب( مهارت هاي تخصصي: 
1. تهیه ي عکس، فیلم و گزارش از منابع آب شهرستان محل زندگي خود )سنندج(.

2. ثبت یادداشت در حین بازدید علمي و مشاهده ي مستقیم پدیده ها.
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گروه شاهو، فعالیت شماره ي 1؛ گروه سانان، فعالیت شماره ي 2؛ گروه زیویه، فعالیت شماره ي 3؛ گروه آربابا، فعالیت شماره ي 
4؛ گروه آبیدر، فعالیت شماره ي 5؛ گروه سیروان، فعالیت شماره ي 6؛ گروه كرفتو، فعالیت شماره ي 7.

2. اجراي هر یک از فعالیت هاي ذکر شده را به یک گروه محول مي کنیم.
سپس در یک جلسه ي کوتاه )قبل از انجام بازدید(، آنان را درخصوص نحوه ي اجراي فعالیت توجیه مي کنیم.

3. یک نسخه کروکي مسیر بازدید را )که از قبل طراحي کرده ایم و محل برخي پدیده ها و ایستگاه هاي توقف را روي آن نشان داده ایم( 
در اختیار دانش آموزان مي گذاریم.

4. مطابق برنامه ریزي انجام شده )و پس از هماهنگي با امور آب استان و شرکت آب و فاضالب سنندج(، به همراه دانش آموزان از محل 
سد، مسیر رودخانه ي قشالق، ایستگاه پمپاژ، تصفیه  خانه ي آب سنندج و... بازدید مي کنیم. طي این بازدید در مورد منابع آب، جمع آوري 

و ذخیره ي آب ها، تصفیه، انتقال، مراقبت و... توضیحاتي به دانش آموزان مي دهیم و در صورت نیاز از کارشناسان نیز کمک مي گیریم.
5. پس از بازدید، به دانش آموزان یک هفته فرصت مي دهیم که مطابق مسئولیت و وظایف گروه خود، فعالیت محوله را انجام دهند و 

گزارش ها، عکس ها یا فیلم هاي خود را به کالس ارائه دهند.

ارزش یابي

در موارد زیر از دانش آموزان ارزش یابي به عمل مي آوریم:
1. در زمینه ي کسب نگرش هاي علمي، شامل عالقه مندي، کنجکاوي، احساس مسئولیت، مشارکت و همکاري گروهي و...، از طریق 

مشاهده ي رفتار دانش آموزان در جریان بازدید علمي و فعالیت هاي آن ها.
2. در زمینه ي کسب مهارت هاي زندگي، شامل مهارت شناسایي منابع آب، مهارت جمع آوري اطالعات و پردازش آن  )از طریق 
رایانه و...(، مهارت ترسیم نمودار و تکمیل کروکي، مهارت در تهیه ي گزارش )و مستند بودن آن(، مهارت گرفتن عکس و فیلم، 
مهارت در تفسیر و نتیجه گیري منطقي و علمي، مهارت ارائه ي راهکار براي استفاده ي مطلوب از آب ها و صرفه جویي در مصرف 
آب، مهارت در انجام به موقع فعالیت و ارائه ي گزارش در کالس و...، از طریق بررسي  گزارش هاي تهیه شده توسط گروه هاي 

دانش آموز )در صورتي که براي ارائه ي کل گزارش ها در کالس فرصت نداشته باشیم(.

محیط، و مهارت همدلي به معني همدردي با مردم آسیب دیده از 
مخاطرات طبیعي و تمایل به رفع مشکل آن ها.

پي نوشت ---------------------------------
بیشتر  اما  است،  شده  استفاده  معتبر  منابع  از  مقاله  این  تدوین  در  اگرچه   .1
محتواي آن حاصل تجارب علمي و عملي نگارنده در طراحي آموزشي، تدریس 

و بازدیدهاي میداني جغرافیاست.
2. ارتباط مؤثر یعني این که فرد بتواند خواسته ها و نیازهاي خود را بیان کند و 

از دیگران راهنمایي و کمک بخواهد.

منابع --------------------------------------
1. جویس، بروس )و همکاران(. الگوهاي تدریس 2000. ترجمه ي محمدرضا 

بهرنگي. نشر کمال تربیت. 1383.
محمود  دکتر  ترجمه ي  تدریس.  براي  ابزارهایي  یادگیري،  2.الگوهاي 

مهرمحمدي و لطفعلي  عابدي. انتشارات سمت. 1384.
تقویت  و  توسعه  در  جغرافیا  آموزش  نقش   .)1386( مهدي  چوبینه،   .3

مهارت هاي زندگي.

4. رضوي، سید رضا )1386(. چهارچوب برنامه ي ارتقاي آداب و مهارت هاي 
زندگي. دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي.

نشر  جغرافیا.  آموزش  راهكارهاي   .)1378( همکاران  و  سیاوش  شایان،   .5
شورا. چاپ سوم.

6. شهرزاد، کامیاب. چگونه روش تدریس را مي باید تغییر داد تا شاگردان ... 
همایش علمي ـ كاربردي بهبود كیفیت آموزشي. آذرماه 1374.

7. علي آبادي، خدیجه )1374(. اصول طراحي آموزشي. نشر دانا.
8 . فهندژ، محبوبه )1384(. یادگیري پژوهش محور. انتشارات سروش هدایت.

9. محمدخاني، شهرام )1386(. آموزش مهارت هاي زندگي.
10. دفتر آموزش راهنمایي )1382(. راهنماي تهیه و تدوین فعالیت هاي مكمل 

و فوق برنامه.
11. دفتر ارزش یابي تحصیلي )1383(. مباني نظري و شیوه هاي ارزش یابي 

فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه.
12. دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي )1386(. اصول حاكم بر برنامه ي 

درسي مهارت هاي زندگي.
13. یادداشت هاي نگارنده در طراحي آموزشي. تدریس كارگاهي و بازدیدهاي 

میداني در دو دهه ي گذشته.
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انتشار پژوهش هاي جغرافیاي طبیعي
شصت و پنجمین شماره ي »پژوهش هاي جغرافیاي طبیعي« دانشگاه تهران در 

پاییز 1387با این مقاالت منتشر شد:
 شناسایي الگوهاي سینوپتیکي سرماهاي شدید شمال غرب ایران.

در  رضوي  خراسان  استان  وغبار  گرد  طوفان هاي  سینوپتیکي  آماري  تحلیل   
فاصله ي زماني 2005ـ1993.

 تحلیل پهنه هاي مناسب توسعه ي اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از 
سیستم اطالعات جغرافیایي.

 پتانسیل تولید سیل در حوضه هاي آبخیز با استفاده از مدل HMS یا HEC در 
محیط سامانه ي اطالعات جغرافیایي.

آتشفشاني  مخروط  در  زهکشي  شبکه ي  مورفولوژي  و  مورفومتري  تحلیل   
تفتان.

 بررسي عوامل مؤثر در تحول ژئومورفولوژي مخروط افکنه ها، مطالعه ي موردي: 
مخروط افکنه ي جاجرود.

 بررسي توزیع مکاني بارندگي فصلي و ساالنه در غرب ایران و مقایسه ي دماي 
سطحي حاصل از داده هاي میداني و ماهواره اي در خزر جنوبي. 

رشد آموزش جغرافیا مطالعه ي این مجله را به استادان، دبیران، دانشجویان 
رشته  جغرافیا و سایر رشته هاي مرتبط توصیه مي کند.

انتشار پژوهش هاي جغرافیاي انساني
انساني« دانشگاه تهران  شصت  و پنجمین شماره ي »پژوهش هاي جغرافیاي 

درپاییز 1387 با این مقاالت منتشر شد:
 تأثیرات اقتصادي و اجتماعي بازگشایي مرز ها، نمونه ي موردي: بخش باجگیران 

معرفي كورش امیري نیا
كتاب
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در مرز ایران و ترکمنستان.
 نقش و تأثیر خانه هاي دوم بر ساختار اقتصادي ـ اجتماعي ناحیه ي کالردشت.

 الگوهاي فضایي حوادث ترافیک درون شهري در رشت.
 بررسي دگرگوني در ساختار کالبدي و معماري روستاها و تشکیل روستاـ  شهر، 

مورد مطالعه: آالرد و پرندک.
 تحلیل نابرابري اجتماعي در برخورداري ازکاربري هاي خدمات شهري، مورد 

مطالعه: شهر اسفراین.
 بررسي عوامل مؤثر بر تصادفات جاده اي و ارائه ي راهکارهایي براي کاهش آن، 

مورد مطالعه: منظومه ي روستایي جنوب خور و بیابانک.
 توزیع فضایي مراکز اقامتگاهي در شهرهاي تاریخي، مطالعه ي موردي: شهر 

اصفهان.
رشد آموزش جغرافیا مطالعه ي این مجله را به استادان، دبیران و دانشجویان رشته ي 

جغرافیا و سایر رشته هاي مرتبط توصیه مي کند.

معماري هم ساز با اقلیم )معتدل ـ مرطوب(، مورد مطالعه: آمل
مؤلف: تقي وشتابسي

ناشر: شمال پایدار
نوبت چاپ: اول / 1386

قیمت: 3500 تومان
امروزه موضوع هم سازي با شرایط اقلیمي در جهت رفع مشکالت بشر، جایگاه 
هم سازي  است،  بدیهي  است.  داده  اختصاص  خود  به  علمي  درمحافل  ویژه اي 
اقلیمي موجب صرفه جویي در مصرف سوخت در فضاهاي  با شرایط  معماري 
اقلیمي منطقه  با شرایط  اگر شرایط ساختمان سازي  داخلي ساختمان ها مي شود. 
هماهنگ و هم ساز نباشد، تأمین آسایش با صرف هزینه هاي سنگین روبه رو خواهد 

شد.
کتاب معماري هم ساز با اقلیم، در هفت فصل به شرح زیر تألیف شده است:

فصل اول: ویژگي هاي محیطي و جغرافیایي آمل
فصل دوم: بررسي و شرایط اقلیمي آمل

فصل سوم: اقلیم، انسان و ساختمان 
فصل چهارم: تعیین شرایط مطلوب اقلیمي در معماري

فصل پنجم: بررسي و تجزیه و تحلیل روش هاي انتخابي براي شهر آمل
محیط  شکل گیري  بر  آن  تأثیر  و  آمل  اقلیمي  شرایط  بررسي  ششم:  فصل 

مسکوني
فصل هفتم: نتایج و پیشنهادات

»رشد آموزش جغرافیا« مطالعه ي این کتاب را به دبیران و دانشجویان رشته ي 
جغرافیا و سایر رشته هاي مرتبط توصیه مي کند.
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نام رسمي: مشترک المنافع دومینیکا
نام محلي: دومینیکا1

 (WD) نام بین المللي: دومینیکا

کشور دومینیکا با مساحت 751 کیلومتر مربع )صد و هفتاد و 
چهارمین کشور جهان( جزیره ي کوچکي است در آمریکاي مرکزي، 
محسوب  )بادگیر(  »ویندوارد«  جزایر  در  جزیره  بزرگ ترین  که 
مي شود و بخشي از آنتیل هاي کوچک است. دومینیکا بین جزیره ي 
»گوآدلوپ« در شمال و جزیره »مارتینیک« در جنوب و در حاشیه ي 
خاوري دریاي کارائیب  جاي دارد. از غرب نیز اقیانوس اطلس آن را 
دربرگرفته است. منشأ آتشفشاني دارد و ارتفاع بلندترین نقطه ي آن 

به 1/447 متر )کوه مورن دیابلوتن( مي رسد.
آب و هوا: اقلیم آن گرم و تابستان هاي پر باران دارد. رودخانه هاي 
کوتاه چندي در این جزیره روان اند که مهم ترین آن ها روسو، الیو 

و کالید هستند.
جمعیت: براساس آمار سال 2007، دومینیکا جمعیتي بالغ بر 
70/600 نفر دارد که از این نظر، صد و هشتاد و هفتمین کشور 
جهان به شمار مي رود. از این تعداد، 72 درصد ساکن شهرها و 28 
درصد ساکن روستاها )2003( هستند. تراکم جمعیت در کشور 

دومینیکا نیز 94 نفر در هر کیلومترمربع است.
توزیع سني: براساس آمار سال 2006، 26/1 درصد افراد زیر 
15 سال، 23/8 درصد بین 15 تا 29 سال، 27/4 درصد بین 30 تا 
44 سال، 12/4 درصد بین 45 تا 59 سال، 7 درصد بین 60 تا 74 
سال و 3/3 درصد نیز بیش از 75 سال سن دارند. متوسط عمر 

مردان 72 سال و زنان 77/9 سال است.
تولد و مرگ و میر: براساس آمار سال 2006، میزان تولد 15/3 
نفر در هر هزار نفر،  و میزان مرگ و میر 6/7 نفر در هر هزار نفر 
است. میزان مرگ و میر کودکان نیز 13/7 نفر در هر هزار تولد 

است.
تركیب نژادي: در سال 2000، حدود 88/3 درصد جمعیت 
کشور سیاه پوست، 7/3 درصد دورگه ي سیاه و سفید، 1/7 درصد 

سرخ پوست و 2/7 درصد از بقیه ي نژادها بوده اند.
 61 حدود   ،2001 سال  اطالعات  براساس  زبان:  و  مذهب 
درصد جمعیت دومینیکا کاتولیک، 28 درصد پروتستان، 6 درصد 
بدون دین و 5 درصد، بقیه ي ادیان بوده  اند. زبان رایج و رسمي آن 

انگلیسي است که با خط التین نوشته مي شود.
 ،)2004( جمعیت  نفر   20/200 با  »روسو«  شهر  پایتخت: 
پایتخت کشور دومینیکا است و شهرهاي مهم آن عبارت اند از: 

آشنایي با کشورهاي جهان
سعید بختیاري

آشنایي با کشورهاي جهان
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نسبت دانش آموز به معلمتعداد دانش آموزانتعداد معلمانتعداد مدارسدوره ي تحصیلي

6355010/46019ابتدایي

7/45517/1 و 15460406متوسطه و فني وحرفه اي

ــــعالي

برکوآ )4/000( نفر(، پورتسموت )3/600(، ماریگوت )2/900( و 
آتکینسون )2/518 نفر(.

نوع حكومت: جمهوري چند حزبي با یک مجلس قانون گذاري 
است. رییس حکومت، رییس جمهور، نیكوالس لیورپول، از سال 
2003 و رییس دولت، نخست وزیر، روزولت اسكریت از سال 

2004 هستند.
قوه ي مقننه از یک مجلس قانون گذاري با 30 عضو به مدت 
5 سال تشکیل مي شود. کرسي هاي منتخب مجلس قانون گذاري را 
)2000( به ترتیب احزاب: کارگر )10 کرسي(، کارگران متحد )9 
کرسي( و آزادي )2 کرسي( در اختیار داشتند. دومینیکا در تاریخ 
1978/11/3 از انگلستان مستقل شد و روز ملي این کشور سوم 

نوامبر، روز استقالل آن است.

دومینیکا در سال 1978 به عضویت سازمان ملل متحد درآمد 
و عالوه بر آن، در سازمان هاي زیر نیز عضویت دارد:

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، صندوق 
کشاورزي  و  خواربار  سازمان   ،(UNICEF) متحد  ملل  کودکان 

جدول1
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ملل متحد (FAO)، بانک بین المللي ترمیم و توسعه )بانک جهاني 
/ IBRD(، انجمن بین المللي توسعه (IDA)، بنگاه مالي بین المللي 
پول  بین المللي  صندوق   ،(ILO) کار  بین المللي  سازمان   ،(IFC)

(IMF)، سازمان بین المللي کشتي راني (IMO)، اتحادیه ي بین المللي 

مخابرات راه دور (ITU)، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل 
 ،(UNIDO) سازمان توسعه ي صنعتي ملل متحد ،(UNESCO) متحد
 ،(WHO) سازمان جهاني بهداشت ،(UPU) اتحادیه ي جهاني پست
سازمان جهاني مالکیت معنوي (WIPO)، سازمان جهاني هواشناسي 
کشورهاي  سازمان   ،(WTO) جهاني  تجارت  سازمان   ،(WMO)

آرام  اقیانوس  و  کارائیب  آفریقا،  کشورهاي   ،(OAS) آمریکایي 
(ACP)، جامعه و بازار مشترک کارائیب (CARICOM)، اتحادیه 

کشورهاي جزیره اي کوچک (AOSIS) و ملل مشتر ک المنافع.
كشاورزي و صنایع: محصوالت عمده ي این کشور را قهوه، موز، 
گریپ فروت، مرکبات و نارگیل )2005( تشکیل مي دهند و مهم ترین 

صنایع آن عبارت اند از: صابون، خمیردندان و روغن نارگیل. 
را  دومینیکا  کشور  خاک  درصد   28 حدود   2003 سال  در 
زمین هاي کشاورزي، 3 درصد را مرتع و چمنزار و 61 درصد را 
جنگل )2005( تشکیل مي داده است و دام هاي زنده آن گاو، بز 
و گوسفند بوده اند. هم چنین، این کشور در سال 2004 حدود 79 
میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده است. میزان صید ماهي آن 

نیز در سال 2005، معادل 579 تن براورد شده است.
نیروي كار: طبق آمار سال 2001، تعداد نیروي کار 27/865 
نفر بوده است که 40 درصد جمعیت را تشکیل مي داده اند. شاغالن 
باالي 15 سال 64/7 درصد، زنان 38/9 درصد و افراد بي کار 25 

درصد )2002( بوده اند.
واحد پول: دالر کارائیب شرقي معادل 100 سنت است. هر 
دالر آمریکا معادل 2/7 دالر کارائیب شرقي و هر دالر کارائیب 

شرقي معادل 3/726 ریال است.
ملي  ناخالص  تولید   ،2006 سال  در  ملي:  ناخالص  تولید 
دومینیکا به 287 میلیون دالر آمریکا بالغ شد و میزان سرانه ي آن 

حدود 4/242 دالر آمریکا بود.
واردات: کشور دومینیکا در سال 2004 حدود 144/200/000 
ماشین آالت  شامل:  عمدتاً  که  است  کرده  وارد  کاال  آمریکا  دالر 
)25/1 درصد(، غذا، نوشیدني و توتون )19/1 درصد(، سوخت هاي 
بوده  تجهیزات مخابراتي )7/3 درصد(  معدني )11/1 درصد( و 
است. این کاالها از کشورهاي ژاپن )21/6 درصد(، آمریکا )15/1 
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درصد(، چین )14/8 درصد(، ترینیداد و توباگو )12 درصد(، و 
کره ي جنوبي )7/7 درصد( وارد شده اند )2003(.

آمریکا  در سال 2004، حدود 42/200/000 دالر  صادرات: 
کاال شامل: محصوالت کشاورزي )31/8 درصد(، تولیدات صنعتي 
)26/4 درصد( و صادرات مجدد کاالها )4 درصد( به کشورهاي 
)2003(: ژاپن )27/1 درصد(، انگلستان )16/4 درصد(، جامائیکا 
)15/1 درصد(، آمریکا )6/6 درصد(، آنتیگوآ و باربودا )6/2 درصد( 

صادر شده است.
ارتش: در سال 2003، حدود 300 نفر نیروي پلیس و گارد 

ساحلي آن را تشکیل مي داده است.
بر  بالغ  در سال 1999،  اتومبیل رو  راه هاي  طول  حمل ونقل: 
780 کیلومتر بوده است. هم چنین، در سال 1998 تعداد 8/700 
دستگاه اتومبیل سواري و 3/400 اتوبوس و کامیون در این کشور 
مشغول به کار بوده اند. در سال 1996 نیز دو فرودگاه با پروازهاي 

زمان بندي شده در این کشور فعال بوده اند.
تعداد 46 هزار گیرنده ي رادیویي  در سال 2000،  ارتباطات: 
)647 دستگاه براي هر هزار نفر(، 16 هزار گیرنده ي تلویزیوني )16 
دستگاه براي هر هزار نفر(، 21 هزار خط تلفن )2005( )295 خط 
براي هر هزار نفر(، 42 هزار خط تلفن همراه )2004( )42 هزار خط 
براي هر هزار نفر(، 13 هزار دستگاه رایانه ي شخصي )2004( )182 
رایانه براي هر هزار نفر( و 26 هزار اشتراک اینترنت )2005( )372 

اشتراک براي هر هزار نفر( مورد استفاده قرار گرفته است.
بهداشت: در سال 2004، تعداد 38 پزشک )هر 1/824 نفر یک 
پزشک( و در سال 2002 تعداد 270 تخت بیمارستاني )براي هر 

257 نفر یک تخت بیمارستاني( وجود داشته است.
به طور  ساالنه  مصرفي  غذایي  مواد   ،2005 سال  در  تغذیه: 
متوسطه 3/083 کالري انرژي داشته اند که 78 درصد آن از مواد 
نباتي و 22 درصد آن از فرآورده هاي حیواني تأمین شده است. 
حداقل کالري مصرفي 160 درصد بوده که توسط سازمان خواروبار 

و کشاورزي ملل متحد (FAO) توصیه شده است.
آموزش: نرخ باسوادي در سال 1996، حدود 94 درصد بوده 
دوره هاي  آموزشي  کمیت هاي  از  خالصه اي  جدول1  در  است. 
نشان  3ـ2002  تحصیلي  سال  در  را  دومینیکا  کشور  تحصیلي 
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