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

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

اين موضوع را قيد بفرماييد.
مقاله يك خط در ميان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شود.  اصل نقشه، جداول و تصاوير ضميمه شود.

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

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

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

سرمقاله/ سردبير
نگاهى به برنامه ى درسى استان شناسى/كورش اميرى نيا
پل زدن ميان فرهنگ ها از طريق آموزش جغرافيا/ناهيد فالحيان
بررسى علل و منشاء ايجاد گرد و غبار در استان خوزستان/مليحه پورعلى
خشك سالى و اثرات آن بر توسعه  ى روستايى/ خليل رحمانى
گنبد هاى نمكى ايران/ سياوش شايان
شهرهاى خالق مكان هاى پرورش يافته در اقتصاد دانش/ سعيد حسين آبادى
بررسى تطبيقى مشاركت هاى سنتى با مشاركت هاى نوين در جامعه روستايى ايران/ حسين بافكار
گزارش نشست هم انديشى« تأليف كتابهاى استان شناسى»/ شاكرى
 كاهش مخاطرات شهرى؛ ايجاد شهرهاى انعطاف پذير/احمد مصطفى پور
مسائل و مشكالت درياچه ى زريبار و ارائه راهكارهايى براى حل آنها/ عبدالمجيد احمدى
درياچه گهر؛    اكوسيستمى شكننده و نيازمند توجه/هديه دهستانى
اخبار جغرافيايى / صباح ملك حسينى
معرفى كتاب/ كورش اميرى نيا
آشنايى با كشورها:جمهورى زامبيا/ سعيد بختيارى
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى
دفتر انتشارات كمك آموزشى

دوره ى بيســـــت و پنجم/ شمـــــــــاره ى3/بهــــــــار1390

فصلنـــــامه ى آموزشـــى، تحليلـــــــى و اطالع رســـــــــانى

94

عكس روى جلد: ميثم اصغرى

هفته ى گراميداشت  مقام و منزلت 
معلم بر تمام معلمان و دبيران، بويژه 
دبيران و معلمان جغرافياى كشور 
مبارك باد!
گرامى باد دهم اردى بهشت ، روز ملى خليج فارس
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سخــن  سردبيـــــــــــــــــــر

در بـاب نوشتــن 
و دبيــــــــري
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ــي دبيران ارجمند جغرافيا در  ــار مقاالت و دستاوردهاي پژوهش چاپ و انتش
ــد،  و همچنين مجله رشد آموزش  زمينه هاي گوناگون از جمله اهداف مجالت رش
جغرافيا بوده و هست. اين مقاالت و نوشته ها ممكن است مربوط به دستاوردهاي 
ــي،  روش هاي نوين و  ــي و تحصيلي دبيران،  تجربيات و يافته هاي آموزش پژوهش
ــي،  پيشنهادهايي در مورد برنامه هاي  ابداعي تدريس،  تحليل محتواي كتب درس
آموزشي جغرافيا در دوره هاي مختلف تحصيلي، تحليل آزمون ها و سؤاالت امتحاني 
درس جغرافيا در دوره هاي مختلف تحصيلي و همانند آن ها باشد. البته تمامي موارد 
فوق الذكر در قلمرو اهداف مجله رشد آموزش جغرافيا مي گنجند و برحسب تصميمات 
ــد آموزش جغرافيا،  چنين مقاالتي كه ارتباط نزديكي با  هيئت تحريريه مجله رش

مسائل آموزش و پژوهش جغرافيا داشته باشند، در اولويت چاپ قرار مي گيرند.
عليرغم اولويت گذاري در چاپ مقاالت آموزشي دبيران محترم جغرافيا در اين 
نشريه،  متأسفانه تعداد مقاالتي كه در اين حوزه به دفتر مجله مي رسد،  نسبت به تعداد 
دبيران محترم بسيار محدود است. درصورتي كه بين نويسندگان اين گونه مقاله ها و 
محدوده جغرافيايي كار و محل اقامت آنان پژوهشي انجام گيرد،  مسلماً يكي از نتايج 
آن اين خواهد بود كه برخي دبيران در استان هاي بخصوص،  بيش از دبيران در ديگر 
نوحي جغرافيايي مي نويسند و عالقه مند به تبادل تجربيات و دستاوردهاي آموزشي 
خود با همكاران در پهنه هاي ديگر جغرافيايي كشورند. هدف ما در اين جا بررسي علل 
دست به قلم بردن دبيران برخي نواحي نسبت به نواحي ديگر نيست. شايد بتوان در 
اين باره تحقيقي منسجم و متكي بر روش هاي تحقيق علمي انجام داد و نتايجي 

يافت اما مي توان رويهم رفته گفت كه دبيران كم مي نويسند!
نگاهي به معناي لغوي دبير در ادب فارسي نشانگر آن است كه اين عنوان و 
خطاب براي كساني به كار مي رفته كه نه تنها مي نوشته اند،  بلكه بسيار مي نوشته اند و 
بسيار خوش مي نوشته اند،  به طوري كه عنوان دبيران و دبير، يك وزانت اجتماعي به 
همراه داشته و كساني كه دست به قلم بوده و در طبقه دبيران جاي گرفته اند،  عليرغم 
وزن اندك معاش نسبت به ساير طبقات اجتماعي،  خود را باالتر از ديگران مي دانسته 

و به دبيري خود مفتخر بوده اند.
اكنون پس از سالها و سال ها، نگاهي به گذشته ي دبيران، نشانگر رويكردها 
ــت هاي متفاوت از اين عنوان و خطاب است و دبيران عالوه بر تغيير شأن  و برداش
ــندگي نيز كوتاه آمده و نوشتن را به گروهي نويسنده،  اجتماعي،  از دبيري يا نويس

ــپرده و فقط امروزه آن چه كه از عنوان  ــگر و همانند آن س خبرنگار،  مورخ، گزارش
ــت است كه دبير كسي است كه در دبيرستان تدريس  «دبيري» مانده،  اين برداش
ــر مي گذارد و به جوانان، بيشتر از طريق خطابه و  ــاعات كار را پشت س مي كند. س

سخنراني (و نه قلم و نوشتن) موضوعات و مواد علمي مي آموزد...
شايد همكاران گرامي ما در كاهش جايگاه علمي و اجتماعي خويش در نزد 
عامه،  چندان هم بي تقصير نبوده اند. البته نمي توان همگي دبيران را با برداشت فوق در 
نظر گرفت. هستند دبيران ارجمند و دست به قلمي كه در دور و نزديك، در جاي جاي 
اين سرزمين پهناور،  عالوه بر تدريس جغرافيا،  وزنه اي علمي و حتي ادبي و هنري 
در شهر و محل تدريس خود محسوب و صاحب نوشته ها و چاپ شده هاي بسيار از 
ادبيات و هنر گرفته تا تاريخ و جغرافيا و ساير علوم هستند. ضمن گفتن دست مريزاد 
به آنان،  از اين عزيزان مي خواهيم،  همچنان كه دست به قلم مي برند و مي نويسند،  
شرحي از نوشته ها و حال خود را براي درج در مجله رشد آموزش جغرافيا نيز ارسال 
كنند تا ما صفحه اي تحت عنوان «دبيران جغرافياي صاحب قلم» در مجله بگشائيم و 
ضمن شناسايي و معرفي اين عزيزان به ديگران، سبب تشويق ساير دبيران به دبيري 
و نويسندگي شده و همگي مجدداً لغت دبير و دبيري را به جايگاه محترمانه و وزين 

قبلي خويش بازگردانيم.
ــندگان صاحب قلم و  ــخن بازگرديم و مجدداً از اين نويس به بحث اول اين س
جغرافيدان و دبير بخواهيم كه تجربيات و دستاوردهاي عمري نويسندگي،  پژوهش، 
آموزش و تدريس خود را نيز در قالب هاي مختلف (از مقاله گرفته تا خبر و مصاحبه با 
دبيران با تجربه محلي) به دفتر مجله رشد آموزش جغرافيا ارسال دارند و همگي خود را 
از جمله افراد دست اندركار مجله فرض كنند و فقط در كنار ننيشنند تا ديگران بنويسند 
ــود و خود فقط خواننده ي آن باشند. تعامل با خوانندگان، گسترش  و مجله چاپ ش
دايره نويسندگان و دست اندركاران  توليد مجله،  نيازسنجي از مخاطبان،  دخالت دادن 
ــد آموزش جغرافيا از جمله راهكارهاي بهبود  مخاطب در توليد محتواي مجله رش
ــود و افزايش اين كيفيت بايد خواست  كيفيت مجله رشد جغرافيا محسوب مي ش
مخاطبان بوده و در اين راه،  دست اندركاران حوزه ستادي مجله را ياري دهند. چشم 

به راه نوشته هاي شما هستيم. دبير باشيد..
سياوش شايان
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 جهت اشاعه ى برنامه ى درسى جغرافيا، در شماره ى پيشين مجله قسمت 
سوم راهنماى برنامه ى درسى استان شناسى از نظر خوانندگان ارجمند گذشت. 
ــمت پايانى مطلب را كه به مباحثى چون محتواى برنامه،  ــماره قس در اين ش

ساختار محتوا، شيوه ى سازمان دهى محتوا و ... مى پردازند، مطالعه مى كنيد.
ــازمان دهى محتوا،  ــاختار محتوا، س ــى، س كليدواژه هـا: مفاهيم اساس

روش هاى ياددهى ـ يادگيرى، ارزش يابى.

محتواى برنامه و مفاهيم اساسى و جزئى
ــناخت ويژگى هاى  ــى، ش ــه هدف درس استان شناس ــا توجه به اين ك ب
ــى، و فعاليت هاى  ــائل اجتماعى و فرهنگ ــته ى تاريخى، مس جغرافيايى، گذش
اقتصادى و مردم شناسى در بزرگ ترين واحد سياسى كشور، يعنى استان است، 
ــده و  ــى و جزئى اين درس با توجه به اهداف كلى آن انتخاب ش مفاهيم اساس
ــازمان دهى شده  محتواى آن ذيل هفت مفهوم اصلى و چهل مفهوم جزئى س

است.

مفاهيم جزئىمفاهيم اساسىرديف
موقعيت جغرافيايى، موقعيت استان در كشور، وضعيت جغرافياى استان1

پديده هاى مهم جغرافيايى، ناهموارى ها، آب 
و هوا، رودها، پوشش گياهى، منابع طبيعى، 
ــرات عوامل طبيعى بر زندگى  جمعيت، تأثي
انسان، مخاطرات محيطى، مسائل شهرى 

و روستايى، مسئوليت در برابر حوادث
ــع قابليت هاى محيطى2 ــت مناب ــى، وضعي ــاى محيط توانايى ه

ــت جغرافيايى،  ــت، موقعي ــى، جمعي طبيع
ــاورزى، صنعت، گردشگرى، فرصت ها  كش

و محدوديت ها
ــاى اقتصادى و 3 فعاليت ه

نقش عوامل جغرافيايى در 
توزيع فعاليت ها

ــت اغلب مردم، مهم ترين  ــيوه ى معيش ش
ــل  ــش عوام ــادى، نق ــاى اقتص فعاليت ه
جغرافيايى و ساير عوامل در توزيع فعاليت ها، 
مشكالت و تنگناهاى اقتصادى استان كه 
ريشه در عوامل جغرافيايى و يا ساير عوامل 

دارند
و 4 ــى  علم ــاى  قابليت ه

فرهنگى
پيشينه ى علمى و فرهنگىـ  مراكز فرهنگى 
ــته، مراكز مهم دانشگاهى، مذهبى  در گذش
ــر، مهم ترين  ــال حاض ــى در ح و تحقيقات
ــمندان، ادبا، هنرمندان و ورزشكاران،  دانش
ــتان با توجه به افراد  ــم انداز آينده ى اس چش

باسواد و مراكز علمى و فرهنگى
ــتين مراكز تمدن در استان، پيشينه ى تاريخى استان5 پيدايش نخس

فرهنگى، مهم ترين شخصيت هاى  ميراث 
تاريخى، انقالبى و سرداران شهيد

ــوام و مهم ترين آداب و رسوم مردم استان6 ــان و گويش محلى، اق زب
اعتقادات 

نقش استان در توسعه ى 7
و  ــادى  اقتص ــى،  سياس

فرهنگى كشور

ــتان در  ــم، نقش اس ــهرهاى مه نقش ش
ــتان در حفظ  ــور، نقش اس ــرفت كش پيش
ــران در طول  ــتقالل و تماميت ارضى اي اس
جنگ تحميلى، مسئوليت ما در برابر استان 

و كشور

كورش اميرى نيا
كارشناس گروه جغرافياى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى

نگـاهــــــى به 
برنــامـه ى درسى
استــان شناسى

برنامه ى درسى جغرافيا
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ساختار محتواى درسى استان شناسى در دوره و پايه ى تحصيلى
ــت. هدف از اين كار،  ــى طراحى شده اس ــش واحد درس اين برنامه در ش
آگاه ساختن مؤلفان از ساختار محتواى درس استان شناسى و سهولت تأليف و 
سازمان دهى محتوا به روش فعال بوده است. واحدهاى درسى مذكور عبارت اند 

از:
واحد1. جغرافياى طبيعى استان؛
واحد2. جغرافياى انسانى استان؛

واحد3. قابليت هاى محيطى، اقتصادى، علمى و فرهنگى استان؛
واحد4. تاريخ استان؛

واحد5. آداب و رسوم مردم استان؛
ــتان بعد از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى  ــرفت هاى اس واحد6. پيش

ايران.
شيوه ى سازمان دهى محتواى برنامه ى درس استان شناسى

اين برنامه كه به شيوه ى در هم تنيده در شش واحد درسى سازمان دهى 
ــى و  ــات جغرافيايى، تاريخى، اجتماعى، مردم شناس ــده، تلفيقى از موضوع ش
ــته هاى متفاوت علوم  ــى آن از رش ــت. محتواى واحدهاى درس اقتصادى اس
اجتماعى استخراج مى شود به صورت تركيبى، حول و حوش موضوعات اصلى 
ــود كه هدف آن دست يابى فراگيرندگان به بينش وسيع و  سازمان دهى مى ش

همه جانبه است.
ــروى مى كند و  ــى برنامه از اصول خاصى پي ــه درهم تنيدگ مى دانيم ك
ــته اى  ــاى گوناگونى از آن وجود دارد. گاه درهم تنيدگى از نوع بين رش مدل ه
ــوان آن را  ــت و مى ت ــته اى اس ــت. براى مثال، لباس يك مفهوم بين رش اس
ــت، هنر و يا  ــيوه هاى گذران معيش ــاى متفاوت، نظير آب و هوا، ش از جنبه ه
ــنت مطالعه كرد. گاه درهم تنيدگى از نوع مخلوط است. براى مثال ممكن  س
ــى از موضوعى تاريخى و واحدى ديگر از موضوعى  ــت كه يك واحد درس اس
جغرافيايى و اقتصادى بحث كند. گاه درهم تنيدگى از نوع ايجاد رابطه بين دو 
موضوع است. بديهى است كه ايجاد رابطه بين دو موضوع بايد منطقى باشد و 

حتى المقدور از ايجاد رابطه هاى غيرمنطقى پرهيز شود.
ــت از طريق انجام يك فعاليت پژوهشى صورت  درهم تنيدگى ممكن اس
ــد،  ــتا و يا تأثيرات ايجاد يك س گيرد. براى مثال، مطالعه ى موردى يك روس
ــد. در چنين حالتى  ــوم وارد مى كن ــه حوزه هاى متنوعى از عل ــگر را ب پژوهش
ــوند. در نهايت به اين نكته بايد توجه داشت كه  ــته مى ش مرزهاى علوم برداش
ــيع تر يك موضوع  درهم تنيدگى در ذهن اتفاق مى افتد و حاصل آن درك وس

است.
ــازمان دهى برنامه از نوع «رشته هاى وسيع»1 است.  در رويكرد جديد، س
ــتان است و استان از زواياى مختلف مطالعه مى شود. در  موضوع، مطالعه ى اس
ــيپلين ها) به  ــى، مؤلف و يا معلم از حوزه هاى متفاوت علمى (ديس چنين حالت
ــت يافتن  ــيوه اى، دس مطالعه ى موضوع مى پردازد. هدف از برگزيدن چنين ش

ــتان است. اين رويكرد فوايد زيادى دارد.  به دركى جامع و يكپارچه از يك اس
ــائل بهتر درك  ــيم و مس از جمله اين كه به معرفتى عميق تر از موضوع مى رس
مى شوند. به عالوه، فراگيرندگان به علت دشتن ذهنيتى بين رشته اى، در حل 

مسائل از توانايى بيشترى برخوردار خواهند شد.
روش هاى كلى در تدريس درس استان شناسى

در تدريس و آموزش درس استان شناسى، مى توان از روش هاى گوناگونى 
ــره گرفت. برنامه ى  ــت، به ــس كه در ميان ديگر دروس نيز متداول اس تدري
ــى حاضر، با رويكرد جديدى كه به آموزش جغرافيا دارد، نيازمند تأكيد بر  درس
ــه در آن، دانش آموزان به درس عالقه مند  ــت ك روش هاى تدريس خاصى اس
شوند، بعضى از مهارت هاى جغرافيايى را متناسب با سن خود كسب كنند و به 

كاوشگرى و تحقيق عالقه پيدا كنند. 
ــه اين اهداف مدد  ــيدن ب ــى از روش هايى كه مى توانند ما را در رس بعض

رسانند، عبارت اند از: 
روش مطالعه ى موردى؛ روش سخنرانى و توضيحى؛ روش مباحثه؛ روش 
ــش؛ روش ايفاى نقش؛ روش مذاكره ى  ــتفاده از منابع و مآخذ؛ روش نماي اس
ــاى آن؛ روش كار گروهى؛ روش بازديد  ــو؛ روش بيان افكار و ايده ه گفت وگ

علمى (فعاليت ميدانى)؛ روش حل مسئله.
ارزش يابى (مبانى، روش ها و ابزارها)

ــدف از آن آگاهى  ــت. ه ــى بخش مهمى از فرايند تدريس اس ارزش ياب
ــس و تعميق يادگيرى  ــاگردان، اصالح فرايند تدري ــزان آموخته هاى ش از مي
ــرار گيرد، مهارت ها  ــد ارزش يابى بايد مورد توجه ق ــت. آن چه كه در فراين اس
ــت. تأكيد صرف بر آموخته هاى دانشى، موجب  و نگرش هاى دانش آموزان اس

غفلت از فرايندهاى يادگيرى و چگونه دانستن خواهد شد.
ــد جغرافياى ايران، به صورت  ــى، به مانن ارزش يابى از درس استان شناس
ــاگردان، كارهاى فردى و  ــتمر، از طريق مشاهده ى عملكرد ش تكوينى و مس
ــت در اين درس،  ــايى صورت مى گيرد. بديهى اس ــى و آزمون هاى انش گروه

بيشتر تأكيد بر عملكرد شاگردان در زمينه ى كارهاى پروژه اى خواهد بود.
1. اصول و روش هاى مناسب ارزش يابى

ــه ى  ــيزدهمين جلس ــوراى عالى آموزش و پرورش» در هفتصد و س «ش
ــرفت تحصيلى  خود در 21 مهر ماه 1383، اصول زير را براى ارزش يابى پيش
ــى اختصاص ندارند  ــاند. اين اصول اگرچه به يك ماده ى درس به تصويب رس
ــط  ــتند كه جا دارد توس ــه ى عمومى دارند، اما حاوى نكات مهمى هس و جنب

برنامه ريزان و معلمان مورد توجه قرار گيرند:
● جدايى ناپذيرى ارزش يابى از فرايند ياددهى ـ يادگيرى؛

ــد ياددهىـ  يادگيرى و  ــج  ارزش يابى در بهبود فراين ــتفاده از نتاي ● اس
اصالح برنامه ها و روش ها؛

ــىـ  يادگيرى و  ــا، محتوا، روش هاى يادده ــى ميان هدف ه ● هماهنگ
فرايند ارزش يابى؛

● توجه به آمادگى دانش آموزان؛
● توجه به رشد همه جانبه ى دانش آموزان؛

● توجه به ارزش يابى دانش آموز از يادگيرى هاى خود (خودارزش يابى) و 
ارزش يابى توسط هم كالسان؛

● ارزش يابى از فعاليت هاى گروهى؛
● توجه به فرايندهاى فكرى منتهى به توليد پاسخ؛

● تأكيد بر نوآورى و خالقيت؛
● تنوع روش ها و ابزارهاى اندازه گيرى و سنجش پيشرفت تحصيلى؛

● استفاده از انواع ارزش يابى؛
● استقالل مدرسه و معلم در فرايند ارزش يابى؛ 
● رعايت قواعد اخالقى و انسانى در ارزش يابى؛

● توجه به تفاوت هاى فردى؛
● ضرورت هماهنگى در تحقق اصول ارزش يابى

2. ابزارهاى مناسب براى ارزش يابى از آموخته هاى فراگيرندگان
ــى، مفاهيم و اطالعات با كمك آزمون هاى  ● ارزش يابى از اهداف دانش

ارزش يابى بخش مهمى از فرايند تدريس 
است. هدف از آن آگاهى از ميزان آموخته هاى 

شاگردان، اصالح فرايند تدريس و تعميق 
يادگيرى است
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شفاهى، عينى، كوتاه جواب، انشايى و استاندارد شده.

ــاى تصويرى و مهارتى و  ــا از طريق آزمون ه ــى از مهارت ه ● ارزش ياب
ارزيابى از نمونه كارهاى دانش آموزان.

● ارزش يابى از نگرش ها و ارزش ها، بررسى عملكرد كلى دانش آموزان از 
طريق مشاهده، بررسى گزارش كارهاى آن ها، استفاده از فهرست هاى وارسى 
ــنجى و عملكردى، و يادداشت آن ها در فرايند  ــت هاى) نگرشى س (چك ليس

ياددهى ـ يادگيرى.
ــد.  ــاخته باش ــده يا معلم س ــتاندارد ش ــت از نوع اس آزمون ها ممكن اس
ــط متخصصان ارزش يابى تهيه مى شوند، اما  ــتاندارد شده توس آزمون هاى اس
ــد. اين دو آزمون از نظر  ــاخته را معلم كالس تهيه مى كن آزمون هاى معلم س
ــده با ساير  ــتاندارد ش ــبيه به يكديگرند و تنها تفاوت آزمون هاى اس ماهيت ش
آزمون ها، در ميزان اعتبار و روايى آن هاست. تهيه ى آزمون هاى استاندارد شده 

به مهارت و تخصص بيشترى نياز دارد.

3. نظام نمره گذارى
ارزش يابى از اين درس براساس فعاليت هاى فردى و گروهى دانش آموزان 
صورت خواهد گرفت. ميزان نمره ى اختصاص داده شده به اين درس در حال 
ــتقل  حاضر حداكثر 5 نمره خواهد بود. در صورتى كه به صورت يك درس مس
ــود، به صورت يك درس 2 واحدى خواهد بود و 20 نمره به  در نظر گرفته ش

آن اختصاص مى يابد.

توصيه هاى اجرايى برنامه
ــان و عوامل اجرايى،  ــتلزم آموزش معلم ــى مس اجراى هر برنامه ى درس
حمايت و پشتيبانى از برنامه ى درسى و مطالعه در خصوص مشكالت اجرايى 

برنامه است.

1.آموزش مدرسان، معلمان و عوامل اجرايى
ــان درس  ــراى مدرس ــن خدمت ب ــوزش ضم ــاى آم ــزارى دوره ه برگ
استان شناسى، معلمان و كارشناسان دوره ى متوسطه، دوره هاى آموزش مؤلفان 
به صورت كشورى و دوره ى ضمن خدمت معلمان به صورت استانى، ضرورت 
ــرى از «دفتر برنامه ريزى و  ــتانى، حضور ناظ ــزارى دوره هاى اس دارد. در برگ

تأليف كتب درسى» توصيه مى شود.

2.ويژگى هاى معلم درس استان شناسى
ــت كه  ــد تدريس، تنها تجارب و توانمندى هاى علمى معلم نيس در فراين
بر دانش آموز تأثير دارد، بلكه ديدگاه، فلسفه ى اعتقادى و كل شخصيت معلم 
ــائل مهم  ــود. لذا يكى از مس در تدريس و يادگيرى دانش آموز مؤثر واقع مى ش
ــت. صالحيت هاى  در فرايند تعليم و تربيت، توجه به صالحيت هاى معلمى اس
ــناخت ها، گرايش ها، مهارت ها و عملكردهايى است كه  معلمى مجموعه ى ش
ــمى، عقلى، عاطفى، اجتماعى، اخالقى، علمى  در جريان تعليم به پرورش جس
ــا را مى توان از جهات  ــوى فراگيرندگان كمك مى كند. اين صالحيت ه و معن

متفاوت طبقه بندى كرد.

3. صالحيت هاى عام
به مجموعه اى از ويژگى هاى جسمانى، روانى، اخالقى، علمى و ارتباطى 
ــر از دوره ى تحصيلى كه به آن  ــود كه عموم معلمان، صرف نظ اطالق مى ش
ــند تا بتوانند وظايف خود را به شكل  ــتغال دارند، بايد از آن ها برخوردار باش اش

مؤثرى انجام دهند.

4. صالحيت هاى خاص
ــطه را مى توان به دو گروه  صالحيت هاى خاص معلمى در دوره ى متوس

زير تقسيم كرد:
ــته از صالحيت ها شامل آگاهى  ● صالحيت هاى دانشـى: اين دس

ــس و كاربردهاى آن در  ــته ى مورد تدري ــرفت هاى علمى در رش معلم از پيش
ــت. حداقل صالحيت تخصصى براى تدريس اين درس در دوره ى  زندگى اس

متوسطه، داشتن مدرك كارشناسى در رشته ى جغرافياست.
ــامل اين  ● صالحيت هاى حرفه اى: صالحيت هاى حرفه اى معلم ش

موارد است:
ــبت به مفاهيم علمى و اهداف آموزشى كتاب و  ــناخت نس ـ آگاهى و ش

تسلط بر موضوع درس؛
ــى دانش آموزان در  ــر يادگيرى و ظرايف تربيت ــناخت اصول حاكم ب ـ ش

دوره ى آموزشى موردنظر؛
ــى و به كارگيرى روش هاى متنوع  ــى و درس ـ توانايى در طراحى آموزش

در تدريس؛
ـ آگاهى و شناخت نسبت به شيوه هاى ارزش يابى متناسب با روش ها؛

ـ مهارت در اداره و مديريت كالس درس؛
ــب و تقويت صالحيت هاى حرفه اى از طريق شركت در دوره هاى  ـ كس

ضمن خدمت؛
ـ مهارت استفاده از كاربرد فناورى آموزشى در فرايند تدريس.

5. عوامل مؤثر در موفقيت برنامه ى درسى استان شناسى
ــازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى» و  ● حمايت معنوى و مالى «س
ــى، و پشتيبانى مستمر از اجراى اين  دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درس

برنامه در دوره ى متوسطه.
ــر برنامه ريزى و تأليف  ــرارى ارتباط و ايجاد هماهنگى ميان دفات ● برق
كتاب هاى درسى، آموزش متوسطه نظرى، اداره ى كل آموزش ضمن خدمت، 
اداره ى كل امتحانات، دفتر تكنولوژى آموزشى، سازمان هاى آموزش و پرورش 
ــى دفاتر، ادارات و  ــب اطالعات و آگاه ــى، به منظور كس و گروه هاى آموزش
ــى در دوره ى متوسطه، تمهيد امكانات و منابع  مجريان از تغيير برنامه ى درس
ــزارى دوره هاى آموزش و معلمان  ــورد نياز براى اجراى موفق برنامه، و برگ م

دوره ى متوسطه.
● برقرارى ارتباط با گروه هاى درسى دفتر برنامه ريزى و تأليف به منظور 

آگاهى از نوع تغييرات ايجاد شده در برنامه هاى درسى.
ــى برنامه هنگام تدوين آن از طريق نظرخواهى از دبيران،  ● اعتبار بخش

صاحب نظران و گروه هاى آموزشى مرتبط.
ــاركت همراه با عالقه و اشتياق كارشناسان گروه هاى درسى دفتر  ● مش

برنامه ريزى و تأليف در آموزش معلمان 
ــتصد و بيست و يكمين جلسه ى  ــت كه اين برنامه در هش قابل ذكر اس
شوراى عالى آموزش و پرورش، در تاريخ 28 ارديبهشت 1389، با حضور وزير 

محترم آموزش و پرورش، دبير كل و ساير اعضا به تصويب رسيد.

در فرايند تدريس، تنها تجارب و توانمندى هاى 
علمى معلم نيست كه بر دانش آموز تأثير دارد، بلكه 
ديدگاه، فلسفه ى اعتقادى و كل شخصيت معلم در 
تدريس و يادگيرى دانش آموز مؤثر واقع مى شود

5

139
هار0

/ ب
0

3
وره

د
ه ى

مار
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

ورهه
وپن

ست
ىبي

ه
33



دكتر ناهيد فالحيان/ عضو هيئت علمى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى
ازطـــــــــريق آمــــــــوزش جغـــــ

پل زدن ميـــفرهنــــــــــــــــ

6

139
هار 0

ى3/ ب
اره 

 شم
جم /

 و پن
ست

ى بي
وره  

د

                                         IGU _CGE گردهمايى كميسيون آموزش جغرافياى اتحاديه بين المللى جغرافيا   

 ،(IGU) «كميسيون آموزش جغرافياى «اتحاديه ى بين المللى جغرافى دانان جهان
نشست ساالنه ى بين المللى خود را در سال 2010 در شهر «استانبول» تركيه برگزار كرد. 
مضمون اصلى گردهمايى امسال، نقش مهم آموزش جغرافيا در آموزش هاى فرهنگى و تفاهيم 
فرهنگى و بين المللى بود. چنان چه كه از ماه ها پيش در مقدمه ى فراخوان اين گردهمايى ذكر 
شده بود: «در دنيايى كه فناورى به ما اجازه مى دهد كه آن سوى مرزها را ببينيم، سياست1 
غالباً در پى آن است كه بر تفاوت ها و بر ديگرى بودن2 گروه هاى فرهنگى، قوميت ها و 
مذاهب تأكيد كند. تنها آموزش جغرافياست كه از طريق برنامه ى درسى مدارس و دانشگاه ها، 

مى تواند فضاى مناسبى را براى ايجاد پل و پيوند ميان فرهنگ ها فراهم آورد.
با افزايش روند جهانى شدن و مهاجرت ها، جغرافى دانان ممكن است خود را با وظيفه ى 
برقرارى پيوند ميان فرهنگ ها در وراى تقسيمات سياسى دولت ـ ملت هاى منفرد، روبه رو ببينند. 
مضمون  اصلى اين سمپوزيوم، نمايش تفاوت هاى فرهنگى از طريق آموزش جغرافياست. ما 
معتقديم اين گردهمايى افق هاى جديدى را براى همه ى شركت كنندگان در زمينه ى فهم و 
تأكيد بر يكى از مهم ترين نقش هاى آموزش جغرافيا، يعنى برقرارى پيوند بين فرهنگ هاى 
متفاوت پديدار خواهد كرد؛ اگرچه ترغيب شركت كنندگان به اين مضمون، مانع از پذيرفتن 

مقاالت و بحث هاى مربوط به ساير جنبه هاى آموزش جغرافيات نيست.»
اين سمپوزيوم با «حمايت»3 اتحاديه ى بين المللى جغرافيا، «اتحاديه ى جغرافى دانان اروپا» 
( Euro Geo) و دپارتمان جغرافياى دانشگاه بين المللى «فاتح» و دانشگاه «بالپكزير» تركيه 
برگزار شد. مكان برگزارى آن، دانشگاه فاتح در شهر استانبول بود. انتخاب استانبول با مضمون 
گردهمايى ارتباط داشت و شركت كنندگان مى توانستند، عالوه بر بحث هاى علمى در زمينه ى 

آموزش جغرافيا، فرصتى براى سياحت يك شهر تاريخى ـ فرهنگى بيابند.
استانبول كه «پايتخت فرهنگ ها»4 ناميده مى شود، شهرى است كه هر ساله مورد 
بازديد هزاران گردشگر از سراسر جهان قرار مى گيرد، «اَبَر شهر»5 است كه جمعيت آن با حومه 
به بيش از 10 ميليون نفرمى رسد. اين شهر، پرجمعيت ترين شهر تركيه و مركز مهم مالى، 

تجارى و فرهنگى آن، مشتمل بر 39 حوزه ى ادارى است.
استانبول تنها شهرى در جهان است كه در دو قاره واقع شده. اين شهر در نقطه ى اتصال 
اروپا و آسيا قرار دارد و پلى است بين شرق و غرب. از آن جا كه استانبول در منطقه ى «مرمره» 
و روى تنگه ى «بسفر» واقع شده و از قديم محل تالقى مسيرهاى تجارى بين شرق و غرب 
بوده است و اقوام مختلفى در آن جا رفت و آمد داشته اند يا به اين منطقه هجوم آورده اند، آثار و 
بناهاى گوناگونى كه نمايانگر زندگى فرهنگ هاى متفاوت در كنار يكديگر است، در اين ناحيه 

شكل گرفته اند.
استانبول، پايتخت امپراتورى روم، امپراتورى بيزانس، امپراتورى التين و امپراتورى عثمانى 
بوده است. لذا مملو از بناهاى باشكوه مانند مساجد، ميادين، برج ها و ستون ها و كاخ هاست. در 
اين ميان، «مسجد كبود»، «ميدان سلطان احمد»، «موزه ى اياصوفيه»6 و كاخ هاى «توپ 

كاپى» و «دلمه باغچه» از بناهاى مشهور شهر هستند.
ــت كه اولين شهر بنا شده در  ــى در اين منطقه مؤيد آن اس مطالعات باستان شناس
اين جا، «بيزانتون» نام داشته است. براساس نوشته هاى هرودت، مورخ يونانى، داريوش 
ــروى كرد. در سال 340 ميالدى،  هخامنشـى با سپاهيانش تا حومه ى استانبول پيش
كنستانتين اول، امپراتور روم، اين شهر را به پايتختى خود برگزيد و نام آن را از بيزانتون 
به «كنستانتينيوس» (قسطنطنيه) تغيير داد. به اين ترتيب، شهر به يك مركز مهم مذهبى 
مسيحى تبديل و بناهاى باشكوهى در آن ساخته شد؛ به طورى كه پس از رم، دومين شهر 

مهم اين امپراتورى بود. پس از تسخير شهر توسط عثمانيان در سال 1453، به تدريج اسامى 
ديگرى چون «ستنبيل» و «ايستانبول» روى اين شهر گذاشته شد. در دوره ى عثمانى نيز 

بناهاى متعدد و باشكوهى در اين شهر ساخته و بناهاى قديمى نيز بازسازى شدند.
شايان ذكر است كه شهر استانبول در سال هاى اخير محل برگزارى بسيارى از كنگره هاى 
بين المللى بوده است و كانديداى برگزارى سى و چهارمين كنگره ى جغرافى دانان جهان در 
سال 2020 نيز هست. دانشگاه فاتح در حومه ى استانبول، به فاصله ى حدود 30 كيلومتر 
از بخش تاريخى شهر، در يك منطقه ى ييالقى و خوش آب و هوا، در نزديكى درياچه ى 
«بيوك سپكميس» واقع است. در ابتداى ورود به دانشگاه، در محل ميز ثبت نام، بسته و كيف 
اهدايى را تحويل گرفتيم. ميزبانان كه عمدتاً دانشجويان رشته ى جغرافياى دانشگاه فاتح بودند، 

با گرمى و مهربانى، از شركت كنندگان استقبال و آن ها را راهنمايى مى كردند.
كشورهاى شركت كننده در اين كنگره، اعم از اعضاى كميته هاى علمى و اجرايى، 
سخن رانان و ارائه كنندگان مقاله و پوستر ، به اين شرح بودند: اياالت متحده آمريكا، انگلستان، 
آلمان، هلند، فنالند، پرتقال، اسپانيا، ايتاليا، يونان، مجارستان، صربستان، مقدونيه، ژاپنى، تايوان، 
كره ى جنوبى، برزيل، اروگوئه، قزاقستان، عربستان سعودى، تركيه و ايران. از جغرافى دانان 
ايرانى، دكتر سيد موسى پورموسوى و دكتر ناهيد فالحيان در اين سمپوزيوم شركت 

كرده بودند.
به طور كلى برنامه هاى سمپوزيوم در دو ساختمان اجرا شدند. ساختمان A محل 
برگزارى كارگاه، محل قرارگيرى آزمايشگاه RSو GIS و سالن مخصوص ارائه مقاالت بود. 
در ساختمان D سالن كنفرانس قرار داشت كه مراسم سخن رانى هاى افتتاحيه و اختتاميه و 

هم چنين كنسرت موسيقى محلى و مراسم شام افتتاحيه در آن برگزار شد.
در روز افتتاحيه، نخست ژوزف استُلت من7 رييس كميسيون آموزش جغرافيا از 
دانشگاه ميشيگان غربى آمريكا، درباره ى آموزش جغرافيا و تفاهم بين المللى و روند فعاليت هاى 
كميسيون IGU در گذشته، حال و آينده صحبت كرد. سپس خانم مارگارت روبرتسون8 
از استراليا، سخن رانى خود را درباره ى «نقش جوانان در راهبرى آينده از طريق آموزش جغرافيا» 
ايراد كرد. آن گاه، دكتر ايپسيرلى9 از كشور تركيه، مطالبى درباره ى نظام آموزشى تركىـ  

عثمانى بيان داشت.
سخن رانان روز جمعه نيز پروفسور هارتوپگ هابريش10 از دانشگاه تعليم و تربيت 
ــان و كارل دونر11، رييس اتحاديه ى جغرافى دانان اروپا بودند كه به ترتيب درباره ى  آلم
«آموزش جغرافيا به منظور انتقال مهارت ها و قابليت هاى بين فرهنگى» و «آموزش جغرافيا به 

منظور شهروندى فضايى»12 صحبت كردند.
زبان كنگره انگليسى بود. مقاالت سمپوزيوم به 12 گروه طبقه بندى شده بودند و در هر 
جلسه يا گروه، چهار تا پنج مقاله در ارتباط با موضوع مورد بحث ارائه شد. عناوين اين گروه ها 

عبارت بودند از: 
1. آموزش در محيط هاى چند فرهنگى؛

2. مطالعات برنامه ى درسى در آموزش جغرافيا؛
3. نمايش و ظهور فرهنگ ها در كتاب هاى درسى جغرافيا؛

4. جهان، دانش آموزان و ادراكات؛
5. تكنولوژى هاى فضايى در آموزش( سيستم اطالعات جغرافيايى، نقشه هاى ديجيتال 

و...)؛
6. مدل ها در آموزش جغرافيا؛



ـــــــــــــــرافيــــــــــــــــــــــا
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7. اصالحات آموزش جغرافيا (2005) در تركيه؛
8. فرهنگ، قوميت گرايى و جامعه؛

9. آموزش جغرافيا از دانشگاه ها؛
10. محيط ، جهانى شدن و آموزش جغرافيا؛

11. نمايش فرهنگ ها در آموزش و پرورش؛
12. تدريس و يادگيرى جغرافيا.

يك كارگاه آموزشى دو ساعته نيز با عنوان «پاسپورت الزم نيست، تدريس چشم انداز 
هاى بين المللى در جغرافيا» توسط مدرّسى از انجمن جغرافى دانان آمريكا در بعدازظهر روز 

نخست برگزار شد. پوسترهاى ارائه شده در اين گردهمايى نيز دو مورد با مضامين زير بودند:
●ويژگى هاى دموگرافيك هويت هاى مذهبى مختلف در تركيه (تركيه)

●ژئوانفورماتيك و GIS براى شهروندان؛ جنبه هاى آموزشى و اخالقى (يونان)
نگارنده ى اين گزارش نيز مقاله اى تحت عنوان «نمايش فرهنگ هاى متفاوت در 
برنامه ى درسى جغرافيا، با مرورى بر كتاب هاى درسى ايران» را كه مربوط به مقاالت گروه 3 
بود، ارائه كرد. در اين مقاله، نخست عوامل مهم و مؤثر بر نمايش فرهنگ ها و آموزش هاى 
فرهنگى را كه بايد به آن ها توجه داشت، دسته بندى كرده ام. به نظر اين جانب، عوامل مذكور 

عبارت اند از:
●چالش هاى نظرى و ديدگاهى: در اين زمينه، اختالف نظرهاى فلسفى و نيز 
ديدگاه هاى نوين در جغرافياى فرهنگى، به ويژه مكتب «جغرافياى فرهنگى - انتقادى»13 كه 
بر پيوند ميان فرهنگ و سياست و اقتصاد سياسى تأكيدى ورزد، نبايد مورد غفلت قرار گيرند. 

●خط مشى هاى حكومت ها: ممكن است ناحيه گرايى سياسى ـ فرهنگى خاصى 
را ترغيب كنند، به مناقشات فرهنگى دامن بزنند، تفاوت ها را به تضادها بدل سازند، ساير 

فرهنگ ها را ضعيف و بى اهميت جلوه دهند و ...
●زمينه هاى اجتماعى و نياز به تبادل فرهنگى: كه معرف ظرفيت هاى يك 
جامعه براى آموزش هاى فرهنگى است (در اين حيطه، عواملى چون رونق گردشگرى، 

مهاجرپذيرى و مانند آن دخيل هستند).
●كيفيت آموزش جغرافيا.

در بخش بعدى مقاله، نمايش فرهنگ هاى متفاوت كتاب هاى درسى با توجه به عوامل 
فوق بررسى شد. به طور كلى، ظهور ساير فرهنگ ها و فهم و درك انواع شيوه هاى زندگى 
ــاير كشورها، هم در كتاب هاى درسى جغرافيايى ما و هم در كتاب هاى درسى  و مردم س

كشورهاى منطقه و كشورهاى همسايه، در حاشيه قرار گرفته و يا كامالً حذف شده است. 
در مجموع، بحث هاى پايانى جلسات گردهمايى نيز حاكى از مشابهت ها فراوان مشكالت 
و موانع آموزشى مؤثر جغرافيا بين همه ى كشورها بود. به طورى كه مى توان ادعا كرد، ضعيف 
عمل كردن آموزش جغرافيا در زمينه ى باال بردن شناخت دانش آموزان از ساير فرهنگ ها يا 
ميل به تفاهم فرهنگى، مسئله ى اغلب كشورهاست. البته داليل اين ضعف و ناكارامدى از 
كشورى به كشور ديگر متفاوت است و طيفى از حمايت پنهان از رويكردهاى نژادپرستانه در 
كتاب هاى درسى جغرافيايى بعضى كشورها را، تا به روز نبودن و ناآگاهى برنامه ريزان و مربيان 

جغرافيا در كشورهاى ديگر دربرمى گيرد.
از نكات قابل توجه ديگر در اين سمپوزيوم، حضور فعال كشور ميزبان، يعنى تركيه 
بود؛ به طورى كه حدود 18 مقاله ى ارائه شده به شركت كنندگان ترك تعلق داشت. شايان 
ذكر است كه «انجمن جغرافيايى تركيه»14 كه در سال 1941 ميالدى تأسيس شده است 

و در IGU عضويت دارد، انجمنى بسيار فعال است و تاكنون سمينارهاى متعدد آموزش 
جغرافيا براى معلمان، مسابقات پروژه هاى دانش آموزى، سمپوزيوم ها و كارگاه هاى آموزشى در 
زمينه هاى گوناگون جغرافيايى در دانشگاه ها برگزار كرده است. نشريه ى آن نيز از سال 2009 
به صورت الكترونيك منتشر مى شود و در آن، مقاالت به زبان انگليسى، فرانسه و آلمانى به 

چاپ مى رسد.
هم چنين، چند سالى است كه رشته ى «آموزش جغرافيا» در كنار رشته ى «جغرافيا»، در 
«دانشگاه غازى»15 آنكارا تأسيس شده است. در دهه ى اخير، تحوالت و اصالحات عميقى در 
روش ها و محتواى آموزش جغرافيا در اين كشور پديد آمده است. گفتنى است بخش عمده اى 
از مجريان را ارائه كنندگان مقاالت گردهمايى را، استادان و فارغ التحصيالن رشته ى آموزش 
جغرافياى دانشگاه غازى تشكيل مى دادند. اين تحوالت مى توانند زمينه هاى قابل تأملى براى 
تبادل، تجارب و همكارى هر چه بيشتر ميان جغرافى دانان ايران و تركيه در راستاى گسترش 

آموزش جغرافيا فراهم آورند.
روز پايانى سمپوزيوم به گردش شهرى اختصاص داشت و شركت كنندگان از مناطق 
تاريخى شهر بازديد كردند. البته عصر روز قبل هم، پس از پايان جلسات، برگزارى تور «بسفر»، 
ــتى و ديدن يادمان هاى تاريخى شهر از روى دريا و آب هاى ساحلى،  ــام در كش صرف ش

شركت كنندگان را بسيار مسرور كرد.
گفتنى است، يونسكو نيز سال 2010 ميالدى را سال «تقّرب و آشتى فرهنگ ها»16 

نام گذارى كرده و در اين زمينه، فعاليت هايى نيز در كشور ما صورت گرفته است.17
حال كه مضون اصلى نشست بين المللى آموزش جغرافيا نيز موضوع فرهنگ بوده است 
و جغرافيا به دليل ماهيت خود، بيشترين ظرفيت را براى آشنايى با موضوعات متنوع فرهنگى 
دارد، بهتر است كه اين موضوع بين دست اندركاران و برنامه ريزان آموزش جغرافياى ايران، چه 

در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه ها، مورد نقد و بازبينى قرار گيرد.
گردهمايى بعدى كميسيون آموزش جغرافيا احتماالً در كشور انگلستان و شهر لندن 
خواهد بود. اميد مى رود كه جغرافى دانان و عالقه مندان به مسائل آموزش جغرافيا، در اين 

گردهمايى حضورى فعال داشته باشند.



چكيده
ــت انسان در طبيعت، به خصوص در سده هاي اخير، باعث   دخالت نادرس
شده است كه محققان علوم محيطي، خبر از باز شدن مبحث جديدي فرا روي 
بشر در حال توسعه به نام «تغييرات اقليمي»1  بدهند. دخالت گسترده ى انسان 
در محيط زيست گياهي و جانوري داراي اثرات پنهان بسياري است كه امروزه 
ــدن هستند. از طرف ديگر، استفاده ى روزافزون از  به تدريج در حال نمايان ش
سوخت هاي فسيلي باعث تشديد نوسانات اقليمي شده است، به گونه اي كه به 

نحو بارزي، دوره هاي خشك سالي و ترسالي افزايش يافته اند. 
ــور ما چند سالي است كه پديده ى گرد و غبار در مناطق وسيعي،  در كش
به خصوص مناطق واقع در جنوب غرب، باعث ايجاد نگراني هايى شده است. 
ــرايط خاص ژئومورفولوژي و اقليمي و هم چنين  ــتان خوزستان به دليل ش اس
ــاي اصلي ايجاد گرد و غبار در  ــور عراق كه يكي از كانون ه همجواري با كش
ــترين ميزان گرد و غبار قرار دارد؛ به گونه اي كه  ــور است، در معرض بيش كش
ــتان 26 روز گرد و غبار شديد را تجربه كرده و  ــال 1387 اين اس در تير ماه س
ــيد است.  ــتاندارد نيز رس در چند روز آن، ميزان گرد و غبار به 36 برابر حد اس
ــالى سازمان حفاظت محيط زيست خوزستان به صدا و سيماى مركز  [گزارش ارس

خوزستان،1387/6/5].
ــتان با وسعت130’67 كيلومتر مربع، در جنوب غربي ايران  استان خوزس
ــده است. دشت هاي متعدد كوچك و بزرگ اين استان به طور عمده از  واقع ش
نهشته هاي آبرفتي و رسوبات ريزدانه ى رودخانه هاي كرخه، كارون دز، جراحي 

مليحه پورعلي
 دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه فردوسي مشهد
عبدالحكيم تقي زاده  
كارشناس ارشد ژئومورفولوژي

وگـــــــرد    بررسي علل و منشأ ايجاد            
  در استان خوزستـــان

مســـائـــل روز

غبــــــار
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ــاخه هاي آن ها پوشيده شده اند كه بستر مناسبي براي تبديل  و هنديجان و ش
شدن به كانون فرسايش بادي و گرد و غبار به شمار مي آيند. دشت خوزستان 
از نظر ساختماني و توپوگرافي، ادامه ى جلگه ى بين النهرين محسوب مي شود. 
ــمالي متجاوز از 200 كيلومتر است و  ــت در جهت جنوبي ـ ش پهناي اين دش
رسوب هاي آبرفتي جوان با نظم خاصي آن را پوشش داده اند [عالئي طالقاني، 

.[344 :1384
ــت، تا ضمن بررسي علل اين موضوع (علل  ــعي شده اس در اين مقاله س
ــود تا بتوان به بهبود وضع موجود كمك كرد.  داخلي)، راهكارهايي نيز ارائه ش
هم چنين سعي شده است، نسبت عوامل داخلي تأثيرگذار بر اين پديده، نسبت 

به عوامل خارجي آن روشن شود. 

ــايش بادي، استان خوزستان، رسوبات  كليدواژه ها: گرد و غبار، فرس
آبرفتي.                              

 مقدمه
1. طرح مسئله

ــور به حساب  ــتان يكي از كانون هاي اصلي جمعيتي كش ــتان خوزس اس
ــت. از طرف ديگر، بخش  ــهرهاي زيادي را در خود جاي داده اس مي آيد كه ش
قابل توجهي از تأسيسات مهم و بخش هاي راهبردى كشور نيز در اين منطقه 
ــت كه از آن جمله مي توان به مناطق عظيم نفتي و بندري در  ــده اس واقع ش
استان خوزستان اشاره كرد. از طرف ديگر، پديده ى گرد و غبار شديد كه چند 
ــالي است در اين مناطق به وجود آمده، به نحو چشم گيري بر فعاليت مردم  س
تأثيرات نامطلوبي گذاشته است. افزايش چشم گير اين پديده در شش ماهه ى 

نخست سال1387بيش از هر زمان ديگري بوده است.

ــال 1386  ــش ماهه ى پاياني س ــه ى گرد و غبارهاي ش جدول1. مقايس
نسبت به شش ماهه ى نخست سال 1387 در استان خوزستان

فراوانـي وقوع گرد و تاريخ
غبار

ميانگن مدت 
ماندگاري به ساعت

شش ماهه ى پاياني 
سال 1386

3146

شش ماهه ى نخست 
سال 1387

 2260

ــازمان حفاظت محيط زيست خوزستان به صداوسيماى مركز  [گزارش ارسالي س
خوزستان،1387/6/5]

اين پديده تأثيرات مخربي بر سالمت انسان مي گذارد و افراد بيمار، مسن 
ــان در حال افزايش  ــفانه تعدادش و كودكان معموًال بايد در اين روزها كه متأس
ــوند و حتي برخى مراكز صنعتي و اداري نيز به تعطيلي  ــين ش ــت خانه نش اس

كشيده مي شوند.
در يك طبقه بندي كلي، پژوهشگران دوگونه علت اصلي را براي بروز اين 
پديده ذكر مي كنند كه مي توان آن ها را به دو دسته ى داخلي و خارجي تقسيم 
كرد. عوامل داخلي كه بحث ما نيز پيرامون آن هاست، در اثر خشك سالي هاي 
ــت. اين امر باعث ايجاد كانون هاي گرد  ــته اس ــم گيري داش اخير افزايش چش
ــت كه از آن ميان مي توان به  ــده اس ــور نيز ش و غبار در مناطق گوناگون كش
خشكيده شدن برخي درياچه ها و رودخانه ها اشاره كرد كه به شدت در معرض 

فرسايش بادي قرار گرفته اند.
عوامل خارجي نيز در اين زمينه تأثيرات زيادي دارند. به اعتقاد بسياري از 
ــگران، نقش عوامل خارجي بسيار بيشتر و چشم گيرتر از عوامل داخلي  پژوهش
ــت كه اصطالحًا به آن «منطقه ى  ــور ما در منطقه اي واقع شده اس است.كش
ــزول مي كند و جريانات  ــد . در اين منطقه، هوا مرتبًا ن ــب حاره» مي گوين جن
ــي كمتر فرصت صعود و در نتيجه بارش را مى يابند. در نتيجه با يك جو  هواي
پايدار در منطقه روبه رو مي شويم. از طرف ديگر سيستم پرفشار جنب حاره اي 

ــت و مانع هر گونه حركت  ــتولي اس ــال بر منطقه مس در حدود هفت ماه از س
صعودي مي شود. اين سيستم در منطقه ى مطالعاتي تا حدود 700 هكتوپاسكالي 
ــتثنايي، اجازه ى صعودي را نمي دهد.  نيز پايين مي آيد و عمًال جز در موارد اس
ــرايط خاص محلي، باعث  ــه عالوه عرض جغرافيايي پايين و ش ــن موارد، ب اي
ــده است تا منطقه ى مطالعاتي داراي اقليمي خشك و بياباني باشد. متوسط  ش
ــاالنه در استان خوزستان، حدود 266 ميلي متر است كه معموًال در  بارندگي س

ماه هاي مهر تا ارديبهشت مي بارد. [فتح علي رياحي، 1375 :122].
ــد، استان خوزستان به علت شرايط  از طرف ديگر، همان گونه كه ذكر ش
ــي خاص خود، كامًال در معرض فرسايش بادي  ژئومورفولوژيكي و زمين شناس
قرار دارد. قسمت هاي وسيعي از اين استان، از رسوبات آبرفتي جواني پوشيده اند 
ــته  ــتند. رودخانه هاي زيادي كه از رش كه عمدتاً مربوط به دوره ى كواترنر هس
ــوبي زيادي  ــوند، عمدتاً بار رس ــتان زهكش مي ش كوه هاي زاگرس به اين اس
ــترده ى  ــال هاي اخير، با مهار گس ــت با خود آورده اند. در س دارند كه از باالدس
ــمت هاي  ــدهاي متعدد روي آن ها، در قس آب هاي اين رودخانه ها و احداث س
ــدها آب رودخانه ها بالطبع كاهش پيدا كرده و قسمت وسيعي  ــت س پايين دس
ــده است. اين نكته وقتي اهميت بيشترى پيدا  ــتر رودخانه ها خشكيده ش از بس
ــتان خوزستان به علت كاهش شيب بستر،  مى كند كه بدانيم رودخانه ها در اس
ــوند؛ يعني به جاي حركت متمركز داراي  ــيم مي ش ــعبات متعددي تقس به ش
حركت صفحه اي مي شوند. خشك سالي سال1387نيز باعث دامن زدن به اين 
موضوع شده است. به گونه اي كه حتي بسياري از شاخه هاي رودخانه ها كامًال 
ــرايطي، باد به راحتي مي تواند  ــكيده شده اند. طبيعي است كه در چنين ش خش
رسوبات آبرفتي بسترهاي متعدد رودخانه هاي خوزستان را كاوش و حمل كند. 

[همان، ص123].
2. هدف تحقيق 

پژوهش حاضر ضمن بررسي علل داخلي ايجاد گرد و غبار مناطق جنوب 
ــتان، سعي در ارائه ى راهكارهاي عملي مبتني بر  غرب، به ويژه استان خوزس
ــته  ــت محيطي براي مهار اين بحران اقليمي ـ مورفولوژيكي داش اصول زيس

است. به صورت موردي اين پژوهش موارد زير را دنبال كرده است:  
●بررسي موقعيت جغرافيايي استان خوزستان و پيوند آن با موضوع.

● شناخت نسبتًا كامل، از وضعيت ژئومورفولوژيكي استان خوزستان.
● بررسي و تحليل وضعيت اقليمي حاكم بر منطقه.
● شناخت مناطق مستعد فرسايش بادي در استان.

● جلوگيري از ايجاد پديده گرد و غبار.
● تشخيص نسبت عوامل داخلي تأثيرگذار به عوامل خارجي.

3. روش تحقيق 
ــاي كتاب خانه اي،   ــي از روش ه ــن پژوهش، تركيب ــق در اي روش تحقي
آزمايشگاهي و بررسي ميداني است كه از طريق منابع متفاوت به دست آمده اند 

و روش بررسي آن ها از نوع «توصيفي ـ تحليلي» بوده است.

4. اهميت و ارزش پژوهش
ــد، نمودي از وضعيتي است كه متأسفانه   مباحثي كه در مقدمه مطرح ش
چند سالي است دامن گير مناطق وسيعي از كشور ما شده است. ترديدي نيست 
ــناخت كامل تمامي ابعاد آن و هم چنين راه هاي ايجاد  كه اين پديده بايد با ش
و انتقال آن، بررسي و با آن مقابله شود. چرا كه در دراز مدت مي تواند خطري 
جدي براي ساكنان منطقه باشد. از طرف ديگر با مهار اين بحران مي توان به 

مقابله با فرايند بيابان زدايي نيز كمك شاياني كرد.

 موقعيت منطقه ى مطالعاتي
ــتان خوزستان بين 29 درجه و 57 دقيقه تا 33 درجه ى عرض شمالي  اس
و بين 47 درجه و 40 دقيقه تا 50 درجه و 33 دقيقه ى طول شرقي واقع شده 
ــتان در جنوب  ــت. اين اس ــور را در بر گرفته اس ــاحت كش و 3/9 درصد از مس

 متأسفانه
ي نيست
اي ايجاد
د خطري
ي توان به

ض شمالي
واقع شده
در جنوب
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ــتان، از شرق با استان هاي  ــمال با استان لرس ــده كه از ش غربي ايران واقع ش
ــهر و از غرب با  ــه و بوير احمد، چهارمحال بختياري و بوش اصفهان،كهكيلوي
ــت. خليج فارس مرز جنوبي اين استان  ــتان ايالم وكشور عراق هم مرز اس اس
ــته كوه هاي زاگرس و انشعابات غربي آن، از شمال تا  ــكيل مي دهد. رش را تش
ــرقي اين استان كشيده شده اند. كوه پايه ها و دامنه هاي اين ارتفاعات  نواحي ش
بر دشت هاي شمالي خوزستان مشرف هستند. از اين رو، شيب عمومي جلگه ى 
خوزستان در جهت شمال به جنوب بوده و به دليل هموار بودن اراضي، ماليم 
ــت. به طوري كه حداكثر ارتفاعات در دشت هاي شمالي استان به150 متر  اس
ــد. [عالئي طالقاني،1384  ــل آن دركرانه ى خليج فارس به صفر مي رس و حداق

.[116:

 زمين شناسي و ژئومورفولوژي منطقه 
حدود 60 درصد از استان خوزستان را نواحي دشتي و كوه پايه اي تشكيل 
ــوبات جوان كواترنري هستند. از نظر  ــتر آن ها پوشيده از رس مي دهند كه بيش
ــمت چين خورده و چين  ــي، استان خوزستان را مي توان به دو قس زمين شناس
ــه ى مورد مطالعه از نظر  ــيم كرد [عاليي طالقاني ، 1384]. منطق نخورده تقس
ــود. واحد يا زون  ــوب مي ش ــي جز واحد زاگرس محس ــيمات زمين شناس تقس
زاگرس يكي از بزرگ ترين واحدهاي زمين شناسي ايران است كه فالت ايران 
ــت. اين  ــمتي از جنوب محدود كرده اس ــمت غرب، جنوب غرب و قس را از س
ــتاني ايران محسوب مي شود و  ــاختماني، يكپارچه ترين توده ى كوهس واحد س
ــش خود  مجموعه ى ناهمواري هاي جنوبي ايران را تا تنگه ى هرمز تحت پوش
ــع، مياني و چين خورده  ــه زير مجموعه ى زاگرس مرتف ــن واحد به س دارد. اي

تقسيم مي شود.
ــد زاگرس چين خورده تعلق  ــه ى مورد مطالعه از نظر كلي به واح  منطق
ــورده و چين  ــوان آن را به دو بخش چين خ ــورت جزئي تر مي ت ــه ص دارد و ب
نخورده تقسيم كرد. اروند تا هنديجان جزو مناطق چين نخورده و هنديجان تا 
انتهاي مرز شرقي استان با بوشهر، جزو واحد چين خورده محسوب مي شود. از 
ــوب هاي تقريباً سالم مانده  ويژگي هاي واحد چين نخورده مي توان به وجود رس
از پالئوزوئيك تا سنوزوئيك و هم چنين فقدان آتش فشان هاي سنوزوئيك اشاره 
ــاند [پيشين]. به دليل  كرد كه تعلق آن را به حوضه ى زاگرس به اثبات مي رس
مقاومت پالتفرم زيربنا، نهشته هاي قاره اي و دريايي آن تاحدود زيادي از تغيير 
ــارهاي كوه زايي ميوسن پاياني و پاسادنين در  ــكل هاي شديد حاصل از فش ش
امان مانده و اثر اين نيروها، تنها با چين هاي ماليم و بسيار باز همراه با درز و 
شكاف هاي روي رسوبات سنوزوئيك انعكاس يافته است. از اين رو اين بخش 
از زاگرس برخالف بخش هاي شديداً چين خورده ى آن، توپوگرافي هموار پيدا 

كرده است و به آن زاگرس چين نخورده گفته مي شود [پيشين].
واحد دوم از هنديجان تا مرز استان بوشهر است كه كناره هاي خليج فارس 
در اين محدوده از لحاظ پيكر زمين ساختي، ادامه ى چين خوردگي هاي زاگرس 
ــل دنباله ى چين هاي زاگرس به داخل خليج  ــاب مي آيند. به همين دلي به حس
ــت و تعدادي از جزاير آن را در برمي گيرد. جنس  ــده اس ــيده ش فارس نيز كش
ــت و در نقاط زيادي به طور موضعي تحت  زمين هاي آن آهكي و مرجاني اس

تأثير زمين ساخت نمك نيز قرار گرفته است. 
ــطح ساختمان زاگرس چين نخورده و صفحه ى   جلگه ى خوزستان بر س
عربستان توسعه يافته است. مرز اين دو واحد را در سطح زمين، برجستگي هاي 
ــاختمان چين خورده و رورانده ى اين  كم ارتفاع اطراف اهواز تعيين كرده اند. س
ــتين  ــرقي، در حقيقت نخس ــمال غربيـ  جنوب ش ــا روند ش ــتگي ها ب برجس
ــوب مي شود. بنابراين ساختمان جلگه ى خوزستان در  طاقديس زاگرس محس
ــاده و در برخورد با زاگرس نيز داراي چين هاي بسيار ماليم  مقياس وسيع ، س
ــايش، زيربناي  ــت. به طوري كه حتي بدون در نظر گرفتن عامل فرس و باز اس
جلگه ى خوزستان سرزمين نسبتا همواري را تشكيل داده است. آب هاي روان، 
مواد حاصل از فرسايش كوه هاي زاگرس را در سطح چنين ساختماني متراكم 
ــت. وسعت زياد و شكل يكنواخت  ــكل كنوني را به آن بخشيده اس كرده و ش
ــتان نيز در اصل تابع ساختمان ساده و هموار آن است. در اين  جلگه ى خوزس
محدوده تنها برآمدگي هاي كم ارتفاع اطراف اهواز شكل يكنواخت آن را بر هم 

زده است. [آقانباتي،1385 :56].

1. رسوبات عهد حاضر 
ــي از كنگلومراي  ــمت كوچك ــز قس ــه، به ج ــورد مطالع ــه ى م در منطق
ــازندهاي حوضه ى آبريزمشاهده نمي شود  ــمال، رخنموني از س بختياري در ش
و مشخصات ليتولوژيكي دشت با حوضه ى آبريز كامًال متفاوت است. رسوبات 
ــامل رسوبات آبرفتي دانه ريز، سيالبي، باد رفتي، تبخيري و  عهد حاضر كه ش
نهشته هاي داراي مواد آلي است، در سطح دشت قابل رؤيت هستند. [نقشه ى 

1:100000زمين شناسي استان خوزستان].

2. رسوبات آبرفتي دانه ريز
ــير پيچان  ــتند كه در طول مس ــيلت و رس هس ــوبات در حد س اين رس
ــوبات مذكور حاصل فرسايش آبي واحدهاي  ــكيل شده اند. رس رودخانه ها تش
ــنگي حوضه هاي آبريز اين رودخانه، در مناطق مجاورند.  در حوضه ى آبريز  س
كارون، سازندهاي متفاوتى رخنمون دارند كه در اثر عملكرد فرسايش آبي اين 
ــت خوزستان  منتقل مى شوند كه بخشي از آن به اروند رود و  رودخانه، به دش
ــت خوزستان و از جمله در دشت ميان آب،  خليج فارس هدايت و باقي در دش

ته نشين مي شود. [پيشين]

3. فرسايش پذيري حوضه
ــازندهاي  ــا توجه به س ــه ى آبريز را ب ــايش پذيري حوض ــت فرس ظرفي
ــكيل دهنده ى عوارض و مجموعه ى عوامل فيزيكي و ديناميكي، مي توان  تش

به سه گروه به اين شرح ذيل تقسيم كرد:
الـف) گـروه سـنگ هاي بـا ميـزان فرسـايش و درجـه ى 
ــتر در زون زاگرس (هر دو  ــنگ ها بيش رسـوب زايي كـم: اين گروه از س
ــترش دارند و  ــده) گس زيرپهنه ى بلند زاگرس و زاگرس چين خوردهـ  رانده ش
شامل سنگ آهك ها و سنگ آهك هاي ماسه اي، دولوميت ها، اليه هاي مقاوم 
ــازندها و باالخره، كنگلومراهاي تشكيل دهنده ى سازند  ــخت موجود در س وس
ــير جريان رودخانه هاي سرچشمه گرفته از زاگرس،  ــتند. در مس بختياري هس
ــنگ ها به رودخانه وارد و  ــوبات فرسايش آبي كه از اين گروه  از س ــهم رس س

حمل مي شود، اندك است. [عسگري گرامي،1381 :85].
ب) گروه سـنگ هاي با ميزان فرسايش و درجه رسوب زايي 
ــيل وانيدريت هستند كه با  ــنگ ها شامل ماسه سنگ ها، ش متوسـط: اين س
ــترش دارند. اين گروه شامل اليه هايي  ــتري در زون زاگرس گس وسعت بيش
ــت كه در حوضه ى آبريز رودخانه ى كارون،  ــه اس از واحدهاي پريمنـ  كرتاس
جراحي و زهره داراي رخنمون نسبتًا زياد هستند. ميزان نهشته هاي فرسايشي 
ــي از اين دسته از سنگ ها در رودخانه كارون و زهره نسبت به دسته اول  ناش

بيشتر است. [همان، ص89].
ــوب زدايي زياد:  ــايش و درجه رس ــزان فرس ــنگ هاي با مي ــروه س ج) گ
سنگ هاي داراي ويژگي فوق غالبًا ازنوع مارن، انواع ماسه سنگ ، آهك هاي 
مارني و مانند آن هستند. اين گروه غالبًا درحوضه ى آّبريز كارون با وسعت قابل 
ــتر شامل اليه هاي مارني  ــترش دارند. سنگ هاى مذكور بيش مالحظه اي گس
متعدد موجود در سازندهاي گچساران، ميشان و آغاجاري مي شوند. [پيشين]. 

 
4. نهشته هاي سيالبي

ــيالب در بخش هاي وسيعي از دشت  ــيالبي به هنگام س نهشته هاي س

جلگه ى خوزستان بر سطح ساختمان 
زاگرس چين نخورده و صفحه ى عربستان 

توسعه يافته است. مرز اين دو واحد را 
در سطح زمين، برجستگي هاي كم ارتفاع 

اطراف اهواز تعيين كرده اند

ن ز
تأثير زمين
 جلگ
عربستان
كم ارتفاع
ــتگ برجس
طاقديس
مقياس و
ــ و باز اس

خ جلگه ى
مواد حاص
كرده و ش
جلگه ى
محدوده
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ــاً از اليه هاي رس، رس  ــته هاي مذكور غالب ــوند. نهش ــته مي ش برجاي گذاش
ــوند كه به طور متناوب روي يكديگر قرار  ــكيل مى ش ــه تش ــيلت دار وماس س
مي گيرند. قسمت اعظم رسوبات سطحي را در منطقه ى مورد مطالعه، رسوبات 
رودخانه اي تشكيل مي دهند كه هرچه از سمت شمال به جنوب پيش مي رويم، 
ــود.بدين ترتيب مالحظه مي شود كه در  ــنگيني بافت خاك افزوده مي ش بر س
ــمت عمده اي از اراضي منطقه ى مورد مطالعه، خاك داراي بافت سنگين  قس
ــنگين بافت داراي قابليت نفوذ متوسط تا  ــت. طبعًا خاك هاي متوسط و س اس
ــه اي در ميان اليه هاي رسي، سبب عمده ى  ــتند. وجود اليه هاي ماس كم هس
فرسايش سواحل رودخانه است و در بعضي قسمت ها، يك منظره ى فرسايشي 

پلكاني در كنار رودخانه ها ايجاد كرده است. 
هم چنين، فرسايش و غاركني اليه هاي سست زيرين كه در ميان سيالب 
ــقوط و تخريب اليه هاي چسبنده ى فوقاني مي شود.  شدت مي گيرد، سبب س
ــكيل  ــيلت دار تش ــاوم كناره ها در اين منظر، از رس يا رس س ــاي مق بخش ه

مي شوند. [جواد نوري،1377 :105]. 
 

5. رسوبات بادرفتي
ــد، در امتداد رودخانه هاي خوزستان، «باد نهشته»  افزون برآن چه ذكر ش
نيز وجود دارد. اين ماسه ها بخش هاي متشكل از تلماسه ها را به وجود آورده اند 
ــت ديده  ــيار كم، در جاي جاي دش ــعت بس كه به صورت محدوده هايي با وس

مي شوند [همان، ص112].

 آب و هوا و اقليم منطقه 
آب و هواي اين استان به طور كلي بياباني گرم است، اما در مناطق شمال 
و شمال شرقي آن كه كوه پايه هاي دامنه ى جنوبي زاگرس را شامل مي شوند، 
تنوع اقليمي بيشتري وجود دارد؛ به طوري كه در اين نواحي اقاليم گرم و خشك 

تا نيمه مرطوب سرد مشاهده مي شود. 
ــتان نيز مانند بخش اعظم فالت ايران، بارندگي به طور عمده   در خوزس
ــال از آبان تا اواخر  ــتان رخ مي دهد. دوره ى مرطوب س در فصل پاييز و زمس
ــر بهار و فصل  ــك، يعني اواخ ــد و در دوره ى خش ــت طول مي كش ارديبهش
ــيار ناچيز است. ميانگين بارش ساالنه  ــتان، ميزان بارندگي صفر و يا بس تابس
ــطح حوضه هاي آبريز رودخانه ى جاري در اين استان، 468 ميلي متر  در كل س
ــتان، حدود 265 ميلي متر برآورد شده است.  ــتان خوزس و براي محدوده ى اس
ــط دماي ساالنه حدود 25 درجه و تغييرات دما بين حداكثر 54 درجه در  متوس
ماه هاي تير و مرداد و حداقل 6- درجه ى سانتي گراد در دي ماه است. حداكثر 
ــده است.  ــت درصد ثبت ش ــبي به ميزان  صد درصد و حداقل آن هش نم نس
ــتك تبخير) حدود 3100 ميلي متر  ــاالنه در استان (آمار تش ــط تبخير س متوس

برآورد شده است. به طور كلي خوزستان تحت تأثير سه نوع باد است:
1. اولين باد، جريان سرد نواحي كوهستاني است كه در زمستان به طرف 
ــردتري را در اين فصل با خود به  خليج فارس به حركت درمي آيد و هواي س

همراه مي آورد.                                    
2. بادهاي ساحلي كه در تابستان گاه گاه از خليج فارس مي وزند و رطوبت 
زيادي را با خود به جلگه هاي گرم مي برند كه «باد شرجي» نيز ناميده مي شو

ند.                                               . 
3. نامطلوب ترين موقعيت ها با وزش بادي به وجود مي آيد كه از عربستان 
مي وزد. اين باد كه به نام «سموم» مشهور است هميشه مقداري خاك و شن 
ــه عالوه، اين باد رطوبت زيادي را در هنگام عبور از روي خليج  ــراه دارد. ب هم
فارس در خود ذخيره مي كند. باد سموم يكي از عوامل اصلي ايجاد گرد و غبار 

در استان است. [عبداهللا سيف،1384].
 خاك و پوشش گياهي

ــي از مناطق  ــوبي و در بعض ــتان، از نوع رس ــتان خوزس نوع خاك در اس
ــور، قليايي و قهوه اي ليتوسل است. دشت هاي حاصل خيز «ويس» و «مال  ش
ــده اند كه به وسيله ى رودخانه ى  ــمالي شهرستان واقع ش ثاني» در جلگه ى ش
ــت ها بيشتر زير كشت گندم، جو و برنج قرار  ــوند. اين دش كارون آبياري مي ش
ــمت جنوب و جنوب شرقي اهواز، جلگه ى خشك و بي حاصل  مي گيرد. در قس

ــاورزي ضعيف است، ولي  ــرحات (مارون) قرار دارد كه اگر چه از نظر كش مش
ــرار دارد. در مناطق غربي  ــور در اين منطقه ق منابع عظيمي از نفت وگاز كش
ــيده از رسوبات آبرفتي دوران چهارم است. در  ــتان، سطح منطقه تمامًا پوش اس
ــاحلي اين استان را تشكيل  ــهر كه نوار س ــهرهاي آبادان تا ماهش نزديكي ش
ــتند كه احتماًال نتيجه ى  ــه اي كامًال قابل رؤيت هس مي دهد، خاك هاي ماس
نوسانات آب خليج فارس در دوران چهارم هستند. اين ويژگي تا نزديكي هاي 

برازجان استان بوشهر نيز ديده مي شود.
ــن زارهاي فراواني در شمال غرب وجنوب شرقي  ــه اي و ش تپه هاي ماس
شهرستان اهواز قرار دارد. همه ساله در اثر وزش بادهاي موسمي، طوفان هاي 

شن ايجاد مي شود. [عسگري گرامي،1381].

 مهم ترين كانون هاي گرد و غبار و نواحي مستعد
ــتان و  ــت خوزس ــد، با توجه به زمين زيربناي دش همان گونه كه ذكر ش
ــوبات آبرفتي دوران چهارم، بسياري از نواحي آن، يا  ــيده شدن آن از رس پوش
ــدن به كانون گرد و غبار  ــون ايجاد گرد و غبارند و يا در معرض تبديل ش كان

قرار دارند.
1. دلتاي آبادان

ــت كه  ــادان يكي از مهم ترين كانون هاي ايجاد گرد و غبار اس دلتاي آب
ــوبات رودخانه اي كارون و اروند است. گرماي شديد  تمامًا پوشيده شده از رس
ــالي هاي اخير باعث شده اند. اين منطقه بيش از پيش  هوا و هم چنين خشك س
در معرض خطر فرسايش بادي و افزايش كانون هاي گرد و غبار باشد. به دليل 

نوع خاك در استان خوزستان، از نوع رسوبي 
و در بعضي از مناطق شور، قليايي و قهوه اي 
ليتوسل است. دشت هاي حاصل خيز «ويس» 
و «مال ثاني» در جلگه ى شمالي شهرستان 
واقع شده اند كه به وسيله ى رودخانه ى كارون 
آبياري مي شوند

سوبي 
وه اي 
يس» 
ستان 
ارون 
شوند
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شيب كم دلتا، بستر رودخانه در اين منطقه به شعبات متعددي تقسيم مي شود 
و به اصطالح داراي حركت سفره اي مي شود. بافت آبرفت ها در قاعده ى دلتا، 
ــه تدريج با  ــت و ب ــه و گل و الي اس ــه و عمدتاً به صورت ذرات ماس ريزدان
ــويم. حجم زياد آبرفت كه توسط «اروند  ــت تر نيز روبه رو مي ش رسوبات درش
ــت تا قاعده ى دلتاي  ــود، موجب شده اس ــير» آورده مى ش رود» و «بهمن ش
ــد و موجبات توسعه ى سريع  ــروي داشته باش ــال چندين متر پيش آبادان در س

دلتا را فراهم آورد. 
ــأ مى گيرند،  ــتان منش وزش بادهاي گرمي كه از صحاري عراق و عربس
ــده است؛ به گونه اي  ــي در اين منطقه ش ــدن جريانات فرسايش باعث فعال ش
ــكال ژئومورفولوژي نواحي بياباني را در اين منطقه مشاهده  كه بسياري از اش
ــرايط فرسايش بادي، اين  ــوبات ريزدانه و فراهم بودن ش مي كنيم. وجود رس
ــت.  منطقه را به يكي از قطب هاي ايجاد گرد و غبار در منطقه تبديل كرده اس

[عسگري گرامي،1381 :90].
2. تپه هاي ماسه اي و شن زارها

تپه هاي ماسه اي و شن زارهاي فراواني در مناطق مختلف استان خوزستان 
ــنزارهاي مناطق  ــه اي و ش وجود دارد كه از آن جمله مي توان به تپه هاي ماس
آبادان، رامهرمز، ماهشهر و حتي بهبهان اشاره كرد. وسعت شن زارها در دشت 
ــت كه حدود 5/3 درصد اراضى استان  ــتان بالغ بر 350 هزار هكتار اس خوزس
ــاير نقاط  ــمال غرب كرخه و س را به خود اختصاص داده و در اطراف اهواز، ش

پراكنده گرديده است [سيف، 1384]. 
مطالعات محمودي (1370) نشان مي دهد كه چهار ارگ (ريگ) مهم در 

چهار منطقه ى خوزستان طي كواترنر ايجاد شده است.

جدول2. مهم ترين ارگ هاي (ريگ) خوزستان در كواترنر [محمودي 1370]

محدوده ى جغرافيائي 
در نقشه توپوگرافي

مساحت به
كيلومتر مربع 

 
1- دهلران
2- دزفول
3- بستان

4- اهواز
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ــرد و غبارهاي منطقه،  ــاي اصلي و تأثيرگذار بر روند گ ــي از كانون ه يك
تپه هاي ماسه اي و شنزارهاي فراواني است كه در شمال غرب و جنوب شرقي 
شهرستان اهواز قرار دارد. اين تپه ها و شنزارها همه ساله در اثر وزش بادهاي 
ــكيالت زمين شناسي  ــن مي شوند. تش ــمي، موجب ايجاد طوفان هاي ش موس
ــامل بيرون زدگي سازند آغاجاري ورسوبات آبرفتي  ــهر اهواز، ش محدوده ى ش

ــي است. حداكثر ارتفاع در محدوده ى شهر  مربوط به دوران چهارم زمين شناس
اهواز 76/7 و متوسط ارتفاع 16/1متر وحداكثر شيب 0/6 درصد است. از طرف 
ديگر، اين منطقه هم در مسير جريانات هوايي كه از عراق وارد كشور مي شوند 
و هم در معرض هواي غبار آلود آبادان است، بنابراين، شرايط فرسايش بادي 
و ايجاد كانون گرد و غبار در اين منطقه، به خصوص شمال غرب و جنوب شرق 

آن كامًال مناسب و فراوان است. [تقي زاده،1388 :63].

مهم ترين عوامل ايجاد گرد و غبار و فرسايش بادي
1. رسوبات آبرفتي و سيالبي

ــد دشت وسيع خوزستان پوشيده از رسوبات آبرفتي  همان گونه كه ذكر ش
ــط رودخانه هاي زاگرس، به خصوص در كواترنر به اين  ــت كه توس جواني اس
منطقه آورده اند. ناگفته نماند كه در اثناي فازهاي يخچالي (آناگليشيال)كواترنر، 
به علت پسروي خليج فارس و هم چنين تغييرات اقليمي كه به مرطوب شدن 
ــدن منطقه مي انجاميد فرسايش رودخانه اي بسيار بيشتر از  و نيمه مرطوب ش
ــت خوزستان به علت شيب  ــت. از طرف ديگر رودخانه ها در دش امروز بوده اس
بسيار ماليم آن به شعبات زيادي تقسيم مي شوند و به خاطر همين افت شيب، 
ــوبات خود را در اين منطقه بر جاي مي گذارند. اين  ــيار زيادي از رس حجم بس
رودخانه ها در زماني نه چندان طوالني بستر يا بسترهاي خود را عوض مى كنند 
و بستر قبلي رودخانه خشك و بدين ترتيب، با رسوبات آبرفتي فراوان، مستعد 

فرسايش بادي مي شود. [معتمد،1382].

ــد  ــش گياهي و رش ــايش بادي از پوش ــاري بودن كانون هاي فرس 2. ع
بيابان زايي

يكي از عوامل اصلي ايجاد فرسايش بادي، به اصطالح لخت بودن زمين 
ــوبات ريز آبرفتي و  ــيده از رس ــت. از آن جا كه منطقه ى مطالعاتي ما پوش اس
ــاله نيز به اين رسوبات اضافه مي شود و با  ــت و همه س بادرفتي كواترنري اس
توجه به گرما و خشكي منطقه و عاري بودن منطقه از پوشش گياهي، شرايط 

براي فرسايش بادي مهياست.
ــبي را براي بيابان  ــش گياهي، زمينه ى مناس  عاري بودن منطقه از پوش
ــتقرار سلول هاي پرفشار جنب  زايي فراهم مي كند. به عالوه، عواملي نظير اس
ــديد هوا،  وزش بادهاي  حاره اي، عامل بري بودن، عدم صعود و جابه جايي ش
گرم و سوزان و استقرار كم فشار حرارتي، باعث وقوع خشك سالي هاي متعددي 

در منطقه مي شود كه به پيشرفت بيابان در منطقه كمك مي كند. 

3.  فرسايش آنتروپيك
ــان همواره يكي از عوامل اصلي  ــت انس ــده ى اخير، دخالت نادرس در س
ــت. اين امر در مسئله ى مورد بحث ما نيز با  ــت محيطي بوده اس تغييرات زيس
ــدت فراواني صادق است. طي حدود بيش از 50 سال آمار سنجش آلودگي  ش
ــداوم آن به اندازه ي چهار  ــچ گاه ميزان آلودگي و ت ــتگاه اهواز، هي هوا در ايس
ماهه ي نخست سال 1387 نبوده است. [گزارش ارسالي سازمان حفاظت محيط 

زيست خوزستان به صداوسيماى مركز خوزستان،1387/6/5].
همان گونه كه مي دانيم، تغييرات طبيعي معموًال كم كم و به تدريج آشكار 
ــد و بايد  ــهود به هيچ وجه نمي تواند طبيعي باش ــوند، ولي اين تغيير مش مي ش
ــت وجو كرد. توسعه ى حفاري ها و  ــاني را نيز در آن جس ــايش انس ردپاي فرس
ــي، تغيير  ــت محيط ــرايط زيس ــي، بدون در نظر گرفتن ش ــت هاي نفت برداش
ــام،  ــير رودخانه ها و دخل و تصرف در حريم آن ها، چراي بيش از حد احش مس
ــاي مرتعي به زمين هاي  ــوختي، تبديل زمين ه قطع درختان براي مصارف س
ــت، از مهم ترين  ــائلي از اين دس ــش كردن آب آن ها و مس ــاورزي، زهك كش
ــتند. براى مثال:  ــايش آنتروپيك در منطقه هس ــاي و نمودهاي فرس فاكتوره
زمين هاي كشاورزي محدوده ى شهر اهواز در سواحل غربي و شرقي رودخانه، 
به خصوص در آخر آسفالت، جنوب گلستان، وكيان آباد وكوت عبداهللا واقع اند. 
ــاله كشاورزان قسمت هايي از حريم رودخانه را به زمين هاي كشاورزي  همه س

خود اضافه مي كنند. 
ــخص  ــد مش ــكيل كويرها و بيابان ها كه ذكر ش با توجه به نحوه ي تش

وزش بادهاي گرمي كه از صحاري عراق 
و عربستان منشأ مى گيرند، باعث فعال 

شدن جريانات فرسايشي در اين منطقه 
شده است؛ به گونه اي كه بسياري از 

اشكال ژئومورفولوژي نواحي بياباني را 
در اين منطقه مشاهده مي كنيم
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مي شود كه انسان دخالت مستقيمي در تشكيل آن ها نداشته است، اما ندانسته 
ــود .  ــترش كويرها و بيابانها مي ش و با كارهايي كه انجام مي دهد، باعث گس
ــياري از مناطق بياباني و كويري استان خوزستان نيز در سال هاي اخير بر  بس
ــكالتي را نيز به وجود آورده اند  ــترش يافته و مش ــاني گس اثر فعاليت هاي انس
ــاحت قابل توجهي از زمين هاي  كه از جمله مهم ترين آن ها، از بين رفتن مس
حاصلخيز كشاورزي مشكالت و ايجاد پديده ى گرد و غبار در اين منطقه است، 
البته با برنامه ريزي صحيح و اصولي مى توان از اين مشكالت جلوگيري كرد.

 
مقايسه ي اجمالي عوامل داخلي گرد و غبار نسبت به عوامل خارجي آن

ــمومي كه از صحاري عربستان مي وزد و كانون هاي وسيع  اگرچه باد س
ــور عراق و سوريه، عامل اصلي ايجاد گرد و غبار در منطقه  گرد و غبار در كش
ــت كه  ــت. پر واضح اس ــتند، ولي عوامل داخلي را نيز نبايد ناديده انگاش هس
بخش عظيمي از گرد و غبارهاي موجود منشأ خارجي دارد و عمدتاً از صحاري 
عربستان و به خصوص عراق و سوريه به ايران مي رسند، وليكن اگر جريانات 
گرد و غبار محلي نيز تقويت كننده ى آن ها نباشند، هيچ گاه چنين شدتي را پيدا 
ــنجش آلودگي هوا در ايستگاه هاي مرزي مانند آبادان  نخواهند كرد. نتايج س
ــبت به اهواز  ــد كمتري از آلودگي هوا را در دوره هاي متفاوت زماني نس درص
نشان مي دهند. اين مطلب گواه اين واقعيت است كه ناديده انگاشتن فرسايش 
ــاد كانون هاي گرد و غبار متعدد،  ــادي در بيابان هاي منطقه و در نتيجه ايج ب
مزيد بر علت شده كه جريانات گرد و غبار خارجي در منطقه تقويت شوند و در 

منطقه ى وضعيت بحراني ايجاد كنند.
 آزمايش هاي انجام شده توسط «اداره ى كل هواشناسي استان خوزستان» 
ــال، نشان داد كه ذرات اصلي موجود در  روي ذرات گرد و غبار در تير ماه امس
ــيلت هستند. از طرف ديگر با توجه  گرد و غبارهاي منطقه از دو نوع رس و س
ــتان فراوان،  ــيلت در خوزس به تأثيرات فراوان كواترنر در منطقه، هم خاك س
ــبب رودخانه هاي فراوان خاك هاي رسي زيادي وجود دارند  ــت و هم به س اس
ــتند. خاك  ــاًال تقويت كننده ى طوفان هاي گرد و غبار در منطقه هس كه احتم
ــي از آن مسافتي طوالني  طي مي  كند.  ــي سبك تر است و گرد و غبار ناش رس
ــود، بيشتر از اين نوع  ــتان ديده مي ش گرد و غباري كه در مناطق دور از خوزس
است. با توجه به قابليت باالي خاك رس در جذب مواد شيميايي آلي و معدني 
ــتر از خاك  ــيار بيش ــن دانه بندي ريز آن، خطرات اين نوع خاك بس و هم چني
ــت تر دارد و قابليت جذب سطحي  ــيلتي (كوارتزي) است كه دانه هاي درش س

آن كمتر است.

 نتيجه گيري و ارائه ى راهكار
ــتان خوزستان از نظر كلي به علت سرازير شدن رودخانه هاي  اگر چه اس
ــته كوه هاي زاگرس، استان پرآبي محسوب مي شود، ولي حدود 60  متعدد رش
ــتعد  ــكيل مي دهند كه كامال مس ــت و بياباني تش ــتان را نواحي پس درصد اس
ــتاني  ــتند. به عبارت ديگر، به جز برخي از مناطق كوهس ــايش بادي هس فرس
ــايش بادي و ايجاد كانوني براي  ــمالي و شرقي، در ساير مناطق خطر فرس ش
ــد،  ــت. به عالوه همان گونه كه ذكر ش ــهود اس پديده ى گرد و غبار كامًال مش
بخش اصلي گرد و غبارهاي موجود در منطقه منشأ خارجي دارد و از صحاري 
ــتان و سوريه وارد كشور مي شود، ولي اگر نقش تقويت كنندگي  عراق و عربس
ــرد و غبار خارجي تا  ــرد و غبار محلي نبود، هيچ گاه جريانات گ ــاي گ كانون ه
ــش زاده، 1385 :52]. بنابراين  ــرايط بحراني ايجاد نمي كردند، [دروي اين حد ش
ــبات منطقه اي براي تسريع در امر بيابان زدايي و مهار  بايد ضمن تقويت مناس
فرسايش بادي، به مهار بيش از پيش كانون هاي گرد و غبار داخلي نيز همت 

گماشت و بحث بيابان زدايي را به صورت كامًال جدي و علمي دنبال كرد. 
چند راهكار مناسب براي مهار پديده گرد و غبار در منطقه عبارت اند از:

1. استفاده از كنوانسيون هاي زيست محيطي بين المللي و ايجاد هم گرايي 
منطقه اي براي بيابان زدايي.                                                               

2. تسريع در برنامه هاي بيابان زدايي و مهار فرسايش بادي در منطقه ى 
مطالعاتي.

3. جلوگيري از دخل و تصرف در حريم رودخانه ها.

ــاي زيرزميني به خصوص در  ــت بي رويه از آب ه ــري از برداش 4. جلوگي
مناطق بحراني. 

ــيوه هاي اصولي آبياري مانند  ــتفاده از ش ــاورزان براي اس 5. آموزش كش
سيستم آبياري تحت فشار و دادن تسهيالت به آن ها.

6. جلوگيري از ورود سيالب هاي فصلي به منطقه با انحراف مسير آن ها 
به پشت سدها.

 

پى نوشت 
1. Climate Changes
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ناديده انگاشتن فرسايش بادي در 
بيابان هاي منطقه و در نتيجه ايجاد 
كانون هاي گرد و غبار متعدد، مزيد بر علت 
شده كه جريانات گرد و غبار خارجي در 
منطقه تقويت شوند و در منطقه ى وضعيت 
بحراني ايجاد كنند



خليل رحمانى، محمدرضا نقوىدانشجويان كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى روستايى 

خشك سالى و اثرات آن بر
ــايى ــه ى روست توسع
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چكيده
ــالي يكي از بالياي طبيعي است كه خسارات زيادي به زندگي   خشك س
ــر حوادث طبيعي از  ــتم هاي طبيعي، وارد مي آورد و با ديگ ــان و اكوسيس انس
ــي دارد. عمده ى اين تفاوت ها در تأثير  ــيل، طوفان و زلزله تفاوت هاي قبيل س
تدريجي خشك سالي طي يك دوره ى نسبتًا طوالني، عدم امكان تعيين دقيق 
ــعت جغرافيايي تأثير آن است. از طرف ديگر، نبود  ــروع و خاتمه، وس زمان ش
ــردرگمي  ــالي، به پيچيدگي و س تعريف دقيق و قابل قبول جهاني از خشك س
در مورد اين پديده افزوده است. خشك سالي ها در حالت كلي سه نوع هستند: 
خشك سالي هواشناسي، خشك سالي هيدرولوژيكي و خشك سالي كشاورزي. 
خشك سالي هواشناسي يا آب و هوايي، اساسًا خشكي ناشي از كمبود بارندگي 
است كه در صورت تداوم، خشك سالي هيدرولوژي و كشاورزي را در پى دارد. 
بارش عمده ترين عاملى است كه در تعريف خشك سالي به كار مي رود و كمبود 

يا فقدان آن، آستانه ى رخداد خشك سالي است. 
ــپس  ــده وس در اين مقاله، در ابتدا انواع مخاطرات طبيعى توضيح داده ش
ــالى، انواع حوزه هاى خشك سالى، تأثيرات آن بر توسعه ى  به تعريف خشك س

مناطق روستايى پرداخته شده است.
كليدواژه ها: مخاطرات طبيعى، خشك سالى، توسعه ى روستايى.

مقدمه
  مطالعات محيطى در برنامه ريزى روستايى از جمله اقداماتى است كه به 
كاربرى مطلوب زمين در برنامه ريزى روستايى در مناطق روستايى مى انجامد. 
از آن جا كه اكثر برنامه ريزى ها كه براى مناطق و نواحى روستايى، به نوعى با 
ــت، در مطالعات تأثيرگذار بر زمين، بيان مى شود  كاربرى اراضى در ارتباط اس
كه در يك منطقه بر روى زمين چه فعاليت هايى بايد شكل بگيرند و فعاليت ها 
ــانى، جغرافياست و پديده هاى  ــوند. بستر فعاليت هاى انس بايد چگونه انجام ش
ــرف ديگرغالب برنامه هاى  ــكل مى گيرند و از ط ــتر زمين ش جغرافيايى بر بس

توسعه بر روى زمين اجرا مى شوند. 
ــئله اى كه امروز مردم جهان با آن روبه رو هستند، كاهش  مهم ترين مس
ــت. بخش هاى  ــت و افزايش آلودگى آن اس ــت محيط زيس ــاى مثب ويژگى ه
ــفر، هيدروسفر و ليتوسفر)،  ــه گانه ى قلمروى غيرزند ه ى كره ى زمين (اتمس س
ــالم شده  اند و ارزش حياتى  در محل تالقى يكديگر، در اثر اين آلودگى ها، ناس
مجموعه ى آن ها از بين رفته است؛ مجموعه اى كه محيط طبيعى را مى سازند 
و پايه و زيربناى مجموعه ى زيستى را تشكيل مى دهند. كاهش ارزش حياتى 
ــت كه روند طبيعى پديده ها دچار اختالل شده  اين مجموعه به قدرى زياد اس
است و موضوع حالت بحرانى به خود گرفته است. آلودگى هاى ناشى از سوخت 
ــو اكتيو، برخى عناصر به  ــعات رادي ــين آالت، خودروها تشعش كارخانه ها، ماش
صورت طبيعى يا مصنوعى، و توسعه ى بى وقفه ى شهرها و فناورى را مى توان 
ــى از  ــم گير تنگناهاى ناش به عنوان نمونه ذكر كرد. اقداماتى كه به طور چش
ــا را كاهش دهند و يا الاقل در كنترل و مهار كردن آن ها مؤثر واقع  آلودگى ه

شوند، هنوز صورت نگرفته اند.
ــتردگى   يكى از مهم ترين علل توفيق نيافتن در حل اين معضل ها، گس
ابعاد موضوع و پيچيدگى روابط عوامل گوناگون، از قبيل آالينده ها، عوامل به 
وجود آورنده ى آن ها، محيط طبيعى و فشارهاى گوناگون اقتصادى، اجتماعى، 
ــت. همه ى اين ها دست به دست هم داده و باعث  ــى و دموگرافيكى اس سياس
ــده اند و خود را به صورت سيل ،  ــى در محيط زيست انسانى ش ــكل اساس مش
زلزله، خشك سالى  و در كل از آن چه به عنوان بالى طبيعى از آن ياد مى شود، 
ــان مى دهند. در اين بين، نقش متخصصان جغرافيا مطالعه ى كّمى وكيفى  نش
محيط طبيعى، شناخت تحليلى و تركيبى عوامل تشكيل دهنده ى آن، نحوه ى 
ــده، و از همه مهم تر، در  ــژه در نتيجه ى تأثير موجود زن ــرات محيط به وي تغيي
ــان، كشف واكنش هاى آن در برابر آلودگى ها،  اختالالت  نتيجه ى دخالت انس
ــت. بنابراين، بدون  ــى از اعمال تغييرات در آن و مواردى از اين قبيل اس ناش
ــته اى به منظور ريشه يابى اساسى و عميق  پژوهش هاى همه جانبه و بين رش

ــت كه اين امر مهم و حياتى به  و پى بردن به ماهيت روابط، نبايد انتظار داش
طور ريشه اى حل شود.

بيان مسئله
ــا توجه به بافت  ــوان كوچك ترين مراكز جمعيتى، ب ــتاها به عن      روس
ــكل گيرى بدون برنامه ى آن ها، غالبًا به عنوان آسيب پذيرترين  ارگانيك و ش
ــكونت گاهى در برابر بالياى طبيعى معرفى مى شوند. بنابراين به دليل  نقاط س
بهره مندى كمتر اين نقاط از برنامه ريزى هاى مدون و جامع، مانند نقاط شهرى، 
ــواهد  بحران هاى طبيعى به طرز متفاوت ترى در اين مناطق عمل مى كنند. ش
ــان مى دهند، اكثر روستاهاى كشور هنگام بروز بحران هاى طبيعى شرايط  نش
ــان رودخانه ها و ايجاد  ــارات را مى بينند. طغي ــترين خس ويژه اى دارند كه بيش
ــوزيهاى گسترده ساالنه بيشترين  ــيالب، خشك سالى ها و كم آبى و آتش س س
ــارت را به روستاها وارد كرده است. با توجه به اين كه ماهيت و موجوديت  خس
روستا به عواملى مانند زمين، آب و به طور كلى، ويژگى هاى محيطى برخالف 
ــتگى زيادى دارد، بنابراين هنگام هر نوع بحران طبيعى، از  نقاط شهرى وابس

جمله خشك  سالى، روستاها به شدت آسيب پذير هستند. 
ــل ماهيت ويژه ى خود و  ــالى به دلي از بين بحران هاى طبيعى، خشك س
تأثير مستقيم بر اقتصاد روستا، از مهم ترين آن ها به شمار مى رود. به طورى كه 
ــدن روستاها، نسبت به ساير عوامل در ايران، نقش  ــكنه ش حتى در خالى از س
مهم ترى ايفا كرده است. براى مثال هنگام وقوع زلزله، حتى اگر تمام بناهاى 
ــتا از بين بروند، باز در بسيارى از موارد روستاها ترك نشده و به بازسازى  روس
ــتاهاى خالى از سكنه،  ــت. اين در حالى است كه اكثر روس ــده اس آن اقدام ش
ــالى ها تخليه شده اند. از آن جا كه راه هاى مقابله با چنين  هنگام وقوع خشك س
ــرات، مى تواند مبتنى بر دانش  ــبت به ديگر مخاط بحرانى، به طور طبيعى نس
ــد. بنابراين نقش خود مردم مى تواند در اين زمينه خيلى زياد  بومى محل باش

باشد. 
ــت، ابتدا توضيحى مختصر از انواع  سوانح  ــده اس ــعى ش در اين مقاله س
ــالى،  ــدن به بحث اصلى، يعنى خشك س ــپس با وارد ش ــود. س طبيعى داده ش
ــتا، و ابعاد گوناگون اقتصادى، اجتماعى، كالبدى و  مهم ترين اثرات آن بر روس

محيطى مورد بررسى قرار مى گيرند. 
خشك سالى

ــالى حالتى عادى و مستمر از اقليم است؛ گرچه بسيارى به       خشك س
ــتباه آن را واقعه اى تصادفى و نادر مى پندارند. اين پديده تقريباً در تمامى  اش
ــخصات آن از يك منطقه به منطقه ى  ــق اقليمى رخ مى دهد؛ گرچه مش مناط
ــكى  ــت و با خش ــالى اختاللى موقتى اس ديگر كامًال تفاوت مى كند. خشك س
ــت  ــكى صرفًا به مناطقى با بارندگى اندك محدود اس تفاوت دارد. چرا كه خش
ــوند. خشك سالى جزء  بالياى طبيعى  ــوب مى ش و حالتى دائمى از اقليم محس
ــت. گرچه تعاريف متفاوتى براى اين پديده ارائه شده اند، ليكن  نامحسوس اس
ــل كمبود بارش طى يك دوره ى ممتد زمانى، معموًال يك فصل  در كل حاص
يا بيشتر است. اين كمبود، نقصان آب براى برخى فعاليت ها، گروه ها و يا يك 
بخش زيست محيطى را در پى دارد. خشك سالى بايد در رابطه با برخى شرايط 

متوسط درازمدت، از موازنه بين بارش، تبخير و تعرق درنظر گرفته شود. 
ــوان  « نرمال» تعريف  ــرايط خاصى به عن ــوًال در هر منطقه اى، ش معم
ــالى با زمان (فصل اصلى وقوع اين  ــود.  به عالوه اين پديده ى خشك س مى ش
ــروع فصل بارانى، و وقوع بارش در ارتباط با مراحل اصلى  پديده، تأخير در ش
رشد گياه) و نيز مؤثر بودن بارش ها (شدت  بارش و تعداد رخدادهاى بارندگى) 
ــت. ساير عوامل اقليمى، نظير دماى باال، باد شديد و رطوبت نسبى  مرتبط اس
پايين تر، غالبًا در بسيارى از نقاط جهان با اين پديده همراه هستند و مى توانند 
به طرز قابل مالحظه بر شدت آن بيفزايند. خشك سالى را نبايد صرفاً به عنوان 
ــت. تأثيرات آن در جامعه حاصل ايفاى  پديده اى كامًال فيزيكى يا طبيعى داش
نقشى مابين يك رخداد طبيعى (بارش كمتر از حد مورد انتظار به دليل تغييرات 
ــوًال از تأثيرات  ــان ها معم ــت. انس اقليمى) و نياز مردم به منابع تأمين آب اس
ــالى لطمه مى بينند. خشك سالى هاى اخير در هر دو گروه كشورهاى  خشك س



16

139
هار 0

ى3/ ب
اره 

 شم
جم /

 و پن
ست

ى بي
وره  

د

ــت محيطى و  ــعه نتايج اقتصادى، تأثيرات زيس ــه و در حال توس ــعه يافت توس
ــخصى به بار آورده اند و جملگى باعث شده اند، آسيب پذيرى  دشواري هاى ش
ــايت  ــده ى زيان بخش طبيعى مدنظر قرار گيرد [س ــى جوامع از اين پدي تمام

تحليلى واطالع رسانى توسعه روستايى و كشاورزى ايران].

جدول1. انواع سوانح و بالياى طبيعى
ميـن  ز ( لف ا

لرزه
عبارت است از لرزش زمين براثر آزاد شدن سريع 

و ناگهانى انرژى زمين.
عبـارت اسـت از افزايش معموالً كوتـاه مدت در ب) سيل

سطح تراز آب يك رودخانه تا اوجى كه سطح تراز 
آب رودخانـه از آن اوج با آهنگى آهسـته تر عقب 

مى نشيند.
ج)حـركات 

دامنه اى
به حركات سنگ هايى كه در ارتفاعات باال دست 
تحت تأثير هوازدگى خورده شـده و براثر نيروى 
ثقل به پايين دست آمده و روى دامنه ى كم شيب 
قرار گرفته و ظاهراً تثبيت شده اند حركات دامنه اى 

مى گويند.
در نتيجه ى انباشـته شـدن نيروى زياد در درون د)آتش فشان

زمين به وقوع مى پيوندد كه شـدت زيادى دارد و 
اثرات آن ناگهانى و غالباً به صورت سا نحه ظهور 

مى كند.
بر اثر ذوب برف ها و بر هم خوردن تعادل و ايجاد ه) بهمن

ناپايدارى اتفاق مى افتد.
منابع: اصغرى مقدم،132:1384 و  رجائى،1382:310

 
جنبه هاى متفاوت خشك سالى 

خشك سالي هواشناسي 
معموًال براساس درجه ى خشكى (در مقايسه با مقادير نرمال يا ميانگين) 
ــكى تعريف مى شود. تعاريف خشك سالى هواشناسى بايد  و طول دوره ى خش
ــود. زيرا شرايط جوى كه  به صورت موردى براى هر منطقه ى خاصتعريف ش
موجب كمبود بارش مى شود، از منطقه اى به منطقه ديگر شديداً تغيير مى كند 
ــرف دوره هايى از  ــى، مع ــالى هواشناس . براى مثال، برخى تعاريف خشك س
ــاس تعداد روزهايى با بارش كمتر از يك حد آستانه خاص  ــالى براس خشك س
هستند. اين سنجه صرفاً براى مناطقى كه داراى رژيم هاى بارندگى ادوارى اند 
مانند جنگل هاى استوايى، اقليم معتدل نيمه حاره يا اقليم مرطوب عرض هاى 

ميانى مناسب است. 
 خشك سالى هيدرولوژيكى 

ــالى هيدرولوژيكى با تأثيرات دوره هايى از نقصان ريزش هاى    خشك س
ــطحى همراه  ــن  آب هاى زيرزمينى يا س ــرف)، بر منابع تأمي ــامل ب جوى (ش
ــا و آب زيرزمينى). فراوانى و  ــا، مخازن، درياچه ه ــود (جريان رودخانه ه مى ش
ــالى هاى هيدرولوژيكى، غالبا ً در مقياس يك آبخيز يا حوزه ى  شدت خشك س
آبريز رودخانه بيان مى شود. گرچه همه ى خشك سالى ها از كمبود بارش منشأ 
ــتر به اين موضوع توجه دارند كه اين  ــت ها بيش مى گيرند، ليكن هيدرولوژيس

ــالى هاى  ــود. خشك س ــتم هيدرولوژيكى ظاهر مى ش كمبود چگونه در سيس
هيدرولوژيكى معموالً  با تأخير بيشترى نسبت به خشك سالى هاى هواشناسى 

يا كشاورزى رخ مى دهند. 
خشك سالى كشاورزى :

ــى يا  ــاى متفاوت هواشناس ــاورزى، اثرات ويژگي ه ــالى كش  خشك س
ــژه كمبود بارش،  ــاورزى، به وي ــالى را با پديده ى كش هيدرولوژيكى خشك س
ــرق واقعى و تعرق بالقوه، كمبود رطوبت خاك، افت  اختالف بين تبخير و تع
ــطح آب زيرزمينى يا مخزن و… مرتبط مى سازد . نياز آبى گياه به شرايط  س
ــتى گياه خاص، مرحله ى رشد آن و خصوصيات  جوى غالب، خصوصيات زيس
ــالى  ــتگى دارد. تعريفى خوب از خشك س ــاك بس ــى و بيولوژيكى خ فيزيك
ــيت متغير گياهان زراعى را طى مراحل  ــاورزى آن است كه بتواند حساس كش

نمو گياه، از سبز شدن تا بلوغ، لحاظ كند.
خشك سالى اقتصادى ـ اجتماعى:

ــالى، تلفيقى از عرضه و تقاضاى  تعاريف اقتصادى ـ اجتماعى خشك س
ــالى هواشناسى، هيدرولوژيكى و  برخي كاالهاى اقتصادى با  اجزاء  خشك س
ــالى به فرايندهاى زمانى و مكانى  ــت. وقوع اين نوع خشك س كشاورزي اس
عرضه و تقاضا براى تعريف يا تشخيص خشك سالى ها بستگى دارد. عرضه ى 
ــيارى از كاالهاى اقتصادى، مانند آب، علوفه، غالت، ماهى و نيروى برق  بس

ـ آبى به وضعيت جو وابسته است. [سايت خبرى وزارت نيرو].
  

آسيب پذيرى روستاها در مقابل خشك سالى
ــگاه مى كنند: يكى  ــالى به دو صورت ن ــتاييان معموًال به خشك س  روس
ــول دوره ى رويش گياه  ــالى معمولى كه در آن بارندگى در تمام ط خشك س
ــد خود ادامه مى دهد؛ ولى محصول  اتفاق نيفتد و در چنين حالى، گياه به رش
آن از حد معمول كمتر است. اما خشك سالى ديگر كه «خشك سالى كشنده» 
ــود و در اين حال، بارندگى اتفاق نيفتاده است و يا خيلى كمتر از  ناميده مى ش
ــور ما ايران از ديرگاه با خشك سالى روبه رو بوده است،  ــت. كش حد عادى اس
به طورى كه داريوش شـاه در يكى از كتيبه هاى خود مى گويد: «اهورامزدا 
ــد يكى از  ــظ كند.» به نظر مى رس ــالى حف ــرزمين مرا از دروغ و خشك س س
ــديد باشد و  ــالى هاى ش ــرزمين، خشك س عوامل تحوالت تاريخى در اين س
احتماًال بسيارى از مراكز جمعيتى ايران، در اثر خشك سالى از بين رفته است 

[رجائى،1382:149].
ابعاد مختلف خشك سالى وتأثيرات آن بر روستا

1.ابعاد اقتصادى
ــع جغرافيايى و وضع  ــرايط اقليمى كه به دليل موق ــوا يا ش      آب و ه
ــم مى زنند، از عوامل مهم  ــورى را رق ناهموارى ها چهره ى اقتصادى هر كش
ــوب مى شوند و در تنا سب با مكان و زمان كشت نيز،  تكامل اقتصادى محس
از شرايط ضرورى براى فعاليت هاى زندگى انسانى محسوب مى شوند [فرجى، 
ــًا روى دو عامل  ــتا، عمدت ــر فعاليت هاى اقتصادى در روس 1384 :12].عنص
كشاورزى و دام پرورى بنا شده است. با توجه به اين كه فعاليت هاى كشاورزى 
به عنوان يك فرايند، با بنيان هاى طبيعى و عوامل محيطى كه بستر اين قبيل 
جريان هاست، ارتباط دارد، و اين كه بيشتر جمعيت روستايى به طور مستقيم به 
ــاورزى اشتغال دارند، وقوع پديده ى خشك سالى اين جمعيت  فعاليت هاى كش
عظيم را دچار بى كارى مى كند و باعث بروز پديده ى فقر در مناطق روستايى 
ــر فعاليت هاى دام پرورى با توجه به  ــود. بعد اقتصادى ديگر آن، تأثير ب مى ش
فقر پوشش گياهى خواهد بود و به فروختن دام ها از سوى روستاييان، به دليل 

ناتوانى در تأمين علوفه ى دام ها مى انجامد [بدرى فر، 1382 :78].
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2. ابعاداجتماعى
    از جمله نتايج خشك سالي كه در واقع پيامد موارد پيش گفته محسوب 
ــت كه متأثر از پديده ي خشك سالي،  ــود، افزايش تعداد خانوارهايي اس مى ش
ــت  ــت يا در اندازه اي نيس منابع درآمد آن ها يا به طور كامل از ميان رفته اس
ــيت آن ها باشد. اين موضوع برايند گسترده شدن  كه پاسخ گوي حداقل معش
ــد. در حقيقت، فقر طبيعي كه به مفهوم كمبود آب و  ابعاد فقر طبيعي مي باش
ــت، تحت تأثير حوادث ناخوشايندي  كمبود زمين هاي هموار و حاصل خيز اس
ــدت مي يابد و همين موضوع باعث افزايش تعداد فقرا  ــالي ش نظير خشك س
ــت كه فقر طبيعي عامل و سرمنشأ بروز  ــود.  به هر حال، منظور آن اس مي ش
ــاير جنبه هاي فقر، نظير فقر اقتصادي و اجتماعي است [مهندسان مشاور،  س

هلند،1371 :67] 

3. ابعاد كالبدى
ــالى يكى از عوامل اصلى در جابه جايى (مهاجرت) و تخليه ى   خشك س
ــد اثرگذاري  ــواردي كه مؤي ــد. در واقع از ديگر م ــمار مى آي ــا به ش آبادي ه
ــت، تخليه ى آبادي ها و غيرمسكونى  ــالي و ساير بالياي طبيعي اس خشك س
شدن آنهاست. در اثر خشك سالى، ارزش اقتصادي اراضي زراعي و باغات كه 
ــاورزي بستگى دارد،  به قابليت كاربري آن ها در فرآيند توليد محصوالت كش
ــدت كاهش  كاهش خواهد يافت. وقتى قيمت زمين هاي زراعي و باغات به ش
ــتر بافت روستا وتخليه ى آن  ــودگى هر چه بيش بيابد، موجب مهاجرت وفرس

مى شود. [ابراهيم زاده،1380 :162].

راهكارهاي كاهش اثرات خشك سالي
ــت،  ــده اس ــي هايي كه در آمريكا انجام ش ــتفاده از نتايج بررس      با اس
ــود. بخشي از  ــالي ارائه مي ش خالصه اي از اقدامات ضروري مقابله با خشكس
اين بررسي توسط «اداره ى حفاظت منابع طبيعي» و بخشي ديگر به وسيله ى 

«مركز مقابله با خشك سالي» انجام شده است.
خالصه اى از اين اقدامات به شرح زير است:

● صرفه جويي آب در سطح مزرعه؛
● تسطيح دقيق مزارع به كمك ليزر؛

● نصب سيستم جريان برگشتي،؛
● كنترل گياهان زائد و علف هاي هرز؛

ــون باراني و  ــار (هم چ ــاري تحت فش ــتم هاي آبي ــتفاده از سيس ● اس
قطره اي)؛

● برنامه ريزي آبياري محصوالت برحسب نياز؛
● رفتار سنجي رطوبت خاك؛

● بهبود بخشيدن به عمليات شخم و آماده سازي اراضي؛
● استفاده از تجهيزات جلوگيري از تبخير؛

ــده براي  ــاب هاي تصفيه ش ــا كيفيت پايين و پس ــتفاده از آب ب ● اس
آبياري؛

● استفاده از لوله هاي زيرزميني (مدفون كم فشار)؛
ــت گياهان مقاوم در برابر خشك سالي و شوري، و افزايش منابع  ● كش

تأمين آب؛
● صدور مجوزهاي اضطراري براي استفاده از آب؛

● تأمين پمپ و انواع لوله براى توزيع آب؛
ــازن و بهره برداري تحت  ــازي مخ ــنهاد اجراي برنامه هاي نوس ● پيش

ظرفيت طراحي؛
● ارزيابي آسيب پذيري منابع آب؛

● تهيه ى فهرست و بررسي برنامه هاي بهره برداري از مخازن؛
● تدارك براي ذخيره آب هاي اضافي؛

● تأمين سرمايه  براي اجراى پروژه هاي بازيافت آب؛ 
● اجراي مديريت كيفيت آب و استفاده ى مجدد از پساب ها؛

● استفاده از مخازن ذخيره ى آب براى ايجاد بانك تأمين آب؛
ــص  ــراي تخصي ــي ب ــداري آب زيرزمين ــم بانك ــتفاده از مفاهي ● اس
ــالمت و آل  ــده [س ــي، آب بي مصرف و يا آب احيا ش ــره ى آب اضاف و ذخي

ياسين،235:1375]
ارتباط خشك سالى با توسعه روستايى 

ــتاها در مواقع خشك سالى، بحران كم آبى و تغييرات اقليمى، با      روس
ــكالت جدى و معيشتى روبه رو مى شوند. اين بحران مسقيمًا با مهم ترين  مش
ــتايى، يعنى كشاورزى، باغدارى و دامدارى در ارتباط  بخش هاى اقتصاد روس
ــيار زيادى به اين دسته فعاليت ها وارد مى شود. پيامد اين  ــت لذا آسيب بس اس
ــرايط، تخريب هزاران هكتار از اراضى كشاورزى، تلف شدن هزاران دام و  ش
ــت كه مورد مهاجرت آنان از  ــانه خود اس مهاجرت هزاران نفر از خانه و كاش
بسيارى از منظرهاى ديگر، ازجمله فشار بر نواحى شهرى، قابل مطالعه است. 
ــيار روشن آن، خشك سالى هاى اخير در منطقه ى سيستان است  نمونه ى بس

كه بسيارى از نواحى روستايى آن تخريب و خالى از سكنه شده اند .

نتيجه گيرى
ــالى  از جمله مقوله هايى است كه بحث پيرامون  ــئله ى خشكس      مس
ــيوه ى لمس  ــوز ادامه دارد. ماهيت آن پيچيده و ش ــع اقليمى هن آن در جوام
ــكل خشك سالى از اين واقعيت  ــكل است. پيچيدگى مش دقيق آن هنوز مش
ــمه مى گيرد كه بروز آن متكى به عوامل متفاوتى متكى است و ايجاد  سرچش
ــن موضوع و خطرات  ــورت مى گيرد. باتوجه به اي ــرايط مختلفى ص آن در ش
ــب برخورد با آن  ــالى بايد هنگام بروز آن راهكارهاى مناس ــيع خشك س وس
ــپس در  ــده و س را اجرا كنيم. در اين مقاله ابتدا از انواع بالياى طبيعى ياد ش
ــكالت و راهكارهاى مقابله با آن بحث و اظهارنظر  ــالى و مش باب خشك س

شده است.

منابع
ــل طبيعى در برنا  ــا (1384)، درامدى بر جايگاه عوام ــرى مقدم، محمد رض 1. اصغ

مه ريزى شهرى و روستايى. انتشارات سرا. تهران. 
ــهرى و  ــى، عبدالحميد (1382). كاربرد جغرافياى طبيعى در برنامه ريزى ش 2. رجائ

روستايى. سمت. تهران. 
3. فرجى، عبدالرضا (1384). جغرافياى اقتصادى ايران. پيام نور. تهران.
4. بدرى فر، منصور (1382). جغرافيا اقتصادى عمومى. پيام نور.تهران.

5. مهندسان مشاور هلند (1371). ترجمه ى سيد جواد مير و ديگران. مركز تحقيقات 
و بررسى مسائل روستايى. 

ــتايى و علل و پيامد آن. فصل نامه ى  ــى (1380). مهاجرت روس 6. ابراهيم زاده، عيس
تحقيقات جغرافيايى. شماره ى6. مشهد.

7. سالمت على رضا و محمدرضا آل ياسين. راهنماى مقابله با خشك سالى (1375).
كميته ى ملي آبياري و زهكشي ايران.

8. سايت سازمان هواشناسى كشور. 
9. سايت تحليلى واطالع رسانى توسعه  روستايى و كشاورزى ايران.

.(http://news.moe.org.ir) 10. سايت خبرى وزارت نيرو



18

139
هار 0

ى3/ ب
اره 

 شم
جم /

 و پن
ست

ى بي
وره  

د

1818181818188888

139
هار0

/ ب
0

3
وره

د
ه ى

مار
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

رهه
 و پن

ست
ى بي

ه  
33

دكترسياوش شايان / استاديار گروه جغرافياى دانشگاه تربيت مدرس
غالمرضا زارع / كارشناس ارشد جغرافياى طبيعى

ــرى و تبخيرى ايران، كوير مركزى (كويرنمك)  بزرگ ترين پهنه ى كوي
است كه در شمال و شمال غرب ايران مركزى قرار دارد [نگارش و همكاران، 

.[45 :1377
يكى از رسوب هاى موجود در سازندهاى تبخيرى، نمك است كه از نظر 
ژئومورفولوژى در دو مقياس خرد و كالن بر ناهموارى هاى سطح زمين تأثير 

مى گذارند [زمرديان، 188،1382].
ــا حوضه هايى كه يا  ــاى مرتبط با دريا ي ــوبات تبخيرى در حوضه ه رس
ــكى ارتباط دارند به وجود مى آيند. موقعيت و شرايط مناسب براى نهشت  خش
ــى فالت قاره، مانند سبخا كه رسوب گذارى نمك  تبخيرى ها كًال يا در حواش
ــت كه بر اثر خاصيت  ــا، حاصل تبخير آب هاى نمك دارى اس روى آن پهنه ه
موئينگى به سطح آورده شده و در داخل خلل و فرج نهشته ها ته نشين شده اند، 
مثل خليج فارس و يا در حوضه هاى داخل كراتونى، مانند حوضه ى ميشيگان 
ــپر پايدار كراتونى قرار دارد، ايجاد مى شود. در واقع،  در آمريكا كه در داخل س
شرايط فوق كًال در دو محيط زير حاكم است و مى توان انتظار توليد و رسوب 

تبخيرى ها را داشت:
 1. سبخا: اين محيط يكى از محيط هاى تشكيل نمك هاى تبخيرى و 
شامل سبخاهاى قاره اى و ساحلى است. سبخاهايى كه در كنار دريا قرار دارند، 
ــامل الگون هاى  ــوند و ش يا از آب دريا و يا از آب هاى زيرزمينى تغذيه مى ش
بسته ى ساحلى هستند. درياچه هاى ساحلى و الگون هاى محصور در خشكى 
كه توسط كانال باريكى با دريا مرتبط هستند، از جمله ى اين سبخاها محسوب 
مى شوند كه كامًال خشك شده اند و يا در فصول خشك، با جهش آب دريا به 

درون آن ها تغذيه مى شوند.
ــبخاهاى خشكى در واقع پالياهايى با كف كامًال خشك شده هستند   س
ــيالب هاى تند و زودگذر تغذيه شده اند و به طور معمول، رسوب  كه توسط س
ــطوح آب هاى  ــود دارند، اگر در اين محيط ها، س ــان وج نازك نمكى بر كفش
ــطح راه يابند و تبخير  ــر خاصيت موئينگى به س ــد و بر اث ــى باال باش زيرزمين
ــته هايى را به وجود خواهند آورد. در محيط هاى سبخايى هميشه  ــوند، نهش ش
ذرات تخريبى نسبت به ساير مواد بيشترند است و اصوًال كربنات منيزيم و نيز 
نمك هاى پتاس دار اگر تشكيل شوند، غالبًا بسيار ناچيزند. برخى از درياچه هاى 
ــه آب دارد و ژرفاى آن حدود 400 متر است.  نمكى مانند «بحرالميت» هميش
اما درياچه هايى هم وجود دارد كه تقريبًا خشك و بدون آب و درياچه ى موقت 

هستند (مانند ده نمك گرمسار در جنوب شرقى تهران).
2. محيط هاى دريايى: عمده ى ذخاير تبخيرى كه از حجم و ضخامت 
قابل توجهى برخوردار هستند، در حوضه هاى دريايى رسوب كرده اند. ايجاد اين 
ــوب گذارى در محيط هاى دريايى، با عوامل متفاوتى  قبيل نمك ها و تداوم رس
ــتاتيك،  از جمله وضعيت آب و هوايى منطقه، ابعاد حوضه و تغيرات هيدرواس

كليد واژه ها: گنبدهاى نمكى، پديده هاى ژئومورفولوژيك، ژئومورفولوژى ايران

رسوبات تبخيرى يا نمكى از گروه هاى مهم سنگ هاى نمكى هستند كه 
غالبًا بر اثر تبخير آب هاى جارى نمك دار به وجود مى آيند.  اين سنگ ها تقريبًا 
ــطح زمين در قاره ها را در بر مى گيرند. اين رقم  يك چهارم بخش هاى زير س
در نيم كره ى شمالى حتى به يك دوم مى رسد. تقريباً 60 درصد از اين ارقام را 
ــكيل مى دهند. سنگ هاى بدون كلرى از جمله  «نمك طعام» يا «هاليت» تش
ــنگ هاى كلردار ديگرى عالوه بر نمك  ــولفات هاى كلسيم و انيدريت و س س
طعام، از جمله نمك هاى قليايى منيزيم دار سيلوين، كارناليت، كانيت، كيزيريت 

در رسوبات تبخيرى يافت مى شود. 
ــود دارند؛ براى  ــوبات قرمز رنگ نيز وج ــرى، گاه رس ــوبات تبخي در رس
ــرى از نظر  ــوبات تبخي ــاس. رس ــى در دوره ى تري ــه ى ژرمن ــال در حوض مث
پالئوكليماتولوژى حائز اهميت هستند، زيرا پراكندگى وسيع اين سنگ ها را به 
ــطح زمين مى توان تشخيص داد. به نظر شوارتز  صورت كمربندهايى در س
ــته و آن طور كه به نظر  باخ، اين كمربندها در طول تاريخ زمين به طور آهس

مى رسد تا اندازه اى به طور يكپارچه جابه جا شده اند [ثروتى ،1380].
درحال حاضر رسوبات تبخيرى در حوضه هاى بسته ى داخلى ايران مانند 
ــكيل  ــلطان قم، درياچه ى مهارلو و… در حال تش درياچه ى نمك، حوض س
است. اين حوضه هاى بسته ى رسوبى، هم زمان با شكل گرفتن ارتفاعات، طى 
ــوبى قديمى تر،  ــيارى از حوضه هاى رس فاز پايانى كوه زايى آلپى، همراه با بس
ــيعى  ــرزمين هاى وس ــت داده اند و به صورت س ــود را با دريا از دس ــاط خ ارتب
ــك، همراه با رس  ــوبات تبخيرى نظير گچ و نم ــد كه در آن ها، رس درآمده ان

ته نشين شده است [درويش زاده ، 744]. 

[www.ngdir.ir/geoportalinfo] شكل 1. پراكندگى رسوبات تبخيرى در ايران
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ــراى اين كه در يك حوضه ى  ــى و تكتونيك ارتباط پيدا مى كند. ب هيدروگراف
دريايى، رسوب تبخيرى به وجود آيد، بايد تعادل و توازنى كه معموًال در مقدار 
آب هاى ورودى و خروجى  آن ها وجود دارد، با افزايش مقدار تبخير يا افزايش 
حجم شورابه هاى حوضه، با پيشروى آب و فرونشينى كف حوضه و يا باالخره 
ــا كاهش تدريجى اندازه ى كانالى كه از طريق آن، آب از دريا به حوضه وارد  ب

.[http://geoaria.blogfa.com] مى شود، از بين برود

گنبدهاى نمكى 
ــر نيروهاى وارده  ــت، هنگامى كه نمك تحت تأثي  زمرديـان معتقد اس
ــه در قلمرو  ــى را به وجود مى آورد ك ــكال بزرگ مقياس ــود، اش جابه جا مى ش
ــرار مى گيرد و حركت  ــاختمانى و تكتونيك مورد مطالعه ق ــوژى س ژئومورفول
صعودى نمك از اعماق به سطح زمين، برجستگى هاى ويژه اى را به نام «گنبد 

نمكى» پديد مى آورد [زمرديان، 188:1383]. 
درمورد چگونگى باال آمدن گنبدهاى نمكى نظرات متفاوتى ابراز شده اند 
كه به سه گروه تقسيم مى شوند: گروه اول باال آمدن نمك را ناشى از نيروهاى 
تكتونيكى، گروه دوم ناشى از اختالف چگالى بين نمك و سنگ هاى مجاور و 

گروه سوم ناشى از هر دو پديده مى دانند [جدارى عيوضى، 56:1374].
ــيم كرد: در  ــد باالآمدن گنبد نمك را مى توان به چهار مرحله تقس فراين
مرحله ى اول، باالآمدن نمك در اثر برآمدگى ظريف روى سطح مشترك بين 
ــبناك شروع مى شود. ابتدا سرعت رشد برآمدگى ها متفاوت است  دو مايع چس
ــد سريع ترى دارند، باقى مى مانند و باعث مى شوند كه  و برآمدگى هايى كه رش
نمك از برآمدگى هاى كوچك تر دور شود . كم كم سطح مشترك تقريباً مسطح 
ــوند و به طور منظم به صورت بر آمدگى هايى با فاصله ى منظم و حالت  مى ش

سينوسى در مى آيند. 
در مرحله دوم، شكل بر آمدگى ها و فرورفتگى ها شروع به تغيير مى كند، 
وقتى كه بر آمدگى ها از ارتفاع معينى حدود 0/5 تا 2/5 كيلومتر تجاوز مى كنند، 
منقبض و باريك مى شوند و به صورت زبانه يا ديواره هايى در مى آيند [رامشت 
ــنگ هاى  ــمى، 1386]. در نهايت عمًال به داخل س ــكاران، به نقل از هاش و هم

پوششى نفوذ مى كنند كه به آن «دياپير»  مى گويند. 
ــم نمك، بيشتر درباره ى چگونگى  اختالف نظر در مورد پديده ى دياپريس
ــاخت ناحيه اى  ــاز و كارهاى حركت توده اى نمك و رابطه ى آن با زمين س س
ــت. ديدگاه هاى مختلف در اين زمينه را مى توان به دو  ــارهاى جانبى) اس (فش

دسته ى كلى تقسيم كرد: 
ــى از خودجوشى نمك است كه از آن به  ● خيزش توده هاى نمك، ناش
ــاخت نمك ياد مى شود و مى تواند حتى زمين ساخت ناحيه اى  عنوان زمين س

را نيز تحت تأثير قرار دهد.

ــاى جانبى حاصل از  ــاى نمك، نيروه ــروى اصلى محرك توده ه ● ني
ــم نمك آغاز  ــت و بدون وجود اين نيروها، دياپريس ــاخت ناحيه اى اس زمين س
ــاالى توده هاى نمك را  ــاس، عوامل حركت رو به ب ــد. بر اين اس نخواهد ش
مى توان به دو بخش عوامل درونى كه در آن ويژگى سنگ نمك نقش اساسى 
را در ديناميك نمك بر عهده دارد، تقسيم كرد. عوامل بيرونى حركت توده ى 
ــتيك و شكننده بررسى مى شوند. به  ــكلى هاى پالس نمك در دو بخش دگرش
ــوبى  ــتيك به صورت چين خوردگى در توالى رس ــكلى پالس طور كلى دگر  ش
واجد اليه هاى ضخيم نمك، هم چنين ايجاد شكستگى در اليه هاى پوشانده ى 
ــر در حركت رو به  ــوان از مهم ترين عوامل بيرونى مؤث ــوده ى نمك را مى ت ت
ــتگى هاى ايجاد شده در سه رژيم  باالى توده هاى نمك در نظر گرفت. شكس
ــى، مى توانند ناپايدارى مورد نظر را براى  ــاطى و هم چنين برش انقباضى، انبس

توده نمك را مهيا سازند. 
ــم، شدت خيزش نمك، هم چنين  پارامترهاى مؤثر بر زمان آغاز دياپريس
ادامه ى رشد قائم يك دياپير نمكى، براساس خاصيت شناورى نمك عبارت اند 

از:
الف) ارتفاع برجستگى اوليه ى موجود در سطح توده ى نمكى براى تأمين 

واتنش مناسب؛ 
ــى براى  ــى اختالف چگالى ميان توده ى نمك و اليه ى پوشش ب) بزرگ
ــليم و مقاومت نهايى  ــب و چيرگى بر مقاومت تس ــاد اختالف تنش مناس ايج

اليه ى پوششى؛ 
ــليم اليه هاى پوششى (براى ايجاد دگرشكلى پالستيكى  ج) مقاومت تس

در اليه هاى پوششى)؛
ــى (براى ايجاد گسيختگى در اليه هاى  د) مقاومت نهايى اليه ى پوشش

پوششى).
ــط  ــتر از آن چه كه توس ــگ خيزش يك دياپير نمكى بيش ــن آهن بنابراي
ــوارد از ضخامت كمى  ــب م ــه در اغل ــه ى نمك (ك ــه ى اولي ــت الي ضخام
ــود، توسط  ــت) كنترل ش ــت و منبع تغذيه ى گنبدهاى نمكى اس برخوردار اس
ــود. نقش  ــى كنترل مى ش مقاومت، گرانروى چگالى و ضخامت اليه ى پوشش
شكستگى هاى قديمى (قبل از دياپريسم) در اليه ى پوششى، براى آغاز حركت 
ــيار چشم گير خواهد بود. وقوع شكستگى ها در سراسر يا  رو به باالى نمك بس
ــمتى از ضخامت اليه ى پوششى، موجب كاهش فوق العاده ى مقاومت آن  قس
ــتگى ها  ــطح شكس اليه و در نتيجه آغاز ناپايدارى به صورت نفوذ نمك در س

مى شود [ارفع نيا و همكاران ،1384].
ــبيه حباب  ــكلى ش ــود و ش ــوم، نوك دياپير متورم مى ش در مرحله ى س
ــازد كه ساقه ى نازكى دارد. حباب ها از دو راه به وجود مى آيند: يكى آن  مى س
كه دياپير به يك مرز فوقانى برخورد كند و يك اليه ى نازك از رسوبات هنوز 

نمكــى ايــران
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آن قدر فشرده نشده باشند تا چگالى بيشتر از نمك داشته باشند. وقتى كه يك دياپير 
ــترش مى يابد و  از درون يك اليه با چگالى كم باال رود، نوك دياپير از خارج گس

تشكيل حباب مى دهد كه به شكل بادكنكى پهن شده است. 
در آخرين مرحله، دياپير به سطح زمين نزديك مى شود كه در اين هنگام سه 
حالت ممكن است رخ دهد: ابتدا ممكن است حباب به وسيله ى آب هاى زيرزمينى 
ــده بين اليه هاى نزديك سطح زمين كه  ــود. آب هاى زيرزمينى اشباع ش قطع ش
ــرعتى كه باال مى آيد، حل  متخلخل اند، مى توانند رأس حباب دياپير را با همان س
ــطح تجزيه شده به وسيله ى باقى مانده ى ژيپس نسبتا  كنند. در چنين حالتى، س
ــيده مى شود. دومين حالت  غيرمحلول كه در بين نمك باالرونده پراكنده اند پوش
ــيله آب هاى  ــت در بيابان، يعنى جايى كه احتماًال تجزيه نمك به وس ممكن اس
ــكار كمتر است، صورت مى گيرد. در اين جا حباب هاى دياپير  زيرزمينى به طور آش
ــطحى با چگالى كمتر گسترش پيدا كنند.  مى توانند به طور افقى زير اليه هاى س
سومين حالت وقتى است كه اليه هاى كم ژرفا تراكم كمترى نسبت به نمك داشته 
ــطح خارج مى شوند [رامشت  ــته از س ــند كه در غير اين صورت، با فوران آهس باش

وهمكاران ،1386]
شرايط الزم براى ايجاد يك ساخت گنبدى به اين شرح است: 
●وجود يك اليه با خواص پالستيكى، مانند رس، يخ و نمك؛ 

● تقريباً 1000 متر بودن عمق دفن نمك؛ 
● وارد شدن نيروهاى تكتونيكى افقى كه باعث شروع حركت نمك مى شود 

 .[www.sk-mine.ir]
گنبدهاى نمكى از نظر عمق به سه دسته تقسيم مى شوند:

ــاى نمكى ايران، كه  ● گنبدهـاى نمكى كم عمق: مانند اغلب گنبده
فاصله ى سطح فوقانى آن ها از سطح كمتر از 1000 متر است. 

● گنبدهاى نمكى با عمق متوسط : كه فاصله ى آن ها از سطح زمين 
بين 1000 تا 1500 متر است. 

ــطح زمين از  ● گنبدهاى نمكى با عمق زياد : كه فاصله ى آن ها از س
[http://geography-dept.talif.sch.ir] 1500 متر تجاوز مى كند

چگونگى تشكيل گنبدهاى نمكى
ــكيل گنبدهاى نمكى نتيجه ى نفوذ سنگ نمك در سنگ هاى رسوبى  تش
است. نمك هسته ى گنبدهاى نمكى از طبقات نمك دار زيرين است. ناهموارى هاى 

نمكى به سه صورت ديده مى شوند:
● تشكيل طبقات با شيب ماليم؛ 

● تشكيل تاقديس ساده ى گنبدى شكل؛   
www.mypersianforum.] ــى ــى حقيق ــكيل گنبدهاى نمك ●تش

.[com
ــت كه بعضى از محققين عقيده دارند، علت حركت نمك و  اين در حالى اس
ــخص و معلوم نيست [احمدى،1366  تشكيل گنبدهاى نمكى به طور دقيق مش

.[299:
ــتگى گنبدى شكل است كه از دو  ــاختمان گنبد نمكى مشتمل بر برجس س

قسمت تشكيل مى شوند: 
● هسته ى مركزى آن از نمك تشكيل شده است. 

● سطح فوقانى كه به وسيله ى طبقات رسوبى پوشيده شده است و تشكيل 
پوششى را مى دهد كه به آن «سنگ پوش» مى گويند [زمرديان، 1383 :188]. 

در مورد منشأ سنگ پوش دو نظريه وجود دارد:
ــت از بقاياى موادى كه از  ــنگ پوش عبارت اس  ● عده اى معتقدند كه س

انحالل نمك قسمت باالى گنبد بر جاى مانده است. 
● بعضى ديگر معتقدند كه سنگ پوش عبارت است از طبقات رسوبى كه روى 
طبقات نمك دار اصلى قرار داشته و ضمن حركت به باال آمده اند. در گنبدهاى نمكى 
ــيله ى گنبدهاى  هرمز در جنوب ايران، آثار طبقات تريبويت دار كامبرين كه به وس

نمكى باال آمده تا حدى مؤيد نظريه ى دوم اند [احمدى، 136 :300].
ــد و در  ــنگ پوش حتى به صد متر هم مى رس ــى موارد، ضخامت س در برخ
ــنگ پوش  ــواردى هم بعضى از گنبدهاى نمكى، مانند گنبد نمكى قم، فاقد س م
ــتند. سنگ پوش غالباً از اليه هاى ژيپس، انيدريت و آهك تشكيل مى شود و  هس
در برخى موارد داراى مواد گوگردى است كه از نظر اقتصادى قابل توجه محسوب 

مى شود [زمرديان، 1383 :188].

اشكال گنبد نمكى 
ــاختمان هاى نمكى ممكن است  از نظر جاكسـون و تالبوت (1986)، س
ــتگى هاى تيغه مانند  به صورت «تاقديس نمكى»1، «باش هاى نمكى»2، «برجس
ــتوك هاى نمكى» و ... باشند. شكل گنبد نمكى  نمكى»3، «امواج نمكى»4، «اس
ــت. ديواره ى بسيارى از گنبدهاى نمكى داراى شيب 80 تا 90 درجه به  متغير اس

.[http://daneshnameh.roshd.ir] طرف خارج است
 گنبدهاى نمكى ممكن است، متقارن باشند (كه كمياب ترند و شيب آن ها در 
طرفين تقريباً مساوى است)، يا نامتقارن (كه اين گنبدها فراوان ترند و شيب دامنه ى 
اطراف آن ها نامساوى است). شكل كلى مقطع عرضى گنبدهاى نمكى بيشتر دايره 
و در برخى از آن ها بيضى شكل است. گسترش گنبدهاى نمكى روى زمين از 500 
ــرقى درياى خزر، بين 5 تا 12 كيلومتر  ــمال ش متر تا 8 كيلومتر در آمريكا و در ش

.[http://forum.p30world.com] گزارش شده است

منشأ گنبدهاى نمكى 
ــاً در زيرزمين اليه هاى  ــوند، غالب در نقاطى كه گنبدهاى نمكى يافت مى ش
ــوم  ضخيمى از نمك وجود دارد كه به اليه هاى تغذيه كننده ى گنبد نمك موس
ــتثنايى از 1000 متر  ــت. ضخامت اين اليه هاى نمك متفاوت و در موارد اس اس
ــت . به نظر نتلتن6 اگر در باالى يك طبقه نمك اصلى، تاقديسى با  ــتر اس بيش
شيب بسيار ماليم وجود داشته باشد، حركت نمك به طرف باال شروع مى شود و 
ــيده مى شود. سرانجام نمك در طبقات  نمك از اليه هاى تغذيه كننده، بيرون كش
نمك دار مجاور ممكن است به اندازه اى نازك و فشرده شود كه افزايش بيشتر نمك 

.[http://daneshnameh.roshd.ir] غيرممكن شود

 پديده هاى ژئومورفولوژيكى گنبدهاى نمكى 
ــى رخ مى دهد،  ــاى ژئومورفولوژيك كه در گنبدهاى نمك ــى از پديده ه يك
«يخچال نمكى» است كه در آن، توده هاى نمك در اثر نيروهاى گرانشى به سوى 
نقاط پست تر جريان مى يابند. اين مسئله در بعضى از نقاط ايران، از جمله گنبد نمكى 
«كرموستج» در جنوب شرق الر، ديده مى شود كه در جهت شمالى _ جنوبى، يعنى 

از نظر جاكسون و تالبوت، 
ساختمان هاى نمكى ممكن است به 
صورت «تاقديس نمكى»، «باش هاى 
نمكى»، «برجستگى هاى تيغه مانند 
نمكى»، «امواج نمكى»، «استوك هاى 
نمكى» و ... باشند
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در حقيقت از دامنه ى اين تاقديس به طرف دشت حركت كرده است. 
از ديگر پديده هاى ژئومورفولوژيكى كه مخصوصاً در گنبدهاى نمكى ايران 
ديده مى شود و بسيار جالب است، مى توان به «پديده ى كارست» اشاره كرد. با توجه 
به اين كه درجه ى انحالل نمك باالست، لذا گنبدهاى نمكى مستعد تشكيل اشكال 
كارستى هستند. پديده هاى كارستى به ويژه در بخش هايى از گنبد نمكى اثر بيشترى 
دارند كه در آن ها، شكاف ها و بازشدگى اوليه اى بر اثر تكتونيك نمك به وجود آمده 

است. در اين مكان هاست كه اشكال گوناگون كارست تشكيل مى شوند.
 يكى از جالب ترين اشكال كارستى كه در گنبدهاى نمكى مشاهده مى شود 
«دولين» است كه به اندازه هاى متفاوت و در ارتفاعات مختلف تشكيل مى شوند. 
گنبد نمكى «كوه نمك» در شمال غربى قم، يك مثال كالسيك براى تشكيل 
ــتى موجود در گنبدهاى نمكى، «آون ها» و  ــت. از ديگر اشكال كارس دولين هاس
«غارها» هستند كه در اندازه هاى متفاوت تشكيل مى شوند. همين طور، چشمه هاى 
كارستى از ديگر مظاهر مربوط به گنبدهاى نمكى هستند كه در انتقال نمك به 

بخش هاى پست تر از گنبد نمكى، بسيار مؤثرند [ثروتى،1380].
شناسايى كارست هاى نمكى براى مقابله با فرونشينى، به ويژه در زيرساخت هاى 
ــى و پروژه هاى عمرانى، بسيار مهم است. حتى صعود نمك با  سازه هاى مهندس
سرعت يك سانتى متر در سال و يك متر در قرن نيز عاملى تهديدكننده براى كج 

شدن و واژگونى بناها و سازه هاست [زمرديان، 1383 :189].
 يكى از پديده هاى بسيار جالب در گنبدهاى نمكى، پديده هاى لغزشى ثقلى، 
نشست و فروريزى گسترش ثقلى است كه به وسيله ى آن، اشكال پلكانى به وجود 

مى آيند [ثروتى،1380].
 از ديگر پديده ها مى توان به ناوديس حاشيه اى اشاره كرد. نازك شدن طبقات 
نمك دار موجب فرونشستن طبقات رويى آن ها و ايجاد شيب به طرف خارج از گنبد 
مى شود. اين شيب در فاصله ى دور به طرف گنبد است و در نتيجه، ناوديسى به وجود 
مى آيد كه به نام «ناوديس حاشيه اى» يا كنارى معروف است. ضخامت اليه هاى 
تغذيه كننده ى نمك متفاوت است و يكى از راه هايى كه براى تعيين ضخامت اين 
ــت. از آن  اليه ها به كار مى رود، تعيين گودى ناوديس هاى كنارى گنبد نمك اس
جايى كه اين ناوديس ها به احتمال زياد بر اثر تغذيه ى نمك به گنبدهاى نمكى، در 
اطراف گنبد تشكيل مى شود، بايد اليه ى نمك حداقل براى ضخامتى معادل گودى 

.[http://geoaria.blogfa.com] حداكثر ناوديس كنار باشد

ساختمان سنگ هاى رسوبى اطراف گنبدهاى نمكى
 اين سنگ ها به شكل گنبد يا تاقديس در مى آيند. در بعضى موارد، اليه بندى 
سنگ ها رسوبى بيرونى توده ى نمك، به موازات فصل مشترك نمك و سنگ هاى 
درون گير است كه اين قبيل گنبدهاى به گنبدهاى «سوراخ نكننده» معروف هستند. 
علت ايجاد چنين وضعيتى آن است كه گنبدهاى نمكى، قبل از رسوب سنگ هاى 
رويى به وجود آمده و در معرض فرسايش قرار گرفته اند و بدين ترتيب، اين گنبدها 

.[http://geoaria.blogfa.com] دراعماق اليه هاى اطراف خود متقاطع اند

اهميت اقتصادى گنبدهاى نمكى 
گنبدهاى نمكى از دير از مورد توجه پژوهندگان علوم و فنون زمين، معدن كاران، 
ــته اند. معدن كاران از اين گنبدها به استخراج خاك سرخ،  صنعتگران و ... قرار داش
ــنگ هاى ساختمانى مى پردازند. وجود كانسارهاى  نمك، گچ، گوگرد و باالخره س

هماتيت، آپاتيت، مواد راديواكتيو، سرب، مس، بلورهاى بى رنگ و رنگين كواترنر، 
ــتر آن ها از گنبدهاى  ــپات، اپيدوت و آمفيبول در جزاير خليج فارس كه بيش فلدس
نمكى تشكيل شده اند و در ميان ساير گنبدهاى رشته كوه زاگرس ديده مى شوند، 
بيش از پيش اهميت اقتصادى آن ها نمايان مى سازد. ذخيره سازى نفت و گاز و نيز 
ساخت انبارها و سردخانه هاى طبيعى در ميان گنبدهاى نمكى، ديگر مزيت هاى 
اين گنبدهاست. صنايع شيميايى مربوط به نمك و كلرورها، از تلخيص نمك گرفته 
ــاير فراوردهايى كه شمار آن ها از 16هزار مى گذرد و ماده ى  تا كلرو آلكالن ها و س
اوليه آن ها نمك است، در بهسازى اقتصاد كشور ما مى تواند نقش مهمى را ايفا كند. 
ــاختن اشياى تزئينى، نظير پايه ى چراغ،  صنعتگران از نمك هاى بلورين آن در س

گلدان و پيكره هاى متنوع استفاده مى كنند [نگارش و همكاران، 1377:204].
نقش گنبدهاى نمكى در تشكيل تله هاى نفتى موضوع شناخته شده اى است. 

در ادامه انواع نفت گيرهاى گنبد نمكى توضيح داده شده است. 

 تصوير2.
www.geocaching.com/seek/cache  : منبع

● نفت گير كالهك گنبد نمكى: در باالى ستون نمك، كالهك برشى 
از خرده سنگ هاى سختى كه نمك از طبقات جدا كرده است، تشكيل مى شود. اين 
برش اگر در شرايط مناسب قرار گيرد، مى تواند محل تجمع نفت و گاز شود. بديهى 

است در اين نوع نفت گير، گنبد نمكى هنوز در سطح زمين ظاهر نشده است.
ــروع حركت،   ● نفت گيرهاى دامنه اى گنبد نمكى: گنبد نمكى از ش
طبقات فوقانى را خم مى كند و سپس آن ها را مى شكند و شيبى در خالف جهت 
ــيب دار در «فراشيب» به  ــتون نمك به آن ها مى دهد. اين اليه هاى ش حركت س
ستون نمك كه نفوذناپذير است، ختم مى شوند. اگر اين اليه ها داراى توالى مناسبى 
از سنگ مخزن و سنگ پوششى باشند و نفت نيز در منطقه توليد شده باشد، ممكن 

است كانسار نفت به طور قابل توجهى در دامنه گنبد نمكى تشكيل شود.
 ● نفت گير فوق كالهك8: اگر گنبد نمكى به سطح زمين برسد، ممكن 
ــت باعث انحناى طبقات فوقانى شود و نفت گيرهاى تاقديسى گنبدى شكلى  اس

يكى از پديده هاى ژئومورفولوژيك 
كه در گنبدهاى نمكى رخ مى دهد، 
«يخچال نمكى» است كه در آن، 

توده هاى نمك در اثر نيروهاى 
گرانشى به سوى نقاط پست تر 

جريان مى يابند

نفت گير كالهك
چاه نفت گنبد نمكى

سطح زمينچاه گاز
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ــخيص صحيح اليه هاي آب دار و  ــاميدني، تش آب زيرزميني، به خصوص آب آش
ــتباه در اين موارد، در  ــيار حساس است. چرا كه تشخيص اش اليه هاي نمك بس
برخي مناطق خسارات جبران ناپذيري را وارد آورده است. از آن جمله مي توان به 
ــت اشتهارد» اشاره كرد كه حدود 10 سال، شركت هاي  مطالعات ژئوفيزيك «دش
متفاوت روي اين منطقه براى اكتشاف آب زيرزميني و حفر چاه هاي نامناسب، وقت 
و هزينه گذاشتند و مردم منطقه هنوز از آب شور براي آشاميدن استفاده مي كنند. 
ــتباهات، دقيقاً مطالعات و نتيجه گيري هاي اشتباه در اثر شباهت زياد  علت اين اش
ــاي آب دار و اليه هاي نمك و انتخاب ناصحيح اليه هاي نمك دار به جاي  اليه ه

اليه هاي آب دار بوده است.
ــنجي: يك مورد ديگر در مطالعات مربوط به شناسايي ساختارهاي  گراني س
ــتفاده از مطالعات ژئوفيزيكي «گراني سنجي»  است. در اين مطالعات  سنگي، اس
تشخيص نمك به عنوان يك ماده ى كم چگال به صورت يك مورد تعريف شده، 
ــنجي يكي از روش هاي مطمئن در تشخيص نمك و  ــت. گراني س موردتوجه اس

ساختارهاي نمكي در مناطق گوناگون است.                 
   توجه به اين نكته نيز مهم است كه اين برداشت ها براساس تغييرات گراني 
معموًال بر حسب «ميلي گال» اندازه گيري مي شود.  همان طور كه مي دانيم، «گال» 
يك واحد اندازه گيري بر حسب تغييرات شتاب است و يك گال برابر يك سانتي متر 
ــده است. در اصل، دستگاه هاي اندازه گيري گراني،  بر مجذور ثانيه تخمين زده ش
ــط روش گراني سنجي  ــتاب ثقل موجود در منطقه را اندازه گيري مي كنند. توس ش
مي توان محل هايي را كه در آن ها خأل و كاهش چگالي ديده مي شود، شناسايى كرد 
كه از آن جمله مي توان به مناطق كارستي، گنبدهاي نمكي و مناطق فرونشستي 

اشاره كرد. 
روش هاي لرزه: روش ژئوفيزيك لرزه اي، بين روش هاي ژئوفيزيكي ديگر، 
ــبت به محدوده اي كه مورد مطالعه قرار مي دهد، وضوح و  به دليل ارزان بودن نس
تشخيص مناسب تر مقاطع آن نسبت به بقيه ى روش ها، متداول بودن براى مطالعات 
.[www.ngdir.ir/geoportalinfo] مخازن نفت و گاز، كاربرد بيشتري دارد

گنبدهاى نمكى ايران 
درمورد گنبدهاى نمكى ايران و چگونگى به وجود آمدن آن ها اختالف نظرهايى 

وجود دارد. ما سعى كرده ايم براساس منابع موجود همه ى آن ها را ذكر كنيم. 
برجستگى ها و گنبدهاى نمكى ايران در قسمت هايى به ايجاد ناهموارى ها انجاميده 
است. اين ناهموارى ها در اثر آن ايجاد شده اند كه توده هاى نمكى  روى شكست هاى 
ناشى از رخدادهاى كوه زايى يا در قسمت هاى كم مقاومت طبقات پوششى، فشار آورده 
و با شكستن آن ها سر بر آورده اند. علت پيدايش گنبدهاى نمكى همانا پايين بودن وزن 
مخصوص نمك است كه توده هاى آن، تحت فشار و گرماى زياد، حركت مى كنند 
ــاختمان چين خورده ى شديد زاگرس و گسترش زياد  و بيرون مى آيند. با توجه به س
انباشت هاى نمكى انفراكامبرين در بخش پالتفرم پالئوزوئيكى(دوران اول)، مى توان 
تمركز تكتونيك نمكى را در كوه هاى زاگرس و حواشى آن، به ويژه نواحى جنوبى ايران  

توجيه نمود [حريريان ،1369 :89].
     مهم ترين تجمع اصلى گنبدهاى نمكى در دو ناحيه ى زاگرس جنوب شرقى 
ــمال دشت كوير است. منشأ گنبدهاى نمكى زاگرس، حوضه ى تبخيرى هرمز  و ش
[مربوط به پركامبرين] است و منشأ گنبدهاى نمكى دشت كوير و آذربايجان رسوب هاى 

تبخيرى نئوژن (ميوسن) هستند [عاليى طالقانى، 1382: 56].
ــل ها (زاگرس ميانى)، ارتباط    قرارگيرى برخى از گنبدهاى نمكى در كنار گس
ــاختى و گنبدهاى نمكى را به خوبى نشان مى دهد [همان، ص57].  نيروهاى زمين س
بزرگ ترين تمركز گنبدهاى نمكى كشور در منطقه ى زاگرس جنوب شرقى (منطقه ى 

فارس) قرار دارد [همان، ص160].
در اين منطقه، تزريق  نمك  در ميان رسوب ها، غالباً اليه هاى فوقانى را شكافته 
و در سطح زمين توپوگرافى خاصى را به وجود آورده  است. حضور و دخالت گنبدهاى 
نمكى موجب شده است بسيارى از زمين ها و آب در منطقه ى فارس آلوده به امالح 
ــوند. در زاگرس هرمزگان چين هاى دياپيرى حاصل از  نمك و غير قابل استفاده ش
گنبدهاى نمكى، در تغيير ساختمان طاقديسى  به طور وسيعى دخالت داشته اند [همان، 

ايجاد كند كه مى تواند در رده ى نفت گيرهاى تاقديسى هم قرار گيرد. ميدان نفتى 
دمام در عربستان سعودى نمونه اى از اين نوع نفت گير است.

 ● نفت گيرهاى چينه اى9 : در سنگ مخزن مناسبى كه حركت هيدروكربن ها 
ــت و روى آن سنگ پوشش قرار دارد، قطع نفوذپذيرى در جهت  ــر اس در آن ميس
فراشيب، اثر وجود تاقديس يا گسل را در تجمع نفت و گاز دارد. قطع نفوذپذيرى 
ممكن است سريع و يا تدريجى باشد و طبقه به طور جانبى و به آرامى تغيير رخساره 
دهد، مثًال از ماسه سنگ به ماسه سنگ رسى و نهايتاً رس تبديل شود. در سنگ هاى 
ــيل صورت  ــاره به آهك مارنى و نهايتاً به مارن و ش آهكى نفوذ پذير، تغيير رخس
مى پذيرد. شيب دار بودن اليه ى نفوذپذير حتى به مقدار كم، عاملى الزم براى ايجاد 
نفت گيرهاى چينه اى است. كشف نفت گيرهاى چينه اى به مراتب دشوارتر از يافتن 
نفت گيرهاى ساختمانى است. زيرا مطالعات چينه شناسى و رسوب شناسى دقيق و 

پيگيرى را الزم دارد.
ــن ريف هاى جديد، ريف هاى مرجانى  ● نفت گيرهاى ريفى: گرچه  بي
عموميت دارند، ولى در دوران هاى گذشته زمين شناسى، جان داران متفاوتى نظير 
ــفنج» نيز ريف ساز بوده اند. بدنه ى اصلى ريف  آلگ هاى آهكى، «بريوزوآ»10، «اس
پس از سنگ شدن نيز بسيار متخلخل و نفوذپذير است. طرف رو به درياى ريف12 
و سمت رو به خشكى ريف13 را «واريزه هاى ريف»14 تشكيل مى دهند كه با شيب 
.[http://geoaria.blogfa.com] .زياد به بخش عميق تر دريا سرازير مى شود

مطالعه گنبدهاي نمكي                                                       
مطالعات ژئوفيزيك

ــكل، با وجود ميان اليه اي از نمك  ●ژئوالكتريك: در مناطق گنبدي ش
مي توان از عمليات ژئوفيزيك لرزه اي براى شناخت بهتر و كامل تر منطقه استفاده 
ــخصي را از چگونگي  ــرزه اي اطالعات واضح و مش ــرد. داده هاي ژئوفيزيك ل ك
قرارگيري اليه هاي نمكي در اختيار قرار مي دهند. دليل استفاده از داده هاي لرزه اي 
ــايي ساختارهاي نمكي، اختالف عددي مشخص اين نوع رسوبات با  براي شناس
رسوبات سنگي و غيرسنگي ديگر است. از طرف ديگر، وجود نمك در يك سازند، 
ــازند ايفا مي كند. حركات  ــكل و نماي بيروني و دروني آن س نقش مهمي را در ش
نمك به دليل وجود حالت شكل پذيري زياد، باعث تغييرات مشخص و مهمي در 
ــود. در مطالعات ژئوالكتريك، نمك به عنوان يكي از  اليه هاي مجاور خود مي ش
اليه هايي كه مقاومت الكتريكي كم را نشان مي دهند از اليه هاي مجاور خود به 
ــخص مي شود. اما به دليل اين كه مواردي مثل اليه هاي آب دار و رس  خوبي مش
نيز، مانند نمك مقاومت پاييني را نشان مى دهند، لذا تشخيص اليه هاي نمك در 
زير سطح، ارتباط نزديكي با زمين شناسي منطقه، مقاطع به دست آمده از منطقه، و 

موقعيت توپوگرافي منطقه دارد.
ــباهت مقاومت اليه هاي نمك و اليه هاي آب دار   با توجه به موارد باال و ش
ــافي با هدف اكتشاف منابع  ــت آمده از عمليات ژئوفيزيك اكتش در مقاطع به دس

صنايع شيميايى مربوط به نمك و 
كلرورها، از تلخيص نمك گرفته تا كلرو 
آلكالن ها و ساير فراوردهايى كه شمار 
آن ها از 16هزار مى گذرد و ماده ى اوليه 
آن ها نمك است، در بهسازى اقتصاد 
كشور ما مى تواند نقش مهمى را ايفا كند

رى
 غفا

سن
س: ح

عك
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ص161].
ــكل كوه ها دخالت دارند. گنبدهاى  در منطقه ى كرمان، گنبدهاى نمكى در ش
نمكى در اين قلمرو به حوضه ى تبخيرى هرمز تعلق دارند كه در منطقه ى كرمان عمدتًا 
در امتداد گسل ها خارج شده اند. كويرهاى اين قلمرو مانند بافق، زرند و ... از شست وشوى 

مستقيم اين گنبدها پديد آمده اند[همان، ص251].
ــمنان و مغرب گرمسار، اغلب در اثر گنبدهاى نمكى  نظم چين ها در جنوب س
ــكل فرسايش در سطح  ــت [همان، ص260]. اصوالً ش ــدت به هم خورده اس به ش
گنبدهاى نمكى بيشتر به صورت انحاللى است و در نتيجه، اشكال شبه كارست در 
آن ها پديد مى آيند. دره هاى كور، حفره هاى انحاللى، تيغه هاى باريك كه شيارها را از 
هم جدا كرده اند، از مناظرى هستند كه در سطح گنبدهاى نمكى مغرب گرمسار ديده 

مى شوند[همان، ص270].

جزاير فرور ، بنى فرور، سيرى، ابوموسى، تنب كوچك، تنب بزرگ، الرك و هرمز، 
در اثرباال آمدن گنبدهاى نمكى به وجود آمده اند [همان، ص 347].

مناطق گنبدهاى نمكى ايران را مى توان به پنج ناحيه طبقه بندى كرد:
1. الرستان و خليج فارس. 

2. زاگرس مرتفع. 
3. ايران مركزى: گنبدهاى نمكى آن تا حدى پراكنده و كم اهميت تر از ديگر 
نواحى هستند. گنبد هايى كه در ناحيه ى راور بيرون زدگى دارند، به اينفرا كامبرين 
ــمال و شرق راور تعدادى گنبد نمكى وجود دارد كه به عقيده ى  تعلق دارند. اما در ش
اشتوكلين (1961و1972)، اليه هاى نمك دار ژوراسيك فوقانى اين ناحيه، ريشه آن ها 

را تشكيل مى دهند و در آن ها قطعات بيگانه وجود ندارد.
4. جنوب البرز 

5. ايالت نمكى آذربايجان: شامل قسمت هايى مانند حوالى ميانه، تبريز، 
خوى، اهر و ... مى شود. تراكم و پراكندگى اين گنبدها نسبت به جنوب سمنان كمتر 
است. گنبدهاى نمكى اين ناحيه همانند انواع سمنان، از نظر سنى مربوط به رسوب هاى 
تبخيرى ميوسن هستند. از جمله عوامل شورى درياچه ى اروميه، وجود همين گنبدهاى 
نمكى است كه نمك آن ها توسط رودهايى نظير «آجى چاى» (تلخه رود) به درياچه 

منتقل مى شود. [زمرديان،1383 :189].
گنبدهاى نمكى در ايران مركزى عمدتاً در چهار منطقه ديده مى شوند:

● 50 كيلومترى جنوب سمنان؛ 
● 80 كيمومترى مشرق و جنوب شرق تهران؛ 

● 70 كيلومترى شمال شرق اردكان؛ 
● مغرب و شمال غرب قم. 

گنبدهاى نمكى جنوب سمنان : تعداد گنبدهاى نمكى آن در حدود 40 
عدد است. گانسر(1959)، جاكسون و ديگران (1991)، اين گنبدها را جالب ترين 
ـ قهوه اى  انواع موجود در دنيا مى دانند. رنگ نمك هاى آن سفيد و فاقد پوشش قرمز 
در سطح خود است.تمام اين گنبدها بيش از 100 متر از زمين هاى اطراف خود باالتر 

آمده اند و عموماً بيش از هشت كيلومتر قطر دارند.
ــه هاى مارنى هستند و در  ــنگ هاى احاطه كننده ى آن ها از نوع مارن و ماس  س
ــا، اليه ى ژيپس وجود دارد كه تقريباً به حالت قائم درآمده اند. داخل  كنتاكت نمك ه
برخى گنبدها، سنگ هاى آتش فشانى و نفوذى ديده مى شود. جنس اين سنگ ها بازالت، 
گابرو و دولريت است. دولريت هاى مزبور در داخل نمك ها تزريق شده اند ودر نتيجه از 
آن ها جوان تر هستند. در برخى از گنبدهاى نمكى، قطعات بيگانه از نوع شيل هاى نفتى 
وجود دارد كه معموالً روى نمك ها ديده مى شوند. گنبدهاى نمكى جنوب سمنان از 
رسوبات اليگو_ ميوسن منتج شده اند. مشرق تهران توده هاى نمك: شبيه انواعى هستند 
كه در سمنان ديده مى شوند. شكل آن ها اصوالً نامنظم تر و پراكندگى آن ها به منطقه ى 
تكتونيكى مشخصى محدود شده است. تعدادى از آن ها را مى توان در سر راه خوار به 

ورامين و شمال گرمسار مشاهده كرد.
ــير   قم: در اطراف قم تعدادى گنبد نمك وجود دارد كه برخى از آن ها در مس
ـ كاشان و بعضى در مشرق قم قرار دارند. كوه نمك قم در شمال غرب قم  جاده ى قم 
قرار دارد. نمك آن به علت وجود رسوبات آهن دار، به رنگ قرمز و از انواع نمك هايى 
است كه خود از تبخيرهاى بعد از اليگو- ميوسن نشئت گرفته اند. اين گنبد حالت تقريبًا 

مدورى دارد و رسوبات ميوسن اطراف را از جا بلند كرده و از خالل آن سر برآورده است. 
در آن قطعات بزرگ سنگ هاى آندزيتى و بقايايى از رسوبات گچى ديده مى شود.

حوالى اردكان: در اطراف اردكان تعدادى گنبد نمك وجود دارد كه از بين آن ها 
دو عدد از نوع نمك خالص و فاقد اليه هاى گچ و مواد ديگرند. گانسر اين نمك ها را به 
انواع موجود در كاشان و قم مرتبط مى داند. اين نمك ها به رسوبات قبل از  اليگوميوسن 

تعلق دارند [درويش زاده ،1382: 677]. 
ــه حوضه مرتبط  دياپيرهاى نمكى ايران مركزى را مى توان به طور كلى به س
دانست. اولين حوضه تقريباً به موازات روند زاگرس بوده است كه از جنوب شرقى اردكان 
تا حوالى تبريز ادامه دارد. حوضه ى تبخيرى ديگرى نيز در جنوب سمنان وجود داشته 
است كه در حال حاضر نمك دياپيرهاى حوضه ى كوير بزرگ را تغذيه مى كند. سومين 
حوضه ى تبخيرى در شمال ايران مركزى، به موازات فورديپ البرز مركزى و خصوصا 

به موازات لوالى تغيير روند البرز مركزى ايجاد شده است.

تصوير3: نمونه اى از گنبدهاى نمكى جنوب سمنان در تصاوير ماهواره اى [شايان و همكاران، 1384]
 دياپيرهاى شمال حوضه ى مركزى ايران مركزى، غالباً در بخش هاى شمالى و 
شمال غربى شهرستان گرمسار از سطوح ضعيف گسله هاى تراستى و امتداد لغز به سطح 
زمين رسيده و سپس در اثر حركت ثقلى روى سطح گسترش يافته اند. با وجود ادامه 
يافتن رخنمون اين دياپيرها به موازات البرز مركزى تا حوالى ده نمك، ارتفاع كم دياپيرها 
و عدم رخنمون قابل توجه نمك ها، دليلى بر ضخامت كم نمك تغذيه كننده ى دياپيرها 

در اين نواحى است. 
ــر روند البرز  ــه موازات لوالى تغيي ــيع توده هاى نمك غالباً ب ــترش وس گس
مركزى و هم چنين وجود رخنمون هايى از سازند قرمز فوقانى كه تا نواحى شمال 
شرقى فيروزكوه نيز ادامه يافته، دليلى بر پيشروى محيط رسوبى ايران مركزى تا 
بخش هاى ميانى البرز مركزى است. اين پديده به علت ايجاد يك محيط كششى 
ــرقى طى حركات تكتونيكى معادل فاز  در البرز مركزى، در پى تغيير روند البرز ش

پيرنه است [همايون صفايى، 1379].

در مناطق گنبدي شكل، با وجود ميان 
اليه اي از نمك مي توان از عمليات 

ژئوفيزيك لرزه اي براى شناخت بهتر و 
كامل تر منطقه استفاده كرد



24

139
هار 0

ى3/ ب
اره 

 شم
جم /

 و پن
ست

ى بي
وره  

د

222424242

139
هار0

/ ب
0

3
وره

د
ه ى

مار
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

رهه
 و پن

ست
ى بي

ه  
33

ــط پيلگريـم (1908،  1922و1942)  گنبدهاى نمكى  هرمز اولين بار توس
شناسايى شدند. هم چنين بوسك ومايو در سال 1918 و ريچاردسون( 1926 
و1928)، لز(1927 و 1931) در مورد گنبدهاى نمكى هرمز بحث كرده اند. ضمناً در 
سال 1929، دبوخ نيز آن ها را توصيف كرد. كسانى كه زمين شناسى گنبدهاى نمكى 
ــمت هاى گوناگون ايران مورد مطالعه قرار دادند و نظرات موجود درباره ى  را در قس
منشأ آن ها را خالصه كردند، عبارت اند از: پالير، 1969؛  ان.آى.او.سى، 1977؛ 
اسفنديارى و برزگر، 1979؛ استوكين و نبوى، 1975؛ احمدزاده هروى و 

همكاران،1990؛ فرهودى، 1978و  1984؛ فرهودى و قاضى زاده  1993؛ ...

  

تصوير4_پراكندگى گنبدهاى نمكى در جنوب ايران
( www.qotbzamin-shirazu.ir/Slides/Salt) :منبع

ــى محدوده ى كوه هاى زاگرس در جنوب ايران كه در  خواستگاه زمين شناس
ــمت جنوب وجنوب غرب و غرب ايران واقع است، بخشى از كمربند كوه زايى  قس
آلپـ  هيمالياست. چينه نگارى و راندگى زاگرس به وسيله ى جامز و ويند در سال 
ــال 1974، فرهودى 1978 و...  تشريح شده است. اليه ى  1965، فالكون در س
رسوبىـ  زيستى آن در حدود 1200متر ضخامت دارد. رسوبات پالئوزوئيك به طور 
عمده رو قاره اى، هستند و رسوبات از پرمين تا ميوسن بيشتر كربن دار هستند. نفوذ 
ــروع شده است. سرعت  ــه ش اليه ى اقيانوس تتيس به زير ايران، از اواخر كرتاس
ــنوزوئيك كاهش پيدا كرده و  ــوبات كربن دار در اوايل دوره ى س زيرراندگى در رس
رسوب گذارى مواد تبخيرى به ضخامت 400مترنيز در ميوسن انجام گرفته است. 
ــن ميانى يا بااليى در زمان رسوبات تخريبى آغاز شده  حركات كوه زايى در ميوس
است. باز شدن درياى سرخ، باال آمدن و چين خوردگى را كه در حال حاضر نيز ادامه 

دارد، افزايش داده است.
 مرز اين گنبدها به وسيله ى گسل ميناب  در شرق، گسل كازرون در غرب و 
رو راندگى اصلى زاگرس در شمال و در جنوب، به سواحل خليج فارس در ابوظبى 
ــطح شمال شرقى  ــده اند . تنها پراكنش تعداد محدودى از آن ها به س محدود ش
ــل كازرون، نزديك راندگى اصلى زاگرس مى رسد. تعداد زيادى از آن ها در  گس
جزاير كوچك خليج فارس و جنوب مرز كمربند چين خورده زاگرس رخ داده اند. 
ــازند پالئوزوئيك هرمز، فعال بودن  ــود گنبدهاى نمكى متعدد به خصوص س وج
تكتونيك منطقه ى كوهستانى زاگرس را نشان مى دهد. نمك هاى قسمت بااليى 
ــنگ زاگرس و نمك هاى ميوسن، نقش مهمى در مورفولوژى و ساختار  پى س

كمربند چين خوردگى و رانش بازى مى كنند. اين نمك ها سبب چين خوردگى هاى 
ناهماهنگ شده و اجازه نداده اند كه ساختارهاى نمكى به طرف باال حركت كنند 

[فرهودى و همكاران ، 2004]. 
ــاال آمده اند، داراى  ــتم چين خورده ى زاگرس ب  گنبدهاى نمكى كه در سيس
ــتند. سازند  ــأ تبخيرى مربوط به حوضه ى تبخيرى هرمز در پركامبرين هس منش
ــبتاً ضخيمى است كه قديم ترين  ــكيالت تبخيرى و به ويژه نمكى نس هرمز، تش
ــمار مى رود و  به صورت گنبدهاى نمكى در  ــنگ هاى تبخيرى در ايران به ش س
ــتگى ها باال  ــته طاقديس ها، ناوديس ها، پهلوى چين ها و گاه در امتداد شكس هس

آمده اند [درويش زاده، 1382: 323].
 در بخش جنوبى زاگرس چين خورده، گنبدهاى نمكى فراوانى ديده مى شوند 
كه بسيارى از آن ها به اينفراكامبرين تعلق دارند. چنان كه اكثر جزاير ميانى و جنوبى 
ــاى اينفراكامبرين به وجود  ــم همين نمك ه خليج فارس در نتيجه ى دياپريس
ــى اينفراكامبرين  ــيه ى گنبدهاى نمك ــا توجه به اين كه در حاش آمده اند. ب
ــت و نظير آن  ــوبات فوقانى زياد اس ــى، ضخامت رس جزاير فارور و ابوموس
ــود، لذا هم زمانى آن ها به  ــه ى زاگرس چين خورده هم ديده مى ش در منطق

ــت [همان، ص 200].  ــيده اس اثبات رس
با تحقيقاتى كه ليز روى سازند هرمز انجام داده و يافتن تريلوبيت هاى 
ــن  ــان س ــازند هرمز، زمين شناس ــيل هاى س ــن ميانى در داخل ش كامبري
ــت وهمكاران،  ــتند [رامش نمك هاى هرمز را كامبرين و اينفراكامبرين دانس

ــز،1386]. ــل ازلي ــه نق ب
ــط نبـوى (1375)، درويش زاده  ــاى انجام گرفته توس پژوهش ه
(1370)، هاريسون (1930)، اشتوكلين (1968) ، و عيوضى (1374) 
ــته اند وآن  را مربوط  ــرى هرمز اتفاق نظر داش ــن نمك هاى س در مورد س
ــت  ــه كامبرين زيرين يا اينفراكامبرين مى دانند. كنت (1977) معتقد اس ب
ــروى نمى كنند.  ــران از هيچ نظم خاصى پي ــه گنبدهاى نمكى جنوب اي ك
ــه عامل باال آمدن  ــل ها و يا خط واره هاى خاصى ك ــه عبارت ديگر، گس ب
ــت كه فالكن (1967)،  ــده اند. اين در حالى اس ــد، شناخته نش آن ها باش
پالير (1960)، اشتوكلين و نبوى (1975)، هوبر (1977)، اسفنديارى 
ــل ها و خط  ــود آمدن گنبدهاى نمكى را تابع گس ــر (1979) به وج و برزگ

ــته اند.  واره هايى دانس
ــامل،  ــانى متنوع ش ــنگ هاى آتش فش ــازند هرمز، س در نمك هاى س
ــنگ هاى رسوبى  ــپليت، س ريوليت، ايگنيمبرت، آندزيت و حتى بازالت و اس
ــيل، آهك و... ديده مى شود [درويش زاده  ــه سنگ، ش نظير دولوميت، ماس
ــه چهار واحد  ــديد آن را ب ــود درهم ريختگى ش ــا وج ــه ب ، 1382: 323] ك

ــيم بندى كرده اند [همان،ص 324]. h1،h2،h3،h4 تقس
ــاى ظريف از توف، مارن آهك،  ــاى نمكى با ميان اليه ه h1: اليه ه

ــولفيدها   ــيدهاى آهن و س اكس
ــنگ آهن با بعضى از  h2: تناوب مارن، انيدريت، توف، ايگنيمبرت، س

ــنگ آهكى جلبكى.  ميان اليه هاى س
ــياه رنگ بد بو.  ــنگ آهكى جلبكى س   h3: س

ــنگ، توف و مارن با ميان اليه هايى از سنگ  ــه س   h4 : تناوب ماس
ــياه [ثروتى،1380].  جلبكى س

نقش گنبدهاى نمكى در شورى آب ها و اراضى 
ــكيل پاليا و سطوح كويرى  از نظر ژئومورفولوژى، گنبدهاى نمكى در تش

در اطراف قم تعدادى گنبد نمك 
وجود دارد كه برخى از آن ها در مسير 

جاده ى قم ـ كاشان و بعضى در 
مشرق قم قرار دارند. كوه نمك قم 

در شمال غرب قم قرار دارد

رى
 غفا

سن
س: ح

عك
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ــاز هستند و  ــى دارند. به لحاظ هيدرولوژى و منابع آب هم مشكل س نقش اساس
ــمه ها و رودخانه ها در مناطق خشك مى شوند [زمرديان ،  موجب شور شدن چش

 .[189:1383
تفاوت گنبدهاى نمكى ايران با ساير نقاط جهان 

اگرچه وجود گنبدهاى نمكى در بسيارى از نقاط جهان مانند خليج مكزيك در 
آمريكا و قسمت شرقى آلمان گزارش شده است، ولى بيشتر آن ها برونزده نيستند و 
به وسيله ى روش هاى زمين شناسى، رديابى شده اند. در حالى كه گنبدهاى نمكى در 
ايران، خليج فارس و زاگرس تنها گنبدهايى هستند كه از سطح زمين ارتفاع يافته اند، 
مانند گنبد نمكى كنگان كه 1000 متر نسبت به مناطق پيرامونى خود ارتفاع دارد 

[فرهودى و همكاران ،2004].
نتيجه گيرى 

گنبدهاى نمكى از جمله پديده هاى قابل توجه در طبيعت هستند. از نقطه نظر 
ــايانى برخوردارند. سازوكار تشكيل آن ها هنوز به طور  ژئومورفولوژى از اهميت ش
دقيق مشخص نشده ودر اين زمينه تاكنون نقطه نظرات متفاوتى ارائه شده است . 
ــق داراب، الر، بندرعباس  ــاى نمكى جنوب ايران به ويژه در مناط گنبده
ــپ15  پديده هاى تكتونيك  ــى، را مى توان محل تي ــى در مقياس جهان را، حت
نمك به حساب آورد. اشكالى هم چون چشمه هاى كارستى، پديده هاى لغزشى، 
يخچال هاى نمكى و ... از پديده هاى جالب مربوط به گنبدهاى نمكى هستند. 
ــدگى قرار مى دهند و  گنبدهاى نمكى، مناطق اطراف خود را تحت تأثير شورش
ــوب  ــورى منابع آب و خاك در ايران محس بدين ترتيب از مهم ترين عوامل ش

مى شوند.
ــؤال مطرح مى شود كه: «آيا گنبدهاى نمكى فقط همين نقش را  اين س
ــه  نظر اقتصادى اهميت زيادى  ــت دارند؟» گفتيم كه گنبدها از نقط در طبيع
دارند. اما در منابع خارجى و داخلى بحثى درباره ى استفاده ى بهينه از گنبدهاى 
نمكى براى رسيدن به توسعه ى پايدار و راهكارهاى آن مطرح نشده و فقط به 
ــورى گنبدها پرداخته شده است، حال آن كه استفاده هاى بسيار زيادى  نقش ش
ــر ژئومورفولوژى، گنبدهاى نمكى  ــن گنبدها مى توان كرد. تاكنون از نظ از اي
ــال آن كه ديدگاه يك  ــى قرار نگرفته اند. ح ــه طور كامل مورد بحث وبررس ب
ــتمى است، متفاوت از  ژئومورفولوگ به عنوان جغرافى دان كه داراى ديد سيس
ديدگاه هاى زمين شناسان است. او با استفاده از فنون ژئومورفولوژيك مى تواند 
به بررسى چگونگى به وجود آمدن گنبدها، نحوه ى تغيير وتكامل، نقش آن ها 
ــتى  در تغييرات محيطى و بهره بردارى هاى اقتصادى و مالحظات محيط زيس

مرتبط با آن ها و ... بپردازد.

پى نوشت
solt anticlines.1

2. soalt pillows
3. ridges salt
4. salt waves
5. salt stocks
6. Nettelton
7. Up dip
8.Super Car trap
9. Stratigraphy traps

10.Bryozoa
11. Sponges
12. Fore reef
13. back reef
14. Reef talus
15. Locus Typicus
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گنبدهاى نمكى كه در سيستم 
چين خورده ى زاگرس باال آمده اند، 
داراى منشأ تبخيرى مربوط 
به حوضه ى تبخيرى هرمز در 
پركامبرين هستند
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       مكان هــاى پـرورش يافـته 
در اقتصـــــاد   دانــــــش

ــهرهاى خالق، اقتصاد دانش، ادراك فضايى، بازاريابى  كليد واژه ها: ش
شهرى

چكيده  
مقاله حاضرعملكرد شهرها را در «اقتصاد دانش»1 مورد بررسي قرار مي 
ــت؛ يعني آن دسته از نواحي  ــهرهاي خالق اس دهد. اقتصاد دانش نيازمند ش
شهري رقابتي كه تمركز، تنوع، تحرك (ناپايداري) و شهرت و اعتبار واقعي را 
با هم تركيب مي كنند. با مروري در مفهوم شهرهاي خالق از جنبه هاي نظري 
و تاريخي، به اين نتيجه مي رسيم كه دانش، خالقيت و نوآوري نمي تواند بدون 
ــود؛ همان گونه كه شهرهاي خالقي چون  حضور دولت هاي محلي حاصل ش
ــان مي دهد. شهرهاي«اورسند»3 و «بارسلونا»  ــتين»2 اين حقيقت را نش «آس
ــتمداران مي توانند در آماده كردن شهرها براي  ــان مي دهند كه سياس نيز نش
دست يابي به اقتصاد دانش مؤثر باشند. در پايان به اين نتيجه مي رسيم كه در 
صورت  فراهم بودن شرايط اساسي، دولت هاي محلي مي توانند شانس ظهور 

خالقيت شهري را افزايش دهند.
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گرت جان هاسپرز
ترجمه: سعيد حسين آبادى

دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى، دانتشگاه تربيت مدرس

مقدمه 
ــت مي كنيم. دانش،  ــي و فعالي ــا در «اقتصاد دانش» زندگ ــروزه م ام
ــتم هاي اقتصاد غرب در حال  ــه در سيس ــاوري و نوآوري بيش از هميش فن
شكل گرفتن است. دانش نه تنها در جهان تجارت بلكه در نواحي وشهرها 
ــت.  ــده اس ــز به عنوان يك عامل رقابتي تعيين كننده و كليدي مطرح ش ني
ــطوح باالي رفاه جوامع غربي تداوم  ــد س ــت كه  اگر قرار باش ــلم اس مس
ــورت گيرد  ــتري در اقتصاد دانش ص ــرمايه گذاري هاي بيش ــد، بايد س ياب
ــعه و بسط دانش  [OECD2000;Cooke2002;EC2003]. در حقيقت، توس
ــت كه موتور پيشرفت  زيربناي توليدات، خدمات و نوآوري هاي جديدي اس
ــد مي تواند به طيف  ــه حركت درمي آورد. دانش جدي ــادي جوامع را ب اقتص
ــي،  ــيعي از نوآوري ها بينجامد؛ از  تحول در زمينه هاي  فناوري آموزش وس
ــا تحول در امور  ــي)گرفته  ت ــوم زندگي و نانوتكنولوژي (نوآوري اساس عل

ــعه اي). روزمره (نوآوري توس
ــت؛  ــه فناوري جديد منحصر نيس ــوآوري فقط ب ــعه ى دانش و ن توس
ــاس سازمان، بازاريابي و توزيع در نظر گرفته  نوآوري مي تواند به عنوان اس
ــورها، همواره دانش و نوآوري نقش مهمي در حيات  ــتر كش ــود. در بيش ش
اقتصادي شان بازي مي كند[Cooke2002; Ruttern2003]. براي مثال، در 

سال 1999 بيش از نيمي از رشد اقتصادي اياالت متحده آمريكا  از طريق 
فعاليت هايي حاصل شد كه پيچيدگي بيشتري داشتند. مي توان گفت امروزه 
ــبت به عامل خالقيت و نتايج  ــهري نمي تواند نس ــركت، ناحيه وش هيچ ش
ــد. ادامه ي مقاله به اين نكته مي پردازد كه اقتصاد  متعدد آن بي تفاوت باش
ــورهاي غربي چه معنايي دارد. در قسمت بعدي، شهرها را به  مدرن در كش
ــوان مكان هايي مورد بحث قرار مي دهيم كه دانش، خالقيت و نوآوري  عن
ــهري قادر  ــد مي كند. آن چنان كه در ادامه خواهيم گفت، هر ش در آنها رش
ــهر خالق تبديل شود. عواملي هستند كه نقش تعيين كننده اي  نيست به ش
در ايجاد موقعيت مناسب آغازين شهرها در درون اقتصاد دانش دارند. اين 
ــهرت.  ــل عبارت اند از: تمركز، تنوع، تحرك (ناپايداري) و اعتبار و ش عوام
ــهري هستند، شرح مي دهيم و در  ما اين عوامل را كه متضمن خالقيت ش
ــؤالي كه مسئوالن شهري تا چه  ــخ گويي به اين س اين زمينه به دنبال پاس

ــهر ايجاد وتقويت كنند. ــي را در ش حد مى توانند اين عوامل اساس
ــه  شهر خالق آستين (در ايالت  در نهايت، خالصه اي از  تجربيات س
ــلوناي اسپانيا  ــوئد و دانمارك) و بارس ــهري مابين س ــند (ش تگزاس) اورس
ــاد دانش، مدنظر قرار  ــان در زمينه ى اقتص ــه همراه ابتكارات بومي ش را، ب

ــم. مي دهي
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شهرها در اقتصاد دانش
اقتصاد دانش دقيقًا مربوط به زمان حال است. اما روندي كه براي همه ى 
ما آشناست، پديده ى جهاني شدن است. اين پديده به صورت ُكند اما تدريجي، 
باعث يكپارچگي جهاني فعاليت هاي فضايي شده است. نشانه ي جهاني شدن، 
ــادرات، افزايش معامالت  ــي مرزها، افزايش واردات و ص ــدن تدريج ناپديد ش
ــرمايه است[Storper,2001]. علت  خارجي وحركت قابل توجه نيروي كار و س
ظهور چنين وضعيتي آن است كه اوًال كشورهاى جهان غرب، به خاطر وجود 
ــدي را پيدا مي كنند،  ــاي معامالتي جدي ــركت هايي كه بازارها و فرصت ه ش
ــدن، بازيگران جديدي را پديدار  ــود مي برند. ثانيًا جهاني ش ــعه س از اين توس
ــرفته ى غربي قرار مي گيرند.  ــازد كه در تقابل با اقتصادهاي بسيار پيش مي س
ــتمزد نيروي كار بسيار پايين است ـ مانند  ظهور  مكان هايي كه در آن ها، دس
آسياي جنوب شرقى، اروپاي شرقي و آمريكاي التينـ  باعث شده است رقابت 
بين المللي شديد شود. برخالف اين كشورها، براي كشورهاي پيشرفته اي چون 
ــه در زمينه ى هزينه  ها با يكديگر  ــت ك ــادا، آلمان يا ايتاليا، زياد جالب نيس كان
ــت رقابتي، از طريق  ــت آوردن مزي ــت كنند. در عوض آن ها براي به دس رقاب

ابتكارات دانش محورانه و با كيفيت باال مى كوشند.
الف) پارادوكس محلي ـ جهاني 

تأثيرات اقتصاد دانش در شهرها زياد روشن نيست. برخي صاحب نظران، افزايش 
فزاينده فرايند يكپارچه سازي و ادغام را، روندى اساسي در تداوم حيات شهرهاي 
سنتي قلمداد كرده اند [Mitchell1995; Cairncross1997; Kotkin2000]. آن ها 

به 
ــر  ثي تأ
عمده ى فناوري ها، 
ــالح «فارغ از فضا و  با اصط
ــه ارتقاي جامعه ى  مكان» كه قادر ب
ــاره  ــت، اش ــده اس دانش و جامعه ى جهاني ش
مي كنند [Dicken,1998]. اين فناوري ها، فناوري هايي 
ــتند كه جهان را كوچك تر مي سازند؛ مانند فناوري اطالعات  هس
(براي نمونه: ايميل، اينترنت و... ) و فناوري حمل ونقل (مثل هواپيماهاي 
ــده اندكه عامل فاصله   ــير و ...). اين پيشرفت هاي فناورانه باعث ش سريع الس
ــان دانش مي توانند با حداقل  ــت بدهند. بنابراين كاركن اهميت خود را از دس

جابه جايي، فعاليت هايشان را انجام دهند.
ــدگاه بدبينانه  ــود دارد: يكي دي ــدگاه متفاوت وج ــورد دو دي ــن م  در اي
ــده ى كارن كارس   ــدگاه بدبينانه عقي ــه. نمونه ى دي ــري خوش بينان وديگ
ــت[Cairncross,1997]. از نظر او، نتيجه ى اين مرگ فاصله  آن است كه  اس
شهر خيابان ها، ميادين، مغازه ها و رستوران ها، جاي خود را به شهر «بايت ها» 
مي دهد؛ يعني يك شهر مجازي با الگويي از خيابان متشكل از بزرگ راه هاي 
ــندگان كه كمتر بدبين  ــي [ Mitchell,1995]. ديگر نويس اطالعات ديجيتال
ــتند، گرايش جهاني شدن را يك فرصت استثنايي براي شهرها مي دانند  هس
ــده اند كه براي  ــن عقي ــا براي [Hall, 1998;Sassen,2000;Acs,2002]. آن ه
ــت يابي به نوآوري ها، رابطه ى رودررو بين مردم  ــعه ى دانش جديد و دس توس
هنوز امري است ضروري. در واقع، عقايد جديد و راه حل هاي ابتكاري از طريق 

ارتباطات قوي و مبادله ى دانش و اطالعات با ديگران حاصل مي شود.
 مجاورت مردم در كنار يكديگر، موقعيت ويژه اي را به وجود مي آورد. 
ــان مي دهد  ــه تجربه ى موفق ساكسـينن نش ــور ك همان ط
ــي  ــان دانش ــته از كاركن [Saxenain,1994]، آن دس
ــكاران خود فعاليت  ــار ديگر هم كه در كن
ــبت به آناني كه از  مي كنند، نس
در يك  ايميل  طريق 
ــروژه ي  پ

نشانه ي جهاني شدن، ناپديد 
شدن تدريجي مرزها، افزايش 

واردات و صادرات، افزايش 
معامالت خارجي وحركت قابل 

توجه نيروي كار و سرمايه است
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يد  جد
ــا  ــهري ب ش

ــناخته  ناش ــردي  ف
ــوي دنيا همكاري  در آن س

مي كنند، احساس بهتري دارند. به 
ــغلي،  ــردم هنوز نه تنها در امور ش عالوه م

ــز به ارتباط  ــان ني ــه در زمينه ى اوقات فراغتش بلك
فيزيكي با ديگران نياز دارند [Hall,1998] و محيط شهري، 

ــينماها و ديگر  ــتوران ها، س ــرو صداها، رس با همه ي برو وبياها وس
فضاهايش  معنا پيدا مي كند.

ــت   ــوان گفت كه نيازي نيس ــن طور مي ت ــه اي ــدگاه خوش بينان   در دي
ــعه دانش منحصر به فرد باشد (منحصر به مكان  ــدن وتوس فرايند جهاني ش

ــد). در مقابل، براي شهرها، اقتصاد دانش در قالب محلي سازي  خاصي باش
ــطح محلي و بنابراين شهر)،  ــازي (اهميت روزافزون س و بومي س

 .[Cooke,2002] ــت ــتر از جهاني شدن اس اهميتش بيش
ــوان گفت نقطه نظرهاي هر دو  در حقيقت مي ت

ــه و بدبينانه به يك  ــدگاه خوش بينان دي
نسبت پذيرفتني است.

ــي ميانه  ــا كم ب  
روي، روي اين 

نكته 

درست است كه  اقتصاد دانش محور 
جهاني مي تواند ايجاد  دهكده ى 
جهاني را در پى داشته باشد، اما اين 
ضرورتاً به معناي بي اهميت شدن 
شهرها نيست؛ بلكه برعكس آينده در 
دستان شهرهاي مبتكر و نوآور است

ــدن، پارادوكس  ــهرها و فرايند جهاني ش ــيم كه بين ش ــه اتفاق نظر مى رس ب
ــتر  ــود دارد. درجهاني كه روز به روز بيش ــي وج ــالح جهانيـ  محل ــه  اصط ب
ــهرها بايد به ويژگي هاي منحصر به فرد مكاني و فضايي  ــود، ش ادغام مي ش
خويش ، بيش از پيش متكي باشند [OECD,2000 ;Storper,2001] در واقع، 
خصلت هاي مكان پايه (محل پايه) براي يك شهر مشخص مي كند كه چگونه 
ــهري در اقتصاد  ــي بگيرد و بتواند در رقابت با ديگر نواحي ش بر ديگران پيش

دانش محور جهاني خود را از سايرين متمايز سازد . 

ب)رقابت از طريق خالقيت 
ــهرها  ــت كه ش اقتصاد دانش و پارادوكس محلي ـ جهاني بيانگر آن اس
ــركت ها و بازديدكنندگانشان، رقابت  ــته براي منافع ساكنان، ش بيش از گذش
ــهري مي تواند منافعش را از از طريق جذب كاركنان  و تالش مي كنند. هر ش
ــهر كمك مي كند تا به  ــت كه به ش دانش افزايش دهد. اين همان چيزي اس
ــت يابد. در حال حاضر، نه تنها در آمريكاي شمالي، بلكه در  مزيت رقابتي دس
اروپاي غربي نيز، رقابت بر سر دانش بسيار شديد شده است. رقابت بين شهري 
در اروپا حاصل ادغام كشورها در قالب اتحاديه ى اروپاست. همه شهرهايي كه 
مي خواهند چهر ه ى درخشاني از خود نشان دهند، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش 
عالي، فروشگاه ها، سالن هاي موسيقي و تئاترهايشان، از نظر كيفيت در سطح 
بااليي هستند. اين شباهت در شكل شهرها، مخصوصاً در زمينه ى  تسهيالت، 
ــات آموزشي و امكانات فرهنگي  به خوبي نمايان است. براي مثال در  مؤسس
ــت (به خاطر  ناحيه اي همگن بين لندن و ميالن كه به «موز آبي» معروف اس
ــده اند  ــبيه ش ــهرها در طول زمان بيش از پيش به هم ش ــكل خاصش)، ش ش

.[McDonaldization]
به طور خالصه، روند ادغام، فقط روي  زندگي تجاري تأثير نگذاشته، بلكه 
اثر آن روي چشم انداز شهري نيز به خوبي نمايان است  [Ritzer,1993]. به هر 
ــهرها در اقتصاد جهاني مي تواند نتايج مهمي به همراه داشته  صورت، ادغام ش
ــهر مي تواند  ــد. در حقيقت، جزئيات ريزي چون تصوير ذهني (تصور) از ش باش
ــكان زندگي، كار،  ــخاص را در زمينه ى انتخاب م ــركت ها و اش تصميمات ش
 Van den Berg and,1999] ــد ــا گذران اوقات فراغت تحت تأثير قرار ده ي
Braun]. با توجه به اين نكته، شهر به يك راهبرد قوى رقابتى نياز دارد. چون 
ــخصي در انتخاب آزاد باشد، در نهايت شهري را انتخاب مى كند كه در  اگر ش
ــده است. در اين راستا  هيئت هاي محلي با سؤاالت گوناگوني  رقابت پيروز ش

روبه رو مي شوند؛ از جمله اين كه :
● گروه هاي هدف كه مدنظرند كدام اند؟

ــهري  ● چه نوع فعاليت هايي (فرهنگي، اقتصادي و...) بايد در راهبرد ش
جايگاه ويژه اي داشته باشند؟ 

● چگونه مي توان شهرها را به جهان بيرونشان معرفي كرد؟ 
پاسخگويي به اين سؤاالت مستلزم توجه ويژه به نقش مسئوالن محلي، 
ــت. شهرها مي توانند  از  ــهروندان و گروه هاي شغلي در ايجاد خالقيت اس ش
طريق يافتن راه حل هاي مبتكرانه، به متمايز ساختن خود از ديگران اميد داشته 
200;Hamel,2002 ] ــند و از اين راه به پيروزي بر رقبايشان اميدوار شوند باش

.[Ebert,2000;Landry,0
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مفهوم شهرهاي خالق
درست است كه  اقتصاد دانش محور جهاني مي تواند ايجاد  دهكده ى جهاني را در پى 
داشته باشد، اما اين ضرورتاً به معناي بي اهميت شدن شهرها نيست؛ بلكه برعكس آينده در 
دستان شهرهاي مبتكر و نوآور است. اما شهرها بايد  قدرت رقابتي شان را به گونه اي تقويت 
كنند كه رقبا نتوانند برنامه هاي آن ها را بى اثر كنند. از اين رو، راهبردهاي هوشمندانه و واقعي 
در مقياس محلي بايد عنصر تقويت قدرت رقابتي را در خود داشته باشد. آن دست از نواحي 
شهري كه در توسعه راهبردهاي محل پايه موفق اند، توانايي آن را دارند كه به شهرهاي 
رقابتي و خالق تبديل شوند. اما سؤال اساسى اين است: كه «شهرهاي خالق كدام اند و 

 .[Hamel,2002] «چگونه مي توان آن ها را شناخت ؟
شايد در آغاز تشخيص اين كه چه شهري خالق است، دشوار  به نظر برسد. چگونگى 
اين تشخيص در كتاب «شهرهاي شاهكار در شهرنشيني» اثر نويسنده ى مشهور انگليسي، 
ــت [Hall,1998]. هال نشان مي دهد كه شهر خالق پديده اي است  پيتر هال آمده اس
كه امكان دارد در هر دوره اي وجود داشته باشد. اما هيچ محيط شهري  براي هميشه به 
صورت خالق عمل نمي كند . ما در تاريخ به انواع گوناگوني از شهرهاي خالق برمي خوريم؛ 
ـ سازماني.   ـ فرهنگي، فرهنگي – فناورانه و فناورانه  ـ نوآور، فكري  شهرهاي تكنولوژيكي 
در ادامه، اين گونه شهرها را براى درك اين نكته كه كدام يك در اقتصاد دانش جديد قادر به 

يادگيري از همتايان قديمي تر خود هستند، مورد بحث قرار مي دهيم.

ـ نوآور                  الف) شهرهاي فناورانه 
ــعه فناوري جديد و حتي گاهي به عنوان  چنين مكان هايي به عنوان زادگاه توس
مراكز تحوالت واقعي فناورى عمل كرده اند. يك مثال كالسيك از شهرهاي مبتني بر 
فناوري ونوآوري، شهر «ديترويت» است؛ جايي كه هنري فورد در سال 1900 صنعت 
اتومبيل سازي آمريكا را در آن جا پايه گذاشت. از ديگر نمونه هاي تاريخي در اين زمينه مي توان 
از شهرهاي «منچستر» قرن 19(صنعت نساجي)، «گالسكو» (كشتي سازي)، شهرهاي 
ناحيه ى روهر (ذغال سنگ وفوالد) و برلين (وسايل الكتريكي) نام برد.  شهرهاي فناورانهـ  
نوآور  در دهه ي اخير، عمدتاً در مناطقي چون دره ى «سليكن» (سانفرانسيسكو و پالوآلتو)5 
در اياالت متحده و «آكسبريج» (آكسفورد و كمبريج)6  در بريتانيا  قرار گرفته اند. اخيراً ايجاد 
قطب هاي فناورانه هدف بسياري از شهرها بوده است. نام هايي چون «سليكون گلن» 
(گالسكو وادينبور)7 «سليكون كاشبا» (استانبول)8  «جنگل سليكون» (سياتل)9  و «دره ي 
دومل» (آيندهون)10 نشان مي دهد كه اين شهرها تا چه حد به پيروي از موفقيت هاي فناورانه 

دره ى سليكون دل بسته اند .
ب) شهرهاي فرهنگي ـ فكري    

ـ فكري»11 از خود نشان مي دهند، كامًال متفاوت   خالقيتي كه «شهرهاي فرهنگي 
ـ نوآور مي بينيم. اين شهرها در دوره هايي از  از آن چيزي است كه در شهرهاي فناورانه 
تاريخشان شاهد مجادله  بين محافظه كاران و گروه كوچكي از راديكاليست ها(كه به 
نوآوري تمايل داشتند) بودند. نتيجه ى اين مجادله ها، عكس العمل هاي خالقي بود كه 
عمدتاً توسط انديشمندان، فيلسوفان و هنرمندان رخ مي داد.  اين انقالب خالق، مثل 
يك آهن رباي جاذب براي شهر عمل مي كرد [Jahnson,2002 ]. نمونه هاي تاريخي اين 
شهرها، شهرهاي يونان باستان (مهد دموكراسي) و فلورانس (در دوره رنسانس) هستند. 

هم چنين، شهرهاي لندن (تئاتر) و پاريس (نقاشي) در قرن هفدهم، وين (علوم وهنر) و 
ـ فكري هستند. با  برلين (تئاتر) در قرن نوزدهم، مثال هاي بارزي از شهرهاي فرهنگي 
كمي خوش بيني، شهرهاي  دانشگاهي چون كمبريج، بوستن، تولوز12 و هايدلبرگ13 را به 

ـ فكري شهر دانش در نظر گرفت. عنوان نمونه هاي معاصر نوع فرهنگي 
ـ فناورانه:  ج) شهرهاي فرهنگي 

ـ فناورانه»14 هستند. در  سومين دسته از شهرهاي خالق، «شهرهاي فرهنگي 
اصل، اين نوع شهرها تركيبي هستند از ويژگي هاي عمده ى دو نوع شهري كه قبًال به 
ـ فناورانه، فناورى و فرهنگ را با هم تركيب  آن ها پرداختيم. در واقع، شهرهاي فرهنگي 
مي كنند . اين نوع شهرها در گذشته از صنايع با اصطالح فرهنگي هم چون صنعت فيلم 
در هاليوود (1920) و همتاي هندي اش (باليوود) در شهر بمبئي، موسيقي در ممفيس و 
مد در پاريس و ميالن حاصل شده اند. نمونه هايي از اين نوع شهر در دهه 1990 شهر 
ــانه) آستين و منچستر (موسيقي) و هامبورگ (گذران اوقات فراغت و  تورنتو (چند رس
رسانه هاي گروهي) است. هال (1998) و اسكات (2000) تعداد زيادي از شهرهاي 
خالق از اين نوع  را براي قرن 21 پيش بيني كردند و آينده اي درخشان براي مكان هايي 
كه توانايي  ويژه اي درپيوند اينترنت و چندرسانه با فرهنگ دارند (مانند موزه هاي مجازي) 

تصور كرده اند.

ـ سازماني:  د) شهرهاي  فناورانه 
آخرين دسته از شهرهاي خالق، «شهرهاي فناورانه ـ سازماني»15 هستند. خالقيت 
در چنين شهرهايي، در گرو فراواني تعداد بازيگران محلي است كه براي مسائل مربوط به 
زندگي شهري در مقياس بزرگ راه حل هاي سازماني ارائه مي دهند. در اين زمينه مي توان 
به فراهم سازي آب براي جمعيت، تأمين زيرساخت ها، حمل ونقل و مسكن اشاره كرد. از 
نمونه شهرهايي كه توانسته اند، چنين ابتكاراتي از خود بروز دهند، مي توان «روم» عصر 
سزار(آبگذرها)، لندن و پاريس قرن19 (سيستم راه آهن زيرزميني) ونيويورك در حدود 
سال 1900(احياي بندرگاه ها) نام برد. اخيراً اياالت متحده و اروپا نيز خالقيت فناورانهـ  
سازماني را در خود جاي داده اند. شهرهاي بالتيمور16  و فيالدلفيا (احياي شهر از طريق 
برانگيختن بخش خصوصي)، آنتورب17  (احياي ناحيه بندرگاهي) و پاريس (سيستم 
حمل ونقل مركب از تراموا، قطار سبك و اتوبوس)،  نمونه هاي بارز اين نوع خالقيت اند. 
ـ سازماني عمدتاً در ارتباط مداوم با جامعه ى مشاغل  دولت محلي شهرهاي فناورانه 
محلي به صورت خالق عمل مي كند. در اين مورد مي توان از همكاري بخش خصوصي 

ـ عمومي در سطح محلي سخن به ميان آورد. 

شرايط الزم براي شهر خالق
در نگاه  اول شايد گفته شود كه بين انواع شهرهاي خالق هيچ وجه اشتراكي وجود 
ندارد. اما با نگاهي دقيق تر مي توان به اين نكته پي برد كه همه ى آن ها در يك چيز با 
هم مشتركند و همه آن ها برآمده از اصل خالقيت اند، خواه در سطح فناورانه، فرهنگي، 
فكري يا سازماني. به هر حال مشكل است پيش بيني كنيم كجا و كي يك شهر خالق 
به وجود خواهد آمد. اين موضوع به خالقيت برمي گردد كه عبارت است از ظرفيت ابداع 
راه حل هاي اساسي تا پرداختن به مسائل و چالش هاي روزمره. فكر خالق آن چه را كه 

شهر خالق پديده اي است كه امكان دارد 
در هر دوره اي وجود داشته باشد. اما هيچ 

محيط شهري  براي هميشه به صورت 
خالق عمل نمي كند
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.[Koestler,1975] ديگران مي بينند، مي بيند، اما فكر مي كند و متفاوت عمل مي كند
نكته ى ديگر كه در مورد خالقيت بايد متذكر شد اين است كه خالقيت از طريق 
كار يدي سخت حاصل نمي شود، بلكه  لوازم و شرايط خاصي را مي طلبد. پس وهم و 
خيال است كه فكر كنيم كسي مي تواند خالقيت يا ساخت وشكل دهي يك شهر دانش 
محور را تحميل كند. از اين رو تا وقتي اين شرايط در شهري وجود نداشته باشد نمي تواند 
به شهر خالق تبديل شود. اين شرايط عبارت اند از:  تمركز، تنوع و تحرك (ناپايداري) كه 

ما در ادامه به اختصار آن ها را توضيح مي دهيم.

الف)تمركز
خالقيت شهري در وهله ى اول به حضور تعداد قابل توجه جمعيت در يك مكان 
ــيعي از روابط انساني را به وجود  ــتگى دارد. «تمركز جمعيت» گستره ى وس معين بس
ــود  مي آورد. كه از اين طريق حجم زيادي از افكار و اطالعات گوناگون  مبادله مي ش
ــر اقتصاددانان موجب صرفه هاي  ــز از نظ [Krugman,1995;Porter,1998]. تمرك
ــود. اما ما كه به هدف خالقيت، دانش و نوآوري در جامعه ى انساني  اقتصادي مي ش
توجه مي كنيم، معتقديم كه هيچ شهري خالق نمي شود، مگر اين كه جمعيتش خالق 
باشند. شهري كه جمعيت زيادي را در خود جاي داده است، شانس زيادي  براي  توليد 
عقايد خالق  دارد. البته اين به معناي آن نيست كه جمعيت زياد منحصراً شرط خالقيت 

است.

ب) تنوع
دومين عاملي كه موجب برانگيختن خالقيت شهري مي شود، عامل «تنوع» است. 
در بحث خالقيت شهري، تنوع نه تنها در شهروندان، دانش، مهارت ها و فعاليت هايشان، 
بلكه در پروژه هاي شهري، مانند طرح هاي ساختماني نيز در نظر گرفته مي شود. از نظر 
«جيـن جاكبس»18 روزنامه نگار آمريكايي، يك شهر با جمعيت متنوع (خانواده ها، 
ــجويان و...) مي تواند با دست رسي  كارآفرينان، هنرمندان، مهاجرين، سالمندان، دانش
به  اين حجم زياد و متنوع اطالعات و مهارت ها، سود كند. در شهري با اين ماهيت، 
همه گونه فرصت مناسب براي شهروندان به منظور تعامل اجتماعي با هم، مبادله ى 
اطالعات، دست يابي به عقايد تازه و نوآوري ها، وجود دارد. محيط مصنوع در اين زمينه 
مي تواند به عنوان يك يار اضافه مطرح باشد. به اين صورت كه به فرض، خيابان داراى 
ساختمان هايي با كاربري هاي متفاوت مثل ساختمان هاي قديمي، ساختمان هاي جديد، 
ادارات، فروشگاه ها، مراكز مذهبي، رستوران ها و... همواره امكان تعامل و مالقات افراد 

مختلف با افكار، ساليق، عقايد ونگرش هاي متفاوت را به وجود مي آورد. 
ــاعد براي  ــهري مي تواند مكانى مس به اين ترتيب از نظر «جاكبس»، چنين ش
ــد. به طور خالصه، تنوع  به پويايي و بنابراين زندگي  كارآفريني، خالقيت و ابتكار باش
شهري پررونق مي انجامد. اخيراً عقايد «جاكبس» به صورت تجربي مورد آزمون قرار 
Qui,1998;Glasser,2000;VanOort,2003] گرفته و صحت آن ها اثبات شده است

qley]. يكي از نتايج مهم اين مطالعات آن است كه عمًال نواحي شهري داراي تنوع در 
اياالت متحده و اروپا، نسبت به شهرهاي همگن  (از نظر اقتصادي، اجتماعي و فضايي)، 

نرخ رشد باالتري را نشان مي دهند. 

ج) پويايى و تحرك (ناپايدارى)
تمركز و تنوع در يك مكان مشخص  براي ايجاد شهر خالق ضروري است اما 
كافي نيست. برخي شهرها اين دو شرط را دارند، ولي هنوز شهر خالق نيستند. اگر به 
گذشته برگرديم، درمي يابيم كه در دوره ى بحران، مجادله و آشفتگي، شهرها بيشترين 
خالقيت را از خود نشان مي دهند. برخي ها اين پويايى و تحرك را به عنوان موقعيتى 
ــهري قلمداد مي كنند. اساس اين عامل بنيادين نوسانات  فوق العاده براي خالقيت ش
كوچكي است كه مي تواند تغييرات متعددي ايجادكند. در واقع ناپايداري باعث مي شود 

شهر خود را در موقعيت حساس ببيند و خواه ناخواه به سمت خالقيت تهييج شود.

ادراك فضايي و بازاريابي شهري 
ــهرهاي خالق برخي نقاط مشترك دارند. به اين صورت كه  از لحاظ نظري، ش
آن ها داراى نقاط پرجمعيت و نواحي متنوع با فرصت هاي كافي براي هرگونه اتفاق مثبت 
هستند. در حال حاضر تعداد زيادي از شهرهاي آمريكاي شمالي و اروپاي غربي از اين 
لحاظ با هم رقابت دارند، ولي هيچ كدامشان شهر خالق نيستند. دليل اين كه هنوز مكانى 
معمولى و عادى اند، آن است كه اگر حتي يك مكان تمام شرايط اساسي براي خالقيت را 
داشته باشد، ولي از طريق جهان خارج خود شناخته نشود، به خالقيت دست نمي يابد. اين 
موضوع به يك اصل روان شناسي تحت عنوان «ادراك» مربوط مي شود. ادراك بيانگر 
ـ هنگام تصميم گيري  ـ خواه شهروندان باشند يا كارآفرين و گردشگر آن است كه افراد 
از همه چيز آگاهي ندارند. بنابراين از دانشي  كه در دست رسشان است، استفاده مي كنند 

 .[Simon,1995]
اين دانش معموالً از طريق تجربيات شخصي گذشته و ديگر منابع (براي مثال، 
ــنايان و...) به دست  ــانه هاي گروهي، نقل قول دوستان و آش اطالعات حاصله از رس
ــازند. تصويري كه  مي آيد. با چنين ادراكي، مردم تصويري از واقعيت براي خود مي س
ــكل حاصل مي شود. در اين  ما از يك واحد جغرافيايي خاص داريم، معموالً به اين ش
زمينه جغرافيدانان از «ادراك فضايي» صحبت مي كنند. ادراك فضايي در واقع آگاهي 
 colledgeand,1987] ــد ــت كه مردم از واحدهاي فضايي در ذهن دارن ــي اس و دانش
pred,1966;Simpson]. تصوير ذهني شكل گرفته تأثير زيادي دارد در انتخاب هاي 
افراد هنگام تصميم گيري در مورد اين كه كجا كار و زندگي كنند يا كجا اوقات فراغتشان 
را بگذرانند. چنين تصميم گيرى هاي فضايي براساس ويژگي هاي واقعي و عيني ناحيه 
ـ مانند ادراكي كه افراد از ناحيه دارند  شكل نگرفته اند، بلكه برپايه ي زمينه هاي ذهني افراد

ـ  حاصل مي شود.

الف) تصوير ذهني از شهر: ناشناخته، دوست نداشتني 
مطالعاتي كه در زمينه ى ادراك فضايي انجام پذيرفته، حاكي از آن است كه تصوير 
ــهر تا حد زيادي تحت تأثير ميزان شناخته شده بودن آن است. به عبارت  ذهني از ش
ديگر، ضرب المثل «شناخته دوست داشتني است و ناشناخته دوست نداشتني» در اين جا 
صدق مي كند [Ashworth andVoogd,1990;Gold and Word,1994]. اين نكته 

خالقيت شهري در وهله ى 
اول به حضور تعداد قابل توجه 
جمعيت در يك مكان معين 
بستگى دارد. «تمركز جمعيت» 
گستره ى وسيعي از روابط 
انساني را به وجود مي آورد. 
كه از اين طريق حجم زيادي 
از افكار و اطالعات گوناگون  
مبادله مي شود
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توضيح مي دهد كه چگونه ديگران مادر شهرهايي چون پاريس، نيويورك، تورنتو و برلين 
را خيلي نوآورتر وخالق تر از آن چه كه واقعا هست مي بينند.

 در مقابل، مناطقي چون روهر آلمان (شهرهاي ابرهوزن و بوخوم) و ميانه ى غربي 
آمريكا (شهر پيتزبورگ)، به خاطر اين كه براي عموم مردم نسبتاً ناشناخته اند يا اين كه در 
تاريخ انگ بدنامي به آن ها خورده است، يك تصوير ذهني منفي را به افراد القا مي كنند. 
اين در حالى است كه تقريباً تمام شرايط خالقيت در آن ها وجود دارد.  تاريخ در چنين  
مجموعه هاي شهري غالباً نقش سرنوشت سازي را ايفا مي كند. بدين صورت كه با القاي 
يك تصوير سنتي و صنعتي  از آن ها، سال ها چهره شان را مخدوش كرده است. به دليل 
شكل گيري همين ذهنيت منفي، ممكن است تبليغات گسترده براي اين نواحي دانش، 
چندان زياد مورد استقبال واقع نشود. بنابراين، شهرهاي خالقي چون لندن، لس آنجلس 
و نيويورك يك مزيت نخستيني (ذهنيت مثبت نسبت به آن ها) دارند. اين شهرها سالها 
ــايه ى اعتباري كه از گذشته ى خالقشان حاصل شده است، در آسودگي به سر  در س
مي برند. اين اصل همان اثر فزاينده است كه  به زبان ساده مصداق اين ضرب المثل است: 
«ثروتمند ثروتمندتر مي شود و فقير فقيرتر»  به طور خالصه، عبارت موفقيت ، موفقيت 

مي آورد ؛ به خوبي در مورد اين شهرهاي خالق صدق مي كند.
ب) بازاريابي شهرها

بسياري از شهرها به اين حقيقت رسيده اند كه مسائل خيلي ريز مانند تصوير ذهني 
از شهر، براي بنگاه هايي كه مي خواهند در شهر به فعاليت بپردازند و براي مردمي كه به 
دنبال مكاني مناسب براي زندگي يا گذران اوقات فراغتشان هستند، حائز اهميت است. 
يك تصوير ذهني بد در ذهن يك يا چند گروه، مي تواند آن ها را از انتخاب اين شهر 
منصرف سازد. اين معنايي جز از دست رفتن يك فرصت درآمدي براي شهر مورد نظر 
ندارد. بنابراين بسياري از شهرها به اين نتيجه رسيده اند كه درست نيست تنها در زمينه ى 
تسهيالت شهري سرمايه گذاري كنند. آن ها معتقدند كه بايد شرايط مساعدى براي ارتباط 
جاذبه ها و خالقيت هاي درون شهر با بيرون آن فراهم شود. اين راهبرد با عنوان «بازاريابي 
 Van den,1999;Van Ham,2001] شهري» يا «نشان ويژه ى شهر» خوانده مي شود
Ashworthand Voogd,1990;Berg and Braun]. اخيراً اين نشان هاي ويژه20؛ به 
صورت ابزارهايي عمومي براى شناساندن شهر وگسترش نام و آوازه ى آن درآمده است. 
شهرها به وسيله ى اين نشان ها وشعارها خودشان را روي نقشه ى جغرافيايي برجسته 
مي كنند. با اين كه ارزيابى دقيق تأثير اين راهبردها را دشوار است، اما بدون چنين ارزيابى 

نيز مى توان ديد برخي شهرها در بسط يك بازاريابي و نشان ويژه ى قوي  ، موفق عمل 
كرده اند. مثال هايي از آمريكاي شمالي و اروپاي غربي، از جمله نيويورك (سيب بزرگ)، 
مينئوپوليس21 (شهر آب ها) تورنتو (شهري كه كار مي كند)، لندن (بريتانياي سرد) و مونيخ 

(قدرت در عوامل مكاني) در اين مورد وجود دارد. 
 

ج) نمونه: بازاريابي گالسكو
ـ فناورانه بود. اين  ــهرهاي خالق ويژه از نوع نوآور زماني «گالسكو» يكي از ش
شهر به عنوان دومين شهر امپراتوري شناخته مي شد؛  مكان پيدايش موتور بخار وات 
كه به گسترش صنعت كشتي سازي در اين مكان انجاميد. در دهه ي1970، گالسكو 
به خاطر ركود و تنزل صنعتي، دچار نزول شد. تا اين كه مسئوالن شهر تصميم گرفتند، 
از طريق احياي راهبردهايي كه به وسيله ي بازاريابي مكاني،  به طور روزافزون حمايت 
مي شدند، يك هويت جديد اقتصادي بسازند. به ويژه بعد از پايان دهه ى 1980، «سازمان 
توسعه ى گالسكو» سعي داشته است با تأكيد برتغيير مثبت، از طريق شعارهايي چون 
: « گالسكو شهر سيندرال و ققنوس»، موقعيت جديدي براي شهر به وجود آورد. در 
همان حال گالسكو كوشيد كه وجهه اى هنرى به دست آورد، با برگزاري همايش هايي 
چون  فستيوال هنري «ماي فست»22، گالري هنرمندان و كنسرت «رويال»23. در سال 
ــكو» به عنوان شهر اروپايي فرهنگ و در سال 1999، شهر بريتانيايي  1990«گالس
معماري نام گذاري شد. به نظر مي رسد كه تا حد زيادي بازاريابي گالسكو با كمك مردم 
محلي حاصل شده است. نكته ى مهمي كه از تجربه ى گالسكو مي توان دريافت اين 
است كه شهر بايد با روشى رئاليستي ديده شود. در بازاريابي شهري بايد بين هويت، تصوير 

ذهني و شهرت و آوازه ي دل خواه شهر، تعادل برقرارشود.

 انتخاب سياست براي شهرهاي خالق 
انواع متفاوتى از شهرهاى خالق وجود دارند و حتي شهرهاي از يك نوع، مانند 
ـ فرهنگي اختالفات فراواني با هم دارند. درنگاه اول،  ـ نوآور يا فكري  شهرهاي فناورانه 
خيلي سخت مي توان «ديترويت هنري فورد» را با «پالتوآلتوي امروز» و «فلورانس» قرن 
چهاردهم را با «دوبلين» امروز مقايسه كرد. با وجود تفاوت هاي آن ها، هر شهر خالقي 
تعدادي از شرايط اساسي را داراست؛ يعني: تمركز باال، تنوع افراد، كمي هم شانس. اين 
عنصر آخر (شانس و اقبال) نمي تواند كم اهميت و ناچيز باشد، چون تصوير ذهني خوب از 

بسياري از شهرها به اين حقيقت رسيده اند كه 
مسائل خيلي ريز مانند تصوير ذهني از شهر، 

براي بنگاه هايي كه مي خواهند در شهر به فعاليت 
بپردازند و براي مردمي كه به دنبال مكاني مناسب 

براي زندگي يا گذران اوقات فراغتشان هستند، 
حائز اهميت است



33

139
هار 0

ى3/ ب
اره 

 شم
جم /

 و پن
ست

ى بي
وره  

د

3333333333

139
هار0

/ ب
0

3
وره

د
ه ى

مار
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

ورهه
وپن

ست
ىبي

ه
33

.[Hamel,2002] ظهور خالقيت را افزايش مي دهند
ب) بازاريابي شهر خالق 

 عالوه بر  ايجاد چارچوب مناسب براي خالقيت شهري، دولت محلي مي تواند از 
طريق راهبرد هدفمند بازاريابي شهري، نقش فعالي در پيشرفت شهر ايفا كند. ياد آوري 
اين نكته ضروري است كه امكان دارد يك مكان تمام شرايط خالقيت را داشته باشد، اما 
در نهايت فقط هنگامي به صورت يك قطب مغناطيسي در آيد كه توسط جهان خارجش 
شناخته شود [Johnson,2002]. به علت اين كه هنوز اصل «ناشناخته، دوست داشتني 
نيست» در مورد شهرها صدق مي كند، مسئوالن شهري سعي مي كنند سرمايه گذاري 
مناسبي براي افزايش نام و اعتبار شهرشان انجام دهند. در اين جا مهم است كه مسئوالن 

شهري تصوير ذهني واقعي و صحيحى از شهر براي ديگران بسازند.
 Van den Berg,1999] بازاريابي شهري فقط براي مسئوالن شهري اهميت ندارد 
and Braun]. تالش براي ايجاد تصوير ذهني مناسب از شهر، مستلزم همكاري همه ى 
بخش هاي جامعه شهري است؛ مخصوصاً كارآفريناني كه تجربه ى زيادي در بازاريابي 
دارند. بسياري از مسئوالن شهري و گروه هاي شغلي بر اين عقيده اند كه شهر بايد در 
رقابت بين شهري خالق بماند. نمونه اى از شهرهايي كه راهبرد بازاريابي شهري را به كار 
 Lagendijk,2001;Hospers,2002] گرفته اند، مجموعه ى شهري روهر آلمان است
ــز و فوالدخيز، هيئت محلي  ــال خي ــه ى ذغ ــن ناحي and Van Houtum]. در اي
سرمايه گذاري سنگيني در زمينه ى پيوند فناوري هاي جديد و ساختار اقتصاد محلي انجام 
ــت. در واقع «ناحيه ى روهر»24 مكاني است كه در آن، تجدد و سنت به خوبي  داده اس
در كنار هم قرار گرفته اند. هيئت هاي محلي«روهر» در كشاندن مجموعه ى شهري به 

سمت اقتصاد دانش محور مدرن، موفق بوده اند. 

ج) سياست ملي در برابر سياست محلي 
ــهري  نقش ايفا كنند؟ براي  ــطوحي از دولت بايد در افزايش خالقيت ش چه س
ــخ گويي به اين سؤال، «نظريه ى فدراليسم مالي» مي تواند مفيد باشد. طبق اين  پاس
نظريه، سياست عمومي اقتصاد بايد در پايين ترين سطح ممكن، يعني در سطح محلي 
سازمان دهي شود.  تيبوت25  اظهار مي كند كه سياست عمومي سازمان غيرمتمركز، 
رقابت بين شهري را برمي انگيزد [Tiebout1956; Mueller1989]. از نظر او، هنگامي 

شهر مي تواند به تبليغ آن در دنياي خارج منجر شود. 
سياست مسئوالن محلي به عنوان يك شرط اصلي و اساسي، چندان پررنگ نيست. 
زيرا تصميم سازان به ندرت نقش مؤثري در تاريخ پيدايش شهرهاي خالق ايفا مي كنند. 
فقط زماني كه شهر رشد كرده باشد و مسائلي چون حمل و نقل و خانه سازي شكل گرفته 
ـ فناورانه  باشند، گاهي مسئوالن شهري راه حل هاي خالق و جديدي در سطح سازماني 
ارائه مي دهند. براي مثال، اقدامات مسئوالن شهرهاي لندن، پاريس، استكهلم ورتردام در 
توسعه ى سيستم هاتي قطار زيرزميني و پروژه هاي مبتكرانه ى خانه سازي، قابل تقدير 
است. در حال حاضر شهرهاي ما با مسائل متفاوتى روبه رو هستند؛ از جمله اين كه چگونه 
مي توانند در رقابت بين شهري، تكاپو و قدرت خود را حفظ كنند. در اصل فرض بر اين 
است كه ارائه ى راه حل در اين زمينه از سوي مسئوالن شهري شدني است؛ حتي اگر 
مسئله ى رقابت شهري نسبت به مسائل روزمره اي كه شهر به درگير شدن با آن ها عادت 

كرده است، كمتر به چشم آيد. 

الف) ايجاد شرايط اساسي 
وقتى كه يك شهر در اقتصاد دانش جذابيت بيشتري مي يابد، مسئوالن محلي 
مي توانند در زمينه ى خالقيت جمعيتشان سرمايه گذاري كنند. اما نكته ى حائز اهميت اين 
است كه ريشه هاي خالقيت از نظر تاريخي ذاتاً در محيط هاي شهري توسعه يافته دارد. 
گاهي مسئوالن شهري اين نكته را فراموش مي كنند و مي كوشند، با الهام از تجربيات 
شهرهاي موفقي چون دره ى سليكون، شهرهاي خود را به عنوان شهرى فناورانه در 
سطح  سليكون مطرح كنند [Floride,2002] در حالي كه آن ها مي توانند با تكيه بر توان ها 

و امكانات محلي خويش، خيلي بهتر به جست وجوي خالقيت بپردازند. 
ــئوالن شهري مي توانند از طريق همكاري با شهر همسايه در  در آغاز امر، مس
زمينه ى امكانات و تسهيالت ساختاري، آموزشي و فرهنگي، فرصت هاي حياتي خود 
را افزايش دهند. هم چنين مي توانند با سياست هاي هدفمندي، چون ادغام مراكز اشتغال 
وسكونت (ادغام فعاليت) و حذف موانع موجود بر سر راه كارآفرينان مهاجر، تنوع شهر را 
افزايش دهند. سرانجام دولت محلي مي تواند سازمان دهي يك پروژه جديد را مدنظر قرار 
دهد؛ از جمله ايجاد رقابت بين افراد يا گروه هاي شغلي يا افراد از طريق ارائه خالق ترين 
راه حل ها. اين اقدامات مستقيماً به خالقيت شهري منجر نمي شوند، بلكه شانس هاي 
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ــخاص و شركت ها در جست وجوي مكان فعاليت يا زندگي هستند، شهري را  كه اش
انتخاب مي كنند كه تسهيالت آن به سليقه شان نزديك تر باشد. بنابراين با انتخاب مناسب، 
آن ها اطالعات خاصي را در اختيار دولت محلي قرار مي دهند كه دولت مركزي فاقد آن 
است. اين به معناي ناديده انگاشتن نقش دولت ملي نيست، بلكه براي تعادل بخشيدن 
به عرضه و تقاضاي  كاال  و خدمات، به شدت به دخالت سياستمداران نياز است. به اين 
دليل، ترس شهرها از اين كه نياز هاي ساكنانشان  ارضا نشود  و به دنبال آن، ناچار شوند 
به حوزه هاي رقيب بروند، آن ها را برمي انگيزد تا با كيفيت ترين تسهيالت را با كمترين 
هزينه ى ممكن براي شهروندان فراهم سازند و به اين ترتيب چارچوب خالقيت را مهيا 

كنند.
ــه با  ــال 1999 اين نكته را مي افزايد كه مراجع محلي در مقايس  اوتس در س
سياستمداران دولت مركزي، قادرند اطالعات بهترى در زمينه ى موقعيت هاي تحت 
فشار ارائه دهند و از اين رو بهتر مي توانند نيازها و مسائل محلي را درك كنند. از نظر ما، 
اين نشان دهنده ى ناكارآمد بودن دولت مركزي در گسترش خالقيت شهري در اقتصاد 
دانش محور است. در مقابل، مسئوالن دولت مركزي مي توانند در هماهنگ ساختن 
شهرهايي كه براي رسيدن به خالقيت تالش مي كنند، مفيد واقع شوند. آن ها بايد اين 
نكته را دريابند كه رقابت بين شهري  بر اساس رفتار مقلدانه نتيجه نمي دهد. دولت محلي 
مي تواند مسئوالن شهري را وادارد تا سياستشان را براساس امكانات و شرايط محلي 

تنظيم كنند.
به طور خالصه، دولت ملي بهتر است سياست خالقيت شهري را به دولت محلي 
واگذار كند. البته بايد مراقب باشد، شهرها از به اصطالح بهترين عملكردها، تقليد نكنند. 

نمونه هايي از سياست خالقيت شهري
بين كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپاي غربي، نمونه هاي متعددي وجود دارد كه 
سياستمداران به ظهور اقتصاد دانش كمك كرده اند. اين مسئوالن درجه هاي متفاوتي از 
موفقيت را نشان داده اند و گاه موفق و گاه ناموفق بوده اند. از نمونه هاي ناكام در اين زمينه، 
«آكادمگرك» در روسيه است [Castells and Hall1994]. اين شهر علمي در توندراي 
سيبري و براساس الگوي دره ى سيليكن ساخته شد. اما از همان سال هاي ابتدايي تا 
دهه هاي متمادي، خيلي چيزها، حتي دانش در اين شهر رنگ پژمردگي داشت. درسي 
كه از مشكالت اين گونه برنامه ريزي بزرگ مي توان گرفت اين است كه اقتصاد دانش 
محلي نمي تواند از هيچ به وجود آيد [Hospers, and Beugelsdijk, 2002]. خالقيت 
شهري نيازمند وجود يك پايه ي تجاري قوي در ساختار اقتصاد محلي است. به عالوه، 
توسعه ى موفق شهرهاي خالق مستلزم راهبرد مناسب بازاريابي شهري، وجود تصوير 

ذهني روشن، همكاري و توجه به جزئيات اجرايي است. 
نمونه هاي موفق شهرهاي خالق، تجارب ارزنده اي را در زمينه ى خالقيت شهري 
به ما نشان مى دهند. از اين رو، در اين جا به سه نمونه شهر خالق موفق  اشاره مي كنيم. 
ـ فناورانه بومي شده در شهر «آستين» ايالت تكزاس آمريكا، راهبرد  سياست فرهنگي 
ــوئد) و پروژه ى شهر دانش در  ـ س ــهر اسكانديناوي «اورسند» (دانمارك  بازاريابي ش

«بارسلونا»ي اسپانيا. 
ــن مطالعات موردي، فقط عواملي را كه مي توانند به موفقيت بينجامد در نظر  اي
نگرفته اند، بلكه به سياست هايي كه خالقيت شهري را به گونه اي حمايت مي كنند نيز 

توجه داشته اند.

الف) آستين: مركز موسيقي زنده اياالت متحده امريكا
شهر «آستين»  يك مركز خالق در دل تكزاس است كه فناوري باال و محيط 
دانشگاهي را با سبك باالي زندگي، همانند يك صحنه ى موسيقي پرشور، تركيب كرده 
است. شهروندان آستين يكي از آموزش ديده ترين، موفق ترين وثروتمندترين شهروندان 
ــتند و باالترين دستمزدها را در ايالت تكزاس مي گيرند . شهر با جذب  آمريكايي هس
ــركت هاي نرم افزارى وسخت افزارى، مانند «دل»26  و«آي.بي . ام»27   در زمينه ى  ش
فناوري هاي نيمه رسانا، به كعبه ى آمال فناوري برتر تبديل شده است. در سال 1999، 
حدود 38 درصد نيروي كارمحلي، شغلي در فعاليت هاي مرتبط با فناوري برتر داشته اند 

 .[Bishop,2000]
با اين حال، هنگامي كه مردم نام آستين  را مي شنوند، آن را با شركت هاي فناوري 
برتر يا دانشگاه هايش نمي شناسند، بلكه خيلي افراد اين شهر را به عنوان يك مركز پخش 
زنده ى تلويزيوني موسيقي يا  مكان برگزارى «فستيوال ساالنه ى موسيقي جنوب تا 
جنوب شرق» مي شناسند. در حقيقت،آستين به عنوان پايتخت موسيقي زنده ى اياالت 
متحده و نمادي از موسيقى پاپ محلي وموسيقي «راكي» (نوعي موسيقي مردمي در 
اياالت متحده) شناخته مي شود.  اين شهر هم اكنون خود را به عنوان جامعه خالقي 

 .[Florida,2002] مي بيند كه قدرت رقابت با فناوري برتر «دره سيليكن»  را داراست
موفقيت هاي آستين به خاطر تركيب راهبردهاي آگاهانه اي است كه توسط دولت 
محلي اتخاذ شده است [Rivera and Bishop,2000;Florida,2002]. طي دهه هاى 
ــهري تالش گسترده اي براي جذب شركت هاي فناوري  1980 و 1990، مديريت ش
ــگاه شهر نيز سرمايه گذاري شد.  ــت. در همان زمان، روي دانش برتر از نقاط ديگر داش
اين تالش ها نتيجه نمي داد، مگر در صورت پيوند بين سطح زندگي و فناوري برتر. در 
اين بين، نقش شهردارسابق شهر، كرك وستن  در ايجاد هم گرايي بيشتر بين سبك 
زندگي و فناوري، قابل توجه است. او عقيده داشت، آستين فقط هنگامي مي تواند به 
خالقيت در زمينه ى فناوري برسد كه خالقيت در زمينه ى فرهنگي به شكل مناسب 

و كافي فراهم شود. 

ب) اورسند: پايتخت انساني 
در جنوب اسكانديناوي در ناحيه ى «اورسند» به يك شهر دوقولوى بين مرزي 
برمي خوريم كه «كپنهاگ»28 دانمارك را با «مالمو»29ي سوئد، از طريق يك پل بزرگ 
به هم پيوند مي زند. اورسند با بيش از سه ميليون نفر جمعيت، بزرگ تر از يك ناحيه ى 
شهري است، مي تواند به عنوان يك مجموعه ى شهري دانش محور استثنايي قلمداد شود 
ـ سنتي بود  [Matthiessen2000]. در دهه ي 1990، اورسند كه يك ناحيه ى صنعتي 
به يك مركز خالق تبديل شد. اين شهر در زمينه  ى بهداشتي، يعني همه ى فعاليت هايي 
كه به مراقبت بهداشتي مربوط مي شوند (مانند فناوري پزشكي و علوم زندگي)، به جايگاه 
وااليي دست يافته است [OECD,2003]. همكاري در زمينه ى مسائل پزشكي در هر 
دوطرف مرز، از اواخر دهه ي 1980 گسترش يافته است. اين همكاري در سال 1997 
ــعه يافت و باعث شد، بين شركت هاي  ــيس آكادمي دره ي «مدي كان»، توس با تأس
فناوري پزشكي محلي، دانشگاه ها و بيمارستان ها رابطه ى محكم برقرار شود. اشتغال  
در بخش بهداشت در اورسند، ظرف چند سال گذشته رشد بي سابقه اي داشته است. اين 
امر تاحدودي به خاطر مجموعه ى شهري است كه تعداد زيادي از شركت هاي خارجي 
دانش محور را، مخصوصاً از اروپا و اياالت متحده، به سمت خود كشانده است. دليل اين 

همه دستاوردهاي اقتصادي عالي چيست؟ 
در مطالعاتي كه براي توضيح علت رشد اين مجموعه شهري انجام گرفته، در 
نهايت دو عامل به عنوان عوامل اصلي عنوان شده اند:  اول، همكاري مؤثر بين هيئت هاي 
 Maskell and,1999;OECD,2003] محلي، دوم، راهبرد بازاريابي مشخص وصريح
Tornqvist]. در حقيقت، مكان هاي كمي در اروپا وجود دارد كه دولت، آموزش و تجارت 
همانند اورسند كه روش واحدي دارد، اين چنين مؤثر عمل كنند. كميته ى اورسند با حضور 
همه ي هيئت هاي محلي، «انسان ونيازهايش» را به عنوان برنامه ى سرمشق محلي خود 

برگزيده  است. 
تحت تأثير اين كميته، سرمايه گذاري هاي سنگيني در زمينه ى تسهيالت مربوط 
به نيازهاي انساني، همانند سالمتي (فناوري هاي پزشكي)، ارتباط با ديگران و اوقات 
فراغت، انجام يافته است. هيئت هاي محلي تشخيص دادند كه حضور اين عناصر براي 
برجست كردن ناحيه روي نقشه كافي نيست. بنابراين با اقداماتي از قبيل ايجاد وب سايت 
و توليد بروشورهاي تبليغاتي براي مشهوركردن نام اورسند در اروپا، سخت تالش كردند. 
در رسانه هاي جمعي ، ناحيه به عنوان پايتخت انساني كه امكانات مناسبى را براي زندگي، 
كار و تفريح انسان مدرن فراهم كرده است، تبليغ مي شد. دركل مي توان گفت، دستاورد 
بومي شده و هدفمند اورسند، يك راهبرد مؤثرى در اقتصاد دانش امروزي بوده است 

.[OECD,2003]
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ج) بارسلونا: شهر دانش 
ـ تحت تأثير  ـ شهري صنعتي در كرانه ي شرقي اسپانيا  از دهه ي 1970، بارسلونا 
روند كاهش فعاليت هاي صنعتي قرار گرفت. براي اين كه بارسلونا به مكاني شناخته 
ــال 1999، مسئوالن شهر، اتاق بازرگاني،  ــده تر در اقتصاد دانش اروپا شود، در س ش
سازمان هاي كاركنان ناحيه اي و هيئت هاي دانش محلي، طرح راهبردانه اى تحت عنوان 
 Ajuntament de,2000;Revilla Diwz et al,2001] شهر دانش» طراحي كردند»
ــوان «گرد هم درآوردن ابتكاراتي كه جدا  ــن طرح را مي توان به عن Barcelona]. اي
ــرد. براي نمونه، يكي از هدف هاى برنامه ها، حمايت از  و منزوي افتاده اند»، تعبير ك

آغازگران فناوري از طريق دادن تسهيالت و كمك مالي به كارآفرينان جوان بود. 
ــيون برنامه ريزي فضايي شوراي محلي»، سياست وابسته  جدا از اين، «كميس
ــلونا در زمينه ى تبادل دانش ترويجي  ــگاه بارس به دانش خود را دنبال مي كرد . دانش
ــكده هاي فني وجامعه ى شغلي محلي، سرمايه گذاري كرد. طرح راهبردى  بين دانش
ــهر دانش بارسلونا قصد داشت، با كنار هم قرار دادن نوآوري هاي مرتبط با اقتصاد  ش
دانش شهري، از انزواي بيشتر آن ها جلوگيري به عمل آورد. يك قدم مهم در ايجاد 
يك سياست دانش محور قوي، تعيين يك عضو شوراي مجزا براي شهر دانش بود. 
ــتى از همه ى نوآوري هاي اخير  ــد اين بود كه فهرس وظيفه اي كه براي او تعريف ش
ــلونا تهيه كند. در نتيجه از او انتظار مي رفت كه  در زمينه ي اقتصاد دانش محور بارس
ــازد، در جامعه ى شغلي محلي، انگيزه  ــاختاري براي اين زندگي پيچيده فراهم س س
ايجاد كند و تالش هاي آن ها را در جهت اجراي طرح ها و برنامه ها به حركت درآورد 

.[Jahnson,2002]
نتيجه گيري: افزايش شانس خالقيت

يك ضرب المثل قديمي آلماني مي گويد: «هواي شهر انسان را آزاد مي كند.» اين 
عبارت هنوز هم معناي خود را حفظ كرده است. به اين معنا كه در اقتصاد دانش، هواي 
شهر، آينده ى شهر را تامين مي كند. تاريخ به ما مي آموزد كه شهرها مكان هاي بي رقيبي 

هستند كه دانش، خالقيت و نوآوري در درون آن ها مي تواند به نهايت بلوغ برسد.
 اما همه ى شهرها در اقتصاد دانش شرايط مساعدي ندارند. در رقابت بين شهري 
بر سر دانش، شهرهايي برنده مي شوند كه خالق اند؛  شهرهايي هستند كه نه تمركز، 
تنوع و ناپايداري الزم را دارند، نه يك نشان و نماد ويژه ي قابل رقابت كه بتواند نوآوري 
را منعكس كند، براي خود طراحي كرده اند. در كنار اين عوامل، موفقيت شهرها ممكن 
است به تالش انساني و گاهي اتفاقات خوشايند نيز مربوط شود. اين نتيجه گيري كه 
تاحدودي تقديرگرايانه است، به اين معني نيست كه شهرها به شانس و تقدير دل خوش 
كنند و يك حالت منفعل و ايستا به خود گيرند. بلكه برعكس در رقابت بين شهري، آن 

چه كه شهر بدان نيازمند است قدرت محلي خالق است. 
اما براى شرايط غيرقابل پيش بيني كه عامل خالقيت و نوآوري را محدود مي كند، 
راهبرد رقابت خالق سازگار با محيط هاي شهري وجود ندارد و متأسفانه هرگز هم وجود 
نخواهد داشت. پس چه بايد كرد تا خالقيت شهري در اقتصاد دانش شكوفا شود؟ تنها 
كاري كه مسئوالن مي توانند انجام دهند، همكاري نزديك با هيئت هاي محلي است تا 
از اين طريق، فرصت هاي شكوفا شدن خالقيت شهري افزايش يابد. در اصل اين امر 
هنگامي شدني است كه شرايط فيزيكي ويژه اى فراهم شود و تالش هاي قابل توجهى 

در زمينه ى شناساندن شهر به جهان خارجش صورت گيرد. 
با اين وجود موفقيت ها به هيچ وجه مطمئن وتضمين شده نيستند. مسئوالن محلي 
كه مي خواهند در اقتصاد دانش جايي براي شهرشان دست و پا كنند بايد اين واقعيت 
را بپذيرندكه آن ها فقط مي توانند شانس هاي موفقيت را افزايش دهند.لويي پاستور، 
داروساز معروف فرانسوي (1895-1822)، به بهترين شكل ممكن بيان مي دارد كه 
يك راهبرد دانش محور شهري چگونه بايد باشد. زماني كه از او سؤال شد: «چگونه 
به اين همه اكتشافات خالقانه و نوآوري هاي بزرگ نائل شده اي؟» در جواب اين گونه 
گفت : «شانس فقط مي تواند به ذهن آماده لطف كند» و اين دقيقاً در مورد بحث ما 
نيز صدق مي كند. مسئوالن شهري كه سياستشان را در مسيري سازمان دهي مي كنند 
كه زمينه ى مناسب براي شانس و خالقيت فراهم شود؛ مي توانند به طور مشخص به 

پيدايش شرايطى كمك كنند كه شهرها در اقتصاد دانش فردا به خوبي ظاهر شوند.

پى نوشت

* Creating cities: breeding place in the knowlage economy Jam 
Hospers, Technology & policy / foll 2003

1. know ledge economy
2. Austin
3. Oresund
4. Technological _ Inovative cities
5. Palo Alto
6. Oxbridge "(Oxford and Cambridge)
7. Silicon Glen (Glasgow and Edinburgh)
8. Silicon Kashba (Istanbul)
9. Silicon Forest (Seattele),
10. Dommel Valley (Eindhoven)
12. Toulouse
13. Heidelberg
14. ciTies
15. Technological _ Organizational Cities
16.Baltimore
17. Antwerp
18. Jane Jacobs
20. brannding
21. Minneapolis
22.Mayfest
23. Royal
24. The Ruhr Area
25. Tiebout
26. Dell
27. IBM
28. Copenhagen
29. Malmo

*منابع در  دفتر مجله موجود است.



36

139
هار 0

ى3/ ب
اره 

 شم
جم /

 و پن
ست

ى بي
وره  

د

363363636363636663636336363

139
هار 0

/ ب
0

3
وره

د
ه ى

مار
م / ش

نج
ت و پ

يس
  ى ب

رهه
 و پن

ست
ى بي

ه  
33

بررســي تطبيقي مشاركت هاي 
سنتــي با مشاركت هاي نوين در 
ـران  جامعه ي روستايــــي ايــ

حسين بافكار

آموزش هاي بنيادي

چكيده
ــينه و نحوه ي شكل گيري مشاركت هاي سنتي در  با نگاهي گذار به پيش
ــاني مي توان دريافت كه اين گونه قالب هاي  ــتايي ايران،  به آس جامعه ي روس
ــاس نياز،  عالقه،  حس نوع دوستي،  محدوديت منابع  ــاركتي،  نه تنها براس مش
ــكل مي گرفتند،  بلكه ضمن تزريق روح تعاون،  ــخت محيطي ش و شرايط س
ــي مردم روستا مي شدند. در حالي  ــاط و افزايش كارايي و اثربخش  موجب نش
كه قالب هاي نوين مشاركتي كه امروزه از سوي سازمان ها و نهادهاي دولتي 
براي توسعه ي روستايي ارائه مي شوند،  فاقد اين ويژگي ها هستند؛  به گونه اي 
كه گاه بدون در نظرگرفتن پيش شرط هاي مشاركت،  جنبه ي نمايشي به خود 
ــتاها از برنامه هاي مشاركتي  ــردي اهالي روس مي گيرند كه نتيجه ي آن،  دلس

جديد و اختالل در برنامه هاي توسعه ي روستايي است. 
ــب كتاب خانه اي تهيه  ــوا و در قال ــه به روش تحليل محت ــن مقاله ك اي
ــاركت روستانشينان  ــت ضمن تبيين جايگاه و اهميت مش ــده،  كوشيده اس ش
ــعه ي روستايي،  به تحليل مباني نظري مشاركت روستايي  در برنامه هاي توس

پبردازد و به دو پرسش اساسي زير پاسخي در خور دهد: 
ــي قالب هاي نوين مشاركت روستايي با قالب هاي سنتي  1. تفاوت اساس

مشاركت در چيست؟ 
ــاركتي  ــينان از قالب هاي نوين مش ــتقبال كم رنگ روستانش 2. علل اس

چيست؟
ــاركت،  ــاركت،  قالب هاي نوين مش ــعه،  مش ــتا،  توس كليد واژه ها: روس

قالب هاي سنتي مشاركت.

عكس: داودكهن ترابى
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مقدمه
ــينه دارد. زيرا از بعد  ــاركت» واژه اي است كه به قدمت تاريخ بشر پيش «مش
ــاركت در بطن هر جامعه در قالب مفاهيمي مانند هم بستگي،  نظري و عملي،  مش
اتحاد،  همكاري،  انجمن و مانند آن نهفته است. هم چنين،  طي چند دهه ي گذشته،  
مشاركت در قالب هاي نوين به ابزاري تحول آفرين در جوامع در حال توسعه تبديل 
شده است. به يقين در اين جوامع،  طرح هر برنامه ي توسعه بدون توجه به روستا و 
روستانشينان،  موفقيت آميز نخواهد بود؛ زيرا هنوز خيل عظيمي از جمعيت اين جوامع 
در روستاها زندگي مي كنند. اين موضوع زماني اهميت مي يابد كه بدانيم براساس 
ــماري نفوس (آبان ماه سال 1385 شمسي)،  از جمعيت 70,049,262  آخرين سرش
ــتاها زندگي  ــورمان،  22,131,101 نفر، يعني حدود 31 درصد، در روس ــري كش نف

مي كنند [سايت مركز آمار ايران].
ــتايي،  تنها يك نيروي بالقوه و نهفته هستند. زماني  البته مردم در حالت ايس
ــاركت بهترين وسيله براي  ــند كه برانگيخته شوند و مش ــأ اثر باش مي توانند منش
برانگيختن توده هاي روستايي براي ايجاد تحول و توسعه در كشور است. از اين رو، 
فراهم آوردن موجبات مشاركت روستانشينان در برنامه هاي توسعه ي روستايي،  امري 
الزم و ضروري است. در اين راستا تبيين و تحليل مباني نظري مشاركت روستايي 

براي دست اندركاران و برنامه ريزان توسعه ي روستايي،  بسيار كارگشا خواهد بود.
مشاركت در لغت و مفهوم

واژه ي «مشاركت»1 در لغت به معناي «باهم شريك شدن» و «شريك كردن 
ــتي،  1371: 1001]. در اصطالح نيز تعاريف گوناگوني از  ــت [بهش با هم» آمده اس
آن شده است. از جمله صاحب نظران مديريت بر اين باورند كه مشاركت،  درگيري 
ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي است كه آنان را برمي انگيزد، براي 
دست يابي به هدف هاي گروهي يكديگر را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك 

شوند [طوسي، 1370: 54].
اگر اين تعريف را بپذيريم، مشاركت داراي سه بخش مهم درگيري،  ياري دادن 
و شراكت در مسئوليت ها خواهد بود. منظور از مشاركت در جوامع روستايي،  شركت 

دادن روستانشينان در طرح هايي است كه گفته  مي شود به سود آن هاست.

ويژگي هاي قالب هاي مشاركت سنتي
مشاركت به شكل سنتي در قالب هاي گوناگون و متعدد براساس عرف، عادت،  
سنت و مذهب، براي همياري و همكاري،   به طور خودجوش در جامعه ي روستايي 

كشور وجود داشته است و پاسخ گوي بسياري از نيازهاي اساسي بوده و هست.
امانوئل تري2 زمينه هاي اين نوع مشاركت در ايران را در شش شاخه (شكار،  
كشت غالت،  دام پروري،  ماهي گيري، جمع آوري محصول و صنايع دستي) مي داند 

[تري،  1362: 40]. 
البته زمينه هاي مشاركت روستانشينان در ايران، به فعاليت هاي اقتصادي محدود 
ــاركت را به وضوح در موضوعات  ــود. مي توان جلوه هاي زيباي اين نوع مش نمي ش
ــوگواري ها،  عزاداري ها،  امور عام المنفعه (ساخت مسجد، مدرسه،   فرهنگي مانند س

حمام،  پل،  آب انبار،  قنات و... )  مشاهده كرد.
ــنتي در جوامع روستايي ايران نه تنها كارهاي سخت  قالب هاي مشاركت س
ــتا  ــا را براي مردم تحمل پذير مي كردند،  بلكه امور را براي مردم روس و طاقت فرس
كارا، اثربخش و گاه نشاط آور مي ساختند. در واقع مشاركت سنتي از نظر اقتصادي 
ــامان يافته شود و كارهاي  ــد، نيروي افراد يك كاسه و س ــبب مي ش و بهره وري س
ــود و كارايي الزم براي  ــته كننده و يكنواخت، به كاري دل انگيز و شاد بدل ش خس

دست يابي به هدف حاصل آيد.
هم چنين،  همكاري در روستا فرصت مناسبي فراهم مي آورد كه همكاران در 
شبانه روز ضمن كار، به عقده گشايي و دردل بپردازند و از يكديگر اطالعات جديد به 
دست آورند. يا اطالعات پيشين و اطالعات فرهنگي را مرور و جمع بندي كنند و از 

آن نتيجه بگيرند [فرهادي،  بي تا: 69].
ــاركت سنتي در ايران است كه  به عنوان نمونه،  (واره) يكي از قالب هاي مش
ــاركتي،  اعضا از  ــاير رواج دارد. در اين قالب مش ــتايي عش هنوز هم ميان زنان روس
ــوي ديگر خود را از كار اضافي آزاد  ــويي امكانات خود را افزايش مي دهند و از س س
مي سازند. زنان روستايي مي دانند كه بردن شير دام ها به واره،  وسيله ي مناسبي براي 
صرفه جويي در زمان براي توليد فراورده هاي لبني است. در مدتي كه شيرشان را به 

خانه ي (هم وارگان) مي برند، مي توانند وقت و نيروي خود را صرف كارهاي ديگري 
كنند [فرهادي، 1370: 159].

از سوي ديگر،  موجب مي شود تا ضمن تعامل با هم و آگاهي از وضعيت احوال 
ــير در منزل به علت كميت زيادتر از نياز آن،  پيشگيري  يكديگر،  از حيف و ميل ش

كنند. 
نمونه ي ديگر و شايد مهم تر، (سازمان بُنه) است كه كارامدترين و كهن ترين 
قالب مشاركتي در جوامع روستايي ايران محسوب مي شود. بُنه عبارت است از: يك 
ــتقل زراعي كه عده اي دهقان با سمت هاي مشخص اجتماعي، براساس  واحد مس
تقسيم كاري كه مبتني بر امتيازات اقتصادي و اجتماعي بود،  در يك يا چند قطعه 

زمين مشخص، به كشت و زرع مي پرداختند [صفي نژاد،  1368: 21].
ــيوه ي بهره برداري و كار  يكي از عوامل به وجودآوردنده ي (بنه ها) در ايران، ش
روي زمين با درنظرگرفتن تفاوت هاي اقليمي و در نظرگرفتن شرايط سخت طبيعي 
ــت. در مناطقي كه امكانات مساعد طبيعي وجود داشت،  زارعان با فعاليت   بوده اس
انفرادي به بهره برداي مطلوب مي رسيدند. اما در مناطق نامساعد طبيعي كه ميزان 
برداشت محصول در گرو كميت آب و شيوه هاي بهره برداي از آن بود،  بنه به صورت 
ــت و زرع،  به ويژه در چگونگي بهره برداري از آب، ظاهر  كارآمدترين طريقه ي كش
ــياري از روستاهاي ايران،  اساس  ــد [صفي نژاد،  1368: 13-14]. زيرا در بس مي ش
آبياري بر بهره گيري از قنات و نهرها استوار است. در اين روستاها،  طول نهرهايي 
كه آب را به زمين كشاورزي انتقال مي دهند،  بسيار زياد است و آبياري به شيوه ي 
فردي انجام پذير نيست. از اين رو،  استفاده از آب و آبياري مزارعي كه مالكيت آن ها 
و يا محصول كاشته شده در آن ها، متعلق به بيش از يك نفر است،  سبب تشكيل 

گروه هاي متشكل مي شود [فرهادي، 1371: 113].
براي فهم عظمت و تأثير بنه ها در اقتصاد كشاورزي ايران بايد گفت: به صورت 
براورد،  تا مقطع 1320 شمسي،  با جمعيت 14 ميليون نفر در آن مقطع، حداقل يك 
ميليون كشاورز ايراني در اين تعاوني هاي توليدي عضويت و مشاركت داشتند [همان، 

 ص 97-98].
هم چنين (گاتري) نوع ديگري از مشاركت سنتي در جوامع روستايي ايران بوده 
است كه نشانگر حس نوع دوستي پيشينيان است. در اين قالب مشاركتي در جوامع 
روستايي براي خانواده اي كه مرد كار (َورزا) نداشت،  گاتري مي بستند. شيوه ي عمل 
بدين  گونه بود كه چند خيش گاو با هم در يك روز،  زمين آن خانواده را شخم مي زدند 

و بذر مي كاشتند [علوي تبار،  1382: 85].
در واقع در شكل گيري قالب هاي مشاركت سنتي ايران،  عواملي چون شرايط 
ــخت محيطي و محدوديت منابع،  حس نوع دوستي و نياز به ارتباط و اطالعات،   س
هركدام به نوعي نقش آفرين بوده اند. ولي متأسفانه نقش اين گونه مشاركت هاي سنتي 
با توجه به تحوالت انجام گرفته در جوامع روستايي،  نسبت به گذشته كم رنگ تر شده 
است. به عبارت ديگر،  مشاركت هاي سنتي كمتر مي تواند پاسخ گوي نيازهاي امروزي 
ــتايي باشد. از اين رو مي طلبد فعاليت هاي روستايي در غالب هاي جديد  جوامع روس
مشاركتي در جهت توسعه،  سامان دهي و متشكل شوند. زيرا با تحوالت رخ داده در 
جوامع بشري، جوامع روستايي براي حفظ توان هاي محدود محيطي بيش از گذشته 
به مشاركت ولي در قالب هاي نوين نياز دارند؛  قالب هاي مشاركتي كه بتوانند ضمن 
شناسايي نيازمندي ها، محدوديت ها و توان هاي محيطي جوامع روستايي،  منابع و 
امكانات مادي و معنوي آن را به سوي توسعه ي پايدار در ابعاد اقتصادي، اكولوژي، 

 مكاني، فرهنگي و اجتماعي سوق دهند.
البته در سال هاي اخير تشكالت جديد مشاركتي در قالب شوراها و شركت هاي 

تعاوني روستايي درجامعه ي روستايي كشور شكل گرفته اند.

قالب هاي جديد مشاركت روستايي و ضرورت مشاركت روستايي ها
اين قالب هاي جديد مشاركتي كه از سوي سازمان هاي دولتي براي توسعه ي 
روستايي ارائه مي شود،  مأسفانه كمتر براي مشاركت روستاييان انگيزه ساز بوده اند. 
ــتاييان را به فعاليت وادارند. به عبارت  به همين دليل به محركي نياز دارند كه روس
ــتايي در اموري كه به سرنوشت و زندگي شان  ديگر،  بايد كاري كرد كه مردم روس
ــاركتي فعال داشته باشند و اين حق مسلم آن هاست. چنان كه  ارتباط مي يابد،  مش
در گزارش «كنوانسيون جهاني اصالحات و توسعه» كه در ژانويه ي سال 19797 
ــط «فانو» (F.A.O) در رم برگزار شد،  آمده است: مشاركت مردم در نهادها  توس
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ــي بشر است [كائوتري و  و نظام هايي كه حاكم بر زندگي آنان اند،  از حقوق اساس
ديگران، 1379:  63].

ــعه ي همه جانبه، مشاركت  ــت يابي به اهداف توس ــوي ديگر،  براي دس از س
ــت. زيرا بدون همكاري آنان،   ــتاييان در برنامه هاي توسعه بسيار ضروري اس روس
هرگونه طرح توسعه با مشكل روبه رو خواهد شد. بر اين مهم در گزارش اجالس 
كارشناسان كه درباره ي كمك به توسعه ي روستايي از ديدگاه نيازهاي اساسي در 
سال 1979 تشكيل شده بود،  چنين تأكيد شده است: براي دست يابي به هدف هاي 
ــعه ي روستايي همه جانبه، الزم است كه بي چيزان روستايي در تصميم گيري  توس
ــاركت در  ــاركت كنند. اين گونه مش ــل اجرا و حتي ارزيابي مش ــه ي مراح در هم

تصميم گيري ها بايد در سطح  توده ي مردم گسترش يابد [پيشين].

علل كم رنگي مشاركت روستاييان در برنامه هاي مشاركتي جديد
ــفانه در حال حاضر،  نه تنها روستاييان در تمام مراحل چرخه ي توسعه  متأس
نقش ندارند، بلكه برخي از نهادهاي مشاركتي جديد حالت نمايشي يافته اند. هرچند 
كه خوش بختانه علل كم رنگي مشاركت روستاييان تا حدود زيادي شناخته شده 
ــت و اغلب از بي سوادي،  كم سوادي،  كمبود اطالعات،  موانع زباني و فرهنگي،  اس
ــم و  ــاركتي، چش ــود وقت، بدبيني و بي اعتمادي به مجريان برنامه هاي مش كمب
ــنت گرايي و تعصب، به عنوان داليل عدم مشاركت نام  ــمي و رقابت،  س هم چش
ــود. ولي از نظر نگارنده،  علت اصلي كم رنگي مشاركت روستايي ها در  برده مي ش
برنامه هاي مشاركتي جديد، فقدان تالش مستمر و جدي مسئوالن امور در زمينه ي 
مشاركت است. زيرا غالباً از مشاركت وسيله اي بي خطر براي مشروعيت بخشيدن به 
برنامه ها و تصميمات اتخاذشده ي خود بهره مي برند. يا از نيرو و امكانات روستاييان 
استفاده مي كنند، بدون اين كه به عالئق مادي (اقتصادي و اجتماعي) مردم روستا 

كه مهم ترين عامل انگيزه ساز براي مشاركت است،  توجه شود. 
هوئين كائوتري3 در اين باره مي نويسد: «عالئق مادي مهم ترين انگيزه را 
تشكيل مي دهند. اگر فرد از بردن سهم عادالنه اي از نتايج فعاليت خود محروم باشد، 

به سختي مي توان از او خواست كه در راه رفاه و سعادت به طور فعال شركت كند و 
بدان متعهد شود. تمايل به تساوي در توزيع مزايا و فعاليت هاي مربوط به توسعه، نه 
تنها آرماني عدالت خواهانه است، بلكه پيش شرط توسعه ي پويا و متعادل محسوب 

مي شود» [كائوتري و ديگران، 1379: 3].
ــت نگاهي دوباره به قالب هاي مشاركت  براي درك اهميت موضوع بهتر اس
ــيم . براي مثال،  وقتي زنان عشاير بويراحمدي قالب مشاركتي  سنتي داشته باش
ــكيل مي دهند،  هدف آن ها اين است كه از امتياز آن بهره مند  ــير و هره) را تش (ش
شوند. از اين رو خانواده هايي كه دام كمتري دارند و امكان تهيه ي فراورده هاي لبني 
برايشان مشكل است،  شيرهاي خود را روي هم مي ريزند و به يك خانواده مي دهد. 
با اين كار، هم از حيف و ميل اندك شير خود جلوگيري مي كنند و هم در وقتشان 

صرفه جويي مي شود [علوي تبار، 1382: 57].
ــكيل گروه هاي (هم آب) است كه در آن،  به افرادي داراي  نمونه ي ديگر،  تش
زمين زراعي نزديك به هم،  نوبت آبياري به دنبال هم داده مي شد. هدف از اين كار 
آن بود كه كار ابياري آسان و از تلف شدن آب جلوگيري شود. در اين گروه ها آبياري 
از زمين هاي نزديك به منبع آب شروع مي شد و تا پايان كار با ياري يكديگر ادامه 

مي يافت [همان، ص 61].
ــت كه در قالب هاي جديد مشاركتي هم كه براي توسعه ي  بنابراين الزم اس
روستاها مطرح هستند به حفظ منافع اقتصادي-اجتماعي و زيست محيطي مردم 
نواحي روستايي توجه شود. براي مثال،  يكي از قالب هاي جديد مشاركتي كه براي 
توسعه ي روستايي در سال هاي اخير روي آن بسيار تأكيد مي شود،  مشاركت دادن 
ــگري روستايي است. در اين فرايند، مشاركت و  روستاييان در برنامه ريزي گردش
ــت. زيرا تصميم گيري بايد در جهت  ــري مردم محلي اجتناب ناپذير اس تصميم گي
ــت محيطي مردم منطقه صورت گيرد. در  حفظ منافع اقتصادي- اجتماعي و زيس

قالب هاي مشاركت سنتي در جوامع روستايي ايران 
نه تنها كارهاي سخت و طاقت فرسا را براي مردم 

تحمل پذير مي كردند،  بلكه امور را براي مردم روستا 
كارا، اثربخش و گاه نشاط آور مي ساختند
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ــگران روستايي را سرباري خواهند پنداشت كه منابع  غيراين صورت،  مردم گردش
ــود. اين طرز  ــود آن نصيب افراد غيربومي مي ش آن ها را مصرف مي كنند، ولي س
تفكر ممكن است بين جوامع ميزبان و ميهمان اصطكاك به وجود آورد. [قادري 

[42 :1383
پس بهتر آن است براي پيش گيري از اين گونه مشكالت و تسهيل مشاركت 
ــيدن به اهداف آن،  قبل از اجراي هر  ــتايي در برنامه هاي توسعه و رس مردم روس

برنامه ي مشاركتي،  از شرايط و پيش شرط هاي آن آگاهي حاصل شود.

شرايط الزم براي مشاركت هاي جديد
دكتر اس. اس. ماشي4، فارغ التحصيل دانشگاه «بيل» آمريكا و كارشناس 
مشاركت مردمي در توسعه ي بسياري از اجالس هاي سازمان ملل بر اين باور است 
كه بايد هنگام هرگونه كوشش براي نهادينه كردن مشاركت عمومي،  به اين چهار 

شرط عمده توجه داشت:
ــيم  ــه عامل تقس 1. ايدئولوژي يا بعد هنجاري: در اين حيطه،  روي س
ــعه ي خودگردان و فعاليت هاي اشتراكي  ــعه،  توس عادالنه ي درامد و امكانات توس

تأكيد مي شود.
ــاركتي در هر  2. بعد سـازماني يا نهادهاي مشـاركتي: نهادهاي مش
كشوري تحت تأثير جهت گيري ايدئولوژي،  ساختار اجتماعي،  تاريخ و فرهنگ شكل 
ــوراها، و نهادهاي  مي گيرند. اين نهادها مي توانند در قالب انجمن ها،  تعاوني ها،  ش

ديگر روستايي فعاليت كنند.
3. اطالعات كافي: اطالعات به سه دسته ي ايدئولوژيك، فني و عملياتي 
تقسيم مي شوند. در موضوع نخست،  هدف آگاه كردن مردم از تدابير سياسي و در 
موضوع دوم،  منظور انتقال اطالعات فني و مهارت هاي جديد توسط مأموران دولتي 
به روستاييان است،  تا اجراي طرح مشاركتي را بهبود بخشد. در موضوع سوم نيز 
مقصود آگاه كردن مردم از شيوه و زمان اجراي طرح ها و برنامه هاي نظارت مردم بر 

برنامه ها و اطالعات بازگشتي از روستاها به ادارات و برعكس است.
4. امكانات مادي و تخصصي ضروري: كه منظور هزينه ي طرح توسعه 
و وجود نيروهاي متخصص در منطقه و... است [كائوتري و ديگران،  1379: 151، 

با گزينش و اندكي تغيير].
ــرايط و امكاناتي وجود  ــتايي كشور،  يا چنين ش با اين وصف در جوامع روس
ندارد و يا اگر هست،  از ساختار مناسبي برخوردار نيست. براي مثال، نهاد مشاركتي 
(شورا) در روستاها وجود دارد،  ولي از ساختار مناسبي برخوردار نيست. زيرا گزينش 
و انتخاب اعضاي شورا به دليل داشتن دانش،  توانايي و تخصص نيست،  بلكه دليل 
انتخابشان،  بيشتر اجتماعي و رابطه ي قمي و قبيله ايشان است. در نتيجه،  توانايي 
انتقال ايدئولوژي مشاركتي يا اشتراكي كاركردن و مقابله با عادت ها و تعصبات غلط 

موجود را ندارند.
افزون بر آن،  شوراها از نظر قانوني،  مالي،  فني،  نيروي انساني، كارايي اداري، 
 نظارت برطرح ها و ... محدوديت هاي خاصي دارند كه بي توجهي به اين محدوديت ها 
و تراشيدن مخارج و سرمايه گذاري هاي بيش از حد، از توان درامدي شورا مي كاهد،  
تصويري ناخوشايند از ناكارامدي شوراها ارائه مي دهد و روند رشد و توسعه را مختل 

مي سازد [بافكار، 1383: 75]
به طور معمول، نه تنها شورا بلكه بيشتر نهادهاي مشاركتي جديد،  براي تأمين 
ــردم تصويب مي كنند،  به ندرت  ــوي م هزينه ي طرح هايي كه به نمايندگي از س
ــرمايه ي خاصي در اختيار دارند. آن ها به اعتباراتي متكي هستند كه دولت طي  س
ــوي ديگر،  ــن مي كند و در اختيار آن ها قرار مي دهد. از س ــه اي دوره اي تعيي برنام
ــهم مردمي در طرح هاي خودياري،  بسيار كند پرداخت   كمك هاي دولتي براي س

مي شود كه در نهايت به سرخوردگي عمومي مي انجامد.
همچنين، طرح هاي مشاركتي توسعه كه مردم روستايي عهده دار انجام آن ها 
ــوند، به دليل تأخير يا تقليل در ارسال وسايل و اطالعات فني،  غالباً جامعه  مي ش
عمل نمي پوشند. مأموران يا كارشناسان و مروجان طرح هاي توسعه كه مهارت هاي 
جديد را براي بهبود وضعيت روستانشينان منتقل مي كنند،  يا در روستاها نيستند و 
يا به دليل مشكالت حمل و نقل،  گاه و بي گاه در روستاها حضور مي يابند. از اين رو 
ــاوره و بحث و گفت وگو با آن ها  در اغلب موارد،  آن ها را بيگانه مي پندارند و از مش

خودداري مي كنند.

ــود، اين مأموران و مروجان طرح هاي توسعه، خود  ــاهده مي ش حتي گاه مش
ــد و از اطالعات  ــاركتي نديده ان ــترش فرهنگ مش آموزش هاي الزم را براي گس
ــاركت برخوردار نيستند. در حالي كه بنا  كافي براي گفت وگو و ترويج فرهنگ مش
ــاركت به سطح آموزش و  ــي مش به گفته ي هوئين كائوتري: «كارايي و اثربخش
صالحيت كساني كه در اين گفت وگوها شركت دارند،  به حجم اطالعات ارائه شده،  
و به زماني كه به بررسي هر موضوع خاص و سوابق آن اختصاص مي يابد،  بستگي 

دارد» [كائوتري و ديگران، 1379: 151].
به اين ترتيب تعجب آور نخواهد بود كه مشاركت در چنين طرح هايي رو به 
كاهش گذارد يا مشاركت جنبه ي نمايشي پيدا كند و جاي خود را به بي عالقگي 

دهد.

نتيجه
ــنتي در جوامع روستايي كشور،  ــاركت هاي س ــكل گيري خودجوش مش ش
ــرايط سخت محيطي بوده كه  ــي،  محدوديت منابع و ش برگرفته از نيازهاي اساس
نياز به همكاري و مشاركت را ضروري مي ساخته است. آن چه كه موفقيت اين گونه 
مشاركت ها را تضمين مي كرد، سازگاري با عاليق و روحيات مردم بومي روستايي 
ــتگي به اعتبارات دولتي، به حفظ منافع اقتصادي- اجتماعي و  بود كه بدون وابس
زيست محيطي روستاييان مي انجاميد. ولي در حال حاضر اغلب قالب هاي مشاركتي 
جديد فاقد اين ويژگي ها هستند كه نتيجه ي آن،  دلسردي روستاييان و كم رنگي 

مشاركت آنان در برنامه هاي توسعه روستايي است.
بنابراين اگر طالب نهادينه شدن مشاركت همه جانبه ي روستاييان در طرح هاي 
ــعه ي روستايي هستيم،  بهتر است ضمن حفظ منافع اقتصادي- اجتماعي و  توس
ــتايي،  با فراهم كردن امكانات الزم و توجه به  ــت محيطي مردم نواحي روس زيس
پيش شرط هاي مشاركت، بستري مناسب براي مشاركت پايدار آنان فراهم آوريم. به 
يقين وجود فرهنگ ارزشمند ديني و ادبيات غني كشور،  و با بهره گيري از تجربيات 
پيشگامان مشاركت هاي نوين،  خيلي سريع تر و بهتر از ديگران خواهيم توانست به 

اهداف توسعه ي روستايي نايل آييم.
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اشاره
نشست يك روزه ي«هم انديشي استان هاي منتخب تأليف كتاب هاي استان شناسي»، 
روز چهارشنبه 28 مهر ماه در«دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي» آموزش و پرورش 
ــد. اين نشست در ادامه ي كارگاه هاي آموزشي گروه جغرافيا تشكيل شد و در  برگزار ش
آن كارشناسان و متخصصان دفتر تأليف و مؤلفان شش جلد كتاب هاي استان شناسي از 
استان هاي قم، تهران، فارس، اصفهان، گيالن و كردستان، تجربيات خود را در زمينه ي 
تأليف كتاب درسي با مؤلفان ديگر استان هاي كشور كه در آغاز راه تأليف اين كتاب تازه 

قرار دارند، در ميان گذاشتند.
كتاب هاي استان  شناسي، با هدف ايجاد نگرش مثبت و صحيح در دانش آموزان 
نسبت به مسائل جغرافيايي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مردم شناسي و گذشته ي تاريخي 

هر استان تأليف و جاي گزين كتاب جغرافياي استان در پايه ي دوم دبيرستان خواهد شد.
دل بستگي بيشتر دانش آموزان به شهر و استان محل زندگي شان، ناشي از شناخت 
ويژگي هاي گوناگون استان است. چنين شناختي شكل دهنده ي روحيه ي وطن پرستي 
و هويت ملي آنان است كه برنامه ي درسي استان شناسي مي كوشد به آن جامعه عمل 

بپوشاند.
كورش اميري نيا، كارشناس مسئول گروه جغرافيايي دفتر تأليف نخستين سخن ران 
اين نشست بود. وي ضمن خير مقدم به حاضران، گزارشي از روند كار تأليف كتاب هاي 

استان شناسي ارائه كرد.
«اميري نيا» مؤلفان شش كتاب استان شناسي تأليف شده را خط شكنان اين عرصه 
خواند و از زحمات آنان تقدير كرد و افزود:«در تاريخ دانش جغرافياي ما، شايد تنها يك 
راهنماي برنامه ي مصوب در شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه شده باشد كه همين 
راهنماست. بايد به تهيه كنندگان اين برنامه تبريك گفت. كار تأليف، كار مهم و سنگيني 

است، اما زيبايي هاي خاص خودش را دارد.»
كارشناس مسئول گروه جغرافيايي دفتر تأليف، سپس به طور مختصر برنامه ي اين 

نشست يك روزه را بيان كرد.
نشست با سخنان جمالى فر، قائم مقام مدير كل دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب 
درسي ادامه يافت. وي با تشكر از اعضاي دفتر تأليف و مؤلفان كتاب هاي استان شناسي، با 
اشاره به مراحل متفاوت تأليف كتاب درسي و محك خوردن كتاب در اين مراحل، اظهار 
داشت:«شش كتاب استان شناسي تأليف شده، از نظر پژوهشي، علمي، برنامه ريزي و... 
محك هاي زيادي خورده اند و مي توان گفت، از نظر محتوا و مفاهيم مورد استفاده در كتاب 
بسيار منطقي هستند. روح كتاب هويت ملي را مطرح مي كند و در مجموع كار ارزشمندي 
توليد شده است. با توجه به آزمايشي بودن اين كتاب ها، مي توان با استفاده از همت، تجربه و 

دانش مؤلفان، كاستي هاي احتمالي آن ها را نيز برطرف كرد و بر غناي آن ها افزود.»
انطباق محتواي كتاب درسي با راهنماي برنامه ي درسي

 گزارش نشست«هم انديشي استان هاي منتخب تأليف كتاب هاي استان شناسي»:

راهنماست
است، اما زي
كارش

نشست يك
نشس
درسي ادامه
اشاره به مر
داشت:«ش

محك هاي
بسيار منط
توليد شده
دانش مؤلف
انطب
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معلمانــي كه مؤلــف شدند
مطمئن هستيـد؟ معلم جغرافيـا؟ مؤلف؟ 
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«چگونگي انطباق محتواي كتاب استان  شناسي با راهنماي برنامه ي درسي» عنوان 
بخش بعدي نشست بود. دكتر محمود معافي، سخن ران اين بخش، با اشاره به اين كه 
توليد محتواي كتاب درسي، راهنماي معلم و ساير امكانات آموزشي بايد براساس نقشه اي 
مصوب و قانوني صورت بگيرد كه همان راهنماي برنامه ي درسي است، افزود:«راهنماي 
برنامه ي درسي از منطق و ضرورت توليد اين برنامه ، رويكرد حاكم بر آموزش، موضوعات 
كليدي، روش ها و منابع ياددهي و يادگيري، نظام ارزش يابي و صالحيت هاي علمي بحث 

مي كند.»
ــن گونه توضيح  ــي را اي ــتان و استان  شناس ــر معافي تفاوت جغرافياي اس  دكت
داد:«جغرافياي استان ويژگي هاي جغرافيايي يك واحد سياسي به نام استان را بيان مي كند، 
اما استان شناسي، ديدگاهي بين رشته اي را نسبت به همان واحد ارائه مي دهد و استان را از 
منظر هاي گوناگون مانند جغرافيا، فرهنگ، تاريخ، مردم شناسي و جامعه شناسي مورد مطالعه 

قرار مي دهد و نگاهي تلفيقي دارد.»
دكتر معافي در ادامه ي صحبت، به ذكر مالحظاتي پرداخت كه الزم است در تأليف 

كتاب استان شناسي مورد توجه قرار گيرد.
ــه، دكتر باي، كارشناس مسئول گروه هماهنگي دوره ي  سخن ران بعدي جلس
متوسطه ي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي بود. او با تأكيد بر بي نظير بودن 
ــي در نظام آموزش و پرورش كشور، اظهار  ــي استان شناس تجربه ي تأليف كتاب درس
ــت:«اگر به طور متوسط براي هر كتاب استان شناسي پنج مؤلف در نظر بگيريم،  داش
وظيفه ي گروه جغرافيا اين است كه در فرايندي سه ساله، 150 مؤلف تربيت كند كه كار 

بسيار بزرگ و سنگيني است.»
وي به مؤلفان توصيه كرد ايجاز و اختصار را در تأليف كتاب درسي در نظر داشته باشند 
و از ابزار هاي آموزشي مانند عكس بيشتر استفاده كنند. به عالوه اظهار اميدواري كرد كه 12 
استان جديد نيز مانند شش استان ديگر، بتوانند با موفقيت مراحل تأليف كتاب را پشت سر 

بگزارند و به استاندارد هاي الزم در تأليف كتاب دست يابند.
چگونه كتاب درسي تأليف كنيم؟

«چگونه يك كتاب درسي تأليف كنيم؟» عنوان بخش بعدي اين نشست بود. دكتر 
مهدي چوبينه، سخن ران اين بخش، ابتدا كتاب درسي را معرفي كرد و سپس با بيان 
تفاوت هاي كتاب هاي درسي و غيردرسي، به بحث درباره ي محتوا و برنامه ريزي درسي 

پرداخت.
چگونگي انتخاب محتوا، معيار هاي انتخاب محتوا، نمونه هايي از معيار هاي انتخاب 
محتوا، سازمان دهي محتوا، معيار هاي سازمان دهي محتوا و ارتباطات افقي و عمودي 
محتواي درسي، از ديگر عناوين مطرح شده در اين بخش بود. بخش بعدي اين نشست به 
كارگاه آموزشي توليد ماكت كتاب درسي پرداخت و پس از آنان، خانم دكتر شوكت مقيمي 
توصيه هاي كارشناسانه ي خود را براي تأليف كتاب هاي  استان شناسي مطرح كرد. بخش 

گفت و گــــــــوپاياني نيز به ارائه گزارش  كار گروه هاي حاضر در نشست اختصاص يافت.
پاي حرف هاي مؤلفان كتاب هاي استا ن شناسي

در حاشيه نشست«هم انديشي استان هاي منتخب تأليف كتاب هاي استان شناسي» 
به سراغ شش مؤلف خط شكن در اين حوزه رفتيم و پاي درد دل ها و توصيه هاي آنان 

نشستيم. در ادامه خالصه اي از اين گفت و گو ها را مي خوانيد.
بودجه ي ناكافي!

ــز در تأليف  ــش از اين ني ــان كه پي ــتان اصفه ــي اس ــرگروه درس جغرافياي س
كتاب«جغرافيايي استان اصفهان» همكاري داشته 
است، مشكالت تأليف كتاب«استان شناسي» را 
چنين برشمرد:«مشكالت را مي توان به چند بخش 
ــي از آن ها در حيطه ي اجرايي  تقسيم كرد. بخش
وجود داشتند، بخشي مربوط به برنامه ريزي مي شدند 
و بخش ديگري مشكالت مالي طرح بودند. اگر از 
بحث مالي شروع كنيم، بايد بگويم ميزان بودجه ي 

در نظر گرفته شده براي اين كار بسيار كم بود.»
محسن ربيعي در اين باره اظهار داشت:«از 
بين اعضاي گروه هفت نفره ي ما كه شش نفرشان 
ــه اين كتاب فعاليت  ــورت مداوم براي تهي به ص
كردند، چهار نفر عضو هيئت علمي دانشگاه بودند 
و ما مديون همراهي و ارتباط دوستانه ي آن ها هستيم. چون عمًال چيزي براي پرداخت 
حق الزحمه ي آن ها باقي نماند و عمده ي پولي كه دريافت كرديم، صرف تهيه ي نقشه هاي 

GIS، تايپ و تكثير رنگي و بازديد هاي ما از مناطق استان شد.» 
مسئول دبيرخانه ي راهبردي درس جغرافيا در كشور، مشكالت ديگر موجود را چنين 
توصيف كرد:«بسياري از سازمان ها و ادارات درباره ي كار ما اطالع درستي نداشتند و تصور 
مي كردند ما براي خودمان كتاب مي نويسيم براي توجيه اين دسته از افراد انرژي زيادي 
صرف مي شد. حتي افرادي كه توجيه شده بودند، اطالعات مورد نياز ما را نداشتند. مثًال 
سازمان آب منطقه اي همكاري خوبي با ما داشت و قول داده بود، تمامي اطالعات مورد 
نياز ما را در اختيارمان قرار دهد. اما نقشه ي كلي رود خانه هاي استان را در اختيار نداشت. در 
 ،GIS اين جا من مجبور شدم اطالعات تك تك رود خانه ها را بگيرم و آن ها را در فضاي
تركيب كنم و يك نقشه ي واحد توليد كنم كه كار وقت گيري بود و به تخصص خاصي 

نياز داشت.»
ربيعي، با اشاره به تفاوت آمارهاي موجود در ادارات مختلف اظهار داشت:«بخش 
عمده اي كار ما با استفاده از آمار و اطالعات سازمان هاي مختلف انجام مي شود كه در 
ــتيم از كدام آمار در كتاب درسي  برخي موارد، آمارها با هم متفاوت بودند و ما نمي دانس

استفاده كنيم.»
مؤلف كتاب«استان شناسي اصفهان»، تأليف كتاب درسي را تخصص ويژه اي دانست 
و در اين باره گفت:«مؤلفين كتاب هاي درسي بايد دوره هايي را به صورت كارگاهي و به 
تدريج بگذرانند. با كار تأليف كتاب درسي آشنا شوند. ما اين دوره ها را به طور نسبي در تهران 

گذرانديم، اما زمان و انرژي زيادي بود تا همكارانمان رانيز در اين خصوص توجيه كنيم.»
وي در ادامه افزود:«امكان دست رسي فيزيكي به بسياري از نقاط استان براي گروه 
تأليف ممكن نبود. به همكاراني كه مي خواهند كار تأليف كتاب استان شناسي را آغاز كنند، 

توصيه مي كنم از آغاز به اين نكات توجه داشته باشند و فكري براي آن بكنند.»
سرگروه جغرافيايي استان اصفهان درباره ي نحوه ي انتخاب اعضاي گروه تأليف 
گفت:«ما در يك فراخواني سراسري، تمام متخصصان استان را به همكاري دعوت كرديم 
و حتي به صورت فردي با اشخاصي كه پيش از اين كتابي مشابه تأليف كرده بودند، تماس 
گرفتيم. اما برخي افراد به خاطر مسائل مالي و اين كه ما قدرت پرداخت حق الزحمه ي 
كارشان را نداشتيم، تمايلي به همكاري نشان نداند. البته بسياري از همكاران نيز بدون هيچ 

چشم داشت تا آخر كار داوطلبانه با ما همراهي  كردند. در مجموع استقبال خوب بود.» 
كفش آهنين به پا كنيد!

ربيعي به مؤلفين جديد توصيه كرده:«دوستان ما بايد توجه داشته باشند كه كار را به 
صورت تعريف شده آغاز كنند و ابالغي با عنوان«مؤلف كتاب» يا«مسئول تيم تأليف» 
براي آنان صادر شود. الزم است دفتر تأليف از اداره ي كل آموزش و پرورش استان بخواهد 
آنان را به تمامي ادارات و سازمان ها معرفي كند، بعد از اين به عنوان شخصيت حقوقي كار 
را پي گيري كنند. عالوه بر اين، دوستان در انتخاب اعضاي گروه تأليف دقت كنند، چون 
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قالب هاي مدنظر دفتر تأليف را هم در آماده سازي كتاب، در نظر مي گرفتيم.» زهره صداقت 
معتقد است كه در اين مدت زمان كوتاه، گروه هاي تأليف كار خيلي خوبي انجام داده اند. 
او تنها مشكل گروه تأليف استان فارس را اين گونه بيان كرد:«ما در تأمين منابع تصويري 
مورد نيازمان، مانند عكس، نقشه و... با مشكل مواجه بوديم. از جمله، خودمان نمي توانستيم 
عكس هاي مورد نياز از فصل هاي متفاوت استان را در مدت زمان تأليف كتاب تهيه كنيم. در 
استفاده از عكس هاي شخصي و يا سازماني نيز با محدوديت هايي مواجه بوديم. به عالوه، 

نقشه هاي GIS، استان فارس هم به اندازه ي كافي كامل نبودند.»
ــي فارس در پايان به مؤلفان جديد كتاب هاي  سرگروه تأليف كتاب استان شناس

استان شناسي توصيه كرد:«صبور باشند و در برابر انتقادات انعطاف به خرج دهيد.»

استفاده از اطالعات ادارات
ــتان»،يكي از مشكالت گروه تأليف را  ــرگروه درس«جغرافياي استان كردس س
ــي نداشتن به نقشه هاي GIS استان و عدم تأمين منابع مالي براي تهيه ي  دست رس
آن ها عنوان كرد و افزود:«يكي از همكاران ما اين 
نقشه ها را تهيه كرد، اما منابع مالي براي پرداخت 
حق الزحمه به او پيش بيني نشده بود. مشكل ديگر 
تهيه ي عكس هاي مورد نياز بود. عكاس چنين 
كتابي، هم بايد ديد جغرافيايي داشته باشد و هم 
ــراردادي با يكي از  ديد هنري. به اين منظور، ق
ــانس عكاسي داشت،  همكارانمان كه فوق ليس
ــه ي محدودي در اختيار  منعقد كرديم. اما بودج
داشتيم كه البته با كمك سازمان آموزش و پرورش 

اين مشكل تا حدودي حل شد.»
جمال ايراني در بخش ديگري از سخنانش 
اظهار داشت:«البته استفاده از اطالعات ادارات و 
سازمان هاي ديگر كمي با مشكل مواجه شد. چون اعضاي گروه تأليف، ابالغ با حكم 
رسمي نداشتند تا در مواجه به ادارات و سازمان ها ارائه دهند و مجبور بودند با استفاده از روابط 
شخصي خود، مشكالتشان را حل كنند.» سرگروه تأليف كتاب«استان شناسي كردستان» 
با اشاره به مشكالت بازديد هاي ميداني گفت:«اصوالً موضوعات جغرافيا به گونه اي هستند 
كه حتماً پس از مشاهده ي عيني بايد درباره ي آن ها بحث كرد. اما ما از لحاظ صدور مجوز 
مأموريت محدوديت داشتيم. البته اين مشكل هم به كمك مسئوالن بخش هاي اداري و 

مالي به گونه اي حل شد.»
ايراني، ضمن تأكيد بر كوتاه بودن زمان آماده سازي كتاب استان شناسي كردستان 
اظهار داشت:«عالوه بر مدت زمان كوتاه، ما به علت كار در فصل تابستان، نتوانستيم از 

بسياري از پديده ها مانند بهمن عكس مناسبي تهيه كنيم.»
سرگروه جغرافياي استان كردستان به مؤلفين جديد كتاب هاي استان شناسي توصيه 
كرد پيش از آغاز كار تأليف، بخش هاي گوناگون اداره ي كل آموزش وپرورش را توجيه 
كنند. وي در اين باره گفت:«اگر مسئوالن آموزش و پرورش از روند كار شما مطلع باشند، نه 
تنها در صورت لزوم به شما كمك مي كنند، بلكه مي توانند اعضاي گروه را به ساير ادارت 

و سازمان ها معرفي كنند.»
دقت در تعيين اعضاي گروه

جمال ايراني از سرگروه هايي كه مي خواهند كار تأليف كتاب هاي استان شناسي را آغاز 

اين كتاب بايد تلفيقي از ديدگاه هاي جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي و.. را درباره ي استان 
انتقال دهد.»

مؤلف استان شناسي اصفهان در ادامه از مؤلفين جديد خواست صبر و حوصله داشته 
باشند. او گفت:«مؤلفان بايد از همين ابتدا كفش آهني بپوشند، چون بايد مدام از اين اداره 
به آن اداره بروند. مدام بايد باك بنزين اتومبيلشان پر باشد. نكته ي ديگر اين است كه هر 
كار نويي كه انجام مي شود، با عكس العمل هاي گاه نامطلوب و تندي از طرف جمعي از 
مخاطبين مواجه شد. با در نظر گرفتن اين نكته، دوستان مي توانند از ديدگاه هاي مخالفشان 

براي اصالح كتاب ها استفاده كنند.»
محسن ربيعي با اشاره به اهميت تأليف كتاب هاي درسي اظهار داشت:«تأليف كتاب 
درسي، تنها نوشتن كتاب نيست، بلكه تربيت نسلي از جامعه است. گروه تأليف بايد با تمام 
وجود كار كند تا نتيجه ي كار به تقويت باور و اراده ي ملي دانش آموزان بينجامد. مهارت هاي 
علمي را در وجودشان تقويت كند، نگرش هاي توحيدي و خداپرستانه در آن ها به وجود آورد، 

و در يك كالم، آن ها را براي زندگي بي قيد آماده كند.»
مؤلف كتاب استان شناسي اصفهان، با اعالم رضايت از نتيجه ي كار چندين ماهه ي 
گروهش گفت:«من نمره ي تقريباً كاملي به اعضاي گروه مي دهم. نمي گويم كه كتاب 
بي نقصي تأليف كرده ايم، اما حاصل تالش شبانه روزي همكاران است. البته ما كار تصحيح 
كتاب را نيز آغاز كرده ايم و اميدواريم با اتمام اين كار كه دست كمي از تأليف ندارد، كار 

بي نقصي ارائه دهيم.»

بچه هانمي خواهند جغرافي دان شوند  !
زهره صداقت به ساير گروه هاي تأليف كتاب استان شناسي توصيه كرد، در درجه ي 
اول دانش آموزان را در نظر بگيرند. او افزود:«مؤلفان 
بايد بدانند كه بچه ها نمي خواهند جغرافي دان شوند 
و فقط كافي است اطالعات خوبي درباره ي استان 
ــند؛ اطالعاتي كه باعث  ــان داشته باش زندگي ش
شود آن ها به خودشان، هويت ملي شان و ايراني 

بودن شان افتخار كنند.»
سرگروه جغرافيايي استان فارس در اين باره 
گفت:« دانش آموزان ما بايد پشتوانه  هاي مذهبي و 
ملي استان محل زندگي شان را خيلي خوب بشناسند 
و با توان هاي محيطشان آشنا باشند. عالوه برآن، 
بيان توان ها و محدوديت ها بايد به گونه اي صورت 
گيرد كه دانش آموز بتواند هنگام انتخاب رشته براي دانشگاه، به درستي تصميم بگيرد. ببيند 
كه با توجه به امكانات و محدوديت هاي استان، چه رشته اي را انتخاب كند. تا در آينده بتواند 
يكي از مشكالت استان خودش را حل كند.» صداقت زاده در اين خصوص افزود:«اين 
كتاب بايد دانش آموز را بر سر ذوق بياورد و او را افسرده نكند. بيان مشكالت نبايد به گونه اي 
باشد كه دانش آموز را در جاده اي بن بست رها كند. حتي بدترين مشكالت استان را بايد به 

گونه اي بيان كرد كه دانش آموز به ارائه ي راه حلي براي آن تشويق شود.»
سرگروه درس جغرافياي استان فارس، با اشاره به همكاري خوب تمامي سازمان ها 
و ادارات اين استان اظهار داشت:«من از لحاظ اجرايي مشكل نداشتم. تنها مشكلي كه با 
آن روبه رو بودم، بي تجربگي در زمينه ي تأليف كتاب درسي بود. هر كدام از سرگروه هاي 
جغرافيا، يكي دو كتاب نوشته اند، اما هيچ كدام از ما كتاب درسي ننوشته بوديم. ما بايد 
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كنند خواست كه در انتخاب اعضاي گروه تأليف دقت كنند. او افزود:«كساني را به عنوان 
همكار گروه تأليف انتخاب كنيد كه اهل كار باشند. برخي افراد با وجود داشتن درجه ي علمي 
باال، به داليل متفاوت، مانند مشغله ي زياد، نمي توانند به پيشرفت كار كمك كنند. بررسي 
مداوم و مرتب محتواي علمي نيز بسيار ضروري است. چون اگر هر عضو گروه كار، تأليف 
يكي از بخش ها را بر عهده بگيرد، در پايان كار جمع بندي اين بخش ها كار مشكلي خواهد 
بود. بهتر است هر گروه يك درس را به عنوان الگو تهيه كند و پس از مرور و بررسي، بقيه ي 

دروس را با استفاده از آنان آماده سازد.»
مؤلف كتاب استان شناسي كردستان، از كليات كتابي كه تهيه كرده، راضي است، اما 
فكر مي كند، در صورت استفاده از عكس ها و نقشه هاي با كيفيت تر، كتاب بهتر مي شد. 
او با تأكيد بر اين موضوع گفت:«البته در اين مرحله هم ما تمام توانمان را براي تهيه ي 
عكس هاي  با كيفيت به كار برديم، اما كيفيت نهايي عكس هاي چاپ شده، گاه از نسخه ي 

اصلي آن ها پايين تر بود.»

پروژه بايد مسئول داشته باشد
ــاره به اهميت صدور ابالغ رسمي  ــرگروه درس جغرافياي شهر تهران، با اش س
ــي  ــراي مؤلفين كتاب هاي استان شناس ب
گفت:«اداره ي كل آموزش و پرورش براساس 
ــه ادارات و  ــان را ب ــن، بايد آن ــالغ مؤلفي اب
سازمان هاي استان معرفي كند. در غير اين 
ــوند  ــورت، برخي از ادارات حاضر نمي ش ص
ــروه تأليف كتاب  ــد و به گ ــكاري كنن هم

اطالعات بدهند.»
نازيا ملك محمـودي نيز با تأكيد بر 
ــه ي اختصاص يافته به  ناكافي بودن بودج
اين طرح گفت:«ما نتوانستيم حق الزحمه ي 
همكاران فعال در طرح را براساس قراردادهايي 
كه با آن ها امضا كرده بوديم، بپردازيم. اين در حالي است كه بسياري از هزينه هاي كار 
اصًال در نظر نگرفتيم. اما مهم تر از اين ها، موضوع نامشخص بودن مسئول پروژه بود. من 
معتقدم، نام مسئول پروژه كه كار جمع بندي و بسياري از پي گيري هاي طرح را برعهده 

دارد، بايد جايگاه متفاوتي نسبت به ساير اعضاي گروه داشته باشد.»
مؤلف كتاب«استان شناسي تهران» به مؤلفان كتاب هاي جديد توصيه كرد:«مؤلفان 
ــند، چون بخش اعظم  ــته باش حتماً بايد قرارداد جداگانه اي براي تهيه ي عكس داش
كتاب هاي جغرافيا را عكس تشكيل مي دهد. عالو ه بر اين، از حداقل افراد در گروه استفاده 
كنند. هر چه تعداد افراد بيشتر شود تشتت آراء نيز بيشتر خواهد شد. بعد از مشخص شدن 

اعضا نيز الزم است شرح وظايف همه را به صورت جزئي مشخص كنند.»
ملك محمودي، با اشاره به فرصت چهار ماهه اي كه براي نقد كتاب استان شناسي 
تهران براي همكاران در نظر گرفته شده است، گفت:«من به گروه تأليف نمره اي در حد 
ـ17 مي دهم، اما اگر كار نقص دارد به اين دليل است كه كار اول گروه تأليف بوده  18

است. من اميدوارم ويرايش دوم اين كتاب آن را به نمره ي20 برساند.»

ارتباطات بيشتر با ادارات
سرگروه درس «جغرافياي استان قم» با اشاره به داوطلب بودن اين استان براي انجام 

ــي  اولين مرحله ي تهيه ي كتاب هاي استان شناس
گفت:«من با انگيزه ي معرفي هرچه بهتر استان قم 
به دانش آموزان، براي انجام اين كار پيش قدم شدم 
ـ80 درصد از كار انجام شده، رضايت  و تا حدود 90
دارم. دانش آموزان كالس هايم و همكاران نيز از اين 

كتاب احساس رضايت كرده اند.»
ــكالت كار تهيه ي  محسن يوسفي، مش
كتاب«استان شناسي قم» را چنين برشمرد:«برخي از 
ادارات و سازمان ها اطالعات مورد نياز ما را در اختيار 
ما قرار نمي دادند. ما عكسي در اختيار نداشتيم و من 
از عكس هاي شخصي ام استفاده كردم كه آن ها را طي پنج سال به همين منظور تهيه 
كرده بودم. من بخش عمده اي از كار را خودم انجام دادم تا هزينه هاي كمتري داشته باشيم. 

تهيه ي نقشه هاي GIS  و تايپ مطالب كتاب از جمله ي اين فعاليت ها بود.»
ــي قم به مؤلفين جديد اين كتاب ها توصيه كرد، ارتباط  مؤلف كتاب استان شناس
بيشتري با سازمان ها و ادارات داشته باشند و به مطالب اينترنتي قناعت نكنند. او در اين باره 
افزود:«دفتر تأليف با صدور معرفي نامه براي مؤلفان جديد، مي تواند در اين خصوص گام 
مؤثري بردارد و آن ها را به سازمان هاي گوناگون معرفي كند. در غير اين صورت، اعضاي 

گروه تأليف براي جمع آوري اطالعات زحمات زيادي را بايد متحمل شوند.»

كمبود زمان 
هاجر احمدي، سرگروه درس جغرافيا در استان گيالن،  درباره ي انتخاب استان 
محل خدمتش براي تأليف كتاب«استان شناسي» 
گفت:«وقتي شنيدم استان ما براي تأليف كتاب جديد 
انتخاب شده است، جا خوردم. چون ترجيح مي دادم 
در گروه دوم استان هايي باشم كه كتاب استان شناسي 

را تأليف مي كنند.»
ــف  تألي ــگام  هن در  را  ــكالتش  مش او 
ــي گيالن» اين گونه توصيف  كتاب«استان شناس
ــود كه ما دبير  ــكل ما اين ب كرد:«بزرگ ترين مش
بوديم و روند انجام كارهاي اداري را به خوبي نمي 
دانستيم. من سابقه ي سرگروهي كمي داشتم و كار 
برايم مشكل تر بود. عالوه بر اين، به دليل كمبود زمان 
ما نتوانستيم از نقشه هاي GIS استان گيالن به 
طور كامل استفاده كنيم و مجبور شديم برخي از نقشه هاي مورد نظرمان را با استفاده از 
photoshop تهيه كنيم.» سرگروه درس جغرافياي استان گيالن در ادامه افزود:«مشكل 
ديگري هم وجود داشت. ادارات و سازمان ها توقع داشتند كارها براساس نامه نگاري انجام 
شود كه زمان بر بود. سخت گيري نمي كردند، اما باعث مي شد روال كار به كندي پيش 

برود.»
احمدي در مورد مدت زمان تأليف كتاب اظهار داشت:«هفت نفر عضو گروه تأليف 
كتاب استان شناسي گيالن در يك ضرب العجل سه ماه كار را به انجام رساندند كه مدت 

زمان كمي بود. كار تهيه ي نقشه ها به تنهايي زمان زيادي الزم داشت.»
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گسترش مفاهيــم كتب درسى

كليـد واژه ها: انعطاف پذيرى، توسعه ى پايدار، مخاطرات طبيعى، كاهش 
مخاطرات شهرى، شهرهاى انعطاف پذير.

مقدمه
ــي از مخاطرات طبيعي سرسام آور است.  ــارت هاى بين المللي ناش خس
ــى در سال 2001، درباره ى خسارت هاى مخاطرات طبيعي،  اخيراً يك بررس
ــاره مي كند كه كشته شدن 25هزار نفر، 36 ميليارد  به 700 بالي طبيعي اش
دالر خسارت اقتصادي و 115 ميليارد دالر خسارت بيمه اي را در پى داشته 
ــارات در محل هاي پرمخاطره شناخته  ــت. [مونيخ،2001]. اكثر اين خس اس
ــيالبي، مناطق زلزله خيز و خطوط ساحلي در  ــده اي از قبيل دشت هاي س ش
ــيب پذير  ــكونتگاه هاي آس معرض «هاريكان» روي داده اند؛ مناطقى كه س
ــهري در مجاورتشان قرار داشتند. آيا ما بايد اين خسارات را تحمل كنيم  ش
ــازمان ملل در مورد  يا راه حلي براي كاهش تأثيرات آن ها بيابيم؟ گزارش س
ــدار(2001)، اين مفاهيم را به خوبي  ــعه ى پاي وضعيت بالياي طبيعي و توس
ــعه ى پايدار و ابزارهاي بين المللي مي تواند بدون در  ــن مي كند: آيا توس روش

ــرات طبيعى در كاهش فقر و  ــى از مخاط نظر گرفتن زيان ها و تأثيرات ناش
ــد؟ ــت محيطي موفق باش حفاظت زيس

ــي از  ــارات ناش ــياره تحمل هزينه هاي رو به افزايش و خس آيا اين س
ــت.  ــخ كوتاه، خير اس بالياي طبيعي را دارد؟ پاس

ــدف دوجانبه اعمال  ــات كاهش باليا بايد با يك ه ــت ها و اقدام سياس
ــر مخاطرات  ــه انعطاف پذير بودن در براب ــاختن جوامع ب ــوند: 1. قادر س ش
ــعه، آسيب پذيري در برابر اين  طبيعي؛ 2. اطمينان از اين كه تالش هاي توس

ــد.  ــش نمي ده ــرات را افزاي خط
ــهري را با هدف ايجاد  مقاله ى حاضر، يك راهبرد كاهش مخاطرات ش
ــرد، تمرين عملى كاهش  ــر مطرح مي كند. اين راهب ــهرهاي انعطاف پذي ش
مخاطره و تعريف شهر انعطاف پذير است. مقاله داليل اهميت انعطاف پذيري 
و چگونگي اعمال اصول آن را در عناصر فيزيكي و اجتماعي شهرها بررسي 
ــت كاهش بال براى  و ارزيابي مى كند و با ارائه ى اصالحاتي در  طرح سياس
افزايش انعطاف پذيري پايان مي يابد. كاهش مخاطره تنها مرحله ى مديريت 

دكتر ديويد گادز چاك/دانشگاه كاروليناى شمالى
ترجمه ى احمد مصطفى پور / كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى
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ــده اند.  براساس  ــكيل ش ــتم هاي زنده تش ــته و سيس اجتماعي به هم پيوس
ــه ى بالياي اخير مي دانيم كه توانايي برون رفت از يك بال بدون هرج  تجرب

ــت. ــهري آمريكا، از اهميت روزافزوني برخوردار اس و مرج در مناطق ش
ــردي كاهش مخاطره ى  ــتم راهب گادزچـاك و همكارانش يك سيس
ــتم ايجاد اجتماع هاي انعطاف پذيرى  پايدار را مطرح مي كنند. هدف اى سيس
ــت كه قادر به مديريت رويدادهاي شديد هستند. همان گونه كه شكل1  اس
ــيده اند  ــتم درون حكومتي را به تصوير كش ــان مي دهد، آن ها يك سيس نش
ــك گزارش  ــيله ى ي ــدار فدرال، به وس ــعه ى پاي ــت توس ــه در آن، سياس ك
ــت تا به  ــده اس ــي و مناطق 1FEMA اعمال ش ــري مل ــال خطرپذي احتم
ــي كمك كند.  ــل مخاطرات ايالتي و محل ــؤليت تعدي ــاد ظرفيت و مس ايج
ــتم «برنامه هاي كاهش» را آماده مي سازند و عملكردها و  عوامل اين سيس
پروژه هاي كاهشي را با هدف ايجاد اجتماع هاي انعطاف پذير انجام مي دهند 

.[Godschal,1999:531]

اضطراري است كه چرخه ى آسيب، بازساخت و آسيب مكرر ناشي از باليا را 
ــامل اقداماتي از قبيل  از بين مي برد (FEMA2000a). كاهش مخاطره ش
ــاختمان براى برنامه ريزي آمايش  ــي ساختارى و استاندارهاى كد س مهندس
ــش مخاطرات  ــت [sehwab,1998]. كاه ــب مالكيت اس ــرزمين و كس س
ــهري بايد به دنبال ايجاد و توسعه ى شـهرهاي انعطاف پذير باشد.  ش
ــوك هاي شديد، بدون هرج و  ــهرها قادر به مقاومت در برابر ش اين قبيل ش

ــتند.  ــتگي دائمي هس مرج آني يا ويراني و شكس
ــده اند كه پيشاپيش وضعيت  ــهرهاي انعطاف پذير طوري طراحي ش ش
ــرات طبيعي يا فناورانه در امان  ــوا را پيش بيني و از تأثيرات مخاط آب و ه
ــبت به تجربيات  ــتوارند كه نس ــهرها بر اصولي اس مي مانند. طراحى اين ش
ــهري در آن هاكاسته شود. آن ها ممكن  ــته، از ميزان بالياي نواحي ش گذش
ــكنند. آنها قادر  ــوند، اما نمي ش ــت در برابر نيروهاي مخاطره آميز خم ش اس
ــرا كه از گروه هاي  ــتند، چ ــطوح متفاوت پايداري هس به تطبيق خود در س
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شكل 1. سيستم سياست كاهش مخاطره ى پايدار
ــاي انعطاف پذير،  ــوم اجتماع ه ــدد از مفه ــود حمايت هاى متع ــا وج ب
ــد انعطاف پذيري را طراحي  ــات، اصول نظام من ــوز تعداد كمي از مطالع هن
ــال مفهوم عميق  ــه به دنب ــال كرده اند. اين مقال ــهر اعم ــاس ش و در مقي
ــپس اين  ــول كليدي آن بردارد و س ــرده از اص ــت تا پ ــري اس انعطاف پذي
ــهري به كار گيرد. من  ــورت عملي در كاهش مخاطرات ش ــول را به ص اص
ــروع مي كنم كه: شهر انعطاف پذير چه شهرى است؟ چرا  ــش ش با اين پرس
ــپس اصول انعطاف پذيري را از سيستم هاي  انعطاف پذيري اهميت دارد؟ س
ــم و در ادامه، اين  ــال» جدا مي كن ــات برنامه ى كاهش ب ــهري و «ادبي ش
ــازم.  اصول را به بهترين تمرينات و تجربيات كاهش مخاطره مربوط مي س
ــرانجام هم اصالحاتي را در سياست كاهش مخاطره پيشنهاد مي كنم كه  س

ــهرهاي انعطاف پذيرتري را ايجاد خواهد كرد. ش
شـهر انعطاف پذير چه شـهرى اسـت؟

ــه معناي  ــوم تأثير باليا، ب ــه مفه ــي، با توجه ب ــري محل انعطاف پذي
ــديد طبيعي بدون  ــه تحمل يك رويداد ش ــه يك محل قادر ب ــت ك آن اس
ــت زندگي  ــره وري يا كيفي ــديد، كاهش به ــيب ش ــارات ويرانگر، آس خس
ــد  ــاى فراوان خارج از آن اجتماع نيازمند نباش ــد و به دريافت كمك ه باش

.[Melieti,1999:32_33]
ــتم هاي فيزيكي و  ــدار از سيس ــبكه ى پاي ــهر انعطاف پذير، يك ش ش
ــاخته  ــتم هاي فيزيكي، اجزاي محيطي طبيعي و س ــت. سيس اجتماعى اس
ــاختمان ها، زيرساخت ها، تسهيالت  ــتند و شامل جاده ها، س شده شهر هس
ــد. در مجموع،  ــي، خاك، ويژگي هاي جغرافيايي و امثال آن مي باش ارتباط
ــتخوان ها، شريان ها و ماهيچه ها ي  سيستم هاي فيزيكي به عنوان بدن، اس
ــتم هاي فيزيكي بايد قادر  ــهر عمل مي كنند. به هنگام فاجعه، سيس يك ش

ــرايط وخيم باشند. اگر برخي از آنها دچار  به ادامه ى حيات و عملكرد در ش
ــازي شوند، خسارات شديدترند و بهبود به كندي  ويراني هاي غيرقابل بازس
ــهر فاقد سيستم هاي فيزيكي انعطاف پذير، به شدت در  صورت مي گيرد. ش

ــت.  ــيب پذير اس برابر باليا آس
ــازماني شهرند و شامل  ــتم هاى اجتماعى، عناصر اجتماعي و س سيس
ــتند كه  ــت و كمكي هس ــمي، ثاب ــمي و غيررس ــاني رس ــاي انس انجمن ه
ــايگي، آژانس ها، سازمان ها، مشاغل، نيروهاي  عبارت اند از واحدهاي همس
ــل مي كنند. به طوركلي  ــهري عم ــژه و ...، كه در يك ناحيه ى ش كاري وي
ــد: فعاليت ها را  ــهر» عمل مي كنن ــى همانند «مغز ش ــتم هاى اجتماع سيس
ــد و از تجربيات آن  ــخ مى دهن ــهر پاس ــد و به نيازهاي ش ــت مى كنن هداي
ــتم هاى اجتماعى بايد قادر  ــتفاده مي كنند. به هنگام رويداد فاجعه، سيس اس
ــند. تخريب آن ها، به  ــرايط بحراني باش ــب در ش به نجات و عملكرد مناس
ــال  ــد. (زيمرمن در س ــخ گويي منجر خواهد ش ــق تصميم گيري و پاس تعوي
ــازمان ها توسعه داده است.) شهر  ــكنندگي را براي س 2001 منحني هاي ش
ــتم هاى اجتماعي انعطاف پذير به شدت در برابر باليا آسيب پذير  بدون سيس

ــت.  اس
ــاي وقوع فاجعه،  ــره در برابر نيروه ــنتي كاهش مخاط برنامه هاي س
ــده اند. كامًال منطقي  ــتم هاي فيزيكي متمركز ش ــازي سيس روي مقاوم س
ــى آن ها ناشي مي شود.  ــيب هاي آني و خسارات، از فروپاش ــت. زيرا آس اس
ــده بايد روي آموزش به  ــن، برنامه هاي كاهش مخاطره در آين ــا وجود اي ب
ــوند تا ريسك مخاطرات  ــهر و مؤسسات متمركز ش گروه هاي اجتماعي ش
ــان دهند. چرا كه  ــر باليا به طور مؤثر عكس العمل نش ــش و در براب را كاه
ــهري  ــا در ايجاد باالترين درجه ى انعطاف پذيرى ش ــؤل ترين نهاده از مس

ــود.  ــد ب خواهن
ــم و قابل  ــده اند كه محك ــاخته ش ــر طوري س ــهرهاي انعطاف پذي ش
ــتم هاي خطوط حياتي آن ها  ــكننده. سيس ــت و ش ــند؛ نه سس انعطاف باش
ــي ديگر، طوري  ــي حمايت ــهيالت و امكانات رفاه ــا، تس ــل جاده ه از قبي
ــديد، زمين لرزه و  ــاال آمدن آب، بادهاي ش ــده اند كه در برابر ب ــي ش طراح
ــعه ى جديد آن ها به  ــتي به عملكرد خود ادامه دهند. توس حمالت تروريس
ــيب پذير آن ها، به نواحي  ــعه ى كنوني آس ــي پرمخاطره و توس دور از نواح
ــاختمان هاي آن ها طوري طراحى شده اند كه با  ــده است. س امن منتقل ش
ــتم هاي حفاظتي  ــازگار باشند. سيس ــتاندارد تهديد مخاطرات س كدهاي اس
ــمند كاهش مخاطره در  ــط طبيعي آن ها براى حفظ عملكردهاي ارزش محي
ــازمان هاي دولتي، غير دولتي و بخش  ــرانجام، س ــده اند و س نظر گرفته ش
خصوصي آن ها داراي اطالعات دقيقي از ميزان آسيب پذيري از مخاطرات 
ــأ باليا هستند و با شبكه هاي ارتباطي كارامد به هم متصل شده اند  و منش

ــد. ــا تجربه ان ــي ب و در كار گروه

چـرا انعطاف پذيـري اهميـت دارد؟
به دو دليل انعطاف پذيري هدف مهمى است: اول، چون آسيب پذيري 
ــه را نمي توان به طور كامل پيش بيني كرد،  ــتم هاي اجتماعي و فناوران سيس
ــت و  ــازگاري با تغييرات، بدون شكس ــه معني توانايي س ــري ب انعطاف پذي
ــيار ضرورت دارد  ــروز فاجعه بس ــت كه در مواقع ب ــيب مصيبت بار اس آس
[Foster,1997]. دوم، مردم و امالكي كه در شهرهاي انعطاف پذير دچار 
مصيبت شده اند، نسبت به مكان هايي كه داراى انعطاف پذيرى و سازگارى 
ــتند و دچار فشارهاي غيرمعمولمى شوند، عملكرد بهترى دارند.  كمترى هس
در شهرهاي انعطاف پذير ساختمان هاي كمتري فرو مي ريزند و قطعي برق 
ــا و مراكز تجاري در معرض  ــر رخ مي دهد. تعداد كمترى از خانواده ه كمت
ــيب ديدگي  ــد. هم چنين تعداد كمتري مرگ و مير و آس ــر قرار مي گيرن خط
ــكالت ارتباطي كمتري روي مي دهد. ما  اتفاق مي افتد و ناهماهنگي و مش
ــا قرار دادن انعطاف پذيري به عنوان يك هدف، مي توانيم مدلي را طراحي  ب
ــنجيم و طرح ها و  ــيله ى آن، تصميمات و عملكردها را بس ــم كه به وس كني
سياست ها را ارزيابي و تصويري را خلق كنيم كه تصميم گيرندگان و عموم 

ــند.   ــيدن به آن بكوش مردم آن را بفهمند و براي رس

اين مقاله به دنبال مفهوم عميق 
انعطاف پذيري است تا پرده از اصول 

كليدي آن بردارد و سپس اين اصول را 
به صورت عملي در كاهش مخاطرات 

شهري به كار گيرد

سياست توسعه ى 
پايدار فدرال

گزارش احتمال 
خطرپذيرى

مناطق
FEMA

مسئوليت و ظرفيت ايالتى، محلى 
و منطقه

طرح هاى تعديل
پروژه هاى تعديلاقدامات و 

اجتماع هاى انعطاف پذير كه قادر به
 مديريت رويدادهاى شديد هستند.

بازخورد
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انعطاف پذيري و تروريسم
ــود دارد؟ آيا حمله ى  ــم وج ــه رابطه اي بين انعطاف پذيري و تروريس چ
ــه  ــپتامبر 2001، براي هميش ــه مركز تجارت جهاني در 11س ــتي ب تروريس
ــًا روي مخاطرات  ــهري (كه عمدت ــداف و راه هاى كاهش مخاطره ى ش اه

ــده اند) را تغيير داد؟ طبيعي متمركز ش
ــكل فيزيكي  ــرات طبيعي، تأثير بر ش ــداف كاهش مخاط ــي از اه  يك
ــازي نواحي مخاطره آميز و براى توسعه است. اين  ــهرها به منظور جدا س ش
ــعه ى پايدار»  ــهري معاصر، از قبيل «توس ــول برنامه ريزي ش ــدف با اص ه
ــب است.  ــد آگاهانه [Godschalk,2001] متناس [Bereke,1995] و رش
ــت كه نيازهاي كنوني را بدون به مخاطره  ــعه ى پايدار به دنبال آن اس توس
ــل هاي آينده در رفع نيازهايشان، برطرف كند. اما بدون  انداختن توانايي نس
ــاختن جوامع در مقابل مخاطرات طبيعي موفق نيست و بايد  انعطاف پذير س
ــيب پذيري را افزايش  ــعه ى آينده، ميزان آس ــان حاصل كرد كه توس اطمين

ــد نمي ده
 UNCommission on Sustainable.  2002]
را  ــوه  انب و  ــم  متراك ــهرهاي  ش ــه،  آگاهان ــد  رش  [Development
ــارزه كنند [  ــهري مب ــه و پراكنده ى ش ــد بي روي ــازد كه با رش ــزم مي س مل
ــا وجود  Katz,1994;   Duany ,plater _zyberk&Speek2000] ب
اين، به دنبال حمالت نيويورك برخي از متخصصان شهرسازي، برگشت به 
ــهري پراكنده را الزم مي دانند. اين الگوها توسط دولت آمريكا  الگوهاي ش
ــيب پذيري در مقابل حمالت اتمي در سال هاي1950 ارائه  براى كاهش آس
ــده بودند. افراد ديگري، را براى كاهش تمركز شهري، قرار دادن فناوري  ش
ــنهاد  ــتم هاي حمل و نقل پيش ارتباطات را به جاي تعامالت فيزيكي و سيس

ــت. ــعه يافته تنها گزينه اس ــورهاي توس مي كنند؛ كه در كش
ــه به يك الگوي  ــت ك ــهري آن اس  يكي از مزاياي انعطاف پذيري ش
توسعه يا فرم شهري خاص وابسته نيست. اين قابليت، تغيير شرايط منحصر 
ــازد. كه خود  ــر مى س ــعه را ميس ــهرهاي مختلف و طرح هاي توس به فرد ش
ــوق تفكر خالق درباره ى راه هاي متفاوت دست يابي به انعطاف پذيري،  مش

ــت.  ــدن در بحث «تمركز/پراكندگي»2 اس بدون وارد ش
ــش خطر روي حجم  ــش مخاطرات طبيعي، كاه ــنتى كاه برنامه ى س
ــك ها و اقدامات امنيتي، براى ايجاد تعهد  زيادي از اطالعات درباره ى ريس
ــت. با وجود اين،  ــركت در برنامه هاي كاهش خطر متمركز اس عمومي، و ش
ــتند، به  ــم و مخاطرات فناورانه هس ــا تروريس ــئول مبارزه ب ــاني كه مس كس
ــت ها به اطالعات  ــى تروريس ــّرى عمل مي كنند، تا از دست رس صورت س
ــته اي  ــيب پذيري منابع عمومي آب يا نيروگاه هاي هس ــي همانند آس عموم
ــط به برخي از مقامات  ــد. آن ها هم چنين تصميم گيري را فق ــرى كنن جلوگي
رسمي محدود كرده اند كه در اين صورت بايد پرسيد: «آيا ما نيازمند اجراى 

ــي براي مخاطرات طبيعي و ديگري  ــتيم: يك دو نوع طرح كاهش خطر هس
ــتي؟» براي مخاطرات تروريس

ــه احتمال  ــود ندارد ك ــره اي وج ــدام پر مخاط ــچ اق ــه هي خوش بختان
ــته باشد. با وجود  ــتي/ فناورانه را با هم داش ــيب پذيرى طبيعي و تروريس آس
ــري در برابر باليا براي هر دو گروه  ــن، من معتقدم كه اصول انعطاف پذي اي
ــهري كه در برابر بالياي طبيعي انعطاف پذير  ــت. ش ــابه اس از مجريان مش
است، به همان اندازه نيز در برابر تروريسم انعطاف پذير دارد. هر دو گروه از 

ــند. مجريان بايد به دنبال ايجاد انعطاف پذيري فيزيكي و اجتماعي باش
ــا ــر بالي ــري در براب ــول انعطاف پذي اص

ــتند كه در آن ها، اجزاى  ــتم هاي پيچيده و پويايي هس ــهرها، سيس ش
ــد. انعطاف پذيري در برابر  ــا يكديگر در حال تعامل ان ــه و اجتماعي ب فناوران
ــت: فراواني و كارامدي، تفكيك  ــا، نيازمند تركيب در ظاهر مخالفي اس بالي
ــاري و همكاري، و  ــود مخت ــري، خ ــتحكام و انعطاف پذي ــتگي، اس و وابس
ــي،3  2002، زيمرمن، 2001و بل4 2002 را  ــازگاري (تيرن برنامه ريزي و س
مشاهده كنيد). محققانى كه پاسخ سيستمهاي انعطاف پذير به باليا را مورد 
ــتر  ــه راهبرد حمل و نقل ويكتوريا  2001، فاس مطالعه قرار داده اند (مؤسس
ــده اند كه  1997، كامفورت  1999، زيمرمن2001، تيرني 2002)، متوجه ش

ــتند. آن ها داراي ويژگي هاي زير هس
ــابه، به طوري  • فراوانـي: با تعداد زيادي از اجزاى داراى عملكرد مش
ــود؛  ــتم دچار اختالل نمي ش ــود كل سيس ــه وقتي يك جزء مختل مي ش ك

ــفينه ى فضايي.  همانند يك س
• تنـوع: با تعداد زيادي از اجزاى داراى عملكرد متفاوت، براي اين كه 
ــهام  ــر تهديدات متفاوت حفظ كنند؛ همان گونه كه در س ــتم را در براب سيس

ــود.  ــرمايه گذاري جدا ديده مي ش س
ــبت انرژي تحويل شده  ــده به نس • كارآمدي: با انرژي مثبت توليد ش

ــتم ديناميك؛ همانند روند كاهش ضايعات.  ــيله ى يك سيس به وس
• اسـتقالل داخلي: با قابليت كاركرد مستقل از كنترل خارجي؛ همانند 

ــار. ــت خودمخت ــك دول ي
ــا نيروهاي خارجي  ــه در برابر حمالت ي ــا قدرت مقابل • اسـتحكام: ب

ــالم.  ديگر، مثل يك موجود زنده س
ــتمي مرتبط به طوري كه يك ديگر را   • وابسـته به هم: با اجزاى سيس

ــده.  ــي ش ــاختارهاي مهندس حمايت مي كنند؛ مانند س
• قابليت سازگاري: با قابليت آموختن از تجربيات و انعطاف پذيري در 

ــازمان هاي تحقيق و پژوهش.  برابر تغييرات؛ مانند س
ــره ــش مخاط ــاي كاه ــن روش ه بهتري

ــرفته است كه براى  ــته اي از اقدامات پيش ــامل رش كاهش مخاطره ش
ــدت مخاطرات فناورانه يا طبيعي  ــك دراز م پيش گيري، كاهش يا رفع ريس
 .[FEMA, 2000] ــود ــان ها به كار گرفته مي ش براى زندگي و اموال انس
ــي.  ــت نه يك فرايند واكنش ــك فرايند پيش گيري اس ــه ى كاهش، ي برنام
ــديد بمانند و  برنامه ريزان كاهش باليا، به جاي آن كه منتظر يك رويداد ش
ــپس تالش كنند تا به آن پاسخ دهند، آسيب پذيري در مقابل مخاطرات  س
ــه آن اقدامات  ــدن ب ــك يا دچار ش ــن مي زنند و براي كاهش ريس را تخمي

ــده اي را به كار مي گيرند.  پيش بيني ش
 كاهش مخاطره هاى سنتي 

ــط را از تأثيرات  ــوال، و محي ــه مخاطره ها، مردم، ام ــش اين گون كاه
ــن مخاطره ها عبارت اند از  ــيوه هاى كاهش اي مخرب آن ها حفظ مى كند. ش

:[Godschalk,1999]
ــراى طرح هاي كاهش  ــخيص مخاطرات و اج • برنامه ريـزى: تش

ــدن به باليا. مخاطره قبل از ابتال ش
ــعه ى  • اجتنـاب از نواحـي پرمخاطـره: هدايت برنامه هاي توس
ــي مجدد و آمايش  ــق مخاطره آميز و مكا نياب ــه نواحي دور از مناط ــد ب جدي

ــرزمين در نواحي امن تر. س
• اسـتحكام بخشـيدن به سـاختمان ها و امكانات رفاهي 
ــد و امكانات رفاهي عمومي در برابر  ــاختارهاي جدي عمومي: حفاظت از س

يكي از مزاياي انعطاف پذيري شهري 
آن است كه به يك الگوي توسعه يا 
فرم شهري خاص وابسته نيست. اين 
قابليت، تغيير شرايط منحصر به فرد 
شهرهاي مختلف و طرح هاي توسعه را 
ميسر مى سازد



48

139
هار 0

ى3/ ب
اره 

 شم
جم /

 و پن
ست

ى بي
وره  

د

ــي. ــاختمان و طراحي مهندس ــيل و باد، از طريق قوانين س س
ــرد تاالب ها، تپه  • حفـظ نواحي طبيعـي: نگه داري و بهبود عملك
ــره را از طريق فراگرفتن امالك و  ــه زارها كه تأثيرات مخاط ماهورها و بيش
ــعه در نواحي پرمخاطره و محدود كردن توسعه در  دارايى ها يا مقررات توس

ــد. ــش مي دهن ــي، كاه ــن نواح اي
• كنتـرل مخاطرات: تالش براي كاهش ريسك از طرف سيستم هاي 
ــاختاري مانند اعمال كنترل  ــتفاده از شيوه هاي س طبيعي مخاطره آميز با اس

ــاحلي.  ــتحكام خطوط س ــيب ها و اس ــيل، تثبيت ش س
ــه ى جاده ها،  ــش ياران • محـدود كـردن هزينـه هـاي عمومي: كاه
ــتم هاي مراقبت از فاضالب و امكانات رفاهي عمومي ديگر كه موجب  سيس

ــوند.  ــعه در نواحي پرمخاطره مي ش توس
• انتقـال پيام برنامه ى كاهش مخاطره: آموزش پيمانكاران درباره ى 
ــاي كاهش مخاطره و آگاه كردن مردم از وجود مناطق پرمخاطره  تكنيك ه

ــكونت در آن ها. و عواقب س
ــه ــك جامع ــره در ي ــش مخاط ــت كاه 2.ظرفي

ساخت يك شهر انعطاف پذير در برابر باليا، كاري فراتر از تغيير كاربرى 
ــهيالت فيزيكي است. عالوه بر آن، بايد ظرفيت هاي چندگانه ى  زمين و تس
جوامع نيز براى پيش بينى و مقابله با باليا به كار گرفته شود. خانم كامفورت 
ــاس مطالعات ده ساله ى خود درباره ى 11 زلزله در 9  ــال 1999، براس در س
كشور، معتقد است: چون تمامي كساني كه در يك اجتماع مستعد وقوع باليا 
زندگى مى كنند، در انجام برنامه ى كاهش مخاطرات سهيم هستند، كاستن 
ــي نياز دارد.  ــته جمع ــخ به باليا، به يك اقدام دس ــدات مؤثر و پاس از تهدي
ــار اطالعات، آموزش  ــرفت در زمينه ى پردازش و انتش ــت، پيش او معتقد اس
ــان تر مي سازد. با مرتبط ساختن فناوري  ــته جمعي و خود سازماني را آس دس
ــازماني، ما مي توانيم يك نظام اجتماعي ايجاد كنيم  اطالعات با آموزش س

ــترك را حل كند.  ــكالت خطرپذيري مش ــد، مش كه قادر باش
ــه «لبه ى هرج و  ــخص مي كند ك كامفـورت (1999) وضعيتي را مش
ــود. لبه ى هرج و مرج يك نقطه آستانه است كه در آن،  مرج»5 ناميده مي ش
ــذب مي كند و حالت عملكردى جديد  ــوك را ج يك اجتماع زلزله زده، يا ش
ــكل مي دهد، يا انرژي خود را در تالش هاي بيهوده براى  و مؤثرتري را ش
اداره ى الگوي عملكرد قبلي به هدر مي دهد. هر چه اجتماع از انعطاف پذيري 
ــد، عملكرد آن نيز بيشتر مختل و عواقب ويرانگر چند  كمتري برخوردار باش
ــوي هرج و مرج پيش مي رود  ــود و در نتيجه كل اجتماع به س برابر مي ش
ــن روند براي اجتماع  ــود. اما اي ــت، نظم جديدي جاي گزين مي ش و در نهاي
ــراد خود را براي كمك مي  ــع بزرگ تري كه منابع و اف ــاكنانش و جوام و س
ــتند، بسيار گران و پرهزينه تمام مي شود. مكان هايي كه در پيش گيري  فرس
ــته اند از تجربه ى باليا  ــرج موفق بوده اندكه بيش از همه توانس ــرج و م از ه

ــي خود را با آن تطبيق دهند.  درس بگيرند و اقدامات برنامه ى كاهش
ــري  ــور انعطاف پذي ــه منظ ــش ب ــه ى كاه 3. برنام

ــهر انعطاف پذير، بهترين اقدامات  ــت كه براي ايجاد يك ش روشن اس
ــهري بايد شامل شيوه هاي تكنيكي و اجتماعي باشند.  كاهش مخاطره ى ش
ــهر  ــنتي، ش ــتم فيزيكي س ــالوه بر عملكردهاي كاهش مخاطره ى سيس ع
ــاي اجتماعي، بايد  ــور كاهش مخاطرات براى گروه ه ــر به منظ انعطاف پذي

ــيدن به اهداف زير را مدنظر قرار دهد: رس
ــيب  • كاهـش مـداوم آسـيب پذيري: به طور منظم، يك تحليل آس
ــوه را توصيف و به صورت  ــازيد كه مخاطرات بالق ــري جامع را آماده س پذي
ــاس واحدهاي همسايگي و  ــه درآورد و تأثيرات احتمالي آن ها را بر اس نقش
بلوك بررسي كند. گزارش تحليل را به طور مرتب منتشر و به روز گردانيد. 
ــرمايه  ــيب پذيري را، در طرح جامع و برنامه هاي بهبود س هدف كاهش آس

ــه جمعيت طبقه ى پايين و  ــاالنه با توجه ب دنبال كنيد و آن را به صورت س
ــدف تحقق يابد.  ــه، مدنظر قرار دهيد تا اين ه ــزان بودجه و منابع برنام مي
هم چنين كاهش آسيب پذيري را در طرح هاي واحد همسايگي و برنامه هاي 

ــد. ــي وارد كني اجتماع
• انتشار اخبار مخاطره: اخبار الزم را براى اطالع از مخاطره، سرمايه 
ــازمان هاي  ــايگي كنوني و جديد و س ــاي همس ــذاري و آموزش واحده گ
ــد مديران توانايي تربيت كنند و طرح  ــازيد تا آن ها بتوانن اجتماعي فراهم س
ــان به اجرا  ــش مخاطره را به عنوان عنصري از فعاليت ها و برنامه هايش كاه
ــا كاهش مخاطره را با عملكردهاي  ــيد ت درآورند. به دنبال فرصت هايي باش
ــادي، امكانات رفاهي ـ  ــعه ى اقتص ــت، توس ــر، مانند حفظ محيط زيس ديگ

ــد. ــب كني ــي تركي ــت تاريخ ــاع و حفاظ اجتم
ــا تصميم گيرندگان  • ايجاد تعهـد عمومي براي كاهش مخاطره: ب
عمومي و خصوصي، سازمان هاي غيردولتي، واحدهاي همسايگي و خانوارها 
ــير از  ــعه ى فرهنگ كاهش مخاطره همكارى و در اين مس در زمينه ى توس
ــاى كاهش مخاطره به  ــتفاده كنيد تا برنامه ه ــويق ها و جريمه هايي اس تش
سوي برنامه ى اصلي سوق يابد. مسائل مخاطره آميز را در برابر اجتماع قرار 

ــئول اقدامات برنامه ى كاهش مخاطره قرار دهيد.  دهيد و رهبران را مس
ــتم ارتباط اجتماعي  • تأمين ارتباطات شـبكه اي: يك شبكه و سيس
چند منظوره را با تعداد زيادي از رسانه ها و كانال ها ايجاد كنيد تا به تمامي 
ــايگي و سطوح ناحيه اى،  ــطوح، از خانوارهاي شخصي تا واحدهاي همس س
ــه هاي سيستم اطالعات  ــي داشته باشيد. نقش منطقه اى و اياالتى دست رس
ــا و ارتباطات، خطوط حياتي و ... را  ــي نواحي پر مخاطره، برنامه ه جغرافياي
ــال  ــبكه به منظورهاي متفاوتى از جمله ارس ــر كنيد. از اين ش تهيه و منتش
ــتفاده كنيد.  اظهاريه، مطالعه طرح ها، تبادل اطالعات و كاهش مخاطره اس

• رعايت استانداردهاي برابري مورد تأييد: استانداردها و معيارهايى 
ــيدن به عدالت در ميزان آسيب پذيري از مخاطره تدوين كنيد.  را براي رس

ساخت يك شهر انعطاف پذير در برابر باليا، 
كاري فراتر از تغيير كاربرى زمين و تسهيالت 

فيزيكي است. عالوه بر آن، بايد ظرفيت هاي 
چندگانه ى جوامع نيز براى پيش بينى و مقابله با 

باليا به كار گرفته شود
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ــاكنين واحدهاي همسايگي ضعيف تر به تنهايي  با آگاهي از اين مطلب كه س
ــد از بالها بهبود حاصل كنند، براى آن ها منابع اضافي كنار بگذاريد  نمي توانن
تا از آن ها در مقابل مخاطرات حفاظت كنيد. با ساكنين واحدهاى همسايگى 
ــي صحيح را مشخص و  همكارى كنيد تا نيازهاي آن ها و برنامه هاي كاهش

موقعيت هاي آسيب پذيري نابرابر را اصالح سازيد. 
ــع و كمك هايي را براي  • ايجاد سيسـتم هاي اجتماعي پايدار: مناب
ــيب پذير فراهم كنيد تا  ــايگي مورد تهديد و جمعيت هاي آس واحدهاي همس
ــد از آن افزايش يابد. از  ــگام رويارويي با باليا و بع ــات آن ها هن ــال نج احتم
ــا از نواحي پرمخاطره به  ــكان مجدد به منظور انتقال خانواره برنامه هاي اس
ــايگي را در «برنامه  ــران واحدهاي همس ــتفاده كنيد. رهب مناطق امن تر اس
ــي و فعاليت هاي آموزش و اصالح  واحدهـاي همسـايگي اَمن»6  نام نويس

اجتماع، را با فعاليت هاي و كاهش آسيب پذيري تركيب كنيد. 
• ايجاد سيستم هاي اقتصادي پايدار: با توصيف سناريوهاي بالقوه اي 
ــده  ــب و كار تعطيل ش ــان مي دهند چگونه به دنبال يك فاجعه ، كس كه نش
ــت، مؤسسات بازرگاني و نهادهاي مالي را براي مقابله با باليا آماده كنيد.  اس
ــدات مالي معوقه پس از يك فاجعه،  ــي را براى تأمين وام ها و تعه برنامه هاي
ــه كنيد و رهبران بنگاه هاي تجاري را در بخش غيردولتى، در برنامه هاي  تهي

كاهش مخاطره نام نويسي كنيد. 
ــتم هاي محيط  • ايجـاد سيسـتم هاي طبيعـي پايدار: عملكرد سيس
طبيعي ويران شده را بازگردانيد، تا به عنوان بخشي از سيستم حفاظتي شهر 
ــت برنامه ى مقابله با  ــازمان هاي محيطي موجود را در فهرس ــل كنند. س عم
بحران قرار دهيد. برنامه ى كاهش مخاطره را با طرح ها و برنامه هاي مديريت 
ــيالب هاى شهري تركيب و هم چنين تاالب ها و نظام هاي زه كشي طبيعي  س

را براي جذب و نگه داري سيالب ها احيا كنيد. 
اصالح سياست هاي مقابله با باليا

ــت شهرهاي انعطاف پذير بايد شامل تعدادي از عناصر جديد  مدل سياس

باشد از اين قرارند:
• ارزيابي تأثير برنامه هاى كمكى بر برنامه هاى كاهش مخاطرات: 
ــكونت، زيرساختارها، توسعه ى  تمام برنامه هاي كمكي دولت فدرال براي س
اقتصادي، توسعه ى اجتماعى و مانند آن، بايد داراى استاندارد و مقررات الزم 
ــان روي برنامه ى انعطاف پذيري و كاهش مخاطره  ــخيص تأثيراتش براى تش

باشد. 
• هيئت كاهش مخاطره: كنگره بايد هيئت كاهش مخاطره را با حضور 
ــگاه هاي ايالتي تشكيل دهد تا با اجتماعات شهري همكارى  نمايندگان دانش
ــاعدت هاي كاهش مخاطره را، همانند مدل  ــد و اطالعات مخاطره و مس كنن

خدمات گسترده ى كشاورزي، گردآورى كنند. 
• اختصاص وام هاي كمكي به برنامه ى كاهش مخاطره: آژانس هاي 
ــود كم را براي  ايالتي و فدرال بايد برنامه ى دريافت وام كاهش مخاطره با س
ــه وظيفه ى افزايش انعطاف پذيري و  ــا و اجتماع هايي فراهم كنند ك خانواده ه

كاستن از ريسك هاي مخاطره را طبق معيارهاي استاندارد برعهده دارند.
• اسـتانداردهاي برنامـه ى كاهش مخاطره در آمايش سـرزمين: 
دولت هاي فدرال و ايالتي بايد طرح اصول انعطاف پذيري مطلوب را ترسيم و 
استانداردهاي كاهش مخاطره را تدوين كنند و در هدايت برنامه ريزي آمايش 
ــرزمين محلي، به سمت كاهش مخاطره ى كارامد، بدون توجه به سياست  س

عدم مداخله ى گذشته، نقش فعالي را ايفا كنند. 
ــدرال و ايالتي بايد  • گزارشـات احتمال آسـيب پذيري: دولت هاي ف
ــي هاي خطرپذيري را با توجه به مناطق  ــيب پذيري و ارزياب تحليل هاي آس
ــا تصميم گيرندگان در  ــر كنند، ت ــه برداري و منتش جغرافيايي گردآوري، نقش
ــزارش احتمال خطر  ــامل يك گ ــي راهبردهاي انعطاف پذيري، كه ش طراح

ساالنه است، به كنگره و مردم آمريكا كمك كنند. 
• مشـوق هايي بـراي رعايت اسـتانداردهاي كاهـش مخاطره در 
ــوق هايي را براي مناسب سازي  كدهاي سـاختماني ايالتي: كنگره بايد مش
استانداردهاي ايمني در برابر مخاطره، در كد ساختماني براساس انعطاف پذيري 

مشابه استانداردهاي كد بقاى انرژي تهيه كند. 
اكنون زمان مناسبي براى شروع فعاليت شهرهاي انعطاف پذير، به عنوان 

يكي از دستاوردهاي برجسته ى قرن بيست و يكم، محسوب مى شود.
يادداشت هاي پاياني 

«انعطاف پذيري» در فرهنگ لغت به دو صورت تعريف شده است: 
1. توانايي برگشت سريع از بيماري، تغييرات يا اتفاق ناگوار؛ شناوري.

ــدن به شكل  ــازد، پس از خم ش 2. خاصيتى از ماده كه آن را قادر مي س
اوليه ى خود بازگردد؛ كش آمده، به هم فشرده شده، خاصيت فنري. 

در اين مقاله، منظور هر دو معني «بازگشت سريع» و «برگشت به شكل 
اوليه» بوده است. 

پى نوشت 

*Urbun Hazard Mitigation: Greating Resilient cities Dr. David. R. 
God schalk

1.FEMA 2001. Concept paper forsection 322 of the stafford Act as 
Amended by the Disaster Mitigation Act 2000 

2.Concentration/dispersal
3. Tierney
4.Bell
5. Victoeia Transport Policy Institute2001
6. Comfort
7. Edge of chaos
8. Safe neighborhood program

منابع و كمك هايي را براي واحدهاي 
همسايگي مورد تهديد و جمعيت هاي 
آسيب پذير فراهم كنيد تا احتمال 
نجات آن ها هنگام رويارويي با باليا و 
بعد از آن افزايش يابد
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چكيده
محيطي  توان هاي 
ــي از جمله منابع خدادادي  و طبيع
ــر يك از مناطق  ــتند كه در ه و بزرگي هس
كره ي زمين،  نمونه هايي از آن ها وجود دارند. شناخت 
اين توان ها كه منابع غني و بسيار مهمي در بسياري از زمينه ها، 
ــگري، ورزش و غيره هستند،  مي تواند  ــاورزي،  اقتصاد،  گردش شامل كش
ــا بهره برداري بهينه  ــترش اين مناطق همراه ب ــعه و گس ما را در جهت توس
ــتند  ــد از آن ها ياري دهد. يكي از اين توان هاي طبيعي، درياچه ها هس و مفي
ــور  ــر كش كه نمونه هاي متفاوتي از آن ها را با قابليت هاي گوناگون در سراس

مي توانيم پيدا كنيم.
هدف از اين مقاله،  شناخت بيشتر و معرفي بهتر و كامل تر آن به ديگران 
و هم چنين بررسي مسائل و مشكالت توسعه و بهره برداري مفيد از آن است. 
ــي- توصيفي و با بهره گيري از  ــتفاده از روش هاي تحليل در اين مقاله،  با اس
ــا و كنفرانس هاي مرتبط با  ــع كتاب خانه اي و هم چنين، نتايج همايش ه مناب
موضوع، و مهم تر از همه،  بررسي ها و پيمايش هاي ميداني و مصاحبه علمي و 
عملي با مردم،  كارشناسان و صاحب نظران،  ابتدا اطالعات و داده هاي موردنياز 

ــده است. سپس به بررسي مسائل و مشكالت مهم اين درياچه  جمع آوري ش
ــده و سرانجام راهكارها و پيشنهادهايي براي حل آن ها ارائه شده  پرداخته ش

است. 
ــن درياچه و  ــمند اي ــيار مهم و ارزش ــان،  با توجه به موقعيت بس در پاي
ــي،  گردشگري،  ــرمايه هاي ورزش ــمند آن در جذب انواع س توانايي هاي ارزش
ــل تهديدكننده ي  ــماري عوام ــاورزي و... ضمن برش  تفريحي،  اقتصادي، كش
ــي هر يك  از نهادها  ــي را از جمله نظارت دقيق و قانون ــه،  راهكارهاي درياچ
ــئوالن و مديران مسئول، هم در سطح شهرستان  و ادارات ذيربط،  تالش مس
ــطح استان، براي جذب و مديريت بهينه ي سرمايه ها و اعتبارات،  و هم در س
ــازي و آموزش مردم براي بهره برداري بهينه از درياچه، و بسياري   فرهنگ س

موارد ديگر را پيشنهاد كرده ايم.

ــتم درياچه اي،  زريبار،  توان هاي محيطي،  مريوان،  كليدواژه ها: اكوسيس
 آب زيان.

مقدمه
ــناخت انواع توان هاي محيطي،  از جمله درياچه ها كه بخشي از منابع  ش
ــياري از زمينه ها از جمله گردشگري، كشاورزي،  ــيار مهمي در بس غني و بس
ــترش همراه با  ــعه و گس ــتند،  مي تواند ما را در جهت توس ــاد و ... هس  اقتص
ــار نيز از اين  ــا ياري دهد. درياچه ي زريب ــه و مفيد از آن ه ــرداري بهين بهره ب
ــتثنا نيست و به عنوان يكي از زيباترين درياچه هاي طبيعي منطقه  قاعده مس
حتي ايران،  مي تواند در توسعه ي اقتصادي، كشاورزي،  گردشگري و هم چنين 
ــتان مريوان،   ــياري از زمينه هاي ديگر،  براي منطقه و به خصوص شهرس بس
ــد. اين مقاله با هدف شناخت بيشتر زريبار و معرفي بهتر و كامل تر  مفيد باش
ــكالت بر سر راه توسعه و بهره برداري  ــي مش آن به ديگران و هم چنين بررس
مفيد از آن گردآوري شده به اين اميد كه گامي مفيد و مثبت براي استفاده هر 

چه بهتر و مناسب تر از اين نعمت خدادادي باشد.

روش تحقيق
ــاس تدوين اين مقاله بوده  ــتفاده از روش هاي توصيفي- تحليلي اس اس
ــات كتاب خانه اي،  بخش بزرگي  ــت. عالوه بر بهره گيري از منابع و مطالع اس
ــجويان  ــتادان و دانش از اطالعات آن به صورت مصاحبه عملي و علمي با اس
ــكالت زريبار و هم چنين مردم عزيز شهرستان  ــنا با مسائل و مش بزرگوار آش

مريوان و روستاهاي اطراف آن، گرداوري شده است.

تعريف درياچه و انواع درياچه ها
به گودي  بزرگ سطح زمين كه به وسيله ي آب پر شده است و با آب هاي 
ــته باشد،  «درياچه» اطالق مي شود. اين گونه فرورفتگي ها به  آزاد تماس نداش
علت فرسايش و يا عوامل داخلي سطح زمين پديد مي آيند. درياچه ها در نواحي 
ــواحل  ــت ها،  در باالي كوه ها،  در ته دره ها و هم چنين در س ــتاني،  دش كوهس
ــوند. درياچه ها در معتدل كردن آب و هوا نقش مهمي  ــكيل مي ش درياها تش
ــطح زمين را  ــاالنه را زياد مي كنند. حدود 1/8 درصد س دارند و ميزان باران س
درياچه ها پوشانده اند. تعداد درياچه هاي ايران به دليل وضعيت خاص تكتونيك 
ــتر روزهاي سال  ــت. برخي از آن ها دائمي و بعضي در بيش آن،  تقريبًا زياد اس
ــتند. از درياچه هاي مهم دائمي مي توان به خزر،  اروميه،   ــك و بي آب هس خش
بختگان،  جازموريان، پريشان،  مهارلو،  زريوار و هامون اشاره كرد [درويش زاده، 

.[778 :1370
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ــكيل درياچه ها و نحوه ي تغذيه ي آب آن ها و هم چنين،  نوع  نحوه ي تش
ــت و به انواعي نظير: يخچالي،  ــوبات و امالح آن ها با يكديگر متفاوت اس رس
ــتي،  ساحلي و  ــي از ريزش كوه،  تكتونيكي، كارس ــدي ناش ــاني، س  آتش فش

رودخانه اي تقسيم مي شوند [شهرابي، 1373].

درياچه زريبار
اين درياچه در دو كيلومتري شمال غربي شهرستان مريوان در ارتفاع 1285 
ــتان كردستان  ــطح دريا قرار دارد و از زيباترين ميراث هاي طبيعي اس متري از س
ــمار مي آيد. آب درياچه از چشمه هاي جوشان و رودخانه هاي چندي كه به  به ش
آن مي ريزند، تأمين مي شود. تاريخچه ي پيدايش آن به دوران سوم زمين شناسي 
برمي گردد. حجم آب درياچه 5/22 ميليون مترمكعب تا 5/47 ميليون مترمكعب، 
 طول درياچه شش كيلومتر،  عرض آن 1700 تا 3000 متر،  مساحت آن حدود 720 
ــعت آن حدود 8/5 كيلومتر مربع است. فرونشستي محلي به نسبت  هكتار و وس
باريك،  در پهنه ي سنندج- سيرجان تشكيل شده كه دو سوي خاوري و باختري 
ــل طولي شمال غربي- جنوب شرقي محدود است [قسيمي، 1384 و  آن به گس

حسيني، 1387].
درياچه ي زريبار به دليل نيزارهاي اطراف هم چنين گياهان آب زي،  از جمله  
ــن، بزواش،  نعناع و گندميان،  ــگ آبي،  هزار ني،  نيلوفر آبي،  ني،  لويي،  جگ بارهن
زيستگاه مناسبي براي انواع جان داران،  شامل ماهيان،  پرندگان و پستانداران است. 
ــتوي دريايي و  ــبز،  خوتكا،  چنگر، گيالر، پرس انواع پرندگان بومي، مانند اردك س
ــتند. گونه هاي بومي كه در درياچه  ــيم، از بوميان درياچه ي زريبار هس انواع كش
زندگي مي كنند،  عبارت اند از: سياه ماهي خال دار،  سياه ماهي معمولي،  عروس ماهي،  
ــه اي، فيتوفاك،   ــامل كپور معمولي،  كپور آين ــده ش مارماهي، و گونه هاي رها ش
مورسفيد و كپور سرگنده اند. پنج گونه پالنكتون گياهي و 17گونه پالنكتون جانوري 
در درياچه شناسايي شده اند. پستانداراني نيز در درياچه زندگي مي كنند كه عبارت اند 

از: سگ آبي، روباه،  گرگ، خوك وحشي،  خرگوش و... [باليده، 1385].
موقعيت خاص درياچه و اهميت اكوسيستمي و علمي آن

ــم انداز جنگل،  دشت و درياچه در چهار فصل سال،  امكان ماهي گيري،   چش
قايق راني،  شنا،  كشاورزي و گردشگري،  قدمت1 ، زيستگاه انواع ماهيان،  پرندگان 

ــي و 17 گونه پالنكتون  ــود پنج گونه پالنكتون گياه ــتانداران، وج و پس
جانوري،  از جمله ظرفيت هاي اين درياچه هستند كه موقعيت ويژه 

و اهميت اكوسيستمي آن را نشان مي دهند. اين ويژگي ها به 
همراه ساير ويژگي هاي موجود زريبار،  مي توانند در جذب 
گردشگران بسيار مؤثر باشند و توجيه اقتصادي خوبي براي 
ــط بخش خصوصي و دولتي داشته  ــرمايه گذاري توس س
ــرايط بالقوه ي درياچه زريبار و وجود  باشند. در نهايت، ش
مبادالت تجاري، و هم چنين ، موقعيت جغرافيايي مريوان 

ــهر به قطب گردشگري و اقتصادي غرب كشور  ــود كه اين ش مي تواند موجب ش
تبديل شود [كريم پناه،  1386 و حسيني 1387]

تصوير 1. عكس هوايي از درياچه ي زريبار و موقعيت آن نسبت به شهر مريوان

عوامل تهديد كننده ي تاالب زريوار
عوامل انساني

اين عوامل را مي توان چنين دسته بندي كرد:
• اجتماعي: تغير كاربري هاي زراعي به ساير كاربري ها،  ورود فاضالب هاي 
انساني و مواد زائد روستاهاي حاشيه به درياچه، نبود شناخت كافي و درك روشن از 

اين درياچه در دو كيلومتري شمال غربي 
شهرستان مريوان در ارتفاع 1285 متري از سطح 

دريا قرار دارد و از زيباترين ميراث هاي طبيعي 
استان كردستان به شمار مي آيد
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مسائل زيست محيطي در ميان اقشار جامعه، نپرداختن به مقوله ي آموزش به طور 
ــاختار برنامه ها، خصوصًا  «سازمان حفاظت محيط زيست»،  جدي و اصولي در س
شكار غيرقانوني پرندگان و پستان داران و ريختن غيراصولي بچه ماهي هاي پرورشي 
به داخل درياچه (غيربومي)،  تعدد مديريت و ناهماهنگي  نهادهاي متولي (از جمله 
محيط زيست،  شيالت،  امورآب،  شهرداري،  جهادكشاورزي و ...)،  منفعت طلبي هاي 
شخصي،  افزايش روزافزون جمعيت،  گسترش شهرنشيني،  پيشرفت و توسعه ي 

صرفاً يك بعدي و سريع،  توليد مستمر انواع آلوده كننده ها و...
ــاي متعدد و  ــراف درياچه ،  حفر چاه ه ــت جنگل هاي اط اقتصـادي: تخري
ــه،  فعاليت هاي غيراصولي  ــدازه از آن ها در اطراف درياچ ــرداري بيش از ان بهره ب
ــكار بي رويه،  قايق راني و ...،  بهره برداري بدون  ــامل ماهي گيري،  ش تفريحي ش

ضابطه از منابع طبيعي. 
كالبدي: دخالت هاي حريصانه ي بشر براي بهره برداري هرچه بيشتر، بدون 
توجه به ظرفيت  مكان و ميزان توانايي آن و در نتيجه، تغيير سيماي اطراف درياچه، 
 استفاده ي نامحدود بدون در نظرگرفتن نياز آيندگان، و تبديل شدن درياچه از يك 

اكوسيستم باز به اكوسيستم بسته در اثر احداث سد 
خاكي [فرجي، 1380].

عوامل طبيعي
ــه ي خود در افزايش  اين عوامل نيز به نوب
مسائل و مشكالت اين درياچه نقش دارند ، ولي 
ــد در رابطه با عوامل انساني نقش  به نظر مي رس

كمرنگ تري دارند كه اهم آن ها عبارت اند از: 

نتيجه گيري
ــخص است كه مديريت و بهره برداري صحيح از هر منبع  امروزه كامًال مش
خدادادي، به شناخت و اطالع دقيق از نقاط قوت و ضعف  هم چنين توانمندي ها 
و مسائل و مشكالت آن منبع نياز دارد. در اين خصوص،  لزوم توجه به توان هاي 
محيطي،  باالخص درياچه ها،  كامًال روشن و آشكار است و نيازمند برنامه ريزي دقيق 
ــئوالن است تا بتوان به صورت پايدار و دائمي،  ضمن حفظ  از طرف مديران و مس

منبع، از آن بهره برداري كرد.
ــئوالن امر بايد ضمن حفظ موارد قانوني، در جهت شناساندن بيشتر اين  مس
ــوان طبيعي تالش كنند. مردم نيز ضمن كمك به مجربان امر،  خود نيز بايد در  ت
تالش براي رساندن زريبار به آن چه كه مستحق است،  از هيچ كمكي دريغ نكنند. 
باشد كه زريباري داشته باشيم نمونه و بي همتا؛ نه در منطقه،  بلكه در سطح جهان 
كه اين امر شدني است؛ البته با همكاري دوجانبه ي مردم و مسئوالن و مديريت 

دقيق و علمي همراه با برنامه ريزي درست و مدون.

پى نوشت
1. سن سنجي نمونه هاي اين درياچه به روش كربن 14 و مطالعات گرده شناسي نشان داده 
است ، اين درياچه بيش از 20 هزار سال پيش از ميالد مسيح-دوره ي پليستوسن- و در شرايط 

آب و هواي سرد تشكيل شده است. 
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1. بارش هاي سنگين و رگباري كه باعث افزايش رسوب ورودي به درياچه 
مي شوند.

2. خشك سالي ها و كمبود بارش در فصول متفاوت سال كه موجب كاهش 
آب وردودي مي شود.

ــيار پايين كه باعث برهم زدن تعادل اكوسيستم  3. يخ بندان ها و دماهاي بس
درياچه مي شوند.

... .4

راهكارها و پيشنهادهايي براي رفع مشكالت مطرح شده
به طور كلي،  به منظور برنامه ريزي و مديريت بهينه همراه با توسعه ي پايدار، 

 راهكارها و پيشنهادهاي الزم را مي توان به اين حيطه ها تقسيم بندي كرد: 
• اجتماعي: همكاري و تعامل مسئوالن با مردم و مردم با مسئوالن،  آموزش 
و فرهنگ سازي،  وجود ضمانت اجرايي براي تصميم گيري ها،  برنامه ريزي و مديريت 

علمي و دقيق،  توجه به نقش NGOها در اين رابطه و...
• اقتصادي: تخصيص اعتبارات و تسهيالت الزم،  ايجاد سدهاي رسوب گير 
ــوب گير به طور ساالنه،  ــدهاي رس ــتان هاي اطراف درياچه و تخليه س در كوهس
ــائل و مشكالت اقتصادي،  تشكيل هيئت هاي متخصص   يكپارچه  نگري به مس

براي مطالعات اقتصادي. 
• اكولوژيكي: تخريب سد درياچه و تأمين آب كشاورزي منطقه ي مريوان و 
زمين هاي اطراف،  از طريق بند انحرافي «كه لينكه وه»،  تالش در راه ثبت زريبار 
ــتفاده از قوانين جاري در اين باب،  به عنوان تاالب در مجامع بين المللي براي اس
 نگرش نظام مند و جامع نگر در زمينه ي مسائل اكولوژيكي،  بسترسازي مناسب براي 
جذب گردشگر،  استفاده از طبيعت و زيبايي هاي بكر آن به صورت بهينه،  تشكيل 
هيئت هاي متخصص براي مطالعات اكولوژيكي در مورد تمامي جنبه هاي زريبار 

و... [پيشين].
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 اكوسيستمي شكننـــــــــ
هديه دهستانى/كارشناسى ارشد جغرافياى طبيعى دانشگاه تربيت مدرس 

مسايل محيط جغرافيايي        

چكيده :
درياچه ي «گهر» واقع در ارتفاعات منطقه ي حفاظت شده ي «اشتران كوه» به 
ــتمى بسيار حساس مى باشد. مسلم  اين كه اين حساسيت به واسطه  لحاظ اكوسيس
حضور انسانى بيشتر شده است. در اين مقاله ابتدا موقعيت، ويژگى هاى كلى درياچه 
و چگونگى تشكيل آن بررسى شده و سپس خصوصيات اكوسيستمى منطقه ي مورد 
مطالعه هم چون حيات جانورى، پوشش هاى گياهى، تأثيرات حضور انسان و مشكالت 
زيست محيطى ناشى از اين حضور و بهره بردارى موردبحث قرار گرفته است. در ادامه،  
روابط بين عناصر تشكيل دهنده ي اين اكوسيستم بررسى و در انتها، راهكارهايى براي 
ــكالت زيست محيطى درياچه ارائه شده است. ازجمله مهم ترين  حل يا كاهش مش
اين راهكارها فرهنگ سازى است. اين راهكار به سبب تأثيرگذاري فراوان،  بر همه ي 

راهكارها مقدم است.
كليد واژه ها : درياچه، گهر، اكوسيستم، مسائل زيست محيطى.

 مقدمه                                                                                                                                  
ــتم"  آنچه را جغرافى دانان "محيط طبيعى" مى نامند، محيط شناسان"اكوسيس
مى خوانند. اما محيط جغرافى دانان در بسيارى از موارد كامل تر از اكوسيستم محيط شناسان 
است [ميلر 1382]. اكوسيستم عبارت است از: مجموعه ي موجودات زنده و مواد غيرزنده 
كه براى توليد و مبادله مواد بين قسمت هاى زنده و غير زنده عمل مى كنند. تعاريف 
متفاوتى براى اكوسيستم ارائه شده اند كه در همه ي آن ها،  دو واژه ي كليدى مبادله و 

توازن ديده مى شوند [بوتكين 1385]. 
واژه ي اكوسيستم  اولين بار در سال 1935به كار برده شد كه در زبان فارسى واژه ي 

"بوم سازواره" معادل آن است. اكوسيستم خالصه دو كلمه «اكولوژيكال» و سيستم 
است [نيشابورى1384].            اكوسيستم ها به طور كلى دودسته اند: اكوسيستم هاى 

طبيعى و اكوسيستم هاى  مصنوعى
ــتم آب هاى شيرين است  اين  ــتم هاى طبيعى اكوسيس يكى از انواع  اكوسيس
ــتم درياها، رودخانه ها، تاالب ها و اكوسيستم  ــتم به چهار دسته ى اكوسيس اكوسيس

درياچه ها و بركه ها تقسيم مى شود.
ــطح  ــه 230000كيلومترمكعب  آب در فرورفتگى ها و چاله هاى س ــك ب نزدي
خشكى ها جمع شده و درياچه ها را به وجود آورده است. براى تشكيل يك درياچه، وجود 
يك چاله بسته و آبى كه آن را پركند كافى است [جدارى عيوضى 1384]. درياچه ها 
تقسيم بندى هاى متفاوتي دارند. يكى از اين تقسيم بندى ها، تقسم بندى از نظر چگونگى 

تشكيل درياچه است. از اين نظر درياچه ها به شكل زير تقسيم بندى مى شوند: 
1. درياچه ى يخچالى

2.  درياچه ى تكتونيكى
3. درياچه ى ساحلى [مانداب هاى ساحلى]

4. درياچه ى رودخانه اى- سدى 
5. درياچه ى كارستى

6. درياچه ى مصنوعى
7. درياچه ى دهانه اى [شايان، 1388].

درياچه گهر (تصوير1)، از جمله درياچه هاى كوهستانى ايران است كه در "منطقه 
ــده اشترانكوه" واقع شده است. اين درياچه همانند ساير درياچه ها و به واسطه  حفاظت ش
ويژگى هاى خاص، داراى اكوسيستمى حساس است. لذا بررسى روابط اكوسيستمى و مسائل 

درياچه ي گهــــــــ
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ـــــــــــــده و نيازمند توجه

زيست محيطى آن از جمله  مسائل مهم در آن  به شمار مى رود [سازمان محيط زيست استان 
لرستان، بى تا]. شايد نزديك ترين لغاتى كه در زبان فارسى به عنوان معادل براى واژه ي گهر 
درگويش لرى بتوان يافت واژه"استخر" يا "تاالب" باشد. زيرا گهر در گويش محلى به 
معناى" آب جمع شده در گودى" است كه داراى عمق زيادى است و در عين حال 

ساكن به نظرمى رسد
  اين درياچه در 35 كيلومترى جنوب شرقى شهر «دورود» در استان لرستان 
 33° 19 18°33 تا́  ــرقى و́  17°49طول ش 16°49 تا́  با مختصات جغرافيايى́ 
ــا و در مركزيت منطقه ي  ــطح دري ــمالى و در ارتفاع 2350 مترى از س عرض ش
ــتران كوه قرار دارد. درياچه ي گهر شامل دو درياچه  به نام " گهر  ــده اش حفاظت ش
بزرگ" (كله گهر، درياچه ي اصلى يا درياچه ي پايينى ) و"گهر كوچك" (كره گهر 
يا درياچه ي بااليى) است. اين دو درياچه حدود 100متر از هم فاصله  دارند. درياچه 

پايينى درياچه اصلى گهر است [سازمان ميراث فرهنگى استان لرستان . بى تا]. 

  تصوير 1 - نقشه موقعيت درياچه گهر در نقشه هاى گوگل ارت – 2009

چگونگى تشكيل درياچه گهر
ــكيل درياچه گهر به طور كامل مشخص نيست و به مطالعه  نحوه ي تش
بيشتري نياز دارد [شايان، 1388]. اما يكي از يافته هاي تحقيقات روي شرايط 

تشكيل درياچه اين است كه:
منشاء پيدايش و تشكيل درياچه گهر، تلفيق يك سازوكار مورفوكليماتيك 
ــت. بررسى ها نشان مى دهد كه دو  و مورفوتكتونيك در محل دره رود گهر اس
توده از دامنه هاى شمال و جنوب درياچه با يك حركت ناگهانى در جهت غرب 
و شرق، در محل سرريز خروجى درياچه به سوى يكديگر حركت كرده و بستر 

طبيعى گهر را مسدود ساخته اند.
ــكل يك زبانه  ــمال درياچه ي گهر قرار گرفته، به ش ــوده اى كه در ش ت
ــت كه تراس هاى آن در جهت غرب از باالى توده كامًال مشخص  پلكانى اس
ــتند. اين توده كه بين دره ي "سن بران" و درياچه قرار گرفته، تحت يك  هس
ــده و بدين ترتيب دره رود گهر را از  ــد تكتونيكى به جهت غرب رانده ش فراين
سمت شمال پر كرده است (تصوير2). اما وجود توده ي ديگرى در غرب بستر 
خروجى درياچه كه جنس متفاوتى از دامنه ي شرقى بستر خروجى دارد، حاكى 
از آن است كه توده ي فوق نيز از جهت غرب از پيكره ي كوهستانى خود جدا 
و به سمت شمال رانده شده است. ظاهراً اين دو حركت نمى توانند در دو زمان 
ــند. به همين دليل اين گمان كه پيدايش درياچه به  متفاوت انجام گرفته باش
ــى از  يك حركت تكتونيكى، مانند زلزله، رانش زمين و ريزش دامنه هاى ناش

آن مربوط مى شود، بيشتر قوت مى گيرد.
اما در همين حال وجود توده به شدت در هم پيچيده ي رسى كه توده هاى 

ـــــــــــــــــــــــــر
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سنگى صافى در خود دارد و شكل پلكانى تراس هاى آن، همراه با جهت گيرى 
ــان مى دهند كه اين توده در نتيجه جذب آب و  ــمت غرب، به خوبى نش به س
ــدن بيش از حد توده هاى رسى از بدنه ي كوهستانى اشتران كوه از  سنگين ش
ــته ي جنوبى درياچه به يكباره جدا شده و به سمت غرب رانده شده است.  رش
طى اين رانش و ريزش كه احتماًال در نتيجه ي يك پديده ي تكتونيكى مانند 
ــده است.  ــدود ش ــتر طبيعى گهر مس زلزله، در دامنه ي مقابل بوجود آمده، بس
ــتى، آب به صورت درياچه ي امروزى جمع شده  آن گاه پشت اين توده ي انباش
ــاس شواهد موجود تعيين كرد  ــت. زمان وقوع اين حادثه را نمى توان براس اس

[رهنمايى 1374].
خصوصيات فيزيكى                                             

ــول آن درحدود  ــاحت دارد. ط ــدود 100 هكتار مس ــه گهر در ح  درياچ
ــد و عمق آن بين 4تا  ــط آن درحدود 600 متر مى باش 1500متر، عرض متوس
ــت. ميزان بارش ساالنه ي آن در حدود 931 ميلى متر كه بيشتر به  28 متر اس
ــت اقليم اين درياچه معتدل مديترانه اى تا مرطوب سرد است.  صورت برف اس
مساحت حوضه ي آبگير آن 52/3 كيلومترمربع اندازه گيري شده است. بررسي 
ــاحت  ــان مى دهدكه 88 درصد مس ــت فيزيوگرافي حوضه ي آبگير نش وضعي
ــت كه منابع  ــه ي آبگير، ارتفاعى بيش از2500 متر دارد اين بدان معناس حوض
ــاع كافى، اين فرصت زمانى را در  ــده ي درياچه، با برخودارى از ارتف تغذيه كنن
ــرف و ذوب تدريجى آن در طى  ــار دارند كه با دريافت بارش به صورت ب اختي
ــن مى نمايند. زاللى آب  ــال، تغذيه دايمى آب درياچه را تُامي ــاى گرم س ماه ه
ــى مى  ــى طبيعى و توپوگرافيكى حوزه ي آبخيز ناش ــه نيز از اين ويژگ درياچ

شود.
منابع تغذيه كننده ي درياچه ي گهر از يك رود دائمى وتعدادى رود فصلى 
ــمه و برفچالهاى بزرگ وكوچك هستند.به طوركلى  و دركنار آن تعدادى چش

پنج دره از طرف شمال آب درياچه را تغذيه مى كنند.
ــكل حوضه تأثير فراوانى روى هيدروگرام سيالب ها دارد به طورى كه  ش

ــرايط فيزيكى حوضه در  ــاير ش ــاوى بودن س ــيالب ها با مس دبى حداكثر س
حوضه هاى گرد بيشتر از حوضه هاى كشيده است. براساس «روش هورتون» 

نسبت شكل در اين  حوزه عبارت است از:
38 /0=F

عدد به دست آمده، نشان دهنده ي يك حوضه كشيده با تمام خصوصيات 
ــردگى حوضه يا ضريب  ــت. ضريب فش ــى آن نوع، حوضه ها اس هيدرولوژيك

گراوليوس در اين حوضه عبارت است از:
38 /2=C

يكى ديگر از مهم ترين خصوصيات يك حوضه زمان تمركز در آن حوضه 
ــيارى در زمان تمركز مؤثراند از  جمله وسعت و شكل حوزه،  ــت عوامل بس اس
ــيب آبراهه، تراكم پوشش گياهى، شدت بارندگى و غيره اشاره كرد.  طول و ش

زمان تمركز اين حوضه براساس روش كرپيچ برابر است با:
T=46دقيقه 

و براساس روش كاليفرنيا برابراست با:       
[رهنمايى   1374] T=47دقيقه

خصوصيات كمي و فيزيكي
خصوصيات فيزيكي و شيميايى  آب درياچه گهر در جدول (1) آمده است.

اهميت حيات جانورى  درياچه
ــترانكوه، در تقسيم بندى نواحى جانورى كه در سال  منطقه حفاظت شده ي اش
1911توسط زابرونى ارائه شد، به عنوان ناحيه ي پنجم جانورى ايران ذكر شده است 
ــيم بندى نواحى جانورى جهان در ناحيه ي "پاله آركئيك" قرار  اين منطقه در تقس
دارد. حيات وحش منطقه ي حفاظت شده اشتران كوه تحت تأثير اقليم سرد وكوهستانى 
خشك شمال غربى لرستان و اقليم نيمه مرطوب معتدل مركز اين استان است .ضمنًا 
توپوگرافى منطقه نيز كه عمدتاً كوهستانى است اثر مستقيم بر حيات وحش آن دارد. 

جانوران خشكى منطقه از اين قرارند:

دوگونه وزغ لرستانى و سمندر كوهستانى لرستانى 
در اطراف درياچه از گونه هاى اندميك استان لرستان 

هستند
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ــتاندار در  ــه، حدود43  گونه پس ــتم درياچ الف) پسـتان داران: در اكوسيس
دهه ي1350 شناسايى شده است و در سال 1383دوگونه ديگر به آن اضافه شده است 

كه از اين تعداد نه گونه حمايت شده و پنج گونه در فهرست سرخ قرار دارند.
ب) پرندگان: 195گونه توسط مجنونيان و بيات در سال 1361شناسايى 
شده اند كه 10گونه از آن ها حمايت شده اند. گونه ي در حال انقراض جهانى در درياچه 

گهر وجود ندارد.كبك درى به عنوان سمبل پرندگان اشترانكوه معرفى شده است.
ج) خزندگان: در منطقه اشترانكوه سه گونه خزنده ي حمايت شده وجود دارد.

ــود دارد. رايج ترين  ــت در درياچه گهر وج ــه دوزيس د) دوزيسـتان: پنج گون
ــتانى و سمندر كوهستانى  ــت هاى منطقه، قورباغه است دوگونه وزغ لرس دوزيس

لرستانى در اطراف درياچه از گونه هاى اندميك استان لرستان هستند. 
جانوران وحيات وحش درون آب  درياچه عبارت اند از:

الف) پالنكتون ها: در اكوسيستم هاى آبى پالنكتون ها به عنوان حلقه هاى 
اصلى در زنجيره ي غذايى، و از منابع مهم تأمين غذايى ماهيان محسوب مي شوند. 

درياچه ي گهر از لحاظ ميزان پالنكتون ها در سطح فقيرى است [سازمان محيط زيست 
استان لرستان]. لذا جهت شناسايى پالنكتون هاى موجود در درياچه با استفاده از دستگاه 
ــايى شده اند. ــامى زير شناس پنتوزگير اكمن، پالنكنون هاى گياهى و جانورى به اس

[رهنمايى 1374].
الف) از گروه جلبك هاى سبز دياتومه:

Chlorella vulgaris.1
Ankistrodesmus.2

ب) از گروه روتيفرها:
 Kerat6ella cochlearis.1
Polyarthra Platyptera.2
Brachinos Angularis.3

ــرات آب زى به شرح زير در درياچه وجود  انواع حلزون ها و الروها و حش
دارد [رهنمايى، 1374]

دماي آبدماي هوافصلزمان
C

وضع
ظاهري 

آب

مقدار
M g /

lit

مقدار  
Mg/lit

مقدار 
Mg/lit

مقدار
Mg/lit

 مقدار
Mg/lit

مقدار
اكسيژن 

درشرايط 
متعارف 
Mg.lit

بيرنگ،16/512پاييز8صبح
بي بو،

عمـق 
ديد

10متر

2,76/41/10/2225010/64/2

9/951/15-7/58/80/660/22-2516پاييز12ظهر
9/950/95-7/590/960/22-2/2516پاييز14عصر
9/951/45-8/48/50/559/32-2416پاييز18عصر

جدول(1): خصوصيات فيزيكي و شيميايى درياچه گهر[راهنمايي، به نقل از آرشيو اداره ي محيط زيست استان لرستان، 1374]ر
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گياهان آب زي درياچه
ظاهر پر شيب وكم پوشش كوه ها و تپه هاى مشرف به درياچه، با محدوديت 
ــگاهى در فصول بارندگى تحت تأثير رواناب ها قرار گرفته است و مى تواند  رويش
ــد  با حمل برخى از عناصر غذايى مورد نياز گياهان آب زى درياچه، موجبات رش
ــده در بخش هاى  ــتر بودن عناصر حمل ش آن ها را فراهم آورد كه به علت بيش
غربى و انتهايى (محل خروج آب) در اين محل ها تراكم شديد گياهى وجود دارد. 

مشخص ترين گياهان آب زى درياچه به شرح زيراند [رهنمايى 1374]. 
Potamogeton .1

Potamgeton Lucens .2
Potamgeton Nodosus .3

Stonwort Chara .4
Myriophylum  Verticillatum .5

Phragmites .6
Veronica anagalis-Aguatica .7

Lythrum Salicaria .8
 Hyppuris Vulgaris .9

پوشش گياهى اطراف درياچه 
ــدود 70 تيره از  گياهان مى رويند. اين تيره ها  ــراف درياچه ي گهر ح در اط
دربرگيرنده ي حدود 517 گونه ي گياهى اند كه 70 گونه از آن ها انحصارى ايران، 
ــاله اند.  ــه از آن ها درختى و درختچه اى،61 گونه از آن ها گياهان يك س 34 گون
جداى از دوگونه انگل يا نيمه انگل شناخته شده بقيه ي آن ها در رديف گياهان 
چندساله محسوب مى شوند كه بيانگر دشوارى محيط رويشى  از نظر اكولوژيكى 
است كه فقط گياهان علفى چندساله توانسته اند در منطقه مقاومت كنند و رويش 
ــب آن را به وجود آورند. در ضمن وجود 70 گونه انحصارى در محيط، بيانگر  غال
ــت. از گونه هاى مهم گياهى آن  ــتى اس اهميت حفظ محيط از لحاظ تنوع زيس
ــن، ميخك اشترانكوهى، بلوط، بيد،  مي توان موارد ذيل رانام برد: بنه، كيكم، ش
بادام وحشي، پسته وحشي، آويشن، سريش، ارغوان، زالزالك، ارژن، كنار، گالبي 
ــت استان لرستان،  ــن، الله واژگون [سازمان محيط زيس ــي، كاله ميرحس وحش

بي تا].

انسان
درياچه گهر از جمله مكان هاى گردشگرى استان لرستان است. اين درياچه 
ــگرى استان از لحاظ جذب  ــبب جاذبه هايى كه دارد در بين مناطق گردش به س
گردشگر رتبه اول را دارد و اين حاكى از آن است كه افراد زيادى به اين منطقه 

وارد مى شوند.
بر طبق آمار "سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى" استان در حال حاضر 

ساالنه بين 40 تا 60 هزار نفر از اين درياچه ديدن مى كنند. 
ــبت به زنان به طور چشم گيرى برترى دارد.  در اين ميان حضور مردان نس
اين آمار در كنار فقدان مديريت صحيح و عدم فرهنگ سازى در بين گردشگران 
ــتم منطقه وارد آيد  ــارات جبران ناپذيرى به اكوسيس ــده است كه خس باعث ش

[رهنمايى 1374].

مسائل زيست محيطى
ــگران در كنار درياچه گهر مشكالت فراوان  ــازمان نيافته گردش حضور س
ــت محيطى را به دنبال دارد از جمله ي مشكالت مذكور مى توان اين موارد  زيس

را نام برد:

ــايى  ــته از نارس ــكل زباله: آنچه امروزه به عنوان يك خطر و برخاس • مش
فرهنگى بازديدكنندگان، قلمرو طبيعى منطقه با آن روبه روست، حجم ضايعات 
ــه اى و پالستيكى) و غيرجامدى است كه به صورت زباله  جامدى (فلزى، شيش
توسط بازديدكنندگان در منطقه ريخته و بر جاى گذاشته مى شود. در حال حاضر 
محدوده درياچه نه با مسئله تخليه ي فاضالب روبه رو است ونه اين كه تأسيساتى 

Pondsnail Lymnea .1
Planorbis Corneus .2
Notonecta Glauca .3

Nymph Aeschnidat .4
Lavamidge Chironomus .5

Leech .6
Nemura Marginata .7

Adult Marginata .8
Tricoplers .9

Simulidae .10
Ephemeropters .11

 Helix .12
با توجه به بررسى هاى به عمل آمده، درياچه گهر سابقاً فاقد هرگونه ماهي 
بوده است و ماهيان موجود به درياچه معرفي شده اند. ماهي هاي موجود در درياچه 

عبارت اند از:
1. ماهي سياه

2. ماهي قزل آالي رنگين كمان
3. ماهي قزل آالي خال قرمز

4. ماهي زردپر
اين ماهي ها اگزوميت و معرفي شده به درياچه اند.عالوه بر اين ماهيان مار 
ــناور درياچه محسوب مي شوند. درياچه گهر  آبي و قورباغه از ديگر موجودات ش
ــتگاه بسيار  از نقطه نظر پارامترهاى كيفى آب بخصوص  pH,Do و دما زيس
ــت. ليكن درياچه على رغم كيفيت بسيار  ــبى براى ماهيان قزل آالبوده اس مناس
ــب مذكور از لحاظ بيولوژيكى، به خصوص از نظر تنوع و تراكم كف زى ها،  مناس
ــيم بندى درياچه اى جزو درياچه هاى اليگوتروفيك است. ضعيف بوده و در تقس

[رهنمايى 1385].
  

از جمله مواد آلوده كننده درياچه ورود مواد 
شيميايى بر اثر شستن لباس و ظروف 
گردش گران به علت نبود يا كمبود  شير 
آب جهت استفاده گردش گران است
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در كنار آن وجود دارد كه سالمت طبيعى قلمرو آبى را تهديد كنند. ليكن ريختن 
ــه هاى نايلونى در  ــه جامد در اطراف چادرها و پخش انواع نايلكس و كيس زبال
محدوده اردوگاه و حتى جنگل هاى باالدست در ياچه - كه براى پيك نيك مجاز 
اعالم شده  - ، به قدرى چشمگير و ناهنجار است كه مى تواند در همين شرايط 

براى محيط بسيار ظريف و شكننده آن خطرناك تلقى گردد.
 مسئله ي جمع كردن زباله ها كه با فواصل زمانى طوالنى، اقدام به خارج كردن 
آن ها از محيط مى شود به خصوص در روزهاى تعطيل كه سيل جمعت به سمت 
ــرازير مى شود مشكل را حادتر كرده و باعث فراوانى مگس در منطقه  درياچه س
ــده است [رهنمايى 1385]. بر طبق گزارش هاي اعالم شده در يكى دو سال  ش

اخير بيش از 10 تن زباله در اطراف درياچه جمع آورى شده است.
ــيميايى بر اثر شستن لباس و  از جمله مواد آلوده كننده درياچه ورود مواد ش
ظروف گردش گران به علت نبود يا كمبود  شير آب جهت استفاده گردش گران 

است
ــت  ــزان اين مواد و اثرات آن بر آب درياچه اطالعى در دس ــر چند از مي ه
ــت ورود اين مواد به آب درياچه آلودگى آب آن را در پى  ــلم اس ــت قدر مس نيس

خواهد داشت.

• قطع درختان و از بين بردن پوشش گياهى: از ديگر مشكالت زيست 
ــت كه  ــگران در منطقه به وجود مى آورند، قطع درختان اس محيطى كه گردش

داراي اين پيامدهاست:
الف) قطع درختان خشك و تر به منظور تأمين چوب براي برپاكردن آتش

ــوختن ناقص چوب هاى تر كه به  ب) ايجاد دود و آلودگى هوا در نتيجه س
صورت مه غليظى از ابتداى شب تا اوايل بامداد دره خروجى را فرا مى گيرد.

ــاير  ــش گياهى بر اثر چراى بيش از حد دام هاى عش ج) از بين رفتن پوش
منطقه [رهنمايى 1385].

• تهديد حيا ت جانورى
ــان موجود درياچه،  تلف شـدن ماهيان درياچـه: با توجه به اينكه ماهي
معرفى شده به درياچه هستند، اين درياچه با كمبود مواد غذايى مورد استفاده ي 
ــتان و الرها مواجه است. اين ماهيان  ماهيان، خصوصاً پالنكتون ها، سخت پوس
ــتفاده مى كنند. اين  ــان اس ــراى تأمين مواد غذايى مورد نياز خود از تخم هايش ب
ــم ايجاد مى كند كه به مرگ ماهى مى انجامد.  تخم ها در بدن ماهيان نوعى س
ــال 1385 به مرگ حدود 100عدد از ماهيان زردپر  ــت س بطورى كه در ارديبهش

درياچه نابود انجاميد. [محيط زيست استان لرستان].
صيد وشكار: صيد ماهى در منطقه بيش از حد مجاز، شكار حيوانات منطقه 
ــط گردشگران و عشاير و روستاييان منطقه، از بين بردن دوزيستان منطقه  توس
توسط گردشگران در كنار درياچه به علت كم تحركى و انطباق محل زندگى آن ها 
با محل استقرار چادرهاى گردشگران بيشترين آسيب را از حضور گردشگران به 

درياچه وارد مي شوند [رهنمايى 1385].

راهكارهايى براي كاهش مسائل زيست محيطى
ــور حفاظت از محيط  ــگران به منظ ــازي بين مردم و گردش 1. فرهنگ س

درياچه. زيرا تعامل با طبيعت يك مسئله فرهنگى است.
2. جلوگيرى از صيد بيش از حد مجاز و برخورد شديد با شكار و از بين بردن 

حيوانات توسط شكارچيان.
3. پاك سازى به موقع و سريع منطقه از زباله.

4. ارائه خدمات مناسب زيربنايي به گردشگران.
ــگري در منطقه براي  5. برنامه ريزى و مديريت صحيح  محيطي و گردش
كاهش مشكالت زيست محيطى و هم چنين جذب گردشگران خارجى و داخلى.

ــازمان  ــيالت و س ــا همكارى اداره ش ــان ب ــى ماهي ــه ي مصنوع 6. تغذي
دامپزشكى.

نتيجه گيرى و پيشنهاد  
ــرايط خاص، داراى اكوسيستم حساسي  ــتم درياچه ها به سبب ش اكوسيس

است. درياچه ي گهر در استان لرستان از جمله اين اكوسيستم هاست كه به علت 
موقعيت خاص، داراى ويژگى هاى منحصر به فردى است. چگونگى تشكيل اين 
درياچه به طور كامل مشخص نيست، اما همين قدر مشخص است كه اين درياچه 
ــت. آب اين درياچه ي گهر  بر اثر يك ريزش و لغزش توده اى به وجود آمده اس
كيفيت بااليى دارد اما از لحاظ وجود پالنكتون ها و الروها و موجودات ريز براي 
تغذيه ي ماهى ها در سطح فقيرى است. ماهى هاى اين درياچه چهارگونه اند كه 

به آن معرفى شده اند.
ــتم در معرض انقراض  ــورى اين اكوسيس ــى گونه هاى گياهى و جان برخ
ــكالت زيست محيطى درياچه، مشكل زباله هاى  هستند. از جمله مسائل و مش
جامد و غيرجامد و همچنين از بين بردن حيات جانورى و گياهى در منطقه است 
ــكل پيشنهاد  كه از جمله مهم ترين و بهترين راهكارهايى كه براى حل اين مش

مى شود بحث فرهنگ سازى است كه بايد بطور جدى مورد توجه قرار گيرد.
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درياچه ديدن مى كنند 
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عملكرد گروه آموزشـي جغرافياي ناحيه ي يك اراك در سـال 
تحصيلي 88-89

ــؤاالت امتحاني جغرافياي 1 خرداد 1388 و معرفي دو نفر كه  ــي س 1. بررس
حائز اكثريت امتياز شدند.

2. تهيه ي لوح هاي فشرده آموزشي براي استفاده ي دبيران در تدريس جغرافيا، 
ــنايي با كارخانه ي پتروشيمي اراك،  انيميشن در جغرافيا براي   با موضوع هاي: آش
سال سوم متوسطه (جغرافياي 2)،  آشنايي با نواحي گردشگري استان يزد با نقشه ي 

گردشگري.
3. بازديد از تمامي دبيرستان هاي ناحيه در طول سال تحصيلي.

4. تهيه ي يك نمونه سؤال امتحاني سال سوم (جغرافياي 2) و پيش دانشگاهي 
و ارسال آن به مدارس.

5. بررسي صورت جلسات دبيران كه از مدارس به ناحيه ارسال شده است.
ــال بارم بندي جغرافياي 1 به مدارس،  با توجه به تغييراتي كه در سال  6. ارس

جديد انجام شده است.
7. پيش بيني كالس هاي ضمن خدمت براي دبيران،  با همكاري كارشناسي 

آموزش و ارتقاي مهارت هاي حرفه اي ناحيه براي سال تحصيلي 1389-90.
8. برگزاري دو جلسه با دبيران ناحيه به منظور بررسي مشكالت و تبادل نظر 

با دبيران (دي ماه 1388 و ارديبهشت 1389). 
9. برگزاري كالس ضمن خدمت به مدت 48 ساعت،  با هماهنگي كارشناسي 

آموزش و ارتقاي مهارت هاي حرفه اي ناحيه.
10 . بازديد دبيران از نيروگاه شازند اراك در تاريخ ارديبهشت 1389.

11. بازديد ميداني از مناطق جغرافياي شهر نهاوند، از جمله: سرآب گاماسياب 
و سرآب گيان در تاريخ 1 تيرماه 1389.

12. بررسي وضعيت دبيران غيرتخصصي جغرافيا.
13. بررسي سؤاالت امتحاني نيم سال اول (نوبت اول) درس جغرافياي 1.

اخبار جغرافيايـــي ، 

بازديد دبيران جغرافيا ناحيه يك اراك از نيروگاه شازند –ارديبهشت 1389

آب و هواشناسي كشاورزي
مؤلف: هارپال اس. ماوي و گوائم جي. تاپر

مترجم: دكتر حسين محمدي
ناشر: دانشگاه تهران

نوبت چاپ: اول/ 1388
قيمت: 6500 تومان

اين كتاب منبع مهمي براي پاسخ به پرسش هايي در مورد چگونگي تأثير آب و 
هوا بر محصوالت كشاورزي است. آنچه كه مترجم را به ترجمه ي اين كتاب با اين 
حجم وسيع واداشت،  فراگيربودن مطالب آن،  استقالل فصل هاي كتاب از يكديگر 
و ارائه ي جديدترين دستاوردهاي علمي بود. مترجم سعي كرده است تا حد امكان 
 مفاهيم اصلي عبارات و جمالت به بياني ساده و كوتاه بيان شوند. اين كتاب در 11 

فصل تنظيم شده است:
فصل نخست به تعاريف، اهداف و كاربردهاي هواشناسي پرداخته است؛ فصل 
ــيدي را بر رشد گياهان شرح مي دهد. فصل سوم درباره ي  دوم تأثير تابش خورش
ــت. در فصل چهارم، روش هاي آب و  دماي محيطي و توليد محصول زراعي اس
هوايي براي مديريت منابع زراعي مورد بررسي قرار مي گيرد. فصل پنجم به شناخت 
خشكسالي و برنامه ريزي براي كاهش آن اختصاص دارد. فصل ششم هم به آب و 

هوا،  آفات زراعي و انگل هاي حيوانات پرداخته است.
ــي كشاورزي، و  ــنجش از راه دور در هواشناس فصل هفتم به كاربردهاي س
فصل هشتم به نقش مدل هاي رايانه اي در مديريت سيستم هاي كشاورزي اشاره 
دارند. فصل نهم به خدمات كشاورزي پرداخته است؛ در فصل دهم، از به كارگيري 
اطالعات آب و هوا در بهبود سيستم هاي كشاورزي بحث شده است. در فصل 11 
ــاورزي مناطق گوناگون دنيا بررسي شده است.  نيز، تغيير اقليم و تأثير آن بر كش
پايان بخش كتاب، واژه نامه ي انگليسي- فارسي است كه بيشتر اصطالحات آن در 

متن به كار گرفته شده اند.
«رشد آموزش جغرافيا» مطالعه ي اين كتاب را به استادان،  دبيران،  دانشجويان 

رشته ي جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

معرفي 
منابع جغرافيايى

كوروش اميري نيا

صباح ملك حسينـي
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پژوهش هاي جغرافياي انساني
هفتاد و دومين شماره ي «پژوهش هاي جغرافياي انساني» دانشگاه تهران در 

زمستان 1388 با اين مقاالت منتشر شد:
• بررسي تأثير فعاليت هاي كشت و صنعت بر توسعه ي شهر نوبنياد پارس آباد.

 GIS بررسي جهت هاي توسعه ي مناطق حاشيه نشين شهر اهواز با استفاده از •
.RS و

• تحليل پايداري محله هاي كالن شهر تهران با تأكيد بر عملكرد شوراياري ها.
• دوچرخه و نقش آن در حمل و نقل پايدار شهري.

• تحليل جغرافيايي وضعيت باروري در استان خراسان رضوي.
•تحليل بنيادهاي پايدار هم گرايي و متغيرهاي اعتباري تهديد قومي در ايران.
• تأثيرات گردشگري تجاري بر توسعه ي كالبدي- فضايي مناطق شهري.

• مشاركت مردم و توسعه يافتگي روستايي در دهستان سلگي شهرستان نهاوند.
• «رشد آموز ش جغرافيا» مطالعه ي اين مجله را به استادان، دبيران، دانشجويان 

رشته ي جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

پژوهش هاي جغرافياي طبيعي
هفتاد و دومين شماره ي «پژوهش هاي جغرافياي طبيعي» دانشگاه تهران در 

زمستان 1388 با اين مقاالت منتشر شد:
• تحليل همديدي موج سرماي شديد دي ماه 1386 ايران.

• تحليلي بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در شمال غرب ايران.
 Slmo46 براورد نيازهاي حرارتي مراحل فنولوژيكي كلزاي پاييزه (ارقام •

,okapi ) در شرايط اقليمي سرد ايران؛ مطالعه ي موردي شهركرد.
ــي از  ــي و فيزيكي زمين لغزش هاي ناش ــالزي تجرب ــروري بر مدل س • م

بازندگي
• بررسي قابليت داده هاي چند زمانه يENVISAT-ASAR                به 

منظور تفكيك زماني و مكاني مزارع برنج.
• تكتونيك فعال در رشته كوه بينالود با تكيه بر بررسي هاي مورفوتكتونيكي .

ــا تأكيد بر اكولوژي  ــازماندهي در تاالب هورالعظيم/ هورالهويزه ب • خودس
سيماي سرزمين.

ــازي بارش و دما در  ــر بندي بهينه ي مدل Regcm3 براي شبيه س • پيك
فصل پاييز منطقه ي خراسان در دوره ي 1991-2000.

«رشد آموزش جغرافيا» مطالعه ي اين مجله را به استادان،  دبيران،  دانشجويان 
رشته ي جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

داستان انرژي هسته اي
مؤلف: اي. اچ چايدلز 

مترجم: محمدتقي معاونيان
ناشر: نشر شورا

نوبت چاپ: اول/ 1388
قيمت: 1500تومان

در آينده اي نه چندان دور، تمامي ذخاير سوخت سنگواره اي (نفت،  زغال سنگ 
و گاز طبيعي) مصرف و نهايتاً تمام مي شود. بنابراين،  جهان تشنه ي انرژي،  بيش از 

پيش به انرژي هسته اي وابسته خواهد شد.
اين كتاب به بحث درباره ي آخرين منبع انرژي كره ي زمين و چگونگي كشف 

و توسعه ي آن مي پردازد.
«رشد آموزش جغرافيا» مطالعه ي اين كتاب را به دبيران و دانشجويان رشته ي 

جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

فصل نامه ي جغرافيا و توسعه
ــعه» دانشگاه سيستان و  ــماره ي «فصل نامه ي جغرافيا و توس هفدهمين ش

بلوچستان در بهار 1389 با اين مقاالت منتشر شد:
ــعه نيافتگي  ــعه و توس • كاربرد تحليل عاملي در تبيين الگوي فضايي توس

شهري- منطقه اي در ايران.
• بررسي احتمال وقوع روزهاي خشك در استان گلستان با استفاده از مدل 

زنجيره اي ماركوف.
• براورد اثر تغييرات فصلي بر درامد گردشگري معبد آناهيتا با تحليل گريسيوني.

• بررسي متغيرهاي فردي مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط 
زندگي؛ مطالعه ي موردي: مقايسه ي بافت قديم و جديد شهر شيراز.

• بررسي تغييرات مكاني پر فشار جنب حاره در بارش هاي تابستانه ي نيمه ي 
جنوبي ايران.

• مكان يابي دستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از روش تحليل شبكه و مدل 
AHP در محيط GIS؛ مطالعه ي موردي: شهر قم

• تحليل سلسله مراتبي جاذبه هاي تاريخي- فرهنگي شهرستان نيشابور.
ــي تأثير تبليغات بر جذب گردشگران؛ نمونه: گردشگران بين المللي  • بررس

شهر اصفهان.
«رشد آموزش جغرافيا» مطالعه ي اين مجله را به استادان، دبيران، دانشجويان 

رشته ي جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.
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ــمي: جمهوري زامبيا نام رس
(Zambia) ــا ــي: زامبي ــام محل ن

 (ZAMBIA(Z)) ــا ــوري زامبي ــي: جمه ــام بين الملل ن
ــور  ــتمين كش ــاحت 752,614 كيلومتر مربع (سي وهش ــا با مس زامبي
ــكي  ــو در خش ــت در جنوب آفريقا كه از هر دو  س ــوري اس ــان)، كش جه
محصور است. از شمال به آنگوال و كنگو كينشاسا (زئير). از شمال خاوري 
ــه موزامبيك،  از جنوب  ــا،  از خاور به ماالوي،  از جنوب خاوري ب ــه تانزاني ب
ــت  ــوري اس ــت. كش ــه زيمباوه و ناميبيا و از غرب به آنگوال محدود اس ب
ــته مي شود. قسمت اعظم  ــتاني كه ارتفاع آن از شرق به غرب كاس كوهس
ــيده از علفزار است  ــرزمين را فالت مرتفعي فراگرفته كه اكثراً پوش اين س
ــته  ــدي حداكثر 2,165 متر،  عمده ترين رش ــگا» با بلن ــاي «موچين و كوه ه

ــوند. ــوب مي ش كوه هاي آن محس
ــك و نسبتاً  كم باران است.  آب و هوا: اقليم زامبيا عمدتًا گرم و خش
ــمال به  ــت،  از ش ــور اس ــه ي «زامبزي» كه مهم ترين رود اين كش رودخان
ــد «كاريبا» را تأمين مي كند. عالوه  جنوب جريان دارد و نيروي برقابي س
ــي» و «لوآپوال» نيز از  ــاي «لوآنگوا»،  «كافوث ــر رود زامبزي،  رودخانه ه ب
ــرزي كاريبا (مرز  ــتند. درياچه ي م ــرزمين هس ــه رودهاي مهم اين س جمل
ــعت حدود 5,300 كيلومترمربع،  عمده ترين عارضه ي آبي  زيمبابوه)،  با وس
ــمار مي رود. رود زامبزي به طول 2,736 كيلومتر،  طويل ترين رود  آن به ش

ــود. ــوب مي ش آن و چهارمين رود بزر گ آفريقا محس

ــغ بر  ــي بال ــا جمعيت ــال 2009،  زامبي ــار س ــاس آم جمعيـت: براس
ــان) دارد كه از اين تعداد،  ــور جه ــر (هفتاد و يكيمين كش 12,935,000 نف
ــتاها (2008) هستند.  ــاكن روس ــهرها و 64/6 درصد س  35/4 درصد در ش

ــت. ــور زامبيا نيز 17 نفر در هر كيلومترمربع اس تراكم جمعيت در كش
توزيع سني:  آمار سال 2005 نشان مي دهد،  46/2 درصد افراد زير 
ــال،  13/4 درصد بين 30 تا 44  ــد بين 15 تا 29 س ــال، 30/6 درص 15 س
ــال، 0/6  ــال،  3 درصد بين 60 تا 74 س ــال،  6/1 درصد بين 45 تا 59 س س
ــن دارند.  ــال س ــال و 0/1 درصد نيز بيش از 85 س درصد بين 75 تا 84 س

ــت. ــال (2006) اس ــال و زنان 38/2 س ــط عمر مردان 38 س متوس
ــال 2008،  ميزان تولد 38/8  ــاس آمار س تولد و مرگ و مير: براس
ــر هزار نفر،  ميزان مرگ و مير 18/5 نفر در هر هزار نفر و ميزان  ــر در ه نف

ــت. مرگ و مير كودكان نيز 90/4 نفر در هر هزار تولد بوده اس
ــور  ــال 2000، حدود 21/5 درصد جمعت كش تركيب نژادي: در س
ــنگا و 56/9  ــوزي، 5/1 درصد نيس بمبا،  11/3 درصد تونگا،  5/2 درصد س

ــد. ــا بوده ان ــه نژاده ــد از بقي درص
ــاس اطالعات سال 2000،  حدود 82/4 درصد  مذهب و زبان: براس
جعيت كشور زامبيا مسيحي، 14/3 درصد عقايد سنتي، 1/1 درصد مسلمان 
و 2/2 درصد از بقيه ي اديان بوده اند. زبان رايج و رسمي آن انگليسي است 

ــوند. ــته مي ش ــت با خط التين نوش و زبان هاي محلي قبايل سياه پوس
ــت (2006)،  ــا 1,306,600 نفر جمعي ــوزاكا» ب ــهر «ل پايتخـت: ش

جمهوري زامبيــــــــا
آشنايى با كشــورهاى جهان

مؤسسه گيتا شناسى سعيد بختياري
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 

 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 

 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

از:  ــد  عبارت ان آن  ــم  مه ــهرهاي  ش و  ــت  زامبياس ــور  كش ــت   پايتختخ
ــوال  و چينگ  (91,100) ــوه  كاب  (398,100) ــدوال  ان  ، ــوه(408,300)  كيت

ــر). (148,600نف
ــا يك مجلس  ــوري چندحزبي ب نـوع حكومـت: حكومت آن جمه
ــال  ــس حكومت،  رييس جمهور: روپياه باندا،  از س ــت. رئي قانون گذاري اس

ــت. ــال 2008 اس 2008 و رئيس دولت، رييس جمهور: روپيا باندا ،  از س
ــت كه به  ــذاري با 159 عضو اس ــك مجلس قانون گ ــوه ي مقننه ي ق
ــي هاي مجلس نمايندگان در سال  ــكيل مي شود. كرس ــال تش مدت پنج س
2006 جنبش دموكراسي چندحزبي 74 كرسي،  جبهه ي ميهني 44 كرسي، 
ــي و  ــي، حزب متحد ليبرال 2 كرس ــالف دموكرات هاي متحد 27 كرس  ائت

ــي. بقيه 11 كرس
زامبيا در تاريخ 1964/10/24، از انگلستان مستقل شد و روز ملي اين 

ــت. ــتقالل آن اس ــت و چهارم اكتبر، روز اس ــور بيس كش
ــازمان ملل متحد درآمد و عالوه  ــال 1964 به عضويت س زامبيا در س
ــعه ي  ــازمان ها نيز عضويت دارد: كنفرانس تجارت و توس بر آن در اين س
 ،(UNICEF)ــد ــودكان ملل متح ــد(UNCTAD) صندوق ك ــل متح مل
سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (FAO)، آژانس بين المللي انرژي 
  ،(IBRD/بانك جهاني) ــعه ــي (IAEA)، بانك بين المللي ترميم و توس اتم
ــازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ICAO)، انجمن بين المللي توسعه  س
 ،(ILO) ــن المللي كار ــازمان بي ــگاه مالي بين المللي (IFC)، س (IDA)، بن
ــي مخابرات راه دور  ــي پول (IMF)،  اتحاديه ي بين الملل ــدوق بين الملل صن
 ،(UNESCO)ــل متحد ــي،  علمي و فرهنگي مل ــازمان آموزش (ITU)،  س
ــازمان توسعه ي صنعتي ملل متحد (UNIDO)، اتحاديه ي جهاني پست   س
ــازمان جهاني هواشناسي  ــازمان جهاني بهداشت (WHO)،  س (UPU)،  س
ــدت آفريقا  ــازمان وح ــارت جهاني (WTO)، س ــازمان تج (WMO) ، س

.(SPC)ــيون اقيانوس آرام جنوبي (QAU) و كميس
ــور را چغندر  ــوالت عمده ي اين كش كشـاورزي و صنايـع: محص
ــادام زميني،  دانه ي  ــيب زميني،  ب ــاوا،  دانه ي پنبه،  گندم،  س قند،  ذرت، كاس
ــي دهند. مهم ترين  ــكيل م ــته ي گل (2007) تش آفتابگردان،  تنباكو و دس

ــيمان،  مس،  روغن نباتي و كبالت (2005) . صنايع آن عبارت اند از: س
ــور زامبيا را زمين هاي  ــدود 7/14 درصد خاك كش ــال 2007 ح در س
ــا و 55/9 درصد را جنگل  ــع و چمنزاره ــد را مرات ــاورزي،  27/3 درص كش
ــرغ بودند. هم چنين  ــده ي آن،  گاو ،  بز، و م ــكيل داده بود. دام هاي زن تش
ــاعت برق توليد و 9,130  ــور حدود 9,385 ميليون كيلووات س در اين كش
ميليون كيلووات ساعت برق مصرف (2006) شده است. ميزان صيد ماهي 

ــت. ــده اس ــال 2007، معادل 70,125 تن براورد ش آن نيز در س

ــداد نيروي كار 3,165,200  ــال 2000،  تع نيروي كار: طبق آمار س
نفر بوده كه 32 درصد جمعيت را تشكيل مي داده است. شاغالن باالي 12 
ــال 55/8 درصد،  زنان 41/3 درصد و افراد بي كار 12/7 درصد بوده آند. س

ــر دالر آمريكا  ــت. ه واحـد پول:«كواچا» معادل 100 «انگوه» اس
ــت. معادل 4,623 كواچا معادل 2/3 ريال اس

ــال 2008، توليد ناخالص ملي زامبيا به  توليـد ناخالص ملي: در س
ــرانه ي آن حدود 1,230  ــد و ميزان س 11,986 ميليون دالر آمريكا بالغ ش
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يادآوري: 
 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

گيرنده، برعهده ي مشترك است.
 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

ــود. ــكا ب دالر آمري
ــدود 3,074 ميليون دالر  ــال 2006 ح ــور زامبيا در س واردات: كش
ــين آالت و تجهيزات  ــامل: ماش ــت كه عمدتًا ش آمريكا كاال وارد كرده اس
ــيميايي (14/6 درصد)،  نفت (13/6درصد)  (29/7 درصد)،  فراورده هاي ش
ــت. اين كاالها از كشورهاي آفريقاي  ــايل نقليه (10 درصد) بوده اس و وس
ــده ي عربي (10/4 درصد)،  زيمباوبوه (5/7  جنوبي(47 درصد)، امارات متح

ــده اند. ــتان (3/7 درصد) وارد ش درصد)،  نروژ (4درصد) و انگلس
ــال 2006، كااليي معادل 3,770 ميليون دالر آمريكا  صادرات: درس
ــس (11/2 درصد)،   ــانتره ي م ــنگ و كنس ــامل: مس (67/9 درصد)،  س ش
ــوئيس (39/8  ــورهاي س ــد) و غذا (3/8 درصد) به كش ــت (3/8 درص كبال
درصد)، آفريقاي جنوبي (11درصد)،  تايلند (7/7 درصد)،  چين (6/8 درصد) 

ــت. ــده اس و مصر (4/2 درصد) صادر ش
ــدود 15,100 نفر عضو  ــور ح ــال 2008 ارتش اين كش ارتش: در س
ــروي زميني و 10/6 درصد در  ــت كه از اين تعداد،  89/4 درصد در ني داش

ــد. ــت مي كردن ــي خدم ــروي هواي ني
حمل و نقل: طول راه هاي اتومبيل رو در سال 1998،  بالغ بر 2,157 
ــتگاه  ــال 2008 تعداد 172,670 دس ــت. همچنين،  در س كيلومتر بوده اس
ــغول به  ــور مش ــواري و 91,835 اتوبوس و كاميون در اين كش اتومبيل س

ــت. كار بوده اس
ــده ي تلوزيوني  ــداد551,000 گيرن ــال 2003،  تع ارتباطـات: در س
ــن (2008) (7/2 خط  ــزار نفر)، 91,000 خط تلف ــتگاه براي هر ه (51 دس
ــر)، 3,539000 خط تلفن همراه (280 خط براي هر هزار  براي هر هزار نف
ــخصي (2005) 11رايانه براي هر هزار  نفر)، 131,000 دستگاه رايانه ي ش
ــتراك اينترنت (2008) 56اشتراك براي هر هزار نفر)  نفر) و 700,000 اش

ــت. ــتفاده قرار گرفته اس مورد اس
بهداشت: در سال 2004،  تعداد 1,264 پزشك (هر 8,672 نفر يك 
ــك) و تعداد 21,924 تخت بيمارستاني (براي هر 500 نفر يك تخت  پزش

ــت. ــته اس ــتاني) وجود داش بيمارس
تغذيه: ميزان افراد داراي سوءتغذيه كه كمتر از 1750 كالري انرژي 
ــادل 40 درصد كل جمعيت  ــد،  حدود 5,100,000 نفر مع مصرف مي كردن

ــور بود. كش
ــال 2007، حدود 83/5 درصد  ــوادي زامبيا در س آموزش: نرخ با س
بوده است. جدول زير خالصه اي از نسبت هاي آموزشي دوره هاي تحصيلي 

ــان مي دهد. ــال تحصيلي 7-2006 نش را در زامبيا در س

ــوز                                                                                                                                         دانش آم ــبت  نس ــوزان  دانش آم ــداد  تع ــان    ــداد معلم ــدارس    تع ــداد م تع ــي  دوره ي تحصيل
                                                                                                              به معلم

       ابتدايي                  94               56,557         2,790,312             49/3
       متوسطه                41                14,246         607,296                42/6
       عالي                      2                   -               24,553                   -

جدول آموزشگاه ها و معلمان و دانش آموزان در زامبيا(2007)
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