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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
مقالههايي را كه براي درج در مجله رشد آموزش جغرافیا ميفرستيد ،بايد با موضوع مجله مرتبط باشد و
قب ً
ال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.
مقالههاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد .چنانچه
مقاله را خالصه ميكنيد ،اين موضوع را قيد بفرماييد.
مقاله يك خط در ميان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شود .اصل نقشه ،جداول و
تصاوير ضميمه شود.
نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژههاي علمي و فني 1
دقت
الزم مبذول شود.
مجله در رد ،قبول ،ويرايش و تلخيص مقالههاي رسيده مختار است.
آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن رشد ،نيست .بنابراين مسئوليت پاسخگويي به
پرسشهاي خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.
مجله از عودت مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نميشود ،معذور است.

مقـــالـه
ســــــر

جایگــاه مهـم سـوابق پژوهــش
درتحـقیقـات جغـرافیــــایـی
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با تبريك سال نو و آرزوي موفقيت و بهروزي براي مخاطبان
عزيز مجله رشد آموزش جغرافيا .یکی از بخشهای اساسی در
پژوهشهای جغرافیایی که در مجالت و فصل نامههای علمی ـ
پژوهشی و ترویجی جغرافیا و علوم دیگر منتشر میشود ،بخش
«سابقهی پژوهش» است .سابقهی پژوهش نشانگر توجه پژوهشگر
به این امر است که در گذشته دربارهی ایدهای که در ذهن
وی وجود دارد و مشغول پژوهش دربارهی آن است ،چهکسانی
تحقیقی انجام دادهاند ،از چه روشها و مواردی بهره بردهاند و
نتایج کار آنها چه بوده است .همچنین ،موارد تفاوت بین یافتهها
و روشهای گذشتگان با پژوهش کنونی برشمرده میشود و از
دیدگاه تحلیلی ،نکات مثبت و منفی پژوهشهای گذشته مطرح
میشوند .معموالً این بخش از پژوهش شامل پژوهشها در سطح
جهانی و در ایران است.
معمول آن است که گمان نکنیم اگر ایدهای بهنظر ما میرسد،
این فقط ما هستیم که در باب مسئلهی مربوطه و فرصتهای
مرتبط با آن ،صاحب عقیده و نظر هستیم .این امر هنگامی نفی
میشود که به گذشتگان نیز توجه کنیم .در سطح جهانی و ملی ،به
پژوهشهای ارزشمند دیگران نیز نظری بیفکنیم و با ژرفنگری ،به
بررسی تفاوتهای ایدهی خویش با گذشتگان بنشینیم.
بخش سوابق پژوهش از جمله بخشهای بسیار ارزشمند در هر
پژوهش جغرافیایی است که میتواند در پاالیش ایده و اندیشهی
پژوهشگر ،جلوگیری از انجام کارهای تکراری و بهرهگیری از
روشهای تازه در پژوهش بسیار مؤثر باشد.
بسیاری از ایدههای جغرافیایی و مسائلی که امروزه در سطح
جهانی توسط اندیشمندان جغرافیا مطرح میشوند ،ریشههای
عمیقی در پژوهشهای جغرافیدانان و اندیشمندان این سرزمین
داشتهاند .از جمله اخیرا ً در میان آثار اندیشمند بزرگ این سرزمین
و ستارهی جستوجوگر ،ابوریحان بیرونی ،به مطالبی برخورد
شده است که از دیدگاه جغرافیای طبیعی ،جغرافیای ریاضی و
شاخههای دیگر علوم جغرافیایی ،نظریههای ارزشمندی محسوب
میشوند و الزم است مورد بازخوانی دقیق قرار گیرند .به عالوه ،در
سوابق پژوهش ،آنجا که پژوهشهای ایرانی مطرح میشوند ،به این
مطالب نیز باید توجه و در بخش مربوطه ،مورد تذکر قرار گیرند.

ابوریحان بیرونی ،در سالهای اولیهی قرن پنجم کتابی نوشته
است تحت عنوان «تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات
مساکن» که به فارسی امروز میشود« :حدود نهایی مکانهای
جغرافیایی در جهت اصالح فاصلهی آبادیها» و این آبادیها
اعم از روستاها ،مزارع ،شهرها و دیگر مکانهای جغرافیایی است.
بیرونی در این اثر که هدف آن اصالح موارد غلطی است که
توسط پژوهشگران پیشین بیان شده است ،عالوه بر ذکر طول
و عرض و خصوصیات جغرافیایی مکانها ،به مواردی از جغرافیای
ریاضی و عمومی میپردازد که از آن میان میتوان به تحوالت
ناهمواریهای سطح زمین طی زمان و تغییر اقالیم و ویژگیهای
آبوهوایی مکانها بهمرور زمان اشاره کرد؛ یعنی دو بحث بزرگ
ژئومورفولوژیک و اقلیمی که امروزه نیز از جمله بحثهای داغ
جغرافیدانان است .پس کدام یک از پژوهشهای ژئومورفولوژیک
و مباحث تغییر اقلیم در سطح محلی ،منطقهای و جهانی است
که از ذکر سوابق این اندیشهورز و جستوجوگر قرون ـ بیرونی
ـ بینیاز باشد؟
نگارنده از ارائهی ترجمهی فارسی کتاب مذکور بیخبر است و
جستوجوهای رایانهای برای یافتن سرنوشت نسخهی فارسی این
کتاب به نتیجهای نرسید .اما مسلم است که :اوالً نیازمند ارائهی
ترجمهای از آن هستیم و ثانیاً روا نیست که سابقهی تحقیقی در
این موارد نوشته شود و از نتایج ،یافتهها و اندیشههای بیرونی،
تهی باشد.
قب ً
ال در سرمقالههای «رشد آموزش جغرافیا» ،به ارزشگذاری
بر اندیشههای دانشمندان گذشتهی این سرزمین و ثأثیر آن در
هویت ملی مطالبی ارائه کردهایم .در این شماره از مجله ،در باب
ارزش علمی اندیشهها و ایدههای این دانشمندان ،نیاز به ذکر آنها
و غور در این ایدهها در دنیای کنونی ،و ذکر آنها در سوابق
پژوهش ،تأکید میکنیم .موضوع محدود به یک دانشمند همچون
بیرونی هم نیست .بسیار بودهاند اندیشمندانی از این دست که
هنوز هم ایدههایشان جای تأمل ،تفکر و پژوهش دارد و جای آنها
در ذکر سوابق پژوهش در مجالت و فصلنامههای علمی خالی
است .آنهم نه از باب تزئین ،بلکه از دیدگاه فلسفه و منطق علم.
سردبیر

جغر آموزش
افيــــا

دکتـرجـوزف .جی.کرسـکی
ترجمـه :زهرا جلیلیپـروانه

کارشناس ارشد جغرافیا ،دانشگاه تربیت مدرس

آمــــــــــــوزش
جـغــرافیـــــــــا
دردوســـــــــــوی
اقیانـــــــوس اطلـس

چکیده
«انجمن جغرافیایی» ( ،)GAانجمنی بینالمللی با بیشتر از 10هزار
معلم جغرافیاست و دفتر مرکزی آن ،در «شفیلد» انگلستان است.
«مجمع ملی برای آموزش جغرافیا» ( )NCGEو انجمن جغرافیایی،
هدفهای مشابهی را در نظر گرفتهاند .کنفرانسهای ساالنهی ،GA
فرصتی عالی برای آغاز مشارکتهای جغرافیایی بین  NCGEو GA
فراهم میسازد .ازجمله ،برگزاری یک نمایشگاه و کارگاه در زمینهی
سیستمهای اطالعات جغرافیایی در کنفرانس انجمن جغرافیایی درسال
 2001در دانشگاه «ساسکس» انگلستان ،فرصتی را برای تعامل با معلمان
فراهم کرد و راه را برای همکاریهای آتی بین آنان آماده ساخت.

مقدمه
«انجمن جغرافیایی» ( ،)GAانجمنی بینالمللی برای معلمان
جغرافیاست که مرکز آن در «شفیلد» انگلستان است .تعداد افرادی
که در آن عضویت دارند ،بیشتر از اعضای «مجمع ملی برای آموزش
جغرافیا» ( )NCGEاست .تقریباً  10هزار عضو دارد و منعکسکنندهی
نقش عمدهی نظم جغرافیایی در طول قرن بیستم در انگلستان در
مقایسه با ایاالتمتحده آمریکا محسوب میشود GA .اطالعات و منابعی
را برای معلمان و دانشآموزان بهمنظور پیشرفت ،مطالعه و تدریس
جغرافیا و ارتقای سهم آنها در تحصیل فراهم میکند ،GA .همانند
 ،NCGEبرای انگیزه بخشیدن به توسعهی جغرافیا بهعنوان یک موضوع،
فعالیت میکند .اعضای این انجمن عقیده دارند ،جغرافیا سهم بزرگی در
تحصیل دارد و عامل اصلی آماده کردن افراد جوان برای زندگی در قرن
بیس 
تویکم است GA .همچنین برای همهی آنهایی که جلب جغرافیا
میشوند یا خارج از عالقهی شخصی یا بهعنوان بخشی از کار
حرفهایشان درگیر این رشته میشوند ،جنبههای حمایتی فراهم
میکند ،GA .مانند  ،NCGEبر تدریس و یادگیری جغرافیا در
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جوزف کرسکی بهعنوان استاد آموزش جغرافیا ،در ادارهی
بررسیهای زمینشناسی ،مرکز بررسیهای کوهستان «راکی» در «دنور»
کلرادو خدمت میکند .او که درسهایی را که خود بر پایهی مطالب و
اطالعات فضایی تنظیم کرده ،در کالجها و دانشگاههای محلی تدریس
میکند ،ساالنه  45کارگاه را در زمینههای آموزش جغرافیا و علوم،
اطالعات فضایی و سیستمهای اطالعات جغرافیایی برای دانشآموزان،
رسانههای گروهی ،کارگزاریهای دولتی ،بومیان آمریکایی ،پژوهشگران،
سازمانهای غیردولتی ،و شرکتهای خصوصی هدایت میکند.

كليد واژهها :آموزش جغرافيا ،انجمنهاي جغرافيايي معلمان،
تحصيلجغرافيا،انگلستان،كانادا
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دوران ابتدایی و دبیرستان تأکید دارد و تصریح میکند این یادگیری
توسط عالقه و دخالت محققان دانشگاهی عمیقتر میشود.
 GAبیشتر بهعنوان انجمنی هدایتکنندهی تدریس در کشور در
نظر گرفته میشود و در سطحی وسیع دربارهی موضوعات جغرافیا
مورد مشورت قرار میگیرد« .جغرافیدان اولیه»« ،تدریس جغرافیا»،
و یک مجلهی سهماهه به نام «اخبار  »GAمجالتی هستند که توسط
این انجمن منتشر میشوند .انجمن همچنین آگاهیهای تحصیلی را در
اختیار عالقهمندان قرار میدهد ،کنفرانس برگزار میکند و به تشکیل
اجتماعات شبکهای میپردازد.
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تحصیل جغرافیا در انگلستان
جغرافیا در نظام تحصیلی انگلیس خیلی مهمتر از آن ،در نظام
تحصیلی آمریکاست .این موضوع در تعداد محصالنی که عضو GA
هستند ،منعکس میشود .جغرافیا بهعنوان یک «موضوع پایه» ،از پایهی
اول تا نهم اجباری و بعد از آن اختیاری است .با وجود این ،جغرافیا
بهصورت یک گزینهی عمومی بعد از سال نهم برای دانشآموزان
باقی میماند و تقریباً توسط  60درصد آنها تفسیر میشود .تقریباً
همهی دانشآموزان در سطح دانشگاهی ،جغرافیا را در طول دبستان و
دبیرستان مطالعه کردهاند.
یادگیری جغرافیا در ایاالتمتحدهی آمریکا در دههی ،1920
براساس آنچه در مطالعات اجتماعی آورده شده ،مخصوص طبقهی
خاصی بوده است .خوشبختانه ازدههی  ،1980انستیتوهای تحصیلی،
سازمانهایغیردولتی،کارگزاریهایدولتیومحققان،بهطورفزایندهای
جویای جغرافیا شدهاند .در انگلستان ،اهمیت یادگیری جغرافیا هرگز از
توجوگران را به قطب جنوب و
روزهایی که جامعهی جغرافیایی جس 
نقاط دیگر میفرستاد ،کمتر نشده است.
مطالب و پروژههای تحصیلی  GAدر دورهی تحصیالت انگلستان،
نسبت به جاهای دیگر ،همهجانبهتر است .انگلیس از سال  ،1991یک
دوره تحصیالت ملی داشته است .دورهی تحصیالت ملی تا اندازهای با
استانداردهای ملی در ایاالت متحدهی آمریکا قابل مقایسه است.
در انگلستان ااز سن  11-16سالگی ،دانشآموزان به مدرسه
راهنمایی میروند« .گواهینامهی کلی امتحانات تحصیلی دبیرستان»
( )GCSEدر  16سالگی ،قبل از ورود به کالج تحصیلی بزرگساالن،
برای سطوح ( Aپیشرفته) دریافت میشود .نمرات سطح  Aپایهای برای
ورود به دانشگاه هستند.
بسیاری از دانشآموزان انگلیسی ،در  18سالگی به دانشگاه میروند
و بعد از یک دورهی سهساله ،در  21سالگی فارغالتحصیل میشوند.

«جغرافیدان اولیه»« ،تدریس
جغرافیا» ،و یک مجلهی سهماهه
به نام «اخبار  »GAمجالتی
هستند که توسط این انجمن
منتشر میشوند

در انگلستان ،شهریه فقط تا چند سال قبل رایگان بود .در اسکاتلند،
بعضی دانشآموزان در  16سالگی به دانشگاه میروند؛ گرچه تحصیل
دانشگاهی در آنجا معموالً بعد از سن  17سالگی برای یک دورهی
چهارساله شروع میشود.
کنفرانسهایانجمنجغرافیایی
کنفرانس  GAدر سال  2001در دانشگاه «ساسکس» ،در جنوب
لندن در استان ساسکس شرقی برگزار شد .کنفرانس  GAدر سال
 2002در دانشگاه «منچستر» منعقد شد .کنفرانس سال  2003نیز
بین دو سه دانشگاه برگزار شد .تقریباً  800نفر در کنفرانسهای GA
در سالهای  2001و  2002حضور بههم رساندند .کنفرانسهای
 NCGEو  GAتقریباً همان اندازه هستند ،اما  NCGEدرصد زیادی از
اعضایش را جذب کنفرانسهایش میکند NCGE .هماکنون تعدادی
از نشریههای  GAرا به اعضایش عرضه میکند.
دبیر انجمن جغرافیایی ،جرمی کراس ،از من دعوت کرد تا برای
اعضای  GAدر کنفرانس سال  2003صحبت کنم و راههایی را برای
مشارکت بین  GAو  NCGEبیان کنم .من همچنین با «جامعهی
عالی جغرافیایی» مالقات كردم که یک جامعهی جغرافیایی حرفهای با
بیش از  200سال قدمت است ،آنها با انستیتوی جغرافیدانان انگلیس
در دههی  1990ترکیب بههم پیوستند و جامعهای را تشکیل دادند که
قابل مقایسه با ترکیبی از جامعهی جغرافیایی ملی و انجمن جغرافیدانان
آمریکا در ایاالت متحده آمریکاست .برای درک و تجزیه و تحلیل مسائل
جغرافیایی ،استفاده از « »GISتوسط جغرافیدانان ،در زمینهی آموزش
جغرافیای طبيعي ،گسترش یافته است .دلیل این عالقه آن است که
نرمافزار ذکر شده میتواند اطالعات دنیای واقعی را دریافت دارد ،تجزیه
و تحلیل کند و مشکل فراروی محقق را برطرف سازد.
نرمافزار  GISکه از آن در مدارس استفاده میشود ،نرمافزاری
ویژه برای دانشآموزان است و قیمتی متعادل دارد .از اینرو
میتواند نقش مؤثرتری در آموزش جغرافیا ایفا کند.
کنفرانسهای  ،GAهمانند کنفرانسهای ،NCGE
شامل مجموعهی متنوعی از نمایشهای
جالب هستند .نمایشدهندگان
شامل جامعهی جغرافیای
شرکتهای
ملی،
خصوصی گیرندهی
عکس هوایی،

مشاهدات و پیشنهادها
تعداد معلمان ،مشاوران و افرادی که ذکر کردهاند ،برای GA
کار داوطلبانه انجام میدهند ،با در نظر گرفتن تقاضاهایی که
هماکنون در زمینهی تدریس مطرح میشوند ،شگفتآور استGA .
مانند  ،NCGEتوسط افرادی که به عضویت این انجمن درآمدهاند،
اداره میشود و فعالیتهای آن توسط کمیتههای متعدد که بر
موضوعات متفاوت متمرکز هستند ،تعیین میگردد .این کمیتهها
توسط کارمندانی که در ادارهی مرکزی شفیلد انگلیس مشغول
بهکارند ،حمایت میشوند GA .انجمنی ملی است ،اما ساختارهای
محلی و ناحیهایاش فرصتهای مهمی را برای نظریههای جامعهی
جغرافیایی فراهم میکند GA .بهصورت محلی فعال است و مشوق
بیشتر از  40شاخه از فعالیتهای محلی در سراسر انگلیس ،ولز و
ایرلند شمالی است.
کار کردن در طول سه سال گذشته با اعضای  ،GAبه من
نشان داد که چالشهای تحصیل جغرافیا در انگلستان ،برخالف
رهبری طوالنیاش در جهان ،مشابه چالشهای اعضای NCGE
در ایاالت متحده آمریکاست .تحصیل جغرافیا در هر جایی ،با
رقابت سرسخت از نظر آزمایش استانداردها و موضوعات دیگر
روبهرو میشود .بنابراین ،بهخاطر وجود چالشهای مشابه و اهداف
مشترک ،توصیه میکنم که اعضای  NCGEدر مباحث جغرافیایی
با اعضای  GAرقابت کنند .چون جغرافیای طبيعي در انگلستان
خیلی قوی است ،معتقدم اعضای  NCGEکه فرصتی برای کار
کردن با جغرافیدانان طبيعي نداشتهاند ،در این مورد متضرر
نخواهند شد .بهعالوه ،تحصیالت جغرافیا در انگلیس ،نسبتبه
آمریکایی ،خیلی بیشتر درگیر موضوعات جهانی است ،درحالیکه
برای معلمان عضو  GAمطالعات محلی ارجحیت دارد.
 NCGEمیتواند با  GAدر آموزش مدرس ،تحقیق
و منابع شریک شود GA .بدون تعصب است
و مانند  ،NCGEبه آموزش و
یادگیری جغرافیا عالقهمند
است .پیشنهاد میکنم

تحصيل جغرافيا در كانادا
اين بخش به بررسي اهميت درس جغرافيا در برنامهي درسي
مدارس ابتدايي ،راهنمايي و متوسطهي كانادا ميپردازد و دو هدف
را دنبال ميكند:
 .1متقاعد كردن برنامهريزان آموزشي براي حمايت از آموزش
جغرافيا؛
 .2يافتن راهكارهايي براي محقق شدن هدف اول.
از آنجا كه اين مطلب براي برنامهريزان آموزشي تهيه شده
است ،امكان دارد برخي مباحث آن با شرايط شما مطابقت نداشته
باشد و حتي پيشنهادهايي را كه در جهت ارتقاي تدريس جغرافيا
ارائه شدهاند ،قابل اجرا ندانيد .مشخص است كه در بسياري از
بخشهاي كانادا ،مفاهيم ،دانش و مهارتهاي جغرافيايي ،غالباً با
دروس علوم اجتماعي آميخته شدهاند .با وجود اين ،ما معتقديم
كه اين مطالب ميتوانند براي شما در جهت ارتقا و بهبود آموزش
جغرافيا مفيد باشند .اعضاي «شوراي آموزشي جغرافياي كانادا» ،از
همكاري شما در راستاي آموزش و يادگيري بهتر جغرافيا استقبال
ميكنند .ما معتقديم ،جغرافيا و آموزش جغرافيا براي دانشآموزان
و آيندهي جامعهي ما حائز اهميت است .با «شوراي آموزش
جغرافياي كانادا» ( )CCCEارتباط برقرار كنيد تا از تالشهاي
شما در جهت بهبود برنامهريزي تحصيلي و آموزشي جغرافيا
حمايت كنيم.
جغرافيا چيست؟
براي بيشتر مردم ،جغرافيا به معني دانستن محل مكانهاست.
اين درست است كه دانستن محل مكانها و برخي ويژگيهاي
آنها ،به اندازهي دانستن حروف الفبا براي خواندن ،و دانستن
جدول ضرب در علم حساب ،مهم است ،اما جغرافيا چيزي فراتر
از اين است .جغرافيا مطالعهي مكانهاي روي زمين و ارتباط بين
آنهاست .غالباً مطالعهي جغرافيا با محيط خانهي يك فرد شروع
ميشود و با افزايش تجارب فرد گسترش مييابد .بنابراين ،جغرافيا
رابطهاي ادراكي براي دانشآموز بين خانه ،مدرسه و جهان پيرامون به
وجود ميآورد.
جغرافيدانان به مطالعهي چگونگي تعامل مردم با محيط پيرامون
و با يكديگر در مكانهاي متفاوت زمين ميپردازند .آنها نواحي مختلف

نرمافزار  GISکه از آن در مدارس استفاده
میشود ،نرمافزاری ویژه برای دانشآموزان
است و قیمتی متعادل دارد .از اینرو
میتواند نقش مؤثرتری در آموزش جغرافیا
ایفا کند
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شرکتهای کتاب درسی مانند «تایلر»« ،فرانسیس» و ...هستند.
سالنهای نمایش  ،GAهمانند سالنهای کنفرانسهای ،NCGE
به شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی تعلق دارند.

که اعضای  NCGEمنابع  GAرا در تدریسشان بهکار گیرند،
به عضویت  GAدرآیند ،در کنفرانسهای  GAحضور یابند و
جنبههای مشارکت بین خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند.
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كرهي زمين را طبقهبندي ميكنند تا بتوانند به كليتي در مورد جهان
پيچيدهاي كه در آن زندگي ميكنيم ،دست يابند .از آنجا كه جغرافيا
با مكان و نحوهي زندگي مردم سر و كار دارند ،از حيث عناصر مرتبط با
درك و فهم بينالمللي ،مسائل فرهنگهاي مختلف و آموزش دربارهي
قلمرو زيستي ،غني است.
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چگونه دانشآموزان كانادايي از لحاظ درك معلومات
جغرافياييمقايسهميشوند؟
تحقيقات نشان ميدهند ،دانش جغرافياي دانشآموزان كانادايي به
تقويت بيشتري نياز دارد .اين موضوع زماني خود را بيشتر نشان ميدهد
كه دانشآموزان كانادايي با دانشآموزان كشورهايي مثل ژاپن ،انگلستان،
استراليا و آلمان مقايسه ميشوند .سطح دانش جغرافيايي دانشآموزان
طي چند سال اخير ،افت داشته است ،تا جايي كه تعداد زيادي از
دانشآموزان ،قادر به خواندن نقشهها و تعيين محل ايالتها و مناطق و
ويژگيهاي مهم طبيعي نيستند .كمبود دانش جغرافيايي چيزي فراتر از
خجالتزدگي است .اين موضوع براي شرايط كانادا در جامعهي جهاني،
يك تهديد محسوب ميشود.
جغرافيا در شناخت جهان به ما كمك ميكند و مهارتهاي مهمي را به
دانشآموزان ميآموزد .از طريق مطالعهي جغرافي ،دانشآموزان ميآموزند
كه چگونه نقشهها را بخوانند و اطالعات را در نمودارهاي جغرافيايي ،در
سطح محلي و جهاني ،بررسي و تفسير كنند .آنها ميتوانند از اطالعات
نقشهها ،جدولها ،نمودارها و متنها براي تشخيص الگوها و حل مشكالت
استفاده كنند .همينطور آنها ميتوانند مفاهيم متعددي را از بخشهاي
گوناگون علوم ،علوم اجتماعي و مردمشناسي باهم تركيب كنند و از آنها
در فهم و بررسي مسائل محلي ،ملي و بينالمللي مورد استفاده قرار دهند.
همچنين جغرافيا به دانشآموزان كمك ميكند ،دربارهي جهان
بياموزند .دانستن اينكه مكانها كجا واقع شدهاند و به چه شكل هستند،
مهم است .كانادا بهعنوان يك كشور مهم صادركننده و واردكننده كه
معاهدات مهمي در سطح جهان دارد ،به شهرونداني نيازمند است كه
عالوه بر داشتن اطالعات جغرافيايي دربارهي كشور خودشان ،يك سلسله
اطالعات ابتدايي از ديگر نقاط جهان نيز داشته باشند .همينطور ما نياز
داريم روابط بينالمللي را بشناسيم و به نقش كانادا در آنها پي ببريم.
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جغرافيا به ما در شناخت كشورمان كمك ميكند
 جغرافيا و شهروندان :دانش جغرافيا به ما كمك ميكند كه
شهروندان بهتري باشيم .از طريق جغرافيا ميآموزيم كه محل اتفاقات مهم
را مشخص كنيم .ميتوانيم رابطهي بين جغرافيا و سياستهاي ملي و
بينالمللي را بفهميم و با استفاده از دانش جغرافيايي تصميمهاي آگاهانه
در مورد استفاده از منابع ملي بگيريم .در نهايت ،دانش جغرافيايي به ما در

پرسيدن سؤاالت مهمي در زمينهي سياستهايي كه به تغيير مناظر و
كاربري زمين منجر ميشوند ،كمك ميكند.
 جغرافيا و اقتصاد :رابطهي بسيار نزديكي بين جغرافيا و اقتصاد
وجود دارد .محل ذخاير طبيعي ،نحوهي فعاليت شبكههاي حمل و نقل و
فناوري مورد استفادهي آنها ،ميزان صنعتيشدن ،توليد انرژي و عوامل
متعدد ديگري روي اقتصاد يك كشور يا يك منطقه تأثير خواهند گذاشت.
الگوهاي تجارت ،توابع اصلي جغرافيا و اقتصاد هستند.
 جغرافي و تاريخ :جغرافيا اطالعات مهمي از گذشته در اختيار ما
قرار ميدهد .تغييرات سطح زمين در اثر عوامل طبيعي و تغييرات آب و
هوايي مرتبط با الگوهاي مهاجرت ،استفاده از زمين ،و پيدايش و نابودي
تمدنهاست .همينطور نحوهي استفادهي مردم از زمين ،تأثير زيادي بر
پيشرفتاقتصاديكشورهاومناطقدارد.بنابراين،دانستنشكلجغرافيايي
يك منطقه در گذشته براي دانستن رخدادهاي تاريخي ،به اندازهي آگاهي
از اينكه افراد ساكن در يك مكان ،چگونه زندگي كردهاند و چگونه از زمين
استفاده كردهاند ،اهميت دارد.
جغرافياومحيطزيست:جغرافيدانانانساني،رابطهيبينانسان
و محيطزيست او را بررسي ميكنند و جغرافيدانان طبيعي به بررسي
چگونگيفعاليتسيستمهايطبيعيميپردازند.جغرافيدانان،تحقيقاتي
را در جهت شناسايي تأثير عوامل محيطي بر رفتارهاي فردي و گروهي،
يافتن راههايي براي تغيير محيطزيست انسانها ،و تعيين اثرات بلندمدت
محيطي بر فرايندهاي اجتماعي ،مانند رشد جمعيت و پيشرفتهاي
فناوري ،انجام ميدهند .اينها مواردي كليدي براي تصميمگيري در مورد
سياستهاي محيطي در سطح دولتي و خصوصي هستند كه ميبايد مردم
از آنها مطلع باشند.
راههاي بهبود تدريس جغرافيا
بهكار بردن استانداردهاي ملي كانادا براي جغرافيا
نگراني در مورد ضعف معلومات جغرافيايي در ايالت متحده ،توسط
تمامي بخشهاي دولت اعالم شده است .جغرافيا نيز در ميان مباحث مهم
«برنامهي اهداف  »2000قرار داده شده است تا سطح آموزش در اياالت
متحده ارتقا يابد .به همين خاطر ،استانداردهاي ملي جغرافيا در سطح
كشور چاپ و توزيع شدهاند كه ميتوانند مالكي براي بررسي محتواي
كالسهاي جغرافيا در تمامي سطوح باشند .اين معيارها ،سطح آموزش
دانشآموزان آمريكايي را تحت تأثير قرار خواهند داد و ميبايد بهعنوان
بخشي از برنامهي مدرسه در نظر گرفته شوند.
انگيزه بخشيدن براي يادگيري جغرافيا
مسابقات جغرافيا در سطح ملي ،مثل المپياد ملي جغرافيا و مسابقهي
جغرافياي ملي ،فرصت مطرح شدن را براي دانشآموزان فراهم ميكنند.

دانشآموزان مدرسه بايد فرصت شركت كردن در چنين مسابقاتي را
داشته باشند.
دانشآموزان را به استفاده از نقشهها و برنامههاي مناسب رايانهاي
تشويق كنيد .يكپارچگي مناسب و صحيح مفاهيم جغرافيايي در مدارس
ابتدايي و راهنمايي ،علوم اجتماعي و برنامههاي علمي ،ميتواند به تقويت
يادگيري دانشآموزان بينجامد و به آنها كمك كند كه جهان را با نگاهي
فراگير ببينند .برنامهريزان و معلمان را به اختصاص دادن روزهاي مشخصي
از هفته به مطالعهي نواحي جغرافيايي خاصي در داخل كانادا و يا كشورها و
مناطقي در سطح جهان ،تشويق كنيد .اين فعاليتها ميتوانند شامل آماده
كردن پوستر ،نقشه و يا ارائهي مطالبي دربارهي ناحيهي خاصي و يا آوردن
مقاالتي ،مث ً
ال دربارهي پوشاك ،صنايع دستي و يا غذاهاي آن منطقهي
خاص باشند .دانشآموزاني را كه از كشورهاي ديگر ميآيند ،ميتوان به
ارائهي اطالعات و نظراتشان دربارهي كشور خود تشويق كرد .همينطور
ميتوان از تعدادي سخنران براي صحبتكردن در مورد كشورها و مناطق
كمكگرفت.
استخداممعلمينواجدشرايطراسرلوحهيكارتانقراردهيد.بهدنبال
معلميني بگرديد كه تحصيالتشان مرتبط با جغرافياست .تصور نكنيد كه
هر معلمي ميتواند جغرافيا درس بدهد .معلمين تحصيلكرده در حوزهي
جغرافيا ميبايد بر موضوع مورد تدريس اشراف داشته باشند و با اشتياق
آن را تدريس كنند .آيا شما يك معلم رياضي را بدون اينكه هيچ دوره يا
كالس رياضي را گذرانده باشد ،استخدام ميكنيد؟ پس براي چه معلمي را
بدون داشتن تخصص جغرافيا استخدام كنيم؟

بهدستآوردناطالعاتبيشتردربارهيآموزشجغرافيا
ارتقا و بهبود دانش و مهارتهاي جغرافيايي براي ملتها و آيندهي
ما حائز اهميت است .اميدوارم كه اين مقاله توانسته باشد با ارائهي برخي
راهكارها ،شما را در رسيدن به اين هدف ياري كند .لطفاً براي بهدست آوردن
اطالعات بيشتر در زمينهي جغرافيا و آموزش جغرافيا با  CCGEبه نشاني
«»www.ccge.orgتماسبگيريد.
پينوشت
Joseph Kerski - Geogrephy Education Across The Atlantic
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فرصتهايي را براي ارتقاي دانش جغرافيايي معلمين فراهم
كنيد
راههاي متعددي براي ارتقاي دانش و مهارتهاي آن دسته از معلميني
كه سابقهي كمي در تدريس جغرافيا دارند ،و معلمين با سابقه وجود دارد.
بيشتر ايالتها و مناطق ،براي معلمين انجمن مطالعات جغرافيا و يا
مطالعات اجتماعي دارند« .شوراي آموزش جغرافياي كانادا» (،)CCGE
كانادا را به پنج ناحيه كه هر ناحيه نمايندگاني از معلمين دارد ،تقسيم
كرده است CCGE .به توليد و توزيع وسايل آموزشي ميپردازد و به
عالوه ،از آموزشگاهها و كارگاههاي آموزشي معلمين حمايت ميكند.
معلمين را به نامنويسي در كالسهاي تابستاني يا كالسهاي شيفت
عصر در دانشگاههاي محل و كالجها تشويق كنيد .مطمئن شويد كه
كتابخانهي مدرسه ،اشتراك انتشارات معتبر در زمينهي آموزش
جغرافيا را دارد .تعدادي از اين انتشارات عبارتاند از :جغرافيا و مطالعات
اجتماعي ،مجلهي جغرافيايي ملي ،مجلهي جغرافياي كانادا ،مجالت
جغرافيا  NCGEاياالت متحده ،و آموزش جغرافيا از انجمن جغرافياي
بريتانياييكبير.

اطمينان از مجهز بودن كالسهاي جغرافيا به امكانات مناسب
آموزشي
تمامي كالسهاي آموزشي جغرافيا بايد مجهز به نقشههاي ديواري
جهان ،كشور كانادا ،مناطق گوناگون و قارهها ،كرههاي زمين به صورت
روزآمد باشند .نقشههاي ساده ممكن است نياز كالسهاي سطح ابتدايي را
مرتفع سازند ،ولي در دورههاي باالتر ،به تجهيزات پيشرفتهتري نياز است.
با توجه به دورهي تحصيلي و نوع جغرافياي مورد تدريس ،ممكن است به
نقشههايمسطحازتماميانواع،مانندنقشههايتوپوگرافيككانادا،بهعالوه
نقشههاي شماتيك كه براي اهداف خاص كاربرد دارند ،نياز باشد .يك
كالس پيشرفتهي جغرافيا ميبايد حداقل به يك رايانه كه داراي برنامههاي
الزم است ،مجهز باشد.
دسترسي به كارگاههاي رايانهاي براي استفاده از پايگاه اطالعات و
تحقيق ،ميبايد بخش منظم و پايداري از تمامي برنامههاي جغرافيايي
باشد .اين موضوع براي دوره ي ابتدايي شامل بازيهاي سادهي رايانهاي
مرتبط با جغرافيا و برنامههاي استفاده از نقشه باشد .براي دورههاي باالتر،
برنامههاي پيچيدهتر ،همراه با نقشه ،استفاده از پايگاههاي اطالعاتي و
دسترسي به شبكه نياز است.
يادگيري جغرافيا را براي دانشآموزان جذاب و دوستداشتني كنيد.
معلمين به استفاده از روشهاي خالقانه در آموزش جغرافيا تشويق كنيد.
در آموزش و در پروژههاي دانشآموزان ،از مثالهاي ملموس و قابل
شناساييدربارهيمنطقهيخودشانبهرهبگيريد.براينمونه،دانشآموزان
كالسجغرافياميتوانندبهدرستكردننقشههاييازدشتهايكمارتفاع،
مسيرهاييكهگسترششهرهارانشانميدهند،يانحوهياستفادهاززمين
بهصورت بزرگراه يا خيابان اصلي براي نشان دادن نحوهي گسترش شهرها،
بپردازند .در كالس ،برخي بازيهاي ابتكاري ميتوانند به دانشآموزان در
يادگيري و شناسايي نقاط روي نقشه و نيز شناسايي مكانهايي كه در
اخبار از آنها نام برده ميشود ،مانند ژاپن ،عراق و يا افغانستان ،كمك كنند.
با برپا كردن نمايشگاههايي در سطح مدرسه و ناحيه در زمينهي جغرافيا،
دانشآموزان را تشويق به تحقيق بيشتر و عميقتر در زمينهي جغرافيا
تشويقكنيد.
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اشاره :برگزاري المپيادهاي گوناگون در سطح جهان بين كشورها،
بهانهاي است تا ميزان آگاهيها و دانستنيهاي دانشآموزان جهان در
انواع رشتههاي علمي مورد ارزيابي قرار گيرد .از اين رهگذر ،آنچه عايد
نظامهاي آموزشي كشورها ميشود ،سنجش و ارزيابي سطح سواد و
اطالعات دانشآموزان كشورشان در مقايسه با ساير كشورهاست و
نتيجهي آن ميتواند تغيير در رويكردهاي آموزشي كشورها متناسب با
سطح آموزش آن در جهان باشد .براي كشورهايي مانند ايران كه كتب
درسي تقريباً در سطح متوسطه يكدست و هماهنگ است ،ميتواند تغيير
و تحول در اين كتابها را متناسب با آموزش در ساير نقاط دنيا به همراه
داشته باشد.
از ميان المپيادهايي كه تاكنون برگزار شدهاند و كشور ما در آنها
شركت كرده است ،جايگاه «المپياد جهاني جغرافيا» 1تاحدودي
خالي به نظر ميرسد .البته از نخستين المپياد جغرافيا كه در سال
 1996در كشور هلند برگزار شد ،مدت زمان زيادي نميگذرد و از
آن زمان تاكنون ،هر دو سال يكبار اين المپياد در كشورهاي متفاوت
برگزار شده است .مروري بر چگونگي شكلگيري اين المپياد براي
جغرافيدانان خالي از فايده نخواهد بود .در «كنگرهي اتحاديهي
بينالمللي جغرافيايي» 2در سال  1994در شهر پراگ ،ايدهي
برگزاري اين المپياد از سوي شركتكنندگاني از كشورهاي
هلند و لهستان مطرح و مقرر شد ،نخستين المپياد جغرافيا
با شركت پنج كشور در هلند برگزار شود .دومين المپياد در
سال  1998در پرتغال ،سومين دوره در سال  2000در كره
جنوبي ،چهارمين دوره در سال  2002در آفريقاي جنوبي
طي كنگرهي جغرافيدانان در اين كشور ،پنجمين دوره
در سال  2004در شهر گدانسك لهستان و ششمين
دوره در سال  2006در شهر بريسبان استراليا و
دورهي اخير (هفتمين) در ماه اوت گذشته در
شهر كارتاژتونس برگزار شد .اين المپياد در قالب
تيمهاي سه يا چهار نفرهي دانشآموزان زير 19
سال برگزار ميشود.

اساسنامهيالمپيادجهانيجغرافيا

ويژگيها

 .1المپيادهاي جهاني جغرافيا با هدايت و سازماندهي اتحاديهي
بينالمللي جغرافيدانان برگزار ميشوند.
 .2اهداف آنها به قرار زير است:
الف) ايجاد انگيزههاي فعال و عالقهمندي به مطالعات محيطي و
جغرافيايي در جوانان.
ب) تشريك مساعي در بحث پيرامون موضوعات مهم جغرافيايي،
به گونهاي كه در مدارس متوسطه سبب شود ،دانشآموزان به كيفيت
اطالعات جغرافيايي توجه كنند و عالقهمند شوند.
ج) تسهيل برقراري ارتباطات اجتماعي ميان جوانان كشورها و
تشريك مساعي و درك متقابل ملتها.
 .3اين المپياد مشتمل بر سه بخش هستند.
الف) آزمون كتبي،
3
ب) آزمون چند رسانهاي ،
ج) آزمون فعاليتهاي ميداني.
 .4المپياد مسابقهاي است ميان دانشآموزان  16تا  19ساله از
كشورهاي گوناگون كه طي يك رقابت جغرافيايي ملي انتخاب شدهاند.
 .5زبان رسمي المپياد انگليسي است.

شركتكنندگان

يكي از اهداف مهم برگزاري
المپيادهاي جهاني جغرافيا،
تسهيل برقراري ارتباطات
اجتماعي ميان جوانان كشورها و
تشريك مساعي و درك متقابل
ملتهاست

 .7عالوه بر تيم چهار نفرهي دانشآموزي ،دو سرپرست نيز جزو
دعوتشدگان خواهند بود:
الف) اين دو سرپرست بايد مرتبط و درگير با فعاليت آموزش جغرافيا
در آموزشوپرورش كشور خود باشند.
ب) هر دو سرپرست بايد بتوانند به زبان رسمي آزمون (انگليسي)
بنويسند و صحبت كنند.
ج) يكي از سرپرستان بايد عضو هيئت مديرهي بينالمللي ()4
باشد و حامي قطعي و مطمئن درخصوص محتويات هر آزمون تا
انتهاي برگزاري خواهد بود .او واجد اين شرايطي است كه ميتواند يكي
از اعضاي هيئت داوران المپياد باشد و حق رأي در اساسنامه ،مرور
پاسخهاي سؤاالت المپياد و سرخطهاي راهنما ،ترجمهي اصطالحات
جغرافيايي و غيره را دارد.
د) سرپرست ديگر شخصاً مسئول پاسخگويي به سؤاالت دانشآموزان
است.
هـ) هر دوي آنها بهطور موازي در ارزيابي گردهمايي نهايي
سرپرستان تيم كه در پايان المپياد تشكيل ميشود ،شركت خواهند
كرد.
 .8سازماندهندگان المپياد بعدي ميتوانند يك ناظر را به المپياد
اعزام كنند .ناظرين ميتوانند در همايش هيئت مديره بينالمللي شركت
كنند ،اما از حق رأي برخوردار نيستند.

آزمونها

 .9آزمونهاي المپياد به شرح زير اجرا ميشود:
الف) امتيازات اختصاص يافته در المپياد از قرار :آزمون كتبي 40
درصد ،آزمون چند رسانهاي  20درصد و آزمون فعاليتهاي ميداني 40
درصد نمرات آزمون را به خود اختصاص خواهد داد .عناصر اين سه
آزمون در روزهاي گوناگون برنامهريزي ميشوند .به عنوان نمونه ،سؤاالت
ادوار گذشته آزمون در وبسايت المپياد موجود است.
ب) دانشآموزان آزمونها را به صورت انفرادي و نه در قالب تيمي
پاسخ ميدهند .فعاليتهاي ميداني در قالب تيمي برگزار ميشوند ،اما
سؤاالت آزمون فعاليتهاي ميداني بهطور كامل به صورت انفرادي پاسخ
داده ميشوند.
ج) آزمونها براساس راهكار ترسيم شده توسط ستاد مستقل المپياد
است .آزمون ،هم شامل اطالعات جغرافيايي و هم كارهاي عملي در
جغرافياست.
د) كميتههاي تحت نظارت ستاد مستقل المپياد ،وظايف برگزاري
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 .6براساس بخش الف از بند  2اساسنامهي اتحاديهي بينالمللي
جغرافيدانان ،هر كشور شركتكننده تيمي متشكل از حداكثر چهار نفر
را به المپياد اعزام ميكند:
الف) دانشآموزان بايد از دورهي متوسطه (عمومي يا فني) و يا از
دانشآموزاني باشند كه در سال برپايي المپياد ،دورهي متوسطه را سپري
نكردهاند و هنوز وارد تحصيالت دانشگاهي نشدهاند.
ب) سن افراد شركتكننده بايد تا قبل از ماه برگزاري آزمون بين
 16تا  19سال تمام باشد.
ج) دانشآموزان بايد بتوانند به سؤاالت آزمون به زبان رسمي المپياد
(انگليسي) پاسخ دهند .براي غير انگليسي زبانان ،تسهيالتي در نظر

گرفته ميشود.
د) دانشآموزان بايد طي رقابتي ملي در زمينهي جغرافيا انتخاب
شده باشند.
هـ) دانشآموزان بايد سؤاالت آزمون را به صورت مستقل پاسخ
دهند.
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المپياد را برعهده دارند.
هـ) دانشآموزان بايد به سؤاالت به زبان رسمي المپياد پاسخ دهند.
و) همهي دانشآموزان شركت كننده در المپياد گواهينامهي
رسمي دريافت خواهند كرد 50 .درصد دانشآموزان شركتكننده يك
مدال دريافت خواهند كرد .مدالهاي اعطايي به ترتيب طال ،نقره و برنز
است.
ز) آزمونهاي المپياد برپايهي منشور بينالمللي آموزش جغرافياي
اتحاديهي بينالمللي جغرافيايي طرحريزي ميشود.
ح) نتايج المپياد به شكل ارائهي مدرك و اعطاي جوايز و ديپلمها،
طي تشريفات رسمي به برندگان اعالم خواهد شد.

ج) گفتوگو درخصوص تكاليف و وظايف المپياد و تصميمگيري
نهايي در اين رابطه قبل از شروع آزمونهاي المپياد.
د) حمايت و حفاظت نامحسوس ،و مرتبط با تكاليف و وظايف
المپياد.
هـ) نمرهگذاري تكاليف دانشآموزان كه اين وظيفه برعهدهي افراد
نيمه مستقل است .اين افراد از طرف هيئت مديرهي بينالمللي به عنوان
هيئت داوري تعيين ميشوند.
و) مراقبت در تصحيح پاسخها و دستهبندي منصفانهي برندگان.
ز) تلخيص نتايج المپياد.
ح) انتخاب كشور سازماندهندهي بعدي.

ستاد مستقل و هيئت مديرهي بينالمللي
 .10كار طوالني مدت و پيچيده براي سازماندهي المپياد ،با
ستاد مستقل المپياد است .اعضاي ستاد مستقل ،پيشاپيش آمادهي
سازماندهي المپياد بعدي هستند .كرسيهاي ستاد مستقل ،توسط
هيئت مديرهي بينالمللي ،بعد از رايزني باكرسي كميسيون در آموزش
جغرافياي اتحاديهي بينالمللي جغرافيا ،انتخاب ميشوند .كرسي ستاد
مستقل هر چهار سال يك بار انتخاب ميشود .دارندهي كرسي ممكن
است مجددا ً به اين سمت انتخاب شود.
الف) اتخاذ تدابير الزم در سازماندهي مؤثر و كيفيت باالي المپياد.
ب) آمادهسازي جهاني المپياد.
ج) ايجاد انگيزش براي اجراي مسابقات جغرافيايي در سطح ملي
(كشوري).
د) تعيين نواحي ،موضوعات و مهارتهاي جغرافيايي كه المپياد را
دربرميگيرد.
هـ) حمايت از بهروز كردن وب سايت المپياد.
و) فعاليتهاي مشورتي با اتحاديهي بينالمللي جغرافيايي و
كميسيون آنها در آموزش جغرافيا.
ز) يافتن سرمايهي ثابت براي المپياد بينالمللي جغرافيا.

موقعيت كشور سازماندهنده و برنامهريز المپياد
 .12المپياد توسط وزارت آموزشوپرورش يا يك يا چند مؤسسه
از مؤسسات مناسب كشوري كه هدايت المپياد را برعهده گرفتهاند،
سازماندهي ميشود .نقش اين وزارت و يا نهادهاي مذكور ،مشخص
كردن ادارهاي از ادارات تحت امر خود براي آمادهسازي و انجام تعهد براي
سازماندهي محلي است ،چنانكه در پي ميآيد:
الف) ايجاد اطمينان در مورد برخورد برابر با همهي نمايندگان
كشورهايشركتكننده.
ب) دعوت از شركتكنندگان سه المپياد قبلي و ديگر كشورهايي كه
براي حضور در اين المپياد مناسب هستند .درخواست شركت در المپياد
از كشورهايي كه در دورههاي گذشته در آن
شركت داشتهاند ،در اولويت قرار دارد .درخواست
از شش ماه قبل از برگزاري المپياد خواهد
بود .زمان شش ماه به كشورهايي كه خود
درخواست شركت در المپياد را دادهاند،
فرصت ميدهد به المپياد برسند.
ج) جلو انداختن اين
دعوتها كمتر از هشت ماه
قبل از اطالعرساني المپياد،
با توجه به ضرورت
ارائهي جزئيات المپياد و
ارائهي نامها و نشانيهاي
مؤسسات و اشخاص مسئول
به المپياد.
د) مشخص كردن
نواحي ،موضوعات و مهارتهاي
جغرافيايي كه در المپياد توسط
ستاد مستقل در نظر گرفته شدهاند،
براي كشورهاي شركتكننده از قبل.
هـ) فراهم آوردن جزئيات برنامهي المپياد،
شامل جدول زماني براي رقبا و نمايندگان ارشد كشورهاي
شركتكننده ،برنامهي گردشها و غيره .اين موارد از كمتر از سه

 .11در المپياد اخير ،از هر كشور شركتكننده يك نمايندهي ارشد
در هيئت مديرهي بينالمللي حضور دارد .اين كرسي يكي از كرسيهاي
ستاد مستقل در همايشهاي هيئت مديرهي بينالمللي محسوب
ميشود .تصميمات هيئت مديرهي بينالمللي توسط اكثريت اعضا اتخاذ
ميشوند .هر كرسي يك رأي دارد .تصميمات هيئت مديرهي بينالمللي
در نهايت فصلالخطاب است .هيئت مديرهي بينالمللي مسئوليتهاي
زير را برعهده دارد:
الف) كمك به ستاد مستقل و محل سازماندهندهي المپياد در
زمينهي هدايت المپياد مطابق اساسنامه.
ب) برپايي همايش رقبا به منظور تأمين لوازم المپياد از هر جهت.
هيئت مديرهي بينالمللي حق رد صالحيت رقبايي را دارد كه در همايش
تأمين لوازم المپياد شركت نميكنند .هزينههاي ناشي از خسارات وارده
در نتيجهي عدم شركت رقبا ،بايد توسط همان كشور تأمين شود.

ماه قبل از برگزاري المپياد براي كشورهاي شركت كننده ارسال
ميشود.
و) رسيدگي فوري بعد از ورود هر نمايندهاي كه از طرف رقبا
براي بررسي شرايط المپياد قبل از برگزاري المپياد اعزام ميشود.
ز) هدايت المپياد مطابق اساسنامه.
ح) پذيرش مسئول جنبههاي مالي المپياد و اطالعرساني آن
از يك سال قبل از برگزاري المپياد و اخذ مبلغ وروديه از كشورهاي
شركتكننده.
اساس و پايههاي مالي
 .13كشوري كه دانشآموزان را به المپياد اعزام ميكند،
موظف به پرداخت هزينههاي موارد زير است:
الف) هزينهي مسافرت دانشآموزان و همراهان آنها به
المپياد.
ب) پرداخت وروديه به محل برگزاري المپياد براي هر
دانشآموز و سرپرستان آنها.
لزوم پرداخت اين وجوه از يك سال قبل از برگزاري
المپياد به اطالع شركتكنندگان رسيده است.
 .14محل برگزاري ،هزينه نمودن امور مربوط به برگزاري
المپياد را برعهده خواهد داشت.

گزارش پاياني المپياد جهاني جغرافيا در بريسبان استراليا
بهترين دانشآموزان در زمينهي جغرافيا از  23كشور جهان در
ششمين المپياد بينالمللي جغرافيا از تاريخ  28ژوين تا  3جوالي در
بريسبان استراليا شركت كردند .اين المپياد با توافق اتحاديهي مستقل
المپياد بينالمللي جغرافيايي برگزار شد .المپياد  2006در ارتباط با
كنفرانس منطقهاي اتحاديهي بينالمللي جغرافيايي در  3تا  7جوالي
وسمپوزيوم آموزش جغرافيايي در  26ژوئن تا  2جوالي بود كه به
ميزباني انجمن سلطنتي جغرافيا از كويينزلند و اتحاديهي معلمان
جغرافياي استراليا برگزار شد.
اهداف المپياد بينالمللي جغرافيا عبارتاند از:
 .1ايجاد انگيزهي فعال ،عالقهمندي به مطالعات جغرافيايي و
محيطي در جوانان.
 .2مشاركت مثبت درخصوص بحث دربارهي مسائل مهم
جغرافيا در دورهي متوسطه.
 .3تسهيل برقراري ارتباطات اجتماعي ميان جوانان كشورهاي
و همچنين مشاركت در تفاهم ميان ملتهاست .زبان رسمي
بينالمللي المپياد جهاني جغرافيا انگليسي است.
شركتكنندگان در المپياد  2006در بريسبان ،از كشورهاي
استراليا ،بلژيك ،بلغارستان ،چين ،تايوان ،جمهوري چك ،استوني،
فنالند ،آلمان ،مجارستان ،التوي ،ليتواني ،مكزيك ،هلند ،زالند نو،
لهستان ،روماني ،روسيه ،عربستان ،اسلواكي ،اسلووني و بريتانيا
بودند .كشورهاي شركتكننده تيمي چهار نفره از دانشآموزان
دورهي متوسطه و دو نفر بزرگسال را به عنوان سرپرست آنها
در المپياد شركت دادند .سن دانشآموزان بين  16تا  19سال بود.
آنها طي يك آزمون كشوري انتخاب شده بودند.
آزمون المپياد سه بخش داشت 40 :درصد سؤاالت آزمون
تستي 40 ،درصد فعاليتهاي جدي ميداني و  20درصد آزمونهاي
چند رسانهاي .دانشآموزان تقريباً همهي تكاليف آزمون را به
صورت انفرادي به انجام رساندند .سه عنصر آزمون در روزهاي
متفاوتي برگزار شدند .براي اطالعات بيشتر به وبسايت المپياد به
نشاني  http://www.geoolympiad.orgمراجعه كنيد.
بخشي از دو روز فعاليتهاي ميداني دانشآموزان ،به
بررسي ويژگيهاي جغرافيايي «كلوين گراو» بريسبان گذشت.
وظيفهاي كه به عهدهي دانشآموزان گذاشته شد ،بررسي اين
ناحيهي شهري در چارچوب طرحهاي ارزيابي توسعهي اين
قسمت از بريسبان بود .در طول برگزاري المپياد ،هر بعدازظهر
تيمهاي شركتكننده بخشي از فرهنگ سرزمين مادري
خود را در قالب رقص و موسيقي محلي به نمايش گذاشتند؛
غروب زيبايي كه نتيجهي آن درك متقابل و دوستانهي
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آييننامهي نهايي
اين اساسنامه فقط توسط هيئت مديرهي بينالمللي و به
درخواست اكثريت الزم دارندگان حق رأي قابل تغيير
است .تغيير اين اساسنامه در صورتي امكانپذير
است كه از دو ماه قبل از برگزاري المپياد،
نمايندهاي از هر يك از كشورهاي
شركتكننده در المپياد تقاضاي تجديد
نظر در اساسنامه را به وسيلهي
پست الكترونيكي ارسال كنند.
هيئت مديرهي بينالمللي ممكن
است رأيگيري در اين خصوص
را چنانكه الزم باشد ،به صورت
شخصي ،با پست ،نمابر يا پست
الكترونيكي انجام دهد.
 .15مشاركت در المپياد
بينالمللي جغرافيا منوط به پذيرش
اساسنامه توسط وزارت آموزشوپرورش
يا ديگر مؤسسات پاسخگو به نمايندگي از
سوي كشورهاست.
 .16متن اصلي اين اساسنامه به زبان انگليسي
نوشته شده است.
ستاد مستقل المپياد

ژوپ واندر شي
6
هنك آنكون
7
كات برگ
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شركتكنندگان بود .طي اين المپياد ،تيمهاي شركتكننده به
ارائهي برخي از موضوعات مربوط به كشور خود ميپرداختند .ارائهي
اين موضوعات به تمايز قائل شدن ميان كشورهاي شركتكننده
كمك ميكرد .به عالوه ،دانشآموزان شركت كننده ،نمايش فرهنگ
خود را در گردش خارج از شهر بريسبان ارائه ميكردند .بعد از المپياد
بيشتر تيمها يك هفته به گردش در اطراف ناحيهي شمال و غرب
بريسبانپرداختند.
چه كسي برندهي المپياد شد؟ از ميان  96شركتكننده ،جك
بروچنيك از لهستان بهترين بود .ياكوب ردليكي از لهستان نفر
دوم و الكساندرا ليويا پتروسكا از روماني نفر سوم المپياد شدند.
مدال برندگان طي تشريفاتي ،با افتتاح سمپوزيوم آيجييو و توسط
رييس آن ،آدالبرتو و الگا ،ضمن تبريك به جغرافيدانان جوان اهدا
گرديد .تيمهاي برندهي اين المپياد به ترتيب عبارتاند از :لهستان،
استوني ،روماني ،هلند و استراليا بودند .تازه وارد و سازماندهندهي
ي كاري بزرگ انجام داد و در ارزيابي گردهمايي دانشآموزان
استرالياي 
و سرپرستان و تيمها گفت« :به اين المپياد خوش آمديد .المپياد
موفقيتي بزرگ و پيشرفت خوبي براي جغرافيا و درك متقابل
بينالمللي بود .به دليل سازماندهي باشكوه و حمايت كات برگ و
اتحاديهي استراليايي وي ،تشكر ميكنم».
اتحاديهي مستقل جغرافيدانان و سرپرستان تيمها توافق كردند،
به منظور پيشرفت المپياد و تداوم كارهاي تيمي ،شرايط برپايي المپياد
بينالمللي جغرافيا را در سال  2008در كشور تونس فراهم كنند.
ژوپ واندر شي
سرپرست اتحاديهي مستقل جغرافيدانان براي المپياد
آزمون چند رسانهاي المپياد جهاني جغرافيا بريسبان،
2006
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راهنمايي براي پاسخگويي به سؤاالت :به اساليدهاي
پاورپوينت نگاه كنيد و سؤاالت را به دقت بخوانيد .ما نيز سؤاالت
را براي شما ميخوانيم .با توجه به ميزان پيچيدگي سؤاالت  30تا
 90ثانيه به هر سؤال اختصاص دادهايم .اين آزمون چند رسانهاي 30
سؤال چهار گزينهاي دارد .تنها يك جواب صحيح است.
دايرهاي دور كلمهاي كه ميخواهيد انتخاب كنيد ،بكشيد .اگر
كلمهاي را اشتباه انتخاب كرديد ،آن را حذف كنيد و كلمهي ديگري
را انتخاب كنيد و دور آن خط بكشيد .موفق باشيد.
 .1در اينجا سه تصوير وجود دارد .هر سه تصوير از يك كشور
هستند .به دقت نگاه كنيد .كدام يك از كشورهايي كه در زير
آمدهاند ،محل تصويربرداري است؟ ما همهي تصاوير را دوبار نشان
ميدهيم.
الف) سنگال

ب) مصر
ج) ايران
د) اردن
 .2اين سه تصوير از يك كشور هستند .به آنها نگاه كنيد .اين
تصاوير از كدام يك از كشورهاي زيرند؟ ما همهي تصاوير را دوباره
نشان ميدهيم.
الف) ايتاليا
ب) نروژ
ج) پرتغال
د) بالروس
 .3اين تصوير از شهري بزرگ واقع در  10درجهي شرقي گرفته
شده است .المپياد بعدي در اين شهر برگزار ميشود .كدام يك از
شهرهاي قرار گرفته در همان طول جغرافيايي شهر موجود در تصوير
است؟
الف) هامبورگ وليبرويل
ب) سنت پترزبورگ وكيگالي
ج) باكو و سامرا
د) لندن واكرا
 .4اين تصوير از شهر دبي ،كدام يك از پديدههاي زير را به تصوير
ميكشد؟
الف) گرم شدن جهاني كرهي زمين
ب) اثر گلخانهاي
ج) افزايش ترافيك هوايي
د) جهاني شدن
 .5اين نقشه نشاندهندهي:
الف) توزيع جهاني مهاجرت در اواخر سال  1990است.
ب) توزيع جهاني محمولههاي هوايي در اواخر سال 1990
است.
ج) توزيع جهاني حمل و نقل نفت در اواخر سال 1990
است.
 .6اين جدول ،اميد به زندگي را در بدو تولد در بعضي از
كشورهاي جنوب شرقي نشان ميدهد .نام يك كشور در اين
جدول نيامده است .آن كشور كدام است؟
الف) الئوس
ب) ميانمار
ج) ويتنام
د) مالزي
 .7اين شكل ويژگيهاي كشوري را در نيمكرهي جنوبي
نشان ميدهد .نام اين كشور چيست؟
الف) آرژانتين
ب) كوبا
ج) نيجريه
د) جمهوري آفريقاي جنوبي

 .8اگر اين دو قطعه زمين را كنار هم قرار دهيد ،شكلي را
ميسازيد از:
الف) شيلي
ب) سومالي
ج) نروژ
د) پرو
 .9نام كشوري كه به رنگ سبز تيره رنگآميزي شده است،
چيست؟
الف) كامرون
ب) آنگوال
ج) گابن
د) گينه
 .10در اين تصوير ،شما منظرهاي جذاب از فوران آتشفشان
كوه اتنا را در سال  2002از ايستگاه فضايي بينالمللي ميبينيد
كه شايد يكي از تماشاييترين عكسها از اين فوران باشد .در
حاشيهي اين فعاليت ،تصوير بهطور مرتب نشاندهندهي كدام
مورد است:
الف) اثر باد بر جهت فوران
ب) فاصلهي بين كوه اتنا و ديگر كوههاي آتشفشاني
ايتاليامونند استرومبولي
ج) آسيبي كه در اثر آتشفشان به زندگي مردم سيسيل وارد
آمده است.
د) جريان گدازه كه نشاندهندهي زمانهاي متفاوت فوران
است .تيرهترين اليه ،آخرين فوران را نشان ميدهد.
 .11نقشهي «گوگل ارت» را با تصوير مقايسه كنيد.
تصويربرداري از كدام جهت صورت گرفته است؟
الف) شمال غرب
ب) شمالشرق
ج) جنوب شرق
د) جنوب غرب
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 .12تصوير ،يك سد عظيم برق آبي را نشان ميدهد .در
كدام سه كشور اين نوع سد عظيم را مييابيد؟
الف) هندوستان ،ژاپن ،بنگالدش
ب) دانمارك ،اسپانيا ،شيلي
ج) برزيل ،روسيه ،چين
د) استوني ،مصر ،اياالت متحده
 .13اين تصوير مرز بيان دو كشور را نشان ميدهد.
مستحكمترين مرز دنيا ميان كدام كشورها قرار دارد؟
الف) فنالند و روسيه
ب) هند و پاكستان
ج) كره شمالي و كره جنوبي
د) سوريه و لبنان
 .14كدام شهر به وسيلهي سونامي كمتر تهديد شده است؟
الف) هونولولو ،اياالت متحده
ب) مانيل ،فيليپين
ج) توكيو ،ژاپن
د) بوگوتا ،كلمبيا
 .15در اينجا سه تصوير ديده ميشود .اين تصاوير را دوباره نشان
خواهيم داد .همهي تصاوير در اين شهر يا نزديكي اين شهر برداشته
شدهاند .اين شهر در شمال خط استوا قرار گرفته است .نام اين شهر
چيست؟
الف) گالسكو
ب) سيدني
ج) والپاريزو
د) برن
 .16به تصوير نگاه كنيد .كشوري را كه ميبينيد ،تقريباً 125
ميليون سكنه دارد .اگر شما از پايتخت اين كشور به  9000كيلومتري
شرقي برويد ،نزديك شهري خواهيد بود كه در تصوير بعد ميبينيد.
اين شهر تراكم جمعيتي كمي در مقايسه با ديگر شهرهاي بزرگ دارد.
شهري كه در تصوير نشان داده شده ،چه شهري است؟
الف) نيويورك
ب)مكزيكوسيتي
ج) لوس آنجلس
د) ونكوور
 .17اين تصوير از پايتخت كشوري برداشته شده است كه 32
ميليون نفر جمعيت دارد .حكومت آن پادشاهي و پايتخت آن هم
عرض جغرافيايي «لوس آنجلس» و «اوزاكا» است .نام اين شهر
چيست؟
الف) تهران
ب) قاهره
ج) رباط
د) اسكندريه

13
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 .18به تصوير ماهوارهاي قطب جنوب نگاه كنيد .نام
كشورهايي كه مدعي بيشترين مساحت از قطب جنوب هستند،
در كدام مورد آمده است؟
الف) نروژ و استراليا
ب) روسيه و اياالت متحده
ج) آرژانتين و شيلي
د) بريتانيا و فرانسه
 .19در كدام قسمت از سيارهي ما بيشترين مقدار ( 90درصد)
آب شيرين يافت ميشود؟
الف) در درياي خزر
ب) در گرينلند
ج) در درياچههاي بزرگ در اياالت متحده
د) در قطب جنوب
 .20در تصوير پسري  12ساله را ميبينيد كه نقشهي كشورش
را رسم ميكند .اين پسر كجا زندگي ميكند؟
الف) در مراكش
ب) در مصر
ج) در هندوستان
د) در سومالي
 .21در اينجا دو تصوير وجود دارد .آنها را در دو نوبت نشان
ميدهيم .كدام شرح در مورد آنها درست است؟
الف) اولي چشمانداز استپي در كنگو و دومي چشمانداز ساوان
در كامرون است.
ب) اولي پالنتيشني قديمي در مالزي و دومي چشمانداز
ساوان در مغولستان است.
ج) اولي چشمانداز استپي در مالزي و دومي چشمانداز ساوان
در سودان است.
د) اولي چشمانداز ساوان در كامرون و دومي چشمانداز استپي
در مغولستان است.
 .22به تصوير ماهوارهاي نگاه كنيد .كدام شرح در مورد آن
درست است؟ براي سكنهي استراليا  ........................است.
الف) صبح تابستان
ب) بعدازظهر پاييز
ج) صبح زمستان
د) بعدازظهر بهار
 .23جامعهاي كه امروزه با جهاني شدن به وجود آمده ،همان
جامعهي اطالعاتي است .در اينجا چه نوع جامعهي اطالعاتي
نشان داده شده است؟
الف) سرويسهاي اطالعاتي ديپلماتيك بينالمللي
ب) آژانسهاي (كارگزاريها) اطالعاتي ملل متحد
ج) سازمانهاي اطالعاتي غيردولتي
د) نهاد اطالعاتي صنايع نساجي

 .24به اين نقشه نگاه كنيد .خط ساحلي كيپ كد (اياالت
متحده) به صورت بريده بريده نشان داده شده كه در نتيجهي جريانات
اقيانوسي و ماسهي ساحلي به وجود آمده است .حركت غالب آب در طول
خط ساحل كيپ كد از  .................ميآيد.
الف) جنوب
ب) شمال
ج) شرق
د) شمالغرب
 .25اين كاريكاتور نشاندهندهي:
الف) باسوادي است.
ب) عدم تعادل نيروي كشورها در تجارت جهاني است.
ج) تغيير آب و هواي نامتعادل جهان است.
د) عدم تعادل در اندازهي كشورهاست.
 .26نام پديدهي مورد نظر درخصوص اين شهر چيست؟
الف) خور تابگيري
ب)تشعشع
ج) مهدود
د) فون
 .27پيدايش كوهها عمدتاً به دليل  ......................است.
الف)ايزوستازي
ب) دگرگوني
ج) زمين ساخت صفحهاي
د) هوازدگي
 .28همانطور كه شما در جهتي مستقيم جابهجا ميشويد ،تغييرات
آب و هوا نيز چنين است .با توجه به نمودارها آب و هوايي  1تا  ،3كدام يك
ي
از ترتيبات زير اين تغيير را بهتر نشان ميدهد؟ در نمودارها ،خطوط منحن 
دما و ستونها بارندگي را نشان ميدهند.
الف) 3-2-1
ب) 1-2-3
ج) 1-3-2
د) 3-1-2

نمودار 1

نمودار 2

نمودار 3

 .29به اين تصوير ماهوارهاي و راهنماي دماي زير نقشه نگاه
كنيد .اين تصوير در چه ماهي گرفته شده است؟
الف) پنجم سپتامبر
ب) پنجم دسامبر
ج) پنجم مارس
د) پنجم ژوين
 .30حدود  20ثانيه ،فيلمي پخش ميشود .به دقت آن را نگاه
كنيد .اين فيلم را دوباره خواهيد ديد .سپس موارد زير را بخوانيد
و بگوييد مناسبترين عنوان براي فيلم چيست؟
الف) پانتانال ،سرزميني مرطوب در آمريكاي جنوبي
ب) تغيير آب و هوا در برزيل
ج) شكار غيرقانوني حيوانات وحشي در آمريكاي جنوبي
د) جنگلهاي مانگرو نزديك رودخانهي پارانا و پاراگويه

پينوشت
kaikania@yahoo.com

منابع
)1. IGEO (International Geography Olympiad
)2. IGU (International Geographical Union
3. Multimedia Test
4. International Board
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برنامهي المپياد جهاني جغرافيا در بريسبان استراليا از 28
ژوئن تا  30جوالي
اولين روز ـ چهارشنبه  28ژوئن 2006
صبح و بعدازظهر :ثبتنام شركتكنندگان
در پايان بعدازظهر :معرفي هيئت مديرهي بينالمللي مطابق
اساسنامه و ترجمهي راهنماي شرايط
بعد از شام :افتتاح رسمي و برعهده گرفتن نقشها
دومين روز ـ پنجشنبه  29ژوئن 2006
صبح :نوشتن پاسخ آزمون .هيئت مديرهي بينالمللي و
پاسخهاي آزمون را بررسي ميكند.
بعدازظهر :ديدن مناظر طبيعي (در صورت امكان گردش در
جنگل)
بعد از شام :نشست به منظور آمادگي براي فعاليتهاي ميداني،
با شركت سرپرستان گروههاي شركتكننده در سمپوزيوم .CGE
در صورت تمايل ،حاصل داوري پاسخها نوشته ميشود.
سومين روز ـ جمعه  30ژوئن 2006
صبح تا نزديكي ظهر :فعاليتهاي ميداني
صبح و بعدازظهر :نوشتن پاسخهاي هيئت داوري
اواخر بعدازظهر :داوري
شام :ارائهي فعاليت به صورت نشست تيمي و به طور موازي

چهارمين روز ـ شنبه  1جوالي 2006
صبح :اعالم نظر داوري درخصوص فعاليتهاي ميداني .هيئت
مديره و پاسخ سؤاالت فعاليتهاي ميداني را بررسي ميكند.
بعدازظهر :ديدن مناظر طبيعي (در صورت امكان گردش در
رودخانه) و اظهار نظر داوري.
شام :آيين فرهنگي
پنجمين روز ـ يكشنبه  2جوالي 2006
صبح :آزمون چند رسانهاي .هيئت مديرهي بينالمللي آزمون
چند رسانهاي و جواب سؤاالت آن را بررسي ميكند.
اواخر صبح و ابتداي ظهر :داوري فعاليتهاي ميداني و آزمون
چند رسانهاي
انتهاي صبح و اول بعدازظهر :گردش در طبيعت (حياتوحش
استراليا)
شام :حضور در ساحل و مشاهدهي هيئت مديره و تأئيد
جوايز
ششمين روز ـ دوشنبه  3جوالي 2006
صبح :حضور در كنفرانس اتحاديهي بينالمللي جغرافيدانان و
انجام تشريفات اهداي مدال
پايان صبح :نشست سرپرستان تيمهاي شركتكننده براي
ارزيابي المپياد
بعدازظهر :خداحافظي

5. Joop van der schee
6. Henk Ankoné
7. Kath Berg
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مهارتهاي
جغرافيــــايي

كــاربــــــرد
فنـاوريهاياطالعات
جــغـرافـيـايـي
درزنجـيرهيتأميـنو
لجستيـك بازرگـاني
جمشيد عينالي

دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامهريزي روستايي،
دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه

فرامرز طهماسبي

دستيار علمي دانشگاه پيام نور قيدار
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مسيريابي وسايل نقليه و مديريت لجستيكي (پشتيباني)
در هر شركت كه با بخشهاي بازرگاني ،حمل و نقل و خدمات
تجاري در يك منطقهي نسبتاً وسيع همكاري ميكند ،ضرورت
دارد و ميتواند در تسهيل وظايف پيچيدهي آنها اثرگذار باشد.
اين وظايف را ميتوان با استفاده از «سيستم اطالعات جغرافيايي»
( ،)GISبهعنوان عضو اصلي فناوري اطالعات كه نقش مهمي
در توليد و گردش اطالعات زمين ـ مرجع دارد ،انجام داد .اين

سيستمها به شيوهاي كام ً
ال اتوماتيك ،درجهي پيچيدگي وظايف را
با بهرهگيري از روابط و الگوهاي مناسب جغرافيايي كاهش ميدهد
و بهعنوان پايهاي براي تصميمگيري بهتر معرفي ميشود .كاربرد
 GISدر مواردي از قبيل رديابي و رهگيري ناوگان ،تحليلهاي
مسير ،عملكردهاي انبارداري ،1مديريت امكانات و تسهيالت و انبار،2
زمانبندي و مسيرگزيني ،3از بسياري از مشكالت موجود ميكاهد.
لزوم بهكارگيري سيستمهاي اطالعات جغرافيايي در مسيرگزيني و
لجستيك ،دسترسي به هنگام به دادههاي موثق ،صحيح و بسيار
زيادي است كه معموالً كمتر در دسترس هستند.
كليدواژهها :فناوريهاي اطالعات جغرافيايي ،مديريت ناوگان/
باربري ،تحليل مسير

فناوريهاي اطالعات جغرافيايي
براي درك بهتر كاربردهاي  GISدر فعاليتهاي بازرگاني،
بهويژه لجستيك بازرگاني ،ابتدا به ماهيت دادههاي جغرافيايي و
مكاني (تعريف  GISو )GPSو نقش آن در تهيهي اطالعات مورد
نياز  ،ICTسيستم  Open GISو همگرايي دادههاي جغرافيايي،

سيستمهاي اطالعات جغرافيايي
از ديدگاه پيكلز ،)1995( 4هر تعريفي از  GISبه اين امر
بستگي دارد كه زمينه و ديدگاه آن از سوي چه كسي ارائه
ميشود .همچنين او مدعي است تعاريف  GISبا توسعهي فراتر
فناوري و كاربردها 5به سرعت تغيير ميكند 6.امروزه با توجه به
پيشرفتهاي بسيار سريع جوامع ،تعريف ما از  GISتعريفي مبتني
بر روابط فناوريهاي ارتباط از راه دور ،مانند موبايل ،GPS ،وب و...
خواهد بود .بهطور كلي ،از يك سيستم اطالعات جغرافيايي براي
جمعآوري ،ذخيره و تجزيه و تحليل دادههايي استفاده ميشود
كه موقعيت جغرافيايي ،يك مشخصهي اصلي و مهم براي آنها
محسوب شود .بهعبارت ديگر ،اين سيستمها براي جمعآوري و
تجزيه و تحليل تمامي اطالعاتي كه به نحوي با موقعيت جغرافيايي
در ارتباط هستند ،بهكار برده ميشوند .واحد تحليل در اين سيستم
براساس اليههاست (شكل .)1
از طرف ديگر GIS ،صرفاً براي توليد اطالعاتي بهكار ميرود
كه مورد نياز كاربران متفاوت سيستم باشند .كاربر ممكن است
يك شخص يا گروهي از اشخاص (صادركنندگان و فعاالن ساير
بخشهاي بازرگاني) ،يا يك سازمان دولتي يا خصوصي و ...باشد.
نيازهاي كاربران تعيين ميكند ،يك  GISچه عملكردهايي بايد
داشته باشد و چه نيازهايي را بايد پاسخ گويد .براي اينكه اطالعات
براي كاربران مفيد واقع شود ،بايد صحيح ،با كيفيت خوب ،به
هنگام و به شكل قابل استفادهاي ارائه شود .در نهايت ،قابليتهاي
 GISبهوسيلهي مشتريان آن ارزيابي خواهد شد GIS .جريان
انتقال اطالعات در داخل سازمان و انتقال اطالعات بين سازمان و
سازمانهاي ديگر را بهطور بنيادي تغيير ميدهد.اين تغيير بيشتر
جنبهي سازماني دارد تا تكنيكي .براي سازمان بسيار مهم است
كه چه كسي ،تا چه حد و چگونه به اطالعات دسترسي داشته
7
باشد.
دادههايسرشماريومنطقهبندي
شبكهي حمل و نقل
منطقهبنديبازار
مراكز خريد و فروشگاهها
سايتهايصنعتي
اطالعات جمعآوري شده در اليههاي
متفاوت كه به يك مكان خاص
اختصاصدارند.
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مقدمهاي بر لجستيك
معموالً مشتريان از مجراهاي متفاوتي مانند تلويزيون ،اينترنت،
راديو و ساير روشهاي تبليغات و كاتالوگها ،از چگونگي خدمات
بازرگاني مطلع ميشوند .براي خريداري و دريافت كاال هم دو راه
پيش رو دارند :اول ،تأمين مستقيم .يعني مشتريان به بازار فروش
كاال مراجعه ميكنند و بالفاصله كاالهاي مورد نياز خود را دريافت
ميدارند .در اينجا فرايند تأمين به پايان ميرسد .و دوم ،تأمين
نيازمنديها به روش غيرمستقيم است .در اين روش ،فروشندگان
و خريداران در محيطي مجازي و با استفاده از رمزهاي شناسه
و انتشار بليتهاي مجازي و ساير جزئيات كه در سيستم انجام
ميگيرند ،در تماس باهم قرار ميگيرند .در اين روش ،مشتري
پس از بررسي تطبيقي كاالها و مشخصات آنها روي بليت ،كاالي
مورد نياز خود را انتخاب ميكند و فروشنده كاالي خواسته شده را
به نشاني مشتري تحويل ميدهد .اين نشانيها مبتني بر شيوهي
كدبندي جغرافيايي هستند .تا اين زمان ،هنوز كاالي انتخاب شده
در انبار شركت قرار دارد .كاال با استفاده از وسيلهي حمل و نقلي
كه در مسير عبوري نشاني اعالم شده است ،همراه با ساير كاالهاي
خريداري شده در آن مسير ،ارسال ميشود .موارد باال همگي در
مديريت زنجيرهي تأمين ديده ميشوند.
در هر يك از موارد باال ،دادهها و اطالعات جغرافيايي و زمين
مرجع نقش مؤثري دارند و بهعنوان عاملي كليدي براي كاهش
هزينهها عمل ميكنند كه ميتوان از آنها در مقياس بزرگ در
امور مرتبط با گمرك بهره گرفت .دادههاي جغرافيايي در اين
زنجيره ،پاسخ پرسشهاي زير را ميدهند:
 وسيلهي نقلي ه چه مسيري را طي كند تا كاالها و خدمات،
به موقع و با حداقل هزينه به چند آدرس متفاوت تحويل شود.
 توزيعكنندهي كاالها و خدمات ،براي ارائهي آنها به
بازارهاي جديد و فروشندگان جديد ،چه مدت زماني را بايد صرف
كنند؟
 بارگيري ،حمل و تحويل كاال توسط ناوگان شركت چگونه
انجام شود؟
در سيستم اطالعات جغرافيايي ( ،)GISبا بهرهگيري از
قابليتهاي مسيرگزيني ،آدرسدهي و رمزگذاري (كدينگ)
زميني ،مديريت زنجيرهي تأمين آسان ميشود .همانطور كه در
زنجيرهي تأمين اشاره شد ،يكي از مهمترين مراحل اين زنجيره،
رهگيري وسايل نقليه و اعزام به موقع ناوگان است كه بيشتر با
مسيرگزيني و مواردي از اين دست سروكار دارد.

 ICTو در نهايت ،كمكي كه اين فناوريهاي اطالعاتي به لجستيك
و زنجيرهي تأمين ميكند ،ميپردازيم.
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شكلهاي 1و  .2ساختار اليههاي متفاوت سيستم اطالعات جغرافيايي (عينالي)1384،

بهطور كلي GIS ،از اوايل دههي  1990در زمينههاي متفاوت
فعاليتهاي بازرگاني و تجارت مورد استفاده قرار گرفته است .اين
كاربردها ،با پيدايش فناوريهاي بدون سيم و وب ،بهطور قابل
توجهي گسترش يافتهاند .منافع اين سيستم در مواردي مانند
«سيستم پشتيباني تصميمگيري»« ،8تجارت هوشمند» ،9و
10
اطالعات عمومي و عملكردي ،آشكار است.
ماهيت دادههاي  GISو ابزارهاي جمعآوري آنها
ويژگي اصلي فعاليتهاي بازرگاني و تجارت و زيرساختهاي
آنها« ،مكاني بودن» 11آنهاست12.عالوه بر اين ،محققان سهم
دادههاي مكاني را در بخش فعاليتهاي بازرگاني بين  80تا 90
درصد دادههاي مورد نياز براورد ميكنند 13.به همين دليل ميتوان
از دادهها ،اطالعات و نقشههاي زمين مرجع براي تحليل وضع
موجود اين فعاليتها بهره گرفت .اين موضوع با توجه به اين نكته
كه امروزه  GISقابليت زيادي در بهكارگيري فرمتهاي متفاوت
دادهها از قبيل انواع دادههاي بانكهاي اطالعات آماري ،فايلهاي
اتوكد با فرمت  ،DXFفايلهاي تصويري  JPGو ،...و «استاندارد
تبديل دادههاي فضايي» (SDTS) 14دارد ،اهميت مييابد.
اكنون  GISتوانايي ايجاد يكپارچگي بين دادههاي كسبشده
از منابع متفاوت ،تحليل و نمايش تصويري آنها را داراست و در
نهايت راهحلهايي ارائه ميدهد كه بهعنوان يك پلتفرم مستقل
براي انواع سختافزارها ،سيستمهاي عامل ،شبكهها ،بانكهاي
اطالعاتي ،ابزارهاي توسعه ،رايانههاي شخصي متصل به وب،
كاربران دستگاههاي  PDAو گيرندگان موبايلها قابل استفاده
15
هستند.
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م تعيين موقعيت جهاني
سيست 
16
استفاده از « »GPSبهعنوان يكي از فناوريهاي جغرافيايي
در لجستيك ،باعث كاهش هزينهها ،صرفهجويي در وقت و باال
رفتن ضريب اطمينان در اين فرايند ميشود كه اثرات مستقيمي
بر گسترش فعاليتها و اثربخشي آنها خواهد داشت .استفاده از
دادهها و اطالعات  GISو  DGPSبهصورت سهبعدي با اتصال به
حداقل چهار ماهواره از  24ماهوارهي فعال در شكل كدهاي عددي،
امكانپذير است .كدهاي دريافتي از اين طريق در نرمافزاري قابل
ذخيره و بازيابي است كه دقت آن بستگي به دستگاه گيرندهي
 GPSمورد استفاده دارد .با بهكارگيري  DGPSاين دقت در
17
حداكثر ممكن صورت ميگيرد.
براي مثال ،يك شركت بازرگاني فعال در توزيع كاال در شهر
«هانوفر» آلمان ،با بهرهگيري از قابليتهاي  GISو  ،GPSطرح
جديدي را براي توزيع به موقع كاال در محورهاي درونشهري و
18
برونشهري ارائه داده است.
در اين سيستم ،وانتها به  12دوربين ويديويي مجهز شدهاند
كه هر كدام ميتواند ،بهوسيلهي راننده تنظيم و مديريت شود.
وسايل نقليه به دو دستگاه  GPSبهصورت سيستم تعيين موقعيت

استفاده از « »GPSبهعنوان يكي از
فناوريهاي جغرافيايي در لجستيك ،باعث
كاهش هزينهها ،صرفهجويي در وقت و
باال رفتن ضريب اطمينان در اين فرايند
ميشود
جهاني زوجي يا  DGPSتجهيز شدهاند كه با استفاده از شيوهي
درونيابي از دادههاي  GPSدر قلمروهاي شهري با دقت مكاني و
فضايي ،با حداقل خطاي سه متر براي هر وسيلهي نقليه ،تصاوير
اشيا و پديدههاي اطراف آن را نشان ميدهد .براي بررسي يك شهر
با جمعيت  250هزار نفر و  62هزار ساختمان ،تنها  130ساعت
بررسي و  250ساعت پردازش بعد از بررسي الزم است .اطالعات
ممكن است داخل خودروهاي سيستم ناوبري با يك روش چند
19
رسانهاي (مولتيمديا) تلفيق شوند.
تجربهي ديگر ،سرويسدهي خدمات پستي اياالتمتحده به
خودروهايي است كه به امواج راديويي و  GPSمجهز هستند .اين
اقدام با دقت و سرعت باال صورت ميگيرد .امواج راديويي ،با انتشار
موج و تشخيص امكان خودرو ،با فواصل مشخص به مركز كنترل
نرمافزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي  ،ESRIگزارش ميدهد.
تفسير سيگنالها و سيستم ارسالي پستي نيز روي نقشهي شهر
با استفاده از نمادهايي نمايش داده ميشود .اين سيستمها
بهطور «بالدرنگ» 20سيستمهاي كنترل ترافيك را تحت پوشش
قرار ميدهند و واحد اعزامكنندهي خودرو ،با توجه به ترافيك
مسيرهاي ارتباطي ،به انتخاب بهترين مسير اقدام ميكند .بدين
ترتيب مدت تأخير به حداقل ميرسد .امروزه ،سيستم فروشگاهي
در شهرهاي بزرگ ،با توجه به قابليتهايي كه در سيستم اطالعات
جغرافيايي و  GPSوجود دارد ،با ارائهي هرچه سريعتر خدمات
خود و سيستم نظارت بالدرنگ براي خودروهاي خود و تأمين
جريان وسايل نقليه در مسيرهاي بهتر ،باعث بهبود و اثربخش و
زمانبندي بهتر ميشود.
ي ارتباطات و اطالعات و فناوريهاي اطالعات
فناور 
جغرافيايي
فناوري ارتباطات و اطالعات ،به تمامي فناوريهايي كه در
جمعآوري ،انتقال ،ذخيره و بازيابي ،پردازش ،انتشار و نمايش
اطالعات مورد استفاده قرار ميگيرند ،گفته ميشود .امروزه
«فناوري اطالعات» ،21به منظور افزايش سرعت و دقت فعاليتهاي
متفاوت اجتماعي و اقتصادي و در نتيجه باال بردن بهرهوري آنها
بهكار گرفته ميشود.
توسعهي كاربري فناوري اطالعات به منزلهي فراهم كردن
شرايطي است كه بتوان در كليهي زمينههاي اجتماعي و اقتصادي،
از فناوري اطالعات بهره گرفت و امروزه مورد توجه همهي فعالين
توسعهي اقتصادي و اجتماعي و بنگاههاي اقتصادي است .سعي

بر آن است كه از اين طريق ،موجبات تسريع در امور ،بهبود در
22
كيفيت ،كاهش هزينه و سهولت استفاده فراهم شود.
بررسي كاربرد قابليت فناوريهاي جغرافيايي بهويژه  GPSدر
تلفيق ،تحليلهاي متقابل ،بصريسازي و ...اطالعات ،باعث افزايش
كارايي  ICTدر فرايند برنامهريزي توسعه ميشود .اين فرايند
داراي سه جنبهي مهم زير است:23
 مرحلهي دريافت و توليد اطالعات؛
 مرحلهي تبادل اطالعات؛
 مرحلهي نمايش اطالعات.
اطالعات و جريان صحيح آن ،براي توسعهي اقتصادي و
بازرگاني منطقهاي انعطافپذير ،به منزلهي يك نقطهي قوت
بهشمار ميآيد 24.توجه به اين نكته كه تأمين دادههاي مكاني
و تبديل آنها به اطالعات توسط فناوريهاي جغرافيايي صورت

استفاده كننده محلي
با نرم افزار رسم نقشه

ميگيرد و اين اطالعات بخش قابل توجهي از كل اطالعات ICT
را در بخش بازرگاني شامل ميشود ،اهميت آن را آشكار ميسازد.
ميتوان گفت فناوريهاي زمين مرجع و  ICTمكمل هم هستند
و اين رابطه براي تأمين اطالعات و جريان آن در جامعه به منظور
توسعهي فعاليتهاي بازرگاني تعيينكننده است؛ بهطوري كه
امروزه فرايند توليد و انتقال اطالعات توليد شده ،با بهرهگيري از
سيستمهاي  GISبدون سيم سيستم  WAPو اينترنت 25صورت
ميگيرد 26.اين فرايند باعث كاستن از نابرابريهاي دسترسي به
27
اطالعات مكاني و فضايي در مناطق متفاوت جغرافيايي ميشود.
با اين توصيف GIS ،نوين بخش تفكيكناپذير زيرساختهاي
اطالعاتي در بيشتر سازمانهاست.
فناوري  GISروابط ،پيوندها و الگوهايي را كه عمدتاً در يك
مجموعه از دادهها و اطالعات بهطور آشكار مشخص نيستند،

مجموعه اطالعات
مسير عبور اطالعات

سرويس دهنده وب

استفاده كننده روي شبكه با
نرم افزارهاي رسامي ديگر

استفاده كننده محلي با نرم افزار
اتوكد در شبكه محلي

پيوند به نرم افزارهاي ديگر
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دادههاي  GISدر زمينهي بازرگاني در سطوح
متفاوت (محلي ،منطقهاي ،ملي و بينالمللي)،
حجم وسيعي از دادههاي مكاني با فرمتهاي
متنوع را در برميگيرد كه به فضاي بااليي براي
ذخيرهسازي و انتقال نياز دارند

تشريح ميكند و توانايي سازمانها را براي تصميمگيري بهتر بر
پايهي همهي عوامل مرتبط افزايش ميدهند .همچنين عالوه بر
بهبود تصميمگيري ،به افزايش قابليت دسترسي به اطالعات در
بخش بازرگاني كمك شاياني ميكند 28.سيستمهاي مبتني بر وب
و موبايل  ،GISتوانايي رقابتپذيري واحدهاي تجاري و بازرگاني
را افزايش ميدهند 29.فناوري  GISهمچنين با اينترنت و خدمات
مبتني بر وب مورد استفاده قرار ميگيرد ،30كه در بحث Open
 GISبه آن اشاره شد.
در بحث  Open GISاشاره شد ،دادههاي  GISدر زمينهي
بازرگاني در سطوح متفاوت (محلي ،منطقهاي ،ملي و بينالمللي)،
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حجم وسيعي از دادههاي مكاني با فرمتهاي متنوع را در برميگيرد
كه به فضاي بااليي براي ذخيرهسازي و انتقال نياز دارند .چنين
امري لزوم استفاده از يك سرور دادههاي زميني را بيان ميكند
كه بتواند با استفاده از اينترنت كمهزينه و قابل دسترسي عمل
كند 31.اين نقطهي تركيب فناوريهاي اطالعات جغرافيايي و ICT
است.
از جمله مزاياي تركيب فناوريهاي جغرافيايي با ICT
كاربرپسند (رايانههاي كوچك ،تلفن همراه و سيستمهاي بدون
سيم ،رايانههاي همراه و ...قابل نصب روي ناوگان) ،باال بردن
قابليت دسترسي سريع به اطالعات ،استفادهي آسان و كمهزينه
و استفادهي جامعتر از  GISدر زمينهي بازرگاني استGIS 32.
مبتني بر وب و تلفن همراه در راستاي ايجاد يك سيستم باز با
همكاري ساير علوم ژئوماتيك ،دادههاي زمين مرجع را از منابع
متفاوت مانند حسگرها ،موبايل GPS ،و ...تأمين ميكند( 33شكل
 )3و با بههنگامسازي بانك دادهها ،به كاربران اطالعات مناسبي
را ارائه ميدهد.
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فناوري  GISمبتني بر وب و موبايل ،و بيسيم ،انقالبي در
بهكارگيري دادههاي زمين مرجع و گردش آنها در بخش بازرگاني
بهوجود آورده است .زيرا با فراهم ساختن پايگاه دادههاي فضايي
ـ مكاني ،بهكارگيري  ،GPSارتباط با وب ،تلفن همراه،PDA ،
زيرساختهاي مخابرات سلولي و ...نقش مهمي در توليد و جريان
اطالعات ايفا ميكند .البته در اين ارتباط ،دادههاي متنوع و بسيار
زياد جغرافيايي( 34از منابع متفاوت و با فرمتها و پسوندهاي
گوناگون) در انبارهي اطالعات 35مديريت و دستهبندي ميشوند
تا هنگام نياز كاربران يا برنامهريزان ،بازيابي شوند و مورد استفاده
قرار بگيرند 36.بهعالوه ،با استفاده از سيستمهاي خبره و هوشمند،
تحليلهاي الزم و هدفمند با ارائهي سناريوهاي متفاوت روي
اطالعات بهصورت خودكار انجام ميگيرد.
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نمونههايي از كاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي باز در
شبكهي توزيع كاالها
انتقال دادههاي مكاني و جغرافيايي از طريق اينترنت داراي
مسائل خاصي است كه از جملهي آنها ،عالوه بر اتصال اينترنت،
ميتوان از سرعت دسترسي به اينترنت و زيرساختهاي شبكهي
مرتبط نام برد .دادههاي  GISدر زمينهي بازرگاني در سطوح
متفاوت (محلي ،منطقهاي ،ملي و بينالمللي) حجم وسيعي از
دادههاي جغرافيايي و مكاني را شامل ميشود كه به فضاي بااليي
براي ذخيرهسازي و نگهداري آنها نياز است .37اين امر لزوم استفاده
از يك سرور دادههاي زميني را آشكارا بيان ميكند كه ميتواند
با بهره گرفتن از محيط اينترنت و با هزينهي كم صورت گيرد .در

خصوص بهرهگيري از اين قابليتها و امكانات ،تعداد زيادي تجارب
جهاني وجود دارند كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
 در كشور كره دريافت ،ثبت و سرويسدهي دادههاي مكاني
و جغرافيايي براي سيستم رديابي تجاري در حمل كاالها و ...با
38
استفاده از دادههاي نقشه و سرورهاي اينترنت صورت ميگيرد.
 استفاده از فناوريهاي جغرافيايي مانند  GISو GPS
درمديريت ناوگان وانتهاي توزيع پول ،از قبيل زمانبندي حركت،
برنامهريزي مسير در زمان يكسان ،مراقبتهاي امنيتي و ...براي
برنامهريزي زمان شارژ پول و تخليهي خودپردازها در دهلينو و
بهمنظور كاهش هزينه ،ارائهي خدمات مناسب و جلوگيري از
اتمام پول در ATMها ،افزايش اعتماد مردم و رقابت بيشتر ،امكان
نظارت و مديريت بيشتر ،بهبود مسيريابي ،تأمين امنيت ،كاهش
39
هزينه و توزيع پول نقد توسط وانتها را فراهم آورده است.
 در ايرلند ،از سيستم مديريت وب پايهي سرزمين،
براي خدمات تجاري از قبيل رهگيري وسايل نقليه يا سيستم
40
 Trackingبهطور گسترده استفاده ميشود.
 در آلمان ،سيستم مسيريابي براي خطوط دوچرخه ،توزيع
41
كاالها و ...توسعه يافته است.
 در اياالتمتحده ،بررسي اكتشافات زمينشناسي ،با استفاده
از مجموعه دادههاي يكپارچه براي مطالعهي پوشش سرزمين،
42
حمل و نقل و دادههاي جغرافيايي انجام شده است.
 دستيابي به  GISدر محيط خدمات اينترنتي از طريق
تلفن همراه ،با دسترسي به سيستم  44 PDA ،43 WAPو ...و
محدوديت انتقال دادهها و اطالعات زمين مرجع از اين طريق،
به عدم پوشش آن در بعضي مناطق و كمبود دادهها و نقشههاي
زمين مرجع موثق ،و ...برميگردد .خدمات وبپايه در ارتباطات
تلفن همراه ،بهطور آزمايشي در پروژههاي تحقيقاتي در آمريكاي
شمالي ،اروپا و آسيا ارائه شدهاند .يكي از اين نمونهها ،پروژهي
« »Nexusدر دانشگاه اشتوتگارت آلمان است .در اين سيستم،
عالوه بر انتقال داده بهصورت سهبعدي ( ،)3Dاز سيستم دريافت
45
 DGPSاستفاده شده است.
 در مناطقي كه شبكهي بهرهبرداري از تلفن همراه داراي
تراكم مناسبي است ،امكانپذيري آن براي تعيين موقعيت نقاط در
رابطه با موقعيت آنتنهاي فرستندهي سيگنالهاي تلفن ،توسط
46
تلفن همراه تعيين ميشود .بهعنوان نمونه ،در شهر «هانوفر»
آنتنهاي تلفن همراه شهري تا  35كيلومتري از مركز شهر،
خدمات بازرگاني را بهويژه در بخش حمل و نقل ارائه كردهاند.
نتايج بررسيها نشان دادهاند كه موقعيتيابي اين سيستم بين 70
متر در فضاي باز و  200متر در محيط درهها و مناطق كوهستاني،
داراي دقت قابل مالحظهاي است 47.امتياز تلفن همراه مذكور
اين است كه به خط مستقيم براي ارتباط با ماهوارههاي GPS
نياز ندارد .همچنين ،موقعيتيابي و كار با اين دستگاهها براي
شبيهسازي و نمايش حركت وسايل نقليهي متحرك و در حال

حركت ،كارايي بااليي دارد.
حال به نمونههايي از زمينهي فعاليت لجستيك بازرگاني كه
كاربرد فناوريهاي اطالعات جغرافيايي باعث بهبود تصميمگيري،
برنامهريزي و نظارت مؤثر در راستاي كاهش هزينهها و مديريت
بهتر ميشود ،اشاره ميكنيم:
تحليلمسير
با استفاده از اين نوع تحليل كه مختص فناوري  GISاست ،در
اياالت متحده حجم و شدت ترافيك ساالنهي جادهها و مسيرهاي
ارتباطي متفاوت روي نقشه تحليل ميشود و تقريباً همهي خيابانهاي
شهري ،مسيرهاي جادهاي و ...در سطح منطقه از اين نظر اطالعاتي را
ارائه ميكنند .سيستم تحليل مسير با بهرهگيري از انواع دادههاي توليد
شده ،مسيرهاي مناسب و كافي را معرفي ميكند كه هر وسيلهي نقليه
را از نظر حمل بار و ميزان هزينهي گرفته شده براي آن ،كنترل ميكند.
بهعالوه اين سيستم ،مسير حركت ،سرعت حركت ،جهت حركت ،نقاط
توقف و ...را روي نقشه نمايش ميدهد.
عملياتانبارداري
بيشتر انبارها و زيرساختهاي نگهداري كاال ،از مسائل مشتركي
از نظر كاربردهاي مسيريابي و مسيرگزيني كه توضيح داده شد ،رنج
ميبرند .بهجاي نقاط كور و موقعيتهاي بالاستفاده ،ما در عمليات
انبارداري با قفسهها و رديفهايي كه نوع خاصي از كاال در هر يك از
آنها نگهداري ميشود ،روبهرو هستيم .سيستم كنترل موجودي تصميم
ميگيرد كه خودروي خاصي مجموعهاي مشخص از كاالها را حمل
كند ،يا براي بارگيري و تخليهي بار مخصوصي از ماشين فوركليفت
ت تراك استفاده شود تا به اين ترتيب ،ميزان انتظار براي بارگيري و
ليف 
ترخيص به حداقل ممكن كاهش يابد.

پی نوشت
1. Warehouse Operations
2. Facilities and Depot Managemetn
3. Routing and Scheduling
4. Pikles

 .5فناوريهايي مثل سيستمهاي مبتني بر  ،Webموبايل پايه و فناوري تلفن
سلولي
.هيوود6. 1381 ،
.آرانوف7. 1375 ،
)8. Decision Support System (DSS
9. Intelligent Business
10. GIs Factory, 2003.
11. Spatial Data
12. Wahi, 2000; Konnecny, 2002; Raina, 2003.
13. Huxhold, 1991&Forster, 2003.
14. Spatial Data Transfer Standard
15. Brasi, 2004.
)16. Global Position System (GPS
17. Adam Theiss, et al, 2004’ NGDIR, 1383; Konnecny,
G(2), 2002.
18. Koneeny, G(1), 2002.
19. Koneeny, G(1), 2002.
20. Real Time
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مديريت تسهيالت و انبار
مديريت تسهيالت و انبار بهعنوان يكي از مهمترين زيربخشهاي
زنجيرهي تأمين و لجستيك در بخش بازرگاني مطرح است .تجزيه و
تحليلهاي علمي و مبتني بر اطالعات دقيق براي مكانيابي انبارها،
محلهاي نگهداري كاالها با در نظر گرفتن جميع عوامل اثرگذار
جغرافيايي ،ارتباطات ،جمعيت مصرفكننده ،اقتصادي و ...بايد با
مطالعهي بسيار 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 سيستم ارتباطات و حمل و نقل ،شبكههاي قابل
دسترس ،و تجهيزات و وسايل حمل و نقل بستگي دارد .سيستمهاي
« »ArcLogistics Routeو « ،»ARC/INFOابزارهاي مناسبي براي
نظارت و ارائهي سناريوهاي موجودي كاال در فرايند زنجيرهي تأمين
هستند .سيستم بايد با همكاري بخش تقاضا برنامهريزي شود و فرمتي
را ارائ ه كند كه در عين جامعيت ،بتواند جنبههاي متفاوت فعاليتهاي
مرتبط را در نظر بگيرد.
48

نتيجهگيري
همانگونه كه در اين مطالعه ديده ميشود ،دادههاي
جغرافيايي و اطالعات پردازش شدهي حاصل از آن ،با توليد دانش
فضايي ميتواند منبع عظيمي از دانش قابل استفاده بهشمار آيد
كه نقش مهمي در توسعهي همه جانبهي ملي و منطقهاي ايفا
ميكند .با تأكيد بر اين موضوع كه دادههاي جغرافيايي سهم بااليي
از اطالعات بخش بازرگاني و تجارت را تشكيل ميدهند و نقش
پشتيباني مؤثري در تأمين اطالعات مورد نياز  ICTدارند ،در
صورت تلفيق مناسب فناوريهاي اطالعات و فناوريهاي اطالعات
جغرافيايي ،بهويژه  GISو  GPSو تلفن همراه ،ميتوان از آن
براي برنامهريزي توسعهي بازرگاني درهمهي سطوح محلي ،ملي
و منطقهاي ،بهويژه در مباحث زنجيرهي تأمين و لجستيك بهره
گرفت كه نمونههاي تجارب كشورها مورد اشاره در اين تحقيق
گوياي آن است.

)21. Information Technology (IT
 .22دانشگاه صنعتي اميركبير ،دفتر مكالمات فوق تكنولوژي3 ،ـ22/1
23. Tu, 2000.
24. Yunfeng, 1999.
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48. Facilities and Depot Management.
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مدرسه ی راهنماییآیتاهلل سعیدیمرند بهعنوان نمونه بررسی شد

در

معیــــــارهای
مکــانیـــابی

مــــــدارس و
ارزیــابـیآنها

علــیاکبــــر رحمانپـور

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری
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چکیده
برای ارائهی خدمات آموزشی مطلوب ،کاربریهای آموزشی
باید معیارهایی را در مکانیابی و استقرار در محل رعایت کنند .این
معیارها به دو گروه تقسیم میشوند:
الف) معیارهای عمومی مانند سازگاری ،آسایش ،کارایی،
مطلوبیت ،سالمتی و ایمنی.
ب) معیارهای اختصاصی مانند شرایط استقرار کاربری در
محیط (از جمله همجواریهای مناسب و سازگار و محدودیتهای
همجواری) و معیارها و مشخصات پایهای مکان اختصاص یافته
(مانند شعاع عملکرد مفید ،جمعیت زیر پوشش و قطعات تفکیکی).
اگر این معیارها بهطور کامل تحقق نیابند ،کاربریهای آموزشی
قادر به ایفای نقش خود نخواهند بود .از اینرو ،برای حصول اطمینان
از رعایت معیارها مکانیابی و شرایط استقرار در مکان ،در این مقاله

به ارزیابی کیفی این کاربریها پرداخته شده است .به این منظور،
وضعیت موجود مدارس از لحاظ میزان انطباق با معیارهای ذکر شده
به وسیلهی ماتریسهای سازگاری ،مطلوبیت ،ظرفیت و وابستگی
مورد ارزیابی قرار گرفت .این ماتریسها معیارهای متفاوتی را از
جهات متفاوت مورد ارزیابی قرار میدهند.
مدرسهی راهنمایی آیتاهلل سعیدی شهر مرند به این روش
مورد ارزیابی قرار گرفته شد و نتایج آن حکایت از  80درصد سازگاری
کامل در ماتریس سازگاری 87/5 ،درصد مطلوبیت کامل در ماتریس
مطلوبیت50 ،درصد کام ً
ال متناسب در ماتریس ظرفیت و 62/5درصد
کام ً
ال مناسب در ماتریس وابستگی است.
کلید واژهها :کاربری ،کاربری آموزشی ،مدارس راهنمایی،
مکانیابی ،ارزیابی ،معیار ،ماتریس

جغرافیدانان همواره در تکوین نظریات
مکانیابی در راستای حداکثر کردن سود و
به حداقل رساندن هزینهها در استفاده از
زمین شهری سهیم بودهاند
ضواب��ط مکا نیاب��ی ،در وضع چن��دان مطلوبی ق��رار ندارند.
س��رانهی پیش��نهادی ط��رح جامع به کاربر یهای آموزش��ی
 4 /1مترمرب��ع اس��ت که در وض��ع موجود ،فق��ط  1 /51متر
مرب��ع آن تحق��ق یافته و بهط��ور متوس��ط تنها 47درصد از
ضوابط شهرس��ازی در مدارس آن رعایت ش��ده اس��ت.
معیاره�ای مکانیاب�ی کاربریه�ای آموزش�ی
تعیی��ن ی��ک معی��ار کل��ی و فراگی��ر ب��رای مکا نیاب��ی
کاربر یهای ش��هری ،بهدلی��ل تفاو تهای فرهنگ��ی ،طبیعی
و غی��ره ،در جوامع متفاوت کاری بس��یار مش��کل اس��ت .با
وج��ود این ،این معیارها در کل جوامع بش��ری در پی هدف
واحد (تأمین رفاه و آس��ایش بش��ری) هس��تند ،در بیش��تر
م��وارد وج��وه مش��ترکی دارند .ای��ن معیاره��ا در دو گروه
عموم��ی و اختصاص��ی طبقهبن��دی میش��وند:
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مقد مه
مکا نیاب��ی بهین��ه ب��رای فعالیتها ،هم��واره مورد توجه
علم��ای اقتصاد و جغرافیدانان بوده اس��ت .جغرافیدانان در
کنار اقتصاددانان براس��اس رس��التی که در زمینهی تغییرات
فضای��ی و مکان��ی حاکم ب��ر پدید هها داش��تهاند ،همواره در
تکوی��ن نظریات مکا نیابی در راس��تای حداکثر کردن س��ود
و به حداقل رس��اندن هزینهها در اس��تفاده از زمین ش��هری
س��هیم بود هان��د [ 1یکانیف��رد.]1380:16 ،
امروزه عالوه ب��ر دیدگا ههای اقتص��ادی (حداکثر کردن
س��ود و به حداقل رساندن هزینهها) که در استفاده از زمین
ش��هری باید م��ورد توجه ق��رار گیرن��د ،بهدلی��ل پیچیدگی
نیازهای بش��ری و به تبع آن ،پیچیدگی روزافزون نظا مهای
(سیس��تمهای) ش��هری ،ب��دون داش��تن نگ��رش نظا ممن��د
و تعری��ف معیاره��ای دقی��ق ،اس��تفاده از زمی��ن ش��هری و
مکا نیاب��ی فعالیتها براس��اس آن ،پاس��خگویی مناس��ب به
ای��ننیازه��امق��دورنخواه��دب��ود.
یکی از نیازهای اساس��ی س��کونتگا ههای بش��ری که باید
بهصورت جمعی پاس��خ داده ش��ود ،نیاز به آموزش است .از
اینرو ،در برنامهریزی ش��هری بهوی��ژه برنامهریزی کاربری
اراض��ی ش��هری ،کاربر یهای آموزش��ی از حی��ث اختصاص
زمی��ن کاف��ی ،مکا نیاب��ی و طراح��ی ،از جای��گاه مناس��بی
برخوردار هس��تند و با وجود تفاو تهایی که در س��رانههای
اختصاص یافته و پیش��نهاد شده به کاربر یهای آموزشی در
مناطق گوناگون جهان وجود دارد ،در بیش��تر کش��ورها این
کاربر یه��ا بعد از کاربرهای مس��کونی ،ش��بکههای ارتباطی،
فضاهای س��بز و باز از مقام چهارم برخوردار هس��تند .س��هم
اختص��اص یافت��ه به این کاربر یهای از س��رانههای ش��هری
بر اس��اس اس��تانداردهای تعریف شده در ایران ،حدود 4 /4
مت��ر مربع و س��هم م��دارس راهنمای��ی از آن 1 /2متر مربع
2
اس��ت.
کاربر یهای آموزش��ی بنا به ماهیت و سطوح فعالیتشان:
او الً  ،باید در محلی اس��تقرار یابند که در فعالیت خود و سایر
کاربر یها مزاحمت و ممانعتی بهوجود نیاورند (س��ازگاری).
ثانیاً  ،مکان استقرارش��ان ش��رایط الزم را برای فعالیت آ نها
داش��ته باش��د (مطلوبیت) .ثالثاً  ،حوز هی عملک��ردی معینی
داشته باش��ند (ظرفیت) .رابعاً  ،برای ارائهی خدمات مطلوب
از ی��ک س��و ب��ه فعالیت و خدم��ات پ��ار های از کاربر یهای
دیگ��ر نی��از داش��ته و از س��وی دیگ��ر از بعض��ی کاربر یها
فاصلهی مناس��ب داش��ته باشد (وابس��تگی و دوری گزینی).
براین اس��اس ،هر یک از کاربر یهای آموزش��ی (مهدکودک،
دبس��تان ،راهنمای��ی و )...در فراین��د برنامهری��زی کاربری
اراضی ش��هری ،بعد از تعیین حوز هی عملکردی در سلس��له
مراتب تقس��یمات کالبدی ش��هری (واحد همس��ایگی ،محله،

ب��رزن ،ناحیه ،منطقه و )...با رعایت س��ایر ضوابط و معیارها،
مکا نیابی و طراحی میش��وند .م��دارس راهنمایی و خدمات
ارائه ش��ده از س��وی آ نها ،از جمله نیازهای آموزشی است
ک��ه در سلس��له مراتب تقس��یمات ش��هری با لح��اظ نمودن
آس��تانهی جمعیتی مورد نیاز و ش��عاع عملکردی در برزن یا
محله ،با رعایت س��ایر ضوابط اس��تقرار مییابند.
در تکمی��ل فراین��د برنامهریزی راهب��ردی ،برای حصول
اطمین��ان از صح��ت اس��تقرار کاربر یها و ارائ��هی خدمات
بهین��ه ،وضعی��ت موج��ود کاربر یه��ا ب��ه رو شه��ای کمی
و کیف��ی م��ورد ارزیابی ق��رار میگیرند تا در ص��ورت نیاز،
تغیی��رات الزم در برنامهه��ای آت��ی اعم��ال ش��وند.
در این مقاله تالش ش��ده است ،معیارها و استانداردهای
مربوط به مکا نیابی مدارس بیان ش��ود و سپس با مقایسهی
ای��ن معیارها با داد هه��ای مربوط به وضعی��ت نمونهی مورد
مطالعه (مدرس��ه راهنمایی آیتاهلل س��عیدی شهر مرند) ،به
ارزیابی کیفی این کاربری با رو شهای ارائه ش��ده ،ش��امل:
ماتریسه��ای س��ازگاری ،مطلوبی��ت ،ظرفی��ت و وابس��تگی
پرداخته ش��ود .و با تحلیل نتایج ارزیابی ،پیش��نهاداتی برای
برطرف کردن کاس��تیهای آن ارائه ش��ود.
نمونهی مورد نظر یکی از مدارس نوس��از شهر مرند بود
که بیش��تر معیارهای شهرس��ازی در آن رعایت ش��ده است.
بیش��تر کاربر یهای آموزش��ی این ش��هر ،از حیث سرانهها و
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 .1معیارهای عمومی مکانیابی کاربریهای شهری
هدف از هر گونه برنامهریزی شهری و به تبع آن ،برنامهریزی کاربری
اراضی شهری ،تأمین رفاه اقتصادی ،اجتماعی و آسایش شهروندان است.
لذا برای حصول آن در مکانیابی کلیهی کاربریهای شهری ،اعم از
آموزشی و غیره ،باید معیارهای زیر رعایت شوند:
الف) سازگاری :مطابق این معیار ،کاربریهای ناسازگار باید دور از
هم و کاربریهای مکمل در کنار هم مکانیابی شوند.
ب) آسایش :کاربریهای متفاوت باید از نظر فاصله ،زمان و سهولت
دسترسی مکانیابی شوند.
ج) کارایی :در مکانیابی و اختصاص مکانی به فعالیت خاص،
اقتصادی بودن و بهرهوری آن باید مورد مطالعه قرار گیرد.
د) مطلوبیت :در مکانیابی فعالیتها ،باید مطلوبیت از نظر
چشمانداز ،عوامل طبیعی و ...مدنظر قرار گیرد.
هـ) سالمتی :در اختصاص زمین به فعالیتهای خاص برای تأمین
سالمتی و داشتن شهری سالم ،باید به تراکم ،استانداردهای سرانه ،مسائل
زیستمحیطی ،میراث فرهنگی ،آلودگیها و غیره توجه شود.
نومال
و) ایمنی :در مکانیابی کاربریها باید امنیت و تأمین جا 
مردم و منابع عمومی در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی مورد توجه
3
قرار گیرد.
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 .2ضوابط اختصاصی مکانیابی کاربریهای آموزشی
عالوه بر معیارهای عمومی که برای مکانیابی کاربریهای
آموزشی ذکر شد ،کاربریهای آموزشی متناسب با فعالیت و خدمات
اختصاصی که ارائه خواهند داد ،باید معیارهای خاصی را رعایت کنند.
کاربریهای آموزشی (مهدکودک ،کودکستان ،دبستان ،مدرسهی
راهنمایی ،دبیرستان ،دانشکده و دانشگاه) ،از آنجا که سطوح فعالیتی و
حوزهی عملکردی متفاوتی دارند ،هریک برای ارائهی خدمات بهینه باید
معیارهای خاصی را در مکانیابی و طراحی رعایت کنند.
مدرسه در سلسله مراتب تقسیمات کالبدی شهر ،عنصر شاخص
هر برزن و در مواردی محله محسوب میشود و با رعایت معیارهای
اختصاصی در درون محالت شهر مکانیابی میشود .دیدگاههای موجود
در معیارهای مکانیابی مدارس از تنوع زیادی برخوردار است .در ادامه،
فقط یک دیدگاه که عمومیت دارد ،به همراه معیارهایی که سازمان
متولی این کاربریها بر آن صحه گذاشته است ،مطرح میشود.
دیدگاه عمومی ،معیارهای اختصاصی مکانیابی مدارس را دو گروه
زیر طبقهبندی کرده است:
 دستهی اول ،معیارهای مربوط به شرایط استقرار مدارس در
محیط:
الف) همجواریهای مناسب و سازگار:
 .1همجواری با زمینهای بازی و ورزشی کوچک؛
 .2همجواری با مؤسسات و مراکز فرهنگی؛
 .3همجواری با فضای سبز عمومی؛
 .4همجواری با بافتهای مسکونی.

ب) محدودیتهای همجواری:
 .1حداقل باید از کارگاههای صنعتی مزاحم 500متر فاصله داشته
باشد.
 .2از خیابانهای اصلی بهدور باشد.

دستهی دوم ،معیارها و مشخصات پایهای مکان اختصاصیافته:
الف) شعاع عملکرد مفید :هر مدرسه باید در داخل يک برزن
در محلی استقرار یابد که حداکثر مسافت طی شده توسط دانشآموزان
برای دسترسی به آن ،از  1200متر بیشتر نباشد.
ب) جمعیت زیرپوشش :بهطورمتوسط 10هزار نفر (جمعیت
متوسط یک برزن) با رعایت حداکثر شعاع عملکرد ،مفید است.
ج) قطعات تفکیکی :باید متناسب با تعداد دانشآموزان تحت
4
پوشش و سرانههای پیشنهادی باشد.
سازمانهای متولی ،معیارهای زیر را در مکانیابی مدارس مورد
تأکید قرار دادهاند:
الف) کاربریهای سازگار :همجواری با کاربریهای مسکونی،
فرهنگی ،فضای سبز و...
ب) کاربریهای ناسازگار :همجواری با انواع کاربریهای
آلودهکنندهی هوا (صنایع ،ترمینالها و ،)...آالیندههای صوتی (بزرگراهها،
فرودگاهها ،راهآهن ،مراکز تجاری پر رفتوآمد و )...و آالیندههای محیطی
(فاضالبها ،کشتارگاهها ،دامداریها ،گورستانها ،بیمارستانها و.)...
ج) شرایط محیطی:
 .1اوضاع طبیعی زمین:
 پرهیز از احداث مدارس در زمینهایی با شیب بیش از  8درصد
و در مناطق کوهستانی با شیب بیش از 15درصد.
 پرهیز از احداث مدارس در زمینهای سست و با مقاومت کم ،در
مسیر قنوات دایر و متروک ،نقاط پست و سیل گیر ،مسیلها ،گسلها،
نقاط بهمنگیر و با احتمال ریزش کوه.
 پرهیز از احداث مدارس در زمینهای حریم خطوط انتقال نیرو.
 .2جهتیابی:
 پرهیز از احداث مدارس در مسیرهای بادگیر شدید.
 احداث در جهت آفتابگیر و تهویهی سهل.
 .3دسترسی و شعاع آن:
 عدم ارتباط مستقیم با خیابانها ،جادههای اصلی ،چهارراهها،
میدانها و شبکههای پرترافیک.
 امکان دسترسی کلیهی وسایل نقلیهی امدادرسانی به مدرسه.
5
 رعایت حداکثر شعاع دسترسی ( 15دقیقه پیاده).
ارزیابی کاربریهای آموزشی از حیث رعایت معیارها
ارزیابی یکی از ضرورتهای فرایند برنامهریزی و ضرورتی برای
اطمینان از صحت برنامه وکفایت عملکردهای آن برای رسیدن به
اهداف و یا تجدیدنظر در تدوین برنامهی آتی است .برای ارزیابی الزم
است ،معیارها و ضوابط عمومی و اختصاصی استقرار کاربری در محیط،
مشخصات پایهای مکان هر نوع کاربری و استانداردهای مربوط به آن

که از سوی مشاورین شهرسازی در فرایند برنامهریزی کاربری اراضی
شهری تعریف شده و از سوی متولیان آنها تأیید شده است ،با وضعیت
موجود به شیوههای کمی و کیفی مقایسه و ارزیابی شود تا میزان متابعت
کاربریها از معیارهای مذکور و نهایتاً میزان سازگاری ،مطلوبیت و غیرهی
آنها معلوم شود.
کاربریهای آموزش را میتوان از دو لحاظ ارزیابی کرد:
الف) ارزیابی کمی :براساس مقایسهی سرانهی کاربری مورد
مطالعه در وضع موجود با استانداردهای مربوط به آن کاربریها و یا از
طریق مدلسازی و پیشبینی نیازهای فعلی و آتی ،صورت میگیرد.
ب) ارزیابی کیفی :در این روش ویژگیهای کیفی که برای
مکانیابی و استقرار کاربریهای متفاوت در یک محل در ارتباط با
یکدیگر الزم است ،بهوسیلهی چهار ماتریس (سازگاری ،مطلوبیت،
ظرفیت و وابستگی) با اطالعات بهدست آمده از وضع موجود کاربریها
6
ارزیابی میشود.

 .1ماتریس سازگاری
ماتریس سازگاری متأثر از این دیدگاه است که فعالیت کل
کاربریهای استقرار یافته در یک منطقه ،نباید در ارائهی خدمات
مزاحم و مانع یکدیگر باشند .این ماتریس براساس معیارهایی که برای
همجواری هر کاربری تعریف شده است ،با توجه به وضعیت موجود
همجواریهای همان کاربری ،به ارزیابی این موضوع میپردازد و نهایتاً
یکی از این حالتها قابل تصور خواهد بود :کاربریهای مورد مطالعه
ال سازگارند ،کام ً
با یکدیگر کام ً
ال ناسازگارند ،نسبتاً ناسازگارند ،و یا
7
بیتفاوتاند.
براساس اطالعات جدول 1که ضوابط و معیارهای استقرار مدارس
در جوار سایر کاربریها را مطرح کرده است ،به ارزیابی ماتریس
سازگاری نمونهی مورد مطالعه (مدرسهی راهنمایی آیتاهلل سعیدی)
با سایر کاربریها اطراف آن (دبستان ،باغ ،تجاری ـ محلهای ،گذرگاه
عابر پیاده و گذرگاه سوارهی کند رو) پرداخته شده است.

جدول .1ضوابط و معیارهای استقرار مدارس در جوار سایر کاربریها
همجواریهای کام ً
ال سازگار

همجواریهای نسبت ًا سازگار همجواریهای بیتفاوت همجواریهای نسبت ًا ناسازگار همجواریهای ناسازگار

ی با کاربری آموزشی  .1همجواری با گذران اوقات  .1همجواری با مؤسسات  .1همجواری با مؤسسات  .1همجواری با مکانهای
 .1همجوار 

(مهد کودک ،دبستان ،راهنمایی و فراغت (پارک کودک ،و پارک ورزشی و مراکز فرهنگی ورزشی و مراکز فرهنگی (سینما بهداشتی درمانی (بیمارستان)
دبیرستان)

 .2همجواری با مؤسسات ورزشی

ناحیه و منطقه)

(زمین های بازی و ورزشی کوچک)

و مراکز فرهنگی (کتابخانه)

(سینما و تئاتر)

و تئاتر)

 .2همجواری با مراکز اداری

(تکیه و حسینیه)

(تکیه و حسینیه)

نیروی انتظامی)

 .2همجواری با مکان مذهبی  .2همجواری با مکانهای مذهبی و انتظامی (فرمانداری و
 .3همجواری با مراکز  .3همجواری با مکانهای  .3همجواری با مؤسسات

 .4همجواری با تجاری (محلهای

 .4همجواری با تأسیسات (مراکز آتشنشانی)

 .5همجواری با مکان مذهبی

 .5همجواری با مراکز صنعتی (صنایع سبک)

 .6همجواری با مراکز بهداشتی

 .6همجواری با مراکز (زمینهای کشاورزی و باغات)

با هر مقدار تراکم

و هفتگی)

(مسجد محله)

درمانی (مرکز بهداشت و پزشک
مستقل)

عمومی)

 .4همجواری با تأسیسات حیاتی استادیوم)

حیاتی (مراکز آتشنشانی)

 .5همجواری با مراکز صنعتی

(صنایع سبک)

 .6همجواری با مراکز تولیدی

تولیدی (زمینهای کشاورزی  .7گذرگاههای همجواری با

و باغات)

 .7همجواری با مکانهای گذران

 .7همجواری با گذرگاههای

 .8همجواری با فضای باز

سریع)

اوقات فراغت (پارک محله و برزن)
(زمینهای بازی شهری)

 .9همجواری با گذرگاههای

حملونقل (پیادهرو و سوارهی

محلهای کندرو)

مأخذ :پورمحمدی 113 :1382 ،و .114

حمل و نقل (سوارهی

حمل ونقل (سوارهی سریع)

دوره یبیستوچهارم/شمارهی/3بهار1389

 .3همجواری با بافتهای مسکونی

بهداشتی درمانی (حمام بهداشتی درمانی (حمام عمومی) ورزشی (سالن ورزشی و

27

جدول .2ارزیابی ماتریس سازگاری مدرسهی راهنمایی آیتاهلل سعیدی

کاربریهای همجوار

مسکونی

فضای سبز

آموزشی

حملونقل

تجاری

با کاربری مورد مطالعه
در وضع موجود

با تراکم متوسط

دبستان

باغات

محلهای

محلهای با حرکت کند

وضعیت کاربردی

کام ً
ال سازگار

کام ً
ال سازگار

بیتفاوت

کام ً
ال سازگار

کام ً
ال سازگار

مأخذ :پیشین.
 .2ماتریس مطلوبیت
در این روش ،سازگاری بین یک کاربری و محل استقرار آن ارزیابی
میشود .بدینصورت که هر کاربری برای ارائهی خدمات بهطور استاندارد به
مکانمناسبیازنظراندازهوابعادزمین،موقعیت،شیب،خصوصیاتفیزیکی،
دسترسی،تأسیساتوتجهیزات،آلودگیهاوکاربریهایهمجوارنیازدارد.
بامقایسهیاینعواملباوضعیتموجودکاربری،میزانمطلوبیتآنتعیین
میشود و در صورت نیاز ،در برنامهی بعدی رهنمودهای جدید دخالت داده
میشوند 8.اینروشبرایمطالعهومقایسهیانفرادیکاربریهابسیارمناسب
است.لذابامقایسهیاطالعاتجدول 3بااطالعاتجدول،4میزانمطلوبیت
مدرسهی آیتاهلل سعیدی در جدول  5نشان داده شده است.
 .3ماتریس ظرفیت
این روش بهدنبال ارزیابی این مطلب است که« :آیا یک کاربری
براساس مقیاس و حوزهی فعالیتش متناسب با سطوح متفاوت تقسیمات
کالبد شهر استقرار یافته است یا نه؟» کاربریهای آموزشی (مهدکودک،
مدرسهی ابتدایی ،مدرسهی راهنمایی ،مدرسهی متوسطه ،دانشکده و)...

هرکدام در تقسیمات کالبدی شهر جایگاه و حوزه عملکردی معینی دارند
و تقسیمات کالبدی شهر نیز (واحد همسایگی ،زیرمحله ،محله ،برزن،
ناحیه ،منطقه و شهر) هریک سطوح فعالیت خاصی را میطلبند .اگر
مکان استقرار کاربریها و حوزهی عملکردی آنها با تقسیمات کالبدی
منطبق نباشد ،آسایش و رفاه شهروندان سلب و مسائل بیشتری برای شهر
9
فراهممیشود.
جدول،6تناسبسطوحمتفاوتآموزشیراباسطوحگوناگونتقسیمات
کالبدیشهرنشانمیدهد.براساساطالعاتاینجدول،هرسطحازکاربری
آموزشیازنظرحوزهیفعالیتیمیتواندپنجحالتداشتهباشد.
نمونهی مورد مطالعه (مدرسهی آیتاهلل سعیدی) از نظر تقسیمات
کالبدی شهر دقیقاً داخل یک واحد همسایگی و تقریباً نزدیک لبهی بیرونی
یکیازمحالتمسکونیاستقراریافتهاست.ضمنآنکهکلمحلهراپوشش
میدهد ،به دلیل پذیرش تعدادی دانشآموز از روستاهای اطراف ،حوزهی
عملکرد آن فراتر از محله است و فعالیت ناحیهای دارد.
جدول  .4مشخصات سایت مورد مطالعه (مدرسهی راهنمایی آیتاهلل سعیدی)

جدول  .3استانداردهای محل استقرار (سایت) مدارس
الف) ابعاد زمین 7000 :متر مربع برای  600دانشآموز
ب) موقعیت زمین :آفتابگیر ،و دور از مسیر بادهای شدید

الف) ابعاد زمین 7234 :متر مربعـ تعداد دانشآموز  542نفر
ب) موقعیت زمین :کام ً
ال رعایت شده
ج) شیب زمین :کام ً
ال رعایت شده
د) خصوصیات فیزیکی :کام ً
ال رعایت شده

ج) شیب زمین %8 :در مناطق معمولی و  %15در مناطق کوهستانی
د) خصوصیات فیزیکی :مقاومت زمین ،و دوری از مسیلها و حریمها
هـ) دسترسی :عدم ارتباط مستقیم با خیابان اصلی ،و امکان تردد وسایل نقلیهی امدادرسانی
و) تأسیسات و تجهیزات :آب و برق ،تلفن و گاز ،و فاضالب
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هـ) دسترسی :کام ً
ال رعایت شده
ً
و) تأسیسات و تجهیزات :کامال رعایت شده
ز) آلودگیها :کام ً
ال رعایت شده

ز) آلودگیها :صوتی ،هوا و محیطی

ح) کاربریهای همجوار (مسکونی ،آموزشی و باغات) :نسبت ًا رعایت شده

مأخذ :سازمان نوسازی مدارس.
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مأخذ :رحمانپور.94 :1383 ،

جدول  .5ارزیابی ماتریس مطلوبیت مدرسهی آیتاهلل سعیدی شهر مرند

الف

ب

ج

د

هـ

و

ز

شاخصها

ابعاد زمین

موقعیت
زمین

شیب زمین

خصوصیات
فیزیکی

دسترسی

تأسیسات و
تجهیزات

آلودگیها

کاربریهای
همجوار

نمونهی
استاندارد

















نمونهی مورد
مطالعه

















راهنمای جدول  :5کام ً
ال مطلوب 
مأخذ :پورمحمدی.117 :1382 ،

نسبت ًا مطلوب 

نسبت ًا نامطلوب 

کام ً
ال نامطلوب 

ح

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

واحد همسایگی

زیر محله

محله

ناحیه

شهر

منطقه

کشور

مهدکودک



-











ابتدایی

-













راهنمایی

-













دبیرستان



-



-







دانشکده





-









دانشگاه کوچک















دانشگاه بزرگ











-



سطوح آموزشی

نسبت ًا متناسب -

راهنمای جدول :کام ً
ال متناسب 

مأخذ :بحرینی.197 :1377 ،

بیتفاوت  نسبت ًا نامتناسب 

 .4ماتریس وابستگی
پارهای از فعالیتهای یک کاربردی ،وابسته به فعالیت کاربریهای
دیگر است .برای مثال ،یک محلهی مسکونی بدون وجود سایر فعالیتها
(خدمات آموزشی ،بهداشتی ،تجاری محلهای و )...قادر به تأمین رفاه و
آسایش ساکنین نخواهد بود .سطوح متفاوت کالبدی شهر نیز به همین

کام ً
ال متناسب 

زیر وابسته هستند:
الف) فضای سبز عمومی؛
ب) مؤسسات فرهنگی نظیر کتابخانه ،کانون فرهنگی و...؛
ج) زمینهای ورزشی کوچک و زمین بازی؛
11
د) همجواری با بافتهای مسکونی.

جدول  .7ارزیابی ماتریس ظرفیت مدرسهی آیتاهلل سعیدی شهر مرند
مقیاس

واحد همسایگی

زیر محله

محله

ناحیه

شهر

منطقه

کشور

استاندارد

-













مورد مطالعه

-







سطح فعالیت

راهنمای جدول :کام ً
ال متناسب  نسبت ًا متناسب -
مأخذ :بحرینی.197 :1377 ،

نسبت ًا نامتناسب 

بیتفاوت 

کام ً
ال متناسب 

* مدارس برای ارائهی خدمات بهینه باید از همجواری با کاربریهای
زیر اجتناب و فاصلهی الزم را برای کاهش تأثیرات آن رعایت کنند:
الف) آالیندههای هوا (صنایع ،ترمینالها و)...؛
ب) آالیندههای صوتی (بزرگراهها ،فرودگاهها ،راهآهن ،مراکز تجاری
توآمد و)...؛
پررف 
ج) آالیندههای محیطی (فاضالبها ،کشتارگاهها ،دامداریها،
گورستانها ،بیمارستانها و)...؛
د) ارتباط مستقیم با ورودی و خروجی خیابانها ،جادههای اصلی،

جدول .8ارزیابی ماتریس وابستگی مدرسهی آیتاهلل سعیدی شهر مرند
شاخصها

کاربریهای غیر وابسته و دوریگزین

کاربریهای وابسته
سبز

فرهنگی

ورزشی

مسکونی

آالینده هوایی آالینده صوتی آالینده محیطی خیابان اصلی

استاندارد

















نمونه

















راهنمای جدول ماتریس وابستگی :کام ً
ال مناسب  نسبت ًا مناسب 

نسبت ًا نامناسب 

کام ً
ال نامناسب 
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منوال به فعالیتهای متفاوت و یا به همان فعالیتها با مقیاس متفاوت
نیاز دارد .برای حصول اطمینان از همجواریهای مناسب با کاربریهای
وابسته و دوریگزینی از کاربریهای غیروابسته و مزاحم ،با استفاده
از ماتریس وابستگی ،از یکسو به ارزیابی میزان رعایت همجواری با
کاربریها مکمل و وابسته به یکدیگر و از سوی دیگر ،به بررسی کاربریها
از حیث رعایت فاصلهی مناسب با کاربریهای ناسازگار برای کاهش آثار
10
سوء آنها میپردازیم.
* مدارس برای ارائهی خدمات بهینه به فعالیت کاربریهای مکمل

فاقد عملکرد فاقد عملکرد فاقد عملکرد
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چهارراهها؛ میدانها و شبکههای پرترافیک.
* وضع موجود نمونهی مورد مطالعه (مدرسه آیتاهلل سعیدی) از
حیث همجواری به این شرح بود:
الف) با فضای سبز عمومی :کام ً
ال نامناسب.
ً
ب)بامؤسساتفرهنگینظیرکتابخانه،کانونفرهنگیو :..کامال نامناسب.
ج) با زمینهای ورزشی کوچک و زمینبازی :کام ً
ال نامناسب.
د) با بافتهای مسکونی :کام ً
ال مناسب.
و از حیث رعایت فاصلهی مناسب با کاربریهای ناسازگار زیر ،کام ً
ال
مناسب بود:
الف) آالیندههای هوا (صنایع ،ترمینالها و.)...
ب) آالیندههای صوتی (بزرگراهها ،فرودگاهها ،راهآهن ،مراکز تجاری
توآمد و.)...
پررف 
ج) آالیندههای محیطی (فاضالبها ،کشتارگاهها ،دامداریها،
گورستانها ،بیمارستانها و.)...
د) ارتباط مستقیم با ورودی و خروجی خیابانها و یا جادههای
13
اصلی ،چهارراهها ،میدانها و شبکههای پرترافیک.
12

نتیجهگیری
از روی نتایج ارزیابی ماتریسهای بهدست آمده ،میتوان در مورد
وضعیت کلی کاربریها ،قضاوت کرد و در صورتی که یک کاربری کام ً
ال
ناسازگار ،نامطلوب ،نامناسب و غیروابسته باشد ،قطعاً باید کاربری مورد
مطالعه تغییر یابد و در صورت داشتن وضعیت نسبتاً سازگار ،نسبتاً
مطلوب ،نسبتاً مناسب و نسبتاً وابسته ،باید درجهت برطرف کردن موارد
14
ناسازگار ،نامطلوب ،نامناسب و غیروابسته کوشید.
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تحلیل جدول 9
 .1نتایج «ماتریس سازگاری» ،حاکی از سازگاری کامل چهار
شاخص از پنج شاخص ارزیابی شده ( )%80در مورد کاربریهای همجوار
با این کاربری و یک شاخص بیتفاوت ( )%20نسبت به کاربری مورد
مطالعه است.
 .2نتایج «ماتریس مطلوبیت» حاکی از  87/5درصد مطلوبیت کامل
( 7شاخص از  )8و  12/5درصد نسبتاً مطلوب بودن این کاربری است.
 .3نتایج «ماتریس ظرفیت» بیانگر  50درصد کام ً
ال متناسب25 ،
درصد نسبتاً متناسب و  25درصد بیتفاوت بودن این کاربری از حیث
رعایت معیارهای ظرفیت است.
 .4نتایج «ماتریس وابستگی» بیانگر  12/5درصد کام ً
ال مناسب
در زمینهی کاربریهای وابسته و  50درصد کام ً
ال مناسب از حیث
دوریگزینی از کاربریهای نامناسب و غیروابسته است.
پیشنهادها
ً
با توجه به نتایج نسبتا مطلوب پیشنهاد میشود:
 .1متولیان برنامهریزی ،کاربری اراضی شهری کاربری تولیدی (باغ)
همجوار با کاربری آموزشی را ،به فضای سبز یا به یکی از کاربریهایی

که کاربری آموزشی برای ارائهی خدمات مناسب به آن وابسته است،
اختصاص دهد .با این اقدام میتوان نارساییهای ماتریس مطلوبیت و
ماتریس وابستگی را برطرف کرد.
 .2متولیان کاربری آموزشی در حوزهی عملکرد این کاربری
تجدیدنظر کنند و با متناسب ساختن آن با حداکثر شعاع عملکردی،
نارسایی آن را در زمینهی ماتریس ظرفیت برطرف سازند.

پينوشت
 .1یکانیفرد.16 :1380 ،
 .2شیعه.175 :1380 ،
 .3پورمحمدی93 :1382 ،و.94
 .4زیاری.57 :1381 ،
 .5سازمان نوسازی.1385 ،
 .6پورمحمدی.109 :1382 ،
 .7رضویان.242-243 :1381 ،
 .8همان ،ص .243-244
 .9همان ،ص .244-245
.10پیشین.
 .11زیاری.57 :1381 ،
 .12سازمان نوسازی.1385 ،...
 .13رحمانپور.94 :1383 ،
 .14بحرینی.200 :1377 ،
منابع

 .1بحرینی ،سید حسین ( .)1377فرایند طراحی شهری .دانشگاه تهران .چاپ اول.
 .2پورمحمدی ،محمدرضا ( .)1382برنامهریزی کاربری اراضی شهری .سمت .تهران.
 .3رحمانپور ،علیاکبر ( .)1383بررسی کاربریهای آموزشی شهرهای میانهاندام.
پایاننامهی دورهی کارشناسیارشد جغرافیای شهری دانشگاه آزاد .مرند.
 .4رضویان ،محمدتقی و پودینه ،حسنعلی (« .)1386مکانیابی مدارس ابتدایی با
استفاده از روش ارزیابی چندمعیاری ( )AHPو سیستم اطالعاتی جغرافیایی (.»)GIS
فصلنامهی آمایش .شمارهی  .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر.
 .5رضویان ،محمدتقی ( .)1381برنامهریزی کاربری اراضی شهری .منشی .تهران.
 .6زیاری ،کرامتاله ( .)1381برنامهریزی کاربری اراضی شهری .دانشگاه یزد.
 .7سازمان نوسازی ،تجهیزات مدارس کشور .دستورالعمل شمارهی .5/3125
.1385/2/27
 .8سعیدنیا ،احمد ( .)1383کتاب سبز راهنمای شهردارها .سازمان شهرداریها و
دهیاریهایکشور.تهران.
 .9شیعه ،اسماعیل ( .)1380مقدمهای بر برنامهریزی شهری .دانشگاه علم و صنعت.
تهران .چاپ دهم.
 .10مهندسین مشاور زیستا :طرح جامع شهر مرند.1377 .
 .11یکانیفرد ،احمدرضا ( .)1380اصول مکانیابی مراکز درمانی .ماهنامهی
شهرداریها .شمارهی .33سازمان شهرداریها .تهران.

جدول  .9برایند ارزیابی نمونهی مورد مطالعه (مدرسهی آیتاهلل سعیدی مرند) در چهار ماتریس مزبور
نوع ماتریس

ماتریس سازگاری

وضعیت ممکن به یک کاربری وضعیت کاربری مورد مطالعه وضعیت کاربری مورد مطالعه به درصد
کام ً
ال سازگار

4

80

نسبت ًا سازگار

0

0

بیتفاوت

1

20

نسبت ًا سازگار

0

0

کام ً
ال ناسازگار

0

0

5

100

کام ً
ال مطلوب

7

87/5

نسبت ًا مطلوب

1

12/5

نسبت ًا نامطلوب

0

0

کام ً
ال نامطلوب

0

0

8

100

کام ً
ال مناسب

2

50

نسبت ًا مناسب

1

25

بیتفاوت

1

25

نسبت ًا نامناسب

0

0

کام ً
ال نامناسب

0

0

4

100

وابستهی مطلوب

1

12/5

دوریگزینی مطلوب

4

50

8

100

تعداد متغیر مورد مطالعه

ماتریس مطلوبیت

تعداد متغیر مورد مطالعه

ماتریس ظرفیت

تعداد متغیر مورد مطالعه
ماتریس وابستگی
تعداد متغیر مورد مطالعه
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براساسمدلسهبعدیارتفاعیدرمحیط  GISانجام شد

تــوزیــــع

زمانـیـ مکانی

بـــــارش در

استـــان ایـالم
دانـشافزايــي

مهدی صداقت

دانشجوی دکترای اقلیمشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
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چکیده
در مقالهی حاضر توزیع زمانیـ مکانی بارش با استفاده از «سیستم
اطالعات جغرافیایی» ( )GISمورد مطالعه قرار گرفته است .به این
منظور ،با استفاده از دادههای روزانهی بارش پنج ایستگاه سینوپتیک و
 52ایستگاه بارانسنجی طی  14سال (با تعیین پنج ایستگاه سینوپتیک
بهعنوان ایستگاههای مرجع) ،به تجزیه و تحلیل بارشهای روزانه ،ماهانه،
فصلی ،ساالنه و حداکثر  24ساعته پرداخته شده است .سپس با استفاده از
دستور « ،»Interpolationنقشههای توزیع زمانیـ مکانی مؤلفهی بارش
را براساس تجزیه و تحلیل دادههای آماری تهیه کردهایم .درنهایت نیز با
اضافه کردن نقشهی توزیع میزان تبخیر و همچنین ترکیب مدل سهبعدی
ارتفاعی با سایر الیهها با بهرهگیری از دستور « ،»Map calculatorبه
تولید نقشهی پراکندگی زمانیـ مکانی ،فصلی و ساالنهی رطوبت دست
زدهایم .نتیجه اینکه الگوی زمانی بارندگی در استان ایالم ،از حداکثر
بارش در فصل زمستان و حداقل آن در فصل تابستان حکایت دارد.
بهعالوه ،هر ماه الگوی بارشی متفاوتی را ارائه میدهد .از نکات قابل توجه،
توزیع بارش حداکثر روزانه است .مناسبترین مناطق به لحاظ توسعهی
آیندهی کشاورزی ،نواحی شرقی (بیشینهی بارشی ایستگاه درهشهر) ،و
همچنین بخش اعظم نواحی جنوبی استان است.
کلیدواژهها :توزیع زمانیـ مکانی ،سیستم اطالعات جغرافیایی،
سینوپتیک ،مدل سهبعدی ارتفاعی

مقدمه
بارش یکی از عناصر اصلی وضعیت آب و هوایی هر منطقه بهشمار
میرود .یکی از ویژگیهای مناطق خشک و نیمهخشک ،کمی بارش
همراه با نوسانات زیاد است .از اینرو ،تغییر در الگوهای بارش ،ازجمله
تغییرات مکانی و زمانی بارش ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .الگوهای
توزیع زمانی بارش ،چگونگی بارندگی را طی زمان تعیین میکنند.
براساس یک قاعدهی کلی ،هرچه آب و هوا خشکتر باشد ،میزان
اطمینان به ریزشهای جوی کاهش مییابد.
در مورد نوسانات و توزیع بارش ،کوتیل ( )1988مشخص کرد
که در کشور اسرائیل ،شروع بارش (فصل بارندگی) ،با طول جغرافیایی
ایستگاهها ،طول فصل بارش با ارتفاع ایستگاهها و همچنین تاریخ پایان
بارش با عرض جغرافیایی ایستگاهها همبستگی شدید دارد .دومروس و
راناتونگ ( )1993در مطالعهای تحت عنوان «شیوههای آماری برای
ناحیهبندی بارشهای روزانه در سریالنکا» ،نوسانات بارندگی نواحی بارش
را با استفاده از روش چرخش واریماکس تحلیل عاملی بررسی کردند.
ایشان متوجه شدند 10 ،عامل «غیرهمبسته» 76 ،1درصد واریانس کل
را تبیین میکنند .در تحقیقی دیگر ،رجن مورتل ( ،)1995بارشهای
روزانهی «بوتوانا» را با استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی بررسی
کرد.
از جمله مهمترین کارهایی که با استفاده از روش آماری تجزیه به
مؤلفههای اصلی روی دادهای بارش روزانه انجام گرفته ،ناحیهبندی و
تحلیل نواحی بارش روزانه در مالورکای اسپانیا است .در این تحقیق،
سامنر و همکارانش ( )1995هفت ناحیهی بارشی در این منطقه
شناسایی کردند .از دیگر موارد« ،تعیین الگوهای زمستانی و پاییزی
بارشهای روزانه در کاتالونیای اسپانیا» (سرا و همکاران،)1996 ،
«مطالعهی نواحی بارشهای روزانهی پاییز و زمستان در ایالت ویلز»
(بونل و سامنر« ،)1992 ،تحلیل الگوهای آب و هوایی  3و  7روزهی
بارشهای تابستانی در مرکز ایاالت متحده» (ریچمن و لمب،)1985 ،

یکی از ویژگیهای مناطق خشک و
نیمهخشک ،کمی بارش همراه با نوسانات
زیاد است .از اینرو ،تغییر در الگوهای
بارش ،ازجمله تغییرات مکانی و زمانی
بارش ،از اهمیت ویژهای برخوردار است
رسولی ( )1369نتیجه گرفت که فصل زمستان از نظر شدت بارندگی
و ضرایب تغییرات در مقام اول و فصل بهار در مقام دوم جای دارد .از
این دسته تحقیقات میتوان بررسی دینپژوه و موحددانش را نیز نام
برد .موحددانش و همکارانش ( ،)1377با استفاده از یک روش گرافیکی
و مدلبندی ریاضی ،دورههای خشک و مرطوب آذربایجان را بررسی
کردند .و در تحقیقی دیگر ،با استفاده از تحلیل خوشهای و مقادیر
استاندارد ،بارشهای منطقهی شمال غرب پهنهبندی شدند.
از بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینهی الگوهای مکانیـ
زمانی نظام بارش ،مشخص شد که اکثر محققین در تحقیقات خود
از روشهای آماری چندمتغیره استفاده کردهاند .تعداد زیادی از آنان ،از
طریق تجزیه و تحلیل آماری ،الگوهای مکانیـ زمانی بارش را تشخیص
دادهاند و عمدتاً از طریق همین تجزیه و تحلیلها به الگوی غالب بارش در
منطقهی مورد مطالعه دست یافتهااند .معدودی از محققین نیز از طریق
سیستمهای اطالعات جغرافیایی درصدد کشف الگوهای مکانیـ زمانی
بارش برآمدهاند .با هر دو روش ،تحقیقات زیادی انجام شدهاند که نشانگر
تالش گسترده برای شناخت نظام بارش در هر منطقه است .در تحقیق
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«مطالعهی الگوهای فضای بارشهای روزانه در کنیای مرکزی» (برینگ،
 ،)1992و «مطالعهی بارشهای روزانهی سوئیس» (ویدمن و اسچار،
 )1997را میتوان نام برد.
در یک بررسی تحت عنوان «کاربرد تحلیل خوشهای برای دادههای
بارندگی فصل رشد در شرق کوههای راکی در شمال آمریکا» نشان
داده شد که روشهای متفاوت تحلیل خوشهای کارایی بسیار خوبی
در ناحیهبندی بارشهای روزانه دارند [کونگ و ریچمن.]1995 ،
سامنر ( ،)1996در تحقیقی با عنوان «الگوهای بارش روزانه در ویلز»،
با استفاده از دادههای بارش روزانهی  400ایستگاه و بهکارگیری روش
تحلیل خوشهای ،نواحی بارش این ایالت را مشخص کرده است .وی
با شناسایی  9ناحیهی بارشی ،شرایط سینوپتیک حاکم بر بارشهای
روزانهی این نواحی را از نظر زمانی و مکانی تحلیل کرده است .رابطهی
مستقیم بارشهای روزانه با فعالیتهای کشاورزی نیز در مطالعهای
با نام «تحلیلی تجربی از دورههای خشک آفریقای غربی در رابطه با
فعالیتهای کشاورزی» ،توسط سیواکمار ( ،)1992با روش احتمالیابی
فراوانی وقوع و طول دورههای خشک بررسی شده است.
مطالعهی بارشهای روزانه با هدف کنترل سیالب ،اجرای پروژههای
شهری ،اجرای طراحهای آبخیزداری و ...نیز ،بهدلیل توجه بیشتر به
بارشهای سنگین  24ساعته ،ازجمله مواردی است که مورد توجه
محققین قرار گرفته است .راماسامی و کوین ( ،)1998روزهای بارش،
بارشهای سنگین ،و تعداد دورههای خشک استرالیا را طی سالهای
 1910تا  1990مورد مطالعه قرار دادند .نتایج حاصل حاکی از افزایش
 10تا  20درصدی بارشهای سنگین و ساالنه و کاهش روزهای خشک
بود .تارهول و وو ( )1998نیز در تحقیقی با نام «تغییرات و ویژگیهای
بارندگی در شمال نیجریه» ،با استفاده از دادههای بارشهای روزانه،
دورههای خشک و مرطوب این بخش از آفریقا را بررسی کردند .آن دو
طی مطالعهای روی تغییرات بارندگی استرالیا طی سالهای  1910تا
 1995دریافتند که در این دوره ،مجموع بارش ساالنه در استرالیا14 ،
درصد افزایش داشته است ،ولی بارشهای سنگین تغییر معناداری نشان
نمیدهند [کوین و همکاران .]1995 ،النا و همکارانش ( )1995نیز
حداکثر بارشهای روزانه را در کاتالونیای اسپانیا بررسی کردند .یافتههای
تحقیق نشان میدهند که عواملی نظیر :ناهمواری ،2مجاورت با دریای
مدیترانه ،فعالیت همرفتی 3و گردش عمومی هوای غالب ،توزیع حداکثر
بارشهای روزانه را در منطقه کنترل میکنند.
تغییرپذیری و نوسان شدید بارندگی در نواحی خشک و نیمهخشک،
ازجمله در فالت ایران ،بههیچوجه دور از انتظار نیست .ازجمله مهمترین
مطالعات داخلی صورتگرفته در این زمینه« ،شناسایی فصول بارش ایران
به روش تحلیل خوشهای» است که به تعیین پنج ناحیهی همگن بارشی
با فصول تقریباً متمایز انجامید .در این مطالعه ،منطقهی مورد نظر در
حدفاصل نواحی  3و  5در نظر گرفته است [مسعودیان و عطایی.]1384 ،
در مطالعهی دیگری با عنوان «بررسی مکانی رابطهی بارش با ارتفاع در
ایرانزمین» ،غیور و مسعودیان ( )1381به مطالعهی توزیع مکانی
عنصر بارش و آزمون شایستگی مکانی مدل مکانی بارش پرداختهاند.

همین دو محقق در سال  1375در رابطه با توزیع زمانی بارش در کشور،
به مطالعه و انتشار مقالهای با عنوان «بررسی نظام تغییرات مجموع بارش
ساالنه در ایرانزمین» دست زدند .نقش ناهمواریها در توزیع مکانی
بارش را علیجانی ( ،)1377در مورد نقش کوههای البرز در توزیع
ارتفاعی بارش بررسی کرد .او درنهایت ،این رابطه را در ارتفاعات شمالی
البرز به غیر از فصل بهار ،منفی ولی در ارتفاعات جنوبی مثبت ارزیابی
کرد.
در تحقیق دیگری با عنوان «تحلیلی بر احتمال بارش  300میلیمتر
در مناطق جغرافیایی ایران» ،رامشت ،حجازیزاده و نگارش ()1375
نقشهی احتمال بارش  300میلیمتر برای کشت دیم را تولید کردند.
غرب ایران ،از دیرباز به لحاظ شرایط مناسب آب و هوایی از مراکز
مهم زراعی به شمار میرفته است .لذا طی مطالعهای توسط کمالی
( ،)1376مناسبترین تاریخ کشت گندم در منطقهی دیمخیز غرب
کشور با استفاده از تاریخ شروع بارشها بررسی شد .براساس نتایج این
تحقیق ،هرچه از غرب به شرق و از شمال به جنوب پیش میرویم،
تاریخ شروع بارشها به تأخیر میافتد .همچنین در زمینهی علتیابی این
نوسانات ،لشگری ( )1381به بررسی الگوهای سینوپتیک بارشهای
جنوب غربی ایران با معرفی نقش سیستمهای سودانی در این محدوده
پرداخت .به لحاظ توزیع زمانی با آنالیز بارشهای روزانهی آذربایجان،
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حاضر نیز ،روش کار بر مبنای مطالعات آماری و استفاده از سیستمهای
اطالعات جغرافیایی برای تعیین الگوهای مکانی و زمانی نظام بارش در
استان ایالم است که نتایج آن در ادامه ارائه میشود.
انتخاب منطقه و ایستگاههای مورد مطالعه
ما در منطقهی مورد مطالعه از دادههای پنج ایستگاه سینوپتیک (به
عنوان مرجع) ،و از  52ایستگاه بارانسنجی استفاده کردهایم.
تعیین دورهی زمانی دادههای بارش ایستگاههای مورد مطالعه
در این پژوهش ،همزمانی طول دورهی آماری دادههای بارش تمام
ایستگاهها ضروری بود .پس از بررسیهای صورتگرفته مشخص شد،
اکثر این ایستگاهها از یک دورهی زمانی  14ساله برخوردارند که این
دورهی مشترک زمانی ،از سال  1990تا سال  2004را شامل میشود.
درنتیجه ،ارقام بارش روزانه ،ماهانه و ساالنه در طول دورهی زمانی فوق
برای تمام ایستگاههای منتخب از سالنامهی هواشناسی استخراج شد.
پس از اخذ دادهها ،برخی نقصهای آماری بین دادههای ایستگاههای
منطقه مشاهده شد که با استفاده از روش رگرسیون خطی ،نواقص
مذکور برطرف شدند.
تشکیل بانک اطالعات دادهها
دادههای بارش ایستگاههای مورد مطالعه ،پس از استخراج از منابع
مذکور ،به منظور ایجاد بانک اطالعات دادهها و انجام عملیات آماری،
بهاینترتیب وارد رایانه شدند :ابتدا برای کل دادههای ایستگاههای مورد
مطالعه 14 ،جدول به ابعاد  365×57ساخته شد که ستونهای آن
ایستگاههای مورد مطالعه ،و سطرهای آن روزهای دورهی مورد مطالعه
را نشان میداد .پس از تنظیم جدول ،دادهها در محیط « »Accessو
با استفاده از سیستم Utmبه دادههای نقطهای تبدیل شدند .سپس در
محیط  ،Arc Mapبرای این دادههای نقطهای براساس مرز مشخصی،
 Extentتعیین شد .در ادامه ،با استفاده از روش میانیابی (،)IDW
نقشههای همارزش باران برای تشکیل ماتریس حداکثر بارش روزانه،

ماهانه ،فصلی و ساالنه ،و مدل سهبعدی ارتفاعی و تبخیر ساخته شد.
آنگاه تمام الیهها برای تهیهی نقشهی پهنهبندی بارش با استفاده از
دستور « »Map calculatorبا یکدیگر جمع شدند و الیهی پهنهبندی
بارش بهدست آمد .سرانجام ،بهمنظور تعیین اقلیمشناسی مکانیـ زمانی
بارشهای حداکثر روزانه ،ماهانه ،فصلی و ساالنهی ایالم ،از مشخصههای
آماری فوق و نقشهها استفاده شد.
نتایج
الگوی زمانی بارش در استان ایالم گویای آن است که فصل زمستان
مرطوبترین فصل است و قسمت عمدهی ریزشهای جوی در این فصل
سال صورت میگیرد .این موضوع نشاندهندهی بارشهای سیکلونی و
جبههای در این منطقه است .البته فصل پاییز نیز فصل مرطوب سال
بهحساب میآید .فصل تابستان خشکترین فصل سال است.
با توجه به الگوهای ارائهشده در توزیع زمانی بارش استان ایالم ،هر ماه
الگوی بارشی خاص خود را دارد که روندی صعودی را در جهت جنوبیـ
شمالی ارائه میدهد .چون منطقهی مورد مطالعهی ما در منطقهی
زاگرس چینخورده واقع است ،روند ارتفاعات کام ً
ال شمال غربیـ جنوب
شرقی است .لذا ایستگاههایی که در ارتفاعات باالتری مستقر شدهاند و یا
نزدیکتر به منبع رطوبتی تغذیهکنندهی خلیجفارس هستند ،از ریزش
جوی بیشتری برخوردارند .بنابراین ،الگوی مکانی بارندگی در استان ایالم
از جنوب به شمال و از غرب به شرق افزایش مییابد.
از آنجا که استان ایالم بهعنوان بخش کوچکی از گسترهی
ایرانزمین دارای ویژگیهایی نظیر بارش اندک ،نوسانهای فصلی و
ساالنه ،و کوتاه بودن دورهی بارش است که در کل ایران مشاهده میشود،
عمده فعالیتهای این استان بر مبنای اقتصاد کشاورزی و دامپروری
است ،براساس الگوهای بهدست آمده از توزیع زمانیـ مکانی رطوبت،
مناطق جنوبی (که البته بهصورت نواری در قسمت مرکزی استان تا
شمال کشیده شده) ،و شرقی استان محل مناسبی برای کشاورزی
هستند .همچنین ،از الگوهای فصلی بارش ارائه شده در نقشهها میتوان
در برنامهریزی محل کشت محصوالت فصلی خاص بهره گرفت.
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جدول موقعیت و ارتفاع ایستگاههای مرجع
نام ایستگاه

ارتفاع

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ایالم

1337

3833

4626

ایوان

1170

3350

4619

دهلران

232

3241

4716

درهشهر

670

338

4724

مهران

150

337

4611

محدوده استان ایالم

نقشه سه بعدی استان ایالم
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Meters
110.000

82.000

55.000

13.75027 .500

0

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی ضعیف
ضعیف

راهنما

Meters
110.000

82.000

55.000

13.75027 .500

0

توزیع بارش بهاره

توزیع بارش تابستانه

Meters
108.000

81.000

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

0 13.50027 .000

54.000

راهنما

Meters
108.000

توزیع بارش زمستانه

Meters
108.000

81.000

Meters
110.000

82.500

0 13.50027 .000

Meters
108.000

0 13050527 000

13.75027 .500

Meters
108.000

81.000

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

0 1350027 000

54.000

راهنما

توزیع تبخیر

0

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

Meters
108.000

81.000

Meters
108.000

81.000

54.000

0 13.50027 000

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

راهنما

توزیع بارشحداکثر روزانه

راهنما

54.000

81.000

54.000

0 1350027 000

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

راهنما

توزیع بارش ساالنه

راهنما

پهنه بندی بارش استان ایالم

55.000

81.000

54.000

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

راهنما

توزیع بارش پائیزه

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
54.000

توزیع بارش فصلی

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی ضعیف
ضعیف

0 1350027 000

پينوشت

راهنما

Meters
108.000

81.000

54.000

0 1350027 000

خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

راهنما
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دانشجویکارشناسیارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
یکپارچه کردن مناطق و قومیتهای متفاوت یک کشور
بهصورت یک واحد سازمانیافته که در آن ،تمامی ساکنان تابعیت
و وفاداری خود را عرضه دارند ،یکی از مشکلترین و در عین حال
ضروریترین تکالیف برای هر کشوری است .کشور افغانستان دارای
اقلیتهای قومی ،نژادی ،زبانی و مذهبی فراوانی است که زمینهی
گسستگی ،شکاف ،تنش و کشمکشهای فراوانی را در این کشور
فراهم آورده و یکپارچگی ملی افغانستان را با خطر جدی روبهرو
ساخته است .از اینرو ،در جهت تالش برای وحدت و انسجام
مردم و فراهمسازی زمینههای همزیستی اقوام در چارچوب یک
دولت کارامد ،بهمنظور از بین بردن گسستها و تنشهای موجود
در این کشور ،در وهلهی اول باید عوامل دارای نیروی همگرا
(آیکونوگرافی) ،1مانند :اسالم ،زبان فارسی دری ،نمادهای ملی،
تهدیدات خارجی و ...و عوامل دارای نیروی واگرا (سیرکوالسیون)،2
مانند :نام افغانستان ،ناهمگونیهای مذهبی ،قومی و زبانی ،عدم
وجود قدرت مرکزی فراگیر ،موقعیت پیرامونی قومیتها ،فقدان
رهبری کاریزماتیک ،اقتصاد افغانستان و ...را شناسایی کرد .بر این
اساس میتوان با برنامهریزی و تقویت نیروهای همگرا و مقابله با

نیروهای واگرا ،اتحاد ملی و یکپارچگی در افغانستان را باال برد و
زمینهی شکلگیری یک دولت ملی را در این کشور فراهم آورد.
کلیدواژهها :اتحاد ملی ،افغانستان ،نیروهای همگرا ،نیروهای
واگرا
مقدمه
مسئلهی اتحاد و یکپارچگی ملی به این دلیل که برای هر
دولت ایجاد نگرانی میکند ،از اهمیت باالیی در میان جغرافیدانان
سیاسی برخوردار است .متحد کردن عناصر یک سرزمین و
قومیتهای گوناگون یک کشور بهصورت یک واحد سازمانیافته
که در آن ،تمامی ساکنان تابعیت و وفاداری خود را عرضه دارند،
یکی از مشکلترین و در عین حال ضروریترین تکالیف یک
حکومت است 3.عوامل دارای نیروهای همگرا و واگرا در یک کشور،
در تعیین چگونگی و ترکیب و انسجام ملتها نقش عمدهای دارند
و مطالعهی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است .برخی از عوامل
نقش نسبتاً ثابتی در فرایندهای همگرایی یا واگرایی دارند و برخی
دیگر ،تحت شرایطی قابل هدایتاند و امکان تحول در کارکردهای
آنها وجود دارد .بنابراین میتوان آنها را در مسیر تحقق هریک

روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش ،با توجه به ماهیت نظری
آن« ،توصیفیـ تحلیلی» است .این مقاله با استفاده از اطالعات
کتابخانهای نگارش یافته و با توجه به نظریهی همگرایی و واگرایی
ژان گاتمن ،به بررسی عوامل همگرایی و واگرایی در افغانستان
پرداخته است .در واقع ،در این تحقیق با رویکرد جغرافیای سیاسی
(ژئوپلیتیک) ،عوامل مؤثر در اتحاد ملی افغانستان و تنشهای
موجود بین قومیتهای مختلف این کشور مطالعه شده است .هدف
اصلی این مقاله ،بررسی عواملی است که اتحاد ملی افغانستان
تحتتأثیر آنها شکل میگیرد یا از بین میرود.
چارچوب نظری تحقیق
 .1اتحاد ملی
اتحاد ملی ،متغیر وابستهای است که تحقق نسبی آن در گرو
کیفیت نقشآفرینی متغیرهای مستقل متعددی در ابعاد سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی است .یکپارچگی یا اتحاد ملی
عبارت است از گرد آمدن گروههای متفاوت مردم و جامعه ،در درون
یک واحد اجتماعی بزرگتر به نام کشور ،با هویتی ویژه ،متعالی و
مشترک 7.کشورها بهخاطر نسبی بودن اصطالح «اتحاد» (یکپارچگی)،
درجات متفاوتی از اتحاد را به معرض نمایش میگذارند .اتحاد و
یکپارچگی ملی ،هم به توان نسبی نیروهای واگرا بستگی دارد که
باعث تجزیه و تقسیم دولت میشود و هم به توان نسبی نیروهای
همگرا (وحدتبخش) که برعکس اتحاد و یکپارچگی را موجب
8
میشوند.
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از فرایندهای همگرایی و واگرایی ،بسته به انگیزهی سیاسی و
4
کاربردی مورد نیاز ،بهکار گرفت.
کشور افغانستان دارای اقلیتهای قومی ،نژادی ،زبانی و
مذهبی زیادی است و همانطور که واقعیت تاریخی و سیاسی
افغانستان آشکارا نشان داده است ،نظام سیاسی این کشور در
گذشته همواره بر سنتهای قومی و قبیلهای استوار بوده است.
از همینرو ،در تالشها برای ایجاد وحدت و یکپارچگی بین مردم
و فراهمسازی زمینههای همزیستی اقوام در چارچوب یک دولت
کارامد ،کام ً
ال ناکام ماندهاند .همچنین ،مسیر رخدادهای سیاسی،
صفبندیهای گروهی و منازعات قومی در کشور افغانستان بیانگر
آن است که موضوع تضادها و نزاعها در مقاطع متفاوت تاریخی ،با
تأثیرپذیری از عوامل درونی و بیرونی جامعه ،همواره در حال نوسان
و تغییر بوده ،و این نوسانات به فراخور حساسیت موضوع و موقعیت
و امکانات در دسترس ،به شکلها و گونههای متفاوتی نمود پیدا
5
کرده است.
براساس این ترکیب قومیـ ملی است که اکثر کارشناسان
سیاسی و پژوهشگران غربی گفتهاند :در افغانستان ،حضور ملت به
آن صورت که در اروپا وجود دارد ،شکل نگرفته است و روح جمعی
ملی ،حس میهنپرستی ،درک و ترجیح منافع ملی و درنهایت حس
میهنپرستی ،درک و ترجیح منافع ملی در میان مردم عامهی این
کشور وجود ندارد .بلکه هویتهای پراکنده و غلیظ قومی ،جانشین
مقولههای یاد شده در این سرزمین شدهاند؛ مقولهای که همواره
میتواند هم دستاویز خوب سیاسی باشد و هم مایهی شورشها و
غائلهها .لذا برخی از آنها این کشور را «موزهی اقوام» خواندهاند.
مث ً
ال آقای الیور روا ،افغانستانشناس معاصر فرانسوی ،میگوید:
«افغانستان هیچگاه ملت یکپارچه نداشته »...وی معتقد به وجود
نوعی تقابل میان جامعه و دولت ،و یا شهر و روستا در این کشور
است و ملت افغانستان را مجموعهای از قبایل میداند که دارای
نیروهای متفاوت و عادات گوناگون هستند که کمابیش آنها را به
هم پیوند داده است .این پیوستگی بستگی به شخصیت قبیله دارد.
به این ترتیب ،احساس میهنپرستی آنطور که در اروپا متداول
است ،نمیتواند در میان افغان وجود داشته باشد؛ زیرا یک کشور
مشترک برای آنها وجود ندارد .به جای حس میهنپرستی ،حس

پرجوش و خروش آزادی فردی در آنها موجود است که بالطبع
مایهی طغیان علیه سردمداران حکومت میشود .درنتیجه ،این
مردم تاب تحت کنترل دیگران قرار گرفتن را ندارند؛ خواه این
6
قدرت کنترلکننده انگلیسی ،روسی یا آمریکایی باشد.
در افغانستان ،گسستهای نیروهای واگرا (سیرکوالسیون) و
همگرا (آیکونوگرافی) به اشکال گوناگون سبب گسستگی ،درگیری
و تنشهایی در این کشور شده است که از عوامل متفاوت ناشی
میشود .در این مقاله سعی شده است ،به عوامل درونی که در این
بین نقش برجستهای دارند ،پرداخته شود.
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 .2همگرایی
ژان گاتمن معتقد است ،جداگانه بودن از دیگران و
سربلند بودن از جلوههای زندگی ویژهی خویش ،خاصیت
ذاتی هر گروه انسانی است .برای آنکه یک منطقه یا کشور
از دیگران جدا و متفاوت باشد ،تنها وجود یک کوه یا دره ،یک
زبان ویژه یا یک مهارت خاص کافی نیست 9.او معتقد است که
روح حاکم بر هر ملتی متفاوت از روح حاکم بر ملتهای دیگر
است .احساس هر کشوری نسبت به سایر کشورها فرق میکند؛
بهطوری که این احساس او را از همسایگانش متمایز میسازد.
درواقع ،هر کشوری به یک باور استوار براساس اعتقادات
مذهبی ،دیدگاههای ویژهی اجتماعی و جلوههایی از خاطرات
سیاسی و غالباً آمیزهای از این سه عامل نیاز دارد .هر دولت
باید از نوعی همگرایی در ساختار زیربنایی برخوردار باشد که
با همگرایی سایر کشورها متفاوت است و بهوجودآورندهی غرور
منحصربهفردی است که «غرور ملی» نامیده میشود و ماهیت
الینفک هر اجتماع انسانی بهشمار میرود 10.درواقع ،او منشأ
هویت ملی و روح ملی هر کشور را عوامل معنوی میداند .از
نظر او ،روح ملی هر ملتی است که باعث وحدت و انسجام آن
میشود.
 .3واگرایی
نیروهای واگرا نیروهایی هستند که در یک جامعه باعث
تجزیهی واحدهای سیاسی میشوند .این نیروها که هر کدام
به دنبال اهداف و کمال خاص خویش هستند 11،در جهت
عکس نیروهای همگرا عمل میکنند .هر چند این نیروها نوعی
واگرایی را نسبت به سطح ملی بین قومیتها تقویت میکنند،
ولی در سطح محلی و قومیتی به شکل یک نیروی همگرا عمل
میکنند و انسجام بین آنها را تقویت میکنند.
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از میان نیروهای همگرا در افغانستان
میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اسالم،
زبان فارسی دری ،نمادهای ملی و
تهدیدات خارجی

نیروهای همگرا در افغانستان
 .1اسالم
گرچه «مذهب» در پارهای از بخشهای جهان اهمیت
خود را به منزلهی یک عامل همبستگی ملی از دست داده
است ،اما چون به تنهایی در ایجاد فرهنگ و آداب و رسوم و
سنن بسیاری از کشورها تأثیر شگرف دارد ،هنوز در بسیاری از
12
کشورهای جهان عامل مهم همبستگی ملی محسوب میشود.
در افغانستان که مفهوم ملت تا همین اواخر در آنجا رایج
نبود ،دولت بیرون از جامعه انگاشته میشود و وفاق مردم قبل
از هر چیز متوجه جامعهی محلی است .تنها چیزی که همهی
افغانها در آن مشترکاند ،اسالم است 13.از آنجا که بیش
از  98درصد مردم افغانستان مسلمان هستندـ البته جدا از
اختالفات ناشی از تندرویهایی که بین اهل سنت و شیعه در
این کشور كهگاه رخ مینمایدـ میتوان اسالم را یک نیروی
پیونددهنده و منسجمکنندهی قومیتهای مختلف در این
کشور دانست .با تقویت و پیوند و حل اختالفات بین شیعه
و اهل سنت میتوان از این عامل در تقویت اتحاد ملی در
افغانستان استفاده کرد.
 .2زبان فارسی دری
حلقهی وصل اکثریت عناصر مختلف مردم افغانستان در
طول تاریخ استقالل ،زبان رایج «دری» بوده است .این موضوع
حتی نزد پشتونزبانان افغانستان نیز قابل قبول بوده است.
چنانکه احمدشاه ابدالی و جانشینان وی (سدوزاییها و
محمدزاییها) ،زبان دری را بهعنوان زبان رسمی و معامالتی
پذیرفته بودند .حتی احمد شاه ابدالی به زبان فارسی دری شعر
میگفت .لذا از این حیث تا دوران اخیر مشکلی در مناسبات
و ارتباطات ملیتها وجود نداشت .مشکل زمانی پیدا شد که

حاکمیت انحصاری تصمیم گرفت ،هویت یک قوم را هویت
فراقومی و هویت فرد فرد قومیتهای ساکن در افغانستان تبار
14
سازد و زبان پشتو را بهعنوان زبان رسمی کشور اعالم کرد.
با توجه به این موضوع که زبان دری مورد پذیرش اکثریت
اقوام افغانستان و تنها زبانی است که اقوام مختلف نسبت به
آن احساس بیگانگی و جدایی نمیکنند ،میتوان این عنصر را
یک عامل پیونددهندهی قوی بین اقوام مختلف افغانستان در
نظر گرفت و از آن در جهت انسجام و یکپارچگی ملی مردم
افغانستان استفاده کرد.
 .3نمادهای ملی
نمادها ،تجلی عینی و فیزیکی هویت ملیاند .بنابراین افراد
ملت خود را به آنها متعلق میدانند و از مطرح شدن و درخشش
آنها در سطح بینالمللی احساس رضایت و خشنودی میکنند.
تأسیس ،تعمیق و نهادینه شدن نمادها احساس مشترک ملی را
در افراد ملت بهوجود میآورد و زنده نگه میدارد .کارکرد دیگر
نمادها ،متمایز ساختن ملتها از یکدیگر است .نمادها بهصورت
غیرمستقیم حس ملیگرایی و همبستگی ملی را تقویت و ملت
15
را به جداییگزینی از دیگران ترغیب میکنند.
در افغانستان ،با وجود شکلگیری بیشتر نمادها در سطح
قومیتها و قبیلهها ،نمادهایی هم وجود دارند که مورد پذیرش
اکثریت مردم هستند .این نمادها میتوانند زمینهی عالقه و
حس اتحاد و وابستگی به یکدیگر را بین مردم بهوجود آورند .از
جملهی این نمادها میتوان به سرود ،پرچم ملی و ...افغانستان
اشاره کرد که نسبتاً اکثر قومیتها آنها را قبول دارند و به
آنها احترام میگذارند.
 .4تهدیدات خارجی
تهدید بیرونی ،چه در شکل نظامی و امنیتی یا فرهنگی،
و چه با ایجاد مخاطره برای حقیقت و شأن ملی ،همگرایی

تهدیدشوندگان را افزایش میدهد و آنها را به اتحاد برای
دفاع از خود وامیدارد .تهدید ،تنها امنیت سرزمین را هدف
قرار نمیدهد ،بلکه ممکن است یک منفعت عمومی اقتصادی
یا یک ارزش فرهنگی و دینی را به مخاطره اندازد یا هویت ملی
و حقیقت عمومی یک کشور را هدف قرار دهد .در هر صورت،
16
آحاد ملت در مقابل تهدید و تحقیر واکنش نشان میدهد.
در افغانستان این عامل در اتحاد ملی آن در دورههای متفاوت
زمانی نقش بسزایی داشته است .حملهی شوروی به این کشور
باعث اتحاد بین قومیتهای مختلف شد و در حال حاضر نیز
حضور نیروهای ناتو در این کشور ،نوعی اتحاد و انسجام را بین
اقوام مختلف ایجاد کرده است.
نیروهای واگرا در افغانستان
 .1نام کشور
نام هر کشور در ایجاد هویت و چارچوب مناسب برای
یکپارچگی و وحدت ملی مؤثر است .گزینش نام کشور به علت
بار سیاسی و عاطفی آن ،از حساسیت و اهمیت ویژهای برخوردار
است و خود به یافتن علت پیدایش کشور و دولت نیز کمک
میکند .انتخاب نام معنیدار ،بهطوری که چتر کامل و پوشش
فراگیری برای افراد ملت ایجاد کند ،تا همه یا اکثریت قاطع
جمعیت ساکن در سرزمین ،خود را متعلق به آن بدانند ،امری
اساسی است و باید توجه دولتمردان کشور بدان معطوف باشد.
انتخاب نامهایی که معرف بخشی از ملت باشند و به بیان دیگر،
خصیصههای بخشی از ملت ولو اکثریت را بازتاب دهند ،وحدت
و انسجام ملی را با اولین چالش اساسی روبهرو میکند .زیرا
اقلیت به آن احساس وابستگی نمیکنند و خود را از پیکرهی
ملت جدا میپندارند .بهتدریج این باور در آنها نهادینه میشود
و در شرایط مساعد ،به شکل آرمان سیاسی ویژه تجلی مییابد
17
که برای حکومت و دولت مشکلآفرین است.
از آنجا که افغانستان آنگونه که امروز شناخته شده است،
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در افغانستان ،حضور ملت به آن صورت که
در اروپا وجود دارد شکل نگرفته است و روح
جمعی ملی ،حس میهنپرستی،
درک و ترجیح منافع ملی در
میان مردم عامهی این کشور وجود ندارد
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کشوری مرکب از گروههای مختلف قومی است که تنها یکی
از آنها ،افغانها (پشتونها) هستند .استفاده از نام افغانستان
بهعنوان نام کل کشور ،در قدم اول به نوعی انحصار قدرت،
تحمیل هویت افغانها بر غیر افغانها ،و انکار موجودیت دیگر
ساکنان این سرزمین اشاره دارد .به همین دلیل ،این نام را
دیگر گروههای قومی هیچگاه نپذیرفتهاند؛ واقعیتی که در خارج
از این کشور کمتر انعکاس یافته ،اما در داخل افغانستان امری
مسلم است 18.همین موضوع زمینهی شکاف ،واگرایی و عدم
وابستگی را بین اقوام ساکن در این کشور فراهم کرده است.
 .2اختالفات قومی ،نژادی و زبانی
افغانستان دارای اقلیتهای قومی ،نژادی و زبانی زیادی است (جدول
 .)1همانطور که واقعیت تاریخی و سیاسی افغانستان آشکارا نشان داده
است ،نظام سیاسی این کشور در گذشته همواره بر سنتهای قومی و
قبیلهای استوار بوده و تالش برای وحدت و یکپارچگی مردم و فراهمسازی
زمینههای همزیستی اقوام در چارچوب یک دولت کارامد ،کام ً
ال ناکام
مانده است .همچنین ،مسیر رخدادهای سیاسی و صفبندیهای گروهی
و منازعات قومی در کشور افغانستان بیانگر آن است که موضوع تضادها

و نزاعها در مقاطع متفاوت تاریخی با تأثیرپذیری از عوامل درونی و
بیرونی جامعه ،همواره در حال نوسان و تغییر بوده و این نوسانات به
فراخور حساسیت موضوع و موقعیت و امکانات در دسترس ،به شکلها
19
و گونههای متفاوتی نمود پیدا کرده است.
ً
از سوی دیگر ،از دیرباز اختالفات مذهبی نسبتا شدیدی بین شیعه
و سنی در افغانستان وجود داشته است .با اقداماتی که از زمان ظاهرشاه
صورت گرفت ،درگیریها و مشاجرات تا حدی کاهش یافت .بهخصوص
از دوران روی کار آمدن رژیمهای کمونیستی و در کنار آن اشغال
افغانستان توسط ارتش شوروی (سابق) ،اختالفات و مشاجرات مذهبی
تا حدی فروکش کرد و همهی اقوام و گروههای موجود بهجای مبارزه
با یکدیگر بر سر اختالفات مذهبی ،به فکر مبارزه با دشمن مشترک
خارجی و عوامل داخلی آن افتادند 20.اما این روند در دورهی مجاهدین
عوض شد و اختالفات مذهبی بین قومیتهای مختلف افغانستان دوباره
رنگ خشونت و درگیری به خود گرفت .در دورهی طالبان این اختالفات
به اوج خود رسید .در حال حاضر ،اگرچه از این اختالفات تا حدودی
کاسته شده است ،ولی همچنان بین قومیتهای مختلف افغانستان وجود
دارد .این عامل خود میتواند بر جریان ملتسازی و ایجاد یکپارچگی در
این کشور بههمراه عامل قومیت و دیگر عوامل تأثیر بسزایی بگذارد.

جدول  .1جمعیت نژادها ،زبان و مذاهب در افغانستان (قالیباف)6 :1377 ،
نژاد

زبان

پشتون

گویش پشتونی

تاجیک

دری ،گویش تاجیکی عمدت ًا سنی و حنفی و تعداد بهخصوصی  3/5میلیون نفر ،در شمال افغانستان
در شمال ،شیعهی اسماعیلیه

هزاره

دری و هزارگی

فارسیون

دری

آیماق
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مذهب

جمعیت و محل سکونت

سنی حنفی (به استثنای غوریها که حدود  6/5میلیون نفر که همین تعداد در
پاکستان وجود دارد
شیعه هستند)

تعدادی شیعهی امامیهی اسماعیلیه و  3تا  4میلیون نفر
کمی هم سنی
شیعهی امامیه

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

سنی حنفی

تعداد  800هزار نفر

شیعهی امامیه

 125تا  600هزار نفر که بیشتر در گروههای
شهری در سراسر افغانستان پراکندهاند

قزلباش

دری

مغول

مخلوطی از دری ،سنی حنفی
مغولی و پشتو

متمرکز در قور و چندین هزار نفر در سراسر
بخشهای مرکزی و شمال

ازبک

ازبکی و گویش ترکی سنی حنفی

 1تا  2میلیون نفر در شمال افغانستان

ترکمن

گویش ترکی

سنی حنفی

 200تا  400هزار نفر در شمال افغانستان

قرقیز

گویش ترکی

سنی حنفی

چند هزار نفر ،در کوههای پامیر

بلوچ

بلوچی

سنی حنفی

 100هزار نفر

براهوئی

براهوئی ،پشتو

سنی حنفی

 200هزار نفر در جنوب غربی

نورستانی

گویش کفیری

سنی حنفی (تعدادی بوداییاند)

 100هزار نفر در شرق افغانستان

کوهستانی

داردیک

سنی حنفی

به تعداد کم در جنوب نورستان

گوجار

گویش هند و پشتون

سنی حنفی

به تعداد کم در شرق نورستان

جان جومی (گوجارها) هنئوستان ،پشتو و سنی حنفی
دری
عرب

دری پشتو

سنی حنفی

به تعداد کم در شمال شرق

 .3نبود یک قدرت ملی فراگیر
عنصر بسیار مهمی که نقش بسیار اساسی و کلیدی در ایجاد هویت
ملی دارد ،قدرت ملی است .به این معنا که مجموعهی اقوام ساکن در
یک سرزمین توافق میکنند ،با پایهریزی دولتی ،هویت اجتماعی برای
خود دست و پا کنند .این دولت تجسمبخشندهی ارادهی جمعی و هویت
ملی است .اساس و بنیان دولت ملی بر مشارکت استوار است و رضایت و
قرارداد اجتماعی است که ملتی را متولد میکند و به آن هویت میبخشد.
از آنجا که افغانستان براساس توافق اقوام ساکن در آن تأسیس نشده
است ،بلکه قبایل پشتون با لشکرکشی و تحت انقیاد قرار دادن دیگران ،به
تأسیس دولت پشتونی یا افغانی دست زدهاند و سایر اقوام نقش چندانی
در پیدایش نام و عنوان افغانستان نداشتهاند و در قدرت دارای هیچگونه
سهمی نبودهاند ،در طول تاریخ سیاسی این کشور ،قدرت ملی فراگیر
شکل نگرفته است 21.فقدان یک قدرت ملی فراگیر بهعنوان حکومت
مرکزی و پراکندگی جغرافیایی قومیتها بهصورت ناهمگن و با ضلعهای
نامتساوی در کنار یکدیگر ،باعث شده است که قومیتها از ضعف جاذبهی
دولتهای مرکزی افغانستان سود جویند و همچون نیروی پرقدرت گریز
از مرکز رفتار کنند .این خود موجب شده است که نافرمانی به بخشی
از ساختار ماهیتی قومیتهای اثرگذار در صحنهی سیاسی افغانستان
تبدیل شود.
 .4موقعیت قومیتها
ارتباط میان قومیتهای مختلف و گروه حاکم ممکن است به
صورتهای متفاوت باشد و از سازگاری کامل تا مرحلهی جداییطلبی
تغییر کند .البته در این بین ،موقعیت قومیتها و طرز پراکندگی گروه
اقلیت در سرزمین نیز مؤثر است .برحسب اینکه گروههای قومی
بهصورت متمرکز در یک ناحیه سکونت داشته باشند ،یا در سراسر
سرزمین پراکنده باشند ،یا در منطقهی پیرامونی کشور مجتمع باشند،
و یا نزدیک هستهی سیاسی کشور متمرکز باشند ،پیامدهای متفاوتی

بهوجود میآید .همچنین ،اگر گروههای قومیتی بخشی از گروه اکثریت
کشور همسایه باشد یا بخشی از گروههای قومیتی کشور مجاور ،باز نتایج
22
متفاوتی بهدست میآید.
پراکندگی قومیتهای افغانستان به گونهای است که عمدتاً به صورت
متمرکز در نواحی متفاوت کشور ساکن هستند و بیشتر آنانـ به استثنای
قوم هزارهـ با کشورهای مجاور هممرزند :پشتونها عمدتاً در مشرق و
جنوب ،تاجیکها در شمال ،شمال شرقی و شمال غربی ،ازبکها در
شمال ،و هزارهها در مرکز .این همجواری بسیاری از اقوام ،با مشارکت
و عالئق نژادی و فرهنگی با آن سوی مرزها توأم است .همین نحوهی
پراکندگی جمعیتی اقلیتها همراه با روشهای تبعیضآمیز دولتهای
مرکزی ،و روحیهی گریز از مرکز و معترض قومیتها ،تحریکات ممالک
همجوار را در دامن زدن به کشمکشهای قومی و بیثبات ساختن اوضاع
23
کشور و استفادهی خویش ،بهصورت پایدار و زنده نگه داشته است
(نقشهی  .)1به گونهای که اگر از نظر تاریخیـ جغرافیایی و با توجه
به ترکیب قومی و زبانی ،به این کشور نگاه کنیم ،شاهد آن خواهیم
بود که افغانستان به چند منطقهی بزرگ جغرافیایی تقسیم میشود که
عبارتاند از:
 مناطق جنوبی با مرکزیت قندهار یا افغانستان تاریخی؛
 مناطق مرکزی با مرکزیت ارزگان و بامیان یا هزارستان تاریخی؛
 مناطق شمالی با مرکزیت بلخ و بدخشان یا ترکستان جنوبی
(افغانی)؛
24
 مناطق غربی با مرکزیت هرات یا خراسان قدیم.
این مسئله باعث شده است ،افغانستان از زمان تولد تاکنون عناصر
هویتساز ملی را دارا نباشد و بدین لحاظ ،هرگز هویت ملی در آن به
شکل امروزین آن مفهوم نبوده و وجود نداشته است.
 .5اقتصاد افغانستان
از نظر سیاستهای اقتصادی ،افغانستان طی چهار دههی
گذشته با تغییرات جدی مواجه شده است .اقتصاد افغانستان ،از
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نقشهی  .1موقعیت قومیتهای مختلف در افغانستان

عوامل دیگری نیز زمینهی واگرایی را در افغانستان ایجاد میکنند
که برخی از آنها عبارتاند از :ساختار توپوگرافیک ،عدم توازن در
مشارکت ملی اقلیتها در امور اداری و سیاسی کشور ،و سیستم ارتباطی
توسعهنیافته.

در این کشور نیروهای همگرا نسبت به
نیروهای واگرا کمترند و از قدرت کمتری نیز
در انسجامبخشی به اقوام برخوردارند
یک اقتصاد رهبری شدهی نیمه بازار آزاد در دهههای  1960و
 ،1970به نوع اقتصاد کام ً
ال دولتی طی سالهای دههی  1980تا
اوایل دههی  1990تغییر کرد که بعدا ً در جریان حاکمیت طالبان
( ،)1996-2001با از بین رفتن نهادهای دولتی ،با انحطاط و رکود
کامل مواجه شد .با فروپاشی حکومت طالبان و ایجاد ادارهی موقت
و حکومت انتقالی اسالمی افغانستان در سال  ،2001ابعاد خرابی و
25
رکود اجتماعی و اقتصادی در کشور بیشتر نمایان شد.
نرخ آمار زیر خط فقر این کشور وحشتناک است .به موجب
این نرخ ،از هر صد افغانستانی  55نفر آنان زیر خط فقر هستند .از دیگر
نرخهای نگرانکنندهی این کشور فقیر ،نرخ  43درصدی بیکاری است.
حدود  80درصد مردم این کشور کشاورزند و بقیه ،شامل  11درصد در
صنعت (اغلب بافندگی) و  9درصد در خدمات مشغول به کار هستند.
سست شدن بنیهی اقتصادی جامعه ،سست شدن بنیادهای
حکومت قانون را در پی دارد و از اینروست که توسعهی سیاسی برای
حاکمیت قانون در جامعه ،بدون توسعهی اقتصادی معنی درستی
26
نخواهد داشت.
از آنجا که افغانستان به لحاظ اقتصادی کشوری فقیر است ،این
عامل سبب بیتوجهی مردم به سیاستهای کشور و قوانین آن در
جنبههای گوناگون (قاچاق کاال و همکاری با مافیاهای مواد مخدر ،واگرا،
ضد حکومتی و )...شده است و خود این موضوع به بیاحساسی مردم
نسبت به همبستگی با یکدیگر و یکپارچگی کشور افغانستان انجامیده
است .مردم بیش از هر چیز به جنبههای اقتصادی مسئله فکر میکنند و
به هر عملی برای تأمین نیازهای اقتصادی خود دست میزنند.

تجزیه تحلیل و نتیجهگیری
همانطور که در این مقاله بررسی شد ،کشور افغانستان دارای
گروههای قومی ،مذهبی و زبانی متعددی است .در این کشور اکثریت
غیر افغان ،با مشکالتی ،هم در سطح محلی و هم در عرصهی ملی روبهرو
هستند و هیچکدام از عناصر همگرایی یاد شده را بهصورت کامل و واقعی
دارا نیستند .این موضوع علت اساسی بحران هویت ملی در افغانستان و
مانع اصلی یکپارچگی و اتحاد در این کشور است .بهعالوه ،به علت وجود
زمینهی بسیار مناسب و همچنین دیدگاههای قبیلهای بین مردم ،عوامل
واگرایی در این کشور فرصتها و جایگاههای گستردهای برای ابراز وجود
و به چالش کشیدن یکپارچگی کشور پیدا کردهاند.
از سوی دیگر ،کشورهای مجاور و کشورهای مداخلهگر نیز برای نفوذ
و بهرهبرداری ،این وضعیت را در افغانستان تقویت کردهاند که موجب تنش
و کشمکشهای پایداری در این کشور شده است .بر همین اساس و با
توجه به ساخت قبیلهای جامعه ،برخی از پژوهشگران افغانستان معتقدند
که هنوز در میان مردم افغانستان مفهومی به نام هویت ملی شکل نگرفته
است :تنوع و ناهمگونی اقوام ،به علت فقدان راهکار وحدتبخش ،موجب
شده است که روند «ملتسازی» در این کشور نتواند بحران مربوطه را با
موفقیت پشتسر بگذارد .از اینرو ،با گذشت سالیان متمادی از استقالل
این کشور ،هنوز هویت ملی مشترک ،تعریف شده و قابلقبولی برای
همهی اقوام و ملیتها شکل نگرفته است .بر این اساس ،در افغانستان
هویتهای پراکندهی قومی جایگزین هویت ملی شدهاند.
بررسیهای این مقاله نشان میدهند ،در این کشور نیروهای همگرا
نسبت به نیروهای واگرا کمترند و از قدرت کمتری نیز در انسجامبخشی
به اقوام برخوردارند .این خود باعث شده است که نیروهای همگرا از
شکافقومیتی
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نیروهایهمگرا(آیکونوگرافیک)
 .1اسالم
 .2زبان فارسی دری
 .3نمادهای ملی
 .4سرزمین مشترک
 .5تهدیدات خارجی
 .6و...

سایر شکافها

افغانستان
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نمودار  .1نیروهای همگرا و واگرا در افغانستان

نیروهای واگرا (سیر کوالسیون)
 .1نام افغانستان
 .2ناهمگونیهای مذهبی و قومی
 .3فقدان قدرت مرکزی فراگیر
 .4موقعیت پیرامونی قومیتها
 .5فقدان رهبر کاریزماتیک
 .6اقتصاد افغانستان
 .7ساختار تپوگرافیک
 . 8نبود سیستم ارتباطی مناسب
 .9میزان مشارکت اقلیتها در امور
کشور
 .10و...

زمینه و مشوقهای اندکی برای ایجاد اتحاد ،نیروبخشی و پیونددهی
بین مردم این کشور برخوردار شوند .بهطور کلی میتوان گفت :یک ملت
زمانی هویت ملی خویش را مییابد که حکومت و کشور بهطور مساوی
و عادالنه از تمامی ساکنانش نمایندگی کند؛ نامی داشته باشد که با آن
همگی شناخته شوند ،فرهنگی که آنها را از خود بیگانه نکند ،بلکه به
جای آن بیانگر نیازها ،آرمانها و ارزشهای تاریخی ،اجتماعی و روحی
آنان باشد ،و ساختار سیاسی و اقتصادی آن نیز مبتنی بر دادگستری
باشد .تنها در این صورت است که میان «هویت» و «هویت ملی» و
نهایتاً هویت فردی سازگاری بهوجود خواهد آمد.
پينوشت
iconography .1
circulation .2
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مهارتهاي
جغرافيـايي
بر اساس نمایهی اقلیمی انجام گرفته است

درجهبنـدیزیستاقلیمـی شهـرهاو

استـراحتگـاههایآفریقـایجنـوبی
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مؤلف :استفان بیکر

ترجمه :راحله صنیعی /کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان
یوسف قویدل رحیمی /دانشجوی دکتری اقلیمشناسی ،دانشگاه اصفهان

چکیده
در این مقاله ،شرایط اقلیمی  31شهر و تفرجگاه آفریقای جنوبی
در ارتباط با احساس گرمایی افراد مورد بررسی قرار گرفته است .ارزیابی
شرایط حرارتی ،براساس محاسبات مبتنی بر تعادل انرژی انسان و برای
شناخت عدم آسایش در برابر گرما و سرما برای افرادی که با پوشش

مناسب لباس در هوای آزاد قدم میزنند ،انجام گرفته است .روزهای گرم
و سرد ،با توجه به دامنه و تداوم ناراحتی در برابر گرما و سرما تعریف
میشوند .شهرها براساس نمایهی اقلیمی رتبهبندی و براساس فراوانی
ماهانهی روزهای سرد و گرم تفسیر شدهاند .با توجه به میانگین دمای
ساالنه ،مناسبترین شرایط را میتوان تنها در طول کمربند ساحلی

(بندر سنت جونز ،خلیج ریچارد و سن لوسیا) مشاهده کرد .نامناسبترین
شرایط نیز در ناحیهی مدیترانهای اطراف کیپ تاون ،کارو و شردالوود
وجود دارد.
کلید واژهها :زیست اقلیمشناسی ،معادلهی فانگر ،استرس حرارتی،
میانگین رأی پیشبینی شده ،آفریقای جنوبی

 .2محاسبهی احساس گرمایی
اثرات شرایط دمایی در احساس راحتی افراد تحت عناوین متفاوت،
موضوع مطالعاتی بسیاری از علوم و دانشمندان بوده است .مؤلفین
گوناگون احساس حرارتی و یا در معرض استرس قرار گرفتن مردم را با

در همه جای دنیا ،شهرها براساس یک
سلسله ضوابطی درجهبندی میشوند که
دربرگیرندهی ابعادی مانند :تعداد سکنه،
استاندارد زندگی ،هزینههای زندگی ،قدرت
اقتصادی و غیره است

حرارتی افراد مورد توجه قرار گرفته است (فانگر،؛ 1972؛ هاپ1984 ،؛
دوفریتز1985 ،؛ ژندریسکی و همکاران .)1990 ،شکل  1مؤلفههایی را
که بر سیستم تعادل انرژی انسانی مؤثرند ،نشان میدهد .فانگر در سال
 1972معادلهی آسایش حرارتی خود را براساس این فرض که آسایش
حرارتی با حداقل فعالیتهای دستگاه تنظیم حرارتی انسان در ارتباط
است ،ارائه کرد.
(0.028+0.202*Exp(-0.036Met/A))*((H-Ed)Esw–Ere–C–R)/A

=PMV

در معادلهی فوق داریم:
 :PMVمتوسط آرای پیشبینی شده در مورد احساس حرارتی
افراد (به جدول 1رجوع کنید) : met،سوخت و ساز (متابولیسم) بدن،
 :Aسطح (مساحت) بدن ،H ،حرارت داخلی تولید شده در بدن بر اثر
متابولیسم.
محاسبهی C، ERE،ESW،Edو Rبراساس وابستگی عوامل یاد
شده به مقدار سوخت و ساز بدن ،همچنین وابستگی آنها به عوامل
گوناگون هواشناسی صورت گرفته است (برای درک بهتر به شکل
 1نگاه کنید) .عوامل یاد شده توسط فانگر ( ،)1972هاپ (،)1984
ژندریسکی و همکارانش ( )1990و بیکر ( )1996بررسی شدهاند.
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 .1مقدمه
احساس راحتی مردم در شهرها ،با توجه به ویژگیهای اقلیمی و
کیفیت زندگی شهری تعیین میشود .در همه جای دنیا ،شهرها براساس
یک سلسله ضوابطی درجهبندی میشوند که دربرگیرندهی ابعادی مانند:
تعداد سکنه ،استاندارد زندگی ،هزینههای زندگی ،قدرت اقتصادی و غیره
است .هدف این تحقیق ارائهی مدلی برای ارزیابی شرایط زیست اقلیمی
ـ حرارتی از یک شهر مشخص (مبنا) با استفاده از معادلهی راحتی
فانگر )1972( 1و بهکارگیری این معادله برای شهرها و تفرجگاهها در
آفریقای جنوبی است.
3
تریونگ )1966( 2و آلیسمیس و کالما  ،در سال  1979ارزیابیها
و درجهبندیهایی از استرس حرارتی برای افراد در آمریکا و استرالیا،
انجام دادند .ژنریسکی 4و همکارانش نیز ،طی سلسله تحقیقاتی از
سال  1979تا سال  ،1990شاخصی برای ارزیابی شرایط زیست اقلیمی
حرارتی شهرها تهیه کردند .که در آن ،شهرها به شش رده تقسیم شده
بودند و از آنها برای تشریح فراوانی سوانح ناشی از استرس حرارتی یا
ناراحتیهای ناشی از سرما استفاده میشد .سیدل 5نیز در سال  1990بر
مبنای میزان استرس گرمایی و سرمای یک ارزیابی زیست هواشناختی از
تفرجگاههایی که شرایط اقلیمی مدیترانهای بر آنها حاکم بود ،انجام داد.
یک ارزیابی کامل از شرایط اقلیمی محلی باید همراه با سنجش شرایط
زیست اقلیم شناختی ،تحلیل شرایط تشعشع شیمیایی و شیمی هوا
باشد [.]Ahlheim, 1989
چون تنها دادههای دما برای این تحقیق در دسترس بوده ،لذا
درجهبندی اقلیمی ارائه شده ،به تعیین شرایط دمایی محدود شده است.
ارزیابی دقیق شرایط گرمایی نیز تنها برای بخشهایی از محدودههای
زیر پوشش ایستگاهها میتواند معتبر باشد ،در حالیکه با توجه به عواملی
مانند عرض جغرافیایی ،جهت دامنه ،ارتفاع و تراکم ساختمانها ،سطوح
گوناگون زمین و غیره ،میتوان تفاوتهایی را که با توجه به عوامل مذکور
بهوجود میآیند ،مشاهده کرد .با این حال ،این تغییرات در مقایسه با
تفاوتهای زیست اقلیمی شهرها بسیار ناچیز هستند ،تا جایی که نتایج
حاصله را تنها میتوان به منظور نشان دادن اقلیم متوسط (میانگین)
شهری در نظر گرفت.

عوامل آبوهوایی در ارتباط قرار دادهاند (شارلو1950 ،؛ کینگ1951 ،؛
لیستنر1951 ،؛ تام1959 ،؛ سور .)1980 ،رابطهی تجربی سادهای برای
پیوند دادن احساس گرمایی با دمای ثبت شده از طریق دماسنج خشک
و دمای ثبت شده با دماسنج مرطوب و سرعت باد ،وضع شده است.
فانگر ( ،)1972گیوونی ،)1976( 6هاپ ،)1984( 7دوفریتز،)1985( 8
ژندریسکی و همکارانش ( ،)1990اثرات پیچیدهی عوامل متعددی
را که در دستگاه تنظیم حرارتی بدن انسان دخالت دارند ،یادآوری و
مدلهایی را برای تشریح بیالن انرژی بدن انسان تهیه کردهاند .چنانکه
ورودی دادههای اقلیمی مورد نیاز چنین مطالعاتی در دسترس باشد،
بهکارگیری چنین مدلهایی برای تشریح بیالن انرژی ،ما را به محاسبهی
حد متوسط احساس گرمایی عدهای از مردم در حال فعالیت در نواحی
معین قادر خواهد ساخت (به بخش  3رجوع شود).
به کمیت درآوردن شرایط گرمایی محیط انسان براساس معادلهی
تعادل انرژی انسانی که مطابق با قانون اول ترمودینامیک است ،صورت
گرفته است .در این معادله ،کل جریانات انرژی مؤثر بر تعادل انرژی
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خورشيد

شكل  -1مؤلفه هاي تشكيل دهنده ی بيالن انرژي انسان از ژندريسكي وهمكارانش1990،
مفهوم اختصارات شکل عبارت است از:
 :Cشار گرمایی انتقالی و همگرا :Ed ،شار گرمای نهان حاصله از پخش بخار آب :Esw ،شار انرژی نهایی حاصل از تعرق :Eres ،شار
انرژی حاصل از تنفس : Atm ،تشعشع برگشتی جو در طول موج بلند :Dir ،تشعشع مستقیم خورشیدی :Dif ،تشعشع پخش شده:Ref ،
تشعشع منعکس شده در طول موج کوتاه :R ،تشعشع موج بلند بدن انسان :E ،تشعشع موج بلند محیط اطراف.
جدول .1رابطهی بین مقدار  PMVبا احساس حرارتی بدن و درصد افراد قرار گرفته در معرض استرسهای حرارتی
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PMV

احساس

درصد افراد در معرض عدم آسایش حرارتی

بیشتر از -2/5

استرس سرمایی شدید

<80

بین  -2/5و 1/5

استرس سرمایی متوسط

<50

 -1/5تا -/5

استرس سرمایی مالیم

<10

 -/5تا /5

محدوده آسایش حرارتی

>10

 /5تا 1/5

استرس گرمایی مالیم

<10

 1/5تا 2/5

استرس گرمایی متوسط

<50

بیش از 2/5

استرس گرمایی شدید

<80

احساس ناراحتی گرمایی بهعنوان یک «انحراف کاذب» از بیالن
انرژی ،از مبدأ صفر تعیین میشود .به این علت آن را انحراف کاذب
مینامند که دمای پوست و میزان تعریق بدن را به همان صورت که در
بدن تولید میشود ،در نظر میگیرند؛ در صورتیکه در واقعیت چنین
نیست .فانگر ثابت کرده است ،افزایش انحراف مورد نظر با افزایش
احساس ناراحتی افراد و با درصد افرادی که در معرض ناراحتیهای
گرمایی قرار میگیرند ،در ارتباط است .در جدول ،1ارتباط بین انحراف
مورد محاسبه و گسترش استرش حرارتی در قالب یک تقسیمبندی در

گروههایی چون :استرسهای مالیم (آرام) ،متوسط و شدید ،به همراه
درصد افرادی که در معرض ناراحتی حرارتی قرار دارند ،نشان داده
شده است.
در تحقیقات اخیر ،ضعف استفاده از یک حالت یکسان مطالعاتی در
رابطهی تبادل حرارتی مشابه با رابطهی فانگر برای محیط در حال تغییر
بررسی شده و استفاده از مدلهایی تطبیقی نظیر مدل ارایه شده توسط
دیدییر 9و همکارانش ،مورد توجه خاصی قرار گرفته است .بهنظر
میرسد که گرمای مورد انتظار و تنظیم و تعدیل فصلی ،نقش مهمی

در توقع گرمایی مردم ایفا میکنند .وایین 10اظهار داشته است که این
عوامل گرچه با توجه به نژاد ،فرهنگ و سازگاری جماعات مختلف،
تفاوتهایی را با هم نشان میدهند ،اما اختالف در احساسات مختلف
شرایط گرمایی را بهصورت واضح نشان میدهند .ویژگیهای مذکور
برای تفاسیر گوناگونی که بیان عدم آسایش حرارتی در محیط مورد
استفاده واقع میشوند ،مفید هستند .این مطالعه به محاسبه و تغییر
ظاهری و تداوم آسایش حرارتی ـ و نه به تفاوتهای موجود بین طبقات
مختلف آسایش حرارتی ـ کمک میکند .بر این اساس ،حالت یکنواختی
معادله ی فانگر ،علیرغم ناکافی بودنش ،شرایط حرارتی شهر را به نحوی
که در این مطالعه به انجام رسیده است ،به خوبی توصیف میکند.

 .3پايگاه دادهها
محاسبهي بيالن انرژي بدن انسان براساس مدل فوق مستلزم
دسترسي به اين دادههاست :دماي هوا ،رطوبت ،سرعت باد ،تابش
مستقيم خورشيد ،تابش پراكنده و تابش برگشتي جو در طول موج
بلند.
مدت زمان فاصله بين دفعات اندازهگيري نبايد از سه ساعت تجاوز
كند (حداقل  8بار اندازهگيري در روز) تا كنترل جريان روزانه دادهها و
محاسبهي مستمر ويژگي اصلي روزانه ،امكانپذير باشد .دادههاي دما،
رطوبت ،سرعت باد و تابش خورشيدي همگي در سطوح سه ساعته از
 1983تا  1993در دسترس بودهاند .دادههاي پوشش ابري (ابرناكي)
عموماً به سه بار مشاهده در روز محدود شدهاند ( 8صبح 2 ،ظهر و 8
شب) و با متوسط دقتي برابر با  0/2اوكتا گرد شدهاند.
دادههاي مفقود نيز با ميانگين دقت اندازهگيري معادل با 1/5
درجهي سانتيگراد براي دما 10 ،درصد براي رطوبت ،دو متر مربع
در ثانيه براي سرعت باد 80 ،وات در مترمربع براي تابش مستقيم
خورشيدي و  40وات در مترمربع براي تابش پراكنده ،بازسازي شدهاند.
معادالت و مقدار دقت بهكار رفته در بازسازي دادههاي مفقود ،از تحليل
رگرسيوني سري دادههاي كامل نشئت گرفته و تابش برگشتي جو در
طول موج بلند خورشيدي نيز براساس نظريهي كاستن)1989( 12
محاسبه شده است.
 .4ارزيابي زيست اقليمي

الف) تعاريف و محاسبات

در ارزيابيهاي اقليمي ،به هنگام پردازش و تلخيص بخش
بزرگي از دادههاي ورودي ،به منظور ارائهي اطالعات بهصورت قابل
فهمتر ،واضحتر و با معنيتر ،براي نشاندادن اطالعات خروجي ،از
حروف اختصاري ،استفاده ميشود .هدف اين مطالعه ،تشريح و
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2ـ .1تطبیق مدل بیالن انرژی
محاسبهی احساس حرارتی براساس مدل بیالن انژی فانگر مستلزم
آگاهی از شرایط زیر است:
 مقدار سوختوساز بدن شخص که به فعالیتها ،جنس ،قد،
وزن و سن او بستگی داردkleiber, 1967; Fanger, 1972;[ .
 ]Hoppe, 1984ژندریسکی و همکارانش ( ،)1990با محاسباتی که
در خصوصیات فردی به نام کلیما مایکل انجام دادند ،ویژگیهای وی
را که دارای  1/75قد 75 ،کیلوگرم وزن 35 .سال سن و جنسیت مذکر
بود ،به عنوان شاخص استاندارد برای اندازهگیریهای خود برگزیدند.
این استاندارد به علت در نظر نگرفتن ویژگیهای درونی افراد ،توسط
محققانی چون مایر )1986( 11مورد انتقاد قرار گرفت .با وجود این ،با
در نظر گرفتن اینکه احساس حرارتی افراد به واسطهی دیگر عوامل
فیزیولوژیکی و روانشناختی میتواند تغییر یابد [;Ganong, 1971
 ،]weihe,1985میتوان استاندارد پرمعنی و دقیقی را که مقایسهها را
امکانپذیر میسازد ،بهعنوان شاخص اصلی مورد توجه قرار داد .در این
رابطه مقدار سوختوساز استاندارد بدن برای فردی که با سرعت 3/2
کیلومتر در ساعت در زمین هموار پیاده روی میکند 220 ،وات بر متر
مربع مورد محاسبه قرار گرفته و به عنوان شاخص استاندارد پذیرفته
شده است.
 ضریب پستابی تشعشع موج بلند برای بدن انسان که برای
محاسبهی اتالف حرارت بدن بر اثر تشعشع ضروری است ،تقریباً برابر
با  1در حالت لخت [ ]Hardy and Muschenheim, 1970و 0/95
برای بدن با پوشش لباس ] [Fanger, 1972مورد محاسبه قرار گرفته
است .ژندريسكي و همكارانش ( )1990حد متوسط  0/97را در اين
مورد ترجيح دادهاند .در اين مطالعه ،ميزان پستابي طول موج بلند
براي افراد با لباس تابستاني  0/97و با لباس زمستاني  0/95در نظر
گرفته شده است.
 براساس نمايهي مورد استفادهي ژندريسكي و همكارانش
( ،)1990عامل عايق بودن لباس ) (Iبراي البسهي تابستاني سبك به
ميزان  0/5و براي البسهي زمستاني به ميزان  1/5تعيين شده است.
عامل « »FCIكه مساحت پوشيده شدهي بدن با لباس تا قسمتهاي
بدون پوشش و يا لخت بدن توصيف شده است ،براي تابستان به ميزان

 1/1و براي زمستان به مقدار  1/2در نظر گرفته شده است.
 ضريب پستابي براي سطوح متفاوت كه براي محاسبهي
شارهاي (جريانات) تابشي محيط و اتالف گرماي بدن از طريق تشعشع
) (Rضروري است .به مقدار  0/9براي طول موج بلند و  0/2براي
طول موج كوتاه مورد توافق و پذيرش قرار گرفته است [Paltridge
].& ppatt, 1976
 سرعت باد براي ارتفاع فيزيولوژيكي مربوطه از  1/5متري باالي
سطح زمين و با استفاده از «معادلهي هلمن» براي ارتباط سرعت باد و
ارتفاع وزش آن ،مورد محاسبه قرار گرفته است ].[Hellmann, 1917
نيمرخ بادنماي  0/33براي نواحي شهري به عنوان عدد ثابت در نظر
گرفته شده است.
 سطح بدن تا مقدار  1/9مترمربع به عنوان مقدار استاندارد در
نظر گرفته شده است كه براساس «معادلهي دوبويس» ،فردي را كه
داراي  1/75متر قد و  75كيلوگرم وزن است ،به عنوان نمونه به نمايش
ميگذارد ].[Hoppe, 1984
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محاسبهي عواملي است كه اساس بخش اعظم اطالعات خروجي اين مطالعه را تشكيل ميدهند (هشت موضوع از احساس گرمايي افراد
با لباسهاي گوناگون و به هنگام فعاليتهاي متفاوت روزمره) .اطالعات مذكور به صورت جداولي مورد پردازش قرار گرفتهاند .شكل 2
فرايندها و مراحل تحليل زيست ـ اقليمي اين مطالعه را نشان ميدهد.

شكل  -2نمايش شماتيك تجزيه و تحليل زيست اقليم شناختي بكار گرفته شده در اين مطالعه.
دوره یبیستوچهارم/شمارهی/3بهار1389

48

ارزيابي زيست اقليمي شهرها و مكانها در آفريقاي جنوبي،
براساس توالي استرسهاي گرمايي و حدوث ناراحتي در برابر سرما
انجام يافته است .اين مطالعه به طور اعم شامل دو نكتهي اساسي
است :اوالً ،عوامل روزهاي گرم ) (HDو روزهاي سرد ) (CDبا
تهيهي دادههايي درخصوص رويدادهاي فوقالذكر در يك مقطع
زماني ماهانه ،تبيين شدهاند .ثانياً ،توالي اين رخدادها با استفاده از
نمايهي اقليمي ) (CIبيان شده است ،چرا كه تفاوت چندان زيادي
بين عدم آسايش ناشي از سرما يا گرما براي انسان وجود ندارد
(.)PMV> 2/5
استرس گرمايي از طريق عامل روز گرم ) (HDتعريف ميشود.
كه در برگيرندهي روزهاي داراي بيش از سه ساعت استرس گرمايي
شديد است و براي فردي كه با لباس معمولي زيرآفتاب تابستاني
پيادهروي ميكند ،محاسبه شده است .وقوع رخدادي با اين اوصاف

به اين معني است كه مردم ،هم در مرحلهاي كه در حوالي ظهر
اتفاق ميافتد و هم صبح هنگام يا بعدازظهر ،در معرض استرس
گرمايي قرار دارند .احساس ناراحتي سرمايي نيز بهطور متوسط به
اين صورت قابل توصيف است :روزهاي سرد ) (CDروزهايي توأم
با بيش از  16ساعت ناراحتي ماليم ( )PMV< -/5ناشي از سرما
براي فردي است كه با لباس زمستاني در سايه در حال قدم زدن
است .وقوع رويدادي با اوصاف ذكر شده مبين اين واقعيت است كه
مردم نه تنها در شب ،بلكه در طول روز نيز در معرض عدم آسايش
ناشي از سرما قرار دارند.
محاسبات مربوط به احساس حرارتي مردم با لباسهاي
تابستاني و زمستاني ،به هشت بار اندازهگيري در طول روز محدود
شده است .خط سير زماني بين اندازهگيري رخدادهاي فوق از
طريق رگرسيون خطي مورد محاسبه قرار گرفته است .معادلهي

زير به ما اجازه ميدهد زمانهاي شروع و پايان عدم آسايش
حرارتي را در طول روزهاي متفاوت محاسبه كنيم .بنابر معادلهي
مذكور ،روزهاي توأم با عدم آسايش حرارتي ناشي از سرما يا گرما
و نحوهي تعيين روز سرد يا روز گرم ،با توجه به محدودههاي زماني
ماهانه و ساالنه قابل محاسبه هستند.
(- PMV1( *)T2 - T1( /))PMV2 - PMV1( + T2
T=((PMVthres

در معادلهي فوق داريم:
 :Tزمان شروع و اتمام عدم آسايش.
 :PMVthresآستانهي احساس ناراحتي ( 2/5براي استرس
گرمايي و  -1/5براي استرس سرمايي).
 :T2نزديكترين ساعت وقوع با  PMVبيشتر از حد آستانه
براي احتساب زمان آغاز استرس و نزديكترين زمان با كمترين
 PMVبراي اتمام استرس يا عدم آسايش.
 :T1برابر است با 3 :ساعت .T1= T2-
 :PMV1حاصلضرب  T1در .PMV
 :PMV2حاصل ضرب  T2در .PMV
جدول  2مدلي را براي تبيين تفاوت شرايط دمايي محيط
در  9ردهي زيست اقليمي نشان ميدهد كه برابر است با
حداكثر وقوع روزهاي گرم در ماههاي تابستان و روزهاي سرد

رديف

روزهاي روزهاي

1

0 -10

0 - 10

2

10 - 20

0 - 10

3

20 - 30

0 - 10

4

0 - 10

10 - 20

5

10 - 20

10 - 20

6

20 - 30

10 - 20

7

0 - 10

20 - 30

8

10 - 20

20 - 20

9

20 - 30

20 - 30

10

نمايهي اقليمي ساالنه كه از طريق محاسبهي ميانگين حسابي
نمايههاي اقليمي ماهانه بهدست ميآيد ،بهصورت زير قابل توصيف
است:
/12

∑

در اين معادله داريم :CI :نمايهي اقليمي ساالنه: ∑ ،
مجموع مقادير متوسط نمايههاي اقليمي ماهانه و عدد  ،12تعداد
ماههاي سال هستند.

توصيف
كمي استرس گرمايي در تابستان ،اندكي عدم
آسايش سرمايي در زمستان
استرس گرمايي متوسط در تابستان ،اندكي عدم
آسايش سرمايي در زمستان

مكانها
بندر سن جونز
دوربان ،سن لوسيا ،نل
اسپيرويت ،خليج ريجارد ،بندر
شپستون

استرس گرمايي شديد در تابستان ،اندكي عدم

اسكوكوزا

آسايش سرمايي در زمستان
كمي استرس گرمايي در تابستان ،عدم آسايش

خليج الكساندر ،جورج ،لندن

سرمايي متوسط در زمستان

شرقي ،بندر اليزابت

استرس گرمايي متوسط در تابستان ،عدم

فورت بوفرت ،پيترزبورگ

آسايش سرمايي متوسط در زمستان

يوتنهاك

استرس گرمايي شديد در تابستان ،عدم آسايش
سرمايي متوسط در زمستان

گراف راينت ،كيمبرلي،
آپينگتون ،پروتريل ،پروتاريا،
پوتچفستروم

كمي استرس گرمايي در تابستان ،اندكي آسايش

دماغه آگولهاوس ،دماغه

سرمايي شديد در زمستان

كولومبين

استرس گرمايي متوسط در تابستان ،عدم

بتلهم ،كيپ تاون،

آسايش سرمايي شديد در زمستان

ژوهانسبورگ

استرس گرمايي شديد در تابستان عدم آسايش
سرمايي شديد ،در زمستان

بلوم فانتين ،فرازبورگ،
وركستر ،گروت فانتين،
هاوگوس ،مالمسبوري

جدول  -2طبقات يا گروه هاي زيست اقليم شناختي.
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گرم

سرد

در ماههاي زمستان.
 CIمالكي براي درجهبندي وضعيت كيفي اقليم يك شهر
يا استراحتگاه در رابطه با آسايش حرارتي مردم محسوب
ميشود .توالي باالي رخدادهاي ناخو شآيند (روزهاي توأم
با استرسهاي گرمايي و سرمايي) موجب افت و نزول رتبه
در درجهبندي ميشود كه از  0تا  10رد هبندي شده است.
براساس تعريف ،عدد  10در رد هبندي بيانگر آن است كه
نه روزهاي گرم و نه روزهاي سرد از نظر وقوع قابل انتظار
نيستند .در حالي كه عدد صفر در شاخص اقليمي ،بيانگر
وضعيتي از وقوع  30روز گرم يا سرد توأم با استرس است
(به جدول  3رجوع شود) .معادلهي  CIبه شرح زير تعريف شده
است:
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روزگــرم

5

t > 3h

4
PMV 3
2
T1 T2

1

T1 T2

11 14 17 20 23

8

8 11 14 17 20 23 2 5
زمــان

2

5

O

شكل  -3مفهوم روزهاي سرد و گرم.

ب) درجهبندي زيست اقليمي شهرها و استراحتگاههاي
آفريقايجنوبي
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تحليل دادههاي 31شهر و استراحتگاه (اين مكانها در شكلهاي 4و5
قابلمشاهدهاند)درآفريقايجنوبي،انواعمتفاوتيازشرايطزيستاقليميرا،
با اندكي عدم آسايش دمايي در تابستان و زمستان (بندر سنت جونز با كمتر
از  10ماه بدون روز سرد يا گرم) تا استرس گرمايي شديد در تابستان و عدم
آسايشناشيازسرمادربالمتاون،فرازبورگ،وركاستر،گروفانتين،هاوكويس
و مالمس بوري ،به نمايش ميگذارد .اسكوكوزا ،ايستگاهي با روزهاي بسيار
گرم در تابستان (بيش از  20روز گرم در ماه) است .روزهاي سرد زمستانه در
آن به ندرت به وجود ميآيند و غالباً زمستاني معتدل را پشت سر ميگذارد.
درحاليكهدماغهيآگولهاوسودماغهيكولومبين،ويژگيهايمتضاديرا
به نمايش ميگذارند كه اكثرا ًبا روزهاي سرد در زمستان و به ندرت با روزهاي
گرمدرتابستانهمراهيميشود.
شمار اندك روزهاي توأم با عدم احساس آسايش اقليمي در سراسر ايام
سال در خليج ريچارد ،ما را به ميزان بسيار باالي نمايهي اقليمي (متوسط
 )7/8كه با نوسانات اندكي همراه است ،راهنمايي ميكند .تعداد نسبتاً زياد
روزهاي گرم ژانويه در مقايسه به مارس ،موجب بهوجود آمدن انحرافي جزئي
در ميانگين نمايهي اقليمي در اين ماهها ميشود .تقريباً با اطمينان ميتوان
اظهار داشت كه مقدار نسبتاً كم نمايهي اقليمي در اسكوكوزا ،با تعدد نسبي
روزهاي گرم در ارتباط است و به اين دليل ،تغييرات ساالنهي آن بسيار
واضحتر از خليج ريچارد است .مقدار نمايهي اقليمي در ماههاي زمستان در
وضعيتي باالتر از حد ميانگين قرار ميگيرد ،اما از ماه ژوئن تا اوت بهتدريج با

مقدار نمايهي اقليمي

تعداد روزهاي سرد و گرم

0

30

1

27

2

24

3

21

4

18

5

15

6

12

7

9

8

6

9

3

10

0

جدول  -3رابطه ی موجود بين نمايه ی اقليمي و
تعداد روزهاي سرد و گرم.

افزايش روزهاي گرم ،مقدار شاخص به زير خط ميانگين نزول ميكند و در
اين مدت به كمترين مقدار خود در طول سال ميرسد.
تعداد نسبتاً كم روزهاي گرم در بندر «اليزابت» در تابستان و ميزان
متوسط روزهاي سرد در زمستان تا آوريل ،بهتدريج مقدار نمايهي اقليمي را
از حدود  6/4كمي به سوي تغييرات مثبت و از ماه اوت تا سپتامبر به سوي
تغييرات منفي (كاهش مقدار نمايه اقليمي) سوق ميدهد .به علت كاهش

شكل  -4داده هاي آب و هواي ساالنه.

اپیترزبورگ

اسکوکوزا
ن ِلزپرویت

پورتریا
ژوهانسبورگ
پوچست روم

سوازیلند

سنت لوسیاً
خلیج ریچارد

28 °

بتهلهم
لسوتو

دوربان
بندرشیپسون
بندرسنت جونز

کیمبرلی

32 °

خلیج الکساندر

بلوئم فونتین
گروفانتین
بیوفورت

ا ِیست لندن

اوپینگتون

فرازربورگ

گرآف رینست

پورترویل

اوینتهاک

بندرالیزابت

مالمس بوری
ووکاستر
هاوکویس

جورج

دماغه کولومبین
کیپ تاون

دماغه آگولهاس

24 °

28 °

32 °

16 °

20 °

36 °

شكل  -5آسايش وعدم آسايش حرارتي در سطوح ماههاي دوازده گانه ی سال.

اسکوکوزا

اپیترزبورگ

ن ِلزپرویت

پورتریا
ژوهانسبورگ
پوچست روم

سوازیلند

بتهلهم

خلیج ریچارد

لسوتو

دوربان

کیمبرلی

خلیج الکساندر

بلوئم فونتین

32 °

گروفانتین

بندرشیپسون
بندرسنت جونز

بیوفورت

گرآف رینست

بندرالیزابت

28 °

فرازربورگ

اوینتهاک

ا ِیست لندن

32 °

اوپینگتون

جورج

24 °

ماهه��اي ب��ا كمت��ر از  12روز گ��رم ي��ا س��رد
ماهه��اي ب��ا بي��ش از  12روز گ��رم ي��ا س��رد

پورترویل
مالمس بوری
ورکاستر
هاوکویس

دماغه کولومبین
کیپ تاون

دماغه آگولهاس
20 °
Month
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سنت لوسیاً

28 °

36 °
16 °
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محل

درجهبندی

محل

درجهبندی

محل

درجهبندی

بندر سنجونز

8/2

دماغهی آگولهاوس

9/5

بندر شپستون

9

سنلوسیا

7/8

خلیج الکساندر

8/5

خلیج ریچارد

8/6

خلیج ریچارد

7/8

لندن شرقی

8/5

دوربان

8/2

لندن شرقی

7/4

بندر سنجونز

8/2

سن لوسیا

8/2

خلیج الکساندر

7/1

جورج

7/9

نل اسپرویت

7/7

دوربان

6/8

دماغهی کولومبین

7/6
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7/2
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6/4
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7/2
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6/8

جورج

6

سنلوسیا

6/7

پیترزبورگ

6/1

دماغهی آگولهاوس

5/9

خلیج ریچارد

6/6

آپینگتون

5/9

آپینگتون

5/8

کیپتاون

5/4

لندن شرقی

5/6

نل اسپرویت

5/6

ژوهانسبورگ

5/2

گراف رینت

5/5

بندر شیپستون

5/6

دوربان

4/8

پروتاریا

4/8

ژوهانسبورگ

5/3

فورت بوفرت

4/7

پوتچفستروم

4/6

بتلهم

5/1

یوتنهاگ

4/6

خلیج الکساندر

4/5

پوتچفستروم

5/1

بتلهم

4/4

بندر الیزابت

4/3

فورت بوفرت

4/9

بندر شپستون

3/8

یوتنهاگ

4/1

پیترزبورگ

4/9

نل اسپرویت

3/5

فورت بوفرت

4

کیپ تاون

4/7

پیترزبورگ

3/2

کیمبرلی

4

پروتاریا

4/7

هاوگوس

3

جورج

3/9

یوتنهاگ

4/7

مالمسبوری

2/7

پورترویل

3/4

هاوگوس

4/2

پوتچفستروم

2/7

مالمسبوری

2/3

بلوم فانتین

4/1

ورکستر

2/3

گروت فانتین

2/2

گروت فانتین

4/1

گروت فانتین

2

کیپ تاون

2

مالمسبوری

4

پروتاریا

2

ورکستر

2

ورکستر

3/9

بلوم فانتین

1/6

هاوگوس

1/8

دماغهی کولومبین

3/8

اسکوکوزا

1/6

دماغهی آگولهاوس

1/4

کیمبرلی

3/8

آپینگتون

1/6

بلوم فانتین

1/3

گراف رینت

3/7

فرازبورگ

1/2

دماغهی کولومبین

0/9

اسکوکوزا

3/6

پورترویل

0/7

ژوهانسبورگ

0/8

پورترویل

3/3

کیمبرلی

0/6

بتلهم

0/6

فرازبورگ

3/2

گراف رینت

0/5

فرازبورگ

0/6

طول سال

ژانویه

ژوئیه

جدول  .5تفاوتهای حرارتی ماهانهی شرایط زیست اقلیمشناسی
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 شرایط مطلوب (کمتر از  12روز توأم با احساس ناراحتی) و نمایهی اقلیمی بیش از  + ،5شرایط گرم (بیش از  12روز گرم در ماه)- ،
شرایط سرد (بیش از  12روز سرد در ماه) و  شرایط سرد و گرم ( 12روز سرد یا گرم در ماه)
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روزهايسردپيترزبورگبهطرفزمستان،تغييراتساالنهياندكيدرمقدار
نمايهي اقليمي آن مشاهده ميشود كه با افزايشي در تعداد روزهاي سرد و
روند معكوس ،با تابستان همراه است .ميانگين نمايهي اقليمي  4/9مقادير
كمي باالتر را در زمستان ،يك حد بهينه و مطلوب در ماه مه ،و نمايهي
اقليمياندكيپايينترازحدبهينهرادرتابستاننشانميدهد.مرحلهيگذر
ازتابستانبهزمستاندرشهر«آپينگتون»بسيارمتفاوتترازشهرپيترزبورگ
است .از تعداد روزهاي گرم آپينگتون در بهار كاسته ميشود ،اما هنوز بر تعداد
روزهاي سرد افزوده نشده است و در مقايسه با پاييز ،حالت معكوس حاكم
شده است .اين نتايج از تغييرات مثبتي حكايت دارد كه در اين اوقات در حد
متوسط 5/8در مقدار نمايهي اقليمي بهوجود ميآيد ،اين در حالي است كه
تغييراتمنفيدرنمايهياقليمي،درتابستانهازمينهيظهورمييابد.
در دماغهي «آگولهاوس» ،بيشترين تعداد روزهاي بسيار سرد و بسيار
گرم مشاهده ميشود كه این امر با ويژگيهايي كه در اين زمان در اسكوكوزا
حاكميتدارد،درتباينكاملاست.ميانگيننمايهياقليميتنهادرماههاي
آوريل و اكتبر به رقم 5/4نزديك ميشود ،اما در بقيهي ماههاي سال نسبت به
حدمتوسطتغييراتبسيارزياديرانشانميدهد.دماغهيآگولهاوسشرايط
بهينهي خود را در ماههاي تابستان نشان ميدهد ،اما در زمستان شرايط
اقليمي آن موجب ظهور روزهاي بسيار سردي ميشود .از اين نظر شرايط
«كيپ تاون» به شرايط دماغهي آگولهاوس بسيار شباهت دارد .روزهاي سرد
زيادي دارد و به سمت تابستان ،بهطور كام ً
ال مشخص بر تعداد روزهاي گرم
آن بهتدريج افزوده ميشود .مناطق داراي متوسط نمايهي اقليمي در حدود
رقم ،4/7با اندك تغييرات مثبت در تابستان ،حد بهينه و مطلوب در آوريل و
تغييرات منفي در زمستان همراهي ميشوند .شرايط حرارتي «بلوم فانتين»
مشابهت زيادي با شرايط آپينگتون دارد اما نسبت بيشتري از روزهاي سرد
زمستانيراكهباتغييراتمنفيشديديدرنمايهياقليميآن(ميانگين)4/1
همراهاست،تجربهميكند.
در جدول 4مقادير عددي محاسبه شده براي كل 31شهر و استراحتگاه
نشان داده شده است .مقادير باالتر ميانگين نمايهي اقليمي ،حول و حوش
عدد( 8بهطور متوسط 6روز توأم با ناراحتي در ماه) از بندر سنت جونز ،سنت
لوسيا و خليج ريچارد تا كمي باالتر از متوسط ،عدد سه در نمايهي اقليمي

(تقريباً  21روز توأم با ناراحتي در ماه) در فرازبورگ ،پورترويل ،اسكوكوزا و
ساير جاها ،در نوسان است .مقدار عددي نمايهي اقليمي در ژانويه از تقريباً
( 9كمتر از  3روز توأم با احساس ناراحتي در ماه) تا كمتر از ( 1بيش از 27
روز توأم با احساس ناراحتي در ماه) تغييرپذيري دارد .مطلوبترين مكانها
در ژانويه دماغهي آگولهاوس و خليج الكساندر ،و نامطلوبترين جاها گريف
رينت،كيمبرليوپورترويلهستند.درماهجوالي،شيپسونوخليجريچارد
دربااليجدول،فرزبورگ،بتلهموژوهانسبورگدرپايينترينقسمتجدول
قرار دارند.
در تصوير  ،4شهرها و استراحتگاههاي مورد مطالعه با حداكثر مقدار
عددي نمايهي اقليمي ساالنهي خود نشان داده شدهاند كه همگي در
طول سواحل ،در جاهايي كه تحت تأثير آب ،ميزان تأثير حداكثرهاي
اقليمي كاهش و تعديل مييابند ،قرار دارند (به جدول  5مراجعه كنيد).
شهرها و استراحتگاههاي واقع در سواحل جنب حارهاي كه از «سنت
لوسيا» تا بندر اليزابت كشيده شدهاند ،در برخي فواصل به ويژه تا شمال
و قسمتهاي جنوبي «دوربان» ،مقادير باالتري را نشان ميدهند ،در
حالي كه خود شهر دوربان به همراه همسايه خود «بندر شيپسون»
شرايط كمي نامطلوبتر را دارا هستند .همانطور كه جورج نشان داده
است .شرايط بندر اليزابت نيز به همراه شرايط حاكم بر سواحل معتدلتر
جنوبي كمي دورتر از آن ،ويژگيهاي اندكي بدتر از بندر سنت جونز و
لندن شرقي را نشان ميدهد.
.5نتیجهگیری
ویشمن و همکارانش ( )1987و بوشر ( )1992ارتباط موجود بین
گومیررایادآوریکردهاند،
شرایطزیستاقلیمیوریسکهایبهداشتیومر 
درجهبندی شهرها براساس نمایهی اقلیمی به روشی که در این مطالعه
نشان داده شده است ،میتواند طبقهبندی این ریسکها را امکانپذیر کند و
بُعد اقلیمی کیفیت زندگی کردن در شهرها و استراحتگاهها را مورد ارزیابی
قرار دهد .تحقیقات بیشتر و کارامدتر در این زمینه ،با بهکارگیری و توجه به
بُعد کیفیت هوا و دخالت آن در نمایهی اقلیمی و استفاده از نمایهی اقلیمی
برای شهرهای دیگری در خارج از آفریقای جنوبی ،امکانپذیر خواهد بود.
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در روستای طالقان از توابع شهرستان «شفت» ،بر بلندای کوه
«اسالروونی» با ارتفاع بیش از  1800متر ،مقبرهی امامزاده ابراهیم(ع)
واقع شده که جایی بسیار دیدنی و ییالقی است .امامزاده ابراهیم(ع) بنا
بر نوشتههای کتب تاریخی و نقل سینهبهسینه ،از فرزندان امام موسی
کاظم(ع) و برادر حضرت امام رضا(ع) است.
در حدود سال  206هجریقمری ،کاروانی از امامزادگان ،ازجمله
امامزاده ابراهیم(ع) ،امامزاده هاشم(ع) و سید جاللالدین اشرف،
به قصد خونخواهی امام رضا(ع) از شهر مدینه به قم هجرت کردند.
اما به خواست مردم این دیار ،از آنجا به قزوین و سپس طبرستان و
گیالن رفتند .در این میان ،گرفتار سپاه دشمن به سرکردگی سرخاب،
حاکم قزوین شدند و مورد آزار و اذیت زیادی قرار گرفتند .در این
مبارزات ،امامزاده هاشم و جاللالدین اشرف به شهادت رسیدند .بقیهی
امامزادگان ،ازجمله امامزاده ابراهیم(ع) ،بههمراه برادرشان امامزاده
اسحاق(ع) و خواهر گرامیشان خیرالنساء(س) ،به سوی شفت رفتند
و در دوراهی چوبر از یکدیگر جدا شدند.
امامزاده ابراهیم(ع) به همراه پیرمردی به منطقهی کوهستانی شفت
و چوبر رفتند و هنگام گذر از منطقه ،مورد شناسایی قرار گرفتند ،در
دام پیرزنی گرفتار شدند و به شهادت رسیدند که در راه ،مرقد امامزاده
ابراهیم(ع) بقعهی آن پیرمرد که به بابارکاب مشهور است ،دیده
میشود .براد ِر امامزاده ابراهیم(ع) و خواهر کوچکشان نیز در فاصلهی
چندکیلومتری از ایشان در منطقهی مرتفع سیاهکوه به شهادت رسیدند.
این مکانهای مقدس اکنون زیارتگاه عاشقان و دلسوختگانی است که
به امید بهرهگیری از کرامات آن بزرگواران از گوشه و کنار کشورمان به
این دیار میآیند ،عالج دردهای روحی و جسمی خود را از آنان میگیرند
و «حاجتروا» به آغوش خانواده برمیگردند.
وقتی وارد این روستا میشوید ،عالوه بر ویژگیهای منحصربهفرد
و معنویت مقبرهی امامزاده ابراهیم(ع) ،جاذبههای سیاحتی بسیار زیبا و
چوبی چندطبقه که از چوب راش با معماری
جذابی ،ازجمله خانههای
ِ
سنتی ساخته شدهاند ،در مقابل چشمان شما قرار میگیرند .اتاقهای این

در روستای طالقان از توابع شهرستان
«شفت» ،بر بلندای کوه «اسالروونی» با
ارتفاع بیش از  1800متر ،مقبرهی امامزاده
ابراهیم(ع) واقع شده که جایی بسیار
دیدنی و ییالقی است

خانه با پرده از هم جدا شدهاند و در قسمت جلویی اتاقها ،نمایی زیبا از
مناظر زیبای جنگل مشاهده میشود .وجود چهل چشمه و آبشارهای
متعدد دیدنی و رودخانههای پرآب برای شنا و تفریح ،از خصوصیات
بسیار متنوع ،خاص و خاطرهانگیز این منطقه است .همچنین ،آرامگاه
امامزاده اسحاق(ع) در  14کیلومتری آن منطقه ،با داشتن آب و هوایی
ییالقی و خنک و شبهای سرد در بهار و تابستان ،چنان جذابیتی ایجاد
کرده است که در تابستان ،روزانه هزاران نفر مسافر به آنجا سفر میکنند
و از زیباییهای این محل بینظیر گیالن لذت میبرند.
در زمستان بارش سنگین برف ،سکونت مرد ِم بومی و آمد و شد
زائرین را با مشکالت روبهرو میکند .بنابراین ساکنین سازگار با شرایط
سرد زمستانی رفتار میکنند؛ یعنی اغلب آنها در بهار و تابستان در محل
میمانند و زمستان را به شهر چوبر و یا شفت برمیگردند .برای سفر به
این مکان مقدس ،میتوانید از شهر رشت به سمت سهراهی شفت بروید
و بعد از ورود به جادهی سرسبز جنگل و رسیدن به شهر چوبر و بعد از
آن با عبور از جادهی آسفالته ،از مقابل روستاهای بسیاری که یکی بعد از
دیگری چشماندازهایی جالب و دیدنی در مسیر راه محسوب میشوند،
بگذرید تا به مرقد امامزاده ابراهیم(ع) برسید و از جذابیتهای معنوی و
طبیعی آن برخوردار شوید.
بقعهی امامزاده اسحاق(ع) و خواهر گرامیشان خیرالنساء(س)
در ارتفاعات گیالن بهگونهای واقع شده است که از آنجا میتوان
شهرستانهای شفت ،رشت ،انزلی ،سیاهکل ،فومن و حتی دریای خزر را
توخالی
با چشم دید .همچنین درختان تنومند ،زیبا و هزار سالهی افرای
ِ
جنگلهای کنار جاده ،زیبایی خاص و خاطرهانگیزی به این گذرگاه
دادهاند .برای استراحت شبانه ،عالوه بر خانههای چوبی ،میتوان از خانهی
معلم این روستا نیز استفاده کرد.

2. http://www.aftabnews.ir/vdeb58bz.rhbszpiur.
html

در زمستان بارش سنگین برف ،سکونت
مردم بومی و آمد و شد زائرین را با
ِ
مشکالت روبهرو میکند
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کورش امیری نیا
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کتــــاب
معرفـــی

مبانیجغرافیایطبیعی
مؤلف :گراهام واترز
مترجمین :دکتر علی بالدپس ،جعفر کریمزاده
ناشر:انتشاراتآشینا
نوبت چاپ :اول1387 /
قیمت 3500:تومان
این کتاب ،بهعنوان خودآموز مفاهیم و ادبیات جغرافیای طبیعی ،با
هدف معرفی مجدد دنیا به مخاطب ،سعی دارد با ارائهی روشی نو ،نگرش
تازهای در مورد زندگی به او بدهد .همهی ما بخشی از این دنیا هستیم و
تمام نیازهای مادی ما (غذا ،پوشاک ،مسکن و )...بهوسیلهی زمین تأمین
میشوند.
همهی دنیا یک صحنهی نمایش است و تمام مردان و زنان بازیگران
آن هستند .اگر دنیا را اینگونه در نظر بگیریم ،بیشک سعی خواهیم کرد،
واقعیتها را بهتر درک کنیم .برای رسیدن به این هدف باید در کار خود
استاد و در نقش خود ماهر باشیم.
اگر دربارهی دنیای پیرامون خود فکر کنیم ،از خود میپرسیم :دنیا از
کجا آمده است؟ از چه چیزی ساخته شده یا چرا زمین گرد است؟ چرا
بخشی از زمین آب و بخشی خشکی است؟ یا بخشی از زمین صاف و
بخش دیگر کوهستانی است؟ چرا در بعضی از جاها رودخانهها زیادند و در
بخشهای دیگر کم هستند یا اص ً
ال وجود ندارند؟ چرا رودخانهها طغیان
میکنند؟ چرا در بعضی جاها بارش زیاد است ،ولی در بعضی از جاها کم
یا زمین خشک است؟
همهی این سؤاالتی هستند که کار و اساس جغرافیای طبیعی را
تشکیل میدهند و جواب آنها ما را وامیدارد ،به اتاق فکر خود مراجعه و به
چالشها و درگیریهای فکری و بارشهای مغزی بپردازیم .درنتیجه با یک

تفکر خالق و نگاه سیستمی و ترکیبی خواهیم توانست مفاهیم را بهطور
علمی و فنی درک کنیم و دریابیم.
این کتاب در  15فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول :دنیای اطراف ما
فصل دوم :شکلگیری زمین
فصل سوم :کوهها چگونه بهوجود آمدند
فصل چهارم :کوهها چگونه تخریب میشوند
فصل پنجم :تأثیر آبهای زیرزمینی
فصل ششم :تأثیر آبهای روان (رودها)
فصل هفتم :تأثیر تودههای یخی و یخچالها
فصل هشتم :تأثیر دریاها
فصل نهم :هوا و شرایط اقلیمی (بادها)
فصل دهم :هوا و شرایط اقلیم (بارش باران)
فصل یازدهم :هوا و شرایط اقلیم (فصلهای سال)
فصل دوازدهم :شرایط اقلیمی دنیا و پوشش گیاهی
فصلسیزدهم:اقیانوسها
فصل چهاردهم :دریاچهها و جزایر
فصل پانزدهم :مفهوم کلی زمین برای انسان
این کتاب را بهخاطر سادهنویسی ،روانگویی و نگرش نو ،برای مطالعه
به دبیران بزرگوار و دوستداران علم جغرافیا و سایر رشتههای مرتبط
توصیهمیکنیم.
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اصولنقشهخوانی
مؤلف :دکتر علی بالدپس
ناشر:انتشاراتآشینا
نوبت چاپ :اول1387 /
قیمت 4000:تومان
در پژوهشهای میدانی ،اجرای طرحهای عمرانی و آمایش سرزمین،
مدیریت محیط در زمینههای گوناگون علوم جغرافیایی و علوم زمین
ازجمله ژئومورفولوژی ،زمینشناسی مهندسی کشاورزی و ...استفاده از
نقشه در مقیاسهای متفاوت از اهمیت باالیی برخوردار است .در جهان
امروز ،صاحبنظران بر این باورند که توسعه و پیشرفتهای سیاسي،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشور به میزان در اختیار داشتن اینگونه
نقشههای علمی و عملی و بهکارگیری آنها در تحقیقات آزمایشگاهی و
میدانیبستگیدارد.
در عصر حاضر که بهعنوان «عصر فناوری» از آن یاد میشود ،بهخاطر
افزایش جمعیت و محدودیت منابع طبیعی ،بحث مکانیابی شهرها و
روستاها ،بهدست آوردن زمینهای کشاورزی و تأمین منابع آب و خاک از
مهمترین مسائلی هستند که نظر مدیران سیاسی و محیطی و پژوهشگران
امر برنامهریزی را بهخود جلب کرده است .در این راستا ،جغرافیدانان و...

زمانیمیتوانندنقشخودراخوبایفاکنندکهازتوانمندیهاوظرفیتهای
علمی باالیی برخوردار باشند .لذا توجه به جنبههای کاربردی علوم مربوطبه
زمین و استفاده از نقشههای مستند و دقیق بسیار مفید است .این مهارت
زمانی امکانپذیر است که ابزار تحقیق و پژوهش در اختیار باشند.
بنابراین ،آشنایی با کتاب «اصول نقشهخوانی» برای دانشجویان،
محققین و آمایشگران سرزمین در مطالعات میدانی امری بسیار ضروری
است .این کتاب در سیزده فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول :شکل و ابعاد زمین
فصل دوم :مبانی نقشهخوانی
فصل سوم :جهتها و امتدادها
فصل چهارم :مقیاس نقشه
فصل پنجم :اندازهگیری طول و سطح روی نقشه
فصلششم:سیستمهایتصویرنقشه
فصل هفتم :عالئم قراردادی نقشه
فصل هشتم :روشهای نشانهگذاری در نقشههای پراکندگی
فصل نهم :انواع نقشهها
فصل دهم :روشهای نمایش ناهمواریها
فصلیازدهم:نقشههایتوپوگرافی
فصلدوازدهم:نقشهخوانیمیدانی
فصلسیزدهم:نقشهخوانیعملی(کارگاهی)
مطالعهی این کتاب را به دبیران محترم و دانشجویان بزرگوار جغرافیا
و سایر رشتههای مربوط به علوم زمین توصیه میکنیم.
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مؤسســه جغرافیـــایی گیتــا شناســــی

شنـاسی
کشـور

سعید بختیاری

جمهــــوری
روآنــــــدا
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نام رسمی :جمهوری روآندا
نام محلی :رواندا Rwanda
نام بینالمللی :جمهوری روآندا )RWANDA(RWA
روآندا کشوری است با مساحت  26379کیلومتر مربع محصور
در خش��کی که در مرکز جنوب خاوری ق��ارهی آفریقا جای دارد و
از ش��مال به اوگاندا ،از خاور به تانزانی��ا ،از جنوب به بوروندی و از
غرب به کنگو کینشاس��ا محدود است .روآندا که به کشور هزار تپه
معروف اس��ت؛ س��رزمینی مرتفع که میان دو رشته کوه واقع شده
و قلب آفریقا را با ارتفاع حداکثر  4507متر (کوه کاریس��یمبی) به
خود اختصاص داده اس��ت .رودخانههایی چون کارگرا ،نیابارونگو و
آکانیارو این کشور کوچک را کام ً
ال مشروب میسازند و دریاچههای
متع��دد آن ،از قبیل دریاچه مرکزی کی��وو ( 2550کیلومتر مربع)
ب��ر زیبایی طبیعت آن میافزایند و حیات وحش را جلوهی خاصی
میبخشند.
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آبوهوا
اقلیم آن از آبوهوای گرم و مرطوب و پر باران برخوردار است
و جمعی��ت آن عمدتاً در ارتفاعات بهس��ر میبرند و با کش��اورزی
س��نتی روزگار میگذرانند .نواحی کمارتفاع بیش��تر به دامداری و
پرورش چهارپای��ان اختصاص دارند .در این کش��ور ،زیادهروی در
مصرف س��وخت و اس��تفادهی بیرویه از جنگله��ا و چراگاهها ،به
زدایش و نابودی جنگلها و علفزارها انجامیده و اراضی را از پوشش
گیاهی عاری ساخته است.

جمعیت
براساس آمار سال  ،2008روآندا جمعیتی بالغ بر 10009000
نفر دارد که از این نظر هشتادو یکمین کشور جهان بهشمار میرود .از
این تعداد 17/6 ،درصد ساکن شهرها و  82/4درصد ساکن روستاها
( )2007هستند .تراکم جمعیت در این کشور نیز  379/4نفر در هر
کیلومتر مربع است.
توزیع سنی
براساس آمار سال  41/9 ،2007درصد افراد زیر  15سال30/8 ،
درصد بین  15تا  29س��ال 15/5 ،درصد بین  30تا  44س��ال8/1 ،
درصد بین  45تا  59س��ال 2/9 ،درصد بین  60تا  74س��ال و 0/8
درصد نیز بیش از  75سال سن دارند .متوسط عمر مردان  48سال
و زنان  50/2سال ( )2007است.
تولد و مرگومیر
طبق آمار س��ال  ،2007میزان تولد  40/2نفر در هر هزار نفر و
میزان مرگومیر  14/9نفر در هر هزار نفر اس��ت .میزان مرگ و میر
کودکان نیز 85/3 ،نفر در هر هزار تولد است.
ترکیب نژادی
در س��ال  ،2002حدود  85درصد جمعیت کش��ور ،نژاد قبایل
سیاهپوس��ت «هوتو» 14 ،درصد «توتس��ی» و  1درصد از نژاد «توا»
بودهاند.

مذهب و زبان
براساس اطالعات سال  44 ،2005درصد جمعیت کاتولیک25 ،
درصد پروتستان 13 ،درصد مسلمان و  18درصد سایر ادیان را دارا
بودهاند .زبانهای رایج و رس��می این کشور فرانسوی ،کینیا روآندا و
انگلیسی است که با خط التین نوشته میشوند.
پایتخت
ش��هر کیگالی با  656153نفر جمعیت ( )2003پایتخت کشور
روآندا است و شهرهای مهم آن عبارتاند از :گیتاراما ( 84669نفر)،
بوتاره (77449نفر) ،روهنگری ( 71511نفر) و گیس��نیی (67766
نفر).
نوع حکومت
روآن��دا جمهوری چند حزبی با دو مجلس قانونگذاری اس��ت.
رییس حکومت ،رییس جمهور سرلشگر پاول کاگامه ،از سال 2000
و رییس دولت ،نخستوزیر برنارد ماکوزا از سال  2000هستند.

کشاورزی و صنایع
محصوالت عمدهی کشاورزی این کشور را موز سبز ،سیبزمینی،
کاس��اوا ،س��یبزمینی ش��یرین ،دانهی لوبیا ،ذرت خوش��های ،تارو،
ذرت ،چ��ای و قهوه تش��کیل داده اس��ت ( .)2007مهمترین صنایع
آن عبارتاند از :فرآوردههای غذایی ،نوش��یدنی و دخانیات ،سیمان،
آجر و سرامیک ،فراوردههای شیمیایی ،تولیدات چوبی و منسوجات
(.)2007
در س��ال  48/6 ،2005درصد خاک کش��ور روآندا را کشاورزی،
 18/8درصد مرتع و چمنزار و  19/5درصد را س��ایر موارد تش��کیل
میداد و دامهای زندهی آن بز ،گاو ،گوسفند و خوک بودند .همچنین
در این کش��ور حدود  17080000کیلووات س��اعت برق ( )2008و
 589400متر مکعب گاز طبیعی ( )2005تولید و اس��تخراج کرده
اس��ت .میزان صید ماهی آن نیز در س��ال  ،2006معادل  8200تن
برآورد شده است.
نیروی کار
بر اس��اس آمار س��ال  ،2002تعداد نیروی کار در کشور روآندا،
 3418047نف��ر ب��وده اس��ت ک��ه  42درصد جمعیت را تش��کیل
میدادهاند .ش��اغالن باالی  6سال  52/1درصد ،زنان  55/2درصد و
افراد بیکار  1درصد ( )2006بودهاند.
واحد پول
فرانک روآندا ( ،)RFمعادل 100س��انتیم است .هر دالر آمریکا
مع��ادل  549/44فرانک روآندا و هر فرانک روآندا معادل  17/6ریال
است.
تولید ناخالص ملی
در س��ال  ،2007تولید ناخالص ملی روآندا به 3072000000
دالر آمریکا بالغ ش��د و میزان س��رانهی آن حدود  320دالر آمریکا
بود.
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قوه مقننه
قانون اساس��ی ،در سال  1995تدوین شد و با تغییراتی در سال
 1996به تصویب رس��ید .در آن سال ،مجلس ملی انتقالی  70عضو
انتصابی داشت و کرسیهای آن را جبههی میهنی روآندا (قوم توتسی
ـ  13کرسی) جنبش دموکراتیک جمهوریخواه (هوتو ـ 13کرسی)،
حزب لیبرال (هوتو ـ  13کرس��ی) حزب سوس��یال دموکرات (هوتو
ـ  13کرس��ی) ،حزب دموکرات مس��یحی (هوتو ـ  6کرسی) حزب
دموکراتیک اس�لامی  2کرس��ی ،اتحاد دموکراتیک م��ردم روآندا 2
کرسی ،ارتش  2کرسی و بقیه  6کرسی در اختیار داشتند .جمهوری
روآندا در تاریخ  1962/7/1میالدی از کشور بلژیک مستقل شد و روز
ملی این کش��ور ،اول ماه ژوئیه ،روز استقالل آن است .این جمهوری
در س��ال  1962به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و عالوه بر آن،
در سازمانهای زیر نیز عضویت دارد:
کنفرانس تجارت و توس��عه ملل متحد ( ،)UNCTADصندوق
کودکان ملل متحد ( ،)UNICEFس��ازمان خواربار و کشاورزی ملل
متح��د ( ،)FAOبانک بینالملل��ی ترمیم و توس��عه (بانک جهانی،
 ،)IBRDس��ازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری ( ،)ICAOانجمن
بینالمللی توس��عه ( ،)IDAبنگاه مالی بینالمللی ( ،)IFCس��ازمان
بینالملل��ی کار ( ،)ILOصندوق بینالمللی پول ( ،)IMFاتحادیهی
بینالملل��ی مخابرات راه دور ( ،)ITUس��ازمان آموزش��ی ،علمی و

فرهنگی ملل متحد ( ،)UNESCOس��ازمان توس��عه صنعتی ملل
متحد ( ،)UNIDOاتحادیه جهانی پس��ت ( ،)UPUسازمان جهانی
بهداش��ت ( ،)WHOس��ازمان جهانی مالکیت معن��وی (،)WIPO
س��ازمان جهانی هواشناس��ی ( ،)WMOس��ازمان تج��ارت جهانی
( ،)WTOسازمان وحدت آفریقا ( ،)QAUمجمع کشورهای آفریقا،
کارائیب و اقیانوس آرام ( )ACPو جنبش عدم تعهد.
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واردات
کش��ور روآندا در س��ال  2006حدود  582میلیوندالر آمریکا
کاال وارد کرده اس��ت که عمدتاً ش��امل :کاالهای سرمایهای (25/1
درص��د) ،ماش��ینآالت و تجهی��زات حملونق��ل ( 21/8درص��د)،
س��وختهای معدنی ( 19/8درصد) و م��واد غذایی ( 8/2درصد) از
کش��ورهای ( )2003کنیا ( 28/4درصد) ،بلژی��ک ( 12/2درصد)،
اوگان��دا ( 7/7درصد) ،امارات متحده عرب��ی ( 7/6درصد) و تانزانیا
( 5/6درصد) بوده است.

0

صادرات
در س��ال  ،2006ح��دود  142/7میلی��ون دالر آمریکا کاال
ش��امل :قه��وه ( 37/9درصد) چای ( 22/5درصد) ،س��نگ قلع
( 11/1درص��د) ،تنگس��تن ( 7/8درص��د) و کلمبیت/تانتالی��ت
( 6/7درص��د) ب��ه کش��ورهای ( ،)2003کنی��ا ( 40/9درصد)،
اوگان��دا ( 26/6درصد) ،تانزانیا ( 7/9درصد) ،انگلس��تان (6/2
درصد) و جمهوری دموکراتیک کنگو ( 4/2درصد) صادر ش��ده
ت
اس�� .

ا رتش
در س��ال  ،2007ارتش این کش��ور حدود  33000نیرو در اختیار
داشت که از این تعداد 97 ،درصد در نیروی زمینی و  3درصد در نیروی
هوایی مشغول خدمت بودهاند .هزینهی سرانهی ارتش در سال 2005
حدود  7دالر آمریکا بوده است.
حملونقل
در این کشور ،خطوط راهآهن وجود ندارد و طول راههای اتومبیلرو
آن در س��ال 14008 2004کیلومتر بوده است .در سال  ،2006تعداد
 12269دس��تگاه اتومبیل س��واری و  15093اتوب��وس و کامیون در
این کش��ور مش��غول بهکار بودهاند .در روآندا یک فرودگاه با پروازهای
زمانبندی شده وجود دارد.
ارتباطات
در سال  ،2004تعداد  70000گیرندهی تلویزیونی ( 7/4دستگاه
برای هر هزار نفر) 23000 ،خط تلفن ( 23( ،)2007خط برای هر هزار
نف��ر) 635000 ،خط تلفن همراه ( 23خط تلف��ن برای هر هزار نفر)،
 19000دستگاه رایانهی شخصی ( 2/2 ،2006رایانه برای هر هزار نفر)،
 100000کارب��ر اینترن��ت ( 11 ،2006کاربر اینترنت در هر هزار نفر)
وجود داشته است.

تغذ یه
می��زان افراد دارای س��وء تغذیه که کمت��ر از  1750کالری انرژی
مصرف میکنند ،در فاصلهی س��الهای  2002تا 2800000، 2004
نفر معادل  33درصد کل جمعیت کشور بوده است.
آموزش
نرخ باسوادی روآندا در سال  ،2005حدود  74/7درصد بوده است.
جدول زیر خالصهای از نسبتهای آموزشی دورههای تحصیلی را در
روآندا در سال  2005نشان میدهد.
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بهداشت
طبق آمار س��ال  ،2005تعداد پزشکان این کشور  450نفر (برای
هر  19054نفر یک پزش��ک) و همچنین  14246تخت بیمارس��تانی
( ،)2007برای هر  588نفر یک تخت) وجود داشته است.
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انجمن ژئومورفولوژی ایران
اولین مجمع عمومی
برای انتخاب هیات مدیره و بازرس

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

هیات موسس انجمن ژئومورفولوژی ایران بر اساس موافقت
نامه شماره  3/3173دبیرخانه انجمن های علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و با توجه به ضرورت های موجود ،برای تاسیس
انجمن ژئومورفولوژی ایران طی این آگهی و با استناد به اساس
نامه انجمن از عموم دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری
در رشته های جغرافیای طبیعی( ،گرایش ژئومورفولوژی) جهت
عضویت و انتخاب هیات مدیره و بازرس دعوت به عمل می آورد.

دوره یبیستوچهارم/شمارهی/3بهار1389

64

محل تشکیل مجمع عمومی :تهران ،ضلع شرقی دانشگاه
تهران،خیابان قدس ،انتهای کوچه آذین ،دانشکده جغرافیا
همراه داشتن مدرک تحصیلی برای عضویت و دریافت
تعرفه الزامی است

