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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.
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روز  شـهريور ماه،  سـيزدهم 
بزرگداشت ابوريحان بيرونى 
جغرافيـدان برجسـته جهان 

اسالم گرامى باد.
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ــال قبل، هنگامي كه در نخستين جلسات هيئت تحريريه  ــت و پنج س بيس
مجله رشد آموزش جغرافيا شركت مي كردم، گمان نمي بردم كه روزي به عنوان 
ــمارة مجلة رشد آموزش جغرافيا  ــردبير همين مجله، به استقبال صدمين ش س
ــركت مي كردم و در  ــات، به عنوان نمايندة دبيران جغرافيا ش بروم. در آن جلس
ــر مؤمني، جناب دكتر  ــكويي، مرحوم دكت ــار بزرگاني چون مرحوم دكتر ش كن
پاپلي يزدي، جناب دكتر محمود روح االميني و گاه با حضور عزيزاني چون دكتر 
محمد حسن گنجي به آموختن شيوه هاي تدوين مجالت علمي و مقاالتي براي 
ــار  ــدان به جغرافيا به  ويژه دبيران ارجمند جغرافيا كه هدف عمدة انتش عالقه من
رشد آموزش جغرافياى محسوب مي شده و مي شوند، مي پرداختم. در آن جلسات 
آقاي دكتر فرجي كه در آن هنگام مدير مسئول مجله و كارشناس مسئول گروه 
ــي بودند و كارشناسان گروه  جغرافياى دفتر تحقيقات و برنامه ريزي كتب درس
مرحوم وحيد شيخ االسالمي و مرحوم حسن وحداني تبار شركت داشتند و هدايت 
جلسات با آقاي دكتر شكويي استاد ارجمندي بود كه بسياري از اساتيد و دبيران 
ــورمان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم شاگردان وي محسوب  جغرافياي كش
ــر اعضاي محترم  ــات همواره يك معيار مدنظ ــوند. در اين جلس ــده ومي ش ش
ــاني منتشر مي شود؟ پاسخ روشن بود:  هيئت تحريريه بود؛ مجله براي چه كس
ــار آن به دانش ها، مهارتها،  دبيران جغرافيا. بنابراين هر مقاله اي كه چاپ و انتش
ــزود به عنوان مقاله اي در خور ارزيابي هيئت تحريريه  ارزش هاي دبيران مي اف
ــرم مجله، مرحلة اول ارزيابي را گذرانده و مراحل داوري علمي و  و داوران محت
آموزشي را طي مي كرد. اين روالي بود كه آن عزيزان در مجله پايه گذاري كردند 
و هيئت هاي تحريرية بعدي نيز همواره به فكر مخاطبان و دبيران بودند و اين 

مالك و معيار اوليه را فراموش نكرده و نمي كنند.
از ديگر معيارهاي تثبيت شده براي ارزيابي توسط هيئت تحريريه هاي اولية 
فصل نامة رشد آموزش جغرافيا، تشويق نويسندگان و دبيران به نوشتن مقاالتي 
ــم اين روال از معيارها  ــا در ايران و جهان بود. هنوز ه ــاب آموزش جغرافي در ب
ــت. مقاالتي كه دربارة  ــك اعضاي هيئت تحريريه اس ــات خاص يكاي و توجه
ــورهاي مختلف جهان است، يا تجريبات و  ــي جغرافيا در كش برنامه هاي درس
دستاوردهاي دبيران جغرافياي كشورمان را در جريان تدريس اين مادة درسي به 
دبيران ديگر منتقل مي كند و يا به ارزش يابي در جريان درس جغرافيا مي پردازد 
ــه دبيران ارجمند معرفي  ــي و آموزش جغرافيا را ب ــا ابزارهاي كمك آموزش و ي
ــند. بوده اند مقاالتي از اين دست  مي كند از الويت چاپ برخوردار بوده و مي باش
كه به خاطر موضوع خاص خود كه يكي از اهداف عمده و اصلي انتشار مجله را 
در خود داشته، به محض دريافت و ارزيابي به چاپخانه فرستاده شده تا در اولين 
ــماره اي كه از چاپ بيرون مي آيد، درج شوند. يكي از معيارهاي ارزش يابي از  ش

ــد آموزش جغرافيا نيز همواره اين بوده كه چه  ــت يابي به اهداف مجلة رش دس
حجمي از مجله به چاپ مقاالتي از اين دست اختصاص يافته است.

سومين و شايد مهم ترين دستاورد ديگر جلسات هيئت تحريريه هاي اولية 
ــتن و تبادل تجريبات پژوهشي و آموزشي  ــد آموزش جغرافيا، تشويق به نوش رش
بوده است. بسياري از مقاالتي كه از سوي نويسندگان يا دبيران محترم به دفتر 
ــد با ديد تشويقي مورد  ــه هيئت تحريريه مطرح مي ش ــيده و در جلس مجله رس
بررسي قرار مي گرفت و بسياري از افراد هيئت تحريريه به جاي توجه به نواقص 
مقاالت به نقاط قوت آن ها اشاره كرده و به خاطر تشويق نويسندگان به نوشتن 
ــتر، مورد تأييد اوليه قرار مي گرفتند و براي اصالح و قابليت انتشار يافتن با  بيش
نويسندگان آن ها مكاتبه و براي آنان موارد نقص مطرح و از آنان خواسته مي شد 
تا اصالحات را انجام داده و مقاله را مجدداً به دفتر مجله ارسال نمايند. اعضاي 
ــت تحريريه و داوران همواره با اعالم نظرات اصالحي، از رد كامل مقاالت  هيئ
خودداري و در واقع يك كالس آموزشي از راه دور را براي نويسندگان و دبيران 

محترم عهده دار مي شدند.
ــد آموزش جغرافيا، وقت زيادي نمانده  اكنون تا صدمين شمارة مجله رش
ــماره اي را در روي آن مالحظه  ــه ش ــه را نگاه كنيد، چ ــت. روي جلد مجل اس
ــماره اي، خوانندة مطالب رشد آموزش جغرافيا شده ايد؟  مي كنيد؟ شما از چه ش
ــاس كرده ايد؟ مقاالت  ــال ها چه تفاوت هايي را در مجله احس در فاصله اين س
ــت؟ نويسندگان و مترجمان و  ــويي حركت مي كنند و روند آن ها چيس به چه س
دست اندكاران مجله در طي اين سال ها چه كساني بوده اند؟ آيا مجله انتظارات 

شما را برآورده كرده است؟ تا چه حدودي؟
سؤاالت بيشماري را مي توان درباة تاريخچه انتشار رشد آموزش جغرافيا و 
تحوالت آن مطرح كرد. حتي مقاالتي را مي توان در اين باب نوشت و يا با انجام 
ــي كرد. انتظار ما از شما همين است.  پژوهش هايي روند حركت مجله را بررس
ــماره اي ويژه و مراسمي ويژه براي انتشار صدمين  ما در تدارك فراهم آوردن ش
ــمارة رشد آموزش جغرافيا هستيم. بيش از همه انتظار داريم شما خوانندگان  ش
ــويد و مجله را نقد و بررسي كنيد و  ــت به قلم ش و مخاطبان گرامي مجله دس
ــيد و براي ما بفرستيد ما  خاطرات و انتقادات خود را از مجله بيان كنيد و بنويس
ــد آموزش جغرافيا را به نظرات و  ــماره رش بخش خاصي از ويژه نامة صدمين ش

مقاالت مخاطبان اختصاص خواهيم داد. 
دست به قلم شويد و به سؤاالت ما پاسخ گوييد و نظرات خود را بنويسيد 
و ما و مجله را ارزيابي كنيد. اين نوشته ها در صدمين شماره مجله رشد آموزش 

جغرافيا چاپ و ماندگار خواهند شد. مطالبي ماندگار بنويسيد. منتظريم.
سياوش شايان 

سخــــن سردبيــــر

ــــــوزش جغرافيـــا به استقبال صدميــن شمـــارة رشد آم

انتظــــــــــــــار ما 
از شمـــــــــــــــا 
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 و معايب آن در ايران

چكيده 
ــينى سريع كشور در  يكى از پيامدهاى شهرنش
دهه هاى اخير، ظهور پديدة بلند مرتبه سازى است كه 
گرته بردارى غلطى از الگوى غربى آن براي مقابله با 
تقاضاى سرسام آور مسكن است. تحميل اجبارى اين 
ــاز بر بدنة شهرها، عالوه بر  به هم زدن  نوع ساخت و س
ــيارى براي  توازن كالبدى آنها، موجب بروز عوارض بس
فرايند شهرنشينى شده است. مي توان گفت كه عوارض 
ــتغالت  ــًا در پس پردة بازار مس ــيار آن، عمدت منفى بس

سودآور شهرى، هنوز ناپيداست.
مقالة حاضر بر آن است كه با تحليل هر چند اجمالى 
ــرح پيامدهاى منفى اين گونه  پديدة بلند مرتبه سازى و ش
ــهرى، باب ديگرى از تحقيق و  ــاكن ش ــاختمانها و مس س
ــزان و مديران اجرايى  ــازان، برنامه ري تحليل را براى شهرس
ــب و منطبق با شرايط  ــايد، تا با ارائة راهكارهاى مناس بگش
ــا و باز  ــالمى  براي احي ــى – اس ــى ايران ــى و فرهنگ طبيع
ــهرى بومى، ضمن بهره گيرى  زنده سازى الگوهاى توسعة ش
ــعة شهرى پايدار و  از فناوريهاى مدرن، گامى كوچك در توس

ماندگار برداشته باشد .
كليد واژه ها: شهرنشينى سريع، بلند مرتبه سازى، توسعة 

شهرى پايدار، شهر ايرانى- اسالمى.    

مقدمه 
ــهر و شهرنشينى در ايران، موجب تأثّر آن  قدمت طوالنى ش
ــده و به ارائة   ــور ش ــرايط حاكم بر ادوار متفاوت تاريخى كش از ش
ــت. زمانى به  ــيما و منظر متفاوتى از آن در هر دوره انجاميده اس س
ــرايط، دوره اى از رشد و شكوفايى را تجربه كرده اند  اقتضاى اين ش
ــاز ضعف و زوال  ــرايط زمينه س ــى از تاريخ، همين ش و در برهه هاي
ــده اند. زمانى عامل تأثيرگذار داخلى بوده است، زمانى خارجى  آن ش
ــته اى  ــى اين عوامل موفق به افزودن داش ــى نيز هر دو. زمان و زمان
ــوند و گاه عاجز مى مانند. زمانى شهرها مركز و  ــتة قبلى مى ش بر داش
مظهر خودنمايى حكومتها مي شوند و زمانى پايگاه مبارزات مردمى در 
ــى مي شوند و زمانى  مقابل ايلغار حكومت ها. زمانى بيانگر آزادى سياس
ديگر سبب خفقان سياسي. زمانى شهرنشيني به صفتى تبديل مى شود 
ــهرى" يا  ــت، و زمانى به صفت خّفت آور"ش كه ماية فخر و مباهات اس

"ميرزا"(در قرن 12) تبديل مي شود.
ــا تأثيرپذيرى از حوادث تاريخى،  ــهرها ب در كل مى توان گفت كه ش
ــاخت و بافت خود را شكل داده ا ند و حوادث تاريخى ملتها در شهرهاى  س
ــا رخ مى نمايد. با اين حال، على رغم همة عوامل تأثيرگذار،«مهم ترين  آنه
ــكون آنها بود. محدودة تحت اشغال اين  ــته س ــهرهاى گذش مشخصة ش
شهرها و تعداد شهروندان آنها از حدى مشخص فراتر نمى رفت»[ياراحمدى 
، 1378: 13]. در حالى كه به نظر مى رسد شهرهاى امروزى، با تأثير پذيرى 

تحليــلي بــــــر

دكتر كريم حسين زاده دلير/  استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تبريز
محمد جواد حيدري / دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تبريزو دبير دبيرستان واليت از اداره ي آموزش و پرورش منطقة زنجانرود

عكس: هاتف همايى
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ــير زوال و نابودى قدم  ــده و به خصوص دهه هاى اخير، در مس از تحوالت س
گذاشته اند و َمَثل«آب رفته زجوى» شده اند.

حوادث و تحوالت دهه هاى اخير چنان بر ساخت و بافت شهرهاى كشور 
تأثير گذاشته كه افسار ادارة شهرها را از دست مديران شهرى خارج كرده اند. و 
شهرها همانند بيمارى شده اند كه مرض آن عالوه بر خود شهر، شهروندان را 
نيز از پا در مى آورد. پديدة بلند مرتبه سازى در شهرهاى كشور يكى از نشانه ها 
و عالئم همين بيمارى است كه با بر هم زدن نظام زندگى شهرى، شهرها را 
ــت و غير قابل تحمل، شهروندان را عصبى و رباتيك و مديران شهرى را  زش
مستأصل كرده است. در حقيقت، قرار بود اين ساختمانها پاد زهرى براي زهر 
ــائل شهرى، به خصوص حاشيه نشينى باشند، ولى برعكس كيفيت زندگى  مس
شهرى را به انحا متفاوت پايين آورده اند.«آنها كليه ارزشها و سّنتهاى قديمى را 
زير پا گذاشته و مناظر طبيعى شهرها را از بين برده اند. نمادهاى با ارزشى چون 
ــه و ... كه روزى از البه الى ساختمانها از بافت متراكم  ــجد، كليسا، مدرس مس
ــهرها سر بيرون كشيده بودند و هويت و معنى را به بيننده  ــرده ش و به هم فش
ــر به فلك  ــاختمانهاى بلندمرتبه و س منتقل مى كردند، امروزه در البه الى س

كشيده به طور تحقير آميزى گم شده اند»[بحرينى ، الف ، 1385: 21]. 
ــهرها را ناشى از رشد  ــايد اگر بخش عمده اى از معضل ترافيك در ش ش
چشم گير اين پديده بدانيم سخنى به گزاف نگفته باشيم. چرا كه افزايش تراكم 
ــى از تحميل ساختمانهاى بلند بر پيكر شهرها، نتيجه اى جز سنگينى و از  ناش
ــهرى را موجب نمى شود و صدها مشكل و  ــت افتادن ترافيك درون ش سالس
معضل ديگر كه از آستين اين پديده – بلند مرتبه سازى - خارج مي شوند و نيرو 
ــته باشيم كه سرنوشت بشر  مى گيرند. لذا اگر به اين گفتة لوفبور اعتقاد داش
ــتارگان و نه در روستاها، بلكه در شهرها تعيين مى شود[عابدين  نه در ميان س
ــازان، و برنامه ريزان،  دركوش ، 1382: 1]، ضرورت توجه بيش از پيش شهرس

مديران و دست اندركاران به مسائل شهرى آشكار مى شود.

بررسى روند شهرنشينى كشور در رابطه با پديدة بلند مرتبه سازى 
ــتقيم روند شهرنشينى با روند رشد بلند مرتبه سازى در كشور  ارتباط  مس
ــى تأثير و تأثّر بين  و در حقيقت رابطة علت و معلولى بين آنها، ضرورت بررس

آنها را آشكار مى سازد . 
ــف منابع نفت و استخراج، آن از  ــينى در سرزمين ايران با كش  «شهرنش
ــتاب گرفت. اين منبع درامد جديد،  ــى به بعد ش ــيزدهم هجرى شمس قرن س
زمينة فروپاشى اقتصاد و جامعة سنتى را فراهم كرد و به كشاورزى در اقتصاد 

ــيه اى بخشيد»[ابراهيم زاده و نگهبان مروى، بي تا : 153] كه  ملى نقش حاش
زمينه ساز شكاف بين شهر و روستا شد.«پيوستگى ايران به بازار تقسيم جهانى 
ــى و مبتنى بر نفت، اين  ــر مبناى اقتصاد تك محصول ــاى نقش ب و كار و ايف

شكاف را بيشتر كرد»[نظريان،1381: 137]. 
ــهر و  عوامل مذكور به همراه علل و عواملى چون نابرابرى درامدها در ش
روستا، اتوماسيون كار كشاورزى، تفاوت و نابرابرى در امكانات تحصيل نسبى 
درامد در شهر و روستا، عدم موفقيت در بسط و گسترش كشاورزى، تمايالت 
ــدن از  ــتا، رها ش ــى در روس باطنى مهاجرين، كمبود امكانات رفاهى و آموزش
حيات بستة روستايى، توسعه و گسترش صنايع مونتاژ در شهرها، فقر و ندارى 
ــنگى آشكار و پنهان، سختى معيشت، مهاجرت و فرارهاى دسته جمعى  و گرس
ــتقيم دول  ــتقيم و غيرمس ــيل و يا زلزله زده و ناامن، نقش مس ــق س از مناط
استعمارگر، پيدايش رژيم و تفكرات سرمايه دارى – كه منجر به توجه هر چه 
بيشتر برنامه هاى عمرانى كشور به صنايع مصرفى شد - تأثيرات مستقيم و غير 
مستقيم جنگهاى جهانى[آيرملو، 1363: 80 تا 108]، قطعه  قطعه شدن اراضى 
ــون ارث، ضعف اقتصادى زارعان  ــاورزى در نتيجة اصالحات ارضى و قان كش
ــاورزى بعد از خارج شدن زمينها از دست  ــرمايه گذارى در بخش كش براي س
خانها و اربابها، ازدياد نيروى كار روستايى در نتيجة رشد طبيعى باالى جمعيت 
ــب در نظام پرداخت يارانه ها به  ــدس جعفرى، 1372: 201]، عدم تناس آن[مق
ــهرى و روستايى قبل و بعد از انقالب اسالمى[ ضيايى، 1381: 72]،  جوامع ش
تاثير زرق و برق خيره كنندة شهرها در نتيجة سرمايه گذارى گستردة دولت در 
ــالمى و تأثيرات ناشى از اقدامات و ايدئولوژى آن، وقوع  آنها، وقوع انقالب اس
ــترده وغالباً بى بازگشت جنگ زدگان به مناطق  جنگ تحميلى و مهاجرت گس
دور از جنگ، موجبات مهاجرت گستردة روستاييان به شهرها را فراهم ساخت. 
ــين كشور در يك دوره 40 ساله (1335-75)،  به گونه اى كه«جمعيت شهرنش

حدود شش برابر شد»[شكويى و شكرگزار، 1381: 77]. 
ــد تا كسانى كه دستى در آتش مسائل شهرى داشتند،  اين امر موجب ش
ــينى سريع، شهرنشينى افراطى، شهرنشينى  از آن با عناوينى هم چون شهرنش
مشكل زا و انفجار در جمعيت شهرى ياد كنند. در حالى كه اين نفس وجودى 
ــينى محصول آن نظام  ــت، بلكه«شهرنش ــينى نيست كه مشكل زاس شهرنش
ــينى پديده اي  ــت. شهرنش ــت كه خود مشكل زاس ــادى – اجتماعى اس اقتص
ــت. كيفيت تكوين و متناسب بودن آن با مراحل گوناگون  غيرقابل اجتناب اس
توسعة اقتصادى يك كشور است كه اين پديده را به عنوان شهرنشينى متعادل 

يا افراطى مطرح مى كند»[بنى فاطمه، الف ،1374: 49]. 

1385 1375 1370 1365 1355 1345 1335 1279 آماري سال 

شاخص

رديف

ـــ 60055 55837 49445 33709 25789 18955 9860 جمعيت  كل 
ايران (به هزار 

نفر)

1

ـــ 36700 31837 26845 15855 9794 5954 2033 جمعيت 
شهري(به 
هزار نفر)

2

ـــ 61/3 57 54/3 47 38 31/4 20/6 ميزان 
شهرنشيني(به 

درصد)

3

1115 614 514 496 373 271 199 99  تعداد نقاط
شهري

4

ـــ ـــ ـــ 4669722 2377586 1300828 ـــ ـــ  تعداد
 واحدهاي
مسكوني

5

جدول روند تحوالت شهر نشيني ايران(85 ـ1279)
منبع: اطالعات رديف 1 تا 3: ابراهيم زاده و نگهبان  مروي، بي تا، اطالعات رديف 4: نظريان، 1375: 599 و اطالعات رديف 5 براي سال هاي 45 تا 65: عابدين دركوش، 1382: 146.
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شهرنشينى مشكل زا موجب بر هم خوردن تناسب نسبى جمعيت و مسكن در 
شهرها شد و به بورس بازى زمين و افزايش قيمت و اجاره بهاى مسكن در شهرها دامن 
زد. به طورى كه امروزه مسئلة مسكن در شهرها، مخصوصاً شهرهاى بزرگ، معضلي 
بزرگ و اجتماعى تبديل شده است[بنى فاطمه، ب ، 1374: 52]. وخامت موضوع به اندازه 
اى باالست كه ابتكار عمل را از دست دولت و حتى بخش خصوصى خارج كرده است. 
به گونه اى كه على رغم تالشهاى صورت گرفته طى سالهاى اخير، عرضه و توليد مسكن 
به ويژه در بخش شهرى هرگز نتوانسته است به پاى تقاضاى آن برسد[حسين زاده دلير، 
1375: 65] و هم چنان مشكل مسكن براى اقشار فرودست جامعه به عنوان بزرگ ترين 

معضل زندگى به شمار مى آيد. 
عوامل فوق به اضافة عواملى چون افزايش تقاضا، گرانى قيمت زمين و مصالح 
ساختمانى، پيشرفت فنون ساختمان سازى، صرفه جوييهاى اقتصادى، وضعيت نامناسب 
اقتصادى متقاضيان براي خريد مساكن وياليى، بازار پژوهى و سودجويى بساز و بفروشها، 
و فروش تراكم توسط شهردارى، موجب گسترش بى روية بلند مرتبه سازى در شهرها 

شد[شيعه، 1384: 39] كه در دو منطقة كامال مجزا از هم صورت گرفته است: 
1.در مناطق جديداالحداث شهرهاى كشور در قالب مجتمع هاى چهار طبقه و 
باالتر كه احداث آن بعد از دهة1370 با حمايت و پشتيبانى بانكهاى كشور در امر انبوه 

سازى شتاب فراوانى به خود گرفت. 
2. در بخش قديمى شهرها و در درون بافت قديمى آن به صورت قطعات منفرد . 

ايجاد فرم فضايى به 
وسيله فرايندهاى انسانى

فرآيند
ــاى اقتصادى(تبديل زمين به  نيروه
كاال و نگرش سرمايه اى به مسكن )                                                                         
نيروهاى اجتماعى(افزايش جمعيت و 

فشار براى خانه سازى و تامين مسكن)
نيروهاى سياسى(تاثير كمبود مسكن 

در بحرانها و مشاركتهاو....)
ــاد محيطى  ــاى فرهنگى(ايج نيروه
ــتن مسكن مناسب براى ارتقاء  امن با داش
خانواده از لحاظ روحى و روانى و جسمى)

ــاى  جغرافيايى(جغرافي ــاى  نيروه
ــهر،كمبود زمينوتامين  ــرايط ارضى ش ش

هزينه و خدمات)

ــود عينى به  ــرم فضايى يا نم ف
صورت بلند مرتبه سازى

شكل1. رابطة فرايند و فرم در يك پديدة شهري
منبع: مشكيني، 1380: 495.

تاريخچة بلندمرتبه سازى در ايران  
ــدة حاضر در تهران و سپس در  ــط س ــازى در ايران از اواس «پديدة بلند مرتبه س
ــهرهاى بزرگ شكل عملى به خود گرفت و به تدريج به ساير نقاط كشور سرايت  ش
ــازى نوين در ايران به حدود دهة30 باز  كرد»[مشكينى:493]. تاريخچة بلند مرتبه س
مى گردد. در اين سال ها(30-1328) نخستين ساختمان بلند مرتبه به سبك غربى در 
تهران توسط مهندس خانشقانى در خيابان جمهورى (نادر سابق) با 10 طبقه ساخته 
شد. اسكلت اين ساختمان از بتون آرمه و مجهز به دو آسانسور بود كه هنوز هم در حال 

استفاده است[صفوي،1380: 18 و آبادى ، 1374: 9].  
در سال هاى41-1339، در محل تقاطع خيابان فردوسى و جمهورى (شاه سابق)، 
ساختمان تجارى 16 طبقه اى به نام "پالسكو"، متعلق به القانيان ساخته شد كه گفته 
مى شود، طراحان آن اسرائيلى بوده اند، اين اولين ساختمان با اسكلت  فلزى در ايران بود. 
دو سال بعد، ساختمان تجارى 13 طبقة آلومينيوم نيز با اسكلت فلزى در خيابان جمهورى 
با سرماية القانيان ساخته شد كه داراى دو آسانسور نيز بود.از جمله ساختمان هاى بلند مرتبة 

دهة1340، ساختمان"بانك كار"بود كه درخيابان حافظ احداث شد. 

پديدة بلند مرتبه سازى 
در ايران از اواسط سدة 
حاضر در تهران و سپس 
در شهرهاى بزرگ شكل 
عملى به خود گرفت و به 
تدريج به ساير نقاط كشور 
سرايت كرد
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نخستين ساختمان بلند مرتبة تهران

ساختمان پالسكو                                        ساختمان آلومينيم

نخستين مجموعة بلند مرتبة مسكونى در تهران، مجموعة بهجت آباد بود كه در 
سال هاى 49-1343 بين خيابان حافظ و ولى عصر ساخته شد. احداث اين مجموعه پس 
از تدوين و تصويب قانون تملك آپارتمانها در سال 1343، براى تشويق بلند مرتبه سازى 
ــد . پس از تصويب مادة صد اصالحى قانون ماليات هاى مستقيم  ــكونى آغاز ش مس
(مصوب1345)، ساخت مجتمع مسكونى سامان در 20 طبقه در ضلع شمالى بلوار كشاورز 
آغاز شد. اين ماده براى تشويق و ترغيب مالكان و صاحبان سرمايه به احداث ساختمانهاى 

بلندتر از 10 طبقه تنظيم شده بود. 
در سالهاى دهة1350، ساخت مجموعه هاى مسكونى بلند  مرتبه عمدتاً در شمال 
و شمال غرب تهران رونق يافت. محل استقرار و نوع اين مجموعه ها نشان مى دهد كه 
سياست تشويق و ترغيب بلند مرتبه سازى براى تأمين اقشار كم درامد و متوسط، حاصل 
ديگرى به بار آورد.  شايد از مهم ترين داليل اين امر، گرانى قيمت تمام شدة ساختمانهاى 

بلند مرتبه مسكونى بود.

ساختمان بانك كار                                مجموعة بهجت آباد    

با وقوع انقالب اسالمى، بلند مرتبه سازى تقريباً به مدتى بيش از10 سال متوقف 
شد. در اين سالها، ساخت و ساز اين نوع ساختمانها به تكميل مجموعه هاى مسكونى 
نيمه تمام محدود ماند[ آبادى، 1374: 9]. «ساختمانهاى بلند مرتبة مسكونى ساخته شده 
ــوند: نخست،  ــيم مى ش در دو دهة1350 و 1360 در تهران، به دو بخش متمايز تقس
مجتمعهاى مسكونى بسيار بزرگ ساخته شده با منابع مالى و مديريت دولتى، و دوم، 
مجتمعهاى كوچك تر كه با سرمايه و مديريت بخش خصوصى ساخته شده اند .موج 
جديد بلند مرتبه سازى در سالهاى پايانى دهة1360، در پى افزايش قيمت زمين و آغاز 
فروش تراكم از سوى شهردارى تهران آغاز شد و از بخشهاى شمالى تهران شروع و 

تمامي مناطق تهران را تحت پوشش خود قرار داد»[صفوي، 1380: 19].
مزاياى بلند مرتبه سازى  

ساختمانهاى بلند مرتبه همانند ساير مصنوعات بشرى هم داراى جنبه ها و مزاياى 
مثبت است و هم منفى. از آن جا كه هدف اصلى اين مقاله بيان عوارض و جنبه هاى منفى 
اين گونه مساكن  است، ضرورت دارد كه قبل از پرداختن به آن، جنبه هاى مثبت و مزاياى 
اين گونه مساكن ذكر شود تا بيانگر اين حقيقت باشد كه ذكر عوارض و  جنبه هاى منفى 
به منزلة منفى بودن مطلق آن نيست؛ بلكه منظور روشن ساختن اهميت موضوع براي 

برنامه ريزى بهتر و اتخاذ طرحهاى مناسب تر است. 
بلند مرتبه سازى و اسكان متمركز جمعيت در آنها پيامدهاى مثبت زير را در پى 

دارد:
«افزايش كيفيت ساختمانهاى مسكونى با استفاده از اصول فنى؛

ــده واحدهاى  ــاخت و كاهش قيمت تمام ش ــى در هزينه هاى س  صرفه جوي
مسكونى؛

 تطبيق و هماهنگ سازى تعداد بيشترى از واحدهاى مسكونى براى عرضه به 
خانوارهاى فاقد مسكن؛

ــتفادة بيشتر از زمين و در نتيجه، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شدة    اس
واحدهاى مسكونى؛

  كاهش روحية تجمل گرايى و محدود سازى آن؛
 استفاده از فضاى عمومى ساختمان و فضاى باز مشترك» [پورمحمدى، 1385: 
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135و 136].

هم چنين مي توان موارد زير را در نظر گرفت:
ـ به   برخى از كارشناسان با اعتقاد به وجود امنيت بيشتر در ساختمانهاى بلند 
ـ آن را براى سكونت افراد مسّن و مجّرد  دليل سكونت شمار بيشترى از جمعيت در آنها

مناسب مى دانند.
 «استفاده از ساختمانهاى بلند موجب كاهش سرانة زمين مسكونى، سرانه معابر و 

هزينة تأسيسات زيربنايى مى شود.
 به سبب لزوم استفاده از فناوري جديد در احداث ساختمانهاى بلند و نياز به نيروى 

انسانى ماهر، مهاجرت به شهرهاى بزرگ نيز كاهش مى يابد.
  ساختمانهاى بلند با اسكان دادن به جمعيتى بزرگ در محدوده اى كوچك، ارائة 

خدمات را سهل تر وكم هزينه تر مي كنند. 
  هزينة سرانة ابنيه و تأسيسات عمومى از قبيل ساختمانهاى عمومى، خيابانها، 
جاده ها، پلها، تونلها، پاركها، تفريحگاهها، تأسيسات آب، برق، گاز و تلفن رسانى در مناطق 
مسكونى پرجمعيت كمتر از هزينة سرانة مشابه در مناطق مسكونى كم  جمعيت است، زيرا 
كه از خدمات تدارك ديده شده براى سطح معينى از شهر، جمعيت بزرگى استفاده مى 

كند»[صادق زاده، 1376: 106 و 107].
  از آن جا كه بخش عظيمى از جمعيت كشور ما را جوانانى تشكيل مى دهند كه 
در آستانة ازدواج و تقاضاى مسكن قرار دارند الگوى ساختمانهاى بلند مرتبه مى تواند 

پاسخ گوى مناسبى براى آن باشد.
 ساختمانهاى بلند مرتبه الگوى مناسبى براي پاسخ گويى به مشكل مسكن 
برخاسته از شهرنشينى افراطى دهه هاى اخير و پيامدهاى آن مانند حاشيه نشينى و امثال 

آن است.
ـ در بخش هايى    همكارى ساكنين براي مرتفع ساختن مشكالت به وجود آمده 
ـ به افزايش روابط ساكنين و گسترش روابط  ــت  ــتفادة مشترك اعضا اس كه مورد اس

اجتماعى بين آنان منجر مى شود.
 ساختمانهاى بلند مرتبة مسكونى، الگويى مناسب براى توسعه و تأمين مسكن در 

شهرهايى هستند كه با محدوديتهاى فيزيكى گسترش افقى روبه رو هستند.
 ساختمانهاى بلند مرتبه به دليل برجستگى بصرى مى توانند به جهت يابى در 

شهرها كمك كنند.
ـ كه   احداث اصولى ساختمانهاى بلند مرتبه مى تواند به حل معضل ترافيك 
ـ كمك شايانى كند. چنان كه هدف  گريبان گير شمار كثيرى از شهرهاى كشور است 
اصلى لوكوربوزيه از ارائة ايدة آن و به كارگيرى پيلوتى در آنها، خلق فضاى بيشتر براي 

عبور وسايل نقليه و عابرين پياده بود.
عوارض بلندمرتبه سازى

عوارض مستقيم و غيرمستقيم در درون بافت قديم شهرها 
روند رو به رشد بلند مرتبه سازى، در درون بافت قديم شهرها موجب برهم خوردن 
توازن و تناسب اين بافتها مي شود و به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش فزاينده اى در 
تخريب آنها دارد. از جمله آثار و پيامدهاى بلند مرتبه سازى در درون بافت قديم شهرها 

موارد زير قابل ذكر هستند: 
•يكى از مشخصات بارز تيپولوژيكى بافت قديم شهرهاى كشور ما، هماهنگى و 
يكسانى ارتفاع اغلب خانه ها و شيوة  معمارى آنها بود و شهرها على رغم تراكم نسبتاً باال، 

كم ارتفاع بودند[پورمحمدى ، 1375: 133]. به گونه اى كه اگر از بلندى به آن نگريسته 
ـ بادگيرها، يكنواختى  ـ در شهرهاى كويرى عالوه بر آن  مى شد تنها گنبد مساجد و 
ارتفاعى آن را بر هم مى زدند. «در محله ها كمتر خانه اى پيدا مى شد كه به لحاظ 
ارتفاعى از ساير بناها متمايز باشد. اين وضعيت سبب مى شد تا سيماى داخلى 
محله ها، منظره هاى هماهنگ و متناسبى را عرضه كنند»[سلطان زاده، 1364: 
ــن وجود چنين بافتى، داشتن چشم انداز مناسب به مناظر  243]. يكى از محاس
ــازى در درون بافت  ــى اطراف بود. پديده بلند مرتبه س ــاى باز و طبيع و فضاه
ــم گير آن طى دهه هاى اخير، اين نظم و هماهنگى  ــهرها و رشد چش قديم ش
ــة آن به وجود آمدن مانع و  ــه بى نظمى و ناهماهنگى تبديل كرد كه نتيج را ب

جلوگيرى از دست يابى به فضاهاى باز، عمومى و طبيعى اطراف است. 
•از آن جا كه بافت قديم شهرها متناسب با تراكم جمعيت و فناوري حمل 
ــكل گرفته است، تحميل ساختمانهاى بلند به كالبد آن،  و نقل زمان احداث ش

به عوارض و پيامدهاى زير منجر مى شود: 
ــش تراكم جمعيت و خودرو  ــض معابر را در نتيجه افزاي 1.ضرورت تعري

ايجاب مى كند.
ــى از افزايش خودرو، عالوه بر  2.افزايش آالينده هاى دودى و صوتى ناش

ساختمانهاى بلند مرتبة 

مسكونى، الگويى مناسب براى توسعه و تأمين 

مسكن در شهرهايى هستند كه با محدوديتهاى 

ش افقى روبه رو هستند.
فيزيكى گستر

تراكم ساختمانى به درصد

حجم كلى ترافيك در ساعات اوج(واحد سوارى)

1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000
7000-8000

0-20
20-50
50-68
68-88
88-113
113-136
136-158
158-187
187-271
271-700

نقشة حجم ترافيك و رابطة آن با تراكم ساختماني در بافت قديم شهر زنجان
منبع: جمشيدي، 1384: 168.
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ــمى و روحى براي ساكنين، موجب پوسيدگى و تخريب بناهاى  عوارض جس
قديمى بافت مى شود.

ــب عرض معابر  ــهرها كه از عدم تناس 3.پديده ترافيك در بافت قديم ش
ــانى و انتقال بيماران  ــمار خودرو حكايت دارد، موجب تأخير در امدادرس و ش
ــود. هم چنين، با به تأخير انداختن زمان  ــتى و درمانى مى ش به مراكز بهداش
ــانى، موجب افزايش تلفات و خسارات مالى و  ــازمان آتش نش ــانى س امدادرس

جانى مى شود.
4.افزايش تراكم جمعيت و خودرو در بافت قديم شهرها، موجب افزايش 

آلودگى معابر و صعب العبور شدن آن مخصوصًا در فصل زمستان مى شود .
5.لرزشهاى ناشى از عبور وسايط نقليه موجب تخريب زود هنگام بناهاى 

غالبًا كم دوام اين بافت مى شود.

ــته به فرهنگ كه مى توان  ــت پيچيده و وابس •"محرمّيت" مفهومى اس
ــت. زيرا همگى  آن را با مفاهيمى هم چون خصوصيت و خلوت مترادف دانس
القا كنندة مفهوم اساسى ترى به نام عرصه، حريم، قلمرو و حوزة نفوذ هستند. 
ــبكه اى از سلسله مراتب محرميت، فضاهاى شهرى را  در شرايط مطلوب، ش
در بر مى گيرد. اين سلسله مراتب از واحدهاى مسكونى به عنوان محرم ترين 
ــهر ختم  ــروع و به عمومى ترين فضاى مركزى ش ــن فضا ش و خصوصى تري
ــكونى سنتى  ــود. مفهوم محرمّيت به طرز ماهرانه اى در واحدهاى مس مى ش
مورد توجه فرارگرفته بود[بحرينى، ب، 1385: 224و225] كه ناشى از ارزشها 
ــت. به گونه اى كه  ــالمى اس و ايدئولوژى هاى فرهنگى و مذهبى ايرانىـ  اس
شواهد زيادى در آيات و روايات وجود دارد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم 
ــَن آَمنوا ال َتدُخُلوا  ــاره دارند؛ از جمله آية«يآ اَيَُّها الَّذي ــه مفهوم محرمّيت اش ب
ــوا َو ُتَسلِّمُوا َعلى اَهلِها ذلُِكم َخيٌر لَُكم لََعلَُّكم  بُُيوتاً َغيَر بُُيوتُِكم َحّتى َتسَتانُِس
ــُروَن: اى اهل ايمان هرگز به هيچ خانه اى، مگر خانه هاى خودتان  َتَذكَّ
ــويد و به اهل آن خانه  ــا با صاحبش انس و اجازه نداريد، وارد نش ت
ــما را بسى بهتر  ــالم كنيد كه اين ورود (با اجازه و تحّيت) ش س

است، باشد كه متذكر شويد»[نور، 27].
يكى ازجنبه هاى محرمّيت،" اِشراف" است كه به 
معنى تسلط ديد از يك واحد مسكونى به واحد ديگر 
ــت. احداث ساختمانهاى بلند مرتبه در درون  اس
ــهرها، موجب به وجود آمدن  بافت قديم ش
ــاختمانهاى  ــرافّيت آنها به س حالت اش
ــه نتيجة  ــد ك كم ارتفاع اطراف ش
آن، بروز اختالف ميان ساكنين 
اين دو نوع مساكن نامتقارن 
ــت.«در يك بررسى  اس
ــده در پنج  انجام ش
ساختمانى  واحد 
ــن  اي از 
ــت،  دس

ــتند و در همة موارد، كار به  ــايگان پيرامون اعتراض داش ــتثنا همس بدون اس
شكايت قانونى كشيده است» [مشكينى،1380: 499]. 

•ساختمانهاى بلند مرتبه شخصيت بناهاى كم ارتفاع اطراف را خرد مى 
ــازى اين دو نوع بناها از هم و ايجاد حريم بين آنها ضرورى  كنند، لذا جدا س

است[بحرينى، ب : 375].
ــاخصه هاى مهم معمارى و شهرسازى ايرانى، درونگرا بودن  •يكى از ش
ــه در فرهنگ ايرانى ـ اسالمى دارد، مبتنى بر  ــت. اين ويژگى كه ريش آن اس
ــرايط اقليمى كشور است. به همين  ــنتهاى زندگى اجتماعى ايرانى و نيز ش س
ــهرهاى كويرى، ديوار  ــيارى از شهرها، مخصوصاً ش علت، در بافت قديم بس
ــكارا قابل رؤيت نبود[مهجور، 1378:  خانه ها بلند بود و از بيرون هيچ چيز آش
ــازى چون در غرب شكل گرفته و به وجود  72]. در حالى كه ايدة بلند مرتبه س
ــت. خانه هاى اروپايى طبق  ــب با فرهنگ برون گراي غرب اس ــده، در تناس آم
فرم ”Living R“ طراحى مى شوند. در مساكن اروپايى، به جاى اندرونى ـ 
ــاكن سنتى ايرانى بوده و محل تجمع اعضاى خانواده است ـ از  كه خاص مس
ــاختمان استفاده مى شود. اين امر با توجه به  بالكنهايى كه در نماى بيرونى س

اعتقادات اسالمى تضاد شديدى را مطرح مى سازد[مجتهدزاده، 1382: 95].
ــتقيم خورشيد و در  ــاختمانهاى بلند با ايجاد مانع در مقابل تابش مس •س
ــاختمانهاى كم ارتفاع هم جوار، استفاده از وسايل  ــايه روى س نتيجه، ايجاد س
ــازد و موجب باال رفتن مصرف برق  ــنايى زاى مصنوعى را ضرورى مي س روش
ــود. در حالى كه براساس اعتقادات دينى ما،«ايجاد ساختمانهاى  در آنها مى ش
ــكونى ديگر  ــيد و هواى تازه در واحدهاى مس مرتفع كه از دريافت نور خورش
ــود. توسعة عمودى مجتمعهاى ساختمانى زمانى  جلوگيري مي كند، منع مى ش
ــيد و هواى تازه، براي  ــود كه از نظر دريافت نور، گرماى خورش پذيرفته مى ش

ساكنان مجاور مشكلى ايجاد نكند» [شكويى، 1380: 188].
ــازى عالوه بر آن كه موجب ايجاد مانع در مقابل وزش باد  •بلند مرتبه س
ــود، با كاناليزه كردن جريان بادـ   ــوب ذرات گرد و غبار همراه آن مى ش و رس
هنگام عبور از فضاى بين ساختمانهاـ  بر شدت و قدرت تخريبى آنها مى افزايد 

كه اين عامل مى تواند نقش عمده اى در تخريب بافت قديم داشته باشد.  
•شيشه و سنگهاى صيقلى به كار رفته در ساختمانهاى بلند، مانع از خروج 
انرژى و گرماى ناشى از تشعشعات خورشيدى و موجب باال رفتن درجة حرارت 
ــود. به اين صورت كه سطوح صاف و صيقلى اين ساختمانها،  در محيط مى ش
با جذب و انعكاس انرژى خورشيد به ساختمانهاى مقابل، مانع از خروج انرژى 
ــرمازا نيز، گرچه تا حدودى درتعديل  ــايل س ــوند. استفاده از وس حاصله مى ش
دما(ى درون خانه) مؤثر است، ولى باعث باال رفتن مصرف برق و قطع شدن 
آن در ساعات پيك (اوج) مصرف مى شود. در صورتى كه سطوح ناهموار ناشى 
از مصالح به كار رفته در بافت قديم، موجب پخش پراكنده و نامنظم تشعشعات 

خورشيدى شده و نقش چندانى در افزايش دماى محيط ندارد.  

ــوا و تسلموا على اهلِها ذلِكم خير لكم لعلكم  بيوتا غير بيوتِكم حتى تستانِس
ــُروَن: اى اهل ايمان هرگز به هيچ خانه اى، مگر خانه هاى خودتان  َتذكَّ
م م ر م ِ ِه ى و و و ِ ى م ِ و ر

ــويد و به اهل آن خانه  ــا با صاحبش انس و اجازه نداريد، وارد نش ت
ــما را بسى بهتر  ــالم كنيد كه اين ورود (با اجازه و تحّيت) ش س

7است، باشد كه متذكر شويد»[نور، 27].
يكى ازجنبه هاى محرمّيت،" اِشراف" است كه به 
معنى تسلط ديد از يك واحد مسكونى به واحد ديگر 
ــت. احداث ساختمانهاى بلند مرتبه در درون  اس
ــهرها، موجب به وجود آمدن  بافت قديم ش
ــاختمانهاى  ــرافّيت آنها به س حالت اش
ــه نتيجة  ــد ك كم ارتفاع اطراف ش
آن، بروز اختالف ميان ساكنين 
اين دو نوع مساكن نامتقارن 
ــت.«در يك بررسى  اس
ــده در پنج  انجام ش
ساختمانى  واحد 
ــن  اي از 
ــت،  دس

.[188 :8 ساكنان مجاور مشكلى ايجاد نكند» [شكويى، 1380
ــازى عالوه بر آن كه موجب ايجاد مانع د •بلند مرتبه س
ــود، با كاناليزه ك ــوب ذرات گرد و غبار همراه آن مى ش و رس
هنگام عبور از فضاى بين ساختمانهاـ  بر شدت و قدرت تخريب
كه اين عامل مى تواند نقش عمده اى در تخريب بافت قديم
•شيشه و سنگهاى صيقلى به كار رفته در ساختمانهاى ب
انرژى و گرماى ناشى از تشعشعات خورشيدى و موجب باال ر

ــود. به اين صورت كه سطوح صاف و صيقلى در محيط مى ش
با جذب و انعكاس انرژى خورشيد به ساختمانهاى مقابل، مان
ــرمازا نيز، گرچه تا ــايل س ــوند. استفاده از وس حاصله مى ش
دما(ى درون خانه) مؤثر است، ولى باعث باال رفتن مصرف

آن در ساعات پيك (اوج) مصرف مى شود. در صورتى كه سط
از مصالح به كار رفته در بافت قديم، موجب پخش پراكنده و ن
خورشيدى شده و نقش چندانى در افزايش دماى محيط ندار

هم جوارى نامتقارن و نامنظم 
ساختمانهاى بلند و كم ارتفاع 
موجب به وجود آمدن منظرة چشم 
آزارى مى شود 
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ــيد توسط سطوح  ــكل2: فرايند جذب و انعكاس با زاوية واحد انرژى خورش توضيح ش

صاف و صيقلى ساختمانهاى بلند موجب افزايش دماى محيط مى شود. 

ــاع در بافت قديم  ــد و كم ارتف ــاختمانهاى بلن ــوارى نامتقارن س •هم ج
ــاختمانها را  ــى از حوادث طبيعى مانند زلزله بر اين س ــارات ناش ــهرها، خس ش
ــاختمانهاى بلند هنگام وقوع زلزله بسيار  ــيارى از س افزايش مى دهد.«زيرا بس

آسيب پذيرتر از ديگر ساختمانها هستند»[شيعه، 1384: 41].
ــاختمانهاى بلند و كم ارتفاع موجب به  •هم جوارى نامتقارن و نامنظم س

وجود آمدن منظرة چشم آزارى مى شود. 
عوارض فيزيولوژيكى

ــى از آن در نتيجة احداث  ــم خودرو و آلودگى صوتى و دودى ناش 1.تراك
ساختمانهاى بلند احتمال ابتال و تشديد بيماريهايى چون سكته، آسم، اختالالت 

بينايى و آسيب ديدگى قدرت شنوايى را افزايش مى دهد.
2.ساختمانهاى بلند با جلوگيرى از جريان طبيعى باد ـ كه نقش اصلى را 
ــوب دادن  در كاهش آلودگى هوا و تعديل رطوبت و حرارت دارد ـ و نيز با رس
ــديد بيماريهاى تنّفسى (آسم) نقش عمده  ــموم هواى آلوده، در ايجاد و تش س

اى دارند.
ــى از بلند مرتبه سازى ـ ارتباطى  3.افزايش تراكم جمعيت و خودرو ـ ناش

مستقيم با افزايش تصادفات و مرگ و مير ناشى از آن دارد.
ــار هوا  مي انجامد  ــاختمان، به كاهش فش 4.«افزايش ارتفاع و طبقات س
ــى  ــلولهاى مغزى تأثير مى گذارد.هم چنين، بهره هوش كه بر گردش خون و س

كودكان نسبت به افزايش طبقات رو به كاهش مى گذارد.
ــيتة  ــاختمانهاى بلند به توليد الكتريس ــت س 5.علم امروزه ثابت كرده اس
ــاكن مي پردازند و اين مورد بر گردش خون تأثير مى گذارد؛ تا جايى كه به  س
ــاعتى را خارج از فضاى  ــود در طول شبانه روز، چند س ــاكنان توصيه مى ش س

مسكونى خود سپرى كنند»[شيعه : 46].
عوارض ترافيكى

ــبكة حمل و نقل،  ــد با ايجاد تراكمهاى باال، عليه ش ــاختمانهاى بلن 1.«س
ارتباطات، تجهيزات و تأسيسات شهرى عمل مى كنند» [بحرينى ،الف :22].

ــازى  ــكونى مرتفع به صورت پروژه هاى انبوه س 2.احداث مجتمعهاى مس
ــافت بين محل اشتغال و اسكان ساكنين  ــهرها، به افزايش مس در محدودة ش
منجر مي شود در نتيجه، با افزودن بر حجم سفرهاى درون شهرى، بر معضل 

ترافيك و باال رفتن ميزان تصادفات و تلفات ناشى از آن دامن مى زند .
عوارض بلند مرتبه سازى براي بنيان خانواده 

ــل عمدة تبديل  ــد يكى از دالي ــاختمانهاى بلن ــت فضايى س 1.محدودي
خانوارهاى گسترده به هسته اى است.

2.«سطح زير بناى مسكونى در مجتمعهاى مرتفع به نسبت ميزان درامد 
ــت. از اين رو، نيازهاى اولية زندگى به ويژه در ارتباط با خانوارهاى  خانوار اس

گسترده با مشكل مواجه است»[شيعه :43].
ــطوح زير بنا در ساختمانهاى بلند كه مطابق با سياست  3.اندك بودن س
كوچك سازى واحدهاى مسكونى است، گرچه سياست خوبى براى پاسخ گويى 
ــد در ارائة اين  ــت، ولى به نظر مى رس ــكن زوجهاى جوان اس ــه معضل مس ب

ــكل مسكن رعايت نشده است؛  ــنهاد نگرش سيستمى و حل دائمى مش پيش
ــداد اعضاي  ــال و در پى افزايش تع ــت چند س ــه پس از گذش ــه طورى ك ب
خانواده، تناسب ميان فضاى خانه و تعداد اتاقها با تعداد اعضاى خانوار به هم 

مى خورد[صادق زاده :111]. 
عوارض اجتماعى 

ــاختمانهاى بلند با جلوگيرى از عملكرد طبيعى واحدهاى اجتماعى  1.س
ــا ، محله ها و ... عليه جامعه عمل مى كنند. عملكرد واحدهاى  نظير خانواده ه
ــتلزم وجود روابط اجتماعى و اقتصادى سالم و طبيعى بين  اجتماعى فوق مس
ــطوح متفاوت است. اين ساختمانها به خاطر مقياس و  اعضاي هر واحد در س
ماهيت خود از ايجاد چنين روابطى جلوگيرى مى كنند[ بحرينى ، الف : 22]. 
ــنوايى ناشى از تراكم خودرو در نتيجة احداث  2.آسيب ديدگى قدرت ش
ــدن گوش انسان يا تشديد آن در طول  ــاختمانهاى بلند، موجب سنگين ش س
ــنوايى، انسان را از  ــيب ديدگى قدرت ش ــت كه آس ــود. بديهى اس زمان مى ش
ــيارى از فعاليتهاى روزمرة اجتماعى محروم مي سازد و موجب  شركت در بس

منزوى شدن وى مى شود[بهرام سلطانى، 1374: 34].
ــتيجارى مساكن آپارتمانى ـ به اميد خريد مسكن وياليى ـ  3.تملك اس
ــايل خانگىـ  در نتيجة جابه جاييهاى  ــتهالك وس عالوه بر آن كه موجب اس
ــاكنين، به كاهش روابط  ــاالنه ـ مى شود، با تغيير و عوض شدن مرتب س س

اجتماعى بين آنان مي انجامد.
ــاكن در مساكن مرتفع، از به  ــرايط اجتماعى متفاوت خانوارهاى س 4.ش
ــة اجتماعى بين آنان جلوگيرى  ــدن تفاهم الزم براى برقرارى رابط وجود آم

مى كند.  
ــاط اجتماعى، از خود بيگانگى، حس ناتوانى و ضعف، پوچى و  5.«انحط
بى ارزشى، از خود بى خبرى و انزواى اجتماعى از مسائل اجتماعى مجموعه هاى 

مسكونى مرتفع است» [بحرينى، الف، 1385: 79].
عوارض روانى

ــرس از زندگى در ارتفاع، نقش عمده اى در بروز ناهنجاريها  1.ت
و اختالالت روانى دارد.

ــرو تحرك  ــى كودكان در گ ــالمتى روحى و روان 2.س
جسمى و ارتباط بيشتر با طبيعت است. ساختمانهاى بلند، 

از طريق قطع ارتباط كودكان با طبيعت و هم ساالن، 
ــمى و  ــاز اختالالت و ناهنجاريهاى جس زمينه س

ــع از جامعه پذيرى كامل آنها  روانى آنها و مان
مى شود.

ــيهاى انجام شده  3.نتيجه بررس
نشان مى دهد كه تأثيرات آلودگى 

صوتىـ  ناشى از تراكم خودرو 
ــى  صوت ــتگاه  دس ــر  ب ـ 

ــر از  ــب كمت ــه مرات ب
ـ  روانى  ــرات  تأثي

ــك  فيزيولوژي
است.  آن 

ا  ــر ي ز

ى ز رج ر ى چ روز ب ول ر و ى ي
6سپرى كنند»[شيعه : 46].

 ترافيكى
ــبكة حمل و نقل، ــد با ايجاد تراكمهاى باال، عليه ش تمانهاى بلن
يزات و تأسيسات شهرى عمل مى كنند» [بحرينى ،الف :22].

ــازى ــكونى مرتفع به صورت پروژه هاى انبوه س مجتمعهاى مس
ــافت بين محل اشتغال و اسكان ساكنين ـهرها، به افزايش مس
در نتيجه، با افزودن بر حجم سفرهاى درون شهرى، بر معضل

رفتن ميزان تصادفات و تلفات ناشى از آن دامن مى زند .
لند مرتبه سازى براي بنيان خانواده 

ــل عمدة تبديل ــد يكى از دالي ــاختمانهاى بلن ــت فضايى س ي
ترده به هسته اى است.

 زير بناى مسكونى در مجتمعهاى مرتفع به نسبت ميزان درامد
از اين رو، نيازهاى اولية زندگى به ويژه در ارتباط با خانوارهاى

كل مواجه است»[شيعه :43].
ــطوح زير بنا در ساختمانهاى بلند كه مطابق با سياست ودن س
واحدهاى مسكونى است، گرچه سياست خوبى براى پاسخ گويى
ــد در ارائة اين ــت، ولى به نظر مى رس ــكن زوجهاى جوان اس س

[ 9 138 ا ى ري [ب ا ع ر ى و
عوارض روانى

ــرس از زندگى در ارتفاع، نقش عمده اى در بروز ناهنجاريها  1.ت
و اختالالت روانى دارد.

ــرو تحرك  ــى كودكان در گ ــالمتى روحى و روان 2.س
جسمى و ارتباط بيشتر با طبيعت است. ساختمانهاى بلند، 

از طريق قطع ارتباط كودكان با طبيعت و هم ساالن،
ــمى و ــاز اختالالت و ناهنجاريهاى جس زمينه س

ــع از جامعه پذيرى كامل آنها  روانى آنها و مان
مى شود.

ــيهاى انجام شده  3.نتيجه بررس
نشان مى دهد كه تأثيرات آلودگى

صوتىـ  ناشى از تراكم خودرو
ــى صوت ــتگاه  دس ــر  ب ـ 

ــر از  ــب كمت ــه مرات ب
ـ  روانى  ــرات  تأثي

ــك  فيزيولوژي
است. آن 

ا ــر ي ز

ساختمانهاى بلند با جلوگيرى از 
عملكرد طبيعى واحدهاى اجتماعى 
نظير خانواده ها ، محله ها و ... عليه 

جامعه عمل مى كنند
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واكنشهاى روانى و فيزيكى انسان در آستانه هايى بسيار پايين تر از آستانه هاى 
ــوند. آلودگى صوتى، عالوه بر ايجاد  ــيب زننده به گوش آغاز مى ش صوتى آس
ــرعت واكنش، كاهش  ــب كاهش قدرت تمركز، كاهش س ــار روانى، موج فش
دقت عمل در كارها، افزايش وقوع اشتباهات و نيز مصرف نامتعارف داروهاى 

آرام بخش، خواب آور و مسكن مى شود. 
ــيده از  ــد و محيط اطراف آنها، امكان زندگى پوش ــاختمانهاى بلن 4.در س
چشم ديگران وجود ندارد و ساكنان از اين كه نمى توانند به نحو كاملى فضايي 
ــى را در عرصة برخورد با فضاهاى ناظر و نگاه كنجكاوانة ديگران به   خصوص

وجود آورند، دچار ناراحتيهاى روحى و روانى مى شوند. 
ــاختمانهاى بلند توسط ميهمانان يا كودكان و  ــر و صدا در س 5.«وجود س

مشاجرات اتفاقى خانوارها، آرامش در محيط را بر هم مى زند.
6.آپارتمان نشينى اگرچه از نظر مكانى جمعيت را به يكديگر نزديك مى 

كند، ولى از نظر روانى آنها را از هم دور مي سازد» [شيعه، 1384: 44].
7.زندگى در ساختمانهاى بلند به روند زندگى حالتى مصنوعى و ماشين زده 
مى دهد[پيشين]. اين عامل در دراز مدت اثرات روحى و روانى جبران ناپذيرى را 
براى ساكنين به همراه دارد؛ به گونه اى كه پيرزنى هنگام ترك پوالدشهرـ كه 
الگوى اغلب مساكن آن آپارتمان است ـ آن شهر را به پادگانى تشبيه مى كند 

كه در آن زن نيز وجود دارد[دهاقانى، 1373: 520].   
8.سختى استفاده از پله و باالبر در ساختمانهاى بلند، موجبات عدم تمايل 
ساكنين به خروج از ساختمان راـ جز در مواقع اجبارـ فراهم مي آورد. در نتيجه 

به بروزعوارض جسمى و روحى ساكنين منجر مى شود. 
ــارهاى  ــاختمانهاى بلند عاملى عمده در بروز فش 9.محدوديت فضايى س

عصبى و روانى است.
عوارض بهداشتى 

1.تجميع جمعيت در يك فضاى بسته ـ در ساختمانهاى بلند ـ زمينه ساز 
انتقال بيماريهاى همه گير مى شود و ترس عمده از محالت متراكم و سكونت 
ــى از همين امر است [عزيزى،  ــوم نيز ناش ــاختمانهاى بلند در جهان س در س

.[49 :1382
ــاً در پروژه هاى  ــاختمانهاى بلندـ  مخصوص ــى از وزن س ــار ناش 2.«فش
انبوه سازىـ  باعث شكسته شدن اليه هاى خاك و تداخل شبكه هاى فاضالب 
ــهرهايى كه آب آشاميدنى آنها  ــود.اين مورد در ش با منابع آب زيرزمينى مى ش
ــود، موجب بروز مشكالت و افزايش بيماريها  از آبهاى زيرزمينى تأمين مى ش

مى شود» [شيعه، 1384: 41].
ــاختمانهاى بلند،  ــته در س 3.وجود پاركينگ خودروها در يك فضايى بس

تأثير آلودگى ناشى از آن را پايدارتر مى كند.
ــاختمانهاى بلند ـ كه مورد استفادة همه  ــترك در س 4.وجود فضاى مش

ساكنين است ـ در اشاعة راحت تر و سريع تر بيماريها نقشى عمده دارد.
ــرات موذى ـ كه  ــك، موش و حش 5. تعداد حيوانات خانگى مانند سوس
ناقل انواع بيماريها هستندـ  در اثر تداخل شبكه ها و دفع فاضالبها و زباله ها در 

ساختمانهاى بلند و مجموعه هاى متراكم، بيشتراست [همان، 45].
كجرويها و ناهنجاريهاى اجتماعى 

1.ساختمانهاى بلند موجب افزايش تراكم جمعيت در واحد سطح مى شوند. 
ــى كه همواره «تراكم زياد جمعيت به دليل ارتباط آن با رفتارهاى ضد  در حال
ــالم اجتماعى مورد نكوهش  اجتماعى نظير بزهكارى، انحراف و رفتارهاى ناس

بوده است»[عزيزى، 1382: 49].
ــاكنين در ساختمانهاى بلند، زمينه ساز وقوع جنايات در  2.جدايى روانى س

اين ساختمانها هست.
ــى و پايين بودن درامد، اين اعتقاد را در  ــوردارى از يارانه هاى دولت 3.برخ
ساكنين مساكن مرتفع دولتى (خانه هاى سازمانى)  به وجود آورده است كه در 
رديف شهروندان درجة دوم قرار دارند و در نتيجه از آنان انتظار نمى رود همانند 
شهروندان درجة يك يا ساكنين ثروتمند اين گونه مساكن رفتار كنند. به همين 
دليل، انجام برخى ناهنجاريها را امرى طبيعى و قابل قبول مى دانند[مسلينگ، 

.[83 :1374
ــكارى، خالفكارى، تجاوز به قلمرو ديگران، بيگانگى و تنهايى در  4.بزه

بين جمع، از مشخصات زندگى آپارتمانى است [بحرينى، الف، 1385: 80] . 
عوارض زيست محيطى

ــودآورى در احداث ساختمانهاى بلند، موجب بي توجهي به  1.توجه به س
طبيعت و محيط زيست و در نتيجه، تخريب هر چه بيشتر آن را مى شود[همان، 

ص22].
ــاكن مرتفع، جريان  2.در نتيجة تراكم خودرو در خيابانهاى منتهى به مس
ترافيك كندتر و بر ميزان «ترمزـ حركت ـ ترمز» افزوده مى شود. اين روند به 
سهم خود آلودگى ناشى از فعاليت موتور در سرعتهاى كم را افزايش مي دهد و 

تخريب بيشتر محيط را موجب مى شود[ بهرام سلطانى، 1375: 25].
ــاكنين مساكن مرتفع نسبت به اندك فضاى سبز موجود در  3.معموًال س
ــاس مسئوليت نشان نمي دهند كه اين امر ناشى از اشتراك در  آن ـ نيزـ احس
برخوردارى و بهره مندى از اين گونه فضاهاست. مثًال در طرح تحقيقى كه بين 
ــاكنين آپارتمانهاى مسكونى شهر زنجان صورت گرفت، ساكنين از اين كه  س
ــبت به نگه دارى باغچه بى توجه اند، ابراز نارضايتى كرده بودند  همسايگان نس

(مقاله چاپ نشده).
تخريب تاسيسات آب و فاضالب

ــت.  ــكل آب و فاضالب محتمل تر اس ــاختمانهاى بلند بروز مش 1.در س
ــالب و قطع برق، مجتمع را با  ــى مانند تركيدگى لوله هاى آب و فاض اتفاقات

دور

تجميع جمعيت در يك فضاى بسته ـ 
در ساختمانهاى بلند ـ زمينه ساز انتقال 

بيماريهاى همه گير مى شود و ترس 
عمده از محالت متراكم و سكونت در 
ساختمانهاى بلند در جهان سوم نيز 

ناشى از همين امر است
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مشكالت اساسى روبه رو مى كند[شيعه، 1384: 45]. اين گونه وقايع ضمن ايجاد 
ــاكنين ساختمان و تحميل هزينه هاى تعمير، به استحكام و  اختالل در رفاه س
ــطح كالن،  ــاختمانها نيز ضرر و زيانهاى قابل توجه وارد كرده و در س عمر س
هزينه هاى فردى و اجتماعى عمده اى راـ  كه غالباً مغاير با اهداف توسعة پايدار 

است ـ موجب مى شود [صادق زاده، 1376: 110 و 111]. 
ــاختمانهاى بلند بر ظرفيت شبكه هاى آب و فاضالب و قابليت آنها  2.«س

مؤثرند»[شيعه، 1384: 47]. 
3.در ساختمانهاى بلند احتمال گرفتگى راه فاضالب يا مشكالتى مشابه 

آن، بيشتر از ديگر ساختمانهاست.
عوارض امنيتى 

1.هنگام وقوع حوادثى مانند آتش سوزى در ساختمانهاى بلند، كل مجموعه 
ــاختمان را با قابليت مالى و جانى گسترده اى نسبت  تحت تأثير قرار مى گيرد و س
به ديگر ساختمانها دست به گريبان مى كند[همان، ص47]. زيرا اوًال امكان اشاعة 
آتش در ساختمانهاى بلند بيشتر از ساختمانهاى كم ارتفاع و پراكنده است، ثانياً خطر 

مصدوميت هنگام فرار بيشتر است [صادق زاده، 1376: 109].
2.زندگى در ساختمانهاى بلند به معناى قبول حوادثى مانند سقوط از ارتفاع، 

افتادن از پله ها، قطع برق و ماندن در باالبر و سقوط باالبر است. 
3.در مواقع اضطرار خروج و پايين آمدن از ساختمانهاى بلند، مخصوصاً طبقات 

باالتر، مشكل است و احتمال افزايش خسارت و تلفات بيشتر مى شود.
4.تجربه ثابت كرده است كه احتمال وقوع مخاطرات جنايى در ساختمانهاى 
بلند بيشتر از ساختمانهاى كم ارتفاع و در طبقات فوقانى، بيشتر از طبقات تحتانى 

است.
عوارض زيبايى شناسانه 

ــازى  ايرانى، اصل تناسب، هماهنگى  1.از ويژگيهاى مهم معمارى و شهرس
و نظم اجزا و عناصر آن است كه آن مجموعه را به صورت زيبايى عرضه مي كند 
ــبت به اثر و خالق آن برمى انگيزد. در حالى كه  ــين بى  ختيار بيننده را نس و تحس
ــاختمانهاى بلند نه در تناسب با محيط اطرافشان هستند و نه زيبايى خاصى را  س

عرضه مى كنند؛ بلكه زيبايى محيط را نيز مخدوش مى كنند. 
2.احداث ساختمانهاى بلند در جوار هم، مانع از رؤيت زيباييهاى طبيعىـ  مثل 
طلوع و غروب خورشيد، رنگين كمان و ...ـ  از فضاهاى كم ارتفاع اطراف مى شود .

3.توليد انبوه مجتمعهاى مرتفع به يكنواختى، بى خاصيتى و خسته كنندگى 
محيط مى انجامد[بحرينى، الف، 1385: 78]. شكل و نماى اين ساختمانها درعين 
تداوم و پيوستگى، حالتى تكرارى دارد و ساكنان را به مرور خسته مى كند. نماى 
ــتر به النه هاى زنبورعسل شبيه  ــاختمانها به جاى مسكن انسانى، بيش اين س

است [شيعه، 1384: 47].
ــازى، به علت  ــيلة پروژه هاى انبوه س ــكل گرفته به وس ــاى ش 4.محله ه

خصوصيات خاص خود، فاقد زيبايى و نشاط الزم هستند.
افزايش مصرف برق  

ــتفاده  ــاختمانهاى بلند ـ به دليل اس 1.به طور كلى، مصرف انرژى در س
ــبانه روزـ  باالتر از ساختمانهاى كم  ــنايى مصنوعى در طول ش از باالبر و روش

ارتفاع است. 
ــاختمانهاى بلند كه در تقابل  ــه اى بزرگ در س 2.كاربرد پنجره هاى شيش
ــور ماست، استفاده از پرده هاى ضخيم را - براي ايجاد  با اقليم و فرهنگ كش
ــتن از شدت تشعشعات آفتابـ   ــبت به خانه هاى هم جوار و كاس محرمّيت نس
ضرورى مى سازد. اين امر موجب تاريك شدن درون خانه مي شود و با مصرف 

برق براي ايجاد روشنايى مصنوعى، مصرف آن را باال مى برد. 
ــاختمانهاى بلند با  ــح به كار رفته در س ــب معمارى و مصال 3.عدم تناس
ــور، به ميزان زيادى بر افزايش مصرف انرژى تأثير  اقليم مناطق متفاوت كش
مى گذارد. زيرا استفاده از وسايل تنظيم كنندة دما (وسايل گرمازا و سرمازا)ـ كه 

داراى مصرف زياد انرژى هستندـ را ضرورى مى سازد.
ــاختمانهاى بلند اختالف دما  ــه بين طبقات فوقانى و تحتانى س 4.هميش
ــد، اين اختالف بيشتر مى شود. اين  ــاختمان بلندتر باش وجود دارد. و هر چه س
ــرايطى كه طبقات  ــه در مواردى متعدد، در ش ــت ك ــالف دما به حدى اس اخت
ــاختمانهاى بلند دچار سرما هستند، در طبقات زيرين از شدت گرما،  فوقاني س
پنجره ها دائمًا باز است. اين پديده در بلند مدت مى تواند عاملى براي هدر رفتن 

منابع انرژى باشد[صادق زاده، 1376 :107 و 108]. 
تأخير در امداد رسانى 

1.ترافيك موجود در معابر منتهى به ساختمانهاى بلند موجب به تأخير 
ــود. ــارات مى ش افتادن زمان امدادرسانى و در نتيجه، افزايش تلفات و خس

ــاختمانهاى بلند و اشاعة راحت تر و سريع تر آن به  2.آتش سوزى در س
ــارات را در پي دارد و اطفاي حريق  واحدهاى مجاور، افزايش تلفات و خس

ــوار مى كند. را دش
ــاختمانهاى بلند، موجب توليد  ــه كار رفته در س ــم زياد مصالح ب 3.حج
حجم زياد آوارـ هنگام وقوع حوادثى مانند زلزله ـ مي شود و در نتيجه زمان 

ــانى به تأخير مي اندازد. امداد رس
عـوارض فرهنگـى 

ــا فضاى مادى  ــاختمانهاى بلند از لحاظ فناوري ي ــه طرح س 1.«گرچ
ــخيص و قابليت  ــى فضاى رفتارى، يعنى تش ــده، ولى بررس خوب درك ش
ــازگارى با محيط و تطابق آن با ايدئولوژى و فرهنگ افرادى كه مى خواهند  س
در آن ساكن شوند، هنوز در مرحلة اولية پيشرفت است»[ شولر، 1371: 2]. اين 
عامل نقش عمده اى در كاهش ميزان رضايتمندى و عدم اقبال به سكونت در 

زندگى در ساختمانهاى 
بلند به معناى قبول حوادثى 
مانند سقوط از ارتفاع، 
افتادن از پله ها، قطع برق 
و ماندن در باالبر و سقوط 
باالبر است
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آنها دارد.
ــيارى از  ــد مانع عمدة انجام بس ــاختمانهاى بلن ــت فضايى س 2.محدودي

فعاليتهايى است كه ريشه در فرهنگ ايرانى ـ اسالمى دارد.
3.«طراحى و ساخت بناهاى مرتفع به دور از جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى 
خانوارها، روند زندگى را در وراى يك ساختار طبيعى و در حالتى جبرى مطرح 

مى سازد»[شيعه، 1384: 44].
ــازى، همانند ساير فراورده هاى صنعتى، خيلى زودتر از آن  4.بلند مرتبه س
ــيوة زندگى در آن را بياموزد و نهادينه كند، وارد  كه جامعه از نظر فرهنگى، ش
بازار جامعة ما شد. اين فاصله و اختالف كه مردم شناسان آمريكايى آن را"پس 
افتادگى فرهنگى" نام گذارى كرده اند، در همة كشورها به ويژه كشورهاى جهان 
سوم ـ از جمله كشور ماـ مسئله آفرين شده است [روح االمينى: 655 و 656].

عوارض قضايى 
ــاكنين ساختمانهاى بلند احتمال بروز اختالفات و  1.تفاوتهاى فرهنگى س

درگيريهاى بين آنان را افزايش مى دهد.
2.اِشرافيت حاصل از هم جوارى ساختمانهاى بلند با هم يا با ساختمانهاى 
ــاكنين دامن مى زند؛ به  ــم ارتفاع در اكثر موارد به اختالفات و درگيريهاى س ك
ــيده  گونه اى كه در اغلب موارِد اختالفى از اين نوع، كار به محاكم قضايى كش

شده است.
عوارض اقتصادى 

1.«درعرصة اقتصادى، هزينة نگه دارى ساختمانهاى بلند به مراتب گران تر 
از ديگر ساختمانهاست»[شيعه، 1384: 47].

ــار ، هواپيما بر  ــه، قط ــايط نقلي ــور و مرور وس ــى از عب ــداى ناش 2.«ص
ــترى دارد و موجب كاهش ارزش اقتصادى و اجارة  ــاختمانهاى بلند اثر بيش س

بهاى آنها مى شود[همان،ص42].
تحميل هزينه هاى اضافى به ساكنين 

ــه احداث و  ــت، هزينه هاى مربوط ب ــان داده اس ــيهاى متعدد نش 1.بررس
نگه دارى ساختمانهاى مرتفع به مراتب باالتر از هزينه ساختمانهاى كم ارتفاع 
ــت. هزينه هايى كه با افزايش ارتفاع ساختمان افزايش مى يابند، عبارت اند  اس
ــازه، افزايش هزينة ناشى از سختى كار در ارتفاع ، افزايش  از:افزايش هزينة س
ــات [پورمحمدى ،1374:  105 و پورمحمدى ، 1385:  ــى از تأسيس هزينة ناش

 .[139
ــه كم دقتى و  ــترك، ب ــتفاده و پرداخت هزينه هاى مش ــتراك در اس 2.اش
بى توجهى ساكنين در استفاده و نگه دارى از آنها مي انجامد و در نتيجه، باعث 

تحميل هزينه هاى اضافى بر ساكنين مى شود. 
ــار آب در طبقات باال،  ــراي افزايش فش ــات جديد ب 3.لزوم تعبيه تأسيس
ــى از برقرارى مجدد جريان آب بعد از قطع مقطعى آب ـ در  ــارتهاى ناش خس
ساختمانهايى كه به علت فراموشى، شير آب باز مانده باشد ـ و تركيدگى منبع 
آب تعبيه شده در پشت بام در فصل زمستان و يا خسارتهاى ناشى از سرريز آب 

آن، موجب باال رفتن هزينه ها مى شود[صادق زاده، 1376: 111]. 
ــواد زائد و خطرناك و  ــازى، افزايش م 4.«يكى از پيامدهاى بلند مرتبه س
ــت» [بحرينى، الف، 1385:  ــه، باال رفتن هزينة جمع آورى و دفع آنهاس درنتيج

.[78
تأخير زود هنگام تأسيسات و تجهيزات شهرى 

ــار بر  ــازى وارد آمدن فش 1.افزايش جمعيت منطقه در نتيجة بلند مرتبه س
تجهيزات و تأسيسات تدارك ديده شده براى جمعيت پاية آن منطقه را در پي 

دارد و در نتيجه باعث تخريب زود هنگام آنها مى شود.
ــاختمانهاى بلند در صورت عدم پاسخ گويى برنامة كاربرى زمين، از  2.«س
نظر نيازمنديهاى عمومى مانند مراكز خريد، آموزش، بهداشت و درمان، تفريح 
ــات فرهنگى، با مشكالتى به ظاهر ناپيدا و در باطن اساسى رو در رو  و تأسيس

مى شود[شيعه، 1384: 47].
نتيجه گيرى و ارائة چند پيشنهاد

پديدة بلند مرتبه سازى در كشور ما برايند شهرنشينِى افراطِى دهه هاى اخير 
و پيامدهاى آن است. گرچه اين پديده از نظر كّمى ايدة خوبى براى پاسخ گويى 

ــام آور مسكن است، ولى از نظر كيفى تنّزل زندگى را موجب  به تقاضاى سرس
شده است.به گونه اى كه ساكنين، سكونت در ساختمان بلند مرتبه را ناشى از 
ــكن وياليى جزو  ــتن مس نوعى اجبارـ  اقتصادى و اجتماعىـ  مى دانند و داش
ــاكنين است. اگرچه در پى اجبار برخى عوامل، از جمله  هدفها و آرزوهاى س

عوامل اقتصادى، اجتماعى، جغرافيايى و ... مجبور به گرته بردارى 
و اجراى اين طرح در شهرهايمان شده ايم، ولى به نظر مى رسد با 
اتخاذ تمهيدات زير بتوان مشكالت ناشى از آن را از بين برد و يا 

به حداقل ممكن كاهش داد:
ــه اى از مهاجرتهاى بى رويه  ــى و ريش ــرى اصول 1.«جلوگي
ــغلى،   ــه فراهم كردن امكانات رفاهى، ش ــهرها كه منوط ب به ش

بهداشتى و تفريحى در روستاها و شهرهاى كوچك است .
2.طراحى يك نظام كارامد مالى در بخش مسكن، هدايت 
مؤثر سرمايه ها به سوى توليد و منطبق كردن عرضه و تقاضاى 

مسكن»[حسين زاده دلير، 1375: 72]. 
3.«با تدوين و طراحي سياست مسكن در هر شهر با توجه 
به مقتضيات خاص آن شهر و به تفكيك براى شهرهاى كوچك، 

متوسط و بزرگ اندام. اگر در شهر بزرگ در مواردى ناچار به 
استفاده از اين ساختمانها هستيم، اين استفاده بايد 

با در نظرگرفتن ديگرشرايط توأم باشد. 
ــن راه حل  ــن نبايد اي هم چني
ــة  ــدون مطالع ــوردى را ب م
كافى به تمامي موارد تعميم 
 :1376 ــادق زاده،  داد»[ص
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 .[115
4.افزودن بر كميت و كيفيت تأسيسات و تجهيزات شهرى.

ــهاى ممكن براى نهادينه  ــانه هاى جمعى و تمامى روش ز رس ه ا ــتفاد 5.اس
كردن فرهنگ آپارتمان نشينى.

ــاختمانهاى بلند براي تطبيق با فرهنگ  ــبك معمارى س 6.تغيير س
ايرانى ـ اسالمى.

ــينى براي حل معضالت و  ــئله آپارتمان نش 7.پرداختن علمى به مس
مشكالت آن.

ــئول بر روند بلند  ــازمانهاى مس ــتر و دقيق ترس 8.نظارت هرچه بيش
مرتبه سازى.

9.جلوگيري از احداث ساختمانهاى بلند در جوار ساختمانهاى كم ارتفاع.
10.جلوگيري از فروش بى رويه و سليقه اى تراكم توسط شهرداريها.

ــاييهاى موجود در قوانين و مقررات شهرى  11.اصالح نواقص و نارس
و مسكن.

ــى صنعتى فرصت چندانى  ــه،«در زمان حاضر زندگ در پايان اين ك
ــا اين كه اغلب  ــم باقى نمى گذارد، ي ــاكنين با ه ــراى مراودة س را ب
ــتيجارى مورد استفاده قرار مى گيرند  آپارتمانها به صورت اس
ــاكنين موجب عدم شناخت آنان  و تغيير مرتب س
ــود. لذا وجود فردى  از يكديگر مى ش
ــرايدار  به عنوان دربان يا س
ــرل ورود و خروج  براى كنت
ــاختمان  س امور  ــام  انج و 
ــت»[حيدرنيا  اس ضرورى 

دلخوش، بي تا: 30].
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راهبردهاي طراحي و كنتـــــرل فضاهاي

چكيده
ــهر را به  ــاختارها، فضاها و مردمان ش ــهرى، س ــاى پياده روى ش فضاه
يكديگر پيوند مى دهد. كيفيت طراحى آن، پياده روندگان را قادر مى سازد تا به 
صورتى حقيقى با محيط شهرى خود تعامل داشته باشند و آن را تجربه كنند. 
بر همين اساس، ضرورت نگاهي مجدد به اين گونه فضاهاى شهرى به عنوان 
ــالم ترين، اقتصادى ترين و پوياترين روش جابه جايى و حمل و نقل شهرى  س
ــان و مديران امور شهرى قرار گرفته است. در اين مقاله،  مورد توجه كارشناس
ــى توسعةتاريخى پياده  ــتفاده از روش مطالعة كتاب خانه اى ضمن، بررس با اس
روها در فضاهاى شهرى، نقش محدوده هاى پياده به عنوان پهنه هاى رايگان 
ــترده اى از فعاليتها را، اعم از تفريحى، استراحتي،  چند عملكردى كه طيف گس
فرهنگى، هنرى و تجارى را در شهرهاى امروز در بر مى گيرد، مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مى دهد كه راهبردهاي رفتار 
ــت طراحى پياده روها با در نظر گرفتن  ــا و راهبردهاى بهبود كيفي در پياده روه
ــا در ارتقاى وضعيت كالبدى  ــتفاده، يكى از بهترين گزينه ه فضاهاى قابل اس

شهرها محسوب مى شود.

ــهرها، راهبردهاى طراحى، فضاهاى  كليدواژه ها: فضاهاى پياد ه رو، ش
باز، عملكردها.

مقدمه
ــهرى يكى از مهم ترين فضاهاى شهرى و  امروزه فضاهاى پياده روى ش

عرصه هاى عمومى در شهرها هستند. جين جيكوبز1  پياده روها را به عنوان 
ــهر و نيز حياتى ترين عضو آن برمى شمرد[جيكوبز،  فضاى عمومى و اصلى ش
ــه عنوان تربيون  ــت كه ب ــهرى مدت مديدى اس 1384: 13]. پياده روهاى ش
ــيارى از جنبه هاى  ــده اند. پياده روها نيز همانند بس ــهرى مطرح ش عمومى ش
ــتند. در  ــاختار اجتماعى و فيزيكى خاص خود هس ــهرى، داراى س ــى ش زندگ
ــورهاى گوناگون، تالشهاى زيادى در سطوح متفاوت برنامه ريزى شهرى  كش
ــى گيرد و حمايتهاى  ــهيل حركت در پياده روها صورت م ــويق و تس براى تش
ــزايى دارند. آن چنان كه بسيارى  ــهم بس ــهرداريها در اين زمينه س دولتى و ش
ــبكه هاى پياده در  ــعة ش ــم اندازهاى توس ــهرها به تدوين برنامه ها و چش از ش
ــت و يكم همت  ــم انداز قرن بيس ــى متفاوت و به ويژه با چش ــهاى زمان مقياس

.[Brain, 2008: 23]گماشته اند
ــى تجربيات جهانى در زمينة فضاهاى پياده رو   در اين مقاله، ضمن بررس
شهرى به اهميت اين فضاها و نقش و عملكرد آنها پرداخته شده و در نهايت 

راهبردهاى طراحى و كنترل فضاهاى پياده شهرى ارائه شده است.
توسعة تاريخى پياده روها (تجربيات جهانى)

ــى از خيابان كه براى جداسازى و حفاظت مردم از وسايل  پياده رو- بخش
نقليه درنظر گرفته شده است- تاريخ طوالنى و منقطعى دارد. پياده روها در رم 
باستان موجود بودند، ولى بعدها وقتى كه رم از سوى شمال تسخير شد، ناپديد 
ــطا در اروپا فضاى جدا براى افراد پياده نداشتند.  ــدند. خيابانهاى قرون وس ش
ــكه ها در خيابانها رفت و آمد مي كردند.  ــبها، درشكه ها و كالس مردم در ميان اس

مى
هرا

ضا ب
س: ر

عك
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دكتر اسماعيل نصيري، استاديار دانشگاه پيام نور مركز قيدار
Email: esmael.nasiri@yahoo.com

پياده روها در اروپا پس از آتش سوزى بزرگ لندن و به دنبال بازسازى خيابانها 
ــة قرن 18 ميالدى در  ــتر در ميان ــازى بيش دوباره ظهور يافتند. ولى پياده روس
شهرها، به ويژه در شهر وست مينستر در سال 1751 صورت گرفت[جوزف، 

.[30 :1387
تا قرن 19 ميالدى، پياده روها در پاريس و ساير شهرهاى اروپايى عمومًا 
احداث شده بودند. بولوارهاى بزرگى كه در پاريس، وين و بارسلون ساخته شده 
ــير و سياحت  ــبي به منظور جمعيتى كه براى س بودند، فضاى پياده روى مناس
ــا يكديگر بودن- فراهم  ــا و ب ــه خيابانها آمده بودند- براى قدم زدن، تماش ب
ــيده و بدين ترتيب  مى آورند. هنرمندان نقاش اين پياده روها را به تصوير كش

شهرسازى در قرن 19 را در معرض ديد عموم قرار داده اند.
از قرن نوزدهم، پياده روها عناصر مهمى در زيربناى شهرى بوده اند. براي 
مثال در شيكاگو، ساكنان شهر كارهايى چون ساخت پياده رو، نصب چراغ گازى 
و سنگفرش بودن خيابانها را به عنوان توسعه هاى مهم شهر برمى شمردند. در 
دهة1850، صدها كيلومتر پياده رو و هم چنين چندين كيلومتر خيابان سنگفرش 
شده، چندين پل جديد، چندين آب نما و يك سيستم فاضالت شهرى در اين 

.[Houglen, 2008: 28]شهر ساخته شد
ــد و با  از قرن نوزدهم، براى پياده روها بودجه هاى خاص در نظر گرفته ش
درخواست مالكان زمينها، پياده رو تأسيس مى شد. مثًال در سال 1883، قوانين 
شهرى شيكاگو شامل قانونى بود كه شهردارى را موظف مى كرد، حداقل نيمى 
ــال 1835،  ــارج پياده رو را از مالكين زمينهاى مجاور دريافت كند. در س از مخ

ــوم افزايش يافت. البته مالكين اندكى به اين قانون عمل  ــهم به دو س اين س
.[Rivilin, 2007: 83]مى كردند

استاندارد خيابانها در دهه هاى 1930 تا 1950 قانونمند شد. در اين سالها، 
روانى تردد وسايل نقليه از اهداف اصلى طراحى خيابانها قلمداد مى شد. گرچه 
ــت، اما مشخصه هاى پياده روها نيز جزو يكى از  اين قضيه همه جا وجود نداش
ــازى خيابانها قرار گرفت. در برخى از شهرها   ـ براي مثال در  وجوه استانداردس
ــليم2"در ايالت "اورگان"، (اياالت متحده آمريكا)   ـ  ساخت پياده روها تا  شهر“س
قبل از جنگ جهانى دوم اجبارى بود، ولى پس از جنگ، طراحى جديد محالت 
ــاخت پياده روها در اين  ــكونى آنها را حذف كرد. در دهة 1990، مجدداً س مس

.[Rivilin,2007:23]شهر اجبارى شد
ــله مراتب  ــت پياده روها و نقش عملكرد محدوده هاى پياده در سلس اهمي

فضاهاى شهرى
پياده روها، ساده ترين نوع جابه جايى بين مبدأ و مقصد را ميسر مي سازند. 
ــتقل و  ــت كه به صورت مس ــاده روي گونه اى از حمل و نقل اس ــع، پي در واق
ــيله اى خارجى امكان پذير است.«حركت  ــته به هيچ گونه ابزار يا وس غيروابس
ــان در  ــكل جابه جايى انس پياده، طبيعى ترين، قديمى ترين و ضرورى ترين ش
ــاهدة مكانها، انجام  ــت و پياده روى هنوز مهم ترين امكان براى مش محيط اس
فعاليتها، احساس شور و تحرك زندگى، و كشف ارزشها و جاذبه هاى نهفته در 

محيط است»[كاشاني جو، 1385: 44].
با توجه به اهميت پياده روها، تاكنون كنفرانس هاى متعددى به شرح زير 
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در مورد آنها برگزار شده است:
ــتان، فورية سال 2000، با شعار: «پيش به   كنفرانس اول: لندن، انگلس

سوى پياده روى در قرن 21».
ــتراليا، فورية سال 2001، با شعار: «پياده روى   كنفرانس دوم: پرث، اس

قرن بيست و يكم».
 كنفرانس سوم: سن سباستين، اسپانيا، مى 2002، با شعار: «قدم به قدم 

به سمت شهرهاى قابل زندگى».
 كنفرانس چهارم: پورتلند اورگان، آمريكا، مى 2003، با شعار: «سالمتى، 

برابرى و محيط زيست».
ــعار:  ــال 2004، با ش ــاگ، دانمارك، ژوئن س ــس پنجم: كپنه  كنفران

«شهرهايى براى مردم».
ــال 2005، با شعار:  ــپتامبر س ــوئيس، س ــم: زوريخ، س  كنفرانس شش

«فرهنگ پياده روى روزمره».
 كنفرانس هفتم: ملبورن، استراليا، اكتبر 2008.

محدوده هاى پياده، قسمتى از فضاى شهرى هستند كه به دليل دارا بودن 
برخى ظرفيتهاى خاص، در تمام يا بخشى از ساعات شبانه روز، كامًال بر روى 
حركت سواره بسته مي شوند و به طور كامل به حركت عابران پياده اختصاص 

.[Cratan,2008:81]مى يابند
ــن رو، امروزه پياده راهها و قلمروهاى پياده نه تنها جزو مهم ترين  از همي
فضاهاى عمومى شهرى محسوب مى شوند- همان گونه كه ويليام وايت بر 
پاية مطالعات انجام داده در مورد خيابانهاى مانتهن، پياده راهها را نوعى فضاى 
ــتند.  ــهرى ضرورى هس ــًا به منظور تداوم حيات ش عمومى ناميد  ـ بلكه اساس
ــهر هستند، ضرورى ترين  خيابان و پياده راه كه مهم ترين مكانهاى عمومى ش

اجزاى آن محسوب مى شوند.
به همين دليل، محدوده ها و مسيرهاى پياده به عنوان عناصرى خاطره انگيز 

ــناخته مى شوند: «قبًال شهرها هويت  ــهرهاى امروزى ش و هويت بخش در ش
شهرى خود را در بناهاى بلند، گنبدها و تك بناها مى يافتند، اما امروزه آنها خود 

.[Bramakan,2008:33]«را با خيابان هاى پياده شان مى شناسانند
ــاى گذران اوقات  ــيارى ديگر از فضاه ــاى پياده بر خالف بس محدوده ه
ــتند كه مى توانند  ــت، داراى كاركردهاى تفريحى متنوع و گوناگونى هس فراغ
ــن عملكردهاى  ــذب كنند. برخى از مهم تري ــى ج ــن و جنس مردم را با هر س

تفريحى محدوده هاى پياده عبارت اند از:
1.محدودة پياده، يك مكان استراحت

ــواع مبلمان و امكانات  ــه دليل عملكردهاى متفاوت پهنه هاى پياده، ان ب
ــب، پهنه هاى پياده  ــتفاده از تجهيزات مناس ديگر در آنها به كار مى روند. با اس
ــخص احساس  را مي توان به مكانهاى «خودمانى» تبديل كرد كه در آنها، ش
ــتراحت فعال» كه متضمن كاركردهاى  راحتى كند و به عنوان يك «مكان اس

تفريحى نيز هست، از آنها استفاده كنند[كاشاني جو، 1385: 47].
2. محدودة پياده، مكان بازى و سرگرمى

ــى از عملكردهايى كه روز به روز بر اهميت آن در محدوده هاى پياده  يك
ــت. پهنه هاى پياده به عنوان  ــرگرمى» اس ــتر تأكيد مى شود،«بازى و س بيش
ــتند.  ــتره هاى رايگان چند منظوره، در مجموع مانند يك دنياى بازى هس گس
ــب با هر  ــتند و متناس تجهيزات و زمينهاى بازى صرفًا مختص كودكان نيس

طيف سنى، امكاناتى جذاب در اين محدوده ها پيش بينى مى شوند.
3. محدودة پياده، فضاى سبز تفريحى

ــه منظور تزئين  ــان در محدودة پياده فقط ب ــان و درخت ــتفاده از گياه اس
ــبز در  ــت. ايجاد فضاى س ــن پهنه ها نيس ــى موجود در اي ــل بى نظم و تعدي
ــه مكاني تفريحى هم چون پارك،  ــاى پياده، عالوه بر تبديل آنها ب محدوده ه
در جذب بيشتر شهروندان و نيز ارتقاى كيفيت منظر و چشم انداز شهرى نقش 

بسزايى ايفا مى كند[راندولف،21:1379].

جدول راهبردهاي كنترل پياده روها
شهرهاابزار كنترلراهبرد                                                            

اهميت زدايي از 
پياده رو

طراحي
 جداسازي كامل پياده روها از فضاهاي اطراف(مانند پالزاهاي 

فرو نشسته، و مسيرهاي پياده روگذر در ديوارهاي حائل)

لس آنجلس، 
سان فرانسيسكو،سن ديه گو،

ساكرامنتو
نوسازي و 

زيباسازي پياده روها
1: قوانين ثبت شده:

 اختصاص مناطق مخصوص افراد پياده
2: راهبردهاي كاربري زمين:

 اجازة انحصاري براي كاربري هاي خاص در زمين
3: طراحي منظر

 طراحي تفرجگاه هاي خياباني زيبا

لس آنجلس، النگ بيچ، سن ديه گو، 
سان فرانسيسكو، ساكرامنتو، 

آناهايم، فرزنو، سن خوزه، اوكلند، 
سانتا آنا

خصوصي سازي 
پياده روها

1: مجوز قانون گذاري براي پياده روها:
سيستم امنيتي

2: طراحي:
حصاربندي

لس آنجلس، 
سان فرانسيسكو،سن ديه گو، 

سن خوزه، ساكرامنتو، اوكلند، 
فرزنو

كنترل رفتار در 
پياده روها

قوانين ثبت شده:
 محدود كردن فعاليتها به مناطق خاص(مانند دستفروشي ها 

و..)
 جلوگيري از فعاليتهاي ايستا(مانند نشستن، خوابيدن و...)

 لزوم اخذ مجوز براي فعاليتها(از جمله كارناوالها و فعاليتهاي 
خاص)

 قانونمند كردن فعاليتها(مانند تكدي گري، مصرف الكل و...)

لس آنجلس، سن ديه گو، سن خوزه، 
سان فرانسيسكو، النگ بيچ،فرزنو، 

ساكرامنتو، اوكلند، سانتا آنا، آناهايم
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4. محدودة پياده، فضاى تجارى-تفريحى
ــگاههاى  ــتورانها، كافه  ترياها و انواع فروش ــا، رس ــان، مغازه ه دستفروش
ــكل مى دهند.«خريد» براى  تجارى، بخش مهمى از محدوده هاى پياده را ش
ــاى روزانه، هفتگى،  ــژه خانمها، فقط براي تهية نيازه ــيارى از مردم به وي بس
ــاالنه انجام نمى شود، بلكه بيشتر جنبة تفريحى و گذران اوقات  ماهانه و يا س
ــبب  ــات تجارى در محدوده هاى پياده، عالوه بر اين كه س ــت دارد. خدم فراغ
جذابيت بيشتر اين پهنه ها و افزايش پياده روى مراجعان مى شود، در استفاده 

از ديگر تسهيالت تفريحى و رفاهى موجود در آنها نيز تأثير زيادى دارد.
5.محدودة پياده، محل ارائة آثار فرهنگى- هنرى

يكى از مهم ترين جاذبه هاى تفريحى محدوده هاى پياده، ارائة آثار هنرى 
ــيقى، تئاتر خيابانى، تردستى و... به ويژه توسط هنرمندان  اعم از نقاشى، موس
ــاط اجتماعى و  ــادابى و نش ــت. اين امر نه تنها در افزايش ش غيرحرفه اى اس
ــت، بلكه مى تواند سبب  ــيار مؤثر اس پويايى و جذابيت فضايى اين پهنه ها بس
ــهروندان شود[پاكزاد،  ــيارى از استعدادها و آموزش عمومى ش بارور شدن بس

.[21 :1384
ــاى محدوده هاى پياده به عنوان فضاهاى باز تفريحى و گذران  ويژگى ه

اوقات فراغت
ــورت بالقوه تمامى  ــه دليل ويژگيهاى خود، به ص ــدوده هاى پياده ب مح
ــى هرگونه فضاى  ــه در برنامه ريزى و طراح ــة قابل توج ــات چهارگان مالحظ
فراغتى، يعنى نيازهاى فراغتى استفاده كنندگان، زمان استفاده از فضا، مسائل 
ــب،  ــتند و در صورت طراحى مناس ــى فعاليت را دارا هس ــادى و چگونگ اقتص
ــخ گو  ــاى فراغتى مراجعان را پاس ــكل ممكن نيازه ــد به بهترين ش مى توانن

باشند[بهبهاني،12:1385].
چارچوب طراحى و سياست كنترل فضاهاى پيادة شهرى

شهرداريها دير زمانى است كه در پى پايش زندگى خيابانى برآمده اند و به 
ــهاى مستمري با زمانبنديهاى مشخص براى دست يابى به شهرى زيبا،  تالش
پاكيزه و كارامد پرداخته اند. از طريق قوانين محلى، بازنگرى طراحيها، عمليات 
بازگسترش و عمليات نظامى، شهرها راهبردهايى را در طراحى و كاربرى زمين 
به اجرا گذاشته اند كه به تبع آنها، رفتار مردم در پياده روهاى عمومى نيز كنترل 

مى شود. اين راهبردها عبارت اند از:
 1. اهميت زدايى از پياده روهاى عمومى با استفاده از فضاها و پياده روهاى 

دنج و كم تردد.
ــايگى به منظور  ــازى فضاهاى همس ــازى و بازس ــاى زيباس  2. فعاليته
ــب از پياده روها براى كافه هاى خيابانى، نانواييها،  ــتفاده هاى مناس تأكيد بر اس

گل فروشيها، و ارائة هنرهاى خيابانى.
ــتفاده از  ــابقًا عمومى از طريق اس ــاى س ــازى پياده روه  3. خصوصى س

فضاهاى متعلق به فعاليتهاى تجارى و حصاربندى آنها.
ــردن برخى فعاليتهاى  ــتفاده از زمين به منظور محدود ك ــرد اس  4. راهب

پياده روى در مناطق خاص. 
ــتند،  ــن راهبردهاى طراحى و كاربرى زمين كه به هم مرتبط نيز هس اي
ــازند. چنان چه جدول  ــخص مى س ــاى قابل قبول در پياده روها را مش رفتاره
ــهرهاى ايالت  ــازد، اكثر ش ــخص مى س ــاي كنترل پياده رو نيز مش راهبرده
ــور كنترل پياده روهاى خود  ــا، از مجموعه اى از اين راهبردها به منظ كاليفرني

استفاده مى كنند[بينش،62:1380].
تأكيد زدايى از پياده روها

ــاد، مديريت و  ــذار كردن ايج ــاى عمومى (واگ ــازى فضاه خصوصى س
ــهرهاى آمريكا در  ــده اى بود كه در ش ــه بخش خصوصى) پدي ــرل آنها ب كنت
ــت. بازسازى وسيع و مداوم  اواخر دهة1970 و اوايل دهة 1980 به وقوع پيوس
بسيارى از مناطق مركزى شهر، با خلق فضاهايى همراه بود كه گرچه بخشى 
ــعه اى مربوط به بخش خصوصى محسوب مى شدند، قابل  از پروژه هاى توس
ــاژها و...  ــد؛ مانند پالزاها، خيابانهاى مركز خريد، پاس ــتفادة عموم نيز بودن اس
ــئوالن توسعه و طراحان شهرى، غالباً پالزاها را به عنوان مكانهايى براى  مس
حضور و استفادة اقشار كارمند مركز شهر برمى شمردند. اما منتقدان، استفاده از 
اين فضاها را كه منحصراً توسط يك قشر خاص از مردم صورت مي گرفت و 

نيز با اعمال كنترل شديد از سوى نگهبانان بخش خصوصى همراه بود كه يك 
قشر از جامعه را از بقية اقشار مردم جدا مى ساخت، محكوم مى كردند[جوزف، 

.[37 :1387
ــى از مردم  ــار خاص ــر فضاهاى باز كه به اقش ــا و ديگ ــترش پالزاه گس
اختصاص دارند، جداسازى شديدى بين محدودة فضاهاى عمومى و فضاهاى 
ــته از ابزار طراحى براى  ــته است. درگذش ــهر را پي داش خصوصى در مركز ش
ــك كردن كامل  ــان و منف ــمت داخلش جهت دهى پالزاهاى خصوصى به س
ــامل ديوارهاى  ــد. اين اقدامات ش ــتفاده مى ش آنها از پياده روهاى عمومى اس
ــه از پياده رو و رفع تأكيد بر  ــاده و خالى، فاصل بزرگ احاطه كننده، نماهاى س
دست رسى از سطح خيابان و ايجاد ورودى هايى از قسمتهاى پاركينگ مى شد. 
ــد بر پياده روها را ملغى  ــذف فضاهاى عمومى در بيرون پالزا، به كلى تأكي ح

كرد[برك پور،18:1379].
ــًا به تأكيدزدايى از پياده روهاى  ــيرهاى پياده روگذر نيز، عمدت احداث مس
ــهرهاى آمريكا، شهرهايى مانند مينيه  ــوند. در مركز ش عمومى مرتبط مى ش
ــيناتى، پلهاى عابر پياده اى ساخته اند  ــين س ــن پاول، دترويت و س پوليس، س
ــبكه اى از تونلها متصل مى كنند كه  ــر به فلك كشيده را به ش كه برجهاى س
ــان، بدون آن كه در پياده روى  مردم را از پاركينگهاى زيرزمينى به دفاتر كارش
ــت مى كنند. گرچه اين پياده روهاى هوايى و تونلها  عمومى قدم بگذارند هداي
ابتدا به منظور جداسازى مردم از هواى نامطلوب مناطق شمالى آمريكا احداث 
ــده بودند، ولى به سرعت در شهرهايى با آب و هواى ماليم تر مانند ميامى،  ش

داالس، شارلوت، لس آنجلس، سانفرانسيسكو و سانتا كروز نيز پديدار شدند.
ــهر را  ــهايى از ناحية مركزى ش  در لس آنجلس، اين پلهاى هوايى بخش
ــازند و پياده روى عمومى پايين  پيرامون هتل "بوناونتور" به هم متصل مى س
ــابهى در مركز شهر سانفرانسيسكو،  را به بى خانمانها وا مى گذارد. به نحو مش
ــطح زمين،  ــگاه هاى اختصاصى باالتر از س پلهاى ارتباط هوايى با ارائه فروش

افراد متمول پياده را از خطرات خيابان محافظت مى كنند.
ــگاه ها و خدمات جانبى  ــوًال به فروش ــاى هوايى كه معم ــن كريدوره اي
ــتند، باعث تأكيدزدايى از فضاهاى عمومى سطح خيابان مى شوند  متصل هس
ــدة عناصر مطلوبى از فضاى  ــان دومى را تعريف مى كنند كه دربردارن و خياب
عمومى هستند، ولى عناصر نامطلوب و ناايمن را جدا مى سازند. اين راهروهاى 
بلندمرتبه، برخى از مشتريان با سطح درامد خاص را از خيابانها جلب مى كنند. 
ــيرهاى روگذر به كاهش فروش و ارزش  ــان داده اند كه اين مس مطالعات نش
ملكى فروشگاههاى سطح خيابان منجر مي شوند و"اثرى مرگبار" بر "زندگى 

پياده رويى"دارند.

نوسازى و زيباسازى پياده روها
ــهرداريهاى آمريكا درجهت احياى مجدد  ــيارى از ش در دو دهة اخير، بس
ــالش كرده اند. قصد آنان از اين كار،  ــازى خيابانهاى تجارى قديمى ت و زيباس
ــداف اقتصادى و  ــت. با اه ــت متمول به اين مناطق بوده اس ــاندن جمعي كش
ــهرها به تالش  ــهرى، برخى از ش هم چنين به اميد"تغيير ماهيت" فضاهاى ش
ــازى خيابان اصلى شهر و تأمين فضاى مفرح براي خريد مردم  به منظور بازس

پرداخته اند.
ــراى تعيين  ــهرها قوانينى ب ــى، اين ش ــور ايجاد تغييرات اساس ــه منظ ب
ــويق كاربريهاى خرده فروشى خاص  مناطق "پياده  محور" وضع كرده و به تش
ــيها،  ــامل كافه ها، شيرينى فروش پرداخته اند. اين كاربريهاى مطلوب عمدتًا ش
ــى، بوتيكها، كتاب فروشيها،  ــتورانهاى سطح باال، فروشگاههاى گل فروش رس
ــتند. معمارى و طراحى فضاى سبز،  ــگاههاى آثار هنرى هس گالريها و فروش
ــه خود آن مى تواند  ــطح باالي فرهنگي دارد ك ــى عظيم در ايجاد جو س نقش
شهرداريها دير زمانى است كه در پى 
پايش زندگى خيابانى برآمده اند و به 
تالشهاى مستمري با زمانبنديهاى 
مشخص براى دست يابى به شهرى زيبا، 
پاكيزه و كارامد پرداخته اند
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ــادى باالتر بينجامد. اين  ــطح اجتماعى و اقتص ــه جذب بازديدگنندگان با س ب
طراحيها عبارت اند از: 

ــاى خيابانها با تلفيقى از هنر مردمى،  ــانى و بهبود وضع فض 1.به   روز رس
مبلمان شهرى و نورپردازى هاى تزئينى؛

  2.بازسازى ساختمانها از طريق تميز كردن نماى بيرونى آنها؛
 3.تبديل انبارهاى قديمى به رستورانها و فروشگاههاى مدرن.

ــبكى در خيابان هستند  خطوط كلى طراحى غالبًا در صدد بنيان نهادن س
ــتقل  ــد و يا كامًال مس ــده باش كه از معمارى كنونى آن خيابان الهام گرفته ش
ــا "كانترى" و يا از  ــى توانند از "آرت دكو" ت ــبكها م ــل كند. اين س از آن عم

"مديترانه اى" تا "مدرن" تنوع داشته باشند.
زيباسازى محيط فيزيكى و تأكيد بر روى خرده فروشى به شكل مطلوب، 
ــده اند: باال بودن قيمت زمين و  ــهرى ش ــازى فضاهاى ش به كرات باعث نوس
ــتقل و جاى گزينى آنها با  ــگاههاى كوچك مس ميزان اجاره ها، تعطيلى فروش
ــاال، قيمتهاى باالى  ــطح ب ــيهاى س ــگاههاى زنجيره اى و خرده فروش فروش
ــراد فقير را از  ــگ و جولوكس و متمول، معموًال اف ــى، و پاركين اجناس فروش
اين مكانها دور نگه مى دارند و در نتيجه پياده روها را تحت كنترل خود در مى 

آورند[كاوياني، 1387: 17].
در كاليفرنياى جنوبى، موفق ترين نمونه براى راهبرد فوق مجتمع تجارى 
ــت.  ــهر قديمى پاسادناس ــانتا مونيكا و بولوار كلرادو در ش ــوم در س خيابان س
زيباسازى، تعمير و ارائة امتيازات تشويقى براى ايجاد كاربريهاى خاص باعث 
ــت كه اين دو خيابان به معروف ترين خيابانهاى تجارى اين منطقه  ــده اس ش
ــت آورده اند، در  ــوند. به اميد آن كه توفيقى كه اين دو خيابان به دس تبديل ش
شهر لس آنجلس نيز تكرار شود، اين شهر چند منطقه را منحصراً به فعاليتهاى 
خرده فروشى در طول بولوار ونتورا در سان ست و بولواري در هالى وود اختصاص 
داد. در مورد بولوار ونتورا، شوراى شهر طرحى براى زيباسازى خيابان به طول 
ــت كه البته طرح مذكور استفاده از اين منطقه را  چهار مايل در نظر گرفته اس
ــت اولية فعاليتهاى مجاز،  ــى محدود مى سازد. فهرس براي مقاصد خرده فروش
ــان را  ــس از اعتراض مالكين فعلى مغازه ها كه معتقد بودند آنها و مشتريانش پ
ــالنهاى آرايش و زيبايى،  ــامل س از منطقه بيرون مى كنند، افزايش يافت و ش
ــد. يك طرح 7/3 ميليون دالرى براى بازسازى  ــلمانيها و داروخانه ها نيز ش س
ــايعات ميان كاسبان محل دربارة تبعات  خيابانى در ونيس كاليفرنيا، به رغم ش

احتمالى اين نوسازى، در جريان است.
راهبردهاى بهبود كيفيت طراحى مسيرهاى پياده

1. راحتى مسير
ــتفاده از آن است. به اين  ــير از عوامل مهم در ميزان اس راحت بودن مس
ــهاي آمد و شد اولويت داشته  ــاير روش ــبت به س منظور، حركت پياده بايد نس
باشد. به عالوه، تأمين امكانات مورد نياز پياده روندگان بايد در رأس تصميمات 
ــازى و مسير به صورت  ــت، زيرساخت، كف س طراحى قرار گيرد. ضروري اس
ــوند؛ جهت يابى در طول مسيرها  ــب طراحى و با كيفيت مطلوب اجرا ش مناس
ــرايط الزم براى حركت سالخوردگان و  ــخص و خوانا باشد؛ امكانات و ش مش
ــتن و استراحت- به خصوص براى  معلوالن فراهم آيند؛ محلهايى براى نشس
ــاى آب و هوايى محل، ميزان  ــوند؛ با توجه به ويژگيه ــالخوردگان- تعبيه ش س
ــايه، حفاظت در برابر بادهاى نامطلوب، باران و آلودگى  تابش آفتاب، ايجاد س
ــاد فضاى راحت و مطلوب  ــر قرار گيرد؛ و تمهيدات الزم براى ايج هوا مدنظ

فراهم آيد.
2. امنيت

ــير از عوامل مؤثر در ميزان استفاده از آن است. امنيت بايد از  امنيت مس
دو جهت تأمين شود:

 1. عدم امكان وقوع جرائم؛ 
 2. دورى از خطرهاى ترافيك و سرعت.

در مورد اول؛ توجه به ايجاد روشنايى كافى و مناسب در تمامي نقاط مسير 
ــوند كه  ــيرها بايد به طريقى طراحى ش اهميت زيادي دارد. مهم تر از آن، مس
دست رسى بصرى از ساختمانهاى مجاور نسبت به همة سطوح آن فراهم باشد. 
ــتقيم ساكنان و استفاده كنندگان بناهاى  از طراحى فضاهايى كه از نظارت مس

ــتند، مي بايد پرهيز شود. در مورد دوم الزم است جدايى  مجاور مسير دور هس
سطوح عابر پياده از سواره رو و طراحى دقيق تقاطع پياده راه با مسيرسواره مورد 

توجه قرار گيرد.
3. وجود عناصر طبيعى

ــير پياده، از عوامل  ارتباط با طبيعت و وجود عناصر طبيعى در كنار مس
ــت.فوايد  ــويق آنان به رفت و آمد پياده اس ــيار مؤثر در جذب مردم و تش بس
ــر طبيعى و گياهان، چه از نظر فيزيولوژيك و چه از بعد روانى، بارها  عناص
ــت. عناصر طبيعى نقش بسيار مهمى  ــى و تأييد قرار گرفته اس مورد بررس
ــادل اكولوژيك و نهايتًا  ــيژن، ايجاد تع ــش آلودگى هوا، توليد اكس در كاه

ــالم دارند. ــت يابى به محيط س دس
ــردم ــود م 4. وج

مرتب و تميز بودن فضاها و نگه دارى مناسب 
از مسيرها، در جذب مردم بسيار مؤثر است
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ــير پياده از عوامل جاذب و  وجود مردم و فعاليتهاى جمعى در كنار مس
ــتفاده از اين معبرها به شمار مى آيد.فعاليتهاى گوناگون  مشوق مردم در اس
ــت و متحرك، محلهايى  ــد و فروش و وجود بازارچه هاى ثاب هم چون خري
ــتن،  ــكوهايى براى نشس ــرى و يا س ــراى كارهاى هن ــد و اج ــراى تولي ب
ــاى  غذاخوردن و صحبت كردن در هواى آزاد و حتى مكانهايى براى تماش
ــاب مي آيند  ــير، از عوامل جاذب محيطى به حس مناظر طبيعى در طول مس

ــوند. ــيرها مؤثر واقع مي ش ــتفاده از مس و در افزايش اس
ــدارى 5.نگه

ــيرها، در جذب  ــب از مس مرتب و تميز بودن فضاها و نگه دارى مناس
ــب محيط در ايجاد  ــت. عالوه بر آن، نگه دارى مناس ــيار مؤثر اس مردم بس
ــرار گيرد[قرائي، 1382:  ــت دارد و بايد مدنظر ق ــيار اهمي تعلق به فضا بس

14ـ13].
نتيجـه گيـرى

ــهرى و  ــى از مهم ترين فضاهاى ش ــروزه، محدوده هاى پياده يك ام
ــهرها هستند كه به ويژه به دليل شاخصة مقياس  عرصه هاى عمومى در ش
انسانى، ايجاد پويايى و افزايش تعامالت اجتماع در عصر ارتباطات مجازى، 
ــتند. هم چنين، پهنه هاى پياده داراى  ــيار مورد توجه صاحب نظران هس بس
ــتراحت، بازى  عملكردهاى فراوان و متنوع گذران اوقات فراغت، مانند اس
ــبز، خريد و عرضة آثار فرهنگى و هنرى هستند كه  ــرگرمى، فضاى س و س

ــد. ــش مى افزاي ــه عنوان يك فضاى تفريحى بيش از پي بر جذابيت آنها ب
ــل ويژگيهاى چند بعدى  ــاى پياده به دلي ــه همين ترتيب، محدوده ه ب
ــل اصلى طراحى كالبدى يك فضاى فراغتى هم چون  خود كه تعامل عوام
ــتفاده كنندگان،  ــاى فراغتى اس ــون نيازه ــه طيفهاي گوناگ ــخ گويى ب پاس
ــودن و قابليت  ــتفاده از فضا، اقتصادى ب ــي زمان هاى اس ــرى تمام دربرگي
ــامل مى شود، به عنوان يكى  انجام تمامى فعاليتهاى فعال و غير فعال را ش
ــت رس ترين و مورد توجه ترين فضاهاى  از بهترين، كم هزينه ترين، در دس
تفريحى و گذران اوقات فراغت در دنيا مطرح و روزبه روز در حال گسترش 
ــتند. آن چنان كه در حال حاضر، شبكه ها و پهنه هاى پيادة چند منظوره  هس
ــنجه هاى توسعه يافتگى و رقابت شهرها، به  به عنوان يكى از اصلى ترين س

ــمار مى روند. ــگران و رونق اقتصادى به ش منظور جذب گردش
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در حال حاضر، شـبكه ها و پهنه هاى پيادة 
چنـد منظوره به عنـوان يكـى از اصلى تريـن 
سنجه هاى توسـعه يافتگى و رقابت شـهرها، 
به منظور جذب گردشـگران و رونق اقتصادى 
به شـمار مى روند.
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دكتر اصغر ضرابي   ـ دانشيار دانشگاه اصفهان
حسين پور قيومي   ـ دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان
ياسر زراعي    ـ دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان

چكيده
در اين مقاله، پس از شرح الگوهاي بررسيظ روابط شهر و روستا، با توجه به الگوي 
مسافرتهاي روزانه، به تجزيه و تحليل روابط اقتصادي بين شهر و روستا در شهرستان 
كازرون پرداخته ايم و براي بررسي بهتر اين رابطه، بخش چنارشاهيجان شهرستان كازرون 
را به عنوان نمونه انتخاب كرده ايم. براي اين بررسي از دو نمونه پرسش  نامه استفاده كرده ايم 
كه يكي از آنها براي سفر كنندگان به شهر كازرون و ديگري مخصوص كشاورزان بخش 
بوده است. براي تحليل نتايج اين دو پرسش نامه نيز از نرم افزار"spss“استفاده كرده ايم و 
در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه شهر كازرون به عنوان شهري متوسط در سطح ملي، 

توانسته است با حوزة نفوذ خود در سطح ناحيه رابطة اقتصادي عادالنه برقرار كند.

ــتان كازرون، بخش  ــتا، شهرس ــهر و روس كليـد واژه ها: روابط اقتصادي ش
چنارشاهيجان، الگوي سفرهاي روزانه، حوزة نفوذ.

مقدمه
 نيروي جاذبة نقاط شهري متناسب با اندازة عملكردشان گسترش مي يابد. آن ها 
براي ادامة حيات خود، روابطي متعادل يا نامتعادل در زمينه هاي توليدي، خدماتي، اداري، 
اجتماعي، و... با حوزة نفوذ خود برقرار مي كنند. در ايران، شهر با پيرامون خود و با روستاهاي 
اطراف و شهرهاي ديگر ناحيه اي كه در آن تكوين يافته است، پيوند جغرافيايي محكمي 
دارد. شهر ها در سطوح متفاوت بافت شهري و بافت ناحيه اي در رابطه با ساختار هاي 
اقتصادي و اجتماعي ناظر بر آن بافت، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در ايران بين ويژگيهاي 
ناحيه اي و شهرهاي واقع در آن، نوعي وابستگي داخلي وجود دارد. شهرهاي ايران به 
علت مركزيت در دادو ستد، كنترل اداري و اجتماعات و انجمنهاي مذهبي، در حفظ سنتي 

ـ يعني از زماني كه نخستين سكونتگاههاي دائمي به دست انسان ساخته شد تا  خويش    
ـ بي وقفه توفيق يافته اند[نظريان، 1374: 146]. زمان حال    

شهر ايراني به لحاظ كاركردي با اتكا به مناطق نفوذ خود تكامل مي يابد. بيشتر 
مراكز شهري و روستايي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي به هم وابسته اند. اين وابستگي و 
پيوستگي در مناطق جغرافيايي كشور با توجه به تنوع شرايط اجتماعي، اقتصادي و طبيعي، 
ـ خدماتي شهر از الويت ويژه اي برخوردار  ابعاد گوناگوني دارد و در اين ميان، نقش تجاري   

است.[رضواني، 1380: 183].
از سال 1332 و پس از كودتاي مرداد ماه، روابط ارگانيگ شهر و روستا در دوران 
قبلي، به دليل مستقل شدن شهر از مازاد اقتصاد روستايي دچار گيسيختگي مي شود و 
انجام اصالحات ارضي در سال 1340 اين گسيختگي را تشديد مي كند[حساميان، 1383: 

ـ53].   47
ــهر كارزون با روستاها و  ــي روابط اقتصادي ش در اين پژوهش ما به دنبال بررس
ــهرهاي اطراف اين شهرستان بوده ايم و براي بررسي بهتر و دقيق تر رابطة بخش  ش

چنارشاهيجان را با شهر كازرون مطالعه كرده ايم.
شهرستان كازرون در غرب استان فارس به مساحت 4060 كيلومتر و در امتداد 51 
درجه و 53 دقيقه طول جغرافيايي و 29 درجه و 35 دقيقة عرض جغرافيايي واقع شده 
است كه از شرق و شمال شرق به شيراز از جنوب شرق به فيروزآباد و فراشبند، از سمت 
غرب و شمال غرب به نور آباد ممسني و از سمت جنوب و جنوب غرب به برازجان استان 
بوشهر منتهي مي شود. اين شهرستان در منطقة كوهستاني واقع شده است و حدود 60 
درصد آن به وسيلة ارتفاعات سلسله جبال زاگرس محصور شده است. قرار داشتن بين 
استانهاي فارس و بوشهر اهميت ويژه اي به اين شهرستان داده است[شيخ الحكمايي، 

1385: 11]. اطالعات بيشتر در مورد شهرستان در جدول 1 آمده است.

روستــــــــــبررســـي روابط اقتصـــادي شهـــــــــــــــــــ

رى
 غفا
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ــمال غربي شهرستان كازرون  ــاهيجان نيز كه در قسمت ش بخش چنارش
ــده، در مسير ارتباطي كازرون   ـ نورآباد و درست بين اين دو شهرستان  واقع ش
ــال 1385، 42/915 نفر مي كنند.  ــن بخش طبق آمار س ــت. اي قرار گرفته اس

هم چنين اين بخش 2 دهستان و 30 روستا دارد[سايت مركز آمار ايران].
ــهر و  ــي و تحليل روابط اقتصادي ش ــناخت، بررس هدف اين پژوهش ش

روستا در شهر كازرون بوده است.

سوابق مطالعاتي
ــتا تاكنون مطالعات زيادي صورت  ــهر وروس ــي روابط ش در زمينة بررس
ــكان مركزي فن تانن، مكان  ــت كه از جمله مي توان به نظرية م گرفته اس

مركزي گالپين، مكان مركزي كريستالر، مكان مركزي لش، نظرية راند 
نيلي، نظرية استور و تيلور و غيره اشاره كرد. در ايران نيز در زمينة شناخت 
ــتا تاكنون مطالعات گسترده اي توسط محققان داخلي و  و مطالعة شهر و روس
خارجي به اين شرح صورت گرفته است: هانس بوبك،1985، تهران،1923، 

شيراز و 1969، كرمانشاه؛ پل وارد انگليش، 1966، كرمان؛ 
ــان؛ مايكل بونايـن، 1975، يزد؛  گزاويه دوپالنـول، 1969، اصفه
كوپ، 1976، ساري؛ اكرت اهلرز، 1977، طبس؛ كاستلو، 1976، كاشان؛ 
مارسـل بـازن، 1977، قم؛ مؤمني، 1978، تفت؛ سلطاني، 1980، اصفهان؛ 
ــان؛ توانا، 1983، زابل  ــان، 1978، اهر؛ اويگن ويرت، 1983، اصفه نظري
ــدآباد و حوزة نفوذ آن؛ رهنمايي،  ــكرانه هاي آن؛ سعيدي، 1984، اس و پس

جمعيت كلسال
به نفر

جمعيت 
شهري

جمعيت 
روستايي

تعداد
بخش

تعداد
دهستان

تعداد
شهر

تعداد
روستا

1375255/000126/000120/0004116311

1385266/500135/000128/0005126304

(نمونة موردي: شهرستان كازرون)
در شهرهـــــــاي متـــــــــوسط ـــــــــــــــــا ـــــر و 

جدول تحوالت جمعيتى بخش چنارشاهيجان در سال 1375 و 1385

ايى
 هم

تف
: ها
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نمودار 1. مدلهاي بررسي روابط شهر و روستا
مأخذ: نگارندگان

ــور ما، به علت فقدان اطالعات و آمار مورد نياز  ــد در كش به نظر مي رس
ــتا، الگوي بررسي مسافرتهاي روزانه، الگوي  ــي روابط شهر و روس براي بررس
ــد. ما هم در اين تحقيق از  ــتا باش ــي روابط شهر و روس ــبي براي بررس مناس
الگوي جا به جايي روزانة مردم از بخش چنارشاهيجان به شهر كازرون استفاده 
ــهاي پرسش نامه، مصاحبه با سفر  كرده ايم و براي انجام بهتر تحقيق، از روش

كنندگان و برداشت ميداني بهره گرفته ايم.

نتايج بررسي سفرهاي روزانه از بخش چنارشاهيجان به شهر كازرون:
ــاكنان بخش چنارشاهيجان به شهر  از يك هفته بررسي مسافرتهاي س

كازرون نتايج زير حاصل شد:
ــاهيجان به شهر كازرون سفر  1. روزانه حدود 2800 نفر از بخش چنارش

مي كنند.
2. حدود نه درصد از سفر كنندگان به شهر كازرون، با انگيزه هاي درماني 

به اين شهر مي آيند.
3. سه درصد از مجموع سفركنندگان به شهر كازرون، به خدمت سربازي 

در اين شهر مشغول اند.
ــاني هستند كه انگيزة  ــفر كنندگان كس 4. حدود 10 درصد از مجموع س

اصلي سفرشان، انجام كارهاي بانكي است.
ــهر كازرون، به خاطر  ــفركنندگان به ش 5. حدود 15 درصد از مجموع س

كارهاي اداري به اين شهر مي ايند.
ــجوياني  ــفركنندگان، دانش آموزان يا دانش ــده درصد از مجموع س 6. هف

هستند كه با انگيزه هاي تحصيلي به اين شهر سفر مي كنند.
ــفركنندگان، در شهر كازرون مشغول كارند  7. دوازده درصد از مجموع س

يا با انگيزة پيدا كردن كار به اين شهر سفر مي كنند.
8. نهايتًا 25 درصد از مجموع سفركنندگان كساني هستند كه قصد اصلي 

آنها از سفر به شهر كازرون، خريد كاال يا اجناس مورد نياز خود است.
ــت درصد از مجموع سفركنندگان نيز با ساير اهداف به اين شهر  9. هش

مي آيند.
بخـش  و  كازرون  بيـن  شـهر  اقتصـادي  روابـط  بررسـي 

چنارشاهيجان
ــبكه هاي بازار مهم ترين ارتباط و وابستگي  در زمينة ارتباط اقتصادي، ش

 مدلهاى
 بررسى

 روابط شهر و
روستا

مدل بازماندگىمدل دوگانگىمدل پيوستگىمدل كار كردى

 مدل بررسى
سفرهاى روزانه

 جابجايى روزانه از
 نواحى اطراف به

داخل شهر

 جابجايى روزانه در
 محدوده قانونى شهر
 توسط كسانى كه در
 اين محدوده سكونت

 و كار مى كنند

 جابجايى روزانه
 معكوس از داخل
 شهر به نواحى

اطراف

 جابجايى روزانه
 در قلمرو نواحى
اطراف شهر

 جابجايى روزانه از
 بين حومه هاى
 شهر و نواحى
 دورتر از آن و
برعكس

 مدل مركز
پيرامون

 مدل مكانمدل حوزه نفوذ
مركزى

به نظر مي رسد در كشور ما، به علت فقدان 
اطالعات و آمار مورد نياز براي بررسي روابط 

شهر و روستا، الگوي بررسي مسافرتهاي 
روزانه، الگوي مناسبي براي بررسي روابط 

شهر و روستا باشد

1984، تهران و پسكرانه هاي كوهستاني آن[رضواني، 1381: 82].
ــتان كازرون تاكنون  ــتا در شهرس ــهر و روس ــي روابط ش در زمينة بررس
ــن پژوهش بتواند تا حدودي در اين  ــت اي مطالعه اي صورت نگرفته و اميد اس

زمينه مؤثر باشد.

مدلهاي بررسي روابط شهر و روستا
در نمودار1 به طور خالصه مدلهاي بررسي روابط شهر و روستا ارائه شده 
ــت. در انجام تحقيق حاضر از يكي از اين الگوها استفاده كرده ايم[سعيدي،  اس

1381: 126 و رضواني،85:1381].
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ــان كاال، مواد اوليه، توليدات كارخانه اي،  ــكيل مي دهند كه از طريق جري را تش
ــورت مي گيرد.  ــكونتگاهها ص ــاورزي بين س ــرمايه، درامد و توليدات كش س
گسترش شبكة بازار نيروي عمده اي در تجاري كردن كشاورزي است و تنوع 
توليدات و توسعة سيستم فضايي مبادله را عملي مي سازد. اين عوامل در معيار 
ــل محصول مؤثرند. به اين ترتيب،  ــته بندي و حمل و نق گزيني براي توليد، بس
ــود و در  ــبكة بازارهاي ناحيه اي در زمينة كيفيت توليد عملي مي ش تقاضاي ش
نهايت تضمين فروش توليدات روستايي و دست رسي روستاييان به خدمات و 

كاالهاي شهري امكان پذير مي گيرد[شكوئي، 1380: 270].
ــهر كازرون و بخش  ــاري ش ــط تج ــي رواب ــراي بررس ــا ب ــا در اين ج م
ــاهيجان، ابتدا حوزة نفوذ شهر كازرون را در مورد بخش چنارشاهيجان  چنارش
در ارتباط با نيازهاي روزانه، ماهانه، فصلي و ساالنه در نظر مي گيريم و سپس 

نقش كازرون را در خريد توليدات كشاورزان اين بخش بررسي مي كنيم.
به علت فاصلة تقريبًا 25 سال كيلومتري كازرون به چنارشاهيجان، هيچ 
ــد  ــرف كردن نيازهاي روزانه اش كه عمدتاً موادغذايي فاس ــردي  براي برط ف
شدني، به خصوص سبزيجات و ميوه ها را شامل مي شود، به شهر كازرون سفر 
نمي كند. در بخش چنارشاهيجان نيز، فقط اهالي دو روستا كه در فاصلة بسيار 
نزديك شهر چنارشاهيجان قرار گرفته اند، براي برطرف كردن نيازهاي روزانه 
خود به اين شهر مسافرت مي كنند. ساير روستاييان نيازشان را از طريق بازارهاي 
ــاكنين روستاهاي كوچك(زير  ــتاي خود برطرف مي كنند. البته س محلي روس
200 نفر) كه تعداد آنها در اين بخش به شش روستا مي رسد، به دليل نداشتن 
ــود در آنها، خريدهاي  ــودن مواد غذايي موج ــي يا تازه نب ــگاههاي محل فروش
روزانه شان را در روستاهاي مجاور و در پاره اي موارد، شهر چنارشاهيجان انجام 
مي دهند. ساكنين اين روستاها براي برطرف كردن نيازهاي روزانه روستاهايي 
ــان بيشتر و دست رسي به آن ها راحت تر است، ترجيح مي دهند؛  را كه جمعيتش
روستاهايي مثل"مالي انبار" و"حكيم باشي". نمودار 2 محل خريدهاي روزانة 

ساكنان بخش چنارشاهيجان را نشان مي دهد(طبق پرسش نامه).
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نمودار2.مكان خريدهاي روزانة ساكنان بخش چنارشاهيجان
مأخذ: نگارندگان

ــهر  ــود، حوزة نفوذ ش ــي مي ش ــوردي كه در اين جا بررس ــن م  دومي
ــت.  ــاهيجان اس ــه با تأمين نيازهاي ماهانة بخش چنارش كازرون در رابط
ــد نشدني، خشكبار، وسايل بهداشتي  نيازهاي ماهانه عمدتًا موادغذايي فاس
ــهر  ــوند. در اين مورد، حوزة نفوذ ش ــامل مي ش و مواردي از اين قبيل را ش
ــدودي از جذب كامل  ــي كه تا ح ــود، ولي عامل ــترده تر مي ش كازرون گس
ــهر چنارشاهيجان به  ــتريان به بازار كازرون جلوگيري مي كند، بازار ش مش
ــت كه به علت فاصلة كوتاه تر و صرف زمان كمتر،  عناون مركز بخش اس
ــود مي كند. البته اين موضوع فقط در مورد  ــتريان را جذب خ عده اي از مش
ــدني تا حدودي صادق است و در مورد ساير نيازهاي  ــد نش موادغذايي فاس
ــتريان بازار كازرون را علي رغم فاصلة  ــت نيست. اغلب مش مشتريان درس
ــتر، كيفيت  ــه علت قدرت انتخاب بيش ــتر، ب ــر و صرف زمان بيش طوالني ت
ــا و قيمت پايين تر اجناس انتخاب مي كنند. به احتمال نزديك  باالتر كااله
به يقين مي توان گفت، در طول يك ماه از هر خانوار حداقل يك نفر براي 
ــي رود و از بازار تجاري  ــهر كازرون م ــن نيازهاي ماهانة خانوار به ش تأمي
ــراي تأمين نيازهاي  ــودار 3 مكانهاي خريد ب ــتفاده مي كند. نم كازرون اس

ــان مي دهد. ــاهيجان را نش ــاكنان بخش چنارش ماهانة س

 روستاى محل سكونت يا روستاروستاهاى اطرافشهرچنار شاهيجانشهر كازرون
هاى اطراف

در زمينة ارتباط اقتصادي، شبكه هاي بازار 
مهم ترين ارتباط و وابستگي را تشكيل مي دهند 
كه از طريق جريان كاال، مواد اوليه، توليدات 
كارخانه اي، سرمايه، درامد و توليدات كشاورزي 
بين سكونتگاهها صورت مي گيرد
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نمودار 3. مكان تأمين نيازهاي ماهانة ساكنان بخش چنارشاهيجان 
مأخذ: نگارندگان

 روستاى محل سكونت يا روستاشهرچنار شاهيجانشهركازرونشهر نورآباد
هاى اطراف
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شهر نورآباد شهرچنار شاهيجانشهركازرونساير شهرها

در ميان نقش و عملكرد بازرگاني شهر ها، اولين 
و روشن ترين وظيفة شهر جمع آوري توليدات 

ناحيه اي و بازرگاني اين توليدات است
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D2,1=(در اين جا بين كازرون و نورآباد ممسنى)فاصلة بين شهر اول و دوم
p1=(كازرون)جمعيت شهر اول

p2=(نور آباد ممسنى)جمعيت شهر دوم

 حوزة نفوذ شهر نورآباد
 حوزه ى نفوذ شهر كازرون

ولى در عمل، حوزة نفوذ شهر نور آباد ممسني به كمتر از رقم ذكر شده مي رسد 
و فقط به برخي كاالهاي خاص مربوط مي شود. هم چنين حوزة شهر چنارشاهيجان در 

ارتباط با شهر كازرون طبق اين فرمول اين گونه به دست مي آيد:
d2,1=(در اين جا فاصلة بين كازرون و چنارشاهيجان )فاصلة بين شهر اول و دوم

p1=(كازرون)جمعيت شهر اول
p2=(چنارشاهيجان)جمعيت شهر دوم

حوزة نفوذ شهر چنارشاهيجان

حوزة نفوذ شهر كازرون
ــوندگان از عملكرد شهر كازرون در زمينة ارائة  در نهايت 86 درصد از پرسش ش
كاال و اجناس راضي بودند و فقط 9 درصد اظهار نارضايتي كردند. هم چنين، 5 درصد از 

مخاطبين به اين سؤال پاسخ ندادند.

نقش شهر كازرون در جمع آوري توليدات بخش چنارشاهيجان
در ميان نقش و عملكرد بازرگاني شهر ها، اولين و روشن ترين وظيفة شهر جمع آوري 
توليدات ناحيه اي و بازرگاني اين توليدات است. به موازات اين كه بازرگاني شهر شامل 
جذب مشتري به بازار شهري و يا توزيع كاالي جمع آوري شده به بازارهاي متعدد ديگر 
مي شود، سازمانهاي بازرگاني شهر خواه و ناخواه روي اقتصاد توليدي ناحيه اثر قاطعي 
مي گذارند. بر اين اساس، تعيين حوزة عمل و قلمرو شهر ضرورت پيدا مي كند[فريد، 

.[452 :1384
بخشهاي تجاري شهرها بر حسب ميزان توانايي خود و شعاع عملي كه فراهم 
مي سازند، مرزها و حوزه هاي معيني را به وجود مي آورند كه غالباً با حوزه هاي نفوذ ساير 
ــاورزي و ميزان ارسال آنها از نقاط متفاوت به  عوامل تفاوت دارد. دريافت توليدات كش
شهرها، غالباً جزو موارد تعيين كنندة مرزهاي نفوذي شهرها به حساب مي آيند. نيروي 
كاري كه روستاها در اختيار شهر قرار مي دهند نيز در تعيين حوزة نفوذ اقتصادي مؤثر 
است. شهر كازرون به عنوان مركز شهرستان كازرون، با توجه به سطح جمعيتي و اندازة 
عملكردي خود و بازار مصرفي كه براي جمعيت خود و نيز جمعيت شهرستان در اختيار 
دارد، داراي نقش تعيين كننده اي به لحاظ نفوذ اقتصادي در روستاهاي پيراموني است. البته 
ناگفته نماند كه وجود نقاط شهري ديگر در اطراف، مانند شيراز، نورآباد ممسني و حتي 

بوشهر، به تضعيف اين نقش كمك مي كند.
ــاورزي  ــهر كازرون را در رابطه با جمع آوري توليدات كش ــا ما نقش ش در اين ج
بخش چنارشاهيجان بررسي مي كنيم. مهم ترين ويژگي اقتصادي روستاييان بخش 
چنارشاهيجان، باغ دار بودن آنهاست. چشم انداز جغرافيايي بخش چنارشاهيجان پراكندگي 
زياد باغات پرتقال، نارنگي، انجير، نخل، بادام و انگور را در سطح اين بخش نشان مي دهد. 
توليدات زراعي اين بخش پس از محصوالت باغي، در ردة دوم اهميت قرار دارد و عمدتًا 

گندم، جو، ذرت و برنج را شامل مي شود.
در سطح شهرستان كازرون طبق آمار سال 1375، ميزان كل اراضي زير كشت 
حدود 121/964 هكتار است كه از اين ميزان، 21/617 هكتار تحت اشتغال باغات است 
و 100/327 هكتار تحت اشتغال اراضي زراعي است. متأسفانه در مورد آمار سال 1385 
سند معتبري وجود ندارد، ولي يقين مي توان گفت طي اين چند سال، از سطح اراضي 
زير كشت زراعي تا حدودي كاسته شده و اراضي تحت اشتغال باغات به شدت افزوده 

شده است.
هم چنين كل محصوالت زراعي باغي طبق آمار سال 1375، به ميزان 462/288 

ــود، حوزة نفوذ شهر كازرون  ــومين موردي كه در اين جا بررسي مي ش س
ــت. اين نيازها  ــاالنة"بخش قائميه"اس در رابطة با تأمين نيازهاي فصلي و س
ــباب و اثاثية خانه، و مواردي از اين قبيل  ــاك، كاالهاي برقي، اس عمدتًا پوش
ــهر چنارشاهيجان به عنوان مركز بخش  ــامل مي شود. در اين جا نقش ش را ش
ــترين نقش را ايفا مي كند. شهر  ــد و بازار كازرون بيش به حداقل ممكن مي رس
چنارشاهيجان فقط در زمينة تأمين پوشاك مورد نياز ساكنين بخش تا حدودي 
نقش دارد و در ساير زمينه ها، مانند كاالهاي برقي و اسباب و اثاثيه خانه، فقط 

بازار شهر كازرون ايفاي نقش مي كند.
ــاهيجان به شهر كازرون  ــتريان چنارش نكتة ديگري كه باعث جذب مش
مي شود، قيمت باالي اجناس در شهر چنارشاهيجان است. اين شهر در مسير 
ــيراز   ـ كازرون، شيراز   ـ بوشهر، و ياسوج به بوشهر واقع شده است و  ارتباطي ش
ــهر دارد. قيمت  همين عامل تأثير زيادي در باال رفتن قيمت اجناس در اين ش
ــيار باالتر است و اين شهر  ــهر كوچك نسبت به كازرون بس كاالها در اين ش
ــوب مي شود. مجموعة اين عوامل مردم را  ــتر بازار كاالهاي لوكس محس بيش
تشويق مي كند، علي رغم فاصلة كمتر شهر چنار شاهيجان به ساكنان بخش، 
از بازار شهر كازرون كه در فاصلة دورتري واقع شده است، استفاده كنند. نمودار 
ــاكنان بخش چنارشاهيجان را با توجه به نيازهاي فصلي  4 مكانهاي خريد س

و ساالنه نشان مي دهد. 

9
3

76
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نمودار 4. مكان تأمين نيازهاي فصلي و ساالنة بخش چنارشاهيجان
مأخذ: نگارندگان

نكتة ديگر اين است كه بخش چنارشاهيجان درست بين شهر كازرون و نورآباد 
ممسني قرار گرفته است و فاصلة اين بخش با نورآباد ممسني، تقريباً برابر فاصلة آن با شهر 
كازرون است. ولي شهر نورآباد ممسني به هيچ وجه نتوانسته است بازاري براي مشتريان 
شهر چنارشاهيجان باشد. اين مورد را مي توان با توجه به روش مركز ثقل كه براي تعيين 
حد و مرز نفوذ شهر ها، تحت عنوان"نقطة شكست"، كاربرد دارد، توجيه كرد. فرمول زير 

نحوة محاسبة نقطة شكست را نشان مي دهد[معصومي اشكوري،124:1385]:
كه در اين فرمول:



25

13
90

تان
ابس

4/ ت
ارة 

شم
م / 

نج
ت و پ

يس
رة ب

دو
ــن بوده كه 194/754 تن از آن محصوالت باغي و 267/534 تن محصوالت زراعي  ت
است. در اين مورد نيز بايد اضافه كرد، توليد كنوني محصوالت زراعي باغي به خصوص 

محصوالت باغي نسبت به سال 1375 افزايش قابل مالحظه اي داشته است.
بررسي توليدات باغي در بخش چنارشاهيجان را با محصوالتي مانند گردو، ليمو ترش، 
ليمو شيرين و نارنج شروع مي كنيم. اين محصوالت كه در بخش چنارشاهيجان به صورت 
محدود توليد مي شوند، براي تأمين نيازهاي بخش كافي نيستند و بنابراين قابليت صادر 
شدن به خارج از بخش را هم ندارند. به طور كلي، توليد اين محصوالت حالت جانبي دارند 
و باغ داران در كنار ساير توليدات، به توليد اين محصوالت مي پردازند. در مورد بازار فروش 
اين محصوالت، نقش شهر چنارشاهيجان چشم گير است كه با جمع آوري توليدات از 

باغ داران آنها را در سطح بخش پخش مي كند.
ــامل  گروه ديگري از محصوالت باغي ميوه هايي مانند انگور، بادام و خرما را ش
مي شود. باغ داران اين محصوالت در بخش چنارشاهيجان، توانايي تأمين نيازهاي كل 
شهرستان را دارند و شهرستان كازرون را در اين زمينه خودكفا كرده اند. بازار كازرون در 
زمينة جمع آوري اين محصوالت نقش خود را به خوبي ايفا مي كند و با جمع آوري توليدات 

از باغ داران و پخش آن بين مردم شهرستان، ايفاي نقش مي كند.
دستة ديگري از محصوالت باغي ميوه هايي مانند پرتقال و نارنگي را شامل مي شود. 
اين محصوالت در سطح بخش چنارشاهيجان به صورت گسترده توليد مي شوند و در 
واقع شامل بيشترين درصد اراضي باغي را در سطح بخش هستند. توليدات اين باغ داران، 
ــتان كازرون را در اين زمينه برطرف مي سازد بخش اعظمي از توليدات به  نياز شهرس
ــود. بازار شهر كازرون نيز در جمع آوري محصوالت از  خارج از شهرستان صادر مي ش
سطح بخش، نقش مهمي ايفا مي كند و پس از خريد محصوالت توليدي از باغ داران 
و برطرف كردن نيازهاي مردم شهرستان، مازاد محصوالت را به ساير شهرستانهاي 
استان صادر مي كند كه هم براي بازاريان شهر كازرون و هم براي باغ داران درامد خوبي 

ايجاد مي شود.
محصول ديگري از محصوالت باغي كه شرايط آن تا حدودي با ساير محصوالت 
تفاوت دارد، انجير است. اين محصول فقط در روستاي"سمغان"اين بخش، آن هم به 
ــود. بازار كازرون در زمينة خريد اين محصول از باغ داران  صورت گسترده توليد مي ش
ناموفق بوده است و توليد كنندگان آن، خود با به وجود آوردن اتحاديه هايي به جمع آوري 
توليدات باغ داران دست مي زنند. بازار فروش اين محصول عمدتاً در خارج از استان فارس 
و استانهايي مانند اصفهان، خوزستان و اردبيل است. علت فروش اين محصول در خارج 
از استان فارس، رساندن آن به كارخانه هايي است كه از انجير در صنايع تهية شيريني، 
شكالت و غيره استفاده مي كنند و در استان فارس داير نيستند. نمودار 5، درصد مكان 

فروش مهم ترين محصول باغي باغ داران را نشان مي دهد(طبق پرسش نامه). 
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نمودار5.مكان فروش مهم ترين محصول باغي باغ داران بخش چنارشاهيجان
ــدگان ــذ: نگارن مأخ

در زمينة كشاورزي عمدتاً در سطح بخش چنارشاهيجان، محصوالتي مانند گندم، 
جو، ذرت و برنج توليد مي شود، ولي توليدات اين بخش در زمينة كشاورزي حتي براي 
تأمين نيازهاي بخش كافي نيست و معموالً به خارج از بخش هم صادر نمي شود. دليل 
ــطح زير كشت محصوالت كشاورزي و كشت ديم  اصلي آن را مي توان كم بودن س

بعضي از محصوالت از جمله گندم و جو دانست.
نكتة جالبي كه در برخي از شهرستانهاي چنارشاهيجان به چشم مي خورد، نظام 
ــاورزي است. معموالً هم بين باغ داران فقير كه وسعت  پيش فروش محصوالت كش
باغهاي آنها كم است و برخي از كشاورزان فقير اين بخش رواج دارد. اين افراد به علت 

احتياجات مالي مجبور اند محصوالت خود را قبل از زمان برداشت به فروش برسانند. 
تفاوت نظام پيش فروش در بخش چنازشاهيجان شهرستان كازرون با ساير مناطق 
كشور در اين است كه در اين بخش، پيش خران افراد سرمايه دار ساكن شهر نيستند، بلكه 
باغ داران ساكن روستا هستند كه در حقيقت سرمايه داران اصلي بخش و يا حتي شهرستان 
محسوب مي شوند. مورد آخري كه در اين تحقيق ذكر مي شود، ميزان رضايت كشاورزان 
و باغ داران از عملكرد شهر كازرون در زمينة خريد توليدات آنهاست. حدود 66 درصد از 
پرسش شوندگان، از عملكرد شهر كازرون راضي بودند، 27 درصد از انها از اين عملكرد 

ناراضي بودند و 7 درصد ديگر نيز به اين سؤال پاسخ نداند.

نتيجه گيري
 يك چهارم از سفر كنندگان بخش چنارشاهيجان به شهر كازرون، به قصد خريد 

كاال و اجناس به اين شهر مي آيند.
  80 درصد از كل سفركنندگان به شهر كازرون، هنگام برگشت از اين شهر كاال 

يا اجناسي را خريداري كرده اند.
 اگر چه روستاييان معموالً نيازهاي روزانه شان را از مراكز محلي روستاهاي خود 
تأمين مي كنند، ولي فروشندگان محلي افرادي هستند كه روزانه براي خريد احتياجات هم 

روستاييان خود، به شهر كازرون سفر مي كنند.
 تقريباً تمام ساكنين بخش چنارشاهيجان براي برطرف كردن نيازهاي ماهانة 

خود، حداقل ماهي يك بار به شهر كازرون مي روند.
  شهر كازرون در زمينة تأمين نياز ساالنة شهروندان، حوزة خود را در تمام سطح 
بخش چنارشاهيجان، شهرستان كازرون و شهرهاي مجاور، از جمله فراشبند و نورآباد 

گسترش مي دهد.
  شهر كازرون در زمينة جمع آوري توليدات كشاورزان و باغ داران تقريباً در همة 
زمينه ها(به جز خريد محصول انجير از باغ داران) نقش خود را به خوبي ايفا مي كند و به 

عنوان شهري متوسط، موفق است.
 در مجموع، شهر كازرون به عنوان شهري متوسط در سطح ملي، توانسته است 
نقش خود را در زمينة اقتصادي در سطح ناحيه به خوبي ايفا كند. اين شهر با حوزة نفوذ 

خود رابطة تجاري عادالنه اي دارد و رضايت ساكنان اين شهرستان را جلب كرده است.
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بررسي نظام سلسله مراتبي

علي اينانلو
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

چكيده
قرن بيست ويكم با شتاب به سمت شهري شدن جهان و جهاني شدن شهر  ها 
ــد شهر نشيني و افزايش جمعيت شهري در كشور هاي  پيش مي رود. به ويژه رش
در حال توسعه و از جمله ايران، از شتاب بيشتري برخوردار است. اين وضعيت به 
ــعة شهر نشيني منجر شده است. يكي از  يك بحران بزرگ در نحوة مديريت توس
ــهري در ايران، رشد ناموزون  مهم ترين چالش هاي توسعة شهر نشيني و نظام ش
شهر هاي بزرگ و تمركز جمعيت در آن هاست. به نحوي كه مراكز استان ها نسبت 
ــفال" دارند و پديدة نخست  ــهر هاي حالت"بزرگ سري" يا "ماكروس به ساير ش
شهري در سطح مناطق و استان هاي كشور به وجود آمده است. استان قزوين نيز 
از اين حالت مستثنا نبوده است و پديدة"شهر مسلط" در نظام شهري اين استان به 

وضوح ديده مي شود.
ــله مراتبي  ــي و تحليل نظام سلس ــتار حاضر در نظر دارد، ضمن بررس نوش
ــهر هاي استان قزوين طي شش دوره سرشماري و به چالش كشيدن پديده ي  ش
نخست شهري در نظام شهري استان، به ارائة راهكار هايي براي اصالح اين معضل 

بپردازد.

ــله مراتب شهري، نخست شهر، قزوين، نظام شهري،  كليد واژه ها: سلس
شبكة شهري.
مقدمه

ــت و يكم با شتاب بيشتري به سوي شهري  ــري در آغاز قرن بيس تمدن بش
ــدن مي رود. به طوري كه جهان بيشتر و بيشتر در حال تبديل شدن به دنيايي  ش
ــت و اين شهر ها به طور فزاينده اي در كشور هاي در حال توسعه قرار  از شهر هاس
دارند. اين گونه توسعة شهري«در كشورهاي در حال توسعه، به افزايش پي در پي يا 
شديد نابرابري ها بين مناطق و شهر ها منجر شده و ناگزير جست و جوي شرايط بهتر 
 .[Bergman et al , 2004: 192] «زندگي و مهاجرت را در پي داشته است
ــهر هاي به طور متعادل صورت  ــد سريع شهر نشيني در همة ش در اين ميان، رش
ــهر هاي بزرگ و پايتخت ها بوده است. تمركز جمعيت  ــامل ش نگرفته و عمدتاً ش

ــور ها، 50 درصد  ــهر ها تا آن جا پيش مي رود كه حتي در بعضي از كش در كالن ش
جمعيتشان را شامل مي شود.

كشور ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است و روند هاي كّمي نشان مي دهد 
ــور در سه دهة گذشته با شهر نشيني شتابان و عوارض  كه تحوالت جمعيتي كش
ــور از 31/4 درصد  ــي از آن روبه رو بوده است. نسبت جمعيت شهر نشين كش ناش
ــت. در همين دوره، تعداد  ــال 1385 رسيده اس ــال 1335 به 68 درصد در س در س
ــهر ها(طبق تعاريف رسمي) از 199 شهر در سال 1335 به 1015 شهر در سال  ش
1385، يعني بيش از پنج برابر، افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه تمركز 
ــرمايه در اطراف همة شهر ها به يك اندازه نبوده و برخي از شهر ها  فعاليت ها و س
از چنين امتيازاتي برخوردار بوده و هستند؛ طبيعي است كه حركت جمعيت نيز به 

سوي اين نقاط خواهد بود.
ــي و كاركردي را در  ــن الگوي توزيع جمعيت، زمينة پيدايش خأل جمعيت اي
سطوح مياني و پايين كانون هاي شهري، به وجود مي آورد و در نظام سلسله مراتب 
شهري، كشور را با مشكالتي روبه رو مي سازد. به منظور يافتن راه حل هايي براي 
ــادل در اين الگوي توزيع، مطالعه در  ــري از تمركز بي حد و مرز و ايجاد تع جلوگي
ــبكة شهري، نظام سلسله  مراتبي، نوع عملكرد ها و نقش آن ها  نوع پراكندگي، ش
ضرورت پيدا مي كند. در اين ميان، بخشي از اين مطالعات به بررسي روابط شهر ها 
با يكديگر مي پردازد تا بدين طريق از روابط سلطة كالن شهر ها و شهر هاي مسلط 
در درون مجموعه اي از شهر هاي بزرگ و كوچك آگاهي پيدا كند و حتي االمكان، 
ــعة فضايي و  ــهري را به گونه اي كه با اهداف توس ــيني و تمركز ش نظم شهر نش
برنامه ريزي هاي مكاني تطبيق حاصل كند، انتظام بخشد. در ادامه در جهت بسط 
وضعيت فوق، به مطالعة موردي نظام شهري استان قزوين به عنوان بخشي از نقاط 
محوري كشور پرداخته ايم كه البته مطابق مصوبات هيئت وزيران، به عنوان يكي از 

شش مجموعة شهري كشور به رسميت شناخته شده است.
سلسله مراتب شهري

در مباحث علمي و نظريه هاي برنامه  ريزي شهري، بهترين شكل سازمان دهي 
فضا و ايجاد سلسله مراتب، ايجاد شهري است كه در آن توزيع كاال، ارائة خدمات، 
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انتقال فناوري هاي جديد و اجزاي روش هاي گوناگون زندگي، در كل جامعه صورت 
بگيرد[اينانلو، 1386: 39]. در صورتي كه امروزه نفوذ عواملي متعدد باعث به وجود 
آمدن نقاط ثقل و شبكه اي از مكان هاي مركزي يا شهري بزرگ و كوچك شده 

كه نقاط اطراف خود را به شدت تحت نفوذ قرار داده است.
تحوالت اقتصادي و دخالت هاي انساني، به پيدايش قطب هاي بزرگ صنعتي 
ــبكه اي از شهرهاي بزرگ يا«شهر    ـ منطقه ها» انجاميده و بدين ترتيب، نظم  و ش
ــطح ناحيه اي، ملي و جهاني به وجود آورده است[نظريان،  فضايي خاصي را در س
1370: 25]. به منظور ورود به روابط نظام مند اين شهر ها و به ويژه تشخيص نقش 
و اهميت آن ها، تحقيق و مقايسة آن ها نياز دارد كه نتيجة منطقي آن بايد دست 
ــهر ها  ــد. اين طبقه بندي مي تواند بر مبناي نقش ش يافتن به يك طبقه بندي باش
ــطوحي از ويژگي هاي اقتصادي   ـ  ــخص كردن بعضي از آن ها بر مبناي س با مش
اجتماعي و خدمات عمومي استوار باشد. از اين رو،«در يك شبكة شهري كه به تبع 
شرايط جغرافيايي با نظم فضايي شكل گرفته است، شهر ها را از نظر كّمي(تعداد 
جمعيت) و يا از نظر كيفي(اهميت و نقش آن ها) طبقه بندي شده و در نظمي از يك 
پايه و ارتفاع در رديف يا مرتبه اي پشت سر هم قرار گرفته اند كه اصطالحاً سلسله 
ــود.» [نظريان، 1373: 67]. به عبارت ديگر،«سلسله  مراتب شهري ناميده مي ش
مراتب شهري در واقع نوعي رده بندي و پشت سر هم آوردن منظم مراكز شهري 
ــت كه برحسب اهميت و بر اساس عوامل كمي و كيفي صورت مي گيرد. اين  اس

مراكز بر مبناي تعداد جمعيت و مرتبه منظم مي شوند.» [فريد، 1380: 488].
در نظام سلسله مراتب شهر هاي هر كشور، غالباً بزرگ ترين شهر و پايتخت 
ــه لحاظ برخورداري از ويژگي هاي خاص، در باالترين رتبه قرار مي گيرد كه  آن، ب
آن را«نخست شهر»1 مي نامند[بهفروز، 1371: 16]. در سال 1939، براي اولين بار 
عنوان نخست شهر(شهر مسلط) به وسيلة مارك جفرسن2 وارد مباحث جغرافيايي 
ــت كه از نظر ميزان جمعيت يا كاركرد بر ديگر  ــهري اس ــد. نخست شهر، ش ش
شهر هاي يك كشور تأثير مي گذارد. به عبارت ديگر، نخست شهر به شهري گفته 
مي شود كه حداقل دو برابر دومين شهر يك كشور جمعيت باشد[شكويي، 1373: 

486 و485].

ــهر بزرگ ترين شهر يك  ــت ش دوبليچ در اين زمينه اظهار مي كند كه نخس
كشور و مهم ترين نمايندة فرهنگ ملي آن است. هم چنين، به عنوان مكان شهري 
غالب در كشور، در باالترين ردة سلسله مراتب شهري آن كشور قرار دارد و شهري 

.[De Blij et al, 2005: 564] پايتختي است
ديكنسون نيز ضمن اشاره به نظام سلسله مراتبي اكثر شهرهاي آمريكاي جنوبي 
 Dickenson et]و آفريقا، نخست شهر را نشانه اي از عدم توازن شهري مي داند

.[al, 1996: 226 
ــور در حال  ــت كه چنين پديده اي در كش ــع، معموًال تأكيد بر اين اس در واق
توسعه بروز مي كند و غالباً در مقياس منطقه اي رخ مي دهد. از اين رو بايد به عنوان 
مسئله  اي بسيار مهم تلقي شود[پاتر و لويد ايونز؛ 1384: 94 و 101]. در ايران نيز، 
همانند اكثر كشور هاي در حال توسعه، به دليل سياست هاي خاص، در اكثر مناطق 
و استان هاي كشور مي توان عدم توازن شهري و توزيع فضايي ناموزون جمعيت را 
مشاهده كرد. به نحوي كه مراكز استان ها نسبت به شهر هاي ديگر حالت“بزرك 
سري“ يا“ماكروسفال“ دارند و در سطح اين مناطق پديدة نخست شهري به وجود 

آمده است[اينانلو؛ 1386: 39].
البته نخست شهري زماني فاجعه آميز خواهد بود كه در كشوري با ساختار هاي 
ــي در يك نقطة  ــادة اقتصادي  ـ       اجتماعي،امكانات اقتصادي، اجتماعي و سياس س
ــوند. در اين صورت، چنين نقطه اي به شكل غير قابل تحملي  شهري متمركز ش
بر شبكة شهري سنگيني مي كند و موانع زيادي را در توسعة ناحيه اي كشور به وجود مي آورد. 
از همين زاويه است كه بي.اف.هاسليتز3 اين قبيل شهر ها را"شهر  انگلي" مي نامد. به عقيدة او، 
 Potter et] شهر انگلي بر خالف شهر مولد، مانع رشد اقتصادي نواحي پيرامون خود مي شود

.[al, 1998: 34
به اين ترتيب،به نظر مي رسد كه اغلب نخست شهر ها در استان هاي كشورمان حالت 
انگلي دارند.زيرا كه از رشد و توسعة نواحي پيرامون خود جلوگيري مي كنند و باعث مي شوند كه 
در سطوح مياني و پايين كانون هاي شهري، خأل جمعيتي و كاركردي به وجود آيد. هم چنين، 
نقش رهبري حيات اقتصادي    ـ    اجتماعي استان ها را بر عهده دارند و نفوذ بي قيد و شرطي را بر 

ساير فضاهاي شهري استان اعمال مي كنند.
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يكي از علل توسعه و رشد بيش از حد بعضي از نقاط شهري، سياست هاي خاص دولت ها 
در توسعة برخي از نقاط خاص به منظور ايجاد مكان هاي شهري غالب در سطح كشور است. 
كه به عنوان نمونة چنين مكان هايي مي توان به شهر قزوين اشاره كرد. عوامل جغرافيايي و 
سياست هايي كه با اهداف خاص باعث پيدايش الگوي توزيع نامتوازن در سطح مي شوند، به نوبة 
خود افزايش هزينه ها و بودجه هاي عمراني را در نقاط غالب(نظير شهر قزوين) و در مقابل، كاهش 
بوجه هاي عمراني به دليل سهم كمتر از جمعيت و فعاليت را در ساير فضاهاي شهري(نظير شبكة 
شهري استان قزوين) به دنبال دارند و زمينة بروز ركود نسبي در سطح شهر هاي كوچك و مياني 

را به وجود مي آورند.

توزيع فضايي جمعيت در نظام شهري استان قزوين
ــان مي دهند كه توزيع جمعيت در نقاط شهري اين استان از  ــي ها نش بررس
ــال هاي 1335 تا 1385،  ــهر قزوين در طول س الگوي خاصي تبعيت نمي كند. ش
عالو بر در كنار مركز استان بودن، نخست شهر منطقه نيز بوده و تمايل به تمركز 
ــكونتگاه هاي بسياري در استان به ردة  ــان داده است. در طول اين دوره، س را نش
شهري وارد شده اند كه حاصل آن، افزايش شمار شهر ها از 3 به 24 شهر در سال 

1385 بوده است.
در دورة 1335 تا 1345، تغييري در تعداد شهر هاي استان به وجود نيامده و افزايش 
مورد بحث، در نظام شهري استان عمدتاً از سال 1345 به بعد حاصل شده است. در دورة 
1345 تا 1355، يك شهر(اسفرورين) بر نقاط استان شهري استان افزوده شد كه از نظر 
ردة جمعيتي، در طبقة شهر هاي بسيار كوچك قرار داشت. در دهة بعد، به موازات روند 
شهر نشيني در كل كشور، بر تعداد شهر هاي اين منطقه نيز افزوده شد. از هفت شهر 
موجود در سطح استان در اين دوره، طبقات جمعيتي 10 تا 40 هزار نفر با چهار شهر، 

بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده بودند. در سال 
1365، براي اولين بار در شبكة شهري استان، شهري 
با بيش از 200 هزاز نفر جمعيت(قزوين) نمايان شد كه 
به تنهايي بيش از نيمي (60/2 درصد) از جمعيت شهري 
استان را در خود جاي داده بود. هم چنين، كمترين درصد 
جمعيتي در اين دوره متعلق به گروه جمعيتي كمتر از 
پنج هزار نفر (2/6 درصد) بود كه علي رغم افزايش تعداد 

شهر ها، با روند نزولي جمعيت همراه بود.
در سال 1375، تعداد نقاط شهري استان به عدد 
12 رسيد كه با توجه به جدول 1، بيشترين درصد اين 
نقاط با 25 درصد، متعلق به گرو هاي جمعيتي 5 تا 10 
ــود. در اين دوره تعداد  ــر و 20 تا 50 هزار نفر ب هزار نف
شهر هاي كوچك كاهش يافت و درصد جمعيتي اين 
ــهر ها، با 5/5 درصد كاهش نسبت به سال  گروه از ش
ــيد. اما در سال 1385، گروه  1365، به 15/7 درصد رس
جمعيتي شهر هاي بسيار كوچك نسبت به ساير طبقات 
شهري شاهد تغييرات عددي گسترده اي بود، به طوري 
كه 8 شهر از 12 شهر وارد شده به نظام شهري استان 
قزوين در اين طبقه جمعيتي قرار گرفتند. اين شهر ها 
با وجود افزايش تعدادشان، از نسبت جمعيتي كمتري 
برخوردار هستند و همانند شهر هاي كوچك با جامعة 

طبقات رديف
جمعيتي

133513451355

تعداد
شهرها

درصد
شهر

درصد
جمعيت
شهري

تعداد
شهرها

درصد
شهرها

درصد
جمعيت
شهري

تعداد 
شهرها

درصد 
شهرها

درصد 
جمعيت
شهري

كمتر از 15
هزار نفر

ـــــــــ

5تا210
هزار نفر

133/316133/31625017/4

10تا320
هزار نفر

ـــ133/320/2133/320/2

20تا450
هزار نفر

12518ــــــ

50تا 5100
هزار نفر

ـــ133/363/8133/363/8

100تا6200
هزار نفر

12564/6ــــــ

بيش از7200
هزار نفر

ـــــــــ

310010031001004100100جمع
 جدول1. سطح بندي جمعيتي كانون هاي شهري استان قزوين طي سالهاي 1335 ـ 1385

مآخذ: سال نامه هاي آماري مركز آمار ايران



29

13
90

تان
ابس

4/ ت
ارة 

شم
م / 

نج
ت و پ

يس
رة ب

دو

29

13
90

تان
ابس

4/ ت
يس

رة ب
دو

مارة
 / ش

جم
و پن

ت 
يسس

م/
نج

توپ
س

4

طبقات رديف
جمعيتي

136513751385

تعداد
شهرها

درصد
شهر

درصد
جمعيت
شهري

تعداد
شهرها

درصد
شهرها

درصد
جمعيت
شهري

تعداد 
شهرها

درصد 
شهرها

درصد 
جمعيت
شهري

كمتر از 15
هزار نفر

114/32/618/30/7833/32/4

5تا210
هزار نفر

114/34/73256/6416/74/2

10تا320
هزار نفر

228/611/3216/73/26258/2

20تا450
هزار نفر

228/621/232515/7315/512/7

50تا 5100
هزار نفر

216/72028/311/2ـــ

100تا6200
هزار نفر

ـــــــــ

بيش از7200
هزار نفر

114/360/218/353/814/261/3

71001001210010024100100جمع
 جدول1. سطح بندي جمعيتي كانون هاي شهري استان قزوين طي سالهاي 1335 ـ 1385

مآخذ: سال نامه هاي آماري مركز آمار ايران

روستايي رابطه دارند، به عالوه، در سازمان دهي نظام شهري استان نسبت به ساير نقاط 
اهميت كمتري دارند. 

از اولين دورة سرشماري يعني سال 1335، تفاوت بين شهر اول(قزوين) با دومين 
شهر استان چشم گير بود و مي شد پديدة نخست شهري را در سطح منطقه مشاهده كرد 
در سال 1365، قزوين(مركز استان) 8/5 برابر بيشتر از دومين شهر استان(تاكستان) 
ــال 1385 اين فاصله تا حدودي به نصف(4/5  ــت. هر چند در س جمعيت داش
ــيد، اما شهر قزوين، 760 برابر كم جمعيت ترين شهر منطقه(سيردان)  برابر) رس

جمعيت داشت. 
ــهر اول با ساير نقاط شهري استان رابطه اي  با توجه به اين توزيع، رابطة ش
ــلط و خرد كننده است. به فاصلة شهر قزوين با شهر دوم(تاكستان) نسبت به  مس
ــت كه اين موضوع گرايش به حد مطلوب  دو دهة قبل به نصف تقليل يافته اس
ــت زمان بازگو مي كند. ولي عدم تعادل به قوت  ــله مراتب شهري را با گذش سلس
خود باقي است. اين شهر به عنوان متروپل منطقه، هم چنان موقعيت برتر خود را 
حفظ كرده و بدون استثنا همواره بيش از نيمي از جمعيت شهري استان را در خود 
جاي داده(نمودار1) و بدين ترتيب، نظم فضايي خاصي را در سطح منطقه به وجود 
آورده است. در مقابل، ساير نقاط شهري استان علي رغم موقعيت هاي خود در سطح 
استان، به دليل توان جذب و تمركز استان، نتوانسته اند رتبه هاي مناسبي در نظام 

سلسله مراتب شهري بيابند.
ــط و كوچك و تا اندازه اي  ــتان، به ضرر شهر هاي متوس تمركز در مركز اس

ــهر ها عمل مي كند. به گونه اي كه شهر هاي مياني و كوچك ديگر قادر  روستا   ـ     ش
به ايفاي نقش خود به طور كامل نيستند و تمامي كانون هاي شهري در هر طبقه ، با متروپل 
منطقه(قزوين) در ارتباط مستقيم قرار خواهند داشت. بررسي اطالعات مربوط به نظام شهري 
استان نشان مي دهد كه نظام سلسله مراتبي منطقه با تك شهر قزوين در رأس تعريف شده است 
شهر هاي مياني اين شبكة شهري، اصوالً مراكز شهري با كاركرد ناحيه اي و شهر هاي كوچك 

نيز مراكزي با عملكرد حوزه اي(محلي) هستند.
تجزيه و تحليل اطالعات آماري در زمينة توزيع جمعيت از طريق گروه هاي شهري نيز 
نشانگر كاهش جمعيت گروه شهري كوچك تر از 18 درصد در سال 1355 به 12/7 درصد 
در سال 1385 است. اين وضع حاكي از تنزل جايگاه اين شهر ها در مجموعة سلسله مراتب 
شهري است. بنابراين، به رغم تدوين الگوي تمركز توسعة فضايي در منطقه، جمعيت 
شهري گروه شهر هاي بزرگ به ضرر شهر هاي كوچك شكل گرفته و نقش شهر هاي 

كوچك كاهش يافته است.
به طور كلي، توزيع شهر هاي استان از لحاظ طبقات جمعيتي، توزيع نامتعادلي است. 
ــهر هاي استان زير 10 هزار نفر جمعيت  ــال 1385، 50 درصد ش به طوري كه در س
داشتند و اين در حالي است كه اين شهر ها فقط 6/6 درصد جمعيت شهر نشين را 
در خود جاي داده بودند. شهر قزوين به تنهايي با در بر گرفتن 61 درصد جمعيت، 
تمايل خود را به تمركز بيشتر نشان مي دهد. تحليل ها نشان مي دهند كه الگوي 
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ــتان حكم فرماست ميزان اين شاخص در جدول  نخست شهري در سطح اس
2 ارائه شده است.

از مقايسة ضرايب ارائه شده در جدول 2، به فاصلة زياد شهر قزوين با شهر هاي ديگر 
پي مي بريم. به خصوص در دهة اول بعد از انقالب، به دليل جمعيت پذيري مركز استان، 
اين فاصله بسيار زياد بود. مقايسة ضريب نخست شهري بين شهر اول و دوم نيز بيانگر 
فاصله گرفتن مركز استان از مجموعة شهري، حوزه هاي پيراموني خود است(نمودار1). 
بررسي چنين فرايندي نشان مي دهد كه شهر بزرگ منطقه، هر چند در كاهش ضريب 
نخست شهري در سطح ملي مؤثر است، ولي در قلمرو منطقة خود به عنوان تنها شهر 
مسلط عمل مي كند. اين امر عدم تعادل در درون منطقه را شدت بخشيده است، به طوري 
كه از همان اولين سرشماري(1335) تا به امروز، نسبت جمعيت شهر اول به جمعيت 
شهري كل منطقه، باالي 50 درصد است. افزايش تعداد جمعيت شهر قزوين طي اين 
دوره ها، استخوان بندي شبكه و نظام شهري استان را از حالت متعادل خارج كرده است. 
بدين ترتيب، خصوصيات يك كالن شهر برتر با ويژگي هاي برتري يك شهر در سلسله 

مراتب شهري و شبكة فضايي را در سطح منطقه اي كامًال نمايان مي سازد.

نمودار 1. تغييرات ميزان شاخص نخست شهري در استان قزوين
مأخذ: نگارنده
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نمودار 2. روند تغييرات نقاط شهري استان قزوين طي سال هاي 1385ـ 1335
مأخذ: نگارنده
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افزايش تعداد جمعيت شهر قزوين طي 
اين دوره ها، استخوان بندي شبكه و نظام 

شهري استان را از حالت متعادل خارج 
كرده است. 
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تعداد شهرسال
نسبت جمعيت شهر اول

شهري  جمعيت  به 
(درصد)

شاخص نخست شهر
شهر  با  اول  (شهر 

دوم)
1335  3         646/3

1345  3         646/53

1355  4         656/95

1365  7         608/72

1375  12        545/37

1385  24        614/45

جدول 2. شاخص نخست شهري در استان قزوين
مأخذ: نگارنده

در نهايت مي توان دو ويژگي عمده را در تحوالت جمعيتي و نظام سلسله مراتبي شهر هاي 
استان قزوين تبيين كرد:

1. رشد سريع جمعيت شهر قزوين و تبديل آن به قطب رشد منطقه. برايند چنين تغيير و 
تحولي پيدايش پديدة بزرگ سري در نظام شهري استان قزوين است.

2. افزايش جمعيت شهر ها در كل منطقه و تمايل آن ها به صعود به رده هاي باال. در سال 
1355، تعداد شهر هاي منطقه به 4 شهر و در سال 1385 به 24 شهر رسيد(نمودار 2). بديهي 
است كه اين افزايش عمدتاً در گروه پايين جمعيتي(كمتر از 20 هزار نفر) صورت پذيرفته است.

نتيجه گيري
مطالعه در نظام سلسله مراتبي شهر هاي استان قزوين طي 50 سال اخير كه با استفاده از 

آمار هاي شش دورة سرشماري صورت گرفت، نشان مي دهد كه:
1. عدم تعادل شديدي در نظام شهري اين استان حكم فرماست. شهر قزوين  ـ    با داشتن 
ـ به عنوان متروپل در رأس نظام سلسله مراتبي منطقه قرار  بيش از نيمي از جمعيت شهري استان   
دارد و نفوذ خود را در زمينه هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي حفظ كرده است. بدين ترتيب، نظم 
فضايي خاصي را در سطح منطقه به وجود آورده و موجبات گسستگي در نظام سلسله مراتب 
شهري استان را فراهم آورده است. برايند چنين ساختاري بروز نابرابري شهري و منطقه اي و 
مسائلي نظير مهاجرت هاي فزاينده در فضاي استان و در نتيجه، از بين رفتن كاركرد هاي سنتي 

شهر هاي كوچك و مياني و ظهور پديدة نخست شهري با مشكالت روز افزون است.
2. گرايش شديدي به افزايش جمعيت در شهر بزرگ منطقه (قزوين) و فزوني تعداد 
شهر هاي كم جمعيت مالحظه مي شود. ولي كل اين دو گروه با هم متناسب نيستند و افزايش 
جمعيت شهر بزرگ منطقه، به ضرر شهر هاي متوسط و كوچك عمل مي كند. به طوري كه 
دو گونه شدن و حتي شكاف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نظام شهر نشيني و سيستم شهري 

كامالً مشهود است.
3. با گذشت زمان، گرايش به حد مطلوب سلسله مراتب شهري در سطوح باال تا حدودي 
ديده مي شود، ولي عدم تعادل در سطوح پايين هم چنان به قوت خود باقي است. به گونه اي كه 

شهر قزوين 760 برابر كم جمعيت ترين شهر منطقه(سيردان) جمعيت دارد.
4. به طور كلي، مالحظة جدول ها و نمودار هاي مربوطة تراكم و توسعة شهر قزوين را به 
عنوان يك شهر برتر و مسلط در طول شش دورة سرشماري و افزايش اين تفوق و برتري را از 

گذشته تا به حال به وضوح نشان مي دهد.

پيشنهادها و راهكارها
با توجه به مجموعة مسائل و عدم تعادلي كه در نظام شهري منطقه مشهود است و با 
توجه به تجربياتي كه در كشور هاي گوناگون جهان به دست آمده و در سطح ملي نيز تجربه 
شده است، در جهت كاهش عدم تعادل نظام شهري استان قزوين راهكارهاي زير پيشنهاد 

مي گردد:
1. پيدايش شهر مسلط در سطح استان، به دليل برقراري بيشترين ارتباط با برنامه هاي 
توسعه اي و استفاده از مزاياي مثبت آن، خود به تنهايي اصل نظام سلسه مراتب شهري را 
بي معني مي سازد و كاربرد اين مفهوم را در سطح منطقه با مشكل مواجه مي سازد. به همين علت 
و با توجه به شرايط جغرافيايي منطقه، سياست هاي مداخله گرانة دولت در اين نظام شهري بيش 
از پيش احساس مي شود. به نظر مي رسد كه به منظور ايجاد تعادل و توازن در اين الگوي توزيع، 
بايد سياست نظم فضايي به نفع شهر هاي مياني و كوچك اعمال شود، تا شهرهاي كوچك در 

تعامل با روستا ها، و شهر هاي مياني در تعادل با بزرگ ترين شهر منطقه، نقش مؤثري را در توسعه 
و توازن هاي منطقه اي نظير تثبيت جمعيت، فعاليت ها و سرمايه در فضاي استان ايفا كنند. براي 
مثال، دولت مي تواند استانداري قزوين را مكلف سازد كه بوجة 70 درصدي شهرستان قزوين 
را به كمتر از 30 درصد تقليل دهد تا بخش عمده اي از بوجة ساالنة شهرستان قزوين به ساير 

شهرستان هاي استان اختصاص يابد.
2. مسلماً ضرورت سرمايه گذاري هاي اقتصادي در سطح استان قزوين، پيدايش قطب 
ــعه و پديدة نخست شهري را موجب شده است. اين سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي  توس
اقتصادي   ـ       اجتماعي آستانه اي از تمركز جمعيت و نيروي انساني را به خود جذب كرده و قطبي 
شدن شهر قزوين را در بر داشته است. با توجه به جدول 1 كه بيانگر كمبود و يا غير فعال بودن 
شهر هاي متوسط در نظام شهري منطقه است. چنين سرمايه گذاري هايي حد مطلوب انتفاع 
منطقه اي خود را در اين شهر ها(شهر هاي متوسط) خواهند يافت. در اين صورت، ضمن ايجاد 
تعادل در سطوح باالي سلسله مراتب شهري، تقويت سطوح پايين سلسله مراتب شهري را نيز 

شاهد خواهيم بود.
3. در ارتباط با منافع موجود در استان قزوين و ساختار نظام شهري، پرهيز از توسعة 
انحصاري نخست شهر را بايد به عنوان مسئله اي اساسي و بنياني مورد توجه قرار داد. يعني بايد 
به سراغ توزيع متعادل كانون هاي شهري و نظام متوازن سلسله مراتب شهري رفت و با ايجاد 
شبكة متوازني از كانون هاي شهري در سطوح گوناگون سكونت، جمعيت و عملكرد، مشكل 

نظام شهري استان را برطرف كرد.
4. نظام سلسله مراتبي در صورتي پويا و كارامد خواهد بود كه بين اجزاي آن پيوستگي و 
كنش متقابل وجود داشته باشد. بايد به اين نكته توجه داشت كه رفع عدم تعادل هاي منطقه اي و 
ايجاد تعديل در نظام شهري استان، در گرو توسعة كار امد مكان هاي شهري كوچك و متوسط 
مقياس، برنامه ريزي منطقه اي، آمايش سرزمين و تكيه بر ديدگاه هاي سياسي در توجه به نواحي 
و مناطق به جاي تكيه بر ظرفيت ها و نياز هاي متروپل خواهد بود. به هر حال نمي توان سر را 
در الك نخست شهر فرو برد و مشكالت آن را جدا از منطقه حل كرد و در عين حال، به 

برون فكني مشكالت در پيرامون نخست شهر پرداخت. 
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نگرشي بــــــــــر
مديريت منـــــــــــــــــــــــ
 آب روستــــــــــــــــــــــــ

چكيده
آب، ماية حيات و باعث شكل گيري آباداني در سطح زمين است. روستاها 
ــته هاي دور تاكنون در ارتباط تنگاتنگي با محيط طبيعي قرار داشته اند  از گذش
ــزاي مهم محيط طبيعي، داراي تأثير و تأثر زيادي  ــه عنوان يكي از اج و آب ب
ــت. از اين رو، ادارة مسائل و موضوعات  ــبت به معشيت روستايي بوده اس نس

مرتبط با آب در نواحي روستايي از اهميت زيادي برخوردار است.
ــه منابع آب  ــتا ب ــهر و روس ــن كنندة آب مراكز جمعيتي ش ــع تأمي مناب
ــتند كه ميزان آن در جهان بسيار محدود است. به طوري  شيرين محدود هس
ــدود 0/76 درصد از كل  ــطحي ح ــيرين زيرزميني و س كه مجموع آبهاي ش
ــت. از مجموع 95 ميليارد مترمكعب آب استحصالي ساالنه در ايران،  آب هاس
بيش از 87 ميليارد مترمكعب آن در بخش كشاورزي براي آبياري 7/5 ميليون 
ــامل 6/3 ميليون هكتار زمين زراعي و 1/2  ــت آبي ش ــطح زير كش هكتار س
ــود. برنامه ريزان كشاورزان(FAO) معتقدند،  ميليون هكتار باغ مصرف مي ش
براي تأمين مواد غذايي سه نفر در سال، يك هكتار زمين كشاورزي مورد نياز 
است. بنابراين براي 70 ميليون جمعيت فعلي كشور، سطح زير كشت آبي بايد 

به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.
ــد  ــؤال مطرح ش ــكات فوق اين س ــه به ن ــا توج ــر، ب ــق حاض در تحقي
ــتايي در ايران با در نظر گرفتن وضع  كه:“راهكار هاي مديريت منابع آب روس

موجود عرضه و تقاضاي آن در نواحي روستايي چه مواردي هستند؟“
ــان داد:  ــج اين تحقيق كه به روش كتاب خانه اي صورت پذيرفت نش نتاي
ــطح مشاركت روستاييان در  مديريت تلفيقي عرضه و تقاضاي آب، افزايش س
ــة مديريت منابع آب در  ــتر به امر تحقيق در زمين ــع آب و توجه بيش ادارة مناب
ايران، از اهم مواردي هستند كه مي توان در راستاي بهبود مديريت منابع آب 

در روستاهاي ايران از آنها بهره گرفت.
كليد واژه ها: مديريت منابع، آب روستايى، روستا، آب

محمد امين خراساني
 دانشجوي دكترا جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران

 و مدرس دانشگاه پيام نور واحد طالقان
منوچهر خراساني

 دبير بازنشسته آموزش و پرورش ورامين



33

13
90

تان
ابس

4/ ت
ارة 

شم
م / 

نج
ت و پ

يس
رة ب

دو

3333333

13
90

تان
ابس

4/ ت
يس

رة ب
دو

مارة
 / ش

جم
و پن

ت 
يسس

م/
نج

توپ
س

4

مقدمه
ــتگي  ــتة تاريخ خود، به دليل وابس ــران چونان ادوار گذش ــتاهاي اي روس
ــزان زيادي به وضعيت  ــاورزي، به مي ــتي به فعاليتهاي كش اقتصادي و معيش
ــرايط حاكم بر عرضه و مصرف آن وابسته هستند. از اين رو، توجه به  آب و ش
ــتاها از اهميت ويژه اي در مطالعات روستايي برخوردار  مديريت منابع آب روس
است. مضاف بر اين كه آب به عنوان ماية حيات انسان و ساير جان داران، نقش 
ــتگاههاي انساني در اندازه هاي متفاوت  مهمي در ايجاد تعادل زيستي در زيس
ــت  ــتاها، بخش مهمي از حفاظت محيط زيس دارد. لذا مديريت منابع آب روس

روستايي است.
ــي   ـ اقتصادي  ــاي اجتماع ــزء جدايي ناپذير زيربن ــه ج ــن آب جامع تأمي
زيستگاههاست كه افزون بر تأمين آب و دفع فاضالب، شامل اجزاي گسترده 
و متنوعي مانند بهداشت و خدمات بهداشتي، مسكن، تأمين انرژي، حمل و نقل 
ــود. اگر چه هدفهاي آني  ــازي و بسياري موارد ديگر مي ش عمومي، مدرسه س
تأمين آب و دفع فاضالب روستايي كامًال معين(شامل تأمين يا بهبود كيفيت، 
ــروب و خدمات دفع فاضالب)  ــي، قابل اعتماد بودن آب مش كميت، دست رس
ــداف زيربنايي، مانند  ــدني تعداد ديگري از اه ــتند، اما اينها اجزاي جدانش هس
ــي، تأمين  ــاد فرصتهاي آموزش ــي از آب، ايج ــوع بيماريهاي ناش ــش وق كاه
ــازمان اجتماعي بهتر براي  ــتر و س ــتغال، تقويت حس  اعتمادبه نفس بيش اش
جامعة روستايي(به ويژه براي تهيدستان، سالمندان، زنان و كودكان) محسوب 

 .[206 :1371 ،DHV مهندسان مشاور]مي شوند
ــورهاي  ــال، از كش ــط نزوالت جوي 250 ميلي متر در س ــران با متوس اي
ــك جهان و داراي منابع آب محدود است. عواملي هم چون رشد جمعيت،  خش
ــتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعة  نياز به غذاي بيش
صنعتي و حفاظت اكوسيستمها، تقاضاي آب را روزبه روز بيشتر مي كند. با توجه 
ــوندة ساالنه كه در سال  ــد جمعيت در ايران، سرانة منابع آب تجديد ش به رش
1335، 7000 متر مكعب بوده، در سال 1375 به 2000 متر مكعب كاهش يافته 
است و پيش بيني مي شود تا سال 1400 به حدود 800 متر مكعب كاهش يابد 

كه پايين تر از مرز كم آبي(1000 مترمكعب)
است. با توجه به تقسيم بندي سازمان ملل متحد در سال 1997، ايران نه 
ــار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد، بلكه وارد  ــرايط تنش و فش تنها ش

شرايط كم يابي شديد آب مي شود.

منابع و مصارف آب در روستا ها
ــكيل مي دهند.  ــتاها را آب و زمين تش ــن عناصر طبيعي در روس مهم تري
ــت كه در صورت وجود زمين بي آب، زمين مفهوم  اما اهميت آب تا حدي اس
وجودي خود را از دست مي دهد. وجود آب در محيط سبب شكل گيري حيات، 
تمدن و پيشرفت مي شود؛ گرچه در مواردي به بروز جنگهاي سخت و طوالني 
ــت[عباس پور، 1377: 201]. منابع تأمين كنندة آب مراكز جمعيتي  انجاميده اس
شهر و روستا به منابع آب شيرين محدود هستند كه ميزان آن در جهان بسيار 
ــت. به طوري كه مجموع آبهاي شيرين زيرزميني و سطحي حدود  محدود اس

0/76 درصد از كل آبهاست[اصغري مقدم، 1384: 55].
ــي دارند عبارت اند  ــتاهاي ايران به آنها دست رس انواع منابع آبي كه روس

از:
1. منابع آب سطحي: آبهايي كه پس از بارش در سطح زمين جريان 
ــود. منابع آب سطحي قابل مصرف  ــطحي" گفته مي ش مي يابند،"منابع آب س

براي روستاها عبارت هستند از رود ها و درياچه ها.
ــا، درياچه، چاله،  ــوي دري ــتر طبيعي به س ــه جريان آبي كه در يك بس ب
ــدار آب رود به  ــت مي كند،"رود" مي گويند. مق ــالق و يا رود ديگري حرك بات
ــعت حوضة آبگير، وضعيت فيزيوگرافي حوضه، پوشش گياهي و نوع اقليم  وس

بستگي دارد.
به فرورفتگيهاي سطح زمين كه توسط آب پر شده باشد و با دريا ارتباطي 
نداشته باشد، "درياچه"مي گويند. درياچه ها را با توجه به عامل ايجاد كنندة آنها 
به اين انواع تقسيم مي كنند:يخچالي، ولكانيكي،تكتونيكي،كارستي،متوريتي، 

سدي، ساحلي و رودخانه اي.

ـــــــــابع
ـــــــــايي
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2. منابع آب زيرزميني: به آبهايي كه به طور طبيعي زير سطح زمين 
به وجود مي آيند،"آب زيرزميني" گفته مي شود كه مي تواند به صورت هاي زير 

به وجود آيد:
 از راه نفوذ مستقيم بخشي از نزوالت جوي1

 از راه پديدة تقطير بخار آب هوا2
 در اثر سرد شدن ماگماها با مواد نفوذي3

 آبهاي فسيل.
انواع منابع آب زيرزميني عبارت اند از: چشمه، قنات و چاه.

به ظهور آب زيرزميني در سطح زمين،"چشمه" مي گويند. به عبارت ديگر، 
ــطح آب زيرزميني توسط دره يا گسل قطع شود، آب زيرزميني به  وقتي كه س
ــود. افزون بر اين، آبي كه در اثر بريدگي زمين به  ــمه ظاهر مي ش صورت چش
ــود نيز،  ــاي گوناگون، از جمله احداث جاده، تونل و غيره ظاهر مي ش منظور ه
ــمه ها عبارت اند از: اليه اي، گسلي، سرريزي،  ــت. انواع چش ــمه اس نوعي چش

آرتزين، كارستي و زيردريايي.
به مجرا يا كانالى افقي كه در زمين مي كنند تا آب زيرزميني را به سطح 
ــتي،  زمين منتقل كنند،"قنات" يا"كاريز" مي گويند. انواع قنات عبارتند از: دش

چشمه قنات، موتوري، سدي، دوطبقه و منگل.
ــده  ــكل عمودي يا مايل كه در زمين حفر ش ــتوانه اي ش ــوراخ اس به س
است،"چاه" گفته مي شود. چاهها را با توجه به عمق و روش حفر و استفاده اي 
ــتي، نيمه عميق،  ــيم مي كنند: دس كه از آنها به عمل مي آيد، به اين انواع تقس
ــاهده اي و آرتزين[واليتي، 1374 و  ــافي، پيزومتري، گمانه، مش عميق، اكتش

مهدوي، 1380].
ــتاها داراي دو نوع مصرف  ــر مصرف به طور كلي، آب در روس ــا از نظ ام
است كه بخش اعظم آب مصرفي روستاها را به خود اختصاص مي دهند: آب 

شرب و آب كشاورزي.
ــرانه توسط عوامل متعددي هم چون در دسترس بودن  كل مصرف آب س
ــها و  ــطح زندگي، روش آب، كيفيت آن، درامد و بعد خانوار، عادات فرهنگي، س
 ، DHVوسايل توزيع آب، آب و هوا مانند آن ها تعيين مي شود[مهندسان مشاور

.[197 :1371
به طور كلي، مصرف آب در جوامع روستايي نسبت به شهر ها بسيار كمتر 
است و اين امر در كشورهاي در حال رشد بيشتر مشاهده مي شود. براي مثال، 
ــط سرانة مصرف خانگي در شهرها حدود 110 ليتر   ـ نفر   ـ  روز است. حال  متوس
ــتاها اين مقدار حدود 50 ليتر    ـ  نفر   ـ   روز تخمين زده مي شود.  آن كه براي روس
در مطالعاتي كه در طرح جامع آب كشور صورت گرفته، متوسط برداشت سرانة 
ـ   نفر   ـروز براورده شده  كل جمعيت روستايي كشور در سال 1362 حدود 74 ليتر   
ــيهاي مربوط به آينده نگري طرح جامع  ــت. هم چنين، براساس نتايج بررس اس
ــط نياز روزانه و مطلوب جوامع روستايي در كل زير حوزه ها،  آب كشور، متوس
حداقل 70 و حداكثر 150 ليتر   ـ نفر  ـ روز و ميانگين براي كل جمعيت روستايي 
ــرب و  ــت. اين مصرف به آب ش ــده اس ــور 118 ليتر   ـ نفر   ـ روز براورده ش كش
بهداشت ساكنان روستا اختصاص دارد و مصارف مربوط به دام و طيور در آن 
ــده است. براساس بافت موجود سيستم دام داري كشور، آب مورد نياز  ديده نش
دامهاي بزرگ در يك شبانه روز معادل 50 تا 80 ليتر و دامهاي كوچك 10 تا 

20 ليتر به ازاي هر دام تعيين شده است[گتميري، 1383: 21].
بخش مهم ديگري از مصرف آب در روستاها را بخش كشاورزي به خود 
اختصاص مي دهد. ساالنه حدود 87 ميليارد مترمكعب آب در بخش كشاورزي 
ايران مصرف مي شود كه اين مقدار 30 درصد باالتر از استاندارد جهاني است. 
عالوه بر اين، 70 درصد آب مصرفي در كشاورزي هدر مي رود. ميانگين مصرف 
آب در هكتار 10112 مترمكعب است[شريفي مقدم، 1386: 16]. هم چنين در 
سال هاي گذشته، تعداد زيادي از روستاها به دنبال شكل گيري نهضت توسعة 
ــتاها، پذيراي طيف متنوعي از صنايع در مقياس هاي متوسط و  صنايع در روس
ــي نداشتن به آب، انتخاب و احداث واحد صنعتي را  كوچك بوده اند. دست رس
ــازد. بنابراين، اين عامل حياتي بايد در  ــكل و در مواقعي غيرممكن مي س مش
ــتانه، 1383:  ــد مكان يابي نواحي صنعتي مورد توجه قرار گيرد [دربان آس فراين

.[195

به مجرا يا كانالى افقي كه در 
زمين مي كنند تا آب زيرزميني 
را به سطح زمين منتقل 
كنند،"قنات" يا"كاريز" مي گويند
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مديريت عرضه و تقاضاي آب در روستاها
مجموعة اقداماتي كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمين آب كشاورزي، 
شهري و صنعتي انجام شده، عمدتًا در زمينة مديريت توليد و عرضة آب بوده و 
كمتر به مديريت مصرف توجه شده است. در نگرش جديد جهاني، آب كااليي 
ــان محسوب مي شود. هر چند آب يكي از  اقتصادي   ـ اجتماعي و نياز اولية انس
منابع تجديدشونده به شمار مي رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد 
جمعيت، گسترش صنعت، باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانة منابع 

تجديد شونده رو به كاهش مي باشد.
ــاالنه در ايران، 70 درصد آن تبخير  از 415 ميليارد مترمكعب نزوالت س
مي شود. با ورود ساالنه 12 ميليارد مترمكعب آب از مرزها به داخل كشور، كل 
منابع آبي تجديد پذير كشور 135 ميليارد مترمكعب است كه تا سال 1379، 95 
ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است. از اين مقدار آب استحصال 
شده، به ترتيب 93، 5 و 2 درصد در بخشهاي كشاورزي، شهري و صنعتي به 
مصرف رسيده است[تجريشي و ابريشم چي، 1383: 25]. از مجموع 95 ميليارد 
مترمكعب آب استحصالي ساالنه در ايران، بيش از 87 ميليارد مترمكعب آن در 
بخش كشاورزي براي آبياري 7/5 ميليون هكتار سطح زير كشت آبي، شامل 
ــود.  ــار زمين زراعي و 1/2 ميليون هكتار باغ مصرف مي ش ــون هكت 6/3 ميلي
ــه نفر در  ــاورزي(FAO) معتقدند براي تأمين موادغذايي س برنامه ريزان كش
سال، يك هكتار زمين كشاورزي مورد نياز است. بنابراين براي 70 ميليون نفر 
جمعيت فعلي كشور، سطح زير كشت آبي بايد به ميزان قابل توجهي افزايش 
يابد. در حال حاضر، راندمان آبياري كه عمدتًا به صورت غرقابي است، بين 30 
تا 40 درصد تخمين زده مي شود. در آمريكا، با به كارگيري روشهاي تروبجي 
ــته اند ميزان مصرف آب در هكتار را طي سالهاي  ــاورزان، توانس و آموزش كش
 Urban Age,1999:] ــد ــا 1995 ميالدي 16 درصد كاهش دهن 1980 ت

.[23
ــترين تقاضاي  توزيع غيريكنواخت آب در طول مكان و زمان، وجود بيش
ــن بارندگي، نبود توازن بين عرضه و تقاضاي آب و  ــان وقوع كمتري آب در زم
ــده و محدوديت منابع آبي و  ــش تقاضاي آب به داليل ذكر ش ــًا افزاي خصوص
ــفره هاي زيرزميني به دليل  ــي مكانها، كاهش آن تنزل كيفيت آب س در بعض
ــت بيش از حد مجاز، پيشروي آبهاي شور، دفع غير صحيح فاضالبهاي  برداش
ــاي تأمين آب جديد با رقابت  ــابهاي صنعتي، باال بودن هزينه ه خانگي و پس
ــديد بين گروههاي مصرف كنندة آب به دليل كمبود منابع آبي، اتالف زياد  ش
ــازوكار قيمت گذاري ناكارامد، از جمله مشكالت  آب در بخش كشاورزي و س
آبي كشور هستند. با اين مشكالت، يكي از اهداف بلند مدت مديريت راهبردي 
آب كشور برقراري تعادل بين تقاضاي آب و منابع آب موجود با كمترين هزينة 

ممكن است[راهبرد سند ملي آب، 1382].
ــدات فني، اداري و  ــوان مجموعه اي از تمهي ــت منابع آب را مي ت مديري
ــان تقاضا براي آب  ــدف آن برقراري تعادل و توازن مي ــت كه ه قانوني دانس
ــت. جنبه هاي مديريت منابع آب  ــوي ديگر اس ــو، و تأمين آب از س از يك س

عبارت اند از:
1. مديريت عرضة آب

2. مديريت تقاضاي آب
ــه طور كلي، تمامي اقداماتي كه بر كيفيت و كميت آب ورودي به يك  ب
سيستم مصرف تأثير مي گذارند، بخشي از مديريت عرضه محسوب مي شوند و 
هر آن چه كه بر مصرف و يا اتالف آب پس از آن مؤثر است، به مديريت تقاضا 
ــت تقاضاي آب به فعاليتهايي اطالق  ــود. به عبارت ديگر، مديري مربوط مي ش
مي شود كه كمك مي كند تقاضاي آب كاهش يابد، راندمان مصرف بهبود پيدا 

كند و از آلوده شدن يا نابود شدن منابع جلوگيري شود
.[Herbertson and Tate, 2001:10]

ــائل مهم در مديريت  ــن عرضه و تقاضاي آب، يكي از مس ــاد تعادل بي ايج
اقتصادي و پايايي منابع آب است. محور اصلي راه حلهاي پايداري و اقتصادي بايد 
دست يابي به توازن در منابع آب باشد. چرا كه وقتي تقاضاي آب به مرز محدوديتهاي 
بالقوة آب به ويژه عرضة اقتصادي آب نزديك مي شود و يا از آن تجاوز مي كند، امر 

پايداري مشكل مي شود[آماده و صدراالشرافي، 1380: 815].

ايجاد تعادل بين عرضه و 
تقاضاي آب، يكي از مسائل 
مهم در مديريت اقتصادي و 

پايايي منابع آب است
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تقاضاي آب در روستاهاي ايران
آب كشاورزي

ــرف كنندة منابع آب در  ــاورزي در حال حاضر بزرگترين مص بخش كش
ــد، راندمان آب مصرفي  ــور كه پيش از اين نيز ذكر ش ــت. همان ط روستاهاس
ــيار نامطلوبي است. نتايج تحقيقات و  ــاورزي ايران در سطح بس در بخش كش
ــت كه متوسط بازده  كل آبياري در كشور 35  مطالعات گوناگون بيانگر آن اس
ــط جهاني (كشورهاي در حال توسعه 45٪ و  درصد بوده كه مقدار آن از متوس
ــورهاي توسعه يافته 60 ٪ ) پايين تر است. يعني حدود 70 درصد از منابع  كش
ــها، و از طريق  ــطحي به زهكش آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات س
رودخانه هايي كه به دريا مي ريزند و يا از مرزهاي كشور خارج بيرون مي روند، 

تلف مي شود.
ــن داليل راندمان پايين در مصرف آب در  ــه طور كلي، يكي از مهم تري ب
ــيوه هاي آبياري سنتي كنوني  ــتايي، نحوة آبياري موجود است. ش نواحي روس
ــتند. مضاف بر اين كه با توجه به قرار گرفتن  از راندمان بااليي برخوردار نيس
ــك و نيمه خشك، اين شيوه هاي آبياري به هيچ وجه  ايران در يك منطقة خش

مقرون صرفه نيستند.
ــاده مي توان آن را مقدار  ــكل س ــاورزي4" كه به ش "كارايي مصرف كش
ــتفادة بهينه از آب را در  ــد آب مصرفي تعريف كرد، وضعيت اس ــد در واح تولي
توليد مشخص مي سازد. كارايي مصرف آب را مي توان با توليد بيشتر به ازاي 
همان مقدار آب مصرفي، يا تخصيص آب به گياهان با ارزش اقتصادي باالتر، 
ــاورزي به ساير بخشهايي كه ارزش  ــهاي كش يا تخصيص آب از بعضي بخش
افزودة آب بيشتر است، افزايش داد. در واقع، بيشترين سهم در افزايش كارايي 
مصرف آب تنها حاصل سيستم آبياري مناسب نيست، بلكه از افزايش عملكرد 
ــأ مي گيرد. در حال حاضر آن در كشور به طور  ــي از مديريت بهتر نيز منش ناش

متوسط 0/7 كيلوگرم بر مترمكعب است[كشاورز، 1383: 42].
ــتي و بلندي  به طور كلي، بازدهي آبياري به عوامل متعددي از جمله پس
خاك، بافت و ساختمان خاك، پوشش گياهي، چگونگي تسطيح زمين، مهارت 
آبياري، فاصلة بين آبياريها، عمق توسعة ريشة گياه و غيره بستگي دارد[آرنون، 

.[25 :1370
ميزان مصرف آب براي آبياري محصوالت مهم كشاورزي نيز در مقايسه 
با استانداردهاي جهاني بسيار باالست. جدول1 مقدار متوسط مصرف آب اقالم 

مهم كشاورزي در كشور را در مقايسه با صرف جهاني نشان مي دهد.

       ميزان مصرف آب

محصول

مصرف 
جهاني(مترمكعب در 

هكتار)

مصرف در 
ايران(مترمكعب در 

هكتار)

65006400 ـ 4500گندم(شتوي)
1050017900 ـ 7000صيفي جات
14000 ـ 750010000 ـ 5500چغندرقند

10000 ـ 70008000 ـ 4500برنج
20000 ـ 2500018000 ـ 15000نيشكر
12000 ـ 800010000 ـ 5000ذرت

جدول1. مقايسة مصرف آب كشاورزي در آبياري انواع محصوالت
منبع: منوچهري، 1372: 6 ـ 4

ــاس  ــاورزي براس هم چنين از نظر اقتصادي، قيمت گذاري فعلي آب كش
ــود كه در مصارف كشاورزي،  ــت. بايد ترتيبي اتخاذ ش حجم آب مصرفي نيس
ــاس حجم آب صورت گيرد تا به افزايش راندمان آبياري در  براورد قيمت براس
كشاورزي بينجامد. مشاهدة بيالن مالي مجموعه شركتهاي آب منطقه اي در 
ــالها آب بهاي دريافتي از  ــد كه طي اين س ــان مي ده دورة 1372ـ 1348 نش
ــت.  ــاورزان همواره كمتر از هزينه هاي نگه داري، بهره برداري و جاري اس كش
ــت. اغلب محصوالت  ــي از اهميت بااليي برخوردار اس ــه به تقويم زراع توج
ــتر  ــتان به آب نياز دارند، در حالي كه بيش ــاورزي در فصلهاي بهار و تابس كش
ــارد. در چنين حالتي، به لحاظ  ــتان مي ب ــاران ايران در فصلهاي پاييز و زمس ب
ــب بودن زمان بارندگي با كشت محصوالت كشاورزي، از باران اندك  نامتناس
ــور بهره وري بهينه حاصل نمي شود. لذا بايد به كشت هايي مبادرت ورزيد  كش
ــته  ــند و به آب كمتري نياز داش كه در ماههاي كم باران كمتر روي زمين باش

باشند[ مطيعي لنگرودي، 1381: 114].

مساحت اراضيشبكة آبياري
(هزار هكتار)

هزينه
(هزار ريال)

آب بهاي دريافتي
(درآمد)(هزار 

ريال)

ـ     تراز هزينه  
درامد

درصد كمبود

1733589,7-12517763081602950زاينده  رود
909092,1-2674141649405740سفيد رود
85630938,1-11622470861390777درودزن
71837032,6-4722004871482117گتوند

24669664,2-7384218137522گلپايگان
255098153,4-8047782212227240قزوين

463662329,9-6421552796910891346جمع كل

جدول2. مقايسة هزينه هاي جاري و آب بهاي دريافتي در بعضي از شبكه هاي آبياري موجود كشور(1375)
منبع: وزارت نيرو، 1375
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حداكثر (ليتر)حداقل (ليتر)نوع مصرف

35آشاميدن
510پخت و پز

2550حمام
1020لباس شويي
515ظرف شويي

2030دست شويي و توالت
920متفرقه
75150جمع

ــال  ــب ليتر در روز(تا س ــرانة خانگي بر حس ــده براي مصارف س جدول3. الگوي توصيه ش
(1390

منبع: سازمان برنامه و بودجه، 1371

آب شرب
ــت  ــب تر، ضروري اس ــرايط مناس در بخش مصرف خانگي، علي رغم ش
ــدول 3 الگوي  ــتاها مدنظر قرار گيرد. ج ــده در روس ــتانداردهاي تدوين ش اس
ــه ازاي هر نفر  ــب ليتر در روز را ب ــده براي مصرف خانگي بر حس ــه ش توصي

نشان مي دهد.
مديريت كيفيت آب

ــه آب در صورت آلوده بودن،  ــري و اطالع از اين ك  با ارتقاي دانش بش
دشمن حيات خواهد بود و بسياري از بيماريهايي واگير توسط آب آلوده منتقل 
مي شوند، انسان به كيفيت آب مصرفي توجه خاصي دارد. به طوري كه امروزه 
براي هر نوع آب مصرفي، استاندارد ويژه اي تعيين كرده است[چالكش اميري، 
ــورها داراي استانداردهاي متفاوتي در خصوص تمامي  1376: 10]. اغلب كش
ــت مانند هوا، آب و مواد زائد جامد هستند. منابع آبي از جمله  اجزاي محيط زيس

ــيله و مكاني  ــا خورها، به عنوان وس ــاري و نهرها، درياچه ها و ي ــاي ج روده
ــيعي از مواد آسيب رسان، نظير فاضالب خانگي، زباله هاي  براي دفع دامنة وس
ــيميايي ايجاد مي شوند، و ديگر  ــتفاده از مواد ش صنعتي كه هنگام توليد و اس
مواد آالينده مورد توجه قرار گرفته اند. فاضالب تركيبي از مايعات يا فضوالتي 
ــكوني، اداري و تأسيسات تجاري و صنعتي  ــت كه توسط آب از منطق مس اس
حمل مي شوند و بر حسب مورد، با آبهاي زيرزميني، سطحي و سيالبها آميخته 

است[سعيدي و پژوهش فر، 1386: 1].
استانداردهاي ملي و بين الملي متعددي براي كيفيت آب آشاميدني وجود 
دارند. بيشتر كشورهاي در حال توسعه، استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني 
ــهاي  ــتانداردها را با روش ــد و برآن اند كه حتي المقدور اين گونه اس را پذيرفته ان
ــازمان بهداشت جهاني شامل  ــاني رعايت كنند. استانداردهاي س موجود آبرس
ــيميايي و باكتري شناسي است.  معيارهاي كيفيت آب از جنبه هاي فيزيكي، ش
ويژگيهاي كلي آب اشاميدني خوب را مي توان به اين صورت جمع بندي كرد: 
ــش از حد الزم مواد  ــمي و بي ــاري از موجودات زندة بيماري زا، مواد س آب ع
ــفاف  ــد. براي گوارا بودن نيز بايد بي رنگ، بي بو ، بي مزه و ش معدني و آلي باش
باشد. افزون بر اين، بايد اكسيژن كافي و دماي مناسب داشته باشد[مهندسان 

.[200 :1371 ، DHV مشاور
ــتانداردهاي  ــع آب، تدوين قوانين و اس ــن راه حفظ كيفيت مناب مهم تري
ــت[علوي  ــخت گيرانه و برنامه ريزي براي اجراي صحيح آنهاس ــب و س مناس
مقدم، 1385: 89]. امروزه در جهان مالحظات زيست محيطي از يك طرف و 
ــي از توليد پسابها از طرف ديگر، واحدهاي توليدي را به توجه  هزينه هاي ناش
ــتا طراحان سعي  ــت. در اين راس خاص به كاهش مصرف آب مجبور كرده اس
ــرد حداقل ممكن تقليل  ــب فرايند توليد و كارب ــد كه با انتخاب مناس مي كنن

يابد[تجريشي و ابريشم چي، 1383: 36].

مديريت تلفيقي منابع آب روستايي
ــت منابع آب بايد  ــرده در مديري ــت كه جهان پي ب ــش از دو دهه اس بي
بيشتر به مديريت تقاضا توجه كرد تا مديريت عرضه، بدين منظور دانشمندان 
مديريت تلفيقي آب را مطرح كرده اند. مديريت تلفيقي، دو سياست كلي و يك 

هدف اصلي دارد. سياستهاي مديريت تلفيقي عبارت اند از:

بايد ترتيبي اتخاذ شود كه در مصارف 
كشاورزي، براورد قيمت براساس 

حجم آب صورت گيرد تا به افزايش 
راندمان آبياري در كشاورزي بينجامد
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ــت محيطي  ــا آب بايد به عنوان يك كالي اقتصادي، اجتماعي و زيس 1. ب
برخورد شود.

2. سياستها و گزينه هايي كه مديريت آب را هدايت مي كنند، بايد در چارچوبي 
يكپارچه تحليل شوند.

ــت كه به واسطة مديريت تلفيقي آب،  هدف اصلي مديريت تلفيقي اين اس
ــود. بنابراين، مديريت تلفيقي  ــعة پايدار، كارامد و عادالنة منابع آب حاصل ش توس
ــت و جنبه هاي  ــتوار اس بر پاية تركيب پذيري مديريت تأمين با مديريت تقاضا اس
 Yevjevich, 1995:]زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي را در نظر مي گيرد

.[20
مديريت منابع آب درگير كنش متقابل كميت و كيفيت آب مورد تقاضا، كميت 
ــده، آلودگي آب، بازيابي و استفادة مجدد از آب و نيز تأثير  و كيفيت آب عرضه ش
اقدامات سياستهاي عمومي بر تمام اين اجزاي در حال كنش متقابل است. در هر 
منطقة جغرافيايي اعم از كشور، استان يا منطقه، مي توان اين عناصر را شناسايي 
كرد؛ هر چند كه اهميت و حجم و نقش هر يك از آنها در ناحيه متفاوت است و 
در هر ناحيه طي زمان ممكن است به اشكال گوناگون تغيير كند. مديريت كنش 
متقابل ميان عناصر مذكور در هر ناحيه، ساختار اقتصادي و توسعة كشاورزي، فني و 

صنعتي آن ناحيه را تحت تأثير قرار مي دهد[اسپولبر و صباغي، 1378: 33].
هر طرح جامع آب بايد عناصري مانند منابع زمين و آب موجود را كه احتماًال 
نيازهاي خانگي، كشاورزي، صنعتي، تجاري، انرژي و مانند آن را براورده مي سازند 
و نيز معيارهاي الزم براي پيش بيني و به حداقل رساندن آثار زيانبار آب، مانند سيل، 
خشك سالي، شوري و فرسايش، و نيز اقدامات الزم براي حفظ كيفيت آب، يعني 
پيش گيري از آلودگي و بيماريهاي ناشي از آب را مورد توجه قرار دهد[ مهندسان 

.[205:1371،DHV مشاور

نتيجه گيري
با وجود تالشهاي فراواني كه براي طرح مسائل مربوط به آب در سطح جهان 
ــرف آب هنوز به تغييرات قابل  ــت، مديريت واقعي منابع و مص ــه عمل آمده اس ب
مالحظه اي نياز دارد. بارش ساالنة 250 ميلي متر در سال به نسبت 750 ميلي متر 
ــيرين در ايران، استحصال غير استاندارد  ميانگين بارش جهاني، محدوديت آب ش
آبهاي زيرزميني، ضعف در توانايي مهار آبهاي سطحي، افزايش آلودگي منابع آب 
ناشي از پسابهاي خانگي، كشاورزي، صنعتي و...، فقدان برنامة دراز مدت مديريت 
منابع آب، مشكالت ناشي از نارسايي اقتصادي و مالي، كمبود مراكز تحقيقاتي و 
علمي آبي، و فقدان بانك اطالعاتي دقيق از آمار و ارقام ذخاير، منابع و مصارف آب 

را مي توان چالشهاي فراروي مديريت منابع آب ايران تلقي كرد.
ــتاييان و جايگاه اين مادة  ــيت روس با عنايت به نقش و اهميت آب در معش

ــعة پايدار روستايي، امروزه توجه دست اندركاران براي تحول  حياتي در فرايند توس
در اين بخش بايد به مطالعه و تحقيق، سياست گذاري و برنامه ريزي در اين شش 
حوزة مديريتي معطوف باشد كه به نظر، بزرگ ترين چالشهاي فراروي آب در ايران 

هستند:
1. مديريت تقاضا(مصرف)

رشد جمعيت روستايي و نياز روز افزون به منابع و توليدات، به خصوص منابع 
غير قابل برگشت مانند آب، موجبات توجه مسئولين را به امر برنامه ريزي در زمينة 
كنترل تقاضاي مصرف كنندگان فراهم ساخته است."مديرت تقاضا5"، شيوه هاي 
ــوي مصرف آب را مطرح  ــطوح و الگ ــرف و ابزارهاي موجود براي ارتقاي س مص

مي كند.
2. مديريت محيط زيست و تصفيه

ــابهاي كشاورزي،  ــط 29 ميليارد مترمكعب پس در حال حاضر به طور متوس
شهري و صنعتي وارد پيكره هاي آبي كشور مي شود. از اين رو، بهينه سازي وضعيت 
ــامانه هاي اكولوژيكي، حفظ اكوسيستمهاي زراعي، يكپارچگي اكولوژيكي آب  س
زيرزميني و رودخانه ها و درياچه ها و مناطق ساحلي، و تصفية فاضالبهاي كشاورزي، 
از جمله اقداماتي هستند كه بايد در حوزة فعاليت مديريت محيط زيست و تصفيه در 

بخش آب روستايي مد نظر قرار گيرد.
3. مديريت مهار آب

از 425 ميليارد مترمكعب آبهاي ورودي به ايران، 70 درصد آن توسط تبخير 
و تعرق از دست رس خارج مي شود و فقط 130 ميليارد مترمكعب آن تجديد شونده 
محسوب مي شود. از اين مقدار قثط، 90 ميليارد متر مكعب قابل استحصال است 
كه متأسفانه 60 ميليارد آن از منابع زيرزميني، 30 ميليارد مترمكعب آن از آبهاي 
ــرايط در حالي بر  ــطحي است. اين ش ــطحي، و فقط33 درصد آن از آبهاي س س
ــتولي شده كه ايران در يك منطقه اي خشك  ــتحصال آب در كشور ايران مس اس
از نظر آب و هوايي واقع است و نوسان بارش در آن به فراواني ديده شده است. لذا 

تقويت مديريت مهار آب در كشور از اهميت بااليي برخوردار است.
4. مديريت تحقيق و مطالعات آبي

ــتادان مراكز علمي در  تدارك زمينه هاي الزم براي جذب نيروي متفكر و اس
ــتفاده  زمينة آب، ارتباط با مراكز علمي جهان، تبادل اطالعات و دانش جديد و اس
ــورها، مي تواند از جمله فعاليتهاي حوزة مديريت  از طرحهاي تحقيقاتي ديگر كش

تحقيق و مطالعات آبي باشد. 
5. مديريت اقتصادي و منابع مالي آب

روشن شدن ابعاد متفاوت جنبه هاي مالي مديريت آب مستلزم مطالعه، تحقيق 
و بررسي همه جانبه است. تفاوت هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع آب(قيمت تمام 
ــده) با بازگشت سرمايه در واقع دولت را وا مي دارد كه در اين زمينه به پرداخت  ش

 مديريت كنش متقابل ميان 
عناصر مذكور در هر ناحيه، ساختار 
اقتصادي و توسعة كشاورزي، فني 

و صنعتي آن ناحيه را تحت تأثير 
قرار مي دهد
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يارانه روي آورد. سياستهاي نرخ گذاري جامع، انجام مطالعات دقيق مالي براي اجراي 
طرحهاي آبي، براورد اعتبارات مالي طرحهاي آبي، سرمايه گذاريهاي درازمدت در 
ــش آب و وصول هزينه ها از مصرف كنندگان، مي تواند از اثرات مديريتي اين  بخ

حوزه از آب باشد.
6. مديريت ارتباطات،اطالع رساني و آموزش همگاني

ــفانه هم اكنون با 70 درصد پرت آب و در بخش  ــاورزي، متأس در بخش كش
خانگي و صنعت با مصرف چهار برابر استانداردهاي جهاني روبه رو هستيم. استفاده 
ــانه هاي جمعي به صورت گسترده و شيوه هاي ديگر اطالع رساني، از جمله  از رس
وظايفي است كه بايد تمامي بخشهاي مرتبط با آب بدان توجه ويژه داشته باشند. 

ارتقاي سطح آگاهي مردم، جز با اطالع رساني و آموزش همگاني ميسر نمي شود.

پى نوشت
1. infiltration
2. condensation
3. juvenil water
4. Water Productivity
5. Demand Management
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گستـــــــــــــــــــــــــ

چكيده
ــناخت هر چه بيشتر اين  ــيع مناطق بيابانى و كويرى، لزوم ش عرصة وس
ــن جلوگيرى از  ــتفادة بهينه و هم چني ــه منظور برنامه ريزى و اس ــق را ب مناط
ــت. اما آن چه كه تا به حال به آن دقت كافى  ــبب شده اس ــروى آنها را س پيش
ــا تفكيك دو ناحيه بيابان و  ــده، ارائة تعريف صحيحى از كوير و ي ــذول نش مب
ــى است و در  ــت. بايد توجه كرد كه كوير يك پديدة خاك شناس كوير بوده اس
شرايط خاصى تشكيل و توسعه مى يابد. اما از آن جا كه شرايط حاكم بر بيابانها 
ــاعد پيدايش كوير است و اين دو پديده بيشتر با هم وجود دارند، اين  غالبًا مس

دو پديده به طور يكسان به كار مي روند.
كوير به زمينهاى گلى، شور و نمكزارى گفته مى شود كه از امالح و نمكهاى 
متفاوت اشباع است و براى زراعت مناسب نيست.هر جا كه بافت خاك ريزدانه و 
نمك به مفهوم عام وجود داشته باشد با حضور آب به هر شكل (باران، سطحى و 
زيرزمينى)،كوير تشكيل مى شود. اما براساس متداول ترين تعريف، بيابان منطقة سرد 
يا گرم، ولى روى هم رفته خشكى است كه در آن محيط از نظر تراكم و تنوع پوشش 
ــيار فقير است. در چنين مناطقى معموٌالً فرسايش بادى به طور وسيع  گياهى بس
عمل مى كند . اما آن چه مسلم است بارش و دما(اقليم)و شكل زمين (فيزيوگرافى 
و مورفولوژى) دو عامل اساسى در پيدايش بيابانهاى طبيعى هستند.پس بايد توجه 
داشت كه بيابان يك اكوسيستم است وعارضه هاى كوير و ماسه هاى روان، جزئى 
از اين اكوسيستم هستند. منطقة مورد مطالعه جزو مناطق خشك و كم آب كشور 

است كه عوامل مختلفى در آن نقش دارند. 
 كليد واژه ها: مناطق خشك، كوير، بيابان، چاله سيرجان، مورفولوژي.

مقدمه
ــردي در برنامه ريزيهاي محيطي،  ــش جغرافيا به عنوان يك علم كارب نق
ملي و منطقه اي، واضح و مبرهن است. از آنجا كه كشور ايران، به عنوان جزئى 
از نظام فضايى، در كمربند خشك و بيابانى دنيا قرار دارد. مجاورت اين كشور 
ــرطان موجب شده كه نوار بيابانى نيم كرة شمالى  با فاصلة اندك از مدار رأس الس

عوامــل مؤثــــــر بــر
تشكيـل و

ــرايط باعث به وجود آمدن پديده هايى در ارتباط با  از قلب آن عبور كند كه اين ش
خشكى و مسائل ناشى از آن مي شود. پس شناخت ساختار اين پديده ها و به تبع 
آن عملكردى كه از خود بروز مى دهند، امرى است بسيار ضرورى و اساسى. زيرا 
برنامه ريزى صحيح و اصولى براى هر منطقه، به شناخت دقيق عناصر و پديده هاى 

موجود در آن منطقه نياز دارد. 
ــم آب، بيابانها و كويرها  ــك و ك ــه پديده هاى موجود در مناطق خش از جمل
هستند كه به خصوص در ايران مساحت قابل توجهى را به خود اختصاص داده اند 
ــفانه تا كنون مطالعات دقيق و پر دامنه اى در مورد اين پديده ها صورت  كه متأس
نگرفته است. از طرف ديگر، در بسيارى از موارد اين دو پديده را به عنوان يك پديدة 
واحد تلقى مى كنند كه اين موضوع خود مى تواند مشكالت بسيارى را در رابطه با 
برنامه ريزى و توسعه اين مناطق ايجاد كند. در واقع، اين موضوع  باعث مى شود كه 

استفاده اى بهينه و درست از توانهاى محيطى اين مناطق صورت نگيرد. 
با توجه به اين كه در مناطق وسيعي از كشور ما، از جمله شهرستان سيرجان، 
كشاورزي و فعاليتهاي مرتبط با آن از جمله فعاليتهاي اساسي ساكنان اين مناطق به 
شمار مي رود، حفظ منابع آب و خاك از جمله اقدامات بسيار حياتي است كه بايد در 
اولويت برنامه ريزي قرار گيرد. پس مطالعة پديده هايي كه ممكن است به اين منابع 

آسيب وارد كنند، بسيار ضرورت دارد.
ــيرجان يكى از اين پديده  هاست كه متأسفانه تاكنون مورد مطالعه و  كوير س
ــده است، گسترش اين كوير در  ــت. اين موضوع باعث ش تحقيق قرار نگرفته اس
ــاحت زيادى از زمينهاى حاصل خيز كشاورزى  ــالهاى اخير به از بين رفتن مس س
منطقه بينجامد و مشكالت زيادى براى ساكنان به وجود آيد. اين پژوهش مختصر 
سعى دارد  كه چگونگى شكل گيرى بيابانها و كويرها و هم چنين تمايزات بين اين 
پديده ها را شرح دهد و هم چنين راههاى جلوگيرى از گسترش اين پديده ها را بيان 

كند. به اين منظور به طور موردى به مطالعه كوير نمك سيرجان بپردازد.
نگارنده در اين پژوهش قصد دارد مراحل تشكيل كوير سيرجان و فرق آن با 

بيابان را شرح دهد و راه حل هايى براى جلوگيرى از گسترش آن ارائه كند.

دكتر مسعود معيري، عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان
محسن پور خسرواني، دانشجوي كارشناسي ارشد ژئو مورفولوژي دانشگاه اصفهان
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كويــــــــــــرهايـــــرش
(مطالعة موردي: كوير نمك سيرجان)
ايـــــــــران

روش تحقيق
از آن جا كه هدف، شناخت عوامل مؤثر بر تشكيل و گسترش كوير سيرجان 
ــت يابي به اين هدف از مطالعات كتاب خانه اي و مشاهدات  ــت، براي دس بوده اس
ــه هاي توپوگرافي و زمين شناسي به  ــهاي هوايي و نقش ميداني و همچنين عكس

عنوان مهم ترين ابزار استفاده شده است. 
تفاوت بيابان و كوير

بيابان مفهوم وسيعى را شامل مى شود. تصور مردم عامه از بيابان سرزمينى 
است داراى پوشش گياهى محدود، دچار كمبود يا فقدان شبكه هاى آب جارى، با 
ماسه هاي فراوان و توفانهاى ماسه اى، و داراي كوير، باتالق و به طور كلى شرايط 
سخت براى زندگى. اصوًال بيابانها مناطقى با بارش كم و تبخير زياد هستند. اغلب 
زمين شناسان بيابانها را به عنوان مناطقى از خشكيهاى زمين تعريف مى كنند كه 
ميزان بارش ساالنه در آنها كمتر از 250 ميلى متر است. از نظر اقليمى بيابانها داراى 
هواى خشك گرم يا سرد هستند كه مانع رويش گياهان و سبب از بين رفتن خاك 

مى شود[درويش زاده، 1385: 380-381 ]. 
ــتند و اشكال كاوشى و  ــلط باد هس  به طور كلى، بيابانهاى واقعى قلمرو تس
تراكمى ماسه اى عوارض اصلى را تشكيل مى دهند. مسلم است بارش و دما (اقليم) 
و مورفولوژى زمين، دو عامل اساسى در پيدايش بيابانها بوده اند، كه البته دخالتهاى 
انسان نيز سبب پيدايش و گسترش بيابانها شده است.                                                                                                                 
ــت كه معموًال هميشه در پست ترين    كوير نوعى عارضة مناطق بيابانى اس
نقطه حوضه به وجود مى آيد.كوير به مناطق داخلى گفته مى شود كه غالباً مسطح و 
پوشيده از نمك يا رسوبهاى تخريبى ريزدانة نمك دار است. در نواحى كويري، انواع 
گياهان بسيار كم است و تنوع زيادى ندارد. بر خالف مناطق مرطوب ،رودخانه هاى 
مناطق خشك غالباً به داخل كويرها ختم مي شوند و بار جامد خود را در حوضه هاى 
كويرى بر جاى مى گذارند. از مجموع بيابانهاى ايران، حدود 300 هزار كيلومترمربع 
آن كويرى است[معتمد،1382: 42].                                                                                                                                     
 به طور كلى عوامل مختلفى در تشكيل كوير مؤثرند هستند كه مهم ترين 

ــرايط آب و هوايى؛ وضعيت ژئومورفولوژى؛ و رسوبات ريز دانه،  آنها عبارت اند از:ش
امالح و انواع نمكها.

ــرايط خاصى تشكيل  و توسعه  ــت خاك شناسى و در ش  كوير پديده اى اس
مي يابد. متأسفانه در بيشتر موارد، كوير و بيابان به يك مفهوم و معادل هم به كار 
ــت كه اين چنين پديده هايى تفاوتهاى فاحشى با هم دارند  مى روند. اما واضح اس
از آن جا كه شرايط حاكم بر بيابانها غالباً مساعد پيدايش كوير است و اين دو پديده 
بيشتر با هم وجود دارند اين دو پديده را به يك معنى به كار مى برند. هر جا كه بافت 
ــته باشد، با حضور آب به هر شكل  خاك ريزدانه و نمك به مفهوم عام وجود داش
كوير تشكيل مى شود كه هر نوع تغيير در ميزان و تركيب كانى شناسى و نمك، نوع 
جديدى از كوير را به وجود مى آورد. به همين دليل كويرها اقسام متفاوتى دارند.در 
واقع، كوير عارضه اى در يك بيابان است نه خود بيابان.                                                                                             
اراضى كويرى پست ترين نقاط اراضى بيابانى هستند كه داراى سخت ترين 
ــد بيولوژيكى ندارند .به هر حال بايد  ــرايط محيطى اند و به طور كلى توان تولي ش
ــت و عارضه هاى كوير و ماسه هاى  ــت كه بيابان يك اكوسيستم اس در نظر داش
روان جزئى از اين اكوسيستم محسوب مي شوند.عارضة كويرها در دوره هاى بارانى 
ــايش بادى احتماًال از بين مي رود و يا به نقاط  ــترش فراوانى مي يابند و فرس گس
ــخصى محدود مي شود. بر عكس در زمانهاى خشك، كويرها به حوضه هاى  مش
انتهايى شبكه هاى دائمى و يا فصلى و محدودة گنبدهاى نمكى محدود مي شوند و 
قلمرو فرسايش بادى در بيابانها توسعه مي يابد[محمودى،1367: 8].                                                                           

منشأ پيدايش كويرهاى ايران
قسمت عمدة خاك ايران تا اوايل دوران سوم (ائوسن) پوشيده از آب بود. در 
دوره ائوسن فعاليتهاى ساختمانى همراه با تشديد شرايط آتش فشانى به تدريج با 
خروج بخشهاى كنارى و پست مركزى همراه شد. در نتيجه ارتفاعات البرز، زاگرس 
ــدند. در دورة  ــرق ايران و مكران ظاهر ش و ايران مركزى، و هم چنين ارتفاعات ش
ــد و سپس فرورفتگيها و پالياهاى  ــن، دريا به كلى از مركز ايران محو ش ميوس
ــت كه تاكنون موقعيت خود را به صورت درياى نمك،  متعددى بر جاى گذاش
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ــا بخش انتهايى  ــته ي ــون و غالبًا به صورت حوضه هاى بس ــاى گوناگ كويره
جريانهاى داخلى و حوضه هاى نمك دار حفظ كرده است[معتمد، 1382: 50].                                                                                         
ــكل گيرى كويرهاى ايران مشاركت داشته اند كه  عوامل گوناگونى در ش

مهم ترين آنها عبارت اند از:                                          
ــى از  ــلش ناش 1.عوامل مورفوتكتونيكى: مثل چين خوردگى و گس
آخرين حركات زمين زا و كوه زاى ايران كه به پيدايش چاله هاى بستة داخلى و 
مورفولوژى پست مركزى منجر شده است.                                                                                     
ــادنين، به صورت سطح پاية  چاله هاى داخلى ايران، پس از كوه زايى پاس
ــوبهاى تخريبى و تبخيرى با  آبهاى روان درآمد و در نتيجه در تمامى آنها، رس
ضخامت زياد ته نشين شده است. دشتهاى هموار كنونى حاصل انباشت همين 
ــتند. در حال حاضر نيز، اين چاله ها به عنوان  ــوبات در طول كواترنر  هس رس
سطح پاية سيالبهاى محلى عمل مى كنند و فرايند رسوب گذارى در آنها ادامه 
ــتها و چاله هاى داخلى، حاكميت شرايط زيست  دارد. از ويژگيهاى طبيعى دش
اقليمى خشك در سطح آنهاست. از اين رو، به آنها دشتهاى بيابانى داخلى گفته 

مى شود[عاليى طالقانى،1382: 239]. 
2.عوامل زمين شناختى و خاك شناختى: مثل سازندهاى تبخيرى 
نئوژن در حاشية پالياها و بخشهاى پايكوهى چاله هاى داخلى كه مواد ريزدانه 
ــطحى قرار  ــيالبها و جريانهاى س ــاير امالح را در اختيار س و نمك و س
ــدن و  ــته ش ــازوكار نهش ــوند. س ــد و به مركز چاله منتقل مى ش مي دهن
ــت: يكى اين  ــز به دو صورت اس ــك در كويرهاى ايران ني ــوب نم رس
ــازندهاى  ــه هنگام عبور از س ــيالبها و جريانهاى خارج از حوض ــه س ك
ــا گنبدهاى نمكى، مقدارى از آن را به صورت  ــى طبقات نمكى ي تخريب
ــد و در نتيجة افزايش غلظت  ــة انتهايى انتقال مي دهن ــول به حوض محل
ــت در خود  ــر اين كه ممكن اس ــوب مى كند. ديگ ــن ماده رس ــك، اي نم
حوضة انتهايى، به دليل تبخير شديد در اثر خاصيت لوله هاى مويين و نيروى 
شعريه، نمك از طبقات زيرين به سطح آورده شود و كوير شكل بگيرد [زمرديان، 

1382: 160ـ 159].
3. عوامل اقليمى و آب شـناختى حادث شـده در كواترنر: در 
دوره هاى گرم و خشك، درست مقارن با باال آمدن سطح درياهاى آزاد، سطح 
ــد و پاره اى از  ــير نزولى خود را طى مى كرده ان ــاى درون قاره اى س درياچه ه
ــتر اين درياچه ها بر حسب محل  ــك شده اند. اگرچه بس آنها به طور كلى خش
ــى  ــتقرار و ميزان تبخير ورودى آنها تفاوتهاى عمده اى از نظر رسوب شناس اس
ــابهى را تدارك  ــم اندازهاى مش ــد، وليكن مى توان به طور كلى گفت چش دارن
ديده اند. به  طورى كه ما امروزه شاهد پاليا و چاله هاى خشك شده اى هستيم 
ــك و نيمه خشك كمربند مجاور حاره اى را  كه آبگيرهاى فصلى مناطق خش

تشكيل مى دهند[رامشت،1379: 18].

موقعيت منطقة مورد مطالعه
ــتان سيرجان يكى از شهرستانهاى استان كرمان است كه بين54  شهرس
درجه و57 دقيقه تا 56 درجه و 27 دقيقه طول شرقى و 28 درجه و 42 دقيقة 
ــتان با  ــت. اين شهرس ــمالى قرار گرفته اس تا 30 درجه و 01 دقيقة عرض ش
ــتان كرمان را  ــاحتى در حدود13/552/811كيلومترمربع  7/5 درصد از اس مس
ــتان واقع شده است و از شمال  ــتان مذكور در غرب اس در بر مى گيرد. شهرس
به شهرستانهاى رفسنجان و شهر بابك، از شمال شرق به شهرستان بردسير، 
ــرق به شهرستان بافت، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به استان  از ش

فارس محدود مى شود.  
ــازمان برنامه و بودجه  ــاس مطالعات جامع اقتصادى- اجتماعى"س براس
ــتان كرمان"، 94 درصد سطح شهرستان سيرجان دشت و بقيه كوهستانى  اس
ــيرجان  ــيرجان قرار دارد. حوضة س ــت. بخش اعظم آن در حوضة آبريز س اس

شامل دو حوضه است:
 دشت سيرجان ـ خاتون آباد: از نظر تقسيم بندى جزو حوضه هاى 
آبريز ايران مركزى به شمار مى آيد. وسعت كل حوضة آبريز 8200 كيلومترمربع 
است كه 48 درصد آن را دشت و 52 درصد را ارتفاعات تشكيل داده اند. ارتفاع 
متوسط دشت از سطح دريا 1770 متر است. آبهاى سطحى محدوده را تعدادى 
ــرقى و جنوب شرقى  ــكيل مى دهند كه از ارتفاعات ش ــيل تش رودخانه و مس

سرچشمه مى گيرند. مهم ترين آنها رودخانة"تنگوئيه"يا "سوخته چال" است .
دشـت كوير سيرجان: اين دشت از طرف شمال به حوضة شهر بابك، 
از شرق به سيرجانـ  خاتون آباد، از جنوب به قسمتى از حوضة آبريز رودخانة كل 
ــود. وسعت آن 5850  و از غرب به حوضة"قطروئيه"و كوير قطروئيه محدود مى ش
ــت. آبهاى  كيلومترمربع و حداكثر ارتفاع آن 2873 متر و حداقل آن 1683 متر اس
سطحى محدوده را مسيلهاى متعددى تشكيل مى دهند كه از ارتفاعات جنوبى و 
جنوب غربى سرچشمه مي گيرند و در نهايت وارد كوير سيرجان مى شوند[فرهنگ 

جغرافيايى آباديهاى استان كرمان، جلد نهم، شهرستان سيرجان].

حوضة ان
شعريه، نم
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از ويژگيهاى طبيعى دشتها و چاله هاى 
داخلى، حاكميت شرايط زيست اقليمى 

خشك در سطح آنهاست. از اين رو، به آنها 
دشتهاى بيابانى داخلى گفته مى شود
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نقشة 1. حوضة كوير سيرجان در استان كرمان
مأخذ:نقشة مقياس 250/000: 1 تقسيمات سازمان نقشه برداري كشور 

كوير سيرجان
كوير سيرجان با وسعتى برابر 1625 كيلومترمربع، از بزرگ ترين كويرهاى 
ــت كه در"چاله اصفهان" سيرجان قرار دارد. آبخيز اصفهان  آبخيز اصفهان اس
در يك فرورفتگى جوان، بين سنگهاى رسوبى چين خورده در امتداد دامنه هاى 
ــمال شرقى سلسله جبال زاگرس و رشته كوههاى آتش فشانى زون سنندج  ش
ــوب غربى اين آبخيز، يك  ــت. در مجاورت حد جن ــيرجان قرار گرفته اس ـ س
ــر با 1260 متر از  ــيرجان با ارتفاعى براب ــى بزرگ وجود دارد. چاله س روراندگ
سطح دريا، قسمتى از حوضه آبخيز اصفهان است. اين چاله 1468 متر پايين تر 
ــنگهاى آتش فشانى دورة  ــت و س از مرتفع ترين قلل ارتفاعات اطراف خود اس
ــط كوير سر كشيده  ــكل مى دهند كه در وس ــن حدود آبى اين چاله را ش ميوس
ــنتد، در جهت شمالى ـ جنوبى امتداد  ــت. طبقات اين ارتفاعات آشكار هس اس
ــل قطع مى شوند. كوير سيرجان به  ــيلة تعداد محدودى گس دارند و فقط به وس
ــه، در دره اى باريك قرار گرفته  ــورت نامتقارن در مقابل حد آبى غربى چال ص

است.
ــمال شرقى همراه با تپه هاى ماسه اى   مخروط افكنه هاى بزرگ تر از ش
عظيمى، سطح اين كوير را تقليل مى دهند. در صفحات محدود بين مخروط 
افكنه ها و تپه هاى ماسه اى، چند دهات با مزارع كشاورزى پراكنده وجود دارند 
ــده اند. مخروط افكنة جنوبى به  ــه پوشيده ش ــيارى از آنها اخيراً از ماس كه بس
مراتب كوچك تر از سفره هاى شمالى آن هستند. آنها نيز از طرف جنوب روى 
ــعتى برابر با 1625 كيلومترمربع،  ــطح كوير توسعه يافته اند. اين كوير با وس س

ــت كه در فرو رفتگى مثلثى  از بزرگ ترين كويرهاى حوضة آبخيز اصفهان اس
شكلى واقع در جنوب غربى شهر سيرجان قرار گرفته است.

ــانة فعال نبودن آن ها  ــترش مخروط افكنه ها، نش رنگ تيرة حوضة گس
ــن كوير در امتداد  ــت. بزرگ ترين رودخانه هاى اي ــه مدت زمان طوالنى اس ب
شرقى ترين گوشة آن وارد كوير مى شوند. اين كوير از نوع كفى با صفحات رسى 
است و سطح آن به استثناى گوشة شمالى، در مجاورت تپه هاى بدون بريدگى 
ــطح تپه ها به طرف جنوب حركت مي كند و به  ــت. آب زيرزمينى، از زير س اس
ــود. رنگ تيرة اين كانالها روى عكسهاى هوايى گرفته شده  كوير داخل مى ش
ــت. رنگ تيرة  ــگر دائمى بودن منبع آبى آنهاس ــط اوت 1956، نمايش در اواس
ــانة گسترش صفحات باد كرده  ــهاى هوايى نش عمومى اين كوير روى عكس
روى آن است. در حدود 68 درصد سطح اين كوير را صفحات رسى و 32 درصد 

آن را نمكزار فرا گرفته است.
 در بخش غربى سيرجان در مجاورت بسيارى از دهات، صفحات باد كرده 
وسيعى ديده مى شوند. اراضي اين صفحات،عمومًا به علت شورى زياد، خالى از 
سكنه است و در نتيجه مى توان تصور كرد كه صفحات باد كرده، بر اثر صعود 
ــترش يافته است.  ــى گس ــور بر روى صفحات رس آب زيرزمينى فوق العاده ش
قسمت باريكى از صفحات رسى واقع در بخش غربى اين كوير، به علت صعب 
ــته ارتفاعات كوهستانى  ــعة يك رش العبور بودن آن بر اثر وجود نمكزار و توس
ــدود شدن و يا مانع حركت در  ــعه يافته و موجب مس كه به داخل نمكزار توس
جهت شمالى ـ جنوبى مى شود، غير مسكونى است. يكى از خصوصيات جالب 
ــخص آن با صفحات رسى و مخروط  ــيرجان تماس كامًال مش نمكزار كوير س
افكنه است، به طورى كه سطح نمكزار در تماس مستقيم با مخروط افكنه ها 

و يا دامنه هاى آوارى يا اراضى پر شيب مجاور است.
ــت كه بيش از 50 درصد سطح نمكزار را صفحات  ــده اس تخمين زده ش
ــه خصوص در  ــى از اين صفحات ب ــت. قطر بعض ــد وجهى فرا گرفته اس چن

آبخيز اصفهان در يك فرورفتگى جوان، بين سنگهاى 
رسوبى چين خورده در امتداد دامنه هاى شمال شرقى 
سلسله جبال زاگرس و رشته كوههاى آتش فشانى 
زون سنندج ـ سيرجان قرار گرفته است
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ــد وجهيها خود از  ــد. هر يك از اين چن ــى آن به 60 متر مى رس ــة جنوب منطق
چندوجهى هاى كوچك ترى تشكيل شده اند. پروفيل هاى كنده شده در بخش 
ــمالى و مركزى نشان مى دهند كه ضخامت قشر نمك عموماً يكنواخت و  ش
ــت كه روى لجن تيره رنگى به ضخامت حداقل  ــانتى متر اس در حدود چهار س
20 سانتى متر قرار گرفته است. قسمت اعظم امالح تشكيل دهندة اين نمكزار 
ــمت، نمك  ــت. در زير قس كلريد خالص همراه با مقدار كمى امالح ديگر اس
ــيلتى آميخته با مواد رسى  ــر سياهى از لجن شور مركب از مواد س عمومًا قش
ــاند كه  ــت. خصوصيات اخير مي  رس ــده اس وجود دارد كه به خوبى تفكيك ش

رسوبات فوق در شرايط درياچه اى بسيار آرامى ته نشين شده اند. 
ــية جنوب شرقى نمكزار، سطح آن را لكه هاى قديمى و  در نزديكى حاش
ناهموارى پوشانده اند. در بعضى از نقاط، آب زيرزمينى با فشار سطح نمكزار را 
شكافته و مناطق كوچكى را فرا گرفته است پس از تبخير و يا فرو نشستن آب، 
امالح محل به صورت گل نمك محل پارگى ها را مشخص مى كنند. در نتيجة 
ــده و سطح آن نيز صاف  ــطح نمكزار حل ش اين عمل، امالح موجود روى س
گرديده است. به طورى كه خطوط اساس باقى مانده در اطراف اين كوير نشان 
مى دهند، سطح  آن را در گذشته درياچه اى فرا گرفته بوده است. چنين تصور 
مى شود كه سطح اين درياچه بايد حداقل پنج متر باالتر از سطح فعلى نمكزار 
ــد و احتماًال نوارهاى ساحلى ديگرى در صفحات نيز وجود داشته اند  بوده باش
ــته از بين رفته اند. تبخير اين درياچة بزرگ، تشكيل اين نمكزار را  كه در گذش

سبب شده است[كلينسلى،1381: 220-221].

نقشة 2. موقعيت كوير سيرجان در حوضة آبخيز اصفهان [كلينسلي، 1381]

چگونگى پيشروى كوير
عامل گسترش كوير رابايد در ميان عواملي جست و جو كرد كه شورى 
ــت، در فالت خشك  ــوند. بايد توجه داش ــبب مى ش منابع آب وخاك را س
ــورى منابع آب وخاك از حد بحرانى خود تجاوز كند،  ايران، آن جايى كه ش
ــرفت بدون برگشت  ــت وباالخره با پيش ــرايط كويرى اس به معنى ظهور ش

ــدن مطلق كويرخواهد انجاميد. ــورى، به غالب ش درجة ش
گسترش شورى درفالت ايران تنها به پهنه هاى پوشيده ازنمك تحت 
ــور زيرزمينى محدود  ــفره هاى آب ش ــوان كفه ها وباتالقهاى نمك وس عن
ــكيالت زمين شناسى داراي رسوبات  ــت. بزرگ ترين مشكل، وجود تش نيس
ــًا دراكثر نقاط ايران وجود دارد.  ــت كه تقريب تبخيرى چون گچ و نمك اس
ــى پخش نمك عمل  ــاى نمكى به صورت مركز اصل ــه طوركلى، كويره ب
ــط آب و احيانًا باد، و در قسمت عمقى  ــطحى توس مى كنند كه در بخش س
ــور، اثرات مخرب خود را در زمينهاى اطراف  ــيلة نفوذ جريان آب ش به وس

ــد. ــاى مى گذارن برج

 علل پيشروى كوير
1.برداشت بى رويه از آبهاى زيرزمينى حاشية كوير

ــفره هاى زيرزمينى، بحران  ــديد سطح س در اثر اين كار عالوه برافت ش
ــي اين بحران، به  ــدن ذخاير آبى پديد مي آيد. ط ــور ش ديگري به صورت ش
ــور در  ــيرين، جبهه هاى آب ش ــور و ش ــت برهم خوردن تعادل بين آب ش عل
بستر آب شيرين سفره هاى زيرزمين پيشروي مي كنند. افزايش تدريجى درجة 
شورى آب زيرزمينى در دست بهره برداري، آغازى جدى براى نمكزايى ونهايتًا 

تخريب منابع اراضى درجهت كويرى شدن است.
خطر شور شدن اراضى درسواحل دريا به علت برداشت بى رويه از آب هاى 
زيرزمينى نيز وجود دارد. البته درسواحل درياى خزر، به علت شرايط آب وهوايى 
مرطوب، امكان تجمع امالح محلول در دشت هاى ساحلى بسيار محدود است. 
ولى در سواحل خليج فارس و درياى عمان در جنوب كشور، با توجه به شرايط 
ــوى اندك، تجمع نمك از  ــدت گرم، تبخير باال ونزوالت ج آب وهوايى به ش

طرف دريا به طرف ساحل رو به افزايش است.
 2. آبهاى جارى سطحى و باران

ــا وكمياب در مناطق خشك مى توانند با ايجاد سيالب،  بارانهاي سيل آس
رسوبات نمك دار و گچى را از ارتفاعات تا انتهاى مسيل حمل كنند. هم چنين 
ــوى  ــا وجود ناچيز و ضعيف بودن، قادرند با شست ش ــطحى ب آبهاى جارى س
تدريجى گنبدهاى نمك واقع درسطح زمين يا معادن نمك در حال استخراج، 
ــوى  ــازند. اين شست ش ــورى آلوده س ــيع تحت نفوذ خود را به ش مناطق وس

تدريجى در دراز مدت به كويرى شدن منطقه مي انجامد.
3. باتالقها 

ــور قرار دارند  ــاى نمك كه در انتهاى حوضه هاى آبريز آبهاى ش باتالقه
ــور و  ــه صورت كوير نمك درآمده اند، مى توانند از طريق پذيرش آبهاى ش و ب

عامل گسترش كوير رابايد در ميان 
عواملي جست و جو كرد كه شورى منابع 

آب وخاك را سبب مى شوند
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توسعة سطح خود و تبخير مجدد آب، بر دامنة كوير بيفزايند.
4. بادوطوفان 

ــه صورت پودر  ــور كفة كويرها ب ــطحى و ش دربعضى مناطق كه قشرس
ــت (كويرهاى سديمى)، باد مى تواند به عنوان يك عامل حمل نمك  نمك اس
ــت اين ذرات را به نقاط اطراف وحتى  ــاب آيد، زيرا باد قادر اس در كوير به حس

دوردست ببرد.
ــاعد كشت و كار  ــب و مس ــلمًا در اين نقل و انتقاالت، اراضى مناس مس
ــورى خواهد كرد، باد و طوفان، دراقيانوسها و درياها  ــيرخود را آلوده به ش مس
ــيلة قطرات بسيار ريز آب حاصل از امواج انجام  نيز مي توانند اين كار را به وس
ــاس اندازه گيريهايى كه درجنوب فرانسه انجام شده است، ساالنه  دهند. براس
ــديم توسط پديدة قطرات آب دريا،  به هر مترمربع زمين،25 تا43 گرم كلرورس
ــاليان دراز و تكرار اين عمل، اراضى شور و كويرى  ــود كه طى س منتقل مي ش

به وجود مى آيد.
ــور،  ــكى هوا و باال آمدن آب ش ــل ديگرى نيزهم چون گرمى، خش عوام
ــور و...در پيشروى كوير دخالت دارند  گنبدهاى نمكى، آبيارى اراضى با  آب ش

( پايگاه داده هاى علوم زمين).
نتيجه گيرى و ارائة راهكار

ــكيل كويرها مشخص مى شود، گرچه انسان دخالت  با توجه به نحوة تش
ــكيل آنها ندارد، اما ندانسته و با كارهايى كه انجام مى دهد،  ــتقيمى در تش مس
ــيرجان نيز يكى از كويرهايى است  ــترش كويرها مى شود. كوير س باعث گس
ــترش يافته و مشكالتى را  ــانى گس ــالهاى اخير بر اثر فعاليتهاى انس كه در س
ــت. مهم ترين اين مشكالت، از بين رفتن مساحت قابل  نيز به وجود آورده اس
ــاورزى  در اين منطقه است كه مى توان با  توجهى از زمينهاى حاصل خيز كش
ــى، از تخريب اين زمينهاى حاصل خيز جلوگيرى  برنامه ريزى صحيح و اصول

كرد.

 يكى از خصوصيات كوير سيرجان، تماس كامًال مشخص اين كوير با مخروط 
ــت كه اين خود باعث مى شود، اين كوير روى زمينهاي مذكور راحت تر  افكنه هاس
تأثير بگذارند. از آن جا كه منابع آبهاى سطحى در حوضة آبخيز سيرجان بسيار كم 
ــيلة حفر چاههاى عميق و  ــت، درصد زيادى از آب مورد نياز اين منطقه به وس اس
ــت از آبهاى زيرزمينى صورت مى گيرد كه برداشت بيش از حد از منابع آب  برداش
شيرين زيرزمينى، به خصوص در مناطق حاشية كوير، باعث گسترش جبهة آب 
شور به سوى سفره هاى آب شيرين مى شود. اين عامل و هم چنين آبيارى زمينهاى 
كشاورزى به طور مداوم با آبهاى شور، گسترش هر چه بيشتر اين كوير را در پي 

دارد. 
از سوي ديگر، افزايش سيالبهاى فصلى در فصول مرطوب بعضى از سال ها، 
ــك نيز به  ــديد در فصول خش ــطح اين كوير را در پي دارد. تبخير ش افزايش س
گسترش زمينهاى شور مي انجامد اين دو عامل از عوامل بسيار مهم در گسترش 
كوير سيرجان هستند كه البته اهميت عامل اول به مراتب زيادتر و اساسى تر است. 

با توجه به موارد ذكر شده راهكارهايى به شرح زير پيشنهاد مى شود :
ــت بى رويه از آبهاى زيرزمينى، به خصوص در مناطق  1.جلوگيرى از برداش
حاشية كوير. به اين منظور الزم است به نحوى مشكل آب مورد نياز منطقه حل 
شود. متأسفانه، از آن جا كه منطقه جزو مناطق گرم و خشك كشور و ميزان تبخير 
ــال بسيار باالست، و هم چنين به علت فصلى و سيالبى  ــك س آن در فصول خش
بودن رودهاى منطقه كه باعث حمل مقدار زيادى رسوب به پشت سدها مي شود، 
براي حل مشكل كم آبي ساخت سد نمى تواند اصولى باشد و توجيه اقتصادى نيز 
ندارد. پس راهكار مناسب براى حل مشكل آب اين مناطق، انتقال علمى و اصولى 
آب از حوضه هاى مجاور است. اين كار نه تنها به كاهش برداشت آب از منابع آب 
زيرزميني مي انجامد، بلكه زيركشت رفتن مساحت زيادي از زمينهاي حاصل خيز 
منطقه را در پي دارد كه در  حال حاضر به علت كمبود آب، لم يزرع باقي مانده اند. 
2. آموزش كشاورزان براى استفاده از شيوه هاى اصولى آبيارى، مانند سيستم 

آبيارى تحت فشار و دادن تسهيالت به آنها.
3.جلوگيرى از ورود سيالبهاى فصلى به كوير با انحراف مسير آنها .

4.تشويق و آموزش كشاورزان در زمينة انجام كارهاي مشاركتي و گروهي و 
يكپارچه كردن زمينهاي كشاورزي. زيرا يكي از مشكالت منطقه خردبودن مالكيت 

است كه باعث حدر رفتن آب در مسيرهاي طوالني و جويهاي خاكي مي شود.

منابع
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افزايش سيالبهاى فصلى در فصول 
مرطوب بعضى از سال ها، افزايش سطح 
اين كوير را در پي دارد
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پهنه بنــــدي اقليـــــــــــــــــــ
استـــــــــــــــــــــــــان فــ

ـ اقليم شناسي دانشگاه اصفهان خداكرم حاتمي بيگلو، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا   
ـ اداره كل هواشناسي استان فارس رامين مستمند، كارشناس ارشد هواشناسي كشاورزي   

ـ اقليم شناسي دانشگاه اصفهان      كرامت اهللا زارع، كارشناسي ارشد جغرافيا  
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44444

نان شششنشگاه اصفه ساسي دا ـ ققاقلليليم شن شرشد ججغجغراراففيا    يسيسيا ا دددخداكرم حاتمي بييگلو،داداننشججويي ككارشرشرشننانا
سرس ساسي استاتان فا ــ ادرارهه كلكل ه هوواواشششن اناسسس اااااارشدشد ه هواواشششناساسيي كشكشكشاواورررزيي    كرامين مستتمند، كارش
اگاهه ااصفهان ششنش ـ قققاقليليمم شششناساسيي ددا نشنشناساسي ي رارشششدشدج جغرغرفافيا   رار عرع،،ك كك كرارامتمت ا اهللاهللا ززا

چكيده 
هدف از اين پژوهش، شناخت پهنه هاي اقليمي فصل بهار در استان فارس است. 
براي نيل به اين هدف از روشهاي تحليل عاملي و تحليل خوشه اي استفاده شد. از تحليل 
ــناخت مؤلفه هاي سازندة نواحي، و از تحليل خوشه اي براي  مؤلفه هاي اصلي براي ش
شناخت پهنه هاي اقليمي و ويژگى آنها بهره گرفته  شد. بررسي عناصر اقليمي براساس 
تحليل مؤلفه هاي اصلي نشان داد كه اقليم بهارة استان ساختة چهار مؤلفه(عامل)است. 
اين مؤلفه ها به ترتيب اهميت عبارت اند از: حرارتي، رطوبتي، بارشي و بادي. با انجام تحليل 
خوشه اي روي مقادير عاملي، پنج پهنة اقليمي مشخص شد. آرايش مكاني پهنه هاى 

اقليمي بيانگر تأثير ناهمواريهاي زاگرس وگستردگي استان در عرض جغرافيايي است.
ــتان فارس، تحليل مؤلفة اصلي، تحليل  كليد واژه ها: پهنه بندى اقليمي، اس

خوشه اي، بهار.

مقدمه
ــايي پهنه هايي كه از آب وهواي يكساني  "پهنه بندي اقليمي"، يعني شناس
ــناخت اقليمهاى مختلف  از دير باز توجه بسياري از دانشمندان  برخوردارند. ش
ــهاي متنوع طبقه بندي اقليمي نظير  را به خود معطوف كرده و باعث ابداع روش
ــدي دمارتن، كوپن، ايوانف، آمبرژه، سـليانينوف، هانسـن و  طبقه بن
غيره شده است. با گسترش روشهاي كّمي، روشهاي سنتي طبقه بندي اقليمي 
ــهاى طبقه بندى نوين اقليمى، نظير تحليل عاملى، تحليل  جاى خود را به روش
ــى داده اند. در  ــة مطالعات پهنه بندى اقليم ــه اى و تحليل فازى در عرص خوش
روشهاى نوين، طبقه بندى اقليمى فرايندى است كه در آن تا حد زيادى ماهيت 
آمارى داده هاى اقليمى تعيين كننده مرز نواحى آب وهوايى است؛ نه سليقة فردى 

محقق[مسعوديان،1387 :135].
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ـــــمي بهــــــــــــــــــــارة
ـــــــــــــــــــــــــــــارس

 تفكيك مناطق متفاوت با ويژگيهاي اقليمي همگون در مقياس جهاني، از دير باز 
ــت. در اين راستا وايت(1981) نواحى اقليمي بريتانيا را بررسى  مورد توجه بوده اس
ــش دربارة پهنه بندى اقليمى به كمك مؤلفه هاى اصلى  ــت. او و همكاران كرده اس
ــتال(2000) نيز در كتاب خود تحت  ــث كرده اند.[White et al.,1991]. اس بح
عنوان“هواشناسي براي دانشمندان و مهندسان“، به بررسي پهنه هاي زيست اقليمي 
ــاني در جنوب يونان پرداخته است.كاواچي و همكارانش به  ــايش انس و مناطق آس
 Kavachi et]ــانى، نواحى آبى ژاپن را طبقه بندى كردند ــاخص پريش كمك ش

.[al.,2001
ــهاى آغازين  در   پهنه بندي اقليمي ثابتي(1348) و عليجاني(1374)، از تالش
شناخت نواحى اقليمى چند متغيره در ايران است. در اين راستا مسعوديان(1382) با 
بررسي 27 عنصر اقليمي در مقياس ساالنه نشان داد كه اقليم ايران ساختة شش عامل 
و داراى 15 ناحية اقليمي است. دين پژوه و همكاران(1382) پهنه بندي اقليمي ايران 
را با روشهاي چند متغيره براي انجام مطالعات كشاورزي انجام دادند. عطائي(1383)، 
درپايان نامة دكتراي خود نواحي بارشي ايران را پهنه بندي كرد. غيور ومنتظري (1383)

درمطالعه اي با استفاده  از روش مؤلفه هاي مبنا و تحليل خوشه اي، براي كشور ايران سه 

عرض ارتفاع
جغرافيايي

طول 
جغرافيايي

عرض ارتفاعرديفشهرستان
جغرافيايي

طول 
جغرافيايي

رديفنام ايستگاه

1آباده4 و 1152 و 11203031زرقان43 و 4752 و 159629

2ارسنجان16 و 5653 و 12170329سپيدان1452 و 220130

3استهبان02 و 0554 و 13169029شيراز36 و 3252 و 148429

4اقليد38 و 5452 و 14230030صفاشهر09 و 3553 و 225130

5ايزدخواست07 و 3252 و 15218831فسا41 و 5853 و 128828

6بوانات4 و 2853 و 16223130كازرون39 و 351 و 86529

7تخت جمشيد54 و 5652 و 17160529الر17 و 4154 و 79227

8جهرم32 و 2953 و 18108228المرد12 و 2253 و 40527

9داراب17 و 4754 و 19109828ني ريز2 و 1254 و 163229

10سددرودزن17 و 1152 و 165030

جدول1.مشخصات ايستگاههاي سينوپتيك استان فارس

قلمرو اصلي رژيم دمايي مشخص كردند. سليقه و همكارانش(1387)، پهنه بندي اقليمي 
استان سيستان و بلوچستان را با استفاده از تحليل عاملي، تحليل خوشه اى و روابط مكاني 
انجام دادند. آنها نشان دادند كه اقليم استان ساختة پنج عامل و داراى پنج ناحية اقليمى 
است. گرامي مطلق و شبانكاري(1385) با تكنيكهاي آماري، تحليل عاملي و تحليل 
خوشه اي پهنه بندي انجام دادند و نتيجه گرفتند كه استان بوشهر داراى چهار عامل سازنده 

و شش ناحية اقليمي است.  
  براساس اهميت شناخت نواحي اقليمي، اين پژوهش با 17 عنصر اقليمي در ارتباط 
ــا رطوبت، دما، بارش و باد، از طريق "تحليل مولفه هاي اصلي"(1) (PCA) و“تحليل  ب
خوشه اي(2)"به "روش ادغام وارد(3)"، به شناسايي مؤلفه هاي سازنده وپهنه هاي همگون 

اقليمي استان فارس در فصل بهار پرداخته است.
محدودة پژوهش 

استان فارس با وسعت122/000 كيلومترمربع، در نيمة جنوبي ايران، بين طول جغرافيايي50 تا 
55 درجة شرقي وعرض جغرافيايي27 تا 32 درجة شمالي واقع شده است. در اين تحقيق، 
ــتگاههاي سينوپتيك استان(جدول 1)  از داده هاي متغيرهاي ديده باني شدة ايس

ــد. ــتفاده ش در بعد زماني فصلي اس
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نقشة 1. موقعيت استان فارس در ايران
داده ها و روش تحقيق 

ــده  ــتان انجام ش ــناخت پهنه هاي اقليمي بهارة اس  اين پژوهش براي ش
ــتگاه  ــه عناصر اقليمى 18 ايس ــدا داده هاي روزان ــام آن، ابت ــت براي انج اس
هواشناسي سينوپتيك در ارتباط با دما، بارش، رطوبت نسبي و باد از ادارة كل 
ــپس پارامترهاي مذكور به17عنصر اقليمي  ــي استان دريافت شد. س هواشناس
ــاظ مقياس زماني،  ــتخراج گرديد(جدول4). از لح ــن آنها اس ــل و ميانگي تبدي
ــامل تمامي ديده باني هايي است كه از بدو تأسيس  ــتفاده ش داده هاي مورد اس
ــتگاههاي سينوپتيك استان ثبت شده اند(جدول 1). با داده هاى عناصر  در ايس
اقليمى و ايستگاهها، يك ماتريس 17×19 (روي سطر، ايستگاه و روي ستون، 
متغير)تشكيل شد. سپس با استفاده از نرم افزار"Surfer" طي"فرايند ميانيابي 
ــد.  ــگ"، ماتريس فوق به ماتريس ديگري با ابعاد 17×1334تبديل ش كريگين
ــتان فارس  ــر اس بدين ترتيب، داده هاي نقطه اي به داده هاي پهنه اي در سراس
ــت آمده، به عنوان ورودي تحليل  تبديل گرديد و از داده هاي پهنه اي به دس
مؤلفه هاى اصلى و تحليل خوشه اي در مراحل گوناگون پژوهش استفاده شد.

تحليل عاملي به روش مؤلفه اي مبنا با "دوران واريمكس" نشان داد كه 
از17عنصر اقليمي مورد نظر، با توجه به هم بستگي دروني ميان آنها مي توان از 
طريق بارهاي عاملي، چهار مؤلفه(عامل) استخراج كرد. ماتريس بارهاي عاملي 
به دست آمده از تحليل مؤلفه هاي اصلي به ابعاد 4×17روي متغيرهاي اقليمي، 
اثرات هر مؤلفه را روي آنها مشخص مي سازد(جدول2 ). براي شناسايي نواحي 
اقليمي روي ماتريس عناصر اقليمي به ابعاد17×1334، يك تحليل خوشه اي با 
ادغام وارد(ward) انجام گرفت و پنج ناحية اقليمي مشخص شد. براي روشن 
ــاختن مؤلفه هاي سازندة هريك از نواحي، ميانگين نمرات عاملي چهارگانه  س
ــبه شد(جدول3). سپس براساس ميانگين داده هاي عناصر  در هر ناحيه محاس
اقليمي هر ناحيه، ويژگيهاي آب وهوايي نواحي پنج گانة استان مشخص گرديد 

(جدول5). 
يافته ها و بحث

نتايج حاصل از تحليل عاملي به روش مؤلفة مبنا و دوران واريمكس نشان 
داد كه 87/03 درصد پراش عناصر اقليمي استان، توسط چهار مؤلفه، به ترتيب: 

حرارتي ، رطوبتي ، بارشي و بادي تبيين شد(جدول2).

مجموع مربعاتمؤلفه
بارهاي عاملي

درصد پراش 
نسبي

درصد پراش 
تجمعي

92 و 6242 و 3042 و 7حرارتي
00 و 0962 و 2519 و 3رطوبتي
89 و 8976 و 5314 و 2بارشي
03 و 1487 و 7210 و 1بادي

جدول2. ميزان بار عاملي و پراش مؤلفه ها
مآخذ: نويسندگان

بارهاي عاملي متغيرها بيانگر آن است كه بيشينة دماي روزانه، كمينة دماي 
ــه، ميانگين دماي روزانه، حداكثر و حداقل دماي مطلق و ميانگين تبخير  روزان
ــترين وزن را روي مؤلفة حرارتي دارند. ميانگين حداقل و حداكثر رطوبت  بيش
و ميانگين رطوبت فصل بهار، مؤلفة رطوبتي را شكل داده است. مؤلفة بارشي 
ــاعته و ميانگين بارش بهاره،  از تأثير عناصر اقليمي، نظير حداكثر بارش24 س

تحليل عاملي به روش مؤلفه اي 
مبنا با "دوران واريمكس" نشان 

داد كه از17عنصر اقليمي مورد 
نظر، با توجه به هم بستگي دروني 

ميان آنها مي توان از طريق 
بارهاي عاملي، چهار مؤلفه(عامل) 

استخراج كرد

ــرعت باد وحداكثر سرعت باد فصل بهار شكل  و مؤلفة بادي نيز از ميانگين س
مي گيرند(جدول4).     

شناسايي نواحي اقليمي با استفاده از تحليل خوشه اي به روش ادغام وارد 
ــان داد كه منطقة مورد مطالعه داراي پنج قلمرو اقليمي  روي مقادير عاملي نش
ــت آمده از تحليل خوشه اي روي  ــت. پهنه هاى اقليمي به دس در فصل بهار اس

نقشه پياده شد(نقشه ها2تا6).
پهنه هاي اقليمي بهارة استان عبارت اند از:

 1. پهنة سرد و نسبتاً بارشي 
2.پهنة مرطوب و پر بارش
 3-پهنة معتدل و بارشمند 

4-پهنة گرم و نسبتاً كم بارش 
5-پهنة بسيار گرم وكم بارش. 

مولفه مؤلفه بارشيمؤلفه بادينواحي
رطوبتي

مؤلفه 
حرارتي

1/55613-1/06239-0/6355430/21909سرد و نسبتًا بارشي

0/62997-0/2758510/9919330/679032مرطوب و پربارش

0/586190/5588410/216391-0/187968معتدل و نيمه بارشمند

0/437080/348342-0/11892-1/71779-گرم و نسبتاً كم بارش

0/460951/468912-0/604010/245211بسيار گرم و كم بارش

جدول3. ميانگين نمرات عاملي در نواحي اقليمي استان
مآخذ: نويسندگان

ــبة ميانگين نمرات عاملي در هر ناحيه، اثرات مؤلفه هاي سازندة  با محاس
اقليم استان، براساس مقادير بزرگ مثبت كه نشان دهندة درجة اهميت و غلبه 
مؤلفه ها در هر ناحيه است، مشخص شد. مؤلفة بادى و مؤلفة بارشمند در پهنة 
ــازندة اقليمى مناطق شمالى استان در  ــرد و نسبتاً بارشي از عوامل اصلى س س
ــمند و مؤلفة رطوبتى نيز در پهنة مرطوب و پر  ــتند. مؤلفة بارش فصل بهار هس
ــمال غرب استان اند. مؤلفه هاى  ــتان متأثرترين عوامل اقليمى در ش بارش  اس
ــيار نزديكى دارند.  ــازندة اقليمى در اين پهنه، با ويژگيهاى نواحى رابطة بس س
عامل ارتفاع نيز شرايط افزايش بارش را فراهم كرده است. رونق كشاورزي، و 

وجود آبهاي سطحي و زيرزميني، زاييدة مؤلفة بارشي در اين پهنه است.
ــى و مؤلفة بادى  ــتان، مؤلفة رطوبت ــمند اس  در پهنة معتدل و نيمه بارش
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ــش ارتفاع ناهمواريها و عرض جغرافيايى  ــد. اين منطقه به دليل كاه تأثيرگذارن
ــت. مؤلفة حرارتى  ــمالى، از بارش كمترى برخوردار اس ــبت به پهنه هاى ش نس
ــازندة پهنة  ــمند در درجة دوم، از عوامل اصلى و س در درجة اول و مؤلفة بارش
ــبتاً كم بارش استان است. مؤلفة حرارتى و مؤلفة بادى نقش  اقليمى گرم و نس
بسيار چشم گيرى در ساخت اقليم مناطق جنوبى استان در پهنة بسيار گرم و كم 

بارش دارند. 

ــي وجود دارد. كاهش بارش  ــل بهار، بارش اندكى در نواحى جنوب در فص
ــكى پهنه هاى جنوبى استان مى شود. در اين  ــريع دما  باعث خش و افزايش س
ــمالى خشك مى شود.  ــش گياهى در مراتع  زودتر از پهنه هاى ش پهنه ها، پوش
آغاز برداشت محصوالت  كشاورزى نيز بسيار زودتر است. در نتيجه مؤلفه هاى 

سازندة  پهنه هاى جنوبى شرايط اقليمى آنها را به نحو مطلوبى تبيين مى كند.
ــر روى مقادير عاملى تحليل  ــا ادغام وارد ب ــه اى، ب با انجام تحليل خوش
ــد. با استفاده از  ــايى ش مؤلفه هاى اصلي پنج  پهنة اقليمى در فصل بهار شناس
ميانگين عناصر اقليمى در هر پهنه،  ويژگيهاي اقليمي پهنه هاى اقليمى استان 

در فصل بهار به دست آمد: 

1 .پهنة سرد و نسبتاً بارشي  
اين پهنه شمالي ترين قسمت هاي استان را پوشانده است. شهرستان هاي 
ــارگاد تحت  ــي از پاس ــهر، بخش عمده اي از اقليد و بخش آباده، بوانات، صفاش
ــرارت  آن بين 6- تا  ــة2). درجة ح ــرايط اقليمي آن قرار دارد(نقش حاكميت ش
ــان دارد. ميانگين دما 16/6 درجة  ــانتي گراد طي شبانه روز نوس 36/4 درجة س
ــبت به ساير مناطق استان، از كمترين درجة حرارت برخوردار  سانتي گراد و نس
ــت. اين پهنه از لحاظ بارش بعد از پهنة مرطوب و پربارش، بيشترين مقدار  اس
ــى، بيشترين تعداد روز بارشي (11  بارش(52 ميلي متر) و از نظر تعداد روز بارش
ــترين روزهاى يخ بندان را در مقايسه با  ــت. بيش ــتان فارس داراس روز) را در اس
ساير نواحى و كمترين ميزان رطوبت نسبي را در استان(33 درصد) دارد(جدول 
5). اين ويژگيها در ارتباط با يكديگر شرايط سردى را نسبت به ساير نواحى به 
ــرد و نسبتاً بارشي حدود 14درصد از مساحت استان را  وجود مى آورند. پهنة س

شامل مي شود.

نقشة2. پهنة سرد و نسبتاً بارشي            نقشة3. پهنة مرطوب و پربارش
مآخذ: نويسندگان

2. پهنة مرطوب و پر بارش   
 اين پهنه در شمال غرب استان واقع شده است. ميانگين عناصر اقليمي 
نظير دما و رطوبت نسبي به ترتيب 19/5درجه سانتي گراد و 37/6 درصد است. 
ــت كه پربارش ترين منطقه  ميانگين مجموع بارش فصل بهار 65 ميلي متر اس
استان به شمار مي رود.  ميانگين سرعت باد حداكثر 3/3  متر بر ثانيه است. اين  
ــبانه روز، داراي نوسان دمايي بين 1- تا 40 درجه سانتي گراد   ناحيه در طول ش
است(جدول 5). اين قلمرو با وسعتي در حدود 25 درصد، مناطقي نظير شيراز، 

سپيدان، مرودشت و قسمتي از فيروزآباد را پوشش مي دهد (نقشة3 ).

3 .پهنة معتدل و نيمه بارشمند 
ــتان فارس در فصل بهار شرايط اقليمي معتدل و نيمه  بخش مركزي اس
بارشمند دارد. درصد رطوبت نسبي آن نسبت به ساير نواحي بيشتر است. اين 
ــا،  ــبند،كازرون، فس ناحيه قلمرو حاكميت خود را بر جهرم، قير و كارزين، فراش
ــتهبان، ارسنجان و قسمتي از پاسارگاد و شيراز قرار داده است (نقشة4). در  اس
ــاالنه 17/8 درجة سانتي گراد، ميزان بارش بهارة  اين ناحيه، ميانگين دماي س
ــت.  ــاالنه 36/5 درصد اس ــبي س آن به مقدار45 ميلي متر و ميزان رطوبت نس
درجة حرارت آن  طي سال از 0/5 درجه سانتي گراد تا 32 درجة سانتي گراد در 
نوسان است(جدول 5). اين قلمرو 26 درصد از مساحت استان را مي پوشاند. 

نقشة4. پهنة معتدل و نيمه بارشي      نقشة5.پهنة گرم و نسبتاً كم بارش
مآخذ: نويسندگان

4.پهنة گرم و نسبتاً كم بارش
ــت. در اين  ــبتًا كم بارش اس ــرايط گرم و نس اين قلمرو اقليمى داراي ش
ناحيه، ميانگين دما 21/5 درجة سانتي گراد، ميزان بارندگي37 ميلي متر و ميزان 
ــت. دامنة تغييرات درجة حرارت  ــبي 34/4 درصد درفصل بهار اس رطوبت نس
ــانتي گراد است(جدول 5). اين ناحيه 18 درصد  اين ناحيه بين 1تا 33 درجة س
ــاحت استان را مى پوشاند. داراب، ني ريز و زرين دشت در اين ناحيه واقع  مس

هستند(نقشه5).
5.پهنة بسيار گرم وكم بارش

پهنة جنوبي استان در فصل بهار شرايط آب و هوايي بسيار گرم و كم بارش 
ــزان بارندگي31  ــانتي گراد، مي ــن ناحيه ميانگين دما 23/3درجة س دارد. در اي
ميلي متر و ميزان رطوبت نسبي 35 درصد است. ميزان نوسان دما در اين فصل 
از 3 تا 36 درجة سانتي گراد در شبانه روز متغير است (جدول 5). محدودة تحت 
پوشش اين پهنة اقليمي در حدود 17 درصد است. الرستان، المرد، خنج و مهر 

داراي شرايط اقليمي اين پهنه هستند(نقشة6).

نقشة 6. پهنة بسيار گرم و كم بارش
مآخذ: نويسندگان
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نتيجه گيري
به كار بردن عناصر اقليمي متعدد، شناخت پهنه هاي اقليمي همگون را 
با قاطعيت بيشتري نسبت به روشهاي سنتي تبيين مي كند. براساس نتايج 

تحليل عاملي مدل تحليل مولفه هاي اصلي، مؤلفه هاي سازندة اقليم استان با 
تبيين 87 درصد پراش اقليم استان را در فصل بهار تبيين مي كنند. بنابراين، 
مؤلفه هاي شكل دهندة اقليم بهارة استان از ارتفاع ناهمواريها و گستردگى 
استان در عرض جغرافيايى تبعيت مى كنند. ويژگيهاي آب وهوايي نواحي 

نشان داد كه در فصل بهار، بخش شمالي استان داراي شرايط اقليمي سرد و 
نسبتاً بارشي، بخش شمال غربي مرطوب و پربارش، بخش مركزي معتدل 
و نيمه بارشمند، بخش جنوب شرقي گرم و نسبتاً كم بارش و قسمت هاى  
جنوبي استان بسيار گرم و كم بارش در فصل بهار است. شناخت مؤلفه هاى 

سازندة نواحى(عامل ها) و پهنه هاى اقليمى مى تواند در برنامه ريزيها اقتصادى، 
كشاورزى، اجتماعى، حمل و نقل زمينى و هوايى و غيره سودمند واقع شود. 

               مؤلفه ها
عناصر اصلي

باديبارشيرطوبتيحرارتي

0/69630/186480/529280/1637-بارش بهار

ميانگين تعداد روز 
بارندگي بهار

-0/9063-0/05350/188050/15889

حداكثر بارش 24 
ساعتة بهار

-0/16750/112660/916980/2231

ميانگين حداكثر بارش 
24 ساعتة بهار

0/164660/110310/765330/04904

ميانگين درجة حرارت 
حداقل بهار

0/952570/026320/20556-0/0803

ميانگين درجة حرارت 
حداكثر بهار

0/993370/03654-0/019-0/022

درجة حرارت حداقل 
مطلق بهار

0/928330/11790/08974-0/1729

درجة حرارت حداكثر 
مطلق بهار

0/98190/10073-0/03090/03025

ميانگين درجة حرارت 
بهار

0/5375-0/47710/39165-0/0477

ميانگين رطوبت حداقل 
بهار

0/115870/872190/27532-0/0676

ميانگين رطوبت 
حداكثر بهار

0/0050/85043-0/00470/26002

0/018410/954330/133410/13448ميانگين رطوبت بهار

0/30310/25157-0/245-0/7373-تعداد روز يخ بندان بهار

ميانگين ساعات آفتابي 
بهار

0/25108-0/2024-0/1113-0/9128

0/0375-0/1561-0/2758-0/90333ميانگين تبخير بهار

ميانگين حداكثر سرعت 
باد بهار 

-0/6957-0/58830/018770/14181

ميانگين حداكثر جهت 
باد بهار

-0/07090/105320/600640/75599

             جدول 4. بارهاي عاملي روي عناصر اقليمي

قلمرو اقليمى داراي شرايط گرم و نسبتاً كم 
بارش است. در اين ناحيه، ميانگين دما 21/5 
درجة سانتي گراد، ميزان بارندگي37 ميلي متر 

و ميزان رطوبت نسبي 34/4 درصد درفصل 
بهار است
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پى نوشت
1.Principle Components Analysis
2.Clustering Analysis
3.Ward
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بهار
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جدول5. ميانگين عناصر اقليمي در نواحي اقليمي استان فارس
مآخذ: نويسندگان
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حميرا رياحى

سيد حامد شهدايى

محمد پزشكى

شهرام امامقلىعلى اصغر هاديان

محمد قنبر زاده

عبداهللا لطفى سيف اهللا رئوفى

هاجر مرادى

با 25 سال سابقة خدمت 
و مدرك كارشناسى ارشد 
در رشتة جغرافياى طبيعى 
با گرايش ژئومورفولوژى ـ 
هيدرولوژى، شاغل در 
ناحية يك سارى

با 20 سال سابقة خدمت 
و مدرك كارشناسى ارشد 

در جغرافيا، شاغل در 
شهرستان بابلسر

با 18 سال سابقة خدمت و مدرك 
تحصيلى كارشناسى ارشد جغرافيا، شاغل 

با 8 سال سابقة خدمت در شهرستان بابلسر
ــدرك تحصيلى  و م
كارشناسى ارشد جغرافيا 
در گرايش اقليم، شاغل 

در عباس آباد

با 19 سال سابقة خدمت 
ــى  تحصيل ــدرك  م و 
كارشناسى ارشد جغرافيا 
ــش برنامه ريزى  در گراي
روستايى، شاغل در ناحية 
يك سارى

با 20 سال سابقة خدمت و 
مدرك كارشناسى ارشد در 

جغرافياى سياسى، شاغل در 
سوادكوه

با 25 سال سابقة خدمت 
و مدرك كارشناسى ارشد 
جغرافيا، شاغل در تنكابن.

با 22 سال سابقة 
خدمت و مدرك كارشناسى 
ارشد جغرافيا در گرايش 
جغرافياى سياسى، شاغل 
در سارى

با 19 سال سابقة خدمت 
و مدرك كارشناسى 

ارشد جغرافيا در گرايش 
جغرافياى سياسى، شاغل 

در قائم شهر

گپ و گفتى با
 معلمان جغرافيا

 در استان 
مازندران

دكتر مهدى چوبينه
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ــت آمد تا در جمع دبيران  ــال 1389، فرصتى به دس ــنبه 14 دى ماه س سه ش
ــالن اجتماعات ادارة آموزش و پرورش منطقة  جغرافياى استان مازندران باشيم. س
شيرگاه و مسئولين صميمى و با محبت آن، ميزبان اين نشست بودند. با هماهنگيهاى 
انجام شده، در اين جلسه سرگروههاى آموزشى جغرافياى شهرستان و مناطق آموزش 
و پرورش استان شركت داشتند. در ابتدا آقاى عموزاده، رياست منطقة شيرگاه، ضمن 
خيرمقدم، مطالب مفيدى در زمينة امكانات جغرافيا در توسعة آموزشهاى عمومى ايراد 
كردند. آقاى رسولى، هماهنگ كنندة استان مازندران، هاديان، سرگروه جغرافياى 
استان و شهدايى همكار ايشان، و آقاى نريمانى، معلم جغرافياى شيرگاه، زحمت 
بسيارى براى هرچه بهتر برپا شدن اين نشست كشيده بودند. پيش از شروع جلسه، 
اطالعات مكتوب مفيدى در مورد جغرافياى شيرگاه به شركت كنندگان دادند كه به 
احترام زحمات ايشان، بخشى از اين مطالب جغرافيايى براى خوانندگان نقل مى شود. 
درخالل جلسة يك روزه، گفت وگويى با تنى چند از همكاران اين استان داشتيم كه 

مشروح آن نيز تقديم مى گردد.
موقعيت جغرافياى بخش شيرگاه

ــه و 22 دقيقة عرض  ــن 36 درجه و 11 دقيقه تا 36 درج ــيرگاه بي منطقة ش
شمالى و 52 درجه و 44 دقيقه تا 52 درجه و 53 دقيقه طول شرقى واقع شده است. 
شيرگاه در شمالى ترين قسمت شهرستان سوادكوه قرار دارد. اين منطقه از شمال به 
شهرستان قائم شهر، از جنوب به منطقة زيرآب، از شرق به منطقة دودانگة سارى و 
از غرب به بخش غربى شهرستان بابل محدود مى شود. شيرگاه داراى 2 دهستان و 
50 روستاست. دهستان شرق و غرب شيرگاه 267 كيلومتر مربع مساحت و 12 هزار 
نفر جمعيت دارد و در دهستان شرق و غرب لفور، با 222 كيلومتر مربع وسعت، هشت 

هزار نفر زندگى مى كنند.
شهر شيرگاه يكى از چهار شهر شهرستان سوادكوه است كه حدود پنج كيلومتر 
مربع مساحت و 13 هزار نفر جمعيت دارد. اين جمعيت نزديك به نيمى از جمعيت 
ــت كه از مطلوب بودن شرايط جغرافيايى  ــتان سوادكوه اس 33 هزار نفرى شهرس
شيرگاه براى سكونت حكايت دارد. شهر شيرگاه محل تالقى دو رود مهم «تاالر» 
و «كسليان» است كه اولى از منطقة آالشت و گردنه هاى دوَگل سرچشمه مى گيرد 
ــال همراه با رسوبات فراوان است؛ برعكس رود كسليان كه در  و در اغلب مواقع س
اغلب روزهاى سال آبى زالل و روشن دارد و تنها به هنگام ريزشهاى شديد جوى، 

گل آلود مى شود.
شيرگاه داراى آب و هواى خزرى است و در فاصلة 50 كيلومترى درياى خزر 
قرار گرفته است. از اين رو داراى پوشش گياهى مطلوبى است، به نحوى كه 75 هزار 
هكتار جنگل، هفت هزار هكتار مرتع، دو هزار هكتار شاليزار، 1280 هكتار باغات، 

750 هكتار مزارع گندم و جو و 23 هكتار زمين زير كشت كلزا و سويا دارد.
وجه تسمية شيرگاه

ــت و علت  بنا به اظهار اهالى محل، نام قبلى اين منطقه «خارخون» بوده اس
آن وجود خارهاى فراوان بوده كه دام داران را هنگام چراى دام دچار زحمت مى كرده 
ــت. درواقع، خارهايى كه موجب خون ريزى دست و پاى آنها مى شد، علت اين  اس
نام گذارى بوده است. اما در تغيير نام خارخون به شيرگاه چند روايت شنيدنى وجود 

دارد.
يكى آن كه با توجه به جنگلى بودن اين منطقه، بيشتر محل زيست شير ايرانى 
ــگاه يعنى محل دانش يا  ــوند «گاه» به معناى مكان و محل (مانند دانش بود و پس
ــده است. طبق روايت  ــير اطالق مى ش تعميرگاه محل تعمير) به محل زندگى ش
ديگرى، وجود گله هاى متعدد گاو در اين منطقه و عرضة محصول اصلى آن يعنى 
شير به ديگران، سبب شده است كه اين شهر را شيرگاه، به معنى محلى كه شير گاو 

فراوان دارد، نام گذارى كنند.
ــالمندان اين منطقه كه مى گويند: در  ــتان سوم حكايتى است از زبان س داس

گذشته هاى دور، روزى شيرى وحشى براى شكار گوساله اى به آن حمله مى كند و 
گاو در دفاع از گوساله اش، شكم شير را مى دراند. پس از آن، خارخون به «شير ـ گاو» 
ــود. روايت چهارم كه  تغيير نام مى يابد و به مرور زمان، «واو» به «ه» تبديل مى ش
منطقى تر به نظر مى رسد آن است كه در زبان محلى، «شير» به معنى تر، مرطوب و 
خيس به كار مى رود. با توجه به موقعيت جغرافياى اين محل كه ميزان بارش بااليى 

دارد، به آن «شيرگاه»، يعنى به محلى كه تر و مرطوب است، اطالق كرده اند.
هر كدام از اين حكايتها را كه بپذيريم، در مورد يك نكته نمى توان ترديد كرد 
و آن زيبايى اين محل و لطافت هواى آن است كه در آن، از رطوبت اشباع سواحل 
درياى خزر و يا كمبود فشار هواى ارتفاعات خبرى نيست و همة عناصر در اعتدال 
ــهر «پلها» هم مى نامند و علت آن وجود پلهاى  ــهر شيرگاه را ش قرار گرفته اند. ش
ــهر است كه به خصوص از دوران صفوى ساخته شده و  متعدد و تاريخى در اين ش
رفت وآمد ساكنين دوسوى شهر را ميسر ساخته اند. شيرگاه محل احداث تنها كارخانة 
توليد تراورس در سال 1311 شمسى در ايران است كه الوارهاى تراورس راه آهن را 
تأمين مى كرده و در حال حاضر به دليل كمتر استفاده كردن از الوار چوبى، فعاليت 

آن محدود شده است.

شركت كنندگان، در پاسخ به اين سؤال كه: «نظرتان دربارة برنامه هاى فعلى 
آموزش جغرافيا چيست»، چنين اظهارنظر كردند:

هاديان: آموزش بايد جنبة كاربردى و عملى داشته باشد و ايجاد انگيزه كند. 
ــت، ولى با  نمى توان با قاطعيت بيان كرد كه نقش و جنبة كاربردى آن چگونه اس

امكانات موجود مى تواند در مقطع زمانى فعلى تقريباً مفيد واقع شود.
شهدايى: برنامه هاى آموزشى كه در سالهاى اخير در راستاى تغيير محتواى 
كتب درسى جغرافيا اجرا شده، بسيار سودمند بوده اند. ارائة مطالب جديد و به روز نقش 

مؤثرى در ارتقاى جايگاه جغرافيا بين دانش آموزان و در جامعه خواهد داشت.
پزشكى: بيشتر توصيفى است. اگر مطالب جنبة كاربردى داشته باشند، اهميت 

و ارزش بيشترى خواهند داشت.
امامقلى: در حال حاضر علم جغرافيا به صورت كاربردى مطرح مى شود و از 
حالت محض و سنتى كه فقط به ذكر اسامى مكانها اختصاص داشت، خارج شده 
ــت. اگر به صورت كاربردى تر مطرح شود كه در جامعه ملموس باشد و به سوى  اس

مديريت محيط هدايت شود، جايگاه بهترى خواهد يافت.
ــش IT در فرايند يادگيرى و حذف  ــنايى همة همكاران با نق قنبرزاده: آش

سؤاالت جغرافيا برنامة فعلى را غنى تر مى سازد.
لطفى: خوش بختانه روند كاربردى ترى در فرايند ياددهى و يادگيرى نسبت به 
دهه هاى گذشته پيدا كرده است، اما تا رسيدن به شرايط آرمانى و تحقق خواسته هاى 
علمى، مسيرى طوالنى درپيش است كه با تالش دبيران و كارشناسان اين رشته، 

مسلماً برآورده خواهد شد.
رئوفى: با توجه به پيشرفتهاى علمى حال حاضر، كافى نيست.

ــته و درس و كاربردى بودن آن در تمام  رياحى: با توجه به اهميت اين رش
دوره هاى زندگى و در همة سازمانها و ادارات، متأسفانه توجه اساسى صورت نپذيرفته 
است و هنوز برنامه هاى فعلى آموزش جغرافيا فقط جنبة حفظ كردن مطالب را دارد. 
هنوز اين درس با پرسش و پاسخهاى شفاهى يا كتبى ارزيابى مى شود، در صورتى 
كه بايد در روند آموزش جغرافيا تغيير صورت پذيرد و بيشتر جنبة ميدانى و مشاهده اى 

داشته باشد.
مرادى: آموزش كاربردى تر شده و كتابهاى جغرافيا بسيار باكيفيت هستند. البته 
كتاب جغرافياى پيش دانشگاهى جاى بحث دارد، چرا كه اين كتاب مباحث زيادى 

دارد، ولى خيلى مختصر به آنها پرداخته شده است.
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نگرفتن پژوهشهاى جغرافيايى در سطح استان.
لطفى: در دست رس نبودن نرم افزارهاى آموزشى؛ كمبود تصاوير، اطالعات 
و آمارنامه هاى به روز در كتاب؛ كمبود تجهيزات تصويرى (پروژكشن) در كالسهاى 
ــى در زمينة آموزش جغرافيا بين  ــى براى پيشبرد و هم انديش ضمن خدمت آموزش

همكاران.
رئوفى: نامناسب بودن نقشه ها و موجود نبودن نرم افزار تخصصى كه تهية 

آن هزينة بااليى دارد.
ــته باشد،  رياحى: معلم مى تواند با حداقل امكانات حداكثر بهره ورى را داش
ولى با توجه به شيوه هاى جديد آموزشى، معلمين بايد آموزش الزم را براى تهيه و 
ساخت نرم افزارهاى آموزشى و محتواى الكترونيكى ببينند تا بتوانند درك مطلب را 

ملموس تر كنند.
مرادى: در بعضى از مدارس ما حتى يك رايانه براى آموزش مفاهيم جغرافيايى 
در اختيار دبير قرار نمى دهند. حتى از نقشه و كره هم خبرى نيست. درحالى كه براى 

بسيارى از كارهاى پيش پا افتاده، هزينة زيادى صرف مى شود.
در سؤال بعدي از جمع پرسيده شد، به نظر شما محتواي كتب درسي جغرافيا 
چه مشكالتي دارد؟ اين سؤال از اين رو مطرح شد كه در بازديدهايي كه از مناطق 
ــتانها داشتيم، اغلب همكاران به مشكالت محتواي كتب فعلي جغرافيا اشاره  و اس
ــتيم مصاديق اين مشكالت را بيان كنند،  مي كردند، اما زماني كه از آنها مي خواس
به غير از كليات و يا موارد بسيار جزئي هيچ گاه به رويكردها، ديدگاهها و تفاوتهاي 
فلسفي آموزشهاي جغرافيا اشاره اي نمي كردند. حال ببينيم همكاران پاسخ دهنده در 

اين زمينه چه بيان داشته اند: 
هاديان: محتوا به خصوص بايد از جنبه هاي كاربردي و عيني، به ويژه در بخش 
روستايي، شهري، محيط زيست و گردشگري به روز باشد و دانش آموز را با موضوعات 

كتاب درگير كند.
شهدايي: كتب درسي جغرافيا در سالهاي اخير تغييرات بسيار خوبي داشته اند 
و با رفع برخي اشكاالت علمي، تصويري، تايپي و... بربار علمي كتب افزوده مي شود. 
ناهماهنگيهايي نيز در برخي مطالب كتب درسي جغرافيا در پايه هاي متفاوت مشاهده 

مي شود.
پزشكي: برخي مباحث بسيار سطحي  و آسان بيان شده اند، در حالي كه حداقل 
ــدارس، با مفاهيم خاص و تخصصي بيان  ــته هاي ديگر علمي در م بايد مانند رش

مي شدند.
امامقلي: در حال حاضر محتواي كتب درسي از حالت فقط دانش كه در زمان 
ــامي اختصاص داشت، خارج شده و در حال حاضر به صورت  قديم فقط به ذكر اس
ــت. در آينده، با توجه به پيشرفتهاي علمي ساير رشته ها، اگر جغرافيا  كاربردي اس

هم گام با بقية رشته ها حركت نكند، باز هم به صورت سنتي خواهد بود.
قنبرزاده: سعي شود مفاهيم جغرافيايي به شيوه هاي علمي بيان شوند تا زمينه 

براي پژوهش و تحقيقات به وجود آيد.
لطفي: ترديدي نيست كه روند بهتري در محتواي كتب درسي پيدا شده است، 
ــد برخي مفاهيم كتاب به تعمق بيشتري نياز دارند و بايد از همة  اما به نظر مي رس

امكانات و فعاليتهاي تحليلي، علمي و كاربردي در جغرافيا بهره مند شد.
رئوفي: آمارها نامناسب و گاه قديمي هستند.

ــورها و موارد خارجي زده شده  رياحي: بهتر بود به جاي مثالهايي كه از كش
است، بيشتر مثالهاي داخلي كشور خودمان عنوان مي شد. بحثهايي مثل آلودگيها، 

هدررفتن آب و... را مي توانستند مطرح كنند.
مرادي: در صفحه هايي از كتاب اشتباه چاپي به چشم مي خورد كه علي رغم 
تذكر در مورد آنها، هنوز اصالح نشده اند. مثًال بحث نشست هوا در كتاب جغرافياي 
دوم انساني نشست ذكر شده است. نقشه ها هم جاي بحث دارند. بعد از برنامه هاي 
ــي و محتواي كتب جغرافيا و مشكالت آنها، به سراغ «رشد آموزش جغرافيا»  درس
رفتيم و نظر شركت كنندگان را دربارة آن جويا شديم. اولين سؤال اين گونه مطرح شد: 

«نظرتان دربارة مجلة رشد آموزش جغرافيا چيست؟»
ــت، ولي  هاديان: اين مجله حاوي موضوعات و منابع متنوع و كاربردي اس
ــت همكاران در سطح كشور نمي رسد. بنابراين  ــاس مي شود، به موقع به دس احس
ــود، در سطح استان از منابع كافي در نحوة توزيع مناسب بهره گرفته  توصيه مي ش

شود.

ــكالت حرفه اى خود را در زمينة  ــپس از شركت كنندگان خواسته شد مش س
آموزش جغرافيا بيان كنند. پاسخ همكاران چنين بود.

ــايل كمك آموزشى و فناورى بايد در سطح  هاديان: در درجة اول ابزار و وس
ــئولين به عنوان يك وسيلة كمك آموزشى با اهميت  مدارس و براى مديران و مس
معرفى شود. هم چنين، بايد براى روشهاى نوين تدريس، به عنوان مثال كاربرد IT و 

غيره، در ارزش يابى نمره منظور گردد.
شهدايى: بسيارى از مشكالت حرفه اى در زمينة آموزش جغرافيا در ارتباط با 
مشكالت موجود در آموزش و پرورش هستند و رفع مشكالت ساختارى آموزش و 
پرورش مى تواند مشكالت آموزشى جغرافيا را نيز رفع سازد. ازجمله مشكالت قابل 
ذكر مى توان به عدم توجه به برخى دروس مانند جغرافيا، مشكل كنكور و ناآشنايى و 

بى عالقگى برخى دبيران اشاره كرد.
پزشكى: كمبود تجهيزات و امكانات نرم افزارى و سخت افزارى.

امامقلى: بيشتر اطالعات جغرافى دانها و جغرافى خوانها به صورت نظرى است 
و اطالعاتشان به روز نيست. اگر در زمينة آموزش جغرافيا، اطالعات معلمان به روز 

باشد و از انواع نرم افزارهاى آموزشى استفاده كنند، مشكالت نيز برطرف مى شوند.
قنبرزاده: فقدان ابزار الزم براى انجام برخى فعاليتهاى آموزشى كه ناشى از 

محدوديت و كمبود هزينه هاى مالى است.
ــى، خصوصاً بحث كارگاههاى  لطفى: كمبود تجهيزات و ابزار نوين آموزش
آموزش جغرافيا؛ محدود بودن فضاى كالس و زمان آموزش براى عملياتى كردن 
ــته هاى آموزشى؛ عينيت بخشيدن و تبلور جغرافيا در ذهن مديران مدارس و  خواس

حوزه هاى ستادى.
رئوفى: عدم توجه به درس جغرافيا در مدارس و زائد دانستن آن.

رياحى: كمبود يا بهتر گفته شود، مساعدت نكردن رده هاى متفاوت مسئولين 
ــه، و  ــه يا خارج از مدرس ــى و برقرارى امكانات در فضاى داخل مدرس ــراى برپاي ب

كم اهميت دادن به اين درس در بين رشته هاى علوم پايه.
مرادى: همكارى نكردن بعضى مديران محترم مدارس در برگزارى اردوهاى 
علمى (البته به شخصه از مديرانم راضى هستم)، و نيز كمبود فضاهاى آموزشى در 

مدرسه و آزمايشگاه براى نگه دارى دست ساخته ها، فيلم ها و...
ــركت كنندگان در اين بحث درميان گذاشته شد،  سومين موضوعى كه با ش
ــتيهاى آنان در زمينة آموزش جغرافيا بود؛ اگرچه برخى از  موضوع كمبودها و كاس
اين عزيزان در پاسخ به سؤاالت قبلى به نوعى به آن اشاره داشتند. اما بشنويم پاسخ 

اين سؤال را:
هاديان: در درجة اول الزم است، نگاه و نگرش مسئولين نسبت به آموزش 
جغرافيا و اهميت آن مثبت باشد. وسايل و ابزار مورد نياز براى اجراى روشهاى تدريس 

هم بايد مهيا شود.
شهدايى: محدوديت منابع آموزشى مفيد در زمينة جغرافيا؛ فقدان مدلهاى 
ــت  ــى؛ عدم حمايت از نيروهاى خالق در اين زمينه؛ عدم درك درس كمك آموزش
ــى در زمينة جغرافيا؛ كمبود وقت؛  برخى مديران از اهميت IT و ابزار كمك آموزش

حجم زياد برخى از كتب.
پزشكى: كم اهميت دادن به اين علم و عدم همكارى مسئولين مربوطه در 

انجام بازديدها و برگزارى اردوهاى علمى.
امامقلى: با كمبودهايى در زمينة وسايل كمك آموزشى، انواع نقشه و ماكت، 
ــى دى هاى آموزشى، و مهم تر از همه، آزمايشگاه  فيلم آموزشى، انيميشن، انواع س
جغرافيا روبه رو هستيم. از آن جا كه به نظر همة علماى جغرافيا «طبيعت آزمايشگاه 
جغرافياست»، بنابراين حداقل سالى چندبار كالسهاى درس در طبيعت برگزار شوند. 

اين شيوه در بسيارى از كشورهاى ديگر نيز اجرا مى شود.
قنبرزاده: نبود آزمايشگاه براى جغرافيا؛ فقدان انجمنهاى جغرافيايى؛ انجام 

شهدايى: بسيارى از مشكالت حرفه اى در 
زمينة آموزش جغرافيا در ارتباط با مشكالت 
موجود در آموزش و پرورش هستند و رفع 

مشكالت ساختارى آموزش و پرورش مى تواند 
مشكالت آموزشى جغرافيا را نيز رفع سازد
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ــد آموزش جغرافيا منبعي معتبر در راستاي آموزشي  شـهدايي: مجلة رش
جغرافياست و با توجه به محدود و انگشت شمار بودن اين نوع مجالت تخصصي، 

بسيار كاربردي است.
ــت. مطالب مورد نياز معلم را در اختيارش  پزشـكي: مجله بسيار خوبي اس
مي گذارد. اگر در هر شماره، بخشي به عنوان معرفي سايتهاي جغرافيايي اختصاص 

يابد، بهتر است.
امامقلي: مجلة آموزشي خيلي خوبي است و اطالعات به روز و مقاالت علمي 

خوبي كه زيرنظر استادان توليد شده اند، منتشر مي كند.
قنبرزاده: در تمام سطوح جغرافيايي، ديدگاه هاي بسيار مطلوبي دارد.

لطفي: انتشار «رشد آموزش جغرافيا» نشانة اهميتي است كه به تعالي رشد 
علم جغرافيا داده مي شود. در اين مجله، دبيران فرهيخته راهكارهاي آموزشي، علمي 

و تجربي خود را به مخاطبان محترم ارائه مي دهند.
ــود مقاالت چاپ شده هر چه بيشتر با  ــت. توصيه مي ش رئوفي: مطلوب اس

تدريس مطالب درسي تناسب داشته باشند.
رياحي: مجله اي مناسب براي ارتقاى سطح علمي دبيران اين رشته است.

مرادي: براي من بسيار جذاب است و تقريباً تمام شماره هاي آن را تا به حال 
مطالعه كرده ام. از دست اندركاران آن بسيار سپاس گزارم.

سؤال بعدي اين بود كه: «مجلة رشد آموزش جغرافيا در بهبود برنامة درسي چه 
نقشي مي تواند داشته باشد؟» شركت كنندگان چنين پاسخ دادند: 

هاديان: نقش بسيار مؤثر. چون در راستاي كتب درسي جغرافياست و خواننده 
از دانش آموز و معلم گرفته تا دانشگاهيان، مي توانند استفادة الزم را از آن ببرند.

شهدايي: در صورتي كه مقاالت مجلة رشد آموزش جغرافيا در ارتباط مستقيم 
با مطالب كتب درسي جغرافيا باشند و به رفع مشكالت همكاران در زمينة آموزش 

مطالب مطرح شده در كتب درسي بپردازند، بسيار مفيد و سودمندتر خواهد بود.
پزشكي: در برخي جنبه هاي درسي، مي تواند به عنوان يك منبع كمك آموزشي 

خوب مورد استفاده دبيران و دانش آموزان و غيره قرار گيرد.
امامقلي: مجلة رشد آموزش جغرافيا، چون با توجه به اطالعات كامل و زيرنظر 

افراد مجرب هئيت تحريريه تهيه مي شود،  در نتيجه مفيد واقع مي گردد.
قنبرزاده: يافته هاي پژوهشي را در اختيار معلم قرار مي دهد.

ــب نياز خود و با توجه به شرايط كالس و  لطفي: هر دبيري مي تواند برحس
نياز دانش آموزان، از مضامين و مطالب آن استفاده كند و زمينه هاي فكري آن را به 

دانش آموزان يا همكاران انتقال دهد.
رئوفي: در صورت همراه شدن با سي دي بهتر خواهد بود.

رياحي: به نسبت براي من مناسب است.
مرادي: هم مطالب و هم تصاوير آن مي تواند نقش بسيار مهمي در باالبردن 

كيفيت آموزشي دبيران و دانش آموزان ايفا كند.
از شركت كنندگان در اين برنامه پرسيده شد: «از رشد آموزش جغرافيا در زمينة 
كمك به معلمان چه انتظاراتي داريد؟» اين سؤال به منظور جمع آوري ديدگاهها و 
ــد تا براساس يافته هاي آن بتوان در سازمان دهي  نظرات مخاطبان مجله انجام ش

محتواي مجله تجديدنظر و تغيير الزم را به عمل آورد. پاسخها از اين قرار بودند: 
ــي كه احساس مي شود اكثر  هاديان: به آن بخش از موضوعات كتاب درس
دبيران از نظر ارائة موضوع، و تجزيه و تحليل در كالس درس مشكل دارند، بپردازد 

و روشهاي يادگيري و تدريس را به دبيران معرفي كند.
شهدايي: مقاالت مجله بيشتر در زمينة معرفي و ساخت ابزار كمك آموزشي 
ــترها و چارتهاي  ــة جغرافيا، پوس ــي در حيط ــا، نرم افزارهاي كمك آموزش جغرافي

كمك آموزشي در جغرافيا هستند كه با كتاب و تدريس معلمان ارتباط مستقيم دارد.
پزشكي: اگر در زمينة مطالب درسي مقاالتي ارائه شوند، كمك مؤثري به 
معلمان خواهد بود. گاهي برخي موضوعات خارج از مفاهيم كتابهاي درسي دبيرستان 

هستند كه البته براي معلمان خوب، اما براي دانش آموزان كمي سنگين است.
امامقلـي: با توجه به اختصاصي بودن مجله، انتظار مي رود بهترين مقاالت 

علمي و كاربردي در آن درج شود.
قنبرزاده: راهنماي كمك آموزشي معلمان باشد و به بررسي روشها و فنون 

جغرافيا در پايه هاي گوناگون تحصيلي بپردازند.
ــن تدريس، آخرين اخبار و  ــيوه هاي نوي لطفي: انتظار مي رود كه بهترين ش

اطالعات به دست آمده از پژوهشها و تحقيقات، و جديدترين منابع و يافته ها را، با 
كنكاشي در مطالب آنها، در اختيار عالقه مندان قرار دهد.

رئوفي: انتشار مقاالت جديد.
ــؤاالت استاندارد و توضيح روش طرح اين گونه سؤاالت در  رياحي: طرح س
درس جغرافيا، و آموزش نوشتن طرح درس در زمينة جغرافيا. در ضمن، تبليغ براي 
بها دادن به اين رشته، حتي براي معلمين الزم و ضروري است تا رشتة خود را كمتر 

از ساير رشته ها، به خصوص رشته هاي علوم پايه ندانند.
مرادي: از مطالب و اطالعات به روز بهره بگيرد؛ براي معرفي مكانها از تصاوير 
جذاب بيشتري استفاده كند؛ طرح درس و روشهاي نوين تدريس را در اختيار دبيران 

قرار دهد.
آخرين پرسشي كه در اين نشست مطرح شد، چنين بود: «داليل عدم رغبت 
همكاران براي نوشتن مقاله در مجلة رشد آموزش جغرافيا چيست؟» پاسخها در نوع 
خود بسيار جالب و شنيدني بودند. شايد پاسخ به اين پرسش از بهترين بخشهاي اين 

مصاحبه تلقي شود. به اين پاسخها توجه كنيد: 
ــود ارتباط دبيران با مجلة رشد و هم چنين «دفتر  ــاس مي ش هاديان: احس
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي» ضعيف است. بايد بين اين دو بخش پل ارتباطي 
ايجاد كرد. بايد براي شركت بيشتر دبيران در اين امر انگيزه به وجود آورد و به اين 
منظور، برگزاري جلسات توجيهي، با سرگروه هاي درسي در استانها و در شهرستانها 

مفيد خواهد بود.
شهدايي: حمايت مالي و تشويق مناسب با توجه به ميزان زحمت همكاران 

براي تهية مقاله.
پزشكي: زمان زيادي طول مي كشد تا مقاله اي كه مي فرستيم، چاپ شود. اگر 
تعداد صفحات آن را زياد كنيد، شايد اين مشكل برطرف شود. اگر بعد از چاپ مقاله به 

دبيران پرداختي انجام گيرد، اشتياق آنان را براي همكاري بيشتر مي كند.
امامقلي: هم مي ترسند و هم وقت و زمان كافي براي انجام اين كار را ندارند. 
مهم تر از همه، سخت گيريهاي هيئت تحريرية رشد آموزش جغرافيا در انتخاب مقاله 

براي چاپ است.
قنبرزاده: سعي كنيد در تهيه، جمع آوري و تدوين مطالب مجله، از عكسهاي 

رنگي بيشتري استفاده شود.
لطفي: ناآشنايي همكاران با نحوة ارائة مقالة علمي، آن گونه كه مورد انتظار 
ــيار دير درج مي شوند و يا اصًال درج  ــت. شايد به همين دليل برخي مطالب بس اس

نمي شوند. برخي دبيران نمي دانند چه موضوعاتي را بايد مورد توجه قرار دهند.
رئوفي: بي توجهي به درس جغرافيا در مدارس.

ــايد همان كم توجهي به اين رشته و ناكارايي اين  رياحي: يكي از داليل ش
رشته باشد. زيرا نمي توان گفت عالقه يا فرصت يا علم الزم را ندارند.

مرادي: كمبود وقت، درگيري و مشغلة فكري زياد معلمان؛ به خصوص دبيران 
مرد.

آن چه مالحظه كرديد، گپ و گفتي با سرگروههاي آموزشي جغرافيا در استان 
مازندران بود كه به مناسبت نشست يك روزه آنها در منطقة شيرگاه، در نيمة دي ماه 
سال 1389 صورت گرفت. در اين مختصر به هيچ عنوان قصد موشكافي و يا تحليل 
نتايج به دست آمده از اين گفت وگو مدنظر نبوده است و نظرات اين عزيزان بدون 
هيچ كم و كاستي مطرح شد. اما اگر براي خوانندگان و يا خود اين عزيزان فرصتي 
ــؤاالت و پاسخهاي ارائه شده را مجدداً مورد بررسي قرار  وجود دارد، رابطة ميان س
دهند. نظارت 9 نفر از سرگروههاي آموزشي جغرافيا در يكي از استانهاي برخوردار، با 
ميانگين حدود 20 سال سابقة آموزشي، به لحاظ اعتبار و روايي تعميم نظراتشان به 
جامعة دبيران جغرافيا، قابل اعتناست و نمي توان از كنار آن بي تفاوت گذشت. به اميد 

رفع كاستيها و تأمين نظر همة مخاطبان مجله.

لطفي: انتشار «رشد آموزش جغرافيا» نشانة 
اهميتي است كه به تعالي رشد علم جغرافيا 
داده مي شود. در اين مجله، دبيران فرهيخته 
راهكارهاي آموزشي، علمي و تجربي خود را 
به مخاطبان محترم ارائه مي دهند
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گروه جغرافياى دفتر برنامه  ريزى و تأليف اخبار جغرافيــــــايى

سوميــــــــن همايــــ
«دبيرخــانة راهبرى جغرافيــ

ــطه كشور»  سـومين همايش «دبيرخانة راهبرى جغرافياى متوس
ــوم آذر ماه سال 1389 با حضور سرگروه هاى محترم  در روزهاى اول تا س
ــگ و تمدن ايران  ــور، در پايتخت فرهن ــر كش ــطة سراس جغرافيايى متوس

ــد.  ــالمى، اصفهان برگزار ش اس
ــرم «ادارة كل آموزش و  ــئولين محت ــخنرانى مس همايش با حضور و س
ــد. پس از آن، دو كارگاه آموزشى توليد فيلم  ــتان اصفهان» آغاز ش پرورش اس
كوتاه آموزشى كه فراخوان دبيرخانة در سال جارى است، با تدريس متخصص 
توليد فيلم كوتاه، برگزار شد. هدف از برگزارى اين دو كارگاه، عبارت بود از: 

ــطح مدارس  ــود كيفيت آموزش جغرافيا و تحقق اهداف آن در س • بهب
كشور.

• افزايش مهارت دبيران جغرافيا در توليد محتواى چند رسانه اى.

ــيوة استفادة بهينه از گوشى همراه و رايانه توسط همكاران و  • ترويج ش
دانش آموزان در راستاى درك مفاهيم جغرافيايى.

• ترغيب، تشويق و ايجاد رقابت سازنده بين همكاران به منظور استفاده 
از روشهاى جديد تدريس جغرافيا.

ــريعتر  ــوزش جغرافيا و كمك به درك س ــش جذابيت كالس آم • افزاي
مفاهيم جغرافيايى.

در اين راستا، شيوه نامة اجراى فراخوان و جدول تقسيمات استانى مفاهيم 
درسى كتاب جغرافياى 2 تهيه و به سرگروه هاى استانها تحويل شد. در ادامه، 
ــر نظرى وزارت آموزش  ــور جناب آقاى عرفى، مدير كل محترم «دفت با حض
ــئولين برقرار و نظرات انتقادى و  ــرگروه ها و مس و پرورش»، تعامل بين س
ــتانها به ايشان اعالم شد. در پايان روز اول، اصفهان گردى  پيشنهادى اس
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ــــــــــــــــــش 
ـــــــاى متوسطه كشور» 

ــنايى با  ــهر اصفهان در محورهاى تاريخى و آش ــناخت زيبايى هاى ش وش
ــهرى اصفهان، انجام گرفت. مبلمان ش

ــتانى  در روز دوم همايش، بازديد علمى از محور جغرافيايى-باس
ــز كارآفرينى  ــنعليان، رئيس مرك ــر حس ــا حضور دكت ــان، ب نطنز- كاش
ــنايى همكاران با  ــناس، براى آش ــتان ش ــگاه اصفهان و زمين باس دانش

ــمان) انجام پذيرفت. ــايت ويژة اريس قدمت فرهنگ و تمدن ايران (س
ــتان شناسى  ــى تأليف كتاب اس ــة بررس ــبه جلس ــوم همايش روز س
ــزى و تاليف  ــاون دفتر برنامه ري ــاى اميرى نيا، مع ــور جناب آق ــا حض ب
ــكالت تأليف كتاب  ــئول گروه جغرافيا براى حل مش ــى و مس كتب درس
ــتان  ــرو در تأليف و دوازده اس ــتان پيش ــش اس ــت تا ش اختصاص داش
ــى را مطرح  ــتان شناس ــائل مربوط به تأليف كتاب اس ــة دوم، مس مرحل
ــود.  ــى، تمهيدات الزم براى تأليف كتاب اتخاذ ش ــد و با هم انديش كنن

ــرگروه ها را در خصوص  ــرى، س ــر دبيرخانة راهب ــه، دبي ــه جلس در ادام
ــورى توليد  ــاى دبيرخانه توجيه كرد تا اين عزيزان فراخوان كش برنامه ه
ــابقه،  ــم جغرافيايى، فراخوان هاى مس ــى مفاهي ــاى كوتاه آموزش فيلم ه
ــز، تكميل جداول  ــير عكس هاى جغرافيايى، و ني ــاب خوانى و تفس كت
ــا، تعداد  ــداد بازديد ه ــداد اعضاى گروه، تع ــداول تع ــد ج الزم (مانن
ــركت  ــورد ارزيابى، تعداد ش ــى م ــاى امتحان ــداد برگه ه ــران، تع دبي
ــها  ــا، تعداد گردش هاى علمى، تعداد طرح درس ــدگان در فراخوان ه كنن
ــده در گروه براى  ــى توليد ش ــيوه جديد و تعداد فعاليت هاى درس به ش
ــتاى ارائة راهكار و كاهش  ــنايى با وضعيت جغرافياى كشور در راس آش
ــام دهند. در  ــال انج ــود) را با وحدت رويه در طول س ــكالت موج مش
ــت قطع نامه پايانى  ــد و قرائ ــه اختتاميه برگزار ش پايان همايش، جلس

ــت. ــام گرف ــش انج هماي
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ــده ايام عيد  ــف و مقارن با فرخن ــال همت و تالش مضاع در س
ــى  ــرگروههاى آموزش ــومين همايش س ــعيد قربان و عيد غدير، س س
ــنبه، سه شنبه  ــتانهاى كشور در روزهاى دوش اس ــطة  جغرافياى متوس
ــه ميزبانى «دبيرخانه  3 آذر ماه 1389، ب 1 تا  ــنبه در تاريخ  و چهارش
ــالمى -  ــدن و فرهنگ ايران اس ــا» در پايتخت تم ــرى جغرافي راهب
ــى  ــا هدف هم انديش ــن همايش ب ــد. اي ــان - برگزار ش ــهر اصفه ش
ــرى به  ــه راهب ــد دبيرخان ــاى جدي ــوص برنامه ه ــرگروهها در خص س
ــه لطف الهى  ــى و بازديد علمى ب ن ــى و فعاليت ميدا ــورت كارگاه ص
ــن در همايش، ضمن  ــان حاضري ــام پذيرفت. در پاي ــا موفقيت انج ب
ــراى برنامه هاى جديد در  ــراى اج ــى همه جانبة خود ب ــالم آمادگ اع
ــه نظرات، ديدگاهها و  ــت آموزش جغرافيا، نقط ــوص افزايش كيفي خص

ــد:  ــالم مى دارن ــر اع ــرح زي ــه ش ــب 17 بند ب ــارات خود را در قال انتظ
ــاعات تدريس درس جغرافيا  ــالم عدم رضايت از كاهش س 1 • اع

ــان. در برخى مدارس به ويژه تيز هوش
ــنودى از افزايش ساعات گروههاى آموزشى  2 • ضمن اعالم خوش
ــاعات گروههاى آموزشى  ــبت به سال گذشته، درخواست افزايش س نس

ــقف 3 درصد مقرر در قانون مصوب آموزش و پرورش. تا س
ــبت به كتاب  ــى نس ــتان شناس ــه به افزايش كتاب اس ــا توج 3 • ب
ــى و  ــتان و ورود اين كتاب به مباحث جديد جامعه شناس ــاى اس جغرافي
ــت افزايش ساعت تدريس اين كتاب از يك ساعت به  تاريخى، درخواس
ــاب، از پنج نمره به هفت  ــاعت و افزايش نمرة مربوطه به اين كت دو س

ــت. ــيار ضرورى اس نمره كه بس
ــطح  ــرى المپياد جغرافيا در س ــه جانبه و سراس ــزارى هم 4 • برگ
ــه المپياد  ــورى ب ــور و اعزام منتخبين كش ــطة كش ــوزان متوس دانش آم

ــا. ــى جغرافي جهان
ــتة ادبيات  ــرايط هدايت تحصيلى دانش آموزان به رش 5 • بهبود ش

ــته. ــاعد تر به اين رش ــانى و جذب دانش آموزان مس و علوم انس
ــواالت آزمونهاى هماهنگ  ــازى در بانك س 6 • بازنگرى و نوس
ــته تر  ــه انتخاب افراد شايس ــتر ب 2 و توجه بيش ــى  ــى جغرافياي و نهاي

ــواالت اين آزمونها. براى طراحى س

ــى براى كاهش روند  ــه به انجام اقدامات عمل ــش توج 7 • افزاي
ــژه جغرافيا در  ــى دروس، به وي ــت تحصيلى در تمام ــد اف ــه رش رو ب

ــور. ــطح كش س
ــت تحصيلى  ــراى كاهش فاصله كيفي ــام اقدامات موثر ب 8 • انج

ــور. ــطح كش ــر و دختر در س بين دانش آموزان پس
ــى و حوزه اختيارات و  ــاز تعريف جايگاه گروههاى آموزش 9 • ب

ــور. ــرورش كش ــوزش و پ ــام آم ــا در نظ ــى آنه ــدرت عمل ق
ــتانهاى  10 • حمايت همه جانبة ادارت كل آموزش و پرورش اس

ــتان. ــى در آن اس ــتان شناس ــور از تيم تأليف كتاب اس كش
ــراى منتخبين  ــى) ب ــورى (وزارت ــر نامة كش ــدور تقدي 11 • ص

ــورى دبيرخانه هاى راهبرى. ــابقات كش مس
ــوم  ــخ و عل ــا، تاري في ــى دروس جغرا ــئون علم ــت ش 12 • رعاي
ــن دروس در كنكور  ــده از اي ــهاى طرح ش ــى در تعداد پرسش اجتماع
ــاعات تدريس اين دروس در دورة  ــرى، با توجه به حجم و س سراس

ــطه. متوس
ــن خدمت و برگزارى دوره هاى  ــت نظام آموزش ضم 13 • تقوي

ــد. ــود دارن ــترى وج ــتانهاى كه دبيران غير مرتبط بيش متعدد در اس
ــود  موج ــاى  كتابه ــارى  آم و  ــى  كم ــواى  محت ــالح  اص  •  14

ــا. جغرافي
ــم دانش آموزان در كالس، به ويژه در برخى  ــش تراك 15 • كاه
ــى و تربيتى ايجاد كرده است. ــكالت فراوان آموزش ــتانها كه مش اس

ــام بازديدهاى ميدانى و  ــى و اجرايى از انج ــت قانون 16 • حماي
ــا. ــس دروس جغرافي ــى در تدري علم

ــراى بهبود  IT ب ــات  ــه امكان ــهاى درس ب ــز كالس 17 • تجهي
ــوزش. ــت آم كيفي

ــوز و زحمتكش  ــئولين دلس در پايان از تالش و توجه تمامى مس
ــكر  ــور كمال قدردانى و تش ــطوح كش آموزش و پرورش در تمامى س
ــاى  ــاى گروهه ــات و برنامه ه ــم اقدام ــد. اميدواري ــل مى  آي ــه عم ب
ــود، به بهبود  ــكالت موج ــى جغرافيا بتواند، عالوه بر رفع مش آموزش

ــد. ــك كن ــالميمان كم ــة اس ــى جامع ــى و تربيت ــرايط علم ش

ـــانى  قطع نامةپايـــ
سومين همايـــــش
ــاى  سرگروه هاى جغرافي
متوسطــــــة كشور
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سفـــــــــــــــــــــــــر 
به مرنجــــــــــــــــــــاب

ــيد با  ــديم. جائيكه خورش ــنبه 22 مهر وارد راه خاكي مرنجاب ش پنجش
ــمان ـ نه اين الية غبارآلودي كه شبهاي  ــكوتش، و آس ــب با س غروبش، ش
تهران را تيره تر مي نمايد ـ بلكه آسمان به معناي حقيقي كلمه، با ستاره و ماه، 

نگيني بر سينة كهكشان داشت.
ــروع شد، و  ــكوپ را جاگذاري كرديم و رصد ش ــتقرار، تلس به محض اس
حقيقتًا «شنيدن كي بود مانند ديدن». آن لحظه كه ستارة قطبي پيدا مي شود، 
ــان راه شيري به چشم مي آيد، قلب قويي شروع به تپيدن مي كند (دب  كهكش

اصغر) و مردي كمان به دست آن دورها را نشانه مي رود (دب اكبر).
ــاعت از آمدنمان نگذشته بود كه ماه رفت. سرد بود. جانوران  هنوز دو س

زيادي از دور و برمان رد مي شدند؛ روباه، خفاش، موش كور و... .
مشتري با سه قمر كه با تلسكوپ هم به زحمت ديده مي شدند، باال آمده 

بود و مشتري مي طلبيد.
ــيب در  ــاعت 7 بود كه از تپه باال رفتيم. ش صبح روز بعد نزديكيهاي س
ــتي، نصفش را برمي گشتي و در  حدود 90 درجه بود و هر قدمي كه برمي داش
ــم كار مي كرد  زمين فرو مي رفتي. اما آن طرف تپه دنياي ديگري بود؛ تا چش
زيبايي بود. افق به طرز شگفت انگيزي نزديك مي نمود، و كوير تازه آن كويري 

شده بود كه تصورش را داشتيم.
ــراي معروف و محبوب مرنجاب  ــت سري نيز به كاروان س در راه بازگش
ــرا در سال 1012 هـ .ق توسط شاه عباس ساخته شده  زديم. اين كاروان س
ــرا و آجركاري هاي بسيار زيبايش به مرور  ــت. ديوارهاي خارجي كاروان س اس
ــهاي مرمت شده  ــده و در حال حاضر در حال مرمت اند. بخش زمان تخريب ش

ميزبان مهمانان مرنجاب هستند.
ــه عبارت ديگر عبور از  ــه، بازديد از درياچة نمك قم بود؛ ب ــن برنام آخري
ــتقرار در منطقة گرم  ــط آن. چرا كه اين درياچه با وجود امالح فراوان و اس وس
ــال غالبًا فاقد آب است و عمق آب آن در زمستان نهايتًا  ــك در طول س و خش

به نيم متر مي رسد.
مريم جواديان سالم

دانشجوي سال سوم مهندسي معماري
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مجله ي علمي و پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
سي و هفتمين شماره ي مجله ي علمي و پژوهشي"جغرافيا و برنامه ريزي 

محيطي" دانشگاه اصفهان، دربهار 1389 با اين مقاالت منتشر شد:
 احتمال تواتر و تداوم يخ بندان هاي زودرس و ديررس در شهر زنجان

 تأثير عوامل اكوژئومورفولوژيك بر كيفيت شيميايي آب
ــاورزي  ــتعد كش  ارزيابي توان اكولوژيك محيط براي تعيين مناطق مس

  GISبا استفاده از
ــعه در شهرهاي مناطق خشك با تأكيد بر  ــي ميزان پايداري توس  بررس

مؤلفه هاي زيست محيطي
ــتفاده از روش  ــداري ژئومورفولوژيك گردنة صائين با اس ــي ناپاي  بررس

آنباالگان
 براورد تابش كلي خورشيد در سطح افقي زمين در اصفهان

ــاختي اردبيل با  ــل ژئومورفولوژيك چالة زمين س ــر تكام ــي نو ب  نگرش
رويكرد آمايش سرزمين

رشد آموزش جغرافيا مطالعه ي اين مجله را به استادان، دبيران، دانشجويان 
رشتة جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

حفاظت مناطق كارست و غارها
مؤلف: دكتر رضا خوش رفتار

ناشر: حق شناس
نوبت چاپ: اول/ 1389

قيمت: 2400 تومان
ــت و غارها، افزايش  ــف كتاب حفاظت مناطق كارس ــدف اوليه در تألي ه
آگاهي در زمينة ارزش ها و وضعيت حفاظت مناطق  كارست و غارها با تأكيد بر 
پارك هاي ملي، ساير مناطق حفاظت شده و ژئوسايت هاي پراكنده است. اين 
ــي است كه بسياري از مسائل مربوط به حفاظت از مناطق  كتاب، اولين تالش
ــبتًا كوچك به زبان فارسي ارائه مي كند.  ــت و غارها را در يك كتاب نس كارس
ــتم هاي كارست و غارها را  اين راهنمايي ها آگاهي هاي عمومي درباره ي سيس

افزايش مي دهند.

كتاب با فهرست مطالب زير تأليف شده است:
1. پيش گفتار و مقدمه

2. محيط هاي كارست و سيستم هاي غار
3. اهميت غارها و كارست

4. تهديدات غارها و مناطق كارست
5. استفاده ي انسان از غارها
6. حفاظت مناطق كارست

7. سخن آخر
8. ضمائم

9. فهرست منابع
10. نمايه ي اسامي و مكان ها

11. نمايه ي اصطالحات علمي
ــتادان، دبيران و  ــه ي اين كتاب را به اس ــد آموزش جغرافيا" مطالع "رش

دانشجويان رشته ي جغرافيا و ساير رشته هاي توصيه مي كند.

اسكان غير رسمي، حاشيه نشيني
مؤلف: عطيه سادات صابري

ناشر: روزآمد
نوبت چاپ: اول / 1389

قيمت: 1800 تومان
اين كتاب، كتابي كاربردي در حوزه ي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، مورد 
ــور و عالقه مندان مسائل شهري  ــجويان و فرهنگيان كش نياز محققان، دانش

است.
كتاب راهكارهاي عملي براي كاهش فقر در مكان هاي فقير نشين شهري 
ارائه مي دهد و با جديدترين ديدگاه هاي علمي و روش تحقيق همراه است. به 
علت اهميت بحث، در كتاب هاي جغرافياي مدارس متوسطه نيز به آن پرداخته 

شده است و مورد نياز فرهنگيان كشور نيز هست.
اين كتاب در سه بخش به شرح زير تأليف شده است:

1. شناخت و ابعاد اسكان غيررسمي
2. روش تحقيق

3. سخن آخر 
رشد آموزش جغرافيا مطالعه ي اين كتاب را به استادان، دبيران، دانشجويان 

رشتة جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

 كورش اميري نيا

معرفـــــــــي 
ـــاب  كتــــــــ
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كردستان و استراتژي ملي
مؤلف: دكتر حميدرضا محمدي

ناشر: انتخاب
نوبت چاپ: اول / 1389

قيمت: 5000 تومان
ــت كه در معناي خاص  ــتان ايران داراي دو معني عام و خاص اس كردس
ــور قرار مي گيرد و در معناي عام، شامل  ــمار يكي از 31 استان كش خود در ش
ــود. در اين كتاب  ــرب ايران مي ش ــمال غرب و غ ــين ش تمام مناطق كردنش
ــتان در خاورميانه، در فصل هفتم تحت  ــيم فضايي كلي از كردس پس از ترس
عنوان«ريشه يابي ژئوپليتيكي بحران در ساختار فضايي كردستان»، كردستان 
ايران در معناي خاص خود به عنوان نمونه اي از مناطق كردنشين مدنظر قرار 

گرفته است.
ــتراتژي  ملي در 10 فصل به شرح زير تأليف شده  ــتان و اس كتاب كردس

است.
1. چارچوپ مفهومي بحران
2. چارچوپ مفهومي دولت

3. الگوي فضايي ـ مكاني دولت
4. جغرافياي سياسي ايران از ديدگاه نظريه ي كاركردگرايي

5. تاريخچه و تطور بحران قومي در ايران
6. شناخت ظرف مكاني ـ فضايي و زمينه هاي بحران در كردستان

7. ريشه يابي ژئوپليتيكي بحران در ساختار فضايي كردستان
8  و9. نقش عوامل فرامنطقه اي در واگرايي كردستان

ــي كردستان در دهه هاي  10. كنش متقابل دولت مركزي و رفتار سياس
اخير

ــجويان  ــد آموزش جغرافيا" مطالعه ي اين كتاب را به دبيران و دانش "رش
رشتة جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

كمربند سبز فارس
مؤلف: خدا خواست جوكار

ناشر: نويد شيراز
نوبت چاپ: اول/ 1388

قيمت: 5000 تومان
ــي در منطقه ي كوهستاني جنوب غرب شيراز تا شمال  اين كتاب پژوهش
ــت. در اين اثر، مؤلف به  ــره جروق و نودان" اس ــوم به "كو هم كازرون، موس
موقعيت اقليمي و جغرافيايي، پيشينه ي تاريخي و تحوالت اجتماعي منطقه ي 

ياد شده پرداخته و مروري بر بخش هايي از فرهنگ عاميانه داشته است.
كتاب كمربند فارس در پنج فصل به شرح زير تأليف شده است:

فصل اول: نگاهي اجمالي بر كو همره

فصل دوم: آشنايي با كو همره جروق
فصل سوم: ساختار طايفه اي و عشيره اي جروق

فصل چهارم: مروري بر خاندان حكمت
فصل پنجم: جستاري در فرهنگ مردم جروق

ــتادان، دبيران،  ــاب را به اس ــا" مطالعه ي اين كت ــد آموزش جغرافي "رش
دانشجويان جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

انتشار فصل نامه ي خليج فارس
اولين شماره ي فصل نامه ي خليج فارس مركز گردشگري علميـ  فرهنگي 

دانشجويان ايران جهاد دانشگاهي، در تابستان 1389 با اين مقاالت منتشر شد:
ـ توسعه ي پايدار و حفاظت از محيط زيست جزيره ي كيش با استفاده از انرژي باد

ـ نقش نفت خليج فارس در اقتصاد جهاني
ـ كاربرد روش آناليز شبكه اي در تدوين شاخص هاي پايداري در جزيره ي كيش

ــاحلي بندرگاه بوشهر در بازشناخت پتانسيل هاي  ـ تحليل و بررسي فضاي س
بسترطرح و جايگاه آن در توسعه ساختار گردشگري حاشيه خليج فارس

ـ پايش مستمر منطقه ي خليج فارس با استفاده از نشانگرهاي اكولوژيكي، محيطي، 
GIS وRS  به منظور مديريت اكوتوريسم پايدار منطبق بر چرخه ي دمينگ

ـ زون بندي تفّرجي جزيره ي هنگام با ارزيابي چند معياره ي مكاني
ــي چگونگي ترسيم خليج فارس در  ــه هاي تاريخي، بررس ـ خليج فارس در نقش

مكتب ها و شيوه هاي نقشه نگاري از عهد يونان باستان تا دوره ي معاصر
ـ به كار گيري GIS و مدل سازي فضايي به عنوان يك ابزار مديريتي در تشخيص 

آلودگي محيط زيست و حفاظت مرجان ها در خليج فارس
”رشد آموزش جغرافيا“ مطالعه ي اين فصل نامه را به استادان، دبيران، دانشجويان 

رشتة جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.

انتشار فصل نامه ي جغرافيا و توسعه
هجدهمين شماره ي فصل نامه ي جغرافيا و توسعه دانشگاه سيستان و بلوچستان در 

تابستان 1389 با اين مقاالت منتشر شد:
ـ اجتماعي نواحي صنعتي در توسعه ي نواحي روستايي ـ تحليل اثرات اقتصادي  

ـ ارزيابي توانمندي اكوتوريستي مكان هاي ژئومورفيكي حوضه ي آبريز آسياب خرابه
ـ تحليلي بر الگوهاي استقرار فضايي سكونتگاه هاي روستايي در استان

ـ شواهد ريخت شناسي(ژئومورفولوژي) يخچالي كواترنري در البرز غربي
 (AHP)ـ مكان يابي دستگاه هاي خود پرداز با استفاده از روش تحليل سلسه مراتبي

ـ مطالعه ي خشك سالي هاي كوتاه مدت شهرستان زاهدان
ـ برنامه ريزي كاربري فرهنگي ـ تفريحي مناطق شهري اصفهان

ـ مدل سازي فرسايش و رسوب حوضه ي آبريز قلعه چاي عجب شير
”رشد آموزش جغرافيا“ مطالعه ي اين فصل نامه را به استادان، دبيران، دانشجويان 

رشتة جغرافيا و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي كند.
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نام رسمي: زالندنو
 New zealand  نام محلي: نيوزيلند

NEW ZEALAND (Nz)  نام بين المللي:زالندنو

ــاحت  ــت با مس ــوري اس ــه زبان مائوري،"آئوتئاروا"، كش ــا ب "زالندنو"ي
ــيه واقع در  ــور جهان) در اقيانوس 270/534 كيلومترمربع(هفتاد و پنجمين كش
ــتراليا. اين كشور از دو  آب هاي جنوب غربي اقيانوس آرام و جنوب خاوري اس
ــمالي و جنوبي و يك جزيرة كوچك به نام "استوارت" و چند  جزيرة اصلي ش
جزيرة ديگر تشكيل شده است. زالندنو كشوري است نسبتًا كوهستاني. جزيرة 
ــان هاي آن هنوز از فعاليت هاي  ــأ آتشفشاني است و آبفش شمالي داراي منش
آذرين آن حكايت مي كنند. سرتاسر جزيرة جنوبي را رشته كوههاي آلپ جنوبي 

كه ارتفاع قلل آن باالتر از سه هزار متر است، در بر گرفته است.
ــرد، مرطوب و  ــو داراي آب و هوايي معتدل مايل به س آب و هـوا: زالندن
باراني است و رو به جنوب از دماي آن كاسته مي شود و به سردي گرايش پيدا 
ــت كه در  مي كند. بلندترين نقطة زالندنو قلة"كوك" به ارتفاع 3/764 متر اس
ــت كه  ــاي آلپ جنوبي قرار دارد. عمده ترين رودخانة آن"رود وايكاتو"س كوه ه
ــد. رودهاي كلوته، تايري، كالرنس  ــه حدود 420 كيلومتر مي رس درازاي آن ب
ــوند. درياچة"تائوپو" به  ــوب مي ش ــي از ديگر رودهاي مهم آن محس و وايتاك
ــاحت 605 كيلومتر مربع كه در جزيرة شمالي قرار دارد، همراه با درياچه ها،  مس
يخچال ها و يخ رودهاي طبيعي، كوههاي پوشيده از برف، و جلگه ها و دره هاي 

سبز و خرم، از دل انگيزترين مناظر طبيعي اين سرزمين به شمار مي آيد.
جمعيت: براساس آمار سال 2009، زالندنو با جمعيتي بالغ بر 4/317/000 
ــت. از اين تعداد، 86 درصد ساكن  ــور جهان) اس ــت و يكمين كش نفر(صد و بيس
ــهر ها و 14 درصد ساكن روستاها(2007) هستند. تراكم جمعيت آن نيز 16  ش

نفر در هر كيلومترمربع است.
توزيع سـني: در سال 2007، افراد زير 15 سال 21/1 درصد، بين 15 
تا 29 سال 20/8 درصد، بين 30 تا 44 سال 21/8 درصد، بين 45 تا 59 سال 
19/5 درصد، بين 60 تا 74 سال 11/2 درصد بوده اند. 5/6 درصد بيش از 75 

سال سن داشته اند.
ــال 2008، ميزان تولد 15/1 نفر در هر  تولد  و  مرگ و مير: طبق آمار س
هزار نفر، ميزان مرگ و مير 6/8 نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ و مير كودكان 

5 نفر در هر هزار تولد بوده است.
ــدود 67/6 درصد جمعيت اروپايي،  ــال 2006، ح تركيب نژادي: در س
ــاير نژادها  ــيايي و 8/6 درصد بقيه را س ــد مائوري، 9/2 درصد آس 14/6 درص

تشكيل مي داده اند.
ــال 2006، 51/1 درصد مردم  ــاس اطالعات س مذهـب و زبان: براس
ــاير اديان  ــيحي، 31/1 درصد بدون دين و 17/8 درصد پيروان س زالندنو مس
ــور، زبان انگليسي و مائوري است كه با  ــمي و رايج اين كش بوده اند. زبان رس

خط التين نوشته مي شود.
ــت(2008) پايتخت  ــهر"ولينگون" با 381/900 نفر جمعي پايتخـت: ش
كشور زالندنو است و شهرهاي مهم آن عبارت انداز: اوكلند(1/313/200نفر)،كر

ايست چرچ(382/200)، هاميلتن(197/300نفر) و ناپير(122/600نفر).
ــال 1907 فرمانداري كل(تحت حكومت تشريفاتي  نوع حكومت: از س
ملكه انگلستان) بوده است. رئيس حكومت، فرمانداري كل:آنا ساتياناند، از 

سال 2006 و رئيس دولت، نخست وزير: جان كي، از سال 2008 بوده اند.
قوه مقننه، قانون اساسي مدون ندارد. مجلس نمايندگان با 122 عضو به 
مدت سه سال، تشكيل مي شود. كرسي هاي مجلس نمايندگان در سال 2008 
ــي)،  ــت: حزب ملي(58 كرس به ترتيب در اختيار اين احزاب و گروهها بوده اس

سعيد بختياري/مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

آشنايى با كشــورهاى جهان

 زالنــــــــــــــــدنو
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ــزب اوت مائوري(5  ــي)، ح ــبزها(9 كرس ــي)، حزب س حزب كارگر(43 كرس
ــي)، انجمن مصرف كنندگان و ماليات دهندگان زالندنو(5 كرسي)، آيندة  كرس
ــي). زالندنو در تاريخ  ــالف ترقي خواه(1 كرس ــي) و ائت متحد زالندنو(1 كرس
1907/9/26 از انگلستان مستقل شد. روز ملي اين كشور، ششم فوريه، سالروز 

انعقاد پيمان وايتانگي در سال 1840 است.
زالندنو در سال 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد و عالوه بر 

آن در سازمان هاي زير نيز عضويت دارد:
ــعة ملل متحد(UNCTAD)، صندوق كودكان  كنفرانس تجارت و توس
ملل متحد(UNICEF)، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد(FAO)، آژانس 
بين المللي انرژي اتمي(IAEA)، بانك بين المللي ترميم و توسعه(بانك جهاني/

ــازمان بين المللي هواپيمايي كشوري(ICAO)، انجمن بين المللي  IBRD)، س
 ،(ILO)ــازمان بين المللي كار ــعه(IDA)، بنگاه مالي بين المللي(IFC)، س توس
 ،(ITU)ــي مخابرات راه دور ــدوق بين المللي پول(IMF)، اتحادية بين الملل صن
ــازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد(UNESCO)، سازمان توسعة  س
صنعتي ملل متحد(UNIDO)، اتحادية جهاني پست(UPU)، سازمان جهاني 
بهداشت(WHO)، سازمان جهاني مالكيت معنوي(WIPO)، سازمان جهاني 
ــازمان تجارت جهاني(WTO)، كميسيون اقيانوس  ــي(WMO)، س هواشناس
آرام جنوبي(SPC)، بانك توسعة آسيا(ADB)، شوراي همكاري اقتصادي آسيا   ـ 
اقيانوس آرام(APEC)، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(DECD)، جامعة 

اقيانوس آرام، مجمع جزاير اقيانوس آرام(PIF)، و ملل مشترك المنافع.
ــور را  ــاورزي اين كش كشـاورزي و صنايـع: محصوالت عمدة كش
ــيب، كيوي، گندم، انگور و پياز تشكيل مي دهد(2007). ــيب زميني، جو، س س

ــاخته  ــن صنايع آن عبارت اند از(2005): فراورده هاي غذايي، فلزات س مهم تري
شده، چاپ و انتشارات، كاغذ و مقوا و فراورده هاي چوبي.

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  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 توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيه 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

ــو را زمينهاي  ــور زالندن ــد خاك كش ــدود 3/4 درص ــال 2007، ح در س
كشاورزي، 42/4 درصد را مراتع و چمنزار و 31/2 درصد را جنگل تشكيل  داده 
است. دام هاي زندة آن گوسفند و گاو بوده اند. هم چنين، اين كشور در سال 08   ـ 
ــت. ميزان  ــاعت برق توليد كرده اس 2007 حدود 42/728 ميليون كيلو وات س

صيد ماهي آن نيز در سال 2007، معادل 192 تن برآورده شده است.
نيروي كار: طبق آمار سال 2007، تعداد نيروي كار 2/235/400 نفر بوده 
ــت كه 52/8 درصد جمعيت را تشكيل مي داده اند. شاغالن باالي 15 سال  اس



64

13
90

تان
ابس

4/ ت
ارة 

شم
م / 

نج
ت و پ

يس
رة ب

دو

76/9 درصد، زنان 46/3 درصد و افرادبي كار 3/6 درصد بوده اند.
واحد پول: دالر زالندنو معادل 100 سنت است. هر دالر آمريكا معادل 

1/46 دالر زالندنو و هر دالر زالندنو معادل 7/329 ريال است.
ــد ناخالص ملي زالندنو به  ــال 2008، تولي توليد ناخالص ملي: در س
ــرانة آن حدود 250/090  ــد و ميزان س ــون دالر آمريكا بالغ ش 119/246 ميلي

دالر آمريكا بود.
ــدود 40/774 ميليون دالر  ــال 2006، ح ــور زالندنو در س واردات: كش
زالندنو كاال وارد كرده است كه عمدتًا شامل: ماشين آالت و تجهيزات(21/4 
ــه(11/7 درصد)،  ــايل نقلي ــي(14/9 درصد)، وس ــوخت هاي معدن ــد)، س درص
ــن كاالها از  ــت. اي ــتيك(3/8 درصد) بوده اس ــد) و پالس ــا(4/2 درص هواپيم
ــتراليا(20/1 درصد)، چين(12/2 درصد)، آمريكا(12/1 درصد)،  ــور هاي اس كش

ژاپن(9/1 درصد) و آلمان(4/4 درصد) وارد شده اند.
صادرات: در سال 2006، حدود 34/619 ميليون دالر زالندنو كاال شامل: 
ــت گاو و گوسفند(12/1 درصد)، چوپ و  فراورده هاي لبني(20/6 درصد)، گوش
كاغذ(9/4 درصد)، ماشين آالت و تجهيزات(8/6 درصد)، آلومينيم(4/3 درصد)، 
ــتراليا(20/5 درصد)،  ــورهاي اس ماهي(3/7 درصد) و ميوه(3/7 درصد) به كش
ــتان(4/9  آمريكا(31/1 درصد)، ژاپن(10/3 درصد)، چين(5/4 درصد) و انگلس

درصد) صادر شده است.
ــدود 9/278 نيرو در  ــور ح ــن كش ــش اي ــال 2008، ارت ارتـش: در س
ــي، 21/8 درصد  ــداد، 51/2 درصد در نيروي زمين ــت كه از اين تع اختيار داش
ــغول خدمت بوده اند. هزينة  در نيروي دريايي و 27 درصد در نيروي هوايي مش

سرانة ارتش در سال 2008 حدود 286 دالر آمريكا بوده است.
ــال 2006 بالغ بر 4/128 كيلومتر و  حمل و نقل: طول خطوط آهن در س
ــت. در سال 2007،  طول راههاي اتومبيل رو 93/748 كيلومتر(2007) بوده اس
ــتگاه اتوبوس و  ــواري و 558/412 دس ــتگاه اتومبيل س تعداد 2/775/717 دس

كاميون مشغول به كار بوده اند.
ــداد 2/338/000 گيرندة تلويزيوني (576  ــال 2004، تع ارتباطات: در س
ـ    414 خط براي  ــن (2008    ــزار نفر)، 1/750/000 خط تلف ــتگاه براي هر ه دس
ــر هزار نفر)، 4/620/000 خط تلفن همراه (2008   ـ   1/092 خط براي هر هزار  ه
نفر)، 2/077/000 دستگاه رايانة شخصي (2005   ـ   507 رايانه براي هر هزار نفر) 
ــتراك اينترنت (2008   ـ   720 اشتراك براي هر هزار نفر) مورد  و3/047/000 اش

استفاده قرار گرفته است.
ــك(هر 434 نفر يك  ــداد 9/547 پزش ــال 2006، تع بهداشـت: در س
ــال 2002 تعداد 23/825 تخت بيمارستاني (هر 165 نفر يك  پزشك) و در س

تخت بيمارستاني) وجود داشته است.
تغذيه: در سال 2005، مواد غذايي مصرفي ساالنه به طور متوسط3/394 
ــي و 30 درصد آن از  ــد آن از مواد نبات ــته اند كه 70 درص ــري انرژي داش كال

فراورده هاي حيواني تأمين شده است.
ــال 2007، حدود 100 درصد بوده  ــوادي زالندنو در س آموزش: نرخ با س
است. جدول زير خالصه اي از نسبت هاي آموزشي دورة تحصيلي در زالندنو را 

در سال تحصيلي 06  ـ  2005 نشان مي دهد.

نسبت دانش آموز به معلمتعداد دانش آموزانتعداد معلماندورة تحصيلي

22/083350/81015/9ابتدايي
35/509522/32514/7متوسطه
14/603237/78416/3عالي

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:

جدول وضعيت آموزشى در كشور زالندنو


