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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
مقاله هايي را كه براي درج در مجلة رشد آموزش جغرافیا مي فرستید، بايد با موضوع مجله مرتبط باشد و قباًل در جاي ديگري چاپ نشده باشد. *مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني 
داشته باشد و متن اصلي نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه مي كنید، اين موضوع را قید بفرمايید. * مقاله يك خط در میان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشین شود. * اصل 
نقشه، جداول و تصاوير 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 
تلخیص مقاله هاي رسیده مختار است.*آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأي و نظر مسئوالن رشد,  نیست. بنابراين مسئولیت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم 

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

دورۀ بیست و هفتم، شماره 3 ، شماره پیاپی102،  بهار 1392              فصل نامة آموزشی، تحليلی و اطالع رسانی 

 پرسش های دانش آموزان و پاسخ های دبيران/ دكتر سیاوش شايان/    2    

 آموزش جغرافيا در مصر /مجتبی مقصودی/      4

 11  فلسفة علم جغرافيا/ دكتر احمد پوراحمد، زهرا براتی، مهناز خطابخش/   

19 غالمرضا زارع/    لرزه خيزی ايران و مقاوم سازی مدارس/ دكتر سیاوش شايان/ 

 26  جغرافيای طبيعی شهر پاوه / دكترجواد خوشحال دستجردی، عبدالمجید احمدی، تقی حیدری/ 

34  مهارت های مطالعه/ ترجمه دكتر سیدمهدی موسی كاظمی/    

37        عوامل تأثيرگذار در نام گذاری کوه های ايران/ سیدمحمد شفیعی اصطلخ پشتی/  

38  کاربرد نرم افزار Nasa World Wind در علوم زمين/ عباسعلی افضلی/  

 آثار يخچالی ده باالی شيرکوه يزد و نقش آن در توسعه اکوتوريسم/ دكتر ابوالقاسم امیراحمدی/  41

45  سن مارينو، کوچک ترين جمهوری جهان/ مهندس سعید بختیاری/   

47  تبريک به همکار مجله/       

102

مدير مسئول: محمد ناصري * سردبير: دكترسیاوش شـايان * مدير داخلي: دكتر مهدي چوبینه * هيئت تحريريه:دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري،
 دكتر بهلول علیجاني،دكتراصغر نظريان، دكتر سید مهدي موسي كاظمي، دكترنسرين آذرباد، مرضیه سعیدی، كورش امیري نیا*

 ويراستار:مرتضی حاج علی فرد،*طراح گرافيک: مهدی كريم خانی . نشاني پستي دفتر مجله: تهران، صنـدوق پستی15875/6585تلفن: 9ـ88831161ـ021 داخلي 
244* تلفن پیام گیر نشريات رشد: 88301482  ـ021كد مدير مسئول: 102 كد دفتر مجله: 112 *كد امور مشتركین:114 * نشاني پستي امور مشتركین: تهران، 

صندوق پستي 16595/111*تلفن  امور مشتركین: 6 و77336655ـ021
www.roshdmag.ir*پیام نگار:geography@roshdmag.ir    شمارگان: 7000چاپ:شركت افست)سهامي عام(



2
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ3/ بهار 1392

دکتر سياوش شايان

shayan@modares.ir مدرس دانشگاه تربيت مدرس

پرسش های دانش آموزان  
پاسخ های دبیران 

ــت وجوی پرسش های خوبی هستند كه از سوی دانش آموزان  معلمان در كالس های درس همواره در جس
ــوند. پرسش های خوب ويژگی هايی دارند: از ذهن های خالق تراوش می كنند، تركیبی از اصول و  مطرح می ش
قواعد علم اند، متن های پیچیده را بازگشايی می كنند و غنای بیشتری به مباحث مطرح شده می دهند. گاه اين 
پرسش ها از موارد مطرح شدۀ روز برمی خیزند. در جغرافیا گاه وقوع رويدادهای سیاسی و گاه بروز مخاطرات 
ــخ گويی دبیران را می طلبد و فرصتی در  ــوی دانش آموزان می شود كه پاس ــؤاالتی از س محیطی باعث طرح س
اختیار آنان قرار می دهد تا از انگیزه های دانش آموزان در غنابخشیدن به سرفصل های درس بهره جويند؛ يا اگر 
ــی وجود ندارد، فرصتی باشد تا با طرح مطالب روز، با نگرشی جغرافیايی  ــخ آن ها در متن كتاب های درس پاس

به آن ها پاسخ دهند و به سرفصل های درسی مطابق نیازهای روز دانش آموزان خود، غنا بخشند. 
پاسخ گويی به پرسش های دانش آموزان نیاز به خالقیت و بهره جويی از قواعد و اصول علمی دارد. معروف 
است كه فیلسوف پرآوازه يونان، سقراط، تمام مطالب فلسفی خود در زمینة فلسفة هستی را در قالب پرسش 
ــخ يکی از روش های تدريس به شیوۀ فعال است كه زيربنای آن  ــخ مطرح می كرده است. پرسش و پاس و پاس
ــخ دهندۀ  ــکیل می دهد. در مقابل، پاس ــکافانه و مبتنی بر منطق علمی تش ــش های ظريف، موش را طرح پرس
ــئله( و ارتباط عقلی آن ها  ــکافانه مبتنی بر تشخیص اجزای پرسش )مس ــش ها نیز بايد جواب هايی موش پرس
ــفته و نامربوط، نه تنها ارزش پرسش را از میان می برد  ــده ارائه كند. ارائة پاسخ هايی آش ــش مطرح ش با پرس
ــش های جديد نیز جلوگیری می كند و خالقیت  ــردرگمی می كند، بلکه از طرح پرس ــگر را دچار س و پرسش

پرسشگر را نابود می سازد. 
ــای درس جغرافیا  ــوزان در كالس ه ــرات محیطی، دانش آم ــروز مخاط ــش می آيد كه بر اثر ب ــیار پی بس
ــش هايی درمورد علل، گستره، تأثیر و پیامدهای اين مخاطرات مطرح می كنند. معلم جغرافیا ناچار است  پرس
ــش مطرح شده پاسخ  ــخ گويی، به پرس ــیر منطقی پاس در اين گونه موارد گاه از علوم مجاور بهره جويد و با س
ــی، اقلیم شناسی، هیدرولوژی و حتی جامعه شناسی  دهد. آن ها معموالً در اين گونه موارد از دانش زمین شناس
بهره می گیرند و گاه به مسائل فناوری نیز سر می زنند تا پاسخ جامعی به علل وقوع و پیامدهای اين مخاطرات 

و
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ــته باشیم، مسلماً  ــخ خود نگاهی به راهکارهای تطابق يا مقابله با اين مخاطرات نداش بدهند. در صورتی كه در پاس
ــش و پاسخ گويی به آن، چارچوب منطقی علم جغرافیا را رعايت نکرده ايم، زيرا در قلمرو اين علم،  ــی پرس در بررس
عالوه بر توضیح علل وقوع پديده ها و مکانیسم آن ها و پیامدهايشان، به »چه بايد كرد« كه همان راهکار ارائه شده 

از سوی جغرافی دانان است، نپرداخته ايم. 
وقوع رخدادهای سیاسی، همچون تنش بین كشورها بر اثر مسائلی چون مهاجرت، جنگ ها، اختالفات اقوام و 
ــتند كه در كالس های درس جغرافیا، پرسش برانگیز  قبايل مرزی با حکومت های مركزی نیز، از جمله مواردی هس
ــل جغرافیايی عناصر  ــی در تجزيه و تحلی ــش ها نیز عالوه بر مهارت معلم ــخ گويی به اين پرس ــد بود. پاس خواهن
ــناد يا گزارش ها نیاز دارد.  ــش، گاه به ابزارهای كمك آموزشی همچون نقشه ها، كتاب ها و اس ــکیل دهندۀ پرس تش
ــود. در  ــترده اند كه بايد پیرامون آن ها، تحقیقی دانش آموزی مطرح و اجرا ش ــش ها آن چنان گس گاه اين گونه پرس
اين زمینه، فرصت بیشتری به تجزيه و تحلیل بايد داده شود تا دانش آموزان با گردآوری داده های اولیه و مباحثة 
عمومی در كالس به پاسخ برخی بخش های پرسش مطرح شده برسند. شیوۀ معلمان در پاسخ گويی به پرسش ها 
ــش را تماماً وظیفة خود می دانند و می كوشند در همان جلسه و با استفاده  ــت: گاه پاسخ گويی به پرس متفاوت اس
ــن شدن وجوه مختلف پرسش،  ــش را به دانش آموز ارائه كنند و گاه آن را بی روش ــخ پرس ــخنرانی، پاس از شیوۀ س
ــخ  ــان پاس ــازند. گاه از دانش آموزان ديگر می خواهند خودش ــش های جزئی و مرتبط ديگری را مطرح می س پرس
ــپس با جمع بندی آن، پاسخ نهايی را در كالس ارائه می كنند. شايد شیوه های ديگری  ــگر را ارائه كنند و س پرسش
ــش خوب دارای  ــتة كوتاه نمی توان به آن ها پرداخت. روی هم رفته می توان گفت پرس ــد كه در اين نوش هم باش

ويژگی هايی است و پاسخ گويی خوب از سوی معلمان خبره راهکارها و شیوه های خاص خود را دارد. 
ــده ايد؟ احتمال آن بسیار زياد است، زيرا دانش آموزان در  ــش های خوب در كالس روبه رو ش آيا تاكنون با پرس
سنین نوجوانی و جوانی ذهنی خالق و پويا دارند و از چارچوب های محدودكنندۀ منطقی در تفکر و ارائه پرسش 
پیروی نمی كنند. پس تاكنون با تعدادی از اين پرسش ها روبه رو شده ايد. به اين پرسش ها چگونه پاسخ می دهید؟ 
هر پرسشی، شیوۀ پاسخ گويی خاص خود را می طلبد يا پاسخ گويی به پرسش از سوی شما همواره از يك چارچوب 
ــی و مخاطرات محیطی چه پرسش های ديگری در كالس های  ــش های سیاس معین پیروی می كند؟ عالوه بر پرس
درس جغرافیای شما مطرح شده اند؟ چند پرسش خوب را در ذهن داريد يا آن ها را در جايی يادداشت كرده ايد. 
ــش ها و چگونگی  ــوزش جغرافیا قصد دارد صفحاتی از مجله را به اين پرس ــد آم ــت تحريرية فصلنامة رش هیئ
ــی يا خاطراتی كه از  ــت های كالس ــخ گويی دبیران جغرافیا به آن ها اختصاص دهد. اكنون می توانید به يادداش پاس
پرسش های مطرح شده از سوی دانش آموزان داريد مراجعه كنید و اين پرسش ها و شیوۀ پاسخ گويی خود به آن ها 
را برای ما بنويسید. مسلم است كه ساير دبیران از تجارب شما بهره ها خواهند برد. پس منتظر نوشته های شما و 
باز شدن صفحه يا صفحاتی در فصلنامة رشد جغرافیا هستیم؛ صفحات ويژه ای با عنوان »پرسش های دانش آموزی 

و پاسخ های دبیران جغرافیا«. 
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 آموزش جغرافیا در مصر
مجتبی مقصودی
كارشناس ارشد مديريت آموزشی

اشاره
در اين شماره، آموزش جغرافيا در کشور مصر معرفی می شود. 
اين مجموعه برگرفته از مطالعة تطبيقی برنامة درس�ی جغرافيا در 
دوره های راهنمايی و متوس�طه در کش�ورهای ايران، هندوستان، 
مصر، برزيل، کانادا، استراليا و آلمان است که دکتر مهدی چوبينه با 
نظارت دکتر محمود معافی در کميتة علوم انسانی مؤسسة پژوهشی 

برنامه ريزی درسی و نوآوری های آموزشی در 1389 انجام داده اند.

کلیدواژهه��ا: آموزش جغرافی��ا، آموزش ابتدای��ی، آموزش 
مقدماتی متوس��طه، دورة تکمیلی متوس��طه، آم��وزش و پرورش 
مصر، اس��تانداردهای آموزش��ی، علوم اجتماعی، کرة جغرافیایی، 

نقشة جغرافیایی، جهان عرب

کشور مصر با مساحتی بالغ بر ۹۹۵.۴۵۰ کیلومتر مربع )بیست 
و هش��تمین کشور جهان( در نیمکرة ش��مالی، نیمکرة شرقی، در 
شمال ش��رقی قارة آفریقا در کنار دریاهای مدیترانه و سرخ و در 
همسایگی کشورهای لیبی در غرب، سودان در جنوب و فلسطین 
اش��غالی در شمال ش��رقی واقع شده اس��ت. مصر روی هم رفته 
سرزمینی کم ارتفاع است که ارتفاعات آن عمدتاً در نواحی شرقی 
و جنوب غربی واقع ش��ده اند. جلگه ه��ای آن نیز در اطراف رود 
نی��ل و دلتای آن قرار گرفته اند. قس��مت اعظم کش��ور را بیابان ها 
پوشانده اند و رود نیل با ۶.۶۷۱ کیلومتر، مهم ترین و طوالنی ترین 
رود آن به شمار می آید. آب و هوای کشور مصر در صحراها  گرم 

و خشک و در سایر نواحی گرم و مرطوب است. 

ساختارنظامآموزشی
نظام آموزشی مصر سه دورة تحصیلی دارد که شامل ابتدایی، 
متوسطة اول و متوسطة دوم اس��ت. آموزش ابتدایی دارای شش 
پایة تحصیلی اس��ت. دورة اول متوس��طه سه س��ال و دورة دوم 

متوسطه نیز سه سال دارد. سه سال اول متوسطه عمومی است.

آموزشابتدایی
درس هایی که در طول ش��ش سال ابتدایی در مصر آموزش 
داده می ش��وند ش��امل علوم مذهبی، زبان عربی، خوش نویسی 
عربی، ریاضیات و علوم است. آموزش زبان عربی در این دوره 
اهمیت فوق العاده ای دارد، زیرا در سه پایة اول دوازده ساعت و 
در س��ه پایة دوم یازده ساعت در هفته به آموزش آن اختصاص 
می یاب��د. درس جغرافیا در دورة ابتدای��ی در قالب درس علوم 
اجتماعی در پایه های چهارم، پنجم و شش��م که شامل جغرافیا، 
تاریخ و مدنی است به صورت دو ساعت در هفته آموزش داده 
می ش��ود و کتاب درسی آن مشابه کتاب های تعلیمات اجتماعی 
پایه های چهارم و پنجم ابتدایی ایران اس��ت. در س��ه س��ال اول 
ابتدایی س��اعات تدریس ۳۴ ساعت در هفته است که شامل ده 
س��اعت فعالیت عملی است. در سه پایة بعدی ساعات تدریس 
به ۳۸ س��اعت می رس��د. آموزش زبان خارج��ی، آموزش هنر، 
آموزش موس��یقی و تربیت بدنی، هر یک دو س��اعت در هفته از 
پایة چهارم ابتدایی آغاز ش��وند و فعالیت عملی در این سه پایه 

حذف می شود.
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دورةآموزشمقدماتیمتوسطه
آموزش مقدماتی متوس��طه، یا هم��ان دورة اول، دورة میانی 
مراحل آموزش��ی اس��ت. این دوره از تحصیل بی��ن دورة ابتدایی 
و دورة متوس��طة دوم پیون��د ایج��اد می کند. م��دارس مقدماتی 
متوسطه به منظور بازشناسی اس��تعدادها و  کشف توانمندی های 
دانش آموزان ایجاد می ش��وند و هدف آن ها هدایت و جهت دهی 
این قبیل توانایی ها در راس��تای نوع مناس��بی از آموزش در دورة 
آموزش متوسطه است، مش��ابه آنچه از دورة راهنمایی تحصیلی 

ایران انتظار می رود.

دورةتکمیلیمتوسطه
برنامههایآموزشی

دورة تکمیلی یا دورة دوم متوسطه از انعطاف بیشتری در ارائة 
دروس و رشته ها برخوردار است و با توجه به نوع مدرسه، دولتی 
یا خصوصی، و عنوان رشتة تحصیلی، ساعات متفاوتی به هر یک 
از دروس اختصاص داده می ش��ود. در ج��دول زیر یکی از انواع 
مدل های اختصاص ساعات به هر یک از دروس مشاهده می شود.

برنامةآموزشجغرافیادردورةاولمتوسطه
از آنجا که س��اختار آموزش��ی مصر دارای دورة ش��ش سالة 
ابتدایی و س��ال شش��م مع��ادل اول راهنمایی ایران اس��ت، ابتدا 
محتوای آموزش جغرافیا در پایة شش��م ابتدایی معرفی می ش��ود. 
س��ال آموزشی در کشور مصر به دو نیمسال تقسیم می شود که با 
عنوان »الفصل الدراسی األول« و »الفصل الدارسی الثانی« شناخته 
می شود. در پایة ششم، درس جغرافیا بخشی از »کتاب الدراسات 
االجتماعیه« است که به جز جغرافیا شامل تاریخ و تعلیمات مدنی 
می شود. در سال ششم محتوای آموزش جغرافیا به موضوع انسان، 
طبیعت و مس��ائل محیط زیس��ت می پردازد. در جداول دو بعدی 
صفحات بعد، وضعیت آموزش جغرافیا در پایة شش��م در درس 

علوم اجتماعی مشخص شده است.۱

اهدافومحتوایدرسجغرافیادردورةمتوسطةاول
دورة متوسطة اول با عنوان »االعدادی« شامل دو نیمسال است 
که در هر دو نیمس��ال طبق جداول زی��ر درس جغرافیا در قالب 
درس اجتماعی ارائه می ش��ود. کتاب های الدراس��ات االجتماعیه 
ش��امل درس های جغرافیا، تاریخ و تعلیمات مدنی است. از این 
نظر کتاب های این دوره ش��بیه کتاب ه��ای دورة ابتدایی در ایران 

است که شامل هر سه درس تاریخ، جغرافیا و مدنی است.
دورة  متوس��طة اول در کش��ور مصر از نظر اهداف و دروس 
ش��باهت  های زیادی با دورة راهنمایی تحصیل��ی در ایران دارد، با 
ای��ن تفاوت که این دوره از س��ال هفتم تحصیل آغاز می ش��ود، 
در حالی که در این دورة راهنمایی تحصیلی از س��ال شش��م آغاز 

می شود.
در دورة متوسطة دوم، درس علوم اجتماعی در جدول درس 

وجود دارد، اما شامل درس جغرافیا نیست.

جدول دروس آموزشی مقطع تکمیلی متوسطه به 
تفکیک پايه های تحصیلی و تعداد جلسات در هر پايه

پایةتحصیلی

موضوعات درسی اولدومسوم

علوم مذهبی۳۳۳

زبان عربی۶۶۶

زبان خارجی اول۵۵۵

زبان خارجی دوم---

ریاضیات۵۵۵

علوم اجتماعی۳۳۳

علوم و بهداشت۴۴۴

آموزش هنر۳۳۳

تربیت بدنی۳۳۳

آموزش موسیقی ۱۱۱

دروس فنی و ۴۴۴

حرفه ای

جمع۳۴۳۴۳۴
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جدول حیطه ها، استانداردها و محتوای آموزش جغرافیا در پایة ششم ابتدایی در کشور مصر

جهان از منظر مکانی و زمانیحیطه

استاندارد دوم: تشخیص ويژگی های استاندارد اول: به کارگیری ابزارهای نشانگر در دروس اجتماعیاستاندارد
طبیعی مصر

در پايه چهارم مطالعه می شود.- به کارگیری ابزارهای نشانگر جغرافیایی، از نقشه ها و مدل ها و کرة جغرافیایی و نمودارها گرفته تا غیره

- نتیجه گیری و استتناج از برخی از نقشه های محیط زیست )مانند نقشه های کشاورزی، صنعت، صحرا و سواحل(

- پی بردن به برخی اطالعات از روی نمودارها و جداول آماری

- خواندن نقشه های مختلف منابع طبیعی و انسانی مصر

تعیین موقعیت محیط های مختلف مصر از روی نقشه

سیستمهایانسانیوارتباطآنبامحیطزیستمحلیحیطه

استاندارد دوم: منابع و الگوهای فعالیت های اقتصادیاستاندارداول:تفسیرتوزیعجمعیتوویژگیهایآناستاندارد

شناسایی مهم ترین منابع برای هر یک از محیط های زیستگاهیشناخت ویژگی های سکونتگاه جمعیتی مختلف در مصر

ش��ناخت تفاوت آداب و رسوم متفاوت مردم در محیط های 
زندگی گوناگون در مصر

شناسایی مهم ترین فعالیت های اقتصادی جامعه در محیط های مختلف مصر

ش��ناخت تف��اوت بین عادت ه��ای مثبت و منف��ی مردم در 
سکونتگاه  های مختلف در مصر

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت جمعیت

شناس��ایی حوزه های تمرکز جمعیت در محیط های زیس��تی 
مختلف

توضیح دالیل مختلف فعالیت های اقتصادی در برخی محیط های زندگی

بیان دالیل تفاوت بین توزیع جمیعت در محیط های مختلف 
مصر

نشان دادن ارتباط بین منابع و نوع فعالیت های اقتصادی

تجزیه و تحلیل علل و عواقب ناشی از مهاجرت جمعیت در 
برخی از محیط های جغرافیایی مصر

شناسایی برخی از مشکالت موجود که براساس این فعالیت ها در محیط زیست های مختلف به وجود می آیند.

تشخیص مهم ترین مشکالتی که جمعیت مصر در مکان های 
مختلف با آن روبه رو هستند.

شناخت نقش انسان در ظهور این مشکالت

پیش��نهاد راه های درمان این مش��کالت و شیوه های مدیریت آن ها. توضیح رابطة بین اس��تفادة بد از منابع و مشکالت ناشی 
از این مسئله.

شناخت اثرات منفی برخی از فعالیت ها برای محیط زیست

آشنایی با تالش های دولت برای حفظ منابع و توسعه در محیط زیست های مختلف

پیشنهاد روش هایی برای حفظ منابع طبیعی در هر یک از محیط های زیست

شناخت پروژه های مهم اقتصادی و زمینه های توسعه در محیط زیست  های مختلف

شناسایی مهم ترین خدمات دولت برای جمعیت در محیط زیست های مختلف

شناخت حقوق و وظایف نسبت به محیط زندگی

سیستم های طبیعیحیطه

استاندارد دوم: شناخت ویژگی های طبیعی متفاوت در مصراستاندارد اول: آشنایی با منابع طبیعی در مصراستاندارد

تعریف درستی از مفهوم محیط زیست ارائه می دهد.

تفاوت بین محیط های مختلف مصر )کشاورزی، صنعتی، صحرا و ساحل( را تشخیص می دهد.در پایه های چهارم و پنجم مطالعه می شود

تشخیص فیزیکی خصوصیات منحصر به فرد هر یک از  محیط زیست های مصر

مقایسة ویژگی های محیط طبیعی مختلف مصر و دالیل گوناگونی محیط در مصر را توضیح می دهد.

عظمت خالق در تنوع محیط در مصر را درک می کند.

راهبردهاییاددهیویادگیریدرآموزشجغرافیا
در س��ال های اخیر تالش شده اس��ت که آموزش جغرافیا با 

اس��تفاده از روش های نوین و فعالیت محور تدریس ش��ود. آشنا 
ک��ردن معلمان ب��ا روش جدید تدریس، مش��اهدة مس��تقیم و 



7
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ3/ بهار 1392

اهدافومحتوایدرسجغرافیادردورةمتوسطةاول
پایة سومپایة دومپایة اولاستاندارد حیطه

ن  جه��ا
منظر  از 
و  مکانی 

زمانی

د  ر ندا س��تا ا
اول: 

از  اس��تفاده 
ی  ه��ا ر ا بز ا

جغرافیایی 

- اس��تفاده از انواع مختلف نقشه ها و مدل ها برای نشان دادن 
توزیع سطح کرة زمین از قبیل توزیع قاره ها، توزیع آب مناطق 

پوشش گیاهی و مناطق آب و هوایی
- اس��تفاده از ابزارهای جغرافیایی برای نشان دادن پدیده  های 
نجومی، مانند کهکش��ان ها، س��تارگان، س��حابی ها، سیارات و 

ماهواره ها
- تجزیه و تحلیل سطح زمین از طریق نقشه های مربوط، مانند 

آب های سطحی، کوه ها، فالت، تپه و دشت 
- استفاده از ابزارهای جغرافیایی از قبیل سیستم های اطالعات 
جغرافیایی و استفاده از کامپیوتر در ارائة اطالعات جغرافیایی 

و منابع اطالعاتی دیگر
- تجزیه و تحلیل داده ها از چشم انداز جغرافیایی با استفاده از 
ابزارهای جغرافیایی مختلف، مانند نقشه ها، نمودارها، مدل ها، 

عکس ها و کرة جغرافیایی
- تعیی��ن برخ��ی از مفاهیم جغرافیایی روی ک��رة جغرافیایی، 

مانند طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و خط استوا

- اس��تفاده از نقش��ه ها، 
واژه نامه ه��ا  اطلس ه��ا، 
در  و  نموداره��ا  و 
اطالعات  از  مجموعه ای 

جغرافیایی جهان عرب.
- تعیی��ن جهان عرب در 

نقشة گنگ
- تعیی��ن مناط��ق آب و 
هوایی و پوش��ش گیاهی 
گن��گ جهان  نقش��ة  در 

عرب
از  اس��تفاده  توانای��ی   -
درارائة  فناوری  وس��ایل 

اطالعات
جغرافیای جهان عرب

- ق��ادر ب��ه اس��تفاده از نقش��ه ها، 
اطلس های جغرافیایی، واژه نامه ها و 
دایرئ المعارف های جغرافیایی است.

از  برخ��ی  دادن  نش��ان  ب��رای   -
پدیده ه��ای جغرافیای��ی قاره ه��ا از 

نمودار استفاده می کند.
- نمودارها و جداول

- اطالعات آم��اری را به اطالعات 
جغرافیایی ترجمه می کند.

- با اس��تفاده از فن��اوری، داده های 
جدی��د جغرافیای��ی را ب��ه دس��ت 

می آورد.
- آش��نایی با فنّاوری های جدید در 

برنامه های کاربردی جغرافیایی
- تعیین محل هر قاره روی نقشه

- تعیی��ن قاره های قدیم و جدید در 
یک نقشة گنگ

غیرمس��تقیم، نظی��ر روش های مش��ارکتی و تحقیق محور، تجهیز 
مدارس به کامپیوتر و وسایل سمعی و بصری، اتصال به اینترنت، 
اس��تراتژی های تفکر، از گردش های علمی و روش پروژه محوری 

به ویژه در دورة متوسطه از جملة این راهبردهاست.۲ 
از انتقاداتی که به آموزش و پرورش مصر وارد می ش��ود عدم 
توجه ب��ه روش های نوین تدریس در بین معلمان و فرس��ودگی 
آن ها در روش های کهنه و عدم توجه به مهارت هاست. از این رو 
برخی از معلمان در مصر اقدام به طراحی سایت هایی کرده اند که 

به آموزش روش های نوین تدریس به معلمان مبادرت می کنند.۳
در کش��ور مصر نابرابری در امکانات مدارس زیاد اس��ت و 
تالش دولت در زمینة کاهش نابرابری ها همواره مؤثر واقع نشده 
اس��ت. وجود مدارس بسیار زیاد غیردولتی با آموزش های سطح 
باال که بیش��تر دروس را به زبان انگلیس��ی یا یک��ی از زبان های 

خارجی آموزش می دهند، یکی از نمودهای این نابرابری هاست.۴

روشهایارزشیابیآموختههایفراگیران
روش ارزش��یابی در آم��وزش جغرافی��ا دردوره های مختلف 
تحصیلی براس��اس آنچه وزارت آموزش و پرورش مصر به عنوان 
نمونه س��ؤال تهی��ه و در اختی��ار معلمان قرار می ده��د و آنچه در 
کتاب های درس��ی به عنوان نمونه سؤال آمده است، عمدتاً مبتنی بر 
آزمون های کتبی است.۵ برای مثال در نمونه سؤاالت به موضوعاتی 
همچون، تعیین نقاط در نقش��ه گنگ، تعیی��ن صحیح یا غلط، بیان 
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پایة سومپایة دومپایة اولاستاندارد حیطه

و  مکان ه��ا 
ی  قلیم ه��ا ا

جغرافیایی 

د  ر ندا س��تا ا
 : ل و ا
یی  س��ا شنا
ویژگی های 

طبیع��ی 
ی  ن ه��ا مکا

جغرافیایی 

- شناسایی ویژگی های طبیعی مکان ها و اقلیم های جغرافیایی 
- تبیین اینکه چگونه عوامل طبیعی )باد، فرسایش، بارش باران 
و حرکات زمین( ویژگی های یک مکان مش��خص را ش��کل 

می دهند.
- تجزی��ه و تحلیل ویژگی ه��ای طبیعی مناطق با اس��تفاده از 

بازدیدهای علمی و نقشه ها
- تأثیر بالیای طبیعی بر محیط زیس��ت، از جمله زلزله، سیل، 
طوفان، طوفان ش��ن، شورش��دن آب ها و بیابان زایی را نش��ان 

می دهد.
- تجزی��ه و تحلی��ل رواب��ط بین ضرب��ه و آس��یب پذیری از 

پدیده های مختلف طبیعی در سطح زمین
- مقایس��ة ویژگی ه��ای هر ی��ک از مناط��ق آب و هوایی و 

پوشش های مختلف گیاهی
- ارتب��اط بین مناطق با پوش��ش گیاهی و مناطق آب و هوایی 

را نشان می دهد
- روابط بین مناطق گیاهی و جانوران خشکی را نشان می دهد.

فیزیک��ی  ویژگی ه��ای  ش��رح   -
قاره ه��ای جه��ان از جنب��ة فضایی، 

جغرافیایی، مساحت و غیره...
- مقایس��ة جنبه های مختلف سطح 

زمین در قاره های جهان 
)کوه، ارتفاعات، دشت و غیره(

- شناس��ایی عوامل مؤث��ر بر آب و 
هوای قاره ها.

مهم تری��ن مناط��ق آب و هوای��ی و 
پوشش گیاهی را در قاره های جهان 

نشان می دهد.

پایة سومپایة دومپایة اولاستاندارد حیطه

ن  جه��ا
منظر  از 
و  مکانی 

زمانی

استاندارد دوم: 
اس��تفاده از نقشه های 
در  مفهوم��ی 
درک  س��ازماندهی، 
و تجزی��ه و تحلی��ل 
ی  ن ه��ا گی مکا یژ و

طبیعی و مناطق

- استفاده از نقشه های مفهومی در سازمان دهی، درک و تجزیه 
و تحلیل ویژگی های مکان های طبیعی و مناطق.

- توزیع قاره های جهان به خشک و گرم
- شناس��ایی قاره ها نسبت به یکدیگر و نسبت به خطوط طول 

و عرض جغرافیایی
- شناسایی برخی از پدیده های طبیعی روی نقشه ها و کره های 

جغرافیایی، مانند زمین، آب و هوا و پوشش گیاهی طبیعی
- استفاده از نمودار در شناسایی برخی از پدیده های کیهانی

- ش��رح برخی از پدیده های جغرافیایی با اس��تفاده از نقش��ة 
مفهومی، مانند منظومة شمسی، چهار فصل و خطرات طبیعی

- تصاوی��ری را ب��رای نمایش رابطة میان خورش��ید و زمین، 
جابه جایی شب و روز و چهار فصل طراحی می کند.

کردن )مثاًل تأثیر آلودگی های صنعتی بر محیط زیست(، جنگل های 
برگ ریز و جنگل های مخروطی از نظر موقعیت جغرافیایی نام بردن 

نوع درختان این جنگل ها اشاره شده است. این نمونه سؤاالت نشان 
می دهد که نوع ارزشیابی عمدتاً بر مسائل دانشی تکیه دارد.۶
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پایة سومپایة دومپایة اولاستاندارد حیطه

ی  سیس��تم ها
و  بش��ری 
با  آن  ارتب��اط 

محیط زیست

د  ر ندا س��تا ا
تفسیر  دوم: 
ی��ع  ز تو

جمعیت

رد  ندا س��تا ا
 : م س��و
آش��نایی ب��ا 
و  مناب��ع 
نس��تن  ا د
ی  ه��ا لگو ا
ی  لیت ها فعا

اقتصادی

- توصی��ف تفاوت ه��ا در ترکی��ب 
جمعیت از نظر: میانگین مرگ و میر، 

تولد و افزایش طبیعی جمعیت
و  ج��داول  تحلی��ل  و  تجزی��ه   -

نمودارهای جمعیت
- توضیح و تفس��یر دالی��ل توزیع ها 

مختلف جمعیت در جهان عرب
- ابعاد مش��کل جمعی��ت در جهان 
عرب را از نظر علل و نتیجه توضیح 

می دهد.
- راه حل های پیش��نهادی را در مورد 

مشکل جمعیت بیان می کند.
- توزی��ع جغرافیای��ی فعالیت ه��ای 
اقتص��ادی در جهان عرب را نش��ان 

می دهد.
ب��ر فعالیت ه��ای  - عوام��ل مؤث��ر 
اقتصادی در جهان عرب را تش��ریح 

می کند.
- درک ارتباط بین منابع در دسترس 

و فعالیت های اقتصادی
- تأثیر برخی از فعالیت های اقتصادی 

را بر محیط زیست توضیح می دهد.
- مهم ترین مشکالت اقتصادی را که 
جهان عرب از آن رنج می برد تشریح 

می کند.
- بهتری��ن راه ب��رای رس��یدن ب��ه 
بین کش��ورهای جهان  یکپارچگ��ی 

عرب را نشان می دهد.

- ش��ناخت نژادهای بشری در کل 
قاره های جهان 

- روی نقش��ه، توزی��ع جمعیت هر 
قاره را نشان می دهد.

و  ج��داول  تحلی��ل  و  تجزی��ه   -
نمودارهای مربوط به جمعیت

- دالیل توزیع های مختلف جمعیت 
در هر قاره را توضیح می دهد.

انسان  از فعالیت های  - مجموعه ای 
در هر قاره را شناسایی می کند.

- تش��خیص برخ��ی از عادت ها و 
سنت ها ساکنان برخی از قاره ها 

- تشخیص بین کشورهای در حال 
توسعه و پیشرفتة جهان

- بررس��ی چند نمونه از کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعة جهان 
ب��ا جزئی��ات آن در قاره های جهان 
)برای مثال، مطالعة یک کش��ور در 
هر قاره، که یکی از آن ها پیشرفته و 

یکی در حال توسعه است(.
فعالیت های  توزی��ع جغرافیای��ی   -
اقتص��ادی در برخی از کش��ورهای 
در حال توس��عه و پیشرفتة جهان را 

نشان می دهد.
- مهم تری��ن مش��کالت اقتص��ادی 
جه��ان در ح��ال توس��عه را نش��ان 

می دهد.
- زمینه ه��ای توس��عة اقتصادی در 
برخی از کشورهای در حال توسعه 

و پیشرفتة جهان را بیان می کند.
- شناسایی دالیل پیشرفت اقتصادی 

در کشورهای توسعه یافته
- از دروس آموخته ش��ده، تجارب 
برخی از کش��ورهای توسعه یافته را 

استنتاج می کند.
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نمونة سؤاالت امتحانی به همراه جواب آن ها از سایت رسمی وزارت آموزش 
http://manahg.( و پرورش مصر به این نشانی دریافت و ترجمه شده است

moe.gov(. در این سایت امکان دانلود برخی کتاب های درسی که به صورت 
سی دی تهیه شده اند، وجود دارد.
6. http://manahg.moe.gov.eg/sec3-exam.aspx
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پایة سومپایة دومپایة اولاستاندارد حیطه

ی  سیس��تم ها
طبیعی 

استاندارد اول: 
ی  گی ه��ا یژ و
اماکن  طبیع��ی 
ی��ی  فیا ا جغر
تش��خیص  را 

می دهد.

استاندارد دوم: 
یی  س��ا شنا
طبیعی  عوام��ل 
در ش��کل گیری 

سطح زمین

- مراحل شکل گیری خشکی و آب 
- نتایج ناشی از چرخش زمین را  توضیح می دهد.

- توضیح تأثیر عوامل طبیعی در شکل گیری سطح زمین
- تجزی��ه و تحلیل عالئم طبیع��ی با توجه به عواملی که آن ها 

را شکل می دهد.
- نش��ان دادن تأثیر ارتب��اط بین خورش��ید و زمین بر عوامل 

طبیعی و تشکیل عوامل طبیعی جدید
- شناسایی عوامل مؤثر بر آب و هوا

- نشان دادن همپوشانی و تعامل بین پدیده های جغرافیایی

ویژگی های  توصیف   -
طبیع��ی ک��ه می ت��وان 
جه��ان ع��رب را با آن 

مشخص کرد.
- اهمی��ت جهان عرب 
را در ارتب��اط ب��ا بقی��ة 

جهان توضیح می دهد.
عوام��ل  شناس��ایی   -
ش��کل  ب��ه  مرب��وط 
طبیع��ی  توپوگراف��ی 

جهان عرب
- مقایس��ة بین اقس��ام 
در  جغرافیایی  س��طوح 

جهان عرب
- شناسایی عوامل مؤثر 
ب��ر آب و هوا در جهان 

عرب
پوش��ش  شناس��ایی   -
و  مناط��ق  گیاه��ی 
جه��ان  در  حیوان��ات 

عرب

--------

----------
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چکيده
مکتب فرانکفورت با نام مؤسسة تحقیقات اجتماعي در آلمان در سال 1923پايه گذاري شد. اين رويکرد از نظريات كارل ماركس1 
الهام گرفته است و نخستین بار با تحلیل انتقادي افکار فلسفي و در مرحلة بعد با انتقاد از ماهیت نظام سرمايه داري شکل گرفت، با اين 
حال هدف غايي اين مکتب آشکار ساختن دقیق تر ماهیت جامعه است. در اين مقاله سعي شده است با توجه به میان رشته اي بودن 
بحث مکتب فرانکفورت ضمن مرور مباني و مفاهیم اين رويکرد، تأثیرات آن در جغرافیا و آموزش جغرافیا مورد كاوش و بررسي قرار 
گیرد. روش تحقیق در اين مقالة توصیفيـ  تحلیلي بر مبناي استفاده از مدارك و مطالعات كتابخانه اي بوده است. نتايج تحقیق نشان 
داد كه اين رويکرد خدمات عمده اي به ديالکتیك و ذهن گرايي داشته است. جبهه گیري مکتب فرانکفورت در مقابل نظام سرمايه داري 
و شکل تأثیر آن در جغرافیا به صورت به وجود آمدن مکتب جغرافیاي راديکال و رويکرد اقتصاد سیاسي در اين علم است. موضوع اصلي 
مطالعات اين رويکرد در مورد جغرافیا بیشتر بر شکل جديد سلطة انسان بر طبیعت از طريق علم و فناوري و بهره برداري فني انسان از 
طبیعت معطوف بوده و تأكید عمدۀ پیروان مکتب بیشتر به برقراري ارتباط منطقي با محیط طبیعي است. اين مکتب در امر آموزش 

جغرافیا بر استفاده از رويکرد جغرافیاي رفتاري و روش هاي كیفي تأكید دارد.

کليدواژه ها: مکتب فرانکفورت، جغرافیا، نظرية انتقادي، آموزش جغرافیا

فلسفة       علم جغرافیا

دکتر احمدپوراحمد، عضو هیئت علمي دانشگاه تهران
زهرا براتي، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تربیت معلم تهران
مهناز خطابخش، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تربیت معلم تهران

مكتب فرانكفورت و تأثیر آن در 
آموزش جغرافیا

ء
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مقدمه
ــان مکاتب  ــب عمده در می ــورت يکي از مکات ــب فرانکف مکت
ــم الهام گرفته  ــمار مي رود كه از ماركسیس ــي به ش جامعه شناس
ــت، ولي از آنجا كه وعده هاي ماركسیسم در مورد انقالب طبقة  اس
پرولتاريا و سرنگوني نظام سرمايه داري به دلیل تناقضات دروني آن، 
ــم گسست.  هیچ يك تحقق نیافت، مکتب فرانکفورت از ماركسیس
ــت و اين مکتب  ديدگاه مکتب فرانکفورت يك ديدگاه انتقادي اس
ــر را هدف  ــطح فرهنگي توجه دارد و رهايي نوع بش ــتر به س بیش
ــت. مفهوم عمدۀ نظرية انتقادي ارائة تحلیل هاي  خود قرار داده اس
ــه همین دلیل اين  ــت؛ ب ــائل و معضالت جامعه اس انتقادي از مس
ــي به شمار مي رود. لذا  ــاً يك نظرية ارزشي و سنجش نظريه اساس
ــم كه معتقد به بي طرفي و غیرارزشي  با جرياناتي نظیر پوزيتیويس
بودن علوم اجتماعي است، به شدت مخالفت مي كند. عنصر مسلط 
ــت، يعني قوۀ انتقادي كه  در نظرية انتقادي همانا دفاع از عقل2 اس
ــازگار مي كند تا امکان شکوفايي و  معرفت را با دگرگوني جهان س
آزادي انسان را افزايش دهد )گیدنز، 1378: 192(. از بنیان گذاران 
ــودور آدورنو4،  ــورت مي توان ماكس هوركهايمر3، تئ مکتب فرانکف
ــويي از مهم ترين  والتر بنیامین5 و هربرت ماركوزه6 را نام برد. از س
ــت كه مي توان وي  نظريه پردازان اين مکتب، يورگن هابرماس7 اس
را وارث مکتب فرانکفورت و مهم ترين عضو آن دانست كه توانست 
اين مکتب را بعد از دهة 1970، يعني دورۀ افول آن، از بن بست رو 
ــي كه در اين مقاله سعي شده به  به زوال برهاند. مهم ترين پرسش
ــخ داده شود، اين است كه اصولي كلي اين مکتب چیست  آن پاس

و انتقادگرايي چه تأثیري در جغرافیا و آموزش آن داشته است؟

ظهور و تکوين مکتب فرانکفورت 
نهادي كه رويکرد فرانکفورت بر پاية آن شکل گرفت، مؤسسة 
تحقیقات اجتماعي بود كه رسماً در سال 1923 با فرماني از سوي 
ــگاه فرانکفورت  ــیس و به دانش وزارت آموزش وپرورش آلمان تأس
ــد. ولي خود مؤسسه حاصل چندين برنامة راديکال بود  وابسته ش
كه فلیکس ويل8 در اوايل دهة 1920 اجراي آن ها را برعهده داشت.

از سال 1930 با مديريت هوركهايمر، مؤسسة جايگاه و هويت 
ــرايط ويژه ناشي از  ــته اي پیدا كرد. پي ريزي مؤسسه در ش برجس
ــويکي در روسیه و شکست انقالب هاي اروپاي  پیروزي انقالب بلش

مركزي به ويژه در آلمان صورت گرفت )پاتمور، 1380: 13(.

دوره هاي تاريخي
در تاريخ مؤسسه و مکتب فرانکفورت در عمل مي توان به چهار 

دورۀ مشخص اشاره كرد:
ــت؛ زماني كه  ــا 1933 اس ــال هاي 1923 ت ــن س دورۀ اول بی

ــه كاماًل متنوع و متفاوت بود و به  ــده در مؤسس تحقیقات انجام ش
هیچ وجه ملهم از برداشت خاصي از انديشة ماركسیستي، به گونه اي 

كه بعدها در نظرية انتقادي گنجانده شد، نبود.
ــامل دوران تبعید در آمريکاي شمالي از 1933 تا  دورۀ دوم، ش
ــت كه در آن ديدگاه هاي متمايز نظرية انتقادي نوهگلي  1950 اس
قاطعانه به عنوان اصول راهنماي فعالیت هاي مؤسسه تثبیت شد. 
ــفه نقش برتر را به  در آثار اين زمان به جاي تاريخ يا اقتصاد، فلس

خود اختصاص داده بود.
ــه به فرانکفورت در  ــوم، يعني از زمان مراجعت مؤسس دورۀ س
ــال 1950، آرا و ديدگاه هاي اصلي »نظرية انتقادي« به روشني  س
ــه  ــندگان عضو مؤسس ــماري از آثار عمدۀ متفکران و نويس در ش
ــد. اين ايام، دورۀ تأثیرات عظیم فکري و سیاسي مکتب  تدوين ش
فرانکفورت بود. از اوايل دهة 1970 يعني ايامي كه مي توان آن را به 
ــوان دورۀ چهارم در تاريخ مکتب تلقي كرد، تأثیر و نفوذ مکتب  عن
ــا مرگ آدورنو )1969( و  ــورت به آرامي رو به افول نهاد و ب فرانکف
ــد.  هوركهايمر )1973( عماًل حیات آن به عنوان مکتب متوقف ش
مکتب فرانکفورت در سال هاي آخر حیات خود از ماركسیسم، كه 
زماني منبع اصلي الهام بخش آن بود، فاصلة زيادي گرفت )باتمور، 

1380: 15ـ16(.
مؤسسه پس از بازگشت به فرانکفورت در سال 1950 در شکل 
جديد و احیا شدۀ خود، ويژگي يك مکتب فکري كامل را پیدا كرد.

نظريه پردازان مکتب
ــال ها فعالیت خود،  در میان آثاري كه اين رويکرد در طول س
در جزوه هاي مجلة تحقیقات اجتماعي انتشار داد بیشتر از ماكس 
ــده، 1386: 137(.  ــود )پوين هوركهايمر و تئودور آدورنو ياد مي ش
اهمیت هوركهايمر در فلسفه از مقاالت نظام وار او و از همکاري هاي 
بعدي اش با تئودور آدورنو در نگارش ديالکتیك روشنگري )1947( 
ــر هوركهايمر  ــادي جامعه از نظ ــمه مي گیرد. نظرية انتق سرچش
صورت بندي مجدد نظرية ماركسیستي است به گونه اي كه تحقیق 

تجربي را با تفکر فلسفي درمي آمیزد )نجف زاده، 1387: 93(.
هربرت ماركوزه از ديگر نظريه پردازان مکتب فرانکفورت، عقیده 
ــه ماركس مطرح  ــم ك ــت كه وعدۀ وقوع حقیقي سوسیالیس داش
ــت. زيرا جبري در كار نیست )تنهايي،  ــتباهات اوس مي كند از اش
1383: 254(. وي مي گويد، چون كشورهاي سرمايه داري بورژوازه 
شده اند، نقش انقالبي خود را از دست داده اند و اين وظیفه برعهدۀ 
ــجويان قرار گرفته است )فکوهي، 1381:  روشنفکران به ويژه دانش

.)280
ــفه اش رهايي  ــب، تئودور آدورنو در فلس ــر بزرگان مکت از ديگ
ــتفاده از  ــاني را دنبال مي كند. روش وي براي رهايي، اس از ناهمس

ديالکتیك است )نجف زاده، 1381: 100ـ104(.
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ــل دوم مکتب فرانکفورت مي توان يورگن  از جمله اعضاي نس
ــدورف9، گرهارد برنت10، كالوس اوفه11، آلفرد  هابرماس، رالف دارن
اشمیت12 و آلبرشیت وِلمر13 را نام برد كه از اين بین، برجسته ترين 
ــل دوم و معمار اصلي نظرية نوانتقادي، يورگن هابرماس  مهرۀ نس
ــم علم، ارزش و  ــه تأكید مي كند كه مفاهی ــت. وي بر اين نکت اس
ــي، 1383: 602(. از  ــوند )تنهاي گرايش نمي توانند از هم مجزا ش
ــري عامالن  نظر هابرماس كل دانش را بايد در چارچوب عاليق بش
كنشگر درك كرد. تالش وي بر آن است تا نشان دهد چگونه دانش 
ــبرد عقل كمك مي كند و هم در خدمت عاليق بشري  هم به پیش

است )جاللي پور، 1387: 241(.

مفهوم نظرية انتقادي
ــر از نظريات  ــاي فرانکفورتي متأث ــا و تبیین ه ــر تحلیل ه اكث
كالسیك هگل و ماركس و نظرية  انتقادي میراث فلسفيـ  اجتماعي 

مکتب فرانکفورت است.
در اين میان، ريموند گاس14 تعاريف مختلف نظرية انتقادي را 

به گونه اي بسیار دقیق و موجه بدين گونه دسته بندي مي كند: 
ــوان راهنماي عمل  ــادي جايگاه ويژه اي را به عن ـ نظرية انتق
ــاني دارد، زيرا هدف اين نظريه ايجاد روشنگري در كارگزاراني  انس
ــخص كنند منافع و عاليق  ــت كه به آن ها عقیده دارند تا مش اس
حقیقي آن ها چیست و نیز اين نظريه ذاتاً نظرية رهايي بخش است 

تا كارگزاران را از قید اجبار رها سازد.
ـ نظريه هاي انتقادي از محتواي شناختي15 برخوردارند، يعني 

اشکالي از معرفت16 هستند.
ـ نظريه هاي انتقادي به لحاظ معرفت شناختي17 تفاوت اساسي 

با نظريه هاي علوم طبیعي دارند )نوذري، 1384: 130-129(.
در واقع بهترين برخورد با نظرية انتقادي، شناخت آن به منزلة 
ــت. اين مطلب هیچ جا شفاف تر از  ــاخه اي از جامعه شناسي اس ش
معنايي كه گرداگرد خود مفهوم نقد وجود دارد مشخص نمي شود. 
ــورت عالوه بر معناي نقد در مقام تفکر مخالف و در  مکتب فرانکف
ــاگري و بیدارگري مرهون دو معناي تازۀ نقد نیز  مقام فعالیت افش
هست كه میراث روشنگري را دريافته است. در معناي نخست، نقد 
حاكي از تأمل روي شرايط معرفت ممکن است دربارۀ توانايي هاي 
ــري باشد و ريشه هاي اين معناي نقد به كانت  بالقوۀ موجودات بش
ــاز مي گردد. معناي دوم اصطالح نقد، حاكي از تأمل روي نظامي  ب
ــون پل، 1385:  ــرند )كانرت ــت كه آفريدۀ بش از قید و بندهايي اس

.)17-14
به طور كلي خصوصیات اصلي اين مکتب را مي توان در داشتن 
ــه روبناها و به ويژه  ــم، توجه ب ديد ديالکتیك، انتقاد بر پوزيتیويس
ــتن ديد انتقادي، تعبیر جديد از طبقة كارگر،  قلمرو فرهنگ، داش
میان رشته اي بودن تحقیقات، تعبیر خاص از آگاهي طبقاتي و عدم 

قبول ايده هاي ماركسیسم دانست.

اهداف عمده 
ــي فرانکفورت اين بود  ــة پژوهش هاي اجتماع هدف مؤسس
ــة نظرية انتقادي  ــازماني خود از برنام ــاختار س كه به كمك س
ــن نظرية انتقادي  ــتا هدف بنیادي ــتیباني كند. در اين راس پش
ــوم اجتماعي را در پروژۀ نظرية  ــته هاي عل اين بود كه تمام رش
ــق، نظرية انتقادي  ــتي جامعه دربرگیرد. از اين طري ماتريالیس
ــتري را براي ادغام  ــه بر ناب گرايي نظري غلبه كرد و بس جامع
ــة  ــك و نظري ــي آكادمی ــوم اجتماع ــش عل ــر و نتیجه بخ پرثم

ــتي به وجود آورد )نجف زاده، 1381: 71(. ماركسیس
ــويي نظريه پردازان رويکرد فرانکفورت با توسعة متوالي يا  از س
هم زمان نقدت كاپیتالیسم، نقد ايدئولوژي هاي فاشیستي، نقد فقر 
ــرمايه هاي فرهنگي در تولید انبوه صنعتي و نقد  حاصل از ادغام س
ــکل هاي متفاوت آگاهي كاذب خاص جوامع پس از جنگ، آگاه  ش
بودند كه تبیین وظايف اصلي انديشه براساس نقد را از ماركسیسم 
به ارث برده اند، چنان كه نام گذاري نظريه هاي انتقادي براي توصیف 
هدف مکتب فرانکفورت به راحتي جاافتاد )كوسه ايو و استفن آبه، 

.)89 :1385
به طور كلي هدف مشترك و بنیادين همة تئوري هاي انتقادي 
ــکال سلطه با استفاده از  ــت يافتن به جامعه اي آزاد از كلیة اش دس

انتقاد است )زياري، 1383: 24(.

نظريه هاي مورد انتقاد مکتب فرانکفورت 
ــه و نیز نظام هاي  ــادي دربرگیرندۀ انتقاد از جامع ــب انتق مکت
ــت، اما هدف غايي آن افشاي دقیق تر ماهیت  گوناگون معرفتي اس
جامعه است. انتقادات مکتب فرانکفورت بر نظريه ها و مکاتب ديگر 
براساس مکتب فلسفي، روش شناسي علم، علوم و فلسفة اجتماعي 

قابل طبقه بندي است.
ــرد فرانکفورت نظرية  انتقاد به نظرية مارکسيس�تي: رويک
ــتي را به لحاظ مکتب فلسفي مورد انتقاد قرار مي دهد.  ماركسیس
ــتي است  در واقع نظرية انتقادي گونة ديگري از نظرية ماركسیس
ــتي را نقطة آغاز كارش قرار مي دهد.  كه انتقاد از نظرية ماركسیس
ــان اقتصادي  ــتر از همه از جبرگراي ــادي بیش ــردازان انتق نظريه پ
رمیده اند. اما بیشترشان نوماركسیست ها را به خاطر تفسیر مکانیکي 
ــد. نظريه پردازان  ــس آماج انتقادها قرار مي دهن ــا از آثار مارك آن ه
ــتند كه جبرگرايان اقتصادي به دلیل تأكید بر  انتقادي بر اين نیس
قلمرو اقتصادي به خطا رفته اند، بلکه يادآور مي شوند كه آن ها بايد 

به جنبه هاي ديگر زندگي اجتماعي نیز توجه كنند.
ــردازان انتقادي به لحاظ  انتق�اد به اثبات گرايي: اين نظريه پ
روش شناسي علم، انتقاداتي را بر اثبات گرايي وارد مي كنند. دست كم 
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بخشي از انتقادها به اثبات گرايي و به انتقاد از جبرگرايي اقتصادي 
ارتباط پیدا مي كند. اثبات گرايي اين فکر را مي پذيرد كه يك روش 
ــته هاي تحقیقي وجود دارد. از  علمي قابل به كارگیري در همة رش
جمله مواردي كه مکتب انتقادي در مورد آن به اثبات گرايي تاخته 
ــت كه اثبات گرايي گرايش به جبرواركردن جهان اجتماعي  اين اس
ــان كنش گرايان را ناديده مي گیرند )ريتزر، 1379:  دارد. اثبات گراي

.)204
اما نظريه پردازان مکتب انتقادي اعتقاد دارند كه عینیت علوم 
ــتقیم به علوم اجتماعي انتقال داد،  طبیعي را نمي توان به طور مس
ــده از رخدادها  زيرا علوم اجتماعي با مجموعه اي از پیش تفسیرش
ــروكار دارد، يعني با دنیاي اجتماعي كه در آن مقوله هاي تجربه  س
قباًل از طريق رفتار معنادار افراد شکل گرفته است )گیدنز، 1378: 

.)198
ــي  ــن مکتب به جامعه شناس انتق�اد از جامعه شناس�ي: اي
ــه  ــه روش علمي را به هدفي في نفس ــر علم گرايي و اينک به خاط
ــت. همچنین جامعه شناس را  ــده اس ــاخته، حمله ور ش تبديل س
ــت. مکتب انتقادي  ــع موجود متهم كرده اس ــز به پذيرش وض نی
معتقد است كه جامعه شناسي از جامعه، انتقادي جدي نمي كند و 
نمي خواهد از ساختار اجتماعي موجود فراتر رود. رويکرد انتقادي 
ــي از افراد متهم مي كند )نوذري،  جامعه شناسان را به چشم پوش

.)210 :1384
انتقاد از جامعة نوين: نظريه پردازان انتقادي بر پاية فلسفة 
ــتر  اجتماعي به انتقاد از جامعة نوين و فرهنگ پرداخته اند. بیش
ــازندۀ  كارهاي رويکرد انتقادي، انتقاد از جامعة نوين و اجزاي س
ــطح فرهنگي و  ــه جهت گیري آن نیز معطوف به س ــت ك آن اس
ــت؛ بدين معنا  ــرمايه داري نوين بوده اس ــاي جهان س واقعیت ه
ــرو فرهنگي  ــن اقتصاد به قلم ــلط در جهان نوي ــه كانون تس ك
ــري زندگي نوين،  ــود عقالنیت ظاه ــت. با وج ــال يافته اس انتق
ــار از عدم عقالنیت مي داند.  مکتب انتقادي جهان نوين را سرش
ــركوبي فرهنگي فرد در جامعة  ــان مکتب انتقادي بر س بدين س

ــد دارد. ــن تأكی نوي
انتقاد از فرهنگ: در انتقاد از فرهنگ، فريدمن معتقد است كه 
مکتب فرانکفورت بیشترين توجهش را به قلمرو فرهنگي متمركز 
ــت. صنعت فرهنگي، فرهنگ توده اي را تولید مي كند كه  كرده اس
در آن دو چیز بیش از همه نظريه پردازان انتقادي را نگران مي كند. 
نخست اينکه آن ها نگران دروغین بودن اين فرهنگ اند و ديگر آنکه 
نظريه پردازان انتقادي از تأثیر ساكت كننده و سركوبگر اين فرهنگ 

بر مردم هراسان اند )ريتزر، 1379: 204(.

خدمات عمدة نظرية انتقادي
ــي است كه  ذهن گرايي: خدمت عمدۀ مکتب انتقادي كوشش

ــي در جهت ذهني  اين مکتب براي جهت گیري نظرية ماركسیس
ــش با نقدي از مادي انديشي  ــت. گرچه اين كوش به عمل آورده اس
ــاختار اقتصادي همراه بوده،  ــختانه اش بر س ماركس و تأكید سرس
اما در فهم عناصر ذهني زندگي اجتماعي نیز خدمت شاياني براي 
ــت. خدمت ذهني مکتب انتقادي در هر دو سطح  ما انجام داده اس

فردي و فرهنگي بوده است.
ــدۀ ديگر نظرية انتقادي عالقه مندي به  ديالکتيک: تأثیر عم
ديالکتیك به طور عام و نیز انواع تجلي هاي خاص آن است. رهیافت 
ــاي تأكید بر جامعیت  ــطح آن به معن ديالکتیکي در كلي ترين س

اجتماعي است )ريتزر، 1379: 207-205(.
ــاطت میان امر خاص و امر عام و میان تمامیت  ديالکتیك، وس
ــات آن بر  ــك از اصطالح ــت و هیچ ي ــش اس ــي و پاره هاي اجتماع
ــدارد و اين در مورد  ــر اولويت منطقي يا زماني ن ــات ديگ اصطالح
ــه ايوواستفن آبه،  ــتگي میان اضداد نیز صادق است )كوس همبس

.)45 :1385

نقد مکتب 
ــت اصلي مورد  ــع از دو جه ــورت در واق ــب فرانکف آراي مکت
ــاني كه برچسب علماي  ــو از جانب كس ــد: از يك س حمله واقع ش
اجتماعي »پوزيتیويست« يا اثبات گرا دارند و از سوي ديگر از جانب 
ــود، ولي به دو زبان  ــت ها. نقد اصلي هر دو جناح يکي ب ماركسیس
ــت. اين نظريه  ــه پردازي توخالي اس مختلف. نظرية انتقادي انديش
اغلب به زباني تعمداً گنگ و مبهم بیان مي شود و بخش عمدۀ اين 
ــت. اما نقد ماركسیستي اين نظريه  نظريه از نظر منطقي بي معناس
فقط مختصري آن را بي ارزش و مردود مي داند )كريب اين، 1378: 

.)267-266
ــورد انتقاد قرار  ــورت از جنبه هاي ديگر نیز م ــرد فرانکف رويک
ــم به اتخاذ يك موضع  ــت؛ از جمله اينکه نظرية انتقادي مته گرف
ــت به گونه اي كه انواع رويدادها را بدون توجه  ضدتاريخي شده اس
كافي به زمینة تاريخي و تطبیقي آن ها مورد بررسي قرار داده است. 
انتقاد ديگري كه به اين مکتب وارد شده اين است كه عموماً اقتصاد 
را ناديده مي انگارد و سرانجام اينکه نظريه پردازان انتقادي گرايش 
به اين استدالل دارند كه طبقة كارگر به عنوان يك نیروي انقالبي 
ناپديد شده است، در حالي كه اين برداشت با تحلیل ماركسیستي 

سنتي كاماًل مغايرت دارد.
انتقاد ديگر از اين رويکرد آن است كه اعضاي مکتب فرانکفورت 
ــتیز و كشمکش قرار دادند و به استنثاي ماركوزه  خود را مافوق س
هیچ كدام از آن ها از جنبش هاي دانشجويي حمايت نکردند. انتقاد 
جزئي تر اين است كه اعضاي مکتب فرانکفورت بیشتر از زوال سخن 
ــود، در توجه به فرهنگ و جبرگرايي  ــد و در تحلیل هاي خ گفته ان

فرهنگي دچار افراط شده اند )ريتزر، 1379: 210(
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وضعيت کنوني
ــر  ــان در دوران گذار به س ــة انتقادي در آلم ــون نظري هم اكن
مي برد. در ابتدا سنت 75سالة مکتب فرانکفورت به وسیلة ماكس 
هوركهايمر و تئودور آدورنو و پس از آن به وسیلة يورگن هابرماس 
ــل دوم هنوز  ــاير اعضاي نس ــد، هر چند هابرماس و س راهبري ش
فعالیت مي كنند، اما بازنشستگي وي در سال 1944 نشان دهندۀ 
ــة انتقاد اجتماعي  ــلي جديد در نظري ــان اين دوره و ظهور نس پاي
است كه به دست آكسل هونث18 هدايت می شود. نسل سوم، يعنی 
ــال 1968 و جنبش های اجتماعی در دهة 1970  ــل بعد از س نس
ــوم مکتب  ــل س پديد آمد. در واقع می توان گفت كه در میان نس
ــتن پروژۀ  ــخصیت واقعاً به زنده نگه داش فرانکفورت، تنها يك ش
نظرية اجتماعی انتقادی، آن هم در چشم انداز كاماًل هابرماسی آن 
نزديك شده است؛ او آكسل هونث، استاد فلسفة اجتماعی دانشگاه 

فرانکفورت است. 
امروزه موضوعات محوری نسل سوم پیرامون اين مسائل است: 
ــدن  ــتی از تاريخ و جامعه، كه مبتنی بر نزاع و شناخته ش 1. برداش
ــی، در بنیان های  ــت؛ 2. متن گراي ــط گروه های اجتماعی اس توس
ــاختار عمیق تجربة ذهنی؛ 3. توجه به »ساير خردها«.  هنجاری س
اين سه موضوع نقاط مهم تقابل هونث با هابرماس و نسل دوم را باز 

می نماياند )اندرسون جوئل، 1383: 25-20(. 

تأثير انتقادگرايی در جغرافيا 
ــات و تحقیقات  ــه موضوع ــورت، پرداختن ب ــرد فرانکف رويک
میان رشته ای است و علم جغرافیا نیز به عنوان دانش محیط شناسی 
ــری و گرايش های اين  ــت و جهت گی ــته ای اس جزء علوم میان رش
ــرد. هم اكنون  ــرش و نیاز محققان صورت می گی ــاس نگ علم براس
ــائل پیچیده و مركب جهان  هیچ علمی به تنهايی مدعی حل مس
امروز نیست. علم جغرافیا به دلیل آمیختگی فراوان و پیچیدگی و 
ضرورت ها، رهنمودهای جديدی را به علوم مختلف در عرصه های 

مختلف ارائه می كند. 
ــته ای بودن، نقطة قوت علم جغرافیا می شود،  ماهیت میان رش
زيرا اين علم با تلفیق يافته های ساير رشته ها بینشی قوی را دربارۀ 
ــان ارائه می دهد.  ــای متفاوت به محقق ــائل واقعی در مکان ه مس
ــان اجازه می دهد تا به  ــته ای بودن جغرافیا به جغرافی دان میان رش
ساختارهای فضايی ايجادشده از هر پديده كه محصول رابطة انسان 
ــت، توجه و آن را تحلیل كنند )پوراحمد،  و محیط جغرافیايی اس

 .)291 :1388
ــه جرئت می توان گفت كه نظرية انتقادی در علم جغرافیا در   ب
ــت. ساده ترين ارتباط مکتب  طول تمام دوران ها تأثیرگذار بوده اس
ــت كه شرايط و ويژگی های خاص  فرانکفورت با جغرافیا در اين اس

ــرايط زمانی در خلق اين نظريه مؤثر  فضايی و مکانی با توجه به ش
ــت. كاربرد نظرية انتقادی در جغرافیا، همواره در انتقاداتی  بوده اس
ــبت به هم وارد كرده اند مشهود  كه مکاتب مختلف جغرافیايی نس
است، از جمله انتقاداتی كه ويدال دوالبالش19 از مکتب امکان گرايی 
ــت، زيرا راتزل  بر مکتب جبرگرايی فردريك راتزل20 وارد كرده اس
ــات داروين و المارك معتقد بود كه محیط  ــا تأثیرپذيری از نظري ب
طبیعی به عنوان يك عنصر قوی در شکل گیری و مراحل تحول و 
تکامل شدن و تاريخ انسانی عمل می كند. ويدال دوالبالش در سال 
ــات راتزل را مورد انتقاد قرار داد و مکتب امکان گرايی  1930 نظري
ــال و مختار  ــه عنوان يك عامل فع ــان ب ــا تأكید بر اينکه انس را ب

می تواند محیط را از طريق برقراری سازگاری های خود با آن مورد 
بهره برداری قرار دهد، ارائه كرد. 

ــت  ــده اس از ديگرانتقاداتی كه در عرصة علم جغرافیا انجام ش
ــیفر21 )از بزرگان مکتب علم فضايی(  می توان به انتقادات كورت ش
ــتثناگرايی از مکتب كورولوژی هارتشورن22 اشاره  در زمینة رد اس
كرد، زيرا هارتشون علم جغرافیا را بررسی مکان ها و نواحی منحصر 
ــی به منحصر به فرد بودن  ــت و به نوع به فرد روی زمین می دانس
ــت. شیفر در مقالة خود با عنوان  تبیین های جغرافیايی اعتقاد داش
استثناگرايی در جغرافیا تفکرات كورولوژيکی هارتشون را محکوم 
كرد. او معتقد بود كه اگر در جغرافیا تبیین منصحر به فردی صورت 

بگیرد برخالف تبیین علمی خواهد بود. 
از انتقادات ديگر در اين راستا می توان به انتقادات مختلفی كه 
از كارل ساور23 )از بزرگان مکتب مورفولوژی چشم انداز( شده است 
ــاره كرد. كارل ساور معتقد بود كه جغرافیا علم چشم انداز است  اش
ــة جغرافی دان مطالعة عمیق و درك ماهیت گذار از محیط  و وظیف

اعضای مکتب فرانکفورت
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ــم انداز فرهنگی است. ساور فرهنگ را يك عامل و  طبیعی به چش
ــتر و چشم انداز فرهنگی را  حوزۀ طبیعی را به منزلة میانجی يا بس

نتیجة اين برخورد می داند )شکويی، 1381: 178(. 
ــة طبقه بندی  ــدم توفیق در زمین ــب نیز از لحاظ ع اين مکت
چشم اندازها، غیرممکن بودن گذار از چشم انداز طبیعی به چشم انداز 
ــرم و عدم توجه به فرايند مورد  ــی و تأكید بیش از حد بر ف فرهنگ

انتقاد قرار گرفته است. 
ــاية  ــع اوج يك مکتب و افول مکتب ديگر همواره در س درواق
ــکار كردن ايرادات يا  ــین و آش ــده بر مکتب پیش انتقادات وارد ش
ــت. به  ــوی مکتب های جديد بوده اس ــین از س نواقص مکتب پیش
عبارتی می توان گفت نظرية انتقادی رويکرد فرانکفورت حتی قبل 
از پیدايش اين مکتب به عنوان يك مکتب رسمی در سال 1923 و 
ــته و به كار  مدت ها قبل از آن، به نوعی در علم جغرافیا وجود داش

برده شده است. 
با تحلیل و تطابقی كه از دوره ها و روندهای تاريخی اوج و افول 
پارادايم های جغرافیايی و مکتب فرانکفورت به عمل می آيد می توان 
ــة تحقیقات  ــیس مؤسس ــت يافت. در زمان تأس به نتايج زير دس
ــم انداز در جغرافیا حاكمیت  ــوژی چش ــی پارادايم مورفول اجتماع
داشت. بعد از آن در سال 1939 هارتشورن با انتشار كتاب ماهیت 
جغرافیا به صورت علمی ادبیات جغرافیايی جهان را تحت تأثیر قرار 
داد. اين كتاب جامع ترين كتاب در زمینة مبانی فلسفی علم جغرافیا 
در زمان خويش بود. اين كار مقارن با دوره ای بود كه اعضای مکتب 
فرانکفورت در دوران تبعید در آمريکای شمالی به سر می بردند كه 
در آن دوران ديدگاه های متمايز نظرية انتقادی نوهگلی قاطعانه به 
ــه تثبیت شد. اين بدان  عنوان اصول راهنمايی فعالیت های مؤسس
ــه جای تاريخ يا  ــه ب ــت كه در اين دوره نیز در آثار مؤسس معناس
اقتصاد، فلسفه نقش برتر را به خود اختصاص داده و اعضای مؤسسه 
ــن دوران اقدام به تدوين ديدگاه های خود به صورت منظم و  در اي
ــفی كردند اين طور به نظر می رسد كه گرايش پیروان مکتب  فلس
فرانکفورت به تألیف آثار فلسفی در تألیف كتاب ماهیت جغرافیا به 

دست هارتشورن بی تأثیر نبوده است. 
ــال های 1960، يعنی دوران اوج رويکرد فرانکفورت، دورانی  س
ــت كه در آن ديدگاه های اصلی نظرية انتقادی تدوين شد. اين  اس
ــر پارادايم كورولوژی  ــادات پارادايم فضايی ب ــارن با انتق دوران مق
ــورن است. به نظر می رسد، در اين دوره انتقاداتی كه مکتب  هارتش
ــی، اثبات گرايی و... می كرد، بر شیفر و  فرانکفورت به جامعه شناس
ــت و موجب انتشار مقالة »استثناگرايی  همراهانش نیز تأثیر گذاش
در جغرافیا« شد كه به شدت مکتب علم كورولوژی و چشم انداز را 

محکوم كرد. 
ــبت به نظام سرمايه داری و  جبهه گیری مکتب فرانکفورت نس
ــکل گیری جغرافیای  تأثیر اين امر در جغرافیا خود را به صورت ش

راديکال و رويکرد اقتصاد سیاسی نشان داد. 
ــرمايه داری به وجود  ــکال معتقدند كه س ــان رادي جغرافی دان
ــت. از اين رو  ــی اس آورندۀ نابرابری های فضايی، اقتصادی و سیاس
ــرايط اقتصادی و  ــائل مربوط به ش در جغرافیای راديکال همة مس
ــود  ــعة نابرابر تبیین می ش ــی در ارتباط با اين توس ــط زندگ محی
ــت:  ــامل موارد زير اس ــی جغرافی دانان راديکال ش ــد زيربناي  عقاي
ــعة همانند و برابر در داخل  1. حذف نابرابری میان ملت ها؛ 2. توس
ملت ها؛ 3. كمال پذيری صادقانه و واقعی انسان ها )شکوئی، 1386: 

 .)185
ــودن راهی  ــیر گش بدين ترتیب جغرافی دانان راديکال در مس
ــکل نو از زندگی بتوانند جغرافیا  بودند كه در آن مردم با ايجاد ش
ــتر از جغرافیای مردمی نام  ــازند. از اين روز بیش و تاريخ خود را بس

می برد. 
ديدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیا نیز همانند ديدگاه جغرافیای 
راديکال، نظام سرمايه داری را علت نابرابری های مختلف در جامعه 
ــل اقتصادی به عنوان عامل  ــد و در تحلیل های خود بر عام می دان

بنیادی تأكید می كند. 
ــان مدار تبديل  ــتم محیط طبیعی به محیط انس در قرن بیس
می شود و ديگر نمی توان از محیط بدون سلطة انسان سخن گفت. 
ــئولیت پذيری در زمینة جغرافیای  اغلب جغرافی دانان با درك مس
انتقادی به تالش گسترده ای دست زده اند تا تحلیل های جغرافیايی 
را نه براساس جغرافیای تکنوكراتیك، بلکه بر مبنای نظرية انتقادی 

تبیین كنند. 
ــان و طبیعت  ــن مکتب در مفهوم روابط انس ــان اي جغرافی دان
ــا می كنند و به جای آن  ــوان متداول )مبارزه با طبیعت( را ره عن

همراهی با طبیعت را برمی گزينند. 
ــری از نظرية انتقادی، تخريب  ــای انتقادی با تأثیرپذي جغرافی
محیط طبیعی و زندگی پر درد و رنج انسانی را حاصل سرمايه داری 
مدرن، گردش مداری سرمايه و اهرم های چندگانة قدرت می داند. از 
ديدگاه جغرافیای انتقادی، استثمار طبیعت زمینة استثمار انسان را 

فراهم كرده است )شکوئي، 1386: 257(. 
ــب فرانکفورت در زمینة  ــوی پیروان مکت انتقاد اصلی كه از س
ــده اين است كه آنان معتقدند استفاده از طبیعت  محیطی وارد ش
ــت و بشر از طريق خودابزاری و  ــی ابزاری بوده اس تاكنون بهره كش
ــلطه بر طبیعت و بهره برداری كامل آن فعال  فناوری، تنها روی س
ــعور فرض كرده است، در  بوده و محیط طبیعی را يك واقعیت الش
حالی كه الزم بود با محیط طبیعی ارتباطی منطقی برقرار كند تا 

حفاظت زيست جهان24 را تضمین كرده باشد. 
ــه به دورۀ پیش مدرن  ــروان مکتب فرانکفورت به اين امر ك پی
ــتند، بلکه آن ها  ــره نگیريم معتقد نیس ــم يا از طبیعت به برگردي
معتقدند بايد پیشرفت های تمدن و فرهنگ تکنولوژيك را در جهت 
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ــان و رهايی طبیعت از تخريب به كار گیريم تا انسان و  آزادی انس
طبیعت را از تجاوز ويرانگری علم و فناوری نجات دهیم. آنان در اين 
راه به كاهش استانداردهای مصرف كه حاصل فراتوسعه است بیشتر 
می انديشند كه هم عقالنیت اكولوژيك بدين امر گواهی می دهد و 
هم هدايتگر رهايی انسان مصرف زدۀ امروزی است. هابرماس از آن 

به عنوان پروژۀ ناتمام مدرنیته نام می برد. 

تأثير مکتب فرانکفورت بر آموزش جغرافيا 
ــه اثبات گرايی  ــه مکتب فرانکفورت ب ــا توجه به انتقاداتی ك ب
ــدان ديدگاه فضايی و كّمی گرايی در جغرافیا به رويکرد  دارد، منتق

رفتارگرايی و كیفی گرايی روی آورده اند. 
ــورت در آموزش  ــی از تأثیرات رويکرد فرانکف بدين ترتیب يک
جغرافیا روی آوردن جغرافی دانان به رويکرد رفتارگرايی و روش های 

كیفی است. 
در جغرافیای رفتاري افراد به عنوان انسان های آگاه با دريافت 
ــی از محیط اطراف خود و برخورد با آن در فضای جغرافیايی  آگاه
ــت  ــه ايفای نقش می پردازند. در اين مکتب افراد اطالعات به دس ب
آمده از محیط فیزيکی )طبیعی و انسان ساخت( و محیط اجتماعی 
ــازند و از اين راه، تصوير و بازنمايی های  ــان می س را جذب و همس
روان شناختی منحصربه فرد خودشان را از واقعیت ها ترسیم می كنند 
ــکويی، 1386: 112(. البته عواملی چون پايگاه های اجتماعی  )ش
ــن، جنس، شغل،  - اقتصادی، میزان تحصیالت و تخصص يابی، س
ــط فیزيکی، اجتماعی، اديان، مذاهب، پايگاه های فرهنگی و...  محی
ــر ذهنی افراد و جغرافیای رفتاری آن ها تأثیر می گذارد.  روی تصوي
ــناخت افراد بسیار پراهمیت  بنابراين در جغرافیای رفتار كیفیت ش

است )پوراحمد، 1388: 167(. 
ــوزش جغرافیا بر پژوهش های كیفی  مکتب فرانکفورت در آم
ــتلزم مطالعة دقیق  ــد و پژوهش های كیفی نیز مس ــد می كن تأكی

پديده هاست. 
ــت  ــای تالش برای ارائة فهرس ــگران كیفیت گرا به ج پژوهش
ــگران كمیت گرا انجام  نمونه هايی از پديده ها، همانند آنچه پژوهش
می دهند، سعی می كنند به درك درستی از اوضاع و احوال فرايندها 
دست يابند. آن ها سعی می كنند واقعیت را برای كسانی كه درگیر 
مسائل اند، تفهیم كنند. برای اين پژوهشگران، شناخت ديدگاه ها و 

برداشت محققان اهمیت ويژه ای دارد )استربرگ، 11384: 17(. 
ــده مفاهیم اند. مکتب فرانکفورت  روش های كیفی دربردارن
ــن مفاهیم تأكید  ــوزش جغرافیا بر تکرار و تمرين اي ــز در آم نی
ــای جغرافیايی نیز  ــت كه تحلیل ه ــن مکتب معتقد اس دارد. اي
ــای جغرافیايی از نوع  ــند، زيرا تحلیل ه ــد از نوع كیفی باش باي
ــه نبايد اين نکته را فراموش كرد كه  ــکافانه اند. البت تحلیل موش
ــیاری از انديشمندان اين حوزه، تحلیل های  برخالف اعتقاد بس

ــای جغرافیايی  ــکل تر از تحلیل ه ــیار مش جغرافیايی كیفی بس
ــت.  كمی اس

ــورت بر آموزش  ــر مکتب فرانکف ــئلة ديگر در مورد تأثی مس
ــت كه اين رويکرد بر استفاده از روش های سنتی  جغرافیا، اين اس
در آموزش جغرافیا انتقاد می كند و به كار بردن فناوری های جديد 
را با توجه به شرايط زمانی و مکانی هدف خود قرار می دهد. امروزه 
ــه كارگیری روش های جديد  ــورهای اروپايی و آمريکايی ب در كش
ــت. اما  ــده اس ــنتی ش در آموزش جغرافیا جايگزين روش های س
ــوم، از جمله ايران، هنوز نیز به كارگیری  ــورهای جهان س در كش
ــت، به  ــنتی در خصوص آموزش جغرافیا متداول اس روش های س
ــی جغرافیا در تمامی سطوح  طوری كه در زمینة برنامه ريزی درس
ــای مدرن آموزش  ــه كارگیری تکنیك ها و روش ه ــی در ب آموزش

پیشرفتی صورت نگرفته است. 

نتيجه گيری 
ــت های آلمانی  نظرية انتقادی محصول گروهی از نوماركسیس
ــژه از گرايش آن به  ــتی به وي ــت كه از حالت نظرية ماركسیس اس
ــتند. اين مکتب در 23  ــتی دل خوشی نداش جبرگرايی ماركسیس
ــد و بیشتر اعضای  فوريه 1923 در فرانکفورت آلمان پايه گذاری ش
آن را يهوديان ناراضی از شرايط سیاسی و اجتماعی جامعه تشکیل 
ــیاری از اعضای آن حتی  ــد، هرچند می توان گفت كه بس می دادن
پیش از اين زمان نیز فعال بودند. بیشتر كارهای مکتب به صورت 
انتقاد بوده، اما هدف غايی آن افشای دقیق تر ماهیت جامعه است. 
ــم،  ــتی، پوزيتیويس انتقادات عمدۀ اين مکتب به نظرية ماركسیس
جامعه  شناسی، جامعة نوين و فرهنگ بوده است و از خدمات عمدۀ 
ــاره كرد. هرچند كه اين  آن می توان به ذهن گرايی و ديالکتیك اش
نظريه به خاطر داشتن موضع ضدتاريخی، ناديده انگاشتن اقتصاد، 
ناتوانی در عمل و دوری از ماركسیسم مورد انتقاد قرار گرفته است، 
ــوی محدودۀ مکتب فرانکفورت  ــا امروزه نظرية انتقادی به فراس ام

گسترش يافته است. 
به نظر می رسد كه وجه تشابه اين رويکرد با جغرافیا در پرداختن 
ــت.  ــته ای بودن اس هر دوي آن ها به محورها و موضوعات میان رش
ــرمايه داری و شکل تأثیر  جبهه گیری مکتب فرانکفورت در برابر س
آن در جغرافیا به صورت به وجود آمدن مکتب جغرافیای راديکال 
ــت. جغرافیای انتقادی يا  ــی نمود يافته اس و رويکرد اقتصاد سیاس
ــب محیط طبیعی، زندگی  ــری از نظرية انتقادی و تخري تأثیرپذي
ــانی را حاصل سرمايه داری مدرن و گردش مداری  پردرد و رنج انس
سرمايه و اهرم های چندگانة قدرت می داند كه با سلطة فناوری راه 
ــت. از  ــاراج بی امان طبیعت و منابع طبیعی را در پیش گرفته اس ت
ديدگاه جغرافیای انتقادی، استثمار طبیعت زمینة استثمار انسان 

را فراهم كرده است. 
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ــان و  ــرد فرانکفورت در مفهوم روابط انس ــان رويک جغرافی دان
طبیعت عنوان متداول مبارزه با طبیعت را رها می كنند و به جاي 
آن مفهوم همراهی با طبیعت را برمی گزينند، بدين سان كه انسان 
نمی تواند و نبايد ارباب طبیعت شود، زيرا در دو قرن گذشته فلسفة 
ــبب شده است كه انسان با خون آلوده ترين شکل،  ارباب طبیعت س

راه استثمار انسان های ديگر را انتخاب كند. 
ــه طور كلی می توان نتیجه گرفت كه نقد و نظرية انتقادی  ب
در طول تمام دوران ها تأثیرگذار بوده است. پیشرفت های علمی 
ــورهای  ــعة اجتماعی و اقتصادی كش در غرب و به تبع آن توس
ــورت كم  بها دادن  ــت. در ص ــی مديون ذهنیت انتقادی اس غرب
ــدا محیط های علمی و  ــت انتقادی، ظلمت فراگیر، ابت به ذهنی
ــادی جامعه را تحت تأثیر  ــپس همة عوامل اجتماعی و اقتص س
ــان كه در كشورهای در  و در ركود مرگبار قرار می دهد، بدان س
ــعه هم اكنون اين روند قابل مشاهده است. اين مکتب  حال توس
ــتفاده  ــر جغرافیای رفتاری و اس ــوزش جغرافیا ب ــة آم در زمین
ــری فناوری و  ــد می كند و به كارگی ــی تأكی ــای كیف از روش ه
روش های جديد در آموزش جغرافیا را در كلیة سطوح آموزشی 
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لرزه خیزی ایران
 و مقاوم سازی مدارس

دکتر سياوش شايان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه جغرافیا
غالمرضا زارع، دانشجوی كارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت مدرس
يعقوب حق پناه، كارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ريزی شهری

چکيده

ــدن انرژی قابل مالحظه ای می گردد.  ــود. زمین لرزه باعث آزاد ش ــی از عوامل طبیعی زمین اطالق می ش زمین لرزه به تکان های ناش

زمین لرزه از جمله مخاطرات طبیعی است كه پیوسته در سراسر كرۀ زمین رخ می دهد. ايران به دلیل واقع شدن در كمربند آلپـ  هیمالیا 

ــوری زمین زلزله خیز است كه هر از چند گاه شاهد  ــل های فراوان، كش ــتن گس و قرارگیری روی يکی از كمربندهای لرزه خیز دنیا و داش

زمین لرزه های بزرگ می باشد. حدود نود درصد از خاك كشور ما كمربند زمین لرزه احاطه كرده به طوری كه ايران ششمین كشور دنیا از 

لحاظ وقوع زمین لرزه است و همه ساله خسارات مالی و جانی فراوان و جبران ناپذيری را متحمل می شود. يکی از مسائلی كه همواره ذهن بشر 

را به خود معطوف ساخته، مسئلة ايمن سازی ساختمان ها در برابر زمین لرزه است. در اين زمینه بويژه مقاوم سازی مدارس، به دلیل تراكم 

انسانی موجود در آن ها به هنگام وقوع زمین لرزه از اهمیت خاصی برخوردار است. تاكنون راهکارهای متعددی در اين زمینه پیشنهاد شده 

اما در كشور ما با توجه به عدم رعايت مسائل ايمنی در ساخت وساز مدارس، مقاوم سازی اين ساختمان ها از اهمیت ويژه ای برخوردار است و 

به بررسی های موشکافانه نیاز دارد. با توجه به اهمیت ساخت وساز مدارسی مقاوم در برابر نیروهای ناشی از زمین لرزه، همچنین مقاوم سازی 

ساختمان های مدارس موجود، در اين تحقیق سعی شده است كه مقاوم سازی مدارس موجود در كشور مورد بررسی قرار گیرد. اين تحقیق 

براساس مطالعة كتابخانه ای و تجزيه و تحلیل يافته ها در زمینة مقاوم سازی است.

کليدواژه ها: زمین لرزه، لرزه خیزی ايران، مقاوم سازی مدارس

مقدمه
ــدن انرژی های تمركزيافته در  ــه بر اثر آزاد ش به لرزش هايی ك
اليه های زيرين زمین به وجود می آيد و ممکن است باعث تغییراتی 
ــطح زمین و بروز خسارات مالی و جانی شود، زمین لرزه اطالق  در س
می شود )شايان، 1384: 115(. زمین لرزه يك پديدۀ طبیعی است و 
براساس قانونمندی نظام طبیعت به منظور ايجاد نظم و ادامة حیات 
نمود پیدا می كند. اما آنچه زمین لرزه را از يك پديده به مخاطره تبديل 
ــت  ــان و اقدامات و فعالیت های اوس می كند، تأثیر مخرب آن بر انس
)پورمحمدی و همکاران، 1384(. در میان مخاطرات طبیعی گوناگونی 
كه در سطح كرۀ خاكی رخ می دهند، بدون ترديد حركت های ناشی 

ــق را از خود بر جای  ــترين تأثیر تخريبی بر مناط از زمین لرزه بیش
می گذارند )ثقفی، 1385(. زمین لرزه ممکن است انرژی ذخیره شده 
ــرض چند ثانیه تخلیه كند )زنگی آبادی و همکاران، 1387(.  را در ع
ــت  بنابراين اين پديده يکی از مهم ترين تهديدكنندگان محیط زيس
ــت )پورمحمدی و همکاران، 1387(. با توجه به موقعیت  انسانی اس
كشور ايران از نظر طبیعی و با بررسی آمار و ارقام مخاطرات لرزه ای 
در اين زمینه، ايران يکی از پرمخاطره ترين كشورهای جهان به شمار 
ــان می دهند كه مخاطرات ناشی از زمین لرزه  ــی ها نش می آيد. بررس
ــور وارد ساخته است به  ــارت مالی و جانی را به كش ــترين خس بیش
طوری كه ايران ششمین كشور دنیا از نظر لرزه خیزی به شمار می آيد 
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)نگارش، 1384(.
ــورهايی است كه گسل های فعال و خطرناك  ايران از جمله كش
دارد و بسیاری از شهرها و مراكز جمعیتی، سکونتگاه ها و تأسیسات 
ــل ها يا در مجاورت آن ها واقع شده اند. گسل ها  ــانی يا روی گس انس
ــه از حركات  ــتند ك ــی از پديده های مهم ژئومورفولوژيکی هس يک
ــل ها با فعالیت و حركات خود عالوه  تکنونیکی ناشی می شوند. گس
بر اينکه می توانند زمین لرزه ايجاد كنند، باعث جابه جايی عمودی يا 
افقی مناطق می شوند و اثرات تخريبی زيادی را روی ساختمان ها و 
ساير مستحدثات دارند )نگارش، 1382(، وقوع زمین لرزه های شديدی 
ــت )1360(،  ــرا )1341(، طبس )1357(، گلباف ــون بوئین زه همچ
منجیل رودبار )1369(، قاين و بجنورد )1376(، بم )1382( و ده ها 
ــائل فوق است. با توجه به  زمین لرزۀ ديگر بیانگر میزان اهمیت مس
ــوابق لرزه خیزی كشور و همچنین نحوۀ احداث بناهای كشور در  س
سال های گذشته و داشتن ظرفیت باال در اكثر شهرهای پرجمعیت 
برای زمین لرزه، ايجاب می كند كه مسئلة مصون سازی جامعه از آثار 
زمین لرزه به طور جدی در دستور كار قرار گیرد. نابودی سرمايه های 
ملی و انسانی بر اثر زمین لرزه های مخرب، لزوم توجه به مقاوم سازی 
ــررات ملی برای ارزيابی  ــاختمان های موجود و ضرورت وجود مق س
ــر زمین لرزه را  ــاختمان های موجود در براب ــازی س ايمنی و مقاوم س
ــکاران، 1384(.  ــن و هم اجتناب ناپذير می كند )میرزاگل تبار روش
ــی از  بنابراين يکی از نکات قابل توجه و مهم برای كاهش اثرات ناش
ــورمان ايجاد ساختمان های مقاوم، منطبق با  وقوع زمین لرزه در كش

وضعیت زمین شناسی، جغرافیايی و غیره است.
از جمله مراكز مهم كه در برابر زمین لرزه و پیامدهای آن بسیار 
ــاس اند و از اهمیت زيادی برخوردارند، مدارس و ساختمان های  حس
آن ها هستند. مدارس از مراكز عمومی هستند كه در موقع فعالیت، 
ــای می دهند. برای مثال در زمین لرزۀ  جمعیت زيادی را در خود ج
سال 1376 قائنات در روستای اردكول، بیش از نیمی از دانش آموزان 
ــت دادند.  ــای درس، جان خود را از دس ــر كالس ه و معلمان در س
بنابراين با توجه به احتمال وقوع زمین لرزه در هنگام ترافیك مدارس، 
ــازی ساختمان های مدارس در مقابل زمین لرزه ها از اهمیت  مقاوم س
ــی لرزه خیزی  ــت. هدف از اين مقاله بررس فوق العاده ای برخوردار اس
ايران و مسائل مربوط به آسیب پذيری ساختمان مدارس از زمین لرزه 
و راهکارهای مقاوم سازی اين ساختمان ها با توجه به اهمیت آن هاست.

روش تحقيق
وقوع زمین لرزه های ويرانگر در صد سال اخیر بیانگر اين است 
ــت و تقريباً  ــیل بااليی اس كه ايران از نظر لرزه خیزی دارای پتانس
می توان گفت كمتر نقطه ای در ايران وجود دارد كه در برابر وقوع 
زمین لرزه و خطرات و پیامدهای ناشی از آن مصون باشد. متأسفانه 
ــه و رعايت اصول  ــاط و مراكز جمعیتی، بدون توج ــیاری از نق بس

ايمنی، بر روی خطوط گسلی يا در نزديکی آن استقرار يافته اند كه 
در صورت وقوع اين مخاطره تبعات جبران ناپذيری را به بار خواهد 
آمد. بنابر اين كوچك ترين مسامحه و اشتباه در شرايط كنونی ممکن 
است خسارات سنگینی به كشور وارد سازد.  از اين جهت پرداختن به 
مسائلی همچون مقاوم سازی ساختمان ها به عنوان مهم ترين موضوع 
حفاظتی در برابر زمین لرزه، توجه به معیارها و اصول و ضوابط علمی 

و پرداختن به آن ها امری ضروری است.
ــده است كه مراكز  ــبب ش جوان بودن جمعیت ايران، خود، س
ــی و مدارس مملو از جمعیت باشند. توجه به ايمنی و مصون  آموزش
ــرمايه های ملی در مدارس از اهمیت و جايگاه ويژه ای  ماندن اين س
ــدارس هنگام وقوع زمین لرزه،  ــت. در صورت تخريب م برخوردار اس
عامل مهم ايجاد خطر تراكم جمعیت دانش آموزی است كه موجب 
ــت آمده نشان داده اند كه  ــديد حادثه خواهد شد. تجارب به دس تش
ــه حضور  ــد از وقوع هر زمین لرزه، چنانچه دانش آموزان در مدرس بع
داشته باشند، بیشتر والدين به خاطر نگرانی و عدم اطمینان از مقاومت 
مدارس به سرعت به سوی مدارس فرزندانشان حركت می كنند و اين 
موجب می شود كه مسئلة امداد و نجات دچار مشکالت عديده شود. 
ــئلة ايمنی و مقاوم سازی اين مراكز، نقش بسیار مهمی  بنابراين مس
ــد. با توجه به اهمیت موضوع در اين  ــش تلفات ايفا می كن را در كاه
تحقیق در ابتدا با استفاده از روش های مطالعة كتابخانه ای و اسنادی به 
گردآوری مطالب و آمارهای مورد نیاز برای انجام تحقیق پرداخته شده 
ــپس با توجه به مطالب گردآوری شده اقدام به دسته بندی  است. س
ــتفاده از روش توصیفیـ  تحلیلی به  ــده و با اس مباحث مورد نظر ش
بررسی، تجزيه و تحلیل يافته ها پرداخته و در پايان، نتیجه گیری برای 

اصالح نارسايی ها به عمل آمده است.

موقعيت زمين شناسی ايران
ــعت 1,648,195 كیلومترمربع، میان 25 تا  ــور ايران با وس كش
ــده  ــرقی واقع ش ــمالی، 44 تا 63 درجه طول ش 40 درجة عرض ش
است )عالئی طالقانی، 1382(. كشور ايران در قسمت میانی كمربند 
كوه زايی آلپی است و اين حركات هنوز به اتمام نرسیده و تعادل نهايی 
برقرار نشده است. لذا با توجه به موقعیت ايران و قرار گرفتن در بین 
ــیا در شمال و آفريقاـ  عربستان  دو قارۀ قديمی و مقاوم يعنی اوراس
ــکننده است و گسل های فعال و فراوان  در جنوب پالتفرمی ترد و ش
و زمین لرزه های متعدد و غیره، دلیل اين مدعاست. به طور كلی سه 
منطقة زمین لرزه خیز در ايران وجود دارد كه از آن جمله می توان به 
زاگرس، البرز و ايران مركزی اشاره كرد. صفحة عربستان از جنوب غربی، 
ــتان از شرق و جنوب شرقی، سیبری از شمال شرقی به ايران  هندوس
فشار وارد می كنند و مقاومت ايران در مقابل فشارهای وارد شده باعث 
ــل ها و شکستگی های متعدد می شود. فعالیت اين گسل ها  بروز گس
باعث شده است كه ايران مناطق مهم زمین لرزه خیز دنیا به حساب 
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آيد. انرژی ناشی از فشارها در مناطق گسلی ذخیره و پس از رهاشدن 
به صورت امواج مخرب زمین لرزه موجبات نابودی و تخريب شهرها 
را فراهم می سازد. زمین لرزه های ايران بیشتر به خاطر فعالیت همین 
گسل هاست. نتیجة نهايی آنکه ناهمواری های ايران جوان هستند و در 
قلب آثار آخرين كمربند كوه زايی سیارۀ زمین )آلپی( واقع شده و در 
بین پلیت های تکنوتیکی قرار گرفته اند. بنابراين از نظر زمین ساختی و 
در نتیجه حركات لرزه ای آرام نگرفته و برای نیل به تعادل ايزوستازی 

خود هنوز فعال اند )نگارش، 1382(.

ايران و لرزه خيزی
ــور ايران در  با قرارگیری ايران روی كمربند آلپ ـ هیمالیا، كش
قرون گذشته، 130 زمین لرزه به بزرگی 7/5 ريشتر يا بیشتر را تجربه 
ــکاران، 1387(. چنان كه پهنه بندی  ــت )زنگی آبادی و هم كرده اس
ــان می دهند بیش از 2/3 وسعت  نقشه های زمین لرزه خیزی نیز نش
كشور در محور زمین لرزه خیزی پرخطر قرار گرفته كه اكثر شهرهای 
ــتای آن استقرار يافته اند؛ مناطقی كه بیشتر  پرجمعیت نیز در راس
ــل اند و شدت عمق كانون زمین لرزه در  تحت تأثیر فعالیت های گس
آن ها نیز كم عمق و سطحی است )پورمحمدی و همکاران، 1384(. با 
نگاهی به آمارهای موجود مالحظه می شود كه در صد سال گذشته 
ــور روی داده اند كه از اين تعداد 535  حدود 3500 زمین لرزه در كش
ــال  ــتر بوده اند. همچنین در هر ده س ــدت باالتر از 4 ريش مورد با ش

ــتاد درصد از  ــت آمده، هش ــی كه از زمین لرزه های ايران به دس ارقام
زمین لرزه ها دارای عمق بین صفر تا پنجاه كیلومتر هستند. عمق بقیة 
زمین لرزه ها بیشتر از پنجاه كیلومتر است )نگارش و همکاران، 1377: 
ــل های فعال ايران و منطقة خطر آن ها  138(. با در نظر گرفتن گس
ــل ها(، 35 درصد از مساحت ايران با خطر  )20 كیلومتر اطراف گس

جدی زمین لرزه مواجه است.
بر اساس آمارهای تهیه شده، پتانسیل زمین لرزه خیزی شهرهای 
ايران با توجه به فاصلة آن ها از گسل به شرح زير است: 16/6 درصد از 
شهرهای ايران روی خط گسل يا در امتداد آن واقع شده اند و به جز 
ــتر را تجربه  يك يا دو مورد، اكثر آن ها زمین لرزه های بیش از 6 ريش
ــور در حريم يك تا سی  ــهرهای كش كرده اند. تقريباً 68 درصد از ش
كیلومتری از گسل ها قرار گرفته اند و اين بدان معناست كه اين گروه 
از شهرها به عالوه گروه قبلی از نظر پهنه بندی خطر نسبی در پهنة 
با شتاب باال قرار دارند. 9/1 درصد از مراكز جمعیتی در فاصلة 30 تا 
50 كیلومتری استقرار يافته اند. باالخره 6/3 درصد از سکونتگاه ها در 
فواصلی بیش از 50 كیلومتر قرار گرفته اند )نگارش، 1384(. در نقشة 

1 پهنه بندی خطر زمین لرزه در ايران نشان داده شده است.
 

زمين لرزه و ايمن سازی ساختمان ها در ايران
ــطحی و كم عمق اند و به  ــتر زمین لرزه های ايران از نوع س بیش

يك زمین لرزه با مقیاس 7 درجه ريشتر و 
بیشتر و در هر سال حدود 200 زمین لرزۀ 
كوچك و بزرگ در كشور اتفاق افتاده اند. 
ــال  آمار حکايت از آن دارد كه در صد س
ــی از زمین لرزه يك  ــته تلفات ناش گذش
درصد جمعیت جهان بوده، ولی در كشور 
ما در همین مدت شش درصد بوده است 

)محمدزاده، 1384(.
ــران ثبت  ــی كه در اي زمین لرزه هاي
شده اند نیز به ندرت عمق كانونی بیشتر از 
50 كیلومتر داشته اند و طبق تقسیمات از 
نظر مهندسی زمین لرزه، زمین لرزه با عمق 
ــتر از 70 كیلومتر، زمین لرزۀ  كانونی بیش
ــر از آن زمین لرزۀ نوع  نوع عمیق و كمت
ــمار می آيند كه زمین لرزۀ  سطحی به ش
نوع سطحی همواره مخرب تر بوده است 
)میرزاگل تبار روشن و همکاران، 1384(. 
ــر زمین لرزه های ايران دارای  بنابراين اكث
ــق بین صفر تا  ــطحی و در عم كانون س
پنجاه كیلومتری رخ داده است. بر اساس 
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ــتری دارند و تلفات زيادی به  همین دلیل اغلب حالت تخريبی بیش
بار می آورند. از اين رو رعايت نکردن ضوابط آيین نامه های مربوط به 
كنترل و مقاوم سازی ساختمان ها، استقرار بر روی گسل ها يا حواشی 
ــص در برنامه ريزی  ــاركت نیروهای متعهد و متخص آن ها، عدم مش
ــب و غیره از علل اصلی  ــاز، به كار بردن مصالح نامناس و ساخت وس
انسانی هستند كه موجب كاهش ضرايب ايمنی و در نتیجه افزايش 
آسیب پذيری لرزه ای می شوند. در حالت كلی، ايمن سازی ساختمان ها 
منوط به شناخت عوامل طبیعی ايجادكنندۀ زمین لرزه است كه بايد 

قبل از هرگونه ساخت وسازی صورت پذيرد.
ــکونتگاه ها و تأسیسات انسانی  امروزه اكثر مراكز جمعیتی و س
ــور بدون توجه و شناخت كافی از مسائل طبیعی در مکان های  كش
ــده اند. در حال حاضر اكثر  ــر تکتونیکی واقع ش ــز از نظ مخاطره آمی
ساختمان ها كه در وضعیت فوق ايجاد شده اند، در مقابل زمین لرزه ها 
)حتی زمین لرزه های 4 ريشتری( آسیب پذيرند. برای مثال در پايیز 
ــتر از  1386 زمین لرزه ای در تبريز رخ داد كه بزرگی آن اگرچه بیش
حدود 4 ريشتر نبود، اما به سکونتگاه های شهرك باغمیشه در شمال 
تبريز آسیب جدی رسید و از جمله طبقة باالی يکی از ساختمان های 
خوابگاه دانشجويان در منطقة ولیعصر اين شهر دچار ترك خوردگی 
شديد شد. ساختمان های روستايی به لحاظ داشتن بافتی فرسوده و 
سست بودن مقاومتی در برابر زمین لرزه ندارند. پايین بودن كیفیت 
ــکونتگاه ها، پیروی نکردن از شیوه و روش متناسب با  مصالح، نوع س
ــاختمان های مقاوم و داليل ديگر نیز  وضعیت طبیعی برای ايجاد س
مشکالت بسیار پديد می آورند. ورود پیمانکارانی كه صالحیت كافی 
ــوی دستگاه های  ــاز ندارند و عدم نظارت كافی از س برای ساخت وس
مسئول نیز از جمله مشکالت ديگر به شمار می روند. بنابراين در ايران، 

تركیب عوامل طبیعی و انسانی باعث وارد آمدن خسارات سنگین و 
شديد جانی و مالی می شود كه جبران ناپذيرند و تبعات منفی زيادی 
را به بار می آورند. از جملة اين اماكن كه تاكنون صدمات و خسارات 
ــی از عدم رعايت قوانین و مقررات  ــادی از زمین لرزه كه خود ناش زي
است، ديده اند، می توان به مدارس اشاره كرد كه اين امر توجه بسیاری 

از مسئولین و مردم را به خود معطوف كرده است.

اهميت مدارس
ــه وجود دارد كه 28 هزار  ــران حدود 110 هزار باب مدرس در اي
ــی از آن آسیب پذيرند.  باب از آن ها در برابر زمین لرزه و خطرات ناش
ــی در ساعاتی از روز  حدود 12 میلیون نفر دانش آموز و كادر آموزش
در اين مدارس حضور دارند و اين بسیار حائز اهمیت است. عالوه بر 
اين، مدارس ويژگی های ديگری نیز دارند كه در زير به چند مورد از 

آن ها اشاره می شود:
1( محیط عمومی و نسبتاً بزرگی هستند.

2( با تراكم دانش آموزی مواجه اند.
3( برخالف بعضی از مکان های عمومی مثل ورزشگاه ها و مساجد، 

اتاق های مستقل دارند و قابل تبديل به درمانگاه و غیره اند.
ــتی و وسايلی نظیر آب سردكن،  ــرويس های بهداش 4( دارای س

يخچال و غیره هستند.
ــت، با قدرت و توان باالی مديريتی  5( دارای كادر مديريتی ثاب
ــرعت تبديل به مراكز  ــتند در نتیجه می توانند مدارس را به س هس

مديريت بحران يا جمع آوری و توزيع كمك ها و ساير موارد كنند.
ــه بلند و چندطبقه  ــازمان ها ك ــتر اداره ها و س 6( برخالف بیش
هستند، مدارس ساختمان های كوتاه و وسیعی دارند و نیازی به باالبر 
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ندارند و در نتیجه از ازدحام جمعیت جلوگیری می شود.
7( در سطح شهر پراكنده اند.

8( مکان هايی هستند كه در شرايط بحرانی تعطیل می شوند و 
بهترين مکان برای اسکان آوارگان هستند.

ايمن سازی مدارس
برای ايمن سازی مدارس موارد زير پیشنهاد می شوند:

ــه بايد  ــه؛ در اين نقش ــه از نقاط مختلف مدرس ــة نقش 1( تهی
ــايل آتش نشانی،  محل دقیق كالس ها، راهروها، محل قرارگیری وس
ــی و غیره به طور دقیق  ــیرهای خروج كمك های اولیه، راه ها و مس

مشخص شوند.
ــخص كردن مکان های امن و ناامن مدرسه؛  2( شناسايی و مش
ــود كه در هنگام رخداد  ــکان امن به نقاط و جاهايی اطالق می ش م
ــی از  ــرزه، بتوان در آنجا پناه گرفت و در نتیجه خطرات ناش زمین ل
زمین لرزه در آنجا كاهش يابد، مانند چهارچوب درها، كنارۀ ديوارها 
ــود كه در حین زمین لرزه  و غیره. مکان ناامن به جاهايی گفته می ش
احتمال بروز خطر در آنجا افزايش می يابد، مثل اجسام سقوط كننده 

و غیره.
ــايانی برخوردار  ــت اصول ايمنی؛ اين مورد از اهمیت ش 3( رعاي
ــردن چراغ های آويز،  ــاره مواردی همچون محکم ك ــت. در اين ب اس
ــیمیايی داخل آزمايشگاه، بررسی  ــمی و ش تابلوها، رايانه ها، مواد س
ــیم های برق، لوله های گاز و آب و رفع نواقص آن ها، خالی كردن  س

راهروهای خروجی و غیره بايد رعايت شوند.
ــی برای تهیة لوازم مورد نیاز امدادی هنگام زمین لرزه  4( اقدامات
و بعد از آن؛ به منظور دسترسی بهتر و سريع تر به وسايل مورد نیاز 
ــوند و  ــايل پیش بینی ش ــان وقوع زمین لرزه، در ابتدا، اين وس در زم
ــده اند، استقرار يابند. اين وسايل  در نقاط امنی كه قبالً مشخص ش
اسباب مکانیکی مانند بیل و كلنگ، چراغ قوه و غیره، وسايل بهداشتی 
ــتی، الکل ضدعفونی كننده،  ــدنی، آب بهداش مانند برانکاردهای تاش
ــانی مانند  ــايل آتش نش ــتگاه های تنفس مصنوعی و غیره، وس دس

كپسول های ضدحريق، كاله ايمنی و غیره هستند.
5( برگزاری دوره ها و كالس های آموزشی برای مديران، معلمان 
و دانش آموزان؛ اين آموزش ها برای افراد مرتبط بسیار ضروری هستند 
ــکی، آتش نشانی، تجسس افراد زير آوار و غیره را  و آموزش های پزش
ــت از مربیان ماهر در زمینه های آموزشی  ــامل می شوند. الزم اس ش

استفاده شود.
ــه، فضايی به دور از ديوارها و ساختمان ها  6( در محوطة مدرس

برای دانش آموزان در نظر گرفته شود.

مقاوم سازی ساختمان های مدارس
28 هزار مدرسه از مجموع 110 هزار مدرسة موجود در ايران در 

برابر زمین لرزه آسیب پذيرند. حدود 80 درصد از مدارسی كه به روش 
ــت زمین لرزه كه مبنای طرح  ــنتی ساخته شدند، در دورۀ بازگش س
ــت در حدود 70 تا 75 درصد  ــاختمان ها در زمین لرزه شناسی اس س
ــی قابل توجهی را برای  ــوند. اين تخريب خطرات جان تخريب می ش
دانش آموزان در پی خواهد داشت. در يکی بررسی كلی، ساختمان های 
ــته به وزارت آموزش و پرورش را كه صرفاً جهت موارد آموزشی  وابس

استفاده می شوند، می توان به صورت زير تقسیم بندی كرد:
الف( مدارس بسیار قديمی، كه عمر آن ها بیش از سی سال است 
و ديوار باربر يا نیمه اسکلت فلزی دارند. اين نوع ساختمان ها عمدتاً 
فاقد عناصر مقاوم در مقابل زمین لرزه مثل بادبند و قاب خمش گیر 
هستند و هیچ گونه مقاومتی حتی در مقابل زمین لرزه های كم شدت 

نیز نخواهند داشت.
ــی  ــبتاً جديدتر، كه عمر آن ها بین پانزده تا س ــدارس نس ب( م
ــده اند، اما نه  ــکلت فلزی اجرا ش ــت و عمدتاً به صورت اس ــال اس س
دارای محاسبات و نقشه های مناسب اند و نه در اجرای آن ها اصول و 
استانداردهای الزم رعايت شده است. مقاومت اين مدارس در مقابل 

زمین لرزه با شبهات زيادی همراه است.
ــاخته  ــال 67 و 68 س ــدارس جديد، كه عمدتاً بعد از س پ( م
شده اند به علت وجود و اعمال آيین نامه های محاسباتی و اجرايی، از 
طرف سازمان های ذی ربط از وضعیت مناسب تری برخوردارند، اما به 
علت عدم كنترل دقیق اجرايی كه ناشی از موارد مختلف است هنوز 

اطمینان كافی، حداقل نسبت به بعضی از آن ها وجود دارد.
ت( ساختمان مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی و آموزشگاه های 
خصوصی كه مجوز آن ها آموزشی نبوده است و در انتخاب ساختمان 
ــات صرفاً كمیت و مقدار فضاهای مورد نیاز بررسی شده  اين مؤسس
ــازه در مورد آن ها اصالً و  ــتحکام س و هیچ گونه كنترل كیفیت و اس
اساساً مطرح نبوده است. بنابراين ساختمانی كه چه بسا برای استفادۀ 
مسکونی يا اداری )با بار زندۀ 200 يا 250 كیلوگرم در مترمربع طبق 
ــت. بعد از بازسازی مورد  ــتحکام مورد نیاز اس آيین نامه( نیز فاقد اس
بهره برداری آموزشی )با بار زنده 350 كیلوگرم برای كالس ها و 500 
ــا و 1000 كیلوگرم در مترمربع برای مخازن  كیلوگرم برای راهروه

كتاب( قرار گرفته است.
ــور قطع باال بردن  ــازی به ط از ديدگاه علمی اصطالح مقاوم س
مقاومت در برابر زمین لرزه نیست، بلکه منظور بهبود عملکرد اجزای 
سازه )ساختمان( در برابر زمین لرزه است. در سال های اخیر با توجه 
به وضعیت ساختمان های موجود، سعی بر اين بوده است كه پايداری 
ــی قرار گیرد و در  ــاختمان ها از ديد حداقل های الزم مورد بررس س

همین رابطه دستورالعمل های مقاوم سازی تدوين شده اند.
ــب ايمنی  ــتور العمل ها، ضراي ــن دس ــفة اي ــه فلس ــا توجه ب ب
درنظرگرفته شده در آيین نامه های طراحی بايد قاعدتاً از ضرايب ايمنی 
اين دستورالعمل ها بزرگ تر باشند. با توجه به بحث فوق انتظار می رود 



24
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ3/ بهار 1392

ــده مطابق آيین نامه های طراحی معمول، از  كه سازه های طراحی ش
ــوند. در واقع روش های  ــتورالعمل مقاوم سازی هم تأيید ش نظر دس
 FEMA356 ــازی سازه ها را كه در دستورالعمل هايی نظیر مقاوم س
ــورمان به تفصیل بیان شده اند  يا دستورالعمل بهسازی لرزه ای كش
ــازه های موجود  ــی دقیق و منطبق بر طراحی س ــوان روش هاي می ت

.)FEMA دانست )356,2000ـ
با اين حال به دلیل جديد بودن موضوع و اينکه هنوز دستورالعمل 
ــازی كامل و به صورت آيین نامه ارائه نشده است، مواردی را  مقاوم س
ــتند و به همین دلیل  ــوان يافت كه متناقض با اصل فوق هس می ت
مقايسة دستورالعمل مقاوم سازی با ضوابط آيین نامة طراحی ضروری 
به نظر می رسد. به هر حال مسئلة مقاوم سازی مدارس در هر دو زمینه 
)چه ساختمان های قديم و دارای بافت فرسوده و چه ساختمان های 
نوساز( مطرح است. مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس شامل دو مرحله 
ــیب پذيری  ــت: 1. مطالعات مرحلة اول: در اين مرحله میزان آس اس
ــاختمان در برابر بارهای لرزه ای تعیین می شود. مطالعات مرحلة  س
اول شامل دو بخش است: مطالعات كیفی آسیب پذيری و مطالعات 
ــا بازديد  ــیب پذيری ب ــیب پذيری. در مطالعات كیفی آس كمی آس
ــاختمان به بررسی سیستم ساختمان پرداخته می شود.  عینی از س
ــه های معماری ساختمان و نیز برنامة  در پايان اين مرحله بايد نقش
آزمايش ها و سونداژها ارائه شود. برنامة آزمايش ها و سونداژها بايد به 
گونه ای تغیین شود كه مشخصات ساختمان و نحوۀ اجرای آن قابل 
ــی باشد. در مطالعات كمی آسیب پذيری ابتدا بايد بر اساس  دسترس
سونداژهای صورت گرفته و نیز آزمايش های انجام شده ويژگی های 
ــه هايی چون ساخت1 ساختمان استحصال  مصالح و همچنین نقش
شود. براساس نقشه هايی چون ساخت و ويژگی مصالح و با استفاده 
ــاختمان های موجود( به بررسی  ــرية 360 )بهسازی لرزه ای س از نش
ــیب پذيری ساختمان پرداخته می شود. در پايان اين مرحله بايد  آس
میزان آسیب پذيری ساختمان، نقاط ضعف آن به طور تحلیلی نشان 
داده شود. سپس بايد نیاز ساختمان به بهسازی از طرف مشاور اعالم 
شود. در صورتی كه ساختمان در مرحلة اول آسیب پذير شناخته شود 
مطالعات بهسازی وارد فاز دوم می شود. مرحلة دوم مطالعات، شامل 
دو بخش است: بخش اول ارائة طرح مقدماتی و بخش دوم ارائة طرح 
ــت. در طرح مقدماتی سه گزينة بهسازی به عنوان سه  تفصیلی اس
واريانت ارائه می شود. اين سه گزينه بايد ضعف های ساختمان را كه 
در مرحلة اول تعیین شده اند، برطرف كنند. سپس اين سه گزينه از 
نظر فنی و نیز اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند. با مقايسة فنی و 
نیز هزينة طرح، يك طرح بايد به عنوان طرح برتر شناخته شود. در 
طرح تفصیلی به بررسی كامل طرح برتر معرفی شده پرداخته می شود. 
ساختمان بهسازی شده بايد بر اساس نشرية 360 مورد بررسی قرار 
ــه های  ــود. در پايان اين مرحله، نقش گیرد و كنترل های آن انجام ش

بهسازی سازه به همراه جزئیات اجرايی ارائه می شوند.

ــود. در  ــاس هدف از هر مرحله انجام می ش كنترل مدارك بر اس
كنترل مدارك مشاور بايد مدارك را به مدير طرح كه از سوی كارفرما 
ــال كند. با بررسی گزارش های كیفی، كمی،  ــده است ارس تعیین ش
طرح مقدماتی و طرح تفصیلی، مدير طرح بر اساس كیفیت گزارش، 
چهار گزينه را برای گزارش در نظر می گیرد: گزينة يك( گزارش قابل 
قبول است. گزينة دو( گزارش پس از انجام اصالحات نسبتاً جزئی كه 
ــرفت به مرحلة بعد صورت گیرد قابل قبول  می تواند هم زمان با پیش
ــت. گزينة سه( گزارش بايد پس از انجام اصالحات دوباره بررسی  اس
شود و احتماالً قابل قبول خواهد بود. گزينة چهار( با توجه به ضعف ها 
و كاستی زياد، مطالعات بايد به دست مشاور تجديد و دوباره گزارش 
شود. در پايان گزارش، يك چك لیست حاوی نقطه نظرات داوری به 

مشاور ارسال می شود.

راهکارهای اجرايی شدن اهداف فوق
مهم ترين مسئله، همکاری فنی و حقوقی مطلوب وزارت آموزش 
ــازمان نظام مهندسی،  ــازی، س ــکن و شهرس و پرورش با وزارت مس
شهرداری و ديگر سازمان های ذی ربط در اين زمینه است. همچنین 

می توان به راهکارهای زير توجه كرد: 
1( بررسی و تدوين چهارچوب و ضوابط و آيین نامه هايی بر طبق 
استانداردهای بین المللی و لزوم اجرايی شدن آن ها توسط دستگاه های 

ذی ربط.
ــارب متخصصان و  ــم و توانمندی ها و تج ــری از عل 2( بهره گی
ــان رشته های مختلف از جمله عمران، شهرسازی، معماری،  مهندس
جغرافیا و غیره، كه آنان پس از تهیة گزارش از وضعیت موجود، طرح 
و نقشه های اجرايی مقاوم سازی را ارائه دهند. حق الزحمة اين موضوع 
ــهمیه متراژ اضافی تشويقی )محاسباتی(  می تواند به صورت ارائة س

مهندسان محاسبه و به آنان پرداخت شود.
3( بررسی و نظارت كارشناسانه بر طرح ها و ساخت مدارس.

ــری از مصالح مرغوب، با وجود هزينه بر  ــتفاده و به كارگی 4( اس
بودن آن ها.

ــی كه هیئت نظارت آن ها را خارج از  5( تخلیه و تخريب مدارس
رده تشخیص داده اند.

6( در نظر گرفتن فضای باز در اطراف كالس های درس.
7( تعبیة خروجی های اضطراری در اطراف هر كالس.

8( حمايت از طرح های تحقیقاتی در اين زمینه.
ــرای آن در زمان  ــت نفری هر كالس و اج ــم كردن ظرفی 9( ك
ــط گروه های اجرايی  ــتان توس تعطیلی مدارس به خصوص در تابس

مجرب.
هزينه های مربوط به عملیات اجرايی شامل دستمزدها و مصالح 
مصرفی است. هزينة مصالح مصرفی در چنین مواردی به نسبت كل 
ــد )برای مثال با نصب و جوشکاری يك  هزينه ناچیز به نظر می رس
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ــی به صورت ورق مثلثی كوچك به وزن تقريبی يك كیلوگرم،  لچک
مقاومت برشی تکیه گاهی يك تیر اصلی را می توان بسیار افزايش داد(. 
ولی دستمزدها مقدار بیشتری نسبت به مصالح را در بر می گیرند و در 
كل با هزينه های نسبتاً متوسط و معقول، می توان عمل مقاوم سازی 
مناسبی را در چنین ساختمان هايی انجام داد. در مراحل بعدی، اين 
روش را می توان برای مجتمع های بیمارستانی و اداری يا عمومی كه 

با ارباب رجوع بیشتری درگیرند انجام داد.

نتيجه گيري
كشور ايران در منطقه اي زمین لرزه خیز واقع شده است. وقوع يك 
زمین لرزه با شدت 4 ريشتر و بزرگ تر در هر چهار سال، نشان دهندۀ 
ــت. هر ساله بر اثر وقوع اين زمین لرزه ها،  وجود يك خطر دائمی اس
خسارت ها و آسیب های جدی مالی و جانی بسیاری بر كشورمان وارد 
ــود. يکی از مشکالت ناشی از وقوع رخداد زمین لرزه، آسیب و  می ش
تخريب ساختمان های مدارس است. در واقع مدارس در سطح جهانی 
ــتند كه به داليلی همچون فضای  از جمله مکان های بااهمیتی هس
ــی بودن، داشتن محیط وسیع از ارزش های زيادی  عمومی و آموزش
برخوردارند. داشتن مزيت های فراوان مدارس در برابر زمین لرزه برای 
كشور زمین لرزه خیز ايران توجه به اين مسئله مقاوم سازی را بیش از 
پیش بااهمیت تر می سازد. ساختمان های قديمی مدارس و آن هايی 
ــوند جزء سرمايه های ملی هستند. بنابراين  كه در آينده ايجاد می ش
ــی از مسئلة زمین لرزه امری ضروری  جلوگیری يا كاهش تبعات ناش
است. با توجه به وضعیت ساختمان های مدارس كشور و عدم رعايت 
ــازندگان آن ها به نظر می رسد كه زمین لرزه در  ــوی س مقررات از س
اين بخش آسیب های زيادی را وارد خواهد كرد. هدف از مقاوم سازی 
ــازه ای و  ــت كه اعضای س ــاختمان های مدارس در ايران، اين اس س
ــوند كه در صورت وقوع  ــازه ای به گونه ای تقويت ش ملحقات غیرس

زمین لرزه آسیب های كمتری به اين اجزا وارد شود.
در تقويت ساختمان های مدارس اغلب سه هدف عمده به شرح 
ــاختمان مدارس در برابر بارها و  زير وجود دارند: افزايش مقاومت س
فشارهای جانبی، افزايش شکل پذيری ساختمان و افزايش مقاومت 
به همراه افزايش شکل پذيری ساختمان های مدارس. ساختمان های 
موجود مدارس در ايران را می توان به دو گروه ساختمان های فرسوده 
و نوساز تقسیم كرد. در ساختمان های قديمی به دلیل اينکه مصالح 
به كار رفته فرسوده اند، تقريباً می توان گفت كه مقاوم سازی اين نوع 
ساختمان خیلی مشکل است. با رعايت قوانین و استانداردهای علمی 
و فنی مربوط در اين زمینه، وجود نظارت كافی از سوی دستگاه های 
ــاز،  مرتبط، به كار بردن مصالح مرغوب، اصالح روش های ساخت وس
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و غیره می توان ساختمان های 
مدارس را در برابر زمین لرزه مقاوم ساخت، به اين شرط كه زمین لرزه 
ــور را بشناسیم. اين كار زمانی  ــل های مناطق مختلف در كش و گس

ــد كه قبل از ساخت وساز به آن ها توجه كنیم. پس  عملی خواهد ش
مکان گزينی مدارس امری بسیار مهم است. لذا مسئوالن امر با اجرای 

قوانین و مقررات می توانند گام بلندی را در اين زمینه بردارند.
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چکيده
ــیاری از  ــتور كار بس ــتماتیك و ديدگاه های مديريتی چند جانبه نگر همراه با برنامه ريزی علمی و اصولی در دس امروزه تفکرات سیس
گردانندگان امور شهری و مديريت شهری برای آمايش ناحیه ای و سرزمینی قرار دارد و مديران به راستی دريافته اند كه همة علوم محیطی 
نقشی غیر قابل انکار در برنامه ريزی به ويژه در شکل گیری و توسعة شهر و روستا دارند. جغرافیای طبیعی نیز يکی از همین علوم و فنون 
است كه توجه به آن بسیاری از مشکالت و گرفتاری های ما را در اين مورد حل خواهد كرد. اما متأسفانه در كشورهای در حال توسعه به ويژه 
ــیار ناچیز و اندك است و همواره با چالش هايی در اين زمینه رو به رو بوده و هستیم. اين مقاله نیز در همین  ــور خودمان اين توجه بس كش
راستا گردآوری شده است تا شايد بتواند در معرفی اين علم و نقش آن در شکل گیری و توسعة يکی از شهرهای ايران  )پاوه( به عنوان نمونة 

موردی كمکی ارزنده كرده باشد و در برنامه ريزی های آينده مورد توجه قرار گیرد.
ــی های میدانی به معرفی  ــتفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع كتابخانه ای و همچنین بررس در اين مقاله با اس
ــهر به طور اخص  ــعة فیزيکی اين ش ــکل گیری و توس ــتان پاوه به طور كلی و جغرافیای طبیعی آن و همچنین نقش اين علم در ش شهرس
پرداخته شده است. در ابتدا همانطور كه گفته شد ويژگی های عمومی اين شهر و به دنبال آن فرايندهای غالب فرسايشی، واحدهای كلی 
ژئومورفولوژی، مخاطرات، تنگناها، فرصت ها و توانمندی های اين شهر به طور خالصه شرح داده شده است. به امید آنکه در آينده پاوه ای 

داشته باشیم استوار، مترقی، پیشرفته و در نهايت، شهری كه شايستة مردمان با فرهنگ و دلیرش باشد.

کليد واژه ها: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، برنامه ريزی شهری، شهرستان پاوه، فرصت ها و چالش ها

  ژئومورفولوژی و نقش آن در 

شكل گیری و توسعة فیزیكی این 

شهر فرصت ها و چالش ها
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مقدمه
جغرافیا با تمام گستردگی خود، مجموعه ای از يافته های علوم 
ــناخت و درك توزيع فضايی  ــت كه هدف عمدۀ آن ش مختلف اس
ــطح كرۀ زمین است. جغرافی دانان سعی  پديده ها و فرايندها در س
ــا، از ديدگاه های  ــا و عملکردهای كاربردی جغرافی ــد ويژگی ه دارن
ــناخت  ــی تا برنامه ريزی را در جامعه همراه با ش مديريتی- آمايش
راه هايی كه اين پديده ها و فرايندها را در بین دو رشتة عمدۀ جغرافیا 
يعنی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی به هم مربوط می سازند، 
نشان دهند. در اين میان يکی از اين راه ها، كاربرد جغرافیای طبیعی 
در برنامه ريزی های شهری و روستايی و همچنین آمايش سرزمین 
است. بنابراين كاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ريزی های انسانی، 
ــهرها و نحوۀ شکل گیری و توسعة  ــاختار ش از جمله نقش آن در س
آن ها نیز نشان دهندۀ همین ارتباط متقابل در راستای هدف اصلی 
جغرافیاست )رهنمايی، 69(. در همین چارچوب می توان گفت يك 
جغرافی دان بايد به مسائل، مشکالت، تنگناها و فرصت های منطقة 
ــنايی كافی داشته باشد تا بتواند  ــناخت و آش مورد مطالعة خود ش
ــه به برنامه ريزی و اجرای  ــه صورت كاربردی و مفید در اين زمین ب
ــتا در مورد  طرح های ممکن بپردازد. تحقیق فوق نیز در همین راس
ــده است تا بهتر و واضح تر بتوان نقش  شهرستان پاوه گردآوری ش
جغرافیای طبیعی و چالش ها و فرصت های پیش رو را در مورد اين 

شهرستان مشاهده كرد. 
ــرزمینی سرسبز و آباد،  ــگفت انگیز است؛ س پاوه سرزمینی ش
جايی كه پروردگار بی همتا نعمتش را به شکل چشمه های خروشان، 
رودهای پرآب، كوه های سر به فلك كشیده و طبیعت بکر و منحصر 
به فرد به آن ارزانی داشته است؛ شهری جوان و مستعد با كوه هايی 
ــده اند و مردمانی نستوه كه  كه محکم چون میخ بر زمین دوخته ش
فرهنگ هزار سالة خويش را در نهان خانة سینه به همراه دارند. پاوه 
ــت پر، اما خالی، خالی از توسعه؛ پر از باروری و خالی از  ــهری اس ش
شکوفايی؛ چشم به آينده دوخته است تا در دامن مدرنیسم مخربی 
ــود. و اين  ــت و عاری از تخصص، غرق نش ــه فارغ از مديريت اس ك
ــتان تالشگری امید دارد كه با شناخت، بازآموزی،  گونه پاوه به دس
ــرزمین، آبادانی اش را  ــاندن و خلق عرصه های ماندگار اين س شناس

امتداد و شناسايی اش را توسعه بخشند.

روش تحقيق
ــی و بهره گیری از منابع  ــتفاده از روش های توصیفی تحلیل اس
كتابخانه ای اساس كار اين تحقیق بوده است. همچنین در گردآوری 
ــابه يا مربوط به  ــج همايش ها، كنفرانس ها و مقاالت مش آن از نتاي
ــان آگاه به اين امر  ــان و محقق موضوع تحقیق و نیز نظر كارشناس
ــت. در اين تحقیق با طرح پرسش نامه هايی در  ــده اس استفاده ش

ــنجی های  ــه بر آن بوديم كه با نظرس ــة موضوع مورد مطالع زمین
مختلف از نزديك با مسائل و مشکالت اين شهر و نیز توانمندی ها 
ــويم تا بتوانیم در جهت شناخت و  ــتر آگاه ش و قابلیت های آن بیش
معرفی هرچه بیشتر اين شهر گامی برداريم، به اين امید كه بتواند 

در برنامه ريزی های بعدی كمکی برای دست اندركاران باشد.

ويژگی های کلی شهرستان پاوه
اين شهرستان در 112 كیلومتری مركز استان كرمانشاه و 800 
كیلومتری مركز كشور قرار دارد و با كشور عراق هم مرز است. عرض 
ــت. از  جغرافیايی آن 35 درجه و طول جغرافیايی اش 46 درجه اس
ــبی از شمال به كردستان، از جنوب به شهرستان  نظر موقعیت نس

ــر و از غرب به كشور عراق  ــتان روانس ــرق به شهرس جوانرود، از ش
ــود. وسعت اين شهرستان 1260 كیلومتر مربع است  محدود می ش
كه شش درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. اين 
شهرستان دارای سه بخش )مركزی، باينگان و نوسود(، 6 دهستان 
)شرام، نیسانه، هولی، شمشیر، ماكوان و شیوه سر(، چندين روستا، 
ــتان 50 تختی و 7 مركز  ــبکه و مركز بهداشت درمان و بیمارس ش
بهداشتی درمانی و 25 خانة بهداشت است. از نظر فرهنگی اجتماعی 
و تاريخی، اين شهرستان دارای غنای كافی است و مردمی خون گرم 
و صمیمی دارد كه لباس و زبان و فرهنگ آنان كردی است. می توان 
گفت اين شهرستان قدمتی بیش از سه هزار سال دارد و جمعیت آن 
حدود هفتادهزار نفر است. ساكنان اين شهر ُكردند و به دو گويش 
هورامی و سورانی )جافی( سخن می گويند. هورامی ها بومیان اصلی 
شهرند و به گويش هورامی تکلم می كنند كه يکی از زبان های ايرانی 
ــاخة شمال غربی است. جاف ها عموماً در روستاهای اطراف شهر  ش
ــال های اخیر تعداد زيادی از آن ها به  پاوه زندگی می كنند كه در س
شهر پاوه مهاجرت كرده اند. شهر پاوه هم اكنون در اثر توسعة شهری 
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به روستاهای اطراف خود، شامل دوريسان، چورژی، نوسمه، بندره 
ــت، اگرچه روستاهای نام برده به صورت  و نورياب متصل شده اس
رسمی در محدودۀ شهرداری پاوه قرار ندارند. كوه شاهو و غارهای 
ــتند. از  ــوری قلعه و كاوات از جاذبه های طبیعی اين منطقه هس ق
ــه  ــیدعبداهلل يا كوس ــای پاوه می توان به آرامگاه های س زيارتگاه ه
هجیج، برادر امام رضا)ع( و سلطان اسماق اشاره كرد. از جاذبه های 
ــگاه )آتشکده( اشاره كرد كه  ــهر پاوه می توان به كوه آتش ديگر ش
جايگاه زيارت زرتشتیان بوده و به مدت 800 سال آتش آن روشن 
ــهر در میان دو كوه به اسم شاهو و آتشگاه بنا  ــت. اين ش بوده اس

شده است.
ــطحی و زير زمینی مثل رودخانه و چشمه  از نظر منابع آب س
بسیار غنی است به صورتی كه می توان ادعا كرد آب اين شهرستان 
كاماًل طبیعی و فاقد هر گونه رسوب و امالح اضافی است و از طريق 
يك چشمه كه در قسمت شمال غربی اين شهرستان واقع شده است 
ــود. به تازگی با حفر دو حلقه چاه در كنار اين چشمه،  تأمین می ش
ــکل كمبود آب در بسیاری از شهرهای اطراف آن  خوشبختانه مش
حل شده است. اما از نظر طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی، آب 
ــت و آن را جزء مناسب ترين  اين منطقه مورد تأيید قرار گرفته اس
آب های دنیا معرفی كرده اند. دلیل اين ادعا، انجام آزمايش های زياد 
ــن آب بوده كه ثابت كرده اند فاقد هرگونه امالح و تركیبات  روی اي
اضافی است و نیاز به كلرزنی و اضافه كردن تركیبات شیمیايی ندارد. 
ــمه 800 لیتر و حداقل آن 22 لیتر است كه  حداكثر دبی اين چش
ــتم لوله كشی شهری به  با يك منبع بزرگ ذخیره و از طريق سیس
ــود. اين شهرستان دارای 217 چشمة  خانه های مردم هدايت می ش
آب دايمی و 65 چشمة فصلی است و در حوضة آبريز خلیج فارس 
ــیروان، لیله، مرخیل و پاوه رود در محدودۀ  قرار دارد. رودخانه های س

جغرافیايی اين شهرستان ضمن تشکیل 24 كیلومتر مرز آبی وارد 
خاك عراق می شوند. اين رودخانه ها از پرآب ترين رودخانه های غرب 
ــاب می آيند. وجود چندين رودخانة پر آب از جمله  ــور به حس كش
ــهر باعث رونق آن شده است.  ــیروان و شمشیر در اطراف اين ش س
اخیراً مسئوالن مربوط در حال انجام مطالعات روی رودخانة سیروان 
ــد هستند كه امید می رود در آينده ای نه چندان  برای ايجاد يك س
دور شاهد رشد و توسعة اين شهرستان باشیم. اين شهرستان از نظر 
آب های زيرزمینی نیز بسیار غنی است و ذخیرۀ آب زيرزمینی آن را 

حدود هفده میلیون متر مکعب برآورد كرده اند.
پوشش گیاهی آن كاماًل غنی است و جزء منابع طبیعی اصلی 
كشورمان به حساب می آيد. تقريباً اكثر پوشش گیاهی اين شهرستان 
ــکیل داده  ــای بلوط و درختان پراكنده از انواع ديگر تش را جنگل ه
است كه به صورت درختان كم ارتفاع و پر شاخه در اطراف اين شهر 
پراكنده شده اند. از نظر مراتع نیز اين شهرستان را دارای مراتع درجه 

اول كشور می دانند كه بسیار غنی هستند.
ــتان جزء  ــی می توان گفت كه اين شهرس ــر زمین شناس از نظ
زاگرس رورانده يا مرتفع است كه جنس اغلب سنگ های آن آهکی 
همراه با افیولیت و رسوبات آواری به نام فلیش است و در نگاه كلی 
ــت و در آن از  ــکال متعدد فلو واينتر فلو اس می توان گفت دارای اش
دشت خبری نیست. طبیعت آن كاماًل كوهستانی و سخت است و 
از آغاز پلیوسن از آب بیرون آمده است. مهم ترين سنگ های منطقه 

رسوبی از نوع آهك و ماسه سنگ و كارست و شیل هستند.

رابطة جغرافيای طبيعی با شکل گيری و توسعة 
فيزيکی شهر پاوه

ــتان پاوه در پای دامنه های سر به فلك كشیدۀ شاهو از  شهرس
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ــله جبال زاگرس و در قسمت جنوبی اين رشته كوه روی يك  سلس
مخروط افکنه واقع شده است. شمای كلی آن به صورت كوهستانی 
ــاكن آن به صورت ساختمان های يك طبقه  ــیب است و مس و پر ش
ــت حیاط خانه باال دست  طوری قرار گرفته اند كه بام خانه پايین دس
ــهرها، اين شهرستان را می توان جزء  ــت. در طبقه بندی انواع ش اس
ــتانی و خصوصیات كلی آن را همانند ساير  ــهرهای كوهس گروه ش
ــمرد. اين شهرستان به دلیل كوهستانی  شهرهای كوهستانی برش
ــعة چندانی نیافته و از هر  ــور بودن به كوه های اطراف، توس و محص
ــیار كم در حال  ــرق آن با زمین های بس ــرف يعنی غرب و ش دو ط
گسترش است و چون با كمبود زمین مستعد كشاورزی رو به روست 
ــتفادۀ  ــه وجود دارند مورد اس ــه در اين زمین ــدك زمین هايی ك ان
ــازی قرار می گیرند. تیپولوژی اين شهرستان به صورت  ساختمان س
متمركز است و در مکان معینی شکل گرفته و نسبت به شهرهای 
مناطق پست نیز فاقد برج و بارو يا حصار است. به همین دلیل آن را 

جزء شهرهای باز به حساب می آورند.
ــل محدوديت فضا و زمین به صورت  ــوژی آن نیز به دلی مورفول
نامنظم و متمركز و با بافتی متراكم در مسیر يك راه ارتباطی قرار 
دارد. رشد و توسعة عمودی شهر به دلیل ناپايداری دامنه ها و عدم 
ــاختمان های  ــیون های عمیق برای احداث س امکان ايجاد فوندانس
مرتفع معموالً ناچیز و بسیار اندك است. بافت آن متأثر از پستی و 
بلندی ها و تنگناهای آن و محدوديت فضا، اجرای طرح های خاصی را 
در راستای سامان دهی فضايی شهر بسیار مشکل ساخته يا مستلزم 
ــت. در اين شهر ناهمواری و  هزينه های زياد و تکنیك های برتر اس
ــمت و سوی توسعه است و  شیب مهمترين عامل تعیین كنندۀ س
تنها دره های مجاور به صورت زمین های نسبتاً مسطح و مناسب به 
سطوح شهری تبديل شده و بیشتر توسعة فیزيکی و ساختمان سازی 

آن به اين سمت كشیده شده است.
ــاد هر گونه  ــتانی بودن، ايج ــیب زياد و كوهس ــا توجه به ش ب

ــاختمانی نظیر جاده سازی، خیابان كشی، كانال كشی،  تأسیسات س
ــانی و برق رسانی در آن همواره توأم با  پروژه های آب رسانی، گازرس
ــاط با حمل و نقل و  ــت و در ارتب ــرف وقت و هزينة زياد بوده اس ص
ــکالتی به ويژه با بارش برف در فصول  خطوط ارتباطی موانع و مش

۱درصدمیزان رشد جمعیت
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سرد وجود دارد. همان طور كه اطالع داريم نبايد حوادث طبیعی را 
نیز از نظر دور داشت. اين شهرستان همواره با پديدۀ سیل، ريزش، 

لغزش و بهمن مواجه بوده است.
ــمال  ــت ناهمواری های اين ناحیه به تبعیت از زاگرس، ش جه
ــت و به همین دلیل نقش بسیار عمده ای  ــرقی اس غربی-جنوب ش
در ريزش باران های اين منطقه دارد. چون سیکلون های مديترانه ای 
ــتان و بهار به اين ارتفاعات می رسند،  و بادهای غربی در فصل زمس
لذا باعث باران های شديد می شوند و معموالً اين منطقه جزء اولین 
ــت كه در كشور ما زير پوشش باران های فصل زمستان  مناطقی اس
ــن ناهمواری ها از يك طرف مانع بزرگی در  ــار قرار می گیرد. اي و به
ــعه و گسترش شهر شده اند، زيرا با ايجاد شیب های تند  جهت توس
روی دامنه ها موجب عدم به وجود آمدن زمین های مفید و مسطح 
چه برای كشاورزی و چه برای ساخت و ساز شده اند و از طرف ديگر، 
آبادانی منطقه و آب های سطحی و زيرزمینی را به مقدار كافی ايجاد 
كرده اند. انتهای خیابان ها و ضلع جنوبی آن ها در اين شهر به تبعیت 
از شیب و ناهمواری كمتر از آب و برف و يخ انباشته می شود و وجود 
اين مزيت باعث شست و شوی طبیعی معابر و جلوگیری از انباشت 
مواد تخريبی در سطح شهر می شود و آلودگی های محیطی ناشی از 

انباشت زباله كمتر خواهد شد.

فرايندهای غالب فرسايشی در پاوه
ــکیل، پیدايش و تحول فرم ها، همچون  ژئومورفولوژی، علم تش
كوه، دشت، جلگه و ... و فرايندهاست كه اين فرايندها به مرور زمان 
اشکال سطح زمین )فرم ها( را از بین می برند و يا باعث محو و خلق 
ــکال جديد، همچون غار، دره، دامنه، مخروطه افکنه، سواحل و  اش

ــوند. در اينجا با توجه به اين تعريف و چارچوب  تخت ديو و... می ش
اين علم به بررسی رابطة آن با شهر و شهرسازی می پردازيم.

ــاوه موجبات  ــی كه در ناحیة پ ــه مهم ترين فاكتورهاي از جمل
ــاری مخصوصاً هرز آب های  ــايش را فراهم می كنند آب های ج فرس
روی دامنه ها، انقباض و انبساط، يخ بندان و... هستند. روی دامنه ها، 
شیارها يا بريدگی هايی ايجاد شده اند كه به خاطر جنس نرم دامنه ها 
و مقاوم بودن الية كناری است. درۀ شلماو در كوه آتشگاه در مجاورت 
ــاهو و... پديد آمده اند  پاوه و دره های مختلفی كه در كوه داالنی و ش
همگی نشان از قدرت فرسايش آب و متفاوت بودن جنس سنگ ها 
ــر مقاومت دارند. اگر غارهايی همچون قوری قلعه، مره گاوان و  از نظ
ــتیك بودن زمین  ديگر غارهای موجود پديد آمده اند به دلیل كارس
ــه همراه ريزش های  ــت كه ب ــر گاز كربنیك موجود در هواس و تأثی
ــم كرده اند يا اگر در بعضی از  ــوی موجبات انحالل زمین را فراه ج
دامنه های شاهو و ... شاهد ستون های سنگی با ارتفاع نزديك به سه 
متر هستیم نشان از مقاومت نکردن بعضی از اليه ها دارند. همچنین 
ــايش الية زيرين خود جلوگیری كرده  ــنگ بااليی از فرس قطعه س
است. چاله های قیفی شکل در باالدست چشمة كريسان و نزديکی 
ــتای هجیج در شاهو نشان از قدرت  راه گاوول به عنوان يیالق روس
ــالل برف های يخ زده و يخچال های كوتاه مدت دارند كه به مرور  انح
ــکال قیفی شکل را پديد آورده اند.  زمان كف خود را پايین برده و اش
ــايش و  ــد به عنوان نمونه ای از فرايندهای س ــاره ش مواردی كه اش

تخريب سطح زمین به حساب می آيند )محمودی، 1384(.

واحدهای ژئومورفولوژيکی پاوه
واحد شاهو

ــتانی شاهو يکی از زير مجموعه های زاگرس بزرگ  واحد كوهس
ــتان به وسیلة رود  ــت. اين كوهس و در محدودۀ زاگرس رورانده اس
ــیروان از كوه های هورامان تخت در محدودۀ سیاسی مريوان جدا  س
ــهر روانسر امتداد يافته است. در  ــده و به طول 55 كیلومتر تا ش ش
بعضی نقاط عرض آن به 15 كیلومتر می رسد. بلندترين قلة آن در 
باالدست روستای شمشیر به 3390 متر می رسد. اين كوهستان مرز 
ــتان و شهرستان پاوه است. جهت قرارگیری  سیاسی استان كردس
ــمال غربی، جنوب  ــتان از ريخت ظاهری زاگرس، يعنی ش كوهس
ــزايی در زندگی ساكنان اين ديار  ــرقی است. اين واحد نقش بس ش
ــاكنان دامنه های غربی و هم دامنه های شرقی استفادۀ  دارد. هم س
ــد به دلیل مرتفع  ــع و مزايای ديگر آن می برن ــل توجهی از مرت قاب
بودن، مانع عبور سريع توده های غربی مديترانه ای است و در نتیجه، 
بارش های قابل توجهی را دريافت می دارد )در حد 1200 میلی متر(. 
ــن و از نوع راديوالريت و  ــتری روش رنگ آهك های اين كوه خاكس
يکپارچه است. اين يکپارچگی به دلیل عمل روراندگی و فشارهای 
جانبی از دو طرف بوده است. اشکال كارستیك همانند غار و دولین و 
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... در آن مشاهده می شود و به خاطر سرمای زمستان و يخ بندان های 
شديد فرسايش های شديد را به همراه دارد و در مسیر های پر شیب 
آثار حركات توده های عظیم برف و يخ زمستان را در خرده سنگ های 
ــنگ های خرد شده به  ــده می توان مشاهده كرد. اين س منهدم ش
ــان را در اين گونه  ــد و در ضمن، حركت انس ــورت زاويه زاويه ان ص
ــیر ها دشوار می سازند. عمل انحالل باعث بريدگی هايی در الية  مس
رويی سنگ ها شده و حالت شیار شیار به خود گرفته است. اين كوه 

دره های عمیق، شیب های تند و پرتگاه های بسیار زياد دارد. 

واحد آتشگاه
اين كوهستان به طول ده كیلومتر با جهت شمال غربی-جنوب 
شرقی از گردنة روستای شمشیر در مجاورت روستای مزيدی شروع 
ــای ديگری تا نوار  ــیروان ادامه پیدا می كند. كوه ه ــا درۀ رود س و ت
ــده اند كه می توان به  ــیده ش مرزی ايران و عراق به موازات آن كش
ــی و دودان تا  ــتاهای بله بزان، زردوي ــای گزن و كوه های روس كوه ه
ــی نقاط دامنه ای  ــاره كرد. جنس كوه آهکی و در بعض مرخیل اش
ــاهده كرد. به دلیل شیب  ــت رسی را می توان مش سنگ های سس
خیلی زياد، پديدۀ خاك شويی زياد ديده می شود و از پوشش جنگلی 
قابل توجهی برخوردار نیست. رخ نمون های سنگی روی دامنه ها به 
ــن نقاط آن از  ــتان در بلندتري ــم می خورند. ارتفاع اين كوهس چش
ــه( به بیش از 2500 متر می رسد. بارش های  جمله كله قندی )دش
ــتانی موجبات پديدآمدن چشمه های متعدد در دامنه ها شده  زمس

است )محمودی، 84(.

مواردی از توانمندی ها و استعدادهای )فرصت های( 
بالقوه طبيعی شهر پاوه

1. نبود انواع آلودگی های هوا، آب و خاك، باتوجه به ناهمواری ها 
ــیار زياد در استقرار انواع خدمات در  و اقلیم منطقه و مزيت های بس

اين رابطه؛ 
2. وجود منابع بسیار زياد آبی و امکان استقرار انواع كاربری های 

مرتبط همچون سد سازی، باغداری و ...؛
3. وجود منابع غنی پوشش گیاهی، مرتع )كه جزء مراتع درجه 
ــهر و اطراف آن برای دامداری و ...  ــور است و خاك اين ش اول كش

مناسب است(؛
ــیمای طبیعی و زيبای شهر كه باعث ايجاد  4. مورفولوژی و س

يك ظاهر پلکانی و جذب گردشگر می شود؛
5. وجود منابع كارستی و آهکی زياد از جمله چشمه ها و آبشارها 

و غارهای متعدد؛
ــتی قوری قلعه كه يکی از شگفت انگیز ترين  6. وجود غار توريس

غارهای آبی دنیاست؛
ــی، از جمله فرهنگ، زبان و لباس  7. وجود پديده های فرهنگ

محلی، صنايع دستی و سوغات- امامزاده ها و ...؛
ــهرك های توريستی، تفرجگاهی،  8. توانايی بالقوه در ايجاد ش
تفريحی و بیمارستان های تخصصی و انواع كاربری های ديگر با توجه 

به اقلیم؛ 
9. سرمايه گذاری در زمینه های ورزش های زمستانی، تولید برق 

آبی، ذخیره و انتقال آب، مکان های تفريحی و ...؛
ــواع گل و گیاه و  ــگل داری و پرورش ان ــگل كاری و جن 10. جن
درختان و همچنین طرح های آبخیزداری و كنترل رواناب و سیالب.

مواردی از مشکالت و تنگناهای)چالش های( طبيعی 
شهر پاوه

1. مسائل و مشکالت مربوط به عدم ثبات و پايداری پی سنگ با 
توجه به شیب و حركات دامنه ای؛

ــکالت ساخت و ساز و  ــیب زياد دامنه های آن و مش 2. وجود ش
حمل و نقل، انجام خدمات شهری، اجرای پروژه ها و ...؛

3. مشکالت مربوط به فرونشینی زمین های واقع در اين شهر و 
ناتوانی در ايجاد فوندانسیون های عمیق روی اين منطقه؛

ــوده ای )لغزش، روانه های  ــای دامنه ای و حركات ت 4. فرآينده
گلی(، سقوط و ريزش واريزه ها در امتداد شیب بسیار زياد منطقه؛

ــهر روی كمربند زلزله و خط گسل اصلی )قرار  5. وجود اين ش
گرفتن محدودۀ شهرستان در محاصرۀ دو گسل با لرزه خیزی باال(؛

6. مخاطرات اقلیمی چون سیالب های موقت و فصلی، يخ بندان، 
بهمن و ...؛

ــاد امکانات و  ــهر و ايج ــعة فیزيکی ش ــت در توس 7. محدودي
مجتمع های آموزشی، تفريحی، خدماتی و صنعتی؛

ــانی شهری به ويژه در  ــکالت بسیار زياد در خدمات رس 8. مش
فصل زمستان به تبعیت از عرض بسیار كم خیابان ها؛

ــاورزی و خدمات  ــتعد برای كش ــکل كمبود زمین مس 9. مش
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تولیدی در اين بخش و همچنین بخش صنعت؛
ــیل خیزی و استعداد بسیار زياد منطقه برای جمع آوری  10. س

آب های ناشی از بارش و زمان تمركز اندك آن.

مواردی از مخاطرات محيطی شهر پاوه )تنگناها(
لرزه خيزی

سرزمین ايران در بخشی از كرۀ زمین قرار گرفته كه از ديدگاه 
زمین ساختی و لرزه خیزی سرزمینی نا آرام و پرتکاپوست. خاستگاه 
بیشتر زلزله های ايران ناشی از جنبش گسل هاست. بنابراين شناسايی 
محل گسل ها اهمیت بسیار دارد. كمربند چین خوردۀ زاگرس يکی از 
چهار كانون بزرگ لرزه خیزی ايران است كه شهرستان پاوه جزيی از 
اين كمربند به شمار می رود. در مناطق اطراف شهرستان گسل های 
فعال )دو گسل در اطراف شهر( با قدمت ايجاد زمین لرزه های شديد 
ــان از نا آرام بودن منطقه دارند )اخروی(. با توجه به  ــتند و نش هس
ــهر پاوه از يك بافت كاماًل قديمی قصبه ای به يك شهر به  اينکه ش
ــیده، ممکن است بر ساخت و سازهای گذشته  صورت امروزی رس
خرده نگیريم، اما امروزه با پیشرفت علم شهرسازی و مکان يابی برای 
شهرسازی، ديگر جايی برای ساختن حتی يك ساختمان كم مقاوم 
يا غیرمقاوم در مقابل زلزله يا منطقه ای كه بدون هیچ گونه مطالعات 

زمین شناختی به عنوان شهر مسکونی درآيد وجود ندارد.

لغزش
با توجه به اينکه منطقه اغلب شیب دار و شیب آن زياد است و 
خاك برداری اصولی در هنگام پی ريزی ساختمان صورت نمی گیرد تا 
به سنگ بستر يا به اصطالح قسمت سخت زمین برسد، ممکن است 
ــهر شاهد لغزش های متعدد باشیم كه بارها اين  در نقاط مختلف ش
ــت )نمونة واقعی آن چند سال پیش در شهرك  امر اتفاق افتاده اس
نهضت اين شهر اتفاق افتاد كه موجب كشته شدن چندين نفر شد.( 
با توجه به بارندگی های زياد و ناپايداری زمین، تخلخل زياد محل، 
شیب زياد بیشتر از چهار درجه، ضخامت زياد تودۀ رسی پی محل، 
ــت، همه دست به دست هم  وجود نیروی بار زياد روی منطقة سس
ــبب اين پديده شده اند، بدين صورت كه خاك رس در اثر  داده و س
ــی كاماًل آب گیری كرده و باعث ايجاد حالت  تخلخل اليه های باالي
ــت و توده های خاك بااليی در جهت  ــده اس خمیری يا صابونی ش
شیب زمین و لغزنده بودن الية پايینی )رس( به سمت پايین جا به جا 

شده اند. 
بی توجهی به مسئلة ريزش و لغزش و عدم محاسبة شیب دقیق 
ــارات فراوانی به همراه داشته باشد و مطالعة حركات  می تواند خس
ــبب جلوگیری از خسارات وارد  ــی س دامنه ای در كارهای مهندس
ــود. امروزه به روش های مختلف  ــده يا كاهش آن ها به حداقل ش ش
ــیب های تند تثبیت شده و آثار نامطلوب لغزش ها  می كوشند تا ش

ــد از: ايجاد ديوار  ــد. نمونه ای از اين روش ها عبارت ان ــن ببرن را از بی
ــتفاده از تورهای سیمی، محاسبة دقیق شیب بريدگی ها،  حائل، اس
ــب برای تخلیة آب اضافی، به حداقل رساندن  ايجاد زهکشی مناس
ــیب محل با خاك برداری اصولی و ادامة خاك برداری تا رسیدن  ش

به سنگ بستر.

ريزش 
ارتفاع شهر پاوه در حدود 1525 متر از سطح درياست كه بعضی 
ــتر و در بعضی جاه ها كمتر می شود. بعضی از  نقاط اين ارتفاع بیش
ــده و  ــوبات كنده ش محله های پاوه در ارتفاع باال با خطر ريزش رس
تخريبی سنگ های ديگر مواجه اند، بدين صورت كه در بارندگی های 
ــد و بنا به میزان  ــل خاك نفوذ نمی كن ــتری در داخ زياد آب بیش
ــیب زياد باشد و  ــود و اگر ش تخلخل، آب وارد فضاهای خالی می ش
ــديد و مداوم، آب جاری می شود. سپس در مسیر آب با  بارندگی ش
ــدن آن ها حالتی لغزنده  وجود آبگیری زياد اليه های پايینی و پر ش
ــده از عدم نفوذ آب به داخل  ــیالب ايجادش و لیز پیدا می كنند و س
ــدن توده های خاك و سنگ موجود در مسیر  ــبب كنده ش زمین س
خود می شود و آن ها را به سمت پايین كه همان منازل مسکونی و 
اغلب كم مقاوم هستند هدايت می كند. اگر سیل بند يا محافظ وجود 
نداشته باشد، خساراتی را به ساختمان های مسکونی وارد می سازد و 
حتی جان افراد را تهديد می كند. با ايجاد سیل بندهای متناوب در 
محله های مختلف شهر و كندن كانال هايی برای هدايت جريان آب 
به سمت پايین به راحتی می توانیم از اين تهديد طبیعی جلوگیری 

كنیم.

سيالب
ــديد و طوالنی و وجود منطقة ما در  عدم وجود بارندگی های ش
ــیم بندی بارش به منطقة تقريباً نیمه خشك و شیب زياد  يك تقس
ــبب هدايت جريان سیالب ايجادشده  منطقه كه به طور طبیعی س
ــود، باعث شده است كه ما از اين بالی  به سمت پايین دست می ش
طبیعی در امان باشیم. اما باز هم با توجه به شرايط اقلیمی و طبیعی 

در بعضی مواقع در اثر كمترين بارندگی ها وضعیت مختل می شود.

اقليم و انواع مخاطرات آن
ــوب و معتدل  ــتان، آب و هوای مرط ــوای اين شهرس آب و ه
ــرد و خشن و تابستان  ــت كه زمستان آن بسیار س ــتانی اس كوهس
ــی آن از جمله دما، رطوبت،  ــت. پارمترهای آب و هواي آن گرم اس
يخبندان، زاوية تابش و غیره همه حکايت از وجود يك آب و هوای 
ــتانی دارد كه به صورت تقريبی و تخمینی به شرح  معتدل كوهس

زير است:
ــاالنه 1000 میلی متر /  حداقل بارش ساالنه  حداكثر بارش س
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ــه / حداقل دمای  ــاالنه 35 درج 600 میلی متر / حداكثر دمای س
ــاالنه 9- درجه / تعداد روزهای يخبندان 60 روز / تعداد روزهای  س

آفتابی 200 روز / تعداد روزهای ابری 165 روز.
با توجه به آمار و میانگین های تخمینی باال می توان تأثیرات آب 
و هوای اين شهرستان را بر نوع مصالح به كار گرفته شده، معماری، 
ــتقرار صنايع، حمل و نقل و ترافیك، آلودگی هوا و  مکان گزينی، اس

آب اين شهرستان توضیح داد.
ــن مورفولوژی اين  ــرد و همچنی ــود آب و هوای معتدل س وج
ــده است كه نوع مصالح  ــتان باعث ايجاد معماری خاصی ش شهرس
ــنگ و  ــتر از س و تركیب آن را اغلب در محل تهیه می كنند و بیش
ــاخت و ساز بهره می گیرند. اما نوع مکان گزينی آن نیز  آجر برای س
نسبت به شیب و وجود زمین مسطح تعیین می كند كه مثالً استقرار 
صنايع و نوع صنعت را در اين منطقه بسیار ناچیز می بینیم. پس به 
جرئت می توان گفت يکی از داليل اصلی عدم استقرار صنايع در اين 
شهرستان، آب و هوا و ناهمواری های آن هستند )محمودی، 1384(.

با توجه به اين همین اقلیم نیز پديده های يخبندان، مه، بهمن،  
كوالك و... نیز در اين شهر اتفاق می افتند.

نتيجه گيری
ــتقر در اين نواحی  ــتانی و شهرهای مس آمايش مناطق كوهس
ــه برنامه ريزی ها و  ــث مربوط ب ــاوه يا در مباح ــهر پ به خصوص ش
سیاست گذاری ها و طراحی ها جايی نداشته اند به كلی دور مانده اند 
يا برنامه ريزی ها در اين زمینه ناقص بوده و تنها فعالیت های فردی 
ــز بوده اند. به طور كلی اين  ــطوحی متمرك و خصوصی در چنین س
ــده اند و اجرای  ــبتاً نامرغوب ارزيابی ش مناطق به عنوان نواحی نس
برخی از طرح ها و پروژه ها برای توسعة محدود اين نواحی بوده است 
ــتی اين مناطق است كه  و تنها اتکا به جاذبه های طبیعی و توريس

می تواند راهی را برای توسعة اين نواحی پیش روی ما بگذارد.

راهکارها
ــتی و تفرجگاهی و  ــهرها يا شهرك های توريس ــتقرار ش 1. اس
ورزشی و استراحتگاهی. امروزه شهرهای كوهستانی مجاور شهرهای 
بزرگ از جمله شهرستان پاوه برخورداری از عامل ارتفاع و توپوگرافی 
خاص و آب و هوای سالم می توانند اين نقش مهم را بر عهده بگیرند. 
ــر وجود هوای پاك و  ــهرها می توانند به خاط همچنین اين گونه ش
سالم برای احداث بیمارستان معلوالن و حضور چشمه های معدنی 
در برخی از اين مناطق، شرايط را برای ايفای نقش درمانی شهرهای 
ــیب كافی و  ــازند و نیز به دلیل وجود ش ديگر اطراف خود مهیا س
بارش های مناسب می توانند برای ورزش های زمستانی مورد استفاده 

قرار گیرند.
2. در اين نوع شهرها، اجرای طرح های مربوط به جنگل داری و 

ــیار مفید است و با اجرای چنین پروژه هايی اصالح  احیای آن ها بس
ــزداری منطقه و به طور كلی  ــیالب، آبخی خاك، كنترل رواناب و س
حفظ و تعادل محیط زيست بسیار آسان تر می شود و ما را در جهت 

برنامه ريزی و طرح ريزی برای اين مناطق كمك می كند.
3. توسعة منابع آب كوهستانی به علت فراوانی و كیفیت نسبتاً 
ــتانی و هم برای ساكنان  ــهرهای كوهس خوب می تواند هم برای ش
مناطق ديگر مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال می توان به احداث 
ــعة منابع  ــدهای مخزنی، تنظیمی و انحرافی پرداخت و راه توس س
ــاورزی در اين مناطق را بسیار هموار كرد كه اين پروژه ها  آب و كش
می توانند به صورت چندمنظوره يا برای كارهای مختلف و متفاوت 

در يك منطقه مورد استفاده قرار گیرند.
در توضیح مورد باال می توان با احداث يك سد چندمنظوره در 
ــن مناطق، اهداف مختلف زير را دنبال كرد: تأمین آب مصرفی و  اي
مورد نیاز شهروندان، تأمین آب مورد نیاز كشاورزان، ايجاد مکان های 
ــعة  ــروی تولید برق آبی و همچنین توس ــتی يا نی تفريحی توريس
ــتفاده از درياچه و سد برای اسکی روی  ورزش های آبی از طريق اس

آب، قايقرانی و...



برای دانشجویان جغرافیا، علوم زمین و محیط زیست1 
نويسنده: پاوالين نيل 
مترجم: سيدمهدی موسی کاظمی، استاديار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

اشاره 
كتاب حاضر، يکی از دو كتاب خانم پاوالين نیل2، استاد دانشکده 
ــت كه  ــت پلیموث3 در بريتانیاس جغرافیا، علوم زمین و محیط زيس
ويرايش سوم آن در سال 2011 در نشر گروه آموزش هودر4 از ناشران 
ــارات هاچت يوكی5 منتشر شده است.  مجموعة گروه چاپ و انتش
ــال 1999 انجام شده است. ديگر كتاب  ويرايش اول اين كتاب در س
وی با عنوان مهارت های مطالعه در جغرافیا در سال 2003 چاپ شده 
است. خانم پاوالين نیل استاد هیدرولوژی كاربردی همراه با آموزش و 
تدريس در جغرافیاست. او به شیوه هايی عالقه دارد كه از طريق آن ها 
دانشجويان ياد می گیرند و مهارت ها و انگیزۀ خود را درك می كنند. 

فهرست مطالب 
مطالب كتاب حاضر )كه در دفتر مجله موجود است( در 29 فصل 

به ترتیب زير تدوين شده است: 
فصل 1. مهارت های مطالعه چرا زحمت؟ 

ــی، ارزيابی و ارزش افزايی به  فصل 2. مهارت های انعکاس، بررس
درجة دانشگاهی شما 

فصل 3. مفاهیم كلیدی، مفاهیمی سخت 
فصل 4. به حداكثر رساندن زمان آزاد 

فصل 5. تحقیق در كتابخانه ها و منابع آنالين 
فصل 6: خواندن مؤثر 

فصل 7. تهیة يا يادداشت های مؤثر 
فصل 8. اقتباس از آثار ادبی و رفتار اخالقی 

فصل 9. خالقیت، نوآوری 
فصل 10. تفکر 

فصل 11. ايجاد يك استدالل 

فصل 12. گوش دادن 
فصل 13. ارائة شفاهی 

فصل 14. بحث 
فصل 15. تحقیق و نوشتن در يك گروه، سرگرم كننده و كارآمد 

است. 
فصل 16. تشکر از مراجع و منابع ديگر 

فصل 17. مهارت های مقالة مؤثر 
ــت های  ــگاه و يادداش فصل 18. گزارش كارهای عملی، آزمايش

میدانی 
فصل 19. نقد يك كتاب 

فصل 20. خالصه نويسی و خالصه های اجرايی 
فصل 21. پايان نامه نويسی 

فصل 22. مهارت های ويرايش كردن 
فصل 23. امتحانات 

فصل 24. كالس های میدانی و كار میدانی 
فصل 25. ارائة ترسیم های میدانی، نقشه ها و داده های ترسیمی 

فصل 26. پوسترها و استندها 
فصل 27. شغل و فرصت های شغلی برای فارغ التحصیالن 

فصل 28. ملزومات محققان 
ــعی كنید«، »جداول كلمات  ــخ قسمت های »س فصل 29. پاس

متقاطع« و »خودآزمايی «ها 

گروه مخاطب 
ــجويان در حال تحصیل در رشتة جغرافیا،  اين كتاب برای دانش

مهارت های مطالعه
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علوم زيست محیطی و رشته های مرتبط، برای مثال مطالعات حمل 
و نقل، گردشگری و رشته های مرتبط مبتنی بر كار میدانی همچون 
بوم شناسی، مديريت زمین، مطالعات چشم انداز، نوشته شده است، 
اگر شما می خواهید يك دانشجوی موفق باشید، اما نمی دانید فعالیت 
در دانشگاه چگونه است، با اين كتاب شروع كنید. يکی از اهداف اين 
كتاب، توضیح برخی از جنبه های زندگی و مطالعة دانشگاهی و ايجاد 

اعتماد به نفس برای يادگیری مؤثر است. 

متن برگزيده 
فصل دهم كتاب در مورد تفکر است. در قسمت سوم از اين فصل 
ــده است. بلوم  ــبك های تفکر و يادگیری به نقل از بلوم6 آورده ش س
)1958( معتقد است كه مردم از تفکر و يادگیری طبقه بندی دارند 
و شیوه های مختلفی را برای اين كار خود به كار می برند. طبقه بندی 
ــت و با دانش و درك شروع  ــش سطح اس بلوم از يادگیری دارای ش
می شود كه در آن حقايق به ياد می آيند و تکرار می شوند. او رده باالتر، 

پی نوشت 

1. Study Skills for Georaphy, Earthans Environmental 

ScienceseStudents 

2. Pauline Kneale 

3. Plymouth 

4. Hodder Education 

5. Hachette UK 

6.Bloom 

نوشتن، بیان، بازخوانی، تشخیص، انتخاب، بازتولید، اندازه گیری دانش 
شناسایی، به تصویر کشیدن، ارائه، فرموله کردن، تبیین، تباین درک 
پیش بینی، انتخاب، ارزشیابی، یافتن، نشان دادن، به کار بردن، ساختن کاربرد 
انتخاب، مقایسه، تفکیک، افتراق، تباین تحلیل 
تلخیص، استدالل، ارتباط دادن، تدقیق، سازمان دادن، تعمیم، نتیجه گیری ترکیب 
قضاوت، ارزیابی، حمایت، یورش، انتخاب، تشخیص، نقد ارزیابی

 مجلة جغرافیا در آموزش عالی1
ترجمة دکتر سيد مهدی موسی کاظمی،
استاديار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

ــا در آموزش عالی )JGHE( با اعتقاد بر اين اصل  مجلة جغرافی
ــرای آموزش  ــعة يادگیری و تدريس ب ــت كه توس به وجود آمده اس
ــج، ارتقا و به  ــی دارد. اين مجله متعهد به تروي ــی اهمیت حیات عال
اشتراك گذاری يادگیری و آموزش جغرافیا در تمام مؤسسات آموزش 
عالی در سراسر جهان است و انجمنی را برای جغرافی دانان و ديگران، 
صرف نظر از تخصص آنان فراهم می آورد تا در مورد منافع مشترك 
ــی بحث نمايند، نتايج حاصل از پژوهش های آموزشی را ارائه  آموزش

كنند و از ايده های جديد دفاع كنند.
ــارات تايلور اَند فرانسیز2 و چهار شماره منتشر  اين مجله را انتش
ــال 2010، 0/754بوده و در بین 65  می كند. ضريب تأثیر آن در س
ــن 177 مجله در حوزۀ  ــا، رتبة 44 و در بی ــه در حوزۀ جغرافی مجل
ــك فرانس از  ــردبیران آن دري ــت3. س ــته اس آموزش، رتبة 77 داش
ــگاه چستر، بريتانیا4 و ديويد هیجیت از دانشگاه ملی سنگاپور5  دانش
ــورهای  ــتند. اعضای هیئت تحريرية مجله به طور عمده از كش هس
بريتانیا، آمريکا، استرالیا و نیوزيلند هستند. از نظر موضوعی، مقاالت 
ــی، جغرافیا، مهارت های  مجله در عناوين آموزش، تحقیقات آموزش
مطالعة جغرافیا، آموزش عالی، جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی و 
دستیاران آموزشی قابل طبقه بندی هستند. فهرست مقاالت شماره 1 

پیچیده تر و سطوح انتزاعی از يادگیری را به ترتیب از كاربرد، تحلیل، 
تركیب و ارزيابی تشريح می كند. 

از دورۀ 36 در سال 2012 به ترتیب زير است:
- سرمقاله: آموزش جهانی برای چالش های جهانی، نوشتة 

ديويد هیجیت، صص 1- 7.
- جغرافيا و چش�م انداز در حال تغيي�ر از آموزش عالی، 

رودنی اريکسون، صص 9- 24.
- بازانديش�ی در آم�وزش کارشناس�ی ارش�د جغرافيا: 
ديدگاه های بين المللی در بهبود اجرا، جیناس مانك و ديگران، 

صص 27-25.
- اجرای کارشناس�ی ارش�د جغرافيا در استراليا: تغییر و 

سکون، روت فینچر، صص 34-29.
- بازانديش�ی در آم�وزش تحصيالت تکميل�ی در اروپا: 
ــتل- والتر و  بولوني�ا و پيامدهای آن برای جغرافيا، دوريس واس

جیناين وينستر، صص 41-35.
- بازانديشی در آموزش کارشناسی ارشد جغرافيا: هلند، 

جوز دراگلیور فورتواجین، صص 48-43.
- درجة دکترا در جغرافيا: چشم اندازی از آفريقای جنوبی، 

میشل میدوز، صص 55-49.
- بازانديش�ی آم�وزش تحصيالت تکميل�ی جغرافيا در 
اياالت متحد آمريکا: مسائل و نگرانی ها، كنس فوت و ديگران، 

صص 64-57.
- آيا امکان بين رش�ته ای  ش�دن در ميان رش�ته ها وجود 
دارد؟ مطالعة آموزش مديري�ت منابع طبيعی، اما فارو و كری 

برايدل، صص 80-65.
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- يک مطالعة تجربی از پتانسيل جغرافيا در اجتماع های 
يادگي�ری: زندگی در اياالت متحد آمريکا، روبرت راهلی و ربکا 

روجی. صص 95-81.
- مالحظاتی دربارة چگونگی مطالعة فرايندهای يادگيری 
زمانی که دانش�جويان از سيس�تم های اطالعات جغرافيايی 
به عن�وان يک ابزار برای توس�عة مهارت ه�ای تفکر فضايی 
استفاده می کنند، لن مولر مادسن و كامیلیا رامپ، صص 116-97.
- پادکست های توليد دانشجويی به عنوان ابزار ارزيابی: 

نمونه ای از ژئومورفولوژی، جاستین كمپ و ديگران، 130-117.
- ارائة آموزش دانشگاهی در جغرافيای طبيعی در سراسر 
جزاير جنوبی اقيانوس آرام: ارائة دورة چند کيفيتی و عملکرد 

نمرات دانشجويی، جیمز تری و بريان پول، 148-131.
- انجام پژوهش به صورت مش�ارکتی و اجرای يک دورة 
دکترا: چند کالم تشويقی برای دانشجويان آينده نگر، ناتاشا 

كلوكر، صص 163-149.

برای  جهانی  آموزش  سرمقاله:  از  برگزيده  متن 
چالش های جهانی

ــد احتماالً در آينده، از سال 2012 به عنوان  به نظر می رس
ــال با چالش بی سابقة جهانی ياد شود، زيرا در اين سال  يك س
ــد و با ركود اقتصادی  ــی در منطقة يورو به وجود آم بحران مال
ــرای جغرافیا در آموزش عالی، هم  ــن منطقه همراه بود. ب در اي
ــود دارد. فرصت هايی برای  ــا و هم تهديدات بالقوه وج فرصت ه
ــايد  اثبات جغرافیا وجود دارد: برای تجزيه و تحلیل، درك )و ش
ــت، اقتصاد، علم و  ــکار فرهنگ، سیاس پیش بینی( تعامالت آش
ــکل می دهند. همچنین عدم اطمینان  فّناوری كه جهان ما را ش
در مورد اينکه چگونه يك رشتة تکامل يافته از محیط قرن 19، 
ــافات، استعمار و كارآفرينان سوداگر، می تواند  يعنی دورۀ اكتش

ــد. ــت كن ــرای چالش های قرن 21، ارتباطش را حفظ و تقوي ب

پی نوشت
1. Journal of Geography in Higher Education

2. Taylor & Francis

3. Impact Factor: 0/754. Ranked 44/65 (Geography), 77/177 

(Education) 2010 Thomson Reuters SSCI

4. Derek France- University of Chester, UK

5. David Higgitt- National University of Singapore

ــمیة كوه ها، قسمتی از فرهنگ كوه نوردی،   وجه تس
جغرافیايی، تاريخی، ادبی و فولکلوريك ما روشن می كند. 
ــوان نظريه ای را به طور  ــد گفت كه به هیچ وجه نمی ت باي
ــمیة  ــمرد، حتی در مواردی كه وجه تس كامل مردود ش
ــود. گاهی ممکن است  يك كوه به صورت عامیانه بیان ش
ــوی وجه تسمیة واقعی  ــمیة عامیانه، ما را به س وجه تس
هدايت كند. در اين نوشتار، از كتاب ها و نشريات زيادی 

به عنوان مرجع ياد شده است )دزفولی(.
1. رنگ

از رنگ ها بیشترين بهره در نام گذاری كوه  های ايران 
ــده است. مردم شباهتی بین آن كوه ورنگی كه كوه را  ش
با آن خوانده اند، يافته اند. مثاًل برفی كه روی كوهی است 
ــفید می كند. در  و مدت زيادی روی آن می ماند آن را س
ــوه وجود دارد كه نام آن ها كه  ــران نزديك به هفتاد ك اي
نام سفید است به جز آن هايی كه پیشوند يا پسوند سفید 
دارند، مانند سفید خانی، سفیدچشمه، كمرسفید، سنگ 

سفید.
بعضي از كوه هاي ايران نام تركي دارند، مانند آق داغ، 

سيدمحمد شفيعی اصطلخ پشتی
دبیر علوم تجربی مدرسه راهنمايی شهرستان نکا 
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عوامل تأثیرگذار در 
نام گذاری کوه های ایران

آق دربند، آق درمزار، آق تپه.
ــنگ های  ــت به نور ببینیم يا از س كوه ها را اگر از زاوية پش
سیاه تشکیل شده باشد به نظر می آيند. 32 كوه به نام سیاه در 
ــوند سیاه آمده است،  ايران وجود دارند و نام 68 كوه نیز با پیش
ــیاه چال، سیاه كمال. رنگ های  ــیاه كوه، سیاه سخت، س مانند س
ــرخ تیره به بسیاری از كوه ها اطالق  ــبز و س ديگر چون زرد، س

می شود.
2. عدد

گروه دوم، پیوند عدد با نام های كوه هاست، به ويژه عددهای 
ــران  چهار و چهل و هفت و هفتاد، مانند چهار پالون، هفت س
ــن، چهل دختر، هفتاد  ــمه، چهل ت الر، هفت خوانی، چهل چش

قلعه.
3. جنس

ــنگ  آهن، شیشه، سنگ سفید،  وجود نمك، گچ، نقره، س
ــچ جابر در  ــر، مانند گ ــیاه، فیروزه و گازهای ديگ ــنگ س س
ــه مزار جابر بن عبداهلل انصاری، صحابی  نزديکی بدرۀ ايالم ك
ــچ و 77 كوه نمك و  ــت. در ايران 18 كوه به نام گ ــدار اس نام

نمکی داريم.
4. گياهان

ــتن میوه ای نام گذاری شده اند،  بر فراز كوه ها به دلیل داش

مانند دشت آلو، دره سیب، دره انجیر و بادامستان.
5. جانوران

ــتفاده شده است، مانند  از نام جانوران هم در كوه ها اس
ــیركوه، پلنگ كوه، كركس، خرگوشان، اشتران كوه، كفتار  ش

كوه، مار كوه، گاو چال.
6. شخصيت های تاريخی و افسانه ای و قهرمانان

در نام گذاری كوه ها از شخصیت های تاريخی و افسانه ای 
و قهرمانان استفاده شده است، مانند تخت سلیمان، بلقیس، 

رستم كوه.
7. مکان های مذهبی

ــا يا بزرگان دين در  ــیاری از امامزاده ه وجود مقبرۀ بس
ــدن كوه ها به نام آن بزرگان  ــة كوه ها دلیلی برای نامی دامن
ــت، مانند كوه امامزاده قاسم، امام زاده داوود، ابوذر،  بوده اس

اهلل داغ، اهلل اكبر.

منابع
1. جعفری، عباس )1387(؛ کوه ها و کوهنامة ايران؛ جلد اول، تهران: 

انتشارات مؤسسة جغرافیايی و كارتوگرافی گیتاشناسی. 
2. دزفولی، مرتضی )1382(؛ کوهياد؛ جلد اول، تهران.
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کاربرد نرم افزار
 NASA WorldWind  

عباسعلی افضلی ، كارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت مدرس 

مقدمه
ــی مرتبط با زمین و ويژ گی های  آموزش جغرافیا به عنوان درس
ــة جغرافیای طبیعی نیازمند ديدن  ظاهری آن مخصوصاً در حوض
ــت. آن چنان كه همه در جغرافیا به آن اذعان  هرچه بهتر زمین اس
ــت تركیبی و كلی به محیط در مقیاس های  دارند نیاز به ديدی اس
متفاوت. لذا برای كسانی كه با اين علم سروكار دارند و در پی آموختن 
ــتند بايد اين ديد به دست آيد. به همین دلیل، ديد از باال يا  آن هس
ــت از  ــه خروجی اين نوع نگاه اس ديد عمودی در جغرافیا، كه نقش
پايه های اين علم به حساب می آيد. ولی آيا تولید نقشه برای همه در 
هر سطح علمی امکان پذير است؟ يا همه از عوارض و چشم اندازهايی 
ــر از همه اين كه آيا همه  ــیر واحدی دارند؟ مهم ت كه می بینند تفس
امکان ديد عمودی را به صورت زنده و شخصی دارند ؟ اينجاست كه 

محیط های مجازی و صفر و يکی به كمك ما می آيند. 

معرفی نرم افزار
ــی از نرم افزارهای كاربردی  ــزار NASA WorldWind يک نرم اف
ــه بعدی جغرافیايی است كه فلسفة  تحت سیستم تصوير سازی س
تولید آن نیز تا حدود زيادی آموزش بوده است. اما اين را بايد متذكر 

 چکيده
امروزه آموزش به دلیل گسترده شدن حجم داده ها و اطالعات و همچنین پیچیده شدن ساختار داده ها مخصوصاً در مراحل 
ــته باشد فرصتی برای اين كار  ــت، زيرا اگر فردی حتی توانايی پردازش داده ها را داش اولیة تولید ، ديگر برای همه قابل انجام نیس
نخواهد داشت. به همین دلیل روی آوردن به سخت افزارها و نرم افزارهای كمك آموزشی در جهت فهم بهتر مخاطب در هر مرتبة 
NASA Worl -  للمی غیر قابل اجتناب است. از اين دست علوم می توان علوم مربوط به زمین ، خاصه جغرافیا را نام برد. نرم افزار
Wind يکی از اين نرم افزار هاست كه بر اساس ويژ گی های آن بسیاری از اطالعات را يکجا و سهل الوصول به مخاطب ارائه می دهد.

کليد واژه ها: ابزارهای كمك آموزشی در جغرافیا، نرم افزار NASA WorldWind، ديد تركیبی 

در علوم زمین

38
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ3/ بهار 1392



شد كه اين نرم افزار تنها ارائه دهندۀ شکل كروی زمین نیست، بلکه 
قابلیت های بسیاری در آن گنجانده شده و اليه های اطراف سنگ كره، 

يعنی هواكره يا جو با تحوالت موجود در آن را نیز شامل می شود. 

موارد آموزشی نرم افزار 
زيست شناسی و هواشناسی

1. البراتور تحقیقات دريايی
2. داده های اقلیمی روزانه از 2005 تا كنون

3. پوشش جنگلی
4. الگوی مهاجرت جانورانی چون پرندگان، الك پشت ها ، وال ها 

و...
5. الگوی سکونتی و مهاجرت انسان

جغرافيا
1. مرزها ی بین المللی

2. اطالعات كلی كشورهای عضو سازمان ملل
3. نمايش راه های آبی در حال استفاده 

4. نمايش نام شهرها و آبادی ها 
5. نمايش نقشه های توپوگرافیکی

زمين شناسی
1. پراكنش زمین لرزه ها

2. زمین لغزش های موجود 
3. نمايش گسترش مکانی آتش فشان ها

4. نمايش زمین ساخت صفحه ای

اخترشناسی 
1. نمايش كرات ديگر منظومة شمسی
2. مکان يابی ضربه های شهاب سنگ ها

آشنايی اجمالی با امکانات ارائه شده در نرم افزار

تاكنون دو نسخه از اين نرم افزار را سازمان فضايی ناسا ارائه كرده 
است كه نسخة اول آن 1,2 و نسخة دوم آن 1,4 است. نسخة 1,4 آن 
عالوه بر دارا بودن ويژگی های نسخة 1,2 ويژ گی های زير را نیز دارد.

1. بهبود در ورود فايل های با پسوند KML كه اين نوع فايل را 
نرم افزارهای چون Google earth نیز شناسايی می كنند؛

2. پشتیبانی از فايل هايی از نوع Shapefile كه ساختار اين نوع 
فايل ها برداری است؛

3. پشتیبانی از فايل هايی با ويژگی های خطی و سطحی؛ 
4. امکان جست وجوی هماهنگ در وب؛

5. بهبود در ويژگی ايجاد شفافیت در تصوير.
ــی به تصاويری از سیارات ديگر  عالوه بر امکانات فوق، دسترس

اين نرم افزار را سازمان ناسا تهیه كرده و استفاده از آن برای همه 
رايگان است. در تولید اين نرم افزار از مدل رقومی ارتفاع )DEM( كه 
ــرده و همچنین تصاوير ماهواره ای  ــاتل فضايی آن را تهیه ك رادار ش

پیوسته از سطح كرۀ زمین استفاده شده است.
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 عملکردنرم افزار ناساشماره
ابزاری است برای جست وجوی مکان های جغرافیایی بر اساس نام و مختصات جغرافیایی آن ها۱

نمایانگر مختصات یا طول و عرض جغرافیایی محلی که نشانگر موس روی آن قرار دارد.۲

ابزاری است برای نشان دادن خطوط مداری و نصف النهاری. ۳

این کلید میان بر برای مدیریت الیه ها در نرم افزار طراحی شده است.۴

WMS یا Web Mapping Server browser که به کاربر امکان می دهد نقشه های مورد نظر را به صورت آنالین ۵

جست وجو کند.
این ابزار امکان دیدن وقایع سطح زمین همچون تغییرات حرارتی سطح را به صورت انیمیشن به دست می دهد.۶

کاربربا این میان بر به داده های سنجندة مادیس که سنجنده ای هواشناسی است، دسترسی خواهد داشت.۷
در این بخش از نرم افزار به تصاویر بخش مرئی سنجندة لندست، دست خواهید یافت.۸

این ابزار تصاویر رنگی کاذب تهیه  شده از ماهوارة لندست را در اختیار کاربر قرار می دهد.۹

در این کلید به داده های رقومی ارتفاع سازمان تحقیقا ت زمین شناسی آمریکا دسترسی خواهید داشت.۱۰
این ابزار نقشه های توپوگرافی سازمان تحقیقات زمین شناسی آمریکا را در اختیار شما می گذارد.۱۱

این کلید مجازی دسترسی به اسم مکان های جغرافیایی را امکان پذیر می سازد.۱۲
با این کلید می توان الیة اطالعاتی مربوط به مرزهای بین المللی را خاموش و روشن کرد.۱۳

منظومة شمسی از ديگر امکانات اين نرم افزار است. البته اين قابلیت 
در نسخة 1,4 اين نرم افزار تعبیه شده است. گفتنی است كه تمامی 
امکانات اين نرم افزار به صورت آنالين قابل بهره برداری است ، ولی بعد 
ــرور ، اين اطالعات به صورت آفالين  ــوی س از دريافت اطالعات از س

قابل فراخوانی خواهد بود.

منابع
1. NASA World Wind: Opensource GIS for Mission Operations 
David G. Bent, Frank Kuehnel’, Chris Maxwell’, Randy Kimt, 
Kushyar Kasraie’, Tom Gaskins’, Patrick Hogani, Joe Coughlan’ 
2. http://worldwind.arc.nasa.gov/
3. http://www.earthissquare.com/WorldWind/
4. http://www.worldwindcentral.com/
5. http://www.freeearthfoundation.com/
6. http://www.worldwindclassroom.com/
7. http://quest.arc.nasa.gov/vft/
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یخچالی آثار 
 ده باالی شیرکوه یزد 

دکتر ابوالقاسم اميراحمدی 
استاديار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم سبزوار 

مقدمه 
امروزه تحقیقات ژئومورفولوژی اساس كار برنامه ريزی های عمرانی 
ــناخت و  ــاب می آيد. اصوالً در تحقیقات ژئومورفولوژيکی ش به حس
ــب ترين  تعیین توان های بالقوۀ محیط برای انتخاب بهترين و مناس
ــان از مهم ترين و  ــت انس ــوع بهره برداری از محیط طبیعی به دس ن
اساسی ترين اهداف است. استان كويری يزد با وسعت قابل مالحظه 
ــی و اكولوژيکی دارای  ــای جغرافیايی، اقلیم ــالف محدوديت ه برخ
ــیل های نهفتة ژئومورفولوژيکی است.  مناطقی با قابلیت ها و پتانس
ــیركوه واقع شده و  ــمالی ارتفاعات ش حوضة ده باال در دامنه های ش
حداكثر ارتفاع آن به 4044 متر می رسد. اين ارتفاع از سطح دريای 
اين تودۀ كوهستانی و تأثیر فرسايش يخچالی و مجاور يخچالی دوران 
چهارم )كواترنر( موجب شکل گیری اشکال ژئومورفولوژيکی خاصی 
از قبیل مورن های يخچالی، سیرك های يخچالی، تورهای يخچالی، 

دره های يخچالی و ... ديگر عوارض شده است. 
ــب ضرورت،  ــر قرن نوزدهم با توجه به اهمیت و بر حس از اواخ
مطالعة ژئومورفولوژی حوضه های آبريز شروع شد. سرانجام در اواخر 
ــتان( و استرالر )اياالت متحد آمريکا( به  قرن بیستم چورلی )انگلس
ــتمی همت گماشتند  مطالعة ژئومورفولوژيکی در قالب نظرية سیس
ــراً ژئومورفولوژيکی در قالب  ــی، 1378: 17(. اخی ــد و مقیم )معتم
ــوك )1977(  ــك را ك ــرزمین های خش كاربردی در برخی نقاط س
ــرار داده اند. در  ــورد مطالعه و تجديدنظر ق ــپ )1978( م و دور كم
ــتان و آمريکا در زمینة كاربرد  میان كشورهای مختلف دنیا، انگلس
ژئومورفولوژی پیشرفت های زيادی به دست آورده اند و نتايج پژوهش 

آن ها در اختیار مسئوالن عمرانی قرار می گیرد. 
ــده در زمینة  ــالوه بر كتب تألیف ش ــا ايران نیز، ع ــور م در كش
ــان مطالعات جامعی در  ــیاری از محقق ژئومورفولوژی كاربردی بس
ــت )1385( در فصل دوم  ــام داده اند، از جمله رامش ــن زمینه انج اي

چکيده 
ــیركوه در  ــمالی ارتفاعات ش ــة آبريز ده باال در دامنة ش حوض
جنوب غربی شهرستان تفت در استان يزد واقع شده است. از نظر 
53 تا '10 /˚54  ــول جغرافیايی '31 /̊  ــیاره ای در ط موقعیت س
ــرقی و عرض جغرافیايی '33 / ˚31 تا '39 / ˚31 شمالی قرار  ش

گرفته است. 
ــوژی در تعیین عوارض  ــة ژئومورفول با توجه به اهمیت نقش
ژئومورفولوژی توانمند، ابتدا نقشة توپوگرافی با مقیاس 1:50000 
ــد.  ــی با مقیاس 100000: 1 تهیه ش ــة زمین شناس تفت و نقش
ــیم نقاط ارتفاعی، اشکال ژئومورفولوژی موجود در  سپس با ترس
ــايی شد و نقشة مقدماتی ژئوموفولوژی فراهم آمد.  حوضه، شناس
ــی، تصاوير ماهواره ای و  ــتفاده از عکس های هواي در پی آن با اس
ــه مورد  ــکال ژئومورفولوژی موجود در نقش مطالعات میدانی، اش
ــرانجام به نقشة اصلی منتقل شد.  ارزيابی مجدد قرار گرفت و س
ــی های به عمل آمده از مهم ترين اشکال ژئوموفولوژی  طبق بررس
قابل تشخیص در حوضه، سیرك های يخچالی، تورهای يخچالی 
ــکل، پادگانه های رودخانه ای و....  مورن ها، تافونی، دره های U ش

هستند. 
ــان دادند كه در زمینة قابلیت های ژئومورفولوژيکی  نتايج نش
ــیرك ها و مورن ها، تافونی  می توان به نقش آثار يخچالی مانند س
ــگری در  ــای يخچالی به عنوان پديده های جاذب گردش و دره ه
ــتان ها و جاذبه های آن ها  ــن كوهس ــم و همچنی ــت توريس صنع
ــتانی نظیر  ــتعد انواع ورزش های كوهس ــه دلیل مکان های مس ب
كوه نوردی، دامنه نوردی، صخره نوردی و پیست اسکی اشاره كرد. 

کيلدواژه ها: ژئومورفولوژی، حوضة آبريز ده باال، قابلیت های 
ژئومورفولوژيکی، شیركوه يزد، صنعت توريسم

و نقش آن در توسعة اکوتوریسم
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كتاب کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ريزی به تحلیل مطالعات 
ــاس روش حوضه ای و كاربرد آن در برنامه ريزی  ژئومورفولوژی براس
منطقه ای پرداخته و خاطرنشان كرده است كه روش حوضه ای بیشتر 
ــازندۀ حوضة  ــی دريافت رابطة موجود بین اجزای واحدهای س در پ
آبريز است، اما مطالعات در قالب يك سیستم حوضه ای رودخانه ای 
ــازی و نیز در  ــا در قالب تحقیقات آبخیزداری، پروژه های سدس تنه
قالب پايان نامه های تحصیالت تکمیلی در اغلب گروه های جغرافیايی 

دانشگاه های كشورمان ديده می شود. 
زنگنه اسدی )1380( به بررسی تحلیل سیمای ژئومورفولوژيکی 
- هیدرولوژيکی پديده های حاصل از فرسايش كارستی و اهمیت آن 
ــت كه سیمای  در مديريت محیط پرداخته و نتیجه گیری كرده اس
ــايش  ــای حاصل از فرس ــی پديده ه ــی - هیدرولوژيک مورفولوژيک
ــتی در حوضة آبی اخلمد، ضمن اينکه يك سری محدوديت ها  كارس
ــتايیان و فعالیت های اقتصادی  ــرای روس ــای فیزيکی را ب و تنگناه
ــن، دارای قابلیت ها،  ــم آورده اند، با وجود اي ــی آن ها فراه و اجتماع
ــعه و پتانسیل های بسیاری نظیر تأمین  توانمندی های طبیعی توس
ــته، تدارك مصالح ساختمانی، تفريحات  ذخاير آبی، هیدروالکتريس
سالم و جغرافیای گذران اوقات فراغت از قبیل ورزش های زمستانی 
)پیست اسکی( ورزش های كوهستانی )كوهنوردی، صخره نوردی و 
ــگری  ــتی و صنعت گردش دامنه نوردی( و باالخره جاذبه های توريس
هستند كه مديران، برنامه ريزان و سیاستگذاران محیطی بايد به آن 
توجه خاص داشته باشند و با مدنظر قرار دادن تعادل زيست محیطی 

برای نیل به توسعة پايدار تالش كنند. 
ــم  ــی توان ها و تنگناهای اكوتوريس ــری )1384( به بررس ناص
ــت كه  ــیده اس ــفراين پرداخته و به اين نتیجه رس ــتان اس شهرس
پديده های ژئومورفیك در جذب اكوتوريست نقش بیشتری دارند و 
بیشتر جاذبه هايی كه مورد بازديد گردشگران قرار می گیرند، طبیعی 
هستند و در پیدايش آن ها عوامل ژئومورفولوژيکی يا دينامیك بیرونی 

بیشتر نقش داشته اند. 
پیروز مهر )1383( به بررسی ژئومورفولوژی حوضة آبريز گیالن  
غرب پرداخته و نتیجه گرفته است كه اين حوضه از نظر ژئومورفولوژی 
از سه واحد كوهستان، تپه ماهور و دشت تشکیل شده است كه دارای 
ــعة دامداری، كشاورزی، صنايع  توان های محیطی فراوان در امر توس

سبك و صنعت توريسم است. 
در مورد آثار يخچالی شیركوه می توان به مطالعات زير اشاره كرد: 
المدرسی )1384( به بررسی آثار يخچالی سخويد يزد پرداخته و 
به اين نتیجه رسیده است كه میراث های اقلیمی در منطقة سخويد 
مبین عملکرد سیستم های يخچالی و سیستم های متعدد فرسايش 
آبی و يخی هستند. سخويد دارای سیرك های متعددی است كه همه 
ــرايط و وضعیت حاكم بر دوران سردند. دره های يخچالی  نشانگر ش
عريض مربوط به دوران چهارم در پايین دست حوضه وجود دارند كه 

محصول شرايط خاص حاكم بر منطقه در دوران سرد يخچالی هستند. 
رامشت )1382( در مقاله ای با عنوان »درياچه های دوران چهارم 
ــتر تبلور و گسترش مدنیت در ايران«، به بررس مرز برف دائمی  بس
زبانه های يخچال های كوهستانی در ايران مركزی )يزد( پرداخته و آن 
را تا ارتفاع 1600 متر پايین آورده است. اين جابه جايی در طول مسیر 
يخچال ها دارای آثار متعددی است كه خود بیانگر حدوث دوره های 

برودتی متعددی در دوران چهارم بوده است. 
ــاهدات  ــی برخی مش هاگه درن )1357( در مطالعه ای به بررس
ــیركوه پرداخته و نتیجه گرفته است كه  ژئومورفولوژی در منطقة ش
ــود بتوان يك يخچال قديمی را  ــبب می ش وضعیت كلی منطقه س
ــیده شده است،  ــیلة توده های عظیمی از مواد پوش كه امروزه به وس

تشخیص داد. 
رامشت )1373( در مقاله ای با عنوان تغییرات رطوبتی ايران در 
ــد كه مسیر  ــیركوه می نويس كواترنر و مطالعة موردی گاوخونی و ش
ــیرك يا برفخانة شیركوه ختم می شود،  مهريز – طرزجان كه به س
در ارتفاع 1800 متری اولین بار در ترمینال نهشته های زبانة يخچالی 
ــود. دومین حد پايین آمدن زبانة يخچالی در ارتفاع  مشاهده می ش
ــده است. باالخره سومین ترمینال يخچالی  2000 متری متوقف ش
را می توان در ارتفاع 2350 متری رديابی كرد. وجود سه سد مورنی 
در امتداد اين مسیر، بیان كنندۀ حداقل سه فاز پیشروی بوده است. 

معرفی منطقة مورد مطالعه 
حوضة ده باال از نظر موقعیت سیاره ای در طول جغرافیايی 3′/˚54 
تا ′10/˚54 شرقی و عرض جغرافیايی ′33 /˚31 تا ′39 /˚31 شمالی 
قرار گرفته است. اين منطقه از نظر موقعیت سیاسی از توابع دهستان 
مركزی شیركوه در جنوب غربی شهرستان تفت در استان يزد است. 
حوضة ده باال از شمال به بافی آباد، از غرب به ارتفاعات منتهی به قلة 
شیركوه، از شرق به حوضة طرزجان و از جنوب به حوضة نیر محدود 
می شود. از نظر زمین شناسی دارای سازندهای گرانیت شیركوه، آهك 
ــه، سنگستان و نهشته های كواترنر است. میزان بارش ساالنة  كرتاس
ــاالنة آن 12 درجة  ــة ده باال 349 میلی متر، دمای میانگین س حوض
ــت  ــك اس ــانتی گراد و از نظر اقلیمی دارای آب و هوای نیمه خش س

)سازمان هواشناسی استان يزد(. 

مباحث 
ــمندان به عنوان يك  ــا و ويژگی های آن ها برای دانش يخچال ه
ــیاره ای محیط به حساب می آيند به  ــاخص در نحوۀ تغییرات س ش
ــتمر و دقیق رفتار سیستم های يخچالی به  طوری كه با مطالعة مس
ــت می يابند. يخچال های امروزی كه به  نحوۀ تغییرات محیطی دس
واسطة شرايط خاص جغرافیايی از ديرزمان تاكنون وجود داشته اند، 
همچنین دفاتر ثبت رخداد و نوسانات حرارتی و رطوبتی در مقیاس 
قاره ای هستند و از آن ها به عنوان منابع ارزشمند طبیعی كه قادر به 
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رمزگشايی تحوالت گذشته اند ياد می شود. 
ــی در مطالعات  ــة عطف ــی در منطقة نقط ــار يخچال ــود آث وج
ــت. حوضة ده باال در گذشته محل  يخچال شناسی ايران مركزی اس
ــی های اولیه نشان می دهند كه  ــت. بررس ــتقرار يخچال بوده اس اس
ــودن را تأيید می كند.  ــدد در منطقه، يخچالی ب ــواهد متع وجود ش
شرايط منطقه به لحاظ شکل و آثار به جای مانده به عنوان میراث های 
ــل تحوالت اقلیمی دوران  ژئومورفولوژيکی اقلیمی در منطقه حاص
ــت كه با قرار گرفتن در كنار  چهارم، بیانگر وجود داليل قاطعی اس
ــاختار مديريتی ويژه ای را برای  ــاير داليل اقلیمی مطرح شده، س س

منطقه پیشنهاد می كند. 

عوارض ژئومورفولوژی يخچالی منطقه 
الف( تورهای يخچالی 

قطعه سنگ های بزرگی كه بر اثر هوازدگی و فرايندهای فرسايشی 
ــته می شوند. پديده ای  دامنه ای در مجاورت هم روی دامنه ها انباش
موسوم به تور1 را می سازند )المدرسی، 1384(. اين نوع پديده نشانگر 
ــمار می رود.  ــته به ش فرايندهای جنب يخچالی در زمان های گذش
منطقة ده باال مملو از تور و درز و شکاف های ايجادشده در اثر عملکرد 
ــت. البته تورها در منطقة ده باال از  ــايش دوران چهارم بوده اس فرس

ارتفاع 2800 تا 3800 متری به چشم می خورند. 

ب( مورن ها 
رسوبات يخچالی انواع مختلفی دارند. البته آنچه حساسیت كار را 
بیشتر می كند وضعیت پراكندگی مورن ها در حوضه است. مورن های 
ــل 40 × 30 تا ابعاد بزرگ 200 × 150  ــة ده باال به ابعاد حداق منطق
ــکیل شده اند. حركت يخچال از درۀ شرقی – غربی حوضة آبريز  تش
باعث تالقی مورن ها شده و عمالً بخش زيادی از فضاهای كشاورزی و 
مسکونی روستاهای منطقه روی مورن میانی بنا شده است. مورن های 
موجود در حوضة ده باال با مساحتی حدود km 6/98 معادل 10/10 
درصد از مساحت حوضه را به خود اختصاص داده اند. از سوی ديگر با 
توجه به اينکه منابع آب زيرزمینی قابل برداشت در حوضه به صورت 
ــتند، می تواند بیانگر نقش مؤثر مورن ها در ايجاد مخازن  قنوات هس

زيرزمینی آب باشد. 

پ( سيرک های يخچالی 
اولین و ساده ترين شکلی كه به وسیلة يخچال های كوهستانی به 

وجود می آيد، سیرك يخچالی است )محمودی، 1378: 48(. 
ــیرك ها حفره های كاسه مانندی هستند كه در رأس دره های  س

يخچالی يافت می شوند. 
آثار سیرك های يخچالی روی نقشه های توپوگرافی فرم خاصی 
ــدن چنین اشکالی در ارتفاعات بیش از  دارند كه در صورت واقع ش
ــبت دادن آن ها به فعالیت های يخچالی به  2500 متر، احتمال نس

ــت. با توجه به نقشة توپوگرافی 50000: 1 تفت  يقین نزديك تر اس
و تصاوير ماهواره ای IRSPAN، موقعیت و تعداد سیرك های موجود 
در منطقه مورد مطالعه و شناسايی قرار گرفت. بر اين اساس، تعداد 
سیرك های شمارش شده روی اين ارتفاعات معادل 27 سیرك است 

كه بین ارتفاع 2700 تا 4000 متری توزيع شده اند. 

ت( دره های يخچالی 
ــگری در حوضة آبريز ده باال كه  ــر جاذبه های مهم گردش از ديگ
نظر هر بیننده ای را به خود جلب می كند، دره های يخچالی هستند. 
دره های معروف ده باال عبارتند از: 1. درۀ يخچال 2. درۀ سوسن 3. درۀ 
حاجیا يا درۀ عرب ها، آب روستای ده باال در داخل اين دره ها جريان 
دارد كه در  فصل بهار به مسیل اصلی هدايت می شود و در تابستان 

مورد استفادۀ كشاورزی قرار می گیرد. 

تنوع شرايط فیزيکی، زيستی، اقتصادی و اجتماعی در كوهستان 
آن را به ذخیره گاه و محلی برای مشاهده و بررسی علمی تبديل كرده 
است. كشورهای پیشرفته تمام مراكز علمی و مشاهداتی و تفريحی 
ــتانی از جمله نقاطی  ــاخته اند. نقاط كوهس ــود را در ارتفاعات س خ
هستند كه گردشگران زيادی را به خود جلب می كنند. فعالیت های 
ــوردی، كوه پیمايی، صخره نوردی در دهه های اخیر مورد توجه  كوه ن
ــوص كوه پیمايی كه نیاز به  ــت، به خص ــار مردم قرار گرفته اس اقش

تخصص و آموزش خاصی ندارد. 
ــاهده و استفاده از آثار يخچالی اين منطقه با توجه به  برای مش

استانداردهای الزم، مناطق زير پیشنهاد می شود: 
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شکل1: نقشة آثار يخچالی موجود در ده باال 

مورن 
تور يخچالی 

سیرك يخچالی 
معابر يخچالی 

مرز

راهنمای نقشه



الف( مسيرهای مناسب کوهنوردی 
1. ارتفاعات شیركوه؛ 

2. كوه قبله يا آسمان نما به ارتفاع 2800 متر؛ 
3. قلة برفخانة طرزجان به ارتفاع 3850 متر؛ 

4. قلة البید به ارتفاع 3800 متر )سمت جنوب قلة شیركوه(. 

ب( مسيرهای مناسب دامنه نوردی 
1. درۀ بامیر قبل از زيارتگاه پیرغريب در شمال حوضه؛ 

2. درۀ الی گردو به سمت خط الرأس های دامنة شیركوه )شیب 
بین 55 تا 65 درجه(؛ 

ــنايی )دامنه های  3. درۀ حاجیا با درۀ عرب ها بعد از منطقه آش
شمالی شیركوه با شیب 60 درجه(؛ 

4. درۀ آبريز يا درۀ نجیب در شیخ علیشاه )شیب بین 50 تا 60 درجه(. 

پ( دامنه های مناسب پيست اسکی 
به طور كلی در منطقة ده باال به علت داشتن شیب زياد، مناطق 
مستعد برای پیست اسکی وجود ندارد. ولی به طور محدود در دامنة 
دره نیز در منطقة تقی آباد مکان مناسبی به علت حجم باالی برف كه 

موجب كاهش شیب می شود وجود دارد. 

ت( صخره نوردی 
1. از مزرعة عموحسین سه درۀ منتهی به قلة شیركوه به ارتفاع 
3500 متر وجود دارد كه دامنه های بعد از آن به صورت ديواره است 

ــن و درۀ سوم آن  كه درۀ اول آن درۀ الپیازی، درۀ دوم آن درۀ سوس
درۀ يخچال است كه شیب آن 80 تا 90 درجه به سمت قله است. 

ــاع 350 متر كه با طناب و  ــوارۀ برفخانة طرزجان به ارتف 2. دي
وسايل فنی كوه نوردی می توان در آن صخره نوردی كرد و شیب آن 

90 تا 95 درجه است. 

ت( مسيرهای مناسب پياده روی 
1. درۀ آشنايی از پیرغريب تا آخر باغستان؛ 

2. از اول درۀ بامیر تا آخر درۀ بامیر؛ 
3. از درز سیاه چودر حسینة توده تا مزرعة حاجیا؛ 

4. از شیخ علیشاه تا مزرعة عموحسین و لردبیسمون؛ 
5. كوه قبله از استخر دوچنار تا زير دامنة يخچال؛ 

6. از تقی آباد ده باال تا گردنة نیر. 
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11. سازمان هواشناسی استان يزد، داده های آماری ايستگاه های شهرستان تفت. 

12. عامری، محمدرضا )1383(؛ »مطالعات ژئومورفولوژی حوضة آبريز خرزن و 
كاربرد آن در برنامه ريزی محیطی«؛ پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت 

معلم سبزوار. 
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سمت. 
15. مقصودی، اكبر )1384(؛ »تحوالت ژئومورفولوژيکی دشت آسیاس در كواترنر«؛ 

پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم سبزوار. 
16. محمودی، فرج اهلل )1379(؛ ژئومورفولوژی اقلیمی؛ انتشارات پیام نور. 

17. ناصری، محمد )1384(؛ »بررسی توان ها و تنگناهای اكوتوريسم شهرستان 
اسفراين«؛ پايان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم سبزوار. 

18. هاگه دورن )1357(؛ برخی مشاهدات ژئومورفولوژيك در منطقة شیركوه يزد؛ 
ترجمة احمد شمیرانی و ايرج مؤمنی، نشرية جغرافیا، شمارۀ 2. 

19. crust supple, 1998, unlocking thd climatepuzzlee, national 
Geography. Vol 93, N 0 , 5, p 38-72. 

شکل 2: نقشة مسیرهای پیشنهادی برای كوه نوردی، دامنه نوردی، 
صخره نوردی و پیاده روی

نقشة مسیرهای پیشنهادی موجود در منطقة مورد مطالعه
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نام رسمی: جمهوری سن مارينو
نام محلی: سن مارينو

)San Marino( نام بين المللی: سن مارينو
ــر مربع )صد  ــاحت 61 كیلومت ــن مارينو با مس جمهوری س
ــور كوچکی است در اروپای  ــور جهان( كش ــومین كش و نود و س
جنوبی و در درون بوم كشور ايتالیا بین استان های رومانا و ماركا. 
ــاب می آيد،  ــور كه كوچك ترين جمهوری جهان به حس اين كش
ــتانی كه بخشی از كوه های آپنین خاوری  سرزمینی است كوهس
ــش قرار  ــا ارتفاع حداكثر 739 متر )قلة تیتانو(، آن را زير پوش ب

داده است.
آب و هوا: اقلیم آن معتدل كوهستانی و نسبتاً پرباران است 

و از طريق بندر ايتالیايی ريمینی به دريای آدرياتیك راه دارد.
ــن مارينو جمعیتی  ــاس آمار سال 2010، س جمعيت: براس
ــور جهان( دارد.  ــومین كش ــغ بر 31,800 نفر )صد و نود و س بال
ــتاها  ــهرها و 5/9 درصد در روس از اين تعداد 94/1 درصد در ش
ــد )2009(. تراكم جمعیت نیز 521/3 نفر در هر  زندگی می كنن

كیلومتر مربع است.
ــان می دهد كه 15/4  ــال 2009 نش توزيع س�نی: آمار س
درصد افراد زير 15 سال، 14/2 درصد بین 15 تا 29 سال، 25/5 
ــال،  ــال، 21/8 درصد بین 45 تا 59 س درصد بین 30 تا 44 س

ــال  ــال، 6 درصد بین 75 تا 84 س 14/7 درصد بین 60 تا 74 س
ــط عمر مردان  ــال عمر دارند. متوس و 2/4 درصد بیش از 85 س

80/1 سال و زنان 85/7 سال است.
تولد و مرگ و مير: طبق آمار سال 2009، میزان تولد 9/7 
ــزان مرگ و میر 7/4 نفر در هر هزار نفر  ــر در هر هزار نفر، می نف
ــرگ و میر كودكان نیز 2/9 نفر در هر هزار تولد بوده  و میزان م

است )2008(.
ــال 2006، حدود 87 درصد جمعیت  ترکيب نژادی: در س
ــژاد ايتالیايی و 1/6  ــن مارينويی، 11/4 درصد ن ــور، نژاد س كش

درصد از بقیة نژادها بوده اند.
مذهب و زبان: براساس اطالعات سال 2000، حدود 88/7 
ــن مارينو كاتولیك، 5/1 درصد بدون  ــور س درصد جمعیت كش
دين و 6/2 درصد از بقیه اديان بوده اند. زبان رسمی آن ايتالیايی 

است كه با خط التین نوشته می شود.
ــهر سن مارينو با 4,356 نفر جمعیت )2010(،  پايتخت: ش
پايتخت كشور سن مارينو است و شهرهای مهم آن عبارت اند از: 

سراواله )10,333 نفر(، و بروگوماجوره )6,396 نفر(.
ــك مجلس  ــا ي ــی ب ــوری چندحزب ن�وع حکوم�ت: جمه
ــول منتخب شورای  ــت. رئیس حکومت، دو كنس قانونگذاری اس
ــورای  ــش ماه و رئیس دولت و ش ــی به مدت ش ــزرگ و عموم ب

سن مارینو

مهندس سعيد بختياری
مؤسسة جغرافیايی و كارتوگرافی گیتاشناسی

کوچک ترین 
جمهوری جهان
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نسبتثبتنامنسبتدانشآموزبهمعلمتعدادمعلمانتعداددانشآموزان

۱.۵۶۸۲۵۲۶/۲۹۲ابتدایی

-۲.۲۸۶۱۶۷۱۳/۷متوسط

---۳۱عالی

ــور را بر عهده دارند. قوۀ مقننه،  دولتی با ده عضو ادارۀ امور كش
ــال 1600 با تغییرات گوناگون، شورای بزرگ و  قانون اساسی س
ــال، كرسی های شورا )2001(:  عمومی با 60 عضو به مدت 5 س
ــی، حزب سوسیالیست 15  ــیحی 25 كرس حزب دموكرات مس
ــی، حزب ترقی خواه دموكراتیك 12 كرسی، اتحاد مردمی  كرس
برای دموكراسی 5 كرسی، بازسازی كمونیستی 2 كرسی و بقیه 

1 كرسی.
ــن مارينو قدمت تاريخی دارد و روز ملی آن سوم  ــور س كش

سپتامبر است.
ــال 1992 به عضويت سازمان ملل متحد  ــن مارينو در س س
ــت دارد:  ــازمان ها نیز عضوي ــر آن، در اين س ــالوه ب ــد و ع درآم
كنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد )UNCTAD(، صندوق 
ــازمان خواربار و كشاروزی  كودكان ملل متحد )UNICEF(، س
ــوری  ــازمان بین المللی هواپیمايی كش ــل متحد )FAO(، س مل
ــازمان بین المللی كار )ILO(، صندوق بین المللی  )ICAO(، س
 ،)ITU( ــرات راه دور ــة بین المللی مخاب ــول )IMF(، اتحادي پ
 ،)UNESCO( ــی، علمی و فرهنگی ملل متحد سازمان آموزش
ــت  ــازمان جهانی بهداش ــت )UPU(، س ــی پس ــة جهان اتحادي
)WHO(، سازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO(، سازمان 
ــی )WMO(، شورای اروپا و سازمان امنیت و  جهانی هواشناس

.)OSCE( همکاری اروپا
کشاورزی و صنايع: محصوالت عمدۀ اين كشور عبارت اند 
ــدم، انگور و جو )2005(. مهم ترين محصوالت صنعتی آن  از: گن
ــیقی، مركب چاپ،  ــازهای موس ــز عبارت اند از: لوازم برقی، س نی
ــاك و  ــی كف، طال، نقره، پوش رنگ، لوازم آرايش، مبلمان، كاش

تمبرهای پستی.
ــن مارينو 17 درصد اراضی كشاورزی و  ــال 2007 س در س
ــت. دام های زندۀ آن گاو، گوسفند و  ــته اس 2 درصد جنگل داش

خوك بوده است.
ــدود 249,713,050 كیلووات  ــور ح ــن در اين كش همچنی

ساعت برق مصرف شده است )2008(.
ــروی كار  ــال 2008، تعداد نی ــار س ــق آم ني�روی کار: طب
ــکیل می داده  ــر بوده كه 73/2 درصد جمعیت را تش 22,708 نف
ــال )2002(، 72/1 درصد، زنان 42  ــت. شاغالن باالی 15 س اس

درصد و افراد بیکار )2009(، 5 درصد بوده اند.
ــت. هر دالر آمريکا  ــنت اس واحد پول: يورو معادل 100 س

معادل 0/78 يورو و هر يورو معادل 20,000 ريال است.
ــال 2008، درآمد ناخالص ملی  درآمد ناخالص ملی: در س
ــن مارينو به 1,890 میلیون دالر آمريکا رسید و میزان سرانة  س

آن حدود 60,925 دالر آمريکا بود.
واردات: كشور سن مارينو در سال 2008، حدود 3,929 میلیون 
دالر آمريکا كاال وارد كرده است كه عمدتاً شامل كاالهای ساخته شدۀ 
ــت. اين  صنعتی، فراورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و طال بوده اس
كاالها از كشورهای ايتالیا )83/2 درصد(، چین )3/9 درصد(، آلمان 

)1/8 درصد( و هلند )1/8 درصد( وارد شده اند.
ــون دالر  ــدود 4,227 میلی ــال 2008، ح ص�ادرات: در س
ــت، مصنوعات  ــوازم الکترونیکی، تمبر پس ــامل ل آمريکا كاال ش
چرمی، سرامیك، شراب، مصنوعات چوبی و سنگ ساختمانی به 
ــورهای ايتالیا )90/1 درصد(، فرانسه )1/3 درصد( و روسیه  كش

)1/2 درصد( صادر شده است.
ــال 2009، 11  ارت�ش: تعداد نفرات نیروی دفاعی آن در س

نفر بوده است.
ــال 2006 بالغ  حمل و نقل: طول راه های  اتومبیل رو در س

بر 220 كیلومتر بوده است.
ــال 2008، تعداد 34,025 دستگاه اتومبیل  همچنین در س
سواری و 6,370 دستگاه اتوبوس و كامیون در اين كشور مشغول 

به كار بوده اند.
ارتباطات: در سال 2003، تعداد 25,000 گیرندۀ تلويزيونی 
ــتگاه برای هر هزار نفر(، 22,000 خط تلفن )2009(  )893 دس
)686 خط برای هر هزار نفر(، 24,000 خط تلفن همراه )2009( 
ــتگاه رايانة شخصی  )765 خط برای هر هزار نفر(، 23,000 دس
ــتراك  ــرای هر هزار نفر( و 17,000 اش ــه ب )2003( )819 رايان
اينترنت )2009( )542 اشتراك برای هر هزار نفر( مورد استفاده 

قرار گرفته است.
بهداش�ت: در سال2002، تعداد 117 پزشك )هر 230 نفر 
ــك( و تعداد 134 تخت بیمارستانی )هر 191 نفر يك  يك پزش

تخت بیمارستانی( وجود داشته است.
ــد، حداقل مقدار كالری مورد نیاز توصیه  تغذيه: 143 درص

شده از سوی فائو )1995(.
ــن مارينو در سال 2001، حدود  ــوادی س آموزش: نرخ باس
98/7 درصد بوده است. جدول زير نسبت های آموزشی دوره های 

تحصیلی را در سال 09-2008 نشان می دهد.
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مطلع شديم كه مهدی کريم خانی، گرافیست مجله كه 
زيبايی كارهايشان را در شماره های اخیر ديده ايد، عالوه بر كار 
مطبوعاتی، ورزشکار كارآمدی نیز هست و به تازگی به دريافت 
مدرك درجه2 سنگ نوردی از فدراسيون کوهنوردی 
و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ايران نايل شده 
است. شايد اين عالقه به كوه و طبیعت است كه چهرۀ مجله 

رشد آموزش جغرافیا را زيباتر می نمايد.
كسب اين موفقیت را به وی تبريك گفته و آرزوی توفیق 

و تندرستی برای او داريم.
    

هیئت تحريريه     

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ) به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ( :

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

 )به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركن��ان اجرايي م��دارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش��ته هاي 
دبيري دانش��گاه ها و كارشناس��ان تعليم و تربيت تهيه و منتش��ر مي شوند. 

 4 ش��مارة  شمالي،س��اختمان  ايرانش��هر  خیاب��ان  ته��ران،  نش�اني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
به  وابسته  آموزشي  برنامه ریزي  پژوهش  و  سازمان    
مي شوند: منتشر  و  تهیه  پرورش  آموزش  و  وزارت 

 رشد آم�وزش ابت��دایي  رشد آموزش راهنم�ایي تحصیلي  رشد تکنولوژي 
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مدیریت مدرسه  رشد معلم 

 رش�د برهان راهنمایي )مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة راهنمایي تحصیلي( 
 رشد برهان متوسطه )مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة متوسطه(  رشد آموزش قرآن 
 رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش هنر  
رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد آموزش تربیت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رش�د آموزش تاریخ   رش�د آموزش جغرافیا  رش�د آموزش زبان  رشد آموزش 
ریاضي   رشد آموزش فیزیك  رشد آموزش شیمي   رشد آموزش زیست شناسي   
رشد آموزش زمین شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پیش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

)براي دانش آموزان آمادگي و پایة اول دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پایه هاي چهارم ، پنجم و ششم دورة دبستان(

)براي دانش آموزان دورة راهنمایي تحصیلي(

)براي دانش آموزان دورة متوسطه و پیش دانشگاهي(

 

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر  انتشارات وتکنولوژی آموزشی 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني کامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فیش:  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
حساب  شماره  به  اشتراك  مبلغ  واریز  از  پس  مي توانید  شما 
39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمایش کد 395، در وجه 

شرکت افست از دو روش زیر، مشترك مجله شوید: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل 

برگة اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست 

سفارشي )كپي فيش را نزد خود نگه داريد(.

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طرح دوبارةیک پیشنهاد:
ــت صدمین شماره  ــم نکوداش بعد از برگزاری مراس
ــی اقتضا می كرد كه  ــد جغرافیا، به طور طبیع مجله رش
طرح ها و ايده های نويی در جريان تولید و عرضه مجله 
مطرح شود. سردبیر مجله نیز بر همین اساس، سرمقاله 
اين شماره را به طرح اين موضوع اختصاص داده است. 
ــا برخی از همکاران عالقه مند و توانا در اين زمینه نیز  ب

مشورت هايی صورت گرفت.
ــی حتماً با مواردی  ــال های معلم همة ما در طی س
ــی از  ــده ايم كه همچنان آن را به عنوان بخش مواجه ش
ــا در ذهن داريم. خاطرات  خاطرات كار معلمی جغرافی
ــده، ديدارهای  ــؤاالت پیش بینی نش ــیرين، س تلخ و ش
ــال به عنوان اولیا  ــته كه ح مجدد با دانش آموزان گذش
دانش آموزان به حساب می آيند و از اين قبیل. شما هم 
می توانید از همین امروز به اين موضوع بینديشید. مجله 
رشد جغرافیا آمادگی دارد تا اين گونه مطالب را به چاپ 
برساند و البته واضح است كه اين مطالب با رعايت اصول 
و قوانین مجله بايد سازگاری داشته باشد. بنابراين غیر 
ــرمقاله در انتهای مجله مجدداً اين پیشنهاد تکرار  از س
ــد مطالب خود را  ــود تا همکارانی كه تمايل دارن می ش
برای ما ارسال نمايند. در شرايط حاضر همه همکاران با 
ــنايی دارند و حجم چنین مطالبی  فناوری اطالعات آش
ــه با مقاالت(  ــاد نخواهد بود )در مقايس ــز چندان زي نی
بنابراين از طريق پیام نگار، مطالب خود را به اين نشانی 

ارسال نمايید:

Geography@roshdmag.ir
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