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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
مقاله هايي را كه براي درج در مجله رشد آموزش جغرافیا مي فرستید، بايد با موضوع مجله مرتبط باشد و 

قباًل در جاي ديگري چاپ نشده باشد.
مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نیز همراه آن باشد. چنانچه 

مقاله را خالصه مي كنید، اين موضوع را قید بفرمايید.
مقاله يك خط در میان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشین شود.  اصل نقشه، جداول و 

تصاوير ضمیمه شود.
نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت 

الزم مبذول شود.
مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخیص مقاله هاي رسیده مختار است.

آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأي و نظر مسئوالن رشد، نیست. بنابراين مسئولیت پاسخ گويي به 
پرسش هاي خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.

مجله از عودت مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخیص داده نمي شود، معذور است.
            

فصلنـــــامه ی آموزشـــی، تحلیلـــــــی و اطالع رســـــــــانی

سرمقاله
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با تبريك سال نو و آرزوي موفقیت و بهروزي براي مخاطبان 
در  اساسی  بخش های  از  يکی  جغرافیا.  آموزش  رشد  مجله  عزيز 
ـ  علمی  نامه های  و فصل  در مجالت  كه  پژوهش های جغرافیايی 
علوم ديگر منتشر می شود، بخش  و  ترويجی جغرافیا  و  پژوهشی 
»سابقه ی پژوهش« است. سابقه ی پژوهش نشانگر توجه پژوهشگر 
ذهن  در  كه  ايده ای  درباره ی  گذشته  در  كه  است  امر  اين  به 
چه كسانی  است،  آن  درباره ی  پژوهش  مشغول  و  دارد  وجود  وی 
و  برده اند  بهره  مواردی  و  روش ها  چه  از  داده اند،  انجام  تحقیقی 
نتايج كار آن ها چه بوده است. هم چنین، موارد تفاوت بین يافته ها 
از  و  می شود  برشمرده  كنونی  پژوهش  با  گذشتگان  روش های  و 
ديدگاه تحلیلی، نکات مثبت و منفی پژوهش های گذشته مطرح 
می شوند. معموالً اين بخش از پژوهش  شامل پژوهش ها در سطح 

جهانی و در ايران است.
معمول آن است كه گمان نکنیم اگر ايده ای به نظر ما می رسد، 
فرصت های  و  مربوطه  مسئله ی  باب  در  كه  هستیم  ما  فقط  اين 
مرتبط با آن، صاحب عقیده و نظر هستیم. اين امر هنگامی نفی 
می شود كه به گذشتگان نیز توجه كنیم. در سطح جهانی و ملی، به 
پژوهش های ارزشمند ديگران نیز نظری بیفکنیم و با ژرف نگری، به 

بررسی تفاوت های ايده ی خويش با گذشتگان بنشینیم.
بخش سوابق پژوهش از جمله بخش های بسیار ارزشمند در هر 
پژوهش جغرافیايی است كه می تواند در پااليش ايده و انديشه ی 
از  بهره گیری  و  تکراری  كارهای  انجام  از  جلوگیری  پژوهشگر، 

روش های تازه در پژوهش بسیار مؤثر باشد.
بسیاری از ايده های جغرافیايی و مسائلی كه امروزه در سطح 
ريشه های  می شوند،  مطرح  جغرافیا  انديشمندان  توسط  جهانی 
عمیقی در پژوهش های جغرافی دانان و انديشمندان اين سرزمین 
داشته اند. از جمله اخیراً در میان آثار انديشمند بزرگ اين سرزمین 
برخورد  مطالبی  به  بیرونی،  ابوريحان  جست وجوگر،  ستاره ی  و 
و  رياضی  جغرافیای  طبیعی،  جغرافیای  ديدگاه  از  كه  است  شده 
شاخه های ديگر علوم جغرافیايی، نظريه های ارزشمندی محسوب 
می شوند و الزم است مورد بازخوانی دقیق قرار گیرند. به عالوه، در 
سوابق پژوهش، آن جا كه پژوهش های ايرانی مطرح می شوند، به اين 

مطالب نیز بايد توجه و در بخش مربوطه، مورد تذكر قرار گیرند.

ابوريحان بیرونی، در سال های اولیه ی قرن پنجم كتابی نوشته 
مسافات  لتصحیح  االماكن  نهايات  »تحديد  عنوان  تحت  است 
مکان های  نهايی  »حدود  می شود:  امروز  فارسی  به  كه  مساكن« 
آبادی ها  اين  و  آبادی ها«  فاصله ی  اصالح  جهت  در  جغرافیايی 
اعم از روستاها، مزارع، شهرها و ديگر مکان های جغرافیايی است. 
كه  است  غلطی  موارد  اصالح  آن  هدف  كه  اثر  اين  در  بیرونی 
طول  ذكر  بر  عالوه  است،  شده  بیان  پیشین  پژوهشگران  توسط 
و عرض و خصوصیات جغرافیايی مکان ها، به مواردی از جغرافیای 
تحوالت  به  می توان  میان  آن  از  كه  می پردازد  عمومی  و  رياضی 
ناهمواری های سطح زمین طی زمان و تغییر اقالیم و ويژگی های 
آب وهوايی مکان ها به مرور زمان اشاره كرد؛ يعنی دو بحث بزرگ 
داغ  بحث های  جمله  از  نیز  امروزه  كه  اقلیمی  و  ژئومورفولوژيك 
جغرافی  دانان است. پس كدام يك از پژوهش های ژئومورفولوژيك 
است  و جهانی  منطقه ای  اقلیم در سطح محلی،  تغییر  مباحث  و 
بیرونی  ـ  قرون  و جست وجوگر  انديشه ورز  اين  از ذكر سوابق  كه 

ـ بی نیاز باشد؟
نگارنده از ارائه ی ترجمه ی فارسی كتاب مذكور بی خبر است و 
جست و جوهای رايانه ای برای يافتن سرنوشت نسخه ی فارسی اين 
نیازمند ارائه ی  كتاب به نتیجه ای نرسید. اما مسلم است كه: اوالً 
ترجمه ای از آن هستیم و ثانیاً روا نیست كه سابقه ی تحقیقی در 
بیرونی،  انديشه های  و  يافته ها  نتايج،  از  و  شود  نوشته  موارد  اين 

تهی باشد.
قباًل در سرمقاله های »رشد آموزش جغرافیا«، به ارزش گذاری 
بر انديشه های دانشمندان گذشته ی اين سرزمین و  ثأثیر آن در 
هويت ملی مطالبی ارائه كرده ايم. در اين شماره از مجله، در باب 
ارزش علمی انديشه ها و ايده های اين دانشمندان، نیاز به ذكر آن ها 
سوابق  در  آن ها  ذكر  و  كنونی،  دنیای  در  ايده ها  اين  در  غور  و 
پژوهش، تأكید می كنیم. موضوع محدود به يك دانشمند هم چون 
كه  دست  اين  از  انديشمندانی  بوده اند  بسیار  نیست.  هم  بیرونی 
هنوز هم ايده هايشان جای تأمل، تفکر و پژوهش دارد و جای آن ها 
خالی  علمی  فصل نامه های  و  مجالت  در  پژوهش  سوابق  ذكر  در 

است. آن هم نه از باب تزئین، بلکه از ديدگاه فلسفه و منطق علم.
سردبیر

مقـــالـهســــــر
جایگــاه مهـم سـوابق پژوهــش

درتحـقیقـات جغـرافیــــایـی
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مقـــالـهســــــر
جایگــاه مهـم سـوابق پژوهــش

آمــــــــــــوزش 
جـغــرافیـــــــــا
ــــوی   در دو ســـــــ
ـــوس اطلـس اقیانــــ

دکتـر جـوزف. جی. کرسـکی
ـه: زهرا جلیلی پـروانه ترجم

اداره ی  در  جغرافیا،  آموزش  استاد  به عنوان  کرسکی  جوزف 
بررسی های زمین شناسی، مركز بررسی های كوهستان »راكی« در »دنور« 
كلرادو خدمت می كند. او كه درس هايی را كه خود بر پايه ی مطالب و 
اطالعات فضايی تنظیم كرده، در كالج ها و دانشگاه های محلی تدريس 
می كند، ساالنه 45 كارگاه را در زمینه های آموزش جغرافیا و علوم، 
اطالعات فضايی و سیستم های اطالعات جغرافیايی برای دانش آموزان، 
رسانه های گروهی، كارگزاری های دولتی، بومیان آمريکايی، پژوهشگران، 

سازمان های غیردولتی، و شركت های خصوصی هدايت می كند.

چکیده
»انجمن جغرافیايی« )GA(، انجمنی بین المللی با بیشتر از 10هزار 
انگلستان است.  معلم جغرافیاست و دفتر مركزی آن، در »شفیلد« 
»مجمع ملی برای آموزش جغرافیا« )NCGE( و انجمن جغرافیايی، 
 ،GA هدف های مشابهی را در نظر گرفته اند. كنفرانس های ساالنه ی
 GA و NCGE فرصتی عالی برای آغاز مشاركت های جغرافیايی بین
فراهم می سازد. ازجمله، برگزاری يك نمايشگاه و كارگاه در زمینه ی 
سیستم های اطالعات جغرافیايی در كنفرانس انجمن جغرافیايی درسال 
2001 در دانشگاه »ساسکس« انگلستان، فرصتی را برای تعامل با معلمان 

فراهم كرد و راه را برای همکاری های آتی بین آنان آماده ساخت.

انجمن هاي جغرافیايي معلمان،   آموزش جغرافیا،  کلید واژه ها: 
تحصیل جغرافیا، انگلستان،كانادا

مقدمه
معلمان  برای  بین المللی  انجمنی   ،)GA( جغرافیايی«  »انجمن 
جغرافیاست كه مركز آن در »شفیلد« انگلستان است. تعداد افرادی 
كه در آن عضويت دارند، بیشتر از اعضای »مجمع ملی برای آموزش 
جغرافیا« )NCGE( است. تقريباً 10 هزار عضو دارد و منعکس كننده ی 
نقش عمده ی نظم جغرافیايی در طول قرن بیستم در انگلستان در 
مقايسه با اياالت متحده آمريکا محسوب می شود. GA اطالعات و منابعی 
را برای معلمان و دانش آموزان به منظور پیشرفت، مطالعه و تدريس 
جغرافیا و ارتقای سهم آن ها در تحصیل فراهم می كند. GA، همانند 
NCGE، برای انگیزه بخشیدن به توسعه ی جغرافیا به عنوان يك موضوع، 
فعالیت می كند. اعضای اين انجمن عقیده دارند، جغرافیا سهم بزرگی در 
تحصیل دارد و عامل اصلی آماده كردن افراد جوان برای زندگی در قرن 
بیست و يکم است. GA هم چنین برای همه ی آن هايی كه جلب جغرافیا 
كار  از  بخشی  به عنوان  يا  شخصی  عالقه ی  از  خارج  يا  می شوند 
حرفه ای شان درگیر اين رشته می شوند، جنبه های حمايتی فراهم 
يادگیری جغرافیا در  و  بر تدريس   ،NCGE مانند   ،GA می كند. 

درتحـقیقـات جغـرافیــــایـی

كارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس
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دوران ابتدايی و دبیرستان تأكید دارد و تصريح می كند اين يادگیری 
توسط عالقه و دخالت محققان دانشگاهی عمیق تر می شود.

GA بیشتر به عنوان انجمنی هدايت كننده ی تدريس در كشور در 
نظر گرفته می شود و در سطحی وسیع درباره ی موضوعات جغرافیا 
مورد مشورت قرار می گیرد. »جغرافی دان اولیه«، »تدريس جغرافیا«، 
و يك مجله ی سه ماهه به نام »اخبار GA« مجالتی هستند كه توسط 
اين انجمن منتشر می شوند. انجمن هم چنین آگاهی های تحصیلی را در 
اختیار عالقه مندان قرار می دهد، كنفرانس برگزار می كند و به تشکیل 

اجتماعات شبکه ای می پردازد.

تحصیل جغرافیا در انگلستان
جغرافیا در نظام تحصیلی انگلیس خیلی مهم تر از آن، در نظام 
 GA تحصیلی آمريکاست. اين موضوع در تعداد محصالنی كه عضو
هستند، منعکس می شود. جغرافیا به عنوان يك »موضوع پايه«، از پايه ی 
اول تا نهم اجباری و بعد از آن اختیاری است. با وجود اين، جغرافیا 
دانش آموزان  برای  نهم  سال  از  بعد  عمومی  گزينه ی  يك  به صورت 
باقی می ماند و تقريباً توسط 60 درصد آن ها تفسیر می شود. تقريباً 
همه ی دانش آموزان در سطح دانشگاهی، جغرافیا را در طول دبستان و 

دبیرستان مطالعه كرده اند.
دهه ی 1920،  در  آمريکا  اياالت متحده ی  در  جغرافیا  يادگیری 
براساس آن چه در مطالعات اجتماعی آورده شده، مخصوص طبقه ی 
خاصی بوده است. خوش بختانه ازدهه ی 1980، انستیتوهای تحصیلی، 
سازمان های غیردولتی، كارگزاری های دولتی و محققان، به طور فزاينده ای 
جويای جغرافیا شده اند. در انگلستان، اهمیت يادگیری جغرافیا هرگز از 
روزهايی كه جامعه ی جغرافیايی جست و جوگران را به قطب جنوب و 

نقاط ديگر می فرستاد، كمتر نشده است.
مطالب و پروژه های تحصیلی GA در دوره ی تحصیالت انگلستان، 
نسبت به جاهای ديگر، همه جانبه تر است. انگلیس از سال 1991، يك 
دوره تحصیالت ملی داشته است. دوره ی تحصیالت ملی تا اندازه ای با 

استانداردهای ملی در اياالت متحده ی آمريکا قابل مقايسه است.
مدرسه  به  دانش آموزان  سالگی،   11-16 سن  ااز  انگلستان  در 
راهنمايی می روند. »گواهی نامه ی كلی امتحانات تحصیلی دبیرستان« 
)GCSE( در 16 سالگی، قبل از ورود به كالج تحصیلی بزرگ ساالن، 
برای سطوح A )پیشرفته( دريافت می شود. نمرات سطح A پايه ای برای 

ورود به دانشگاه هستند.
بسیاری از دانش آموزان انگلیسی، در 18 سالگی به دانشگاه می روند 
و بعد از يك دوره ی سه ساله، در 21 سالگی فارغ التحصیل می شوند. 

در انگلستان، شهريه فقط تا چند سال قبل رايگان بود. در اسکاتلند، 
بعضی دانش آموزان در 16 سالگی به دانشگاه می روند؛ گرچه تحصیل 
دانشگاهی در آن جا معموالً بعد از سن 17 سالگی برای يك دوره ی 

چهارساله شروع می شود.

کنفرانس های انجمن جغرافیايی
كنفرانس GA در سال 2001 در دانشگاه »ساسکس«، در جنوب 
لندن در استان ساسکس شرقی برگزار شد. كنفرانس GA در سال 
2002 در دانشگاه »منچستر« منعقد شد. كنفرانس سال 2003 نیز 
 GA بین دو سه دانشگاه برگزار شد. تقريباً 800 نفر در كنفرانس های
كنفرانس های  رساندند.  به هم  حضور   2002 و   2001 سال های  در 
NCGE و GA تقريباً همان اندازه هستند، اما NCGE درصد زيادی از 
اعضايش را جذب كنفرانس هايش می كند. NCGE هم اكنون تعدادی 

از نشريه های GA را به اعضايش عرضه می كند.
دبیر انجمن جغرافیايی، جرمی کراس، از من دعوت كرد تا برای 
اعضای GA در كنفرانس سال 2003 صحبت كنم و راه هايی را برای 
مشاركت بین GA و NCGE بیان كنم. من هم چنین با »جامعه ی 
عالی جغرافیايی« مالقات كردم كه يك جامعه ی جغرافیايی حرفه ای با 
بیش از 200 سال قدمت است، آن ها با انستیتوی جغرافی دانان انگلیس 
در دهه ی 1990 تركیب به هم پیوستند و جامعه ای را تشکیل دادند كه 
قابل مقايسه با تركیبی از جامعه ی جغرافیايی ملی و انجمن جغرافی دانان 
آمريکا در اياالت متحده آمريکاست. برای درک و تجزيه و تحلیل مسائل 
جغرافیايی، استفاده از »GIS« توسط جغرافی دانان، در زمینه ی آموزش 
جغرافیای طبیعي، گسترش يافته است. دلیل اين عالقه آن است كه 
نرم افزار ذكر شده می تواند اطالعات دنیای واقعی را دريافت دارد، تجزيه 

و تحلیل كند و مشکل فراروی محقق را برطرف سازد.
نرم افزار GIS كه از آن در مدارس استفاده می شود، نرم افزاری 
اين رو  از  دارد.  متعادل  قیمتی  و  است  دانش آموزان  برای  ويژه 

می تواند نقش مؤثرتری در آموزش جغرافیا ايفا كند.
 ،NCGE كنفرانس های  همانند   ،GA كنفرانس های 

نمايش های  از  متنوعی  مجموعه ی  شامل 
نمايش دهندگان  هستند.  جالب 

جغرافیای  جامعه ی  شامل 
شركت های  ملی، 

خصوصی گیرنده ی 
هوايی،  عکس 

»جغرافی دان اولیه«، »تدريس 
جغرافیا«، و يك مجله ی سه ماهه 
به نام »اخبار GA« مجالتی 
هستند که توسط اين انجمن 
منتشر می شوند
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شركت های كتاب درسی مانند »تايلر«، »فرانسیس« و... هستند. 
 ،NCGE همانند سالن های كنفرانس های ،GA سالن های نمايش

به شركت های بزرگ دولتی و خصوصی تعلق دارند.

مشاهدات و پیشنهادها
 GA تعداد معلمان، مشاوران و افرادی كه ذكر كرده اند، برای
كه  تقاضاهايی  گرفتن  نظر  در  با  می دهند،  انجام  داوطلبانه  كار 
 GA .هم اكنون در زمینه ی تدريس مطرح می شوند، شگفت آور است
مانند NCGE، توسط افرادی كه به عضويت اين انجمن درآمده اند، 
بر  كه  متعدد  كمیته های  توسط  آن  فعالیت های  و  می شود  اداره 
موضوعات متفاوت متمركز هستند، تعیین می گردد. اين كمیته ها 
مشغول  انگلیس  شفیلد  مركزی  اداره ی  در  كه  كارمندانی  توسط 
به كارند، حمايت می شوند. GA انجمنی ملی است، اما ساختارهای 
محلی و ناحیه ای اش فرصت های مهمی را برای نظريه های جامعه ی 
جغرافیايی فراهم می كند. GA به صورت محلی فعال است و مشوق 
بیشتر از 40 شاخه از فعالیت های محلی در سراسر انگلیس، ولز و 

ايرلند شمالی است.
به من   ،GA اعضای  با  كار كردن در طول سه سال گذشته 
برخالف  انگلستان،  در  تحصیل جغرافیا  كه چالش های  داد  نشان 
 NCGE اعضای  رهبری طوالنی اش در جهان، مشابه چالش های 
با  جايی،  هر  در  جغرافیا  تحصیل  آمريکاست.  متحده  اياالت  در 
ديگر  موضوعات  و  استانداردها  آزمايش  نظر  از  سرسخت  رقابت 
روبه رو می شود. بنابراين، به خاطر وجود چالش های مشابه و اهداف 
مشترک، توصیه می كنم كه اعضای NCGE در مباحث جغرافیايی 
با اعضای GA رقابت كنند. چون جغرافیای طبیعي در انگلستان 
كار  برای  NCGE كه فرصتی  اعضای  معتقدم  است،  قوی  خیلی 
متضرر  مورد  اين  در  نداشته اند،  طبیعي  جغرافی دانان  با  كردن 
نسبت به  انگلیس،  در  جغرافیا  تحصیالت  به عالوه،  شد.  نخواهند 
آمريکايی، خیلی بیشتر درگیر موضوعات جهانی است، درحالی كه 

برای معلمان عضو GA مطالعات محلی ارجحیت دارد.
NCGE می تواند با GA در آموزش مدرس، تحقیق 
و منابع شريك شود. GA بدون تعصب است 
و  آموزش  به   ،NCGE مانند  و 
عالقه مند  جغرافیا  يادگیری 
می كنم  پیشنهاد  است. 

گیرند،  به كار  تدريسشان  در  را   GA منابع   NCGE اعضای  كه 
و  يابند  حضور   GA كنفرانس های  در  درآيند،   GA عضويت  به 

جنبه های مشاركت بین خود را بررسی و تجزيه و تحلیل كنند.

تحصیل جغرافیا در کانادا
اين بخش به بررسي اهمیت درس جغرافیا در برنامه ي درسي 
مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ي كانادا مي پردازد و دو هدف 

را دنبال مي كند:
1. متقاعد كردن برنامه ريزان آموزشي براي حمايت از آموزش 

جغرافیا؛
2. يافتن راهکارهايي براي محقق شدن هدف اول.

از آن جا كه اين مطلب براي برنامه ريزان آموزشي تهیه شده 
است، امکان دارد برخي مباحث آن با شرايط شما مطابقت نداشته 
باشد و حتي پیشنهادهايي را كه در جهت ارتقاي تدريس جغرافیا 
از  بسیاري  در  كه  است  مشخص  ندانید.  اجرا  قابل  شده اند،  ارائه 
بخش هاي كانادا، مفاهیم، دانش و مهارت هاي جغرافیايي، غالباً با 
اين، ما معتقديم  با وجود  دروس علوم اجتماعي آمیخته شده اند. 
كه اين مطالب مي توانند براي شما در جهت ارتقا و بهبود آموزش 
جغرافیا مفید باشند. اعضاي »شوراي آموزشي جغرافیاي كانادا«، از 
همکاري شما در راستاي آموزش و يادگیري بهتر جغرافیا استقبال 
مي كنند. ما معتقديم، جغرافیا و آموزش جغرافیا براي دانش آموزان 
آموزش  »شوراي  با  است.  اهمیت  حائز  ما  جامعه ي  آينده ي  و 
تالش هاي  از  تا  كنید  برقرار  ارتباط   )CCCE( كانادا«  جغرافیاي 
جغرافیا  آموزشي  و  تحصیلي  برنامه ريزي  بهبود  جهت  در  شما 

حمايت كنیم.

جغرافیا چیست؟
براي بیشتر مردم، جغرافیا به معني دانستن محل مکان هاست. 
ويژگي هاي  برخي  و  مکان ها  محل  دانستن  كه  است  درست  اين 
دانستن  و  خواندن،  براي  الفبا  حروف  دانستن  اندازه ي  به  آن ها، 
جدول ضرب در علم حساب، مهم است، اما جغرافیا چیزي فراتر 
از اين است. جغرافیا مطالعه ي مکان هاي روي زمین و ارتباط بین 
 آن هاست. غالباً مطالعه ي جغرافیا با محیط خانه ي يك فرد شروع 
با افزايش تجارب فرد گسترش مي يابد. بنابراين، جغرافیا  مي شود و 
رابطه اي ادراكي براي دانش آموز بین خانه، مدرسه و جهان پیرامون به 

وجود مي آورد.
جغرافي دانان به مطالعه ي چگونگي تعامل مردم با محیط پیرامون 
و با يکديگر در مکان هاي متفاوت زمین مي پردازند. آن ها نواحي مختلف 

نرم افزار GIS که از آن در مدارس استفاده 
می شود، نرم افزاری ويژه برای دانش آموزان 

است و قیمتی متعادل دارد. از اين رو 
می تواند نقش مؤثرتری در آموزش جغرافیا 

ايفا کند
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كره ي زمین را طبقه بندي مي كنند تا بتوانند به كلیتي در مورد جهان 
پیچیده اي كه در آن زندگي مي كنیم، دست يابند. از آن جا كه جغرافیا 
با مکان و نحوه ي زندگي مردم سر و كار دارند، از حیث عناصر مرتبط با 
درک و فهم بین المللي، مسائل فرهنگ هاي مختلف و آموزش درباره ي 

قلمرو زيستي، غني است.

معلومات  درك  لحاظ  از  کانادايي  دانش آموزان  چگونه 
جغرافیايي مقايسه مي شوند؟

تحقیقات نشان مي دهند، دانش جغرافیاي دانش آموزان كانادايي به 
تقويت بیشتري نیاز دارد. اين موضوع زماني خود را بیشتر نشان مي دهد 
كه دانش آموزان كانادايي با دانش آموزان كشورهايي مثل ژاپن، انگلستان، 
استرالیا و آلمان مقايسه مي شوند. سطح دانش جغرافیايي دانش آموزان 
از  طي چند سال اخیر، افت داشته است، تا جايي كه تعداد زيادي 
دانش آموزان، قادر به خواندن نقشه ها و تعیین محل ايالت ها و مناطق و 
ويژگي هاي مهم طبیعي نیستند. كمبود دانش جغرافیايي چیزي فراتر از 
خجالت زدگي است. اين موضوع براي شرايط كانادا در جامعه ي جهاني، 

يك تهديد محسوب مي شود.
جغرافیا در شناخت جهان به ما كمك مي كند و مهارت هاي مهمي را به 
دانش آموزان مي آموزد. از طريق مطالعه ي جغرافي، دانش آموزان مي آموزند 
كه چگونه نقشه ها را بخوانند و اطالعات را در نمودارهاي جغرافیايي، در 
سطح محلي و جهاني، بررسي و تفسیر كنند. آن ها مي توانند از اطالعات 
نقشه ها، جدول ها، نمودارها و متن ها براي تشخیص الگوها و حل مشکالت 
استفاده كنند. همین طور آن ها مي توانند مفاهیم متعددي را از بخش هاي 
گوناگون علوم، علوم اجتماعي و مردم شناسي باهم تركیب كنند و از آن ها 
در فهم و بررسي مسائل محلي، ملي و بین المللي مورد استفاده قرار دهند.

هم چنین جغرافیا به دانش آموزان كمك مي كند، درباره ي جهان 
بیاموزند. دانستن اين كه مکان ها كجا واقع شده اند و به چه شکل هستند، 
مهم است. كانادا به عنوان يك كشور مهم صادركننده و واردكننده كه 
معاهدات مهمي در سطح جهان دارد، به شهرونداني نیازمند است كه 
عالوه بر داشتن اطالعات جغرافیايي درباره ي كشور خودشان، يك سلسله 
اطالعات ابتدايي از ديگر نقاط جهان نیز داشته باشند. همین طور ما نیاز 

داريم روابط بین المللي را بشناسیم و به نقش كانادا در آن ها پي ببريم.

جغرافیا به ما در شناخت کشورمان کمك مي کند
 جغرافیا و شهروندان: دانش جغرافیا به ما كمك مي كند كه 
شهروندان بهتري باشیم. از طريق جغرافیا مي آموزيم كه محل اتفاقات مهم 
را مشخص كنیم. مي توانیم رابطه ي بین جغرافیا و سیاست هاي ملي و 
بین المللي را بفهمیم و با استفاده از دانش جغرافیايي تصمیم هاي آگاهانه 
در مورد استفاده از منابع ملي بگیريم. در نهايت، دانش جغرافیايي به ما در 

پرسیدن سؤاالت مهمي در زمینه ي سیاست هايي كه به تغییر مناظر و 
كاربري زمین منجر مي شوند، كمك مي كند.

 جغرافیا و اقتصاد: رابطه ي بسیار نزديکي بین جغرافیا و اقتصاد 
وجود دارد. محل ذخاير طبیعي، نحوه ي فعالیت شبکه هاي حمل و نقل و 
فناوري مورد استفاده ي آن ها، میزان صنعتي شدن، تولید انرژي و عوامل 
متعدد ديگري روي اقتصاد يك كشور يا يك منطقه تأثیر خواهند گذاشت. 

الگوهاي تجارت، توابع اصلي جغرافیا و اقتصاد هستند.
 جغرافي و تاريخ: جغرافیا اطالعات مهمي از گذشته در اختیار ما 
قرار مي دهد. تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعي و تغییرات آب و 
هوايي مرتبط با الگوهاي مهاجرت، استفاده از زمین، و پیدايش و نابودي 
تمدن هاست. همین طور نحوه ي استفاده ي مردم از زمین، تأثیر زيادي بر 
پیشرفت اقتصادي كشورها و مناطق دارد. بنابراين، دانستن شکل جغرافیايي 
يك منطقه در گذشته براي دانستن رخدادهاي تاريخي، به اندازه ي آگاهي 
از اين كه افراد ساكن در يك مکان، چگونه زندگي كرده اند و چگونه از زمین 

استفاده كرده اند، اهمیت دارد.
 جغرافیا و محیط زيست: جغرافي دانان انساني، رابطه ي بین انسان 
و محیط زيست او را بررسي مي كنند و جغرافي دانان طبیعي به بررسي 
چگونگي فعالیت سیستم هاي طبیعي مي پردازند. جغرافي دانان، تحقیقاتي 
را در جهت شناسايي تأثیر عوامل محیطي بر رفتارهاي فردي و گروهي، 
يافتن راه هايي براي تغییر محیط زيست انسان ها، و تعیین اثرات بلندمدت 
محیطي بر فرايندهاي اجتماعي، مانند رشد جمعیت و پیشرفت هاي 
فناوري، انجام مي دهند. اين ها مواردي كلیدي براي تصمیم گیري در مورد 
سیاست هاي محیطي در سطح دولتي و خصوصي هستند كه مي بايد مردم 

از آن ها مطلع باشند.

راه هاي بهبود تدريس جغرافیا
به كار بردن استانداردهاي ملي كانادا براي جغرافیا

نگراني در مورد ضعف معلومات جغرافیايي در ايالت متحده، توسط 
تمامي بخش هاي دولت اعالم شده است. جغرافیا نیز در میان مباحث مهم 
»برنامه ي اهداف 2000« قرار داده شده است تا سطح آموزش در اياالت 
متحده ارتقا يابد. به همین خاطر، استانداردهاي ملي جغرافیا در سطح 
كشور چاپ و توزيع شده اند كه مي توانند مالكي براي بررسي محتواي 
كالس هاي جغرافیا در تمامي سطوح باشند. اين معیارها، سطح آموزش 
دانش آموزان آمريکايي را تحت تأثیر قرار خواهند داد و مي بايد به عنوان 

بخشي از برنامه ي مدرسه در نظر گرفته شوند.

انگیزه بخشیدن براي يادگیري جغرافیا
مسابقات جغرافیا در سطح ملي، مثل المپیاد ملي جغرافیا و مسابقه ي 
جغرافیاي ملي، فرصت مطرح شدن را براي دانش آموزان فراهم مي كنند. 
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دانش آموزان مدرسه بايد فرصت شركت كردن در چنین مسابقاتي را 
داشته باشند.

دانش آموزان را به استفاده از نقشه ها و برنامه هاي مناسب رايانه اي 
تشويق كنید. يکپارچگي مناسب و صحیح مفاهیم جغرافیايي در مدارس 
ابتدايي و راهنمايي، علوم اجتماعي و برنامه هاي علمي، مي تواند به تقويت 
يادگیري دانش آموزان بینجامد و به آن ها كمك كند كه جهان را با نگاهي 
فراگیر ببینند. برنامه ريزان و معلمان را به اختصاص دادن روزهاي مشخصي 
از هفته به مطالعه ي نواحي جغرافیايي خاصي در داخل كانادا و يا كشورها و 
مناطقي در سطح جهان، تشويق كنید. اين فعالیت ها مي توانند شامل آماده 
كردن پوستر، نقشه و يا ارائه ي مطالبي درباره ي ناحیه ي خاصي و يا آوردن 
مقاالتي، مثالً درباره ي پوشاک، صنايع دستي و يا غذاهاي آن منطقه ي 
خاص باشند. دانش آموزاني را كه از كشورهاي ديگر مي آيند، مي توان به 
ارائه ي اطالعات و نظراتشان درباره ي كشور خود تشويق كرد. همین طور 
مي توان از تعدادي سخن ران براي صحبت كردن در مورد كشورها و مناطق 

كمك گرفت.
استخدام معلمین واجد شرايط را سرلوحه ي كارتان قرار دهید. به دنبال 
معلمیني بگرديد كه تحصیالتشان مرتبط با جغرافیاست. تصور نکنید كه 
هر معلمي مي تواند جغرافیا درس بدهد. معلمین تحصیل  كرده در حوزه ي 
جغرافیا مي بايد بر موضوع مورد تدريس اشراف داشته باشند و با اشتیاق 
آن را تدريس كنند. آيا شما يك معلم رياضي را بدون اين كه هیچ دوره يا 
كالس رياضي را گذرانده باشد، استخدام مي كنید؟ پس براي چه معلمي را 

بدون داشتن تخصص جغرافیا استخدام كنیم؟

فرصت هايي را براي ارتقاي دانش جغرافیايي معلمین فراهم 
کنید

راه هاي متعددي براي ارتقاي دانش و مهارت هاي آن دسته از معلمیني 
كه سابقه ي كمي در تدريس جغرافیا دارند، و معلمین با سابقه وجود دارد. 
بیشتر ايالت ها و مناطق، براي معلمین انجمن مطالعات جغرافیا و يا 
 ،)CCGE( »مطالعات اجتماعي دارند. »شوراي آموزش جغرافیاي كانادا
كانادا را به پنج ناحیه كه هر ناحیه نمايندگاني از معلمین دارد، تقسیم 
كرده است. CCGE به تولید و توزيع وسايل آموزشي مي پردازد و به 
عالوه، از آموزشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي معلمین حمايت مي كند. 
معلمین را به نام نويسي در كالس هاي تابستاني يا كالس هاي شیفت 
عصر در دانشگاه هاي محل و كالج ها تشويق كنید. مطمئن شويد كه 
آموزش  زمینه ي  در  معتبر  انتشارات  اشتراک  مدرسه،  كتاب خانه ي 
جغرافیا را دارد. تعدادي از اين انتشارات عبارت اند از: جغرافیا و مطالعات 
اجتماعي، مجله ي جغرافیايي ملي، مجله ي جغرافیاي كانادا، مجالت 
جغرافیا NCGE اياالت متحده، و آموزش جغرافیا از انجمن جغرافیاي 

بريتانیايي كبیر.

اطمینان از مجهز بودن کالس هاي جغرافیا به امکانات مناسب 
آموزشي

تمامي كالس هاي آموزشي جغرافیا بايد مجهز به نقشه هاي ديواري 
جهان، كشور كانادا، مناطق گوناگون و قاره ها، كره هاي زمین به صورت 
روزآمد باشند. نقشه هاي ساده ممکن است نیاز كالس هاي سطح ابتدايي را 
مرتفع سازند، ولي در دوره هاي باالتر، به تجهیزات پیشرفته تري نیاز است. 
با توجه به دوره ي تحصیلي و نوع جغرافیاي مورد تدريس، ممکن است به 
نقشه هاي مسطح از تمامي انواع، مانند نقشه هاي توپوگرافیك كانادا، به عالوه 
نقشه هاي شماتیك كه براي اهداف خاص كاربرد دارند، نیاز باشد. يك 
كالس پیشرفته ي جغرافیا مي بايد حداقل به يك رايانه كه داراي برنامه هاي 

الزم است، مجهز باشد.
دست رسي به كارگاه هاي رايانه اي براي استفاده از پايگاه اطالعات و 
تحقیق، مي بايد بخش منظم و پايداري از تمامي برنامه هاي جغرافیايي 
باشد. اين موضوع براي دوره ي ابتدايي شامل بازي هاي ساده ي رايانه اي 
مرتبط با جغرافیا و برنامه هاي استفاده از نقشه باشد. براي دوره هاي باالتر، 
برنامه هاي پیچیده تر، همراه با نقشه، استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي و 

دست رسي به شبکه نیاز است.
يادگیري جغرافیا را براي دانش آموزان جذاب و دوست داشتني كنید. 
معلمین به استفاده از روش هاي خالقانه در آموزش جغرافیا تشويق كنید. 
قابل  و  از مثال هاي ملموس  پروژه هاي دانش آموزان،  در آموزش و در 
شناسايي درباره ي منطقه ي خودشان بهره بگیريد. براي نمونه، دانش آموزان 
كالس جغرافیا مي توانند به درست كردن نقشه هايي از دشت هاي كم ارتفاع، 
مسیرهايي كه گسترش شهرها را نشان مي دهند، يا نحوه ي استفاده از زمین 
به صورت بزرگراه يا خیابان اصلي براي نشان دادن نحوه ي گسترش شهرها، 
بپردازند. در كالس، برخي بازي هاي ابتکاري مي توانند به دانش آموزان در 
يادگیري و شناسايي نقاط روي نقشه و نیز شناسايي مکان هايي كه در 
اخبار از آن ها نام برده مي شود، مانند ژاپن، عراق و يا افغانستان، كمك كنند. 
با برپا كردن نمايشگاه هايي در سطح مدرسه و ناحیه در زمینه ي جغرافیا، 
دانش آموزان را تشويق به تحقیق بیشتر و عمیق تر در زمینه ي جغرافیا 

تشويق كنید.

به دست آوردن اطالعات بیشتر درباره ي آموزش جغرافیا
ارتقا و بهبود دانش و مهارت هاي جغرافیايي براي ملت ها و آينده ي 
ما حائز اهمیت است. امیدوارم كه اين مقاله توانسته باشد با ارائه ي برخي 
راهکارها، شما را در رسیدن به اين هدف ياري كند. لطفاً براي به دست آوردن 
اطالعات بیشتر در زمینه ي جغرافیا و آموزش جغرافیا با CCGE  به نشاني 

»www.ccge.org« تماس بگیريد.
پي نوشت

Joseph Kerski - Geogrephy Education Across The Atlantic
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اشاره: برگزاري المپیادهاي گوناگون در سطح جهان بین كشورها،  
بهانه اي است تا میزان آگاهي ها و دانستني هاي دانش آموزان جهان در 
انواع رشته هاي علمي مورد ارزيابي قرار گیرد. از اين رهگذر، آن چه عايد 
نظام هاي آموزشي كشورها مي شود، سنجش و ارزيابي سطح سواد و 
و  كشورهاست  ساير  با  مقايسه  در  كشورشان  دانش آموزان  اطالعات 
نتیجه ي آن مي تواند تغییر در رويکردهاي آموزشي كشورها متناسب با 
سطح آموزش آن در جهان باشد. براي كشورهايي مانند ايران كه كتب 
درسي تقريباً در سطح متوسطه يکدست و هماهنگ است، مي تواند تغییر 
و تحول در اين كتاب ها را متناسب با آموزش در ساير نقاط دنیا به همراه 

داشته باشد.
از میان المپیادهايي كه تاكنون برگزار شده اند و كشور ما در آن ها 
شركت كرده است، جايگاه »المپیاد جهاني جغرافیا«1 تاحدودي 
خالي به نظر مي رسد. البته از نخستین المپیاد جغرافیا كه در سال 
1996 در كشور هلند برگزار شد، مدت زمان زيادي نمي گذرد و از 
آن زمان تاكنون، هر دو سال يك بار اين المپیاد در كشورهاي متفاوت 
برگزار شده است. مروري بر چگونگي شکل گیري اين المپیاد براي 
جغرافي دانان خالي از فايده نخواهد بود. در »كنگره ي اتحاديه ي 
بین المللي جغرافیايي«2 در سال 1994 در شهر پراگ، ايده ي 
برگزاري اين المپیاد از سوي شركت كنندگاني از كشورهاي 
هلند و لهستان مطرح و مقرر شد، نخستین المپیاد جغرافیا 
با شركت پنج كشور در هلند برگزار شود. دومین المپیاد در 
سال 1998 در پرتغال، سومین دوره  در سال 2000 در كره 
جنوبي، چهارمین دوره در سال 2002 در آفريقاي جنوبي 
طي كنگره ي جغرافي دانان در اين كشور، پنجمین دوره 
در سال 2004 در شهر گدانسك لهستان و ششمین 
و  استرالیا  بريسبان  شهر  در  سال 2006  در  دوره 
در  گذشته  اوت  ماه  در  )هفتمین(  اخیر  دوره ي 
شهر كارتاژتونس برگزار شد. اين المپیاد در قالب 
تیم هاي سه يا چهار نفره ي دانش آموزان زير 19 

سال برگزار مي شود.

علـي کیکـــاوســـي
مدرس مركز تربیت معلم امام جعفر صادق)ع( بهبهان 
كارشناس ارشد جغرافیاي طبیعي از دانشگاه شهید بهشتي 



اساس نامه ي المپیاد جهاني جغرافیا
ويژگي ها

1. المپیادهاي جهاني جغرافیا با هدايت و سازمان دهي اتحاديه ي 
بین المللي جغرافي دانان برگزار مي شوند.

2. اهداف آن ها به قرار زير است:
الف( ايجاد انگیزه هاي فعال و عالقه مندي به مطالعات محیطي و 

جغرافیايي در جوانان.
ب( تشريك مساعي در بحث پیرامون موضوعات مهم جغرافیايي، 
به گونه اي كه در مدارس متوسطه سبب شود، دانش آموزان به كیفیت 

اطالعات جغرافیايي توجه كنند و عالقه مند شوند.
ج( تسهیل برقراري ارتباطات اجتماعي میان جوانان كشورها و 

تشريك مساعي و درک متقابل ملت ها.
3. اين المپیاد مشتمل بر سه بخش هستند.

الف( آزمون كتبي،
ب( آزمون چند رسانه اي3،

ج( آزمون فعالیت هاي میداني.
4. المپیاد مسابقه اي است میان دانش آموزان 16 تا 19 ساله از 

كشورهاي گوناگون كه طي يك رقابت جغرافیايي ملي انتخاب شده اند.
5. زبان رسمي المپیاد انگلیسي است.

شركت كنندگان
6. براساس بخش الف از بند 2 اساس نامه ي اتحاديه ي بین المللي 
جغرافي دانان، هر كشور شركت كننده تیمي متشکل از حداكثر چهار نفر 

را به المپیاد اعزام مي كند:
الف( دانش آموزان بايد از دوره ي متوسطه )عمومي يا فني( و يا از 
دانش آموزاني باشند كه در سال برپايي المپیاد، دوره ي متوسطه را سپري 

نکرده اند و هنوز وارد تحصیالت دانشگاهي نشده اند.
ب( سن افراد شركت كننده بايد تا قبل از ماه برگزاري آزمون بین 

16 تا 19 سال تمام باشد.
ج( دانش آموزان بايد بتوانند به سؤاالت آزمون به زبان رسمي المپیاد 
)انگلیسي( پاسخ دهند. براي غیر انگلیسي زبانان، تسهیالتي در نظر 

گرفته مي شود.
د( دانش آموزان بايد طي رقابتي ملي در زمینه ي جغرافیا انتخاب 

شده باشند.
هـ( دانش آموزان بايد سؤاالت آزمون را به صورت مستقل پاسخ 

دهند.

7. عالوه بر تیم چهار نفره ي دانش آموزي، دو سرپرست نیز جزو 
دعوت شدگان خواهند بود:

الف( اين دو سرپرست بايد مرتبط و درگیر با فعالیت آموزش جغرافیا 
در آموزش وپرورش كشور خود باشند.

ب( هر دو سرپرست بايد بتوانند به زبان رسمي آزمون )انگلیسي( 
بنويسند و صحبت كنند.

ج( يکي از سرپرستان بايد عضو هیئت مديره ي بین المللي )4( 
تا  آزمون  هر  محتويات  درخصوص  مطمئن  و  قطعي  حامي  و  باشد 
انتهاي برگزاري خواهد بود. او واجد اين شرايطي است كه مي تواند يکي 
از اعضاي هیئت داوران المپیاد باشد و حق رأي در اساس نامه، مرور 
پاسخ هاي سؤاالت المپیاد و سرخط هاي راهنما، ترجمه ي اصطالحات 

جغرافیايي و غیره را دارد.
د( سرپرست ديگر شخصاً مسئول پاسخ گويي به سؤاالت دانش آموزان 

است.
نهايي  گردهمايي  ارزيابي  در  موازي  به طور  آن ها  دوي  هر  هـ( 
سرپرستان تیم كه در پايان المپیاد تشکیل مي شود، شركت خواهند 

كرد.

8. سازمان دهندگان المپیاد بعدي مي توانند يك ناظر را به المپیاد 
اعزام كنند. ناظرين مي توانند در همايش هیئت مديره بین المللي شركت 

كنند، اما از حق رأي برخوردار نیستند.

آزمون ها
9. آزمون هاي المپیاد به شرح زير اجرا مي شود:

الف( امتیازات اختصاص يافته در المپیاد از قرار: آزمون كتبي 40 
درصد، آزمون چند رسانه اي 20 درصد و آزمون فعالیت هاي میداني 40 
درصد نمرات آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. عناصر اين سه 
آزمون در روزهاي گوناگون برنامه ريزي مي شوند. به عنوان نمونه، سؤاالت 

ادوار گذشته آزمون در وب سايت المپیاد موجود است.
ب( دانش آموزان آزمون ها را به صورت انفرادي و نه در قالب تیمي 
پاسخ مي دهند. فعالیت هاي میداني در قالب تیمي برگزار مي شوند، اما 
سؤاالت آزمون فعالیت هاي میداني به طور كامل به صورت انفرادي پاسخ 

داده مي شوند.
ج( آزمون ها براساس راهکار ترسیم شده توسط ستاد مستقل المپیاد 
است. آزمون، هم شامل اطالعات جغرافیايي و هم كارهاي عملي در 

جغرافیاست.
د( كمیته هاي تحت نظارت ستاد مستقل المپیاد، وظايف برگزاري 

يکي از اهداف مهم برگزاري 
المپیادهاي جهاني جغرافیا، 

تسهیل برقراري ارتباطات 
اجتماعي میان جوانان کشورها و 
تشريك مساعي و درك متقابل 

ملت هاست
9
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المپیاد را برعهده دارند.
هـ( دانش آموزان بايد به سؤاالت به زبان رسمي المپیاد پاسخ دهند.
گواهي نامه ي  المپیاد  در  كننده  شركت  دانش آموزان  همه ي  و( 
رسمي دريافت خواهند كرد. 50 درصد دانش آموزان شركت كننده يك 
مدال دريافت خواهند كرد. مدال هاي اعطايي به ترتیب طال، نقره و برنز 

است.
ز( آزمون هاي المپیاد برپايه ي منشور بین المللي آموزش جغرافیاي 

اتحاديه ي بین المللي جغرافیايي طرح ريزي مي شود.
ح( نتايج المپیاد به شکل ارائه ي مدرک و اعطاي جوايز و ديپلم ها، 

طي تشريفات رسمي به برندگان اعالم خواهد شد.

ستاد مستقل و هیئت مديره ي بین المللي
با  المپیاد،  سازمان دهي  براي  پیچیده  و  مدت  طوالني  كار   .10
ستاد مستقل المپیاد است. اعضاي ستاد مستقل، پیشاپیش آماده ي 
سازمان دهي المپیاد بعدي هستند. كرسي هاي ستاد مستقل، توسط 
هیئت مديره ي بین المللي، بعد از رايزني باكرسي كمیسیون در آموزش 
جغرافیاي اتحاديه ي بین المللي جغرافیا، انتخاب مي شوند. كرسي ستاد 
مستقل هر چهار سال يك بار انتخاب مي شود. دارنده ي كرسي ممکن 

است مجدداً به اين سمت انتخاب شود.
الف( اتخاذ تدابیر الزم در سازمان دهي مؤثر و كیفیت باالي المپیاد.

ب( آماده سازي جهاني المپیاد.
ج( ايجاد انگیزش براي اجراي مسابقات جغرافیايي در سطح ملي 

)كشوري(.
د( تعیین نواحي، موضوعات و مهارت هاي جغرافیايي كه المپیاد را 

دربرمي گیرد.
هـ( حمايت از به روز كردن وب سايت المپیاد.

و  جغرافیايي  بین المللي  اتحاديه ي  با  مشورتي  فعالیت هاي  و( 
كمیسیون آن ها در آموزش جغرافیا.

ز( يافتن سرمايه ي ثابت براي المپیاد بین المللي جغرافیا.

11. در المپیاد اخیر، از هر كشور شركت كننده يك نماينده ي ارشد 
در هیئت مديره ي بین المللي حضور دارد. اين كرسي يکي از كرسي هاي 
محسوب  بین المللي  مديره ي  هیئت  همايش هاي  در  مستقل  ستاد 
مي شود. تصمیمات هیئت مديره ي بین المللي توسط اكثريت اعضا اتخاذ 
مي شوند. هر كرسي يك رأي دارد. تصمیمات هیئت مديره ي بین المللي 
در نهايت فصل الخطاب است. هیئت مديره ي بین المللي مسئولیت هاي 

زير را برعهده دارد:
الف( كمك به ستاد مستقل و محل سازمان دهنده ي المپیاد در 

زمینه ي هدايت المپیاد مطابق اساس نامه.
ب( برپايي همايش رقبا به منظور تأمین لوازم المپیاد از هر جهت. 
هیئت مديره ي بین المللي حق رد صالحیت رقبايي را دارد كه در همايش 
تأمین لوازم المپیاد شركت نمي كنند. هزينه هاي ناشي از خسارات وارده 

در نتیجه ي عدم شركت رقبا، بايد توسط همان كشور تأمین شود. 

ج( گفت وگو درخصوص تکالیف و وظايف المپیاد و تصمیم گیري 
نهايي در اين رابطه قبل از شروع آزمون هاي المپیاد.

د( حمايت و حفاظت نامحسوس، و مرتبط با تکالیف و وظايف 
المپیاد.

هـ( نمره گذاري تکالیف دانش آموزان كه اين وظیفه برعهده ي افراد 
نیمه مستقل است. اين افراد از طرف هیئت مديره ي بین المللي به عنوان 

هیئت داوري تعیین مي شوند.
و( مراقبت در تصحیح پاسخ ها و دسته بندي منصفانه ي برندگان.

ز( تلخیص نتايج المپیاد.
ح( انتخاب كشور سازمان دهنده ي بعدي.

موقعیت كشور سازمان دهنده و برنامه ريز المپیاد
12. المپیاد توسط وزارت آموزش وپرورش يا يك يا چند مؤسسه 
از مؤسسات مناسب كشوري كه هدايت المپیاد را برعهده گرفته اند، 
سازمان دهي مي شود. نقش اين وزارت و يا نهادهاي مذكور، مشخص 
كردن اداره اي از ادارات تحت امر خود براي آماده سازي و انجام تعهد براي 

سازمان دهي محلي است، چنان كه در پي مي آيد:
الف( ايجاد اطمینان در مورد برخورد برابر با همه ي نمايندگان 

كشورهاي شركت كننده.
ب( دعوت از شركت كنندگان سه المپیاد قبلي و ديگر كشورهايي كه 
براي حضور در اين المپیاد مناسب هستند. درخواست شركت در المپیاد 

از كشورهايي كه در دوره هاي گذشته در آن 
شركت داشته اند، در اولويت قرار دارد. درخواست 
خواهد  المپیاد  برگزاري  از  قبل  ماه  از شش 

بود. زمان شش ماه به كشورهايي كه خود 
درخواست شركت در المپیاد را داده اند، 

فرصت مي دهد به المپیاد برسند.
اين  انداختن  جلو  ج( 

ماه  هشت  از  كمتر  دعوت ها 
قبل از اطالع رساني المپیاد، 
ضرورت  به  توجه  با 
ارائه ي جزئیات المپیاد و 

نشاني هاي  و  نام ها  ارائه ي 
مؤسسات و اشخاص مسئول 

به المپیاد.
كردن  مشخص  د( 

نواحي، موضوعات و مهارت هاي 
توسط  المپیاد  در  كه  جغرافیايي 

ستاد مستقل در نظر گرفته شده اند، 
براي كشورهاي شركت كننده از قبل.

هـ( فراهم آوردن جزئیات برنامه ي المپیاد، 
شامل جدول زماني براي رقبا و نمايندگان ارشد كشورهاي 

شركت كننده، برنامه ي گردش ها و غیره. اين موارد از كمتر از سه 
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ماه قبل از برگزاري المپیاد براي كشورهاي شركت كننده ارسال 
مي شود.

و( رسیدگي فوري بعد از ورود هر نماينده اي كه از طرف رقبا 
براي بررسي شرايط المپیاد قبل از برگزاري المپیاد اعزام مي شود.

ز( هدايت المپیاد مطابق اساس نامه.
ح( پذيرش مسئول جنبه هاي مالي المپیاد و اطالع رساني آن 
از يك سال قبل از برگزاري المپیاد و اخذ مبلغ وروديه از كشورهاي 

شركت كننده.

اساس و پايه هاي مالي
13. كشوري كه دانش آموزان را به المپیاد اعزام مي كند، 

موظف به پرداخت هزينه هاي موارد زير است:
الف( هزينه ي مسافرت دانش آموزان و همراهان آن ها به 

المپیاد.
المپیاد براي هر  ب( پرداخت وروديه به محل برگزاري 

دانش آموز و سرپرستان آن ها.
برگزاري  از  قبل  سال  يك  از  وجوه  اين  پرداخت  لزوم 

المپیاد به اطالع شركت كنندگان رسیده است.
14. محل برگزاري، هزينه نمودن امور مربوط به برگزاري 

المپیاد را برعهده خواهد داشت.

آيین نامه ي نهايي
اين اساس نامه فقط توسط هیئت مديره ي بین المللي و به 
درخواست اكثريت الزم دارندگان حق رأي قابل تغییر 
است. تغییر اين اساس نامه در صورتي امکان پذير 
است كه از دو ماه قبل از برگزاري المپیاد، 
كشورهاي  از  يك  هر  از  نماينده اي 
شركت كننده در المپیاد تقاضاي تجديد 
وسیله ي  به  را  اساس نامه  در  نظر 
كنند.  ارسال  الکترونیکي  پست 
ممکن  بین المللي  مديره ي  هیئت 
خصوص  اين  در  رأي گیري  است 
صورت  به  باشد،  الزم  چنان كه  را 
پست  يا  نمابر  پست،  با  شخصي، 

الکترونیکي انجام دهد.
المپیاد  در  مشاركت   .15
پذيرش  به  منوط  جغرافیا  بین المللي 
آموزش وپرورش  وزارت  توسط  اساس نامه 
از  نمايندگي  به  پاسخ گو  ديگر مؤسسات  يا 

سوي كشورهاست.
انگلیسي  زبان  به  اساس نامه  اين  اصلي  متن   .16

نوشته شده است.
ستاد مستقل المپیاد

ژوپ واندر شي5
هنك آنکون6

كات برگ7

گزارش پاياني المپیاد جهاني جغرافیا در بريسبان استرالیا
بهترين دانش آموزان در زمینه ي جغرافیا از 23 كشور جهان در 
ششمین المپیاد بین المللي جغرافیا از تاريخ 28 ژوين تا 3 جوالي در 
بريسبان استرالیا شركت كردند. اين المپیاد با توافق اتحاديه ي مستقل 
المپیاد بین المللي جغرافیايي برگزار شد. المپیاد 2006 در ارتباط با 
كنفرانس منطقه اي اتحاديه ي بین المللي جغرافیايي در 3 تا 7 جوالي 
تا 2 جوالي بود كه به  وسمپوزيوم آموزش جغرافیايي در 26 ژوئن 
اتحاديه ي معلمان  از كويینزلند و  انجمن سلطنتي جغرافیا  میزباني 

جغرافیاي استرالیا برگزار شد.
اهداف المپیاد بین المللي جغرافیا عبارت اند  از: 

1. ايجاد انگیزه ي فعال، عالقه مندي به مطالعات جغرافیايي و 
محیطي در جوانان.

مهم  مسائل  درباره ي  بحث  درخصوص  مثبت  مشاركت   .2
جغرافیا در دوره ي متوسطه.

3. تسهیل برقراري ارتباطات اجتماعي میان جوانان كشورهاي 
رسمي  زبان  ملت هاست.  میان  تفاهم  در  مشاركت  هم چنین  و 

بین المللي المپیاد جهاني جغرافیا انگلیسي است.
المپیاد 2006 در بريسبان، از كشورهاي  شركت كنندگان در 
استرالیا، بلژيك، بلغارستان، چین، تايوان، جمهوري چك، استوني، 
فنالند، آلمان، مجارستان، التوي، لیتواني، مکزيك، هلند، زالند نو، 
بريتانیا  و  اسلووني  اسلواكي،  عربستان،  روسیه،  روماني،  لهستان، 
دانش آموزان  از  نفره  چهار  تیمي  شركت كننده  كشورهاي  بودند. 
دوره ي متوسطه و دو نفر بزرگ سال را به عنوان سرپرست آن ها 
در المپیاد شركت دادند. سن دانش آموزان بین 16 تا 19 سال بود. 

آن ها طي يك آزمون كشوري انتخاب شده بودند.
آزمون  سؤاالت  درصد   40 داشت:  بخش  سه  المپیاد  آزمون 
تستي، 40 درصد فعالیت هاي جدي میداني و 20 درصد آزمون هاي 
به  را  آزمون  تکالیف  همه ي  تقريباً  دانش آموزان  رسانه اي.  چند 
روزهاي  در  آزمون  عنصر  سه  رساندند.  انجام  به  انفرادي  صورت 
متفاوتي برگزار شدند. براي اطالعات بیشتر به وب سايت المپیاد به 

نشاني http://www.geoolympiad.org مراجعه كنید.
به  دانش آموزان،  میداني  فعالیت هاي  روز  دو  از  بخشي 
بررسي ويژگي هاي جغرافیايي »كلوين گراو« بريسبان گذشت. 
وظیفه اي كه به عهده ي دانش آموزان گذاشته شد، بررسي اين 
اين  توسعه ي  ارزيابي  طرح هاي  چارچوب  در  شهري  ناحیه ي 
قسمت از بريسبان بود. در طول برگزاري المپیاد، هر بعدازظهر 
مادري  سرزمین  فرهنگ  از  بخشي  شركت كننده  تیم هاي 
نمايش گذاشتند؛  به  و موسیقي محلي  قالب رقص  در  را  خود 
دوستانه ي  و  متقابل  درک  آن  نتیجه ي  كه  زيبايي  غروب 
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شركت كنندگان بود. طي اين المپیاد، تیم هاي شركت كننده به 
ارائه ي برخي از موضوعات مربوط به كشور خود مي پرداختند. ارائه ي 
اين موضوعات به تمايز قائل شدن میان كشورهاي شركت كننده 
كمك مي كرد. به عالوه، دانش آموزان شركت كننده، نمايش فرهنگ 
خود را در گردش خارج از شهر بريسبان ارائه مي كردند. بعد از المپیاد 
بیشتر تیم ها يك هفته به گردش در اطراف ناحیه ي شمال و غرب 

بريسبان پرداختند.
چه كسي برنده ي المپیاد شد؟ از میان 96 شركت كننده، جك 
بروچنیك از لهستان بهترين بود. ياکوب ردلیکي از لهستان نفر 
دوم و الکساندرا لیويا پتروسکا از روماني نفر سوم المپیاد شدند. 
مدال برندگان طي تشريفاتي، با افتتاح سمپوزيوم آي جي يو و توسط 
ريیس آن، آدالبرتو و الگا، ضمن تبريك به جغرافي دانان جوان اهدا 
گرديد. تیم هاي برنده ي اين المپیاد به ترتیب عبارت اند از: لهستان، 
استوني، روماني، هلند و استرالیا بودند. تازه وارد و سازمان دهنده ي 
استرالیايي  كاري بزرگ انجام داد و در ارزيابي گردهمايي دانش آموزان 
و سرپرستان و تیم ها گفت: »به اين المپیاد خوش آمديد. المپیاد 
متقابل  درک  و  جغرافیا  براي  خوبي  پیشرفت  و  بزرگ  موفقیتي 
بین المللي بود. به دلیل سازمان دهي باشکوه و حمايت کات برگ و 

اتحاديه ي استرالیايي وي، تشکر مي كنم.«
اتحاديه ي مستقل جغرافي دانان و سرپرستان تیم ها توافق كردند، 
به منظور پیشرفت المپیاد و تداوم كارهاي تیمي، شرايط برپايي المپیاد 

بین المللي جغرافیا را در سال 2008 در كشور تونس فراهم كنند.

ژوپ واندر شي
سرپرست اتحاديه ي مستقل جغرافي دانان براي المپیاد

المپیاد جهاني جغرافیا بريسبان،  آزمون چند رسانه اي 
2006

اساليدهاي  به  سؤاالت:  به  پاسخگويي  براي  راهنمايي 
پاورپوينت نگاه كنید و سؤاالت را به دقت بخوانید. ما نیز سؤاالت 
را براي شما مي خوانیم. با توجه به میزان پیچیدگي سؤاالت 30 تا 
90 ثانیه به هر سؤال اختصاص داده ايم. اين آزمون چند رسانه اي 30 

سؤال چهار گزينه اي دارد. تنها يك جواب صحیح است.
دايره اي دور كلمه اي كه مي خواهید انتخاب كنید، بکشید. اگر 
كلمه اي را اشتباه انتخاب كرديد، آن را حذف كنید و كلمه ي ديگري 

را انتخاب كنید و دور آن خط بکشید. موفق باشید.

1. در اين جا سه تصوير وجود دارد. هر سه تصوير از يك كشور 
زير  در  از كشورهايي كه  نگاه كنید. كدام يك  به دقت  هستند. 
آمده اند، محل تصويربرداري است؟ ما همه ي تصاوير را دوبار نشان 

مي دهیم.
الف( سنگال

ب( مصر
ج( ايران
د( اردن

2. اين سه تصوير از يك كشور هستند. به آن ها نگاه كنید. اين 
تصاوير از كدام يك از كشورهاي زيرند؟ ما همه ي تصاوير را دوباره 

نشان مي دهیم.
الف( ايتالیا

ب( نروژ
ج( پرتغال
د( بالروس

3. اين تصوير از شهري بزرگ واقع در 10 درجه ي شرقي گرفته 
شده است. المپیاد بعدي در اين شهر برگزار مي شود. كدام يك از 
شهرهاي قرار گرفته در همان طول جغرافیايي شهر موجود در تصوير 

است؟
الف( هامبورگ ولیبرويل

ب( سنت پترزبورگ وكیگالي
ج( باكو و سامرا

د( لندن واكرا
4. اين تصوير از شهر دبي، كدام يك از پديده هاي زير را به تصوير 

مي كشد؟
الف( گرم شدن جهاني كره ي زمین

ب( اثر گل خانه اي
ج( افزايش ترافیك هوايي

د( جهاني شدن
5. اين نقشه نشان دهنده ي:

الف( توزيع جهاني مهاجرت در اواخر سال 1990 است.
 1990 سال  اواخر  در  هوايي  محموله هاي  جهاني  توزيع  ب( 

است.
 1990 سال  اواخر  در  نفت  نقل  و  حمل  جهاني  توزيع  ج( 

است.
 6. اين جدول، امید به زندگي را در بدو تولد در بعضي از 
اين  در  كشور  يك  نام  مي دهد.  نشان  شرقي  جنوب  كشورهاي 

جدول نیامده است. آن كشور كدام است؟
الف( الئوس
ب( میانمار
ج( ويتنام
د( مالزي

جنوبي  نیم كره ي  در  را  كشوري  ويژگي هاي  شکل  اين   .7
نشان مي دهد. نام اين كشور چیست؟

الف( آرژانتین
ب( كوبا

ج( نیجريه
د( جمهوري آفريقاي جنوبي

12
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8. اگر اين دو قطعه زمین را كنار هم قرار دهید، شکلي را 
مي سازيد از: 

الف( شیلي
ب( سومالي

ج( نروژ
د( پرو

9. نام كشوري كه به رنگ سبز تیره رنگ آمیزي شده است، 
چیست؟

الف( كامرون
ب( آنگوال
ج( گابن
د( گینه

10. در اين تصوير، شما منظره اي جذاب از فوران آتشفشان 
كوه اتنا را در سال 2002 از ايستگاه فضايي بین المللي مي بینید 
باشد. در  فوران  اين  از  تماشايي ترين عکس ها  از  كه شايد يکي 
نشان دهنده ي كدام  مرتب  به طور  تصوير  فعالیت،  اين  حاشیه ي 

مورد است:
الف( اثر باد بر جهت فوران

آتشفشاني  كوه هاي  ديگر  و  اتنا  كوه  بین  فاصله ي  ب( 
ايتالیامونند استرومبولي

ج( آسیبي كه در اثر آتشفشان به زندگي مردم سیسیل وارد 
آمده است.

د( جريان گدازه كه نشان دهنده ي زمان هاي متفاوت فوران 
است. تیره ترين اليه، آخرين فوران را نشان مي دهد.

كنید.  مقايسه  تصوير  با  را  ارت«  »گوگل  نقشه ي   .11
تصويربرداري از كدام جهت صورت گرفته است؟

الف( شمال  غرب
ب( شمال  شرق
ج( جنوب شرق
د( جنوب غرب

13

در  مي دهد.  نشان  را  آبي  برق  عظیم  سد  يك  تصوير،   .12
كدام سه كشور اين نوع سد عظیم را مي يابید؟

الف( هندوستان، ژاپن، بنگالدش
ب( دانمارک، اسپانیا، شیلي

ج( برزيل، روسیه، چین
د( استوني، مصر، اياالت متحده

مي دهد.  نشان  را  كشور  دو  بیان  مرز  تصوير  اين   .13
مستحکم ترين مرز دنیا میان كدام كشورها قرار دارد؟

الف( فنالند و روسیه
ب( هند و پاكستان

ج( كره شمالي و كره جنوبي
د( سوريه و لبنان

14. كدام شهر به وسیله ي سونامي كمتر تهديد شده است؟
الف( هونولولو، اياالت متحده

ب( مانیل، فیلیپین
ج( توكیو، ژاپن

د( بوگوتا، كلمبیا
15. در اين جا سه تصوير ديده مي شود. اين تصاوير را دوباره نشان 
خواهیم داد. همه ي تصاوير در اين شهر يا نزديکي اين شهر برداشته 
شده اند. اين شهر در شمال خط استوا قرار گرفته است. نام اين شهر 

چیست؟
الف( گالسکو

ب( سیدني
ج( والپاريزو

د( برن
16. به تصوير نگاه كنید. كشوري را كه مي بینید، تقريباً 125 
میلیون سکنه دارد. اگر شما از پايتخت اين كشور به 9000 كیلومتري 
شرقي برويد، نزديك شهري خواهید بود كه در تصوير بعد مي بینید. 
اين شهر تراكم جمعیتي كمي در مقايسه با ديگر شهرهاي بزرگ دارد. 

شهري كه در تصوير نشان داده شده، چه شهري است؟
الف( نیويورک

ب( مکزيکوسیتي
ج( لوس آنجلس

د( ونکوور
17. اين تصوير از پايتخت كشوري برداشته شده است كه 32 
میلیون نفر جمعیت دارد. حکومت آن پادشاهي و پايتخت آن هم 
شهر  اين  نام  است.  »اوزاكا«  و  آنجلس«  »لوس  جغرافیايي  عرض 

چیست؟
الف( تهران
ب( قاهره
ج( رباط

د( اسکندريه
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نام  كنید.  نگاه  جنوب  قطب  ماهواره اي  تصوير  به   .18
كشورهايي كه مدعي بیشترين مساحت از قطب جنوب هستند، 

در كدام مورد آمده است؟
الف( نروژ و استرالیا

ب( روسیه و اياالت متحده
ج( آرژانتین و شیلي
د( بريتانیا و فرانسه

19. در كدام قسمت از سیاره ي ما بیشترين مقدار )90 درصد( 
آب شیرين يافت مي شود؟

الف( در درياي خزر
ب( در گرينلند

ج( در درياچه هاي بزرگ در اياالت متحده
د( در قطب جنوب

20. در تصوير پسري 12 ساله را مي بینید كه نقشه ي كشورش 
را رسم مي كند. اين پسر كجا زندگي مي كند؟

الف( در مراكش
ب( در مصر

ج( در هندوستان
د( در سومالي

21. در اين جا دو تصوير وجود دارد. آن ها را در دو نوبت نشان 
مي دهیم. كدام شرح در مورد آن ها درست است؟

الف( اولي چشم انداز استپي در كنگو و دومي چشم انداز ساوان 
در كامرون است.

چشم انداز  دومي  و  مالزي  در  قديمي  پالنتیشني  اولي  ب( 
ساوان در مغولستان است.

ج( اولي چشم انداز استپي در مالزي و دومي چشم انداز ساوان 
در سودان است.

د( اولي چشم انداز ساوان در كامرون و دومي چشم انداز استپي 
در مغولستان است.

22. به تصوير ماهواره اي نگاه كنید. كدام شرح در مورد آن 
درست است؟ براي سکنه ي استرالیا ........................ است.

الف( صبح تابستان
ب( بعدازظهر پايیز

ج( صبح زمستان
د( بعدازظهر بهار

23. جامعه اي كه امروزه با جهاني شدن به وجود آمده، همان 
اطالعاتي  جامعه ي  نوع  چه  اين جا  در  است.  اطالعاتي  جامعه ي 

نشان داده شده است؟
الف( سرويس هاي اطالعاتي ديپلماتیك بین المللي
ب( آژانس هاي )كارگزاري ها( اطالعاتي ملل متحد

ج( سازمان هاي اطالعاتي غیردولتي
د( نهاد اطالعاتي صنايع نساجي

)اياالت  كد  كیپ  كنید. خط ساحلي  نگاه  نقشه  اين  به   .24
متحده( به صورت بريده بريده نشان داده شده كه در نتیجه ي جريانات 
اقیانوسي و ماسه ي ساحلي به وجود آمده است. حركت غالب آب در طول 

خط ساحل كیپ كد از ................. مي آيد.
الف( جنوب
ب( شمال
ج( شرق

د( شمال غرب
25. اين كاريکاتور نشان دهنده ي:

الف( باسوادي است.
ب( عدم تعادل نیروي كشورها در تجارت جهاني است.

ج( تغییر آب و هواي نامتعادل جهان است.
د( عدم تعادل در اندازه ي كشورهاست.

26. نام پديده ي مورد نظر درخصوص اين شهر چیست؟
الف( خور تابگیري

ب( تشعشع
ج( مه دود

د( فون
27. پیدايش كوه ها عمدتاً به دلیل ...................... است.

الف( ايزوستازي
ب( دگرگوني

ج( زمین ساخت صفحه اي
د( هوازدگي

28. همان طور كه شما در جهتي مستقیم جابه جا مي شويد، تغییرات 
آب و هوا نیز چنین است. با توجه به نمودارها آب و هوايي 1 تا 3، كدام يك 
از ترتیبات زير اين تغییر را بهتر نشان مي دهد؟ در نمودارها، خطوط منحني  

دما و ستون ها بارندگي را نشان مي دهند.
الف( 3-2-1
ب( 1-2-3
ج( 1-3-2
د( 3-1-2

نمودار 1

نمودار 2
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29. به اين تصوير ماهواره اي و راهنماي دماي زير نقشه نگاه 
كنید. اين تصوير در چه ماهي گرفته شده است؟

الف( پنجم سپتامبر
ب( پنجم دسامبر

ج( پنجم مارس
د( پنجم ژوين

30. حدود 20 ثانیه، فیلمي پخش مي شود. به دقت آن را نگاه 
كنید. اين فیلم را دوباره خواهید ديد. سپس موارد زير را بخوانید 

و بگويید مناسب ترين عنوان براي فیلم چیست؟
الف( پانتانال، سرزمیني مرطوب در آمريکاي جنوبي

ب( تغییر آب و هوا در برزيل
ج( شکار غیرقانوني حیوانات وحشي در آمريکاي جنوبي
د( جنگل هاي مانگرو نزديك رودخانه ي پارانا و پاراگويه

 28 از  استرالیا  بريسبان  در  جغرافیا  جهاني  المپیاد  برنامه ي 
ژوئن تا 30 جوالي

اولین روز ـ چهارشنبه 28 ژوئن 2006
صبح و بعدازظهر: ثبت نام شركت كنندگان

در پايان بعدازظهر: معرفي هیئت مديره ي بین المللي مطابق 
اساس نامه و ترجمه ي راهنماي شرايط

بعد از شام: افتتاح رسمي و برعهده گرفتن نقش ها 
دومین روز ـ پنج شنبه 29 ژوئن 2006

و  بین المللي  مديره ي  هیئت  آزمون.  پاسخ  نوشتن  صبح: 
پاسخ هاي آزمون را بررسي مي كند.

بعدازظهر: ديدن مناظر طبیعي )در صورت امکان گردش در 
جنگل( 

بعد از شام: نشست به منظور آمادگي براي فعالیت هاي میداني، 
 .CGE با شركت سرپرستان گروه هاي شركت كننده در سمپوزيوم

در صورت تمايل، حاصل داوري پاسخ ها نوشته مي شود.
سومین روز ـ جمعه 30 ژوئن 2006

صبح تا نزديکي ظهر: فعالیت هاي میداني
صبح و بعدازظهر: نوشتن پاسخ هاي هیئت داوري

اواخر بعدازظهر: داوري
شام: ارائه ي فعالیت  به صورت نشست تیمي و به طور موازي

چهارمین روز ـ شنبه 1 جوالي 2006
صبح: اعالم نظر داوري درخصوص فعالیت هاي میداني. هیئت 

مديره و پاسخ سؤاالت فعالیت هاي میداني را بررسي مي كند.
بعدازظهر: ديدن مناظر طبیعي )در صورت امکان گردش در 

رودخانه( و اظهار نظر داوري.
شام: آيین فرهنگي

پنجمین روز ـ يك شنبه 2 جوالي 2006
صبح: آزمون چند رسانه اي. هیئت مديره ي بین المللي آزمون 

چند رسانه اي و جواب سؤاالت آن را بررسي مي كند.
اواخر صبح و ابتداي ظهر: داوري فعالیت هاي میداني و آزمون 

چند رسانه اي
انتهاي صبح و اول بعدازظهر: گردش در طبیعت )حیات وحش 

استرالیا(
تأئید  و  مديره  هیئت  مشاهده ي  و  ساحل  در  حضور  شام: 

جوايز
ششمین روز ـ دوشنبه 3 جوالي 2006

صبح: حضور در كنفرانس اتحاديه ي بین المللي جغرافي دانان و 
انجام تشريفات اهداي مدال

براي  شركت كننده  تیم هاي  سرپرستان  نشست  صبح:  پايان 
ارزيابي المپیاد

بعدازظهر: خداحافظي

پي نوشت
kaikania@yahoo.com

منابع
      1. IGEO (International Geography Olympiad)

2. IGU (International Geographical Union)

3. Multimedia Test

4. International Board

5. Joop van der schee

6. Henk Ankoné

7. Kath Berg

نمودار 3
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)پشتیباني(  لجستیکي  مديريت  و  نقلیه  وسايل  مسیريابي 
نقل و خدمات  و  بازرگاني، حمل  با بخش هاي  در هر شركت كه 
مي كند، ضرورت  همکاري  وسیع  نسبتاً  منطقه ي  يك  در  تجاري 
باشد.  اثرگذار  دارد و مي تواند در تسهیل وظايف پیچیده ي آن ها 
اين وظايف را مي توان با استفاده از »سیستم اطالعات جغرافیايي« 
مهمي  نقش  كه  اطالعات  فناوري  اصلي  عضو  به عنوان   ،)GIS(
اين  داد.  انجام  دارد،  مرجع  ـ  زمین  اطالعات  و گردش  تولید  در 

كــاربــــــرد 
ـاوري هاي اطالعات فن
ــغـرافـیـایـي   ج
یره ي تأمیـن و در زنـج
 لجستیـك بازرگـاني

16

سیستم ها به شیوه اي كاماًل اتوماتیك، درجه ي پیچیدگي وظايف را 
با بهره گیري از روابط و الگوهاي مناسب جغرافیايي كاهش مي دهد 
و به عنوان پايه اي براي تصمیم گیري بهتر معرفي مي شود. كاربرد 
تحلیل هاي  ناوگان،  رهگیري  و  رديابي  قبیل  از  مواردي  در   GIS
مسیر، عملکردهاي انبارداري1، مديريت امکانات و تسهیالت و انبار2، 
زمان بندي و مسیرگزيني3، از بسیاري از مشکالت موجود مي كاهد. 
لزوم به كارگیري سیستم هاي اطالعات جغرافیايي در مسیرگزيني و 
لجستیك، دست رسي به هنگام به داده هاي موثق، صحیح و بسیار 

زيادي است كه معموالً كمتر در دست رس هستند.

کلیدواژه ها: فناوري هاي اطالعات جغرافیايي، مديريت ناوگان/ 
باربري، تحلیل مسیر

جمشید عینالي
دانشجوي دكتراي جغرافیا و برنامه ريزي روستايي، 
دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمي دانشگاه پیام نور كرمانشاه
 فرامرز طهماسبي
دستیار علمي دانشگاه پیام نور قیدار

 جغرافیــــاييمهارت هاي
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مقدمه اي بر لجستیك

معموالً مشتريان از مجراهاي متفاوتي مانند تلويزيون، اينترنت، 
راديو و ساير روش هاي تبلیغات و كاتالوگ ها، از چگونگي خدمات 
بازرگاني مطلع مي شوند. براي خريداري و دريافت كاال هم دو راه 
پیش رو دارند: اول، تأمین مستقیم. يعني مشتريان به بازار فروش 
كاال مراجعه مي كنند و بالفاصله كاالهاي مورد نیاز خود را دريافت 
مي دارند. در اين جا فرايند تأمین به پايان مي رسد. و دوم، تأمین 
نیازمندي ها به روش غیرمستقیم  است. در اين روش، فروشندگان 
شناسه  رمزهاي  از  استفاده  با  و  مجازي  محیطي  در  خريداران  و 
انجام  در سیستم  كه  و ساير جزئیات  مجازي  بلیت هاي  انتشار  و 
مشتري  روش،  اين  در  مي گیرند.  قرار  باهم  تماس  در  مي گیرند، 
پس از بررسي تطبیقي كاالها و مشخصات آن ها روي بلیت، كاالي 
مورد نیاز خود را انتخاب مي كند و فروشنده كاالي خواسته شده را 
به نشاني مشتري تحويل مي دهد. اين نشاني ها مبتني بر شیوه ي 
كدبندي جغرافیايي هستند. تا اين زمان، هنوز كاالي انتخاب شده 
در انبار شركت قرار دارد. كاال با استفاده از وسیله ي حمل و نقلي 
كه در مسیر عبوري نشاني اعالم شده است، همراه با ساير كاالهاي 
خريداري شده در آن مسیر، ارسال مي شود. موارد باال همگي در 

مديريت زنجیره ي تأمین ديده مي شوند.
در هر يك از موارد باال، داده ها و اطالعات جغرافیايي و زمین 
كاهش  براي  كلیدي  عاملي  به عنوان  و  دارند  مؤثري  نقش  مرجع 
از آن ها در مقیاس بزرگ در  هزينه ها عمل مي كنند كه مي توان 
اين  در  جغرافیايي  داده هاي  گرفت.  بهره  گمرک  با  مرتبط  امور 

زنجیره، پاسخ پرسش هاي زير را مي دهند:
 وسیله ي نقلیه  چه مسیري را طي كند تا كاالها و خدمات، 

به موقع و با حداقل هزينه به چند آدرس متفاوت تحويل شود.
به  آن ها  ارائه ي  براي  خدمات،  و  كاالها  توزيع كننده ي   
بازارهاي جديد و فروشندگان جديد، چه مدت زماني را بايد صرف 

كنند؟
 بارگیري، حمل و تحويل كاال توسط ناوگان شركت چگونه 

انجام شود؟
از  بهره گیري  با   ،)GIS( جغرافیايي  اطالعات  سیستم  در 
)كدينگ(  رمزگذاري  و  آدرس دهي  مسیرگزيني،  قابلیت هاي 
زمیني، مديريت زنجیره ي تأمین آسان مي شود. همان طور كه در 
زنجیره ي تأ مین اشاره شد، يکي از مهم ترين مراحل اين زنجیره ، 
با  بیشتر  ناوگان است كه  به موقع  اعزام  و  نقلیه  رهگیري وسايل 

مسیرگزيني و مواردي از اين دست سروكار دارد.

فناوري هاي اطالعات جغرافیايي
بازرگاني،  فعالیت هاي  در   GIS كاربردهاي  بهتر  درک  براي 
ابتدا به ماهیت داده هاي جغرافیايي و  به ويژه لجستیك بازرگاني، 
مکاني )تعريف GIS و GPS(و نقش آن در تهیه ي اطالعات مورد 
نیاز ICT، سیستم Open GIS و هم گرايي داده  هاي جغرافیايي، 

ICT و در نهايت، كمکي كه اين فناوري هاي اطالعاتي به لجستیك 
و زنجیره ي تأمین مي كند، مي پردازيم.

سیستم هاي اطالعات جغرافیايي
امر  اين  به   GIS از  تعريفي  هر   ،)1995( پیکلز4  ديدگاه  از 
ارائه  كسي  چه  سوي  از  آن  ديدگاه  و  زمینه  كه  دارد  بستگي 
فراتر  با توسعه ي   GIS تعاريف  او مدعي است  مي شود. هم چنین 
فناوري و کاربردها5 به سرعت تغییر مي كند.6 امروزه با توجه به 
پیشرفت هاي بسیار سريع جوامع، تعريف ما از GIS تعريفي مبتني 
بر روابط فناوري هاي ارتباط از راه دور، مانند موبايل، GPS، وب و... 
خواهد بود. به طور كلي، از يك سیستم اطالعات جغرافیايي براي 
مي شود  استفاده  داده هايي  تحلیل  و  تجزيه  و  ذخیره  جمع  آوري، 
براي آن ها  اصلي و مهم  كه موقعیت جغرافیايي، يك مشخصه ي 
و  جمع آوري  براي  سیستم ها  اين  ديگر،  به عبارت  شود.  محسوب 
تجزيه و تحلیل تمامي اطالعاتي كه به نحوي با موقعیت جغرافیايي 
در ارتباط هستند، به كار برده مي شوند. واحد تحلیل در اين سیستم 

براساس اليه هاست )شکل 1(. 
از طرف ديگر، GIS صرفاً براي تولید اطالعاتي به كار مي رود 
است  كاربر ممکن  باشند.  متفاوت سیستم  كاربران  نیاز  مورد  كه 
فعاالن ساير  و  اشخاص )صادركنندگان  از  يا گروهي  يك شخص 
بخش هاي بازرگاني(، يا يك سازمان دولتي يا خصوصي و... باشد. 
بايد  GIS چه عملکردهايي  نیازهاي كاربران تعیین مي كند، يك 
داشته باشد و چه نیازهايي را بايد پاسخ گويد. براي اين كه اطالعات 
به  خوب،  كیفیت  با  صحیح،  بايد  شود،  واقع  مفید  كاربران  براي 
هنگام و به شکل قابل استفاده اي ارائه شود. در نهايت، قابلیت هاي 
جريان   GIS شد.  خواهد  ارزيابي  آن  مشتريان  به وسیله ي   GIS
انتقال اطالعات در داخل سازمان و انتقال اطالعات بین سازمان و 
سازمان هاي ديگر را به طور بنیادي تغییر مي دهد.اين تغییر بیشتر 
براي سازمان بسیار مهم است  تا تکنیکي.  جنبه ي سازماني دارد 
كه چه كسي، تا چه حد و چگونه به اطالعات دست رسي داشته 

باشد.7

17

داده هاي سرشماري ومنطقه بندي
شبکه ي حمل و نقل

منطقه بندي بازار
مراكز خريد و فروشگاه ها

سايت هاي صنعتي

اطالعات جمع آوري شده در اليه هاي 
خاص  مکان  يك  به  كه  متفاوت 

اختصاص دارند.

شکل هاي 1 و 2. ساختار اليه هاي متفاوت سیستم اطالعات جغرافیايي )عینالي، 1384(



به طور كلي، GIS از اوايل دهه ي 1990 در زمینه هاي متفاوت 
فعالیت هاي بازرگاني و تجارت مورد استفاده قرار گرفته است. اين 
قابل  به طور  وب،  و  سیم  بدون  فناوري هاي  پیدايش  با  كاربردها، 
مانند  مواردي  در  سیستم  اين  منافع  يافته اند.  گسترش  توجهي 
و  هوشمند«9،  »تجارت  تصمیم گیري«8،  پشتیباني  »سیستم 

اطالعات عمومي و عملکردي، آشکار است.10

ماهیت داده هاي GIS و ابزارهاي جمع آوري آن ها
ويژگي اصلي فعالیت هاي بازرگاني و تجارت و زيرساخت هاي 
سهم  محققان  اين،  بر  آن هاست.12عالوه  بودن«11  »مکاني  آن ها، 
داده هاي مکاني را در بخش فعالیت هاي بازرگاني بین 80 تا 90 
درصد داده هاي مورد نیاز براورد مي كنند.13 به همین دلیل مي توان 
وضع  تحلیل  براي  مرجع  زمین  نقشه هاي  و  اطالعات  داده ها،  از 
موجود اين فعالیت ها بهره گرفت. اين موضوع با توجه به اين نکته 
كه امروزه GIS قابلیت زيادي در به كارگیري فرمت هاي متفاوت 
داده ها از قبیل انواع داده هاي بانك هاي اطالعات آماري، فايل هاي 
اتوكد با فرمت DXF، فايل هاي تصويري JPG و...، و »استاندارد 

تبديل داده هاي فضايي«14 (SDTS) دارد، اهمیت مي يابد.
اكنون GIS توانايي ايجاد يکپارچگي بین داده هاي كسب شده 
از منابع متفاوت، تحلیل و نمايش تصويري آن ها را داراست و در 
پلتفرم مستقل  به عنوان يك  ارائه مي دهد كه  راه حل هايي  نهايت 
بانك هاي  شبکه ها،  عامل،  سیستم هاي  سخت افزارها،  انواع  براي 
وب،  به  متصل  شخصي  رايانه هاي  توسعه،  ابزارهاي  اطالعاتي، 
استفاده  قابل  موبايل ها  گیرندگان  و   PDA دستگاه هاي  كاربران 

هستند.15

سیستم  تعیین موقعیت جهاني
استفاده از »GPS«16 به عنوان يکي از فناوري هاي جغرافیايي 
باال  و  وقت  در  صرفه جويي  هزينه ها،  كاهش  باعث  لجستیك،  در 
رفتن ضريب اطمینان در اين فرايند مي شود كه اثرات مستقیمي 
بر گسترش فعالیت ها و اثربخشي آن ها خواهد داشت. استفاده از 
داده ها و اطالعات GIS و DGPS به صورت سه بعدي با اتصال به 
حداقل چهار ماهواره از 24 ماهواره ي فعال در شکل كدهاي عددي، 
امکان پذير است. كدهاي دريافتي از اين طريق در نرم افزاري قابل 
به دستگاه گیرنده ي  بستگي  آن  است كه دقت  بازيابي  و  ذخیره 
در  دقت  اين   DGPS به كارگیري  با  دارد.  استفاده  مورد   GPS

حداكثر ممکن صورت مي گیرد.17
براي مثال، يك شركت بازرگاني فعال در توزيع كاال در شهر 
با بهره گیري از قابلیت هاي GIS و GPS، طرح  »هانوفر« آلمان، 
جديدي را براي توزيع به موقع كاال در محورهاي درون شهري و 

برون شهري ارائه داده است.18
در اين سیستم، وانت ها به 12 دوربین ويديويي مجهز شده اند 
شود.  مديريت  و  تنظیم  راننده  به وسیله ي  مي تواند،  كدام  هر  كه 
وسايل نقلیه به دو دستگاه GPS به صورت سیستم تعیین موقعیت 

جهاني زوجي يا DGPS تجهیز شده اند كه با استفاده از شیوه ي 
درون يابي از داده هاي GPS در قلمروهاي شهري با دقت مکاني و 
فضايي، با حداقل خطاي سه متر براي هر وسیله ي نقلیه، تصاوير 
اشیا و پديده هاي اطراف آن را نشان مي دهد. براي بررسي يك شهر 
با جمعیت 250 هزار نفر و 62 هزار ساختمان، تنها 130 ساعت 
بررسي و 250 ساعت پردازش بعد از بررسي الزم است. اطالعات 
با يك روش چند  ناوبري  ممکن است داخل خودروهاي سیستم 

رسانه اي )مولتي مديا( تلفیق شوند.19
به  اياالت متحده  پستي  ديگر، سرويس دهي خدمات  تجربه ي 
خودروهايي است كه به امواج راديويي و GPS مجهز هستند. اين 
اقدام با دقت و سرعت باال صورت مي گیرد. امواج راديويي، با انتشار 
موج و تشخیص امکان خودرو، با فواصل مشخص به مركز كنترل 
نرم افزارهاي سیستم اطالعات جغرافیايي ESRI، گزارش مي دهد. 
تفسیر سیگنال ها و سیستم ارسالي پستي نیز روي نقشه ي شهر 
سیستم ها  اين  مي شود.  داده  نمايش  نمادهايي  از  استفاده  با 
به طور »بالدرنگ«20 سیستم هاي كنترل ترافیك را تحت پوشش 
ترافیك  به  توجه  با  خودرو،  اعزام كننده ي  واحد  و  مي دهند  قرار 
مسیرهاي ارتباطي، به انتخاب بهترين مسیر اقدام مي كند. بدين 
ترتیب مدت تأخیر به حداقل مي رسد. امروزه، سیستم فروشگاهي 
در شهرهاي بزرگ، با توجه به قابلیت هايي كه در سیستم اطالعات 
ارائه ي هرچه سريع تر خدمات  با  دارد،  GPS وجود  و  جغرافیايي 
تأمین  و  خود  خودروهاي  براي  بالدرنگ  نظارت  سیستم  و  خود 
جريان وسايل نقلیه در مسیرهاي بهتر، باعث بهبود و اثربخش و 

زمان بندي بهتر مي شود.

اطالعات  فناوري هاي  و  اطالعات  و  ارتباطات  فناوري  
جغرافیايي

در  كه  فناوري هايي  تمامي  به  اطالعات،  و  ارتباطات  فناوري  
نمايش  و  انتشار  پردازش،  بازيابي،  و  ذخیره  انتقال،  جمع آوري، 
امروزه  مي شود.  گفته  مي گیرند،  قرار  استفاده  مورد  اطالعات 
»فناوري اطالعات«21، به منظور افزايش سرعت و دقت فعالیت هاي 
متفاوت اجتماعي و اقتصادي و در نتیجه باال بردن بهره وري آن ها 

به كار گرفته مي شود.
كردن  فراهم  منزله ي  به  اطالعات  فناوري  كاربري  توسعه ي 
شرايطي است كه بتوان در كلیه ي زمینه هاي اجتماعي و اقتصادي، 
از فناوري اطالعات بهره گرفت و امروزه مورد توجه همه ي فعالین 
است. سعي  اقتصادي  بنگاه هاي  و  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه ي 

استفاده از »GPS« به عنوان يکي از 
فناوري هاي جغرافیايي در لجستیك، باعث 

کاهش هزينه ها، صرفه جويي در وقت و 
باال رفتن ضريب اطمینان در اين فرايند 

مي شود
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بر آن است كه از اين طريق، موجبات تسريع در امور، بهبود در 
كیفیت، كاهش هزينه و سهولت استفاده فراهم شود.22

بررسي كاربرد قابلیت فناوري هاي جغرافیايي به ويژه GPS در 
تلفیق، تحلیل هاي متقابل، بصري سازي و... اطالعات، باعث افزايش 
فرايند  اين  مي شود.  توسعه  برنامه ريزي  فرايند  در   ICT كارايي 

داراي سه جنبه ي مهم زير است23:
 مرحله ي دريافت و تولید اطالعات؛

 مرحله ي تبادل اطالعات؛
 مرحله ي نمايش اطالعات.

و  اقتصادي  توسعه ي  براي  آن،  صحیح  جريان  و  اطالعات 
قوت  نقطه ي  يك  منزله ي  به  انعطاف پذير،  منطقه اي  بازرگاني 
مکاني  داده هاي  تأمین  كه  نکته  اين  به  توجه  مي آيد.24  به شمار 
فناوري هاي جغرافیايي صورت  توسط  اطالعات  به  تبديل آن ها  و 

 ICT مي گیرد و اين اطالعات بخش قابل توجهي از كل اطالعات
را در بخش بازرگاني شامل مي شود، اهمیت آن را آشکار مي سازد. 
مي توان گفت فناوري هاي زمین مرجع و ICT مکمل هم هستند 
و اين رابطه براي تأمین اطالعات و جريان آن در جامعه به  منظور 
كه  به طوري  است؛  تعیین كننده  بازرگاني  فعالیت هاي  توسعه ي 
امروزه فرايند تولید و انتقال اطالعات تولید شده، با بهره گیري از 
سیستم هاي GIS بدون سیم  سیستم WAP و اينترنت25 صورت 
مي گیرد.26 اين فرايند باعث كاستن از نابرابري هاي دست رسي به 
اطالعات مکاني و فضايي در مناطق متفاوت جغرافیايي مي شود.27 
زيرساخت هاي  تفکیك ناپذير  بخش  نوين   GIS توصیف،  اين  با 

اطالعاتي در بیشتر سازمان هاست.
فناوري  GIS روابط، پیوندها و الگوهايي را كه عمدتاً در يك 
نیستند،  مشخص  آشکار  به طور  اطالعات  و  داده ها  از  مجموعه 

تشريح مي كند و توانايي سازمان ها را براي تصمیم گیري بهتر بر 
پايه ي همه ي عوامل مرتبط افزايش مي دهند. هم چنین عالوه بر 
بهبود تصمیم گیري، به افزايش قابلیت دست رسي به اطالعات در 
بخش بازرگاني كمك شاياني مي كند.28 سیستم هاي مبتني بر وب 
و موبايل GIS، توانايي رقابت پذيري واحدهاي تجاري و بازرگاني 
را افزايش مي دهند.29 فناوري GIS هم چنین با اينترنت و خدمات 
 Open مبتني بر وب مورد استفاده قرار مي گیرد30، كه در بحث

GIS به آن اشاره شد.
در بحث Open GIS اشاره شد، داده هاي GIS در زمینه ي 
بازرگاني در سطوح متفاوت )محلي، منطقه اي، ملي و بین المللي(، 

داده هاي GIS در زمینه ي بازرگاني در سطوح 
متفاوت )محلي، منطقه اي، ملي و بین المللي(، 
حجم وسیعي از داده هاي مکاني با فرمت هاي 

متنوع را در برمي گیرد که به فضاي بااليي براي 
ذخیره سازي و انتقال نیاز دارند

مجموعه اطالعات

مسیر عبور اطالعات

استفاده كننده محلي 
با نرم افزار رسم نقشه

سرويس دهنده وب

استفاده كننده روي شبکه با 
نرم افزارهاي رسامي ديگر

افزار  نرم  با  محلي  كننده  استفاده 
اتوكد در شبکه محلي

پیوند به نرم افزارهاي ديگر
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حجم وسیعي از داده هاي مکاني با فرمت هاي متنوع را در برمي گیرد 
انتقال نیاز دارند. چنین  كه به فضاي بااليي براي ذخیره سازي و 
امري لزوم استفاده از يك سرور داده هاي زمیني را بیان مي كند 
كه بتواند با استفاده از اينترنت كم هزينه و قابل دست رسي عمل 
 ICT كند.31 اين نقطه ي تركیب فناوري هاي اطالعات جغرافیايي و

است.
 ICT با  جغرافیايي  فناوري هاي  تركیب  مزاياي  جمله  از 
بدون  سیستم هاي  و  همراه  تلفن  كوچك،  )رايانه هاي  كاربرپسند 
بردن  باال  ناوگان(،  روي  نصب  قابل  و...  همراه  رايانه هاي  سیم، 
قابلیت دست رسي سريع به اطالعات، استفاده ي آسان و كم هزينه 
 GIS است.32  بازرگاني  زمینه ي  در   GIS از  استفاده ي جامع تر  و 
با  باز  مبتني بر وب و تلفن همراه در راستاي ايجاد يك سیستم 
از منابع  را  ژئوماتیك، داده هاي زمین مرجع  همکاري ساير علوم 
متفاوت مانند حسگرها، موبايل، GPS و... تأمین مي كند33 )شکل 
بانك داده ها، به كاربران اطالعات مناسبي  با به هنگام سازي  3( و 

را ارائه مي دهد. 

 

در  انقالبي  بي سیم،  و  موبايل،  و  بر وب  GIS مبتني  فناوري 
به كارگیري داده هاي زمین مرجع و گردش آن ها در بخش بازرگاني 
به وجود آورده است. زيرا با فراهم ساختن پايگاه داده هاي فضايي 
 ،PDA همراه،  تلفن  وب،  با  ارتباط   ،GPS به كارگیري  مکاني،  ـ 
زيرساخت هاي مخابرات سلولي و... نقش مهمي در تولید و جريان 
اطالعات ايفا مي كند. البته در اين ارتباط، داده هاي متنوع و بسیار 
پسوندهاي  و  فرمت ها  با  و  متفاوت  منابع  )از  جغرافیايي34  زياد 
مي شوند  دسته بندي  و  مديريت  اطالعات35  انباره ي  در  گوناگون( 
تا هنگام نیاز كاربران يا برنامه ريزان، بازيابي شوند و مورد استفاده 
قرار بگیرند.36 به عالوه، با استفاده از سیستم هاي خبره و هوشمند، 
روي  متفاوت  سناريوهاي  ارائه ي  با  هدفمند  و  الزم  تحلیل هاي 

اطالعات به صورت  خودكار انجام مي گیرد.

در  باز  جغرافیايي  اطالعات  سیستم  كاربرد  از  نمونه هايي 
شبکه ي توزيع كاالها

داراي  اينترنت  از طريق  داده هاي مکاني و جغرافیايي  انتقال 
مسائل خاصي است كه از جمله ي آن ها، عالوه بر اتصال اينترنت، 
مي توان از سرعت دست رسي به اينترنت و زيرساخت هاي شبکه ي 
سطوح  در  بازرگاني  زمینه ي  در   GIS داده هاي  برد.  نام  مرتبط 
از  وسیعي  حجم  بین المللي(  و  ملي  منطقه اي،  )محلي،  متفاوت 
داده هاي جغرافیايي و مکاني را شامل مي شود كه به فضاي بااليي 
براي ذخیره سازي و نگه داري آن ها نیاز است37. اين امر لزوم استفاده 
از يك سرور داده هاي زمیني را آشکارا بیان مي كند كه مي تواند 
با بهره گرفتن از محیط اينترنت و با هزينه ي كم صورت گیرد. در 

خصوص بهره گیري از اين قابلیت ها و امکانات، تعداد زيادي تجارب 
جهاني وجود دارند كه به برخي از آن ها اشاره مي كنیم:

 در كشور كره دريافت، ثبت و سرويس دهي داده هاي مکاني 
با  و...  كاالها  در حمل  تجاري  رديابي  براي سیستم  و جغرافیايي 

استفاده از  داده هاي نقشه و سرورهاي اينترنت صورت مي گیرد.38
 GPS و   GIS مانند  جغرافیايي  فناوري هاي  از  استفاده   
درمديريت ناوگان وانت هاي توزيع پول، از قبیل زمان بندي حركت، 
براي  و...  امنیتي  برنامه ريزي مسیر در زمان يکسان، مراقبت هاي 
و  تخلیه ي خودپردازها در دهلي نو  و  پول  زمان شارژ  برنامه ريزي 
از  جلوگیري  و  مناسب  خدمات  ارائه ي  هزينه،  كاهش  به منظور 
اتمام پول در ATMها، افزايش اعتماد مردم و رقابت بیشتر، امکان 
نظارت و مديريت بیشتر، بهبود مسیريابي، تأمین امنیت، كاهش 

هزينه و توزيع پول نقد توسط وانت ها را فراهم آورده است.39
سرزمین،  پايه ي  وب  مديريت  سیستم  از  ايرلند،  در   
سیستم  يا  نقلیه  وسايل  رهگیري  قبیل  از  تجاري  خدمات  براي 

Tracking به طور گسترده استفاده مي شود.40
 در آلمان، سیستم مسیريابي براي خطوط دوچرخه، توزيع 

كاالها و... توسعه يافته است.41
 در اياالت متحده، بررسي اكتشافات زمین شناسي، با استفاده 
سرزمین،  پوشش  مطالعه ي  براي  يکپارچه  داده هاي  مجموعه  از 

حمل و نقل و داده هاي جغرافیايي انجام شده است.42
از طريق  اينترنتي  GIS در محیط خدمات  به   دست يابي 
و  و...   44  PDA  ،43  WAP به سیستم  با دست رسي  تلفن همراه، 
طريق،  اين  از  مرجع  زمین  اطالعات  و  داده ها  انتقال  محدوديت 
به عدم پوشش آن در بعضي مناطق و كمبود داده ها و نقشه هاي 
ارتباطات  در  برمي گردد. خدمات وب پايه  و...  موثق،  مرجع  زمین 
تلفن همراه، به طور آزمايشي در پروژه هاي تحقیقاتي در آمريکاي 
پروژه ي  نمونه ها،  اين  از  يکي  شده اند.  ارائه  آسیا  و  اروپا  شمالي، 
اين سیستم،  در  است.  آلمان  اشتوتگارت  دانشگاه  در   »Nexus«
عالوه بر انتقال داده به صورت سه بعدي )3D(، از سیستم دريافت 

DGPS استفاده شده است.45
 در مناطقي كه شبکه ي بهره برداري از تلفن همراه داراي 
تراكم مناسبي است، امکان پذيري آن براي تعیین موقعیت نقاط در 
با موقعیت آنتن هاي فرستنده ي سیگنال هاي تلفن، توسط  رابطه 
»هانوفر«46  شهر  در  نمونه،  به عنوان  مي شود.  تعیین  همراه  تلفن 
شهر،  مركز  از  كیلومتري   35 تا  شهري  همراه  تلفن  آنتن هاي 
كرده اند.  ارائه  نقل  و  بخش حمل  در  به ويژه  را  بازرگاني  خدمات 
نتايج بررسي ها نشان داده اند كه موقعیت يابي اين سیستم بین 70 
متر در فضاي باز و 200 متر در محیط دره ها و مناطق كوهستاني، 
مذكور  همراه  تلفن  امتیاز  است.47  مالحظه اي  قابل  دقت  داراي 
 GPS ماهواره هاي  با  ارتباط  براي  مستقیم  به خط  كه  است  اين 
براي  دستگاه ها  اين  با  كار  و  موقعیت يابي  هم چنین،  ندارد.  نیاز 
حال  در  و  متحرک  نقلیه ي  وسايل  نمايش حركت  و  شبیه سازي 
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حركت، كارايي بااليي دارد.
حال به نمونه هايي از زمینه ي فعالیت لجستیك بازرگاني كه 
كاربرد فناوري هاي اطالعات جغرافیايي باعث بهبود تصمیم گیري، 
برنامه ريزي و نظارت مؤثر در راستاي كاهش هزينه ها و مديريت 

بهتر مي شود، اشاره مي كنیم:

تحلیل مسیر
با استفاده از اين نوع تحلیل كه مختص فناوري GIS است، در 
اياالت  متحده حجم و شدت ترافیك ساالنه ي جاده ها و مسیرهاي 
ارتباطي متفاوت روي نقشه تحلیل مي شود و تقريباً همه ي خیابان هاي 
شهري، مسیرهاي جاده اي و... در سطح منطقه از اين نظر اطالعاتي را 
ارائه مي كنند. سیستم تحلیل مسیر با بهره گیري از انواع داده هاي تولید 
شده، مسیرهاي مناسب و كافي را معرفي مي كند كه هر وسیله ي نقلیه 
را از نظر حمل بار و میزان هزينه ي گرفته شده براي آن، كنترل مي كند. 
به عالوه اين سیستم، مسیر حركت، سرعت حركت، جهت حركت، نقاط 

توقف و... را روي نقشه نمايش مي دهد.

عملیات انبارداري
بیشتر انبارها و زيرساخت هاي نگه داري كاال، از مسائل مشتركي 
از نظر كاربردهاي مسیريابي و مسیرگزيني كه توضیح داده شد، رنج 
مي برند. به جاي نقاط كور و موقعیت هاي بالاستفاده، ما در عملیات 
انبارداري با قفسه ها و رديف هايي كه نوع خاصي از كاال در هر يك از 
آن ها نگه داري مي شود، روبه رو هستیم. سیستم كنترل موجودي تصمیم 
مي گیرد كه خودروي خاصي مجموعه اي مشخص از كاالها را حمل 
كند، يا براي بارگیري و تخلیه ي بار مخصوصي از ماشین فوركلیفت 
لیفت  تراک استفاده شود تا به اين ترتیب، میزان انتظار براي بارگیري و 

ترخیص به حداقل ممکن كاهش يابد.

مديريت تسهیالت و انبار48
مديريت تسهیالت و انبار به عنوان يکي از مهم ترين زيربخش هاي 
زنجیره ي تأمین و لجستیك در بخش بازرگاني مطرح است. تجزيه و 
تحلیل هاي علمي و مبتني بر اطالعات دقیق براي مکان يابي انبارها، 
اثرگذار  عوامل  جمیع  گرفتن  نظر  در  با  كاالها  نگه داري  محل هاي 
با  بايد  و...  اقتصادي  مصرف كننده،  جمعیت  ارتباطات،  جغرافیايي، 
مطالعه ي بسیار كاملي صورت پذيرد. البته در بخش بازرگاني، عالوه بر 
موارد مذكور، عواملي مانند منابع خام ورودي و بازار هدف كه بايد كاالها 
به آن ارائه شوند، به سیستم ارتباطات و حمل و نقل، شبکه هاي قابل 
دست رس، و تجهیزات و وسايل حمل و نقل بستگي دارد. سیستم هاي 
»ArcLogistics Route« و »ARC/INFO«، ابزارهاي مناسبي براي 
نظارت و ارائه ي سناريوهاي موجودي كاال در فرايند زنجیره ي تأمین 
هستند. سیستم بايد با همکاري بخش تقاضا برنامه ريزي شود و فرمتي 
را ارائه  كند كه در عین جامعیت، بتواند جنبه هاي متفاوت فعالیت هاي 

مرتبط را در نظر بگیرد.

نتیجه گیري 
داده هاي  مي شود،  ديده  مطالعه  اين  در  كه  همان گونه 
جغرافیايي و اطالعات پردازش شده ي حاصل از آن، با تولید دانش 
فضايي مي تواند منبع عظیمي از دانش قابل استفاده به شمار آيد 
ايفا  منطقه اي  و  ملي  جانبه ي  همه  توسعه ي  در  مهمي  نقش  كه 
مي كند. با تأكید بر اين موضوع كه داده هاي جغرافیايي سهم بااليي 
بازرگاني و تجارت را تشکیل مي دهند و نقش  از اطالعات بخش 
در  دارند،   ICT نیاز  مورد  اطالعات  تأمین  در  مؤثري  پشتیباني 
صورت تلفیق مناسب فناوري هاي اطالعات و فناوري هاي اطالعات 
آن  از  مي توان  همراه،  تلفن  و   GPS و   GIS به ويژه  جغرافیايي، 
براي برنامه ريزي توسعه ي بازرگاني درهمه ي سطوح محلي، ملي 
و منطقه اي، به ويژه در مباحث زنجیره ي تأمین و لجستیك بهره 
تحقیق  اين  در  اشاره  مورد  تجارب كشورها  نمونه هاي  كه  گرفت 

گوياي آن است.
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چکیده

آموزشی  كاربری های  مطلوب،  آموزشی  خدمات  ارائه ی  برای 
بايد معیارهايی را در مکان يابی و استقرار در محل رعايت كنند. اين 

معیارها به دو گروه تقسیم می شوند:
كارايی،  آسايش،  سازگاری،  مانند  عمومی  معیارهای  الف( 

مطلوبیت، سالمتی و ايمنی.
در  كاربری  استقرار  شرايط  مانند  اختصاصی  معیارهای  ب( 
محیط )از جمله هم جواری های مناسب و سازگار و محدوديت های 
يافته  اختصاص  مکان  پايه ای  مشخصات  و  معیارها  و  هم جواری( 
)مانند شعاع عملکرد مفید، جمعیت زير پوشش و قطعات تفکیکی(.

اگر اين معیارها به طور كامل تحقق نیابند، كاربری های آموزشی 
قادر به ايفای نقش خود نخواهند بود. از اين رو، برای حصول اطمینان 
از رعايت معیارها مکان يابی و شرايط استقرار در مکان، در اين مقاله 

به ارزيابی كیفی اين كاربری ها پرداخته شده است. به اين منظور، 
وضعیت موجود مدارس از لحاظ میزان انطباق با معیارهای ذكر شده 
به وسیله ی ماتريس های سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی 
از  را  متفاوتی  معیارهای  ماتريس ها  اين  گرفت.  قرار  ارزيابی  مورد 

جهات متفاوت مورد ارزيابی قرار می دهند.
مدرسه ی راهنمايی آيت اهلل سعیدی شهر مرند به اين روش 
مورد ارزيابی قرار گرفته شد و نتايج آن حکايت از 80 درصد سازگاری 
كامل در ماتريس سازگاری، 87/5  درصد مطلوبیت كامل در ماتريس 
مطلوبیت، 50درصد كاماًل متناسب در ماتريس ظرفیت و 62/5درصد 

كاماًل مناسب در ماتريس وابستگی است.
راهنمايی،  مدارس  آموزشی،  كاربری  كاربری،  واژه ها:  کلید 

مکان يابی، ارزيابی، معیار، ماتريس

24

در مدرسه   ی راهنمایی آیت اهلل سعیدی مرند به عنوان نمونه بررسی شد

ــــارهای  معیــ
مکــان یـــابی 

مــــــدارس و
 ارزیــابـی آن ها

ــر رحمانپـور علــی اکبــ
دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامه ريزی شهری

 جغرافیــــاييمهارت هاي
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مه مقد
ــواره مورد توجه  ــرای فعالیت ها، هم ــه ب ــی بهین مکان ياب
ــت. جغرافی دانان در  ــای اقتصاد و جغرافی دانان بوده اس علم
ــالتی كه در زمینه ی تغییرات  ــاس رس كنار اقتصاددانان بر اس
ــته اند، همواره در  ــر پديده ها داش ــی حاكم ب ــی و مکان فضاي
ــود  ــتای حداكثر كردن س ــن نظريات مکان يابی در راس تکوي
ــهری  ــتفاده از زمین ش ــاندن هزينه ها در اس و به حداقل رس

ــرد، 1380:16[. ــد1 ]يکانی ف ــهیم بوده ان س
ــادی )حداكثر كردن  ــر ديدگاه های اقتص امروزه عالوه ب
ــود و به حداقل رساندن هزينه ها( كه در استفاده از زمین  س
ــل پیچیدگی  ــد، به دلی ــرار گیرن ــورد توجه ق ــهری بايد م ش
ــری و به تبع آن، پیچیدگی روزافزون نظام های  نیازهای بش
ــد  ــرش نظام من ــتن نگ ــدون داش ــهری، ب ــتم های( ش )سیس
ــهری و  ــن ش ــتفاده از زمی ــق، اس ــای دقی ــف معیاره و تعري
ــب به  ــخ گويی مناس ــاس آن، پاس ــی فعالیت ها بر اس مکان ياب

ــود. ــد ب ــدور نخواه ــا مق ــن نیازه اي
ــری كه بايد  ــکونتگاه های بش ــی س يکی از نیازهای اساس
ــود، نیاز به آموزش است. از  ــخ داده ش به صورت جمعی پاس
برنامه ريزی كاربری  ــژه  به وي ــهری  برنامه ريزی ش اين رو، در 
ــث اختصاص  ــی از حی ــهری، كاربری های آموزش ــی ش اراض
ــبی  ــگاه مناس ــی، از جاي ــی و طراح ــی، مکان ياب ــن كاف زمی
ــرانه های  ــتند و با وجود تفاوت هايی كه در س برخوردار هس
ــنهاد شده به كاربری های آموزشی در  اختصاص يافته و پیش
ــورها اين  ــتر كش مناطق گوناگون جهان وجود دارد، در بیش
ــبکه های ارتباطی،  ــکونی، ش ــا بعد از كاربرهای مس كاربری ه
ــهم  ــتند. س ــبز و باز از مقام چهارم برخوردار هس فضاهای س
ــهری  ــرانه های ش ــه به اين كاربری های از س ــاص يافت اختص
 4 ــتانداردهای تعريف شده در ايران، حدود 4/ ــاس اس بر اس
1متر مربع  ــی از آن 2/ ــدارس راهنماي ــهم م ــر مربع و س مت

ــت.2 اس
ــی بنا به ماهیت و سطوح فعالیتشان:  كاربری های آموزش
ــتقرار يابند كه در فعالیت خود و ساير  ، بايد در محلی اس اوالً
ــازگاری(.  كاربری ها مزاحمت و ممانعتی به وجود نیاورند )س
ــرايط الزم را برای فعالیت آن ها  ــان ش ، مکان استقرارش ثانیاً
ــردی معینی  ، حوزه ی عملک ثالثاً ــد )مطلوبیت(.  باش ــته  داش
، برای ارائه ی خدمات مطلوب  بعاً ــند )ظرفیت(. را داشته باش
ــاره ای از كاربری های  ــات پ ــه فعالیت و خدم ــو ب ــك س از ي
ــی كاربری ها  ــر از بعض ــوی ديگ ــته و از س ــاز داش ــر نی ديگ
ــتگی و دوری گزينی(.  ــته باشد )وابس ــب داش فاصله ی مناس
ــی )مهدكودک،  ــاس، هر يك از كاربری های آموزش بر اين اس
ــزی كاربری  ــد برنامه ري ..( در فراين ــی و. ــتان، راهنماي دبس
ــله  ــهری، بعد از تعیین حوزه ی عملکردی در سلس اراضی ش
ــايگی، محله،  ــهری )واحد همس ــیمات كالبدی ش مراتب تقس

ــاير ضوابط و معیارها،  ..( با رعايت س ــرزن، ناحیه، منطقه و. ب
ــدارس راهنمايی و خدمات  ــوند. م مکان يابی و طراحی می ش
ــوی آن ها، از جمله نیازهای آموزشی است  ــده از س ارائه ش
ــاظ نمودن  ــهری با لح ــیمات ش ــله مراتب تقس ــه در سلس ك
ــعاع عملکردی در برزن يا  ــتانه ی جمعیتی مورد نیاز و ش آس

ــتقرار می يابند. ــاير ضوابط اس محله، با رعايت س
ــردی، برای حصول  ــد برنامه ريزی راهب ــل فراين در تکمی
ــه ی خدمات  ــتقرار كاربری ها و ارائ ــت اس ــان از صح اطمین
ــای كمی  ــه روش ه ــا ب ــود كاربری ه ــت موج ــه، وضعی بهین
ــورت نیاز،  ــرار می گیرند تا در ص ــورد ارزيابی ق ــی م و كیف

ــوند. ــال ش ــی اعم ــای آت ــرات الزم در برنامه ه تغیی
ــده است، معیارها و استانداردهای  در اين مقاله تالش ش
ــود و سپس با مقايسه ی  مربوط به مکان يابی مدارس بیان ش
ــت نمونه ی مورد  ــای مربوط به وضعی ــن معیارها با داده ه اي
ــعیدی شهر مرند(، به  ــه راهنمايی آيت اهلل س مطالعه )مدرس
ــامل:  ــده، ش ارزيابی كیفی اين كاربری با روش های ارائه ش
ــتگی  ــت و وابس ــت، ظرفی ــازگاری، مطلوبی ــای س ماتريس ه
ــنهاداتی برای  ــود. و با تحلیل نتايج ارزيابی، پیش پرداخته ش

ــود. ــتی های آن ارائه ش برطرف كردن كاس
ــاز شهر مرند بود  نمونه ی مورد نظر يکی از مدارس نوس
ــده است.  ــازی در آن رعايت ش ــتر معیارهای شهرس كه بیش
ــهر، از حیث سرانه ها و  ــی اين ش ــتر كاربری های آموزش بیش

ــرار ندارند.  ــدان مطلوبی ق ــی، در وضع چن ــط مکان ياب ضواب
ــی  ــرح جامع به كاربری های آموزش ــنهادی ط ــرانه ی پیش س
1 متر  ــط 51/ ــع موجود، فق ــت كه در وض ــع اس 4 مترمرب /1
ــط تنها 47درصد از  ــور متوس ــق يافته و به ط ــع آن تحق مرب

ــت. ــده اس ــازی در مدارس آن رعايت ش ضوابط شهرس

معیارهـای مکان يابـی کاربری هـای آموزشـی
ــی  ــرای مکان ياب ــر ب ــی و فراگی ــار كل ــك معی ــن ي تعیی
ــی، طبیعی  ــل تفاوت های فرهنگ ــهری، به دلی كاربری های ش
ــت. با  ــکل اس ــیار مش ــره، در جوامع متفاوت كاری بس و غی
ــری در پی هدف  ــود اين، اين معیارها در كل جوامع بش وج
ــتر  ــتند، در بیش ــری( هس ــايش بش واحد )تأمین  رفاه و آس
ــا در دو گروه  ــن معیاره ــتركی دارند. اي ــوه مش ــوارد وج م

ــوند: ــدی می ش ــی طبقه بن ــی و اختصاص عموم

جغرافی دانان همواره در تکوين نظريات 
مکان يابی در راستای حداکثر کردن سود و 
به حداقل رساندن هزينه ها در استفاده از 
زمین شهری سهیم بوده اند
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1. معیارهای عمومی مکان يابی كاربری های شهری
هدف از هر گونه برنامه ريزی شهری و به تبع آن، برنامه ريزی كاربری 
اراضی شهری، تأمین رفاه اقتصادی، اجتماعی و آسايش شهروندان است. 
لذا برای حصول آن در مکان يابی كلیه ی كاربری های شهری، اعم از 

آموزشی و غیره، بايد معیارهای زير رعايت شوند:
الف( سازگاری: مطابق اين معیار، كاربری های ناسازگار بايد دور از 

هم و كاربری های مکمل در كنار هم مکان يابی شوند.
ب( آسايش: كاربری های متفاوت بايد از نظر فاصله، زمان و سهولت 

دست رسی مکان يابی شوند.
ج( کارايی: در مکان يابی و اختصاص مکانی به فعالیت خاص، 

اقتصادی بودن و بهره وری آن بايد مورد مطالعه قرار گیرد.
نظر  از  مطلوبیت  بايد  فعالیت ها،  مکان يابی  در  مطلوبیت:  د( 

چشم انداز، عوامل طبیعی و... مدنظر قرار گیرد.
هـ( سالمتی: در اختصاص زمین به فعالیت های خاص برای تأمین 
سالمتی و داشتن شهری سالم، بايد به تراكم، استانداردهای سرانه، مسائل 

زيست محیطی، میراث فرهنگی، آلودگی ها و غیره توجه شود.
و( ايمنی: در مکان يابی كاربری ها بايد امنیت و تأمین جان و مال 
مردم و منابع عمومی در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی مورد توجه 

قرار گیرد.3

2. ضوابط اختصاصی مکان يابی كاربری های آموزشی
كاربری های  مکان يابی  برای  كه  عمومی  معیارهای  بر  عالوه 
آموزشی ذكر شد، كاربری های آموزشی متناسب با فعالیت و خدمات 
اختصاصی كه ارائه خواهند داد، بايد معیارهای خاصی را رعايت كنند. 
مدرسه ی  دبستان،  كودكستان،  )مهدكودک،  آموزشی  كاربری های 
راهنمايی، دبیرستان، دانشکده و دانشگاه(، از آن جا كه سطوح فعالیتی و 
حوزه ی عملکردی متفاوتی دارند، هريك برای ارائه ی خدمات بهینه بايد 

معیارهای خاصی را در مکان يابی و طراحی رعايت كنند.
مدرسه در سلسله مراتب تقسیمات كالبدی شهر، عنصر شاخص 
هر برزن و در مواردی محله محسوب می شود و با رعايت معیارهای 
اختصاصی در درون محالت شهر مکان يابی می شود. ديدگاه های موجود 
در معیارهای مکان يابی مدارس از تنوع زيادی برخوردار است. در ادامه، 
فقط يك ديدگاه كه عمومیت دارد، به همراه معیارهايی كه سازمان 

متولی اين كاربری ها بر آن صحه گذاشته است، مطرح می شود.
ديدگاه عمومی، معیارهای اختصاصی مکان يابی مدارس را دو گروه 

زير طبقه بندی كرده است:
 دسته ی اول، معیارهای مربوط به شرايط استقرار مدارس در 

محیط:
الف( هم جواری های مناسب و سازگار:

1. هم جواری با زمین های بازی و ورزشی كوچك؛
2. هم جواری با مؤسسات و مراكز فرهنگی؛

3. هم جواری با فضای سبز عمومی؛
4. هم جواری با بافت های مسکونی.

ب( محدوديت های هم جواری:
1. حداقل بايد از كارگاه های صنعتی مزاحم 500متر فاصله داشته 

باشد.
2. از خیابان های اصلی به دور باشد.

دسته ی دوم، معیارها و مشخصات پايه ای مکان اختصاص يافته:
الف( شعاع عملکرد مفید: هر مدرسه بايد در داخل يك برزن 
در محلی استقرار يابد كه حداكثر مسافت طی شده توسط دانش آموزان 

برای دست رسی به آن، از 1200 متر بیشتر نباشد.
ب( جمعیت زيرپوشش: به طورمتوسط 10 هزار نفر )جمعیت 

متوسط يك برزن( با رعايت حداكثر شعاع عملکرد، مفید است.
ج( قطعات تفکیکی: بايد متناسب با تعداد دانش آموزان تحت 

پوشش و سرانه های پیشنهادی باشد.4
سازمان های متولی، معیارهای زير را در مکان يابی مدارس مورد 

تأكید قرار داده اند:
الف( کاربری های سازگار: هم جواری با كاربری های مسکونی، 

فرهنگی، فضای سبز و...
كاربری های  انواع  با  هم جواری  ناسازگار:  کاربری های  ب( 
آلوده كننده ی هوا )صنايع، ترمینال ها و...(، آالينده های صوتی )بزرگراه ها، 
فرودگاه ها، راه آهن، مراكز تجاری پر رفت وآمد و...( و آالينده های محیطی 

)فاضالب ها، كشتارگاه ها، دامداری ها، گورستان ها، بیمارستان ها و...(.
ج( شرايط محیطی:

1. اوضاع طبیعی زمین:
 پرهیز از احداث مدارس در زمین هايی با شیب بیش از 8 درصد 

و در مناطق كوهستانی با شیب بیش از 15 درصد.
 پرهیز از احداث مدارس در زمین های سست و با مقاومت كم، در 
مسیر قنوات داير و متروک، نقاط پست و سیل گیر، مسیل ها، گسل ها، 

نقاط بهمن گیر و با احتمال ريزش كوه.
 پرهیز از احداث مدارس در زمین های حريم خطوط انتقال نیرو.

2. جهت يابی:
 پرهیز از احداث مدارس در مسیرهای بادگیر شديد.

 احداث در جهت آفتاب گیر و تهويه ی سهل.
3. دست رسی و شعاع آن:

 عدم ارتباط مستقیم با خیابان ها، جاده های اصلی، چهارراه ها، 
میدان ها و شبکه های پرترافیك.

 امکان دست رسی كلیه ی وسايل نقلیه ی امدادرسانی به مدرسه.
 رعايت حداكثر شعاع دست رسی )15 دقیقه پیاده(.5

ارزيابی كاربری های آموزشی از حیث رعايت معیارها
برای  برنامه ريزی و ضرورتی  فرايند  از ضرورت های  ارزيابی يکی 
به  برای رسیدن  آن  وكفايت عملکردهای  برنامه  از صحت  اطمینان 
اهداف و يا تجديد نظر در تدوين برنامه ی آتی است. برای ارزيابی الزم 
است، معیارها و ضوابط عمومی و اختصاصی استقرار كاربری در محیط، 
مشخصات پايه ای مکان هر نوع كاربری و استانداردهای مربوط به آن 
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كه از سوی مشاورين شهرسازی در فرايند برنامه ريزی كاربری اراضی 
شهری تعريف شده و از سوی متولیان آن ها تأيید شده است، با وضعیت 
موجود به شیوه های كمی و كیفی مقايسه و ارزيابی شود تا میزان متابعت 
كاربری ها از معیارهای مذكور و نهايتاً  میزان سازگاری، مطلوبیت و غیره ی 

آن ها معلوم شود.
كاربری های آموزش را می توان از دو لحاظ ارزيابی كرد:

مورد  كاربری  سرانه ی  مقايسه ی  بر اساس  ارزيابی کمی:  الف( 
مطالعه در وضع موجود با استانداردهای مربوط به آن كاربری ها و يا از 

طريق مدل سازی و پیش بینی نیازهای فعلی و آتی، صورت می گیرد.
برای  كه  كیفی  ويژگی های  روش  اين  در  کیفی:  ارزيابی  ب( 
با  ارتباط  مکان يابی و استقرار كاربری های متفاوت در يك محل در 
مطلوبیت،  )سازگاری،  ماتريس  چهار  به وسیله ی  است،  الزم  يکديگر 
ظرفیت و وابستگی( با اطالعات به دست آمده از وضع موجود كاربری ها 

ارزيابی می شود.6
 

1. ماتريس سازگاری
كل  فعالیت  كه  است  ديدگاه  اين  از  متأثر  سازگاری  ماتريس 
ارائه ی خدمات  نبايد در  يافته در يك منطقه،  كاربری های استقرار 
مزاحم و مانع يکديگر باشند. اين ماتريس بر اساس معیارهايی كه برای 
هم جواری هر كاربری تعريف شده است، با توجه به وضعیت موجود 
هم جواری های همان كاربری، به ارزيابی اين موضوع می پردازد و نهايتاً 
يکی از اين حالت ها قابل تصور خواهد بود: كاربری های مورد مطالعه 
ناسازگارند، و يا  ناسازگارند، نسبتاً  با يکديگر كاماًل سازگارند، كامالً 

بی تفاوت اند.7
بر اساس اطالعات جدول1 كه ضوابط و معیارهای استقرار مدارس 
ماتريس  ارزيابی  به  است،  كرده  مطرح  را  كاربری ها  ساير  جوار  در 
سازگاری نمونه ی مورد مطالعه )مدرسه ی راهنمايی آيت اهلل سعیدی( 
با ساير كاربری ها اطراف آن )دبستان، باغ، تجاری ـ محله ای، گذرگاه 

عابر پیاده و گذرگاه سواره ی كند رو( پرداخته شده است.

جدول1. ضوابط و معیارهای استقرار مدارس در جوار ساير كاربری ها

هم جواری های ناسازگارهم جواری های نسبتًا ناسازگارهم جواری های بی تفاوتهم جواری های نسبتًا سازگارهم جواری های کاماًل سازگار

با کاربری آموزشی  1. هم جواری  
)مهد کودک، دبستان، راهنمایی و 

دبیرستان(
2. هم جواری با مؤسسات ورزشی
)زمین های بازی و ورزشی کوچک( 

و مراکز فرهنگی )کتاب خانه(
3. هم جواری با بافت های مسکونی 

با هر مقدار تراکم
4. هم جواری با تجاری )محله ای 

و  هفتگی(
مذهبی  مکان  با  هم جواری   .5

)مسجد محله(
بهداشتی  مراکز  با  هم جواری   .6
پزشک  بهداشت و  )مرکز  درمانی 

مستقل(
گذران  مکان های  با  هم جواری   .7
اوقات فراغت )پارک محله و برزن(

باز  فضای  با  هم جواری   .8
)زمین های بازی شهری(

گذرگاه های  با  هم جواری   .9
سواره ی  و  )پیاده رو  حمل ونقل 

محله ای کندرو(

اوقات  گذران  با  هم جواری   .1
پارک  )پارک کودک، و  فراغت 

ناحیه و منطقه(

مؤسسات  با  هم جواری   .1
فرهنگی  مراکز  و  ورزشی 

)سینما و تئاتر(
2. هم جواری با مکان مذهبی 

)تکیه و حسینیه(
مراکز  با  هم جواری   .3
)حمام  درمانی  بهداشتی 

عمومی(
تأسیسات  با  هم جواری   .4

حیاتی )مراکز آتش نشانی(
5. هم جواری با مراکز صنعتی 

)صنایع سبک(
مراکز  با  هم جواری   .6
تولیدی )زمین های کشاورزی 

و باغات(
با گذرگاه های  7. هم جواری 
)سواره ی  نقل  و  حمل 

سریع(

مؤسسات  با  هم جواری   .1
ورزشی و مراکز فرهنگی )سینما 

و تئاتر(
2. هم جواری با مکان های مذهبی 

)تکیه و حسینیه(
مکان های  با  هم جواری   .3
بهداشتی درمانی )حمام عمومی(
4. هم جواری با تأسیسات حیاتی 

)مراکز آتش نشانی(
صنعتی  مراکز  با  هم جواری   .5

)صنایع سبک(
تولیدی  مراکز  با  هم جواری   .6

)زمین های کشاورزی و باغات(
با  هم جواری  گذرگاه های   .7

حمل ونقل )سواره ی سریع(

مکان های  با  هم جواری   .1
بهداشتی درمانی )بیمارستان(

2. هم جواری با مراکز اداری 
و  )فرمانداری  انتظامی  و 

نیروی انتظامی(
با مؤسسات  3. هم جواری 
و  ورزشی  )سالن  ورزشی 

استادیوم(

مأخذ: پورمحمدی، 1382: 113 و 114.



28

2. ماتريس مطلوبیت
در اين روش، سازگاری بین يك كاربری و محل استقرار آن ارزيابی 
می شود. بدين صورت كه هر كاربری برای ارائه ی خدمات به طور استاندارد به 
مکان مناسبی از نظر اندازه و ابعاد زمین، موقعیت، شیب، خصوصیات فیزيکی، 
دست رسی، تأسیسات و تجهیزات، آلودگی ها و كاربری های هم جوار نیاز دارد. 
با مقايسه ی اين عوامل با وضعیت موجود كاربری، میزان مطلوبیت آن تعیین 
می شود و در صورت نیاز، در برنامه ی بعدی رهنمودهای جديد دخالت داده 
می شوند.8 اين روش برای مطالعه و مقايسه ی انفرادی كاربری ها بسیار مناسب 
است. لذا با مقايسه ی اطالعات جدول 3 با اطالعات جدول 4، میزان مطلوبیت 

مدرسه ی آيت اهلل سعیدی در جدول 5 نشان داده شده است.
3. ماتريس ظرفیت

اين روش به دنبال ارزيابی اين مطلب است كه: »آيا يك كاربری 
براساس مقیاس و حوزه ی فعالیتش متناسب با سطوح متفاوت تقسیمات 
كالبد شهر استقرار يافته است يا نه؟« كاربری های آموزشی )مهدكودک، 
مدرسه ی ابتدايی، مدرسه ی راهنمايی، مدرسه ی متوسطه، دانشکده و...( 

هركدام در تقسیمات كالبدی شهر جايگاه و حوزه عملکردی معینی دارند 
و تقسیمات كالبدی شهر نیز )واحد همسايگی، زيرمحله، محله، برزن، 
ناحیه، منطقه و شهر( هريك سطوح فعالیت خاصی را می طلبند. اگر 
مکان استقرار كاربری ها و حوزه ی عملکردی آن ها با تقسیمات كالبدی 
منطبق نباشد، آسايش و رفاه شهروندان سلب و مسائل بیشتری برای شهر 

فراهم می شود.9
جدول 6، تناسب سطوح متفاوت آموزشی را با سطوح گوناگون تقسیمات 
كالبدی شهر نشان می دهد. براساس اطالعات اين جدول، هر سطح از كاربری 

آموزشی از نظر حوزه ی فعالیتی می تواند پنج حالت داشته باشد.
نمونه ی مورد مطالعه )مدرسه ی آيت اهلل سعیدی( از نظر تقسیمات 
كالبدی شهر دقیقاً داخل يك واحد همسايگی و تقريباً نزديك لبه ی بیرونی 
يکی از محالت مسکونی استقرار يافته است. ضمن آن كه كل محله را پوشش 
می دهد، به دلیل پذيرش تعدادی دانش آموز از روستاهای اطراف، حوزه ی 

عملکرد آن فراتر از محله است و فعالیت ناحیه ای دارد.

جدول2. ارزیابی ماتریس سازگاری مدرسه ی راهنمایی آیت اهلل سعیدی

مأخذ: پیشین.

حمل ونقلتجاریفضای سبزآموزشیمسکونی

محله ایباغاتدبستانبا تراکم متوسط

کاماًل سازگارکاماًل سازگاربی تفاوتکاماًل سازگارکاماًل سازگاروضعیت کاربردی

کاربری های هم جوار
با کاربری مورد مطالعه

محله ای با حرکت کند در وضع موجود

الف( ابعاد زمین: 7000 متر مربع برای 600 دانش آموز
ب( موقعیت زمین: آفتاب گیر، و دور از مسیر بادهای شدید

ج( شیب زمین: 8% در مناطق معمولی و 15% در مناطق کوهستانی
د( خصوصیات فیزیکی: مقاومت زمین، و دوری از مسیل ها و حریم ها

هـ( دست رسی: عدم ارتباط مستقیم با خیابان اصلی، و امکان تردد وسایل نقلیه ی امداد رسانی
و( تأسیسات و تجهیزات: آب و برق، تلفن و گاز، و فاضالب

ز( آلودگی ها: صوتی، هوا و محیطی

جدول 3. استانداردهای محل استقرار )سایت( مدارس

مأخذ: سازمان نوسازی مدارس.

الف( ابعاد زمین: 7234 متر مربع ـ تعداد دانش آموز 542 نفر
ب( موقعیت زمین: کاماًل رعایت شده

ج( شیب زمین: کاماًل رعایت شده
د( خصوصیات فیزیکی: کاماًل رعایت شده

هـ( دست رسی: کاماًل رعایت شده
و( تأسیسات و تجهیزات: کاماًل رعایت شده

ز( آلودگی ها: کاماًل رعایت شده
ح( کاربری های هم جوار )مسکونی، آموزشی و باغات(: نسبتًا رعایت شده

جدول 4. مشخصات سایت مورد مطالعه )مدرسه ی راهنمایی آیت اهلل سعیدی(

مأخذ: رحمانپور، 1383: 94.

حزوهـدجبالف

موقعیت ابعاد زمینشاخص ها
زمین

خصوصیات شیب زمین
فیزیکی

تأسیسات و دست رسی
تجهیزات

کاربری های آلودگی ها
هم جوار

نمونه ی 
استاندارد



نمونه ی مورد 
مطالعه



 کاماًل نامطلوب   نسبتًا نامطلوب   نسبتًا مطلوب   راهنمای جدول 5: کاماًل مطلوب
مأخذ: پورمحمدی، 1382: 117.

جدول 5. ارزیابی ماتریس مطلوبیت مدرسه ی آیت اهلل سعیدی شهر مرند
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4. ماتريس وابستگی
پاره ای از فعالیت های يك كاربردی، وابسته به فعالیت كاربری های 
ديگر است. برای مثال، يك محله ی مسکونی بدون وجود ساير فعالیت ها 
)خدمات آموزشی، بهداشتی، تجاری محله ای و...( قادر به تأمین رفاه و 
آسايش ساكنین نخواهد بود. سطوح متفاوت كالبدی شهر نیز به همین 

              تقسیمات کالبدی شهر
کشورمنطقهشهرناحیهمحلهزیر محلهواحد همسایگی سطوح آموزشی

-مهدکودک

-ابتدایی

-راهنمایی

--دبیرستان

-دانشکده

دانشگاه کوچک

-دانشگاه بزرگ

 کاماًل متناسب   نسبتًا نامتناسب   بی تفاوت نسبتًا متناسب -    راهنمای جدول: کاماًل متناسب
مأخذ: بحرینی، 1377: 197.

جدول 6. تناسب سطوح متفاوت آموزشی با سطوح گوناگون تقسیمات کالبدی شهر

                 مقیاس
کشورمنطقهشهرناحیهمحلهزیر محلهواحد همسایگیسطح فعالیت

-استاندارد

فاقد عملکردفاقد عملکردفاقد عملکرد-مورد مطالعه

 کاماًل متناسب   نسبتًا نامتناسب   بی تفاوت نسبتًا متناسب -    راهنمای جدول: کاماًل متناسب
مأخذ: بحرینی، 1377: 197.

جدول 7. ارزیابی ماتریس ظرفیت مدرسه ی آیت اهلل سعیدی شهر مرند

* مدارس برای ارائه ی خدمات بهینه بايد از هم جواری با كاربری های 
زير اجتناب و فاصله ی الزم را برای كاهش تأثیرات آن رعايت كنند:

الف( آالينده های هوا )صنايع، ترمینال ها و...(؛
ب( آالينده های صوتی )بزرگ راه ها، فرودگاه ها، راه آهن، مراكز تجاری 

پررفت و آمد و...(؛
دامداری ها،  كشتارگاه ها،  )فاضالب ها،  محیطی  آالينده های  ج( 

گورستان ها، بیمارستان ها و...(؛
د( ارتباط مستقیم با ورودی و خروجی خیابان ها، جاده های اصلی، 

منوال به فعالیت های متفاوت و يا به همان فعالیت ها با مقیاس متفاوت 
نیاز دارد. برای حصول اطمینان از هم جواری های مناسب با كاربری های 
وابسته و دوری گزينی از كاربری های غیروابسته و مزاحم، با استفاده 
از ماتريس وابستگی، از يك سو به ارزيابی میزان رعايت هم جواری با 
كاربری ها مکمل و وابسته به يکديگر و از سوی ديگر، به بررسی كاربری ها 
از حیث رعايت فاصله ی مناسب با كاربری های ناسازگار برای كاهش آثار 

سوء آن ها می پردازيم.10
* مدارس برای ارائه ی خدمات بهینه به فعالیت كاربری های مکمل 

زير وابسته هستند:
الف( فضای سبز عمومی؛

ب( مؤسسات فرهنگی نظیر كتاب خانه، كانون فرهنگی و...؛
ج( زمین های ورزشی كوچك و زمین بازی؛

د( هم جواری با بافت های مسکونی.11

شاخص ها
کاربری های غیر وابسته و دوری گزینکاربری های وابسته

خیابان اصلیآالینده محیطیآالینده صوتیآالینده هواییمسکونیورزشیفرهنگیسبز

استاندارد

نمونه

 کاماًل نامناسب   نسبتًا نامناسب   نسبتًا مناسب  راهنمای جدول ماتریس وابستگی: کاماًل مناسب

جدول8. ارزیابی ماتریس وابستگی مدرسه ی آیت اهلل سعیدی شهر مرند
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چهار راه ها؛ میدان ها و شبکه های پرترافیك.12
* وضع موجود نمونه ی مورد مطالعه )مدرسه آيت اهلل سعیدی( از 

حیث هم جواری به اين شرح بود:
الف( با فضای سبز عمومی: كامالً نامناسب.

ب( با مؤسسات فرهنگی نظیر كتاب خانه، كانون فرهنگی و...: كامالً نامناسب.
ج( با زمین های ورزشی كوچك و زمین بازی: كامالً نامناسب.

د( با بافت های مسکونی: كامالً مناسب.
و از حیث رعايت فاصله ی مناسب با كاربری های ناسازگار زير، كاماًل 

مناسب بود:
الف( آالينده های هوا )صنايع، ترمینال ها و...(.

ب( آالينده های صوتی )بزرگراه ها، فرودگاه ها، راه آهن، مراكز تجاری 
پررفت و آمد و...(.

دامداری ها،  كشتارگاه ها،  )فاضالب ها،  محیطی  آالينده های  ج( 
گورستان ها، بیمارستان ها و...(.

د( ارتباط مستقیم با ورودی و خروجی خیابان ها و يا جاده های 
اصلی، چهار راه ها، میدان ها و شبکه های پرترافیك.13

نتیجه گیری
از روی نتايج ارزيابی ماتريس های به دست آمده، می توان در مورد 
وضعیت كلی كاربری ها، قضاوت كرد و در صورتی كه يك كاربری كاماًل 
ناسازگار، نامطلوب، نامناسب و غیروابسته باشد، قطعاً بايد كاربری مورد 
مطالعه تغییر يابد و در صورت داشتن وضعیت نسبتاً سازگار، نسبتاً 
مطلوب، نسبتاً مناسب و نسبتاً وابسته، بايد درجهت برطرف كردن موارد 

ناسازگار، نامطلوب، نامناسب و غیروابسته كوشید.14

تحلیل جدول 9
چهار  كامل  سازگاری  از  حاكی  سازگاری«،  »ماتريس  نتايج   .1
شاخص از پنج شاخص ارزيابی شده )80%( در مورد كاربری های هم جوار 
با اين كاربری و يك شاخص بی تفاوت )20%( نسبت به كاربری مورد 

مطالعه است.
2. نتايج »ماتريس مطلوبیت« حاكی از 87/5 درصد مطلوبیت كامل 

)7 شاخص از 8( و 12/5 درصد نسبتاً مطلوب بودن اين كاربری است.
3. نتايج »ماتريس ظرفیت« بیانگر 50 درصد كامالً متناسب، 25 
درصد نسبتاً متناسب و 25 درصد بی تفاوت بودن اين كاربری از حیث 

رعايت معیارهای ظرفیت است.
4. نتايج »ماتريس وابستگی« بیانگر 12/5 درصد كامالً مناسب 
مناسب از حیث  در زمینه ی كاربری های وابسته و 50 درصد كامالً 

دوری گزينی از كاربری های نامناسب و غیروابسته است.

پیشنهادها
با توجه به نتايج نسبتاً مطلوب پیشنهاد می شود:

1. متولیان برنامه ريزی، كاربری اراضی شهری كاربری تولیدی )باغ( 
هم جوار با كاربری آموزشی را، به فضای سبز يا به يکی از كاربری هايی 

كه كاربری آموزشی برای ارائه ی خدمات مناسب به آن وابسته است، 
اختصاص دهد. با اين اقدام می توان نارسايی های ماتريس مطلوبیت و 

ماتريس وابستگی را برطرف كرد.
كاربری  اين  عملکرد  حوزه ی  در  آموزشی  كاربری  متولیان   .2
تجديدنظر كنند و با متناسب ساختن آن با حداكثر شعاع عملکردی، 

نارسايی آن را در زمینه ی ماتريس ظرفیت برطرف سازند.

پي نوشت
1. يکانی فرد، 1380 :  16.
2. شیعه، 1380: 175. 

3. پورمحمدی، 1382: 93و94.
4. زياری، 1381: 57.

5. سازمان نوسازی، 1385.
6. پورمحمدی، 1382: 109.

7. رضويان، 1381: 242-243.
8. همان، ص 243-244.
9. همان، ص 244-245.

10. پیشین.
11. زياری، 1381: 57.

12. سازمان نوسازی...، 1385.
13. رحمانپور، 1383: 94.
14. بحرينی، 1377: 200.

منابع
1. بحرينی، سید حسین )1377(. فرايند طراحی شهری. دانشگاه تهران. چاپ اول.

2. پورمحمدی، محمدرضا )1382(. برنامه ريزی كاربری اراضی شهری. سمت. تهران.
3. رحمانپور، علی اكبر )1383(. بررسی كاربری های آموزشی شهرهای میانه اندام. 

پايان نامه ی دوره ی كارشناسی ارشد جغرافیای شهری دانشگاه آزاد. مرند.
4. رضويان، محمدتقی و پودينه، حسنعلی )1386(. »مکان يابی مدارس ابتدايی با 
 .»)GIS( و سیستم اطالعاتی جغرافیايی )AHP( استفاده از روش ارزيابی چندمعیاری

فصل نامه ی آمايش. شماره ی 2. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالير.
5. رضويان، محمدتقی )1381(. برنامه ريزی كاربری اراضی شهری. منشی. تهران.

6. زياری، كرامت اله )1381(. برنامه ريزی كاربری اراضی شهری. دانشگاه يزد.
شماره ی 5/3125.  دستورالعمل  كشور.  مدارس  تجهیزات  نوسازی،  سازمان   .7

.1385/2/27
8. سعیدنیا، احمد )1383(. كتاب سبز راهنمای شهردارها. سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های كشور. تهران.
9. شیعه، اسماعیل )1380(. مقدمه ای بر برنامه ريزی شهری. دانشگاه علم و صنعت. 

تهران. چاپ دهم.
10. مهندسین مشاور زيستا: طرح جامع شهر مرند. 1377.

ماه نامه ی  درمانی.  مراكز  مکان يابی  اصول   .)1380( احمدرضا  يکانی فرد،   .11
شهرداری ها. شماره ی 33. سازمان شهرداری ها. تهران.
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وضعیت کاربری مورد مطالعه به درصدوضعیت کاربری مورد مطالعهوضعیت ممکن به یک کاربرینوع ماتریس

ماتریس سازگاری

480کاماًل سازگار

00نسبتًا سازگار

120بی تفاوت

00نسبتًا سازگار

00کاماًل ناسازگار

5100تعداد متغیر مورد مطالعه

ماتریس مطلوبیت

787/5کاماًل مطلوب

112/5نسبتًا مطلوب

00نسبتًا نامطلوب

00کاماًل نامطلوب

8100تعداد متغیر مورد مطالعه

ماتریس ظرفیت

250کاماًل مناسب

125نسبتًا مناسب

125بی تفاوت

00نسبتًا نامناسب

00کاماًل نامناسب

4100تعداد متغیر مورد مطالعه

ماتریس وابستگی
112/5وابسته ی مطلوب

450دوری گزینی مطلوب

8100تعداد متغیر مورد مطالعه

جدول 9. برايند ارزيابی نمونه ی مورد مطالعه )مدرسه ی آيت اهلل سعیدی مرند( در چهار ماتريس مزبور
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چکیده
در مقاله ی حاضر توزيع زمانی ـ مکانی بارش با استفاده از »سیستم 
اين  به  قرار گرفته است.  )GIS( مورد مطالعه  اطالعات جغرافیايی« 
منظور، با استفاده از داده های روزانه ی بارش پنج ايستگاه سینوپتیك و 
52 ايستگاه باران سنجی طی 14 سال )با تعیین پنج ايستگاه سینوپتیك 
به عنوان ايستگاه های مرجع(، به تجزيه و تحلیل بارش های روزانه، ماهانه، 
فصلی، ساالنه و حداكثر 24 ساعته پرداخته شده است. سپس با استفاده از 
دستور »Interpolation«، نقشه های توزيع زمانی ـ مکانی مؤلفه ی بارش 
را براساس تجزيه و تحلیل داده های آماری تهیه كرده ايم. درنهايت نیز با 
اضافه كردن نقشه ی توزيع میزان تبخیر و هم چنین تركیب مدل سه بعدی 
ارتفاعی با ساير اليه ها با بهره گیری از دستور »Map calculator«، به 
تولید نقشه ی پراكندگی زمانی ـ مکانی، فصلی و ساالنه ی رطوبت دست 
زده ايم. نتیجه اين كه الگوی زمانی بارندگی در استان ايالم، از حداكثر 
بارش در فصل زمستان و حداقل آن در فصل تابستان حکايت دارد. 
به عالوه، هر ماه الگوی بارشی متفاوتی را ارائه می دهد. از نکات قابل توجه، 
توزيع بارش حداكثر روزانه است. مناسب ترين مناطق به لحاظ توسعه ی 
آينده ی كشاورزی، نواحی شرقی )بیشینه ی بارشی ايستگاه دره شهر(، و 

هم چنین بخش اعظم نواحی جنوبی استان است.

کلید واژه ها: توزيع زمانی ـ مکانی، سیستم اطالعات جغرافیايی، 
سینوپتیك، مدل سه بعدی ارتفاعی

مقدمه
بارش يکی از عناصر اصلی وضعیت آب و هوايی هر منطقه به شمار 
می رود. يکی از ويژگی های مناطق خشك و نیمه خشك، كمی بارش 
همراه با نوسانات زياد است. از اين رو، تغییر در الگوهای بارش، از جمله 
تغییرات مکانی و زمانی بارش، از اهمیت ويژه ای برخوردار است. الگوهای 
توزيع زمانی بارش، چگونگی بارندگی را طی زمان تعیین می كنند. 
میزان  باشد،  هوا خشك تر  و  آب  كلی، هرچه  قاعده ی  براساس يك 

اطمینان به ريزش های جوی كاهش می يابد.
در مورد نوسانات و توزيع بارش، کوتیل )1988( مشخص كرد 
كه در كشور اسرائیل، شروع بارش )فصل بارندگی(، با طول جغرافیايی 
ايستگاه ها، طول فصل بارش با ارتفاع ايستگاه ها و هم چنین تاريخ پايان 
بارش با عرض جغرافیايی ايستگاه ها هم بستگی شديد دارد. دومروس و 
راناتونگ )1993( در مطالعه ای تحت عنوان »شیوه های آماری برای 
ناحیه بندی بارش های روزانه در سريالنکا«، نوسانات بارندگی نواحی بارش 
را با استفاده از روش چرخش واريماكس تحلیل عاملی بررسی كردند. 
ايشان متوجه شدند، 10 عامل »غیر هم بسته«1، 76 درصد واريانس كل 
را تبیین می كنند. در تحقیقی ديگر، رجن مورتل )1995(، بارش های 
روزانه ی »بوتوانا« را با استفاده از روش تجزيه به مؤلفه های اصلی بررسی 

كرد.
از جمله مهم ترين كارهايی كه با استفاده از روش آماری تجزيه به 
مؤلفه های اصلی روی دادهای بارش روزانه انجام گرفته، ناحیه بندی و 
تحلیل نواحی بارش روزانه در مالوركای اسپانیا است. در اين تحقیق، 
منطقه  اين  در  بارشی  ناحیه ی  و همکارانش )1995( هفت  سامنر 
شناسايی كردند. از ديگر موارد، »تعیین الگوهای زمستانی و پايیزی 
همکاران، 1996(،  و  )سرا  اسپانیا«  كاتالونیای  در  روزانه  بارش های 
»مطالعه ی نواحی بارش های روزانه ی پايیز و زمستان در ايالت ويلز« 
)بونل و سامنر، 1992(، »تحلیل الگوهای آب و هوايی 3 و 7 روزه ی 
بارش های تابستانی در مركز اياالت متحده« )ريچمن و لمب، 1985(، 

ارتفاعی در محیط GIS انجام شد براساس مدل سه بعدی 

32

تــوزیــــع
 زمانـی ـ مکانی
 بـــــارش در
ـــان ایـالم  است

 دانشجوی دكترای اقلیم شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
مهدی صداقت

افزايــيدانـش 



»مطالعه ی الگوهای فضای بارش های روزانه در كنیای مركزی« )برينگ، 
1992(، و »مطالعه ی بارش های روزانه ی سوئیس« )ويدمن و اسچار، 

1997( را می توان نام برد.
در يك بررسی تحت عنوان »كاربرد تحلیل خوشه ای برای داده های 
بارندگی فصل رشد در شرق كوه های راكی در شمال آمريکا« نشان 
داده شد كه روش های متفاوت تحلیل خوشه ای كارايی بسیار خوبی 
ريچمن، 1995[.  و  ]کونگ  دارند  روزانه  بارش های  ناحیه بندی  در 
سامنر )1996(، در تحقیقی با عنوان »الگوهای بارش روزانه در ويلز«، 
با استفاده از داده های بارش روزانه ی 400 ايستگاه و به كارگیری روش 
تحلیل خوشه ای، نواحی بارش اين ايالت را مشخص كرده است. وی 
با شناسايی 9 ناحیه ی بارشی، شرايط سینوپتیك حاكم بر بارش های 
روزانه ی اين نواحی را از نظر زمانی و مکانی تحلیل كرده است. رابطه ی 
مستقیم بارش های روزانه با فعالیت های كشاورزی نیز در مطالعه ای 
با نام »تحلیلی تجربی از دوره های خشك آفريقای غربی در رابطه با 
فعالیت های كشاورزی«، توسط سیواکمار )1992(، با روش احتمال يابی 

فراوانی وقوع و طول دوره های خشك بررسی شده است.
مطالعه ی بارش های روزانه با هدف كنترل سیالب، اجرای پروژه های 
شهری، اجرای طراح های آبخیزداری و... نیز، به دلیل توجه بیشتر به 
بارش های سنگین 24 ساعته، ازجمله مواردی است كه مورد توجه 
محققین قرار گرفته است. راماسامی و کوين )1998(، روزهای بارش، 
بارش های سنگین، و تعداد دوره های خشك استرالیا را طی سال های 
1910 تا 1990 مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاصل حاكی از افزايش 
10 تا 20 درصدی بارش های سنگین و ساالنه و كاهش روزهای خشك 
بود. تارهول و وو )1998( نیز در تحقیقی با نام »تغییرات و ويژگی های 
بارندگی در شمال نیجريه«، با استفاده از داده های بارش های روزانه، 
دوره های خشك و مرطوب اين بخش از آفريقا را بررسی كردند. آن دو 
طی مطالعه ای روی تغییرات بارندگی استرالیا طی سال های 1910 تا 
1995 دريافتند كه در اين دوره، مجموع بارش ساالنه در استرالیا، 14 
درصد افزايش داشته است، ولی بارش های سنگین تغییر معناداری نشان 
نمی دهند ]كوين و همکاران، 1995[. النا و همکارانش )1995( نیز 
حداكثر بارش های روزانه را در كاتالونیای اسپانیا بررسی كردند. يافته های 
تحقیق نشان می دهند كه عواملی نظیر: ناهمواری2، مجاورت با دريای 
مديترانه، فعالیت همرفتی3 و گردش عمومی هوای غالب، توزيع حداكثر 

بارش های روزانه را در منطقه كنترل می كنند.
تغییرپذيری و نوسان شديد بارندگی در نواحی خشك و نیمه خشك، 
ازجمله در فالت ايران، به هیچ وجه دور از انتظار نیست. ازجمله مهم ترين 
مطالعات داخلی صورت گرفته در اين زمینه، »شناسايی فصول بارش ايران 
به روش تحلیل خوشه ای« است كه به تعیین پنج ناحیه ی همگن بارشی 
با فصول تقريباً متمايز انجامید. در اين مطالعه، منطقه ی مورد نظر در 
حدفاصل نواحی 3 و 5 در نظر گرفته است ]مسعوديان و عطايی، 1384[. 
در مطالعه ی ديگری با عنوان »بررسی مکانی رابطه ی بارش با ارتفاع در 
ايران زمین«، غیور و مسعوديان )1381( به مطالعه ی توزيع مکانی 
عنصر بارش و آزمون شايستگی مکانی مدل مکانی بارش پرداخته اند. 

همین دو محقق در سال 1375 در رابطه با توزيع زمانی بارش در كشور، 
به مطالعه و انتشار مقاله ای با عنوان »بررسی نظام تغییرات مجموع بارش 
ساالنه در ايران زمین« دست زدند. نقش ناهمواری ها در توزيع مکانی 
البرز در توزيع  علیجانی )1377(، در مورد نقش كوه های  را  بارش 
ارتفاعی بارش بررسی كرد. او درنهايت، اين رابطه را در ارتفاعات شمالی 
البرز به غیر از فصل بهار، منفی ولی در ارتفاعات جنوبی مثبت ارزيابی 

كرد.
در تحقیق ديگری با عنوان »تحلیلی بر احتمال بارش 300 میلی متر 
در مناطق جغرافیايی ايران«، رامشت، حجازی زاده و نگارش )1375( 
نقشه ی احتمال بارش 300 میلی متر برای كشت ديم را تولید كردند. 
از مراكز  ايران، از ديرباز به لحاظ شرايط مناسب آب و هوايی  غرب 
مهم زراعی به شمار می رفته است. لذا طی مطالعه ای توسط کمالی 
)1376(، مناسب ترين تاريخ كشت گندم در منطقه ی ديم خیز غرب 
كشور با استفاده از تاريخ شروع بارش ها بررسی شد. براساس نتايج اين 
تحقیق، هرچه از غرب به شرق و از شمال به جنوب پیش می رويم، 
تاريخ شروع بارش ها به تأخیر می افتد. هم چنین در زمینه ی علت يابی اين 
نوسانات، لشگری )1381( به بررسی الگوهای سینوپتیك بارش های 
جنوب غربی ايران با معرفی نقش سیستم های سودانی در اين محدوده 
پرداخت. به لحاظ توزيع زمانی با آنالیز بارش های روزانه ی آذربايجان، 
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رسولی )1369( نتیجه گرفت كه فصل زمستان از نظر شدت بارندگی 
و ضرايب تغییرات در مقام اول و فصل بهار در مقام دوم جای دارد. از 
اين دسته تحقیقات می توان بررسی دين پژوه و موحددانش را نیز نام 
برد. موحددانش و همکارانش )1377(، با استفاده از يك روش گرافیکی 
و مدل بندی رياضی، دوره های خشك و مرطوب آذربايجان را بررسی 
كردند. و در تحقیقی ديگر، با استفاده از تحلیل خوشه ای و مقادير 

استاندارد، بارش های منطقه ی شمال غرب پهنه بندی شدند.
مکانی ـ  الگوهای  زمینه ی  در  گرفته  انجام  تحقیقات  بررسی  از 
زمانی نظام بارش، مشخص شد كه اكثر محققین در تحقیقات خود 
از روش های آماری چندمتغیره استفاده كرده اند. تعداد زيادی از آنان، از 
طريق تجزيه و تحلیل آماری، الگوهای مکانی ـ زمانی بارش را تشخیص 
داده اند و عمدتاً از طريق همین تجزيه و تحلیل ها به الگوی غالب بارش در 
منطقه ی مورد مطالعه دست يافته ااند. معدودی از محققین نیز از طريق 
سیستم های اطالعات جغرافیايی درصدد كشف الگوهای مکانی ـ زمانی 
بارش برآمده اند. با هر دو روش، تحقیقات زيادی انجام شده اند كه نشانگر 
تالش گسترده برای شناخت نظام بارش در هر منطقه است. در تحقیق 

يکی از ويژگی های مناطق خشك و 
نیمه خشك، کمی بارش همراه با نوسانات 
زياد است. از اين رو، تغییر در الگوهای 
بارش، از جمله تغییرات مکانی و زمانی 
بارش، از اهمیت ويژه ای برخوردار است
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حاضر نیز، روش كار بر مبنای مطالعات آماری و استفاده از سیستم های 
اطالعات جغرافیايی برای تعیین الگوهای مکانی و زمانی نظام بارش در 

استان ايالم است كه نتايج آن در ادامه ارائه می شود.

انتخاب منطقه و ايستگاه های مورد مطالعه
ما در منطقه ی مورد مطالعه از داده های پنج ايستگاه سینوپتیك )به 

عنوان مرجع(، و از 52 ايستگاه باران سنجی استفاده كرده ايم.

تعیین دوره ی زمانی داده های بارش ايستگاه های مورد مطالعه
در اين پژوهش، هم زمانی طول دوره ی آماری داده های بارش تمام 
ايستگاه ها ضروری بود. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد، 
اكثر اين ايستگاه ها از يك دوره ی زمانی 14 ساله برخوردارند كه اين 
دوره ی مشترک زمانی، از سال 1990 تا سال 2004 را شامل می شود. 
درنتیجه، ارقام بارش روزانه، ماهانه و ساالنه در طول دوره ی زمانی فوق 
برای تمام ايستگاه های منتخب از سال نامه ی هواشناسی استخراج شد. 
پس از اخذ داده ها، برخی نقص های آماری بین داده های ايستگاه های 
منطقه مشاهده شد كه با استفاده از روش رگرسیون خطی، نواقص 

مذكور برطرف شدند.

تشکیل بانك اطالعات داده ها
داده های بارش ايستگاه های مورد مطالعه، پس از استخراج از منابع 
مذكور، به منظور ايجاد بانك اطالعات داده ها و انجام عملیات آماری، 
به اين ترتیب وارد رايانه شدند: ابتدا برای كل داده های ايستگاه های مورد 
مطالعه، 14 جدول به ابعاد 57×365 ساخته شد كه ستون های آن 
ايستگاه های مورد مطالعه، و سطرهای آن روزهای دوره ی مورد مطالعه 
را نشان می داد. پس از تنظیم جدول، داده ها در محیط »Access« و 
با استفاده از سیستم Utmبه داده های نقطه ای تبديل شدند. سپس در 
محیط Arc Map، برای اين داده های نقطه ای براساس مرز مشخصی، 
 ،)IDW( تعیین شد. در ادامه، با استفاده از روش میان يابی Extent
نقشه های هم ارزش باران برای تشکیل ماتريس حداكثر بارش روزانه، 

ماهانه، فصلی و ساالنه، و مدل سه بعدی ارتفاعی و تبخیر ساخته شد. 
آن گاه تمام اليه ها برای تهیه ی نقشه ی پهنه بندی بارش با استفاده از 
دستور »Map calculator« با يکديگر جمع شدند و اليه ی پهنه بندی 
بارش به دست آمد. سرانجام، به  منظور تعیین اقلیم شناسی مکانی ـ زمانی 
بارش های حداكثر روزانه، ماهانه، فصلی و ساالنه ی ايالم، از مشخصه های 

آماری فوق و نقشه ها استفاده شد.

نتايج
الگوی زمانی بارش در استان ايالم گويای آن است كه فصل زمستان 
مرطوب ترين فصل است و قسمت عمده ی ريزش های جوی در اين فصل 
سال صورت می گیرد. اين موضوع نشان دهنده ی بارش های سیکلونی و 
جبهه ای در اين منطقه است. البته فصل پايیز نیز فصل مرطوب سال 

به حساب می آيد. فصل تابستان خشك ترين فصل سال است.
با توجه به الگوهای ارائه شده در توزيع زمانی بارش استان ايالم، هر ماه 
الگوی بارشی خاص خود را دارد كه روندی صعودی را در جهت جنوبی ـ 
شمالی ارائه می دهد. چون منطقه ی مورد مطالعه ی ما در منطقه ی 
زاگرس چین خورده واقع است، روند ارتفاعات كامالً شمال غربی ـ جنوب 
شرقی است. لذا ايستگاه هايی كه در ارتفاعات باالتری مستقر شده اند و يا 
نزديك تر به منبع رطوبتی تغذيه كننده ی خلیج فارس هستند، از ريزش 
جوی بیشتری برخوردارند. بنابراين، الگوی مکانی بارندگی در استان ايالم 

از جنوب به شمال و از غرب به شرق افزايش می يابد.
گستره ی  از  كوچکی  بخش  به عنوان  ايالم  استان  كه  آن جا  از 
ايران زمین دارای ويژگی هايی نظیر بارش اندک، نوسان های فصلی و 
ساالنه، و كوتاه بودن دوره ی بارش است كه در كل ايران مشاهده می شود، 
عمده فعالیت های اين استان بر مبنای اقتصاد كشاورزی و دام پروری 
است، براساس الگوهای به دست آمده از توزيع زمانی ـ مکانی رطوبت، 
مناطق جنوبی )كه البته به صورت نواری در قسمت مركزی استان تا 
شمال كشیده شده(، و شرقی استان محل مناسبی برای كشاورزی 
هستند. هم چنین، از الگوهای فصلی بارش ارائه شده در نقشه ها می توان 

در برنامه ريزی محل كشت محصوالت فصلی خاص بهره گرفت.

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییارتفاعنام ایستگاه

133738334626ایالم

117033504619ایوان

23232414716دهلران

6703384724دره شهر

1503374611مهران

جدول موقعیت و ارتفاع ایستگاه های مرجع
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چکیده
كشور  يك  متفاوت  قومیت های  و  مناطق  كردن  يك پارچه 
به صورت يك واحد سازمان يافته كه در آن، تمامی ساكنان تابعیت 
و وفاداری خود را عرضه دارند، يکی از مشکل ترين و در عین حال 
ضروری ترين تکالیف برای هر كشوری است. كشور افغانستان دارای 
اقلیت های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی فراوانی است كه زمینه ی 
گسستگی، شکاف، تنش و كشمکش های فراوانی را در اين كشور 
فراهم آورده و يك پارچگی ملی افغانستان را با خطر جدی روبه رو 
انسجام  و  وحدت  برای  تالش  جهت  در  اين رو،  از  است.  ساخته 
اقوام در چارچوب يك  مردم و فراهم سازی زمینه های هم زيستی 
دولت كارامد، به منظور از بین بردن گسست ها و تنش های موجود 
هم گرا  نیروی  دارای  عوامل  بايد  اول  وهله ی  در  كشور،  اين  در 
ملی،  نمادهای  دری،  فارسی  زبان  اسالم،  مانند:  )آيکونوگرافی(1، 
تهديدات خارجی و... و عوامل دارای نیروی واگرا )سیركوالسیون(2، 
زبانی، عدم  و  ناهمگونی های مذهبی، قومی  افغانستان،  نام  مانند: 
فقدان  قومیت ها،  پیرامونی  موقعیت  فراگیر،  مركزی  قدرت  وجود 
رهبری كاريزماتیك، اقتصاد افغانستان و... را شناسايی كرد. بر اين 
اساس می توان با برنامه ريزی و تقويت نیروهای هم گرا و مقابله با 

نیروهای واگرا، اتحاد ملی و يك پارچگی در افغانستان را باال برد و 
زمینه ی شکل گیری يك دولت ملی را در اين كشور فراهم آورد.

کلید واژه ها: اتحاد ملی، افغانستان، نیروهای همگرا، نیروهای 
واگرا

مقدمه
هر  برای  كه  دلیل  اين  به  ملی  يکپارچگی  و  اتحاد  مسئله ی 
دولت ايجاد نگرانی می كند، از اهمیت بااليی در میان جغرافی دانان 
و  سرزمین  يك  عناصر  كردن  متحد  است.  برخوردار  سیاسی 
به صورت يك واحد سازمان يافته  قومیت های گوناگون يك كشور 
كه در آن، تمامی ساكنان تابعیت و وفاداری خود را عرضه دارند، 
يك  تکالیف  ضروری ترين  حال  عین  در  و  مشکل ترين  از  يکی 
حکومت است.3 عوامل دارای نیروهای هم گرا و واگرا در يك كشور، 
در تعیین چگونگی و تركیب و انسجام ملت ها نقش عمده ای دارند 
و مطالعه ی آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برخی از عوامل 
نقش نسبتاً ثابتی در فرايندهای هم گرايی يا واگرايی دارند و برخی 
ديگر، تحت شرايطی قابل هدايت اند و امکان تحول در كاركردهای 
آن ها وجود دارد. بنابراين می توان آن ها را در مسیر تحقق هريك 

محسن جان پرور
 دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

اسـالمجهـانمسايـل
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و  سیاسی  انگیزه ی  به  بسته  واگرايی،  و  هم گرايی  فرايندهای  از 
كاربردی مورد نیاز، به كار گرفت.4

و  زبانی  نژادی،  قومی،  اقلیت های  دارای  افغانستان  كشور 
سیاسی  و  تاريخی  واقعیت  كه  همان طور  و  است  زيادی  مذهبی 
در  كشور  اين  سیاسی  نظام  است،  داده  نشان  آشکارا  افغانستان 
است.  بوده  استوار  قبیله ای  و  قومی  بر سنت های  همواره  گذشته 
از همین رو، در تالش ها برای ايجاد وحدت و يکپارچگی بین مردم 
اقوام در چارچوب يك دولت  زمینه های هم زيستی  فراهم سازی  و 
ناكام مانده اند. هم چنین، مسیر رخدادهای سیاسی،  كارامد، كاماًل 
صف بندی های گروهی و منازعات قومی در كشور افغانستان بیانگر 
آن است كه موضوع تضادها و نزاع ها در مقاطع متفاوت تاريخی، با 
تأثیرپذيری از عوامل درونی و بیرونی جامعه، همواره در حال نوسان 
و تغییر بوده، و اين نوسانات به فراخور حساسیت موضوع و موقعیت 
و امکانات در دست رس، به شکل ها و گونه های متفاوتی نمود پیدا 

كرده است.5
كارشناسان  اكثر  كه  است  ملی  قومی ـ  تركیب  اين  براساس 
سیاسی و پژوهشگران غربی گفته اند: در افغانستان، حضور ملت به 
آن صورت كه در اروپا وجود دارد، شکل نگرفته است و روح جمعی 
ملی، حس میهن پرستی، درک و ترجیح منافع ملی و درنهايت حس 
میهن پرستی، درک و ترجیح منافع ملی در میان مردم عامه ی اين 
كشور وجود ندارد. بلکه هويت های پراكنده و غلیظ قومی، جانشین 
مقوله ای كه همواره  اين سرزمین شده اند؛  در  ياد شده  مقوله های 
می تواند هم دستاويز خوب سیاسی باشد و هم مايه ی شورش ها و 

غائله ها. لذا برخی از آن ها اين كشور را »موزه ی اقوام« خوانده اند.
مثاًل آقای الیور روا، افغانستان شناس معاصر فرانسوی، می گويد: 
به وجود  نداشته...« وی معتقد  »افغانستان هیچ گاه ملت يکپارچه 
نوعی تقابل میان جامعه و دولت، و يا شهر و روستا در اين كشور 
دارای  كه  می داند  قبايل  از  مجموعه ای  را  افغانستان  ملت  و  است 
نیروهای متفاوت و عادات گوناگون هستند كه كمابیش آن ها را به 
هم پیوند داده است. اين پیوستگی بستگی به شخصیت قبیله دارد. 
اروپا متداول  اين ترتیب، احساس میهن پرستی آن طور كه در  به 
است، نمی تواند در میان افغان وجود داشته باشد؛ زيرا يك كشور 
مشترک برای آن ها وجود ندارد. به جای حس میهن پرستی، حس 

پرجوش و خروش آزادی فردی در آن ها موجود است كه بالطبع 
اين  درنتیجه،  می شود.  حکومت  سردمداران  علیه  طغیان  مايه ی 
اين  خواه  ندارند؛  را  گرفتن  قرار  ديگران  كنترل  تحت  تاب  مردم 

قدرت كنترل كننده انگلیسی، روسی يا آمريکايی باشد.6
نیروهای واگرا )سیركوالسیون( و  افغانستان، گسست های  در 
هم گرا )آيکونوگرافی( به اشکال گوناگون سبب گسستگی، درگیری 
و تنش هايی در اين كشور شده است كه از عوامل متفاوت ناشی 
می شود. در اين مقاله سعی شده است، به عوامل درونی كه در اين 

بین نقش برجسته ای دارند، پرداخته شود.

روش تحقیق
نظری  ماهیت  به  توجه  با  پژوهش،  اين  در  تحقیق  روش 
اطالعات  از  استفاده  با  مقاله  اين  است.  تحلیلی«  »توصیفی ـ  آن، 
كتاب خانه ای نگارش يافته و با توجه به نظريه ی هم گرايی و واگرايی 
افغانستان  بررسی عوامل هم گرايی و واگرايی در  به  ژان گاتمن، 
پرداخته است. در واقع، در اين تحقیق با رويکرد جغرافیای سیاسی 
تنش های  و  افغانستان  ملی  اتحاد  در  مؤثر  عوامل  )ژئوپلیتیك(، 
موجود بین قومیت های مختلف اين كشور مطالعه شده است. هدف 
افغانستان  ملی  اتحاد  كه  است  عواملی  بررسی  مقاله،  اين  اصلی 

تحت تأثیر آن ها شکل می گیرد يا از بین می رود.

چارچوب نظری تحقیق
1. اتحاد ملی

اتحاد ملی، متغیر وابسته ای است كه تحقق نسبی آن در گرو 
ابعاد سیاسی،  كیفیت نقش آفرينی متغیرهای مستقل متعددی در 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی است. يکپارچگی يا اتحاد ملی 
عبارت است از گرد آمدن گروه های متفاوت مردم و جامعه، در درون 
يك واحد اجتماعی بزرگ تر به نام كشور، با هويتی ويژه، متعالی و 
مشترک.7 كشورها به خاطر نسبی بودن اصطالح »اتحاد« )يکپارچگی(، 
و  اتحاد  می گذارند.  نمايش  معرض  به  را  اتحاد  از  متفاوتی  درجات 
يکپارچگی ملی، هم به توان نسبی نیروهای واگرا بستگی دارد كه 
باعث تجزيه و تقسیم دولت می شود و هم به توان نسبی نیروهای 
موجب  را  يکپارچگی  و  اتحاد  برعکس  كه  )وحدت بخش(  هم گرا 

می شوند.8
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2. هم گرايی
و  ديگران  از  بودن  جداگانه  است،  معتقد  گاتمن  ژان 
خاصیت  خويش،  ويژه ی  زندگی  جلوه های  از  بودن  سربلند 
يا كشور  آن كه يك منطقه  برای  است.  انسانی  ذاتی هر گروه 
از ديگران جدا و متفاوت باشد، تنها وجود يك كوه يا دره، يك 
زبان ويژه يا يك مهارت خاص كافی نیست.9 او معتقد است كه 
روح حاكم بر هر ملتی متفاوت از روح حاكم بر ملت های ديگر 
است. احساس هر كشوری نسبت به ساير كشورها فرق می كند؛ 
به طوری كه اين احساس او را از همسايگانش متمايز می سازد. 
اعتقادات  براساس  استوار  باور  يك  به  كشوری  هر  درواقع، 
مذهبی، ديدگاه های ويژه ی اجتماعی و جلوه هايی از خاطرات 
نیاز دارد. هر دولت  اين سه عامل  از  آمیزه ای  سیاسی و غالباً 
بايد از نوعی هم گرايی در ساختار زيربنايی برخوردار باشد كه 
با هم گرايی ساير كشورها متفاوت است و به وجود آورنده ی غرور 
منحصر به فردی است كه »غرور ملی« نامیده می شود و ماهیت 
الينفك هر اجتماع انسانی به شمار می رود.10 درواقع، او منشأ 
هويت ملی و روح ملی هر كشور را عوامل معنوی می داند. از 
نظر او، روح ملی هر ملتی است كه باعث وحدت و انسجام آن 

می شود.

3. واگرايی
باعث  نیروهايی هستند كه در يك جامعه  واگرا  نیروهای 
نیروها كه هر كدام  اين  تجزيه ی واحدهای سیاسی می شوند. 
جهت  در  هستند،11  خويش  خاص  كمال  و  اهداف  دنبال  به 
عکس نیروهای هم گرا عمل می كنند. هر چند اين نیروها نوعی 
واگرايی را نسبت به سطح ملی بین قومیت ها تقويت می كنند، 
ولی در سطح محلی و قومیتی به شکل يك نیروی هم گرا عمل 

می كنند و انسجام بین آن ها را تقويت می كنند.

نیروهای هم گرا در افغانستان
1. اسالم

اهمیت  جهان  بخش های  از  پاره ای  در  »مذهب«  گرچه 
داده  دست  از  ملی  هم بستگی  عامل  يك  منزله ی  به  را  خود 
است، اما چون به تنهايی در ايجاد فرهنگ و آداب و رسوم و 
سنن بسیاری از كشورها تأثیر شگرف دارد، هنوز در بسیاری از 
كشورهای جهان عامل مهم هم بستگی ملی محسوب می شود.12 
رايج  آن جا  در  اواخر  همین  تا  ملت  مفهوم  كه  افغانستان  در 
نبود، دولت بیرون از جامعه انگاشته می شود و وفاق مردم قبل 
از هر چیز متوجه جامعه ی محلی است. تنها چیزی كه همه ی 
بیش  كه  آن جا  از  است.13  اسالم  مشترک اند،  آن  در  افغان ها 
از  جدا  البته  هستند ـ  مسلمان  افغانستان  مردم  درصد   98 از 
اختالفات ناشی از تندروی هايی كه بین اهل سنت و شیعه در 
نیروی  يك  را  اسالم  می توان  می نمايد ـ  رخ  كه گاه  كشور  اين 
اين  در  مختلف  قومیت های  منسجم كننده ی  و  پیونددهنده 
شیعه  بین  اختالفات  حل  و  پیوند  و  تقويت  با  دانست.  كشور 
در  ملی  اتحاد  تقويت  در  عامل  اين  از  می توان  سنت  اهل  و 

افغانستان استفاده كرد.

2. زبان فارسی دری
افغانستان در  اكثريت عناصر مختلف مردم  حلقه ی وصل 
طول تاريخ استقالل، زبان رايج »دری« بوده است. اين موضوع 
است.  بوده  قبول  قابل  نیز  افغانستان  پشتون زبانان  نزد  حتی 
و  )سدوزايی ها  وی  جانشینان  و  ابدالی  احمدشاه  چنان كه 
زبان رسمی و معامالتی  به عنوان  را  زبان دری  محمدزايی ها(، 
پذيرفته بودند. حتی احمد شاه ابدالی به زبان فارسی دری شعر 
می گفت. لذا از اين حیث تا دوران اخیر مشکلی در مناسبات 
ارتباطات ملیت ها وجود نداشت. مشکل زمانی پیدا شد كه  و 

از میان نیروهای هم گرا در افغانستان 
می توان به موارد زير اشاره کرد: اسالم، 

زبان فارسی دری، نمادهای ملی و 
تهديدات خارجی
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هويت  را  قوم  يك  هويت  گرفت،  تصمیم  انحصاری  حاكمیت 
فراقومی و هويت فرد فرد قومیت های ساكن در افغانستان تبار 
سازد و زبان پشتو را به عنوان زبان رسمی كشور اعالم كرد.14 
اكثريت  پذيرش  مورد  دری  زبان  كه  موضوع  اين  به  توجه  با 
به  اقوام مختلف نسبت  تنها زبانی است كه  افغانستان و  اقوام 
آن احساس بیگانگی و جدايی نمی كنند، می توان اين عنصر را 
يك عامل پیونددهنده ی قوی بین اقوام مختلف افغانستان در 
از آن در جهت انسجام و يکپارچگی ملی مردم  نظر گرفت و 

افغانستان استفاده كرد.

3. نمادهای ملی
نمادها، تجلی عینی و فیزيکی هويت ملی اند. بنابراين افراد 
ملت خود را به آن ها متعلق می دانند و از مطرح شدن و درخشش 
آن ها در سطح بین المللی احساس رضايت و خشنودی می كنند. 
تأسیس، تعمیق و نهادينه شدن نمادها احساس مشترک ملی را 
در افراد ملت به وجود می آورد و زنده نگه می دارد. كاركرد ديگر 
نمادها، متمايز ساختن ملت ها از يکديگر است. نمادها به صورت 
غیرمستقیم حس ملی گرايی و هم بستگی ملی را تقويت و ملت 

را به جدايی گزينی از ديگران ترغیب می كنند.15
در افغانستان، با وجود شکل گیری بیشتر نمادها در سطح 
قومیت ها و قبیله ها، نمادهايی هم وجود دارند كه مورد پذيرش 
و  عالقه  زمینه ی  می توانند  نمادها  اين  مردم هستند.  اكثريت 
حس اتحاد و وابستگی به يکديگر را بین مردم به وجود آورند. از 
جمله ی اين نمادها می توان به سرود، پرچم ملی و... افغانستان 
به  و  دارند  قبول  را  آن ها  قومیت ها  اكثر  نسبتاً  كه  كرد  اشاره 

آن ها احترام می گذارند.

4. تهديدات خارجی
تهديد بیرونی، چه در شکل نظامی و امنیتی يا فرهنگی، 
هم گرايی  ملی،  شأن  و  حقیقت  برای  مخاطره  ايجاد  با  چه  و 

برای  اتحاد  به  را  آن ها  و  می دهد  افزايش  را  تهديدشوندگان 
را هدف  امنیت سرزمین  تنها  تهديد،  وامی دارد.  از خود  دفاع 
قرار نمی دهد، بلکه ممکن است يك منفعت عمومی اقتصادی 
يا يك ارزش فرهنگی و دينی را به مخاطره اندازد يا هويت ملی 
و حقیقت عمومی يك كشور را هدف قرار دهد. در هر صورت، 
آحاد ملت در مقابل تهديد و تحقیر واكنش نشان می دهد.16 
در افغانستان اين عامل در اتحاد ملی آن در دوره های متفاوت 
زمانی نقش بسزايی داشته است. حمله ی شوروی به اين كشور 
باعث اتحاد بین قومیت های مختلف شد و در حال حاضر نیز 
حضور نیروهای ناتو در اين كشور، نوعی اتحاد و انسجام را بین 

اقوام مختلف ايجاد كرده است.

نیروهای واگرا در افغانستان
1. نام كشور

برای  مناسب  چارچوب  و  هويت  ايجاد  در  كشور  هر  نام 
يکپارچگی و وحدت ملی مؤثر است. گزينش نام كشور به علت 
بار سیاسی و عاطفی آن، از حساسیت و اهمیت ويژه ای برخوردار 
است و خود به يافتن علت پیدايش كشور و دولت نیز كمك 
می كند. انتخاب نام معنی دار، به طوری كه چتر كامل و پوشش 
يا اكثريت قاطع  تا همه  ايجاد كند،  افراد ملت  فراگیری برای 
جمعیت ساكن در سرزمین، خود را متعلق به آن بدانند، امری 
اساسی است و بايد توجه دولت مردان كشور بدان معطوف باشد. 
انتخاب نام هايی كه معرف بخشی از ملت باشند و به بیان ديگر، 
خصیصه های بخشی از ملت ولو اكثريت را بازتاب دهند، وحدت 
زيرا  روبه رو می كند.  اساسی  اولین چالش  با  را  انسجام ملی  و 
اقلیت به آن احساس وابستگی نمی كنند و خود را از پیکره ی 
ملت جدا می پندارند. به تدريج اين باور در آن ها نهادينه می شود 
و در شرايط مساعد، به شکل آرمان سیاسی ويژه تجلی می يابد 

كه برای حکومت و دولت مشکل آفرين است.17
از آن جا كه افغانستان آن گونه كه امروز شناخته شده است، 

در افغانستان، حضور ملت به آن صورت که 
در اروپا وجود دارد شکل نگرفته است و روح 
جمعی ملی، حس میهن پرستی،
 درك و ترجیح منافع ملی در
 میان مردم عامه ی اين کشور وجود ندارد
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كشوری مركب از گروه های مختلف قومی است كه تنها يکی 
از آن ها، افغان ها )پشتون ها( هستند. استفاده از نام افغانستان 
قدرت،  انحصار  نوعی  به  اول  قدم  در  كشور،  كل  نام  به عنوان 
تحمیل هويت افغان ها بر غیر افغان ها، و انکار موجوديت ديگر 
را  نام  اين  دلیل،  همین  به  دارد.  اشاره  سرزمین  اين  ساكنان 
ديگر گروه های قومی هیچ گاه نپذيرفته اند؛ واقعیتی كه در خارج 
از اين كشور كمتر انعکاس يافته، اما در داخل افغانستان امری 
مسلم است.18 همین موضوع زمینه ی شکاف، واگرايی و عدم 

وابستگی را بین اقوام ساكن در اين كشور فراهم كرده است.

2. اختالفات قومی، نژادی و زبانی
افغانستان دارای اقلیت های قومی، نژادی و زبانی زيادی است )جدول 
1(. همان طور كه واقعیت تاريخی و سیاسی افغانستان آشکارا نشان داده 
است، نظام سیاسی اين كشور در گذشته همواره بر سنت های قومی و 
قبیله ای استوار بوده و تالش برای وحدت و يکپارچگی مردم و فراهم سازی 
زمینه های هم زيستی اقوام در چارچوب يك دولت كارامد، كامالً ناكام 
مانده است. هم چنین، مسیر رخدادهای سیاسی و صف بندی های گروهی 
و منازعات قومی در كشور افغانستان بیانگر آن است كه موضوع تضادها 

و نزاع ها در مقاطع متفاوت تاريخی با تأثیرپذيری از عوامل درونی و 
بیرونی جامعه، همواره در حال نوسان و تغییر بوده و اين نوسانات به 
فراخور حساسیت موضوع و موقعیت و امکانات در دست رس، به شکل ها 

و گونه های متفاوتی نمود پیدا كرده است.19
از سوی ديگر، از ديرباز اختالفات مذهبی نسبتاً شديدی بین شیعه 
و سنی در افغانستان وجود داشته است. با اقداماتی كه از زمان ظاهرشاه 
صورت گرفت، درگیری ها و مشاجرات تا حدی كاهش يافت. به خصوص 
اشغال  آن  كنار  در  و  رژيم های كمونیستی  آمدن  كار  از دوران روی 
افغانستان توسط ارتش شوروی )سابق(، اختالفات و مشاجرات مذهبی 
تا حدی فروكش كرد و همه ی اقوام و گروه های موجود به جای مبارزه 
با يکديگر بر سر اختالفات مذهبی، به فکر مبارزه با دشمن مشترک 
خارجی و عوامل داخلی آن افتادند.20 اما اين روند در دوره ی مجاهدين 
عوض شد و اختالفات مذهبی بین قومیت های مختلف افغانستان دوباره 
رنگ خشونت و درگیری به خود گرفت. در دوره ی طالبان اين اختالفات 
به اوج خود رسید. در حال حاضر، اگرچه از اين اختالفات تا حدودی 
كاسته شده است، ولی هم چنان بین قومیت های مختلف افغانستان وجود 
دارد. اين عامل خود می تواند بر جريان ملت سازی و ايجاد يکپارچگی در 

اين كشور به همراه عامل قومیت و ديگر عوامل تأثیر بسزايی بگذارد.

جمعیت و محل سکونتمذهبزباننژاد

که گویش پشتونیپشتون غوری ها  استثنای  )به  حنفی  سنی 
شیعه هستند(

در  تعداد  همین  که  نفر  میلیون   6/5 حدود 
پاکستان وجود دارد

عمدتًا سنی و حنفی و تعداد به خصوصی دری، گویش تاجیکیتاجیک
در شمال، شیعه ی اسماعیلیه

3/5 میلیون نفر، در شمال افغانستان

و دری و هزارگیهزاره اسماعیلیه  امامیه ی  شیعه ی  تعدادی 
کمی هم سنی

3 تا 4 میلیون نفر

3 تا 4 میلیون نفر در هرات، قندهار، غزنی و شیعه ی امامیهدریفارسیون
دیگر شهرهای جنوبی و غربی افغانستان

تعداد 800 هزار نفرسنی حنفیآیماق

125 تا 600 هزار نفر که بیشتر در گروه های شیعه ی امامیهدریقزلباش
شهری در سراسر افغانستان پراکنده اند

دری، مغول از  مخلوطی 
مغولی و پشتو

متمرکز در قور و چندین هزار نفر در سراسر سنی حنفی
بخش های مرکزی و شمال

1 تا 2 میلیون نفر در شمال افغانستانسنی حنفیازبکی و گویش ترکیازبک

200 تا 400 هزار نفر در شمال افغانستانسنی حنفیگویش ترکیترکمن

چند هزار نفر، در کوه های پامیرسنی حنفیگویش ترکیقرقیز

100 هزار نفرسنی حنفیبلوچیبلوچ

200 هزار نفر در جنوب غربیسنی حنفیبراهوئی، پشتوبراهوئی

100 هزار نفر در شرق افغانستانسنی حنفی )تعدادی بودایی اند(گویش کفیرینورستانی

به تعداد کم در جنوب نورستانسنی حنفیداردیککوهستانی

به تعداد کم در شرق نورستانسنی حنفیگویش هند و پشتونگوجار

و جان جومی )گوجارها( پشتو  هنئوستان، 
دری

به تعداد کم در شمال شرقسنی حنفی

سنی حنفیدری پشتوعرب

40

جدول 1. جمعیت نژادها، زبان و مذاهب در افغانستان )قالیباف، 1377: 6(
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3. نبود يك قدرت ملی فراگیر

عنصر بسیار مهمی كه نقش بسیار اساسی و كلیدی در ايجاد هويت 
ملی دارد، قدرت ملی است. به اين معنا كه مجموعه ی اقوام ساكن در 
يك سرزمین توافق می كنند، با پايه ريزی دولتی، هويت اجتماعی برای 
خود دست و پا كنند. اين دولت تجسم بخشنده ی اراده ی جمعی و هويت 
ملی است. اساس و بنیان دولت ملی بر مشاركت استوار است و رضايت و 
قرارداد اجتماعی است كه ملتی را متولد می كند و به آن هويت می بخشد. 
از آن جا كه افغانستان براساس توافق اقوام ساكن در آن تأسیس نشده 
است، بلکه قبايل پشتون با لشکركشی و تحت انقیاد قرار دادن ديگران، به 
تأسیس دولت پشتونی يا افغانی دست زده اند و ساير اقوام نقش چندانی 
در پیدايش نام و عنوان افغانستان نداشته اند و در قدرت دارای هیچ گونه 
سهمی نبوده اند، در طول تاريخ سیاسی اين كشور، قدرت ملی فراگیر 
شکل نگرفته است.21 فقدان يك قدرت ملی فراگیر به عنوان حکومت 
مركزی و پراكندگی جغرافیايی قومیت ها به صورت ناهمگن و با ضلع های 
نامتساوی در كنار يکديگر، باعث شده است كه قومیت ها از ضعف جاذبه ی 
دولت های مركزی افغانستان سود جويند و هم چون نیروی پرقدرت گريز 
از مركز رفتار كنند. اين خود موجب شده است كه نافرمانی به بخشی 
از ساختار ماهیتی قومیت های اثرگذار در صحنه ی سیاسی افغانستان 

تبديل شود.

4. موقعیت قومیت ها
ارتباط میان قومیت های مختلف و گروه حاكم ممکن است به 
صورت های متفاوت باشد و از سازگاری كامل تا مرحله ی جدايی طلبی 
تغییر كند. البته در اين بین، موقعیت قومیت ها و طرز پراكندگی گروه 
قومی  گروه های  اين كه  برحسب  است.  مؤثر  نیز  سرزمین  در  اقلیت 
به صورت متمركز در يك ناحیه سکونت داشته باشند، يا در سراسر 
سرزمین پراكنده باشند، يا در منطقه ی پیرامونی كشور مجتمع باشند، 
و يا نزديك هسته ی سیاسی كشور متمركز باشند، پیامدهای متفاوتی 

به وجود می آيد. هم چنین، اگر گروه های قومیتی بخشی از گروه اكثريت 
كشور همسايه باشد يا بخشی از گروه های قومیتی كشور مجاور، باز نتايج 

متفاوتی به دست می آيد.22
پراكندگی قومیت های افغانستان به گونه ای است كه عمدتاً به صورت 
متمركز در نواحی متفاوت كشور ساكن هستند و بیشتر آنان ـ به استثنای 
قوم هزاره ـ با كشورهای مجاور هم مرزند: پشتون ها عمدتاً در مشرق و 
جنوب، تاجیك ها در شمال، شمال شرقی و شمال غربی، ازبك ها در 
شمال، و هزاره ها در مركز. اين هم جواری بسیاری از اقوام، با مشاركت 
و عالئق نژادی و فرهنگی با آن سوی مرزها توأم است. همین نحوه ی 
پراكندگی جمعیتی اقلیت ها همراه با روش های تبعیض آمیز دولت های 
مركزی، و روحیه ی گريز از مركز و معترض قومیت ها، تحريکات ممالك 
هم جوار را در دامن زدن به كشمکش های قومی و بی ثبات ساختن اوضاع 
كشور و استفاده ی خويش، به صورت پايدار و زنده نگه داشته است23 
)نقشه ی 1(. به گونه ای كه اگر از نظر تاريخی ـ جغرافیايی و با توجه 
به تركیب قومی و زبانی، به اين كشور نگاه كنیم، شاهد آن خواهیم 
بود كه افغانستان به چند منطقه ی بزرگ جغرافیايی تقسیم می شود كه 

عبارت اند از:
 مناطق جنوبی با مركزيت قندهار يا افغانستان تاريخی؛

 مناطق مركزی با مركزيت ارزگان و بامیان يا هزارستان تاريخی؛
 مناطق شمالی با مركزيت بلخ و بدخشان يا تركستان جنوبی 

)افغانی(؛
 مناطق غربی با مركزيت هرات يا خراسان قديم.24

اين مسئله باعث شده است، افغانستان از زمان تولد تاكنون عناصر 
هويت ساز ملی را دارا نباشد و بدين لحاظ، هرگز هويت ملی در آن به 

شکل امروزين آن مفهوم نبوده و وجود نداشته است.
5. اقتصاد افغانستان

دهه ی  چهار  طی  افغانستان  اقتصادی،  سیاست های  نظر  از 
از  افغانستان،  با تغییرات جدی مواجه شده است. اقتصاد  گذشته 

41

نقشه ی 1. موقعیت قومیت های مختلف در افغانستان
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42

و  دهه های 1960  در  آزاد  بازار  نیمه  رهبری شده ی  اقتصاد  يك 
1970، به نوع اقتصاد كاماًل دولتی طی سال های دهه ی 1980 تا 
اوايل دهه ی 1990 تغییر كرد كه بعداً در جريان حاكمیت طالبان 
)2001-1996(، با از بین رفتن نهادهای دولتی، با انحطاط و ركود 
كامل مواجه شد. با فروپاشی حکومت طالبان و ايجاد اداره ی موقت 
و حکومت انتقالی اسالمی افغانستان در سال 2001، ابعاد خرابی و 

ركود اجتماعی و اقتصادی در كشور بیشتر نمايان شد.25
نرخ آمار زير خط فقر اين كشور وحشتناک است. به موجب 
اين نرخ، از هر صد افغانستانی 55 نفر آنان زير خط فقر هستند. از ديگر 
نرخ های نگران كننده ی اين كشور فقیر، نرخ 43 درصدی بی كاری است. 
حدود 80 درصد مردم اين كشور كشاورزند و بقیه، شامل 11 درصد در 

صنعت )اغلب بافندگی( و 9 درصد در خدمات مشغول به كار هستند.
بنیادهای  شدن  سست  جامعه،  اقتصادی  بنیه ی  شدن  سست 
حکومت قانون را در پی دارد و از اين روست كه توسعه ی سیاسی برای 
درستی  معنی  اقتصادی  توسعه ی  بدون  جامعه،  در  قانون  حاكمیت 

نخواهد داشت.26
از آن جا كه افغانستان به لحاظ اقتصادی كشوری فقیر است، اين 
عامل سبب بی توجهی مردم به سیاست های كشور و قوانین آن در 
جنبه های گوناگون )قاچاق كاال و همکاری با مافیاهای مواد مخدر، واگرا، 
ضد حکومتی و...( شده است و خود اين موضوع به بی احساسی مردم 
نسبت به هم بستگی با يکديگر و يکپارچگی كشور افغانستان انجامیده 
است. مردم بیش از هر چیز به جنبه های اقتصادی مسئله فکر می كنند و 

به هر عملی برای تأمین نیازهای اقتصادی خود دست می زنند.

عوامل ديگری نیز زمینه ی واگرايی را در افغانستان ايجاد می كنند 
در  توازن  توپوگرافیك، عدم  از: ساختار  عبارت اند  آن ها  از  برخی  كه 
مشاركت ملی اقلیت ها در امور اداری و سیاسی كشور، و سیستم ارتباطی 

توسعه نیافته.

تجزيه تحلیل و نتیجه گیری
همان طور كه در اين مقاله بررسی شد، كشور افغانستان دارای 
گروه های قومی، مذهبی و زبانی متعددی است. در اين كشور اكثريت 
غیر افغان، با مشکالتی، هم در سطح محلی و هم در عرصه ی ملی روبه رو 
هستند و هیچ كدام از عناصر هم گرايی ياد شده را به صورت كامل و واقعی 
دارا نیستند. اين موضوع علت اساسی بحران هويت ملی در افغانستان و 
مانع اصلی يکپارچگی و اتحاد در اين كشور است. به عالوه، به علت وجود 
زمینه ی بسیار مناسب و هم چنین ديدگاه های قبیله ای بین مردم، عوامل 
واگرايی در اين كشور فرصت ها و جايگاه های گسترده ای برای ابراز وجود 

و به چالش كشیدن يکپارچگی كشور پیدا كرده اند.
از سوی ديگر، كشورهای مجاور و كشورهای مداخله گر نیز برای نفوذ 
و بهره برداری، اين وضعیت را در افغانستان تقويت كرده اند كه موجب تنش 
و كشمکش های پايداری در اين كشور شده است. بر همین اساس و با 
توجه به ساخت قبیله ای جامعه، برخی از پژوهشگران افغانستان معتقدند 
كه هنوز در میان مردم افغانستان مفهومی به نام هويت ملی شکل نگرفته 
است: تنوع و ناهمگونی اقوام، به علت فقدان راهکار وحدت بخش، موجب 
شده است كه روند »ملت سازی« در اين كشور نتواند بحران مربوطه را با 
موفقیت پشت سر بگذارد. از اين رو، با گذشت سالیان متمادی از استقالل 
اين كشور، هنوز هويت ملی مشترک، تعريف شده و قابل قبولی برای 
همه ی اقوام و ملیت ها شکل نگرفته است. بر اين اساس، در افغانستان 

هويت های پراكنده ی قومی جای گزين هويت ملی شده اند.
بررسی های اين مقاله نشان می دهند، در اين كشور نیروهای هم گرا 
نسبت به نیروهای واگرا كمترند و از قدرت كمتری نیز در انسجام بخشی 
به اقوام برخوردارند. اين خود باعث شده است كه نیروهای هم گرا از 

در اين کشور نیروهای هم گرا نسبت به 
نیروهای واگرا کمترند و از قدرت کمتری نیز 

در انسجام بخشی به اقوام برخوردارند

نیروهای هم گرا )آيکونوگرافیك(

1. اسالم
2. زبان فارسی دری

3. نمادهای ملی
4. سرزمین مشترک
5. تهديدات خارجی

6. و...

شکاف قومیتی

ساير شکاف ها

افغانستان

شکاف مذهبی

نیروهای واگرا )سیر كوالسیون(
1. نام افغانستان

2. ناهمگونی های مذهبی و قومی
3. فقدان قدرت مركزی فراگیر
4. موقعیت پیرامونی قومیت ها

5. فقدان رهبر كاريزماتیك
6. اقتصاد افغانستان

7. ساختار تپوگرافیك
8 . نبود سیستم ارتباطی مناسب

9. میزان مشاركت اقلیت ها در امور 
كشور

10. و...

نمودار 1. نیروهای هم گرا و واگرا در افغانستان
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زمینه و مشوق های اندكی برای ايجاد اتحاد، نیروبخشی و پیونددهی 
بین مردم اين كشور برخوردار شوند. به طور كلی می توان گفت: يك ملت 
زمانی هويت ملی خويش را می يابد كه حکومت و كشور به طور مساوی 
و عادالنه از تمامی ساكنانش نمايندگی كند؛ نامی داشته باشد كه با آن 
همگی شناخته شوند، فرهنگی كه آن ها را از خود بیگانه نکند، بلکه به 
جای آن بیانگر نیازها، آرمان ها و ارزش های تاريخی، اجتماعی و روحی 
آنان باشد، و ساختار سیاسی و اقتصادی آن نیز مبتنی بر دادگستری 
باشد. تنها در اين صورت است كه میان »هويت« و »هويت ملی« و 

نهايتاً هويت فردی سازگاری به وجود خواهد آمد.
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درجه بنـدی زیست اقلیمـی شهـرها و 
ـوبی استـراحتگـاه های آفریقـای جن

44

بر اساس نمايه ی اقلیمی انجام گرفته است

چکیده
در اين مقاله، شرايط اقلیمی 31 شهر و تفرجگاه آفريقای جنوبی 
در ارتباط با احساس گرمايی افراد مورد بررسی قرار گرفته است. ارزيابی 
شرايط حرارتی، بر اساس محاسبات مبتنی بر تعادل انرژی انسان و برای 
شناخت عدم آسايش در برابر گرما و سرما برای افرادی كه با پوشش 

مناسب لباس در هوای آزاد قدم می زنند، انجام گرفته است. روزهای گرم 
و سرد، با توجه به دامنه و تداوم ناراحتی در برابر گرما و سرما تعريف 
می شوند. شهرها بر اساس نمايه ی اقلیمی رتبه بندی و بر اساس فراوانی 
ماهانه ی روزهای سرد و گرم تفسیر شده اند. با توجه به میانگین دمای 
ساالنه ، مناسب ترين شرايط را می توان تنها در طول كمربند ساحلی 

مؤلف: استفان بیکر
 ترجمه: راحله صنیعی /كارشناس ارشد برنامه ريزی شهری، دانشگاه اصفهان
يوسف قويدل رحیمی/ دانشجوی دكتری اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان
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)بندر سنت جونز، خلیج ريچارد و سن لوسیا( مشاهده كرد. نامناسب ترين 
شرايط نیز در ناحیه ی مديترانه ای اطراف كیپ تاون، كارو و شردالوود 

وجود دارد.

کلید واژه ها: زيست اقلیم شناسی، معادله ی فانگر، استرس حرارتی، 
میانگین رأی پیش بینی شده، آفريقای جنوبی

1. مقدمه
احساس راحتی مردم در شهرها، با توجه به ويژگی های اقلیمی و 
كیفیت زندگی شهری تعیین می شود. در همه جای دنیا، شهرها براساس 
يك سلسله ضوابطی درجه بندی می شوند كه دربرگیرنده ی ابعادی مانند: 
تعداد سکنه، استاندارد زندگی، هزينه های زندگی، قدرت اقتصادی و غیره 
است. هدف اين تحقیق ارائه ی مدلی برای ارزيابی شرايط زيست اقلیمی 
ـ حرارتی از يك شهر مشخص )مبنا( با استفاده از معادله ی راحتی 
فانگر1 )1972( و به كارگیری اين معادله برای شهرها و تفرجگاه ها در 

آفريقای جنوبی است. 
تريونگ2 )1966( و آلیسمیس و کالما3، در سال 1979 ارزيابی ها 
و درجه بندی هايی از استرس حرارتی برای افراد در آمريکا و استرالیا، 
انجام دادند. ژنريسکی4 و همکارانش نیز، طی سلسله تحقیقاتی از 
سال 1979 تا سال 1990، شاخصی برای ارزيابی شرايط زيست اقلیمی 
حرارتی شهرها تهیه كردند. كه در آن، شهرها به شش رده تقسیم شده 
بودند و از آن ها برای تشريح فراوانی سوانح ناشی از استرس حرارتی يا 
ناراحتی های ناشی از سرما استفاده می شد. سیدل5 نیز در سال 1990 بر 
مبنای میزان استرس گرمايی و سرمای يك ارزيابی زيست هواشناختی از 
تفرجگاه هايی كه شرايط اقلیمی مديترانه ای بر آن ها حاكم بود، انجام داد. 
يك ارزيابی كامل از شرايط اقلیمی محلی بايد همراه با سنجش شرايط 
زيست اقلیم شناختی، تحلیل شرايط تشعشع شیمیايی و شیمی هوا 

.]Ahlheim, 1989[ باشد
چون تنها داده های دما برای اين تحقیق در دست رس بوده، لذا 
درجه بندی اقلیمی ارائه شده، به تعیین شرايط دمايی محدود شده است. 
ارزيابی دقیق شرايط گرمايی نیز تنها برای بخش هايی از محدوده های 
زير پوشش ايستگاه ها می تواند معتبر باشد، در حالی كه با توجه به عواملی 
مانند عرض جغرافیايی، جهت دامنه، ارتفاع و تراكم ساختمان ها، سطوح 
گوناگون زمین و غیره، می توان تفاوت هايی را كه با توجه به عوامل مذكور 
به وجود می آيند، مشاهده كرد. با اين حال، اين تغییرات در مقايسه با 
تفاوت های زيست اقلیمی شهرها بسیار ناچیز هستند، تا جايی كه نتايج 
حاصله را تنها می توان به منظور نشان دادن اقلیم متوسط )میانگین( 

شهری در نظر گرفت.

2. محاسبه ی احساس گرمايی
اثرات شرايط دمايی در احساس راحتی افراد تحت عناوين متفاوت، 
از علوم و دانشمندان بوده است. مؤلفین  موضوع مطالعاتی بسیاری 
گوناگون احساس حرارتی و يا در معرض استرس قرار گرفتن مردم را با 

عوامل آب وهوايی در ارتباط قرار داده اند )شارلو، 1950؛ كینگ، 1951؛ 
لیستنر، 1951؛ تام، 1959؛ سور، 1980(. رابطه ی تجربی ساده ای برای 
پیوند دادن احساس گرمايی با دمای ثبت شده از طريق دماسنج خشك 
و دمای ثبت شده با دماسنج مرطوب و سرعت باد، وضع شده است. 
فانگر )1972(، گیوونی6 )1976(، هاپ7 )1984(، دوفريتز8 )1985(، 
متعددی  عوامل  پیچیده ی  اثرات   ،)1990( و همکارانش  ژندريسکی 
را كه در دستگاه تنظیم حرارتی بدن انسان دخالت دارند، يادآوری و 
مدل هايی را برای تشريح بیالن انرژی بدن انسان تهیه كرده اند. چنان كه 
ورودی داده های اقلیمی مورد نیاز چنین مطالعاتی در دست رس باشد، 
به كارگیری چنین مدل هايی برای تشريح بیالن انرژی، ما را به محاسبه ی 
حد متوسط احساس گرمايی عده ای از مردم در حال فعالیت در نواحی 

معین قادر خواهد ساخت )به بخش 3 رجوع شود(.
به كمیت درآوردن شرايط گرمايی محیط انسان بر اساس معادله ی 
تعادل انرژی انسانی كه مطابق با قانون اول ترمودينامیك است، صورت 
گرفته است. در اين معادله، كل جريانات انرژی مؤثر بر تعادل انرژی 

در همه جای دنیا، شهرها براساس يك 
سلسله ضوابطی درجه بندی می شوند که 
دربرگیرنده ی ابعادی مانند: تعداد سکنه، 
استاندارد زندگی، هزينه های زندگی، قدرت 
اقتصادی و غیره است

حرارتی افراد مورد توجه قرار گرفته است )فانگر،؛ 1972؛ هاپ، 1984؛ 
دوفريتز، 1985؛ ژندريسکی و همکاران، 1990(. شکل 1 مؤلفه هايی را 
كه بر سیستم تعادل انرژی انسانی مؤثرند، نشان می دهد. فانگر در سال 
1972 معادله ی آسايش حرارتی خود را بر اساس اين فرض كه آسايش 
حرارتی با حداقل فعالیت های دستگاه تنظیم حرارتی انسان در ارتباط 

است، ارائه كرد.
PMV= (0.028+0.202*Exp(-0.036Met/A))*((H-Ed-

Esw–Ere–C–R)/A)
در معادله ی فوق داريم:

PMV: متوسط آرای پیش بینی شده در مورد احساس حرارتی 
افراد )به جدول1 رجوع كنید(، met : سوخت و ساز )متابولیسم( بدن، 
A : سطح )مساحت( بدن، H، حرارت داخلی تولید شده در بدن بر اثر 

متابولیسم.
محاسبه ی C، ERE،ESW،EdوR بر اساس وابستگی عوامل ياد 
شده به مقدار سوخت و ساز بدن، هم چنین وابستگی آن ها به عوامل 
گوناگون هواشناسی صورت گرفته است )برای درک بهتر به شکل 
1 نگاه كنید(. عوامل ياد شده توسط فانگر )1972(، هاپ )1984(، 
ژندريسکی و همکارانش )1990( و بیکر )1996( بررسی شده اند.
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مفهوم اختصارات شکل عبارت است از:
C: شار گرمايی انتقالی و هم گرا، Ed : شار گرمای نهان حاصله از پخش بخار آب، Esw : شار انرژی نهايی حاصل از تعرق، Eres: شار 
 :Ref ،تشعشع پخش شده :Dif ،تشعشع مستقیم خورشیدی :Dir ،تشعشع برگشتی جو در طول موج بلند : Atm ،انرژی حاصل از تنفس

تشعشع منعکس شده در طول موج كوتاه، R: تشعشع موج بلند بدن انسان، E: تشعشع موج بلند محیط اطراف.

احساس ناراحتی گرمايی به عنوان يك »انحراف كاذب« از بیالن 
انرژی، از مبدأ صفر تعیین می شود. به اين علت آن را انحراف كاذب 
می نامند كه دمای پوست و میزان تعريق بدن را به همان صورت كه در 
بدن تولید می شود، در نظر می گیرند؛ در صورتی كه در واقعیت چنین 
افزايش  با  انحراف مورد نظر  افزايش  نیست. فانگر ثابت كرده است، 
احساس ناراحتی افراد و با درصد افرادی كه در معرض ناراحتی های 
گرمايی قرار می گیرند، در ارتباط است. در جدول1، ارتباط بین انحراف 
مورد محاسبه و گسترش استرش حرارتی در قالب يك تقسیم بندی در 

شکل 1- مؤلفه هاي تشکیل دهنده ی بیالن انرژي انسان از ژندريسکي وهمکارانش،1990

جدول1. رابطه ی بین مقدار PMV با احساس حرارتی بدن و درصد افراد قرار گرفته در معرض استرس های حرارتی

PMVدرصد افراد در معرض عدم آسایش حرارتیاحساس

80>استرس سرمایی شدیدبیشتر از 2/5-

50>استرس سرمایی متوسطبین 2/5- و 1/5

10>استرس سرمایی مالیم1/5- تا 5/-

<10محدوده آسایش حرارتی5/- تا 5/

10>استرس گرمایی مالیم5/ تا 1/5

50>استرس گرمایی متوسط1/5 تا 2/5

80>استرس گرمایی شدیدبیش از 2/5

گروه هايی چون: استرس های ماليم )آرام(، متوسط و شديد، به همراه 
درصد افرادی كه در معرض ناراحتی حرارتی قرار دارند، نشان داده 

شده است.
در تحقیقات اخیر، ضعف استفاده از يك حالت يکسان مطالعاتی در 
رابطه ی تبادل حرارتی مشابه با رابطه ی فانگر برای محیط در حال تغییر 
بررسی شده و استفاده از مدل هايی تطبیقی نظیر مدل ارايه شده توسط 
دی ديیر9 و همکارانش، مورد توجه خاصی قرار گرفته است. به نظر 
می رسد كه گرمای مورد انتظار و تنظیم و تعديل فصلی، نقش مهمی 

خورشید
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در توقع گرمايی مردم ايفا می كنند. وايین10 اظهار داشته است كه اين 
عوامل گرچه با توجه به نژاد، فرهنگ و سازگاری جماعات مختلف، 
تفاوت هايی را با هم نشان می دهند، اما اختالف در احساسات مختلف 
شرايط گرمايی را به صورت واضح نشان می دهند. ويژگی های مذكور 
برای تفاسیر گوناگونی كه بیان عدم آسايش حرارتی در محیط مورد 
استفاده واقع می شوند، مفید هستند. اين مطالعه به محاسبه و تغییر 
ظاهری و تداوم آسايش حرارتیـ  و نه به تفاوت های موجود بین طبقات 
مختلف آسايش حرارتیـ  كمك می كند. بر اين اساس، حالت يکنواختی 
معادله ی فانگر، علی رغم ناكافی بودنش، شرايط حرارتی شهر را به نحوی 

كه در اين مطالعه به انجام رسیده است، به خوبی توصیف می كند.

2ـ1. تطبیق مدل بیالن انرژی
محاسبه ی احساس حرارتی بر اساس مدل بیالن انژی فانگر مستلزم 

آگاهی از شرايط زير است:
 مقدار سوخت وساز بدن شخص كه به فعالیت ها، جنس، قد، 
 kleiber, 1967; Fanger, 1972;[ دارد.  بستگی  او  سن  و  وزن 
Hoppe, 1984[ ژندريسکی و همکارانش )1990(، با محاسباتی كه 
در خصوصیات فردی به نام کلیما مايکل انجام دادند، ويژگی های وی 
را كه دارای 1/75 قد، 75 كیلوگرم وزن. 35 سال سن و جنسیت مذكر 
بود، به عنوان شاخص استاندارد برای اندازه گیری های خود برگزيدند. 
اين استاندارد به علت در نظر نگرفتن ويژگی های درونی افراد، توسط 
محققانی چون ماير11 )1986( مورد انتقاد قرار گرفت. با وجود اين، با 
در نظر گرفتن اين كه احساس حرارتی افراد به واسطه ی ديگر عوامل 
 Ganong, 1971;[ فیزيولوژيکی و روان شناختی می تواند تغییر يابد
weihe,1985[، می توان استاندارد پرمعنی و دقیقی را كه مقايسه ها را 
امکان پذير می سازد، به عنوان شاخص اصلی مورد توجه قرار داد. در اين 
رابطه مقدار سوخت وساز استاندارد بدن برای فردی كه با سرعت 3/2 
كیلومتر در ساعت در زمین هموار پیاده روی می كند، 220 وات بر متر 
مربع مورد محاسبه قرار گرفته و به عنوان شاخص استاندارد پذيرفته 

شده است.
 ضريب پس تابی تشعشع موج بلند برای بدن انسان كه برای 
محاسبه ی اتالف حرارت بدن بر اثر تشعشع ضروری است، تقريباً برابر 
با 1 در حالت لخت ]Hardy and Muschenheim, 1970[ و 0/95 
برای بدن با پوشش لباس [Fanger, 1972] مورد محاسبه قرار گرفته 
است. ژندريسکي و همکارانش )1990( حد متوسط 0/97 را در اين 
مورد ترجیح داده اند. در اين مطالعه، میزان پس تابي طول موج بلند 
براي افراد با لباس تابستاني 0/97 و با لباس زمستاني 0/95 در نظر 

گرفته شده است.
همکارانش  و  ژندريسکي  استفاده ي  مورد  نمايه ي  براساس   
)1990(، عامل عايق بودن لباس (I) براي البسه ي تابستاني سبك به 
میزان 0/5 و براي البسه ي زمستاني به میزان 1/5 تعیین شده است. 
عامل »FCI« كه مساحت پوشیده شده ي بدن با لباس تا قسمت هاي 
بدون پوشش و يا لخت بدن توصیف شده است، براي تابستان به میزان 

1/1 و براي زمستان به مقدار 1/2 در نظر گرفته شده است.
محاسبه ي  براي  كه  متفاوت  سطوح  براي  پس تابي  ضريب   
شارهاي )جريانات( تابشي محیط و اتالف گرماي بدن از طريق تشعشع 
براي  بلند و 0/2  براي طول موج  (R) ضروري است. به مقدار 0/9 
 [Paltridge طول موج كوتاه مورد توافق و پذيرش قرار گرفته است

.& ppatt, 1976]
 سرعت باد براي ارتفاع فیزيولوژيکي مربوطه از 1/5 متري باالي 
سطح زمین و با استفاده از »معادله ي هلمن« براي ارتباط سرعت باد و 
 .[Hellmann, 1917] ارتفاع وزش آن، مورد محاسبه قرار گرفته است
نیم رخ بادنماي 0/33 براي نواحي شهري به عنوان عدد ثابت در نظر 

گرفته شده است.
 سطح بدن تا مقدار 1/9 مترمربع به عنوان مقدار استاندارد در 
نظر گرفته شده است كه براساس »معادله ي دوبويس«، فردي را كه 
داراي 1/75 متر قد و 75 كیلوگرم وزن است، به عنوان نمونه به نمايش 

.[Hoppe, 1984] مي گذارد

3. پايگاه داده ها
انرژي بدن انسان براساس مدل فوق مستلزم  محاسبه ي بیالن 
دست رسي به اين داده هاست: دماي هوا، رطوبت، سرعت باد، تابش 
مستقیم خورشید، تابش پراكنده و تابش برگشتي جو در طول موج 

بلند.
مدت زمان فاصله بین دفعات اندازه گیري نبايد از سه ساعت تجاوز 
كند )حداقل 8 بار اندازه گیري در روز( تا كنترل جريان روزانه داده ها و 
محاسبه ي مستمر ويژگي اصلي روزانه، امکان پذير باشد. داده هاي دما، 
رطوبت، سرعت باد و تابش خورشیدي همگي در سطوح سه ساعته از 
1983 تا 1993 در دست رس بوده اند. داده هاي پوشش ابري )ابرناكي( 
عموماً به سه بار مشاهده در روز محدود شده اند )8 صبح، 2 ظهر و 8 

شب( و با متوسط دقتي برابر با 0/2 اوكتا گرد شده اند.
با 1/5  اندازه گیري معادل  با میانگین دقت  نیز  داده هاي مفقود 
درجه ي سانتي گراد براي دما، 10 درصد براي رطوبت، دو متر مربع 
در ثانیه براي سرعت باد، 80 وات در مترمربع براي تابش مستقیم 
خورشیدي و 40 وات در مترمربع براي تابش پراكنده، بازسازي شده اند. 
معادالت و مقدار دقت به كار رفته در بازسازي داده هاي مفقود، از تحلیل 
رگرسیوني سري داده هاي كامل نشئت گرفته و تابش برگشتي جو در 
طول موج بلند خورشیدي نیز براساس نظريه ي کاستن12 )1989( 

محاسبه شده است.

4. ارزيابي زيست اقلیمي
الف( تعاريف و محاسبات

بخش  تلخیص  و  پردازش  هنگام  به  اقلیمي،  ارزيابي هاي  در 
بزرگي از داده هاي ورودي، به منظور ارائه ي اطالعات به صورت قابل 
فهم تر، واضح تر و با معني تر، براي نشان دادن اطالعات خروجي، از 
و  تشريح  مطالعه،  اين  هدف  مي شود.  استفاده  اختصاري،  حروف 
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محاسبه ي عواملي است كه اساس بخش اعظم اطالعات خروجي اين مطالعه را تشکیل مي دهند )هشت موضوع از احساس گرمايي افراد 
با لباس هاي گوناگون و به هنگام فعالیت هاي متفاوت روزمره(. اطالعات مذكور به صورت جداولي مورد پردازش قرار گرفته اند. شکل 2 

فرايندها و مراحل تحلیل زيست ـ اقلیمي اين مطالعه را نشان مي دهد.

آفريقاي جنوبي،  اقلیمي شهرها و مکان ها در  ارزيابي زيست 
براساس توالي استرس هاي گرمايي و حدوث ناراحتي در برابر سرما 
انجام يافته است. اين مطالعه به طور اعم شامل دو نکته ي اساسي 
با   (CD) سرد  روزهاي  و   (HD) گرم  روزهاي  عوامل  اوالً،  است: 
تهیه ي داده هايي درخصوص رويدادهاي فوق الذكر در يك مقطع 
زماني ماهانه، تبیین شده اند. ثانیاً، توالي اين رخدادها با استفاده از 
نمايه ي اقلیمي (CI) بیان شده است، چرا كه تفاوت چندان زيادي 
ندارد  انسان وجود  براي  يا گرما  از سرما  ناشي  بین عدم آسايش 

.)PMV> 2/5(
استرس گرمايي از طريق عامل روز گرم (HD) تعريف مي شود. 
كه در برگیرنده ي روزهاي داراي بیش از سه ساعت استرس گرمايي 
شديد است و براي فردي كه با لباس معمولي زيرآفتاب تابستاني 
پیاده روي مي كند، محاسبه شده است. وقوع رخدادي با اين اوصاف 

به اين معني است كه مردم، هم در مرحله اي كه در حوالي ظهر 
اتفاق مي افتد و هم صبح هنگام يا بعدازظهر، در معرض استرس 
گرمايي قرار دارند. احساس ناراحتي سرمايي نیز به طور متوسط به 
اين صورت قابل توصیف است: روزهاي سرد (CD) روزهايي توأم 
با بیش از 16 ساعت ناراحتي ماليم )PMV< -/5( ناشي از سرما 
براي فردي است كه با لباس زمستاني در سايه در حال قدم زدن 
است. وقوع رويدادي با اوصاف ذكر شده مبین اين واقعیت است كه 
مردم نه تنها در شب، بلکه در طول روز نیز در معرض عدم آسايش 

ناشي از سرما قرار دارند.
لباس هاي  با  مردم  حرارتي  احساس  به  مربوط  محاسبات 
تابستاني و زمستاني، به هشت بار اندازه گیري در طول روز محدود 
از  فوق  رخدادهاي  اندازه گیري  بین  زماني  سیر  خط  است.  شده 
طريق رگرسیون خطي مورد محاسبه قرار گرفته است. معادله ي 

شکل 2- نمايش شماتیك تجزيه و تحلیل زيست اقلیم شناختي بکار گرفته شده در اين مطالعه.
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آسايش  عدم  پايان  و  شروع  زمان هاي  مي دهد  اجازه  ما  به  زير 
حرارتي را در طول روزهاي متفاوت محاسبه كنیم. بنابر معادله ي 
مذكور، روزهاي توأم با عدم آسايش حرارتي ناشي از سرما يا گرما 
و نحوه ي تعیین روز سرد يا روز گرم، با توجه به محدوده هاي زماني 

ماهانه و ساالنه قابل محاسبه هستند.
 -  PMV1(  *)T2  -  T1(  /))PMV2  -  PMV1(  +  T2(

T=((PMVthres
در معادله ي فوق داريم:

T: زمان شروع و اتمام عدم آسايش.
استرس  براي   2/5( ناراحتي  احساس  آستانه ي   :PMVthres

گرمايي و 1/5- براي استرس سرمايي(.
آستانه  از حد  بیشتر   PMV با  وقوع  نزديك ترين ساعت   :T2

با كمترين  براي احتساب زمان آغاز استرس و نزديك ترين زمان 
PMV براي اتمام استرس يا عدم آسايش.
.T1= T2- برابر است با: 3 ساعت :T1

.PMV در T1 حاصل ضرب :PMV1

.PMV در T2 حاصل ضرب :PMV2

جدول 2 مدلي را براي تبیین تفاوت شرايط دمايي محیط 
با  است  برابر  كه  مي دهد  نشان  اقلیمي  زيست  رده ي   9 در 
حداكثر وقوع روزهاي گرم در ماه هاي تابستان و روزهاي سرد 

در ماه هاي زمستان.
شهر  يك  اقلیم  كیفي  وضعیت  درجه بندي  براي  مالكي   CI
محسوب  مردم  حرارتي  آسايش  با  رابطه  در  استراحتگاه  يا 
توأم  )روزهاي  ناخوش آيند  رخدادهاي  باالي  توالي  مي شود. 
رتبه  نزول  و  افت  موجب  سرمايي(  و  گرمايي  استرس هاي  با 
است.  شده  رده بندي   10 تا   0 از  كه  مي شود  درجه بندي  در 
كه  است  آن  بیانگر  رده بندي  در   10 عدد  تعريف،  براساس 
انتظار  قابل  وقوع  نظر  از  سرد  روزهاي  نه  و  گرم  روزهاي  نه 
بیانگر  اقلیمي،  شاخص   در  صفر  عدد  كه  حالي  در  نیستند. 
است  استرس  با  توأم  سرد  يا  گرم  روز   30 وقوع  از  وضعیتي 
)به جدول 3 رجوع شود(. معادله ي CI به شرح زير تعريف شده 

است:

نمايه ي اقلیمي ساالنه كه از طريق محاسبه ي میانگین حسابي 
نمايه هاي اقلیمي ماهانه به دست مي آيد، به صورت زير قابل توصیف 

است:

 : اقلیمي ساالنه،           در اين معادله داريم: CI: نمايه ي 
مجموع مقادير متوسط نمايه هاي اقلیمي ماهانه و عدد 12، تعداد 

ماه هاي سال هستند.

ردیف
روزهاي 

گرم
روزهاي 

سرد
مکان هاتوصیف

10 -100 - 10
کمي استرس گرمایي در تابستان، اندکي عدم 

آسایش سرمایي در زمستان 
بندر سن جونز

210 - 200 - 10
استرس گرمایي متوسط در تابستان، اندکي عدم 

آسایش سرمایي در زمستان 

دوربان، سن لوسیا، نل 

اسپیرویت، خلیج ریجارد، بندر 

شپستون

320 - 300 - 10
استرس گرمایي شدید در تابستان، اندکي عدم 

آسایش سرمایي در زمستان
اسکوکوزا

40 - 1010 - 20
کمي استرس گرمایي در تابستان، عدم آسایش 

سرمایي متوسط در زمستان

خلیج الکساندر، جورج، لندن 

شرقي، بندر الیزابت

510 - 2010 - 20
استرس گرمایي متوسط در تابستان، عدم 

آسایش سرمایي متوسط در زمستان

فورت بوفرت، پیترزبورگ 

یوتنهاک

620 - 3010 - 20
استرس گرمایي شدید در تابستان، عدم آسایش 

سرمایي متوسط در زمستان

گراف راینت، کیمبرلي، 

آپینگتون، پروتریل، پروتاریا، 

پوتچفستروم

70 - 1020 - 30
کمي استرس گرمایي در تابستان، اندکي آسایش 

سرمایي شدید در زمستان

دماغه آگولهاوس، دماغه 

کولومبین

810 - 2020 - 20
استرس گرمایي متوسط در تابستان، عدم 

آسایش سرمایي شدید در زمستان

بتلهم، کیپ تاون، 

ژوهانسبورگ

920 - 3020 - 30
استرس گرمایي شدید در تابستان عدم آسایش 

سرمایي شدید، در زمستان

بلوم فانتین، فرازبورگ، 

ورکستر، گروت فانتین، 

هاوگوس، مالمسبوري

جدول 2- طبقات يا گروه هاي زيست اقلیم شناختي.
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شکل 3- مفهوم روزهاي سرد و گرم.

تعداد روزهاي سرد و گرممقدار نمایه ي اقلیمي

030

127

224

321

418

515

612

79

86

93

100
جدول 3- رابطه ی موجود بین نمايه ی اقلیمي و 

تعداد روزهاي سرد و گرم.

ب( درجه بندي زيست اقلیمي شهرها و استراحتگاه هاي 
آفريقاي جنوبي

تحلیل داده هاي 31  شهر و استراحتگاه )اين مکان ها در شکل هاي 4 و 5 
قابل مشاهده اند( در آفريقاي جنوبي، انواع متفاوتي از شرايط زيست اقلیمي را، 
با اندكي عدم آسايش دمايي در تابستان و زمستان )بندر سنت جونز با كمتر 
از 10 ماه بدون روز سرد يا گرم( تا استرس گرمايي شديد در تابستان و عدم 
آسايش ناشي از سرما در بالم تاون، فرازبورگ، وركاستر، گروفانتین، هاوكويس 
و مالمس بوري، به نمايش مي گذارد. اسکوكوزا، ايستگاهي با روزهاي بسیار 
گرم در تابستان )بیش از 20 روز گرم در ماه( است. روزهاي سرد زمستانه در 
آن به ندرت به وجود مي آيند و غالباً زمستاني معتدل را پشت سر مي گذارد. 
در حالي كه دماغه ي آگولهاوس و دماغه ي كولومبین، ويژگي هاي متضادي را 
به نمايش مي گذارند كه اكثراً با روزهاي سرد در زمستان و به ندرت با روزهاي 

گرم در تابستان همراهي مي شود.
شمار اندک روزهاي توأم با عدم احساس آسايش اقلیمي در سراسر ايام 
سال در خلیج ريچارد، ما را به میزان بسیار باالي نمايه ي اقلیمي )متوسط 
7/8( كه با نوسانات اندكي همراه است، راهنمايي مي كند. تعداد نسبتاً زياد 
روزهاي گرم ژانويه در مقايسه به مارس، موجب به وجود آمدن انحرافي جزئي 
در میانگین نمايه ي اقلیمي در اين ماه ها مي شود. تقريباً با اطمینان مي توان 
اظهار داشت كه مقدار نسبتاً كم نمايه ي اقلیمي در اسکوكوزا، با تعدد نسبي 
روزهاي گرم در ارتباط است و به اين دلیل، تغییرات ساالنه ي آن بسیار 
واضح تر از خلیج ريچارد است. مقدار نمايه ي اقلیمي در ماه هاي زمستان در 
وضعیتي باالتر از حد میانگین قرار مي گیرد، اما از ماه ژوئن تا اوت به تدريج با 

افزايش روزهاي گرم، مقدار شاخص به زير خط میانگین نزول مي كند و در 
اين مدت به كمترين مقدار خود در طول سال مي رسد.

تعداد نسبتاً كم روزهاي گرم در بندر »الیزابت« در تابستان و میزان 
متوسط روزهاي سرد در زمستان تا آوريل، به تدريج مقدار نمايه ي اقلیمي را 
از حدود 6/4 كمي به سوي تغییرات مثبت و از ماه اوت تا سپتامبر به سوي 
تغییرات منفي )كاهش مقدار نمايه اقلیمي( سوق مي دهد. به علت كاهش 

روز گــرم

2     5      8    11   14   17   20   23   2     5     8     11   14  17   20   23
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شکل 5- آسايش وعدم آسايش حرارتي در سطوح ماههاي دوازده گانه ی سال.

شکل 4- داده هاي آب و هواي ساالنه.

28

32

36
16 20 °°

°

°

°

24 ° 28 ° 32 °

اپیترزبورگ
اسکوكوزا

پورتريا
ژوهانسبورگ

بتهلهم

بلوئم فونتین

كیمبرلی
سنت لوسیاً

خلیج ريچارد

دوربان
بندرشیپسون 

بندرسنت جونز

اِيست لندن
اوينتهاک

جورج بندرالیزابت

گروفانتین

دماغه كولومبین

فرازربورگ

مالمس بوری
هاوكويسووكاستر

دماغه آگولهاس
كیپ تاون

اوپینگتون

گرآف رينست

خلیج الکساندر

پورترويل بیوفورت

پوچست روم

نِلزپرويت

لسوتو

سوازيلند

28

 

28 °

32 °

36 °

16 ° 20 ° 24 ° ° 32 °

اپیترزبورگ
اسکوكوزا

پورتريا
ژوهانسبورگ

بتهلهم

بلوئم فونتین

كیمبرلی
سنت لوسیاً

خلیج ريچارد

دوربان

بندرشیپسون 
بندرسنت جونز

اِيست لندن
اوينتهاک

جورج
بندرالیزابت

گروفانتین

دماغه كولومبین

فرازربورگ

مالمس بوری
وركاستر
هاوكويس

دماغه آگولهاس

كیپ تاون

اوپینگتون

گرآف رينست

خلیج الکساندر لسوتو

سوازيلند

پورترويل
بیوفورت

پوچست روم

نِلزپرويت

Month
ــرد س ــا  ي ــرم  گ روز   12 از  ــر  كمت ــا  ب ــاي  ماهه
ــرد س ــا  ي ــرم  گ روز   12 از  ــش  بی ــا  ب ــاي  ماهه
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درجه بندیمحلدرجه بندیمحلدرجه بندیمحل

9بندر شپستون9/5دماغه ی آگولهاوس8/2بندر سن جونز

8/6خلیج ریچارد8/5خلیج الکساندر7/8سن لوسیا

8/2دوربان8/5لندن شرقی7/8خلیج ریچارد

8/2سن لوسیا8/2بندر سن جونز7/4لندن شرقی

7/7نل اسپرویت7/9جورج7/1خلیج الکساندر

7/2بندر سن جونز7/6دماغه ی کولومبین6/8دوربان

6/8اسکوکوزا7/2بندر الیزابت6/4بندر الیزابت

6/1پیترزبورگ6/7سن لوسیا6جورج

5/9آپینگتون6/6خلیج ریچارد5/9دماغه ی آگولهاوس

5/6لندن شرقی5/4کیپ تاون5/8آپینگتون

5/5گراف رینت5/2ژوهانسبورگ5/6نل اسپرویت

4/8پروتاریا4/8دوربان5/6بندر شیپستون

4/6پوتچفستروم4/7فورت بوفرت5/3ژوهانسبورگ

4/5خلیج الکساندر4/6یوتنهاگ5/1بتلهم

4/3بندر الیزابت4/4بتلهم5/1پوتچفستروم

4/1یوتنهاگ3/8بندر شپستون4/9فورت بوفرت

4فورت بوفرت3/5نل اسپرویت4/9پیترزبورگ

4کیمبرلی3/2پیترزبورگ4/7کیپ تاون

3/9جورج3هاوگوس4/7پروتاریا

3/4پورترویل2/7مالمسبوری4/7یوتنهاگ

2/3مالمسبوری2/7پوتچفستروم4/2هاوگوس

2/2گروت فانتین2/3ورکستر4/1بلوم فانتین

2کیپ تاون2گروت فانتین4/1گروت فانتین

2ورکستر2پروتاریا4مالمسبوری

1/8هاوگوس1/6بلوم فانتین3/9ورکستر

1/4دماغه ی آگولهاوس1/6اسکوکوزا3/8دماغه ی کولومبین

1/3بلوم فانتین1/6آپینگتون3/8کیمبرلی

0/9دماغه ی کولومبین1/2فرازبورگ3/7گراف رینت

0/8ژوهانسبورگ0/7پورترویل3/6اسکوکوزا

0/6بتلهم0/6کیمبرلی3/3پورترویل

0/6فرازبورگ0/5گراف رینت3/2فرازبورگ

ژوئیهژانویهطول سال

جدول 4. مقادیر نمایه ی اقلیمی شهرها و استراحتگاه های آفریقای جنوبی
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121110987654321محل

--خلیج الکساندر

+----بتلهم

+++---++بلوم فانتین

------دماغه ی آگولهاوس

--------دماغه ی کولومبین

+++------کیپ تاون

++++دوربان

-----لندن شرقی

+++---+فورت بوفرت

+++-----++فرازبورگ

------جورج

++++---+++گراف رینت

+++----+گروت فانتین

+++------+هاوگوس

++----ژوهانسبورگ

+++----+++کیمبرلی

+++---+مالمسبوری

+++++++نل اسپرویت

++++--++++پیترزبورگ

--بندر الیزابت

+++++++بندر شپستون

--بندر سن جونز

+++---+++پورترویل

++++++پوتچفستروم

+++++++پروتوریا

خلیچ ریچارد

+++++--+++++اسکوکوزا

--+سن لوسیا

++++--++یوتنهاگ

+++--++آپینگتون

+++----++ورکستر

 شرایط مطلوب )کمتر از 12 روز توأم با احساس ناراحتی( و نمایه ی اقلیمی بیش از 5، + شرایط گرم )بیش از 12 روز گرم در ماه(، - 
شرایط سرد )بیش از 12 روز سرد در ماه( و  شرایط سرد و گرم )12 روز سرد یا گرم در ماه(

جدول 5. تفاوت های حرارتی ماهانه ی شرايط زيست اقلیم شناسی
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روزهاي سرد پیترزبورگ به طرف زمستان، تغییرات ساالنه ي اندكي در مقدار 
نمايه ي اقلیمي آن مشاهده مي شود كه با افزايشي در تعداد روزهاي سرد و 
روند معکوس، با تابستان همراه است. میانگین نمايه ي اقلیمي 4/9 مقادير 
كمي باالتر را در زمستان، يك حد بهینه و مطلوب در ماه مه، و نمايه ي 
اقلیمي اندكي پايین تر از حد بهینه را در تابستان نشان مي دهد. مرحله ي گذر 
از تابستان به زمستان در شهر »آپینگتون« بسیار متفاوت تر از شهر پیترزبورگ 
است. از تعداد روزهاي گرم آپینگتون در بهار كاسته مي شود، اما هنوز بر تعداد 
روزهاي سرد افزوده نشده است و در مقايسه با پايیز، حالت معکوس حاكم 
شده است. اين نتايج از تغییرات مثبتي حکايت دارد كه در اين اوقات در حد 
متوسط 5/8 در مقدار نمايه ي اقلیمي به وجود مي آيد، اين در حالي است كه 

تغییرات منفي در نمايه ي اقلیمي، در تابستان ها زمینه ي ظهور مي يابد.
در دماغه ي »آگولهاوس«، بیشترين تعداد روزهاي بسیار سرد و بسیار 
گرم مشاهده مي شود كه اين امر با ويژگي هايي كه در اين زمان در اسکوكوزا 
حاكمیت دارد، در تباين كامل است. میانگین نمايه ي اقلیمي تنها در ماه هاي 
آوريل و اكتبر به رقم 5/4 نزديك مي شود، اما در بقیه ي ماه هاي سال نسبت به 
حد متوسط تغییرات بسیار زيادي را نشان مي دهد. دماغه ي آگولهاوس شرايط 
بهینه ي خود را در ماه هاي تابستان نشان مي دهد، اما در زمستان شرايط 
اقلیمي آن موجب ظهور روزهاي بسیار سردي مي شود. از اين نظر شرايط 
»كیپ تاون« به شرايط دماغه ي آگولهاوس بسیار شباهت دارد. روزهاي سرد 
زيادي دارد و به سمت تابستان، به طور كامالً مشخص بر تعداد روزهاي گرم 
آن به تدريج افزوده مي شود. مناطق داراي متوسط نمايه ي اقلیمي در حدود 
رقم 4/7، با اندک تغییرات مثبت در تابستان، حد بهینه و مطلوب در آوريل و 
تغییرات منفي در زمستان همراهي مي شوند. شرايط حرارتي »بلوم فانتین« 
مشابهت زيادي با شرايط آپینگتون دارد اما نسبت بیشتري از روزهاي سرد 
زمستاني را كه با تغییرات منفي شديدي در نمايه ي اقلیمي آن )میانگین 4/1( 

همراه است، تجربه مي كند.
در جدول 4 مقادير عددي محاسبه شده براي كل 31 شهر و استراحتگاه 
نشان داده شده است. مقادير باالتر میانگین نمايه ي اقلیمي، حول و حوش 
عدد 8 )به طور متوسط 6 روز توأم با ناراحتي در ماه( از بندر سنت جونز، سنت 
لوسیا و خلیج ريچارد تا كمي باالتر از متوسط، عدد سه در نمايه ي اقلیمي 

)تقريباً 21 روز توأم با ناراحتي در ماه( در فرازبورگ، پورترويل، اسکوكوزا و 
ساير جاها، در نوسان است. مقدار عددي نمايه ي اقلیمي در ژانويه از تقريباً 
9 )كمتر از 3 روز توأم با احساس ناراحتي در ماه( تا كمتر از 1 )بیش از 27 
روز توأم با احساس ناراحتي در ماه( تغییرپذيري دارد. مطلوب ترين مکان ها 
در ژانويه دماغه ي آگولهاوس و خلیج الکساندر، و نامطلوب ترين جاها گريف 
رينت، كیمبرلي و پورترويل هستند. در ماه جوالي، شیپسون و خلیج ريچارد 
در باالي جدول، فرزبورگ، بتلهم و ژوهانسبورگ در پايین ترين قسمت جدول 

قرار دارند. 
در تصوير 4، شهرها و استراحتگاه هاي مورد مطالعه با حداكثر مقدار 
عددي نمايه ي اقلیمي ساالنه ي خود نشان داده شده اند كه همگي در 
طول سواحل، در جاهايي كه تحت تأثیر آب، میزان تأثیر حداكثرهاي 
اقلیمي كاهش و تعديل مي يابند، قرار دارند )به جدول 5 مراجعه كنید(. 
شهرها و استراحتگاه هاي واقع در سواحل جنب حاره اي كه از »سنت 
لوسیا« تا بندر الیزابت كشیده شده اند، در برخي فواصل به ويژه تا شمال 
و قسمت هاي جنوبي »دوربان«، مقادير باالتري را نشان مي دهند، در 
حالي كه خود شهر دوربان به همراه همسايه خود »بندر شیپسون« 
شرايط كمي نامطلوب تر را دارا هستند. همان طور كه جورج نشان داده 
است. شرايط بندر الیزابت نیز به همراه شرايط حاكم بر سواحل معتدل تر 
جنوبي كمي دورتر از آن، ويژگي هاي اندكي بدتر از بندر سنت جونز و 

لندن شرقي را نشان مي دهد.

5. نتیجه گیری
ويشمن و همکارانش )1987( و بوشر )1992( ارتباط موجود بین 
شرايط زيست اقلیمی و ريسك های بهداشتی و مرگ و میر را يادآوری كرده اند، 
درجه بندی شهرها براساس نمايه ی اقلیمی به روشی كه در اين مطالعه 
نشان داده شده است، می تواند طبقه بندی اين ريسك ها را امکان پذير كند و 
بُعد اقلیمی كیفیت زندگی كردن در شهرها و استراحتگاه ها را مورد ارزيابی 
قرار دهد. تحقیقات بیشتر و كارامدتر در اين زمینه، با به كارگیری و توجه به 
بُعد كیفیت هوا و دخالت آن در نمايه ی اقلیمی و استفاده از نمايه ی اقلیمی 

برای شهرهای ديگری در خارج از آفريقای جنوبی، امکان پذير خواهد بود.
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پي نوشت
1. Fanger

2. Terjung

3. Auliciems & Kalma

4. Jendritzky

5. Seidl

6. Givoni

7. Hoppe

8. defreitas

9. deDear

10. wyon

11. Mayer

12. kasten

اين مقاله ترجمه ای است از:
S. Beacker (2000). Bioclimatological Rating of Cities 

and Resorts in South Africa According to the Climatic Index, 

International Journal of Climatology, (20): 1403-1414.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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بلندای كوه  بر  از توابع شهرستان »شفت«،  در روستای طالقان 
»اسالروونی« با ارتفاع بیش از 1800 متر، مقبره ی امام زاده ابراهیم)ع( 
واقع شده كه جايی بسیار ديدنی و يیالقی است. امام زاده ابراهیم)ع( بنا 
بر نوشته های كتب تاريخی و نقل سینه به سینه، از فرزندان امام موسی 

کاظم)ع( و برادر حضرت امام رضا)ع( است.
در حدود سال 206 هجری قمری، كاروانی از امام زادگان، ازجمله 
امام زاده ابراهیم)ع(، امام زاده هاشم)ع( و سید جالل الدين اشرف، 
به قصد خون خواهی امام رضا)ع( از شهر مدينه به قم هجرت كردند. 
اما به خواست مردم اين ديار، از آن جا به قزوين و سپس طبرستان و 
گیالن رفتند. در اين میان، گرفتار سپاه دشمن به سركردگی سرخاب، 
اين  اذيت زيادی قرار گرفتند. در  آزار و  حاكم قزوين شدند و مورد 
مبارزات، امام زاده هاشم و جالل الدين اشرف به شهادت رسیدند. بقیه ی 
امام زاده  برادرشان  به همراه  ابراهیم)ع(،  امام زاده  ازجمله  امام زادگان، 
اسحاق)ع( و خواهر گرامی شان خیرالنساء)س(، به سوی شفت رفتند 

و در دو راهی چوبر از يکديگر جدا شدند.
امام زاده ابراهیم)ع( به همراه پیرمردی به منطقه ی كوهستانی شفت 
و چوبر رفتند و هنگام گذر از منطقه، مورد شناسايی قرار گرفتند، در 
دام پیرزنی گرفتار شدند و به شهادت رسیدند كه در راه، مرقد امام زاده 
ديده  است،  مشهور  بابارکاب  به  كه  پیرمرد  آن  بقعه ی  ابراهیم)ع( 
می شود. برادرِ امام زاده ابراهیم)ع( و خواهر كوچکشان نیز در فاصله ی 
چندكیلومتری از ايشان در منطقه ی مرتفع سیاه كوه به شهادت رسیدند. 
اين مکان های مقدس اكنون زيارتگاه عاشقان و دل سوختگانی است كه 
به امید بهره گیری از كرامات آن بزرگواران از گوشه و كنار كشورمان به 
اين ديار می آيند، عالج دردهای روحی و جسمی خود را از آنان می گیرند 

و »حاجت روا« به آغوش خانواده برمی گردند.
وقتی وارد اين روستا می شويد، عالوه بر ويژگی های منحصربه فرد 
و معنويت مقبره ی امام زاده ابراهیم)ع(، جاذبه های سیاحتی بسیار زيبا و 
جذابی، ازجمله خانه های چوبِی چندطبقه كه از چوب راش با معماری 
سنتی ساخته شده اند، در مقابل چشمان شما قرار می گیرند. اتاق های اين 

آرامگــاه زیارتــی سیاحتــی 
آقـا امـام زاده ابراهیــــم)ع(

56

در روستای طالقان از توابع شهرستان 
»شفت«، بر بلندای کوه »اسالروونی« با 

ارتفاع بیش از 1800 متر، مقبره ی امام زاده 
ابراهیم)ع( واقع شده که جايی بسیار 

ديدنی و يیالقی است

تعامل انسـان با محیط
آشنـايي با
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خانه با پرده از هم جدا شده اند و در قسمت جلويی اتاق ها، نمايی زيبا از 
مناظر زيبای جنگل مشاهده می شود. وجود چهل چشمه و آبشارهای 
متعدد ديدنی و رودخانه های پرآب برای شنا و تفريح، از خصوصیات 
بسیار متنوع، خاص و خاطره انگیز اين منطقه است. هم چنین، آرامگاه 
امام زاده اسحاق)ع( در 14 كیلومتری آن منطقه، با داشتن آب و هوايی 
يیالقی و خنك و شب های سرد در بهار و تابستان، چنان جذابیتی ايجاد 
كرده است كه در تابستان، روزانه هزاران نفر مسافر به آن جا سفر می كنند 

و از زيبايی های اين محل بی نظیر گیالن لذت می برند.
در زمستان بارش سنگین برف، سکونت مردِم بومی و آمد و شد 
زائرين را با مشکالت روبه رو می كند. بنابراين ساكنین سازگار با شرايط 
سرد زمستانی رفتار می كنند؛ يعنی اغلب آن ها در بهار و تابستان در محل 
می مانند و زمستان را به شهر چوبر و يا شفت برمی گردند. برای سفر به 
اين مکان مقدس، می توانید از شهر رشت به سمت سه راهی شفت برويد 
و بعد از ورود به جاده ی سرسبز جنگل و رسیدن به شهر چوبر و بعد از 
آن با عبور از جاده ی آسفالته، از مقابل روستاهای بسیاری كه يکی بعد از 
ديگری چشم اندازهايی جالب و ديدنی در مسیر راه محسوب می شوند، 
بگذريد تا به مرقد امام زاده ابراهیم)ع( برسید و از جذابیت های معنوی و 

طبیعی آن برخوردار شويد.
خیرالنساء)س(  گرامی شان  خواهر  و  اسحاق)ع(  امام زاده  بقعه ی 
می توان  آن جا  از  كه  است  شده  واقع  به گونه ای  گیالن  ارتفاعات  در 
شهرستان های شفت، رشت، انزلی، سیاهکل، فومن و حتی دريای خزر را 
با چشم ديد. هم چنین درختان تنومند، زيبا و هزار ساله ی افرای توخالِی 
جنگل های كنار جاده، زيبايی خاص و خاطره انگیزی به اين گذرگاه 
داده اند. برای استراحت شبانه، عالوه بر خانه های چوبی، می توان از خانه ی 

معلم اين روستا نیز استفاده كرد.

منابع
1. بروشور سیمای زيارتی، سیاحتی شهرک امام زاده ابراهیم)ع(
2. http://www.aftabnews.ir/vdeb58bz.rhbszpiur.

html

در زمستان بارش سنگین برف، سکونت 
مردِم بومی و آمد و شد زائرين را با 
مشکالت روبه رو می کند

13
89 

هار
ی3/ ب

اره 
شم

رم/ 
چها

ت و 
یس

 ی ب
وره 

د



13
89 

هار
ی3/ ب

اره 
شم

رم/ 
چها

ت و 
یس

 ی ب
وره 

د

مبانی جغرافیای طبیعی
مؤلف: گراهام واترز

مترجمین: دكتر علی بالدپس، جعفر كريم زاده
ناشر: انتشارات آشینا

نوبت چاپ: اول/ 1387
قیمت: 3500 تومان

اين كتاب، به عنوان خودآموز مفاهیم و ادبیات جغرافیای طبیعی، با 
هدف معرفی مجدد دنیا به مخاطب، سعی دارد با ارائه ی روشی نو، نگرش 
تازه ای در مورد زندگی به او بدهد. همه ی ما بخشی از اين دنیا هستیم و 
تمام نیازهای مادی ما )غذا، پوشاک، مسکن و...( به وسیله ی زمین تأمین 

می شوند.
همه ی دنیا يك صحنه ی نمايش است و تمام مردان و زنان بازيگران 
آن هستند. اگر دنیا را اين گونه در نظر بگیريم، بی شك سعی خواهیم كرد، 
واقعیت ها را بهتر درک كنیم. برای رسیدن به اين هدف بايد در كار خود 

استاد و در نقش خود ماهر باشیم.
اگر درباره ی دنیای پیرامون خود فکر كنیم، از خود می پرسیم: دنیا از 
كجا آمده است؟ از چه چیزی ساخته شده يا چرا زمین گرد است؟ چرا 
بخشی از زمین آب و بخشی خشکی است؟ يا بخشی از زمین صاف و 
بخش ديگر كوهستانی است؟ چرا در بعضی از جاها رودخانه ها زيادند و در 
بخش های ديگر كم هستند يا اصالً وجود ندارند؟ چرا رودخانه ها طغیان 
می كنند؟ چرا در بعضی جاها بارش زياد است، ولی در بعضی از جاها كم 

يا زمین خشك است؟
همه ی اين سؤاالتی هستند كه كار و اساس جغرافیای طبیعی را 
تشکیل می دهند و جواب آن ها ما را وامی دارد، به اتاق فکر خود مراجعه و به 
چالش ها و درگیری های فکری و بارش های مغزی بپردازيم. درنتیجه با يك 

تفکر خالق و نگاه سیستمی و تركیبی خواهیم توانست مفاهیم را به طور 
علمی و فنی درک كنیم و دريابیم.

اين كتاب در 15 فصل به شرح زير تدوين شده است:
فصل اول: دنیای اطراف ما

فصل دوم: شکل گیری زمین
فصل سوم: كوه ها چگونه به وجود آمدند

فصل چهارم: كوه ها چگونه تخريب می شوند
فصل پنجم: تأثیر آب های زيرزمینی

فصل ششم: تأثیر آب های روان )رودها(
فصل هفتم: تأثیر توده های يخی و يخچال ها

فصل هشتم: تأثیر درياها
فصل نهم: هوا و شرايط اقلیمی )بادها(

فصل دهم: هوا و شرايط اقلیم )بارش باران(
فصل يازدهم: هوا و شرايط اقلیم )فصل های سال(

فصل دوازدهم: شرايط اقلیمی دنیا و پوشش گیاهی
فصل سیزدهم: اقیانوس ها

فصل چهاردهم: درياچه ها و جزاير
فصل پانزدهم: مفهوم كلی زمین برای انسان

اين كتاب را به خاطر ساده نويسی، روان گويی و نگرش نو، برای مطالعه 
به دبیران بزرگوار و دوست داران علم جغرافیا و ساير رشته های مرتبط 

توصیه می كنیم.

بکتــــامعرفـــی

58

کورش امیری نیا
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اصول نقشه خوانی
مؤلف: دكتر علی بالدپس

ناشر: انتشارات آشینا
نوبت چاپ: اول/ 1387

قیمت: 4000 تومان
در پژوهش های میدانی، اجرای طرح های عمرانی و آمايش سرزمین، 
مديريت محیط در زمینه های گوناگون علوم جغرافیايی و علوم زمین 
ازجمله ژئومورفولوژی، زمین شناسی مهندسی كشاورزی و... استفاده از 
نقشه در مقیاس های متفاوت از اهمیت بااليی برخوردار است. در جهان 
امروز، صاحب نظران بر اين باورند كه توسعه و پیشرفت های سیاسي، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر كشور به میزان در اختیار داشتن اين گونه 
نقشه های علمی و عملی و به كارگیری آن ها در تحقیقات آزمايشگاهی و 

میدانی بستگی دارد.
در عصر حاضر كه به عنوان »عصر فناوری« از آن ياد می شود، به خاطر 
افزايش جمعیت و محدوديت منابع طبیعی، بحث مکان يابی شهرها و 
روستاها، به دست آوردن زمین های كشاورزی و تأمین منابع آب و خاک از 
مهم ترين مسائلی هستند كه نظر مديران سیاسی و محیطی و پژوهشگران 
امر برنامه ريزی را به خود جلب كرده است. در اين راستا، جغرافی دانان و... 

زمانی می توانند نقش خود را خوب ايفا كنند كه از توانمندی ها و ظرفیت های 
علمی بااليی برخوردار باشند. لذا توجه به جنبه های كاربردی علوم مربوط به 
زمین و استفاده از نقشه های مستند و دقیق بسیار مفید است. اين مهارت 

زمانی امکان پذير است كه ابزار تحقیق و پژوهش در اختیار باشند.
بنابراين، آشنايی با كتاب »اصول نقشه خوانی« برای دانشجويان، 
محققین و آمايشگران سرزمین در مطالعات میدانی امری بسیار ضروری 

است. اين كتاب در سیزده فصل به شرح زير تدوين شده است:
فصل اول: شکل و ابعاد زمین
فصل دوم: مبانی نقشه خوانی

فصل سوم: جهت ها و امتدادها
فصل چهارم: مقیاس نقشه

فصل پنجم: اندازه گیری طول و سطح روی نقشه
فصل ششم: سیستم های تصوير نقشه

فصل هفتم: عالئم قراردادی نقشه
فصل هشتم: روش های نشانه گذاری در نقشه های پراكندگی

فصل نهم: انواع نقشه ها
فصل دهم: روش های نمايش ناهمواری ها

فصل يازدهم: نقشه های توپوگرافی
فصل دوازدهم: نقشه خوانی میدانی

فصل سیزدهم: نقشه خوانی عملی )كارگاهی(
مطالعه ی اين كتاب را به دبیران محترم و دانشجويان بزرگوار جغرافیا 

و ساير رشته های مربوط به علوم زمین توصیه می كنیم.
59
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نام رسمی: جمهوری روآندا
Rwanda نام محلی: رواندا

RWANDA(RWA) نام بین المللی: جمهوری روآندا
روآندا كشوری است با مساحت 26379 كیلومتر مربع محصور 
ــاره ی آفريقا جای دارد و  ــکی كه در مركز جنوب خاوری ق در خش
ــا، از جنوب به بوروندی و از  ــمال به اوگاندا، از خاور به تانزانی از ش
ــا محدود است. روآندا كه به كشور هزار تپه  غرب به كنگو كینشاس
ــرزمینی مرتفع كه میان دو رشته كوه واقع شده  ــت؛ س معروف اس
ــیمبی( به  و قلب آفريقا را با ارتفاع حداكثر 4507 متر )كوه كاريس
ــت. رودخانه هايی چون كارگرا، نیابارونگو و  خود اختصاص داده اس
آكانیارو اين كشور كوچك را كاماًل مشروب می سازند و درياچه های 
ــوو )2550 كیلومتر مربع(  ــدد آن، از قبیل درياچه مركزی كی متع
ــر زيبايی طبیعت آن می افزايند و حیات وحش را جلوه ی خاصی  ب

می بخشند. 

آب وهوا
اقلیم آن از آب وهوای گرم و مرطوب و پر باران برخوردار است 
ــاورزی  ــر می برند و با كش ــت آن عمدتاً  در ارتفاعات به س و جمعی
ــتر به دام داری و  ــنتی روزگار می گذرانند. نواحی كم ارتفاع بیش س
ــور، زياده روی در  ــان اختصاص دارند. در اين كش پرورش چهارپاي
ــا و چراگاه ها، به  ــتفاده ی بی رويه از جنگل ه ــوخت و اس مصرف س
زدايش و نابودی جنگل ها و علفزارها انجامیده و اراضی را از پوشش 

گیاهی عاری ساخته است.

جمعیت
بر  اساس آمار سال 2008، روآندا جمعیتی بالغ بر 10009000 
نفر دارد كه از اين نظر هشتادو يکمین كشور جهان به شمار می رود. از 
اين تعداد، 17/6 درصد ساكن شهرها و 82/4 درصد ساكن روستاها 
)2007( هستند. تراكم جمعیت در اين كشور نیز 379/4 نفر در هر 

كیلومتر مربع است.

توزيع سنی
بر اساس آمار سال 2007 ، 41/9 درصد افراد زير 15 سال، 30/8 
ــال، 8/1  ــال، 15/5 درصد بین 30 تا 44 س درصد بین 15 تا 29 س
ــال و 0/8  ــال، 2/9 درصد بین 60 تا 74 س درصد بین 45 تا 59 س
درصد نیز بیش از 75 سال سن دارند. متوسط عمر مردان 48 سال 

و زنان 50/2 سال )2007( است.

تولد و مرگ ومیر
ــال 2007، میزان تولد 40/2 نفر در هر هزار نفر و  طبق آمار س
ــت. میزان مرگ و میر  میزان مرگ ومیر 14/9 نفر در هر هزار نفر اس

كودكان نیز، 85/3 نفر در هر هزار تولد است.

ترکیب   نژادی
ــور، نژاد قبايل  ــال 2002، حدود 85 درصد جمعیت كش در س
ــی« و 1 درصد از نژاد »توا«  ــت »هوتو«، 14 درصد »توتس سیاه پوس

بوده اند.

جمهــــوری 
روآنــــــدا
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 مذهب و زبان
بر اساس اطالعات سال 2005، 44 درصد جمعیت كاتولیك، 25 
درصد پروتستان، 13 درصد مسلمان و 18 درصد ساير اديان را دارا 
ــمی اين كشور فرانسوی، كینیا روآندا و  بوده اند. زبان های رايج و رس

انگلیسی است كه با خط التین نوشته می شوند.

پايتخت
ــهر كیگالی با 656153 نفر جمعیت )2003( پايتخت كشور  ش
روآندا است و شهرهای مهم آن عبارت اند از: گیتاراما )84669 نفر(، 
ــن يی )67766  بوتاره )77449نفر(، روهنگری )71511 نفر( و گیس

نفر(.

نوع حکومت
ــت.  ــدا جمهوری چند حزبی با دو مجلس قانون گذاری اس روآن
ريیس حکومت، ريیس جمهور سرلشگر پاول کاگامه، از سال 2000 

و ريیس دولت، نخست وزير برنارد ماکوزا از سال 2000 هستند.

قوه مقننه
ــی، در سال 1995 تدوين شد و با تغییراتی در سال  قانون اساس
ــید. در آن سال، مجلس ملی انتقالی 70 عضو  1996 به تصويب رس
انتصابی داشت و كرسی های آن را جبهه ی میهنی روآندا )قوم توتسی 
ـ 13 كرسی( جنبش دموكراتیك جمهوری خواه )هوتوـ  13كرسی(، 
ــیال دموكرات )هوتو  ــی( حزب سوس حزب لیبرال )هوتوـ  13 كرس
ــیحی )هوتو ـ 6 كرسی( حزب  ــی(، حزب دموكرات مس ـ 13 كرس
ــردم روآندا 2  ــی، اتحاد دموكراتیك م ــالمی 2 كرس دموكراتیك اس
كرسی، ارتش 2 كرسی و بقیه 6 كرسی در اختیار داشتند. جمهوری 
روآندا در تاريخ 1962/7/1 میالدی از كشور بلژيك مستقل شد و روز 
ــور، اول ماه ژوئیه، روز استقالل آن است. اين جمهوری  ملی اين كش
ــال 1962 به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و عالوه بر آن،  در س

در سازمان های زير نیز عضويت دارد:
ــعه ملل متحد )UNCTAD(، صندوق  كنفرانس تجارت و توس
ــازمان خواربار و كشاورزی ملل  كودكان ملل متحد )UNICEF(، س
ــعه )بانك جهانی،  ــی ترمیم و توس ــد )FAO(، بانك بین الملل متح
ــازمان بین المللی هواپیمايی كشوری )ICAO(، انجمن  IBRD(، س
ــازمان  ــعه )IDA(، بنگاه مالی بین المللی )IFC(، س بین المللی توس
ــی كار )ILO(، صندوق بین المللی پول )IMF(، اتحاديه ی  بین الملل
ــی، علمی و  ــازمان آموزش ــی مخابرات راه دور )ITU(، س بین الملل

ــعه صنعتی ملل  ــازمان توس فرهنگی ملل متحد )UNESCO(، س
ــت )UPU(، سازمان جهانی  متحد )UNIDO(، اتحاديه جهانی پس
 ،)WIPO( ــوی ــازمان جهانی مالکیت معن ــت )WHO(، س بهداش
ــارت جهانی  ــازمان تج ــی )WMO(، س ــازمان جهانی هواشناس س
)WTO(، سازمان وحدت آفريقا )QAU(، مجمع كشورهای آفريقا، 

كارائیب و اقیانوس آرام )ACP( و جنبش عدم تعهد.

کشاورزی و صنايع
محصوالت عمده ی كشاورزی اين كشور را موز سبز، سیب زمینی، 
ــه ای، تارو،  ــیرين، دانه ی لوبیا، ذرت خوش ــیب زمینی ش ــاوا، س كاس
ــت )2007(. مهم ترين صنايع  ــکیل داده اس ــای و قهوه تش ذرت، چ
ــیدنی و دخانیات، سیمان،  آن عبارت اند از: فرآورده های غذايی، نوش
آجر و سرامیك، فراورده های شیمیايی، تولیدات چوبی و منسوجات 

.)2007(
ــور روآندا را كشاورزی،  ــال 2005، 48/6 درصد خاک كش در س
ــکیل  ــاير موارد تش 18/8 درصد مرتع و چمنزار و 19/5 درصد را س
می داد و دام های زنده ی آن بز، گاو، گوسفند و خوک بودند. هم چنین 
ــاعت برق )2008( و  ــور حدود 17080000 كیلووات س در اين كش
ــتخراج كرده  589400 متر مکعب گاز طبیعی )2005( تولید و اس
ــال 2006، معادل 8200 تن  ــت. میزان صید ماهی آن نیز در س اس

برآورد شده است.

نیروی کار
ــال 2002، تعداد نیروی كار در كشور روآندا،  ــاس آمار س بر اس
ــکیل  ــه 42 درصد جمعیت را تش ــت ك ــوده اس ــر ب 3418047 نف
ــاغالن باالی 6 سال 52/1 درصد، زنان 55/2 درصد و  می داده اند. ش

افراد بی كار 1 درصد )2006( بوده اند.

واحد پول
ــانتیم است. هر دالر آمريکا  فرانك روآندا )RF(، معادل100 س
ــادل 549/44 فرانك روآندا و هر فرانك روآندا معادل 17/6 ريال  مع

است. 

تولید ناخالص ملی
ــال 2007، تولید ناخالص ملی روآندا به 3072000000  در س
ــرانه ی آن حدود 320 دالر آمريکا  ــد و میزان س دالر آمريکا بالغ ش

بود.
61
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واردات
ــال 2006 حدود 582 میلیون دالر آمريکا  ــور روآندا در س كش
ــامل: كاالهای سرمايه ای )25/1  ــت كه عمدتاً ش كاال وارد كرده اس
ــد(،  ــل )21/8 درص ــزات حمل ونق ــین آالت و تجهی ــد(، ماش درص
ــواد غذايی )8/2 درصد( از  ــوخت های معدنی )19/8 درصد( و م س
ــك )12/2 درصد(،  ــورهای )2003( كنیا )28/4 درصد(، بلژي كش
ــی )7/6 درصد( و تانزانیا  ــدا )7/7 درصد(، امارات متحده عرب اوگان

)5/6 درصد( بوده است.

صادرات
ــون دالر آمريکا كاال  ــدود 142/7 میلی ــال 2006، ح در س
ــنگ قلع  ــوه )37/9 درصد( چای )22/5 درصد(، س ــامل: قه ش
ــت  ــد( و كلمبیت/تانتالی ــتن )7/8 درص ــد(، تنگس )11/1 درص
ــا )40/9 درصد(،  ــورهای )2003(، كنی ــه كش ــد( ب )6/7 درص
ــتان )6/2  ــدا )26/6 درصد(، تانزانیا )7/9 درصد(، انگلس اوگان
ــده  درصد( و جمهوری دموكراتیك كنگو )4/2 درصد( صادر ش

ــت. اس
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رتش ا
ــور حدود 33000 نیرو در اختیار  ــال 2007، ارتش اين كش در س
داشت كه از اين تعداد، 97 درصد در نیروی زمینی و 3 درصد در نیروی 
هوايی مشغول خدمت بوده اند. هزينه ی سرانه ی ارتش در سال 2005 

حدود 7 دالر آمريکا بوده است.

حمل ونقل
در اين كشور، خطوط راه آهن وجود ندارد و طول راه های اتومبیل رو 
ــال 2004 14008كیلومتر بوده است. در سال 2006، تعداد  آن در س
ــوس و كامیون در  ــواری و 15093 اتوب ــتگاه اتومبیل س 12269 دس
ــغول به كار بوده اند. در روآندا يك فرودگاه با پروازهای  ــور مش اين كش

زمان بندی شده وجود دارد.

ارتباطات
در سال 2004، تعداد 70000 گیرنده ی تلويزيونی )7/4 دستگاه 
برای هر هزار نفر(، 23000 خط تلفن )2007(، )23 خط برای هر هزار 
ــن برای هر هزار نفر(،  ــر(، 635000 خط تلفن همراه )23 خط تلف نف
19000 دستگاه رايانه ی شخصی )2006، 2/2 رايانه برای هر هزار نفر(، 
ــت )2006، 11 كاربر اينترنت در هر هزار نفر(  ــر اينترن 100000 كارب

وجود داشته است.

بهداشت
ــال 2005، تعداد پزشکان اين كشور 450 نفر )برای  طبق آمار س
ــتانی  ــك( و هم چنین 14246 تخت بیمارس هر 19054 نفر يك پزش

)2007(، برای هر 588 نفر يك تخت( وجود داشته است.

يه تغذ
ــر از 1750 كالری انرژی  ــوء تغذيه كه كمت ــزان افراد دارای س می
ــال های 2002 تا 2004 ،2800000  مصرف می كنند، در فاصله ی س

نفر معادل 33 درصد كل جمعیت كشور بوده است.

آموزش
نرخ باسوادی روآندا در سال 2005، حدود 74/7 درصد بوده است. 
جدول زير خالصه ای از نسبت های آموزشی دوره های تحصیلی را در 

روآندا در سال 2005 نشان می دهد.
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انجمن ژئومورفولوژی ايران
اولین مجمع عمومی

برای انتخاب هیات مديره و بازرس

هیات موسس انجمن ژئومورفولوژی ايران  بر اساس موافقت 
نامه شماره  3/3173 دبیرخانه انجمن های علمی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و با توجه به ضرورت های موجود، برای تاسیس 
انجمن ژئومورفولوژی ايران طی اين آگهی و با استناد به اساس 
نامه انجمن از عموم دانش آموختگان كارشناسی ارشد و دكتری 
در رشته های جغرافیای طبیعی، )گرايش ژئومورفولوژی( جهت 

عضويت و انتخاب هیات مديره و بازرس دعوت به عمل می آورد.

محل تشکیل مجمع عمومی: تهران، ضلع شرقی دانشگاه 
تهران،خیابان قدس، انتهای كوچه آذين، دانشکده جغرافیا

همراه داشتن مدرك تحصیلی برای عضويت و دريافت 
تعرفه الزامی است

زمان تشکیل مجمع عمومی:
چهارشنبه 14 بهمن ماه 1388 ساعت 10 صبح


