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

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

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

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

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

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

فصلنـــــامه ی آموزشـــی، تحلیلـــــــی و اطالع رســـــــــانی

سرمقاله
جغرافیا و ايدئولوژی توحیدی/اسماعیل نصرآبادی
نگاهی به برنامه درسی استان شناسی/كورش امیری نیا
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فرم و فرايند های رودخانه ای دشت خوزستان در کواترنر/ سید حجت موسوی
 پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهرستان اردل/دكتر محسن رنجبر
بررسی میزان سازگاری خانه های روستايی دشت خرم آباد با طراحی های اقلیمی/بهروز پروانه
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از جمل��ه ایرادهایی که به کتاب های درس��ی، چه مربوط به دوره های قبل از 
دانش��گاه و چه دانش��گاهی وارد می کنند، فاصله ی بین مطالب درج شده در آن ها 
و یافته های جدید علمی اس��ت که از طرق گوناگون، از پژوهش های دانشگاهی تا 

آزمایش های تجربی در عرصه ی علم و صنعت کسب شده اند.
گاه ای��ن ایراده��ا تا آن ج��ا پیش می روند ک��ه برخی از معلمان، اس��تادان و 
متخصصان آموزش��ی می گویند و می  نویس��ند و بر این باورند که آن چه از طریق 
اتصال با ش��بکه های جهانی اینترنت در باب موضوعات درس��ی به دس��ت می آید، 
بس��یار وس��یع تر و جدیدتر از آن مواردی اس��ت که در کتاب های درسی دوره های 
فوق الذکر عرضه ش��ده اند. آنان مطالب کتاب های درس��ی را در مقایسه با مطالب 
مورد دست رس��ی در این ش��بکه ی جهانی، قدیمی، منس��وخ و حتی گمراه کننده 

می خوانند.
مطالب فوق الذکر را می توان به دو بحث عمده تقیس��م کرد: نخس��ت تأخیر 
زمانی بین ارائه ی یافته های علمی � پژوهش��ی از طرق گوناگون در مواد آموزشی، 
و دوم اعتب��ار، ارزش و کارای��ی آن چه که در ش��بکه های جهانی )اینترنت( در باب 
موضوعات مورد تدریس در دوره ه��ای گوناگون تحصیلی برای موضوعات علمی 

متفاوت قابل دست رس است.
جغرافیا و کتاب های درسی آن در هر دو سطح مدرسه ای و دانشگاهی از سایر 
رشته های علمی از نظر تأخیر زمانی در ارائه ی یافته های علمی در اسناد و مدارک 
مکتوب علمی و به ویژه آموزشی، مستثنا نیست. این یکی از عیوب کلی در همه ی 
زمینه های علمی است و به نظر می رسد که دو دلیل عمده برای این تأخیر زمانی در 
راه یابی یافته های جدید علمی به کتاب های درسی می  توان برشمرد. نخست شک 
و دودلی در به رسمیت شناختن یافته های علمی تازه و تصمیم به گذران وقت برای 
صحه گذاشتن تعداد بیشتری از عالمان آن رشته ی علمی بر یافته های علمی نوین 
است. و دوم تعصب و یکسونگری و هم چنین خو گرفتن به مطالب موجود که گاه 
ارائه ی آن ها به دانش آموز و دانشجو آسان تر و مفهوم سازی آن به آسانی امکان پذیر 

است. در این صورت، معلم یا استاد سعی نمی کند که یافته های جدید را به چالش 
بکشد و یا  مؤلف کتاب درسی در اعالن آن متهم به سهل انگاری است، باید قبول 
کرد که بس��یاری از نظریه ها، مدل ها و قواعدی که در کتاب های درسی و از جمله 
کتاب های جغرافیایی وجود دارند، باید موردبازنگری، ش��ک و استدالل مجدد قرار 

گیرند و اعتبار آن ها سنجیده شود، آن گاه به دانش آموز/ دانشجو عرضه شوند.
به نظر می آید که بخش دوم بحثی که مطرح شده، یعنی اعتبار مطالب عرضه 
ش��ده در ش��بکه ی جهانی اینترنت بتواند قدری از مش��کل بحث اول، یعنی تأخیر 
زمان��ی ورود یافته های نوین علمی به کتاب های درس��ی را ح��ل کند. اما این امر 
خود محتاج ارزیابی دقیقی از مطالب و موضوعاتی است که از این طریق به دست 
دانشجو/ دانش آموز می رسد. اعتبار، روایی، به روز بودن، کامل بودن و مستند بودن، 

از جمله مواردی است که معمواًل در این ارزیابی می توانند کارا باشند.
رایان��ه از طریق موتورهای جس��ت وجو، حجم عظیمی از علم و ش��به علم را 
به دانش آموز/دانش��جو عرضه می کند. این حجم عظیم داده ها، نقشه ها، تصاویر و 
اطالعات، خود مشکلی برای دانشجو/ دانش آموز است؛ کدام مطالب یا داده  معتبر 
و قابل اتکاست؟! کدام علمی و کدام شبه علمی است؟ چگونه می توان این دو را از 
یکدیگر تفکیک کرد؟ آیا آن چه در ش��بکه ی اینترنت عرضه می شود، لزوماً جدید، 

صحیح و علمی است؟
سؤاالت فوق از جمله سؤاالتی هستند که آموزش عصر نوین را به چالش فرا 
می خوانند و پاسخ گویی بدان ها نیازمند درگیری های ذهنی متخصصان آموزشی و 
برگزاری هم اندیشی هایی برای اتخاذ تصمیمات جدی در این زمینه هاست. تنها با 
بررس��ی جدی و تخصصی زمینه های مثبت و موارد منفی رویارویی با انبوه داده ها 
و اطالعات علمی است که می توان دانش آموز و دانشجو را از سرگردانی بیشتر در 
ای��ن زمینه ه��ا نجات داد. تا آن هنگام چاره ای جز تکی��ه بر ارزش مبناهای علمی 
»فراین��د تفکر« در آموزش و ارائه ی معیارهایی برای تش��خیص علم از ش��به علم 

به نظر نمی رسد.

در ورود یافته های علمی جدیـد به  تأخیر 
کتــاب هــــــای درســــــــی؛ 
علل و چــــــــاره هــــــــــا

مقـــالـهســــــر



3

13
89 

تان
بس

4/ تا
ه ی

مار
م/ ش

هار
 و چ

ت
یس

  ی ب
وره

د

در ورود یافته های علمی جدیـد به  تأخیر 
کتــاب هــــــای درســــــــی؛ 
علل و چــــــــاره هــــــــــا

چكیده
در ای��ن مقاله تأثیرات و نقش هاي ایدئولوژي  توحیدي و مش��خصاً آن چه به 
عنوان آموزه هاي اصیل اسالم )کامل ترین نگرش توحیدي( فراروي انسان قرارداده 
و تأثیري را که این باورها و اعتقادات بر رفتار متقابل بین انسان و محیط مي گذارد، 
مورد ارزیابي و کنکاش قرار گرفته اس��ت. ایدئول��وژي توحیدي، عدالت را در کنار 
آزادي، حق��وق فردي را همراه با حقوق اجتماعي، تع��اون و همکاري را هم گام با 
حق مالکیت فردي، طبیعت و موهبت هاي طبیعي را براي رفع نیازها و هم زیستي 
مسالمت آمیز با دگراندیشان، اصول اساسي خود مي داند و »آرمان شهري«1 مبتني 

بر این آموزه ها ارائه مي دهد.
این موضوع در تقس��یم بندي جغرافی��ا در عصر حاضر در حوزه ي »جغرافیاي 
اخالق��ي«2 قرار مي گی��رد. در جغرافی��اي اخالقي، روح ملت ها، مذاه��ب، باورها، 
خرده فرهنگ ها، و اعتقاد به تناسخ، طالع بیني و حتي خرافات که بخشي از عملکرد 
رفتار فضایي انسان را در اختیار خود مي گیرند، مورد مطالعه واقع مي شود ]شکویي، 

1381: 68[. این تقسیم بندي از جغرافیا، جزئي از جغرافیاي فرهنگي است.
کلید واژه ها: فلسفه ي جغرافیا، ایدئولوژي توحیدي، پدیده هاي جغرافیایي، 

آرمان شهر

مقدمه
اگر بحران ها و مش��کالت بش��ر امروز را مس��ائلي هم چ��ون تخریب محیط 
زیس��ت، گسترش روزافزون فقر، افزایش ش��کاف بین کشورهاي شمال و جنوب، 
اعتیاد و قاچاق، استثمار و بهره کشي از انسان ها و... بدانیم، این موضوع در تناقض 
با حجم و سرعت پیشرفت علوم است ]نصرآبادي، 1384: 27[. بدون شک پاسخ به 
این تناقض را باید در نوع نگرش و نگریستن انسان و دانش بشري به موضوعات 
جست وجو کرد. جغرافیا یکي از علومي است که با توجه به موضوع مورد مطالعه ي 
خود، یعني مکان و فضاي زیس��ت، باید پاسخ گوي بخشي از این مسائل باشد. آیا 
از جغرافي داني که در خدمت لیبرالیس��م و س��رمایه داري قرار دارد، مي توان انتظار 

عدالت اجتماعي را داشت؟! و آیا در ایدئولوژي جهاني شدن مبتني بر تسلط فرهنگ 
غرب، جایي براي خرده فرهنگ هاي غیر غربي وجود دارد؟ و حتي آیا از آن گروه 
از جغرافي دانان جهان س��ومي که فلسفه ي مش��خصي ندارند، مي توان انتظار حل 

معضالت عدم تعادل هاي فضایي و مکاني را حتي در سطح ملي داشت؟!
این س��ؤاالت و هزاران سؤال دیگر از این سنخ نشان مي دهند که دانشمند و 
علم، بدون فلسفه در گمراهي به سر مي برد. حداقل تجربه ي مکتوب بشري ثابت 
کرده است، دانش��مندان و علومي که از فلسفه هاي سود انگارانه، سرمایه  داراي و 
مکتب هاي بشري برخوردار هستند، نه تنها قادر به حل مشکالت نبوده اند که خود 
بر مش��کالت افزوده اند. در این بین، جغرافي به عن��وان یکي از علوم پویا و میان 
رش��ته اي، مي تواند بخشي از این نابس��اماني ها را سامان دهي کند و باري از دوش 
بش��ر و محیط زیست تحت فش��ار بردارد و سهم آیندگان از این موهبت ها را حفظ 

کند.
به قول شادروان دکتر شكویي، در این زمان هر اثر جغرافیایي فاقد نظریه هاي 
اجتماعي، اقتصادي، سیاس��ي و مطالعات فرهنگي، به عن��وان جغرافیاي توصیفي 
شناخته مي شود و جغرافي دان خود نیز، در تاالب غفلت غوطه ور مي شود ]شکویي، 
1381؛ 73[. به منظور اجتناب از غرق شدن در این تاالب، جغرافي دانان و جغرافي 
باید داراي ایدئولوژي باشد و در شرایط سرگرداني و واماندگي ایدئولوژي هاي مادي 

و بشري، این فلسفه هاي الهي و توحیدي هستند که مي توانند گره گشا باشند.
دو ایدئولوژي مسیحیت و یهودیت با وجود داشتن منشأ الهي، امروزه متأسفانه 
چنان از اصل خود تهي ش��ده و در خدمت خواس��ته هاي زیاده خواهانه ي نامشروع 
بش��ر قرار گرفته اند که در بسیاري عقاید سوداگرانه و منفعت طلبي، گوي سبقت را 
از ایدئولوژي هاي بشري س��رمایه مدارانه نیز ربوده اند. بنابراین چاره اي جز استفاده 
از ایدئولوژي اس��الم نیس��ت، مشروط بر آن که عمداً و یا سهواً، آن را از محتوا تهي 
نکنیم. بلکه به آموزه هاي اصیل و وحیانی آن معتقد شویم و آن را وجهه ي همت 

خود قرار دهیم.

اسماعیل نصرآبادي
دبیر جغرافیا، دانشجو دکتري دانشگاه اصفهان

جغرافیــــــــا و ایدئولوژي توحیـدي
افزايــيدانـش 
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ایدئولوژي و ایدئولوژي الهي
عده اي را عقیده بر آن اس��ت که اص��ل واژه ي »ایدئولوژي« 
مربوط به دستوت دوترسي )1754-1686(، یکي از پیشگامان 
اثبات گرایي فرانس��ه اس��ت که این واژه را در نوشته هاي خود به 
مفهوم »روش��ن فکري و آگاهي« به کار برده اس��ت ]ش��کوئي، 
1380: 45[. از نظر عده اي از جغرافي دانان، ایدئولوژي، مجموعه ي 
عقاید، مفاهیم، ارزش ها، دیدگاه ها و هدف هاي مورد قبول گروهي 
از مردم اس��ت؛ آن چه که لوئي آلتوسـر »مالط��ي« مي داند که 

پیوند جامعه ي انس��اني را برعهده مي گیرد ]همان، ص 47[. شکویي 
خصیصه هاي هر ایدئولوژي را در پنج مفهوم بار سیاس��ي، نگرش��ي به 

زم��ان حال و بصیرت به آینده، جهت گیري عملي، جهت گیري به س��وي 
توده ها و محتواي س��اده و عامه فهم مي داند ]شکویي، 1382: 47[. فرهنگ 

پیش��رفته ي آکس��فورد، »Ideology« را انتخاب ایده ها یا عقایدي که اس��اس 
تئوري هاي اقتصادي یا سیاسي مورد قبول گروه ویژه یا شخص را شکل مي دهند، 

تعریف مي کند ]آکسفورد، 1998: 589[.
کوئن، ایدئولوژي را این گونه تعریف مي کند: »ایدئولوژي نظام افکار و عقاید 
وابسته به هم است که اعضاي یک گروه در آن شریک هستند و توجیه کننده ي 

افکار و منافع آ ن هاست« ]پاپلي، 1381: 16[.
به عبارت دیگر، ایدئول��وژي را مي توان حکمت عملي )در مقابل جهان بیني 
ی��ا حکمت نظ��ري( و ی��ا مجموعه ي بایده��ا و نبایدهایي دانس��ت که انس��ان 
با آن ها روبه روس��ت ]پاپلي، 1382: 10[. از جهت سلس��له مرات��ب )پایگان(، هر 
 ایدئول��وژي مي تواند مکاتب متفاوتي ایجاد کند ک��ه در دل این مکاتب، نظریه ها 
رش��د و نمو مي یابن��د. مي توان ایدئولوژي را عامل ط��رح نظریه در مکتبي خاص 
دانس��ت. به عبارتي ایدئولوژي بر مکتب تقدم داش��ته و بر نظریه تأثیر مس��تقیم 

مي گذارد.
ایدئولوژي ها را مي توان به دو گروه الهي )آسماني( و غیرالهي )مادي( تقسیم 
کرد. ایدئولوژي الهي ش��امل ایدئولوژي اسالم، مسیحیت و یهودیت، و ایدئولوژي 
مادي ش��امل کاپیتالیسم، سوسیالیس��م � کمونیسم و اقتصاد مختلط است ]پاپلي، 
1382: 10[. عده اي معتقدند که به طور کلي انسان ها و یا حداقل بخشي از آن ها، 

از نظر ایدئولوژیکي مراحل زیر را طي کرده اند: 

الف( مرحله ي خدا و ماوراء الطبیعه محوري: در عصري که مي توان 
از آن به عصر س��نت یاد کرد، جغرافي دانان و جهان گرداني براي گسترش اهداف 
دین��ي و علمي و بدون چشم داش��ت مال��ي، با وجود تمام تنگناه��ا و دربه دري ها، 
فعالیت مي کردند. اراتوسـتن، بطلمیوس، بیروني، خوارزمي، ابن بطوطه 
و... نمونه هاي مشهودي از این جغرافي دانان هستند. در این دوره، حرکت از انسان 
و برکت از خدا، اصل اقتصادي پذیرفته شده است ]پاپلي، 1382: 11[ و هیچ کس 
از نظر رزق و روزي مزاحم دیگران نیس��ت. در روزگار ما و در قرن 21، متأس��فانه 
تعداد این افراد بسیار کم و انگشت شمار است و این ایدئولوژي کمتري مورد توجه 

بشر عصر مدرن و پست مدرن قرار دارد.
ب( مرحله ي اومانیسـم3: شاید »رنسانس« را بتوان نقطه ي شروع این 
مرحله و انقالب صنعتي را دوران تکامل آن دانس��ت. در این عصر، انسان محوري 
و اقتصاد محوري اصل مي ش��ود و انس��اني که در مرکز قرار دارد، دس��ت به ابداع 
ایدئولوژي هاي بدون خدا و ماوراءالطبیعه مي زند. تولیدکننده، مازاد تولید خود را در 
قبال دریافت پول در اختیار دیگران قرار مي دهد. کار، رقابت و تالش، س��ه اصل 
اساسي این دوران هستند و تقریباً نوعي رقابت سالم بین افراد حاکم است. )اگرچه 
عده اي معتقدند، اصواًل رقابت با س��المت چندان هم نشین نیست و واژه ي رقابت 

ایدئولوژي را مي توان حكمت عملي )در مقابل 
جهان بیني یا حكمت نظري( و یا مجموعه ي 
بایدها و نبایدهایي دانست که انسان با آن ها 
روبه روست
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سالم را باید با احتیاط 
به کار برد.(

مرحلـه ي  ج( 
مغدیسـم )کثافت محوري(: مرحله اي 
که با مدرنیته ي پیش��رفته و با پست مدرن پیوند 
خورده و یا نتیجه آن اس��ت. اگ��ر در مرحله ي اول، 
حکیم براي رضاي خدا و در مرحله ي دوم براي کس��ب س��ود، 
بیمار را معالجه مي کند، در این مرحله همین انسان ویروس، مواد مخدر و بیماري 

تولید مي کند تا به سود برسد ]پاپلي، 1382: 10[.
از س��وي دیگر، برخي ویژگي هاي ایدئولوژي اسالم را به عنوان اصلي ترین 
ایدئول��وژي اله��ي حاکم بر جه��ان و مؤثر بر پدیده هاي جغرافیایي، به ش��رح زیر 

مي توان برشمرد: 
1. خمیر مایه ي ایدئولوژي اسالمي بر نفي همه ي اله ها و قبول اهلل به عنوان 
تنها خداي بزرگ نهاده شده است. این اصل به همراه صفات خداوند که در آیات 
گوناگون قرآن ذکر ش��ده اند )وجود آیه ي بس��م اهلل در اول تمام س��وره ها � به جز 
س��وره ي برائت � براي تذکر پي درپي(، خود به منظور متجلي ش��دن این صفات 

براي انسان و قبول و پذیرش مطلق اوست.
2. اس��الم ضمن پست و دني دانس��تن دنیا، بي اعتنایي به آن را روا نمي داند 
و انس��ان را به تالش فرا مي خواند. آیه ي 77 س��وره ي قصص مي گوید: »و به هر 
چیزي که خدا به تو عطا کرده است، بکوش تا ثواب و سعادت در آخرت تحصیل 
کني، و لیکن بهره ات را هم از دنیا فراموش مکن.« یا در سوره ي نجم، آیه ي 39 

آمده است: »و اَن لَیَس لالنسان ااِل ما سعي.«
3. نفي اس��تعمار و استثمار در پناه پرستش خداوند و لغو مالک ها نظام هاي 

مهم طبقاتي و برتري جویي همانند آن چه در آیه ي 12 سوره ي حجرات آمده 
است: »اِن اکرمکم عنداهلل اتقکم« ]سعیدي رضواني، 1367: 27 و 28[.

4. محوریت انس��ان براي رس��یدن به تعالي و نه نگرش ابزاري به انسان به 
عنوان وسیله ي تولید.

5. برقراري عدالت اجتماعي اس��المي از طریق مقدم شمردن توزیع بر تولید 
و نه تولید مبتني بر سود و منفعت.

6. س��رمایه گذاري در راس��تاي نزدیک کردن فرد و جامعه به خدا و نه نگاه 
صرفًا اقتصادي و سودمحور.

7. نفي استفاده ي زیاده خواهانه از طبیعت، مانند آیاتي که خوردن و آشامیدن 
را روا و اسراف را نهي مي کنند.

ایدئولوژي اسالمي و پدیده هاي جغرافیایي
بدون ش��ک ایدئولوژي اسالمي، در س��اختن، پرداختن، شکل دادن و هویت 
بخش��یدن به پدیده هاي جغرافیایي اثر بسزا و درخور توجهي داشته و دارد. اصول 
اعتق��ادي به عنوان عوامل زیربنایي ش��کل دهنده ي فرهنگ، اقتصاد، سیاس��ت و 
آداب و رسوم، در بسیاري مظاهر جغرافیایي هم چون شهر، مساکن، بازارها، مزارع، 
روس��تاها و... نقش��ي در خور توجه داشته و دارد. درجه ي نفوذ و کارایي ایدئولوژي 
در ابداع و آرایش پدیده هاي جغرافیایي، با کیفیت نیروي دروني آن ارتباط مستقیم 
دارد. به نس��بتي که اصول اعتقادي، منطقي تر، ریش��ه دارتر و قابل قبول تر باش��د، 
آهنگ رشد گستره ي جغرافیایي آن، تندتر و پهناورتر خواهد بود ]سعیدي رضواني، 

.]15 :67
ب��ا توجه به اص��ل باال، اصول ایدئولوژي اس��الم با توجه ب��ه عدم تحریف، 
حداقل در معجزه ي مکتوب )قرآن( و تأکید آن بر عقل به عنوان یکي از ابزارهاي 
مهم استخراج مس��ائل، از کارایي باالیي در شکل دهي به مناظر و چشم اندازهاي 
جغرافیایي برخوردار اس��ت. ایدئولوژي اسالمي در مجموع با مکتب سوسیالیستي 
و جغرافیاي چپ گرا که مس��ائلي هم چون عدالت اجتماعي، مبارزه با امپریالیس��م، 
کاهش فقر و جنایت، و حفظ محیط زیس��ت را دنبال مي کند، هم خواني بیش��تري 
دارد، تا جغرافیاي راس��ت گرا که به دنبال کسب حداکثر سود، تضاد طبقاتي، توجیه 
استعمار و بهره کشي از طبیعت و انسان است. اگرچه تفاوت هایي نیز بین جغرافیاي 
چپ گرا و جغرافیاي مبتني بر ایدئولوژي اسالم در برتر دانستن گروهي )طبقه اي( 
براي داش��تن حق حاکمیت، هدف انس��ان از بهره برداري از طبیعت، به رس��میت 

شناختن مالکیت فردي، آزادي و عدم اجبار در قبول اعتقادات و... وجود دارد.

هر محیط جغرافیایي، نمادي از یك 
شیوه ي تفكر خاص، یا عملكردي از 

یك ایدئولوژي خاص است. از این رو، 
منطقي است که در هر تفسیر و تبیین 

جغرافیایي از پدیده ها و محیط ها، 
ایدئولوژي را در کانون مباحث و 
تحلیل هاي جغرافیایي قرار دهیم
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ایدئولوژي »جبر محیط��ي« توجیه گر برنامه هاي امپریالیس��تي و نژادگرایي 
بوده اس��ت و ایدئولوژي استالینیسم در شوروي س��ابق، روش شناسي، کاربردها و 
ساخت جغرافیا را تغییر داده و موجب رونق و پویایي جغرافیاي طبیعي و رهاکردن 

جغرافیاي اقتصادي و سیاسي شده است ]شکویي، 1382: 52[.
ایدئولوژي اس��الم نویدبخش برابري همه ي انسان ها با هر نژاد و رنگ بوده 
اس��ت. این ایدئولوژي توانس��ت س��رزمین هایي، از پیرینه تا هیمالیا را دربر گیرد 
و فرمان ه��اي اس��الم را اجرا کند و گفتار و کردارش در نظ��ر مردمان معتبر آمد. 
ریاضیات، معماري عالي، اشعار سرشار از لطف و زیبایي، تحقیق و مطالعه ي جذاب 
و صفت پیش��رو بودن آن، با گس��ترش جامعه هم گام شد ]بولت، 1364[. براساس 
این ایدئولوژي، پدیده هاي بس��یاري پدید آمدند ک��ه به تعدادي از آن ها به عنوان 

نمونه اشاره مي شود.
»مس��جد« به عنوان بارزترین تجس��م خارجي بینش اسالمي با کارکردها و 
نقش ه��اي متعدد، انگیزه اي مؤثر در تعدد و گس��ترش آن در تمام س��رزمین هاي 
اس��المي ش��د. به گونه اي که مس��اجد جامع در دوران هایي خاص به عنوان وجه 
تمایز ش��هر از ده به حس��اب مي آمد. سه عنصر مهم معماري مساجد، یعني مناره، 
محراب و منبر، همه در ارتباط مستقیم با ایدئولوژي اسالمي قرار داشتند. به تدریج 
پاره اي از نقش هاي اساس��ي مس��جد، خود پدیده ساز مناظر دیگري چون مدرسه، 
داراالماره، دارالقضا، دارالحکمه )کتاب خانه(، دارالش��فاء، رصدخانه و... شد. هر یک 
از این پدیده ها با ویژگي هاي ذاتي خود، در پهنه ي گس��ترده اي از کره زمین نقش 
بستند و دنیاي زیر پرچم اسالم، چهره ي بارز ممتازي از جهات گوناگون عقیدتي، 

فردي و اجتماعي یافت ]سعیدي رضواني، 1372: 55[. 
در شهر به عنوان تجلیگاه فعالیت هاي انساني، مظاهر مشهودي از نقش این 
ایدئولوژي را مي توان به ش��کل مس��جد و یا »حرم ائمه«، به عنوان قلب تپنده ي 
شهرها مشاهده کرد. در بازارهاي سرپوشیده به عنوان ستون فقرات شهر اسالمي، 
قوانی��ن و احکام خاص اس��المي در مورد تجارت و خرید و فروش حاکم اس��ت. 
ش��کل گیري محالت شهري، ارگ، کاروان س��را، خانقاه یا زاویه )محل اطعام فقرا 
و پذیرایي تازه واردین(، س��قاخانه، مؤسس��ات خیریه و... تنها بخشي از پدیده هاي 

جغرافیایي منبعث از ایدئولوژي اسالمي هستند.

در ایدئولوژي اسالمي، محیط زیست موجودي زنده است که تسبیح و ستایش 
خدا مي گوید. انس��ان جانش��ین خداوند بر روي زمین اس��ت و حق ندارد دست به 
تخریب آن بزند. بر کاشت درخت تأکید بسیاري شده است. به پیروان خود اجازه ي 
اس��تفاده ي حداکثري و اسراف در مصرف را نمي دهد و این امور را مورد نکوهش 
قرار مي دهد. عالم طبیعت را به عنوان کتابي سرشار از رموز و اسرار الهي موردنظر 
قرار مي دهد؛ چنان که در قرآن مجید نیز به آن اش��اره شده است. حقایق الهي در 
کتاب طبیعت تجلي یافته اس��ت. بر وحدت عالم طبیعت تأکید شده و این وحدت 
نتیجه ي مس��تقیم وحدت عالم است. هدف نهایي علوم، نمایان ساختن وحدت یا 
پیوستگي جمیع کائنات و کلیه مراتب وجود است ]نصر، 1359: 14[. قرآن کیهان، 
طبیعت و محیط را آیات الهي مي داند و به روشني تخریب محیط زیست و حیات 
جان داران را مورد نکوهش و س��رزنش قرار مي ده��د. این ایدئولوژي، پدیده هایي 
متفاوت با ایدئولوژي هاي سود شخصي )سرمایه داري(، ایدئولوژي سیوسیالیسم و 

حتي ایدئولوژي سبز )اکولوژي گرایي( به وجود آورده است.
به نظر مي رس��د در عصر حاضر نیز در مطالعات جغرافیایي باید به اعتقادات 
مذهب��ي و معنوي، آن چنان ک��ه گریفین و نوریس4 در ده��ه ي 1990 بر آن 
تأکید کرده اند، توجه کرد. ما باید در زمینه ي بهره برداري و حفاظت از محیط روي 
ادراکات و اعتقادات مذهبي و معنوي بیشتر سرمایه گذاري کنیم. در این باره الزم 
است که تعریف مجددي از روابط جامعه با زمین به عمل آید تا نیازهاي مشترک 
انس��ان و توانایي هاي او براي بقا تأمین شود. انسان نباید به مکان هاي جغرافیایي 
به صورت فاني بنگرد. بلکه با تقویت اعتقادات مذهبي، باید انسان ها را به آفرینش 

و آفرینش مجدد محیط زیست تشویق کرد ]شکویي، 1375: 126[.
ایدئولوژي در گذش��ته و در س��طوح مختلف، بر پدیده ه��اي جغرافیایي تأثیر 
مي گذاش��ته است. مثاًل سبب شد مساکن کردهاي خراسان شمالي به صورت نعلي 
ش��کل به هم متصل شوند تا امکان جدایي محارم و غیرمحارم از هم میسر شود. 
یا در عربس��تان، به عنوان یکي از انگیزه هاي اصلي دولت براي اس��کان عشایر و 
اجراي مس��ائل مذهبي، ایفاي نقش کرد ]پاپلي، 1380[. این ایدئولوژي، امروزه و 
در قرن به اصطالح پایان ایدئولوژي ها، نیز مي تواند با وجود جنگي هش��ت س��اله 
بین دو کش��ور ایران و عراق، مسیر حرکت رفت و برگشتي گردشگران مذهبي را 
بین دو کشور با سرعت و در حجمي غیرقابل تصور، برقرار کند و تمام دسیسه ها، 
س��رمایه گذاري ها و توطئه هاي کشورهاي خارجي را براي ایجاد تنش و تنفر بین 
این دو کش��ور همس��ایه، در کمترین زمان ممکن و بدون حمایت دولت، به روابط 
حسنه و خوب تبدیل کند؛ موضوعي که خود پدیده هاي جغرافیایي در خور توجهي 
را در آینده به همراه خواهد داشت. این موضوع تأثیرات عمیقي بر ایجاد و توسعه ي 
امکانات رفاهي، تبادالت فرهنگي، بازسازي اماکن مذهبي، ایجاد درامد و گسترش 

حوزه ي نفوذ برخي شهرها به همراه خواهد داشت.

هر ایدئولوژي، آرمان شهر ویژه ي خود را 
مي آفریند. بر همین اساس، دانشمندان 
مسلمان، ابوجعفر محمد بن جریر طبري در 
تفسیر بزرگ خود از قرآن کریم، محمدباقر 
مجلسي در »بحاراالنوار«، و نظامي گنجوي 
در »اسكندرنامه«، هر یك آرمان شهرهایي را 
مبتني بر ایدئولوژي اسالمي تبیین کرده اند
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نتیجه گیري
ایدئولوژي، نگرش ما را به همه ي شرایط زندگي تعیین مي کند. در زمان ما، 
سیاس��ت و ایدئولوژي، سازمان دهي جوامع را به عهده دارند و در نتیجه، سرنوشت 
انسان را تعیین مي کنند ]طباطبائي، 1365: 12[. در واقع ایدئولوژي در مفهوم کلي 
آن، به معني نظام فکري اس��ت؛ یعني مجموع��ه اي از ارزش ها و باورها که پدید 
آورنده ي نوعي خاص از روابط اجتماعي هس��تند. هر محیط جغرافیایي، نمادي از 
یک ش��یوه ي تفکر خاص، یا عملکردي از یک ایدئولوژي خاص اس��ت. از این رو، 
منطقي است که در هر تفسیر و تبیین جغرافیایي از پدیده ها و محیط ها، ایدئولوژي 

را در کانون مباحث و تحلیل هاي جغرافیایي قرار دهیم.
اگر گس��ترش ایدئولوژي ناسیونالیس��تي در جهان سوم و به خصوص جهان 
اس��الم موجب گسترش جنگ و رقابت تس��لیحاتي بین این کشورها و رونق اروپا 
و آمری��کا ش��د، همان ایدئولوژي در ایران براي گس��ترش اخت��الف در منطقه ي 
خلیج فارس و براي جلوگیري از گسترش کمونیسم تا دوره ي پهلوي مورد استفاده 
قرار گرفت. حتي با شروع انقالب، همان ایدئولوژي به شدت در کشورهاي منطقه 
براي محدود کردن ایدئولوژي اسالم گرا به ایدئولوژي شیعه گرا تبلیغ شد. صدام 
ک��ه مردم ایران را مجوس مي دانس��ت ]پاپل��ي، 82: 15[، به کمک همین ایده به 
ایران حمله کرد. ایدئولوژي اس��الم که بعد از انقالب در ایران احیا ش��د، توانست 
در ابعاد مختلف بر روابط بین ایران و کش��ورهاي خارجي تأثیر ش��گرفي بگذارد. 
تش��کیل نهادهاي انقالبي، حرکت جهادي براي عمران و آبادي مناطق دورافتاده، 
حذف سکس و مسائل غیرشرعي، فراهم آوردن امکانات رفاهي در مناطق محروم 
براي ایجاد عدالت اجتماعي و کاهش فاصله ي طبقاتي، به ایجاد پدیده هاي خاص 
ناش��ي از این شیوه ي تفکر منجر ش��د. در عرصه ي بین المللي، تغییري اساسي در 
ن��وع روابط و کش��ورهاي طرف تجاري ایران صورت گرف��ت و برقراري روابط با 
کشورهاي جهان سوم، مس��لمان و همسایگان در اولویت قرار گرفت. روابط ما با 
کش��ورهاي اروپایي محدود شد و با کش��ور غاصب اسرائیل، روابط خود را به کلي 

قطع کردیم. حتي از نقشه هاي جغرافیایي نیز حذف شد.
در آفرینش پدیده هاي جغرافیایي در س��رزمین هاي اس��المي، »ایدئولوژي« 
و بینش اس��المي به منزله ي م��ادر و گنجینه ي تفکر صحیح، »انس��ان معتقد و 
مس��لمان« به عنوان معمار و خوشه چین تفکرات اس��المي، »زمین« به منزله ي 
گاهواره و جوالنگاه پدیده ها، و »تاریخ« در اندام و بس��تر زمان، نقش هاي خود را 
گاه هماهنگ و زماني ناموزون به نمایش گذاشته اند. جلوه هاي شکوه، مجد، جالل 
و پویایي، نمایش��گر و یادواره ي دوران هماهنگي، و پرده هاي تاریکي، خمودي و 
افس��ردگي، دوره هاي ناهماهنگي، رکود و ایستایي را مي نمایاند ]سعیدي رضواني، 
1372: 200[. قدر مس��لم، ایدئولوژي اس��المي همان طور که اشاراتي به آن شد، 
نش��ان داده اس��ت که قابلیت و توان آفرینندگي و خلق پدیده هاي غرورانگیزي را 
داش��ته و دارد. این ایدئولوژي نه تنها به تحول در س��رزمین بدوي عرب در دوران 
جهالت انجامید، که در اروپا نیز توانست پدیده هایي چون مسجد شهر »کوردوبا« 
)قرطبه( را به وجود آورد که حتي »کلیس��اي س��ن فرناندو« را نیز مقهور خود کرد 

]سعیدي  رضواني، 1372: 47[.
اگر در دوره هایي، ایدئولوژي اسالمي به ظاهر نتوانسته است آن نقش آفریني 
م��ورد انتظ��ار را در پدیده ها متبلور کند، باید نقصان و کمبود را در خود، برداش��ت 
انحراف��ي و گاه غل��ط و گمراه کننده و میزان پاي بندي و اعتقاد به این ایده بدانیم، 
نه از این ایدئولوژي. در این میان، اگرچه بیگانگان و استعمارگران هم بي کار نبوده 
و نقش داش��ته اند، ام��ا انتظاري غیر از این از آن ها نمي رفت��ه و نمي رود و باز هم 
مقصر اصلي خودمان هس��تیم. در نهایت به نظر مي رسد که آن چه امروز در غرب 
تحت عنوان عصر پایان ایدئولوژي مطرح اس��ت، براي جلوگیري از رش��د و نمو 
نهضت هاي رهایي بخش، تثبیت وضع موجود و خلع سالح ایدئولوژیکي کشورهاي 
اسالمي و جهان سوم است ]شکوئي، 1382: 49[. وگرنه حتي لیبرال هایي که خود 
را غیر ایدئولوژیک و حت��ي ضد ایدئولوژیک مي دانند، در واقع با تقبیح ایدئولوژي 
خود، نوعي ایدئولوژي ارائه مي دهند. پس با پشتوانه ي ایدئولوژیکي و با به خدمت 
گرفتن فناوري و مدیریت، مي توان به خلق پدیده هایي بدیع و در راستاي رساندن 

انسان به تعالي گام برداشت. اما به راستي ایدئولوژي بدون فناوري درجا خواهد زد 
و دائماً باید حالت دفاعي به خود بگیرد.

نقش ایدئولوژي به پدیده ها و ساختارهاي موجود محدود نمي شود؛ ایدئولوژي 
براي آینده هم برنامه دارد. هر ایدئولوژي، آرمان شهر ویژه ي خود را مي آفریند. بر 
همین اساس، دانشمندان مسلمان، ابوجعفر محمد بن جریر طبري در تفسیر 
بزرگ خود از قرآن کریم، محمدباقر مجلسي در »بحاراالنوار«، و نظامي گنجوي 
در »اسکندرنامه«، هر یک آرمان شهرهایي را مبتني بر ایدئولوژي اسالمي تبیین 
کرده اند که در آن، همه ي مردم در منافع اقتصادي جامعه شریک هستند و در عدل 
و داد زندگي مي کنند. فقیر و گرسنه اي یافت نمي شود و منافع آرمان شهر عادالنه 
تقسیم مي شود. این با آرمان ش��هرهاي ایدئولوژي هاي سرمایه داري که در آن ها، 
آرمان شهر هم به ماشین تولید درامد تبدیل مي شود، تفاوت ماهیتي و اساسي دارد 

]شکویي، 1382: 98[.
و سخن را با جمله اي از مرحوم شکویي به پایان مي بریم که: »آن ایدئولوژي 

ارزشمند و احترام برانگیز است که به سایر ایدئولوژي ها احترام بگذارد.«

پی نوشت
1. Utopia
2. Moral Geogaphy
3. Humanisme

4. گریفین (Griffin) در سال 1992، در اثر خود تحت عنوان »عقاید و مکان هاي 
مق��دس« و نوری��س (Norris) در س��ال 1993، در اث��ر خود تحت عن��وان »جغرافیاي 
معنوي«، براي نخستین بار مفهوم ماهیت معنوي جغرافیا )جغرافیاي معنوي( را وارد ادبیات 
جغرافیا مي کنند. در آثار آن ها درباره ي تأثیرات و عملکردهاي اعتقادات و سنت هاي مذهبي 
در فعالیت هاي تجاري، اشکال فیزیکي زمین، آب و هوا، واقعیت هاي زندگي انسان و حتي 

تأثیر مذهب در فولکور، بحث مي شود ]شکویي، 1375: 126 و 127[.
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جغرافی

سیاسی

اقتصاد

جامعه شناسیادبیات

فرهنگ

تاریخ

استان شناسی

کلیدواژه ها: استان شناسي، برنامه ي درسي، جغرافیا.
 

مقدمه
برنامه ي درس��ي »استان شناس��ي«، برنامه ي جدیدي اس��ت که در صورت 
تصویب، جاي گزین درس جغرافیاي اس��تان در س��ال دوم دبیرس��تان خواهد شد. 
الزم به یادآوري اس��ت که جغرافیاي استان هم اکنون ضمیمه ي درس جغرافیاي 
سال دوم دبیرستان است و براي همه ي رشته هاي دوره ي متوسطه درس مشترک 

محسوب مي شود.
براساس برنامه ي درسي استان شناسي، براي هر استان کتاب استان شناسي با 
همکاري برنامه ریزان دفتر برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي و دبیران جغرافیا، 
تاری��خ و علوم اجتماعي تألیف خواهد ش��د. تدریس ای��ن کتاب عمومًا بر عهده ي 
دبی��ران جغرافیاي هر منطقه خواهد بود و در صورت لزوم، از دبیران تاریخ و علوم 

اجتماعي نیز استفاده خواهد شد.

اهداف برنامه 
برنامه ي درس��ي استان شناسي در پي آن است که دانش آموزان هر استان، با 
مسائل جغرافیایي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مردم شناسي و گذشته ي تاریخي 
محل زندگي خود آش��نا ش��وند و زمینه اي براي پاس��خ گویي به مس��ائل محلي و 
ناحیه اي آن ها فراهم آید. دانش آموزان از طریق این برنامه  مي آموزند که در فرایند 
ش��کل گیري هویت ملي )اس��المي � ایراني( خود باید نقش فعالي داش��ته باشند؛ 
نقش��ي که تنوع و گوناگوني زیادي دارد و طیف گسترده اي از فرایندهاي تاریخي، 
سیاسي، اقتصادي، علمي، فرهنگي و فناوري را دربرمي گیرد. گنجینه اي گران بها از 
ظرفیت و توان هاي طبیعي، فرهنگي، تاریخي، علمي و... در هر یک از استان هاي 
کش��ور ذخیره شده است. آش��نایي با این گنجینه ها که خأل آموزش آن ها در نظام 
آموزشي فعلي مشهود اس��ت، براي دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند، از 

اهمیت فراواني برخوردار است. 
برنامه ي درس��ي استان شناس��ي ت��الش مي کند تا نگ��رش مثبت و صحیح 
دانش آموزان به موضوعات گوناگوني اس��تاني تقویت شود و آن ها بتوانند پاسخ ها 
و روش هاي خالقانه اي براي حل مس��ائل و مش��کالت م��کان زندگي خود ارائه 
کنن��د. این برنامه در نظر دارد، درک جامع و یکپارچه اي از وضعیت اس��تان محل 
زندگي دانش آموز در ابعاد گوناگون ایجاد کند تا س��بب دل بستگي بیشتر آن ها به 
ش��هر و اس��تان محل زندگي شان ش��ود و به تدریج عالقه و وابستگي آن ها را به 
سرزمین ملي و میراث فرهنگي افزایش دهد. مطالعات و بررسي هاي پژوهشگران 
حاکي از آن اس��ت که از طریق آش��نایي با جغرافیا، تاریخ محلي، آداب و رس��وم، 
س��نت ها و میراث فرهنگي محیط زادگاه است که به تدریج روحیه ي وطن دوستي 

دانش آموزان شکل مي گیرد و هویت ملي و دیني آنان تثبیت مي شود.

ضرورت و اهمیت برنامه
برنامه ي درس��ي استان شناس��ي به مطالعه ي مس��ائل جغرافیایي، تاریخي، 
اجتماعي، فرهنگي و معیش��تي محیط زندگي دانش آموزان در چارچوب یک واحد 

سیاسي، یعني استان مي پردازد. برخالف کتاب هاي فعلي جغرافیاي استان که صرفًا 
روابط انسان و محیط را در محدوده ي استاني مطالعه مي کنند، این برنامه وضعیت 
جغرافیای��ي، تاریخي، اجتماعي فرهنگي و اقتصادي محیط زندگي دانش آموزان را 

در قالبي یکپارچه مورد مطالعه قرار مي دهد.
برنامه ي درسي استان شناس��ي از رویکرد تکسویه که تنها بر بعد جغرافیایي 
تأکی��د مي ورزد، خارج مي ش��ود و از نظرگاه ویژگي  برنامه ي درس��ي به وضعیتي 
در قالب ماتریس چندبعدي، به بررس��ي نگره ها و س��ویه هاي تاریخي، اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي اس��تان مي پ��ردازد. در فرایند این یادگی��ري جدید، پردازش 
اطالع��ات دانش آم��وزان از مس��ائل مح��دوده ي اس��تاني از قال��ب تک نگاري و 
تک اندیشي جغرافیایي محض خارج مي شود و به وضعیت سیستمي و چند وجهي 
میل پیدا مي کند. به دلیل ماهیت علم جغرافیا، مطالعه ي سیستمي استان ها تنها از 

طریق این رشته قابل انجام است.

از نظر آموزش��ي، رویکرد جدید استان شناسي، دانش هاي عیني را به شکلي 
س��ازمان یافته تر و در فرایندي منطقي و سیستمي به دانش آموزان منتقل مي کند. 
بدون ش��ک با توجه به درهم تنیدگي و درهم آمیختگي مسائل نوین زندگي انسان 
معاص��ر، جریان یاددهي � یادگیري باید از ضریب پیوس��تگي و ارتباط بیش��تر و 
معنادارتري با س��ایر رشته هاي علمي برخوردار باشد. در سایه ي چنین برنامه ریزي 
اس��ت که نیل به درک و حس عمیق تر و روشن تر از موضوعات محیط پیراموني، 

براي دانش آموزان ایجاد مي شود.
از طرف دیگر، یکي از اهداف برنامه ي درس��ي استان شناس��ي پاسخ گویي به 
نیازهاي محلي در ابعاد گوناگون اس��ت. بخش��ي از این نیازها داراي ابعاد متفاوتي در 

 استـــــان شنــــــــاسي
نگــــاهي بــــه بــــرنامه ي درســي

کورش امیري نیا
گروه جغرافیا دفتر برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي

اشـــاعه برنامه ی درسـی
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س��طح محلي هستند که هر برنامه ي درسي مطلوب و شایسته اي باید به آن ها پاسخ 
ده��د. تحقق این ضرورت ها، موجب ارضاي حس کنجکاوي دانش آموزان، ش��ناخت 
مسائل محیطي، تقویت حس تعلق منطقه اي در عین تعلق ایراني، و دل بستگي آن ها 
به مکان زندگي مي ش��ود. هم چنین، عالقه به محیط زندگي و زادگاه، زمینه را براي 
پرورش حس وطن دوستي در دانش آموزان و احساس مسئولیت در برابر محیط، جامعه 
و مس��ائل آن فراهم مي کند. اساساً از نظر شیوه هاي آموزشي باید دانش آموزان را ابتدا 
با مس��ائل مختلف جغرافیایي، تاریخي، اجتماعي و فرهنگي مکان زندگي آشنا کرد و 
سپس آگاهي هاي آن ها را به مکان هاي دورتر گسترش داد. شناخت موضوعات استاني 
مي تواند زمینه و آغازي براي تقویت احساس تعلق ایراني بودن و درک هوشمندانه از 

مسائل مختلف در سطح کشوري و جهاني را فراهم کند.
مطالع��ه ي همه جانب��ه و چندبعدي این م��کان جغرافیایي موج��ب خواهد که 
دانش آموزان مسائل را عمیق تر درک کنند. همین امر به شکل گیري دیدي یکپارچه 
و کل گرا )سیس��تمي( در دانش آموزان کمک مي کند. آن ها احس��اس مي کنند که در 
مکان معیني با ویژگي هاي خاص و گذشته ي تاریخي و شیوه ي معیشتي و فرهنگي 
ویژه اي به س��ر مي برند و داراي پیوس��تگي هاي متفاوتي با یکدیگر هستند. برنامه ي 
درس��ي استان شناسي در نهایت این فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار مي دهد که 
با جذابیت ها و امکانات محلي، مس��ائل، فرصت ها و تهدیدهاي مکان زندگي خود و 
نقش آن ها در کلیت هویت ملي و ضرورت تعلق خاطر به ایران اس��المي آشنا شوند. 
این آگاهي و شناخت بعدها به آن ها کمک مي کند که در توسعه و پیشرفت سرزمین 

خود سهیم شوند.
درس استان شناسي به دنبال تقویت احساس هویت فرهنگي، دیني و ملي است. 
تعلق به یک مکان، مردم و گذشته ي آنان، مسائل مکاني و ایجاد احساس مسئولیت در 
برابر مسائل، از اهداف اساسي آموزش این درس است. با توجه به پدیداري شرایط نوین 
در زندگي بشر و پیچیدگي هاي مسائل و مشکالت جوامع بشري، تغییر در دیدگاه هاي 
صاحب نظ��ران و برنامه ریزان، ضرورتي اجتناب ناپذیر اس��ت. امروزه رس��الت تعلیم و 
تربیت را نمي توان تنها از طریق دانش خاص یک رشته ي علمي جاودانه کرد. چرا که 
نظام هاي رش��ته اي بیش از پیش رشد و گسترش پیدا کرده اند. از این نظام، یادگیري 
تک بعدي در مقابل نیازهاي گوناگون فرد و جامعه، ناکافي است و رشد ناموزون یک بعد 
با رویکرد سنتي، دربرگیرنده ي راه حل جامعي براي برون رفت از چنین فضایي نیست. از 
منظر فلسفه ي برنامه ریزي آموزشي، مواجهه با مسائل پیچیده و درهم تنیده ي کنوني، 
توسعه ي خالقیت و تفکر انتقادي و افزایش مهارت ها، فرایندي تحلیلي، چندوجهي، 
چندگفتماني و بین رشته اي را مي طلبد. این موضوع فعالیت یادگیري را نزد دانش آموزان 

آسان مي سازد. 
از جمله انتظارات تربیتي دنیاي امروز، تربیت شهروندان آگاه است. مطالعه ي مکان 
زندگي در ابعاد گوناگون، یکي از راهبردهاي کلیدي براي تحقق این هدف اس��ت. از 
منظر یک علم صرف و یک جانبه نگر، به راحتي نمي توان به درکي عمیق از یک واحد 
سیاسي و مسائل آن نائل شد. جغرافیاي استان ها اگرچه در حد و زمان خود برنامه اي 
قابل توجه و اعتنا بوده، اما کم تر در پي آن بوده است که دانشي وسیع را تهیه کند تا 
دانش آموزان به ش��ناخت عمیق تر از مس��ائل متفاوت استان نائل شوند. کسب دانش 
وسیع تر و عمیق تر، به طور کلي ارزشمندتر است. با توجه به این امر که استان شناسي از 

جمله دروس عمومي و مشترک است و به دنبال گسترش بصیرت دانش آموزان نسبت 
به محیط زندگي و توانمند کردن آنان در حل مسائل محیط پیراموني است، نیل به این 
هدف مي تواند به تربیت ش��هروندان مسئول و کارامد کمک کند. دانش آموزان امروز، 
مدیران و مسئوالن فردا هستند، آن ها مدرسه و کالس درس را باید با ذهنیتي مناسب 
ترک کنند، زیرا تنها در این صورت اس��ت که در برابر محیط زندگي خود و مسائل آن 

احساس مسئولیت خواهند کرد.
دانش آموزان، نیازمند آگاهي از ش��کل گیري محیط طبیعي و اجتماعي پیرامون 
خود از جمله چگونگي شکل گیري تمدن هاي اولیه در مکان زندگي، رشد و توسعه ي 
آن، شناخت واقعیت هاي حال و درک بهتر از مسائل آینده ي مکان زندگي خود هستند. 
استان شناس��ي به تحقق این نیاز کمک مي کند. ای��ن برنامه مي تواند به ایجاد مباني 
معرفتي در دانش آموزان نس��بت به س��رزمین ایران و هم چنین، میراث غني مادي و 
معنوي آن کمک کند. بدین ترتیب، این برنامه نوعي ایران شناسي است که مي تواند در 
شکل گیري هویت دیني و ملي نقش اساسي ایفا کند. برنامه ي درسي استان شناسي، 
ما را با این حقیقت آشنا مي کند که ایران از فرهنگ هاي مختلفي تشکیل شده است. 
فرهنگ ایراني تلفیقي از اندیشه هاي اقوام گوناگون، مانند فارس، ُکرد، لُر، ترک، عرب، 

بلوچ و... است.
برنامه ي درسي استان شناسي از معدود دروسي است که مي تواند به روشن شدن 
رابطه ي تحوالت اجتماعي و سیاسي کشور )انقالب بزرگ اسالمي ایران( و اثرات آن 
در تغییر سیماي چشم اندازهاي جغرافیایي و تحوالت کیفي و کمي زندگي مردم میهن 
اس��المي کمک  کند. برنامه ي درس استان شناس��ي این حقیقت را روشن مي کند که 
هویت داراي الیه هاي متفاوتي است؛ از جمله خودآگاهي شخصي، خودآگاهي محلي، 
شهري، استاني، ناحیه اي، ملي، اسالمي و جهاني. آن چه که براي هر ملت اهمیت دارد، 
همان هویت ملي و دیني اس��ت. طبعاً دین بخشي مهم از این هویت است و یکي از 

عناصر مهم فرهنگ ماست.
از دیگر مفروضات این ماده ي درس��ي، پاس��خ گویي ب��ه نیازهاي محلي، فراهم 
آوردن درکي همه جانبه از مکان زندگي، عالقه مندي به محیط پیراموني، تقویت حس 
وطن دوس��تي در دانش آموزان، پرورش احساس مسئولیت در برابر مسائل محیطي و 
اجتماعي و نیز کمک به برخورد هوشمندانه با مسائل محیط پیرامون زندگي است. این 
برنامه در اس��ناد »توسعه ي راهبردي نظام آموزش وپرورش« و »طرح سند ملي« هم 

مورد تأکید قرار گرفته است.

رویكرد برنامه ي درسي
رویکرده��ا به جهت گیري برنامه ي درس��ي در ارتباط ب��ا موضوعات یاددهي و 
یادگیري و عناصر برنامه ي درسي اشاره مي کنند ]میلر، 2000[. عناصر برنامه ي درسي 
نظیر اهداف، محتوا، فرایند آموزش، محیط یادگیري، نقش معلم و شیوه ي ارزش یابي 
از آموخته ها، متأثر از رویکردهاي برنامه ي درسي هستند. با توجه به ماهیت برنامه ي 
درسي استان شناسي که به دنبال پاسخ گویي به نیازهاي دانش آموزان در ابعاد جغرافیایي، 
تاریخي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تربیتي اس��ت، برنامه ي درس استان شناسي 
ترکیبي از رویکردهاي گوناگون از جمله فرهنگي � تربیتي، موضوعي، جامعه محوري و 

دانش آموزمحوري را دربرمي گیرد.

 استـــــان شنــــــــاسي
نگــــاهي بــــه بــــرنامه ي درســي

برنامه ي درسي استان شناسي تالش مي کند تا 
نگرش مثبت و صحیح دانش آموزان به موضوعات 

گوناگوني استاني تقویت شود و آن ها بتوانند پاسخ ها 
و روش هاي خالقانه اي براي حل مسائل و مشكالت 

مكان زندگي خود ارائه کنند

قسمت اول
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پیش گفتار
به شواهد یخچال هاي سیرکي و دره اي در کوهستان هاي مرتفع ایران مرکزي 
و س��ایر نقاط ایران به دفعات اش��اره شده اس��ت )دزیو، 1934؛ به نقل از: جداري 
عیوض��ي، 1378: 76 و 77؛ بوبک، 1937؛ رایت، 1962؛ هاگه دورن و همکاران، 
1978؛ پدرامي، 1982؛ فریگنو، 1991؛ رامشت، 1382؛ یماني، 1386(. اکثر شواهد 
یخچالي در ایران مرکزي از دره هایي گزارش ش��ده است که سیرک هاي آن ها در 
ارتفاعي فراتر از 3000 متر و قله هاي آن ها فراتر از 4000 متر بوده اند. اگرچه وجود 
سیرک ها و شواهد فعالیت هاي یخچال در ارتفاع کمتر از 3000 متر )از سطح دریا( 
در نواحي حاشیه اي ایران مانند البرز شمالي و کردستان دیده و گزارش شده است، 
ولي تاکنون از وجود شواهد یخچال هاي دره اي در کوه هاي با خط الرأس کمتر یا 
حدود 3000 متر در ایران مرکزي اطالعي در دست نبوده است )یا نگارنده تاکنون 
از آن بي اطالع بوده اس��ت(. شناخت این شواهد و ویژگي آن ها، مي تواند به ما در 
درک ش��دت و وس��عت فرایندهاي یخچالي و تغییرات اقلیمي گذش��ته در منطقه 
کم��ک کند. در این گزارش کوتاه به یافته های��ي در مورد آثار یخچالي قدیمي در 

دره ي خضرآباد و ویژگي و اهمیت آن  به طور مختصر اشاره شده است.

موقعیت و ویژگي هاي جغرافیایي دره ي خضرآباد
غرب��ي  جن��وب  کیلومت��ري   30 فاصل��ه ي  در  خضرآب��اد  آب��ادي 
ح��دود  در  آن  جغرافیای��ي  ط��ول  اس��ت.  ش��ده  واق��ع  ی��زد   ش��هر 
'57-˚53 ش��مالي و عرض جغرافیایي آن در حدود '52-˚31 ش��مالي است. این 
آب��ادي با حدود 200 نفر جمعیت )که در حد یک روس��تا اس��ت(، در تقس��یمات 
اس��تاني یزد، به عنوان ش��هر محسوب ش��ده و داراي شهرداري اس��ت و به این 
ترتیب کوچک ترین شهر ایران محسوب مي شود. شهر خضرآباد درست در دهانه ي 
ورودي دره ي خضرآباد و در ارتفاع تقریبي 1680 متري از س��طح دریا قرار گرفته 
است، اگرچه به دلیل شیب زیاد در طرفین دره، بخشي از آبادي )باغات( تا ارتفاع 

باالي 1900 متري از سطح دریا هم گسترش یافته است.
دره ي خضرآباد در جهت تقریبي ش��مال خ��اوري � جنوب باختري به طول 
تقریبي هش��ت کیلومتر به س��مت ارتفاعات مهم منطقه )کوه مس��جد( پیشروي 
کرده است. ارتفاعات »کوه مسجد« در ظاهر یکي از رشته هاي فرعي و جبهه اي 
»ش��یرکوه« اس��ت، ولي به لحاظ می��زان ارتف��اع، ویژگي هاي زمین شناس��ي و 
زمین س��اختي از رشته ي اصلي ش��یرکوه کاماًل متفاوت است. در حالي که توده ي 
اصلي شیرکوه داراي هفت قله ي فراتر از 3700 است و در خط الرأس هاي اصلي 
در بیشتر نقاط از 3000 متر مي گذرد، تنها دو قله در کوه مسجد، که دره ي خضرآباد 
در دامنه ي رو به شمال آن شکل گرفته است، از مرز 3000 اندکي فراتر مي روند. 
قله ي بلندتر به نام قله ي مسجد حدود 3285 متر ارتفاع دارد )نقشه ي توپوگرافي 
1:50/000 برگ 1-6753(، ولي بلندي قله ي مشرف به دره ي خضرآباد به حدود 
3060 متر مي رسد. بقیه ي نقاط خط الرأس اصلي کوه مسجد و دنباله ي آن که تا 

»عقدا« ادامه دارد، همه جا کمتر از 3000 متر ارتفاع دارد.

ویژگي هاي زمین شناسي
قسمت انتهایي دره ي خضرآباد، به ویژه آبادي خضرآباد در خروجي دره، روي 
س��نگ هاي گرانیتي به سن اولیگومیوسن، به رنگ س��فید شیري تا سفید کرمي 
رنگي ش��کل گرفته اس��ت که به دگرگوني بخشي از سازند کهر )شامل شیل سبز 
تیره و اس��لیت( به س��ن پرکامبرین منجر شده است )تصویر 1(. بخش هاي میاني 
دره از س��ازندهاي ماسه سنگي � شیلي و دولومیتي باروت )اینفراکامبرین( و ماسه 
سنگي � شیلي اللون عبور کرده است و در نهایت قسمت باالي دره در بلندترین 
بخ��ش به آهک و دولومیت پرمین )س��ازند جم��ال( و دولومیت هاي تریاس ختم 
مي ش��ود. در انتهاي بخ��ش میاني، دایک بازیک س��نگ هاي آهکي یا دولومیتي 
اطراف خود را قطع کرده اند )در نقش��ه هاي 1:250/000 دیده نمي ش��ود( و به این 

ترتیب نقاط ضعفي را در آن ها ایجاد کرده اند.
بخش آهکي � دولومیتي باالیي به ایجاد پرتگاه ها و ش��یب هاي بسیار تندي 
منجر ش��ده اس��ت که در حد فاصل دیواره هاي آهکي � دولومیتي و سازنده هاي 
ش��یلي زیر آن ها، امکان پیدایش س��یرک هاي یخچالي یا مکان هاي مساعد نسار 

براي تراکم برف و یخ فراهم آمده است.

شواهد فعالیت هاي یخچالي
مهم ترین ش��واهدي که از فعالیت هاي یخچالي در این دره تش��خیص داده 
ش��ده اند عبارت اند از: از مورن هاي کناره اي و میاني و سیرک هاي یخچالي اصلي 
و فرعي. سیرک اصلي در باالترین قسمت دره در ارتفاع بیش از 2500 متري و با 

شیبي بیش از 70 درجه دیده مي شود )تصویر 2(.

شـواهــــد فعـــالیت هــــــــاي یخچــــالـي
در ارتفـاعاتــي خـارج از محـــدوده ي شیـــرکـــوه 

تصوی��ر 1. تصوی��ر ماه��واره اي از خضرآب��اد )از س��ایت گ��وگل(؛ ن��گاه به س��مت جنوب. 
موقعی��ت خضرآب��اد و مورن ه��اي یخچال��ي )M( در خروج��ي دره. س��ازند که��ار یا کهر 
.)Gr( و س��نگ هاي گرانیت��ي )Kf( ب��ه س��ن پرکامبریت از ش��یل س��بز تی��ره و اس��لیت

داریوش مهرشاهي
استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه یزد

علــميافته هـــاي
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در س��مت باختري آبادي خضرآباد، نهش��ته هاي آواري )حمل ش��ده از جاي 
دیگر( وجود دارند که به صورت تپه ي باریک و درازي به طول تقریبي نزدیک به 
700 مت��ر با پهناي حداکثر 30 متر روي زیربناي گرانیتي قرار گرفته اند. در درون 
این نهش��ته ها و روي آن ها، تخته سنگ هاي آهکي و دولومیتي )غیرمحلي( دیده 
مي ش��وند که نظیر آن ها تنها در باال دس��ت دره و به ویژه در دیواره ي انتهایي آن 
وجود دارد. قطر بزرگ تعدادي از تخته سنگ هاي آهکي � دولومیتي بزرگ تر، بین 

یک متر تا دو و نیم متر تغییر مي کند.
ش��کل و نحوه ي استقرار این نهش��ته ها، بي نظمي و اندازه ي بزرگ قطعات، 
زاویه دار بودن این تخته س��نگ ها و محل قرار گرفتن آن ها در باالي نهش��ته ها، 
نش��ان مي دهد که توس��ط آب آورده نش��ده اند و بیش��تر ویژگي هاي نهشته هاي 
یخچالي حمل شده )مورن( را نشان مي دهند. مهم ترین و مشخص ترین آن ها در 
خروج��ي دره )باختر خضرآب��اد( و در ارتفاع حدود 1700 متري به صورت طولي با 
جهت شمالي � جنوبي قرار گرفته است. ارتفاع خط الرأس مورن که حالت گنبدي 
ش��کلي دارد، نسبت به کف دره به هش��ت تا نه متر مي رسد )تصویرهاي 3 و 4(. 
تخته سنگ هاي بزرگ یاد شده روي رأس یا قسمت باالي یال تپه ي مورني دیده 
مي ش��وند. از ش��واهد یخچالي در اس��تان یزد خارج از محدوده ي شیرکوه تاکنون 

گزارشي نشده است و این مي تواند موضوع جالبي براي تحقیقات بیشتر باشد.

بحث و نتیجه گیري اولیه 
شواهد بر جاي مانده در بخش هاي متفاوت دره ي خضرآباد، بدون شک نشانه هایي از 
فرایندهاي یخچالي را در دوره هاي سرد نشان مي دهد. وجود این گونه شواهد مشخص با 
توجه به ارتفاع نسبتاً کمتر قله هاي محدوده ي خضرآباد )اغلب آن ها کمتر از 3000 متر( در 

مقایسه با ارتفاعات شیرکوه، بسیار جالب توجه است.
 »Thommen« ارتفاع کف سیرک اصلي با استفاده از یک ارتفاع سنج دستي از نوع
که با ارتفاع فرودگاه شهر یزد هماهنگ شده بود، حدود 2300 متر براورد شد. ارتفاع قسمت 
میاني مورن اصلي خروجي دره ي مابین 1750 تا 1690 متر به دست آمد. در صورتي که 
ارتفاع 2300 متر از سطح دریا براي کف سیرک درست باشد، این موضوع نشان مي دهد که 
»خط برف مرز« از این هم پایین تر قرار داشته است و این خط با خط برف مرز دوره هاي سرد 
که تاکنون براي دامنه هاي شیرکوه تخمین زده شده است )2900 متر، براي مثال: بقایي نیا، 
1387(، بسیار تفاوت دارد و شدت سرماي به مراتب بیشتري نسبت به محاسبات مطرح 
شده )5 تا 6 درجه( و احتماالً بارش برف بیشتري را در این بخش نشان مي دهد. اثبات این 

موضوعات نیازمند پژوهش هاي مفصل تر است.
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شـواهــــد فعـــالیت هــــــــاي یخچــــالـي
در ارتفـاعاتــي خـارج از محـــدوده ي شیـــرکـــوه 

تصوی��ر 2. تصوی��ر ماه��واره اي از س��یرک اصل��ي دره ي خضرآب��اد )از س��ایت 
گ��وگل(؛ ن��گاه به س��مت جن��وب. ریزش هاي ف��راوان و ب��ا قطعات بس��یار بزرگ 
)ت��ا قطر بی��ش از پنج مت��ر و گاه بزرگ تر( روي جداره ي س��یرک رخ داده اس��ت.
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چكیده
ژئومورفولوژي و بررسي آن روي کره ي مریخ، بسیار شبیه به قسمت هاي قدیمي 
نواحي خش��ک منجمد شمالي در کره ي زمین است. هوازدگي، به عنوان عامل ایجاد 
چنین لندفورم هایي روي کره مریخ، از تکرار مداوم تبلور دوباره ي نمک ها پدید مي آید و 

خود این عمل، از راه چرخه ي رطوبت نسبي، میسر مي شود.
بررس��ي گذشته نگر اقلیم روي مریخ، مطالعات کشف حیات را تکمیل مي کند. 
در نهایت چنین مطالعاتي توسط علم کاربردي جغرافیاي طبیعي مي تواند در تلفیق با 
مباحث جغرافیایي انساني، مثل مهاجرت انسان به کرات دیگر کهکشان، تکمیل شود.

این مقاله ضمن تأکید بر آشناسازي عالقه مندان با کاربرد علم جغرافیا، مثل کشف 
حیات در مریخ، درصدد تبیین وابس��تگي تنگاتنگ دو گرایش جغرافیاي طبیعي یعني 
ژئومورفولوژي و اقلیم شناسي به یکدیگر و در نهایت، وابستگي هر دو آن ها به جغرافیایي 

انساني و برعکس، با ذکر نمونه اي از کشف حیات است.

کلیـدواژه ها  : لندفورم، مریخ، حیات، هوازدگ��ي، ژئومورفولوژي، باکتري، 
میکرواقلیم، اکوسیستم بیاباني

ـرد جغرافیــاي طبیعــي در یافتـن کارب
 شواهــــد حیــات در مریـــــــخ

مهندس بهرام نكوئي صدري
مهندس معدن، کارشناس ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه تهران

افـــزايیدانش 
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مقدمه
علم جغرافیاي طبیعي از دو گرایش تخصصي اقلیم شناسي و ژئومورفولوژي 
)ش��کل  شناسي زمین( تشکیل شده اس��ت. ژئومورفولوژي از سه واژه ي یوناني 
»ge« به معناي زمین، »morpho« به معناي شکل و »logos« به معناي 
»دانش« یا »ش��ناخت« تشکیل شده اس��ت که به مطالعه ي علمي ویژگي  هاي 

هندس��ي س��طح زمین مي پردازد.
اگر چه این اصطالح عمومًا به آن دسته از شکل هاي زمین محدود مي شود 
که در س��طح دریا یا باالتر از س��طح دریا توس��عه یافته اند، همه ي ویژگي ها یا 
جنبه  هاي س��طحي مش��ترک بین قش��ر جامد زمین، هیدروس��فر و اتمس��فر را 

دربرمي گی��رد.
در ژئومورفولوژي، نه تنها ش��کل هاي س��طحي قاره ها و مناطق حاشیه ي 
آن ها، بلکه ش��کل هاي کف دریا نیز بررس��ي مي شود. مش��اهده ي سطح ماه و 
مریخ و دیگر س��یاره ها � از نزدیک و با اس��تفاده از س��فینه هاي فضایي � سبب 
ش��د که ژئومورفولوژي به بررسي جنبه هاي خارج از س��طح زمین نیز بپردازد و 
بر گس��تره ي مطالعاتي خود بیفزاید ]چورلي و هم��کاران، 1380: 9[. مطالعه ي 
اشکال زمین یا کرات دیگر، بدون آگاهي از جو زمین یا گازهاي موجود در زمان 
حال و گذش��ته ي آن سیاره، تکمیل نخواهد شد. بنابراین، مطالعات اقلیم شناسي 
و دیرینه اقلیم شناس��ي به عنوان بال دیگري از علم کاربردي جغرافیاي طبیعي 

در کن��ار ژئومورفول��وژي، الزم و مل��زوم یکدیگرن��د.
در عل��م ژئومورفولوژي، مطالعات مربوط به این علم در دو دویکرد تاریخي 

و تجربي انجام مي ش��ود.
اما آن چه در بررس��ي س��ایر کرات اهمیت مي یابد، رویکرد تاریخي اس��ت. 
توضیحات تاریخي در مورد آن دس��ته از شکل هاي زمین و سایر کرات آسماني 
به کار مي رود که ظاهر آن ها آشکارا و به آرامي در طول زمان تغییر یافته است 
و نش��ان دهنده ي تأثیرات اقلیمي و زمین ساختي باشد. این نوع اشکال سطحي 

را»پالمسیس��ت«1 مي نامند.

اصطالح »پالمسیس��ت« از واژه هاي یوناني »پالی��ن«2 به معناي دوباره و 
»سگما«3 به معناي پاک شده، برگرفته شده است )و تعبیر آن همانند صفحه اي 
اس��ت که بخش��ي از نوش��ته هاي روي آن پاک ش��ده و در زمان هاي متفاوت 
روي آن س��طح دوباره چیزهایي نگاشته شده است(. بنابراین توضیحات تاریخي 
مربوطه، بر اس��اس »گذشته نگري«4 اس��ت که به معني به دست آوردن ترتیب 
تاریخي وقایعي اس��ت که در ش��کل دادن زمین مؤث��ر بوده اند ]همان، ص10[. 
اث��ر باکتري ها به عن��وان یکي از عوامل هوازدگي، مبحثي اس��ت که امروزه در 
پي گی��ري هوازدگي و اثرات آن روي حیات در کرات دیگر عالم مورد توجه قرار 

گرفته  اس��ت.

تعاریـف و کلیـات
یک��ي از فراینده��اي دخی��ل در جغرافی��اي طبیعي ک��ه ژئومورفولوژي و 
اقلیم شناس��ي مطالع��ات آن را در بر مي گیرن��د، مبحث هوازدگي س��نگ ها در 
طبیعت کره ي خاکي و کرات دیگر اس��ت. مي توانیم هوازدگي را به س��ه قسمت 

متفاوت تقس��یم کنیم:

هوازدگي و تخریب زیست شناختي
»هوازدگي زیست شناختي« به از هم پاشیده شدن سنگ ها و کاني ها در اثر فعالیت 
موجودات زنده گفته مي شود. این موجودات زنده از باکتري تا گیاهان و جانوران را شامل 
مي شود ]پیدروني، 2006[. در این جا باکتري ها و درک بیشتري از نقش کاربردي آن  ها 

در جغرافیاي طبیعي مورد نظر است.

باکتري ها و بحث هوازدگي در جغرافیاي طبیعي
باکتري ها در هوازدگي مواد سطح زمین مؤثر هستند و حتي پاره اي از دانشمندان، 
اهمیت زیادي براي آن  ها قائل اند. باکتري ها، با اکسیداسیون و فاسد کردن باقي مانده هاي 
گیاهي و جانوري موجود در خاک و ایجاد محیط اس��یدي، موجبات هوازدگي مواد در 
خاک را فراهم مي کنند. باکتري ها در همه جا یافت مي شوند. حتي در رگه  هاي طال، 
در بازالت چند کیلومتري اعماق زمین در کانادا، در ساحل غربي آمریکا در دودکش هاي 
زیردریایي و در س��یارات دوردس��ت، میکروب مشاهده شده است5 . معلوم مي شود که 

نقش میکروب  ها در شکل دادن زمین چقدر مهم است.
از لحاظ اقلیم شناسي، میکروب ها حتي در طول دو میلیارد سال گذشته اکسیژن 
زمی��ن را تأمین کرده اند. هم  چنین ح��وزه ي طالي جنگل معروف آم��ازون را، خیل 
عظیم میکروب ها به وزن 100 تن به وجود آورده  اند. یعني میکروب ها از خاک جنگل 
ط��ال را جمع کرده و در یک جا تمرکز داده ان��د. این تحقیقات دامنه دار، تحت عنوان 
»زیست کاني سازي«6 انجام مي شوند. حتي در ایران، از این خاصیت در »معدن مس 
سرچشمه ي کرمان« از میکرو ارگانیسم هاي مس دوست در یک محیط اسیدي براي 
استخراج و استحصال کاني مس کمک گرفته مي شود. بنابراین، میکروب  ها و به طور 
کلي میکروارگانیسم ها بدون شک با حضور نامرئي خود نقش مهمي در کاني سازي یا 

تجزیه ي کاني هاي گوناگون و شکل زایي، ایفا مي کنند.
در واقع، ریز زیست شناسي و علوم زمین و اقلیم شناسي خیلي به یکدیگر وابسته 
هستند. در مطالعات میکرواقلیم در محیطي مثل یک غار نیز، باکتري  ها و نقش آن  ها 
حائز اهمیت اس��ت. براي مثال، طبق نظر لویـس7 )1992(، باکتري هاي موجود در 
نهش��ته  هاي غار، ازت را از جّو غار تثبیت مي کنند و باعث تش��کیل کاني هاي نیتراته 
مي ش��وند. پیدروني )2006( مي نویس��د: »از دیگر اثرات شیمیایي پیچیده که در اثر 
فرایندهاي زیست شناختي موجودات زنده حاصل مي شود، تولید مواد آلي8 است که به 
نام کي لیت9 ها معروف هس��تند و قادرند کاني ها و سنگ ها را به وسیله ي برداشتن 
کاتیون هاي فلزي10 آن ها تجزیه کنند این عمل را کي لیشن11 گویند ]ساري صراف 

و نکویي صدري، 1387[.

) Pidwirny نمودار تقسیم بندي هوازدگي )از تقسیم بندي: 2006 و

هوازدگي

زیست شناسيفیزیكيشیمیایي
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اشكال حیات و هوازدگي
براي مکان یابي شکل هاي فعلي حیات، از لحاظ زیست شناختي باید به طور مداوم 
و در طول دوره هاي زمین شناس��ي، آب در حالت مایع وجود داشته باشد. در زمان هاي 
گذش��ته، منبع انرژي براي ارگانیسم ها، در غیاب عمل فتوسنتز، ناگزیر شیمیایي بوده 

است.
اش��کال حیاتي در عمل  هوازدگي س��نگ ها ش��رکت مي کنند و ان��رژي آن ها 
از ای��ن طری��ق به دس��ت مي آید. ب��راي مثال، یک منب��ع انرژي، واکنش��ي حاصل 
از ترکی��ب اکس��یژن ج��و با آهن دو ظرفیتي اس��ت ک��ه در نتیجه ي آن، آهن س��ه 
ظرفیت��ي تولید مي ش��ود. آهن س��ه ظرفیتي در واکنش با س��نگ هاي کان��ي دار، در 
نهای��ت به آهن دو ظرفیتي تبدیل مي ش��ود. این مثالي از عم��ل  باکتري هاي آهن 
روي ک��ره ي زمین امروزي ماس��ت. هوازدگ��ي به عنوان عامل ایج��اد لندفورم هاي 
 روي ک��ره ي مری��خ نیز، از تک��رار مداوم تبل��ور دوباره ي نمک ها12 حاصل مي ش��ود

 Cotton & Wilson,1971;Wellman & Wilson,1965;[
. ]Wilson,1979

مقدمه و تحلیل مسئله ي جغرافیاي طبیعي و حیات در مریخ13
از همان آغاز مطالعات حیات در مریخ، مسئله ي نخست دانشمندان این بوده است 
که تصمیم بگیرند، در کجاي نواحي قطبي مریخ، »آشیانه اکولوژیکي«14 مي  توانسته 
وجود داش��ته باشد و به تشکیل شکل هاي نش��انگر حیات در حال حاضر منجر شده 

باشد.
ب��راي یافتن حیات بر پایه ي کربن )ش��بیه به آن چه م��ا در کره ي زمین داریم(، 
در بخش هاي دیگر منظومه ي شمس��ي باید به دنبال جایي بگردیم که آب به حالت 
مایع، در بعضي از ش��کل هاي ممکن خود وجود داش��ته باشد. همان طور که ذکر شد، 
براي مکان یابي شکل هاي فعلي حیات، باید آب در حالت مایع به طور مداوم از لحاظ 

زیست شناختي در طول دوره هاي زمین شناختي وجود داشته باشد.

جست وجوي حیات با فرایند هاي هوازدگي در مریخ
راه مطلوب براي یافتن اش��کال حیات فعلي روي مریخ، در آب هاي خیلي شور 
اس��ت. زیرا چنین سیس��تمي دماي انجماد خیلي پاییني دارد و تحت ش��رایط برودت 
مي تواند در تعادل دینامیکي با اجزاي تحت فشار کم بخار آب باشد. هر دوي این شرایط 
براي وجود فعلي یا گذشته تا حال، روي سیاره اي چون مریخ بسیار محتمل است. این 
امر، در عمل به معناي تمرکز و غلظت زیاد محلول منیزیم به کلرید کلسیم تولید شده 
به وسیله ي هوازدگي سنگ هاست. چنین محلول هایي مي توانند در حات مایع زیر دماي 
منفي30 درجه ي سانتي گراد در فشار تور15 بخار آب وجود داشته باشد. چنین سیستمي 
به سیستم حالت پیوسته و ثابت تبدیل مي شود و قادر است در زمان  هاي بیشتري در 

مقیاس زمان  هاي زمین شناسي وجود داشته باشد16.

مدل زمیني وجود حیات براي سیستم فوق
بررسي اي تي ویلسـون در مجموعه مقاالت »اولین کنفرانس بین المللي در 
مورد دانش قطب مریخ« نش��ان مي دهد که سیستم ژئوش��یمیایي به دست آمده در 
بیابان  هاي سرد بي باران منجمد شمالي مي تواند به عنوان مدلي مشابه مورد مطالعه قرار 
گیرد. اما به احتمال قریب به یقین، سیستم  هایي که در عصر حاضر یا در اعصار گذشته 

روي مریخ وجود داشته و دارند، در دوره هاي گذشته نیز موجود بوده  اند.

نواحي خشك عاري از یخ در عرض جغرافیایي باال در نیم کره ي جنوبي
اگرچه قس��مت اعظم خشکي منجمد ش��مالي با یخ و برف پوشیده شده است، 
برخي نواحي آن عاري از یخ هستند. این نواحي تحت عنوان »نواحي خشک« به شدت 
بیاباني اند و با شدت سرما و خشکي مشخص مي شوند. هم چنین، در بیابان هاي خشک 
امر بي باراني، پدیده اي منحصر به فرد اس��ت. تمام ریزش جوي به صورت برف است 
که توسط تصعید از دست مي رود. اگر فردي، در میان خاک سست و نامستحکم نواحي 
خشک و سرد حفاري کند، از میان خرده سنگ خشک و شل عبور مي کند و مي تواند 

به طور ناگهاني و مس��تقیماً به یک الیه ي خیلي 
سخت و غیر قابل نفوذ برسد. با این آزمایش، وجود 
واریزه ي خرده سنگي، به عنوان سطح رویي، اثبات 

مي شود. اما سیمان آن بلورهاي یخ است 
گاهي در اواخر تابستان، آب شور در »سفره هاي 

آب زیرزمیني یخ زده« � آن چه که ویلسون )1979( 
آن را نام گذاري کرده اس��ت � با حرک��ت دامنه اي در 

سطح، آشکار مي ش��ود. در نقاط پایین تر از حوضه هاي 
زهکشي محصور ش��ده در نواحي خش��ک، گاهي اوقات 

آب شور مي تواند به داخل حوضچه هاي کم عمق )سفره هاي 
سطحي(18 نفوذ کند. یکي از این مثال ها، منطقه ي »ساث فووک 

رایت ولي«19 است که ترکیبي از کلراید با 60000، و کلسیم با 18000، 
و منیزیم 7000، و سدیم 9900 »پي پي ام« داشته است.

در یک موقعیت بس��یار خشک همانند سطح مریخ، مي توان بیشترین غلظت را 
براي کلرید، پس از آن منیزیم، سپس کلسیم و در نهایت سدیم پیش بیني کرد. واضح 
است که در یک بیابان سرد بي باران، پدیده هاي متفاوتي مي تواند وجود داشته باشد؛ مثل 

شکل گیري سفره هاي زیر سطحي کم عمق از آب بسیار شور.
روي کره ي زمین فقط به آغاز این اکوسیستم بیاباني بي بارش دست مي یابیم. ولي 
بنا بر آن چه ویلس��ون )1979( دو دهه پیش مطرح کرده است، مریخ بیاباني بي بارش 
اس��ت و احتمااًل حتي خش��کي بیش��تري دارد. این مي تواند حاصل پیشروي طبیعي 
سیس��تم  هاي منجمد شمالي باشد و ممکن است سفره هاي کم عمق مشابه آن حتي 
شوري بیشتري داشته باشند. به نظر مي رسد این حوضچه ها باید مکاني براي جست و 
جوي حیات »فرازمیني« باشند. هدف از درک ژئوشیمي بیابان  بي بارش منجمد شمالي 
این بوده است که معلوم شود، چگونه نمک  ها تجزیه مي شوند، چرا برخي در خاک باقي 
مي مانند و برخي دیگر به پایین شیب هاي دامنه انتقال مي یابند )مثل کارهاي اخیر که 

.)Willson در این منبع آمده است: 1979 و

نتیجه گیري 
بحث فوق نشان مي دهد که در درازمدت، باید به جست وجوي هاله  هاي بخار آب 
در فرورفتگي هاي توپوگرافیکي مریخ باشیم؛ به خصوص در آن عوارضي که در مقابل 
یخچال ها قرار دارند. این کار با کارهاي س��نجش از راه دور  و توس��ط قرار دادن یک 

ماهواره ي سنجش از دور مادون قرمز در مدار گردش دور مریخ میسر مي شود.
وجود مناطق عاري از یخ نش��ان مي دهد که یخ باید آب خود را توسط تصعید از 
دس��ت داده باشد. اگر وجود این وضعیت پیوسته و مداوم فرض شود، باید شکل هایي 
از بارش برف که جاري ش��دن نمک ها به حوضچه هاي زهکش��ي را نشان مي دهد، 
وجود داشته باشد. این نشانه ها غالباً باید نشانه هاي ناحیه انتهایي براي حوضچه هاي زیر 
سطحي آب نمک در مقابل صفحات یخي باشند. در نهایت این قسمت باید ناحیه ي 

اولیه براي جست و جوي بیشتر نشانه هاي حیات روي کره ي مریخ باشد.
در کوتاه مدت، ما باید روي کره ي خاکي خودمان تحقیقاتي براي پاسخ به سؤاالت 

زیر داشته باشیم:
1. آیا مي توانیم حوضچه هاي زیر س��طحي آب شور در دوره هاي خشک قاره ي 
منجمد شمالي را با استفاده از سنجش مادون قرمز با یک ماهواره ي مداري، مکان یابي 

کنیم؟
2. آیا در ایام تابستان، تبخیر آب در نواحي فوقاني سفره هاي کم عمق آب شور، 

بیش از نواحي دربرگیرنده ي آن هاست؟
3. آیا این مقدار براي ثبت آن با س��نجنده ي م��ادون قرمز ماهواره ي مدار گرد، 

کافي است؟
رطوبت نسبي قسمت فوقاني آب شور، تحت شرایط تعادلي، مقدار ثابتي است و 
تابعي از غلظت )یا به طور دقیق، فوگاسیته ي آب در محلول آب شور( است، و به طور 

اندک با دما تغییر مي یابد.
رطوبت نسبي، نمونه اي از فشار بخار آب ثابت در هواست که به سرعت با جریان  

»هوازدگي زیست شناختي« به از هم پاشیده شدن 
سنگ ها و کاني ها در اثر فعالیت موجودات زنده گفته 

مي شود. این موجودات زنده از 
باکتري تا گیاهان و جانوران را شامل مي شود



15

13
89 

تان
بس

4/ تا
ه ی

مار
م/ ش

هار
 و چ

ت
یس

  ی ب
وره

د

ظ

هواي گرم تغییر مي یابد. رطوبت نسبي به عنوان 
فش��ار جزئي بخار آب در هوا تعریف مي شود و از 
فش��ار جزئي بخار آب در هوا، در صورت توازن با 
آب خالص در حالت مایع � در دماي عنوان ش��ده 
)به ش��کل مقدار درصدي( � مش��تق مي شود. به 
این س��بب باید انتظار داش��ت، آب تحت ش��رایط 
هواي گرم به خاطر ش��وري خود باال بیاید و تحت 
شرایط هواي سرد ته نشین و جذب شود. چنان چه در 
»تابستان« در شرایط آرام و بي تالطم، باید انتظار داشت 
که سفره هاي کم عمق آب شور مذکور، هاله اي از بخار آب 
در قسمت فوقاني ایجاد کنند. ژئومورفولوژي و بررسي آن روي 
کره ي مریخ، بس��یار شبیه به قسمت  هاي قدیمي نواحي خشک 
منجمد شمالي است. هوازدگي به عنوان عامل ایجاد چنین لندفورم هایي 
روي کره ي مریخ، از تکرار مداوم تبلور دوباره نمک ها حاصل مي شود و خود 
 eotton & :این عمل، از راه چرخه ي رطوبت نس��بي، میسر مي شود )نگاه کنید به

)willson 1971; wellman & wilson, 1965
این موضوع مذکور ما را متوجه امکان پذیر بودن این امر مي کند که نمک ها، آب 
را از جو جذب کنند و آن را با خود به داخل محلول، منتقل سازند. اگر این امر اکنون در 
حال انجام باشد، بنابر این ممکن است هنوز در مریخ، میکروارگانیسم ها در حوضچه هاي 
زیر سطحي آب نمک مایع، زندگي کنند و اگر این امر در گذشته روي داده باشد، پس 
این حوضچه هاي زیر سطحي آن ها را منجمد و خشک ساخته  اند. روي سیاره اي بدون 
حیات، کالبد )پوسته( و تخم )هاگ( هاي چنین میکروارگانیسم هایي، شانس خوبي براي 
سپري کردن میلیون  ها سال در  داخل آب شور یا به صورت درگیر داخل بلورهاي نمک 
داشته اند. این مي تواند موضوع نسبتاً ساده اي براي بازیابي فسیل میکروارگانیسم ها یا 

تخم )هاگ( آن ها، از نمونه هاي داخل آب شور یا از داخل بلورهاي نمک باشد21.
همه روزه با کشف آثار بیشتري از حیات در منظومه ي شمسي، کاربرد جغرافیاي 
طبیعي بیش از گذش��ته اهمیت مي یابد و بشر به مهاجرت به سیارات دیگر امیدوارتر 
مي شود؛ مطالعات مربوط به حیات در عالم هم چنان ادامه دارد. اما از سوي دیگر، بررسي 
مسائل مربوط به گزینش مکاني دیگر و جابه جایي مکاني � فضایي در زمان هاي آتي 
براي بشر و سکناگزیني در محلي دیگر غیر از کره ي زمین، همکاري جغرافیایي طبیعي 
را با  متخصصان جغرافیاي انساني مي طلبد و قرار گرفتن مباحث جغرافیاي انساني در 
کنار جغرافیاي طبیعي، براي تحقق هدف غایي این مطالعات  که یافتن مکاني براي 

مهاجرت آتي انسان  ها به سیارات دیگر است، ضرورت مي یابد.
مباحث انتقال سرمایه  ها، مهاجرت، مسائل اجتماعي، سیاسي و اقتصادي سفر به 
کرات دیگر و استفاده از منابع آن  ها براي کشورهاي گوناگون جهان، در حیطه ي مباحث 

مکمل جغرافیاي انساني و سیاسي قرار مي گیرد.

پیشنها د
پیش��نهاد مي ش��ود پس از آش��نایي دبیران و دانش آموزان و طیف وس��یعي از 
دانشجویان و دانش پژوهان با کاربردهاي جغرافیاي طبیعي و انساني، از طریق ارائه ي 
مباحث کالسي و نگارش مقاالت مشترک از سوي عالقه مندان و متخصصان جغرافیاي 
طبیعي و انساني، به تحلیل بهتر موضوعات جغرافیایي و ورود دیدگاه هاي جغرافیایي به 
مباحثي از قبیل یافتن حیات در سایر کرات و به مرور، به تحلیل هاي اقتصادي، سیاسي 

و اجتماعي این نوع پژوهش هاي طبیعي پرداخته شود. ان شاءاهلل

پي نوشت
1. Palimpsest
2. Palin
3. Psegma
4. Retrodiction

5.  به طوري که حتي دانشمندان اعتقاد دارند، حیات زمین شاید از میکروبي پدید آمده است 
که در سنِگ فرود آمده به زمین، به صورت بذر میکروبي پخش شده است )منبع: از مصاحبه ي 

رادیویي با دکتر حجت اهلل ولي، از دانشمندان ایراني سازمان ناسا در ایاالت متحده آمریکا در تاریخ 
1375/9/22(� نگارنده.

6. Biomineralization
7. Lewis
8. Organic substances
9. Chelates
10. Metallic Cations
11. Chelation

12. اگر محلول نمک ها به هر علتي به داخل شکاف یا منفذ سنگ ها راه یابد و در آن جا 
متبلور شود، ممکن است باعث خردشدن سنگ شود. رشد بلورها تقریباً شبیه یخ بستن آب در 
ش��کاف سنگ هاس��ت؛ گو این که تبلور یک محلول با انجماد ساده ي یک مایع کاماًل متفاوت 
است. در نواحي خشک و بیاباني نیز پس از یک بارندگي کوتاه، آب داخل زمین نفوذ مي  کند و 
در نتیجه ممکن است مواد قابل حل سنگ ها و خاک  ها را در خود حل کند. اگر این آب ها بنا به 
خاصیت موئینگي از مجراهاي بسیار باریک داخل سنگ و خاک، دوباره به سطح زمین برگردند، 
تبخیر مي شوند و مواد محلول در آن  ها به صورت بلور رسوب مي  کند این بلورها بر اثر رشد خود، 
گاهي نیروهایي ایجاد مي کنند که موجب خردشدن سنگ ها و خاک ها مي شوند ]صداقت، 1354[

� نگارنده.
13. بخشي از این مقاله ترجمه اي است از مقاله ي کجاي مناطق قطبي کره مریخ باید به 
دنبال وجود حیات باش��یم؟ از مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللي در مورد دانش  قطب 
 FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLAR) مری��خ 
SCIENCE MARS)، نوش��ته ي اي تي ویلس��ون، دپارتمان علوم زمین، دانشگاه آریزونا، 

آمریکا 
14. Ecological Niche
15. Torr

16. مش��کل این امر براي شکل هاي حیاتي در یک سیستم تناوبي به حالت ناپیوسته و 
چگونگي زنده ماندن در دوره هاي خاموش � دوره ي فاقد منبع انرژي 

17. “Frozen water table”
18.Subsurface POND / pool
)حوضچه هاي زیر سطحي/ سفره ي کم عمق آب زیرزمیني(
19. South fork of the Wright Valley
20. “extra-terrestrial” life

21. این امر مي  تواند با چیزهاي دیگري که شبیه میکروارگانیسم ها باشند، اشتباه شوند؛ به 
خصوص زماني که انتظار مي رود کالبد میکروارگانیسم ها قابل حل در آب بوده باشد.
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راه مطلوب براي یافتن اشكال 
حیات فعلي روي مریخ، 
در آب هاي خیلي شور است
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نقش ویلیام دیویس 
درجغـــرافیــای 
مــریكــــــــا آ

 فرهاد شهدادعلـمتاريــــخ 
عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
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چكیده
ش��کل گیری جغرافیای نوین در آمریکا مدیون نس��لی از جغرافی دانان س��ده ی 
نوزدهم و بیستم میالدی است که در میان آن ها، ویلیام موریس دیویس1 نقش 
بسزایی دارد. او با بنیان گذاری و تثبیت جغرافیا به عنوان یک رشته ی مستقل دانشگاهی 
و سازماندهی اندیشه درجغرافیای فیزیکی و به ویژه ژئومرفولوژی عنوان پدر جغرافیای 
دانشگاهی آمریکا را به خود اختصاص داد. وی از جمله جغرافی دانانی است که کوشیدند، 
با پیوندهای هواشناختی ، زمین شناسی و جغرافیا ، نظم پنهان طبیعت را کشف کنند و 
در قلمرو جغرافیا، به نظریه پردازی و الگوسازی عملکرد طبیعت بپردازند. مقاله ی حاضر، 
با نگاهی به نقش آفرینی چند بعدی دیویس در عرصه های علمی و به ویژه جغرافیای 
آمریکا درصدد اس��ت تا ریش��ه های جغرافیای نو را تحلیل کند و بر ادبیات جغرافیایی 

کشور در این زمینه بیفزاید.
  

زندگی شخصی
ویلیام موریس دیویس در 12 فوریه ی 1850 در »فیالدلفیا«2 به دنیا آمد . پدرش 
ادوارد ام. دیویس3 به پیشه ی تجارت اشتغال داشت. نام ویلیام از اسم عمویش که 
عضو کنگره ی آمریکا بود، انتخاب ش��د. ادوارد و همسرش ماریا )مات( دیویس4 
عضو »جامعه ی دوستان«5 و پای بند به ویژگی ها و اصول »کواکرها«6 بودند. زمانی که 
ادوارد در ارتش نام نویسی کرد، از انجمن اخراج شد و کمی بعد همسرش نیز از جامعه ی 
دوس��تان کناره گرفت. لوکریتا مات7، مادر بزرگ ویلیام، بنیان گذار راستین و مظهر 

نهضت حقوق زنان در امریکا و انگلستان بود.
دوران کودکی دیویس س��اده ولی سخت گذشت. او تابس��تان های زیادی را در 
مزارع محل زندگی خود گذراند و حضور در دامان طبیعت س��بب د ل بستگی عمیق او 

به تاریخ طبیعی شد.  
ویلیام در س��نین نوجوانی، فرد کناره گیری بود و در خارج از خانواده هیچ دوستی 
نداش��ت. کمتر به ورزش می پرداخت و همواره غرق در مطالعه بود. او چند س��ال قبل 
از ورود به مدارس محلی، دروس��ی را ن��زد مادرش فرا گرفت. مادر ویلیام، بمانند مادر 
بزرگش، قدرت کلمات را به خوبی می ش��ناخت و بر اس��تفاده ی صحیح از آن ها تأکید 
می کرد. بی تردید ماهیت این آموزش های اولیه تأثیر بسزایی در سخت گیری های بعدی 
دیویس در تدوین واژگان علمی برای دانش مورد عالقه ی او و همچنین اصرار وی بر 

دقت دانشجویان و پژوهشگران متخصص در تنظیم سخن رانی ها و نگاشته ها داشت.
ویلی��ام جوان، فردی جدی، مصمم و ش��اگرد خوبی بود که در سراس��ر زندگی  
روحیه ی پر آش��وب و متالطم خود را حفظ کرد . او با کس��ب درجه ی لیسانس علوم 
»دانش��گاه هاروارد«8 در س��ن 19 سالگی )1869م.( و فوق لیسانس مهندسی در سال 
بعد از آن )1870( ، توان ذهنی خود را نشان داد، اما هرگز دوره ی دکترا را کامل نکرد. 
زمانی که ویلیام مشغول تحصیل بود، جغرافیا به عنوان بخشی از رشته های علمی دیگر 

تدریس می شد.
دیویس پس از دانش آموختگی، بالفاصله درخواست اداره ی هواشناسی »دیده بانی 
ملی آرژانتی��ن«9 در »کوردوبا«10 را پذیرفت. ویلیام جوان در آن جا با یکی از معلمین 
سابقش  به نام بنجامین آپتورپ گولد11 )1896– 1824( به همکاری پرداخت و 
عالوه بر انجام وظایف رس��می و اداری، در وقت های آزاد به مطالعات حشره شناس��ی 
رو آورد و با تمرین های مکرر، بر زبان اسپانیایی تسلط پیدا کرد. در این زمان دیویس 
مهارت خود را نقاش��ی و به ویژه رس��م تصویر حشرات نشان داد؛ مهارتی که بعدها در 
ترسیم نمودارهای سه بعدی به اوج رسید. وی بعد از سه سال به ایاالت متحده بازگشت 

)1873( و یک سال را در شرکت ذغال سنگ »بارکلی«12 در فیالدلفیا کار کرد.
سال، 1875 نقطه ی اوجی در زندگی دیویس محسوب می شود . او این سال را به 
دستیاری رافائل پامپلی13 در فعالیت های میدانی  معدن کاوی گذراند. ویلیام در سال 
1877 دستیاری ناتانیل ساوث گیت شیلر14 استاد پرآوازه ی زمین شناسی دانشگاه 
هاروارد را به عهده گرفت و فرصت یافت تا دروس جغرافیای فیزیکی، شامل عوارض 
ناهمواری و هواشناسی را تدریس کند. این کار در ابتدا بدون مزد بود، اما بعداً حقوقی 
برای وی در نظر گرفته ش��د. کار با ش��یلر، عش��ق دائمی به علوم زمین را در دیویس 
ش��عله ور ساخت. او در س��ال 1880، اولین مقاله اش را با عنوان »پرشدگی معدنی در 

سنگ های آذرین حفره دار15« منتشر کرد.                 
ویلی��ام در ای��ن دوره ی زمانی فرصتی یافت تا به گردش��گری در دنیا بپردازد و 
دانس��ته های نظری خود را با مش��اهدات میدانی پیوند دهد. او در تابستان سال 1883 

با ترکیب مشاهدات میدانی در »مونتانا«16 با دانش نظری در مورد ادبیات ژئومرفیک، 
نظریه ی »تحول چشم انداز« را مطرح کرد. اظهار داشت که ظاهر و سیمای ژئومرفیک 
چشم اندازها به وسیله ی ترکیبی از سه متغیر ساختمان، فرایند و مرحله ی زمانی کنترل 

می شود.
دیویس در س��ال های 1885�1879 به عنوان مدرس زمین شناسی در هاروارد به 
تدریس پرداخت. در سال 1885 برای یک دوره ی پنج ساله، استادیار جغرافیای فیزیکی 
ش��د و در پایان آن دوره، یعنی در سال 1890، رتبه ی استاد تمامی جغرافیای فیزیکی 
را به دس��ت آورد. در س��ال 1898، او استاد زمین شناسی شد و تا زمان بازنشستگی در 
س��ال 1912، این منصب را حفظ کرد. وی در همین دوره به مقام »استاد ممتازی«17 
دانشگاه هاروارد نائل آمد. دیویس سال 9- 1908 را به عنوان استاد مهمان در دانشگاه 
برلین آلمان و س��ال 12-1911 را در س��وربن و چند دانشگاه ایالتی فرانسه گذراند. در 
این سفر علمی او موفق شد تا یک گشت جغرافیایی نه هفته ای را از »ولز«18 تا ایتالیا 

برگزار کند.
بازنشس��تگی، دیویس را از تمام مس��ئولیت هایش رها کرد و او فرصت یافت تا 
مشتاقانه به اندیشه و مطالعه در زمینه های به تعویق افتاده در آمریکای شمالی و خارج 
از کش��ور و هم چنین کار علمی با جغرافی دانان و زمین شناسان بپردازد. وی از تمامی 
فرصت ها به خوبی استفاده کرد و بدین ترتیب، در تمام قاره های جهان به جز جنوبگان و 

گروه جزایر اقیانوس آرام و اطلس به پژوهش پرداخت. 
در س��ال 1912، با حمایت »جامعه ی جغرافیایی آمریکا«، سرپرستی یک گشت 
پژوهشی هش��ت هفته ای را در ایاالت متحده برای جغرافی دانان آمریکایی و اروپایی 

برعهده گرفت. 
او براساس وظیفه ای که برای تبیین و روشنگری در عرصه ی تخصصی احساس 
می کرد، مدافع خس��تگی ناپذیر جغرافیا باقی ماند و بسیاری از دعوت ها برای برگزاری 
س��خنرانی های علمی و دوره های آموزش��ی در دانش��گاه های غربی را با گشاده رویی 

پذیرفت که از جمله ی آن ها می توان به این نمونه های اشاره کرد :
وس��ترن کالج )26�1925( ، کالیفرنیا )30�1927( ، آریزونا )31-1927( ، استانفورد 

)32-1927( ، اورگون )1930( ، مؤسسه ی فناوری کالیفرنیا )1931-32(.
ویلیام موریس دیویس در پنجم فوریه ی 1934، هشت روز قبل از هشتاد و چهار 

سالگی، به هنگام کار روی دست نوشته های ناتمامش در »پاسادنا«19 در گذشت.    
ویلیام در طول عمر خود سه همسر اختیار کرد و از مرگ دو همسر آزرده شد. او در 
سال 1879، با الن بی . وارنر20، در سال 1914 با ماری ام. وایمان21 و در 1928 
با لوسی ال. تنانت22 ازدواج کرد. این سه زن، همسران شفیق، یاور و دلسوزی برای 
دیویس بودند زیرا با پذیرش بس��یاری از مسئولیت های خانواده، وقت او را برای انجام 

کارهای علمی �  پژوهشی در داخل و خارج خانه آزاد می گذاشتند.  

زندگی حرفه ای
اکتشافات بزرگ جغرافیایی در جهان سبب شد، در اواسط سده ی 19 مواد علمی 
فراوان در دست رس دانشمندان قرار گیرد. بدین ترتیب امکانات الزم برای تحلیل علمی 
و پیچیده در علوم خاص و هم چنین در زمینه ی ژئومورفولوژی فراهم آمد. اگرچه اروپا در 
سده ی هجدهم توجه علمی خاصی به زمین شناسی و ژئومرفولوژی مبذول می داشت، 
اما در سده ی نوزدهم این اتفاق در اروپا نیفتاد. در همین دوره در ایاالت متحده، بعد از 
انتشار شرح های حجیم و مفصل در مورد اراضی واقع در غرب رود می سی سی پی )80 � 
1830(، زمینه ی رشد ژئومورفولوژی مهیا شد. در چنین شرایطی، دیویس با بهره گیری 
از دانش وس��یع خود وارد عرصه ی علمی ش��د و با نظریه پردازی و بحث های علمی 

ژئومورفولوژی را به رشته ا ی اصیل و علمی تبدیل کرد. 
زندگی حرفه ای دیویس متشکل از فعالیت های علمی � پژوهشی است که او در 
سه قلمرو هواشناسی، زمین شناسی و جغرافیا انجام داده است. پژوهش های وی، به دلیل 
تسلط بر سه دانش مذکور و برقراری پیوند میان علوم، از ارزش فوق العاده ای برخوردار 
اس��ت. دیویس با کار چندوجهی خود به بهترین ش��کل توانست ارتباط و هم بستگی 
میان رخداد های هواشناسی و تأثیر پذیری پدیده های زمین  شناختی و جغرافیایی از آن ها 

نشان دهد.

حضور در عرصه ی هواشناختی
بدون شک توجه و عالقه ی دیویس به مطالعه ی شرایط جوی به هنگام حضور در 
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این فرایند به یک »شبه جلگه«36 یا ئشتگون تبدیل شده اند. عالوه براین، دیویس خاطر 
نشان می سازد که بعد از تکمیل چرخه، خیلی از شبه جلگه های قدیمی باال رانده شده و 

مجدداً به وسیله ی رودها به طور عمیق بریده و قطعه قطعه می شوند.  

حضور در عرصه ی جغرافیا
دیوی��س در م��ورد جغرافیا به عنوان یک علم می اندیش��ید و معتقد بود جغرافیا 
موضوعی اس��ت که به علت مش��کالت جهانی و جنگ و صلح مورد خواست مداوم  
دانشکده ها، دانشگاه ها و مدارس آمریکاست. او به علت نقش فعالی که در تثبیت جغرافیا 
به عنوان یک رشته ی مستقل تخصصی و به طور کلی در بازشناسی این علم داشت، نام 

»پدر جغرافیای دانشگاهی آمریکا« را به خود اختصاص داد . 
دیویس در دهه ی 1890، عضو متنفذ کمیته ی تعیین اس��تانداردهای جغرافیا در 
مدارس ش��د. وی و کمیته احس��اس می کردند که با توجه به گسستگی موجود بین 
جغرافیای مدارس و جغرافیای تخصصی، باید به جغرافیا به گونه ی دیگری نگریست.  او 

در نخستین »سال نامه ی جامعه ی ملی مطالعه ی علمی آموزش« )1902(  نوشت:
»جغرافیا به عنوان یک رشته ی آموزشی، قابلیت توسعه ی بیشتری دارد. در این 
ارتباط مناسب است تا به اختصار سه مرحله ی توسعه ی و پیشرفت این رشته ی علمی 

مرور شود.
جغرافیا تا حدود یکصد س��ال پیش، مقداری اطالع��ات نامرتبط در مورد کره ی 
زمین و ساکنان آن تلقی می شد. این اطالعات به طور تجربی و معمواًل خیلی ناقص 
تشریح می شد . موقعیت آن ها مورد توجه قرار می گرفت، اما ارتباط و همبستگی شان 

تشخیص داده نمی شد. 
مرحله ی دوم با توصیف ها و توضیحات کارل ریتر37  شروع می شود. او معتقد بود 
خداوند زمین را بستری برای بشر آفریده است تا او بتواند از وحشی گری و بیابان گردی، 

به عالی ترین درجه ی تکامل فکری برسد. 
مرحله ی سوم در ارتباط با اصل نوین تحول قرار دارد. این اصل سومین مرحله ی 

پیشرفت جغرافیا را تعیین می کند...
جغرافیا امروزه کاماًل وارد مرحله ی سوم پیشرفت شده است. نظریه ی علیت38 در 
این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است. در مرحله ی سوم، جغرافیا دو گروه بزرگ 
اطالعاتی را در بر می گیرد: گروه اول عناصری از محیط غیرآلی را شامل می شود  که 
به گونه ای با ساکنان کره ی زمین رابطه دارد. گروه دوم شامل پاسخ ها و واکنش های 

پست ترین تا عالی ترین ساکنان زمین برای سازگاری با محیط است.
گروه نخست، برای مدت طوالنی در جغرافیای فیزیکی39 مورد مطالعه بوده است. 
البته در س��ال های اخیر گرایش��ی برای خالصه س��ازی این نام و کاربرد واژه ی منفرد 

فیزیوگرافی40 وجود داشته است. 
گروه دوم هنوز به نقطه ای نرس��یده که نامی داشته باشد، ولی شاید بتوان آن را 
هستی نگاری41   نامید. بوم شناسی42  که زیست شناسان توجه ویژه ای به آن دارند، با 
آن چه که من ]دیویس[ هس��تی نگاری می نامم، رابطه ی نزدیکی دارد. ولی اختالف 
مش��خصی هم بین آن ها می توان تش��خیص داد. بوم شناس��ی عمدت��اً به موجودات 
منفرد می پردازد در حالی که هس��تی نگاری شامل همه ی اطالعات مربوط به ساختار، 

فیزیولوژی، فرد و گونه هاست. 
نه فیزیوگرافی نه اونتوگرافی به تنهایی جغرافیای حقیقی نیست. زیرا که جغرافیا 

مهم ترین و بارزترین نقش دیویس در علوم زمین، طرح 
نظریه ی مهم ژئومورفیك سال های 1890ـ 1850 تحت 

عنوان »چرخه ی فرسایش« است

حضور در عرصه ی زمین شناسی 
مدتی بعد از این که دیویس با شیلر همدم شد، آن دو کتاب مشترکی تحت عنوان 
»نگاره های سطح زمین« )1881( چاپ کردند. در این کتاب آن ها کوشیدند تا برخی از 

بارزترین فرایندهای شکل زای سطح سیاره ی زمین را معرفی و بررسی کنند.
ویلیام جوان به خوبی می دانس��ت که آموزش توانمند و مقتدرانه ی زمین شناسی 
مستلزم تماس مستقیم و نزدیک با طبیعت است. از این رو، دیویس برای کسب تجربه ی 
الزم، مدتی را به مطالعات میدانی در تشکیالت تریاسیک نیوانگلند و »نیوجرسی«27 
گذراند و نتیجه ی مطالعات خود را در 15 مقاله )96�1882( و یک خالصه ی تک نگاری 
با عنوان »تشکیالت تریاسیک در کانکتیکات«28  )1898( منتشر کرد. وی در این اثر، 
ضمن ارائه ی شرح کاملی درباره ی تاریخ آتش فشانی منطقه در دوره ی تریاس، به بیان 
کاربرد تحلیل اشکال ناهمواری در تبیین ویژگی های زیر زمین، ساختارهای نامشهود 

کانکتیکات و مناطق گسلی پوسته ی زمین می پردازد.
از جمله پژوهش های مهم وی در عرصه ی زمین شناسی می توان به نمونه های 

زیر اشاره کرد:
 بررسی میدانی ادامه ی کوه های آپاالش به سمت شمال. 

 مطالعه ی »دروملین«29 های یخچالی نیوانگلند. 
 تحقیق در مورد س��اختار و منش��أ دش��ت های ماس��ه ای و »اسکر«30های 

یخچالی؛ 
 بررسی تاریخ زمین شناختی جزیره ی مانت دزرت31 . 

 منشاء تشکیالت ضخیم و گسترده ی ترشیری در منطقه ی کوه های راکی.
 او در این تحقیق نشان داد که برخالف پذیرش عمومی، این تشکیالت فاقد منشأ 

دریایی است و از ته نشست های رودخانه ای و مخروط افکنه ای ساخته شده است.
 منشأ و تاریخ فرسایشی »بیسن رنجز«.32 

 بررسی نحوه ی توسعه ی کان»یون کلرادو«.33 
  شرایط مکانیکی شکل گیری غارهای آهکی.

  مهم ترین و بارزترین نقش دیویس در علوم زمین، طرح نظریه ی مهم ژئومورفیک 
سال های 1890� 1850 تحت عنوان »چرخه ی فرسایش34« است. او این طرح را برای 
بیان تاریخ جغرافیای فیزیکی »پنسیلوانیا«35، نیوانگلند، ایالت راین، ترکستان و بسیاری 
مناطق دیگر به کار برد. براساس این نظریه، وی بیان داشت رشته کوه هایی که زمانی 
بلند و مرتفع بوده اند، در طول زمان به وسیله ی تخریب تدریجی پست شده و در نتیجه ی 

آرژانتین )سال های 73�1870( برانگیخته شد. او کمی بعد از بازگشت به آمریکا و اشتغال 
در دانشگاه هاروارد، در نخستین گام پیشرو اقدام به  برگزاری کالس آموزشی سامانمند 
در مورد علم جّو کرد. این دوره ی آموزشی به واسطه ی وسعت نظر، وضوح، روشنگری، 
شیوه ی منطقی ارائه ی مطالب و بدیع و بی سابقه بودن، مورد توجه قرار گرفت. دیویس 
بعدها محتوای این درس را در کتاب »مقدمات هواشناسی« )1894( منتشر و برگزاری 

دوره را به شاگرد با استعدادش رابرت دو کورسی23 واگذار کرد.
کتاب مقدمات هواشناسی دیویس از آن چنان ظرافت و دقت در طراحی و تدوین 
برخوردار بود که برای حدود 30 س��ال بهترین مرجع دانشگاهی در این زمینه به شمار 
می رفت. بعدها نیز با وجود افزایش فوق العاده ی داده های جوی، جایگاه ارزشمند خود را 
حفظ کرد. محتوای کتاب، مهارت صاحب اثر را در تألیف اندیشه های متفاوت فیزیک 

جو و گنجاندن نتایج مشاهدات مستقیم شخصی نشان می داد. 
ویلیام در مؤسسه ی پژوهشی هاروارد اقدام به تأسیس »دیده بانی بلو هیل«24 کرد و 
در آن جا مدتی را به مطالعات هواشناختی گذراند. او با کمک تعدادی از دستیارانش مدتی 
را به مطالعات میدانی در »نیوانگلند«25 گذراند و نتیجه ی آن را در مقاالتی در خصوص 
»طوفان تندری«26، نسیم دریا، همرفت جوی و نظریه های بارندگی منتشر ساخت. وی 
هم چنین مقاالتی حاوی نقطه نظرات نوظهور و تازه در مورد تورنادوها، دگرگونی های 
دوره ای اقلیم و سامانه های باد اقیانوسی به چاپ رساند. نگاشته های دیویس در ارتباط با 
توفان تندری و نسیم دریا، منبع ارزشمندی برای مدرسان هواشناسی محسوب می شد.

ویلی��ام بین س��ال های 93�1884 بالغ ب��ر 42 مقاله در زمینه ی هواشناس��ی و 
اقلیم شناسی منتشر کرد.
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عبارت است از ارتباطی که میان اجزای دو بخش وجود دارد.
دیوی��س ادامه می دهد : »معلمین جغرافیا در داخ��ل و خارج ]آمریکا[ باید بهتر 
درس بدهند و با آن باید به گونه ی علمی برخورد کنند. زیرا که موضوع جغرافیا فراتر 
از موقعیت صرف پدیده هاست. در جغرافیا باید به جای موارد بر اصول متکی بود و در 
مدارس بر اندیشه ی سببی و طرح پرسش هایی از قبیل چگونه؟ چر؟ کجا؟ و چیست؟ 
تأکید کرد. در حالی که جغرافیای مقدماتی از اطالعات شاخص بحث می کند و انسان 
را به طور مشخص در پیش زمینه قرار می دهد، جغرافیای پیشرفته در مورد موضوعات 
و روابط پیچیده تری بحث می کند و به جای موضوعات جزئی، موضوعات مهم را بر 
می گزیند. البته محقق موظف است موارد جزئی را همراه با موارد بزرگ تر مطالعه و پس 

از موشکافی دقیق، آن ها را  تشریح و طبقه  بندی کند.«
اص��ول و ایده هایی که دیویس و کمیته مطرح ک��رده بودند، مورد موافقت قرار 
گرفت اما متاس��فانه پس از یک دهه جغرافیای جدید عقب گرد کرد و جغرافیا مجدداً 
ش��امل مشتی معلومات تکراری نام مکان ها شد که شاگردان باید طوطی وار آن ها را 
حفظ می کردند. در نهایت نیز جغرافیا در درون مطالعات اجتماعی ادغام ش��د و هویت 

مستقل خود را از دست داد. 
دیویس معتقد بود: »جغرافیا بین علوم ش��اید پیچیده ترین مورد باش��د.« البته او 
به پیچیدگی های انسان و به ویژه اراده ی آزاد انسان به عنوان عوامل پیچیده کننده ی 
واکنش های انس��ان به کنترل کننده های فیزیوگرافیک اش��اره نمی کند. او با علم به 
این که نیرو بخشی به پیکره ی نحیف شده ی جغرافیا عمری طوالنی تر از زندگی وی 
نیاز دارد، نسبتاً کم به تحلیل اصول بنیادین ارتباط میان موجودات و محیط پرداخت. 
دیویس خردمندانه خود را به بخش غیر زنده ی قلمرو گسترده ی جغرافیا محدود کرد و 

در جغرافیای فیزیکی تخصص یافت.
ویلیام  در حوزه انتخابی اش این اصل را در نظر گرفت که زمین شناسی مطالعه ی 
گذشته با در نظر گرفتن حال است، ولی فیزیوگرافی عبارت از  مطالعه ی حال با در نظر 
گرفتن گذشته است. با چنین نگرشی می توان تأثیر وی بر تحقیقات زمین شناختی را به 

اندازه ی تأثیر او بر پژوهش های جغرافیایی دانست.
دیویس در بسیاری از آثارش احساس عمیق مدیون بودن خود را به دانشمندان 
آمریکایی به ویژه لسلی43، پاول44، گیلبرت45، داتون46 و هولمز47 ابراز می دارد. 
با مطالعه ی نگاش��ته های این دانشمندان، جغرافیا گرایش و دل بستگی جدید دیویس 
ش��د. عالقه و توجه ژرف وی به جغرافیا منجر به ارائه ی مشهورترین ایده ی او، یعنی 
»چرخه ی فرسایش« )1884( منجر شد. )در منابع متفاوت از این طرح با نام های متفاوتی 

مانند چرخه ی جغرافیایی، چرخه ی دیویسی یا چرخه ی ژئومورفیک یاد می شود.(
دیویس ابتدا نظری��ه اش را برای مجموعه های ناهمواری موجود در عرض های 
جغرافیای��ی میانه و مرط��وب دارای آب های جاری مطرح کرد، اما س��رانجام آن را به 
محیط های دیگر نیز تعمیم داد. در چارچوب این نظریه، او نتایج توپوگرافیک حاصل 
از فرسایش رودها در سطح ساختمانی اولیه را مورد  بحث قرار می دهد. ویلیام در سال 
1889، پنج سال بعد از نخستین اعالن ایده ی چرخه، فوق العاده ترین اثر خود را تحت 
عنوان »رودها و دره های پنسیلوانیا« در نخستین جلد مجله ی جغرافیای ملی منتشر 
کرد. او در این شاهکار بی سابقه در فضای جغرافیایی آمریکا، با استدالل و مشاهده ی 
میدانی سرزمینی با ساختار پیچیده، اقدام به تحلیل تأثیر مجموعه ی کلی ساختمان های 
مختلف زمین ش��ناختی بر ظهور و توس��عه ی انواع متفاوت اشکال زمینی و سامانه ی 

رودخانه ای وابسته به آن کرد. او درمقاله ی خود نوشت:

چارچوب مناسبی برای آموزش و تدریس جغرافیا می پنداشت. او به خوبی می دانست که 
طرح چرخه ی ساده به سختی قادر به شرح کاماًل علمی اشکال زمین است. زیرا دنیای 
واقعی به انتظام چرخه ی دیویسی نیس��ت و واحد ناهمواری در هر مرحله ی تاریخی 
ممکن است تحت تاثیر باالراندگی یا فرونشینی قرار بگیرد و اثر آن حرکات بر نیروی 
جریان های فرسایشی و شکل ناهمواری منعکس شود. بنابراین ایده ی ساده ی اولیه به 
طرح »چرخه های چندگانه«53 بسط داده شد. این چرخه ها به وسیله ی انقطاع های ناشی 
از تغییرات سطح اساس از یکدیگر متمایز می شدند. از سوی دیگر، شبکه ی زهکشی 
یک چشم انداز ممکن بود تحت تاثیر تغییرات اقلیمی یا فعالیت های آتش فشانی قرار 
گیرد و پیچیدگی هایی در چرخه  به وجود آورد که او نام فنی »پیشآمد«54 را برای آن ها 

به کار برد. 
چرخه ی جغرافیایی به عنوان یک نظریه ی انقالبی و برجس��ته به نوین س��ازی 
جغرافیای فیزیکی و ایجاد رشته ی ژئومورفولوژی انجامید و دیویس را در صف مقدم 

مطالعات و پژوهش های اشکال ناهمواری و رشته ی جغرافیا قرار داد.  
دیویس در س��ال 1896 مقاله ا ی مهم و پایه ای در مورد اس��ارت رود در رودهای 

سن55، موز56 و موزل57 منتشر کرد.
این جغرافی دان برای هدایت معلمان مدارس راهنمایی کتابی با عنوان »مقدمات 
جغرافیای فیزیکی« )1898( تدوین کرد و چند س��ال بعد به انتشار کتاب »مرین های 
عملی در جغرافیای فیزیکی« )1908( دست زد. وی اثر جامعی را سال 1912 در آلمان 
 »Die Erklarende Beschreibung Der Landformen« تحت عنوان
به چاپ رس��اند. در میان مهم ترین مقاالت انگلیسی زبان او، می توان حدود 26 مقاله 
یافت که مس��تقیماً در م��ورد روش های آموزش ژئومورفول��وژی و نظریه ی عمومی 
چرخه ی فرسایش بحث می کند.  در سال 1909 داگالس دابلیو. جانسون58 عضو 
فرهنگستان ملی علوم اقدام به انتشار یک مجموعه ی 800 صفحه ای به نام »مقاالت 

جغرافیایی« اقدام کرد که شامل بسیاری از آثار علمی دیویس بود.
ویلیام همکاری نزدیکی با »جامعه ی جغرافیای ملی«59 داشت و مقاالت متعددی 
برای مجله ی وابسته به انجمن در طول 9 سال اول انتشار آن نگاشت. وی به همراه 
عده ای از جغرافی دانان با تشخیص نیاز به سازمان دانشگاهی متشکل از دانشگاهیان 
تربیت شده در عرصه ی جغرافیا، اقدام به تأسیس بنیاد جامعه ی جغرافی دانان آمریکا- 
AAG  )1904( مب��ادرت ورزید و س��ه بار در س��ال های 1904 ، 1905 و 1909 به 
ریاس��ت آن انتخاب ش��د. البته نباید نقش مهم او را در جامعه ی زمین شناسی آمریکا 

از نظر دور داشت. 

او به علت نقش فعالی که در تثبیت جغرافیا به 
عنوان یك رشته ی مستقل تخصصی و به طور کلی 
در بازشناسی این علم داشت، نام »پدر جغرافیای 
دانشگاهی آمریكا« را به خود اختصاص داد

»... ش��کل های اولیه و جوان متفاوت از اش��کال بالغ و پیر هس��تند. یک دشت 
جوان هموار است. با گذشت زمان زمین شناسی، همین منطقه در نتیجه ی مجراسازی 
جریان ه��ای بزرگ تر و افزایش تعداد ش��اخه های جنبی آن ها، ناهموار می ش��ود و به 
مرحل��ه ی بلوغ، یعنی متنوع ترین یا متمایزترین ش��کل می رس��د. با گذش��ت زمان 
طوالنی تر، عریض س��ازی روده��ا، توده های میانی را از بین می برد و ش��کل ماهیت 
آرام تری می یابد و در مرحله ی پیری به س��طح دش��ت ساده ی جوانی باز می گردد....« 

]national geographic magazine , Vol 1, 1888, P.15[
دیویس در جایی دیگر می نگارد : »... می توانیم نیروهایی که یک توده ی جدید را 
باال می راند، نیروهای سازنده48 و اشکالی که توسط آن نیروها به وجود می آید را اشکال 
س��اختمانی49 بنامیم. از تمامی عوامل تخریب کننده، ب��ه عنوان نیروهای مخرب50، از 
سطح آب های آزاد که تمامی نیروهای مخرب عمل تخریبی هر شکل ساختمانی را تا 
آن سطح پیش می برند، با عنوان سطح اساس نهایی51 و از زمان زمین شناسی مورد 
نیاز برای انجام موفقیت آمیز این عمل، تحت عنوان چرخه ی جغرافیایی52 نام می بریم. 
بنابراین ، ساختمان، تخریب، سطح اساس، و چرخه، اصطالحات اصلی این نظریه است« 

   .]journal of geology, Vol2, 1894, P.92[
دیوی��س از این نظریه نه تنها برای تش��ریح دگرگونی های فرسایش��ی در انواع 
ناهمواری های اولیه مانند رشته کوه ها و مناطق آتش فشانی استفاده می کرد بلکه آن را 
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دیویس تربیت برخی از برجسته ترین جغرافیدانان سده ی بیستم آمریکا را نیز بر 
عهده داش��ت که از جمله ی آن ها می توان به ش��خصیت های مارک جفرسون60،  
آیزایا بومن61،  السورث هانتینگتون62، آلبرت پری بریگام63 و ریچارد 

داج64 اشاره کرد.
یک��ی از فعالیت های علمی مهم دیویس، تحقیق در خصوص تپه های مرجانی 
بود. او در س��ال 1914، با دریافت کمک هزینه ی پژوهشی توانست از جزایر بسیاری 
در »فیجی«65، »نیوکالدونیا«66 و ساحل »کوئینزلند«67 استرالیا دیدن کند. دیویس در 
سال 1923 با سفر به جزایر مرجانی آنتیل های کوچک68 بر تجربیات میدانی اش افزود. 
بدین ترتیب پس از 12 سال پژوهش، مشاهده و هم چنین بررسی تعداد زیادی نقشه های 
جزایر منتشره از سوی دفاتر آب نگاری جهان و مطالعه ی ادبیات حجیم منشأ مرجان ها، 

نتایج حاصله را در  28 مقاله منتشر کرد.
او در س��ال 1928، تک نگاری ارزش��مندی با نام »معما ی آبسنگ مرجانی« به 
چ��اپ رس��اند و در آن  دیدگاه ه��ای کامل خود را در مورد ارزش نس��بی فرضیه های 
موجود در خصوص قضیه ی ریف ها مطرح ساخت. دیویس در این کتاب نظر جیمز 
دوایـت دانا69 و داروین70 را تایید کرده و »س��د مرجانی حلق��وی«71 و توده های 
مرجانی را نتیجه ای از فرونشینی تدریجی کف اقیانوس و رشد رو به باالی تشکیالت 
مرجانی دانس��ت. این کتاب علی رغم نقدها و ایرادهایی که بر آن وارد ش��ده بود، به 
مدت طوالنی به عنوان کتاب مرجع زمین شناسان و جغرافی دانان بود، زیرا که عالوه 
بر غنای تصویری، بسیاری از اطالعات موجود در مورد این ساختارهای شگفت انگیز 
دریایی را خالصه می کرد و به بحث در مورد رابطه ی مرجان ها با پایداری پوس��ته ی 

زمین می پرداخت. 
آثار علمی � پژوهشی دیویس شامل بیش از 500 مقاله ی غالباً  پرحجم و مفصل 
منتشره در مجالت و ژورنال های آمریکا و اروپا، چند جلد کتاب حجیم و تعداد زیادی 
یادداشت های کوتاه و »سوگ نامه ها«72 است که عمدتاً مربوط به جغرافیای فیزیکی، 

تدریس جغرافیا در مدارس و دانشگاه ها و ژئومورفولوژی است.     
ارزش آثار منتش��ره ی دیویس عالوه بر محتوای علمی، در استفاده ی فراوان از 
نمودارهای حجمی برای نمایش پدیده های ژئومورفولوژی و زمین  ش��ناختی اس��ت. 
وجود طرح های عالی  و تصاویر گویا در انتشارات دیویس، از یک سو سبب شد بسیاری 
از دانش��جویان و دانش��مندان داخل و خارج آمریکا به راحتی پیام آثار او را دریابند و از 
سوی دیگر، باعث تحول در آموزش و تدریس جغرافیا شد. عملکرد وی در انتخاب و 
نحوه ی نمایش چشم اندازها، دیویس را مستحق نام هنرمند می ساخت. در این هنر هیچ 

جغرافی دان یا زمین شناسی یارای رقابت با او را نداشت.
هرکس او را در حال کار کردن می دید از توانایی اش در کاربرد هم زمان و سریع 
دو دس��ت برای رسم نمودارهای حجمی روی تخته ی س��یاه آن هم بدون استفاده از 

پاک کن، در شگفت می ماند.  

ویژگی های شخصیتی
دیویس توانایی فوق العاده ای برای سخت کوش��ی و کار مداوم داشت. صبوری و 
بردباری فیزیکی زیاد، زمینه س��از موفقیت های برجسته ی وی در زمینه های علمی و 
به ویژه سامان مندسازی علوم زمین بود. او با شهامت و اشتیاق در جهت اصالح  محتوای 
جغرافیایی کوش��ید که قبل از وی تدریس می ش��د . خوش بختانه طول عمر وی به 
اندازه ای بود که به او امکان داد شاهد تبدیل بدعت های علمی اش به اصول مقبول و 

بهبود ساخت جغرافیایی در دبستان، دبیرستان، کالج و دانشگاه باشد.
منطق، ابزار مورد عالقه ی دیویس بود. اگر چه او احساس��ات عمیقی داشت، اما 
به ندرت اجازه می داد احساسات در نوشته ها و سخن رانی های علمی اش بروز کند. همین 
شرایط تاحدی سبب می شد تا نوشته هایش برای عامه و سخن رانی هایش برای دیگر 
دانش��جویان هاروارد جذاب نباش��د. دیویس گاهی اوقات دانشجویان و یا همکارانش 
را به خاطر اس��تفاده از تشبیه، اس��تعاره یا هر چیز دیگری که به حداقل میزان، سبب 
پنهان سازی بیان اصولی اندیشه ها می شد، سخت مورد انتقاد قرار می داد. این ویژگی ها 

او را معلم ناموفقی جلوه می دادند .
ویلیام با خود سخت گیر بود و بالطبع به شاگردانش هم سخت می گرفت. با وجود 
این، او از مردمی ترین استادان هاروارد بشمار می رفت. از بی نظمی و بی ترتیبی بیزار بود. 
تفکر منظم و دقت زیاد، کمک فراوانی به درس های وی در مدرس��ه و دانشگاه کرد. 
باوجود این او دلسوز بود و با تالش های صادقانه، زمان و انرژی زیادی را صرف کمک 
به دانشجویانی می کرد که بدون تقصیر، آمادگی الزم را برای حمله ی مجازی و منطقی 

به مشکالت علمی نداشتند.
دو م��اه پس از فوت دیویس، آخرین مقاله ی وی با عنوان »آیین علم متواضع« 
منتشر شد. او در این مقاله به بیان نظراتش در مورد پیشرفت متعالی نوع بشر براساس 

الگوهای راستین می پردازد.

افتخارات
 آثار دیویس جغرافی دانان و زمین شناسان همه ی ملل را مورد خطاب قرار داد و آن 
همکاران دور و نزدیک، با تشخیص نوگرایی و درستی ایده های انقالبی اش افتخارات 

زیادی را نثار او کردند که از جمله ی آن ها می توان نمونه های زیر را نام برد: 

دریافت دکترای افتخاری از:
 دانشگاه »کیپ آف گود هوپ«73 )دماغه ی امید نیک(، 1905

 دانشگاه »گریفزوالد«74، 1906
 دانشگاه »کریستیانیا«75 )اسلو امروزی(، 1911

 دانشگاه ملبورن، 1914

دریافت جوایز:
 مدال »وارنر«76 بواسطه ی اکتشافات علمی، 1886

 مدال دانشگاه »پاریس«،1895
 مدال »کالوم«77 از جامعه ی جغرافیایی آمریکا، 1908

 مدال از دانشگاه برلین، 1910
 مدال باشگاه گردشگران هاروارد، 1912

 مدال »شوالیه ی لژیون دو نور«78، فرانسه، 1912
 مدال »کالور«79 از جامعه ی جغرافیایی شیکاگو، 1913
 مدال »هایدن«80 از فرهنگستان علوم فیالدلفیا،1918

 مدال »پاترون«81  از جامعه ی سلطنتی جغرافیایی لندن، 1919
 مدال »وگا«82 از جامعه ی جغرافیایی سوئد، 1920

 مدال »لوسی جاگوس«83 از جامعه ی جغرافیایی مجارستان، 1930
 مدال »پن رز«84 از جامعه ی زمین شناسی امریکا، 1931

عضویت یا سرپرستی سازمان ها
 عضو بنیان گذار انجمن جغرافی دانان آمریکا )ریاست 1909،1905،1904(

 عضو بنیان گذار انجمن زمین شناسی آمریکا )ریاست 1906 و 1911(
 عضو فرهنگستان هنر و علوم آمریکا و عضو فرهنگستان ملی علوم

 عضو جامعه ی فلسفه ی آمریکا
 عضو جامعه ی امپراتوری تاریخ طبیعی )مس��کو( و جامعه ی سلطنتی تاریخ 

طبیعی )مادرید( 
- عضو مؤسسه ی نیوزیلند

- عضو انجمن آمریکایی پیشرفت علوم
- عضو جوامع هواشناسی آمریکا و آلمان

- عضو جوامع زمین شناسی بلژیک، لیورپول، لندن
- عضو جامعه ی علمی »آنتونیو آلزات«85 مکزیک

- عضو فرهنگستان علوم برلین و پاریس و »دو لینسی«86

عضویت در جامعه های جغرافیایی
برلی��ن، وین، مادرید، لندن، مونیخ، پاریس، فیالدلفیا، رم، بوداپس��ت، الیپزیک، 
گریفزوالد، فرانکفورت، ژنو، پتروگراد، آمستردام، نوشاتل87، کپنهاگ، استکهلم، نیویورک، 

شیکاگو.
تعداد موسسات جغرافیایی که دیویس عضو افتخاری آن ها بود از 30 مورد بیشتر 

است.

زیرنویس
1. William Morris Davis
2. Philadelphia
3. Edward M. Davis
4. Maria mott Davis
5. Society of friends
6. Quakers 
7. Lucretia mott
8. Harvard University
9. National observatory of Argentina
10. Cordoba
11. Benjamin apthorp gould
12. Barclay 
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13. Raphael Pumpelly  
14. Nathaniel Southgate Shaler

ناتانیل شیلر)1906–1841 ( دیرین شناس و زمین شناس آمریکایی بود . او در دانشگاه 
هاروارد زیر نظر لوییز آگاسیز louis agassiz تحصیل کرد و در همان دانشگاه دودهه را به 
اس��تادی دیرین شناس��ی و دو دهه ی دیگر را به اس��تادی زمین شناسی گذراند. وی مطالعات 

گسترده ای در مورد زمینه های الهیاتی و علمی نظریه ی تحول انجام داده است.  
15.  Amygdaloid 
16. Montana 
17. Emeritus  
18. Wales 
19. Pasadena 
20. Ellen B. Warner
21. Mary M. Wyman
22. Lucy L. Tennant
23. Robert De courcy
24. Blue hill observatory
25. New england
26. thunderstorm
27. New jersey
28. Connecticut 
29. Drumlin

توده مواد برجای مانده از فرسایش یخچالی با مرفولژی شبیه به پشت گوسفند 
30. Esker

رشته ی باریک و ممتدی از ماسه سنگ و سنگریزه که بعد از ذوب یخ یخچالی در محل 
برجای می ماند. 

31. Mount Desert
32. Basin ranges
33. Colorado canyon
34. Erosion cycle
35. pennsylvania
36. Peneplain 
37. Carl ritter
38. Causal notion
39. Physical geography
40. Physiography
41. Ontography 
42. Ecology 
43. Lesley  
44. powell
45. Gilbert 
46. Duton 
47. Holmes 
48. Constructional forces
49. Constructional forms
50. Destructional forces
51. Ultimate baselevel
52. Geographical cycle
53. Multiple cycles 
54. Accident 
55. Seine 
56. Meuse 
57. Moselle 
58. Douglas W. Johnson
59. National geographic society
60. Mark jefferson
61. Isaiah bowman
62. Ellsworth huntington
63. Albert perry brigham 
64. Richard dodge 

65. Fiji 
66. New caledonia
67. Queensland 
68. Lesser Antilles
69. James Dwight dana
70. Darwin 
71. Atoll 
72. Obituaries 
73. Cape of good hope
74. Greifswald 
75. kristiania 
76. H.H. warner
77. Cullom 
78. Chevalier legion of honor
79. Culver 
80. Hayden 
81. Patron 
82. Vega 
83. Loçy jagos
84. Penrose 
85. Antonio alzate
86. De lincei
87. Neuchatel 
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14.william Morris Davis
 www.answer.com
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دکتر رستم صابری فر، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

ـــایی زنـان روستــــ
ـان دست رسی آن ها و امك
ــارات مالــی  به اعتبــ

افزايــيدانـش 
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چكیده
تحقق عدالت اجتماعی، بدون دست رسی تمامی اقشار جامعه به فرصت های 
براب��ر، امکان پذیر نیس��ت. جامعه ی روس��تایی ایران در طول تاری��خ با تنگناهای 
متعددی روبه رو بوده است. به همین دلیل، هیچ گاه فرصت الزم را به دست نیاورده 
است که با ساکنین مراکز جمعیتی بزرگ )شهرها(، رقابتی سالم و هم سنگ داشته 
باش��د. در این بین، زنان روس��تایی تنگناهای بیش��تری را تجربه کرده اند. این در 
حالی اس��ت که با تحوالت ایجاد شده در جامعه ی روستایی، نقش زنان در اقتصاد 
روس��تایی از نقش حاشیه ای و فرعی، به عاملی غیرقابل انکار و اصلی تبدیل شده 
اس��ت. ب��ه همین دلیل، نیاز به تغییر نگاه به این قش��ر ذی نف��وذ، توانمند و مؤثر، 
ضرورت پیدا کرده اس��ت. می باید امکاناتی در خور مسئولیت آن ها، در اختیارشان 

قرار گیرد.
یکی از شیوه های مؤثری که می تواند این توانمندی بالقوه را به فعل درآورد، 
اعطای اعتبارات مورد نیاز از طریق مؤسس��اتی است که هدف های غیر انتفاعی را 
دنبال می کنند. برخی ازصندوق های قرض الحس��نه ی کنونی، اگرچه تا حد زیادی 
این مس��ئولیت را بر عهده دارن��د، لیکن چون پرداخت وام را منوط به س��پرده ی 
اولیه کرده اند، در این راس��تا فعالیت گس��ترده ای نداش��ته و ندارند. اما با راه اندازی 
صندوق قرض الحسنه ی مهر امام رضا)ع(،  این نقش بسیار پررنگ تر شده است. 
امید می رود که با اصالح ساختارهای موجود، این پیشرفت روز به روز بیشتر و بیشتر 
شود. مقاله ی حاضر در نظر دارد، این نقش را در روستاهای استان خراسان رضوی 

مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار دهد.

کلیـد واژه هـا: زن��ان روس��تایی، صنایع کوچ��ک، بازارمحل��ی، صندوق 
قرض الحسنه ی مهرامام رضا)ع(، اعتبارات کشاورزی، مرد محوری

مقدمه
تحوالت حادث ش��ده در جامعه ی روس��تایی نشان می دهد، »مرد محوری« 
سابق در جامعه ی روس��تایی، جای خود را به غلبه ی زنان داده است. بنابراین اگر 
قرار باش��د، ضعف ها و کمبودهای جامعه روستایی مرتفع شود و زمینه های تحقق 
عدال��ت اجتماعی در جامعه فراهم آید، باید به این گروه توجهی دو چندان ش��ود. 
بررس��ی شرایط کنونی جامعه ی روستایی نشان می دهد که نقش های سنتی زنان 
روس��تایی تغییر قابل مالحظه ای پیدا کرده اس��ت. به عب��ارت دیگر، آن ها صرفًا 
وظای��ف خانگی و تربیت بچه ها، تهیه غ��ذا و... را انجام نمی دهند. در حال حاضر 
در اکث��ر نواحی، زنان امر مدیریت خان��واده و مزرعه را بر عهده دارند. زنان گاهی 
نیروی کارش��ان را به دیگر مزارع می فروشند و در مواردی، به کشتزارهای مهم و 
بزرگ کوچ می کنند. هم چنین، در صنایع کوچک و بخش های غیررس��می فعالیت 
دارن��د و کااله��ا و خدماتی برای فروش در بازار محل��ی، منطقه ای و یا حتی ملی 

تولی��د می کنند. در عین ح��ال در بعضی موارد، دامنه ی حقیقی مداخله ی زنان در 
فعالیت های مربوط به کشاورزی، کمتر از اندازه ی واقعی تخمین زده می شود.

نامرئی بودن اش��تغال زنان، به تهیه ی برنامه ها و سیاس��ت هایی منجر شده 
اس��ت که زنان را نادیده می انگارد و گاه اثر معکوس��ی روی آن ها دارد. مداخله ی 
زن��ان در تولید و در مزارع ممکن اس��ت فصلی باش��د، با وجود ای��ن، به ویژه در 
آس��یا، زنان نقش غیرقابل انکاری بر عهده دارند. چرا که در اکثر کش��ورها، زنان 
مس��ئولیت های عمده ای برای برداش��ت محصول مزارع می پذیرند. هم چنین، به 
عنوان نیروی کار فردی در مزارع دیگران نیز ایفای نقش می کنند. طبق گزارش 
نهاده��ای بین المللی در چهار ده��ه ی اخیر، زنان به طور بی س��ابقه ای وارد بازار 
نیروی کار جهانی ش��ده اند. به طوری که در س��ال 1950، حدود 334 میلیون نفر 
زن در زمینه ی اقتصادی فعال بوده اند، اما این تعداد در س��ال 1975 به قم 576 
میلی��ون نفر افزایش یاف��ت و در دهه ی 1990 از مرز 828 میلیون نفر فراتر رفت 
]ری��کا، 1382: 11[. با وجود این، نقش زنان بر اس��اس ناحی��ه و اندازه ی مزرعه 

متفاوت است.
باید بپذیریم که اگر زنان در کش��اورزی دارای اهمیت هس��تند، دیدگاه های 
آن ه��ا باید هنگام طراحی فناوری های جدید، مدنظر قرار گیرد. اثر این فناوری ها 
روی ارتب��اط بین زن��ان و مردان، باید مورد رس��یدگی قرار گی��رد. زنان نیز باید 
آم��وزش و راهنمایی را از خدمات ترویجی دریافت کنند. چنان چه زنان در مزارع 
تصمیم می گیرند، باید اجازه ی بهره برداری از اعتبارات و نهاده ها را داش��ته باشند 
]صابری فر، 1382[. با این همه و به دالیل مختلف، زنان غالباً دست رس��ی کافی 
به اعتبارات نداش��ته و ندارند. چرا که اواًل در بسیاری از جوامع زنان فاقد موقعیت 
قانونی الزم برای داخل شدن در عقود، پیمان ها و قراردادها هستند. ثانیاً، به ندرت 
زن��ان ح��ق مالکیت زمی��ن را در اختیار دارند و اغلب آن ه��ا به عنوان یک عنصر 
جنسی مورد استفاده قرار می گیرند. ثالثاً، به نظر می رسد تعصب و مخالفت با زنان 
در اداره ی طرح های اعتباری، کماکان وجود دارد )برای اطالع نگاه کنید به: ریکا 

و دیگران، 1382: 33�24(.
به هرحال، نداشتن دست رسی به اعتبارات و خرید نهاده ها در اکثر کشورها، 
فناوری های جدید را جنس گرا س��اخته اس��ت. بنابراین، اغل��ب زنان به پرورش 
محص��والت غذایی می پردازند که س��هم جزئ��ی در ارزش تولید دارن��د. اما این 
محصوالت در تأمی��ن غذای خانوادگی در مزارع کوچک اهمیت دارند. تحقیقات 
کش��اورزی غالبًا این محصوالت را مورد غفلت قرار داده اند که ممکن اس��ت آثار 
زیان آوری بر تغذیه بر جای بگذارد. از آن جا که خدمات ترویجی هنوز هم در اکثر 
کشورها مرد گراست و ارتباط با مزرعه داران زن ممنوع شده است، اهمیت نسبی 
جنس به عنوان عامل مؤثر بر توسعه ی کشاورزی باید مورد توجه و امعان نظر قرار 
گیرد. چرا که اثر اعتبارات، فناوری و دیگر سیاس��ت های کشاورزی روی زنان، با 
اجرای اصالحات ارضی مرتبط با رفع تبعیض و سیاست های تثبیت، تشدید شده 

بررسی شرایط کنونی جامعه ی روستایی 
نشان می دهد که نقش های سنتی زنان 

روستایی تغییر قابل مالحظه ای پیدا کرده 
است
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.]Norton & Dwainr, 1993[ است
این در حالی اس��ت که دست رس��ی زن��ان به زمین با مش��کالت مربوط به 
دست رس��ی این گروه به اعتبارات تشدید شده است. با توجه به نقش اساسی زنان 
در کش��ورهای در حال توس��عه و از جمله ایران و به خصوص در منطقه ی مورد 
مطالعه، نادیده انگاشتن یا تبعیض قائل شدن برای نقش زنان، تأثیر آن ها را دچار 

دگرگونی کرده است و شانس موفقیت آنان را هر روز کمتر می کند.
مطالعات انجام شده در س��ایر کشورها نشان می دهد که چنان چه تنگناها و 
مش��کالت فعالیت زنان به خوبی مورد بررس��ی قرار گیرد و راه حل های مناسب در 
این زمینه به مورد اجرا گذاش��ته شوند، این گروه به عنوان نیمی از جمعیت فعال در 
مناطق روس��تایی، نقش غیرقابل انکاری در افزایش درامد و بهبود استانداردهای 
زندگ��ی خواهند داش��ت ]Moseley, 2003: 58[. ای��ن تحقیق عوامل مؤثر 
ب��ر توانایی زن��ان را در زمینه ی دریاف��ت اعتبار، مورد تجزی��ه و تحلیل قرار داده 
است. به این منظور فرض اساسی آن بوده است که: »دریافت اعتبار از مؤسسات 
اعتباری به طور کل و صندوق قرض الحسنه ی مهر امام رضا)ع(، بیشتر برای زنانی 
امکان پذیر اس��ت که از پش��توانه های اجتماعی، فرهنگی، مالی، فنی و... باالتری 

برخوردارند.«

روش تحقیق
در این پژوهش، با توجه به هدف و فرضیه های تحقیق، عمدتاً از روش های 
»علّی � مقایسه ای« استفاده شد. )برای اطالع بیشتر نگاه کنید به: نادری و نراقی، 
1364(. زی��را قص��د اصلی آن بررس��ی روابط و پدیده هایی بود ک��ه در اخذ وام از 
مؤسس��ه ی قرض الحس��نه ی مهر مؤثر بوده اند. به طوری که از این طریق، امکان 
وجود روابط و زمینه های قبلی را کش��ف و در مراحل بعدی از آن اس��تفاده کنیم. 
برای تحلیل اطالعات، از نرم افزار »SPSS« و روش های متداول آماری )دالور، 

1368( استفاده شد.

جامعه ی آماری
جامعه ی آماری در این پژوهش، زنان روستایی استان خراسان رضوی بودند 
ک��ه به نوعی از این صندوق تقاضای وام کرده بودند )به هر منظوری و به صورت 
مستقیم و یا غیرمس��تقیم(. هدف اصلی آن ها از گرفتن این وام، بهره گیری از آن 
در امور کش��اورزی بود. به همین منظور، 150 نفر از آن ها انتخاب و مورد بررسی 

قرار گرفتند. روش نمونه گیری در این تحقیق خوشه ای چند مرحله ای بود. به این 
ترتیب که ابتدا از کل شهرستان ها، ده شهرستان )خواف، تایباد، رشتخوار، بردسکن، 
خلیل آباد، فیض آباد، فریمان، گناباد، کاشمر و تربت حیدریه( انتخاب شدند و در هر 

یک از آن ها به صورت تصادفی نمونه ای به حجم 15 نفر، گزینش شدند.
الزم به یادآوری است، برخی از نمونه های مورد بررسی، وام ها را با توجیهات 
خاصی از صندوق دریافت و چون در نهایت آن را برای امور کش��اورزی و صنایع 
دس��تی به کار برده اند، در نمونه ی مورد بررسی گنجانده شده اند. حتی در مواردی، 
دریافت کننده ی وام، زن شاغل در روستا نبوده، ولی چون در نهایت وام دریافتی به 
وی تسلیم شده و او، وام را در امور کشاورزی و صنایع دستی به کار برده، نمونه ی 

مورد بررسی به حساب آمده است.

ضرورت انجام تحقیق
اعتبارات خرد که جزئی از چرخه ی تأمین مالی توس��عه ی روستایی هستند، 
تا حدودی با اعتبارات روس��تایی و اعتبارات کش��اورزی اشتراک دارند و از طریق 
نهادهای مالی و اعتباری از قبیل بانک ها، اتحادیه های اعتباری محلی، تعاونی ها و... 
تأمین می شوند ]Douglas, 2003[. در مباحث توسعه ی روستایی و کشاورزی، 
یکی از راه  حل های رفع مشکل مالی روستاییان، اعطای اعتبارات کوچک مقیاس 
اس��ت که نقش مهمی در تمرکز و جهت دهی به س��رمایه های اندک روستاییان و 
ایجاد روحیه ی مشارکت و کار گروهی دارند ]Escap, 1994:12[. استفاده از 
اعتبارات خرد، به عنوان یک روش مداخله ی غیرمس��تقیم در توس��عه، مورد توجه 
اغلب نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید 

فقدان دست رسی به اعتبارات و خرید نهاده ها 
در اکثر کشورها، فناوری های جدید را برای زنان 
غیر قابل دست رس ساخته است
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و ارتق��ای فرهنگ مدیریتی، زمینه ی مناس��بی برای حکم ران��ی کارامد دولت در 
.]Roht, 1997:28[ توسعه ی کشاورزی فراهم می سازد

اصواًل جامعه ی روس��تایی ما همواره با مشکالت و تنگناهای مالی متعددی 
روبه رو بوده است. در این میان، جامعه ی روستایی که هم اکنون ارتباط گسترده ای 
با جامعه ی ش��هری پیدا کرده نیازهای جدیدی را مطرح کرده اس��ت که نمی توان 
ب��ا درامدهای اندک قدیم به آن پاس��خ گو ب��ود. در واقع در ای��ن جامعه، توقعات 
مربوط به سطح زندگی افزایش پیدا کرده است، ولی درامد و زمینه های کاری، به 
همان سرعت توسعه نیافته است. به همین دلیل، تحوالت متعددی را در زمینه ی 
ش��یوه های تولید، نوع محصوالت مورد کشت، و روش های جدید تولید درامد غیر 
از کشاورزی، شاهد بوده ایم. کشاورزی در مناطق مورد بررسی، با قطعه قطعه شدن 
اراضی و کاهش سهم کش��اورزان از نهادهای طبیعی، تحوالت بیشتری را شاهد 
بوده است. به طوری که در حال حاضر، بسیاری از مردان این حرفه قدیمی و سنتی 
را رها ساخته و به حرفه ها و مشاغلی غیر از کشاورزی در داخل منطقه و یا خارج 

از آن روی آورده اند.
بر اساس وضعیت فوق، کشاورزی معیشتی دیگر نمی تواند هزینه های زندگی 
روستاییان را تأمین کند. از طرف دیگر، با توجه به کاهش سهم هر کشاورز، حضور 
مردان در این سیس��تم مقرون به صرفه نیست و یا الاقل بی کاری فصلی آشکار و 
پنهان گسترده ای را باعث می شود. به همین دلیل، بخش قابل مالحظه ای از افراد 
به کارهای واس��طه ای در داخل منطقه و یا کارگری در مناطق گوناگون کش��ور و 
مرکز اس��تان روی آورده اند. بنابراین، کش��اورزی حرفه ای زنانه شده و زنان نقش 

اصلی را در این زمینه ایفا می کنند.

بر این اس��اس، مشخص می ش��ود که عماًل تمامی کشاورزانی که در بخش 
س��نتی فعالی��ت دارند، درجه ی باالی��ی از فقر را تجربه کرده ان��د. در نتیجه، حتی 
زنان ش��اغل در این بخش نیز نمی توانند صرفاً به کش��اورزی اتکا داشته باشند و 
در کنار امر کش��اورزی، به صنایع دس��تی و دام داری که در سال های اخیر از رواج 
قابل مالحظه ای برخورد شده است، روی آورده اند. اما زنان برای ایفای این نقش 
با مش��کالت متعددی روبه رو هس��تند که یکی از مهم ترین آن ها، دست رس��ی به 
اعتبارات کافی و به موقع است. این در حالی است که »بدون سرمایه ی کافی برای 
کار، این کارآفرینان نمی توانند مواد خام مورد نیازش��ان را ذخیره کنند. یا زمانی که 
قیمت ها مطلوب اس��ت، این مواد را خریداری کنند. یا از منافع تخفیف بر حس��ب 

مواد خام بهره مند شوند« ]ریکا و دیگران، 1382: 16[.

زنان و دست رسی به اعتبارات
»برنامه ی توس��عه ی س��ازمان ملل«، هدف از اعطای اعتبارات خرد را ایجاد 
فرصت های درامدزا برای زنان، س��رمایه گذاری در ترویج فعالیت های کشاورزی و 
کم��ک به بازپرداخت تعهدات کش��اورزی می داند ]UNDP, 1998[. عالوه بر 
آن، زن��ان به عن��وان نیمی از افراد جامعه، نه تنها موضوع و هدف هر توس��عه ای 
هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه ی اقتصادی � اجتماعی به شمار 

می روند ]ازکیا، 1370[.
طبق آمارهای رس��می، نرخ فعالیت اقتصادی زنان نسبت به مردان در سال 
1376، تنها 14/3 درصد بوده است. بررسی این موضوع که نرخ اشتغال زنان بین 
سال های 1355 تا 1375 افزایش نشان نمی دهد، اما جمعیت زنان در سن فعالیت 
در همین دوره افزایش قابل مالحظه ای یافته اس��ت، حکایت از فقدان مش��ارکت 
زنان در اقتصاد کش��ور طی دو دهه ی اخیر دارد. با این همه، بر خالف کل کشور، 
زنان در مناطق روس��تایی خراسان رضوی، نقش اساسی در کارهای تولیدی دارند 
و بخش قابل مالحظه ای از درآمد صنایع دس��تی، دامداری و کش��اورزی را تولید 

می کنند.
ب��ا وجود این، به دلی��ل رواج رویه ی کلی بی مهری نس��بت به زنان و نقش 
اساس��ی آن ها در اقتصاد کش��ور، این امر چندان مورد توجه مؤسس��ات اعتباری و 
بانک ه��ا نبوده اس��ت و از پرداخت وام به آن ها خودداری می ش��ود. این وضعیت 
ب��ه خصوص به دلیل نقش حیاتی و غیرقابل انکار زنان در منطقه ی مورد مطالعه، 
نگران کننده تر اس��ت. در واقع، قوانین، مقررات و شیوه های عمل نه تنها در جهت 

هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن عوامل 
و پارامترهایی بود که در اخذ وام از صندوق 

قرض الحسنه ی امام رضا)ع( مؤثر بوده اند
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حمایت از زنان قرار ندارند، بلکه در مواردی کاماًل در تضاد با نقش زنان روستایی 
عمل می کنند. به همین دلیل، زنان روس��تایی و نقش آن ها در اقتصاد این مناطق 

با چالش های عدیده ای روبه رو هستند.

عدم دست رسی زنان به اعتبارات و نهاده های الزم
چنان چ��ه زنان در م��زارع تصمیم می گیرن��د، باید اج��ازه ی بهره برداری از 
اعتبارات و نهاده ها را نیز داش��ته باش��ند. با وجود این، بنا به دالیل گوناگون، زنان 
غالباً دست رسی کافی به اعتبارات نداشته اند. یکی از مهم ترین دالیل این موضوع 
آن اس��ت که در بس��یاری از جوامع، زنان، فاقد موقعیت قانونی الزم برای داخل 
شدن در عقود، پیمان ها و قراردادها هستند. حتی اگر شرایط اجتماعی و عرفی این 
امکان را برای آن ها فراهم سازد، مشکالت قانونی، سدی عظیم در برابر آن ها قرار 
می دهند. از طرف دیگر، به ندرت زنان حق مالکیت زمین را در اختیار دارند و غالبًا 

به عنوان یک عنصر جنسی مورد استفاده قرار می گیرند ]مطهری، 1357[.
بررس��ی های میدانی نش��ان می دهند که مقدار اراض��ی و امالکی که به طور 
رس��می در اختیار زنان منطقه اس��ت، به کمتر از شش درصد کل اراضی می رسد 
و بخش عمده ای از آن ها نیز در مناطق ش��هری ق��رار دارند. عالوه بر آن، به نظر 
می رس��د تعص��ب و مخالفت با زنان در اداره ی طرح ه��ای اعتباری کماکان وجود 
دارد ]صابری ف��ر و کلمات��ی، 1386[. در یک دس��ته بندی کل��ی، می توان عوامل 
عدم دس��ت یابی زنان به اعتب��ارات الزم در امر تولی��د را در دو گروه کلی عرضه 
و تقاض��ا، طبق��ه کرد. عوامل مرب��وط به بخش عرضه، ش��امل هزینه های معین 
وام ده��ی، نرخ های بازپرداخت و سیاس��ت های تنظیم کننده اس��ت که به میزان 
اعتب��ار اندک مورد تقاضای زنان مربوط می ش��ود. عوامل مربوط به بخش عرضه 
نیز ش��امل هزینه های معامالت، نیاز به وثیقه، روند پرزحمت تکمیل تقاضانامه و 
محدودیت های فرهنگی اس��ت )برای اطالع بیشتر نگاه کنید به: ریکا، 1382: 24 

و 27[.
همان طور که اعالم ش��د، فقدان دست رس��ی به اعتب��ارات و خرید نهاده ها 
در اکثر کش��ورها، فناوری های جدید را برای زنان غیر قابل دس��ت رس س��اخته 
اس��ت. بنابراین، این گروه نمی توانند هم پای س��ایر رقبا، به فعالیت های تولید خود 
سروس��امان دهند و درامدی در خور توجه به دس��ت آورند. این در حالی اس��ت که 
عالوه بر اعتبارات، سایر خدمات از جمله آموزش های ترویجی و بازاریابی نیز، در 
اختیار این گروه قرار نمی گیرد و یا بسیار ناچیز و ناکافی است ]صابری فر، 1383[. 
اما آن چه در این بین بیش��ترین اهمیت را دارد، عدم دست رسی به اعتبارات است. 
این در حالی اس��ت که پژوهش های انجام ش��ده نشان می دهند که سطح موجود 
فقر و فقر مطلق میلیون ها فقیر، ممکن اس��ت به معنای دست رس��ی نابرابر آنان 
به منابع مالی و بنابراین ناتوانی ش��ان در یافتن راه حلی برای موقعیت باشد ]ریکا، 

.]1 :1382
برای مشخص تر ش��دن وضعیت منطقه ی مورد مطالعه در این زمینه، نتایج 
حاصل از یک تحقیق میدانی در ارتباط با بهره مندی زنان از اعتبارات، در ارتباط با 
صنایع دستی، ارائه می شود ]صابری فر، 1381[. در یک نمونه ی 270 نفری از زنان 

روستایی و ساکنین شهر »باخرز«، مشخص شد که تنها 24 درصد آن ها به طریقی 
از صنایع دس��تی یا محلی بهره برداری می کنند. به عبارت دیگر، حدود 76 درصد 
زنان به دالیل گوناگون و از آن جمله، فراهم نبودن سرمایه ی الزم، از اشتغال در 
بخش صنایع دستی محروم هستند. البته با توجه به این که صنایع دستی و خانگی 
در این منطقه از س��ابقه ی بسیار طوالنی برخوردار است، بسیاری از این خانواده ها 
حداقل یک بار اش��تغال در صنایع دس��تی را تجربه کرده ان��د. به طوری که از 205 
خان��واری که در حال حاضر فاقد کارگاه خانگی هس��تند، بیش از 60 درصد آن ها 
در گذش��ته ای نه چندان دور به این حرفه اشتغال داشته اند. به جز عده ی قلیلی از 
ای��ن افراد )حدود 13 درصد، یا 16 خان��وار 124 خانوار( که به دلیل افزایش درامد 
در بخش های دیگر، دس��ت از فعالیت کش��یده اند، بقیه به دلیل فقر مالی و ناتوانی 
در فروش محصول و مش��کالت مربوط به بهره گی��ری از اعتبارات بانکی، از این 

فعالیت کناره گیری کرده اند.
تحقیق کنونی به منظور بررس��ی دقیق تر وضعیت دست رسی به اعتبارات و 
زمینه های مؤثر در این امر به انجام رس��یده اس��ت. با توجه به این که درج تمامی 
یافته ه��ا و نتایج تحقی��ق در این مختصر نمی گنجد، به ناچار صرفاً به بررس��ی و 

تحلیل سؤاالت و فرضیات اصلی تحقیق اکتفا می شود.

یافته ها و نتایج
هدف اصلی این پژوهش مش��خص کردن عوام��ل و پارامترهایی بود که در 
اخذ وام از صندوق قرض الحسنه ی امام رضا)ع( مؤثر بوده اند. بنابراین، مشکالت و 
تنگناهایی که در راه دست یابی به این گونه وام ها وجود دارد، هدف اصلی پژوهش 
تعیین ش��د. در کنار آن، این سؤال مطرح شد که: آیا این صندوق موفقیت الزم را 

در این امر به دست آورده است؟ اگر نه، دالیل اصلی کدام اند؟
برای دس��ت یابی به هدف فوق الذکر، سؤاالت متعددی پرسیده شدند که در 
ادامه براس��اس نتایج به دست آمده از نمونه ی مورد مطالعه، به تجزیه و تحلیل آن 

اقدام می شود:

سابقه ی اخذ وام از بانك ها و سایر مؤسسات مالی
در این مرحله قصد آن بود که مش��خص شود، توانایی افراد و موفقیت آن ها 
در دریافت وام از صندوق مورد بررسی، با سابقه ی آن ها برای دریافت وام از سایر 
مؤسس��ات اعتباری و بانک ها، ارتباط معنی داری داشته است یا خیر. وضعیت این 
گروه از افراد در دو جدول 1و2 نش��ان داده ش��ده است. یادآوری می شود که صرفًا 
برای همین سؤال جداول مربوطه ارائه شده اند و برای سایر سؤاالت تنها به ارائه ی 

نتیجه ی اصلی اکتفا خواهد شد.
ضرایب به دست آمده برای t به ترتیب 5/876� و 6/548� است که با توجه 
به درجه ی آزادی 132 و 44 محاسبه شده و در سطح معنی داری 0/000 برای دو 
گروه قابل قبول است. بنابراین می توان عنوان داشت، بین کسانی که سابقه ی اخذ 
وام از مؤسس��ات متفاوت را داشته اند و آنانی که چنین تجربه ای نداشته اند، تفاوت 

معناداری برای دریافت وام از این مؤسسه وجود داشته است.

انحراف از میانگینانحراف معیارمیانگینتعدادسابقه

2673/4010/52/1دارد

10888/6812/61/2ندارد

جدول 1. آماره های اصلی برای گروه های مورد بررسی
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تفاوت برای ٪95

دو دامنهیک دامنه

فرض برابری
 واریانس ها

0/798373-5/8761320/000-15/64672/6630-20/9144-10/3790

فرض عدم برابری
واریا نس ها

-6/54843/891/000-15/64672/3894-20/462510/8309

جدول2. بررسی محاسبه ی ضرایب t، انحراف معیار و سطح معنی داری
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د رابطه ی بین مالكیت زمین و پشتوانه های اقتصادی و دریافت وام
هدف از این س��ؤال آن بود که مش��خص ش��ود: آیا بین دریافت وام از این 
مؤسسه  با مالکیت زمین و سایر پشتوانه های اقتصادی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ 
یافته های آماری در این رابطه نش��ان می دهند که ضرایب t به دست آمده در این 
ارتباط، 2/268 و 3/037 اس��ت که در سطح معنی داری 0/027 و 0/025 محاسبه 
ش��ده اس��ت. در نتیجه می توان نتیجه گرفت که بین دو گروه تفاوت معنی داری 

وجود دارد.

رابطه ی میزان سواد و توانایی اخذ وام
در این مورد افراد به دو گروه دارای سواد دوره ی ابتدایی و یا بی سواد و افراد 
با تحصیالت باالتر از دوره ی ابتدایی تقسیم شدند. آماره های محاسبه شده در این 
زمینه نش��ان می دهند که انحراف معیار و انح��راف از میانگین برای گروه اول به 
ترتیب 12/6 و 1/73 و برای گروه دوم 12/15 و 1/64 بوده اس��ت. ضرایب t نیز 
برای این دو گروه به ترتیب 2/017 و 2/016 بوده اس��ت که در سطح معنی داری 
0/046 محاسبه شده اس��ت. در نتیجه می توان گفت: بین افرادی که سطح سواد 
آن ها باالتر بوده اس��ت و آن هایی که بی س��واد بوده و یا صرفًا دارای سواد ابتدایی 

بوده اند، تفاوت معنی داری از نظر دریافت وام وجود داشته است.

رابطه ی بین داشتن طرف حساب در شهر و توانایی در اخذ وام
بری روش��ن تر ش��دن عنوان فوق، باید بیان داش��ت که برخی از روستاییان 
اجناس تولیدی خود را به یک فروشگاه یا مؤسسه خاص در شهر تحویل می دهند 
و مایحت��اج خ��ود را از آن ها دریافت می دارند، س��ایرین ای��ن کار را در واحدها و 
مؤسس��ات گوناگون انجام می دهند. در این سؤال قصد آن بود که مشخص شود: 
آیا توانایی کس��انی که فرد یا افرادی را در ش��هر به عنوان طرف حساب یا آشنا و 
ط��رف معامله دارند برای دریافت وام، با کس��انی که چنین رابطه ای ندارند، تفاوت 

معنی داری وجود دارد یا خیر؟

مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد 
که چنان چه تنگناها و مشكالت فعالیت زنان به خوبی 
مورد بررسی قرار گیرد و راه حل های مناسب در 
این زمینه به مورد اجرا گذاشته شوند، این گروه 
به عنوان نیمی از جمعیت فعال در مناطق روستایی، 
نقش غیرقابل انكاری در افزایش درامد و بهبود 
استانداردهای زندگی خواهند داشت



28

13
89 

تان
بس

4/ تا
ه ی

مار
م/ ش

هار
 و چ

ت
یس

  ی ب
وره

د

آمار های محاس��به ش��ده در این رابطه نش��ان می دهند ک��ه در گروه دارای 
طرف حساب، میانگین، انحراف معیار و انحراف از میانگین به ترتیب عبارت اند از: 
91/13، 12/6 و 1/73. ب��رای گ��روه دیگر نیز این مقادیر 71/85، 10/72 و 2/34 
است. در سطح معنی داری t  0/000 ، محاسبه شده برای گروه اول و دوم به ترتیب 
6/173 و 6/625 بوده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بین گروه اول 

و دوم تفاوت معنی داری وجود دارد.

شرکت در دوره های آموزشی و توانایی در اخذ وام
منظور از این دوره ها، تمامی فرصت هایی است که از طرف نهادهای گوناگون 
فعال در عرصه ی روس��تایی و یا سایر نهادهای دولتی و غیره در سطح روستا و یا 
در شهر فراهم می ش��ود. در این مورد خاص، شرکت در دانشگاه ها و یا مؤسسات 

آموزش عالی نیز گنجانده شده است.
به این منظور، نمونه ی مورد بررسی به دو گروه تقسیم شد: گروه اول کسانی 
را در بر می گرفت که این دوره ها را گذرانده بودند. گروه دوم آن هایی بودند که این 
قابلیت را نداش��تند. بررسی های انجام شده نشان می دهند که میانگین برای گروه 
اول، 78و برای گروه دوم 71/86 بوده اس��ت. ای��ن مقادیر برای انحراف معیار به 
ترتیب برای گروه اول و دوم 8/86 و 10/72 بوده است. انحراف معیار از میانگین 
نیز برای دو گروه 3/96 و 2/34 محاسبه شد. ضرایب t محاسبه شده در این مرحله 
ب��رای گ��روه اول 1/184 و برای گروه دوم 1/335 بوده که در س��طح معنی داری 
0/248 و 0/233 محاسبه شده است. بر این اساس می توان عنوان داشت: در این 

سطح معنی داری، تفاوتی بین دو گروه دیده نمی شود.

نقش رابطین اداری و توانایی اخذ وام
در این مرحله نقش وجود اقوام و یا اعضای خانواده در مؤسسات و یا ادارات دولتی 
و نفوذ آن ها در دریافت وام مورد بررس��ی قرار گرفت. در این مورد خاص نیز افراد در 
دو گروه اصلی بهره مند از این نیروها و یا عدم دست رسی به آن ها، طبقه بندی شدند. 
یافته های پژوهش نشان می دهند که ضرایب به دست آمده برای t در سطح معنی داری 
0/000 برای گروه اول و دوم به ترتیب 4/79 و 5/068 بوده است. بر این اساس می توان 

نتیجه گرفت که بین این دو گروه از نظر دریافت وام تفاوت معنی داری وجود دارد.

سایر عوامل و فرضیات جنبی
در این بخش نقش عواملی غیر از مواردی که در فرضیه های اصلی مورد توجه 
قرار گرفته بود، به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد. برای جلوگیری از اطاله ی کالم، 
رابط��ه ی عوامل و پارامترهای گوناگون با توانایی اخذ وام، در جدول 3 خالصه ش��ده 

است.
بر اساس اطالعات جدول 3، در ردیف یک و دو، یعنی رابطه ی بین تحصیالت 
همس��ر و ازدواج های فامیلی و موفقیت در اخذ وام، معنی دار است. این وضعیت برای 
ردیف سوم و چهارم مستقیم و معنی داری است. به عبارت دیگر، رابطه بین شغل همسر 
و ساختارهای خانوادگی )خانواده های تک هسته ای زن و شوهر و یا گسترده شامل فرزند، 
عروس، نوه ها و...( و اخذ وام، معنادار است. برای ردیف های پنجم و ششم رابطه ی بین 
مهارت های جنبی و سبک زندگی و توانایی اخذ وام، معنی دار است. در ردیف های هفتم 
و هشتم نیز رابطه معنی دار است و بین این دو پارامتر و توانایی اخذ وام، رابطه وجود دارد. 

همین وضعیت برای ردیف های نهم و دهم نیز به اثبات رسیده است. 

سطح معنی داریضریب خی دو محاسبه شدهشرحردیف

25/6550/000تحصیالت همسر1

11/2700/024ازدواج های فامیلی2

43/3860/000شغل همسر3

58/1400/000ساختارهای خانوادگی4

20/5480/000مهارت های جنبی5

17/5150/000سبک زندگی6

9/1490/010تجهیزات ارتباطی7

10/5080/005 حضور در فعالیت های اجتماعی8

10/365/006سابقه ی مهاجرت به شهر9

39/2760/000شغل فرزندان10

جدول 3. رابطه ی بین عوامل فرعی و توانایی اخذ وام
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جای جدول 3

نتیجه گیری و پیشنهادها
افراد مورد بررسی در این تحقیق کسانی بوده اند که اغلب آن ها نتوانسته اند اعتبارات 
مورد نیاز خود را از سایر مؤسسات دریافت دارند. حال آن که بخش قابل مالحظه ای از 
آن ها، با مراجعه به صندوق قرض الحسنه ی مهر امام رضا)ع(، به نوعی مشکل خود را 
حل کرده اند. به همین دلیل باید عنوان داشت که نقش مؤسسات تأمین اعتباری که 
اهداف انتفاعی را دنبال نمی کنند، بسیار مؤثر و قابل توجه است. در واقع این مؤسسات 
و به طور خاص، صندوق قرض الحس��نه مهر امام رض��ا)ع(، از مراجعه ی نیازمندان به 
نزول خواران و مؤسسات اعتباری که بهره های کالنی برای اعتبارات اعطایی درخواست 
می کنند، جلوگیری به عمل آورده اند. اما به دلیل تعداد زیاد مراجعه کنندگان و کمبود 
منابع الزم، بسیاری از آن ها از دست رسی به این گونه اعتبارات محروم مانده اند. اما در 
صورتی که میزان نیاز این جامعه به درستی برآورده شود و منابع الزم در اختیار صندوق 

قرار گیرد، این مشکل نیز حل خواهد شد.
به هرحال، وقتی منابع موجود با متقاضیان هماهنگ نبوده است، مسئولین صندوق 
سعی کرده اند با اولویت بندی و دخالت دادن عوامل و گزینه های متفاوت، پروژه ها و یا 
درخواس��ت هایی را تأمین اعتبار کنند که میزان س��ود اجتماعی و فردی آن ها بیش از 
س��ایرین باشد. ش��اید به همین دلیل است که همیشه ارتباط مثبت و معنی داری بین 
توانایی ها و قابلیت های فرد متقاضی وام و تأمین اعتبار آن از طرف مؤسسه، مالحظه 
می ش��ود. به طوری که در بادی امر، این مهم را می توان به عنوان یکی از مشخصات 
مثبت و علمی این صندوق به حساب آورد. در عین حال نمی توان منکر اعمال سلیقه 

برخی از مسئولین رده پایین این مؤسسه بود.
با وجود این و بر اس��اس یافته های به دست آمده از این پژوهش، می توان گفت 
که با وجود اثربخشی فعالیت های صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا)ع(، این مؤسسه 
نتوانسته است خود را به طور کامل از روابط اداری پیچیده و بیمار جامعه ی کنونی رها 
س��ازد. به همین دلیل، بیش��تر، افرادی به وام های آن دست رس��ی پیدا می کنند که از 
توانمندی های معمول در جامعه ی کنونی برخوردار هستند. بر این اساس، افراد فقیر و 
نیازمند هنوز نتوانسته اند به طور کامل از این امکانات بهره بگیرند. در واقع این صندوق 
در تحقق اهداف عدالت جویانه ی دولت، توانمندی کاملی از خود به نمایش نگذاش��ته 
است. شاید یکی از دالیل این امر آن باشد که بسیاری از مسئولین در رده های اداری 
پایین، هنوز به این باور نرسیده اند که هدف اصلی این صندوق کمک به اقشار ضعیف 
و آسیب پذیر است. به همین دلیل، بیشتر در جهتی حرکت می کنند که اطمینان کامل 

داشته باشند، وام پرداخت شده در موعد مقرر باز پرداخت خواهد شد.
برقراری ارتباط مستقیم با جامعه و شناسایی مشکالت و تنگناهای آن می تواند تا 
حد زیادی این معضل را مرتفع سازد. در واقع، بیشتر نیازمندان جامعه ی کنونی ایرانی 
کس��انی هستند که از ابزارهای دست رسی به توانمندی های ارائه شده توسط دولت و 
یا مؤسسات خیریه و یا غیرانتفاعی محروم هستند. این افراد حتی اطالع کاملی از این 
امکانات و فرصت های ارائه ش��ده ندارند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت ضعف های 
موج��ود در این رابطه تنها به صندوق مهر امام رضا)ع( بر نمی گردد، بلکه بخش قابل 

مالحظه ای از آن، متوجه جامعه ی بهره بردار است.
رفع این مش��کل نیز در گروه اطالع رس��انی دقیق و کامل به افرادی اس��ت که 
می توانند و باید از این امکانات استفاده کنند. حتی در مواردی که حوزه ی کاری روستا 
و جمعیت زن روستایی است، این اقدام باید به صورت ارتباط نزدیک و حتی چهره به 
چهره انجام شود. در این ارتباط، اجرای طرح های تحقیقاتی، به خصوص آن هایی که در 

حوزه ی نیازسنجی به انجام خواهند رسید، ضروری به نظر می رسد.

نکته ی قابل توجه دیگر آن اس��ت که به دلیل فرهنگ بسته و سنتی موجود در 
مناطق مورد بررس��ی، بسیاری از زنان اجازه ی فعالیت در عرصه ی اجتماعی را ندارند. 
به همین دلیل افراد، ارتباط مس��تقیم با مؤسسات دولتی و خصوصی را نوعی عبور از 
خطوط قرمز خانوادگی تلقی می کنند. لذا کمتر به طور مستقیم به مؤسسات تأمین اعتبار 
و بانک ها به طور کلی و مؤسسه ی مهر امام رضا)ع( به طور خاص، مراجعه می کنند. به 
همین دلیل، دریافت وام آن ها با مشکالت بیشتری مواجه می شود. در نتیجه می توان 
گفت که ارتباط های مس��تقیم و معنادار به دست آمده در فوق، به جای آن که نشانگر 
ضعف صندوق مورد نظر باشد، به مشکالت و تنگناهای داخلی جامعه ی مورد بررسی 

بر می گردد.
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ـه اي  فرم و فرایندهاي رودخان
دشت خوزستان در کواترنــر

چكیده
ب��ه منظور نیل به توس��عه ي پایدار و مدیریت محیط، ش��ناخت و حفاظت از 
منابع آب و خاک براي رس��یدن به کش��اورزي باثبات و پایدار، از اهمیت بس��یار 
باالیي برخوردار است. رودخانه ها، به عنوان مجاري طبیعي انتقال بارش هاي جوي 
)آب( و آبرفت ها )خاک(، همواره مورد توجه جوامع انساني بوده و زندگي و تالش 
بسیاري از انسان ها را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار داده  اند.

رودخانه ها در معرض تغییر و تحوالت محیطي و انساني قرار دارند و کارهاي 
مهندس��ي رودخانه براي مطالعه ي »بده آبي«، »بده رس��وبي«، تغییر جهت مسیر 
رودخان��ه، عمق آبراهه، پهنه ي س��یل گیر و کیفیت آب، باید با ش��ناخت کافي از 
وضعی��ت ژئومورفولوژیک��ي و دیرین��ه ي جغرافیایي رودخانه باش��د. رودخانه هاي 
خوزستان از مهم ترین عوامل تأمین کننده منابع آب و خاک در منطقه بوده که در 
بستر سیکل هاي سرد و گرم کواترنر، تحوالت محیطي متعددي را سپري کرده  اند. 
آثار و ش��واهد به جا مانده از چنین تحوالتي، سرگذشت اقلیمي، مورفواستاتیکي و 

مورفودینامیکي آن ها را آشکار مي سازد. 
از ط��رف دیگر، چهره ي نهایي دش��ت خوزس��تان در کواترنر ش��کل گرفته 
و ش��ناخت رودخانه هاي منطقه نیازمند ش��ناخت وضعیت کواترنري آن  هاس��ت. 
با ش��ناخت دقیق تغییرات فرم زایي رودخانه ها در این دش��ت و تغییرات س��واحل 
خلیج ف��ارس، مي  توان با بینش��ي صحیح به مدیریت رودخانه ها و ش��ناخت زمین 

زیربناي دشت حاصل خیز خوزستان و سواحل آن پرداخت.

کلیدواژه  ها: دش��ت خوزس��تان، فرم و فرایندهاي رودخانه اي، نهشته هاي 
آبرفتي، کوارترنر

مقدمه
ام��روزه علم ژئومورفولوژي، به تبیین و تحلیل فرم و فرایندهاي ژئومورفیک 
موجود در س��طح زمین مي پردازد. این موضوع حاکي از حاکمیت دیدگاه سیستمي 
بر این علم اس��ت؛ برخالف ژئومورفولوژي دیویس��ي و ژئومورفولوژي کاتاکلیسم. 
در دیدگاه ژئومورفولوژي دیویسي، حاکمیت فرم هاي ارضي بر دیگر جنبه ها غلبه 
داش��ت و در دیدگاه ژئومورفولوژي کاتاکلیس��م، حاکمیت فرایندهاي ژئومورفیک 
بر دیگر جنبه ها مس��لط ب��ود. بنابراین، در ژئومورفولوژي ام��روزي تحلیل فرم و 
فرایند در عصر کنوني جاي گزین تحلیل فرم در عصر دیویس و فرایند در عصر 
دیدگاه کاتاکلیس��م شده است. به طور کلي، به مجموعه عوامل و نیروهاي دروني 
و بیروني که باعث ایجاد و تغییر در چشم انداز زمین شده، »فرایند« و به مجموعه 
ش��کل هاي ارضي که در نتیجه ي عملکرد فرایندهاي گوناگون ایجاد مي ش��وند، 

»فرم« گفته مي شود.
کواترنر جدیدترین و کوتاه ترین دوره ي زمین شناس��ي اس��ت. در این دوره با 
وجود کوتاهي، تحوالت زیادي در این مرحله از عمر زمین رخ داده است که شرایط 
جغرافیایي کنوني نتیجه و پیامد آن است. تحوالت شدید و متناوب اقلیمي که به 
پیدایش دوره هاي گرم و س��رد منجر ش��دند و هم چنین ظهور انسان، ویژگي هاي 
اصلي کواترنر هستند. کواترنر را از نظر اقلیمي و فرم زایي به دوره  هاي آناگلیشیال 

)سرد( و کاتاگلیشیال )گرم( تقسیم مي کنند.
در دوران کواترنر، به علت تغییرات گسترده ي اقلیمي و هم چنین پیشروي و 
پسروي آب دریاها در اثناي فازهاي یخچالي، و تغییرات سطح اساس رودخانه ها، 
نرخ فرسایش رودخانه اي بیش از دوره  هاي قبل و امروز بوده و فرم زایي رودخانه اي 
در این دوره  بس��یار فعال بوده است. پایین رفتن سطح آب دریاها و اقیانوس ها در 

افزايــيدانـش 

سیدحجت موسوي
دانشجوي کارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه اصفهان
عبدالحكیم تقي زاده
دانشجوي کارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه اصفهان
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دوره  هاي یخچالي )آناگلیش��یال(، رژیم آبي رودخانه ها را عوض کرده، و در بخش 
انتهایي رودخانه ها، فرسایش بستر فرایند غالب بوده است.

در دوره  هاي بین یخچالي )کاتاگلیشیال(، سطح آب دریاهاي آزاد باال رفته و 
براي اینکه رودخانه بس��تر خود را همسان با سطح آب دریاي باال رونده نگه دارد، 
رس��وب گذاري در بستر رودخانه  فرایند غالب بوده است. پادگانه هاي آبرفتي که در 
بس��یاري از رودخانه ها و خش��که  رودهاي ایران، خصوصاً ایران مرکزي مشاهده 
ش��ده، نش��ان دهنده ي این مطلب اس��ت. در هر کدام از این دوره  هاي سرد و گرم 
کواترنر، به س��بب تغییرات اقلیمي گس��ترده در س��طح زمین، رودخانه هاي دشت 

خوزستان نیز دچار تغییرات عمده اي مي شدند.
بستر دشت حاصل خیز خوزستان تمامًا پوشیده شده از رسوبات آبرفتي کواترنر 
اس��ت و دلتاها، خورها و بس��یاري از آثار  ژئوموفی��ک و موارریث اقلیمي موجود، 
حکایت از فرم زایي رودخانه اي در این منطقه دارد. در بستر پرتالطم دوران چهارم، 
رودخانه هاي منتهي به دش��ت خوزس��تان و خلیج فارس داراي وضعیتي ناپایدار و 
متغی��ر بوده اند. به علت باالرفتن س��طح آب خلیج ف��ارس در عهد حاضر، دهانه ي 
رودخانه ه��اي کنون��ي عمدتاً از نوع خلیجي اس��ت. در صورتي ک��ه در زمان  هاي 

کاهش سطح آب خلیج، دهانه ي رودخانه عمدتًا از نوع دلتایي بوده است.
دشت هاي متعدد کوچک و بزرگ استان خوزستان به طور عمده از نهشته هاي 
آبرفتي و رسوبات ریزدانه ي رودخانه هاي کرخه، کارون، دز، جراحي و هندیجان و 
شاخه هاي آن  ها پوشیده شده اند. به دلیل وجود اراضي وسیع و حاصل خیز و کثرت 
منابع آب و هم چنین ش��رایط مس��اعد اقلیمي، اغلب این مناطق از نظر اس��تعداد 
کش��اورزي کم نظیرند. چنان که فراهم آمدن امکان دو تا سه نوبت کشت در سال، 
خوزستان را در شمار مناطق استثنایي کشاورزي جهان و قطب بزرگ زراعي کشور 

به شمار آورده است.
به طور کلي، چهره ي نهایي دشت خوزستان در کواترنر شکل گرفته و شناخت 
رودخانه هاي منطقه، نیازمند شناخت وضعیت کواترنري آن هاست. با شناخت دقیق 
تغییرات فرم زایي رودخانه ها در این دشت و تغییرات سواحل خلیج فارس، مي توان 
با بینشي صحیح به مدیریت رودخانه ها و شناخت زمین زیربناي دشت حاصل خیز 

خوزستان و سواحل آن پرداخت.

هدف و روش تحقیق
پژوهش حاضر کوشیده است، با استفاده از مطالعات اسنادي و کتاب خانه اي، 
بررسي هاي میداني و با اتکا به روش تحلیلي � توصیفي، ضمن بررسي ویژگي هاي 
جغرافیاي طبیعي دش��ت حاصل خیز خوزستان، به بررسي و تبیین ژئومورفولوژي، 
فرم زایي رودخانه اي در دوره هاي یخچالي )آناگلیشیال( و بین یخچالي )کاتاگلیشیال( 
و رس��وبات آبرفتي جوان منطقه ي مطالعاتي بپردازد. با ش��ناخت فرم و فرایندهاي 
ژئومورفی��ک و فرم زایي هاي رودخان��ه اي دوران کواترنر در منطقه، مي  توان کمک 
شایاني به شناخت وضعیت ژئومورفولوژیکي آن کرد و در نهایت از آن  ها در مدیریت 

و برنامه ریزي محیطي به منظور نیل به توسعه ي پایدار بهره جست.

موقعیت ریاضي و ویژگي  هاي جغرافیایي منطقه ي مطالعاتي
دش��ت خوزس��تان در جنوب غربي ایران، بین 29 درج��ه و 57 دقیقه تا 33 
درجه ي عرض شمالي و بین 47 درجه و 40 دقیقه تا 50 درجه و 33 دقیقه طول 
ش��رقي واقع شده اس��ت. این دشت با وسعت 67130 کیلومتر مربع، 3/9 درصد از 
مس��احت کشور را در بر گرفته است. خلیج همیش��ه فارس ایران، مرز جنوبي این 
اس��تان را تشکیل مي دهد. رش��ته کوه هاي زاگرس و انشعابات غربي آن از شمال 
تا نواحي ش��رقي این استان کشیده ش��ده  اند. کوه پایه ها و دامنه هاي این ارتفاعات 
بر دشت هاي شمالي خوزس��تان مشرف هستند. از این رو، شیب عمومي جلگه ي 
خوزستان در جهت شمال به جنوب و به دلیل هموار بودن اراضي، مالیم است. به 
طوري که حداکثر ارتفاعات در دش��ت هاي شمالي استان به 150 متر و حداقل آن، 

در کرانه ي خلیج فارس، به صفر مي رسد.
آب و هواي این استان به طور کلي بیاباني گرم است، اما در مناطق شمال و 
شمال شرقي آن که کوهپایه هاي دامنه ي جنوبي زاگرس را شامل مي شوند، تنوع 
اقلیمي بیش��تري وجود دارد؛ به طوري که در این نواحي اقلیم هاي گرم و خش��ک 
تا نیمه مرطوب س��رد مشاهده مي شود. در خوزستان نیز مانند بخش اعظم فالت 
ایران، بارندگي به طور عمده در فصل پاییز و زمستان رخ مي دهد. دوره ي مرطوب 
سال از آبان تا اواخر اردیبهشت طول مي کشد و در دوره ي خشک، یعني اواخر بهار 
و فصل تابستان، میزان بارندگي صفر و یا بسیار ناچیز است میانگین بارش ساالنه 
در کل س��طح حوضه هاي آبریز رودخانه ي جاري در این دش��ت، 468 میلي متر و 

براي محدوده ي استان خوزستان حدود 265 میلي متر برآورد شده است.

متوس��ط دماي س��االنه حدود 25 درجه و تغییرات دما بین حداکثر 54 درجه 
در ماه هاي تیر و مرداد و حداقل 6- درجه ي س��انتي گراد در دي ماه است. حداکثر 
نم نس��بي به میزان 100درصد و حداقل آن 8 درصد ثبت ش��ده و متوسط تبخیر 
س��االنه در استان حدود 3100 میلیمتر برآورد ش��ده است. به طور کلي خوزستان 

تحت تأثیر سه نوع باد است:
1. اولین باد، جریان س��رد نواحي کوهس��تاني است که در زمستان به طرف 
خلیج فارس به حرکت درمي آید و هواي سردتري را در این فصل با خود به همراه 

مي آورد.
2. بادهاي ساحلي که در تابستان گاهگاهي از خلیج فارس مي وزند و رطوبت 

زیادي را با خود به جلگه هاي گرم مي برند که باد شرجي نیز نامیده مي شوند.
3. نامطلوب تری��ن موقعیت ها با وزش بادي به وجود مي آید که از عربس��تان 
مي وزد. این باد که به نام »س��موم« مشهور اس��ت، همیشه مقداري خاک و شن 
همراه دارد. عالوه بر این، این باد رطوبت زیادي را هنگام عبور از روي خلیج فارس 

در خود ذخیره مي کند.
نوع خاک در اس��تان خوزس��تان به صورت خاک هاي رسوبي و در بعضي از 
مناطق خاک هاي ش��ور و قلیایي و قهوه اي لیتوسل است. در نواحي غربي استان، 
س��طح منطقه تماماً از رسوبات آبرفتي دوران چهارم پوشیده شده است. از نزدیکي 
شهرهاي آبادان تا ماه شهر که نوار ساحلي این استان را تشکیل مي دهد، خاک هاي 
ماسه اي کاماًل قابل رؤیت هستند که احتمااًل نتیجه ي نوسانات آب خلیج فارس در 
دوران چهارم است. تپه هاي ماسه اي و شن زارهاي فراواني در شمال غرب و جنوب 
ش��رقي شهرستان اهواز قرار دارد که همه س��اله در اثر وزش بادهاي موسمي، به 

دلیل وجود این تپه ها، در ناحیه طوفان هاي شن ایجاد مي شود.
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بحث
الف( زمین شناسي و ژئومورفولوژي منطقه

حدود 60درصد از اس��تان خوزستان را نواحي دش��تي و کوهپایه اي تشکیل 
مي ده��د که بیش��تر آن ها با رس��وبات جوان کواترنري پوش��یده  ش��ده  اند. از نظر 
زمین شناس��ي، استان خوزستان را مي توان به دو قسمت چین نخورده تقسیم کرد. 
منطقه ي مورد مطالعه از نظر تقس��یمات زمین شناسي جزو واحد زاگرس محسوب 
مي ش��ود. واحد یا زون زاگرس یکي از بزرگ ترین واحدهاي زمین شناس��ي ایران 
اس��ت که فالت ایران را از س��مت غرب، جنوب غرب و قسمتي از جنوب محدود 
کرده اس��ت. این واحد ساختماني، یکپارچه ترین توده ي کوهستاني ایران محسوب 
مي ش��ود و مجموعه ناهمواري  هاي جنوبي ایران را تا تنگه ي هرمز تحت پوشش 
خ��ود دارد. این واحد به س��ه زیرمجموعه ي زاگرس مرتف��ع، میاني و چین خورده 

تقسیم مي شود.
منطقه ي م��ورد مطالعه از نظر کلي به واحد زاگ��رس چین خورده تعلق دارد 
و ب��ه ص��ورت جزئي تر، مي ت��وان آن را به دو بخش چین خ��ورده و چین نخورده 
تقسیم کرد. اروند تا هندیجان، جزو مناطق چین نخورده و هندیجان تا انتهاي مرز 
ش��رقي استان با بوش��هر، جزو واحد چین خورده محسوب مي شوند. از ویژگي هاي 
واحد چین نخورده مي توان به وجود رس��وب هاي تقریبًا س��الم مانده از پالئوزوئیک 
تاس��نوزوئیک و هم چنین فقدان آتشفشان هاي س��نوزوئیک انعکاس یافته است. 
از ای��ن رو، این بخش از زاگ��رس برخالف بخش هاي ش��دیداً چین خورده ي آن، 

توپوگرافي هموار پیدا کرده است و به آن زاگرس چین نخورده گفته مي شود.

واحد دوم از هندیجان تا مرز اس��تان بوش��هر را دربرمي گیرد. کناره  هاي 
خلیج ف��ارس در ای��ن مح��دوده از لحاظ پیک��ر زمین س��اختي، ادامه ي چین 
خوردگي هاي زاگرس به حس��اب مي آیند. به همین دلیل، دنباله ي چین هاي 
زاگرس به داخل خلیج فارس نیز کش��یده شده است و تعدادي از جزایر آن را 
دربرمي گی��رد. جنس زمین هاي آن آهکي و مرجاني اس��ت و در نقاط زیادي 

به طور موضعي تحت تأثیر زمین س��اخت نمک نیز قرار گرفته اس��ت.
جلگه  ي خوزس��تان بر سطح س��اختمان زاگرس چین نخورده و صفحه ي 

عربس��تان توس��عه یافته اس��ت.
م��رز این دو واحد را در س��طح زمین، برجس��تگي هاي کم ارتفاع اطراف 
اهواز تعیین کرده اس��ت. ساختمان چین خورده و رورانده ي این برجستگي ها، 
با روند ش��مال غربي � جنوب شرقي، در حقیقت نخس��تین طاقدیس زاگرس 
محس��وب مي ش��ود. بنابراین، ساختمان جلگه ي خوزس��تان در مقیاس وسیع 
س��اده  و در برخورد با زاگرس نیز داراي چین  هاي بس��یار مالیم و باز است. 
ب��ه طوري که حتي بدون در نظر گرفتن عامل فرس��ایش، زیر بناي جلگه ي 
خوزستان س��رزمین نسبتًا همواري را تش��کیل مي داده است. آب هاي روان، 
م��واد حاص��ل از فرس��ایش کوه  هاي زاگرس را در س��طح چنین س��اختماني 
رس��وب گذاري و ش��کل کنوني را به آن بخشیده اس��ت. وسعت زیاد و شکل 
یکنواخت جلگه ي خوزس��تان نیز در اصل تابع س��اختمان س��اده و هموار آن 
اس��ت. در این مح��دوده، تنها برآمدگي ه��اي کم ارتفاع اطراف اهواز ش��کل 

یکنواخ��ت آن را ب��ر ه��م زده ان��د.
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نگاره ي 2. مقطع زمین شناسي قسمتي از جلگه ي خوزستان از کوه آسماري تا جنوب غرب اهواز )اقتباس از مقاطع زمین شناسي 500000 :1 وزارت نفت(

� جاي شکل �

نگاره ي2 توس��عه ي عرضي جلگه  هاي آبرفتي بر پیکره ي دشت خوزستان را 
به خوبي نشان مي دهد. شکل ظاهري جلگه ها حاصل تراکم آبرفت هاي جوان در 
فواصل قوس هاي مالیم طاقدیس هاس��ت و تنها در جاهایي که قلل طاقدیسي از 
میان آبرفت  ها س��ر برآورده اند س��بب به هم خوردن شکل یکنواخت این جلگه  ها 

شده اند.

ب( رسوبات آبرفتي کواترنري
در منطقه ي مورد مطالعه ، به جز قس��مت کوچک��ي از کنگلومراي بختیاري 
در شمال، رخنموني از س��ازندهاي حوضه ي آبریز مشاهده نمي شود و مشخصات 
لیتولوژیکي دش��ت با حوضه ي آبریز کاماًل متفاوت است. رسوبات آبرفتي کواترنر، 
شامل رسوبات آبرفتي دانه ریز، سیالبي، بادرفتي، تبخیري و نهشته هاي داراي مواد 

آلي، در سطح دشت قابل رؤیت هستند.
رسـوبات آبرفتي ریزدانه: این رس��وبات در حد سیلت و رس، در طول 
مسیر پیچان رودها تشکیل شده اند رسوبات مذکور حاصل فرسایش آبي واحدهاي 
س��نگي حوضه هاي آبریز این رودخان��ه، در مناطق مجاور هس��تند. در حوضه ي 
آبریز کارون، س��ازندهاي متفاوتي رخنمون دارند که در اثر عملکرد فرسایش آبي 
هدایت مي ش��وند و باقي در دشت خوزستان و از جمله در دشت میان آب ته نشین 

مي شوند.
نهشته هاي سیالبي: نهشته هاي سیالبي، به هنگام سیالب در بخش هاي 
وسیعي از دشت بر جاي گذارده شده اند. نهشته هاي مذکور غالباً از الیه هاي رس، 

رس س��یلت دار و ماس��ه تش��کیل ش��ده  اند که به طور متناوب روي یکدیگر قرار 
مي گیرند. قس��مت اعظم رسوبات س��طحي در منطقه ي مورد مطالعه  را رسوبات 
رودخانه اي تش��کیل مي دهند که هرچه از س��مت شمال به جنوب پیش مي رویم، 
ب��ر س��نگیني بافت خاک افزوده مي ش��ود. بدین ترتیب مالحظه مي ش��ود که در 
قسمت عمده اي از اراضي منطقه ي مورد مطالعه، خاک داراي بافت سنگین است. 

خاک هاي متوسط و سنگین بافت، داراي قابلیت نفوذ متوسط تا ضعیف هستند.
وجود الیه هاي ماس��ه اي در میان الیه هاي رس��ي، سبب عمده ي فرسایش 
سواحل رودخانه است و در بعضي قسمت ها، منظره ي فرسایشي پلکاني در مجاور 
رودخانه ها ایجاد کرده است. هم چنین، فرسایش و غارکني الیه  هاي سست زیرین 
که در میان سیالب ش��دت مي گیرد، سبب سقوط و تخریب الیه  هاي چسبنده ي 
فوقاني مي ش��ود. بخش هاي مقاوم کناره ها در این منظر، از رس یا رس سیلت دار 

تشکیل شده اند.
رسـوبات بادرفتـي: افزون بر آن چه ذکر ش��د، در امت��داد رودخانه هاي 
خوزس��تان، »باد نشسته« هایي نیز وجود دارند. این ماسه ها بخش هاي متشکل از 
تلماس��ه ها را به وجود آورده اند که به صورت محدوده هایي با وسعت بسیار کم در 

جاي جاي دشت دیده مي شوند.

ج( فرسایش پذیري حوضه
ظرفیت فرسایش پذیري حوضه ي آبریز را با توجه به سازندهاي تشکیل دهنده ي 
عوارض و مجموعه ي عوامل فیزیکي و دینامیکي مي توان به س��ه گروه متفاوت 

به شرح زیر تقسیم کرد:
گروه سـنگ هاي بـا میزان فرسـایش و درجه ي رسـوب زایي 
ضعیف: این گروه از سنگ ها بیشتر در زون زاگرس )هر دو زیرپهنه ي بلند زاگرس 
چین خورده و زاگرس رانده ش��ده( گس��ترش داش��ته اند و سنگ آهک، آهک هاي 
ماس��ه اي، دولومیت ها، الیه هاي مقاوم و سخت موجود در سازندهاي گوناگون، و 

کواترنر جدیدترین و کوتاه ترین دوره ي زمین شناسي 
است. در این دوره با وجود کوتاهي، تحوالت زیادي 
در این مرحله از عمر زمین رخ داده است که شرایط 

جغرافیایي کنوني نتیجه و پیامد آن است
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باالخره کنگلومراهاي تشکیل دهنده ي سازند بختیاري را شامل مي شوند. در مسیر 
جریان رودخانه هاي سرچشمه گرفته از زاگرس، سهم رسوبات فرسایش آبي که از 

این گروه از سنگ ها به رودخانه وارد و حمل مي شوند، اندک است.
گـروه سـنگ هاي بـا میـزان فرسـایش و درجه  رسـوب زایي 
متوسط: این سنگ ها شامل ماسه سنگ، شیل و انیدریت مي شوند که با وسعت 
بیش��تري در زون زاگرس گس��ترش دارند. این گروه شامل الیه هایي از واحدهاي 
پرمین � کرتاس��ه اس��ت که در حوضه ي آبریز رودخانه ي کارون، جراحي و زهره 
داراي رخنمون نسبتاً زیاد است. میزان نهشته هاي فرسایشي ناشي از این دسته از 

سنگ ها در رودخانه ي کارون و زهره نسبت به دسته ي اول بیشتر است.
گروه سـنگ هاي با میزان فرسـایش و درجه ي رسـوب زدایي 
زیاد: این س��نگ ها غالبًا از نوع مارن، ماس��ه س��نگ، آهک ه��اي مارني و مانند 
آن هس��تند و در حوضه ي آبریز کارون با وسعت قابل مالحظه اي گسترش دارند. 
سنگ هاي مذکور بیش��تر الیه هاي مارني متعدد موجود در سازندهاي گچساران، 

میشان و آغاجاري را شامل مي شوند.

د( قلمرو فرم زایي رودخانه اي منطقه طي دوره هاي سرد و گرم کواترنر
حدود 70 درصد س��طح زمین به وس��یله ي رودخانه ها ش��کل مي گیرند. هر 
س��اله حجمي مواد جامد و محل��ول از زمین ها به وس��یله ي رودخانه ها به دریاها 
برده مي ش��وند که معادل کم شدن س��طح زمین برابر یک متر مربع در هر 1500 

سال است.
تمام��ي حوضه هاي رودخانه اي محور ش��مالي و ش��مال غربي خلیج فارس، 
ب��ه خصوص حوضه ه��اي رودخانه اي م��ورد بحث، از نوع حوضه ه��اي برون ریز 
)اگزروئیک( محس��وب مي شوند. لذا مقارن با دوره هاي یخ بندان زمین، هم زمان با 

پایین رفتن سطح اساس خلیج فارس، عملیات فرم سازي رودخانه ها نیز در اقصا نقاط 
حوضه ها، به ویژه در قسمت هاي مصب، تغییر کرده است. از طرف دیگر، هم زمان با 
استیالي دوره هاي بین یخچالي، با پیشروي آب خلیج فارس، قلمرو رودخانه ها تغییر 

کرده و قسمت هاي پایاب با تراکم و انباشت مواد رودخانه ها روبه رو شده است.
در اثن��اي فازه��اي گوناگون یخچال��ي )آناگلیش��یال(، با توجه ب��ه این که 
منطق��ه داراي اقلیم مج��اور یخچالي بوده، وضعی��ت آب و هوایي منطقه مرطوب 
و نیمه مرطوب بوده اس��ت که بالطبع رودخانه ها نیز نسبت به امروز بسیار پر آب تر 
بوده اند. در اثناي این فازها، آب دریاهاي آزاد پایین رفته )به خاطر محبوس ش��دن 
حج��م زی��ادي از آب ها در یخچال  ه��اي قاره اي( و به تب��ع آن، خلیج فارس نیز به 
س��مت تنگه ي هرمز پس��روي کرده و طول رودخانه ها بس��یار زیاد شده و فعالیت 
فرم زایي رودخانه اي در منطقه ، کاوش و حمل رس��وب بوده است. اما با فرارسیدن 
فازهاي بین یخچالي )کاتاگلیشیال(، منطقه رو به خشکي مي گرایید و تقریباً داراي 
اقلیم خش��ک و نیمه خشکي مي ش��د. در نتیجه ، دبي رودخانه ها نیز به شدت افت 
 مي کرده و خش��کي بر منطقه حکم فرما مي شده است. هم چنین، به دلیل پیشروي 
خلیج فارس )در نتیجه ي ذوب یخچال هاي قاره اي و باالآمدن سطح دریاهاي آزاد(، 

طول رودخانه ها نیز کوتاه تر مي شده است.
بنابراین، تغییر بیالن انرژي و مواد رودخانه ها و نیز سطح اساس این حوضه ها 
)خلیج فارس( و سایر پارامترهاي ژئومتریک آن ها، از جمله نقطه ي خنثي، فرم هاي 
طولي و عرضي، مس��یر رودخانه ها، موقعیت دلتاها و روابط فضایي و هندس��ي بین 
فرم و فرایندهایشان، در اقصا نقاط این حوضه ها به هم ریخته است. الزم به یادآوري  
اس��ت سازوکار تشکیل تراس ها ائوس��تاتیکي خلیج فارس و تراس هاي رودخانه اي 
حاش��یه ي این بستر آبي طي دوره هاي سرد و گرم از نظر تکوین، روندي معکوس 

را سپري کرده است.

دوره هاي 
تناوبي

سطح تراز
آب خلیج 

فارس

ارتفاع مرز
برف دائمي
در ارتفاعات

زاگرس

طول 
رودخانه هاي
دشت

خوزستان از
سرچشمه تا 

نصب

ارتفاي سطح 
اساس رودخانه هاي

دشت
خوزستان

سیستم هاي 
شكل زاي موجود در 

منطقه به ترتیب
از ارتفاعات

زاگرس تا ساحل 
خلیج فارس

كاتاگلشیال
)دوره گرم(

روند 
صعودي

روند 
صعودي

جنب یخچالي، روند صعوديروند نزولي
فلوویال

)آب هاي روان(،
پدیمانتاسیون، باد،

آب هاي راكد

آناگلشیال
)دوره سرد(

یخچالي، جنب روند نزوليروند صعوديروند نزوليروند نزولي
یخچالي،  فلوویال

)آب هاي جاري(،
پدیمانتاسیون، 

آب هاي راكد

40 800 160 240 320

خلیج فارس کنونی

مرز خلیج فارس در گاتاگلشیال

32040 800 160 240

مرز خلیج فارس در آناگلشیال

خلیج فارس کنونی

نحوه ي تغییر آب خلیج فارس و عناصر وابسته به آن در منطقه ي مطالعاتي در دوره هاي سرد و گرم کواترنر. روند 
صعودي یا نزولي در دوره هاي گوناگون، به طور نسبي و بر اساس دوره ي قبل بیان شده است.

نگاره ي 4. نقشه ي خطوط ساحلي خلیج فارس در دوره ي سرد )اقتباس از رامشت(نگاره ي3. نقشه ي خطوط ساحلي خلیج فارس در دوره ي گرم )اقتباس از رامشت(

در دوران کواترنر، به علت تغییرات گسترده ي 
اقلیمي و هم چنین پیشروي و پسروي آب دریاها 
در اثناي فازهاي یخچالي، و تغییرات سطح اساس 
رودخانه ها، نرخ فرسایش رودخانه اي بیش از 
دوره  هاي قبل و امروز بوده و فرم زایي رودخانه اي 
در این دوره  بسیار فعال بوده است
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نگاره ه��اي 3 و 4، نمایانگر محدوده ي گس��ترش آب ه��اي خلیج فارس 
در دوره ه��اي گرم و س��رد هس��تند. با افزای��ش وس��عت آب خلیج فارس در 
دوره هاي گرم، طول رودخانه  ها به علت افزایش ارتفاع نس��بي سطوح اساس، 
از سرچش��مه تا مصب و هم  چنین مح��دوده ي فعالیت آب هاي جاري کاهش 
مي یافته و به ارتفاعات باالتر منتقل مي ش��ده اس��ت. سیس��تم هاي شکل زاي 
موجود در منطقه و عناصر وابس��ته به آن  ها نیز، ب��ه تبعیت از تغییرات اقلیمي 
دوره هاي س��رد و گرم، تغییر مي کردند. در دوره ي س��رد نیز عکس موارد قبل 

رخ م��ي داد.
ب��ا مالحظ��ه ي فتوموزائی��ک تصاویر ماه��واره اي لندس��ت محدوده ي 
مطالعات��ي و نقش��ه هاي هیدروگراف��ي س��واحل خلیج ف��ارس، رابط��ه ي بین 
بی��الن آب��ي و گس��تردگي رودخانه ها و تکوی��ن جلگه هاي س��احلي آن ها به 
راحتي قابل مش��اهده اس��ت. گرچه جلگه هاي س��واحل ش��مالي خلیج فارس 
در کنت��رل پدیده ه��اي تکتونیکي و س��اختمان هاي زمین شناس��ي قرار دارند، 
لیک��ن ن��وع رژیم هاي آبي رودها، وس��عت حوضه ها و نیز موقعی��ت اقلیمي � 
جغرافیایي، درجه ي تکوین جلگه هاي س��احلي و میزان فرس��ایش سازندهاي 
زمین شناس��ي را تحت تأثیر مس��تقیم قرار داده اند. ای��ن موضوع به خوبي در 
جلگه ي خوزس��تان مشود اس��ت که حجم عظیم رسوب گذاري، ساختمان هاي 

زمین شناس��ي را ضمن فرس��ایش، در زیر رس��وبات مدفون س��اخته اند.

ه�( فرم زایي رودخانه هاي مورد بررس��ي در خطوط س��احلي
بای��د اذعان داش��ت که تغییرات خطوط س��احلي خلیج فارس در اس��تان 
خوزس��تان تح��ت تأثیر حجم رس��وبات رودخانه اي قرار دارن��د، به طوري که 
دمرگان معتقد اس��ت ک��ه فرایند رس��وب گذاري رودخان��ه اي دجله، فرات، 
کارون و کرخه توانس��ته اس��ت خط س��احلي خلیج فارس را به جنوب ش��رقي 

انتقال دهد و باعث پیش��روي خش��کي به س��مت خلیج فارس ش��ود.
این نرخ پیش��روي توس��ط برخي محققان محاس��به ش��ده است. در این 
رابطه مي توان به پژوهش هاي رولنسـن اس��تناد کرد. وي معتقد اس��ت که 
جلگه هاي شمال غربي، هر سال حدود 50 متر به سمت خلیج  پیش مي روند و 
هر 60 س��ال بیش از 3000 متر مربع از وسعت آب هاي آن کاسته و بر خاک 
س��رزمین عراق و جلگه ي خوزستان افزوده مي شود. طي 3000 سال گذشته، 
س��رزمین هاي جدیدي به جلگه هاي س��احلي و کرانه هاي خلیج فارس افزوده 
ش��ده  اند. به عبارت دیگ��ر، به همین میزان از وس��عت آب ه��اي خلیج فارس 
کاس��ته شده اس��ت. بنابراین عمر دلتاهاي رودخانه اي محدوده ي مطالعاتي از 

چندهزار س��ال اخیر عقب تر نمي رود.
بخش وس��یعي از خطوط س��احلي اس��تان خوزستان ناش��ي از فرم زایي 
رودخانه هاي متعدد آن اس��ت. از بزرگ ترین حوضه هاي آبي منتهي به استان 
خوزس��تان، مي توان از اروند، کارون، کرخه، دز، جراح��ي و هندیجان نام برد 
ک��ه در اثناي دوران چهارم، تغییرات فراواني در خطوط س��احلي خلیج فارس 

ایج��اد کرده  ان��د.
سواحل دلتایي یا رودخانه اي: از مهم ترین تغییراتي که رودخانه هاي 
خوزس��تان در فرم زایي س��احلي ایجاد کرده اند، مي  توان به س��واحل دلتایي یا 
رودخانه اي اش��اره کرد. این سواحل تحت عنوان مصب ها شناخته مي شوند که 
ش��امل مصب هاي مهمي از قبیل کارون، هندیجان، اروندرود، زهره، بهمنشیر 

و جراحي هس��تند. چنین س��واحلي در قلمرو خورها نیز مطرح اس��ت.
اکثر رودخانه هاي ش��مال غربي خلیج فارس، به دلیل کم ش��دن شیب در 
قس��مت  هاي مصب ش��ناخته مي شوند، مانند کارون  جراحي، و یا به واسطه ي 
همین کمي ش��یب دچار تغییر مس��یر مي شوند، باز هم مثل رودهاي کارون و 

کرخه و حتي دجله و فرات که تا به حال چندین بار تغییر مس��یر داده اند.
خورها: در سواحل شمالي خلیج فارس، به خصوص در استان خوزستان، 
دهانه ي اکثر رودخانه ها و یا بخش��ي از امتداد رودها تحت تأثیر ش��یب کم، و 
عوامل تکتونیکي سواحل، دچار آب گرفتگي جزر و مدي مي شود. و در نتیجه، 
مجموعه اي تحت عنوان خور، خور � مصب و خور � مس��یل به وجود مي آورد. 
به عب��ارت دیگر، خورها ش��امل تمامي مصب هاي رودخانه ها و یا پیش��روي 

زبانه هاي آب دریا به داخل خش��کي مي ش��وند.
در س��واحل شمالي خلیج فارس، حدود 200 خور اصلي و مهم وجود دارد 
که 90 فقره از آن ها در اس��تان بوش��هر، 80 فقره در اس��تان هرمزگان و 26 
فقره در اس��تان خوزستان واقع شده  اند. البته خورهاي مصنوعي نیز به صورت 
نهرهاي آبي در حاش��یه ي خورهاي اصلي احداث ش��ده  اند که تعدادش��ان به 

حدود 50 فقره مي رس��د. عظیم  ترین خورها در جلگه ي خوزس��تان قرار دارند.

جمع بن��دي و نتیجه گی��ري
دشت خوزستان از مهم ترین جلگه هاي آبرفتي ایران است که از جنبه  هاي 
گوناگ��ون، از جمله وجود منابع نفت و گاز فراوان و منابع آب و خاک غني براي 
کشاورزي از اهمیت باالیي برخوردار است. این دشت از نظر ژئومورفولوژیکي و 
زمین شناس��ي از زیر بخش  هاي پهنه ي زاگرس است و تحت عنوان »زاگرس« 
چین نخورده« ش��هرت دارد. فرم ها و فرایندها غال��ب ژئومورفیک منطقه از نوع 
فرسایش آب هاي جاري و یا رودخانه اي است که چشم انداز فعلي خود را مدیون 
فعالیت هاي رودخانه اي و نهشته هاي رسوبي منشأ گرفته از زاگرس و حمل این 

رس��وبات در دوران کواترنر به وس��یله ي رودخانه هاس��ت.
در جلگه ي خوزستان فعالیت رودخانه اي در طول دوره هاي متفاوت سرد و 
گرم دوران کواترنر، به دلیل تغییر سطح اساس خلیج همیشه فارس ایران، متغیر 
بوده و هم زمان با دوره هاي گرم، در ارتفاعات باالتر و هم زمان با دوره هاي سرد 
در ارتفاعات پایین تر متمرکز مي ش��دند. از جمله فرم هاي رودخانه اي این منطقه 
مي ت��وان به پادگانه ه��اي رودخانه اي و دریایي، پیچان رودها، خورها، س��واحل 
دلتایي و رودخانه اي و دش��ت هاي رس��وبي متعدد اشاره کرد. این دشت به علت 
وجود رس��وبات آبرفتي از ظرفیت هاي بسیار باالي کشاورزي برخوردار است که 
در جهت ایجاد فرایند توس��عه ي پایدار، مي توان از این منطقه بهره هاي فراواني 
ب��رد. ناگفته نماند که در اثر حمل رس��وبات توس��ط رودخانه ه��اي گوناگون به 
خلیج فارس، همه س��اله از میزان قابل توجهي از وس��عت و عمق آب هاي آن در 
قسمت شمال خلیج کاسته مي شود و در صورت تداوم در آینده اي نه چندان دور، 
با معزل و خطر خشکي و نابودي روبه رو خواهد بود که این موضوع از جنبه هاي 

متفاوت، پیامدهاي س��ویي را براي دولت و ملت ایران در پي خواهد داش��ت.
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در جلگه ي خوزستان فعالیت رودخانه اي در طول دوره هاي 
متفاوت سرد و گرم دوران کواترنر، به دلیل تغییر سطح 

اساس خلیج همیشه فارس ایران، متغیر بوده و هم زمان با 
دوره هاي گرم، در ارتفاعات باالتر و هم زمان با دوره هاي 

سرد در ارتفاعات پایین تر متمرکز مي شدند

يی
هما

ف 
هات

س:
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 )AHP( پهنه بندی خطــــر زمین لغــــزش در شهرستـــان اردلبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

دکتر محسن رنجبر

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری
پریسا روغنی

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی )ژئومورفولوژی(

چكیده

پای��داری و ناپای��داری ش��یب های طبیعی، یک��ی از عواملی اس��ت که در 

برنامه  ریزی ه��ا و مکان یابی انواع کاربری ها نقش تعیین کننده ای دارد. مطالعه ی 

حرکات توده ای و احتمال وقوع این پدیده می تواند در برنامه ریزی ها کاربرد داشته 

باش��د. پهنه بندی حرکات دامن��ه ای، یکی از روش هایی اس��ت که به کمک آن 

می توان مناطق بحرانی را به لحاظ پایداری ش��یب مشخص کرد. بررسی آماری 

پارامتر شیب نشانگر آن است که با افزایش میزان شیب دامنه، ظرفیت ناپایداری 
افزایش می یابد.

تحقیق حاضر با هدف انتخاب و شناس��ایی مهم ترین و مؤثرترین عامل در 

وقوع زمین لغزش در شهرس��تان اردل در استان چهار محال و بختیاری به انجام 

رسیده است. با توجه به مطالعات انجام شده درباره ی عوامل مؤثر در وقوع زمین 

لغزش، نتایج حاصل از طریق نقش��ه های شیب، جهت شیب، سنگ شناسی، نوع 

کاربری اراضی، فاصله از گسل و شبکه ی آبراهه به دست آمده اند. وزن هر یک از 

عوامل نیز از روش »تحلیل سلس��له مراتبی« و با مقایسه ی زوجی عوامل مذکور 

محاس��به شد. پس از تهیه ی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش و با توجه به وزن 

نهای��ی هر عامل، به این نتیجه می رس��یم که عامل ش��یب در شهرس��تان اردل 

مهم ترین عامل زمین لغزش است و سنگ شناسی به عنوان دومین عامل مؤثر بر 

میزان زمین لغزش منطقه ی مورد نظر، اثر گذار است.

کلید واژه: پهنه بندی خطر زمین لغزش، تحلیل سلس��له مراتبی، مقایسه ی 
زوجی، اردل.

مقدمه

یکی از بالیا و حوادث طبیعی که خس��ارات زیاد و معمواًل تلفات انسانی نیز 

به همراه دارد، حرکات دامنه ای و به ویژه زمین لغزش است. از آن جا که پیش بینی 

زمان زمین لغزش هنوز امکان پذیر نیس��ت و ابزاری برای این مهم تاکنون عرضه 

نشده است، لذا شناسایی مناطقی که زمین لغزش در آن ها بیشتر است و هم چنین 

رتبه بندی آن ها، می تواند ما را از خطرات ناشی از آن ها مصون دارد یا آسیب های 

ناش��ی از آن ها را به حداقل برساند ]اسفندرانی، 1375[. بنابراین، شناخت عوامل 

مؤث��ر ب��ر زمین لغزش و پهنه بندی خطرات ناش��ی از آن در مناط��ق گوناگون، از 

نیازهای اساس��ی و بس��یار مهمی اس��ت که برنامه ریزان و سیاست گذاران به آن 

محتاج ان��د و هر برنامه ری��زی و تصمیم گیری بدون آن در مناطقی که اس��تعداد 

لغزش در آن وجود دارد، عالوه بر خطرات انس��انی، موجب هدر رفتن منابع مالی 
خواهد بود.

در روش »تحلیل سلسله مراتبی«AHP( 1( با روشی منطقی، عوامل مؤثر 

در زمین لغزش وزن دهی و اولویت بندی می شوند و قابلیت تکرار آن باعث می گردد 

تا نتایج به دقت بیشتری بررسی شوند. دیگر آن که چندین عامل را به طور هم زمان 

می توان مورد مطالعه قرار داد تا در مقایس��ه ی زوج��ی آن ها، اولویت بندی نهایی 
مشخص شود.

مهارت هاي
 جغرافیــــايي

يی
هما

ف 
هات

س:
عک
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 )AHP( پهنه بندی خطــــر زمین لغــــزش در شهرستـــان اردلبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

معرفی منطقه ی مورد تحقیق

شهرس��تان اردل در جنوب غربی اس��تان چهارمحال بختی��اری قرار دارد و 

موقعی��ت آنَ 54 ْ 50 ت��اَ 1 ْ 51 ط��ول جغرافیای��ی وَ 35 ْ 31 ت��اَ 14 ْ 32 عرض 

جغرافیایی قرار دارد. مس��احت شهرس��تان بالغ بر 2587/5 کیلومتر مربع است که 

یک پنجم خاک اس��تان را در برگرفته و در ارتفاع 1980 متری از سطح دریاست. 

این شهرس��تان از شمال به شهرستان فارس��ان، از جنوب به بخش مرکزی دهذر 

شهرستان ایذه، از شرق به شهرستان لردگان و از غرب به بخش شوراب شهرستان 

فارسان منتهی می شود. آب وهوای این ناحیه تحت تأثیر توده ی هوای مدیترانه ای 

اس��ت که از غرب وارد می ش��ود. اقلی��م این منطقه بر اس��اس طبقه بندی اقلیمی 

»آمبرژه« از نوع اقلیم سردسیر است ]علیجانی، 1386[. 

این شهرس��تان از نظر واحدهای زمین ساختی � رس��وبی در قلمرو زاگرس 

�ورده( ق��رار دارد ]دروی��ش زاده، 1371[. این 
)زاگ��رس مرتف��ع و زاگرس چین خ�

شهرس��تان با توجه به تقس��یم بندی ژئومورفولوژی بر اساس شکل زمین، مشتمل 

ب��ر واحد کوهس��تان و واح��د تپه ماهور اس��ت ]عالیی طالقان��ی، 1381[. از نظر 

توپوگرافی، بیش از 90 درصد از وسعت شهرستان اردل را قلل مرتفعی چون کوه 

میلی، س��الدران، دیناران، کالر، شلیل و سبزکوه تش��کیل داده است و بقیه ی آن 

توسط تپه ماهورها احاطه شده است. از نظر چینه شناسی دارای کهن ترین رسوبات 

اس��ت که رخنمون آن ها در گستره ی مورد بررس��ی عبارت اند از آهک های رنگ 

رودیس��ت دار متعلق به بخش زیرین کرتاسه ی باالیی که با یک نبود چینه شناسی 

همراه با دگرش��یبی، به وسیله ی رسوبات قرمز رنگ مارنی گچی )ائوسن( پوشیده 

شده است. روی این رسوبات، آهک آسماری الیگوسن قرار دارد )کوه سنگ نک(. 

جوان تری��ن رس��وبات را پادگانه های رودخانه ای ش��امل کنگلوم��رای کم و بیش 

درش��ت با س��یمان آهکی رسی و الیه های س��یلتی مارنی با رنگ روشن تشکیل 

داده اس��ت. این منطقه دارای گس��ل های فراوان بزرگ و کوچک اس��ت، از جمله 

گس��ل های اردل و دوپالن که دارای جهت ش��مال غرب و جنوب ش��رق هستند. 

از نظر هیدرولوژی، سرش��اخه های پرآب ترین رودخانه های کش��ور، یعنی کارون و 
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زاینده رود، در شهرس��تان اردل واقع شده اس��ت و مهم ترین حوضه های آبریزاین 
شهرستان عبارت اند از: بازفت، کوهرنگ، بهشت آباد و زاینده رود.

ضمناً در جدول1، ترجیح هر عنصر بر خودش برابر واحد )یک( است و بدیهی 
اس��ت، چنان چه ترجیح عنصر A بر عنصر B برابر 2 باش��د، ترجیح عنصر B بر 

عنصر A برابر 1/2 خواهد بود.

مواد و روش ها
در انجام این تحقیق از نقشه های توپوگرافی 50000:  1 و 250000: 1 سازمان 
 NH 39�2 ،اردل NH 39�2 جغرافیای��ی ارت��ش به ترتیب ش��یت های ش��ماره ی
رامهرمز، NI 39�14 ش��هرکرد، و نیز نرم اف��زار »ARCGIS« و »EXCEL« و 
مجموعه منابع اطالعات علمی در زمینه ی آب و هوا، ژئومورفولوژی و زمین شناسی 

در رابطه با موضوع تحقیق استفاده شده است. 
روش تحلی��ل در این تحقی��ق، به لحاظ وجود چندین معی��ار، روش تحلیل 
سلسله مراتبی اس��ت که از جامع ترین روش های تصمیم گیری به ویژه در مواردی 
اس��ت که تعداد معیارها زیاد اس��ت. از مزایای اصلی این روش آن است که امکان 
مقایس��ه ی معیارهای کّمی و کیفی را در کنار یکدیگر فراهم می س��ازد. در روش 
مذکور، عناصر هر س��طح با عنصر مربوط به خود در سطح باالتر به صورت زوجی 
مقایس��ه و وزن آن ها محاسبه می شود. سپس با تلفیق وزن های مذکور که همان 
وزن های نس��بی هس��تند، وزن نهایی گزین��ه که آن را »وزن مطل��ق« می نامیم، 
مش��خص می شود ]قدس��ی پور، 1387[. از دیگر نکات قابل توجه آن است که در 
تصمیم گیری در این روش، معیارهای کمی اعم از پیوسته و گسسته، با ترجیحاتی 
که در جدول 1 آمده اند، همگی در کنار معیارهای کیفی به صورت بسیار ساده بیان 
می شوند. در نهایت، همان گونه که فورمن معتقد است: یک سیستم تصمیم گیری 
باید قابلیت فرموله کردن مسئله را داشته باشد، این روش گزینه های متفاوت اعم 
از کمی و کیفی، گسسته یا پیوسته را در نظر می گیرد، امکان تلفیق آن ها را فراهم 

می آورد و نهایتًا  آن ها را فرموله می سازد ]پیشین[.
ب��رای مثال، در انتخ��اب یک منزل از بین چند منزل، با داش��تن معیارهایی 
هم چون قیمت، فاصله از مدرس��ه، دست رس��ی به اتوبان، راحتی، نمای ساختمان 
و غیره، هر معیار جداگانه برای تمامی منازل به صورت زوجی مقایس��ه و سپس با 
ترکیب وزن آن ها، منزل مورد نظر مشخص می شود. قابل ذکر است در مقایسه ی 
 A معیارها، از قضاوت ش��فاهی اس��تفاده می کنیم. بدین صورت که اگر دو عنصر
و B با یکدیگر مقایس��ه ش��وند، ترجیح عنصر A بر عنصر B یکی از حاالت در 

جدول1 خواهد بود.

مقدار عددیترجیحات )قضاوت شفاهی(

9كاماًل مرجح یا مطلوب ترین

7ترجیح یا مطلوب خیلی قوی

5ترجیح یا مطلوب قوی

3كمی مرجح یا كمی مطلوب تر

1ترجیح یا مطلوبیت كمتر یا كمی مهم تر

8،  6 ، 4 ، 2ترجیحات بین فواصل فوق

جدول1. مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی ]محمودی و کرم، 1384[

شکل2. نقشه ی کاربری اراضی شهرستان اردلشکل1. موقعیت شهرستان اردل در استان و کشور

شکل3. پهنه بندی مناطق لغزشی شهرستان اردل

شکل4. نقشه ی طبقه بندی شیب شهرستان اردل
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شکل5. نقشه ی طبقه بندی جهت شیب شهرستان اردل

شکل6. نقشه ی موقعیت گسل های شهرستان اردل

شکل7. نقشه ی سنگ شناسی شهرستان اردل

شکل8. نقشه ی شبکه ی آبراهه شهرستان اردل

تأثیر شیب بر زمین لغزش شهرستان اردل با ضریب 

0/391 عمل می کند و به همین ترتیب، سنگ شناسی 

با ضریب 0/246 در رتبه ی دوم تأثیر قرار دارد
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شبکه ی آبراههکاربری اراضیفاصله از گسلجهت شیبسنگ شناسیشیبعامل

123458شیب

0/5012345سنگ شناسی

0/330/501234جهت شیب

0/250/330/50123فاصله از گسل

0/200/250/330/5012كاربری اراضی

0/130/200/250/330/501شبكه ی آبراهه

2/414/287/0810/8315/5023/00جمع

شبکه ی آبراههکاربری اراضیفاصله از گسلجهت شیبسنگ شناسیشیبعامل

0/4150/4670/4240/3690/3230/348شیب

0/2070/2340/2820/2770/2580/217سنگ شناسی

0/1370/1170/1410/1840/19350/174جهت شیب

0/1040/0770/0710/0920/1290/131فاصله از گسل

0/0830/0580/0470/0460/06450/087كاربری اراضی

0/0540/0470/0350/0320/0320/043شبكه ی آبراهه

111111جمع

روش کار
ابتدا ماتریس ترجیحات را برای عناصر مورد نظر )عوامل مؤثر در زمین لغزش( 
]شریعت جعفری، 1375[ تشکیل می دهیم و مشخص کردن ترجیحات در ماتریس 
مذکور، بر اساس جدول1 که یک ماتریس مربع با قطر واحد است، اقدام می کنیم 

)جدول2(.

مأخذ: نگارنده
در جدول2، به عنوان مثال عنصر 1و2 ماتریس )س��طر اول و س��تون دوم( 
نشان دهنده ی اولویت شیب بر سنگ شناسی است. به این معنا که نسبت اهمیت 
شیب به جنس سنگ در منطقه ی اردل 2 بوده است. به همین ترتیب، عنصر 1 و 
6 ماتریس )سطر اول و ستون ششم( نشان دهنده ی آن است که اهمیت شیب بر 
شبکه ی آبراهه برابر 8 است. در مرحله ی بعد، جمع هر ستون را محاسبه می کنیم 

و نسبت هر درایه را به جمع آن ستون )وزن هر عامل( به دست می آوریم.

در نهایت با استفاده از میانگین حسابی متوسط، هر سطر از ماتریس حاصل 
را محاسبه می کنیم. بدین ترتیب هر عامل با متوسط بیشتر، دارای ارزش باالتری 
محس��وب می ش��ود و به عنوان عاملی که اثر بیش��تری از بین دیگ��ر عوامل در 

زمین لغزش خواهد داشت، معرفی می شود )جدول4(.

جدول3. محاسبه ی وزن هر عامل

جدول2. ماتریس ترجیحات عوامل مؤثر در زمین لغزش شهرستان اردل
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نتیجه گیری
با توجه به مقایسه ی زوجی نقشه ی زمین لغزش با نقشه های شیب، سنگ شناسی، 
جهت شیب، فاصله از گسل، کاربری اراضی و شبکه ی آبراهه و اولویت بندی به دست 
آمده از مقادیر حاصل از روش AHP در جدول 4، ضرایب به دست آمده در ستون آخر 
)میانگین( حاکی از آن اس��ت که تأثیر شیب بر زمین لغزش شهرستان اردل با ضریب 
0/391 عمل می کند و به همین ترتیب، سنگ شناسی با ضریب 0/246 در رتبه ی دوم 
تأثیر قرار دارد. بر اساس ستون آخر جدول مذکور، نهایتًا  رابطه ی زمین لغزش با عوامل 
 ،y ،مؤثر بر آن در شهرس��تان اردل به صورت رابطه ی زیر بیان می شود. در این رابطه

پهنه بندی زمین لغزش و xiها عوامل مؤثر در زمین لغزش شهرستان اردل هستند:

پیشنهادها
1. با توجه به این که تأثیر شیب بر زمین لغزش در شهرستان اردل در اولویت است، 
باید برای احداث سازه ها مطالعات پایداری شیب صورت گیرد و سازه های متمرکز باید 

در مناطقی که دارای شیب کمتر و طبعاً کم خطرتر هستند، احداث شوند.
2. برای ایجاد سیس��تم های زهکشی س��طحی و عمیق، هم چنین مناطقی که 
حرکت زمین به واس��طه ی نوع خاک و جنس زمین مشهود است، آموزش های الزم 
به روس��تاییان و ساکنین مناطق مزبور داده ش��ود. در همین راستا، می باید در مناطق 
فوق الذکر از هر گونه کاربری اراضی، از جمله سکونت روستاییان، ممانعت به عمل آید.

3. ب��رای کاهش خطرات و هم چنین افزایش می��زان پایداری هرگونه تغییری 
در اکوسیس��تم موجود، کاربری راضی و احداث س��ازه ها باید با لحاظ کردن ش��رایط 

ژئومورفولوژی و زمین شناسی منطقه انجام گیرد. 

پی نوشت
1. Analytical Hierarchy process

منابع
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65421 14004600101064201930 x.x.x.x.x.Y ++++=

میانگینشبکه ی آبراههکاربری اراضیفاصله از گسلجهت شیبسنگ شناسیشیبعامل

0/4150/4670/4240/3690/3230/3480/391شیب

0/2070/2340/2820/2770/2580/2170/246سنگ شناسی

0/1370/1170/1410/1840/19350/1740/158جهت شیب

0/1040/0770/0710/0920/1290/1310/101فاصله از گسل

0/0830/0580/0470/0460/06450/0870/064كاربری اراضی

0/0540/0470/0350/0320/0320/0430/041شبكه ی آبراهه

1/0001/0001/0001/0001/0001/0001/000جمع

جدول4. ماتریس ضریب وزن هر عامل در زمین لغزش شهرستان اردل

با توجه به این که تأثیر شیب بر زمین لغزش در 
شهرستان اردل در اولویت است، باید برای احداث 
سازه ها مطالعات پایداری شیب صورت گیرد و 
سازه های متمرکز باید در مناطقی که دارای شیب کمتر 
و طبعاً کم خطرتر هستند، احداث شوند
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بررسي میزان سازگاري خانه هاي روستایي 
دشت  خرم آبــاد با طراحي هاي اقلیمــــي

چکیده
یکي از مهم ترین عواملي که بر س��اخت مسکن انس��اني در تمامي مکان ها و 
زمان ها تأثیر دارد، خصوصیات اقلیمي و شرایط آب وهوایي است. به نحوي که بررسي 
چگونگي تأثیر این عناصر و بازخوردهاي آن بر معماري، امري اجتناب ناپذیر اس��ت. 
س��اخت و سازهاي خانه هاي روستایي دشت خرم آباد، همانند اکثر روستاهاي کشور، 
تاحدودي دستخوش تغییر و تحول شده و معماري بیگانه و ناسازگار شهري، تأثیرات 
خود را بر آن گذاش��ته است. این موضوع باعث ش��ده است که در ساخت و ساز این 
خانه ها، شرایط اقلیمي و ویژگي هاي محیطي نادیده گرفته شود. تحقیق حاضر با هدف 

شناخت میزان تأثیر اقلیم بر خانه هاي روستایي در گذشته انجام گرفته است.
در ای��ن مقاله، آمار اقلیمي مورد نیاز )2003-1974( از اداره ي کل هواشناس��ي 
اس��تان، س��ال نامه هاي آماري هواشناسي، سازمان هواشناس��ي کشور و سایت هاي 
اطالعاتي به دست آمده است. این اطالعات به همراه مطالعات کتاب خانه اي و عملیات 
میداني )تهیه ي عکس، فیلم و اندازه گیري مستقیم( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 
است. سپس با اس��تفاده از روش هاي معماري هم ساز با اقلیم، همانند روش گیوني، 
روش اولکي، جداول ماهاني و نمودار دماي مؤثر، بهترین شرایط معماري هماهنگ با 
اقلیم براي خانه هاي روستایي دشت خرم آباد تهیه شد. در نهایت نیز، وضعیت گذشته و 
حال خانه هاي روستایي منطقه با شرایط مطلوب مقایسه شد و فرضیات مورد ارزیابي 
قرار گرفتند. در نتیجه مشخص شد که معماري قدیمي منطقه سازگاري بیشتري با 

شرایط اقلیمي دارد.
کلید واژه ها: معماري، اقلیم، گیوني، اولکي، ماهاني، دماي مؤثر، دشت خرم آباد

مقدمه
معماري عرضه ي علم، فرهنگ و هنر در قالب طرح هاي یک بناست ]موسوي، 
1380[. اگرچ��ه طي س��الیان متمادي، تجربیات فراوان��ي از تأثیرات اقلیم بر تمامي 
فعالیت ها و از جمله مسکن س��ازي به دس��ت آمده اس��ت، با ورود معماري بیگانه در 
س��ال هاي اخیر، به ویژه به روستاها، ساخت خانه هاي روستایي بدون در نظر گرفتن 
تأثیر اقلیم صورت مي گیرد. روستاهاي دشت خرم آباد نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند. 
این خانه ها، با وجود آن که در گذشته از مصالح کم دوام محلي ساخته مي شدند، اما تا 
حدود زیادي منطبق بر اصول اقلیم و معماري طراحي مي شدند و بیشتر از خانه هاي 

بهروز پروانه
استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد

سید منصور شاهرخوندي
استادیار وزارت آموزش وپرورش و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد

داریوش میررضایي
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد

 جغرافیــــاييمهارت هاي
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بررسي میزان سازگاري خانه هاي روستایي 
دشت  خرم آبــاد با طراحي هاي اقلیمــــي

امروزي پاسخ گوي تغییرات محیطي بودند. در حال حاضر، تعداد واحدهاي مسکوني با 
مصالح کم دوام به صورت قابل توجهي کاهش یافته است و این خانه ها جاي خود را به 
خانه هایي با مصالح بادوام و نیمه بادوام داده اند که در این روند ساخت و ساز، کمترین 
توجهي به وضع اقلیم و شرایط محیطي نمي شود. این موضوع سبب هدر رفتن انرژي، 
استفاده نکردن از سرمایش و گرمایش اقلیمي در تابستان و زمستان، و عدم آسایش 
انس��ان مي ش��ود. لذا ارائه ي طرحي متناس��ب با اقلیم و بازگشت منطقي و علمي به 
معماري هم ساز با اقلیم و بازنگري عملي به آن، که مي تواند گره گشاي مشکل باشد، 

انگیزه اي شد تا این تحقیق انجام شود.

نگاهي بر محدوده مورد مطالعه 
دش��ت خرم آباد در جنوب ش��هر خرم آباد، بین 47 درجه و 41 دقیقه تا 48 درجه 
و 57 دقیق��ه طول ش��رقي از نصف النهار گرینویچ و از 32 درج��ه و 56 دقیقه تا 33 
درجه و 51 دقیقه عرض جغرافیایي واقع شده است. ارتفاع دشت از سطح دریا 1125 
متر و وس��عت آن حدود 452 کیلومتر مربع است. این دشت در جنوب شهر خرم آباد، 
مرکز استان لرستان واقع در جنوب غربي ایران قرار گرفته است ]صیادي، موسوي و 
کوشکي، 1379[. با توجه به تأثیر عناصر اقلیمي چون درجه ي حرارت، رطوبت، تابش 
آفتاب، باد و بارندگي بر معماري در دش��ت خرم آباد و نظر به این که دامنه ي ارتفاعي 
محدوده ي مورد مطالعه کم و گسترش طولي و عرضي روستاهاي دشت در حدود چند 
دقیقه است، از محاسبه تغییرات عناصر اقلیمي براساس تغییرات مکاني صرف نظر شد 
و عناصر اقلیمي ایستگاه سینوپتیک خرم آباد در محدوده ي دشت و طي دوره ي آماري 

2003-1974 به عنوان مالک بررسي اقلیم دشت، مورد مطالعه قرار گرفته است.

دشت خرم آباد، براساس طبقه بندي کوپن در منطقه ي CSA )آب و هواي 
مدیترانه اي با تابستان هاي گرم و خشک و زمستان هاي سرد و مرطوب(، براساس 
طبقه بن��دي دمارتن در م��رز نیمه خش��ک مدیترانه اي و براس��اس طبقه بندي 

آمبرژه، در منطقه ي نیمه مرطوب سرد قرار مي گیرد.

روش هاي تحلیل
الف( تحلیل روش گیوني )نمودار بیوکلیماتیک ساختماني( دشت خرم آباد

این روش، عالوه بر آن که منطقه ي آس��ایش انس��ان را به طور دقیق تري در 
رابطه با دما و رطوبت هوا )به صورت دماي مرطوب، رطوبت نسبي و فشار بخار( 
نشان مي دهد، حدود سودمندي عناصر متفاوت ساختماني را هم در تنظیم شرایط 
حرارتي هواي داخل س��اختمان، مشخص مي س��ازد. با انتقال شرایط آب و هوایي 
شهرهاي گوناگون روي جدول بیوکلیماتیک ساختماني، مي توان ویژگي هاي این 

شهرها را بررسي و آن ها را بر این اساس طبقه بندي کرد ]کسمایي، 1369[. 
پس از تجزیه و تحلیل روش گیوني و وضعیت قرارگیري ماه هاي س��ال در 
نمودار بیوکلماتیک )ش��کل 2( طي دوره ي 30 ساله ي آماري 2003-1974 براي 

روستاهاي دشت خرم آباد نتایج زیر به دست آمد: 

 خرم آباد
مرکزی

 دشت
خرم آباد

جاي شکل

 می��زان دما و رطوبت هوا در ماه نوامب��ر )آبان ماه( در محدوده ي H قرار 
گرفته و گویاي آن اس��ت که استفاده از مصالح متناسب با اقلیم )مصالح سنگین(، 
تأثیر زیادي درگرم کردن س��اختمان خواهد داش��ت و اس��تفاده از سیس��تم هاي 

خورشیدي غیرفعال نیز مؤثر است.
 ماه هاي اکتبر )مهر(، مي )اردیبهش��ت( و آوریل )فروردین( در محدوده ي 
H قرار گرفته اند. این موضوع تأثیر مصالح در گرم کردن س��اختمان اس��ت. یعني 
مصالح مقاوم مي تواند س��اختمان را از مصرف انرژي براي رسیدن به حد آسایش 

بي نیا کند.
 ماه هاي س��پتامبر )ش��هریور( و جون )خ��رداد( در مح��دوده ي W قرار 
گرفته اند. در این محدوده، کم بودن رطوبت هوا، باعث خارش و س��وزش پوس��ت 

ماهدماي خشكرطوبت نسبيدماي تر

2/170/34/211.         

3/264/35/982.          

6/560/49/743.          

10/25515/144.           

13/144/320/35.           

14/727/826/16.           

16/824/129/967.          

16/424/429/18.         

12/927/324/39.         

10/84017/910.        

757/91111.         

3/8706/112.        

شکل 2. وضعیت قرارگیري ماه هاي سال در نمودار بیوکلیماتیک گیوني

شکل 1. نقشه ي موقعیت دشت خرم آباد در سطح استان 

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

مه

ژوئن

ژوئیه

اوت

سپتامبر

اكتبر

نوامبر

دسامبر

يی
هما

ف 
هات

س:
عک



44

13
89 

تان
بس

4/ تا
ه ی

مار
م/ ش

هار
 و چ

ت
یس

  ی ب
وره

د

مي ش��ود. و براي جلوگیري از این امر، استفاده از وس��ایلي که رطوبت هوا را باال 
مي برند، ضروري است.

 در ماه هاي جوالي )تیر( و آگوس��ت )مرداد(، با انتخاب مصالح متناسب با 
اقلیم منطقه، آسایش خانه تأمین مي شود.

در روش گیوني براي ماه هاي خرداد، تیر، مرداد و ش��هریور در دشت خرم آباد 
عملیات زیر ضروري است: 

 از نفوذ اشعه ي خورشید از قسمت هاي شفاف جدار )شیشه، پنجره و...( به 
داخل ساختمان جلوگیري شود.

 از جذب اشعه ي خورشید به قسمت کدر ساختمان )دیوار و سقف( ممانعت 
به عمل آید.

 از ش��دت تابش اش��عه ي خورش��ید به جدار س��اختمان کم ش��ود.  در 
بخش هاي ش��فاف جدار ساختمان، جسم حاجبي سر راه اشعه ي خورشید، دهانه ي 
پنجره و... قرار داده ش��ود. مثاًل، با پرورش درختان مناس��ب در جلوي پنجره و یا 
اس��تفاده از سایبان هاي متحرک و ثابت، مي توان از ورود اشعه ي خورشید به داخل 

اتاق جلوگیري کرد. 
 س��اختمان را در جهت هایي احداث کرد که خورش��ید در ساعات گرم روز، 
بر اتاق ها عمودي و مس��تقیم نتابد. هم چنین از رنگ روشن براي دیوار و پشت بام 

استفاده شود. 
 در ماه هاي جون )دي(، فوریه )بهمن(، مارس )اس��فند( و دسامبر )آذر( که 
در خارج از محدوده ي ’H و H قرار دارند، براي ایجاد آسایش در داخل ساختمان، 

حتماً باید از وسایل گرمایشي استفاده شود. 
در تحلیل روش گیوني، در ماه هاي مهر )اکتبر(، آبان )نوامبر(، آذر )دس��امبر(، 
دي )ژانویه(، بهمن )فوریه(، اس��فند )مارس(، فروردین )آوریل( و اردیبهشت )مي( 

دشت خرم آباد، عملیات زیر ضروري است: 
 با کوچک کردن س��طوح کم مقاومت )از لحاظ گرمایي( چون در و پنجره  
و... نس��بت مجموع سطوح خارجي ساختمان به حجم آن را به حداقل ممکن تنزل 

داد یا به طور کلي پالن ساختمان را متراکم طراحي کرد.
 گاهي ایجاد پالن متراکم به دلیل نیاز به تهویه  ي سریع مقدور نیست. در 
نتیجه، الزم است که دیواره هاي خارجي ساختمان را به عایق حرارتي مجهز ساخت 

و بدین وسیله از مبادله ي دما میان دو محیط داخل و خارج ساختمان کاست.
 ب��راي جلوگیري از اتالف انرژي، ضمن دقت کافي در طراحي پنجره ها و 

درهاي ساختمان، مي توان اتصاالت ساختمان را »درزچسبان« کرد.
 در انتخاب مکان، طراحي محیط و جهت س��اختمان نس��بت به باد، دقت 
کافي به عمل آید و سعي شود که فشار باد روي جهت ساختمان به حداقل ممکن 

تنزل داده شود.
در ماه هاي سرد، به منظور بهره برداري از گرماي خورشید الزم است: 

 بخش هاي ش��فاف جدار س��اختمان را به گونه اي طراحي کرد که جس��م 
حاجبي سر راه اشعه ي خورشید و دهانه ي پنجره یا نورگیر قرار نگیرد.

 مصالح جدار س��اختمان را چنان انتخاب کرد که قابلیت جذب اشعه ي آن 
زیاد باشد.

 جهت ساختمان را چنان انتخاب کرد که در مواقع لزوم، آفتاب با میل کم 
به جهت هاي اصلي آن بتابد.

ب( تحلیل نمودار زیست � اقلیمي دشت خرم آباد )روش اولگي(: 
در این نمودار، محدوده اي مشخص شده که نشان دهنده ي نوع اقلیم در رابطه 
با دما و رطوبت اس��ت و با پیاده کردن ش��رایط گرمایي هواي یک منطقه در این 
جدول، مي توان نوع اقلیم را مشخص ساخت. با انتقال دما و رطوبت ماهانه در طول 
یک س��ال روي جدول، ضمن مش��خص شدن ش��رایط گرمایي هواي آن منطقه، 
مي توان ش��رایط بحراني هوا یا دوام س��رما و گرماي س��االنه هوا را نیز به دس��ت 
آورد ]رازجویان، 1367[. در نمودار بیوکلماتیک اولگي )ش��کل 3(، وضعیت حرارتي 
ماه هاي دشت خرم آباد مشخص شده است که براساس آن مي توان شرایط بحراني 

هوا یا دوام سرما و گرماي ساالنه ي هوا را به شرح زیر به دست آورد: 
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يی
هما

ف 
هات

س:
عک



45

13
89 

تان
بس

4/ تا
ه ی

مار
م/ ش

هار
 و چ

ت
یس

  ی ب
وره

د

 ماه هاي جوالي )تیر( و آگوس��ت )مرداد( در باالي منطقه ي آسایش قرار 
دارند و الزم اس��ت هم به وس��یله ي جریان هوا و هم به وس��یله تبخیر ذرات آب 

موجود در هوا، آسایش الزم تأمین شود.
 ماه هاي جون )خرداد( و س��پتامبر )ش��هریور( داخل منطقه آس��ایش قرار 
مي گیرند. در این حالت، انس��ان در سایه و در وضعیتي که سرعت هوا نامحسوس 

باشد )کمتر از یک متر در ثانیه(، احساس راحتي مي کند.
 ماه مي )اردیبهش��ت(، گرچه در پایین و نزدیکي منطقه ي آس��ایش قرار 
دارد، اما در این ماه در طول روز و با تابش مستقیم آفتاب و دریافت گرماي تابش 

150 وات بر متر مربع، محدوده در داخل منطقه ي آسایش قرار مي گیرد.
 در ماه هاي اکتبر )مهر(، آوریل )فروردین( و نوامبر )آبان(، انس��ان به طور 
عادي شرایط آس��ایش دمایي ندارد، مگر در معرض دریافت مستقیم نور خورشید 
قرار گیرد. در غیر این صورت، با اس��تفاده از وس��ایل گرمایشي، آسایش مورد نیاز 

تأمین مي شود.
 در ماه هاي مارس )اس��فند(، فوریه )بهمن(، ژانویه )دي( و دسامبر )آذر(، 

آسایش مورد نیاز فقط با استفاده از وسایل گرمایشي تأمین مي شود.

ج( تحلیل و بررس��ي تأثیر ساختمان در آسایش در روستاهاي دشت خرم آباد 
با استفاده از مدل ماهاني

روش ماهاني بر پایه ي اس��تفاده از چهار مجموعه جدول اس��توار اس��ت. در 
جدول گروه 1 ماهاني، عوامل و عناصر اقلیمي شهر مورد نظر تنظیم مي شود که 
این عوامل عبارت اند از: طول و عرض جغرافیایي، ارتفاع از س��طح دریا، متوس��ط 
حداقل و متوسط حداکثر دماي هوا، رطوبت نسبي، بارندگي و باد. در این جدول با 
استفاده از اطالعات یاد شده، نوسان روزانه و ساالنه، متوسط ساالنه ي دماي هوا و 

هم چنین گروه رطوبتي هوا تعیین مي شوند ]رازجویان، 1367[. جداول ماهاني که 
قسمت هایي از آن ها در این مقاله آورده شده اند، منطقه ي آسایش شب و روزهاي 
هر ماه را با توجه به حداقل و حداکثر دما و رطوبت نسبي تعیین مي کنند. برابر نتایج 

حاصله از این جداول، مجموع شاخص هاي گرمایي به شرح زیر است: 
شـاخص A1: 6 ماه که س��ه ماه آن جزو گروه 1 رطوبت نسبي و سه ماه 

دیگر آن جزو گروه 2 رطوبت نسبي، با دماي بیش از 10 درجه است.
شـاخص A2: 3 ماه که یک ماه آن جزو گروه رطوبتي 1 و دو ماه دیگر 

آن جزو گروه رطوبتي 2، با دماي بیش از 10 درجه است.
شاخص A3: 6 ماه که یک ماه آن جزو گروه رطوبتي 4 و پنج ماه دیگر 

آن جزو گروه رطوبتي 3 با دماي باالي 10 درجه است.
در نتیجه براس��اس جداول ماهاني، خانه هاي روس��تایي دشت خرم آباد باید 

داراي شرایط زیر باشند: 
 ساختمان در جهت شمالي و جنوبي و محور طویل تر ساختمان در امتداد 

شرق و غرب باشد.
 دیوارها و بام ها از مصالح س��نگین با زمان تأخیر هش��ت س��اعت ساخته 

شوند.
 اندازه ي بازشوهاي کوچک، 15 تا 25 درصد نماي دیوارها باشد.

 اتاق ها به هم چس��بیده باش��ند و پیش بیني جریان ه��وا در مواقع الزم، 
ضروري است.

 در ماه هاي خرداد، تیر و مرداد هوا در شب مناسب است و باید فضایي در 
هواي آزاد براي خواب شبانه در نظر گرفته شود.

 در ش��ش ماه از س��ال که در ش��اخص A1 قرار مي گیرن��د، باید جدال 
ساختمان ها از مصالحي با ظرفیت گرمایي متوسط یا زیاد انتخاب شوند. 

درصد رطوبت نسبي

2  1

DEC

11

NOV

10

OCT

9

SEP

8

AUG

7

JULY

6

JUNE

5

MAY

4

APR

3

MAR

2

FEB

1

JAN
شماره ماه در نمودار ماه

دماي خشک6/11117/924/329/129/9626/120/315/19/745/984/1

رطوبت نسبي7057/94027/324/424/127/844/35560/464/370/3

دشت خرم آباد در جنوب شهر خرم آباد، بین 47 درجه 
و 41 دقیقه تا 48 درجه و 57 دقیقه طول شرقي از 
نصف النهار گرینویچ و از 32 درجه و 56 دقیقه تا 33 
درجه و 51 دقیقه عرض جغرافیایي واقع شده است
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تحلیل نمودار دماي مؤثر دشت خرم آباد
دماي مؤثر یکي از شاخص هاي تعیین کننده ي محدوده ي آسایش محسوب 
مي شود که به دماي خشک و تر وابسته است و شرایط راحتي و آسایش انسان را 

متناسب با جهت وزیدن باد نشان مي دهد ]کسمایي، 1378[.

براس��اس نمودار دماي مؤثر )شکل 4(، وضعیت گرمایي محدوده ي آسایش 
دشت خرم آباد به شرح زیر است: 

 ماه هاي مي )اردیبهشت(، جون )خرداد(، جوالي )تیر(، اگوست )مرداد( و 
سپتامبر )شهریور(، با دماي مؤثر با سرعت تا 1/5 متر بر ثانیه، در منطقه آسایش 

قرار مي گیرند.
 ماه اکتبر )مهر( با دماي مؤثر با س��رعت 0/1 تا 0/5 
متر بر ثانیه در منطقه آسایش قرار مي گیرد و انسان 
با لباس درون خانه در حال اس��تراحت و 

وضعیت دما
آذرآبان مهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین اسفندبهمندي

دسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنميآوریلمارسفوریهژانویه

10/512/616/522/628/625/53938/934/5271912/7متوسط حداكثر ماهانه

0/650/323/47/610/914/618/817/91394/21/1متوسط حداقل ماهانه

11/1512/313/11517/720/920/22121/51814/811/6متوسط نوسان ماهانه

وضعیت رطوبت نسبي
آذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندي

دسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنميآوریلمارسفوریهژانویه

87/685/384/381/170/847/640/84245/560/580/387/9متوسط حداكثر ماهانه )صبح(

484136/630/922/513/812/912/614/222/63447/1متوسط حداقل ماهانه )عصر(

67/863/160/45646/630/726/827/329/841/557/167/5متوسط

433322111233گروه رطوبتي

بارندگي
آذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندي

دسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنميآوریلمارسفوریهژانویه

75/884/394/559/623/61/10/30/20/0722/754/594/3میزان بارندگي )میلي متر(

وضعیت باد
آذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندي

دسامبرنوامبراكتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنميآوریلمارسفوریهژانویه

SSSWSSWWWWWWWبادهاي غالب جهت

m/s 11/351/551/651/651/651/71/551/51/410/95سرعت متوسط

WSWSSWSWSWSWSWSWSWSWSWبادهاي درجه ي دوم

)H1( جریان هوا ضروري است

)H2( جریان هوا مطبوع است

)H3( مقابله با باران ضروري است

انباشت گرما در جدار ساختمان 

)A1( ضروري است


)A2( خواب شبانه در هواي آزاد

)A3( مشكل ماه هاي سرد

جدول 1. بررسي تأثیر ساختمان در آسایش در روستاهاي دشت خرم آباد با استفاده از مدل ماهاني
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فعالیت هاي سبک، احساس راحتي مي کند.
 ماه هاي ژانویه )دي(، فوریه )بهمن(، مارس )اس��فند(، آوریل )فروردین(، 
نوامبر )آبان( و دس��امبر )آذر( زیر منطقه ي آس��ایش قرار دارند و با پوشیدن لباس 
ضخیم، فعالیت س��نگین، گرماي تابشي خورشید و یا مصرف انرژي، نیاز حرارتي 

انسان تأمین مي شود.

تحول بافت ریخت شناسي روستاهاي دشت خرم آباد 
گس��ترش خدمات عمومي و زیربنایي و استفاده از مصالح و فناوري نوین در 
س��اخت و سازهاي روستایي، ش��یوه ي خانه سازي مدرن یا در اصطالح »شهري« 
را به روس��تاهاي منطقه تس��ریع داده و توسعه ي کالبدي روس��تاها را سبب شده 
اس��ت. این امر کالبد اغلب روس��تاها را به دو بافت متمایز تبدیل کرده است: اول، 
محله هاي قدیمي که از جهت ریخت شناس��ي )معماري، کاربري فضاها و مصالح( 
داراي س��ازوکارهاي قدیمي و کهنه هس��تند. دوم محله ه��اي جدیدي که از نظر 
س��اختار کالبدي، معم��اري و مصالح به کار رفته در آن ها، س��اختار جدید و کاماًل 
متفاوتي به خود گرفته اند. این تغییرات در روستاهاي نزدیک به شهر و روستاهایي 
که داراي طرح هادي و تفضیلي هس��تند و عملیات بهسازي در آن ها انجام گرفته 
اس��ت، بیشتر به چش��م مي خورد. در جدول 2، درصد اس��تفاده از مصالح جدید و 
قدیم در 14 روس��تاي دش��ت خرم آباد که طرح هادي آن ها انجام گرفته، نش��ان 

داده شده است.
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ماهدماي خشكرطوبت نسبيدماي تر

2/170/34/211. JAN

3/264/35/982. FEB

6/560/49/743. MAR

10/25515/144. APR

13/144/320/35. MAY

14/727/826/16. JUNE

16/824/129/967. JULY

16/424/429/18. AUG

12/927/324/39. SEP

10/84017/910. OCT

757/91111. NOV

3/8706/112. DEC

در روستاهاي دشت خرم آباد، ساختمان هاي 
روستایي با توجه به شرایط و ویژگي هاي محیطي 
و بدون هیچ گونه تقلیدي ساخته شده اند
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براس��اس جدول 2، 46 درصد از واحدهاي مس��کوني این روستاها با مصالح 
ب��ادوام امروزي، 45 درصد با مصالح ک��م دوام و 9 درصد با مصالح کاماًل قدیمي 
س��اخته شده اند. این جدول نش��ان مي دهد که در نقاط روستایي دشت خرم آباد، از 
تعداد واحدهاي مسکوني ساخته شده از مصالح کم دوام و خشت و گل به صورت 
قابل توجهي کاهش یافته و به واحدهاي س��اخته ش��ده، ب��ا مصالح نیمه بادوام و 

بادوام افزوده شده است که این روند با جریان عمومي کشور نیز هماهنگي دارد.
به ط��ور کلي، هر اجتماع زیس��تي به تبع قرارگیري در ش��رایط آب و هوایي 
و جغرافیایي خاص، داراي س��نت ها و س��بک هاي خاص در شیوه هاي معماري و 
س��اخت و ساز ابنیه ي خود است. بنابراین، در روستاهاي دشت خرم آباد هم بمانند 
اکثر روس��تاهاي کشور، به اقتضاي ش��رایط آب و هوایي و اقلیمي منطقه، دو نوع 

معماري و شیوه ي ساخت مسکن قابل تفکیک است: 
سـبك معمـاري قدیمـي و بومـي: در روس��تاهاي دش��ت خرم آباد، 
ساختمان هاي روستایي با توجه به شرایط و ویژگي هاي محیطي و بدون هیچ گونه 
تقلیدي س��اخته شده اند. محل س��کونت خانوار روستایي به همراه محل نگه داري 
دام ها و سرویس هاي بهداشتي، سه جزء اصلي یک واحد مسکوني، در فاصله هاي 
مش��خص از هم، هر کدام در گوش��ه اي از قطعه ي مس��کوني و یا حیاط آن قرار 
گرفته اند. خانه هاي روس��تایي در این شیوه ش��امل چند اتاق به هم پیوسته اند که 

فضاي مشترک آن ها ایوان و دهلیز است.
عوامل تأثیرگذار در ساخت خانه هاي با سبک معماري قدیم عبارت اند از: 

 ش��رایط اقلیمي و جغرافیایي )تأثیر آب و هوا و شرایط جغرافیایي، مصالح 
و امکانات منطقه اي(

جدول 2. درصد استفاده از انواع مصالح در 14 روستاي دشت خرم آباد

نام روستا
واحدهاي نوسازي شده با مصالح با دوام 

)آجر، آهن، اسكلت سازه هاي فلزي و بتني(

واحدهاي ساخته شده از مصالح كم دوام )آجر 

و چوب، سنگ و چوب، و بلوك سیماني(

واحدهاي ساخته شده با مصالح كاماًل 

قدیمي و بي دوام )چوب، خشت و گل(

3063/876/13دیناروند

52/944/52/6سالي بزرگ

35605سرابیاس

84/710/15/2سرخه ده سفلي

42571سراب چنگایي

15/563/720/8دارایي

16/867/815/4میان گالل

13/762/723/6ناصروند

35605ده محسن

93/542/5تلوري سفلي

80128بلیلوند

13/563/523سهیل بیگي

9811باباعباس

32608پل باباحسین

46459میانگین

مأخذ: طرح هاي هادي روستایي، بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان لرستان

وضعیت جغرافیایي هر منطقه و نیز چگونگي تجمع 
مسكن، بر فرهنگ روستاییان تأثیر بسزایي دارد 

و به ویژه هرچه بیشتر به گذشته حرکت کنیم،  این 
تأثیر با قاطعیتي بیشتر به چشم مي خورد
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 شرایط اجتماعي، فرهنگي و سیاسي؛ اعتقادات، مذاهب و سنت ها؛ امنیت 

و نظام هاي اجتماعي
 معیشت و عوامل اقتصادي.

سبك معماري جدید: این شیوه ي ساخت خانه ي روستایي که برگرفته و 
تقلیدي از خانه هاي شهري است، متأسفانه در اکثر روستاهاي ایران ریشه دوانیده 
اس��ت. در این ش��یوه، مسکن خانوار و سرویس بهداش��تي، به صورت مشترکي در 
قسمت مرکزي ساختمان استقرار یافته اند. مصالح مورد استفاده در ساخت این نوع 
بناها، از جنس مصالح روز، مانند آجر، آهن و سیمان است. سبک طراحي این نوع 
بناها، عبارت است از: چند اتاق به همراه سرویس بهداشتي که توسط یک فضاي 
مرکزي به نام »هال« به هم متصل ش��ده اند. تنها مزیت این ش��یوه در س��اخت 
خانه هاي روستایي دشت خرم آباد، استفاده از مصالح ساختماني بادوام و نیمه بادوام 
است در حالي که سبک طراحي آن به هیچ وجه با شرایط اقلیمي و حتي اجتماعي 

و اقتصادي خانوارهاي روستاها متناسب نیست.
بعض��ي از روس��تاهاي دش��ت خرم آباد به دلی��ل نزدیکي به ش��هر خرم آباد، 
به صورتي س��ریع تر از سایر روستاها، از این نقاط متأثر مي شوند و الگوهاي زندگي 
آن ها را در خود مي پذیرند. هم چنین، شریان هاي اصلي ارتباطي و راه هاي عبوري 
که مبادالت و ارتباط بین مراکز ش��هري را آس��ان مي کنند، در انتقال فرهنگ و 
آداب شهرها به روس��تاهاي حاشیه، نقش مهمي ایفا مي کنند. به طوري که بعضي 
از روس��تاها، به مرور از طریق آش��نایي با ویژگي هاي شهرها، تغییر یافته اند و این 
تغییرات به صورت تفاوت هاي آشکاري در اقتصاد، فرهنگ و معماري آن ها نمایان 
است. به عنوان نمونه، روستاي »ماسور« از روستاهاي بزرگ این دشت، در جنوب 
ش��هر خرم آباد و در حد فاصل بدون واس��طه ي آن و در دو سمت جاد ه ي خرم آباد 
اندیمش��ک استقرار یافته اس��ت. چنین موقعیتي باعث شده اس��ت که به ویژه در 
س��ال هاي اخیر، به صورت یکي از محالت پیراموني ش��هر تلقي شود. بافت آن به 
صورت ش��طرنجي است و خیابان اصلي که کارکرد عبوري دارد، از غرب به شرق 
کشیده شده است و سایر خیابان ها بر آن عمود شده اند. غیر از هسته ي اولیه آن که 
به صورت ارگانیک س��اخته شده و در مرکز قرار داد، سایر ساخت و سازهاي فعلي 
به تقلید از ش��هر، با سبک معماري جدید و با خیابان هاي بازتري ساخته مي شوند 
و بتن، آهن و آجر نیز مصالح مدرن تري هس��تند که در آن ها مورد اس��تفاده قرار 
مي گیرند. روس��تاهاي دارایي، شهرک باباعباس، ده محس��ن، بدرآباد، دیناروند و 
چند روستاي دیگر، تقریباً چنین وضعیتي دارند. ضمن این که در بیشتر روستاهاي 
این دشت، اکثر ساخت و سازهاي فعلي از مصالحي غیر از خشت و چوب و سایر 

مصالح قدیمي ساخته مي شوند.

ویژگي هاي خانه هاي قدیمي روستاهاي دشت خرم آباد 
گونه: بیشتر خانه ها به صورت یک طبقه و داراي دو تا سه اتاق شامل یک 

اتاق مهمان و یک یا دو اتاق زندگي هستند.
ایوان: به طور معمول، ارتباط قس��مت مس��کوني با بی��رون از طریق ایوان 
مي ش��ود که فضاي سرپوش��یده اي است و در فصول و زمان هاي مناسب در حکم 

اتاق زندگي است.
اتاق: اتاق ها بیشتر به شکل مستطیل و دراز هستند.

طویله: بیشتر خانه ها آغل دارند که در ورودي آن داخل حیاط است.
انبار: هر واحد مس��کوني داراي چند انبار براي نگه داري س��وخت و وسایل 

دیگر است که معمواًل در یک قسمت حیاط واقع مي شوند.
حیاط: به طور معمول، خانه ها یک حیاط وس��یع دارند که بیش��تر به ش��کل 
حیاط مرکزي اس��ت و دورادور آن، با س��اختمان هاي انبار و آغل خود یا همسایه 

محصور شده است.
کف حیاط: کف حیاط ها غالبًا همان زمین طبیعي اس��ت. حتي در جایي که 
سنگالخ است، کف حیاط به همان صورت طبیعي باقي مانده و کف سازي و هموار 

نشده است.
درختكاري: به ندرت تک درخت هایي نیز در حیاط دیده مي شود.

عملكرد حیاط: حیاط هم فضاي باز دامي اس��ت و هم محل فعالیت هاي 
خدماتي و محل زندگي انس��ان. در گذش��ته، در اکثر این حیاط ها فضایي پشت به 
آفتاب )در س��ایه کامل( براي نگه داري مش��ک هاي آب وجود داشته است که در 
فصل گرم از آن به عنوان س��ردخانه، براي خنک شدن آب آشامیدني و نگه داري 

مواد غذایي فاسدشدني، استفاده مي شده است.
تنور و آشپزخانه: از فضاهاي ضروري خانه هاي روستایي قدیم است که 

معمواًل نزدیک قسمت مسکوني و گاه در ایوان قرار مي گیرد.
جهت ساختمان: بیشتر خانه هاي قدیمي دشت در جهت شمالي � جنوبي 

یا غالبًا در جهت جنوبي ساخته شده اند.
جهـت و انـدازه ي پنجـره: پنجره ها از چ��وب، در جه��ت جنوبي و با 

اندازه هاي متفاوت ساخته شده اند که اکثراً فاقد سایبان هستند.
ضخامت دیوار: ضخامت دیوارهاي خش��تي س��اختمان هاي قدیمي غالبًا 

بین 50 تا 60 سانتي متر است که ظرفیت حرارتي ساختمان را باال مي برد.

جمع بندي و نتیجه گیري
ش��ناخت و بررس��ي دقیق مقوله ي معماري مسکن روس��تایي به لحاظ ابعاد 
متنوع و پیچیده، نیازمند بازنگري و ش��ناخت دقیق تحوالت گذش��ته و هم چنین 
درک و ارائه ي تصویري گویا از وضعیت کنوني است. تنها در این صورت مي توان 
الگوي مناس��بي را براي آینده ي مس��کن این روستاها پیش��نهاد داد تا از زمان و 
امکان��ات موجود حداکثر بهره وري و اس��تفاده به عمل آید؛ هم چنان که عدم درک 
و ش��ناخت این مقوله مي تواند تبعات و عواقب نامطلوب فراواني به همراه داش��ته 
باشد. براي روستاهاي دشت خرم آباد در ساخت و سازها، باید زاویه و جهت تابش 

از آفتاب، و جهت و سرعت باد در نظر گرفته شود.

شرایط مطلوب طراحي هم ساز با اقلیم دشت خرم آباد 
 چون مجموع شاخص هاي A1 جدول ماهاني برابر با 6 است، ساختمان 
باید در طول محور ش��رقي و غربي طویل تر و جهت آن 15 درجه از محور جنوب 

به سمت غرب انحراف داشته باشد.
 چون شاخص H1 صفر است، ایجاد جریان دائمي هوا در فضاهاي داخلي 

ساختمان ضروري ندارد.
 چون مجموع س��االنه شاخص A1 برابر با 6 و شاخص H1 صفر است، 
بازش��وهایي با اندازه ي کوچک یا متوسط در دیوارهاي شمالي و جنوبي در ارتفاع 

بدن مناسب است.
 چون نوسان روزانه ي دماي هوا زیاد است، دیوارها و بام ها باید از مصالح 

سنگین با زمان تأخیر بیش از 8 ساعت ساخته شوند.
 عمق سایبان ها در حدي باشد که در تابستان جلوي نفوذ مستقیم اشعه ي 

خورشید گرفته شود و در زمستان مانع تابش آفتاب به داخل خانه نشود.
 ارتفاع ساختمان ها 2/70 متر مناسب است.

 به منظور ایجاد س��ایه و جلوگیري از تابش خورش��ید در تابستان، کاشت 
درخت در حیاط انجام گیرد.

 اح��داث ایوان، دهلیز و بالکن براي محافظت در برابر بارش هاي ش��دید 
الزم است.

 کف حیاط از مصالح نفوذناپذیر باش��د تا از ماندن آب در محوطه و تبخیر 
آن و در نتیجه، از افزایش رطوبت هوا جلوگیري به عمل آید.

جدول 3. رعايت شرايط اقلیمي در معماري مساکن قديمي روستاي دشت خرم آباد

ويژگي و شرايط ساختمان ها
وضعیت و حالت ساختمان ها

بدمتوسطخوب

شكل گیري و جهت

اندازه ي بازشوها

مصالح بازشوها و جهت آن ها

نصب سایه بان

محوطه سازي

درخت كاري

ارتفاع سقف

محافظت در برابر بارش

ضخامت دیوار

ضخامت بام

به طور کلي، هر اجتماع زیستي به تبع قرارگیري در شرایط آب 
و هوایي و جغرافیایي خاص، داراي سنت ها و سبك هاي خاص 
در شیوه هاي معماري و ساخت و ساز ابنیه ي خود است
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نوع مصالح به کار رفته در ساخت واحد مسکوني، در استحکام و دوام آن نقش 
مهمي دارد که البته مصالح باید متناس��ب با اقلیم و سایر داده هاي طبیعي منطقه 
باشد. در این صورت، هماهنگي الزم میان ساخته هاي بشر و محیط پیرامون او که 

الزمه ي آرامش زندگي است، برقرار مي شود.

مصالح به کار برده شده در ساختمان هاي قدیمي روستاهاي دشت خرم آباد
دیوارها: دیوارها معمواًل از خش��ت و گل و چوب س��اخته ش��ده اند که در 

قسمت مسکوني داراي اندود کاهگل هستند.
کرسـي چیني: در بناهاي قدیمي، کرس��ي چیني انجام نمي گرفت و اگر 
هم کرسي چیني مي شد، از همان نوع خشتي انجام مي شد که در ساخت دیوارها 

استفاده مي شود. ولي امروزه سنگ الشه جاي گزین خشت شده است.
پلكان: در خانه هایي که نیاز باش��د، از پلکان براي رسیدن به ایوان استفاده 

مي شود. البته پلکان داراي ساخت بسیار ابتدایي است.
بام: بام خانه ها کاهگلي اس��ت و اس��تفاده از کاهگل به صورت عایق به دو 
منظور است: حفظ هواي خنک در فصول گرم، و حفظ هواي گرم در فصول سرد 

سال.
پوشش: پوشش سقف اتاق ها از چوب یا تخته است )تیر یا الوار( که روي 

آن با کاهگل مسطح و شیب بندي مي شود.
کف اتاق: پوشش کف اتاق ها نیز اندود کاهگل است.

بازشوها: مصالح اکثر بازشوها، چوبي است.
محوطه سـازي: کف حیاط ها به صورت طبیعي و هموار نش��ده است و در 

جاهاي سنگالخي نیز به همان صورت باقي مانده است.
پوشـش سـطوح: اندود کاهگل به عنوان اندود نهایي، در تمامي سطوح 

داخلي و خارجي بیشتر خانه هاي روستایي دشت خرم آباد مشاهده مي شود.

مصالح به کار برده شده در ساختمان هاي نوساز در روستاهاي دشت خرم آباد 
دیوارها: غالباً مصالح دیوارها آجر، ماس��ه و س��یمان یا بلوک هاي سیماني 

است.

پوشش بام: پوشش بام ها بیشتر آسفالت یا قیرگوني است که در تابستان 
گرماي خورشید را جذب و به داخل ساختمان انتقال مي دهد.

پوشش سقف: پوشش سقف اتاق ها از آهن و آجر و گاه تیرچه بلوک است 
که عایق حرارتي خوبي نیستند.

کف اتاق ها: مصالح کف اتاق بیش��تر موزاییک و در بعضي خانه ها سیمان 
است.

بازشـوها: مصالح بازش��وهاي بیروني س��اختمان هاي جدید اکثراً آهن یا 
آلومینیومي است.

محوطه سـازي: ام��روزه نیز اکثر حیاط هاي روس��تاهاي دش��ت خرم آباد 
به صورت طبیعي است و کف سازي و هموار نشده است.

هر چند به کارگیري مصالح بادوام در س��اخت خانه ها بیشتر روستاهاي دشت 
خرم آباد، به خاطر س��رمایه ي کم روستاییان و س��رمایه گذاري اندک در استفاده از 
این گونه مصالح براي احداث بنا، س��رعت اندکي داش��ته باش��د، اما بهره گیري از 
مصالح��ي چون تیرآهن، تیرچه بلوک، بت��ون آرمه و... در احداث بنا، بدون رعایت 
اصول فني و ایمني و به دور از تطابق محیطي، فجایع و ضایعات بیشتري را موجب 

خواهد شد.
وضعی��ت جغرافیایي ه��ر منطقه و نیز چگونگي تجمع مس��کن، بر فرهنگ 
روس��تاییان تأثیر بس��زایي دارد و به ویژه هرچه بیشتر به گذشته حرکت کنیم،  این 
تأثیر با قاطعیتي بیشتر به چشم مي خورد. امروزه هر چه فنون، ابزارها و دانش هاي 
نوین بیش��تر به مناطق روس��تایي انتقال مي یابند، به می��زان قابل مالحظه اي از 
تأثیرات عوامل مذکور کاسته مي شود. به منظور رسیدن به هدف اصلي این تحقیق 
که همانا طراحي س��اختمان مبتني بر ویژگي هاي اقلیمي دش��ت خرم آباد اس��ت، 
ش��رایط و ویژگي هاي اقلیمي دشت مذکور بررس��ي و معیارهاي اقلیمي آن مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا بس��تر مناسبي براي برنامه ریزي آتي مسکن فراهم 

آید.

نتیجه گیري
درخصوص بحث اقلیم و معماري روس��تاهاي دش��ت خرم آباد توجه به موارد 

زیر ضروري است: 
 ویژگي محیطي دشت باعث شده است که مصالح عمومي مورد استفاده، 
عمدتاً از طبیعت پیرامون روس��تاها، گرفته ش��ده اند و با معماري برخاسته از متن 
زندگي روستایي و تقریباً منطبق با محیط طبیعي، بنایي متناسب به وجود آید. این 
بدان معناست که اتکاي روستاییان به منابع محیطي و معماري مبتني بر داده هاي 
طبیعي، همواره هماهنگي و هم خواني بیشتري بین خانه ها و شرایط طبیعي ایجاد 
کرده و صدمات کمتري به محیط زیس��ت زده است. لذا هدایت ساخت و سازها در 
دش��ت خرم آباد براي استفاده از الگوهاي ساخت مناسب و مصالح مقاوم، متناسب 

ويژگي
ساختمان هاي جديدساختمان هاي قديمي

بدمتوسطخوببدمتوسطخوب

مصالح دیوار

مصالح پوشش سقف

مصالح پوشش بام

مصالح بازشوها

مصالح كف اتاق

مصالح كف حیاط

ویژگي محیطي دشت باعث شده است که مصالح عمومي مورد 
استفاده، عمدتاً از طبیعت پیرامون روستاها، گرفته شده اند و 

با معماري برخاسته از متن زندگي روستایي و تقریباً منطبق با 
محیط طبیعي، بنایي متناسب به وجود آید

جدول 4. مقایسه ي مصالح به کار رفته در ساختمان هاي قدیمي و جدید دشت خرم آباد
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با ش��رایط محیط طبیعي، الزامي است. هم چنین با توجه به باالرفتن میزان نیاز به 
س��اخت و ساز جدید در روستاهاي این دشت، تعمق و توجه به ویژگي هاي کیفي 
واحد مس��کوني، نظیر عمر ساختمان، مصالح عمده ي بنا و شرایط محیطي منطقه 
که مي تواند مسکن را به صورت مأمني قابل زیست درآورد و رفاه و اطمینان خاطر 

بیشتري را براي ساکنین فراهم سازد، ضروري به نظر مي رسد.
 ارتقاي س��طح دانش فني روستاییان و آموزش آنان با استفاده ي منطقي 
از مصال��ح جدید و حتي تلفیق این گونه مصالح با معماري بومي و محیطي محل، 
از ضروریات و یا به عبارت دیگر، از نیازهاي مس��کن روس��تاهاي دش��ت خرم آباد 
اس��ت که وراي نیاز به واحدهاي مس��کوني، به تعم��ق و ژرف نگري ویژه اي نیاز 
دارد. استفاده ي روزافزون از مصالح جدید بدون دانش فني و بدون در نظر گرفتن 
شرایط محیطي و غیره، نه تنها مشکالت مسکن آنان را حل نخواهد کرد، بلکه بر 
پیچیدگي آن نیز مي افزاید. پس باید از نگرش سطحي وگذرا به مسکن روستایي 
دش��ت خرم آباد که عواقب ناخوش��ایندي را براي شهر خرم آباد و روستاها به دنبال 

خواهد داشت، پرهیز کرد.
 ادامه ي کورکورانه ي ش��یوه ساخت و ساز مصالح قدیمي که گاه مستلزم 
صرف زمان و هزینه ي فراوان اس��ت، توصیه نمي ش��ود و ترویج دارد، تناسب هاي 
محیطي و فرهنگي در قالب فرم س��اخت و س��از و با اس��تفاده از مصالح بادوام و 
سریع الساخت جدید، در کنار مدیریت صحیح، رعایت شود. در این صورت، فضاي 
س��کونتي از نظر فرم و اندازه تفاوت چنداني نخواهد کرد و تنها فناوري و مصالح 

ساخت دگرگون مي شود. 
 با توجه به شرایط محیطي و زمین شناسي دشت خرم آباد، به نظر مي رسد 
که گسترش دانش فني اس��تفاده ي صحیح از مصالح بادوام در نواحي روستایي و 
توجه به پیشرفت فنون سنتي موجود، بر هر گونه اقدامي درخصوص افزایش حجم 

و استفاده از مصالح بادوام، مقدم است.
 با مدیریت صحیح و بهره گیري از سنت هاي ساخت و سیستم هاي مقاوم 
بوم��ي و تلفیق آن با مصالح جدید، با توجه به ش��رایط اقلیمي منطقه، مي توان به 
گزینه هاي منطقي و صحیحي در الگوي س��اخت و ساز در نواحي روستایي دشت 

خرم آباد دست یافت.
 ب��ا توجه به ش��رایط آب و هوایي دش��ت خرم آباد و قابلی��ت وقوع زلزله، 
اس��تفاده از مصالح بادوام بدون توجه به ش��رایط اقلیمي، تناسب محیطي را برهم 
مي زند و موجب اتالف سرمایه مي شود. زیرا استفاده از این گونه عناصر در ساخت 

بنا نیازمند رعایت ضوابط و شرایط خاص و سیستم هاي مناسب است.
 تیپ، فرم و پالن س��اختمان هاي روس��تاهاي دشت خرم آباد مانند اغلب 
س��اختمان هاي روستایي تابع ش��رایط اقلیمي، اجتماعي و اقتصادي مخصوص به 
خود اس��ت که باید براساس نیازهاي واقعي مردم به وجود آید و مورد استفاده قرار 

گیرد.
درخصوص معماري خانه هاي روس��تایي دش��ت خرم آباد، با توجه به درجه  ي 
ح��رارت، بارش، زاویه، می��زان و جهت تابش آفتاب، ش��دت و جهت باد، و وضع 

طبیعي زمین و سایر عناصر اقلیمي، رعایت نکات زیر پیشنهاد مي شود:
 جهت س��اختمان ها از س��مت جنوب به س��مت غرب ی��ک زاویه ي 15 

درجه اي داشته باشد.
 ساختمان به صورت مستطیل و محور طویل تر آن در جهت شرق و غرب 
باشد، تا به منظور جلوگیري از تابش شدید آفتاب در فصل تابستان، کمترین ابعاد 

آن رو به شرق و غرب باشد.
 فرم ساختمان ها فشرده و متراکم باشد تا تأثیر هواي سرد زمستان کاهش یابد.

 به منظور جلوگیري از تابش مستقیم خورشید در گرم ترین ساعات روز، حتي االمکان 
در نماي غربي از نصب پنجره خودداري شود.

 با توجه به حیاط هاي بزرگ، به منظور جلوگیري از شدت اشعه ي آفتاب در تابستان، 
کاشت درخت در حیاط توصیه مي شود.

 با ایجاد سایه بان از تابش مستقیم نورخورشید در فصل تابستان به داخل خانه جلوگیري 
شود؛ به طوري که در زمستان بیشترین استفاده از گرماي خورشید امکان پذیر باشد.

 مصالح دیوارها سنگین با حداقل زمان تأخیر هشت ساعت باشد.
 ارتفاع سقف براي خانه هاي روستایي دشت خرم آباد، 270 سانتي متر مناسب است که 

ارتفاع سقف 270 سانتي متر باشد.
 پنجره هایي با قاب چوبي با اندازه هاي 15 تا 25 درصد مساحت نماي مربوطه در دو 

سمت شمال و جنوب قرار گیرند.
 در صورت امکان، به منظور تنظیم دما و صرفه جویي در مصرف انرژي عایق کاري 

حرارتي انجام گیرد.
 جریان هوا ضرورتي ندارد،  اما در صورت امکان تهویه ي عمودي در فصل تابستان 

مناسب است.
انتظار مي رود که با رعایت نتایج این تحقیق و پیشنهادات ارائه شده که معیارهاي تعیین 
آسایش حرارتي منتج شده اند، عالوه بر تأمین آسایش حرارتي ساکنین، با استفاده از انرژي 
طبیعي و قابلیت هاي منطقه، به میزان قابل توجهي از اتالف انرژي و نیاز به وسایل مکانیکي 

گرمایشي و سرمایشي کاسته شود.

منابع
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چكیـد  ه
بررس��ی و ش��ناخت الگوه��ای توزیع زمان��ی و مکانی بارش ب��ا توجه به 
تغییرپذی��ری آن، هم��واره از دو منظر زمان و مکان مورد تأکید بوده اس��ت. در 
ای��ن مطالعه هم زمانی و هم مکانی بارش، یعنی مش��ترک بودن روزهای بارش 
بین ایس��تگاه های اس��تان کردس��تان برای همه ی ماه ها، فصل ها و کل س��ال 
م��ورد مطالعه قرار گرفته و الگوهای یک، دو، س��ه، چهار، پنج، ش��ش و هفت 

ایس��تگاهه ی آن ها ارائه گردیده اس��ت.
بر اس��اس تجزی��ه و تحلیل های انجام ش��ده، از 120 روز بارش اس��تان 
کردس��تان در دوره ی م��ورد مطالع��ه )2004�1995(، 34 روز آن مرب��وط ب��ه 
بارش ه��ای یک ایس��تگاهه و 19 روز متعلق به بارش های دو ایس��تگاهه بوده 
اس��ت. از لح��اظ فصلی نیز، فصل زمس��تان ب��ا 48 روز بارش بیش��ترین تعداد 
روزه��ای بارش را داراس��ت که بیش��ترین آن ها از نوع بارش ه��ای چهار، پنج، 
شش و هفت ایستگاهه بوده و با عنوان بارش های متأثر از سیستم های خارجی 
نام گذاری شده است. در فصل بهار نیز با عنوان دومین فصل پربارش، بیشترین 
نوع بارش های از نوع بارش های یک، دو و س��ه ایس��تگاهه بوده اس��ت که با 

عنوان بارش های متأثر از عواملی محلی از آن یاد ش��ده اس��ت.

کلید واژه : هم زمانی بارش، هم مکانی بارش، اس��تان کردس��تان.

مقـد    مـه
براس��اس ی��ک قاعده ی کلی، ه��ر چه آب وهوا خش��ک تر باش��د، میزان 
اطمین��ان به ریزش های جوی کاهش پیدا می کند. به همین دلیل، قرن هاس��ت 
که بیشتر سرزمین ایران و س��اکنان آن بنا به موقعیت جغرافیایی، توپوگرافیک 
و ش��رایط ج��وی � اقلیمی، از بی آبی و کم آبی، چ��ه از نظر کمی و چه از حیث 
کیفی در رنج و مضیقه بوده و هس��تند. این خود مانعی بزرگ در جهت رس��یدن 
به توس��عه ی پایدار در بس��یاری از نواح��ی ایران بوده و هس��ت. بین عناصر و 
پارامترهای اقلیمی، ش��اید بارش به دلیل اهمیت و ماهیت تغییر پذیرش، اولین 
بردار در کلیه ی مطالعات و محاس��بات مربوط به منابع آب  و بهره برداری از آن 

به ش��مار آید.
با مقایسه ی میانگین بارش 224/5 میلی متری ایران ]موحد دانش، 1373[ 
و بارش 358/1 میلی متری غرب کش��ور ]ذوالفقاری، 1377[ با میانگین بارش 
کره ی زمین )820 میلی متر( مش��خص می ش��ود که منطقه ی غرب کش��ور از 

لحاظ بارندگی وضعیت مناس��بی نسبت به کل ایران و وضعیت متوسطی نسبت 
ب��ه میانگین جهان��ی دارد. به همین دلیل، غرب ای��ران از دیرباز از مراکز مهم 
کش��اورزی به ش��مار می رفته و کش��ت غالت و حبوبات به صورت دیم، همواره 
فعالیت اصلی ساکنان آن را تشکیل می داده است. اما آن چه که در مورد بارش 
ای��ن منطقه حائز اهمیت اس��ت، توزیع زمانی و مکانی آن اس��ت. توجه به این 
عامل باعث ش��ده اس��ت که توجه محققان به بررس��ی تغییرات زمانی و مکانی 

ب��ارش در ای��ن منطق��ه بی��ش از پی��ش افزای��ش یاب��د.
بررس��ی و ش��ناخت تغییرپذیری بارش هم��واره از دو منظر زمان و مکان 
مورد بررسی قرار می گیرد. تأکید بر منظر زمان، تغییرات زمانی و تأکید بر منظر 
مکان، تغییرات مکانی بارش را مش��خص می س��ازد. در مطالعات اقلیم شناسی، 
ای��ن دو منظر همیش��ه الزم و ملزوم یکدیگر هس��تند. چرا ک��ه اقلیم مقوله ای 
اس��ت ک��ه هم مصداق مکان��ی دارد و هم مص��داق زمان��ی. بنابراین، هدف و 
دیدگاه محقق اس��ت که مش��خص می کند بر کدام منظر تأکید بیش��تری دارد 

]ج��اوری، 1380[.
غیور و مسـعودیان )1375(، با تهیه ی 29 نقش��ه ی هم بارش س��االنه 
برای یک دوره ی 29 ساله )1987�1959( به مطالعه ی تغییرات زمانی و مکانی 
میانگین مجموع بارش های ساالنه در ایران دست زدند. آن ها با پایه قرار دادن 
این 29 نقش��ه، نقشه ی هم باران 29 س��اله، نقشه ی هم باران دوره ی کم بارش، 
نقش��ه ی هم باران دوره ی پربارش و نقش��ه ی تغییرات زمان��ی � مکانی بارش 
ای��ران را تهیه کردند و به تفس��یر آن پرداختند. حاصل آن که بارش در ایران از 
تفاوت های مکانی و تغییرات زمانی زیادی برخوردار است و این تغییرات دارای 

الگوهایی جغرافیایی هس��تند که از توزیع نرمال پیروی می کند.
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مس��عودیان )1377(، با متمرکز ک��ردن تحقیقات خ��ود در روی تغییرات 
زمانی و مکانی بارش در ایران، س��ه گونه رژیم بارش��ی اصلی را تشخیص داد و 
مش��خص کرد: رژیم بارش آذری در ش��مال غرب که با بارش آن بهاره است، 
رژیم بارش خزری در کرانه های خزری که بارش آن پاییزه است و رژیم بارش 
کردی، پارس��ی، بلوچی و اراکی که بارش آن ها زمستانه است، اما درصد تمرکز 
بارش در ماه های زمس��تانی آن ها ب��ا یکدیگر تفاوت دارد. ام��ا در مورد توزیع 
زمان��ی به این نتیجه رس��ید که ب��ارش ایران دارای خصوصیت��ی نیمه متمرکز 
است؛ یعنی با حرکت از شمال به جنوب، مقدار شاخص یکنواختی توزیع زمانی 

ب��ارش کاه��ش می یاب��د.
حاتمـی یزد )1384(، برای تعیین الگوی توزی��ع زمانی بارش ایران، از 
گراف های باران نگاری 146 ایس��تگاه باران نگاری وزارت نیرو در س��طح کشور 
اس��تفاده کرد. او با اعمال روش رتبه بندی، الگ��وی توزیع زمانی بارش ها را در 
پایه های زمانی کمتر از 3 س��اعت، 3 تا 6 س��اعت، 6 تا 12 س��اعت و بیشتر از 
12 ساعت را به دست آورد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که 
حداکث��ر مقدار بارش در 35 درص��د بارش های ایران در چارک دوم، 31 درصد 
در چارک سوم و 26 درصد در چارک اول اتفاق می افتد و کمترین مقدار بارش 

در چارک چهارم بوده اس��ت.
در مقیاس استانی، عساکره )1384( نظام تغییرات زمانی و مکانی بارش 
اس��تان اصفهان را مورد پژوهش قرار داد. او با اس��تفاده از تحلیل تغییرنما و بر 
پایه ی روش کریگینک عام، نقشه های بارش ساالنه را برای 32 سال، یعنی از 
سال 1969 تا سال 2000 تهیه کرد. او در ادامه با استفاده از تکنیک مؤلفه های 
اصلی و نیز بر اس��اس مدل های رگرس��یون، تغییرات مکان��ی بارش را در این 
اس��تان مورد مطالعه قرار داد. در این راس��تا، بیش��ترین عوامل مؤثر در بارش 

اس��تان اصفهان، به ترتیب طول جغرافیایی، ارتفاع و عرض جغرافیایی بودند.
صداقـت زاده حقیقی )1376( نیز ویژگی ه��ای مکانی و زمانی بارش 
اس��تان فارس را با اس��تفاده از روش خوش��ه بندی مطالعه کرد. او با استفاده از 
هش��ت عامل اقلیمی، اس��تان فارس را به چهار ناحیه ی همگن تقس��یم کرد و 
برای هر ناحیه، یک ایس��تگاه معرف انتخ��اب و تغییرات زمانی و مکانی بارش 
آن ها را مورد مطالعه قرار داد. بر اس��اس ای��ن تحقیق، تغییرات زمانی و مکانی 

بارش در اس��تان فارس توس��ط عوامل خارجی کنترل می ش��ود.
از کاره��ای انجام ش��ده ی دیگر می ت��وان به کارهایی هم چ��ون: تحقیق 
آقایی )1383( درباره ی بررس��ی تغییرات مکان��ی و زمانی الگوهای بارش در 
اس��تان اردبیل، تغییرات مکانی بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک جنوب 
ش��رقی ایران به وس��یله ی رحیمی بندرآبادی و صمدیان )1382( و تعیین 
الگوی زمانی و مکانی به روش احتماالت تجربی در اس��تان خراس��ان توس��ط 

مالكی فرد )1382( اش��اره کرد.
اما در ارتباط با ویژگی ها و الگوهای بارش در اس��تان کردس��تان تا کنون 
مطالع��ات جامعی صورت نگرفته اس��ت. البته البه الی مت��ون تحقیقی و کتب 
دانشگاهی، مطالبی را می توان یافت که به طور مستقیم و غیرمستقیم با بارش 
این استان ارتباط پیدا می کنند. در یکی از این تحقیقات، ذوالفقاری )1377( با 
انتخاب 35 ایستگاه هواشناسی برای یک دوره ی 30 ساله، به بررسی نوسانات 
بارش های بهاره ی غرب ایران پرداخت. او برای بررس��ی دقیق تر این نوسانات، 
دوره ی 30 س��اله ی آماری را به سه دوره ی مستقل 10 ساله تقسیم کرد و پس 
از محاس��به ی مقادیر مطلق، درصد بارش فصل بهار و انحراف از نرمال، نتیجه 
گرف��ت که دوره ی اول و دوم در مجموع با افزایش بارندگی و دوره ی س��وم با 
کاهش بارندگی در غرب ایران مواجه بوده اس��ت. هم چنین، با استفاده از روش 
خوشه بندی وارد، چهار ناحیه ی بارشی را مشخص کرد که ایستگاه های سقز و 

ر  بیجا
در ناحیه ی 

س��ه و ایس��تگاه 
ناحی��ه ی  در  س��نندج 

چهار قرار گرفته بودند. این 
دو ناحیه از نظر ش��اخص ارتفاع و 

بارش متوس��ط س��االنه، از ویژگی های 
خاص��ی برخوردار هس��تند ک��ه همین باعث 

تفکیک این دو ناحیه از نواحی دیگر ش��ده اس��ت.
بر اساس مطالعات علیجانی )1376( روی فراوانی 

روزهای بارش در س��طح کش��ور مش��خص ش��د که بیشترین 
روزهای بارش ایران در س��واحل جنوب غربی دریای خزر و کمترین 

مقدار آن در انتهای جنوب ش��رقی کشور است. هم چنین ایشان بر اساس 
عناصر عمده ی بارش از قبیل بارندگی ساالنه، تمرکز فصلی و باالترین بارش 
24 س��اعته، کل کشور را به ش��ش ناحیه ی بارشی تقس��یم می کند که استان 
کردس��تان بر اس��اس این تقس��یم بندی در ناحیه ای با نام خود کردستان قرار 

می گی��رد.
ب��ا عنای��ت به نتای��ج کارب��ردی اس��تفاده از داده های ب��ارش روزانه در 
زمینه های گوناگون، در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت ک��ه هم زمانی مکانی و 
زمانی روزهای بارش بین ایس��تگاه های متفاوت اس��تان کردستان شناسایی و 

م��ورد تجزیه وتحلی��ل ق��رار گی��رد.

موقعیت جغرافیایی اسـتان کردسـتان
اس��تان کردس��تان با وس��عتی حدود 28235 کیلومتر مربع، شانزدهمین 
اس��تان کش��ور از لحاظ وس��عت اس��ت که در غرب ایران بین 34 درجه و 44 
دقیقه تا 36 درجه و 30 دقیقه ی عرض ش��مالی و 45 درجه و 31 دقیقه تا 48 
درج��ه و 30 دقیقه ی ش��رقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این اس��تان از 
شمال به استان آذربایجان غربی و بخشی از زنجان، از جنوب به کرمانشاهان، 
از ش��رق به استان همدان و قس��مت دیگری از استان زنجان و از طرف غرب 

به کش��ور عراق محدود می ش��ود ]نجفی، 1369[.

داده   هـای تحقیـق
برای بررس��ی و مطالعه ی هم زمانی و هم مکانی روزهای بارش در استان 
کردس��تان و دس��ت یابی به الگوی بارش��ی در این زمینه، داده های مربوط به 
بارش روزانه ی یک دوره ی 10 س��اله )2004�1995( از »سازمان هواشناسی 
کش��ور« اخذ ش��د. از دالیل مهم برای انتخاب دوره ی 10 ساله، نبود آمارهای 
درازمدت و مش��ترک ب��رای بعضی از ایس��تگاه های س��ینوپتیک، به خصوص 
ایس��تگاه سینوپتیک بانه بود. این ایستگاه فقط هفت سال داده ی آماری داشت 
که چشم پوش��ی از آن، به عنوان نادیده گرفتن بخش وس��یعی از شمال غرب 
اس��تان ب��ود. بنابراین به ناچار برای تکمیل دوره ی 10 س��اله ی مش��ترک، از 
داده های مربوط به ایس��تگاه باران سنجی بانه که دارای داده های طوالنی تری 
بود، برای تکمیل دوره ی 10 س��اله ی این ایستگاه بهره گرفته شد. مشخصات 
جغرافیای��ی و طول دوره ی آماری هر کدام از ایس��تگاه ها ب��ه انضمام میانگین 
تعداد روزهای بارش هر ایس��تگاه، در جدول 1 و پراکنش ایستگاه ها در سطح 

اس��تان نیز در نقش��ه ی 1 نش��ان داده ش��ده اس��ت.
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روش تحقیق
برای بررسی و مطالعه ی هم زمانی روزهای بارش در سطح استان کردستان، 
ابتدا میانگین تعداد روزهای بارش برای هر کدام از ایستگاه های مورد مطالعه برای 
دوره ی 10 س��اله به دس��ت آمد )جدول1(. سپس به ازای هر کدام از ماه ها دوره ی 
10 س��اله و با توجه به متفاوت بودن روزه��ای هر ماه، ماتریس هایی به ابعادهای 
7×31، 7×30 و 7×28 تهیه ش��د که س��طرهای آن ایس��تگاه های مورد مطالعه و 
س��تون های آن روزهای هر ماه را شامل می شد. مجموع ماتریس های تهیه شده 
با توجه به 10 س��اله بودن دوره ی مودر مطالعه به 120 ماتریس رسید. سپس این 
 EXCEL ماتریس ها برای تجزیه و تحلیل های بع��دی وارد محیط نرم افزاری
ش��دند و بانک اطالعاتی آن تشکیل شد. جدول 2 نمونه ای از ماتریس های تهیه 

شده را نشان می دهد.

در مرحله ی بعد، برای مشخص کردن روزهای بارانی از غیر بارانی به تعریف 
آس��تانه ای مش��خص برای تفکیک این دو از یکدیگر نیاز ب��ود. در این مورد بین 
آب و هواشناس��ان اختالف نظر زیادی وجود دارد، ب��ه طوری که آن ها معیارهای 
گوناگونی را به این منظور پیشنهاد داده اند؛ معیارهایی هم چون 0/01، 0/1، 0/15، 
0/2، 0/25 و Domroes, 1993[ 0/3[. »سازمان هواشناسی جهانی« نیز روز 
بارانی را با حداقل 1 میلی متر بارش در 24 س��اعت تعریف کرده است ]ذوالفقاری، 
1379[. علیجانـی )1374( و رسـولی )1369( نی��ز روزی را بارانی محس��وب 
می کنند که بیش از یک میلی متر بارندگی داش��ته باش��د. در این تحقیق پیشنهاد 

سازمان هواشناسی جهانی به عنوان آستانه ی روز بارانی انتخاب شد.
در ادامه، بعد از مش��خص کردن روزهای باران، هم زمانی ایس��تگاه ها یعنی 

طول دوره یارتفاع از سطح درياطول جغرافیايیعرض جغرافیايینام ايستگاهرديف
 آماری

میانگین تعداد 
روزهای بارش

200470-54َ16001999  ْ 45َ 0   ْ 36بانه1

200470-37َ1883/41987   ْ 53َ47   ْ 35بیجار2

200449-12َ1268/81992   ْ 31َ46   ْ 35مریوان3

200458-16َ1522/81961   ْ 15َ46   ْ 36سقز4

200450-55َ2142/61989   ْ 4َ46   ْ 36زرینه اوباتو5

200450-00َ13731956   ْ 23َ47   ْ 35سنندج6

200451-48َ19061989   ْ 17َ47   ْ 35قروه7

35

35.5

36

36.5

46 46.5 47 47.5 48

0 0.5 1 1.5 2

بیجار

زرینه اوباتو

سقز

بانه

مریوان

سنندج قروه

جدول1. مشخصات جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه

نقشه ی 1. موقعیت و پراکندگی ایستگاه های مورد مطالعه

براساس یك قاعده ی کلی، هر چه آب وهوا خشك تر باشد، 
میزان اطمینان به ریزش های جوی کاهش پیدا می کند



55

13
89 

تان
بس

4/ تا
ه ی

مار
م/ ش

هار
 و چ

ت
یس

  ی ب
وره

د
ايستگاه

           روز
قروهبیجارزريه اوباتوسقزسنندجمريوانبانه

10/2000000

20000/1000

325/50/9100/300

430176/36/84/60/52

537/2314/2137/872/8

619/954/218/517/513127/6

7023/4000/800

80/04234/210/8

904/300/41/10/73

1002012/611/3

1100/20/40/10/61/11/6

12000/300/50/11/6

130000021/8

140000000

150000000

160000000

17000/80/21/110/6

189/73/32/3000/30/2

190283/1114/724/5

2004/600000

210000000

227000000

2300/200000

240000000

250000000

260000000

270000000

2816/2000000

291924/47/77/58/40/10/4

30021/8140/7235/3

3131/8000000

جدول2. نمونه ای از ماتریس های هم زمانی بارش در استان کردستان برای ژانویه ی 1996

مش��ترک بودن روزهای بارانی آن ها برای همه ی ماه ها، فصل ها و کل سال های 
دوره ی م��ورد مطالعه بررس��ی و الگوهای یک ایس��تگاهه، دو ایس��تگاهه، س��ه 
ایستگاهه، چهار ایستگاهه، پنج ایس��تگاهه، شش ایستگاهه و هفت ایستگاهه ی 
آن ها ارائه ش��د که در قسمت تجزیه و تحلیل به طور مفصل خواهد آمد. در این جا 
برای نمونه، هم زمانی بارش های ماه ژانویه 1996 شرح داده خواهد شد. بر اساس 
جدول 3، در روز سوم ژانویه در دو ایستگاه بانه و سنندج بارش داشته ایم که در این 
مقاله با عنوان بارش های دو ایس��تگاهه نام برده می شود. هم چنین در روز چهارم 
در ایستگاه های بانه، مریوان، سنندج، سقز، زرینه اوباتو و قروه، بارش وجود داشته 

است که به عنوان بارش های شش ایستگاهه از آن یاد می شود.

از لحاظ هم مكانی، ایستگاه بانه با میانگین 
ساالنه ی 13 روز بارش یك ایستگاهه، 
یكی از پربارش ترین ایستگاه های استان 
کردستان است
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در نهایت، برای مطالعه ی هم مکانی روزهای بارش در استان، بارش های یک 
ایستگاهه، دو ایستگاهه، سه ایستگاهه را در یک گروه با عنوان بارش های متأثر از 
عوامل محلی و بارش های چهار، پنج، شش و هفت ایستگاهه را در گروه دیگری با 

عنوان بارش های متأثر از سیستم های خارجی )سینوپتیک( دسته بندی کرده ایم.

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
هم زمانی ماهانه ی روزهای بارش

بر اس��اس تجزیه و تحلیل های انجام ش��ده روی روزهای بارش در اس��تان 

کردس��تان، مشخص شد که ماه های مارس )10 اس��فند تا 11 فروردین( و آوریل 
)12 فروردین تا 10 اردیبهش��ت( ه��ر کدام با میانگین 17 روز بارش، بیش��ترین 
تعداد روزهای بارش را بین س��ایر ماه های س��ال به خود اختصاص داده اند. اما از 
بین الگوهای هم زمانی، الگوی یک ایستگاهه با میانگین چهار روز، بیشترین نوع 
هم زمانی را در این دو ماه داش��ته اس��ت. بعد از بارش های یک ایستگاهه، در ماه 
مارس، بارش های هفت ایستگاه و در ماه آوریل بارش های دو ایستگاهه هر کدام 
با میانگین سه روز در مرتبه ی دوم قرار دارند. دیگر الگوها هر کدام با میانگین دو 

روز برای هر کدام از این ماه ها تقسیم شده اند )نمودارهای 1و2(.

ايستگاه
           روز

همزمانی قروهبیجارزريه اوباتوسقزسنندجمريوانبانه
ايستگاه ها

10

20

2٭٭3

6٭٭٭٭٭٭4

7٭٭٭٭٭٭٭5

7٭٭٭٭٭٭٭6

1٭7

6٭٭٭٭٭٭8

3٭٭٭9

5٭٭٭٭٭10

3٭٭٭11

120

2٭٭13

140

150

160

2٭٭17

3٭٭٭18

6٭٭٭٭٭٭19

1٭20

210

1٭22

230

240

250

260

270

1٭28

5٭٭٭٭٭29

5٭٭٭٭٭ 30

1٭31
جدول3. جدول هم زمانی بارش برای ژانویه ی 1996 در استان کردستان

بیش ترین نوع بارش استان 
کردستان از نوع بارش های یك 

ایستگاهه بوده است
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بعد از دو ماه مارس و آوریل که بیش��ترین تعداد روزهای بارش را دارا بودند، 
ماه های فوریه )12 بهمن تا 9 اس��فند( ب��ا 16 روز و ژانویه )11 دی تا 11 بهمن( 
با 15 روز در رده های بعدی واقع ش��ده اند. بیشترین نوع بارش ماه فوریه از لحاظ 
الگوهای هم زمانی، بارش های یک ایستگاهه بودند که به طور میانگین 4 روز را به 
خود اختصاص داده  بودند. بعد از آن، بارش های دو و چهار ایس��تگاهه هر کدام با 
میانگین 3 روز رتبه ی دوم را دارا بودند. بارش های سه  ایستگاهه و هفت ایستگاهه 
هم هر کدام با میانگین یک روز، کمترین نوع بارش را از لحاظ هم زمانی به خود 

اختصاص داده اند )نمودار3(. 
در ماه ژانویه نیز بیش��ترین ن��وع بارش از لحاظ هم زمان��ی بارش های یک 
ایس��تگاهه بودند که تعداد آن ها به سه روز می رسید. دیگر انواع بارش ها هر کدام 

با میانگین 2 روز به طور مساوی توزیع شده اند )نمودار4(.

اما دو ماه آگوس��ت )10 مرداد تا 9 ش��هریور( و سپتامبر )10 شهریور تا 10 مهر( 
هر کدام با میانگین یک روز بارش، از خشک ترین ماه های استان کردستان به حساب 
می آیند که از لحاظ الگوهای هم زمانی، هر دو ماه فقط شاهد بارش های یک ایستگاهه 
بودند. از دیگر انواع بارش ها در این ماه موردی مشاهده نمی شود. مشخصات هم زمانی 

بارش های روزانه برای دیگر ماه ها به طور کامل در جدول 4 آورده شده است.
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فصل بهار با 34 روز بارش، دومین فصل پربارش استان کردستان به حساب 
می آید. از این 34 روز بارش اس��تان، 11 روز آن بارش های یک ایستگاهه بوده اند 
که 32/4 درصد کل روزهای بارش را ش��امل می شده اند. بارش های دو ایستگاهه 
نی��ز با میانگین 6 روز، بعد از بارش های یک ایس��تگاهه، بیش��ترین نوع بارش ها 
را ب��ه خود اختصاص داده اند. کمترین نوع بارش های این فصل، بارش های س��ه 
ایستگاهه، شش ایستگاهه و هفت ایستگاهه بوده اند که هر کدام با میانگین 3 روز 

مشخص شده اند )نمودار6(.
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از لح��اظ تعداد روزهای ب��ارش بین دو فصل بهار و پایی��ز اختالف چندانی 
مشاهده نمی شود. تعداد روزهای بارش در فصل پاییز 33 روز است که از این مقدار 
8 روز برابر با 24/2 درصد را بارش های یک ایس��تگاهه به خود اختصاص داده اند. 
بارش ه��ای دو و پنج ایس��تگاهه نیز هر کدام با میانگی��ن 5 روز در مرتبه ی دوم 
واقع ش��ده اند. اما کمترین نوع بارش در این فصل به بارش های هفت ایس��تگاهه 

اختصاص یافته که فقط سه روز را شامل می شده است )نمودار 7(.

هم زمانی فصلی روزهای بارش
فصل زمس��تان با میانگین 48 روز بارش، بیش��ترین تعداد روزهای بارش را 
در اس��تان کردس��تان به خود اختصاص داده اس��ت. از این  48 روز، 11 روز آن به 
بارش های یک ایستگاهه اختصاص داشته است که 22/9 کل روزهای بارش را در 
بر می گیرد. بارش های دوایستگاهه و چهار ایستگاهه هر کدام با میانگین 7 روز، در 
رتبه ی دوم واقع شده اند. بارش های سه ایستگاهه با میانگین 5 روز، کمترین نوع 

بارش های این فصل را دارا بوده اند )نمودار 5(.
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1344443211233 ایستگاهه

2232321100122 ایستگاهه

3212210000112 ایستگاهه

4232222000112 ایستگاهه

5222211000122 ایستگاهه

6222210000121 ایستگاهه

7213210000012 ایستگاهه
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جدول4. جدول هم زمانی روزهای بارش ماهانه ایستگاه ها در استان کردستان

نمودار1. توزیع الگوهای هم زمانی بارش ماه مارس استان کردستان

نمودار2. توزیع الگوهای هم زمانی بارش ماه آوریل استان کردستان

نمودار3. توزیع الگوهای هم زمانی بارش ماه فوریه استان کردستان

نمودار4. توزیع الگوهای هم زمانی بارش ماه ژانویه استان کردستان

نمودار5. توزیع الگوهای هم زمانی بارش فصل زمستان استان کردستان

نمودار6. توزیع الگوهای هم زمانی بارش فصل بهار استان کردستان
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خشک ترین فصل استان کردستان فصل تابستان است که هم از لحاظ مقدار 
و هم از لحاظ تعداد روزهای بارش، کمترین مقدار را در طول س��ال داراست. کل 
تعداد روزهای بارش این فصل 5 روز است که کاًل به بارش های یک ایستگاهه با 

میانگین 4 و بارش های دو ایستگاه با میانگین یک روز اختصاص یافته است.

هم زمانی ساالنه ی روزهای بارش
تعداد کل روزهای بارش اس��تان کردستان به طور میانگین در دوره ی مورد 
مطالعه برابر با 120 روز بوده اس��ت که از این تع��داد، 34 روز آن بارش های یک 
ایس��تگاهه، 19 روز بارش ه��ای دو ایس��تگاهه، 30 روز بارش ه��ای چهار و پنج 
ایس��تگاهه، 13 روز بارش های شش ایس��تگاهه و 24 روز بارش های س��ه و هفت 
ایستگاهه بوده است )نمودار8(. بنابراین مشاهده می شود که بیش ترین نوع بارش 

استان کردستان از نوع بارش های یک ایستگاهه بوده است.

در م��ورد بارش های دو ایس��تگاهه نی��ز باید گفت که بیش��ترین هم مکانی 
بارش های دو ایس��تگاهه بین دو ایس��تگاه مریوان � بانه با میانگین 4 روز، قروه 
� بیجار با میانگین 3 روز و بانه � س��قز با میانگین 2 روز بوده اس��ت. بارش های 
سه ایستگاهه نیز با متمرکز شدن در غرب استان به وضوح تأثیرپذیری خود را از 

ارتفاعات نشان می دهند.
بارش های چهار، پنج، شش و هفت ایستگاهه را در دسته بارش های متأثر از 

جریانات سینوپتیکی قرار داده ایم که کل استان را تحت تأثیر قرار می دهد.

نتیجه گیری
براس��اس تجزیه و تحلیل های انجام شده، میانگین تعداد کل روزهای بارش 
در اس��تان کردستان 120 روز است. از لحاظ هم زمانی، بیشترین هم زمانی مربوط 
به بارش های یک ایس��تگاهه با میانگین 34 روز بوده اس��ت که بین ایستگاه های 
گوناگون استان، ایستگاه  بانه با میانگین 13 روز بیشترین بارش یک ایستگاهه را 
دارا بوده اس��ت. بارش های دو ایس��تگاهه نیز با میانگین 19 روز بعد از بارش های 
یک ایستگاهه قرار می گیرند. از لحاظ هم مکانی نیز بیشترین بارش دو ایستگاهه 

بین دو ایستگاه مریوان و بانه بوده است.
از لحاظ فصلی نیز، فصل زمستان با میانگین 48 روز بیشترین تعداد روزهای 
بارش را داراس��ت که بیش��ترین س��هم را بارش های متأثر از سیستم های خارجی 
)بارش های چهار، پنج، ش��ش و هفت ایستگاهه( به خود اختصاص می دهد. علت 
اصلی آن نیز گسترش بادهای غربی روی استان است که عالوه بر فراهم آوردن 
عامل صعود، رطوبت دریای مدیترانه را هم به استان می آورد. البته باید اضافه کرد 

که ارتفاع خود ناحیه به خصوص در غرب استان سبب تشدید صعود می شود.
ام��ا در فصل بهار بیش��ترین س��هم به بارش ه��ای متأث��ر از عوامل محلی 
)بارش های یک، دو و سه ایستگاهه( داده می شود که 58/8 درصد بارش های این 
فصل را دربر می گیرند. علت آن را می توان به این صورت توجیه کرد که در اواخر 
بارش ه��ای این فصل را دربر می گیرند. علت آن را می توان به این صورت توجیه 
کرد که در اواخر دوره ی سرد، توده های هوای سرد از استان عقب نشینی می کنند 
و بر اثر افزایش تدریجی تابش آفتاب، سطح زمین به ویژه در دامنه های آفتاب گیر 
گرم تر می شود، ولی آتمسفر هنوز سرد است. این عامل به ناپایداری هوا می انجامد 

و بر قدرت صعود می افزاید که با بارش های همرفتی موسوم هستند.
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هم مكانی روزهای بارش در استان کردستان
هم چنان که در قسمت هم زمانی روزهای بارش توضیح داده شد، بارش های 
یک ایس��تگاهه بیشترین س��هم را بین انواع دیگر بارش ها در استان کردستان به 
خود اختصاص داده اند. اما از لحاظ هم مکانی، ایس��تگاه بانه با میانگین ساالنه ی 
13 روز بارش یک ایس��تگاهه، یکی از پربارش ترین ایستگاه های استان کردستان 
اس��ت. بعد از آن، ایستگاه قروه با میانگین 6 روز، دومین ایستگاه دارای بیشترین 
بارش های یک ایس��تگاهه در استان کردستان محس��وب می شود. ایستگاه بیجار 
نیز ب��ا میانگین فقط یک روز، کمترین نوع بارش های یک ایس��تگاهه را به خود 
اختصاص داده اس��ت. نقشه ی 2 توزیع مکانی ساالنه ی بارش های یک ایستگاهه 

را در سطح استان نشان می دهد.
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نمودار7. توزیع الگوهای هم زمانی بارش فصل پاییز استان کردستان

نمودار8. توزیع الگوهای هم زمانی بارش های استان کردستان

نقشه ی 2. توزیع هم مکانی بارش های یک ایستگاهه در استان کردستان

براساس تجزیه و تحلیل های انجام شده، میانگین 
تعداد کل روزهای بارش در استان کردستان 120 

روز است
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اطلس جامع گیتاشناسي
تهیه و تدوین: واحد پژوهش و تألیف گیتاشناسي

سال نشر: 1388
نوبت چاپ: اول

قیمت: 5000 تومان
»مؤسس��ه ي گیتاشناسي« طي 37 س��ال فعالیت، آثار بسیاري را در زمینه ي 
جغرافی��اي عمومي و کاربردي منتش��ر کرده که مهم ترین و باس��ابقه ترین آن ها، 
»اطلس کامل گیتاشناسي« اس��ت. این کتاب، از سال 1357 تا 1381 در زمره ي 
یک��ي از مهم تری��ن و پرکاربردتری��ن اطلس ه��اي جغرافیایي، مورد اس��تفاده ي 
فارس��ي زبانان بوده اس��ت. البته طي این س��ال ها، در نوع مطالب و شکل ارائه ي 
ای��ن اطلس، تغییرات گوناگون صورت گرفته و تاکن��ون ویرایش هاي متعددي از 

آن به چاپ رسیده اند.
از سال 1379، بازبیني و تجدیدنظر اساسي در مطالب این اطلس، در دستور 
کار مؤسس��ه ي گیتاشناس��ي قرار گرفت و با توجه به تغییرات گس��ترده اي که در 
ش��کل و محتواي آن پدید آمد، نام آن به »اطلس جامع گیتاشناسي« تغییر یافت. 
مؤسسه ي گیتاشناسي به منظور به روزرساني سریع تر مطالب و اطالعات نقشه ها و 
جدول ها، از سال تحصیلي 85 � 1384 این اطلس را به صورت ساالنه منتشر کرده 

است و ویرایش کنوني، پنجمین ویرایش ساالنه ي آن محسوب مي شود.
بخش نخس��ت این مجموعه به مطالب عمومي زمین، منظومه ي شمسي و 
سیر تکاملي زمین از آغاز پیدایش تاکنون و هم چنین، خالصه اي از »سیستم هاي 
تصویر نقش��ه« اختصاص یافته است. بخش دوم، با نقشه ي طبیعي از جهان آغاز 
ش��ده و در ادامه، نقش��ه ي سیاسي، جمعیت، پوش��ش گیاهي، آب و هوا و مناطق 

زماني جهان آمده است.
نقش��ه ي آسیا به صورت طبیعي و سیاسي در ابتداي بخش سوم قرار گرفته و 
پس از نقشه ي خاورمیانه، نقشه هاي متنوعي از ایران درج شده است. در چهارمین 
بخش، پس از دو نقش��ه ي طبیعي و سیاسي از اروپا، نقشه ي راهنماي اتحادیه ي 
اروپا و نقشه هاي سیاسي متعددي از کشورها و مناطق مهم اروپا آمده است. سپس 
در بخش پنجم، پس از درج دو نقشه ي طبیعي و سیاسي از آفریقا، سه صفحه نیز 

به نقشه هاي دقیق تر از این قاره اختصاص یافته است.
آمریکاي شمالي و مرکزي تخصیص داده شده و در بخش هفتم نیز، مجموعًا 
چهار نقش��ه ي طبیعي و انس��اني از آمریکاي جنوبي، یعني برزیل و آرژانتین، درج 
ش��ده است. سپس طي س��ه صفحه، به نقش��ه هاي طبیعي و سیاسي کشورهاي 
نواحي استرالیا و اقیانوسیه پرداخته شده است. در پایان این قسمت نیز، دو نقشه از 

پیرامون قطب هاي شمال و جنوب آمده است.
بخ��ش انتهای��ي کتاب که ب��ه معرفي کلي »کش��ورهاي مس��تقل جهان« 
اختصاص دارد، حاوي مختصري از اوضاع سیاس��ي، اجتماعي و اقتصادي کشورها 
در قالب جداولي یکسان است. بهره گیري ازاین اطلس را به دانشجویان و دبیران 

رشته ي جغرافیا و سایر رشته هاي مرتبط توصیه مي کنیم.

اتواطلس ایران
تهیه و تدوین: مؤسسه ي جغرافیایي و کارتوگرافي گیتاشناسي 

سال نشر: 1387
نوبت چاپ: اول

قیمت: 2000 تومان
مؤسس��ه ي گیتاشناس��ي براي نخس��تین بار، اتواطل��س ای��ران را به همراه 
نموداره��اي فواصل راه ه��اي مهم ایران، در مقیاس 1:2،000،000 منتش��ر کرده 
اس��ت. رش��د آموزش جغرافیا مطالعه و اس��تفاده از این اطلس را به دانشجویان و 

دبیران رشته ي جغرافیا و سایر رشته هاي مرتبط توصیه مي کند.

بکتــــامعرفـــی
کورش امیري نیا
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مجموعه ي جدید پوسترهاي نجومي
تهیه و تدوین: مؤسسه ي جغرافیایي و کارتوگرافي گیتاشناسي

قیمت کل مجموعه: 55000 تومان
به مناس��بت س��ال جهاني نجوم )2009، برنامه هاي متنوعي از سوي مراجع 
گوناگون علمي � پژوهش��ي در سطح کشور برگزار مي شود. یکي از مؤسساتي که 
در اش��اعه ي برنامه هاي جغرافیایي س��ابقه ي طوالني دارد، طي اقدام شایسته اي، 
مجموع��ه اي متن��وع از پوس��ترها را در زمین��ه ي نج��وم تهیه ک��رده و در اختیار 

عالقه مندان این رشته قرار داده است.
از جمله ویژگي هاي پوس��تر مؤسسه ي گیتاشناس��ي جنبه هاي آموزشي آن 
اس��ت که ارزش آن را دو چندان کرده اس��ت. از این مجموعه، 12 پوستر به اجرام 
منظومه ي شمسي اختصاص یافته و 18 پوستر نیز به معرفي اجرام فهرست مسیه، 
کهکشان ها، سحابي ها، خوشه هاي ستاره اي معروف و سایر اجرام کیهاني پرداخته 
اس��ت. در مجموع، شش پوستر هم براي معرفي تلس��کوپ هاي نوري و رادیویي 
معروف، شاتل هاي فضایي و ایستگاه  فضایي بین المللي در نظر گرفته شده است.

»رش��د آموزش جغرافی��ا« مطالعه و اس��تفاده از این پوس��ترها را به تمامي 
عالقه مندان به نجوم توصیه مي کند.

راهیاب جیبي  تهران
تهیه و تدوین: مؤسسه ي جغرافیایي و کارتوگرافي گیتاشناسي

نوبت چاپ: اول
قیمت: 2500 تومان

مؤسسه ي گیتاشناس��ي، »اطلس راهیاب جیبي تهران« را به همراه نقشه ي 
راهنماي مناطق ش��هرداري تهران و نقش��ه ي راهنماي خطوط مترو، در مقیاس 

1:30،000 و در 96 صفحه، منتشر کرده است.
»رش��د آم��ورش جغرافیا« مطالع��ه و اس��تفاده از این اطل��س را به همه ي 

عالقه مندان توصیه مي کند.
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نام رسمی: فدراسیون روسیه
Rossija نام محلی: روسیا

RUSSIA(RUS) نام بین المللی: فدراسیون روسیه

موقعیت جغرافیایی
روسیه که وسیع ترین کشور جهان است )مساحت 17/075/400 کیلومتر 
مربع(، در ش��مال آس��یا و خاور اروپا جای دارد. این کشور از شمال به اقیانوس 
منجمد ش��مالی )ش��مالگان(، از خاور به اقیانوس آرام، از جنوب به کشورهای 
کره شمالی، چین، مغولس��تان، قزاقستان، دریای خزر، آذربایجان و گرجستان، 
و از غرب به دریای سیاه و کشورهای اوکراین، روسیه سفید )بالروس(، التویا، 
استونی، فنالند و نروژ محدود است. روسیه را از نظر جغرافیایی می توان به پنج 
منطقه به ش��رح فوق تقسیم کرد: 1. منطقه ی اروپایی، 2. منطقه ی کوهستانی 

اورال، 3. منطقه ی س��یبری، 4. منطقه ی قفقاز، 5. منطقه ی آس��یای مرکزی.

منابـع طبیعـی
رود »ینی سئی« با درازی 5/870 کیلومتر، طویل ترین رود روسیه به شمار 
م��ی رود و رود »ول��گا« با 3/690 کیلومت��ر طول، طویل ترین رود اروپاس��ت. 
دریاچه ی »بایکال« به وس��عت 34/140 کیلومت��ر مربع، بزرگ ترین دریاچه ی 
روس��یه و در عین حال بزرگ ترین دریاچه ی آب ش��یرین آسیاست. دریاچه ی 
»الدوگا« نیز بزرگ ترین دریاچه ی اروپا محس��وب می ش��ود. کش��ور روس��یه 
از نظ��ر مناب��ع زیرزمین��ی یکی از غنی ترین کش��ورهای جهان اس��ت و نفت، 
ذغال س��نگ، آهن، مس، روی، س��رب، بوکس��یت، منگنز و قلع، از عمده ترین 

کانی های آن هس��تند.

آب وهـوا
اقلی��م روس��یه عمدتًا ق��اره ای خش��ک همراه با زمس��تان های س��رد و 
تابس��تان های معت��دل تا مایل به گرم اس��ت. زمس��تان های طوالنی و س��رد، 
س��رمای ش��دید نواحی ش��مالی، اعتدال نس��بی آب وهوا در نواحی مرکزی و 
جنوب��ی، و بارندگی متوس��ط ت��ا کم، از ویژگی ه��ای اقلیمی س��رزمین پهناور 

روس��یه   اس��ت.

جمعیت
بر اس��اس آمار س��ال 2008، روس��یه با جمعیتی بالغ بر 141/841/000 نفر، 
هش��تمین کشور جهان اس��ت. از این تعداد، 73درصد س��اکن شهرها و 27 درصد 
س��اکن روس��تاها )2007( هس��تند. تراکم جمعیت آن نیز 8/3 نفر در هر کیلومتر 

مربع است.

توزیع سنی
 در سال 2007، افراد زیر 15 سال 14/6 درصد، بین 15 تا 29 سال 23/9درصد، 
بین 30 تا 44 سال 21/3 درصد، بین 45 تا 59 سال 22/8درصد، بین 60 تا 74 سال 
11/9 درصد بودند. 5/5 درصد نیز باالی 75 سال سن داشتند. متوسط عمر مردان 

60/4 سال و زنان 73/2 سال )2005( است.

تولد و مرگ ومیر
طبق آمار سال 2007، میزان تولد 11/1 نفر در هر هزار نفر، میزان مرگ ومیر 
14/5 نف��ر در هر هزار نفر و میزان مرگ و میر کودکان 14/5 نفر در هر هزار تولد 

بوده است.

ترکیب نژادی
در س��ال 2002، ح��دود 80 درصد جمعیت روس، 3/8 درص��د تاتار، 2درصد 
اوکراین��ی، 1/2 درصد باش��قیر، 1درصد چوواش و 12 درصد بقیه را س��ایر نژادها 

تشکیل می داده اند.

مذهب و زبان
بر اس��اس اطالعات سال 2005، 58/4 درصد مردم روسیه ارتدوکس روسی، 
8/2 درصد مسلمان، 25/8 درصد بدون دین، و 7/6 درصد پیروان سایر ادیان بوده اند. 
زبان رسمی و رایج این کشور، زبان روسی است که با خط سیریلی نوشته می شود.

مهندس سعید بختیاریفدراسیــــــون روسیــــهکشـور شنـاسی
مؤسسه گیتاشناسی



63

13
89 

تان
بس

4/ تا
ه ی

مار
م/ ش

هار
 و چ

ت
یس

  ی ب
وره

د

پایتخت
شهر مسکو با 10/425/075 نفر جمعیت )2006( پایتخت کشور روسیه است و شهرهای 
مهم آن عبارت اند از: س��نت پترزبورگ )4/580/620 نفر(، نووسیبیرس��ک )1/397/015(، 

یکاترینبورگ)1/308/441(، نیژنی نووگورود )1/283/553( و سامارا )1/143/346 نفر(.

نوع حكومت
از سال 1991، حکومت این کشور جمهوری چند حزبی فدرال با دو مجلس 
قانون گذاری بوده است. رییس حکومت، رییس جمهور دیمیتری مدودف از سال 
2008 و رییس دولت، نخس��ت وزیر والدیمیرپوتین از سال 2008 بوده اند. قوه 
مقننه از یک دومای دولتی )مجلس س��فال( با 450 عضو و ش��ورای فدراس��یون 
با 178 عضو به مدت 4 س��ال در س��ال 1993 تش��کیل ش��ده است. کرسی های 
دومای دولتی )1999( بدین صورت بوده اند: حزب کمونیس��ت 113 کرسی، اتحاد 
74 کرس��ی، سرزمین پدری � تمام روس��یه 66، اتحاد نیروهای راست 29، بلوک 
اصالح��ات یا بلوکو 21، لیب��رال دموکرات17، خانه ی ما روس��یه7، منفردین106 

کرسی و بقیه احزاب 17 کرسی. روز ملی کشور روسیه دوازدهم ژوئن است.
این کش��ور در س��ال 1991 به عضویت س��ازمان ملل متح��د درآمده و در 
س��ازمان های زی��ر نی��ز عضوی��ت دارد: کنفرانس تج��ارت و توس��عه ملل متحد 
)UNCTAD(، صن��دوق ک��ودکان ملل متح��د )UNICEF(، آژانس بین المللی 
 ،)IBRD /(، بانک بین المللی ترمیم و توس��عه )بانک جهانیIAEA( انرژی اتمی
سازمان بین المللی مالی )IFC(، سازمان بین المللی کار )ILO(، صندوق بین المللی 
پ��ول )IMF(، س��ازمان بین المللی کش��تی رانی )IMO(، اتحادی��ه ی بین المللی 
مخاب��رات راه دور )ITU(، س��ازمان آموزش��ی، علم��ی و فرهنگ��ی مل��ل متحد 
)UNESCO(، س��ازمان توس��عه ی صنعتی ملل متحد )UNIDO(، اتحادیه ی 
جهانی پست )UPU(، سازمان جهانی بهداشت )WHO(، سازمان جهانی مالکیت 
معنوی )WIPO(، سازمان جهانی هواشناسی )WMO(، سازمان تجارت جهانی 
 ،)APEC( ش��ورای همکاری اقتصادی آس��یا � اقیانوس آرام ،)تقاضای عضویت(
 ،)CIS( کش��ورهای مستقل مش��ترک المنافع ،)G8( ش��ورای اروپا، گروه هشت

.)OSCE( سازمان امنیت و همکاری اروپا

کشاورزی و صنایع
محص��والت عمده ی این کش��ور عبارت اند از )2007(: گندم، س��یب زمینی، 
ش��یر گاو، چغندر قند، جو، دانه آفتاب گردان، جو  دوس��ر، کلم، ذرت، چاودار، گوجه 
فرنگی، س��یب، هویج، شلغم، گوشت گاو، گوشت خوک، پیاز، کشمش و تمشک. 
هم چنین، مهم ترین صنای��ع عبارت اند از )2006(: فراورده های نفتی، فراورده های 
غذایی، آهن، اس��تیل، فلزات اساسی غیرآهنی، شیمی آلی، سیمان، آجر، سرامیک، 
نوش��یدنی، ماشین آالت عمومی، وس��ایل نقلیه، کاالهای س��اخته  شده ی فلزی، 
ماش��ین آالت تخصصی، محصوالت الس��تیکی، رنگ، صاب��ون، دارو، تجهیزات 
حرفه ای و علمی، تولیدات کاغذی، چاپ و نش��ر و تولیدات چوبی. در سال 2003، 
روسیه 7/6 درصد زمین کشاورزی، 5/6 درصد مرتع و چمنزار، 47/9 درصد جنگل 
و 38/9 درصد س��ایر موارد را داشته است. دام های زنده آن در سال 2007، شامل 
گاو، گوس��فند و خوک بوده اس��ت. هم چنین در س��ال 2007، حدود 1/015/872 
میلیون کیلووات س��اعت ب��رق، 242/1 میلیون تن ذغال س��نگ، 72/2 میلیون تن 
لیگنیت، 186/3 میلیون تن نفت خام )2005( و 654میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 

تولید شده است.

نیروی کار
براساس آمار سال 2006، تعداد نیروی کار این کشور 74/146/000 نفر است 
که 52 درصد کل جمعیت را تشکیل می دهد. شاغالن باالی 15 سال 73 درصد، 

زنان شاغل 49/4 درصد و بی کاران 6/1 درصد هستند.

مهندس سعید بختیاری
مؤسسه گیتاشناسی
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واحد پول
روبل )RUB( معادل 100 کوپک، هر دالر آمریکا معادل 25/5 روبل روسیه و هر 

روبل روسیه معادل 380 ریال است.

تولید ناخالص ملی
در سال 2007، تولید ناخالص ملی به 1071 میلیارد دالر بالغ شد و میزان سرانه ی 

آن حدود 14400 دالر بود.

واردات
روسیه در سال 2006 معادل 137728 میلیون دالر کاال وارد کرده که عمدتًا  شامل: 
ماشین آالت و دستگاه  ها )27/6 درصد(، وسایل نقلیه )13/4 درصد( فراورده های شیمیایی 
)12/2 درصد(، غذا )11/9 درصد( و کاالهای س��اخته ش��ده ی فلزی )6/9 درصد( بوده 
اس��ت. اغلب این کاالها از کشورهای آلمان )13/4 درصد(، چین )9/4 درصد(، اوکراین 
)6/7 درص��د(، ژاپن )5/7 درصد(، بیالروس )5 درصد(، کره جنوبی )4/9 درصد(، آمریکا 

)4/7 درصد(، فرانسه )4/3 درصد(، ایتالیا )4/2 درصد( و فنالند )2/9 درصد( بوده است.

صادرات
در س��ال 2006، این کشور حدود 301/551 میلیون دالر آمریکا کاال شامل: نفت 
خام )32/1 درصد(، فراورده های نفتی )14/7 درصد(، گاز طبیعی )2 /14 درصد(، فلزات 
اساسی غیرآهنی )6/2 درصد(، آهن و استیل )5/7 درصد(، فراورده های شیمیایی )3/8 
درصد(، ماشین آالت و دستگاه ها )2/4 درصد(، نوشیدنی )1/5 درصد( و غذا )1/2 درصد( 
به کش��ورهای هلند )11/9 درصد(، ایتالیا )8/3 درصد(، آلمان )8/1 درصد(، چین )5/2 
درص��د(، اوکراین )5درص��د(، ترکیه )4/7 درصد(، بیالروس )4/3 درصد(، س��وئیس )4 

درصد(، لهستان )3/8 درصد( و انگلستان )3/4 درصد( صادر کرده است.

ارتش
در سال 2007، ارتش این کشور حدود 1/027/000 نفر بوده است که از این تعداد 
38/5 درص��د در نیروی زمین��ی، 13/8 درصد در نیروی دریایی و 7/8 درصد در نیروی 

هوایی مشغول خدمت بوده اند.

حمل ونقل
طول خطوط آهن روس��یه در سال 2007 بالغ بر 85000 کیلومتر و طول راه های 
اتومبیل رو 854000 کیلومتر بوده اس��ت. در س��ال 2002، تعداد 22/342/000 دستگاه 

اتومبیل سواری و 15/040/700 اتوبوس و کامیون )2000( مشغول به کار بوده اند.

ارتباطات
در س��ال 2003، تعداد 50/599/000 گیرنده ی تلویزیونی )351 دستگاه برای هر 
هزار نفر(، 170/000/000 خط تلفن همراه )2007(، تعداد )1196 خط تلفن برای هر هزار 
نفر(، 43/900/000 خط تلفن )2006(، تعداد )308 خط برای هر هزار نفر(، 17/400/000 
دستگاه رایانه شخصی )2005(، تعداد 121 )رایانه برای هر هزار نفر(، 30/000/000 کاربر 
اینترنت )2007(، تعداد 211 کاربر اینترنت در هر هزار نفر(، 15/075/000 نسخه روزنامه 

)2004(، تعداد )105 نسخه برای هر هزار نفر( استفاده شده است.

تغذیه
تعداد افراد دارای س��وء تغذیه که کمت��ر از 1980 کالری انرژی مصرف می کنند 

)04�2002(، 3/900/000 نفر، معادل 3 درصد کل جمعیت کشور است.

آموزش
نرخ باس��وادی روسیه در س��ال 04�2000، حدود 99/4 درصد بوده است. جدول 
زیر خالصه ای از نس��بت های آموزش��ی دوره ی تحصیلی روسیه را در سال تحصیلی 

07�2006 نشان می دهد.

نسبت به دانش آموز به معلمتعداد دانش آموزانتعداد معلمانتعداد مدارسدوره ی تحصیلی

ابتدايی
متوسط

فنی وحرفه ای
عالی

61042

2847
1090

1537000

148000
409000

14798000

2514000
7310000

9/6

18/3
17/9


