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 كارشناسان آموزشى مى گويند نسل امروز، جغرافى دان تر از 
ــل قبلى است! اين دسته از كارشناسان، علل مختلفى را براى  نس
اثبات مدعاى خود ارائه مى كنند؛ از جمله: دسترسى به اينترنت 
ــازى، بهره گيرى از نرم افزارهاى نمايش دهندة زمين  و فضاى مج
ــام اطالعات جغرافيايى،  ــى به انواع و اقس ــه ها و دسترس و نقش

كشورشناسى، شهرشناسى و حتى پديده شناسى جغرافيايى.
ــم دور از  ــن ادعا چندان ه ــه بيان اي ــت ك ــت اين اس واقعي
ــى به اطالعات و  ــه دهة اخير، دسترس ــت. در دو س واقعيت نيس
ــبكه هاى مجازى تقريباً همه گير  داده هاى جغرافيايى از طريق ش
ــده است. همه مى توانند با چند كليك در اين  و اجتناب ناپذير ش
شبكه ها، داده ها و اطالعات جغرافيايى مكان ها و مردم و كشورها 
را بيابند، بخوانند و بر دانش خويش بيفزايند. مردم چه بخواهند 
ــده اند. گذشت روزگارى كه بايد  و چه نخواهند، جغرافى دان تر ش
براى كسب اطالعات اوليه به بازارچه هاى كتاب و كتاب فروشى ها 
ــر مى زدند. اكنون همه چيز نزديك دستان  و دايرئ المعارف ها س
ــورد نياز اگر  ــوازم الكترونيك و ابزارهاى م ــت و امواج، ل شماس
ــزاران هزار دادة  ــند، همه چيز براى دريافت ه ــترس باش در دس

جغرافيايى آماده است.
ــت كه اطالعات جغرافيايى را مى توان به كمك  ــت اس درس
ــؤال اساسى اين است كه،  ــت آورد، اّما س فناورى اطالعات به دس
ــتن اطالعات جغرافيايى  ــى و تربيتى، آيا تنها داش از نظر آموزش
ــا را جغرافى دان مى كند؟!  ــردم و مكان ها و پديده ها واقعاً م از م
ــى دارد،  ــان ارزش واقعى و علمى و آموزش آنچه به زعم كارشناس
ــت.  ــتن دانش و اطالعات، پردازش و درك آن هاس ــر داش عالوه ب
ــائل  ــايى و حل مس ــا اين يافته هاى علمى و گره گش ــتدالل ب اس
ــت كه به اين مجموعه دانسته ها، ارزش علمى  مردم و مكان هاس
ــت، اما چيدمان آن ها در  ــتن اطالعات الزم اس ــد. داش مى بخش
ــتدالل  ــردازش به موقع و درك آن ها، از همه مهم تر اس ــن، پ ذه

ــت   ــائل محيطى، زيس ــكالت و مس با علم جغرافيا براى حل مش
محيط و معيشتى و... است كه ارزش علمى دارد و مى تواند براى 
فرد و جامعه مؤثر و مفيد واقع شود. همة مردم به صرف داشتن 
اطالعات جغرافيايى نمى توانند به راحتى استدالل كنند اين فقط 
ــتدالل مى پردازند و  ــتند كه در جغرافيا به اس جغرافى دان ها هس
ــده را در يك مكان توضيح دهند،  ــد علل وجود يك پدي مى توانن
ــم عمل آن و تأثير آن را بر  ويژگى هاى آن را بيان كنند، مكانيس
ــرح دهند و متقابًال به بررسى و تجزيه و تحليل  ــان ش زندگى انس
ــان بر آن پديده بپردازند و آن را تبيين كنند. اين همان  اثر انس

چيزى است كه به آن ديد جغرافيايى مى گوييم.
ــوزش ابتدايى و  ــى (در دوره هاى آم ــوزش عموم وظيفة آم
ــن و واضح كردن تصورات مبهم دانش آموزان از  ــطه) روش متوس
ــان در مقياس هاى مختلف مكانى است؛  دنياى حقيقى پيرامونش
ــوز گرفته تا وطن او، تا منطقه و جهان.  از محل زندگى دانش آم
ــوزش عمومى، ابزارهاى آموختن جغرافيا نيز  در اين بخش از آم
ــوند و ارزش مشاهده براى استدالل اوليه با جغرافيا  معرفى مى ش
ــطه موارد مذكور با عمق و غناى  ــكار مى شود. در دورة متوس آش
ــى جغرافيا مثل  ــرفصل هاى اصل ــتر و با تكيه بر برخى از س بيش
ــى و ويژگى هاى جغرافيايى  ــى در مناطق مختلف جغرافياي زندگ
ــه مى يابد و در نهايت، دانش آموزان توانايى  وطن دانش آموز ادام

اوليه براى استدالل با جغرافيا را پيدا مى كنند. 
ــگاه ها و  ــى جغرافيا در دانش ــوزش تخصص ــا در دورة آم ام
ــات آموزش عالى، جغرافى دانان تربيت مى شوند تا بتوانند  مؤسس
ــد و دكترا، استدالل در  ــى ارش در نهايت در دوره هاى كارشناس
ــا را بياموزند و پس از آن در زندگى حرفه اى خود از اين  جغرافي
ــوارى هاى محيط بهره گيرند.  ــتدالل براى حل مسائل و دش اس
ــت، اما  ــل كنونى بيش از گذشته هاس دانش جغرافياى امروز نس

هنوز تا استدالل در جغرافيا، راه درازى پيش رو داريم.

 جغرافى دان تر
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چكيده
اين تحقيق درحوضة رود گرگان درموقعيت جغرافيايي0 0ْ-54 تا 
ــرقي و 36ْ-36 تا 47ْ-37 عرض شمالي با استفاده  29ْ-56  طول ش
ــنجى در دورة 1347 تا 1377 و  ــتگاه هاى دبى س ــار دبى ايس از آم
سيالب هاى مخّرب ثبت شده در دورة 1358 تا  1384 و بارش ايستگاه 
سينوپتيك گرگان در دورة 1331 تا 1382به منظوردست يابى به روند 
ــد. نتايج اين تحقيق نشان  ــيالب انجام ش تغييرات و علت وقوع س
ــترين سيالب مخرب حوضة مورد مطالعه در شهرستان  داد كه بيش
ــده است.  ــتان گزارش ش ــت و در مردادماه و در فصل تابس مينودش
همچنين بيشترين فراوانى سيالب در ماه هاى فروردين و شديدترين 
دبى هاى سيالبى در طول دورة مورد مطالعه، در فصل بهار و تابستان 
ــاهده شده است. بررسى روند تغييرات فراوانى سيالب نشان داد  مش
كه در سال هاى اخير در بيشتر ايستگاه هاى دبى سنجى حوضه، تعداد 
سيالب ها افزايش يافته است. در بيشتر سيالب ها بارش زياد و شديد 
ــيل دوم 1384 اندك بارشى به  ــيالب كرده است. اما در س توليد س

سيل تبديل شده است.
ــالى هاى  ــوع خشك س ــاالنه و وق ــارش س ــوع ب ــش مجم كاه
ــوع آن در فصل  ــاالنه و وق ــدت، افزايش حداكثر بارش س طوالنى م
غيرمعمول در مردادماه، شيب تند بعضى از سرشاخه ها (گاهى بيشتر 
از شصت درصد)، تبديل مناطق جنگلى و مرتعى شيب دار به اراضى 
ــدود  ــوزى جنگل، چراى بى روية دام، مس ديم، قاچاق چوب، آتش س
شدن دهانة پل ها به دليل كوچك بودن و عدم مقاومت سدهاى خاكى 
از عوامل طبيعى و انسانى مؤثر در وقوع سيل هستند. برخورد جدى 
ــئوالن ذى ربط، بازتاب  با واقعه و اقدامات منظم و هماهنگ همة مس

بسيار مثبتى در كاهش خسارات سيل دارد.

كليدواژه ها: سيالب، حوضة رود گرگان، آب سنجى، دبى  سنجى، 
خشك سالى، تخريب جنگل، مرتع، سد خاكى

مقدمه
جارى شدن سيالب زماني اتفاق مي افتد كه آب از سطح معمول 
ــك اند، پيشروى  خود افزايش يابد و روي مكان هايى كه معموالً خش
ــاي زيرزميني و  ــت از رودخانه ها، آب ه ــد. اين پديده ممكن اس كن
نواحي ساحلي دريا به دليل بارش سنگين، ذوب برف و يخ در نواحي 
ــاحلي رخ دهد. لغزش زمين، شكستن  ــتاني يا توفان هاي س كوهس
ــاني، داليل ديگر وقوع سيالب اند  سد، زلزله و فعاليت هاي آتش فش

(ماريوت1، 2003).
ــيل كم و بيش در تمام نقاط جهان اتفاق مي افتد، طبق يك  س
ــيل باعث چهل درصد مصائب طبيعي است  معدل گيري جهاني س
ــران از 39 مورد  ــيل دراي ــي و وقوع س ــرو،1377). فراوان (وزارت ني
درسال1350 به 276 مورد در سال 1377 افزايش يافته است.تعداد 
سيل هاي رخ داده در استان گلستان نيز سير صعودي داشته اند. در 
بررسي آمار چهل ساله، دبي روزانة رودخانة گرگان در ايستگاه قزاقلي 
در پنج سال اول 31 بار و در دوره هاي بعدي به ترتيب به 45، 55، 70 
و80 بار در هر دوره رسيده است. فاجعه بارترين سيل استان گلستان 
در سال 1380 رخ داد كه در اثر آن صدها تن از هم وطنان جان خود 
را از دست دادند و بيش از618,500 ميليارد ريال خسارت مالي به بار 

(حوضة رود گرگان)
استان گلستان

دكتر طواق گل پرنيان
دبير جغرافياى گرگان و بندرتركمن
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آمد (مساعدي،1380).
استان گلستان با توجه به اقليم خشك ونيمه خشك وگستردگي 
ــتعد درمناطق مياني و شمالي و به دليل تعدد رودخانه ها  اراضي مس
وتمركز روستاها درحاشية آن كه بيشتر آن ها به دليل نياز به آب در 
اين مناطق استقرار يافته اند، باعث صدمات بيشتري درهنگام وقوع 
ــتاد حوادث غيرمترقبه،1380)، زيرا درمحدودة  سيالب مي شود (س
ــاالنه 1235 ميليون مترمكعب  ــتان چهل رودخانه هست كه س اس
ــا جريان دارد وچيزي در حدود 65 درصد آن ها به صورت  آب درآن ه
سيالبي است (وزارت نيرو، 1377). سيالب يك پديدة طبيعي است و 
نمي تواند كامالً متوقف شود، بلكه بايد خطر آن را براى مردم و محيط 

كاهش داد. اين اهداف با سه روش زير تحقق مى پذيرند:
ــدار مؤثر سيل؛ 2 . دفع سيل؛ 3. جلوگيرى  1. فراهم كردن هش
از  توسعة نامناسب در نواحي داراى خطر سيالب (ماريوت، 2003).

با توجه به اينكه استان گلستان در طي سا ل هاى گذشته پي درپي 
ــيالب هاي مخرب و مرگ بار بوده است، پژوهش هاي  شاهد وقوع س

بيشتري در اين زمينه ضرورت دارد.

موقعيت و وسعت حوضة رود گرگان
ــتان) با طول  ــتان گلس ــه رودخانة اس ــرگان (يكي از س رود گ
ــعتي معادل12600 كيلومترمربع و در موقعيت  350 كيلومتر و وس
ــرقي و 36َْ-36 تا  47َْ-36  ــا  29َْ-56 طول ش ــي 0 0َْ-54 ت جغرافياي
ــمالي از رودخانه هاي مهم حوضة آبريز درياي خزر است و  عرض ش
در منطقة گرگان و دشت استان گلستان جريان دارد.اين رودخانه از 
منتهااليه غربي كوه هاي خراسان سرچشمه مي گيرد و پس از عبور 
ــتاني وارد منطقة كالله مي شود. تا  از مسيرهاي پر پيچ وخم كوهس
اين محل، عمق بستر آن زياد است ولى به تدريج از ميزان آن كاسته 
مي شود.در نهايت از صحراي تركمن و شمال گرگان مي گذرد و وارد 

خليج گرگان مي شود.
ــارس پس از آنكه در  ــاخه هاي اولية آن به نام هاي قرناوه و م ش
ــمال دهكدة صوفيان به هم پيوستند (در يازده كيلومتري شمال  ش
ــكيل مي دهند. رود گرگان سپس در  كالله)، رودخانة گرگان را تش
جهت غرب جاري مي شود و در مسيري پرپيچ وخم از شهرهاي كالله 
ــه همة آن ها از  ــاخه هاي مهم خود را ك وگنبدكاووس مي گذرد. ش
ارتفاعات البرز شرقي و دامنه هاي شمالي آن منشأ مي گيرند، دريافت 
ــتاي صوفيان تا شهرگنبدكاووس، اين  ــير بين روس مي كند. در مس
شاخه ها عبارت اند از مادرسويا دوغ، قره سويا كال، علي بردا و رودخانة 
ــاخه هاي  تركلوونليوان (چلي چاي). پس از عبور از گنبد كاووس، ش
ديگري مانند تيل آباد، راميان، زرين گل، رودبار محمدآباد و امامزاده را 
دريافت مي كند و وارد آق قال مي شود. پس از مشروب كردن صفحات 
شمالي دشت گرگان در غرب خواجه نفس(صيدگاه خواجه نفس) وارد 

درياي خزر مي شود (افشين، 1373) (شكل 1).
اين رودخانه درمنطقة حاصلخيز و پربركت گرگان و دشت و در 
منطقة فعاليت هاي عمدة كشاورزي قرارگرفته است. به همين منظور 
ــور و ذخيرة آب هاي اضافي و  ــرداري از آب رودخانة مزب براي بهره ب
ــاورزي، سدهاي  ــيالبي در فصول بارندگي و افزايش بازدهي كش س

وشمگير و گلستان احداث شده اند.

داده ها و روش كار
1. تهية آمارسيالب هاي مخرب از ستاد حوادث غيرمترقبة استان 
مازندران در دورة  1358 تا 1385  و محاسبة فراواني وقوع مكاني و 

زماني سيالب هاي مخرب. 
ــتخراج  ــة آمار دبي رودخانه هاي حوضة رود گرگان و اس 2. تهي
ــا 1377 از تحقيقات منابع آب  ــيالبي در دورة 1347 ت دبي هاي س

(تماب) و محاسبة فراواني وقوع مكاني و زماني دبي هاي سيالبي. 
3. تهية آمار بارش ايستگاه گرگان از سازمان هواشناسى در دورة 

1331 تا 1382 و بررسى تغييرات زمانى آن.
4. بررسي علل وقوع سيل در حوضة رود گرگان. 

                           

فراوانى سيلمكان وقوع سيلرديففراوانى سيلماهرديف

16مينودشت41مهر1

6گنبد12آبان2

3كالله13آذر3

3گاليكش04دى 4

1گميشان05بهمن5

1آق قال06اسفند6

1على آباد47فروردين7

فراوانى سيلفصل 5ارديبهشت8

6پاييز31خرداد9

0زمستان52تير 10

11بهار83مرداد11

15تابستان24شهريور12

جدول 1: فراوانى زمانى و مكانى سيالب هاى مخّرب در حوضة رود گرگان (77-47)

نتايج
بررسي آمار سيالب هاي مخّرب2 در حوضة رود گرگان نشان داد 
كه بيشترين فراواني وقوع در ماه مرداد است و ماه هاي ارديبهشت و 
تير در درجة دوم قرار دارند. از نظر پراكندگي مكاني، بيشترين فراواني 
ــت گزارش شده و بيشتر سيالب ها در فصل  وقوع سيل در مينودش

تابستان رخ داده است (جدول 1). 

                  

  شكل 1: نقشه و موقعيت حوضة رود گرگان (سهيلى،1379)
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ــان داد  ــيالب3 در حوضة مطالعه نش ــى فراوانى ماهانة س بررس
ــيالب در ماه هاى فروردين و ارديبهشت رخ  كه بيشترين فراوانى س
مى دهد. همچنين از بررسي فراواني شديدترين دبى 24 ساعته4 در 
ــود كه بيشترين فراواني  ــتگاه معلوم مى ش طول دورة آماري هر ايس
ــت و در چهار ماه از  ــده اس ــاي فروردين و مرداد گزارش ش در ماه ه
سال، شديدترين دبي 24 ساعته در طول دورة آماري هيچ ايستگاهى 
ــاهده نشده است (شكل 2). و بيشترين فراواني شديدترين دبي  مش
24 ساعته در طول دورة آماري هر ايستگاه در فصل تابستان و بهار 

مشاهده شده است (شكل 3).

عوامل وقوع  و تشديد سيل
 

ــى در وقوع  ــدت، مقدار و تداوم بارندگ  بارش سـنگين: ش
ــال 1380 مقدار بارش در بعضى از  ــيل س ــيل مؤثر است. در س س
ايستگاه هاى باران سنجى برابر با ميانگين ساليانة بارندگى آن منطقه 
بوده است. گزارش هاى ثبت  شده نشان مى دهند كه در ايستگاه هاى 
ــت شاد (در استان سمنان) و دشت (در استان خراسان) مقادير  دش
بارندگى به ترتيب 170 و 150 ميلى متر بوده به طورى كه در سيل اول 
ــال1384، 80 ميلى متر (مهيمنى، 1383) و در سيل دوم همان  س
ــال  در حدود 20 ميلى متر بوده است (كريمى، 1384). بنابراين،  س
نه تنها شدت بارندگى در سال 1380 به توليد هر چه بيشتر رواناب 
ــيل  ــال 1384 نيز به س ــت، بلكه اندك بارش در س كمك كرده اس
مخّرب تبديل شده است.در نتيجه مقدار بارش نمى تواند تنها علت 

وقوع سيالب باشد. 

 خشك سالى: بر طبق بررسى آمار درازمدت ايستگاه گرگان، 
ــت  ــالى بوده اس ناحية مورد مطالعه به مدت طوالنى دچار خشك س

(شكل هاى 4 و 5).

تعداد سيالبدورهايستگاهتعداد سيالبدورهايستگاه

سومدوم اول سومدوم اول

24293232ساليان تپه2620818تنگراه

31477085آق قال30151924تمر

25364958بصيرآباد3118923گاليكش

16201828حاجى قوشان18313قلى تپه

141167كسك31292443گنبد

2521931تقى آباد31131425لزوه

25262537زرين گل28474534پس پشته

25131619سرمو31132114نوده 

10343332سنگرسوار31283459ارازكوسه

15212642اونق يلقى31252020راميان

134194شيرآباد26302443قزاقلى

13356زرين گل17142123وشمگير

جدول 2: روند تغييرات فراوانى سيالب حوضة رود گرگان در طول دورة آمارى هر ايستگاه

ــتگاه نيز در سه دورة  ــيالب هر ايس روند تغييرات فراواني س
ــد. همچنان كه در جدول 2 مشاهده مي شود،  ــي ش متوالي بررس
ــنجي حوضه در دورة  ــيالب در هشت ايستگاه دبي س فراواني س
ــت. در 9 ايستگاه  ــوم افزايش يافته اس دوم كاهش و در دورة س
ــيالب ها افزوده شده  ــنجي از دورة اول تا آخر بر تعداد س دبي س
ــتگاه در دورة آخر بر تعداد سيالب ها  كه در مجموع در هفده ايس
ــتگاه ها). همچنين  ــت (در حدود 71 درصد ايس افزوده شده اس
ــاليان تپه، تعداد فراواني  ــتگاه هاي دبي سنجي راميان و س در ايس
ــت. در ايستگاه هاي نوده،  ــيالب دوره هاي دوم و سوم برابر اس س
شيرآباد و كسك، تعداد سيالب ها در دورة دوم افزايش و در دورة 
ــتگاه هاي دبي سنجي پس پشته  ــوم كاهش داشته است. درايس س
ــر دورة آماري، روند  ــيالب از اول تا آخ ــوار، فراواني س و سنگرس

كاهشي داشت (جدول 2).

ــيالب و فراواني شديدترين دبي 24 ساعته در طول   نمودار درصد فراواني س
دورة آماري حوضة رود گرگان         

شكل3: فراواني فصلي شديدترين دبي درطول دورة آماري در حوضة رود گرگان
شديدترين دبى در طول دوره

سيل كم و بيش در تمام نقاط جهان اتفاق مي افتد، 
طبق يك معدل گيري جهاني سيل باعث چهل درصد 

مصائب طبيعي است (وزارت نيرو،1377). فراواني و 
وقوع سيل درايران از 39 مورد در سال1350 به 276 

مورد در سال 1377 افزايش يافته است
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تغييرات درازمدت مجموع و حداكثر بارش ساالنه با استفاده از 
ــاله بررسى شد. همچنان كه شكل 5 نشان  ميانگين متحرك پنج س
مى دهد، مجموع بارش ساالنه ابتدا كمتر از ميانگين  است و بعد از 
آن به شدت افزايش يافته و از حدود20 سال پيش كمتر از ميانگين 
درازمدت است. اين بدان معناست كه ناحية مورد مطالعه در سال هاى 
ــالى بوده است.  ــاهد وقوع خشك س ــبتاً طوالنى ش اخير به مدت نس
تغييرات درازمدت حداكثر بارش ساالنه در شكل 6 نشان مى دهد كه 
ابتدا مقدار بارش كمتر از ميانگين است و بعد از آن به همراه نوساناتى 
ــال بيشتر از ميانگين مى شود و بعد از آن در حدود  در حدود 24 س
ده سال كمتر است. در سال هاى اخير (ده سال آخر از سال 1371) 
بيشتر از ميانگين درازمدت شده است. در ابتداى شروع خشك سالى، 
در كنار كاهش مجموع بارش از ميانگين، حداكثر بارش نيز كمتر بود، 
ــال هاى اخير در ضمن ادامة خشك سالى به حداكثر بارش  اما در س

ساالنه افزوده شده است.
ــال 1380)  ــديد (به ويژه در س ــالى هاى پيوسته و ش خشك س
ــته است،  ــش گياهى تأثير منفى گذاش ــدت در وضعيت پوش به ش
ــاط قره بيل حداقل نود درصد توليد  به طورى كه دامنه هاى حوزة رب
خود را از دست داده و با جثه هاى كوچك به رنگ سياه درآمده است 
و خشك به نظر مى آيد. با توجه به بررسى هاى به عمل آمده، پوشش 
ــده كه داراى  تاجى مرتعى منطقه حدود 35 تا 40 درصد برآورد ش
ــط تا فقير و با گرايش منفى است. تغييرات كمى و  وضعيتى متوس

كيفى در پوشش گياهى مالحظه شده است (مقيمى،1380).
ــطح خاك منافذ نفوذ آب در  ــدن س ــك ش از طرف ديگر، خش
ــده است. اين عمل،  ــيلة ذرات ريزدانة رسى مسدود ش خاك به وس
ــدت آمادة تخريب و جدا شدن خاك دانه ها كرده است  خاك را به ش

ــرايط، افزايش حداكثر بارش ساالنه  ــاعدى،1380). در اين ش (مس
ــانات آب  ــى از نوس به ويژه در فصل غير معمول در مردادماه كه ناش
و هوايى در كشور است (خالدى،1380) به افزايش رواناب و تشديد 
فرسايش و در نتيجه باال رفتن غلظت رسوب كمك كرده كه نتيجة 
آن قدرت تخريبى بيشتر سيل در اثر افزايش وزن مخصوص سيالب 

بوده است (مساعدى،1380).

 توپوگرافى و شيب زمين: سرشاخه هاى منطقة سيل خيز 
ــى از  ــده اند كه از نظر زمين شناس در ارتفاعات 2880 مترى واقع ش
واحدهاى اراضى كوه ها، تپه ها، تراس هاى فوقانى، دشت هاى دامنه اى 
و واريزه اى و نيز آبرفت هاى بادبزنى شكل سنگريزه اى تشكيل شده اند. 
بنابراين باالدست حوضه و نيز ساير سرشاخه هاى حوضه داراى شيب 
ــتر از شصت درصد) است كه اين مسيل ها اگرچه  تند (و گاهى بيش
ــند، اما از نظر هيدرولوژيكى بسيار فعال اند.  ــت كوتاه باش ممكن اس
ــتان) نيز شيب تند دارد كه  بخش ميانى حوضه (حوضة پارك گلس

خود نيز به ايجاد سيل و تشديد خسارات كمك مى كند.

عوامل انسانى
 تغيير كاربرى اراضى و كشاورزى غير اصولى: با توجه 
ــى، شيب زمين، خاك شناسى و آب وهوايى  به عوامل زمين شناس
منطقه و تغييرات آن، در سطح حوضه پوشش هاى گياهى متنوعى 
ــده،  ــه از آن جمله مى توان جنگل هاى حفاظت ش وجود دارند ك
ــاورزى و اراضى باير را نام برد. كشاورزى سنتى  مراتع، اراضى كش
ــت، كمترين تقابل را با  كه تا چند دهة قبل در منطقه رواج داش
ــته است و بهره بردارى مناسب از اراضى كشاورزى و  طبيعت داش
ــار بيش از حد به  ــع صورت مى گرفت. در حالى كه امروز، فش مرات
مراتع و اراضى كشاورزى سبب بروز مشكالت جدى و از آن جمله 

سيل و فرسايش شده است.
 در حوضه هاى سيالبى، اراضى شيب دار (حتى با شيب بيش 
ــاورزى اختصاص  ــس از قطع درختان به كش ــل درصد) پ از چه
ــده اند (مساعدى،1380). در منطقة باالدست كالله مانند  داده ش
جنگل هاى رشته كوه شلمى و قره كسمور كه سيالب هاى شديدى 
هم از آنجا به سمت كالله جارى مى شود. در اينجا كامًال محسوس 
ــال)  ــت كه در يك مدت زمان كوتاه (يك يا دو ماه يا يك س اس
ــيعى از درختان جنگلى قطع و جنگل به اصطالح  ــطح وس چه س
ــود. اين روند متأسفانه همچنان ادامه دارد  به بيابان تبديل مى ش

شكل هاى 4 و 5: نمودار مجموع و حداكثر بارش ساالنة ايستگاه گرگان (1331 - 1382)

بررسي آمار سيالب هاي مخّرب در حوضة رود 
گرگان نشان داد كه بيشترين فراواني وقوع 

در ماه مرداد است و ماه هاي ارديبهشت و تير 
در درجة دوم قرار دارند. از نظر پراكندگي 

مكاني، بيشترين فراواني وقوع سيل در 
مينودشت گزارش شده و بيشتر سيالب ها در 

فصل تابستان رخ داده است
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(شكل 6). اين قطع بى روية درختان جنگل، به ويژه معلول مصرف 
ــت كه در اين منطقه احداث شده اند.  زياد كارخانه هاى چوبى اس
ــدكاووس و غرب فاضل آباد).  ــرق گنب (كارخانه هاى نئوپان در ش
ــن كارخانه ها عالوه بر چوب هاى  ــراى تأمين چوب مورد نياز اي ب
ــويق مى كنند كه در اراضى شيب دار با ايجاد  جنگلى، مردم را تش
ــم در يك مدت زمان  ــترى، آن ه جنگل اكاليپتوس، چوب بيش
ــت به موقع پول چوب آن هم با بهاى  ــر توليد كنند. پرداخ كوتاه ت
ــوند حتى زمين هاى  ــاورزان تشويق ش ــده كه كش خوب باعث ش
دشتى حاصلخيز براى انواع محصوالت غذايى و صنعتى باارزش را 

به زير كشت درختان اكاليپتوس ببرند (كردوانى،1384).     
ــك) هيچ گونه برنامة اصالحى و  بعضى عرصه ها (جنگل هاى خش
ــت (جنگل و مرتع، شمارة 53، ص53)  احيايى انجام نگرفته اس
ــديد  ــتان چراى ش ــطح جنگل هاى گلس و در 40/9 درصد از س
ــى، 1384) و  ــع،1380 و كريم ــگل و مرت ــود دارد (جن دام وج
ــه بهره بردارى از اين جنگل ها مى كنند  قاچاقچيان چوب اقدام ب
(خالدى،1380). و قطع درختان جنگلى به منظور سوخت و ساير 
ــى زراعى، به علت واقع  ــتفاده و تبديل اراضى جنگلى به اراض اس
ــال در  ــى از س ــيب و لخت بودن زمين در بخش بودن بر روى ش
معرض فرسايش قرار دارند. (جهادكشاورزى، 1374) (شكل هاى 

7 و 8). 
ــال  ــتان از س ــاس گزارش ادارة كل منابع طبيعي گلس براس
ــزان 4/47 ،57/10 ، 6/6 ، 9/14  ــا  1384به ترتيب مي 1380 ت
ــده  ــتان دچارحريق ش و 297/6 هكتار از عرصه هاي جنگلي اس
ــوزي ها در فصل پاييز به دليل انباشته  شدن  كه اغلب اين آتش س
ــرايط جوي و رفتارهاي غيرمنطقي  ــطح جنگل، ش برگ ها در س
انسان ها به وقوع پيوسته است (ايرنا، 1384).                             

 
 عدم تعـادل بين ظرفيت مرتـع و دام: اين عامل نيز 
ــبب شده است دام موجود در مراتع بيش از چند برابر ظرفيت  س
ــش گياهى بسيار فقير شده و  ــد كه در نتيجة آن پوش مرتع باش
خاك بيش از حد كوبيده شده و شرايط ايجاد رواناب فراهم شده 
ــايش تشديد يافته است (كريمى،1384، مساعدى،1380  و فرس
ــود در مناطق جنوبى ناحيه  ــايت كالله، 1384). مرتع موج و س

ــتان حدود  ــيالبى زير حوضة گلس ــن در مناطق س همچني
ــت مى شوند. قسمت  ــتاد درصد از اراضى به صورت ديم كش هش
ــالمى  ــتند كه از قبل از انقالب اس اعظم اين اراضى، مرتعى هس
ــال اخير به ديم تبديل شده اند. اين عرصه ها كه  تا حدود 15 س
ــت ها وحتى در شيب هاى تند  ــتر در تپه ها، كوهپايه ها، دش بيش
ــتانى به ويژه در سطوح وسيع در دشت دانيال زير  مناطق كوهس
ــت ديم گونه هاى  ــده اند، اغلب به زير كش حوضة نردين واقع ش
ــك،  ــالة مانند گندم و جو و عدس قرار گرفته اند. بدون ش يك س
ــاى زراعى حركت آب و خاك  ــش مرتعى به زمين ه تبديل پوش
ــاله موجب  ــت گونه هاى يك س را افزايش داده ، ضمن آنكه كش
ــديد حركات تخريبى به دليل لخت بودن سطوح اراضى شده  تش

است (جنگل و مرتع، شمارة 53، ص57). 

 تخريب جنگل ها
 در استان گلستان در شمال ايران مساحت كل جنگل ها430 
ــا گليداغ در  ــه از گلوگاه در غرب ت ــده ك هزار هكتار برآورد ش
ــرق استان به طول تقريبى 260 كيلومتر امتداد دارد. در اين  ش
ــيع 110 هزار هكتار جنگل مخروبه و قابل بازسازى  منطقة وس
وجود دارد. اين در حالى است كه مسئله كاهش سطح جنگل و 
پوشش گياهى در اثر شرايط مختلف، تشديد سيل هاى ويرانگر 
و تخريب سرزمين، آلودگى هوا، خشك سالى و كاهش سفره هاى 
آب زيرزمينى را درپى داشته است (جهاد كشاورزى،1384). در 

براى تأمين چوب مورد نياز اين كارخانه ها عالوه بر 
چوب هاى جنگلى، مردم را تشويق مى كنند كه در 

اراضى شيب دار با ايجاد جنگل اكاليپتوس، چوب 
بيشترى، آن هم در يك مدت زمان كوتاه تر توليد 

كنند. پرداخت به موقع پول چوب آن هم با بهاى خوب 
باعث شده كه كشاورزان تشويق شوند حتى زمين هاى 

دشتى حاصلخيز براى انواع محصوالت غذايى و صنعتى 
باارزش را به زير كشت درختان اكاليپتوس ببرند

شكل 6: تخريب اراضى مرتعى و ايجاد ديم زارهاى مسطح

شكل 7: نبود پوشش گياهى مناسب در باالدست
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ــبب چراى بيش از ظرفيت و درازمدت دام ها از نظر كمى و  به س
كيفى  وضعيت مناسبى ندارد. در بسيارى از مناطق از علوفه هاى 
ــاله اثر چندانى  ــوراك و مرغوب به ويژه گندميان چندس خوش خ

نيست (سندگل، 1369).                                   

 عدم طراحى مناسـب پل ها و ساير سازه هاى مسير 
رودخانه: تقريباً تمام سازه هاى مسير سيل در زمان وقوع سيل 
ــان داده اند. پل هاى كوچك  ــيار ضعيف از خود نش ــى بس واكنش
ــدود  ــنگ يا چند تنة درخت كامًال مس به راحتى به كمك چند س
ــاندن به پل به راحتى راه  ــده و در نتيجه آب ضمن صدمه رس ش
ــت. پل هاى  ــير خود انتخاب كرده اس ــرى را براى ادامة مس ديگ
ــتحكم تر از خود مقاومت بيشترى نشان داده اند و  بزرگ تر و مس
در نتيجه يا كامًال مسدود شده يا حجم آب بيشترى در باالدست 
ــده كه پس از درهم شكسته شدن مقاومت پل، تخريب  جمع ش
ــت به وجود آمده و خسارات  ــمت پايين دس ــيل به س يك موج س

فراوانى را به بار آورده است (مساعدى،1380).

ــاد بند خاكى  ــال هاى 62 تا 65 درحدود هفت  سـد: درس
ــد مخزنى در زير حوضه هاى قزقلعه، قلعه  كوچك، متوسط و س
ــيالبى منطقه  ــز و رباط قره بيل به منظور تأخير در جريان س تنگ
ــده است كه در  با حجم حدود 1/5 ميليون مترمكعب احداث ش

هنگام وقوع سيل، كاركردى متفاوت داشته اند (مقيمى،1380). 
ــيارى از بندهاى خاكى منطقه شده كه  ــيل باعث تخريب بس س
ــدن150 مترمكعب آب در ثانيه در  ــبب جارى ش اين موضوع س

مسيل ها شده است (بركچى،1380).
ــد خاكى قزقلعه در منطقة روستاى دشت، يكى از  تخلية س
عوامل مهم وقوع سيل سال 1380 بود (رئيسى و قدمى،1380).

ــيب ماليم برخوردار  ــتان از يك ش با توجه به اينكه جنگل گلس
ــت مى كند. اما  ــى را به رودخانه هداي ــت، هر ميزان بارندگ اس
ــالة اين  ــاهدات عينى از ميزان تخريب درختان چندصدس مش
ــئلة مهم است كه وجود اين سد خاكى  جنگل حاكى از اين مس
ــيل بى تأثير نبوده است (قدمى، 1380).  در پديد آمدن اين س
ــته  شدن سد از ناحية جنوبى در عرض حدود پانزده متر،  شكس
ــت كه جريان آب از آن عبور كند. اين موضوع  ــده اس باعث ش
ــبندگى و تراكم  ــد از نظر دانه بندى، چس ــان مى دهد كه س نش
ــل طغيان و جريان فوق  ــيار مقاوم بوده و به راحتى در مقاب بس
ــيالب تن به تخريب نداده (مقيمى، 1380)، اما سد  بحرانى س
ــم آب و در نتيجه آثار  ــش مهمى دركاهش حج ــتان 1 نق گلس
ــت. در اينجا به خوبى فوايد سد كه  ــته اس ــيل داش تخريبى س
همان ذخيرة آب و كم شدن جريان و شدت آن است ثابت شد 

ــى،1384). (كردوان

 اقدام دستگاه هاى اجرايى
 سيل سال1380، نشان داد كه ساخت و سازهاى غيرقانونى 
ــهرها و راه ها، از بين بردن منابع  ــير سيل در روستاها، ش در مس
ــته شدن سدخاكى روستاى دشت، و  طبيعى و جنگل ها و شكس
ــاى مختلف، آمار قربانيان  ــدى برخى مديران در بخش ه ناكارآم
سيل را باال برده است. همچنين گفته شد اگر مأموران پليس به 
ــل و از رفت وآمد اتومبيل ها در  ــئوليت خود به طور كامل عم مس
ــد، آمار قربانيان كاهش  ــير با جديت جلوگيرى مى كردن اين مس
ــى،1380)، زيرا در حدود هشتاد درصد كشته ها  مى يافت (رئيس
ــانى نيز  ــافران بوده اند (پهلوان، 1380). مديريت امدادرس از مس
ــن حوادثى، صحيح  ــه در برخورد با چني ــتن تجرب به دليل نداش
ــيالبى تحت  ــت (جمالى،1380). منطقة س و نظام مند نبوده اس
ــمنان، مازندران واقع شده كه  ــتان خراسان، س مديريت سه اس
ــكالتى وجود داشته است (سازمان جنگل ها  در مديريت آن مش
ــئوالن بود  ــدارى جدى به مس ــيل هش و مراتع، 1372). اين س
ــا برنامه ريزى  ــراى مهار آن ه ــوع بالياى طبيعى ب ــا قبل از وق ت
ــتان در  ــتگاه هاى اجرايى اس كنند، به طورى كه بازتاب اقدام دس
ــته  ــال 1384 آثار خوب و مثبتى در جامعه گذاش ــيل هاى س س
است (مهيمنى، 1384). اطالع رسانى به موقع موجب شد بيشتر 
اهالى مناطق سيل زده پيش از هجوم سيل از مناطق مورد خطر 
ــمت مناطق امن عزيمت كنند. بيشتر كشته شده ها كسانى  به س
هستند كه اين هشدارها را جدى نگرفته اند (ابراهيمى و بهادران، 

.(1384

كاهش مجموع بارش ساالنه و وقوع 
خشك سالى هاى طوالنى مدت، افزايش حداكثر 
بارش ساالنه و وقوع آن در فصل غيرمعمول در 
مردادماه، شيب تند بعضى از سرشاخه ها (گاهى 
بيشتر از شصت درصد)، تبديل مناطق جنگلى 
و مرتعى شيب دار به اراضى ديم، قاچاق چوب، 
آتش سوزى جنگل، چراى بى روية دام، مسدود 
شدن دهانة پل ها به دليل كوچك بودن و عدم 
مقاومت سدهاى خاكى از عوامل طبيعى و انسانى 
مؤثر در وقوع سيل هستند

شكل 8: گونه هاى مرغوب جنگلى، نشان از غناى منطقه در گذشته دارند 
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پيشنهادها
ــى و مرتعى به زراعى جلوگيرى و   ــل اراضى جنگل 1. از تبدي

اراضى آسيب ديده احيا شود.
ــتفاده از آن تعادل برقرار  2. بين ظرفيت جنگل و مرتع و اس

شود.
3. پل هاى بلندتر با دهانه هاى بزرگ تر احداث شود.

ــر فعاليت ها در حريم  ــكونى و ديگ ــعة مناطق مس 4. از توس
رودخانه ها جلوگيرى شود و در نقاط آسيب پذير اقدامات امنيتى 
ــتفاده در  نظيركانال ها و مخازن ذخيرة آب به وجود آيد (براى اس
كاهش خطر سيل، آبيارى اراضى زراعى و گذران اوقات فراغت). 
ــدها و بندهاى خاكى درهم شكسته، با مقاومت بيشتر  5. س
ــتر بازسازى و احداث شوند (مانند سدهاى استان  و به تعداد بيش

خوزستان روى كارون(سايت كالله).
ــئوالن و مردم ترويج  ــگ مقابله با واقعه در بين مس 6. فرهن

شود.

پى نوشت ها
1. Marriot

2. سيالب هايى كه تلفات جانى و مالى به همراه دارند.
ناگهانى  افزايش  رودخانه  جريان  دبى  كه  مى افتد  اتفاق  زمانى  سيالب   .3

داشته باشد.
4. شديدترين دبى در طول دورة آمارى، شديدترين دبى جريان است كه هر 

ايستگاه دبى سنجى در طول آمار دراز مدت خود تجربه كرده است.
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كشاورزى سنتى كه تا چند دهة قبل در منطقه 
رواج داشت، كمترين تقابل را با طبيعت داشته 
است و بهره بردارى مناسب از اراضى كشاورزى 

و مراتع صورت مى گرفت. در حالى كه امروز، 
فشار بيش از حد به مراتع و اراضى كشاورزى 

سبب بروز مشكالت جدى و از آن جمله سيل و 
فرسايش شده است
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نگاهى ويژه به ريزگردهاى مؤثر بر مناطق جنوب و جنوب غربى ايران

محمد خسروشاهى
عضو هيئت علمى مؤسسة تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
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مقدمه
ــاى  بهره بردارى ه ــت و  ــب طبيع تخري
ــى را در  ــى، تغييرات ــت از منابع طبيع نادرس
شرايط طبيعى كرة زمين به وجود آورده است 
ــه آلودگى هاى  ــا مى توان ب ــه از جملة آن ه ك
محيط زيست، ناهنجارى هاى اقليمى و تشديد 
پديدة بيابان زايى اشاره كرد. جنگل ها و مراتع 
كه در تعديل آب و هوا و رطوبت خاك نقشى 
ــوند،  ــزا دارند، قبل از آنكه بتوانند احيا ش بس
ــوند. قدرت توليد  ــتخوش تخريب مى ش دس
ــطح جهان به علت فرسايش  موادغذايى در س
ــه از زمين و آب  ــاك و بهره بردارى بى روي خ
در حال كاهش است. احداث سدهاى متعدد 
ــرى از حقابة  ــير رودخانه ها و جلوگي در مس
ــتم  و  طبيعى پاياب آن ها باعث تغيير اكوسيس
ــكى چاالب هاى انتهايى رودخانه  گاهى خش
ــمة توليد بسيارى از گرد  و در نتيجه سرچش
ــت.  ــده اس ــاى محلى و منطقه اى ش و غباره
ــى درياها در  ــا و حت ــا، رودخانه ه درياچه ه
ــاط تبديل به زباله دان هاى صنعتى و  بعضى نق
مراكز فاضالب شده اند، صدها و بلكه هزاران 
گونة مختلف گياهى و جانورى كه در زندگى 
روى كره زمين با ما مشاركت داشته اند از بين 
رفته اند و متأسفانه انسان در بروز و ظهور اين 
ــت را دارد. انسان با  عواقب ناگوار، مقام نخس
دست يافتن به ابزارها و فناورى هاى پيشرفته 
ــه در آن زندگى  ــت و كره اى ك بر محيط زيس

ــت و از اين راه  ــده اس ــلط تر ش مى كنيم مس
آسيب هاى جدى به محيط زيست وارد كرده 
و حتى مى توان گفت، تعادل محيط زيست را 
بر هم زده است. اين نكته را بايد بدانيم كه در 
نظام اكولوژيك، انسان از محيط پيرامون خود 
جدا نيست، در اين نظام انسان به لحاظى جزء 
ــت،  ــت و به لحاظى صاحب طبيعت اس طبيع
ــت و هم مملوك، هم نافذ  يعنى هم مالك اس
ــت هم تحت نفوذ، هم دهنده است و هم  اس
ــم تحت تأثير و  ــت و ه گيرنده، هم مؤثر اس
خالصه روابطش پيچيده تر از آن است كه بتوان 

او را جدا از محيط برنگريست.
مسئلة اساسى اين است كه براى ادامة حيات 
روى زمين بايد چنان رفتار كرد كه محيطى كه 
حياتمان بدان وابسته است بر اثر دستكارى هاى 
ما آن چنان ويران نشود كه نتواند خود را بازسازد 
ــاخت. از طرفى بايد گفت  يا نتوان آن را بازس
خطر ويران سازى محيط تنها از افزايش جمعيت 
نيست، بلكه نحوة بهره بردارى ما از محيط است 
كه مى تواند آن را به تعادل يا سير قهقرايى سوق 
دهد. بهره بردارى هاى ما بايد دقيقاً سازمان يافته 
و از پيش انديشيده باشد. آدمى حق ندارد بيش 
از سهم خود از محيط بهره بردارى كند، چرا كه 
محيط زنده است و عكس العمل سزاوارانه اى از 
خود بروز مى دهد. ملموس ترين عكس العمل 
ــا از طريق بروز  ــط طبيعى را بارها و باره محي

پديدة بيابان زايى و 
گردوغبارهاى جوى

توفان هاى گرد و خاك، خرابى و صدمات سيل ها 
ــم خود ديده ايم. بايد گفت آنچه بيشتر  به چش
موجب بروز توفان هاى گرد و خاك يا سيالب ها 
شده و مى شوند، عمل متقابل و قانونمند طبيعت 
ــر بهره بردارى هاى بى رويه، كاربرى هاى  در براب
نادرست اراضى و استفاده هاى نابخردانة انسان 
از منابع بى كران آن است. طبيعت، چه در مناطق 
خشك و بيابانى و چه در مناطق كوهستانى، بنا به 
ماهيت خود شكننده است و فشارهاى جمعيت 
ــد انسان و استفاده هاى نامعقول آن ها  رو به رش
را برنمى تابد و به همين دليل با آهنگى سريع رو 
ــت و براى انسان چنين  به تخريب گذاشته اس
پيامدهاى ويرانگرى به بار مى آورد. بروز پديدة 
ــابقة ريزگردها كه در  گرد و غبار و طغيان بى س
سال هاى اخير آسمان اغلب استان هاى باخترى، 
ــور را درنورديده، يكى از  جنوبى و مركزى كش
شناسه هاى خطرناك پديدة ويران گر بيابان زايى 
ــت كه با افزايش شتابناك چشمه هاى توليد  اس
ــدت براى  گرد و خاك، كيفيت زندگى را به ش
ــوار ى مواجه ساخته  ــيارى از ايرانيان با دش بس

است.

ــا،  ريزگرده ــى،  بيابان زاي ــا:  كليدواژه ه
ــتم، محيط زيست،  گردوغبار جوى، اكوسيس

توفان شن، اقليم
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1. بيابان زايى
وقوع و عواقب

ــت ملل متحد  اگرچه برنامة محيط زيس
ــب  ــوان تخري ــى1 را به عن (1992) بيابان زاي
ــك، نيمه خشك و  ــرزمين در نواحى خش س
خشك نيمه مرطوب تحت اثر تغييرات اقليمى 
ــانى تعريف كرده است، اما اين  و عوامل انس
نكته را بايد بدانيم كه اغلب بين واژة بيابان زايى 
ــود دارد. واژة  ــب زمين2 تمايزى وج و تخري
ــدن را  ــرايط بيابانى ش ــعة ش بيابان زايى توس
ــراى مناطقى بيان مى كند كه از لحاظ اقليمى  ب
به عنوان بيابان دسته بندى نمى شوند. آن چنان كه 
ــران آن را به صورت زير  برخى از صاحب نظ
ــت  ــف مى كند: «تخريب غيرقابل برگش تعري
ــدن  ــكى كه از بيابانى ش ــرزمين هاى خش س
ــده اند كه  ــم اندازهايى حاصل ش زمين و چش
ــد» (الهوئرو3،  ــتة دور بيابان نبوده ان در گذش
ــب زمين» به  ــن منظر «تخري 2003). از همي
ــايش آبى يا  ــره ورى، فزونى فرس ــش به كاه
بادى يا تغييرات نامطلوب در تركيب گونه ها 
اشاره دارد، اما نشان نمى دهد كه اين تغييرات 
ــدن زمين هستند. اين  دائمى يا نتيجة بيابان ش
تغييرات بايد با تعديل شرايط آب و هوايى و 
در يك زمان كوتاه برگشت پذير باشند. به هر 
حال كاربرد اين واژه ها به وسيلة نويسنده هاى 

مختلف، متفاوت است.
آنچه مى توان گفت اين است كه بيابان زايى 
نه يك نقطة انتهايى بلكه يك فرايند تدريجى 
است، زيرا تخريب چشم اندازها در چند مرحله 
از خفيف تا خيلى شديد واقع مى شود تا اينكه 
ــوند. در  به اراضى باير و لم يزرع تبديل مى ش
ــدن اراضى به حالت  ــديد بازگردان مرحلة ش
اول از نظر اقتصادى امكان پذير نيست. درگنى 
(1984) در ارزيابى هاى خود در مورد بيابان زايى 
آمريكاى شمالى دريافت كه خشك ترين مناطق 
فقط تحت تأثير بيابان زايى خفيف قرار دارند، 
ــك دچار حداكثر  درحالى كه مناطق نيمه خش
تخريب اند، زيرا مناطق خيلى خشك معموالً 
ــانى مناسب نيستند، در  براى فعاليت هاى انس
ــك  حالى كه روند تخريب در مناطق نيمه خش
ــاير مناطق به دليل وجود زمينة  ــبت به س نس

فعاليت هاى انسانى قابل توجه است. 
در محل هايي كه فشار انسان و دام بر زمين 
زياد است، بيابان زايي حتي مي تواند در غياب 

ــالي اتفاق افتد. براي مثال در شمال  خشك س
ــوانا، اگر چه در ميزان بارندگي  و مركز بوتس
ــاالنه در طول چند دهه هيچ كاهشي ديده  س
نشده است اما كاهشي در منابع آب اتفاق افتاده 
است. از آنجا كه دبي رودخانه براي جمعيت 
ــدرن و نيازمند به آب كافي نبوده (در نتيجة  م
برداشت بيشتر آب)، تراز سطح آب افت كرده، 
ــه وخامت گراييده و  ــت آب چاه ها رو ب كيفي
ــت و تراكم و  ــورتر شده اس به طور محلي ش
تنوع انواع گونه هاي گياهي هم براي بازگشت 
ــود. با افزايش  به وضعيت قبلي انجام نمي ش
ــدن زمين،  ــوراك و لخت ش ــاي بدخ گونه ه
خاك سطحي در معرض فرسايش بادي قرار 
گرفته و تشكيل چاله چوله هايي در اثر برداشت 
خاك صورت گرفته است (سفي4 و همكاران، 

.(1996
اگر چه بيابان زايي بسياري از محيط هاي 
ــيه اي جهان را تحت تأثير قرار مي دهد،  حاش
ــيا و آفريقا  ــد آثار آن در آس اما به نظر مي رس
ــد. تخمين زده  ــترده تر باش ملموس تر و گس
ــود كه نرخ بيابان زايي در چين به 1560  مي ش
كيلومتر مربع در سال مي رسد كه عمدتاً ناشي 
از آثار انساني است. آفريقا از اين نظر وضعيت 
بحراني تري دارد به طوري كه در خشك سالي 
شديد سال 1984، چهل تا پنجاه درصد دام ها 
تلف شدند، يك ميليون نفر از گرستگي مردند 
ــت محيطي  ــون نفر پناهندگان زيس و ده ميلي
ــكيل دادند( وارِن 5، 1996). اگر چه اين  را تش
ــرايط غير منتظره در پي خشك سالي خيلي  ش
سريع عمل كرد، اما نتيجة نهايي آن تا سال ها 

بهره وري سرزمين را كاهش داد.

ــاوري  فن و  شهرنشــيني  ــار  آث
بهره برداري بر تشديد بيابان زايي

ــرا يك نگراني  ــائلي مانند چ اگر چه مس
ــاب مي آيد، اما تحوالت  عمومي مهم به حس
را  ــدي  جدي ــاي  چالش ه ــي  تكنولوژيك
ــت.  ــاد كرده اس ــي ايج ــاي بيابان در محيط ه
ــك با آهنگي سريع براي  ــرزمين هاي خش س
ــعة  ــي و نفت، توس ــواد معدن ــاورزي، م كش
ــگري و اهداف نظامي در حال  شهري، گردش
ــن بهره برداري ها  ــتند. آثار اي بهره برداري هس
سبب فزوني فرسايش بادي و آبي، فرونشست 
ــي از بهره برداري بيش از حد مجاز  زمين ناش
آب هاي زيرزميني، گسترش شوري در نتيجة 
ــي از  ــت، آثار اكولوژيكي ناش آبياري نادرس

سد سازي و انحراف رودخانه ها، خشك شدن 
ــاي داخلي به دليل نقل و انتقال آب  درياچه ه
درون حوضه و سطوح رو به افزايش آلودگي 
هوا شده اند. رشد سريع جمعيت و شهرنشيني 
استرس هاي زيادي در بعضي از مناطق بر جاي 
ــال 1950،  ــته اند. در مناطق عربي تا س گذاش
ــال 2000 حدود56 درصد  24 درصد و تا س
از جمعيت در شهرستان ها زندگي مي كردند. 
ــال 2030 حدود 71  ــود تا س پيش بيني مي ش
درصد از جمعيت در مناطق شهري سكونت 
ــا 2000، جمعيت از  ــال 1950 ت گزينند. از س
ــد  ــون به 288 ميليون، يعني نرخ ر ش 77 ميلي
ــيد. در برخي از كشورها،  ساالنة 3درصد رس
تقريباً تمام جمعيت شهري به حساب مي آيند، 
ــد)، بحرين (90  ــت (97 درص ــه كوي از جمل
ــعودي (83 درصد)و  ــتان س ــد)، عربس درص

(اباحين6 و همكاران، 2002).
با رشد شهرها، دست درازي به زمين هاي 
كشاورزي بيشتر مي شود. جمعيت شهرنشين 
تقاضاي بيشتري براي غذا آن هم با كيفيت بهتر 
خواهند داشت. براي اين كار استفادة بيشتر از 
كودها و آفت كش ها به عمل مي آيد كه نتيجة آن 
آلودگي زمين و آب است. براي مثال، كالن شهر 
ــي زباله و  ــيار عظيم ــران روزانه حجم بس ته
ــد. اين آب هاي آلوده يا  فاضالب توليد مي كن
به صورت فاضالب سطحي در جنوب تهران 
در كانال هاي فاضالب جاري مي شوند كه در 
ــموم مي كنند،  پاياب خود خاك را آلوده و مس
ــال  آن چنان كه به مرور زمان و در طي چند س
كمتر گونة گياهي بتواند در آن خاك رشد كند 
و منطقه را به بياباني برهوت تبديل مي سازند 
ــاليان متمادي،  ــا با نفوذ در دل خاك طي س ي
آب هاي زيرزميني را آلوده مي كنند و آب هاي 
زيرزميني آلوده از طريق حفر چاه به مصارف 
گوناگون به ويژه آبياري محصوالت كشاورزي 
از جمله سبزي و صيفي كاري هاي جنوب شهر 
تهران مي رسند و حتي گاهي زهاب هاي آلوده، 
بركه ها و درياچه هايي مانند درياچة عشق آباد 
در جنوب شهر ري را به وجود مي آورند كه در 

آن ماهي نيز پرورش داده مي شود.
از ميان آلوده كننده هاي عمده اي كه حاصل 
ــهري  فعاليت  مجتمع هاي صنعتي يا مراكز ش
ــادي در رديف آالينده هاي  ــتند، تعداد زي هس
ــاب مي آيند كه بعد از انتشار  شيميايي به حس
ــن ميزبان يا دريافت كنندة  در هوا، خاك اولي
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آن هاست. بنابراين در كالن شهر تهران با نزول 
ــش دود و ذرات معلق  ــر باراني به دليل كاه ه
ــاكنان آن از شعاع بيشتر  هوا و خوشحالي س
ــان در شهر، اين نكته را هم بايد در نظر  ديدش
داشته باشيم كه اين ذرات اگر در محيط شهر 
ــا به آلودگي منابع  ــه زمين فرود آيند چه بس ب
آب آن هم از نوع نيتراتي آن بينجامند و اگر در 
اطراف پايتخت به خاك نشينند خاك و آب را 
ــرآغازي  آلوده مي كنند و آلودگي خاك هم س
ــت براي بروز يا تشديد پديدة بيابان زايي؛  اس
مشكلي كه هم اكنون در مناطق همجوار و بيخ 
گوش پايتخت ايران خودنمايي مي كند و اين 
كالن شهر هم ندانسته(يا دانسته) و ناخواسته از 

نعمات آن! متنعم مي شود.

2. گرد و غبار
ــرد و غبار7 يا  ــي توفان هاي گ به طور كل
توفان هاي شن8 يكي از پديده هاي هواشناسي 
ــمار مي روند كه از نظر ترمينولوژي با هم  به ش
ــن عالوه بر  تفاوت هايي دارند. توفان هاي ش
ــد را كم مي كند  ــز كه دي ــاركت ذرات ري مش
معموالً همراه با مقادير زيادي شن با اندازه هاي 
درشت تر هستند كه در مجاورت سطح زمين 
حركت مي كنند، در حالي كه توفان هاي گرد و 
غبار معموالً از ذرات بسيار ريزتر (0/05 تا 0/1 
ميلي متر و كمتر) تشكيل مي شوند و در ارتفاع 
ــطح زمين حركت مي كنند  ــيار باالتر از س بس
ــيار طوالني را مي پيمايند  ــافت هاي بس و مس
ــهرهاي يك يا چند  و مي توانند تعدادي از ش
كشور يا حتي قاره اي را تحت تأثير قرار دهند.

منابع توليد گرد و غبار
ــاي مهم  ــي از مؤلفه ه ــار يك ــرد و غب گ
ــت. اثر اين پديده نه فقط  اكوسيستم بيابان اس
ــاي ژئومورفولوژيك، بيولوژيك و  از فرايند ه
ــرايط جوي محلي مشخص مي شود، بلكه  ش
ــفر، اقيانوس ها و  ــت ناشي از اتمس ممكن اس
ــطح زمين در منطقه اي بسيار  نقاط مختلف س
دورتر از منبع اصلي آن باشد. گرد  و غبار جوي 
ــايش بادي در مناطق خشك و  عمدتاً از فرس
نيمه خشك حاره و جنب  حاره نتيجه مي شود. 
صحراي بزرگ آفريقا، منطقة ساحل در شمال 
آفريقا و بيابان گبي و كليماكان در آسياي مركزي 
از مناطق مهم منبع گرد و غبار به شمار مي روند. 
در هر سال، تقريباً يك تا دو بيليون تن گرد و 
غبار وارد جو زمين مي شود كه معادل نيمي از 

كل ذرات موجود در تروپوسفر است. در برخي 
ــوب ساالنة  ــتراليا، بار رس از مناطق، مانند اس
ــتر از بار رسوبي  ــده به وسيلة باد بيش حمل ش
ــل مي كنند (نايت9  ــت كه رودخانه ها حم اس
ــده  ــكاران، 1995). گرد و غبار منتشر ش و هم
به وسيلة بادهاي جهاني كه در خاك ها، رسوبات 
اعماق درياها و هسته هاي يخ شناسايي شده، 
نشان مي دهد كه مناطق مبدأ آن ها بسيار دورتر 
از محل ظهورشان است. گرد و غبار مي تواند 
براي سالمتي انسان و محيط زيست خطرناك 
ــيميايي  ــم ها و مواد ش ــد. ميكروارگانيس باش
ــكالت  ــائل و مش همراه ذرات كوچك با مس
ــت محيطي، از جمله كاهش مرجان هاي  زيس
دريايي (شين و همكاران، 2000)، پديدة كشند 

ــار در  ــر گرد و غب ــي تأثي ــراي ارزياب  ب
ــرد و غبار  ــي، منابع گ ــت جهان محيط زيس
ــده و ميزان حمل و نقل  جهاني مشخص ش
ــت. محققان  ــل اندازه گيري اس آن  ها نيز قاب
ــيريابي و با استفاده از  با كاربرد مدل هاي مس
ــي و  ــتگاه هاي آب و هوا شناس داده هاي ايس
ــنج  تصاوير ماهواره اي، به ويژه ازون طيف س
نقشه برداري11 مي توانند وقوع توفان هاي گرد 

و غبار را رديابي كنند (شكل هاي 1 و 2)

ــرد و غبار بر  ــر توفان هاي گ اث
انسان و محيط زيست

ــش  ــن در افزاي ــري زمي ــرات كارب تغيي
توفان هاي گرد و غبار در سطح جهان به طور 
ــت ( گودي 12 و  ــده اس ــكار مشخص ش آش
ــان در ايجاد گرد  ميدلتون، 1992). تأثير انس

آدمى حق ندارد بيش از سهم 
خود از محيط بهره بردارى 

كند، چرا كه محيط زنده است 
و عكس العمل سزاوارانه اى 

از خود بروز مى دهد. 
ملموس ترين عكس العمل 

محيط طبيعى را بارها و بارها 
از طريق بروز توفان هاى گرد 

و خاك، خرابى و صدمات 
سيل ها به چشم خود ديده ايم

ــيوع بيماري هاي قارچي در مزارع  قرمز و ش
مرتبط اند ( گريفين10و همكاران، 2001).

ــتراليا، آفريقا، شرق و غرب آسيا  و غبار در اس
ــمال آمريكا گزارش شده است. به استناد  و ش
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مطالعة تِگن 13 و همكاران (1996)، سي تا هفتاد 
ــد از كل گرد و غبار جوي از خاك هاي  درص
ــه خاك هاي تحت اثر  تخريب يافته، از جمل
ــايش و تغييرات  ــت، جنگل زدايي، فرس كش
ــالي ها  ــي به دليل خشك س ــش گياه در پوش
سرچشمه مي گيرد. البته طبيعت اختالل در هر 

منطقه متفاوت است. براي مثال: 
ــيلة  ــتفاده از وس ــمال آمريكا، اس - در ش
ــي  نقليه در جاده هاي خاكي محلي 14، زهكش
درياچه ها و كشاورزي از جمله عوامل مؤثر ند.
- در مغولستان داخلي، تغيير روش شباني 
ــاورزي و تشويق به پرورش  عشايري به كش
ــاني را سه برابر و  دام ( دامداري) جمعيت انس
جمعيت حيواني را نُه برابر افزايش داده است، 
ــالي،  به طوري كه در طول دوره هاي خشك س
ــت روبه رو  ــاورزي با شكس محصوالت كش
ــده اند و ( اين اراضي) از منابع عمدة توليد  ش

گرد و غبار به شمار مي روند.
ــائل مربوط به بيابان زايي  - در چين، مس
ــده اند.  ــايش بادي متمركز ش عمدتاً در فرس
ــايش پذير را تا داخل  ــي مناطق فرس بيابان زاي
ــعه و  و اطراف بيابان تا كليماكان و گبي توس
فعاليت توفان هاي گرد و غبار را در دهة گذشته 
افزايش داده است. تخمين زده مي شود كه 78 
درصد از كل فرسايش بادي چين تحت تأثير 
ــاني است. توفان هاي بزرگ گرد و  عوامل انس
غبار چيني آثار فرا قاره اي دارند به طوري كه در 
ارتفاع باال و در جهت بادهاي غربي از اقيانوس 
ــكاي  ــرانجام وارد آمري ــد و س آرام مي گذرن
شمالي مي شوند. براي مثال، گرد و غبار ايجاد 
ــم تا نهم آوريل 2001  ــده در سه روز شش ش
مناطق وسيعي از چين و مغولستان را پوشاند، 
اين توفان در تاريخ هشتم آوريل به شبه جزيرة 
كره، در نهم آوريل به ژاپن و در تاريخ دوازدهم 
و سيزدهم آوريل به شمال آمريكا رسيد ( ليو15 
و همكاران، 2003). در مجموع انتشار ساالنة 
ــدود 25 تا 43 ميليون  ــرد و غبار از چين ح گ
ــود. از اين مقدار، سي درصد  تن برآورد مي ش
مربوط به ته نشست هاي مناطق بياباني، بيست 
درصد ته نشست هاي مسير باد درون سرزمين 
چين و پنجاه درصد مربوط به آن هايي است كه 
از مسافت هاي طوالني از جمله ژاپن و جزاير 
در مسير باد حمل شده اند. غلظت آئروسل هاي 
ــوا ) توفان گرد و  ــود در ه ــرد و گاز موج (گ
ــال 2001 در  ــاري كه در طول بهار و در س غب
پكن اتفاق افتاد، حدود شش هزار ميلي گرم در 

ــي برابر روزهاي  متر مكعب، يعني بيش از س
معمولي بود (كار و تاكئوچي 16، 2004).

گرد و غباري كه از شمال چين سرچشمه 
ــالمت  مي گيرد تهديدي براي كيفيت هوا، س
ــت چين، ژاپن و  ــان، حمل و نقل و صنع انس
كرة جنوبي به حساب مي آيد. مسائل بهداشت 
ــكالت تنفسي و عفونت  ــامل مش و درمان ش
ــي و همچنين  ــرة جنوب ــم در چين و ك چش
ــكوك ميان توفان هاي گرد و غبار و  رابطة مش
بيماري هاي پا و دهان در كرة جنوبي از جمله 
عواقب اين توفان هاي گرد و غبار است. بارهاي 
ــنگين گرد و غبار باعث تصادفات و بسته  س
شدن فرودگاه ها، از جمله فرودگاه بين المللي 
ــود. ذرات گرد و غبار از راه ايجاد  پكن مي ش
ــيار ريز روي رايانه ها مي تواند  خراش    هاي بس
ــدي براي صنايع الكترونيك كرة جنوبي  تهدي
ــمار رود. خط سير وقايع گرد و غبارهاي  به ش
بهاري، هوا را به سمت مناطق به شدت صنعتي 
ــي حركت مي دهد (چون 17  چين و كرة جنوب
ــرد و غبارهاي ريزتر  ــكاران، 2001). گ و هم
(كوچك تر از 1 ميكرون)، آالينده هاي انساني، 
ــيد نيتروژن و دي اكسيد گوگرد را جذب  اكس
ــن ذرات گرد و غبار كه وارد ژاپن  مي كنند. اي
مي شوند از طريق پساب هاي صنعتي به اسيدي 

شدن خاك كمك مي كنند.
ــي رويداد،  ــته به بزرگ ــرد و غبار، بس گ
ــار طي مي كند و مواد  ــه اي كه گرد و غب فاصل
شيميايي همراه، از هر دو جنبة مثبت و منفي، 
نقش مهمي در محيط زيست بازي مي كند. اين 
آثار را مي توان به دو زير مجموعه تقسيم كرد: 
آن هايي كه عمدتاً محلي هستند و آن هايي كه 
در مقياس منطقه اي يا جهاني تشكيل مي شوند. 
در مقياس محلي، گرد و غبار ضمن تحت تأثير 
ــطوح بياباني،  قرار دادن خاك، صيقل دادن س
شكل گيري سنگ فرش هاي بياباني بر فتوسنتز 
گياهان به ويژه گياهان با برگ هاي ُكرك دار آثار 
ــان  ناگوار دارد، آن چنان كه برخي از كارشناس
ــاره اي از درختان  ــكيدگي پ منابع طبيعي خش
بلوط در زاگرس را ناشي از ريزگردهاي عربي 
ــال هاي اخير مي دانند. همچنين اين پديده  س
ــبب حوادث و سوانح هواپيماها، خودروها  س
ــكالت وسايل نقلية  ــعة مسائل و مش و توس
موتوري (ماشين آالت)، كاهش ارزش امالك 
ــكالت تنفسي جوامع انساني و حيواني  و مش
ــا جهاني،  ــه اي ي ــاس منطق ــود. در مقي مي ش
اكوسيستم هاي قاره اي و دريايي، آب و هواي 

ــد از اين پديده  ــرة زمين و كيفيت هوا و دي ك
تأثير مي پذيرند.

ــر اقليم، هوا و  اثر گرد و غبار ب
كيفيت هوا

آئروسل هاي جوي مؤلفة مهمي از هواي 
ــاب  ــتم آب و هوا به حس ــرة زمين و سيس ك
ــفر زمين، نقش گرد و غبار  مي آيند. در آتمس
بستگي به عوامل متعددي از جمله غلظت گرد 
و غبار، تركيب كاني شناسي (از طريق ضريب 
انكسار)، توزيع اندازه و توزيع عمودي ذرات 
ــاس جهاني، گرد و غبار مي تواند  دارد. در مقي
از طريق پراكندگي و جذب تابش خورشيدي 
و زميني و با الگوهاي آشفتگي گردش جوي، 
ــي زمين را تحت تأثير قرار دهد.  بودجة تابش
در مقياس منطقه اي، تصاوير ماهواره اي نشان 
ــي قوي  مي دهند كه گرد و غبار يك اثر تابش
ــق دريايي كمربند حاره و جنب حاره  در مناط
كه در مسير بادهاي مناطق بياباني واقع شده اند، 
اعمال مي كند. براي مثال هنگامي كه توفان گرد 
و غبار منشأ گرفته از بيابان تار به حيدرآباد هند 
مي رسد، تابش در بعضي از باندهاي تابشي تا 

62 درصد كاهش مي يابد.
ــار  ــي، ش ــار چين ــرد و غب ــع گ در وقاي
خورشيدي وارد شده بر سطح زمين در پكن تا 
چهل درصد كاهش مي يابد. در ماه آوريل سال 
1998 يك توفان گرد و غبار چيني از اقيانوس 
ــواحل غرب اياالت  ــمت س آرام عبور و به س
ــر آنجا را  متحدة آمريكا حركت كرد و سراس
دربرگرفت به طوري كه آسمان به رنگ سفيد 
ــيد و تابش خورشيدي  ــيري به نظر مي رس ش
ــش يافت. در  ــا 35 درصد كاه ــال 25 ت نرم
ــمال  ــال 1999 توفان گرد و خاك كه از ش س
ــمه گرفته بود افق ديد را  غرب آفريقا سرچش
ــت متر كاهش داد.  ــر قناري تا دويس در جزاي
ــار اين دامنة ديد قابل توجه و براي ترافيك  آث
ــت و اغلب به حوادث ناگوار  هوايي مضر اس
مي انجامد. همچنين گرد و غبار جوي به عنوان 
هسته هاي تراكم عمل مي كنند و فرايند تشكيل 
ــازند. به عنوان يك نتيجه،  ــان مي س ابر را آس
ــودي هوا و  ــار، فعاليت انتقال عم ــرد و غب گ
تشكيل ابر، تعديل اندازة قطرات باران و مقدار 
بارش را تحت تأثير قرار مي دهد. گرد و غبار 
همچنين در خنثا كردن اسيديتة آب باران نقش 
ــيم خاك در  دارد. به علت وجود كربنات كلس
ــك و نيمه خشك، PH آب باران  مناطق خش
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معموالً از 4 تا 5 به حدود 6 تا 8 مي رسد.ايجاد 
گرد و غبار جوي آثار مهمي نيز بر كيفيت هوا 
ــبتاً كمي در مورد  دارد. تا امروز، تحقيقات نس
ــالمت قلبي و  آثار پديدة گرد و غبار روي س
ــان انجام گرفته است.  ــي انس عروقي و تنفس
ــان دادند افرادي كه  مِنگ 18 ولو19 (2007) نش
در مناطق غير صنعتي چين زندگي مي كنند ولي 
ــتند، در  نزديك به مناطق منبع گرد و غبار هس
طول سه تا شش روز پس از وقايع گرد و غبار 
به دليل عفونت دستگاه تنفسي فوقاني، التهاب 
ريه و فشار خون باال مراجعات بيشتري براي 
بستري شدن هاي روزانه دارند. همچنين شمار 
زيادي از مرگ و مير دام ها نيز بر اثر استنشاق 
ــده است. توفان گرد و  گرد و غبار گزارش ش
ــال 1993 در چين تعداد  غبار پنجم ماه مي س
ــابه همين  ــت. مش 120000 رأس دام را كش
وضعيت در تاريخ 14 تا 16 آوريل 1998 منجر 
به مرگ 110000 رأس دام شد. در توفان گرد 
ــه روزة نوامبر 1910 در شمال غربي  و غبار س
تركمنستان، 29000 از 30000 گاوي كه در آن 
منطقه چرا مي كردند، كشته شدند. اثر ثانوية اين 
پديده، تخريب مراتع گراس بود كه باعث شد 
هزاران رأس ديگر از گوسفندان، بزها،گاوها و 

اسبان در زمستان بعدي بميرند.
ــل توفان هاي گرد  ــعه يا تعدي براي توس
ــمار  ــار، بارندگي يك عنصر حياتي به ش و غب
مي رود. رطوبت سطحي زمين، پوشش گياهي، 
ــنگ ها و قابليت  ــي س ــاي هواديدگ فرايند ه
سكنا گزيني انسان در يك منطقه تحت تأثير 
بارندگي قرار دارد. زماني چنين پنداشته مي شد 
كه توليد گرد و غبار در مناطق نيمه خشك (با 
ــت ميلي متر) به  ــن بارش صد تا دويس ميانگي
ــنگ ها و توليد  دليل فرايند هاي هواديدگي س
ــه اي و برهم  ــوبات ريز رودخان و تمركز رس
ــطحي براي فعاليت هاي  ــوب س زدن اين رس
كشاورزي بيشتر از مناطق خشك يا فراخشك 
ــان  ــات اخير نش ــه تحقيق ــت، در حالي ك اس
ــد قوي ترين منبع توليد گرد و غبار در  مي دهن
ــيارة زمين، گودال بودِلِه20 با ميانگين بارش  س
ــت (شكل2).  ــاالنه كمتر از ده ميلي متر اس س
وقوع خشك سالي ها نقش عمده اي در افزايش 
ــد. در اياالت  ــرد و غبار بازي مي كنن توليد گ
متحدة آمريكا توليد گرد و غبار در طول دورة 
ــالي به طور قابل مالحظه اي افزايش  خشك س
ــي مقادير كوچك رطوبت خاك،  مي يابد. حت

ــدت محدود مي كند.  ــايش بادي را به ش فرس
انتشار گرد و غبارهاي بهاري در آريزونا نشان 
داده است كه النينوهاي مرطوب فصل پاييز و 

زمستان كاهش پيدا كرده اند.

پوشش گياهي و گرد و غبار
عالوه بر شرايط هواشناسي كه قبًال مورد 
ــطحي زمين با  ــرار گرفت، عوامل س بحث ق
ــي و مكاني خود، در  ــر پذيري ذاتي زمان تغيي
تعيين ميزان انتشار گرد و غبار اهميت بسزايي 
ــش گياهى و الگوي فصلي آن در  دارند. پوش
ــعة گرد و غبار مهم است. تقويت  كنترل توس
ــش گياهي موجب پايداري سطح و در  پوش
ــادي و گرد و غبار  ــايش ب نتيجه كاهش فرس
ــود. گياهان زبري سطح را افزايش و در  مي ش
ــرعت باد را كاهش مي دهند. سيستم  نتيجه س
ــة گياهان ذرات خاك را به هم چسبيده  ريش
ــايه، رطوبت خاك  نگه مي دارند و با ايجاد س
ــد و بدين  ــت افزايش مي دهن ــور موق را به ط
ترتيب قشر سطحي و خاك را تثبيت مي كنند 
ــترده،  و از حركت باز مي دارند. در مقياس گس
ــان  ــي وقوع توفان هاي گرد و خاك نش بررس
مي دهد كه بيشترين وقوع آن ها در مناطق بسيار 
ــك با زمين لخت ( شصت تا هشتاد روز  خش
ــال)، پس از آن مناطق با پوشش گياهان  در س
ــت تا سي روز در سال) و سپس  بوته اي ( بيس
ــال) صورت  چمنزارها (دو تا چهار روز در س
ــتادتر21 و همكاران، 2003).  مي گيرد (انگلس
فعاليت توفان هاي گرد و غبار با شاخص سطح 
ــرگ رابطة معكوس دارد. از اين رو با از بين  ب
رفتن پوشش گياهي، انتشار گرد و غبار افزايش 
مي يابد. در بخش هاي مركزي و شمالي شرقي 
چين، كاهش پوشش گياهي در بهار با فراواني 

توفان هاي گرد و غبار همراه است.

آثار گرد و غبار بر اكوسيستم هاي 
دريايي و زميني

ــا همة زيان هايي كه براي گرد و غبار در  ب
باال بدان اشاره شد، در پاره اي موارد اين پديده 
منافعي هم دارد. گرد و غبار حاوي مواد معدني 
كه بر سطح زمين فرو مي ريزند، در طول مسير 
ــاير ريزمغذي هاي ديگر را به  حمل، آهن و س
اكوسيستم هاي زميني و دريايي مي افزايند. در 
اقيانوس ها، ذرات معدني آئروسل ها بهره وري 
زيستي را افزايش مي دهند. نقل و انتقال گستردة 
ــار، مواد مغذي  ــوي مواد معدني گرد و غب ج

ــراي زندگي فيتوپالنكتون ها ( گياهان  خوبي ب
ــطح دريا) و زئوپالنكتون ها  ــناور بر س ريز ش
ــطح دريا) فراهم  ــناور بر س (جانوران ريز ش
مي كند. اين موضوع براي مناطقي از اقيانوس ها 
ــودن از رودخانه ها مواد  ــت دور ب ــه به جه ك
مغذي كمتري دريافت مي كنند، اهميت بسزا 
ــر23  ــفاي22، 1999؛ بيك ــك و پوس دارد( بوِس
ــراي مثال، گرد و غبار  و همكاران، 2006). ب
جنوب صحرا، يك منبع مهم مواد مغذي براي 
ــمالي به حساب مي آيد.  اقيانوس آتالنتيك ش
ــيع از  ــي نيز در دامنه اي وس ــتم زمين اكوسيس
ــود.  مزاياي حركت گرد و غبار بهره مند مي ش
ــازون و بهره وري از  حاصل خيزي حوضة آم
جنگل هاي انبوه آن، مديون نقل و انتقال چهل 
ــت كه هر سال از  ميليون تن گرد و غباري اس
ــود. حدود نيمي از  صحرا به آنجا منتقل مي ش
اين گرد و غبار از گودال بودله واقع در شمال 
شرقي درياچة چاد حاصل مي شود (شكل 2).

ــطحي جنگل هاي باراني به طور  خاك س
ــك كم عمق، داراي مواد مغذي كم و فاقد  تيپي
ــدن به  ــته ش مواد معدني محلول به علت شس
 وسيلة باران هاي سنگين است. بخشي از گرد 
و غباري كه به آنجا مي رسد سبب تعادل مواد 
ــدن  ــود و به بارور ش ــذي آن منطقه مي ش مغ
ــتر حوضة آمازون كمك مي كند (كورِن24  بيش
ــكاران، 2006). وقايع گرد و غبار بيابان  و هم
ــم ها  همچنين مقادير زيادي از ميكروارگانيس
ــق مي كند و  ــه جو زمين تزري ــا را ب و گرده ه
ــت كه چنين وقايعي ممكن است  بديهي اس
ــترش دامنة  ــي در انتقال پاتوژن ها يا گس نقش
ــن موجودات  ــاي حياتي بعضي از اي جغرافي
بازي كند (كلوگ 25 و ِگريفين، 2006). حمل 
ــت  ــل پاتوژن ها از اين نظر كه ممكن اس و نق
به گسترش بيماري هاي گياهي و حيواني بين 
قاره اي كمك كند به عنوان يك نگراني خاص 

گرد و غبار به حساب مي آيد. 
ــا انتقال و  ــار جنوب صحرا ب ــرد و غب گ
ــپورهاي حامل بيماري مي تواند  گسترش اس
ــير طبيعي  ــك عمل دخالت در س به عنوان ي
اكوسيستم ها به حساب آيد. اين وضعيت گاهي 
ــواحل مرجاني درياي  مي تواند سرزندگي س
كارائيب را كاهش دهد. تا امروز، هيچ گزارش 
ــده اي از بيماري هاي عفوني انسان در  تأييد ش
ــرد و غبارهاي انتقالي بيابان كه از  ارتباط با گ
راه دور منتقل شده باشند، وجود ندارد. با اين 
حال، نمونه هاي گرفته شده از هواي كارائيب 
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ــان مي دهد كه در طول رويدادهاي گرد و  نش
غباري آفريقايي، تعداد ميكروارگانيسم هاي نقل 
و انتقال يافته به وسيلة هوا در مزارع، دو تا سه 

برابر بيشتر از زمان هاي معمولي است.

ــرد و غبار مناطق جنوب و جنوب  3. گ
غرب ايران

قرار گرفتن ايران بين سرزمين هاي پهناور 
ــمال، درياي مديترانه در غرب،  سيبري در ش
بيابان هاي آفريقا و عربستان در جنوب غربي و 
درياي عرب26 و سرزمين هندوستان در شرق 
ــبب شده است كه هر يك از اين مناطق در  س
دورة معيني از سال آب و هواي ايران را تحت 
تأثير قرار دهند. براي مثال، فرابار سرد سيبري 
در زمستان هواي سرد و سوز آوري را به ايران 
ــتد، هواي مرطوب مديترانه به وسيلة  مي فرس
سيكلون ها و موج هاي بادهاي غربي در دورة 
سرد سال وارد كشور مي شود، رطوبت خليج 
ــال به  ــگال و درياي عرب در دورة گرم س بن
ــرانجام  ــد و س ــور مي رس نواحي جنوبي كش
ــتان و آفريقا در فصل  ــاي گرم عربس بيابان ه
ــمت هاي جنوب و جنوب غربي  تابستان قس
ــور را تحت نفوذ خود در مي آورند. تأثير  كش
بيابان هاي عربستان و آفريقا در ايران، حاكميت 

شرايط خشكي در تمام سال است. 
ــك جمع بندي كلي مي توان اين طور  در ي
ــتان و  ــت كه با افزايش دما در اواخر زمس گف
اوايل فصل بهار در شبه جزيرة عربستان، دماي 
هواي مجاور سطح خاك افزايش پيدا مي كند و 
اين افزايش دما موجب بروز تالطم و وزش باد 
در اليه هاي زيرين اتمسفر مي شود. اگر سرعت 
ــتانة جدايش پذيري  ــرعت آس وزش باد از س
ــتانة فرسايش27 فزوني  خاك يا به عبارتي آس
گيرد، مقادير قابل توجهي ذرات خاك از بستر 
خود جدا مي شود و ذرات ريز آن ها به صورت 
ــد.  ــرد و غبار به داخل جو وارد خواهند ش گ
ــن نوع ناپايداري در منطقه اي مانند  چنانچه اي
ماسه زار بزرگ ربع الخالي در صحراي عربستان 
روي دهد، مقادير زيادي از ذرات مجزاي رس 
ــتر خاك خشك صحراي  و ليمون كه در بس
مذكور به وفور وجود دارند، وارد جو مي شوند 
ــاك را ايجاد  ــرد و خ ــاي عظيم گ و توفان ه
ــال هاي  مي كنند. بروز پديدة گرد و غبار در س
ــور  اخير در مناطق جنوب و جنوب غرب كش
ــكالت فراواني براي ساكنان  كه همراه با مش
ــور بوده است، سرانجام دامنة  اين خطه از كش

گسترده تري مي يابد به طوري كه گاهي بسياري 
ــق مركزي از جمله پايتخت ايران را با  از مناط
ــتره اي  ــي بالغ بر 52 ميليون نفر و گس جمعيت
به مساحت تقريبي يك ميليون كيلومتر مربع 
ــور تحت تأثير قرار مي دهد. اگرچه در  از كش
ــأ آن در خارج  ــورد بروز اين پديده كه منش م
از مرزهاي كشور است اظهار نظرهاي فراواني 
ــت، اما تا زمان انجام تحقيقي مستند  شده اس
ــتفاده از تصاوير ماهواره اي و اطالعات  با اس
محلي از محيط طبيعي منطقة تحت تأثير، فقط 
ــوان در خصوص چگونگي  تا حدودي مي ت
بروز اين پديده اظهار نظر كارشناسي كرد. براي 
آشنايي بيشتر با موضوع، مي توان اين پديده را 
از نگاه دو گروه اقليم شناسان و اكولوژيست ها 

مورد بررسي قرار داد.

1. اقليم شناسان شكل گيرى پديدة گرد و 
ــال هاى اخير چندبار اتفاق  غبارى را كه در س
ــاك ايران را  ــاد و بخش هاى عظيمى از خ افت
دربرگرفت، ناشى از جابه جايى فرابارى مى دانند 
ــمه گرفته و به  ــتوايى سرچش كه از مناطق اس
مناطق جنبى در سرزمين هاى بيابانى هم جوار 
ــت. اين فرابار قوى حجم زيادى از  رسيده اس
ريزگردها را از بيابان هاى وسيع جنوب غرب 
ــى دو هزار كيلومترى در  ــيا كه تقريباً قوس آس
ــتان را دربرمى گيرد به ارتفاع  شبه جزيرة عربس
باالى الية تروپوسفر منتقل و سپس يك جريان 
انرژى قوى ديگر انبوه ريزگرد را به عرض هاى 
باالتر انتقال مى دهد. وقتى انرژى جريان افقى 
ــفر رو به كاهش گذارد،  ارتفاع باالى تروپوس
ــر مناطقى حتى  ــوه ريزگرد را ناگهان بر س انب
دوهزار و پانصد كيلومتر دورتر از خاستگاه اين 
ــده فرومى بارد. آن ها همچنين معتقدند كه  پدي
اين، يك پديدة نادر اقليمى است كه دست كم 
ــته با اين شدت رخ داده و  در چند قرن گذش
شايد حتى در ده هزار سال گذشته هم رخ نداده 

باشد (كرمى، 1388).
نمونة عينى ديگر از اين توفان هاى گرد و 
ــتم ماه مه 1988 در  خاك در تاريخ هفتم و هش
اروپا اتفاق افتاد. در اين واقعه بيش از دويست 
ــن از ذرات گرد و غبار صحرا در غرب  هزار ت
ــين شد. سهم ناحية  اروپا در اثر بارندگى ته نش
ــط  ــس از اين بارش گل آلود به طور متوس پاري
ــود. اين  ــرم در كيلومتر مربع ب ــتاد كيلوگ هش
غبارهاى قرمزرنگ متشكل از ذرات ريز ماسه 
ــأ جنوب غربى الجزاير بودند. منشأ اين  از منش

ــط يك يا دو بار در سال  پديده كه به طور متوس
ــاط چندين پديدة  ــد، مربوط به ارتب رخ مى ه
هواشناسى است كه مقياس هاى جهانى و موقت 
گوناگون دارند. براى مثال، در ناحيه اى از بيابان 
صحرا در باالى سطح ماسه هاى بسيار ريز با گرد 
و غبارها، يك مركز فشار بسيار زياد وجود دارد 
كه موجب تسريع باد در سطح زمين و در نتيجه 
حمل آن ذرات مى شود. اين ذرات به وسيلة باد 
تا ارتفاع دويست الى هزار متر صعود مى كنند. در 
طى روز، پديده هاى جابه جايى ذرات به وسيلة 
باد تا ارتفاع چهارهزار مترى باال مى روند و در 
ــفر، ذرات به وسيلة چرخش  اليه هاى تروپوس
عمومى جو جابه جا مى شوند. اين جريان ها كه 
در فاصلة ارتفاعى بين دوهزار و چهارهزار متر 
ــأ  از غرب مى آيند، ذرات گرد و غبار را از منش
ــوب موريتانى و هوگار و نواحى اطراف به  جن
سوى شرق جابه جا مى كنند و در نتيجه، حركت 
ــد. از  ابرهاى گرد و غبار تا فلوريدا هم مى رس
اين نظر چند مورد پديدة گرد و غبار سال هاى 
ــت  اخير در عراق و ايران هم به دليل وقوع هش
ــال خشك سالى پى درپى در منطقه است كه  س
ــيع ميان دو رود دجله و فرات  ــت هاى وس دش
خشكيده اند و اين باد با عبور از اين منطقه مملو 
از گرد و خاك مى شود. طبيعى است كه با رفع 
ــالى، وزش باد عراق نيز خودبه خود  خشك س
بدون غبار مى شود، اما باد سمومى كه از عربستان 
بر جنوب خوزستان و نيز بوشهر مى وزد، احتماالً 

تا هزاران سال ديگر نيز خواهد وزيد.

از  ــى  برخ ــه  ك ــى  پيش فرض ــا  ام  .2
ــت ها و متخصصان محيط زيست  اكولوژيس
مطرح مى كنند، اين است كه پديدة مذكور ناشى 
ــت كه داراى محل  ــه اى اس از يك توفان ماس
برداشت، حمل و رسوب است. آن ها معتقدند 
كه اين، يك پديدة رايج است كه شدت آن در 
سال هاى اخير به علت خشك سالى ها و كاهش 
ــدن هورالعظيم و  ــش گياهى، خشك ش پوش
ــازى روى دجله و فرات فزونى گرفته  سدس
ــرات آن به عرض هاى  ــون دامنة تأثي و هم اكن
ــيده است. در همين زمينه، چند  باالتر نيز رس
ــت سازمان ملل  ــال قبل برنامة محيط زيس س
(UNEP) با انتشار گزارشى از وقايعى كه در 
سطح مجموعه تاالب هاى بين النهرين در حد 
فاصل بين دو كشور ايران و عراق رخ داده بود، 
به كشورهاى منطقه هشدار داد كه عواقب اين 
ــر از يك دهة آينده به يك  تخريب ها در كمت
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بحران تبديل خواهد شد. همان زمان سازمان 
ــار اين  ــت انتش ملل اعالم كرد كه اميدوار اس
گزارش به عنوان يك فراخوان براى كشورهاى 
منطقه و همسايگان دجله و فرات جدى تلقى 
ــرارى ارتباط هر چه  ــود و راه را براى برق ش
ــتر بين آن ها به منظور بهره بردارى عادالنه  بيش
ــع آب و برقرارى صلح و امنيت هموار  از مناب
ــفانه اين هشدارها از سوى هيچ  كند. اما متأس
يك از كشورهاى منطقه جدى تلقى نشد. در 
اين گزارش آمده است كه سدسازى و احداث 
ــى و آبيارى، نود درصد از  شبكه هاى زهكش
بزرگ ترين و زيباترين تاالب هاى خاورميانه را 
به بيابان و نمكزار تبديل كرده است. تاالب هاى 
بين النهرين در منتهااليه رودخانة كرخه و دجله 
ــته  ــال گذش ــرات قرار دارند. در چهل س و ف
ــد بزرگ روى  ــراق بيش از 32 س تركيه و ع
ــرات احداث كردند و  دو رودخانة دجله و ف
پروژه هاى بزرگ انتقال آب مانند كانال صدام 
ــعت اين مجموعه تاالب ها را به يك  نيز، وس

دهم مقدار طبيعى خود تقليل داد.
ــاخت سد در حوضة آبريز  ايران نيز با س
كرخه، ورودى آب هورالعظيم را كاهش داده 
ــال 1977  ــن ترتيب اگرچه تا س ــت. به اي اس
سدها و كانال هاى آبيارى متعددى در حوضة 
ــز دجله و فرات در ايران و تركيه و عراق  آبري
و سوريه ساخته شد، اما عمدة تغييرات رخ داده 
در بين النهرين از سال 1977 آغاز شد. هر چند 
افكار عمومى فاجعة نابودى بين النهرين را تنها 
به حكومت صدام حسين در دهة 90 ميالدى 
نسبت مى دهد، اما گزارش سازمان ملل نشان 
ــترين سهم را در  مى دهد كه دولت تركيه بيش
سدسازى و مسدودكردن جريان آب دجله و 
ــت. طرح هاى مديريت منابع  فرات داشته اس
آب دجله و فرات در تركيه از سال 1977 آغاز 
ــال 1989 در قالب اين برنامه 22  ــد و تا س ش
سد و 19 نيروگاه آبى ساخته شد كه آب مورد 
نياز 1/7 ميليون هكتار از اراضى كشاورزى را 
با حجم ذخيرة مخزنى 32 ميليارد مترمكعب 

تأمين مى كرد.
ــال 1992 سد  در قالب همين پروژه در س
آتاتورك با حجم مخزن 30 ميليارد متر مكعب 
ــنليورفا28 احداث  به همراه تونل انتقال آب س
شد. مهم ترين سازة انسان ساخت روى دجله 
نيز سد ايليشو29 در تركيه است. مى توان گفت 
عمدة تغييرات تاالب هاى بين النهرين در فاصلة 
ــال هاى 90 تا 95 ميالدى به وقوع پيوست  س

به طورى كه در اين زمان از 3121 كيلومتر مربع 
هور مركزى تنها 98 كيلومتر مربع باقى ماند كه 
ــان مى دهد حدود 97 درصد آن در مدت  نش

پنج سال از بين رفته است (7).

ــا پديدة  ــه ب ــاى مقابل راهكاره
بيابان زايى

ــد،  ــور كه در باال توضيح داده ش همان ط
ــان، مناطق بين النهرين و  بسيارى از كارشناس
ــم در عراق را عامل اصلى و  تاالب هورالعظي
ــار معرفى كرده و  ــأ توفان هاى گرد و غب منش
تعدادى ديگر نواحى ربع الخالى (بيابان بزرگ 
ــأ اين توفان ها دانسته اند. به  عربستان) را منش
نظر مى رسد تا انجام تحقيقى مستند، مى توان 
با بررسى تصاوير ماهواره اى به ويژه آن هايى كه 
روزانه وضعيت آب وهوايى را رصد مى كنند به 
ــأ و منابع اصلى توليد گرد و غبار و مسير  منش
ــورهاى تحت تأثير  حركت آن ها در پهنة كش
ــدن بخش عظيمى از  پى برد. گرچه خشك ش
نيزارهاى هورالعظيم در سال هاى جنگ ايران و 
عراق به علت انحراف آب رودخانه هاى دجله 
ــدها و بندهاى  ــرات و همچنين ايجاد س و ف
فراوان به وسيلة تركيه و عراق در باالدست اين 
دو رودخانة بزرگ مى تواند بستر مناسبى براى 
منشأ گرد و غبار باشد (ظاهراً بخش مهمى از 
ــمه  توفان  5 ژوالى 1988 از اين منبع سرچش
ــران و عراق را  ــيارى از مناطق اي گرفت و بس
تحت تأثير قرار داد)، ولى نمى توان بيابان هاى 
ــتان و ساير اراضى خشك و  ربع الخالى عربس
بدون پوشش گياهى مناطق اطراف خليج فارس 
ــوان منبع اصلى توليد  و درياى عرب را به عن
ــت. از  ــر دور داش ــار از نظ ــرد و غب ذرات گ
اين رو به نظر مى رسد براى منشأ يابى و تعيين 
ــاى مقابله با اين پديده به برنامه هاى  راهكاره
كوتاه مدت و درازمدت و چه بسا سياسى نياز 
باشد. از جملة اين راهكارها مى توان به موارد 

زير اشاره كرد. 
ــواره اى موجود  ــى تصاوير ماه  بررس
ــورهاى عراق،  ــار در كش ــدة گرد و غب از پدي
عربستان و ايران نشان مى دهد كه در طول چند 
ــال گذشته اين پديده كم وبيش وجود داشته  س
ــتردگى آن ها آن چنان  ــت، اما بزرگى و گس اس
ــيارى  ــت كه مثل توفان هاى اخير بس نبوده اس
ــور را تحت تأثير قرار دهد.  ــتان هاى كش از اس
بنابراين بايد گفت پديدة گرد و غبار سال هاى 
ــه پديده هايى بوده كه دامنة عمل  اخير از جمل

وسيعى داشته است و مسلماً كارهاى ضربتى 
ــر نيست، مگر با  و آنى براى مقابله با آن ميس
كمك كشورهاى درگير و همكارى سازمان هاى 
بين المللى. مهم ترين و اساسى ترين كار، رعايت 
حقابة طبيعى تاالب هاى بين النهرين به وسيلة 
كشورهاى هم جوار است كه راهكار آن سياسى 
است و نياز به برقرارى ارتباط هر چه بيشتر بين 
آن ها به منظور بهره بردارى عادالنه از منابع آب 
ــته ترين راهكارها  دارد. از اين رو يكى از شايس
ــه وزارت  ــه و عراق (و البت راضى كردن تركي
نيروى ايران - سد كرخه) است تا حقابة طبيعى 
ــازند؛  ــده را مجدداً برقرار س تاالب هاى ياد ش
رخدادى كه افغان ها هم در هامون تكرار كردند. 
ــت خارجه و  ــن مورد نقش فعال سياس در اي

سازمان هاى مسئول مى تواند كارساز باشد.
 با استفاده از تجربيات ايران در استفاده 
ــيميايى براى تثبيت ماسه هاى  از مالچ هاى ش
روان كه قبًال در مناطق حساسى مانند اطراف 
ــا اطراف فرودگاه هاى  چاه هاى نفت و گاز ي
ــت، مى توان با  ــور به كار گرفته شده اس كش
ــارة منابع طبيعى و  ــه اى همه جانبه درب مطالع
ــت و البته شناسايى دقيق مناطق  محيط زيس
ــار به عنوان يك  ــت يا تغذية گرد و غب برداش
ــدت در منطقة مذكور،  كار ضربتى و كوتاه م
تاحدودى نيز از اين شگرد استفاده كرد. بايد 
ــيع مناطق  ــد با توجه به عرصة وس متذكر ش
ــگرد فقط  ــتفاده از اين ش ــور، امكان اس مذك
ــراى نقاطى كه باعث تغذية مجدد  مى تواند ب
ــوند صورت گيرد كه در  اين ريزگردها مى ش
ــايد بتواند فقط تاحدودى از  اين صورت ش
غلظت گرد و غبار بكاهد، ولى يقيناً نمى تواند 
اين توفان هاى گرد و غبار را كاهش دهد. بايد 
گفت راهكارهاى نهال كارى و درخت كارى 
ــدگان در  ــب بعضى اظهارنظركنن كه از جان
ــده و مى شود در كوتاه مدت  رسانه ها ارائه ش
ــت، زيرا چند سالى نياز است تا  كارساز نيس
كارهاى بيولوژيكى بتوانند نقش خود را ايفا 

كنند.
ــمه هاى  ــا توجه به اينكه اغلب چش  ب
ــتان،  ــورهاى عربس توليد گرد و غبار در كش
ــوريه (در رتبة نخست) و امارات  عراق و س
ــران و برخى  ــى، قطر، كويت، اي متحدة عرب
ــمال آفريقا (در رتبة دوم)  ــورهاى ش از كش
ــزان اثر هر  ــدن مي واقع اند، براى مشخص ش
ــده در توليد و پراكنش  ــك از مناطق ياد ش ي
ــته است با بررسى  ريزگردها به ايران، شايس
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پى نوشت ها

1. desertification; desertization
2. degradation
3. Le Houerou
4. Sefe
5. Warren
6. Abahussain
7. Dust Storm

8. Sand Storm
9. Knight
10. Griffin
11. Total Ozone Mapping Spectrometer 
(TOMS)
12. Goudie
13. Tegen
14. Off - road
15. Liu
16. Kar & Takeuchi
17. Chun
18. Meng
19. Lu
20. Bodele Depression
21. Engelstaedter
22. Buseck & Posfai
23. Baker
24. Koren
25. Kellogg
26. درياى عرب، پاره اى است از شمال اقيانوس هند، 
ميان شبه جزيزة عربستان و هند. اين دريا در شمال به 

درياى عمان و خليج فارس مى پيوندد.
27. threshold wind velocity at deflation
28. Sanliurfa
29. Ilisu
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تصوير آوريل 2000، تيم علوم Toms ناسا در مركز 
پروازهاى فضايى گودارد.

ــوبات بر جاى مانده در استان هاى تحت  رس
تأثير و مطالعات مينرالوژيكى، اقدام به منشأيابى 
كرد. بدين ترتيب، سهم و مسئوليت هر كشور 
ــخص مى شود.  در بروز بحران پيش آمده مش
افزون بر آن، با توجه به تصويربردارى هاى 24 
ساعته از زمين توسط سنجنده هاى موجود در 
فضا، يافته هاى حاصل را مى توان با استفاده از 
تكنيك دورسنجى، مورد آزمون قرار داد. بايد 
ــرد كه براى يك تحقيق  ــن نكته را اضافه ك اي
علمى مستند به منظور بررسى علل وقوع اين 
توفان ها داده هاى حدود ده سال در بخش هاى 
ــى، از جمله بررسى شرايط  مختلف هواشناس
ــخ وقوع  ــت (در تاري ــق برداش ــى مناط دماي
توفان ها) همچنين شرايط دمايى در دو طرف 
خليج فارس كه سبب پيدايش اختالف فشار و 
در نتيجه وزش باد مى شود و شرايط رطوبتى 
مناطق برداشت، ميزان و شدت باد و نزوالت 
آسمانى و مطالعات زمينى مورد نياز، الزم است 
و اين مورد مى تواند در رديف برنامة درازمدت 

قرار گيرد.
 تأسيس يك مركز تحقيقاتى ويژه براى 
جست وجوى تكنيك ها و روش هاى علمى و 
عملى كنترل ماسه و پايش مداوم شرايط آب 
ــت -  ــى دقيق تغييرات زيس و هوايى و بررس
محيطى منطقه ضرورى به نظر مى رسد. معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى كه رسالت 
ــت  اصلى آن كمك به تحقيقات كاربردى اس
ــم در اختيار دارد، مى تواند  و بودجة كالنى ه
ــن زمينه به كمك مراكز تحقيقاتى جهاد  در اي
ــاورزى و دانشگاه هاى مادر در استان هاى  كش

تحت تأثير بشتابد.
 جلب توجه سازمان هاى بين المللى و 
لزوم همكارى كشورهاى منطقه و تحت تأثير 
پديدة گرد و غبار در انجام طرح هاى عمرانى 
و توجه به تبعات زيست محيطى آن مى تواند 
در شمار راهكارهاى اساسى و درازمدت قرار 

گيرد.
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: تاالب ها  
 گنجينه هاى ناشناخته
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مقدمه
حيات روى كرة زمين وابسته به آب است. در ميان ذخاير آبى موجود در 
جهان، تاالب ها، كه از آن ها به عنوان شاهكارهاى خلقت خداوند ياد مى شود، 
به دليل داشتن استعدادهاى منحصربه فرد از جايگاه ويژه اى برخوردارند و در 
سالمت و حفظ تعادل  كرة زمين نقش بسزايى ايفا مى كنند و قدمت تاالب ها 
ــت و مى توان آن ها را بر روى كرة زمين، از  نزديك به قدمت كرة خاكى اس

استوا تا نزديك قطب، يافت.
تاالب ها از جمله مولدترين محيط هاى جهان اند. آن ها گهواره هاى تنوع 
زيستى دنيا هستند كه با فراهم ساختن آب و قابليت زادآورى اوليه، نقش 
مهمى در بقاى گونه هاى بى شمارى از گياهان و جانوران وابسته به خود ايفا 
مى كنند (مرشدى، 1389)، همچنين به تجديد ذخيرة آب هاى زيرزمينى 
ــى عمل مى كنند  ــى براى آلودگى هاى طبيع ــك و به عنوان فيلترهاي كم

(جى بارنس1، 1998).
ــادى برخوردارند كه از جملة  ــتم ها از ارزش اقتصادى زي اين اكوسيس
آن ها مى توان تأمين آب، شيالت (بيش از دو سوم برداشت محصول ماهى 
جهان وابسته به سالمت مناطق تاالبى است)، زراعت (از طريق حفظ آب و 
نگهدارى مواد غذايى حاصل از دشت هاى غرقابى)، توليد چوب، منبع انرژى 
لجنى و گياهى، چشم انداز تفريحى و گردشگرى، پشتيبانى از تنوع گستردة 
حيات وحش و حفاظت ميليون ها نفر از عواقب فاجعة بارسيل ها، طوفان ها و 

امواج دريا را نام برد (رسالة گروه كشاورزى اياالت متحده2، 1982).
ــى از ميراث فرهنگى بشر خواص  عالوه بر اين، تاالب ها به عنوان بخش
ويژه اى دارند، از اين جهت كه با باورهاى جهان شناختى و مذهبى آدميان 
رابطه دارند، منشأ تعالى زيبايى شناختى هستند و شالودة سنن مهم بومى را 

تشكيل مى دهند (اِرى و همكاران3، 2000).
ــر، آنا اداتيگا4 در دوم فوريه 2008 به  پيام دبيركل كنوانسيون رامس

مناسبت روز جهانى تاالب: 
وقتى ما باتالق ها، لجنزارها، تورِبزارها، رودخانه ها و درياچه ها، مناطق 
ساحلى، صخره هاى مرجانى يا شاليزارهاى برنج را بررسى مى كنيم، متوجه 

مى شويم كه تاالب ها و اكوسيستم هاى آبى در فراهم كردن آب پاك، حفظ 
تنوع زيستى، كاهش تأثير تغييرات آب و هوايى، تجديد آب هاى زيرزمينى، 
ــيارى منابع ديگر نقش بنيادى دارند كه خدمات  ــيالب ها و بس كنترل س

اكوسيستمى ناميده مى شوند (محمدى جامى، 1388).

كليدواژه ها: تاالب، آبگير، باتالق، مانداب، مرداب، خالش، خلنگزار، 
لشاب، تاالب مصنوعى، آب بندان، تنوع زيستى، كنوانسيون رامسر

تعريف تاالب
در فرهنگ دهخدا كلمة كول يا كوالب معادل تاالب به كار رفته است. 
برخى كلمة تاالب را متشكل از دو كلمة «تال» و «آب» مى دانند كه كلمة 
تال در زبان هندى به معناى آبگير يا رشته است كه به علت حالت گسترش 
نهر در البه الى نيزارهاى اطراف تاالب، با اين واژه مرتبط شده است. با اين 
همه، واژة تاالب هنوز در نزد افكار عمومى، جايگاه علمى، مناسب و تعريفى 
ــخص ندارد. بسيارى از مردم، تاالب ها را مناطقى دور  شناخته شده و مش
ــترس مى دانند كه محل تكثير انواع حشرات و بسيارى از ناقل هاى  از دس
بيمارى است. در لغت نامه هاى فارسى و مقاالت علمى مختلف نيز واژة تاالب 
ــده و مورد بحث قرار گرفته كه در زير به  به صورت هاى گوناگون تعريف ش

چند مورد اشاره شده است:
ــر، توربزار (پيتزار)، بركه هاى مصنوعى يا طبيعى كه  مناطق مردابى، آبگي
ــيرين، لب شور يا شور  ــاكن يا جارى، ش به طور دائم يا موقت داراى آب س
مشتمل بر مناطقى از آب هاى دريايى كه عمق آب هنگام پايين ترين جزر، 
بيش از شش متر نباشد (كنوانسيون حفاظت از تاالب هاى جهان، 1349).

تاالب، نمونه اى از مظاهر طبيعى خدادادى است كه در روند پيدايش، خاك 
آن در اثر تماس با آب هاى سطحى و زيرزمينى به صورت اشباع شده درآمده 
و در طى يك دورة كافى و شرايط عادى محيطى تشكيل شده و داراى توالى 
ــت. اين مجموعه داراى جوامعى از گياهان و جمعيت هايى از  ــتى اس زيس

فرزانه درخشان بابايى، كارشناس ارشد جغرافيا
دكتر عزت اله قنواتى، دانشيار و عضو هيئت علمى دانشگاه خوارزمى
دكتر منيژه قهرودى تالى، دانشيار و عضو هيئت علمى دانشگاه خوارزمى
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جانوران ويژه است كه امكان سازگارى در چنين نقاطى را دارند (كميسيون 
تاالب هاى كشور، 1362).

هر منطقه اى كه در آن نيزار، آب، پرنده، ماهى، چمنزار و موجودات بهره مند 
ــتم آن يك روند  ــود كه اكوسيس ــد تاالب ناميده مى ش از آن، موجود باش
تكاملى دارد و منتهااليه جنگل واقع مى شود و دخل و تصرف در هر منطقة 
آن موجب جلوگيرى از رشد تكاملى آن مى شود (شوراى عالى كشاورزى و 

امور روستايى، 1367).
تاالب از نظر لغوى متشكل از دو كلمة تال و آب و به معناى اراضى خيس 
است. اصل لغت هندى و به مفهوم آبگير است و به درياچه اى كم عمق كه 
به ويژه در يك شنزار يا در ميان شن هاى ساحلى به وجود آمده باشد، گفته 

مى شود (منورى، 1369).
ــت   ــكيل دهندة محيط زيس ــت كه آب عامل اصلى تش تاالب، محيطى اس
ــكل مى گيرند كه  ــد. تاالب ها معموالً زمانى ش ــورى و گياهى آن باش جان
پهنة آب در سطح زمين يا در نزديكى سطح زمين باشد (باقرزاده كريمى، 

.(1385
ــازگان هاى بى نظيرى  ــاس تعريف هاى ارائه شده تاالب ها بوم س براس
ــناختى منحصربه فردند و به خوبى  ــتند كه از لحاظ ويژگى هاى بوم ش هس
مى توان آن ها را از بوم سازگاران ديگر جدا ساخت. آب و خاك شرايط خاص 
ــرايط از يك طرف امكان رويش هر گياه و زيست هر  خود را دارند. اين ش
جاندارى را ميسر نمى سازد و از طرف ديگر، گونه هاى زيستى بى نظيرى را 
كه بعضى از آن ها در هيچ يك از زيستگاه هاى ديگر طبيعت يافت نمى شوند، 
پرورش مى دهد. شرايط زيست محيطى حاكم بر تاالب، دسترسى انسان را 
به آن مشكل و گاهى غيرممكن كرده و به اين ترتيب، بكرترين جلوه هاى 

زيباى طبيعت را به وجود آورده است (نجارى، 1389).

سير تاريخى حفاظت از تاالب ها در ايران و جهان
تالش هاى جهانى در حمايت از تاالب ها، سال هاى بسيار به طول انجاميد 
ــر با بخشى از واقعيت ها و ارزش هاى نهفته و غنى تاالب ها آشنا شود.  تا بش
ــناختى، دور از دسترس بودن و وجود رموز زيستى  پيچيدگى روابط بوم ش
فراوان در بسيارى از نقاط تاالبى جهان، روند شناخت آن ها را با مشكل مواجه 
ــاخت، تا اينكه از سال 1970 به بعد، تحول بزرگى در بررسى مسائل  مى س
زيست محيطى تاالب ها شكل گرفت. بيشتر تحقيقات و تالش هاى انجام شده 
ــناخت ويژگى هاى كلى تاالب ها بود و  ــال هاى مذكور در ارتباط با ش در س
مطالعات تخصصى كمترى صورت مى گرفت. گرچه هنوز هم فهرست كاملى 
ــترس نيست و موجودات  از پرندگان، آبزيان و گياهان مناطق تاالبى در دس
زندة بسيارى از تاالب ها ناشناخته مانده  اند، ولى اين اقدام ها خود، گامى مؤثر 

در مطالعات كامل تر و جامع تر بعدى به شمار مى آيند. 
ــى در حمايت از تاالب ها،  ــن اقدامات مؤثر و هماهنگ جهان از اولي
تشكيل كنوانسيون حفاظت از تاالب هاى جهان (كنوانسيون رامسر) 
بود كه در دوم فوريه 1971 (برابر با 13 بهمن 1349) به ميزبانى دولت 
ــنايى بشر با ويژگى هاى منحصر به  ــهر رامسر با انگيزة آش ايران و در ش
ــاركت جهانى در حفاظت از تاالب ها شكل گرفت. تا  فرد تاالب ها و مش
به امروز 118 كشور جهان به اين كنوانسيون بين المللى ملحق شده اند. 
ــاليان متمادى از فعاليت خود توانسته است  ــيون رامسر طى س كنوانس
ــن جلب نظر افكار عمومى، جهانيان را از تأثير و اهميت قابل توجه  ضم

ــان و بقاى موجودات زنده آگاه سازد  اين جلوه هاى بديع در زندگى انس
ــترش دهد،  ــان را در همكارى با اين نهاد گس ــورهاى جه و رغبت كش
به گونه اى كه اگر در سال 1349 فقط تعداد معدودى از كشورهاى جهان 
ــور) عضو اين كنوانسيون بودند، امروزه براساس آخرين  (حدود 18 كش
ــت و در  ــور افزايش يافته اس ــات موجود، تعداد اعضا به 118 كش اطالع
ــاحتى بالغ بر 71 ميليون هكتار در دفتر  مجموع 1015 تاالب را با مس
ــيون به ثبت رسانيده اند. در اين ميان كشور ايران به عنوان اولين  كنوانس
ــيون رامسر، 19 تاالب خود را  ــور آسيايى عضو و بنيان گذار كنوانس كش
ــاحتى در حدود 1409240 هكتار در اختيار اين كنوانسيون قرار  با مس

داده است.
ــيس همواره كوشيده است با برگزارى  اين نهاد بين المللى پس از تأس
منظم جلسات كنوانسيون در كشورهاى مختلف عضو، مسائل و مشكالت 
ــى قرار دهد و  ــت محيطى تاالب ها را در اقصا نقاط جهان مورد بررس زيس
راه حل هاى ممكن را در حمايت و حفاظت هرچه بيشتر اين بوم سازگان هاى 
طبيعى پيشنهاد كند. كنوانسيون سعى دارد با توسعة اين تفكر كه تاالب ها 
ــازندة منابع بزرگ اقتصادى،  ــتند، بلكه س محيط هاى كثيف و بدى نيس
ــور به شمار مى آيند، تخريب مردم را از  فرهنگى، عملى و تفريحى هر كش

خسارات جبران ناپذير ناشى از آن ها آگاه سازد.
I.U.C.N و I.W.R.B از مؤسسات بين المللى معتبر ديگرى هستند 
ــابقة طوالنى در حمايت از منابع طبيعى، تاالب ها و حيات پرندگان  كه س
جهان دارند. اين سازمان ها حتى در طى سال هاى اولية حيات كنوانسيون 
رامسر، آن را رهبرى كردند و همكارى تنگاتنگى با آن داشتند. هر يك از 
سازمان هاى مذكور به نوبة خود، تالش هايى را در سطح جهانى به مرحلة 
اجرا گذارده اند كه بخشى از اين تالش ها ويژة حمايت از تاالب ها بوده است.
ــه در حمايت از گونه هاى جانورى  از تالش هاى بين المللى ديگرى ك
ــورهاى  ــيارى از كش ــى بس ــت، هم انديش و گياهى تاالب ها مؤثر بوده اس
جهان در سال 1992 است كه به تشكيل كنوانسيونى به نام «كنوانسيون 
تنوع زيستى» انجاميد. به دليل تنوع  زيستى باال و منحصر به فرد گونه هاى 
ــى از فعاليت اين كنوانسيون به شناخت  موجود در تاالب ها، همواره بخش
موجودات زندة تاالب ها معطوف بوده است. سازمان يونسكو نيز برنامه اى را 
ــت تا تحقيقات بهترى را دربارة تنوع  با عنوان «تنوع» طرح ريزى كرده اس
زيستى تاالب ها به مرحلة اجرا بگذارند. هم انديشى بيش از 900 دانشمند از 

پيام دبيركل كنوانسيون رامسر، آنا اداتيگا4 در دوم فوريه 2008 به 

مناسبت روز جهانى تاالب: وقتى ما باتالق ها، لجنزارها، توِربزارها، 

يا  مرجانى  صخره هاى  ساحلى،  مناطق  درياچه ها،  و  رودخانه ها 

شاليزارهاى برنج را بررسى مى كنيم، متوجه مى شويم كه تاالب ها و 

اكوسيستم هاى آبى در فراهم كردن آب پاك، حفظ تنوع زيستى، 

زيرزمينى،  آب هاى  تجديد  آب و هوايى،  تغييرات  تأثير  كاهش 

كه  دارند  بنيادى  نقش  ديگر  منابع  بسيارى  و  كنترل سيالب ها 

خدمات اكوسيستمى ناميده مى شوند
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25 كشور جهان در چهارمين كنفرانس تاالب ها در كلمبو، گردهمايى بيش 
از 1000 نفر متخصص محيط زيست در اولين كنفرانس «تاالب ها و توسعه» 
در 1995 در مالزى و مشاركت بيش از 1500 دانشمند در دومين كنفرانس 
«تاالب ها و توسعه» از 50 كشور جهان در سال 1998 در سنگال، گوشه اى 
ــناخت، حفاظت، احيا، توسعه و  ــت كه پيرامون ش از ادامة  تالش هايى اس
بهره بردارى معقول از تاالب ها در سطح جهانى انجام گرفته است (نجارى، 
1382). در حال حاضر، مهم ترين مؤسسات جهانى كه به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم، مسائل مربوط به تاالب ها را دنبال مى كنند و اهتمام خاصى به 

حمايت از آن ها دارند، عبارت اند از:
اتحادية بين المللى حفاظت از طبيعت و منابع طبيعى (I.U.C.N)؛

 كنوانسيون رامسر (كنوانسيون تاالب ها و پرندگان مهاجر)؛
 كنوانسيون حفاظت از گونه هاى مهاجر (C.M.S)؛

 مركز بين المللى تحقيقات پرندگان آبزى (I.W.R.B)؛
 كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هاى گياهى و جانورى در معرض خطر 

انقراض (C.I.T.E.S)؛
.(I.C.B.P) شوراى بين المللى حفاظت از پرندگان 

انواع تاالب ها
باتالق 5

پهنه اى از زمين پست كه از رطوبت اشباع شده و معموالً رستنى هايى 
در آن روييده باشد و برخالف مانداب، پوشيده از آب نباشد. به تعريفى ديگر، 
باتالق ها به مناطق پست و سطحى اطالق مى شوند كه در طول سال يا در 
فصل هاى بارانى به دليل جريان آب هاى سطحى يا زيرزمينى كم و بيش از 
آب اشباع شده باشند. منابع آب موجود در باتالق ها غيرقابل استفاده و اغلب 

داراى امالح فراوان است.
مانداب6

قطعه زمين پستى كه از رطوبت اشباع  شده و معموالً رستنى هايى در 
ــت؛ يا زمين پست و مرطوبى كه گهگاه به زير آب مى رود و  آن روييده اس
به  دليل نفوذناپذيرى خاك و كمبود زهاب، از گل والى فراوان تشكيل شده 

است.
 مرداب7

آب هاى شور و كم عمقى كه به وسيلة زمين باريكى از دريا به طور كامل 
يا ناقص جدا شده باشند.

 خالش8
آبگيرى است كه رستنى هاى آن پوسيده باشد.

خلنگزار9
تاالب هايى به شكل خارستان.

لشاب10
تاالبى نيزارى است كه آب آن از گياه آكنده شده است و هواى كمى 

مى گيرد.
تاالب مصنوعى

ــت انسان  ــيل گيرى رودخانه ها و درياها به دس اين نوع تاالب براى س
ساخته مى شود.

آب بندان
گونه اى از تاالب هاى مصنوعى ساختة دست بشر براى پرورش ماهى و 

ذخيرة آب (محمدى جامى، 1388).

اهميت و كاركرد تاالب ها
ــمار زيادى اجزاى فيزيكى، بيولوژيكى يا شيميايى  هر نوع تاالب از ش
ــت. آب و خاك، گياهان و مواد غذايى معرف اين اجزا  ــده اس ــكيل ش تش
ــتند كه در پيوند با يكديگر در يك سيستم يكپارچه تاالب را به وجود  هس
مى آورند. فرايندهاى بين اجزا، كاركردهاى تاالب ها را به وجود مى آورند. از 

مهم ترين كاركرد تاالب ها مى توان به  موارد زير اشاره كرد:

 اهميت تاالب ها از نظر تنوع زيستى
ــاالب زندگى مى كنند از  ــتى و ژنتيكى گونه هايى كه در ت تنوع زيس
ــعت چندانى نسبت به  ــت. تاالب ها اگرچه وس اهميت بااليى برخوردار اس
ساير محيط هاى زيستى ندارند، ولى در عمل به خاطر داشتن شرايط خاص 
محيطى، ويژگى هاى آب و خاك و پيچيدگى هاى بوم شناختى، تنوع قابل 
مالحظه اى را به وجود مى آورند. تاالب ها به عنوان كانون هاى حساس نه تنها 
داراى تنوع گونه اى بسيار باالى جانورى و گياهى هستند، بلكه تنوع ژنتيكى 
در هر يك از گونه ها در حد بااليى است و اين تنوع به طور عمده در ارتباط 
مستقيم با تنوع محيط زيست و زيستگاه هاى تشكيل شده در تاالب  است 

(نجارى، 1382).

اثرات اقليمى تاالب ها بر نواحى مجاور
وجود گسترة آبى در تاالب، باعث تعديل درجة حرارت، افزايش رطوبت 
نسبى و نيز پااليش و تصفية هوا در نواحى مجاور مى شود. تغييرات بسيار 
جزئى درجة حرارت شبانه روزى از خصوصيات اين مناطق به شمار مى رود و 

دليل آن، گرماى ويژة زياد آب است.

جلوگيرى از فرسايش خاك
ــية آن، عامل مهمى  ــش گياهى موجود در تاالب و به ويژه حاش پوش
ــت. ورود انواع رسوبات از  ــايش كرانه هاى ساحلى اس در جلوگيرى از فرس
رودخانه  هاى محلى يا شست وشوى خاك اراضى مجاور، تردد انواع قايق هاى 
ــطح تاالب كه عامل عمدة ايجاد موج در سطح آب و برخورد  ــريع در س س
آن با كناره و تخريب ديواره هاست به وسيلة پوشش گياهى حاشيه محدود 
مى شود. سيستم هاى ريشه اى اين گياهان به حفظ خاك كمك و حركات 
ــوند تا  ــبب مى ش ــة خاك از عدم ثبات آن جلوگيرى مى كنند و س موئين

اليه هاى سطح شسته نشوند (منورى، 1369).

تغذية آب هاى زيرزمينى 
آب تاالب ها زمانى كه به سفره هاى زيرزمينى مى رسد اليه هاى آبدار 
زيرزمينى را تغذيه مى كند. در طول زمانى كه آب تاالب به اليه هاى آبدار 
زيرزمينى مى رسد از صافى هاى مختلف مى گذرد و از هرگونه آلودگى پاك 
مى شود. كاركرد ذخيره سازى آب سيالب به وسيلة تاالب ها و سپس تغذية 
ــت كه رواناب ها به سرعت به پاياب  آب هاى زيرزمينى مفيدتر از زمانى اس
ــرازير و از بستر آن خارج مى شوند. نفوذ آب تاالب به زيرزمين  رودخانه س
مى تواند بخشى از سيستم آب هاى كم عمق را تغذيه كند يا به صورت نفوذ 

به الية پايين تر، سفره هاى عميق دائمى به وجود آورد.
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تاالب ها به عنوان منابع توليد فراورده هاى طبيعى (درونى و بيرونى)
ــترده اى را دربرمى گيرند. اين  ــف گس ــدات طبيعى تاالب ها طي تولي

توليدات به دو صورت ديده مى شوند. 
فراورده هاى درونى: اين توليدات بسيار متنوع اند و مستقيماً از خود تاالب 
ــوع فراورده ها عبارت اند از: چوب، پيت،  ــت مى آيند. نمونه هاى اين ن به دس

ميوه، گوشت، نى و گياهان دارويى.
فراورده هاى بيرونى: فراورده هاى بيرونى تاالب ها شامل آن دسته از توليداتى 
هستند كه به وسيلة تاالب ها توليد مى شوند، ولى در اثر فرايندهاى طبيعى 
به خارج از تاالب انتقال مى يابند. اين فراورده ها در مناطق ثانويه يا به وسيلة 
ــتقيماً مورد استفاده قرار مى گيرند يا به عنوان منبع غذايى مورد  مردم مس
ــتفادة ساير ارگانيسم ها قرار مى گيرند يا در شكل گيرى ساير كاركردها  اس
نظير افزايش ساحل در اثر انتقال شن و ماسه مؤثرند. اين فراورده ها طيف 
ــامل مواد آبى، معدنى، مواد غذايى محلول در آب  ــترده اى دارند و ش گس
هستند كه به پاياب رودخانه منتقل مى شوند و پشتوانه اى براى آبزى پرورى 
ــتانداران مهاجرى كه دورة   ــود مى آورند. ماهى، ميگو، پرندگان و پس به وج
ــيدن به سن بلوغ به  ــد آن ها در تاالب صورت مى گيرد و به محض رس رش
ساير نقاط مهاجرت مى كنند از جمله فراورده هاى بيرونى به شمار مى  روند 

(مجنونيان، 1377).

اهميت تاالب ها به جهت حضور پرندگان
حضور پرندگان به صورت مهاجر يا بومى در مناطق، داراى ارزش هاى 
ــاى اكولوژيكى، اقتصادى،  ــت كه از آن جمله مى توان ارزش ه فراوانى اس
ــرد. ارزش هاى  ــى آن ها را نام ب ــى، علمى، تفريحى و زيبايى شناس آموزش
ــى را كه پرندگان در مسير انرژى و چرخة مواد غذايى در  اكولوژيك و نقش
ــتم هاى منطقه بر عهده دارند و همچنين چنين رابطة تنگاتنگى  اكوسيس
ــت. در صورت  كه پرندگان با محيط خود برقرار مى كنند، حائز اهميت اس
بى توجهى و نابودى اين پرندگان با شكار و تخريب زيستگاه ها جبران چنين 
رابطة ظريف و دقيقى با محيط زيست منطقه، تقريباً غيرممكن است. براى 
مثال بعضى از پرندگان شكارى و گوشت خوار با تغذيه از جوندگان حاشية 
ــدگان و كاهش زيان هاى  ــى در كنترل جمعيت جون تاالب ها نقش مهم
اقتصادى ناشى از انتقال و انتشار بيمارى هاى عفونى و تخريب مراتع دارند 

(كيابى، 1378).

تفرج و توريسم
چشم انداز زيباى تاالب ها تفرجگاه هاى پرطرف دار هستند و مى توانند 
ــاكنان اطراف تاالب ها، سودهاى اقتصادى زيادى از راه توريسم به  براى س
ارمغان بياورند. تاالب ها ساعات دلپذيرى براى قايق رانى، شنا و ماهى گيرى 
ــم مى كنند و اين امكان را به وجود مى آورند كه از نواحى مجاور آن ها  فراه
براى ساخت مكان هاى مناسب تفريحى استفاده شود (رسالة گروه كشاورزى 

اياالت متحده، 1382).
اهميت اجتماعى و فرهنگى

اهميت زيبايى  شناسى: سيماى طبيعى زمين شامل اجزايى است كه منظر 
يك مكان ويژه از يك منطقه را به وجود مى آورند. تاالب ها از اجزاى كليدى 
سيماى طبيعى زمين به شمار مى  روند كه نه تنها باعث تنوع مى شوند بلكه 

نقطة محورى مناظر نيز به حساب مى آيند.

ــيارى از جوامع براى امور مذهبى و معنوى  اهميت مذهبى و معنوى: بس
ــت نحوة نگرش اين جوامع نسبت به  خود مناطق ويژه اى دارند. بديهى اس
ــى از شيوة يگانه زيستى آن ها ممكن است براى  اين مناطق به عنوان بخش
ــد. از طرف ديگر ممكن است بين يك منطقه  افراد ديگر قابل درك نباش
ــد. اين نوع  ــته باش ــك جامعه پيوندهاى معنوى نيرومندى وجود داش و ي
پيوندها ممكن است به دليل رابطة فرهنگى ويژه و تاريخى باشد يا به دليل 
ــين به وجود آمده باشد. در بسيارى از  ــتفاده هاى متوالى نسل هاى پيش اس
موارد، اين نوع مناطق كامًال  بى نظيرند و در صورت نابود شدن، تجديدناپذير 
خواهند بود. در بعضى از كشورها، تاالب ها چنين اهميتى دارند (مجنونيان، 

.(1377

تصفية فاضالب هاى شهرى و صنعتى
ــد روزافزون جمعيت و توسعة سريع صنايع از عواملى هستند كه  رش
ــده اند. با توجه به  ــث افزايش مصرف آب و توليد فاضالب در جوامع ش باع
محدود بودن منابع آب در دسترس، ساخت تاالب ها با هدف تصفية فاضالب 
ــى از كمبود آب را در مصارف  مى تواند ضمن حفاظت از منابع آبى، بخش
ــاورزى، مصارف صنعتى، تغذية مصنوعى آب هاى زيرزمينى،  آبيارى، كش

پرورش ماهى و مصارف شهرى جبران كند (قائمى و كريمى، 1389).

مهار سيالب ها
ــيالب هاى ويرانگر قرار  ــر راه س تاالب ها به عنوان مخازن بزرگى بر س
مى گيرند و موجب كاهش بالياى طبيعى مى شوند. آب مهار شدة سيالب ها 
ــاورزى و صنعتى به كار مى رود (ميرزاده،  ــيلة تاالب در مصارف كش به وس

.(1388

داليل تخريب و نابودى تاالب ها
ــته هاى بسيار دور، انسان همواره به گسترش سيطره و تسلط  از گذش
خود بر زمين توجه داشته و براساس اين باور غلط كه منابع طبيعى موجود 
پايان ناپذيرند و انسان مى تواند تا ابد از اين چشم اندازهاى طبيعى و غنى 
استفاده كند، هر روز دست درازى و چپاول بخش هاى جديدى از آن را آغاز 
كرده و بر جمعيت خود روى كرة خاكى افزوده است. فشار و سنگينى بار 
بهره بردارى هاى مكرر، غيرآگاهانه و بيش از حد از منابع طبيعى و از جمله 
تاالب ها بر همة بخش هاى زيست ما به شدت احساس مى شود. در اين ميان، 
ــورهاى پيشرفته از يك طرف و فقر و رشد  الگوهاى پيچيدة اقتصادى كش
نگران كنندة جمعيت كشورهاى در حال توسعه از طرف ديگر، بر اين فشار 
ــازگان هاى  مى افزايند. بخش اعظم اين تخريب ها و انهدام ها متوجه بوم س
ــت كه حتى شدت تخريب آن ها از بخش هاى  آبى و محيط هاى تاالبى اس
ديگر به دليل  نداشتن درك صحيح از ارزش هاى نهفتة آن ها بيشتر است 
ــعة كوير با از بين رفتن آن ها سرعت بيشترى  ــدن و توس و روند بيابانى ش
ــران تخريب الية ازون،  ــرد. امروزه خطر نابودى تاالب ها همانند بح مى گي
ــيارى از گونه هاى جانورى و گياهى به يكى  نابودى جنگل ها و انقراض بس
ديگر از بحران هاى زيست محيطى جهان تبديل شده است (نجارى، 1382).
براساس اطالعات منتشر شده از طرف كنوانسيون رامسر (1997) در 
اياالت متحدة آمريكا تقريباً پنجاه درصد تاالب هاى طبيعى نابود شده اند و 
تأثير اين نابودى در انواع زيستگاه هاى مهم مشهود است. براى مثال، از دشت 
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غرقابى جنگل هاى مى سى سى پى تنها به چند درصد باقى مانده و تاالب هاى 
ــصت درصد تاالب ها  كاليفرنيا تا نود درصد كاهش يافته اند. در بريتانيا ش
نابود و از سال 1930 تاكنون شش گونة گياهى تاالبى نيز منقرض شده اند. 
ــر اروپا تغييرات مشابهى در جريان است، چهل درصد تاالب هاى  در سراس
ــاحلى اروپا از سال 1960 تاكنون نابود شده اند كه از جمله هفتاد درصد  س
تاالب هاى پرتغال و مناسب براى كشت و زرع خشك شده اند. روند تخريب 
و نابودى تاالب ها در ايران نيز وضعيت بهترى از ساير كشورها ندارد. اگرچه 
آمار دقيق و كاملى از وضعيت تاالب هاى كشور وجود ندارد و تحقيقاتى كه 
در اين راستا انجام گرفته، پراكنده و به صورت مقطعى بوده است. اما گزارش 
مقدماتى ارائه شده از وضعيت تاالب هاى ايران دل نگرانى هاى درخور توجهى 

را از وضعيت آيندة تاالب هاى كشور به وجود آورده است. 
ــزر، ميزان قابل مالحظه اى از تاالب ها براى  در حوضة آبريز درياى خ
مقاصد كشاورزى، ساخت مسكن و جايگاه دفن زباله نابود شده اند. همچنين 
در حوضة آبريز خليج فارس و درياى عمان بخش قابل مالحظه اى از تاالب ها 
در جريان جنگ تحميلى و عوارض ناشى از آن آسيب  ديده و البته جنگ 
خليج فارس نيز بر آن بى تأثير نبوده است. در حوضة آبريز هامون نيز عالوه بر 
ــور افغانستان كه موجب بروز آثار سوء  جنگ طوالنى مدت داخلى در كش
ــده است، اعمال مديريت نامناسب منطقه اى از  در تاالب هاى آن حوضه ش
جمله تغيير مسير، ايجاد تأسيسات جديد و وارد كردن گونه  هاى غيربومى، 
ــته است. نابودى تاالب  كميجان  زيان هاى قابل مالحظه اى را به دنبال داش
ــاورزى، پس از مدتى موجب غيرقابل  و تبديل اراضى آن به زمين هاى كش
استفاده شدن اراضى كشاورزى مذكور مى شود . همچنين در معرض تهديد 
جدى قرار داشتن تاالب گاوخونى (بدون اقدامات و مالحظات مديريت آبريز 
ــت محيطى در حال تكوين در اين حوضه ها  زاينده رود) از فاجعه هاى زيس
ــد روى  ــمار مى آيد. به عالوه بر حوضة آبريز درياچة اروميه، احداث س به ش
رودخانه ها و احداث بزرگراه در داخل درياچة اروميه و عوارض ناشى از آن، 
ــات آبزى پرورى و زهكشى بخش هايى از آن از عوامل تهديد كنندة  تأسيس

جدى نابودى تاالب هاى اين حوضه است (صادقى زادگان، 1382).
به طور كلى، عمده ترين عوامل مؤثر در از بين رفتن تاالب ها در ايران و 

ساير نقاط را مى توان به صورت زير خالصه كرد:
يكى از عوامل تخريب و انهدام تاالب ها، عوامل  انسانى است. عدم شناخت 
واقعى ارزش هاى بالقوه و نقش و اهميت اين بوم سازگان ها در زندگى بشر، 
كه ادامة حيات ما و ساير موجودات را تضمين مى كند، موجب ناكام ماندن 
بسيارى از اقداماتى مى شود كه سعى در حفاظت از تاالب ها و جلوگيرى از 

تخريب آن ها دارند.
تبديل بوم سازگان هاى تاالبى به زمين هاى كشاورزى از ديگر عوامل نابودى 
ــيار غنى و براى امور زراعى  ــت. تاالب ها از لحاظ مواد تروبزا بس تاالب هاس
مناسب هستند. از اين رو تاالب هاى بى شمارى تاكنون زهكشى و تبديل به 

زمين هاى كشاورزى شده اند.
ــيلة فاضالب هاى  ــير خود به وس رودخانه ها و جريان هاى آبى ديگر در مس
ــب آلودگى تاالب  ــوده و در نهايت موج ــاورزى و صنعتى آل ــهرى، كش ش

مى شوند.
ــده به تاالب نيز موجب پر شدن تاالب، رسوب زايى و در  رسوبات حمل ش
نتيجه كم شدن گستره و توسعة تاالب  مى شوند و چنانچه با اقدامات به موقع 
ــوند، زمينه را براى نابودى كامل آن در آينده فراهم مى كنند.  اليروبى نش

شايد به همين خاطر باشد كه اصوالً تاالب ها از ديدگاه  زمين شناسى طول 
عمر اندكى دارند.

ــت  از عوامل ديگر در نابودى تاالب ها نبود مديريتى هدف دار و توانمند اس
كه در بسيارى از موارد اقدامات پيش بينى شده براى حفاظت و حراست از 

تاالب ها را به نتيجة  نهايى و موردنظر نمى رساند.
استفاده از تاالب ها به عنوان مناطق تفرجگاهى اگرچه يكى از اهداف جديد 
ــنايى مردم با ارزش ها و حفاظت از آن ها  ــتاى آش مديريت تاالب ها در راس
ــمار مى آيد، ليكن اگر اين اقدام بدون برنامه ريزى صحيح باشد نه تنها  به ش
هدف مذكور محقق نمى شود، بلكه گاهى به روند تخريب تاالب  نيز كمك 

مى كند. 
صيد و شكار نيز از ديگر علت هاى تخريب و نابودى تاالب هاست، زيرا با از 
بين رفتن پرندگان و حيات وحش تاالب ها، صدمات جبران ناپذيرى بر پيكرة 

اين زيستگاه وارد مى شود.
برداشت مواد توربى از تاالب ها، استفاده هاى مكرر ا قتصادى نظير استخراج 
ــكل آن ها به  ــى و تغيير ش نمك، مواد معدنى و پرورش آبزيان، ديواركش
مخازن آب، تغيير مسير آبراهه ها يا پمپاژ  آب هاى زيرزمينى نواحى مجاور، 
ــد و كنترل آب رودخانه ها يا افزايش رسوب گذارى، كانالى كردن  ايجاد س
رودخانه ها، معرفى گونه هاى غيربومى و جمع آورى تخم  پرندگان به دست 
افراد سودجو از عمده ترين عواملى هستند كه در نابودى تاالب ها نقش بسزا 

دارند (نجارى، 1382).

بهره بردارى خردمندانه از تاالب ها
ــت از:  ــردارى خردمندانه از تاالب ها عبارت اس طبق تعريف، بهره ب
ــيوه اى كه خصوصيات  ــر به ش ــردارى پايدار از: آن ها براى نوع بش بهره ب
ــود (مجنونيان،  ــه حفظ و تضمين ش ــتم براى هميش طبيعى اكوسيس
1377). تاالب ها در تمام كشورها اعم از صنعتى و درحال توسعه، عرصة 
انجام فعاليت ها و عملكردهايى هستندكه انجام اين امور هميشه سازگار 
ــت. آگاهى  ــيارى از موجودات اين مكان ها نيس ــا تعادل طبيعت و بس ب
ــعه  ــورهاى در حال توس ــى ارزش تاالب ها، به ويژه در كش و درك جهان
ــتگى به بقاى منابع تاالبى دارد،  ــانى در آن ها بس كه زندگى جوامع انس
ــردارى خردمندانه ترغيب  ــعه و اجراى مفهوم بهره ب ــورها را به توس كش
ــدادى راهنما و طرح اجرايى تهيه و چندين  ــد. در اين ارتباط، تع مى كن
ــتاى اصول بهره ورى پايدار تاالب ها انجام شده  مطالعة صحرايى در راس
ــت. براى مثال، مديريت جنگل هاى مانگرو در كاستاريكا، خط مشى  اس
ــى  ــدا و احياى جنگل هاى دلتاى مكونگ در ويتنام بخش ملى در اوگان
ــت. در ايران، بهره بردارى از  ــده در اين زمينه اس از فعاليت هاى انجام ش
ــت محيطى و با رعايت ضوابط  ــع آن تحت مقررات زيس ــا و مناب تاالب ه
ــتا، اجراى پروژه هاى  ــى و اصول علمى انجام مى گيرد. در اين راس قانون
ــات ارزيابى آثار  ــا پس از انجام مطالع ــعه در محدودة تاالب ها تنه توس
ــازمان حفاظت محيط زيست قابل  ــت محيطى و تأييد و نظارت س زيس

تاالب ها تفرجگاه هاى پرطرف دارى هستند و 

مى توانند براى ساكنان اطراف، سودهاى اقتصادى 

زيادى از راه توريسم به ارمغان بياورند
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اجراست  (صادقى زادگان، 1382).

خالصه و نتيجه گيرى
ــتند كه از لحاظ ويژگى هاى  تاالب ها بوم سازگان هاى بى نظيرى هس
بوم شناختى منحصر به فردند و به خوبى از ساير بوم سازگان هاى ديگر قابل 
تفكيك خواهند بود. آب و خاك شرايط خاص خود را دارند و اين شرايط 
از يك طرف امكان رويش هر گياه و زيست هر جاندارى را ميسر نمى سازد 
ــتى بى نظيرى را كه برخى از آن ها در هيچ  و از طرف ديگر، گونه هاى زيس
يك از زيستگاه هاى ديگر طبيعت يافت نمى شوند، پرورش مى دهد. شرايط 
ــت محيطى حاكم بر تاالب، دسترسى انسان را به آن مشكل و گاهى  زيس
غيرممكن كرده و به اين ترتيب، بكرترين جلوه هاى زيباى طبيعت را به وجود 
ــش درصد از كرة زمين را دربرمى گيرند و  ــت. تاالب ها نزديك ش آورده اس
ــت. اگرچه تاالب ها وسعت  ــاحت آن ها بالغ بر 885 ميليون هكتار اس مس
چندانى ندارند، اما به علت داشتن ويژگى هاى منحصر به فرد بوم شناختى، 
خاك و آب وهوا، از جهات اقتصادى، اجتماعى، بيولوژيكى، زيبا يى شناسى، 
ــيار هستند. از نظر اكولوژيك، تاالب ها  علمى، تفرجگاهى داراى ارزش بس
كانون حيات و نبض تپندة يك منطقه و زيستگاه گونه هاى مختلف جانورى 
ــان،  ــتند. عالوه بر فوايد تاالب ها در اكولوژى مناطق مجاورش و گياهى هس
ــان ها دارند. تاالب ها، به عنوان محل ذخيرة  آثار مثبت فراوانى نيز براى انس
ــته  ــاورزى تا حدودى وابس آب عمل مى كنند تا جايى كه تأمين آب كش
ــت. عالوه بر آن، صنايعى چون شيالت و چوب نيز وابستگى  به تاالب هاس
ــر راه  ــد. تاالب ها به عنوان مخازن بزرگ بر س ــتقيمى به تاالب ها دارن مس
سيالب هاى ويرانگر قرار مى گيرند و موجب كاهش بالياى طبيعى مى شوند.
ــرارت زياد مى كاهند و در  ــا با تبخير و ايجاد رطوبت در هوا، از ح آن ه
زمستان، سرماى بيش از حد را كاهش مى دهند. يكى ديگر از عملكردهاى 
تاالب تصفيه و پااليش است. رودخانه هايى كه به تاالب ها مى ريزند، اگر حامل 
مواد آالينده، سموم و غيره باشند، وقتى وارد تاالب مى  شوند، به دليل جريان 
آرام و بعضاً ساكن آب در تاالب، آالينده هاى خود را ته نشين و در كف تاالب 
ساكن مى كنند. بسيارى از اين مواد تجزيه مى شوند و به  مصرف گياهان درون 
و اطراف تاالب مى رسند. به اين ترتيب، آب در تاالب ها آلودگى كمترى دارد 
و از كيفيت باالترى برخوردار است. پااليندگى تاالب البته فقط محدود به آب 
نمى شود. گياهان اطراف تاالب در فرايند فتوسنتز، دى اكسيدكربن موجود 
ــوا را دريافت و كربن آن را در خود ذخيره مى كنند. به عالوه برگ هاى  در ه
خزان زده و شاخ و برگ گياهان در كف تاالب انباشته مى شوند و پس از تجزيه، 
كربن موجود در آن ها در كف تاالب ذخيره مى شود. به اين صورت تاالب ها در 
جذب دى اكسيدكربن كه يكى از گازهاى گلخانه اى و عامل گرم شدن زمين 

است نقش بسزايى دارند. 
عالوه بر اين، تاالب ها تفرجگاه هاى پرطرف دارى هستند و مى توانند براى 
ــاكنان اطراف، سودهاى اقتصادى زيادى از راه توريسم به ارمغان بياورند.  س
ــان و دانشمندان  ــان، گياه شناسان، زمين شناس همچنين نزد جانورشناس
ــته هاى علوم طبيعى، تاالب ها مناطق پراهميتى براى تحقيقات علمى  رش

به شمار مى آيند.
ــيارى از تاالب ها در اثر عدم وجود  ــان مى دهند كه بس ــى ها نش بررس
شاخص هاى مديريتى، مديريت غيركارا، بهره بردارى نامعقول، تغيير كاربرى و 
تبديل زمين هاى تاالبى، سدسازى، شكار و صيد غيرقانونى و صدور مجوزهاى 
قانونى شكار بيش از حد توان تحمل، كم آبى و خشك سالى، اجراى طرح هاى 

ــعة  عمرانى، وارد كردن گونه هاى گياهى و جانورى غيربومى، احداث و توس
مزارع تكثير و پرورش آبزيان، احداث بزرگراه ها، اكتشافات نفت در تاالب هاى 

ساحلى و استفادة بى رويه از آب آن ها از بين مى روند يا رو به نابودى اند.
يافتن راهكار و حل معضالت و مشكالت تاالب ها نياز به اطالعات علمى 
به روز و نگرش جديد در مديريت (مديريت اكوسيستمى نه مديريت عنصرى 
و بسته)، شيوة حفاظت جديد و استفاده از شاخص ها و معيارهاى مديريتى 
دارد تا اين زيست بوم هاى شكننده ولى با ارزش اقتصادى و اجتماعى، علمى 

و تفريحى از ورطة نابودى نجات يابند.
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چكيده 
ــعة پايدار است. در اين راستا توسعة گردشگرى در  ــگرى يكى از بخش هاى اصلى تجارت جهانى و ركن اصلى توس گردش
طبيعت كه پاك ترين و محبوب ترين بخش صنعت گردشگرى است، مى تواند به عنوان رويكردى جديد براى همزيستى و بهره ورى 
ــته به آن در نظر گرفته شود. اين تحقيق به بررسى پتانسيل ها و  ــان شهرنشين با طبيعت و جوامع محلى وابس ــبز انس اقتصادى س
ــر پرداخته است. هدف اصلى تحقيق نظام مندسازى و تعيين  ــتان رامس محدوديت هاى طبيعت گردى در منطقة جواهرده شهرس
ــت محيطى، همگام با مالحظات اقتصادى توسعة طبيعت گردى در سياست ها، برنامه هاى استانى و منطقه اى در  راهبردهاى زيس
عالى ترين سطوح تصميم گيرى راهبردى با تكيه بر رويكرد تحليل عوامل راهبردى (SWOT) است. يافته هاى تحقيق حاضر حاكى 
از اين واقعيت است كه منطقة جواهرده شهرستان رامسر به لحاظ موقعيت جغرافيايى و تعداد آثار تاريخى و باستانى، چشم اندازها 
و مناطق بى نظير طبيعى با شرايط اقليمى و حيات گياهى و جانورى گوناگون و كم نظير، مهيا بودن زيرساخت هاى اصلى و امكانات 
خدماتى، ظرفيت تبديل شدن به يك قطب ملى و منطقه اى گردشگرى به ويژه در بخش طبيعت گردى را داراست. مانع اصلى در 
دستيابى به ميزان قابل قبول اين ظرفيت، عدم وجود راهبرد استانى و منطقه اى دقيق و قابل دستيابى، عدم مديريت دقيق و علمى 
و استفاده از مديريت آزمون و خطا براى استفاده از پتانسيل هاى موجود، تعدد مديران و دستگاه هاى برنامه ريز و نارسايى قوانين 

موجود در زمينة طبيعت گردى است.

كليدواژه ها: اكوتوريسم، مدل SWOT، راهبردى، جواهرده 

مقدمه 
ــارت درمورد جذب  ــوان علم، هنر و تج ــگرى مى تواند به عن گردش
ــان مطرح  ــدگان، حمل ونقل آن ها، اقامت و تأمين نيازهاى ايش ديداركنن
شود (وود1386 :45). در سال هاى اخير كشورها مى كوشند گامى به سوى 
ــفرها و توسعة  ــگران خود بردارند. كاهش هزينة س افزايش تعداد گردش
فناورى هاى اطالع رسانى امكان جديدى را براى تثبيت صنعت گردشگرى 

ــن صنعت در داخل و  ــازمان ها و ارگان هاى مرتبط با اي ــركت ها، س به ش
ــورها به وجود آورده است (شريف زاده و مرادنژادى،  1381:  خارج از كش
3). راهبران صنعت گردشگرى جهان توجه خاصى به بازآوردهاى اقتصاد 
گردشگران دارند، اگرچه فعاليت هاى بعضى از كشورها براى دستيابى به 
توسعة گردشگرى پايدار چشمگير نبوده است، اما همين گام هاى كوچك 

راهكارهاى توسعة طبيعت گردى
 در منطقة جواهرده 
شهرستان رامسر در چارچوب

SWOT مدل 

ء
ء
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ــده است.  ــد قابل مالحظه اى در بخش هايى از اقتصاد آن ها ش باعث رش
ــودآورى اقتصادى گردشگرى مدت هاى مديدى است  باتوجه به آنكه س
كه شناخته شده، اما آثار اجتماعى كه عمدتاً به برنامه ريزى و مديريت اين 
صنعت وابستگى دارند اكنون بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند (اسچيون1، 

 .(20 :1999
امروزه گردشگرى روندى رو به رشد در توليد فعاليت ها، فناورى ها 
و بازارهاى جديد به وجود آورده است. در جوامع امروزى بايد به مسائل 
زيست محيطى و مسائل فرهنگى ناشى از توسعة گردشگرى و همچنين 
مسائل اقتصادى و چگونگى رفتار گردشگران، توجه خاص داشت. هدف 
آنان از سيروسياحت ممكن است براى كسب مال و ثروت، دانش اندوزى، 
ــر، گذراندن اوقات فراغت و لذت بردن  ــوم ملل ديگ آگاهى از آداب ورس
ــت آوردن تجربه،  ــى، تفريحى، به دس از مناظر طبيعت يا با اهداف ورزش
ــن و معمارى هاى تاريخى،  ــارت اماكن متبركه، ديدار از اماك به قصد زي
مذهبى، جغرافيايى و به طور كلى نيازهاى مادى و معنوى باشد كه همة اين 
اهداف جزء بهترين ابزارهاى مبادلة فرهنگى و الگوهاى رفتارى، اخالقى و 

اقتصادى در جوامع مختلف بشرى به شمار مى روند. 
وجود امنيت و آرامش در هر جامعه، مسئلة اساسى و زيربنايى رشد و 
توسعة آن به شمار مى رود. در ساية اين امنيت و آسايش، سرمايه گذارى ها 
رشد مى يابند و اقتصاد شكل مطلوب و مفيد خود را به دست مى آ ورد. يكى 
ــت  ــگرى در چنين جوامعى اس از نمودهاى اين امر، رونق صنعت گردش
ــش هاى  ــد اين صنعت حاكى از كوش (دردن2، 1997: 44). روند رو به رش
ــاى مختلف اقتصادى،  ــترش امنيت از ديدگاه ه الزم براى تقويت و گس
سياسى و اجتماعى است. فعاليت هاى صنعت گردشگرى تا حد زيادى به 
ساير فعاليت هاى جارى يك كشور يا يك منطقه بستگى دارد و همچنين 
متكى به ايجاد تأسيسات زيربنايى گوناگون و ساير عوامل حمايتى است، 
بنابراين براى ايجاد هماهنگى در تنظيم پروژه هاى مربوط به توسعة منابع 
گردشگرى بايد بين سازمان ها، ادارات و نهادهايى كه فعاليتشان به نحوى 
ــعة اين صنعت مؤثر است، هماهنگى الزم صورت گيرد  ــد و توس در رش

(رضوانى، 1374: 30). 
ــوى ديگر، دكتر پ. برنكو عضو انستيتوى بررسى جهانگردى  از س
ــد: «هنگامى كه تعدادى از افراد يك  ــت مى نويس وين در تعريف توريس
كشور به طور موقت محل اقامت خويش را ترك كنند و به منظور گذراندن 
ايام تعطيل، بازديد از آثار تاريخى، شركت در مسابقات و كنفرانس ها، ديدن 
اقوام و خويشان از نقطه اى به نقطة ديگر بروند، جهانگردى و گشت وگذار 

آغاز مى شود» (هايز3، 2002: 31- 43).
گيلوى، يكى ديگر از كارشناسان برجستة اقتصادى اروپا در تعريف 
توريست مى گويد: «تمام افرادى كه كشور خود را به قصد كشورى ديگر 
ترك و كمتر از يك سال در خارج اقامت كنند و براى هزينة اقامت خود 
هيچ گونه درآمدى در كشور مورد بازديد نداشته باشند، توريست شناخته 
ــوند» (فِنِل4 و داولينگ5، 2003: 384). بنابراين، گردشگرى مبتنى بر  مى ش
ــت و مقاصد اين نوع گردشگرى عمدتًا  ــرعت رو به رشد اس طبيعت به س
ــى، ذخيره گاه هاى گياهى و حيات وحش،  كوه ها، جنگل ها، پارك هاى مل
عرصه هاى طبيعى جذاب و تماشايى و مناطق بكر و دست نخورده است. 
مناطق كوهستانى و كوهپايه اى ازجمله مناطق مستعد گردشگرى مبتنى بر 
طبيعت اند كه مى توان منطقة جواهرده در ارتفاعات شهرستان رامسر را از 

جملة آن ها دانست. 
ــات بالقوه در  ــودن امكان ــا توجه به دارا ب ــتانى ب ــن منطقة كوهس اي

ــتم حمل ونقل و راه دسترسى نامناسب،  ــگران، داراى سيس جذب گردش
ــتراحت و توقف و  ــات اقامتى و رفاهى بين راهى براى اس كمبود تأسيس
ــم در كاهش نرخ بيكارى،  ــرويس هاى الزم است. آثار شگرف توريس س
ــتغال نيروى كار، افزايش سطح درآمد عمومى كشور و كاهش  افزايش اش
وابستگى اقتصادى كشور به درآمد حاصل از فروش نفت ايجاب مى كند 
كه استفاده از منابع طبيعى و ظرفيت هاى زيستى كشور و توجه به صنعت 
ــايى قابليت ها و  جهانگردى بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. با شناس
توانمندى هاى كوهستانى و اكوتوريستى منطقه و جلب و جذب دوستداران 
طبيعت و باال بردن مدت اقامت آنان در منطقه، مى توان اقتصاد بستة منطقه 
را توسعه بخشيد و از مهاجرت جوانان جوياى كار به شهرهاى هم جوار 

جلوگيرى كرد.
ــگرى به ويژه گردشگرى در طبيعت، مى تواند به عنوان  صنعت گردش
صنعتى پيشرفته، ثبات اقتصادى را براى جوامع محلى به دنبال داشته باشد. 
ــيارى مى پندارند كه طبيعت گردى راه حل بسيارى از مشكالت است.  بس
ــردى، تمام جوانب مدنظر قرار مى گيرند تا از  در فرايند برنامه ريزى راهب
وقوع عوامل منفى جلوگيرى شود و تأثيرات مثبت اقتصادى، اجتماعى و 
زيست محيطى مرتبط با آن افزايش پيدا كنند. در بخش گردشگرى و به ويژه 
ــواره خأل وجود راهبردها و برنامه ريزى هاى كارآمد در  طبيعت گردى هم

سياست احساس شده است (رهنمايى، 1371: 50). 

منطقة مورد مطالعه 
ــاالده) يكى از  ــورده» به معناى ب ــه گويش گيلكى «جئ ــرده (ب جواه
روستاهاى شهرستان رامسر در استان مازندران است. اين روستا در فاصلة 
27 كيلومترى رامسر در دهستان سخت سر و در ارتفاعات دو هزار مترى 
البرز قرار دارد. جمعيت روستاى جواهرده براساس سرشمارى سال 1390 
حدود 9800 نفر (2470 خانوار) است (مركز آمار ايران، 1390). البته اين 
جمعيت هرگز در تمام طول سال ساكن اين روستا نيستند، زيرا تنها 4 ماه 
از سال مردم در اين روستا زندگى مى كنند و در ماه هاى ديگر سال جز چند 
نفر نگهبان و سرايدار كسى در آنجا ساكن نيست. مردم روستا به دامدارى، 
ــامل نمدمالى،  ــتى آن ش ــغول اند و صنايع دس ــاورزى و باغدارى مش كش
سفالگرى، آهنگرى و مسگرى است. تنها راه ارتباطى جواهرده به رامسر 
منتهى مى شود، البته از راه كوهستان با قزوين نيز مرتبط است. امروزه آب 
آشاميدنى منطقه نيز از چشمه هاى متعددى چون سليمان، برشى و كوه كين 
ــته افراد خيرخواه، آب چشمه ها را تا نزديكى  تأمين مى شود كه در گذش
ــى دارد كه جوالخيل  ــرده دوازده محلة قديم ــت كرده اند. جواه ده هداي
ــى محله،  ــيدمحله، برش ــر، س ــن محلة ده و بعد از آن اوشيان س بزرگ تري
ــراب يا كربالبنه، رمك محله،  ــى خيل، صيقل محله، چاك دشت، س آموس
ــل محله از ديگر بخش هاى اين ده  تنگدره، فتوك محله، كهنه تنگدره و ش
به شمار مى روند. اين روستا در °50 طول شرقى و '50 و °36 تا '56 و 36° 

عرض شمالى واقع شده است. 

ناحية ييالقى جواهرده داراى آب وهواى معتدل كوهستانى است و در 
ــاى آزاد قرار دارد كه با وجود  ــطح آب ه ارتفاع بيش از 2200 مترى از س
ــتانى و برف گير بودن منطقه در فصل زمستان،  توپوگرافى خشن، كوهس
چشم اندازهاى جذاب و بديعى از عناصر طبيعى چون كوه هاى سر به فلك 
كشيده، رودخانه، جنگل، مراتع سرسبز، تپه هاى پوشيده از گل هاى وحشى 
و گياهان دارويى بى نظير، ييالقات خوش آب وهوا، چشمه هاى آب معدنى، 
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ــكونتگاه هاى روستايى با فرهنگ هاى متنوع و  تنوع گياهى، جانورى و س
جذاب...، بسترى مناسب براى گشت وگذار و استراحت در طبيعت فراهم 
آورده است (حسن نژاد، 1381: 64). با برنامه ريزى مناسب مى توان از اين 
فرصت براى جذب گردشگران بهرة الزم را برد و با ايجاد تسهيالتى براى 
انجام فعاليت هاى تفريحى كوهستانى چون كوه نوردى، اسكى، كوه پيمايى، 
ــتايى، ديدن چشم اندازهاى طبيعى  ــكار، آب درمانى، گردشگرى روس ش
ــرايط آب وهوايى مطبوع... به توسعة طبيعت گردى پايدار  و استفاده از ش

پرداخت. 

ــرقى قلة  ــرخ تله (بخش ش معروف ترين كوه هاى آن عبارت اند از س

كيايى بر چكاد قلة سماموس كه داراى يخچال هاى دائمى است از جاهاى 
ــمار مى روند. جويبارهاى باالدست اين روستا با  ديدنى و جذاب آن به ش
ــارهاى زيبا، پارك جنگلى وسيع در ميان دره كه در كنار رود صفارود  آبش
جاى دارد و رودخانه اى با آب معدنى گازدار از جاذبه هاى گردشگرى اين 
منطقه اند. همچنين آثار تاريخى چون مسجد آدينه كه گويا در گذشته هاى 
ــتى بوده است و نيز گورهاى گبرى كه در  ــكده اى زرتش دور معبد و آتش
ــمار مى آيند. هرچند مسجد آدينه  منطقه پراكنده اند از آثار تاريخى آن به ش
در سال هاى اخير در اثر برخورد آذرخشى به درخت زبان گنجشك كنار 
آن طعمة حريق شد، ولى مسجد كنونى گوياى تمدن گذشته است. اولين 
ــجد آدينه به حدود هفت صد سال پيش و شخصى به نام  تاريخ بناى مس
شل شريف برمى گردد كه نام برده از بزرگان جواهرده بوده است و خاندان 
شل آقاخانى (پورمنصورى) از بازماندگان وى هستند. جواهرده داراى تقويم 
ــال به ترتيب عبارت اند از: اول ماه،  گالشى است. در اين تقويم ماه هاى س
ــفندارماه، نوروزماه، كرچه ماه، اركه ماه، تيرماه،  مردال ماه، ده ماه، ورفه ماه، اس

سيه ماه، شررماه و اميرماه (سجادى، 1386: 270). 

تصوير 3: روستاى جواهرده، تابستان 1390 

سماموس) واژك، سه براره رژه (رجه). مرتفع ترين اين قله ها، قلة سرخ تله 
است. لپاسر با چشمه هاى معروف و درمانى آن و سماموس و مقبرة شاه يحيى 

تصوير1: نقشة موقعيت منطقة مورد مطالعه

تصوير 2: نقشة موقعيت منطقة مورد مطالعه در نقشة توپوگرافى 

روش تجزيه وتحليل در پژوهش 
ــل اطالعات و ارائة راهبردهاى  در اين تحقيق به منظور تجزيه وتحلي
ــگرى از روش تحليل عوامل راهبردى  ــعه و تقويت صنعت گردش توس
SWOT و همچنين كار ميدانى، بازديد از منطقه و از اسناد، كتب و منابع 
ــتفاده شده است. بنابراين روش مذكور به منظور شناسايى  مرجع معتبر اس
ــى عوامل مؤثر درونى، يعنى نقاط قوت6، نقاط ضعف7 و عوامل  و بررس
ــگرى در  تأثيرگذار بيرونى ناحيه، يعنى فرصت ها8 و تهديدات9 بر گردش
ناحية مورد مطالعه به كار برده شده است. در حقيقت از اين روش به عنوان 
ابزارى براى شناسايى مسائل استراتژيك و ارائة راهبردها و استراتژى هاى 
مناسب استفاده مى شود. در ابتدا با سنجش محيط داخلى و محيط خارجى 
ناحيه، فهرستى از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهديدات تهيه مى شود 
ــبه و تحليل آن ها، اولويت ها را  ــپس با نظرخواهى از مردم و محاس و س
ــخص مى كنند و براى برطرف كردن يا تقليل نقاط ضعف و تهديدها  مش
ــترش  و تقويت و بهبود نقاط قوت فرصت هاى موجود در ارتباط با گس
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ــم در نواحى ييالقى منطقة جواهرده، در فصل نتايج و پيشنهادها،  توريس
ــبى ارائه مى كنند. همچنين با شناسايى نقاط قوت و  ــتراتژى هاى مناس اس
ضعف و فرصت ها و تهديدها با استفاده از مدل SWOT مى توان الگويى 
ــب براى برنامه ريزى توسعة پايدار گردشگرى منطقة جواهرده تهيه  مناس

كرد (جدول 1). 

جدول1: ماتريس SWOT و نحوة تعيين راهبردها

SWOT ماتريس⇓ (S) نقاط قوت⇓ (W) نقاط ضعف

 (O) فرصت ها

⇐
SOاستراتژى هاىWO استراتژى هاى

⇐ (T) تهديدهاST استراتژى هاىWT استراتژى هاى

⇓

تعيين راهبردهاى كوتاه مدت و بلند مدت توسعة طبيعت گردى

جدول2: ماتريس تحليلى SWOT و اولويت بندى عوامل داخلى مؤثر 

بر طبيعت گردى منطقة جواهرده

موقعيت بعد
عواملعامل

داخلى

قوت

1. چشم اندازهاى زيبا و منحصربه فرد طبيعى
2. وجود آداب ورسوم كهن و بومى

3. وجود جاذبه هاى تاريخى و بافت سنتى و قديمى
4. تركيب توپوگرافى متعدد

5. جاذبه هاى ورزشى زمستانى و تابستانى
6. وجود امنيت نسبى در منطقه

ضعف

ــى در چگونگى ارتباط  ــردم محل ــنا نبودن م 1. آش
ــاى  ــرمايه گذارى در طرح ه ــگران و س ــا گردش ب

گردشگرى
ــص و آموزش ديده در  ــود نيروهاى متخص 2. كمب

بخش طبيعت گردى
ــى، دقيق و كاربردى  ــخص، علم 3. نبود برنامة مش
در توزيع تعداد و انتخاب مسير حركت گردشگران 

طبيعت گرد
ــران و برنامه هاى  ــدد برنامه ريزان، تصميم گي 4. تع

متعدد غيرعلمى
ــه بر پاية  ــاخت هاى ورزش هايى ك ــود زيرس 5. نب

طبيعت گردى است
6. فاصله نسبتًا زياد تا مركز استان مازندران (سارى)

ــى و خصوصى، تغيير كاربرى اراضى بدون برنامه و مطالعات، تغيير  دولت
ــتاهاى ييالقى از سنتى به مدرن، عدم پتانسيل يابى و مكان يابى  بافت روس
ــتعد طبيعت گردى با حداقل ريسك تخريب زيست محيطى،  مناطق مس
وجود منابع آلوده كنندة زيست محيطى و نداشتن اقدامات كنترلى (محمدى  

ده چشمه، 1387: 10). 
ــن پژوهش به منظور برخورد علمى و كاربردى با رعايت اصول  در اي
ــاط برخورد عوامل داخلى و  ــزى، راهكارهايى در ارتباط با نق و برنامه ري
 ،(ST) راهبردهاى تنوع ،(SO) ــى [راهبردهاى تهاجمى و رقابتى خارج
ــده  ــاى بازنگرى (WO) و راهبردهاى تدافعى (WT)] ارائه ش راهبرده

است. جدول 4 نمايانگر اين راهبردهاست. 

ــعة نواحى مستعد و داراى پتانسيل  به منظور تدوين راهبردهاى توس
ــت رفع ضعف ها و  ــناخت چهارگانة SWOT در جه ــگرى، ش گردش
ــتفاده از فرصت ها، امرى  ــذف و كاهش تهديدها و بهبود قوت ها و اس ح

اجتناب ناپذير تلقى مى شود (مهدوى، 1385: 30). 
بدين منظور موارد زير شناسايى و تحليل شدند: الف) طرح راهبردى 
تهاجمى مبتنى بر استفاده از برترى هاى رقابتى و تعيين مهم ترين فرصت هاى 
ــى از طريق بازنگرى  ــدف رفع نقاط ضعف داخل ــى پيش رو با ه خارج
ــيب پذيرى  درون ناحيه اى؛ ب) تبيين طرح راهبردى تدافعى براى رفع آس
ــور رفع تهديدهاى  ــن مهم ترين قوت هاى داخلى به منظ ناحيه اى و تعيي

خارجى با تأكيد بر راهبردهايى براى رفع نيازمندى هاى درون ناحيه اى. 
ــن عوامل راهبردى تأثيرگذار در صنعت طبيعت گردى منطقة  همچني
جواهرده در بخش هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و اكولوژيكى (محيط 
ــدول 2) و خارجى  ــى (قوت ها و ضعف ها) (ج ــتى) در ابعاد داخل زيس

(فرصت ها و تهديدها) (جدول 3) شناسايى و تحليل شدند.
از مهم ترين عوامل قوت در منطقة مورد مطالعه  مى توان به اين موارد 
اشاره كرد: چشم اندازهاى زيبا و منحصربه فرد طبيعى، وجود آداب ورسوم 

كهن و بومى، وجود جاذبه هاى تاريخى دوران ها، بافت سنتى و قديمي. 
ــنا نبودن مردم محلى در  مهم ترين عوامل ضعف نيز عبارت اند از: آش
چگونگى ارتباط با گردشگران و سرمايه گذارى در طرح هاى گردشگرى، 
ــخص در توزيع  نبود نيروهاى متخصص و آموزش ديده، نبود برنامة مش

تعداد و انتخاب مسير حركت گردشگران و طبيعت گردها. 
مهم ترين عوامل فرصت عبارت اند از: رويكرد جديد سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در بخش طبيعت گردى، توجه دولت 
ــگرى براى افزايش درآمد از اين  در برنامه هاى توسعه اى به مقولة گردش

صنعت.
مهم ترين عوامل تهديد در اين منطقه عبارت اند از: نبود برنامة راهبردى 
بر پاية مطالعات زيست محيطى در امر گردشگرى و طبيعت گردى، مديريت 
ــت ها، برنامه ريزى ها و اجراى طرح ها و پروژه ها،  آزمون و خطا در سياس
نداشتن رويكرد استفاده از مشاركت مردمى در طرح ها از جانب سازمان هاى 

گردشگرى مبتنى بر طبيعت به سرعت رو به رشد است 
و مقاصد اين نوع گردشگرى عمدتاً كوه ها، جنگل ها، 
حيات وحش،  و  گياهى  ذخيره گاه هاى  ملى،  پارك هاى 
و  بكر  مناطق  و  تماشايى  و  عرصه هاى طبيعى جذاب 
كوهپايه اى  و  كوهستانى  مناطق  است.  دست نخورده 
ازجمله مناطق مستعد گردشگرى مبتنى بر طبيعت اند 
شهرستان  ارتفاعات  در  جواهرده  منطقة  مى توان  كه 

رامسر را از جملة آن ها دانست
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نتيجة پژوهش 
ــات ميدانى به عمل آمده  ــع نظرية تحقيق و مطالع ــا توجه به مناب ب
ــگرى و  ــعة گردش ــاى توس ــا و راهكاره ــة راهبرده ــور ارائ به منظ
طبيعت گردى به كمك تكنيك SWOT، ظرفيت ها و محدوديت هاى 
ــخص و پاسخ هاى علمى و  ــده مش طبيعت گردى در منطقة مطالعه ش
ــعة گردشگرى و طبيعت گردى ارائه شد. نتايج  راهكارهايى براى توس
ــرد: وضعيت طبيعت گردى در  ــت آمده را مى توان چنين ارائه ك به دس
ــترى  ــرده در مركزيت ماتريس SWOT با گرايش بيش منطقة جواه
به سمت SO، ST قرار دارد و منطقة جواهرده به لحاظ تعداد و كيفيت 
جاذبه هاى تاريخى، چشم اندازها، مناطق مستعد طبيعت گردى، وجود 
خدمات و امكانات پايه و زيرساخت ها داراى پتانسيل و ارزش بسيار 
بااليى است. ولى در اين منطقه از نظر مديريت راهبردى و برنامه هاى 
ــف، كمبودها و  ــة طبيعت گردى، داراى نقاط ضع ــردى در عرص راهب
ــت. توجه به اين مقوله از مهم ترين اقدامات  ــيار اس ــتى هاى بس كاس
مديريت كالن استان است. از تهديداتى كه براى صنعت گردشگرى و 
ــتاها  طبيعت گردى اين منطقه وجود دارد، مى توان به تغيير چهرة روس
ــرى اراضى بدون  ــهرى، تغيير كارب ــو گرفتن به چهرة ش و سمت وس
ــت محيطى در بخش  مطالعات، مورد توجه قرار نگرفتن مطالعات زيس
ــرد. از نقاط ضعفى كه  ــاره ك ــگرى و به ويژه طبيعت گردى اش گردش
ــگرى منطقة مورد مطالعه در روبه رو شدن  گريبان گير مديريت گردش
ــت، مى توان به نبود يك مركز  با برنامه ها و مديريت طبيعت گردى اس
ــتقل و كارآمد، كمبود قوانين و ناكارآمدى قوانين موجود  مديريتى مس
ــگرى و طبيعت گردى بر پاية مطالعات  ــود برنامة راهبردى گردش و نب

زيست محيطى اشاره داشت. 

                جدول4: ماتريس تقاطع عوامل و راهكارهاى راهبردى در بخش طبيعت گردى
SWOTعوامل بيرونىتحليل

عوامل 
قوت هادرونى

(SOراهبردهاى) فرصت ها(STراهبردهاى) تهديدها

1. ايجاد مركز تبادل اطالعات و تجارت و تبليغات گردشگرى و 
طبيعت گردى بين المللى، ملى و منطقه اى

2. تشويق بخش خصوصى به حضور در عرصة مديريت و اجراى 
فعاليت هاى طبيعت گردى

3. تشكيل ستاد مشاركت مردمى
4. توسعة زيرساخت ها و امكانات در بخش طبيعت گردى

5. توسعة طرح هاى گردشگرى به ويژه طبيعت گردى
6. شناسايى جاذبه ها و تعيين مسيرهاى دسترسى به مناطق بر پاية 

اصول زيست محيطى
ــتان، ايجاد مراكز  ــن برنامة راهبردى طبيعت گردى در اس 7. تدوي

فروش و تبليغات محصوالت محلى و بومى
ــازمان ميراث  ــاد واحدهاى راهنمايان طبيعت گردى در س 8. ايج

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى
ــش  ــه بخ ــت ب ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــت س 9. ورود فعالي

طبيعت گردى
ــجويى براى  ــگاهى و دانش ــيل باالى دانش ــتفاده از پتانس 10. اس
ــدى از مناطق و اجراى فعاليت هاى طبيعت گردى در قالب  بهره من

تفاهم نامه با دانشگاه

ــى به فعاليت هاى طبيعت گردى و  1. انجام مطالعات براى تنوع بخش
ورود فعاليت هاى جديد با قابليت اجرا در مناطق مستعد

ــت محيطى مناطق مستعد طبيعت گردى و  2. تعيين ظرفيت برد زيس
برنامه ريزى براى استفادة بهينه از پتانسيل

ــيل بالقوه متناسب با فعاليت هاى  ــايى مناطق جديد با پتانس 3. شناس
طبيعت گردى

ــكيل گروه هاى مختلف طبيعت گردى به منظور شناخت بيشتر  4. تش
مناطق مستعد

ــگاهى در استان هاى هم جوار براى  5. انعقاد تفاهم نامه با مراكز دانش
ــجويان غيربومى با مناطق و جاذبه هاى طبيعت گردى  ــنايى دانش آش

شهرستان 
6. آموزش مردم محلى و بومى در چگونگى ارتباط با جامعة ميزبان

7. شناسايى مسيرهاى جديد گردشگرى و طبيعت گردى
8. استفادة كاربردى و بهينه از قوانين موجود در بخش طبيعت گردى

9. مديريت تغيير كاربردى اراضى
10. ايجاد مركز مديريت و كنترل مخاطرات و طبيعت گردى
11. ارزش گذارى زيست محيطى مناطق مستعد طبيعت گردى

جدول3: ماتريس تحليلى SWOT و عوامل خارجى مؤثر بر 

طبيعت گردى منطقة جواهرده

موقعيت بعد
عواملعامل

خارجى

فرصت

ــود كميتة طبيعت گردى،  1. رويكرد جديد و وج
ــتى و  ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــازمان مي س

گردشگرى در بخش طبيعت گردى
ــعه به مقولة  ــت در برنامه هاى توس 2. توجه دول

گردشگرى براى افزايش درآمد از اين صنعت
ــعه و حفظ  3. وجود قوانين و مقررات براى توس

منابع و مناطق طبيعت گردى
4. وجود قطب هاى جمعيت در استان مازندران و 

استان هاى هم جوار
5. افزايش تعداد گروه هاى طبيعت گردى

6. افزايش تعداد مسافرت ها  

تهديد

ــردى بر پاية مطالعات  ــدم وجود برنامة راهب 1. ع
زيست محيطى در امر طبيعت گردى

ــت ها،  سياس در  ــا  و خط ــون  آزم ــت  مديري  .2
برنامه ريزى ها و اجراى طرح ها و پروژه ها

3. نداشتن رويكرد استفاده از مشاركت مردمى در 
طرح ها از جانب سازمان هاى دولتى و خصوصى 

4. تغيير كاربرى اراضى بدون برنامه و مطالعات
ــتعد  ــيل يابى و مكان يابى مناطق مس 5. نبود پتانس
ــب  تخري ــك  ريس ــل  حداق ــا  ب ــردى  طبيعت گ

زيست محيطى
6. تغيير بافت روستاهاى ييالقى از سنتى به مدرن
ــت محيطى و  ــدة زيس ــع آلوده كنن ــود مناب 7. وج

نداشتن اقدامات كنترلى
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ادامة جدول4

SWOT عوامل بيرونىتحليل

عوامل 

درونى
ضعف ها

(WO راهبردهاى) فرصت ها(WT راهبردهاى) فرصت ها

ــيل بالفعل  ــوة بهره بردارى از مناطق با پتانس ــرى در نح 1. بازنگ
طبيعت گردى

2. بازنگرى در نحوة ارائة خدمات و تسهيالت به مناطق 
3. بازنگرى در قوانين موجود در بخش طبيعت گردى

ــة ميهمان و  ــاط مردم محلى با جامع ــرى در نحوة ارتب 4. بازنگ
طبيعت گردها

5. بازنگرى در اجراى طرح ها و پروژه هاى فعلى
ــيم وظايف  ــكيالت ادارى و تقس ــاختار و تش 6. بازنگرى در س

ارگان ها و بخش ها در زمينة طبيعت گردى
7. بازنگرى مسيرهاى گردشگرى و طبيعت گردى

8. بازنگرى در نحوة مديريت كالن و خرد طبيعت گردى استان
9. بازنگرى در نحوه و الگوى مصرف آب

10. تدوين برنامه هاى مديريت ساختارهاى روستايى 

1. ايجاد مديريت در استفادة بيش از حد مناطق تخريب يافته
2. آموزش و اطالع رسانى به بوميان و مردم محلى در زمينة ارتباط 

با طبيعت گردها و جلوگيرى از تعارضات بومى و فرهنگى
3. جلوگيرى از تغيير كاربرى اراضى

4. حذف و كاهش مخاطرات در مناطق مستعد طبيعت گردى
5. كاهش و حذف آالينده هاى زيست محيطى

6. جلوگيرى از تغيير چهرة روستايى به سمت شهرى
7. تدوين و اجراى برنامة مديريت كاهش ارزش و پتانسيل 

زيست محيطى مناطق مستعد
8. تدوين قوانين جديد و كارآمد و تخصصى در زمينة 

طبيعت گردى
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ــاورد! اطالعات  ــاب جغرافيايش را بي ــرم مى خواهم كت از دخت
ــؤاالت من و  ــوم راهنمايى پاسخ گوى س ــال س كتاب جغرافياى س
ــد،  ــت. به نظرم مى رس در حد اطالعاتى كه من به آن نياز دارم نيس
اطلس جهانى گيتاشناسى بتواند كمكم كند. فرصت سفر و ديدار از 
برخى كشورهاى جنوب شرق آسيا برايم فراهم شده است. اندونزى، 

ــنگاپور، مالزى و تايلند مقصد اين سفر هستند. نياز به اطالعاتى  س
ــتر و با داشتن شناخت الزم به اين سفر بروم.  دارم كه با آگاهى بيش
به نظرم مى رسد اطالعات جغرافيايى مى تواند خيلى كمكم كند. به 
ياد صحبت هاى معلم خوبمان درخصوص مدار گرينويچ مى افتم؛ او 
مى گفت: «خورشيد از شرق طلوع مى كند و ما حيران و مبهوت كه 
شرق ديگر كجاست؟ چرا خورشيد آنجا را براى برآمدن انتخاب كرده 

است؟!»
حاال كه در عمل با اين موضوعات سروكار دارم، درك آن چقدر 
برايم آسان و شيرين شده است. مى توانم بفهمم كه چون خورشيد از 
شرق طلوع مى كند، پس بايد ساعت هاى طلوع خورشيد در هر يك از 
مقصدهاى سفر من، كه آن ها هم در جنوب شرق جهان واقع هستند، 
متفاوت و در هر حال از ساعت طلوع خورشيد در ايران جلوتر باشد.

كشورهايى كه روى يك خط فرضى قرار دارند!
ــور اندونزى، سنگاپور، مالزى و تايلند تقريباً روى يك  چهار كش
ــيد در آن كشورها  خط (طول جغرافيايى) قرار دارند و طلوع خورش
ــاعت زودتر از طلوع خورشيد در ايران است. پرواز ما از  حدود 3/5 س
ــرودگاه امام خمينى(ره) با هواپيمايى امارات و از طريق دبى انجام  ف
ــاعت پرواز تا دبى، چهار ساعت توقف در  مى شود. با احتساب دو س
ــاعت پرواز تا بانكوك، سيزده ساعتى در مسير اول  امارات و هفت س

پروازى زمان صرف خواهد شد.
ــف، جابه جايى و  ــاعات پرواز، توق ــاب س بايد دقت كنم، احتس
رسيدن به فرودگاه يا فرودگاه هاى مقصد با ساعت ايران، كه نسبت 
به ساعت جهانى، ساعتى محلى به حساب مى آيد، خطاى در محاسبه 
ــكل آفرين باشد. بايد يادمان باشد و  را پيش مى آورد و مى تواند مش
ــاعات حركت، توقف و ورود به مقاصد را با زمان  بدانيم كه چگونه س

گزارش سفر يك معلم از كشورهاى جنوب شرق آسيا 
با تأكيد بر كارآمدى دانش جغرافيا در سفر

هميشه
 پاى يك نقشه در ميان است!

محمد دشتى
كارشناس ارشد مديريت فرهنگى
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بين المللى (گرينويچ) محاسبه كنيم. پس باز هم اطالعات محاسباتى 
و جغرافيايى به كمكمان مى آيد. 

بفرماييد نقشه!
ــه ساعت مانده به زمان  من از  غرب تهران حركت مى كنم و س

پرواز، در فرودگاه حضور دارم.
ــدو ورود به فرودگاه  ــود. در ب ــاعت مقرر انجام مى ش پرواز در س
ــكيل و با  ــة فرودگاه بزرگ دبى در قالبى ش بين المللى امارات، نقش
اطالعات مناسب در اختيارمان قرار مى گيرد و ما مى توانيم از امكانات 
ــه، كه  و فرصت هاى بازديد و خريد آن بهره ببريم. در آنجا يك نقش
در آن كشورهاى مقصد سفر و ديگر كشورهاى آسيايى معرفى شده، 

خريدارى مى كنم.
در داخل هواپيما، مسير دبى تا بانكوك كه مقصد اول ماست، كل 
مسيرى كه بايد پيموده شود، موقعيت مكانى و جغرافيايى كشورهاى 
مسير تا رسيدن به مقصد، ارتفاع هواپيما، سرعت آن و وضعيت دماى 
بيرون و اطالعاتى از اين دست، روى صفحة مانيتور مقابل هر مسافر 
نمايش داده مى شود. چند ساعتى نيز بايد در فرودگاه بين المللى بانكوك 
توقف داشته باشيم و سپس با هواپيمايى ايرآسيا به كواالالمپور پرواز 
كنيم. فرودگاه بين المللى بانكوك مقصد بسيارى از پرواز هاى بين المللى 

و بين قاره اى است و از امكاناتى بسيار مناسب برخوردار.

كرة شيك جغرافيايى به مثابة يك هدية فرهنگى!
ــف در بانكوك را  ــه ما فعالً قصد توق ــدو ورود و در حالى ك در ب
ــه هاى گردشگرى به همراه  نداريم، در بخش ترانزيت فرودگاه، نقش
يك كرة زيباى جغرافيايى كه جنوب شرق آسيا را برجسته تر نشان 
مى دهد به عنوان هديه در اختيارمان قرار مى گيرد. سفر ما هم زمان 
ــيار بزرگ،  ــت. روى مانيتورى بس ــوب هاى داخلى بانكوك اس با آش
ــهر بانكوك كه در معرض درگيرى ها و آشوب ها  بخش هاى اصلى ش
قرار دارند، نمايش داده مى شود و ضمن پخش مستقيم اوضاع مناطق 
درگيرى، از مسافران و گردشگران خارجى مى خواهند تا حد امكان 
ــه هاى اهدايى مشخص شده اند،  از تردد در اين نواحى كه روى نقش
ــرودگاه بين المللى بانكوك، محل تالقى و اتصال  خوددارى كنند. ف

بسيارى از پروازهاى بين المللى است.

ايرانى كه وسعتش تا چين بود!
ــنا مى شوم. او از  ــالن ترانزيت فرودگاه با آراد مجيدى آش در س
پكن به بانكوك پرواز كرده است و قصد دارد با هواپيمايى ماهان به 
زادگاهش در مشهد برود. دانشجوى رشتة  تاريخ است و براى ديدن 
ــهر ارومچى به استان سين كيانگ چين سفر كرده است. نقشه اى  ش
را نشانم مى دهد كه براساس آن، زمانى كشور پهناور ايران باستان با 
ــتان سين كيانگ در چين همسايه بوده است. مى گويد هنوز هم  اس
ــت قرن ها مى توان اثر فرهنگ ايرانى را در زندگى مردم  پس از گذش
اين سامان ديد. برايش جالب است كه هنوز هم پس از قرن ها اگر امام 
جماعت شيعيان در آن ديار زبان فارسى نداند و شاهنامه و بوستان و 

گلستان نخواند، بر او خرده مى گيرند.

نقشه، جزء الينفك بسته هاى اطالع رسانى كشورها
ــته هاى اطالع رسانى و  ــتيم. بس ــير رفتن به مالزى هس در مس
ــعة گردشگرى مالزى در اختيارمان  تبليغاتى وزارت توريسم و توس
ــكيل است و در كنار وسايل  ــته بندى آن بسيار ش قرار مى گيرد. بس
داخل بسته، يك عدد پرچم مالزى، نقشة كواالالمپور و نقشة راه هاى 
اين كشور به چشم مى خورد. دست بندهايى نيز براى كودكان وجود 
دارد كه مى توان روى آن ها نام كودك، شمارة تماس و نام هتل محل 
اقامت را نوشت و عنوان «هم وطن، اين كودك ميهمان ماست!» نيز 

روى دست بند به چشم مى  خورد.
باتوجه به اينكه قصد دارم ماجراى اين سفر را از زواياى مختلف 
بنويسم، قبالً نقشه ها و اطلس هاى مربوط به اين كشورها را مطالعه 
كرده ام و تقريباً مى توانم موقعيت خودم را تشخيص دهم. اين تجربة 
تازه كه قبل از حضور در هر مكانى مى توانم موقعيت خودم را بدانم، 
برايم جالب است. امكان درك چنين فضايى، بدون استفاده از دانش و 
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ابزار جغرافيايى، قابل تصور نيست. نمى دانم چرا چندين سال خواندن 
ــته است اين حس را به  كتاب هاى جغرافيا در دوران تحصيل نتوانس
ــاعت بر مبناى زمان  ــبة س من منتقل كند. فكر مى كنم چرا محاس
بين المللى، آن قدر برايم سخت بود و حتى در برخى مواقع، فكر كردن 
ــد فشار نوك خودكارم  به چهار جهت اصلى و توابع آن، باعث مى ش
برگة امتحانى را سوراخ كند؛ و آخر هم مجبور مى شدم بدون پاسخ به 
آن سؤال ها، جلسة امتحان را ترك كنم. اما حاال در اين موقعيت تازه 

به نظر مى رسد جغرافيا را دوست دارم.
در مالزى هم چند ساعتى توقف داريم و سپس از اتوبانى نوساز و 
وسيع كه دو سوى آن را جنگل و چشم اندازهاى زيبا پوشانده است، 

با اتوبوس هاى شيك و مدرن به سنگاپور مى رويم.

اينجا هم برايمان نقشه كشيده اند!
ــامل اطالعات  ــته هايى ش ــنگاپور باز هم بس در بدو ورود به س
ــرار مى گيرد كه در ميان  ــور در اختيارمان ق كامل در مورد اين كش
ــه و نيز بروشورهايى در مورد بخش هاى مختلف  آن ها چندين نقش
ــم مى خورد. در مدت  ــگرى و جاذبه هاى طبيعى آن به چش گردش
اقامت در سنگاپور از مدرسة هنر آن كشور بازديد مى كنيم. هنرنمايى 
ــور، در ساخت چنين مدرسه اى، ما  متوليان آموزش هنر در آن كش
ــود  آنان قدر و منزلت هنر  ــين مى كند. معلوم مى ش را وادار به تحس

ــاخت  ــى درك كرده اند و اين نگاه هنرى را در طراحى و س را به خوب
مدرسه و توجه خاص به حفظ محيط زيست مورد توجه قرار داده اند.

سنگاپور، يك شهر- كشور
سنگاپور را بايد يكى از خوش نقشه  ترين و تميزترين پايتخت هاى 
ــور از همان ابتدا با  ــد اين شهر- كش ــت. به نظر مى رس جهان دانس
ــده است. ساختمان ها به دليل  يك مدل معمارى شهرى ساخته ش
محدوديت هاى كنترل ترافيك هوايى نبايد بيش از 280 متر ارتفاع 
ــته باشند و ساختن بناهايى سازگار از جهت مدل و ارتفاع، افق  داش
زيبايى به اين شهر بخشيده است. ساختمان ها عموماً رنگ هاى روشن 

دارند و شهر را پهنة وسيعى از فضاهاى سبز دربرگرفته است.

محله هايى براى اقوام مختلف!
ــت و هندى ها و چينى ها، كه  سنگاپور كشورى چندمليتى اس
ــاص داده اند، عالوه بر  ــش بزرگى از جمعيت آن را به خود اختص بخ
ــور نيز  ــهرى اين كش نقش هاى اجتماعى، در طراحى و معمارى ش
جايگاه خاص و ويژه دارند. محله هاى چينى ها، هندى ها و عرب ها در 

سنگاپور از مركز مهم جذب جهانگرد و گردشگر است.
ــتفاده از رنگ هاى شاد، زيبا و  ساختمان هاى اين محله ها با اس
ــوان نمونه اى  ــت. در اين محله ها مى ت ــده  اس متنوع رنگ آميزى ش
كوچك از جلوه هاى تجارى و اقتصادى آن كشورها را مشاهده كرد. 
مواردى از قبيل فروشگاه هاى مواد غذايى، رستوران ها، صنايع دستى 
و مصنوعات رايج در هر كشور با سبك خاص و منحصر به فرد خود، 

تصوير يك كشور را در كشورى مستقل به نمايش گذاشته اند.
در محلة هندى ها نمونة بسيار دقيقى از سبك معمارى و طراحى 
كشور هند ديده مى شود و محلة  عرب ها نيز مقياسى كوچك از تنوع، 

گوناگونى و وضعيت كشورهاى عربى است.

يك طبيعت بيشتر نداريم! در حفظ آن كوشا باشيم
ــنگاپور توجه به منابع طبيعى و بهره گيرى از انرژى پاك،  در س
ــكل از مجموعه اى از  جايگاهى ويژه دارد و صنعت انرژى پاك، متش
منابع انرژى، به ويژه انرژى خورشيدى و انرژى باد، به شدت مورد توجه 
ــتاد درصد برق مصرفى سنگاپور  ــت. در حال حاضر بيش از هش اس
ــود. براساس دورنماى تدوين شده  در نيروگاه هاى گازى توليد مى ش
براى بخش انرژى اين كشور، انتظار مى رود بخش توليد انرژى پاك 
ــال 2015 با توليد بيش از هفت هزار شغل جديد و  ــنگاپور تا س س
ــنگاپور همراه شود.  نيز ارزش افزوده اى معادل 170 ميليون دالر س
سنگاپور به عنوان بندرى آزاد، محل خريد و فروش و عبور بيشترين 

قسمت نفت دنياست.

نظام  مأموريت  مهم ترين  مسئول،  شهروند  تربيت 
آموزشى سنگاپور

از نكات مؤثر در امر توسعه و پيشرفت سنگاپور، توجه ويژة دولت 
به منابع انسانى كارآمد و شهروندان مسئول است به گونه اى كه يكى 
از مهم ترين اهداف آموزشى اين كشور، فراهم ساختن آموزش جامع 

زمانى كشور پهناور ايران باستان، با استان سين كيانگ در 

چين همسايه بوده است. هنوز هم پس از گذشت قرن ها 

مى توان اثر فرهنگ ايرانى را در زندگى مردم اين سامان 

ديد. هنوز هم پس از قرن ها اگر امام جماعت شيعيان در 

آن ديار زبان فارسى نداند و شاهنامه و بوستان و گلستان 

نخواند، بر او خرده مى گيرند
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براى هر يك از شهروندان است.
از آنجا كه الزمة پيشرفت سريع در علوم و فّناورى وجود شهروندانى 
ــته و داراى سواد علمى- فّناورانه  ــت كه با علوم پايه آشنايى داش اس
ــنگاپور تالش كرده است زمينة پرورش شهروندان  باشند، دولت س
ــيدن به اين هدف فراهم كند. نظام آموزشى آزاد و  خود را براى رس
انعطاف پذير سنگاپور، دنبال كنندة سياست هاى آموزشى اقتصادمحور 
و متمركز بر رشد منابع انسانى است و آموزش علوم و فّناورى براى 
دستيابى به سطح مطلوبى از توليد علم و رشد اقتصادى و صنعتى از 

ــتيم؛ سه روز زمان براى ديدن شهرى بزرگ  فرصت زيادى نداش
مانند كواالالمپور زمان بسيار كمى بود، ولى با بهره گيرى از اطالعات 
گردشگرى كه بيشتر آن ها مبتنى بر نقشه هاى راهنما بودند، توانستيم 
بيشترين بهره را از اين سفر كوتاه ببريم. در سطح شهر نيز نقشه هاى 
بسيار بزرگ در قاب هاى بسيار زيبا و محكم با تعيين موقعيت هر بخش 

از شهر، اطالعات مورد نياز گردشگران را در اختيار آنان قرار مى داد.

نقشه، ابزارى مهم براى كار موزه دارى
در موزة  هنرهاى اسالمى مالزى هم چهره اى تاريخى از وضعيت 
ــاهده كرديم. در آن موزه،  ــته هاى دور مش ــالم را از گذش جهان اس
نقشه هاى قديمى و جديد سرزمين هاى اسالمى، ماكت آثار شاخص 
ــامل مكان هاى مقدس مانند خانة كعبه و مساجد  دنياى اسالم، ش
ــيخ لطف اهللا در اصفهان  ــجد ش ــالم از جمله مس معروف جهان اس
ــاعتة ما را به ديدارى مؤثر و  ــه س به كمكمان آمدند و ديدار دو، س

به يادماندنى تبديل كردند.

اين نقشه كامل نيست!
ــالن موزه قرار داشت، نام خليج  ــة برجسته اى كه در س در نقش
فارس ذكر نشده بود. زمانى كه اين موضوع را با راهنماى آن بخش 
در ميان گذاشتيم، ما را به دفتر مدير موزه راهنمايى كرد و او نيز با 
گرمى و ضمن پذيرايى از ما خواست اين موضوع را با بيان تقاضايى 

كه داريم برايش بنويسيم تا آن را به اطالع مسئوالن مربوط برساند!

جايگاه ويژه اى برخوردار است.
ــتداران هنر هم به سنگاپور به عنوان يك فرصت و موهبت  دوس
مى نگرند. موزة تمدن آسيايى، موزة ملى سنگاپور و موزة هنر سنگاپور 
ــيار ديدنى و مهيج اند. سنگاپور براى خريد نيز، مقصدى مناسب  بس
است. شهرهايى مانند هند كوچك، محلة چينى ها، روستاى باگيز و 
محلة  عرب ها سرريز از سوغات هايى هستند كه مى توانند هر سليقه اى 

را پاسخ گو باشند.

چه  دانستيم  جغرافيايى  اطالعات  و  نقشه  روى  از 
فرصت خوبى را از دست داديم

به دليل تداخلى كه در برنامه ها پيش مى آيد، سفرمان به اندونزى 
لغو مى شود. با اطالعاتى كه در مركز گردشگرى سنگاپور در ارتباط با 
كشور اندونزى به دست مى آوريم، حسرت ديدار از طبيعت زيباى اين 
ــور و برخى مدارس آن بر دلمان مى ماند. تمام اطالعات الزم در  كش
مورد اين كشور سرسبز و زيبا را نيز از طريق نقشه ها، اطلس ها و ديگر 
ابزارهاى اطالع رسانى كه دانش جغرافيايى و گيتاشناسى در آن نقش 

مهمى دارند، به دست مى آوريم.
دو روز بعد به مالزى برمى گرديم و در سمينارى كه در دانشگاه 

بين المللى اسالمى مالزى برگزار مى شود، شركت مى كنيم.

گشتى كوتاه در پوتراجايا، باغ شهر مدرن مالزى
ــت كه در هيئت  ــى مالزى اس پوتراجايا پايتخت ادارى و سياس
يك باغ- شهر به عنوان يكى از زيباترين شهرهاى جنوب شرق آسيا 
شناخته مى شود. اين باغ- شهر هويت خود را بيش از هر چيز ديگر، 
ــت؛ شهرى كه مى توان آن را مظهر  ــالمى اس وام دار هنر و تمدن اس
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دو ركعت نماز عشق در مسجد صورتى
ــه به دليل رنگ  ــجد پوترا ك ــا- از جمله مس ــاجد پوتراجاي مس
ــجد صورتى هم معروف  ــحوركننده و جذاب صورتى آن به مس مس
است- جايگاهى خاص در معمارى اين شهر دارند. معمارى به كار رفته 
در مساجد و ساختمان هاى اصلى، مانند دفتر نخست وزيرى؛ مسجد 
تونكو ميزان زين العابدين يا مسجد آهنى و كاخ سلطنتى با الهام از 
ــالمى از ايران، عراق، عربستان سعودى، يمن،  نمادهاى معمارى اس
اردن، سوريه و تاج محل هندوستان، تلفيقى هنرمندانه از فّناورى هاى 

جديد و روز معمارى اسالمى را به نمايش گذاشته است.
مسجد پوترا با الهام از معمارى ايرانى دورة صفويه روى درياچه اى 
مصنوعى ساخته شده است و تنها از يك ضلع به خشكى راه دارد. در 
ساخت مناره هاى اين مسجد از مسجد شيخ عمر در بغداد و در ساخت 
ديواره هاى آن از ايوان شاه حسن در كازابالنكاى مراكش الهام گرفته اند. 
رنگ صورتى مسجد با سنگ هاى گرانيت كف و درب هاى چوبى مسجد 
هماهنگ شده، كه اين امر جلوه اى متفاوت از ديگر مسجدهاى معمول 
به آن داده است. بانوان نمازگزار و بازديدكنندگان از اين مسجد بايد 
با پوشش كامل در مسجد حضور يابند، به همين دليل در كنار درب 
ورودى مسجد روى آويزهاى تميز و مرتب، مانتوهايى با رنگ هاى شاد 
ــيار تميز در اختيار آنان قرار مى گيرد و پس از بازديد، عبادت و  و بس
ديدن زيبايى هاى درون اين مسجد مسحوركننده، مانتوهاى تحويلى 

براى خشك شويى و نظافت تحويل گرفته مى شوند.
مسجد پوترا شاهكارى از معمارى اسالمى است كه مانند نگينى 

در پوتراجايا مى درخشد. در نزديكى مسجد پوترا، ساختمان دفتر كار 
نخست وزير يا سرى پرادنا قرار دارد كه با گنبدى آبى رنگ بر بلنداى 
ــبز قرار گرفته است. در معمارى اين بناى باشكوه نيز از  تپه اى سرس
معمارى اسالمِى مغولى، معمارى رومى و معمارى مالزيايى استفاده 
ــت. عموم مردم مى توانند از اين بناى شش طبقه در طول  ــده اس ش
هفته، به جز روزهاى تعطيل، بازديد كنند و از فراز آن، نگاهى به كل 

باغ- شهر پوتراجايا داشته باشند.

نشانه اى از ايران اسالمى در دل پوتراجايا
در پوتراجايا مى توان نشانه هايى از شاهكارهاى معمارى بسيارى 
ــهر داراى هشت پل بسيار  ــورها از جمله ايران را ديد. اين ش از كش
زيباست كه يكى از آن ها به نام پل پوترا با الگوبردارى از پل خواجوى 
ــت. اين پل عظيم، 435 متر طول دارد و  ــاخته شده اس اصفهان س
همچون پل خواجو در سه طبقه ساخته شده است. طبقة بااليى آنكه 
سطح اول پل را تشكيل مى دهد بلوار اصلى شهر است و با وسعت و 
مهندسى خاص خود، مهياى عبور و مرور است. طبقة دوم پل براى 
عبور قطار شهرى يا LRT در نظر گرفته شده است و قطارهاى زيبا 
ــير شهرى در آن تردد مى كنند و وسيلة دسترسى  و تميز سريع الس

مناسبى را از مركز شهر به اين باغ شهر فراهم آورده اند.
ــتوران هاى مجهز است و به عنوان  طبقة زيرين پل نيز داراى رس

لنگرگاهى كوچك براى قايق رانى مورد استفاده قرار مى  گيرد.
شايد بتوان گفت پوتراجايا كه هويت نوين شهرسازى را در مالزى 
به نمايش مى گذارد، محصول ژرف انديشى، سخت كوشى، مديريت 
ــت كه با اتكا بر آموزه هاى دينى و اسالمى به  و همدلى مردمانى اس

آينده اى روشن مى انديشند.

روى نقشه، از سيام تا تايلند، از آيوتايا تا بانكوك
ــيخ احمد قمى،  ــت از مقبرة ش به بانكوك برمى گرديم. قرار اس
بنيان گذار مذهب تشيع در تايلند بازديد كنيم. مقبرة شيخ در شهر 
ــور تايلند (كه در آن زمان سيام خوانده  ــابق كش آيوتايا پايتخت س
ــد) قرار دارد. قبًال موقعيت باستانى و جايگاه شهر آيوتايا را با  مى ش
ــيخ و برادرش حدود چهارصد  ــتفاده از نقشه مطالعه كرده ام. ش اس
ــال قبل به اين ديار آمدند و با بهره گيرى از هوش، درايت و گوهر  س
مسلمانى كه داشتند، به دربار پادشاهى آن كشور راه يافتند و منشأ 
ــدند. ريشه و سلسلة بسيارى از مسلمانان اين  خير و بركت و اثر ش
ــه تازگى نيز جمال  ــان بازمى گردد. ب ــور در حال حاضر به ايش كش

افتخار ملى آن كشور و تجلى هنر و معمارى مدرن اسالمى به شمار 
آورد. اما در ميان تمام مظاهر و نشانه هاى هنرى اين باغ- شهر، مسجد 
پوترا، يا مسجد صورتى، كه با الهام از معمارى ايرانى دورة صفويه روى 

رودخانه اى مصنوعى ساخته شده است، جلوه اى خاص دارد.
ــت وزير مالزى، يعنى تونكو  پوتراجايا نام خود را از اولين نخس
ــت. پوترا در زبان مااليى به معناى شاهزاده و  عبدالرحمان گرفته اس
جايا به معناى پيروزى و سعادت است. گردشگران مختلف از سراسر 
جهان و ايران كه به دنبال نشانه هاى پيشرفت و عالقه مند به معمارى 
شهرى هستند، در سفر به مالزى حتماً سرى هم به پوتراجايا مى زنند.

در حال حاضر،  بيش از هشتاد درصد برق مصرفى سنگاپور 

دورنماى  براساس  مى شود.  توليد  گازى  نيروگاه هاى  در 

تدوين شده براى بخش انرژى اين كشور، انتظار مى رود 

بخش توليد انرژى پاك سنگاپور تا سال 2015 با توليد بيش 

از هفت هزار شغل جديد و نيز ارزش افزوده اى معادل 170 

ميليون دالر سنگاپور همراه شود
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شورجه از كارگردانان معروف ايرانى فيلمى را با نام «آخرين سفر» در 
مورد زندگى شيخ احمد قمى در دست تهيه دارد.

ديدار از مقبرة ميهمانى كه صاحب خانه شد!
شيخ احمد قمى مسلمانى شيعه بود كه در سال 1543 ميالدى 
در شهر قم ديده به جهان گشود. وى در اولين سال هاى قرن هفدهم 
ــاية  ــت در س (1605) به آيوتايا مهاجرت كرد و پس از مدتى توانس
ــد و  ــيام برس مديريت و درايت خود به يكى از مقامات عالى رتبة س
ــالمى به عنوان اولين شيخ االسالم تايلند  ــيس نهاد شيخ االس با تأس

منصوب شود.
ــيخ احمد حدود صد سال بعد از وى مذهب  برخى از نوادگان ش
ــيارى از نوادگان وى نيز مسلمان  خود را به بودايى تغيير دادند و بس
باقى ماندند. همه ساله اين دو نسل در كنار يكديگر، ياد جد ايرانى تبار 

خود را گرامى مى دارند.

مزار ايرانى با تزئينات و آداب و رسوم بودايى!
در كنار مزار و مقبرة شيخ احمد در مركز تربيت معلم اين شهر 
حاضر مى شويم. مقبرة شيخ با گل هاى تازه و تزئينات زيباى محلى 
كه ريشه در آيين بودايى دارد، آراسته شده است. گمان مى كنيم به 
مناسبت بازديد ما اين كار صورت گرفته است، ولى راهنماى محلى 
مى گويد نه! ما هر روز با گل هاى تازه و گياهان معطر محلى و بخور 
خوشبو، مرقد ايشان را مى آراييم. در تايلند همه شيخ را دوست دارند.

ــودا در ميان اكثر مردم  ــمى ندارد، اما آيين ب تايلند مذهب رس
اين كشور حاكميت دارد. مسلمانان كه اكثريت آن ها در استان هاى 
جنوبى اقامت دارند، هشت درصد جمعيت تايلند را تشكيل مى دهند. 

مى كند كه من خون و تبار ايرانى دارم.

نقشه ها بهتر از خاك، تاريخ كشورها را حفظ مى كنند
در اينجا هم باز بحث جغرافياى كشور سيام در آن زمان، تغييرات 
پايتخت به علت حمالتى كه از سوى برخى همسايگان صورت گرفته 
بود، نقش شيخ احمد در دفع حمله به آيوتايا و بحث هايى كه در اين 
زمينه مطرح مى شود، نقل مجالس است. متأسفانه خبردار شدم كه 
سيل اخير تايلند در پاييز سال 1390 آسيب هاى جدى و زيادى به 
ــهر آيوتايا كه يكى از جاذبه هاى گردشگرى و  آثار تاريخى ديرينة ش
ــاب مى آيد، وارد كرده است. با خودم فكر  ــور به حس تاريخى آن كش
ــته را در دل خود ثبت نمى كردند، سيل  ــه ها گذش مى كنم اگر نقش

مى توانست تاريخ آيوتايا را هم با خود ببرد.

جغرافيا، واقعيت  گريزناپذير!
ــاال كه بخش كوچكى از خاطراتم را مرور مى كنم، از كاربرد و  ح
ــان ها حيرت زده مى شوم.  تأثير دانش  جغرافيا در زندگى روزمرة انس
ــفر، انجام برخى كارهاى فرهنگى  ــدف و قصد من از انجام اين س ه
ــگاهى اين چند كشور  ــى، فرهنگى و دانش و بازديد از مراكز آموزش
ــة اين فعاليت ها، دانش جغرافيا  ــتر هم بود، ولى انگار در بطن و بس
ــد امروزه نقشه ها همه  ــت. به نظر مى رس جاى خاص خودش را داش
جا در اشكال و قالب هاى گوناگون حضور دارند و بهره گيرى از دانش 
گيتاشناسى و جهان شناسى كه تنها از مسير علم جغرافيا ميسر است، 
نياز مبرم و ضرورى هر مسافر و گردشگرى است. انگارگريزى نيست 
و در هر شرايطى و هميشه پاى يك نقشه در ميان است. بياييم قدر 

آنان را كه برايمان نقشه مى كشند، بدانيم!
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11. Handicrafts being Iinked Tourism.
12. Dr. sasilhara Pichai channarong.
Deputy permanent secretary.
13. Ministry of Tourism and sports of Thailand.

ــلمان دارد. سابقة روابط ايران  ــور بيش از شش ميليون مس اين كش
ــال 1601  ــيع در س و تايلند به  عهد صفويه برمى گردد. مذهب تش
ــيخ احمد قمى به اين كشور برده شد. از همان  ميالدى به دست ش
چهارصد سال پيش، ايرانى هاى زيادى به تايلند رفته اند و آنجا زندگى 
ــده و به مقامات باال مثل وزيرى رسيده اند.  كرده، حتى وارد دربار ش
آقاى چاواليت، نخست وزير سابق تايلند كه صاحب امتياز يك روزنامه 
نيز هست، ريشة ايرانى دارد و در مقاالتى كه مى نويسد با افتخار اعالم 
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چكيده
ــت كه از   ــه با همة كاربردهايش داراى جنبة ناوبرى اس نقش
ــت. اين جنبة نقشه  ديگر جنبه هاى آن فراگيرتر و پركاربردتر اس
از ديرباز استفاده داشته است. در ابتدا استفاده از نقشه هاى چاپى 
ــورد توجه بوده، ولى  ــده به نام كروكى م ــه هاى خالصه  ش يا نقش
ــى (GPS) و تلفيق آن با  ــتم موقعيت ياب جهان با پيدايش سيس
داده هاى مكانى همچون نقشه هاى ديجيتالى، تحولى شگرف در 
ــه رخ داده است. با ورود اين فناورى به عرصة  نوع بهره ورى نقش
ــى هاى تلفن همراه، استفاده از  ــر، همچون گوش خصوصى تر بش
نقشه هاى ديجيتال در تعامل با سيستم موقعيت ياب جهانى بيش 
از پيش فراگير شده است. در اين ميان، نرم افزارهايى كه براى اين 
ــده اند، گاهى سلول مبناست گاهى بردار مبنا و  منظور طراحى ش
گاهى تلفيق اين دو هستند. نرم افزار SmartComGPS هر دو 
ــاختار داده اى (سلولى و بردارى) را پشتيبانى مى كند و به علت  س
ــى آن در بسيارى از سيستم عامل ها قابليت اجرا  زبان برنامه نويس

دارد و در عين سادگى داراى كاربردهاى فراوان است.

ــتم  سيس ــرى،  ناوب ــال،  ديجيت ــه هاى  نقش كليدواژه هـا: 
SmartComGPS موقعيت ياب جهانى، نرم افزار

مقدمه
ــه براى رسيدن به مقصد يا يافتن بهترين  بهره گيرى از نقش
ــاى صرفه جويى در وقت  ــن راهكاره ــير، يكى از متداول تري مس
ــتفاده  ــتر با اس ــت. اين كار بيش ــردرگمى اس ــرى از س و جلوگي
ــترش  ــد. با گس ــى و كاغذى به انجام مى رس ــه هاى چاپ از نقش
ــگان قرار گرفتن آن ها،  ــترس هم فناورى هاى ديجيتال و در دس
ــوم مختلف از جمله جغرافيا و  ــق جديدى فراروى محققان عل اف
ــت. يكى از اين فناورى ها  ــور كلى علوم زمين قرار گرفته اس به ط
ــت كه امروزه به وفور در دسترس سطوح مختلف  تلفن همراه اس
سنى و اجتماعى قرار دارد. گوشى هاى تلفن همراه با قابليت هاى 
مختلف كه پشتيبانى از نرم افزار با پايه هاى برنامه نويسى مختلف 
ــاده ولى پركاربرد  ــدة تهية نرم افزارهاى س ــت، اي يكى از آن هاس
ــت، زيرا  ــرى را به ذهن محققان متبادر كرده اس ــوط به ناوب مرب
ــودن آن براى اكثريت  ــتفاده از اين گونه ابزار به علت فراگير ب اس

افراد اجتماعات انسانى ميسر و ممكن است.

SmartComGPS معرفى نرم افزار
SmartComGPS نرم افزارى است كه تحت برنامه نويسى جاوا 
ــده است. از محاسن اين نرم افزار پسوند برنامه نويسى آن  تهيه ش

نقشه هاى ديجيتال
 و سيستم موقعيت ياب 
جهانى با استفاده از نرم افزار 
SmartComGPS

عباسعلى افضلى
كارشناس ارشد ژئومورفولوژى، دانشگاه تربيت مدرس
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(JAR) است كه موجب شده تا با اكثر سيستم عامل ها پشتيبانى 
ــتر گوشى هاى تلفن  ــود و قابليت نصب و راه اندازى را در بيش ش

نرم افزار  در  نياز  مورد  اطالعاتى  اليه هاى  توليد 
SmartComGPS

در نرم افزار SmartComGPS به دو صورت مى توان به توليد 
داده پرداخت:

ــده و  ــترى و وكتورى زمين مرجع ش 1. توليد داده هاى رس
معرفى آن ها به سيستم پردازندة نرم افزار؛

2. تهية اليه هاى اطالعاتى و كتورى به صورت خط و نقطه در 
نرم افزار SmartComGPS و استفاده از هر نرم افزارى كه قابليت 
Arc GIS شناسايى سيستم هاى مختصات را داشته باشد، همچون

. Globall Mapperو 
همراه داشته باشد (تصوير 1).

از قابليت هاى اين نرم افزار، پشتيبانى از سيستم موقعيت ياب 
ماهواره اى و سيستم موقعيت ياب شبكه اى است، بدين صورت كه 
هر دستگاه تلفن همراه كه مجهز به گيرندة سيگنال GPS  داخلى 
باشد، مى تواند با ايجاد ارتباط با ماهواره هاى GPS  از قابليت هاى 
اين نرم افزار بهره ببرد. اما اگر سيستم سخت افزار ى گوشى تلفن 
همراه فاقد گيرندة سخت افزارى GPS  باشد، مى تواند اين نقيصه 
را با بهره گيرى از شبكة جهانى اينترنت جبران كند (تصوير 2).

در ابتدا استفاده از نقشه هاى چاپى يا نقشه هاى خالصه 

پيدايش  با  ولى  بوده،  توجه  مورد  كروكى  به نام   شده 

با  آن  تلفيق  و   (GPS) جهانى  موقعيت ياب  سيستم 

تحولى  ديجيتالى،  نقشه هاى  همچون  مكانى  داده هاى 

شگرف در نوع بهره ورى نقشه رخ داده است

SmartComGPS تصوير 1: محيط نرم افزار

ــاب درگاه  ــر 2: انتخ تصوي
 GPS تصوير 3: محيط نرم افزاردريافت سيگنال

SmartCom OGF Convertor Tool 

OZiExplorer تصوير 4: محيط نرم افزار
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كار با اليه هاى اطالعاتى
ــا پركاربرد با  ــاده ام ــد، اين نرم افزار س همان طور كه ذكر ش
ــترى) و بردارى و  ــتيبانى از اليه  هاى اطالعاتى سلولى (راس پش
ــع، از كاربر و  ــا به صورت زمين مرج ــت دريافت اين اليه ه قابلي
همچنين قابليت پردازش هندسى اليه هاى رسترى براى استفاده 
ــه هايى با سيستم مختصات صحيح، گام مؤثرى در  در قالب نقش
ــتم موقعيت ياب جهانى براى كاربران نيازمند  بهره گيرى از سيس

به آن برداشته است.

(Raster) الية رسترى
ــورد پردازش قرار  ــل از ورود به نرم افزار م ــن اليه بايد قب اي
گيرد، كه در اصطالح به اين عمل كاليبره كردن مى گويند. بعد از 
ــدن تصوير و زمين مرجع شدن، براى ورود به سيستم  كاليبره ش

ــوند تصوير يا  ــى نرم افزار SmartComGPS فرمت يا پس پردازش
ــه را به Ogf تغيير مى دهيم. اين عمل را مى توان با نرم افزار  نقش
OgfConvertor انجام داد (تصوير 3). بعد از تغيير فرمت دادن، 
مى توان از اين تصوير يا نقشه با تلفيق داده هاى GPS بهره برد.

(Vector) اليه هاى بردارى
ــن نرم افزار عبارت اند از  ــتفاده در اي اليه هاى بردارى قابل اس
،  Waypoint  اين اليه ها به صورت .(Line) و خط (Point) ــه نقط
ــوند. به علت حجم باالى   Track و  Rout   به نرم افزار معرفى مى ش
ــتفاده از اليه هاى بردارى راهكار مناسبى  ــترى، اس اليه هاى رس
ــت، بدين صورت كه فرد با توليد اين اليه ها در نرم افزارهايى  اس
چون OZIExplor تنها مسيرى را كه قصد حركت در آن را دارد، 

تهيه و به نرم افزار وارد مى كند (تصوير 4).

در  جهانى  موقعيت ياب  سيستم  از  بهره گيرى 
ارتباط با نرم افزار

ــد و راهنمايى خودكار در اين  تعيين نقطه اى به عنوان مقص
نرم افزار از امكاناتى است كه به چشم مى خورد. اين عمل مى تواند 
ــتقيم بين دو نقطه يا مسير تعيين شده از  ــاب مسير مس با احتس

قبل با همة انحناها و پيچ و خم هاى آن صورت گيرد.
امكاناتى نظير تعيين جهت حركت به صورت گرافيكى، تعيين 
ــيدن به  ــرعت حركت و متعاقب آن ميزان زمان الزم براى رس س
ــرعت در نظر گرفته شده و زمان كلى از نقطة شروع  مقصد با س
تا نقطة پايان اين بخش از نرم افزار را جذاب تر و كاربردى تر كرده 

است (تصوير 5).
از امكانات ويژة اين نرم افزار، استفاده از الگوريتم ارسال پيام 
ــده است  ــخص ش ــت كه از قبل مش در مختصات جغرافيايى اس

(تصوير 6).
ــر مى تواند مكانى را به عنوان  ــتفاده از اين قابليت، كارب با اس
ــيدن به نقطة  ــرار دهد و به صورت خودكار با رس ــكان مرجع ق م
ــال كند و شخص  ــخص مورد نظر پيام متنى ارس مورد نظر به ش
دوم با انتقال اين پيام به نرم افزار خود از مكان دقيق شخص اول 

مطلع شود.

تحت  كه  است  نرم افزارى   SmartComGPS

اين  محاسن  از  است.  شده  تهيه  جاوا  برنامه نويسى 

كه  است   (JAR) آن  برنامه نويسى  پسوند  نرم افزار 

موجب شده تا با اكثر سيستم عامل ها پشتيبانى شود 

گوشى هاى  بيشتر  در  را  راه اندازى  و  نصب  قابليت  و 

تلفن همراه داشته باشد

SmartComGPS تصوير 5: بخش ناوبرى نرم افزار

تصوير 6: تعيين خودكار نقاط ارسال شده با پيام
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چكيده 
يكى از پارامترهاى آب و هواشناسى كه در برنامه ريزى هاى 
ــرزمين كاربرد فراوان دارد، «باد»  ــهرى و آمايش س محيطى، ش
ــهرى جهت مكان يابى محل دفن و دفع  ــت. برنامه ريزى ش اس
ــتان و غيره  ــده و همچنين گورس ــداث صنايع آالين ــه، اح زبال
ــى مانند  ــه عوامل طبيع ــتلزم توجه ب ــى، مس ــز جمعيت در مراك
ــرايطى  ــت. در ش ــن جهت باد و درواقع بادهاى غالب اس تعيي
ــتفاده از منابع  ــعه در ارتباط با اس ــورهاى در حال توس كه كش
غيرقابل تجديد به نوعى در تنگنا هستند، بهترين راه حل ممكن 
ــت. باد يكى  ــاى محيطى و طبيعى بومى اس ــتفاده از توان ه اس
ــگى  ــت كه به صورت هميش ــب طبيعى و خدادادى اس از مواه
ــاورزى از باد براى  ــده است. در كش ــان نهاده ش در اختيار انس
ــاورزى  ــانى و عمل لقاح محصوالت كش ــارورى و گرده افش ب

استفاده مى شود. 
ــتفادة بهينه از پتانسيل هاى محيطى و ساخت وساز  براى اس
ــيار گرم،  ــرد يا بس ــا آب و هواهاى س ــهرهاى ب ــر در ش دلپذي
ــى مختلف  ــاد در دوره هاى زمان ــرعت ب ــدن جهت و س فهمي
ــادى، الزم و ضرورى  ــاليان متم ــاعت، روز، ماه و س ــون س چ
ــمت و جهت خيابان ها به  ــهرى س مى نمايد. در برنامه ريزى ش
ــتگى  ــيب و جهت باد غالب بس ــى چون زاوية تابش، ش عوامل
ــهرهايى  دارد كه در اين رابطه جهت باد غالب مخصوصًا در ش
ــت مى كنند، درواقع خالف  ــه صنايع آلوده كننده يا بدبو فعالي ك
ــاز در جهت باد غالب،  ــت محيط و ساخت و س اصول بهداش

غيرقانونى است. 
ــكل اوليه و خام قابليت  ــده به ش از آنجا كه داده هاى ثبت ش
ــتفاده و تحليل را ندارند، در مقالة حاضر سعى بر شناساندن  اس
ــام wrplot، با  ــيم گلباد به ن ــتفاده از نرم افزار ترس ــوة اس و نح
ــتگاه هاى  ــدة ايس ــازى داده هاى ثبت ش نگاه ويژه به استانداردس
ــينوپتيك دارد. نتايج تحقيق نشان مى دهند كه تنظيم داده هاى  س
ــگاه  ــب پاي ــرى در قال ــتگاه هاى اندازه گي ــدة ايس گردآورى ش
ــامان دهى و تحليل  ــب ترين روش براى س سلسله مراتبى، مناس

سرعت و جهت باد با استفاده از wrplot است.

excel ،باد، گلباد، آب و هواشناسى ،wrplot :كليدواژه ها

مقدمه 
ــرق، حركت ابرها، جابه جايى هوا،  باد در ميزان تبخير و تع
ــال توده هاى هواى گرم و  ــال آلودگى ها، ذوب برف ها، انتق انتق
ــدن هوا، بارور كردن و  ــرد ش ــدن و س ــرد و در نتيجه گرم ش س
ــتن شاخه هاى درختان نقش دارد. باد  ريختن شكوفه ها و شكس
يك منبع انرژى است و مى تواند توربين ها را به حركت درآورد. 
ــايى اين پديده طبيعى است تا بتوان  الزمة همة اين موارد شناس
در برنامه ريزى هاى شهرى، عمرانى و انتخاب مكان مناسب براى 

صنايع و فضاى سبز براى ساختمان ها و غيره از آن بهره برد.
از نظر سمت و سو، بادها در هشت گروه عمده به شرح زير 

استانداردسازى داده ها
 براى ترسيم گلباد در محيط

Wrplot نرم افزار 
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قرار مى گيرند (حسين زاده، 1376): 
 جهت شمالى، زاوية بين 337/5 تا 22/5؛ 

 جهت شمال شرقى، زاوية بين 22/5 تا 67/5؛ 
 جهت شرقى، زاوية بين 67/5 تا 112/5؛ 

 جهت جنوب شرقى، زاوية بين 112/5 تا 157/5؛
 جهت جنوب، زاوية بين 157/5 تا 202/5؛ 

 جهت جنوب غربى، زاوية بين 202/5 تا 247/5؛
 جهت غربى، زاوية بين 247/5 تا 292/5؛

 جهت شمال غربى، زاوية بين 292/5 تا 337/5.
ــرعت نيز، يكى از روش هاى معمول مانند نيروى  از نظر س
ــازمان هواشناسى جهانى انتخاب و سرعت  بيوفورت و روش س
ــازمان هواشناسى هشت  ــود. در روش س بادها طبقه بندى مى ش
ــرح زير وجود دارند (آذرى و ديگران،  ــرعت باد به ش گروه س

 :(1388
گروه 1: سرعت كمتر از يك نات؛ 
گروه 2: سرعت بين 1 تا 3 نات؛ 
گروه 3: سرعت بين 4 تا 6 نات؛

گروه 4: سرعت بين 7 تا 10 نات؛ 
گروه 5: سرعت بين 11 تا 16 نات؛
گروه 6: سرعت بين 17 تا 21 نات؛ 
گروه 7: سرعت بين 22 تا 27 نات؛ 
گروه 8: سرعت بزرگ تر از 27 نات.

براى رسم گلباد يك منطقه، فراوانى سمت و سرعت باد در 
ــت گانه را از يكديگر تفكيك مى كنند و  جهت هاى مختلف هش

ــود و  در مرحلة بعد، مقادير فراوانى به درصد وقوع تبديل مى ش
بر مبناى آن گلباد رسم خواهد شد (كريمى، 1386).

باد حركت افقى دارد، بنابراين كميتى بردارى با ويژگى هايى 
ــب درجه  ــت باد را برحس ــت. جه ــرعت و جهت اس چون س
ــوان مبنا  ــمال جغرافيايى به عن ــات از ش ــنجند. اين درج مى س
ــروع و در جهت حركت عقربه هاى ساعت افزايش مى يابند.  ش
ــى 36 (با فواصل 10 درجه) و  ــاس درجه بندى در هواشناس مقي
ــت  ــدى (با فواصل 11/25 درجه) اس ــى 32 واح در اقليم شناس
 (knot) (عليجانى، 1373: 440). سرعت باد را نيز برحسب نات
ــبه مى كنند  ــت با يك مايل دريايى، محاس ــا گروه كه برابر اس ي

(جدول 1). 

باد را در ايستگاه هاى سينوپتيك با دستگاه هاى ثبات هشت 
مرتبه در روز به وقت گرينويچ قرائت و ثبت مى كنند (صالحى، 

.(23 :1382
گلباد (wind rose)، مدل و نمودارى براى تشكيل وضعيت 
ــت. با اين روش،  ــرعت و جهت باد در زمان هاى مختلف اس س
ــة مورد نظر  ــرايط باد منطق ــم به يك ديد كلى از ش ــا مى تواني م
ــيم. گلباد نيز مثل بسيارى از فنون ديگر هم به روش دستى  برس

و هم نرم افزارى انجام مى گيرد (صالحى، 1386).

روش تحقيق 
ــرعت و جهت باد كه در يك  ــم گلباد، داده هاى س براى رس
مدت زمان معين اندازه گيرى شده اند مورد تحليل قرار مى گيرند 

و نتايج به صورتى شكلى به نام گلباد نشان داده مى شوند. 
ــت  ــوارد زير مورد نياز اس ــاد، م ــم گلب ــن براى رس بنابراي

(رازجويان، 1379):
سرعت باد 
جهت باد 

فراوانى تكرار 
ــى در ارتباط با سرعت و جهت باد به  از داده هاى هواشناس
ــتى و نرم افزارى مى توان استفاده كرد، اما به علت  دو روش دس
ــر بودن و دقت به مراتب كمتر تحليل هاى  فزونى داده ها، زمان ب
ــتى مى توان از روش نرم افزارى كه در ادامه تشريح مى شود،  دس

بهره برد (سردشتى، 1384). 
ــيم  1Wrplot از جديدترين و پركاربردترين برنامه هاى ترس
ــخة 5/3 براى رسم گلباد شهر  ــت. در اين پژوهش نس گلباد اس

 Directions/ wind Classes

 (m/s)
N1

NNE2

NE3

ENE4

E5

ESE6

SE7

SSE8

S9

SSW10

SW11

WSW12

W13

WNW14

NW15

NNW16

Sub- Total

Calms

Missing/incomplete

Total

 Directions/ wind Classes

(Knots)
N1

NNE2

NE3

ENE4

E5

ESE6

SE7

SSE8

S9

SSW10

SW11

WSW12

W13

WNW14

NW15

NNW16

Sub- Total

Calms

Missing/incomplete

Total

 Directions/ wind Classes

(Knots)
348.75-11.251

11.25-33.752

33.75-56.253

56.25-78.754

78.75-101.255

101.25-123.756

123.75-146.257

146.25-168.758

168.75-191.259

191.25-213.7510

213.75-236.2511

236.25-258.7512

258.75-281.2513

281.25-303.7514

303.75-326.2515

326.25-348.7516

Sub- Total

Calms

Missing/incomplete

Total

(wrplot استخراجى محيط نر م افزار) جدول 1: طبقه بندى جهت باد برحسب نات و متر بر ثانيه

برنامه هاى  پركاربردترين  و  از جديدترين   Wrplot
ترسيم گلباد است. در اين پژوهش نسخة 5,3 براى 
استان  شهرهاى  از  يكى  مريوان،  شهر  گلباد  رسم 
كردستان، مورد استفاده قرار گرفته است. بازة زمانى 
تحقيق از 1995 تا 2010 ميالدى است كه داده هاى آن 

از سايت آب و هواشناسى دريافت شده اند
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ــتان، مورد استفاده قرار  ــهرهاى استان كردس مريوان، يكى از ش
ــت. بازة زمانى تحقيق از 1995 تا 2010 ميالدى است  گرفته اس

كه داده هاى آن از سايت آب و هواشناسى دريافت شده اند.

مراحل انجام عمليات ترسيم گلباد به روش نرم افزارى 
wrplot و با استفاده از

ــوند text دارند و  ــتفاده پس 1. از آنجا كه داده هاى مورد اس
عالوه بر پارامترهاى مربوط به باد شامل ساير فاكتورهاى آب و 
هوايى همچون رطوبت، درجه حرارت، تابش، بارش و غيره نيز 
ــت بايد به ويرايش آن اقدام كرد. بنابراين  ــتند، در گام نخس هس
ــال انتخاب و  ــاى مرتبط با باد را به ترتيب س ــت داده ه الزم اس
ــوند داده ها در  ــرد. با توجه به پس ــى جداگانه ذخيره ك در فايل

دسترس ترين محيط براى اجراى اين عمليات notepad است.
ــا فرمت و چيدمان ويژة فاكتورهاى  2. نرم افزار، داده ها را ب
ــرار مى دهد. از  ــتفاده ق ــتگاه مورد اس مربوط به باد در يك ايس
ــتگاه هاى اندازه گيرى نشان  طرفى آمارهاى موجود در مورد ايس
ــت كه  ــد كه باد و ويژگى هاى آن تنها يكى از مواردى اس مى ده
در آمارهاى ثبت شدة يك ايستگاه در كنار انبوهى از فاكتورهاى 
اندازه گيرى شده، ارائه مى شود. مشكل ديگر جابه جايى و به هم 
ــدود كردن  ــس از خالصه و مح ــتون پ ــى مقادير هر س ريختگ

آمارهاى موجود به فاكتورهاى مربوط به باد است.
ــكالت فوق مى توان پايگاهى سلسله مراتبى  3. براى حل مش
ــم گلباد را به  ــدرـ  فرزندى) طراحى و داده هاى مورد نياز رس (پ

آن وارد كرد؛ بنابراين؛
ــاعت،  ــال، ماه، روز، س 4. در excel جدولى با فيلدهاى س
ارتفاع ابر، جهت باد، سرعت، دما و پوشش ابر تشكيل مى دهيم 
و مقادير هر يك را از فايل آمارى مربوط به ايستگاه به آن منتقل 
ــترس  مى كنم. چنانچه براى هر يك از موارد فوق داده اى در دس
نباشد، مى توان آن را با عالمت ستاره (*) جايگزين كرد. گفتنى 
است كه سه مورد ارتفاع ابر، دما و پوشش ابر در نرم افزار جايى 
ــتاره  ــراى تعريف ندارد، بنابراين مى توان آن ها را به صورت س ب

(*) نمايش داد (شكل 1). 

 tools ــدن به محيط نرم افزار، مى توان از منوى 6. با وارد ش
ــپس در پنجرة بعدى  گزينة import from excel را انتخاب و س

جدول طراحى شده در excel را فراخوانى كرد.
ــده با فرمت  ــاى فراخوانى ش ــات، داده ه ــة عملي 7. در ادام
sam. ***، با انتخاب نام براى آن ها در مسير مورد نظر ذخيره 

مى شوند (شكل 3). 

ــده در excel به محيط  5. قبل از فراخوانى جدول طراحى ش
ــال، ماه، روز،  ــت فيلدهاى حاوى اطالعات س wrplot، الزم اس
ــور را به نرم افزار  ــرعت باد در جدول مذك ــاعت، جهت و س س
ــال است،  ــتون B معرف س معرفى كرد. براى مثال از آنجا كه س
ــاير  ــود و در مورد س ــطر year فقط حرف B قيد ش بايد در س

ستون ها نيز به اين ترتيب عمل خواهد شد (شكل 2). 

باد در ميزان تبخير و تعرق، حركت ابرها، جابه جايى 
هوا، انتقال آلودگى ها، ذوب برف ها، انتقال توده هاى 
هواى گرم و سرد و در نتيجه گرم شدن و سرد شدن 
شكستن  و  شكوفه ها  ريختن  و  كردن  بارور  هوا، 
انرژى  باد يك منبع  شاخه هاى درختان نقش دارد. 

است و مى تواند توربين ها را به حركت درآورد

شكل 2: تعريف فيلدهاى حاوى اطالعات مورد نياز برنامه 

شكل 3: فراخوانى و ذخيرة فايل ورودى با فرمت برنامهشكل1: تفكيك و انتقال داده هاي مرتبط با باد از داده هاي ثبتي ايستگاه
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ــتگاه معرفى  با انتخاب گزينة import بايد كد بين المللى ايس
ــود. كد مذكور عددى پنج رقمى براى هر ايستگاه سينوپتيك  ش
ــت و در ابتداى داده هاى ثبت شده يك ايستگاه همراه با ساير  اس
ــول و عرض جغرافيايى  ــاى منطقه همچون ارتفاع، ط ويژگى ه

مى آيد (شكل 4). 

شكل 7: كليدهاى ارائه و نمايش نتايج

شكل 6: كنترل پارامترهاى مورد نياز تحليل

شكل 5: وارد كردن داده هاى آب و هوايى گزينش نشده به برنامه

شكل 4: معرفى ويژگى هاى ايستگاه محل جمع آورى داده

چنانچه از ابتدا داده هاى ما منطبق بر فرمت استاندارد مورد 
ــد نيز، مى توان اطالعات ايستگاه را به نرم افزار  قبول برنامه باش
ــمت search stations با  ــرد، بدين صورت كه در قس معرفى ك
فراخوانى دادة text كه اطالعات آب و هواشناسى در آن ذخيره 
ــزار وارد كرد  ــت، مى توان كلية اطالعات را به نرم اف ــده اس ش

ــكل 5). (ش

 
8. پس از مراحل فوق با فراخوانى فايل ذخيره شده با فرمت 
ــكل با تأييد فايل  ــتگاه مطابق ش sam و دادن خصوصيات ايس
فراخوانى شده، مى توان پارامترهاى مربوطه را كنترل كرد (شكل 

.(6

ــده در  9. در ادامه با انتخاب پنج كليد نوار ابزار مشخص ش
ــون فراوانى،  ــة كار را در قالب مواردى چ ــكل مى توان نتيج ش
توزيع فراوانى، نمودار ستونى يا ترسيم گلباد مشاهده كرد و آن 

را نمايش داد (شكل 7).

براى  نمودارى  و  مدل   ،(wind rose) گلباد 
تشكيل وضعيت سرعت و جهت باد در زمان هاى 
مختلف است. با اين روش، ما مى توانيم به يك 
ديد كلى از شرايط باد منطقة مورد نظر برسيم. 
گلباد نيز مثل بسيارى از فنون ديگر هم به روش 

دستى و هم نرم افزارى انجام مى گيرد
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 copy to file گزينة edit در پايان مى توان با استفاده از منوى
ــكال 8  ــج را به صورت bitmap يا metafile ذخيره كرد (اش نتاي

و 9).

نتيجه گيرى 
ــوزة نفوذ  ــطح ناحيه اى و ح ــروژة عمرانى در س ــر پ در ه
شهرستان، يكى از پارامترهاى اثرگذار و مهم براى استفادة بهينه 
از محيط، عامل باد است. جهت باد در امور ساخت و ساز، نحوة 
قرارگيرى كاربرى ها، فاصله و جهت معابر اثرگذار است. شدت 
باد مى تواند در استفادة بهينه از آن و توليد انرژى بادى در برخى 
ــهرها با شرايط خاص آب و هوايى مفيد واقع شود. همچنين  ش
ــتر به پدافند غيرعامل مؤثر واقع شود. از  مى تواند در توجه بيش
ــك بلية طبيعى از آن ياد كرد و ممكن  طرفى مى توان به عنوان ي
ــارات غيرقابل جبرانى در مناطق شهرى و روستايى  ــت خس اس
ــتن درختان و گاهى آتش سوزى و  به بار آورد. قطع برق، شكس
ــهرى توجه  راه بندان، ما را وادار مى كند تا در برنامه ريزى هاى ش
ــترى به پدافند غيرعامل داشته باشيم. در اين ارتباط يكى از  بيش

پارامترهايى كه بايد به آن توجه ويژه شود، عامل باد است.
ــه با نمايش  ــكان را فراهم مى كند ك ــزار گلباد اين ام نرم اف
ــت  ــدت باد (با در دس ــاى كوتاه و بلندمدت جهت و ش دوره ه
داشتن ساير اطالعات آب و هواشناسى) در برنامه ريزى ها دقت 

بيشتر در جهت رفاه حال شهروندان به عمل آيد. 

شكل 9: آمار و نمودار ستوني گلباد

شكل 8: گلباد توليدشدة برنامه

پي نوشت
1. wind rose plot for meteorological
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كه  فراهم مى كند  را  امكان  اين  گلباد  نرم افزار 
و  بلندمدت جهت  و  كوتاه  دوره هاى  نمايش  با 
شدت باد (با در دست داشتن ساير اطالعات آب 
و هواشناسى) در برنامه ريزى ها دقت بيشتر در 

جهت رفاه حال شهروندان به عمل آيد

ــاد الزامًا  ــش بازوهاى گلب ــش يا كاه ــكل فوق افزاي در ش
ــرعت بادهاى يك  ــان دهندة كاهش يا افزايش فراوانى يا س نش
ــبت به بازة زمانى ديگر نيست، بلكه در هر گلباد،  بازة زمانى نس

درصد وزش بادها روى دواير متحدالمركز درج شده است.



نقش فّناورى اطالعات و ارتباطات (فاوا) 
در سامان دهى روابط شهر و روستا
عبدالصمد هادى نيا، كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى روستايى

سرگروه آموزشى و دبير جغرافياى شهر بيرجند

يا
اف
غر
ج
در 
ها 

ى 
ور

نا
ف

چكيده
با وجود عدم تعادل و مشكالت موجود در روابط و مناسبات شهر و روستا، ناشى از عملكرد برنامه هاى توسعة چند دهة 
گذشته، توسعة زيرساخت ها از جمله ورود فّناورى اطالعات و ارتباطات (فاوا)، زمينة گسترش و تعميق روابط شهر و روستا 
را فراهم ساخته و از اين رهگذر جوامع روستايى دستخوش تحوالت و پذيرش كاركردهاى نوين شده اند. در اين تحقيق، 
ــؤال است كه: آيا فاوا (ICT) با توجه به توانمندى هاى موجود، مى تواند ضمن ارتقاى سطح  ــخ به اين س هدف  اصلى پاس
توسعة نواحى روستايى در زمينة سامان دهى مناسبات شهر و روستا در محدودة مورد مطالعه نيز، نقش مؤثرى ايفا كند؟

روش اين پژوهش توصيفى- تحليلى و رويكرد غالب در آن پيمايشى است. همچنين با توجه به اينكه تحقيق حاضر 
به دنبال كشف نقش فاوا در ارتقاى سطح توسعة روستايى و نيز سامان دهى روابط شهر و روستاست، لذا اين تحقيق ماهيتى 
پس رويدادى دارد . در اين ارتباط داده هاى مورد نياز با استفاده از شيوه هاى كتابخانه اى و ميدانى گردآورى شده اند. نمونة 
مورد بررسى مشتمل بر 39 روستاى برخوردار از مراكز فاوا و نيز چهارصد نفر باسواد باالى پانزده سال در شهرستان بيرجند 
  ICT بوده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفى و آمار استنباطى نيز حاكى از معنادارى رابطه و تأثير
در گسترش روابط اقتصادى، كاهش وابستگى نواحى روستايى به شهرها، كاهش ميزان مهاجرت، كاهش اختالف سطح 
ــطح دانش فنى و عمومى روستاييان و شهرنشينان و نيز ايجاد تغييرات كالبدى سكونتگاه هاى  رفاه، كاهش اختالف س

روستايى است.

مقدمه
ــعة فاوا در جهان، چگونگى  يكى از موضوعات مورد توجه توس
ــاط محروم و  ــات و ارتباطات به نق ــات فّناورى اطالع ــة خدم ارائ
ــت. بنابراين هر راهكارى كه بتواند فاصلة دسترسى به  روستاهاس
اطالعات را بين شهر و روستا كاهش دهد، از ديد جهانى ارزشمند 

مطالعة موردى: روستاهاى شهرستان بيرجند

و در راستاى توسعة  جامعة اطالعاتى است. بر همين اساس، ايران 
اعالمية اصول جامعة اطالعاتى را در آذرماه 1382در اجالس سران 
جامعة اطالعاتى ژنو امضا كرده و در عمل متعهد شده است تا در 

ساختار جامعة اطالعاتى جهانى تأثيرگذار باشد.

كليدواژه ها: فّناورى اطالعات و ارتباطات (فاوا)، روابط شهر و روستا، روستاى الكترونيك، شهر الكترونيك، بيرجند
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ــاورى اطالعات در يك  ــن ارتباط، وزارت ارتباطات و فّن در اي
ــور را به دفاتر فاواى روستايى  ــتاى كش اقدام فراگير، ده هزار روس
ــت،  مجهز كرد. اين دفاتر عالوه بر ارائة خدمات مختلف مانند پس
ــاير خدمات دولتى، ارتباط روستاهاى مورد  پست بانك، تلفن و س
ــبكة اينترنت فراهم مى كنند. اجراى اين پروژه ضريب  نظر را با ش
ــش خواهد داد. عالوه بر  ــتاها افزاي نفوذ تلفن ثابت را نيز در روس
خدمات پستى و ارتباطى، اين دفاتر زمينة الزم براى ارائة خدمات 
ــازمان هايى  ــازمان هاى دولتى را نيز فراهم مى كنند. س ــاير س س
ــتايى، وزارت  ــازمان تعاون روس ــاورزى، س مانند وزارت جهاد كش

جمعيت نام روستانام دهستانرديف

روستا

صد جنسيتخانوار ر د

جمعيتى

سهم هر روستا 

از حجم نمونه مردزن 

6651433832822/7210خنگالقورات1

19357931000/793فالرگالقورات2

1716590810/703غيوكالقورات3

7911844193723/2313آسوالقورات4

5481802872612/249مزدابالقورات5

3101181801301/265ساقىالقورات6

3571241831741/466چاجباقران7

305961611441/245بهدانباقران8

18214958909317/4529حاجى آبادباقران9

8982624244743/3715چهكندباقران10

7982333834153/2613خراشادباقران11

3531371951581/446نوفرستباقران12

7872093923953/2213بجد باقران13

8582444993593/5014مهموئىشاخنات14

7652112854803/1313گازارشاخنات15

18175105760/743ساقدارشاخنات16

21981131880/894بيدختشاخنات17

پك شاخنات18 پو

سفلى

3181101861321/305

1468610783685624شاخنشاخن19

11522685785744/7119ميريكشاخن20

4571142412161/877خزانشاخن21

9422204754673/8515اوجانشاخن22

6221623442782/5410واشانشاخن23

5321362802522/179مرككاهشنگ24

ه كاهشنگ25 چا سر

تازيان

4631222192441/898

ب كاهشنگ26 غا نو

زيرگ

1054263420/422

جمع 

كل

----------1607956988269781065/79263

جدول شماره 1: روستاهاى داراى مركز فنّاورى اطالعات و ارتباطات (فاوا) در بخش مركزى شهرستان بيرجند
مأخذ: معاونت برنامه ريزى استاندارى خراسان جنوبى، سالنامة آمارى، 1385

ــتفاده از خدمات  ــهرها براى اس ــتاييان، از جمله تردد به ش روس
دولتى رفع خواهد شد.

تصوير 1: نقشة محدودة روستاهاى مورد مطالعه (شهرستان بيرجند)
GIS مأخذ: معاونت توسعه و برنامه ريزى استاندارى خراسان جنوبى، گروه

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت آموزش وپرورش و ساير 
نهادهاى دولتى، خدمات مختلفى را به روستاييان ارائه مى دهند. با 
بهره گيرى از دفاتر خدمات فّناورى اطالعات و ارتباطات روستايى، 
ــورت الكترونيكى  ــازمان ها مى توانند خدمات خود را به ص ــن س اي
ــكالت  ــيارى از مش ــتاييان عرضه كنند، و در نتيجه بس ــه روس ب

هر راهكارى كه بتواند فاصلة 
دسترسى به اطالعات را بين شهر 

و روستا كاهش دهد، از ديد جهانى 
ارزشمند و در راستاى توسعة  

جامعة اطالعاتى است. بر همين 
اساس، ايران اعالمية اصول جامعة 

اطالعاتى را در آذرماه 1382در 
اجالس سران جامعة اطالعاتى ژنو، 

امضا كرده و در عمل متعهد شده 
است تا در ساختار جامعة اطالعاتى 

جهانى تأثيرگذار باشد
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بيان مسئله
ــكالت موجود در روابط و مناسبات  با وجود عدم تعادل و مش
ــعة چند دهة  ــى از عملكرد برنامه هاى توس ــهر و روستا، ناش ش
ــاخت ها از جمله فاوا، زمينة گسترش و  ــعة زيرس ــته، توس گذش
ــاخته و از اين رهگذر  ــتا را فراهم س ــهر و روس تعميق روابط ش
جوامع روستايى دستخوش تحوالت و پذيرش كاركردهاى نوين 

شده  اند.
با ظهور انقالب صنعتى و تأسيس صنايع در شهرها، سرمايه ها 
ــهرها سرازير شد و اولين تحول در اختالف طبقاتى و  به طرف ش
ــتاها و در نتيجه تغيير در روابط آن ها  ــهر و روس اختالف بين ش
ــتاها روز به روز از تحوالت صنعتى  ــود آمد به طورى كه روس به وج
ــرفت  ــتر پيش ــهرها روزبه روز بيش و تكنولوژيكى دور ماندند و ش
كردند. در نتيجه، مردم روستا براى بهره مند شدن از اين تحوالت 
ــهرها زدند و چه ظرفيت هايى كه  ــت به مهاجرت به طرف ش دس
ــبات خالى  ــتاهايى كه در اثر اين مناس معطل ماندند و چه روس
ــدند. اين تحوالت چنان عظيم بود كه مراكز قدرت از روستاها  ش

ــت نيازهاى ادارى،  ــتايى از جه ــهر انتقال پيدا كرد و روس به ش
امنيتى، فرهنگى، علمى، مصرفى و بازارهاى فروش محصوالت و 

غيره به شهرها وابسته شد (خنجرى عالم و كيانى، 1386: 2).
ــردارى از منابع  ــع فعلى مانع مهمى براى بهره ب ــه در وض آنچ
موجود و نيروى جوانان در فرايند توسعة روستايى كشور به حساب 
مى آيد، مهاجرت گستردة جوانان به ويژه جوانان تحصيل كرده است 
كه روستاها را از نيروى جوان و كارآمد تهى مى سازد. اين وضعيت، 
ــتاها براى فعاليت،  ــب در روس ــرايط مناس خود، معلول نبودن ش
ــتايى است (رضوانى،  ــتغال و تحرك اجتماعى در نواحى روس اش

.(258 :1383
جلوگيرى از مهاجرت، موجب كاهش فقر در جامعة روستايى، 
ــتاييان بوده و با تثبيت سكونت  ــطح زندگى و رفاه روس ارتقاى س
ــتايى را تسريع مى بخشد (آسايش،  روستايى، فرايند توسعة روس

.(195 :1376
ــهرها و  ــكالت عديده اى كه در حال حاضر گريبان گير ش مش
ــى  ــتاها بوده و هر دو از كنترل خارج و از برنامه ريزى ها پيش روس
گرفته اند به دليل نگرش تك بعدى به شهرها يا روستاها بدون توجه 
به روابط سيستماتيك آن هاست كه باعث اختالف در امكانات مادى 
و در نتيجه اختالف طبقاتى شده است. اين امر باعث به هم خوردن 
برنامه هاى شهرى شده است، به طورى كه شهرها نمى توانند با اين 
سرعت پاسخ گوى خيل عظيم مهاجران از نقاط مختلف باشند. از 
ــوى ديگر، كمبود امكانات مادى و اشتغال در روستاها نيز باعث  س
ــكالت فراوان شده است. ديدگاهى سيستمى به اين مجموعه  مش
ــهر و روستا) و پيشرفت موازى شان، سامان دهى آن ها را بسيار  (ش
ــكل  ــعه مى كند و هر دو به ش راحت تر و همگام با برنامه هاى توس

جمعيت نام روستانام دهستانرديف

روستا

درصد جنسيتخانوار

جمعيتى

سهم هر روستا 

از حجم نمونه مردزن

7741993734013/1613معصوم آبادخوسف1

7872394043833/2213سيوجانخوسف2

5851532912942/3910نصرآبادخوسف3

9202564594613/7615تقابخوسف4

6842123543302/7911فدشكخوسف5

395811742210/382سروبادخوسف6

3191071721471/305گيوبراكوه7

7302343583722/9812گلبراكوه8

4121141952171/687عيلكىبراكوه9

216811111050/884فريزبراكوه10

5281262372912/169ماژانجلگة ماژان11

معدن قلعه زرى12

قلعه زرى

174911238169337/1528

د قلعه زرى13 با على آ

زارعين

260731381221/064

جمع 

كل

----------835929984082427734/20137

جدول شماره 2: روستاهاى داراى مركز فنّاورى اطالعات و ارتباطات (فاوا) در بخش خوسف شهرستان بيرجند
معاونت برنامه ريزى استاندارى خراسان جنوبى، سالنامة آمارى، 1385

آنچه در وضعيت فعلى مانع مهمى 
براى بهره بردارى از منابع موجود 
و نيروى جوانان در فرايند توسعة 
روستايى كشور به حساب مى آيد، 
مهاجرت گستردة جوانان به ويژه 

جوانان تحصيل كرده است كه 
روستاها را از نيروى جوان و كارآمد 

تهى مى سازد. اين وضعيت، خود، 
معلول نبودن شرايط مناسب در 

روستاها براى فعاليت، اشتغال 
و تحرك اجتماعى در نواحى 

روستايى است
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مثبت ترى قادر خواهند بود نيازهاى يكديگر را تأمين كنند.
ــهر و منطقه را مى توان يك كليت و يك سيستم  ــتا و ش روس
ــت كه بين آن ها روابط متقابل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى  دانس
ــان را تضمين  و وحدت اقليمى وجود دارد. اين كليت، زندگى انس

مى كند (رضوانى، 1381: 49).
ــنتى به مرحلة گذرا و سپس جامعة نوين،  تغيير از مرحلة س
ــه نظام هاى ارتباط  ــفاهى ب همواره با تغيير نظام هاى ارتباطى ش
ــك دگرگونى  ــن تغييرات همواره ي ــت. اي جمعى همراه بوده اس
ــنتى به نظام هاى مدرن است. گسترش  ــويه از نظام هاى س يك س
ــريع  ــاورى الكترونيكى  به همراه احداث جاده ها و حمل و نقل س فّن
به روستاها، از اهميت شهرى شدن براى روند توسعه و رشد كلى 
ــايل ارتباط جمعى مى تواند  ــت. گسترش وس ــته اس آموزش كاس
ــيارى را ايجاد كند  ــهرهاى عقلى بس ــمى و ش ــتاهاى جس روس
ــى را به وجود آورد.  ــهر اكومناپليس عقل و در نتيجه يك جهان ش
ــتا  ــكونتى روس ــپادش، ارتباط كوچك ترين واحد س «س. ا. دكس
ــك نظام جهانى،  ــى مگاالپليس را در ي ــه بزرگ ترين آن ها يعن ب
جهان شهر اكومناپليس مى نامد» (پاپلى يزدى و رجبى سناجردى، 

.(224 :1382
ــاورى اطالعات و  ــعة فّن ــى از موضوعات مورد توجه توس يك
ــن خدمات به نقاط  ــان، چگونگى ارائة اي ــات (فاوا) در جه ارتباط
ــه بتواند فاصلة  ــت. بنابراين هر راهكارى ك ــروم و روستاهاس مح
ــتا كاهش دهد، از ديد  ــى به اطالعات را بين شهر و روس دسترس

جهانى، ارزشمند و در راستاى توسعة جامعة اطالعاتى است.
ــعه،  ــورهاى در حال توس ــال 2001 در مورد فاوا در كش از س
ــت. برخى كشورها فاوا را به عنوان يك بخش  دو رويكرد حاكم اس
ــاير بخش ها دنبال  توليدى و عده اى نيز آن  را به عنوان محرك س

مى كنند (طلعتى رحيم، 1385: 180).
ــد به عنوان فعال كننده و محرك  اطالعات و ارتباطات مى توان
ــازمان  ــاى ديگر عمل كند. اين پديده با تغييرى كه در س بخش ه
توليد از طريق خودكارسازى فرايندهاى توليد و كارآمدسازى آن ها 
ــات و در نهايت ايجاد  ــى تصميم گيرى و ارتباط ــول در مبان و تح
ــرح زير  روحية نوآورى به وجود مى آورد، مى تواند مزايايى را به ش

ايجاد كند:
- ارائة توليدات مشابه با هزينة تمام شدة كمتر؛
- افزايش سطح توليدات با هزينه هاى يكسان؛

ــد و نيز عرضة  ــه و تدارك عوامل تولي ــرعت در تهي - افزايش س
محصوالت بدون نياز به افزايش هزينه (بختيارى، 1380: 131).

ــايد به نظر برسد كه اينترنت و فّناورى اطالعات، پديده اى  ش
ــتاها جايى ندارد. اين تصور به دليل نبود  شهرى است و در روس

روستا و شهر و منطقه را 
مى توان يك كليت و يك 

سيستم دانست كه بين 
آن ها روابط متقابل اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و وحدت 

اقليمى وجود دارد. اين كليت، 
زندگى انسان را تضمين 

مى كند

زيرساخت هاى فنى ارتباطى و مخابراتى در روستاها و پراكندگى 
مناطق روستايى ايران و از همه مهم تر وجود فاصله بين مشاغل 
ــكل  گرفته است. اما امروزه با  ــتاييان با فّناورى اطالعات ش روس
ــات، كاربردهاى متعددى براى  ــد فّناورى اطالعات و ارتباط رش
ــده است. توسعة  ــتاها مشخص ش ــعة اين فّناورى در روس توس
تجارت الكترونيك براى بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى و 
ــتى، برقرارى ارتباط با مشتريان و تجار و شركت هاى  صنايع  دس
ــگر در  ــروش و انتقال محصوالت، جذب گردش ــارى براى ف تج
مناطق داراى ظرفيت گردشگرى و انجام پروژه هاى برون سپارى 
ــاورزى  ــانى متخصص و كش ــتاهاى داراى نيروى انس ــه روس ب
ــتند كه در  ــه فعاليت هايى هس ــك و از راه دور، از جمل الكتروني
ــتا با استفاده از فّناورى هاى اطالعاتى قابل انجام اند.  محيط روس
ــتاها با امكانات ارتباطى مى تواند از  ــوى ديگر، تجهيز روس از س
ــفرهاى غيرضرورى ميان شهر و روستا بكاهد. در ايران  ميزان س
ــال پيش پروژه هايى براى كاربردى كردن فاوا در  نيز از چند س

ــت. س ــده ا نجام ش ها ا ــتا روس
ــغول به  ــه در قالب بهره ورى مش ــان ك ــيارى از اقتصاددان بس
ــتة اصلى تغييرات  تحصيل اند. فّناورى اطالعات و ارتباطات را هس
ــردن اثر آن دارند  ــعى در كّمى ك ــى زمان حاضر مى دانند و س فن

(پاژوال1، 1998: 17).
از آنجا كه محدودة مورد مطالعة محقق جزء نقاط كم برخوردار 
محسوب مى شود، پژوهش حاضر مى تواند پاسخى باشد به اينكه: 
ــا فّناورى اطالعات و ارتباطات با توجه به توانمندى هاى موجود  آي
ــعة نواحى روستايى در زمينة  ــطح توس مى تواند ضمن ارتقاى س
ــهر و روستا در محدودة مورد مطالعه نيز  سامان دهى مناسبات ش

نقش مؤثرى ايفا كند؟

پيشينة تحقيق
ــات و ارتباطات (فاوا) در  ــروع به كارگيرى فّناورى اطالع از ش
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ــتاها، زمان زيادى نمى گذرد و بنابراين از پيشينة تحقيقاتى  روس
زيادى برخوردار نيست. از طرفى توسعة فاوا بيشتر جنبة اقتصادى 
ــتا تحت تأثير قرار مى دهد،  ــهر و روس ــامان دهى روابط ش را در س
ــد اقتصادى و  ــتر بر محور رش ــوابق تحقيق بيش ــورى كه س به ط
ــت، هر چند كه رشد اقتصادى و بهره ورى با  بهره ورى متمركز اس
ــتغال، توليد، درآمد، توسعه و حتى ماندگارى در روستاها يك  اش
ــامان دهى  ــويه دارد و تمام اين عوامل در س ارتباط متقابل و دوس

روابط شهر و روستا نقش دارند.
ــال  1995  ــه، در امريكا، از س ــس3 معتقدند ك ــى2 و الورن بيل
ــتفاده از فّناورى  ــك نوآورى اقتصادى، هم در توليد و هم در اس ي
ــات و ارتباطات، به وجود آمده و باعث بهبود وضعيت اقتصاد  اطالع
ــتاب زيادى را در عملكرد بهره ورى كل  ــده و به ويژه ش آمريكا ش
ــت. آن ها معتقدند كه تأثير عمدة  ــل توليد به وجود آورده اس عوام
فّناورى اطالعات بر بخش هاى خدماتى همانند مالى و تجارى بوده 

است (طلعتى رحيم، 1385: 182).
دوان و كرامر با مطالعة بيش از 36 كشور جهان به اين نتيجة 
جالب رسيده اند كه در كشورهاى ثروتمندتر صنعتى، ارتباط باال، 
ــد و بهره ورى وجود  ــت و معنادارى بين فّناورى اطالعات، رش مثب
ــورهاى در حال  دارد، ولى گواهى مبنى بر چنين ارتباطى در كش

توسعه وجود ندارد (پاژوال، 1998: 3).
دوان و كرامر فرض كردند كه اين شكاف به دليل سطوح پايين 
ــرمايه گذارى فّناورى اطالعات و ارتباطات نسبت به كشورهاى  س
توسعه يافته و فقدان دارايى هاى مكمل، از قبيل ساختار دانش پايه 
ــتفاده از كاالهاى فّناورى اطالعات و ارتباطات  براى حمايت از اس
است. دوان و كرامر از داده هاى 36 كشور در دورة سال هاى 1982 
ــعه يافته و در حال توسعه،  ــورهاى توس تا 1993 در دو گروه كش
ــادى كرده اند. اين برآورد  ــد اقتص اقدام به برآورد تأثير فاوا بر رش
ــان مى دهد كه كشش فّناورى اطالعات در كشورهاى در حال  نش
توسعه، 0/012- و در كشورهاى توسعه يافته، 0/057 برآورد شده 

است.
در كشورهاى آسياى جنوب شرقى، لى4 و كاترى5 در مطالعة  
ــورهاى  ــد اقتصادى كش خود اذعان مى كنند كه تأثير فاوا بر رش
ــرقى از نظر معنادارى در نيمة دوم دهة 1990  ــياى جنوب ش آس
ــان مى دهد كه كمك فاوا به  ــن است. بررسى هاى اين دو نش روش
رشد اقتصادى از دهة 1990 شروع شده است. در اين كشورها در 
ــال هاى اخير در زمينة نرم افزار، رشد مخارج باال بوده و افزايش  س
مخارج و هزينه هاى فاوا به  كنترل بحران شرق آسيا در دهة 1990 
ــد باالى  ــت. مهم ترين عامل نيز در اين رابطه، رش كمك كرده اس
ــت.  ــده اس تقاضا براى صنايع الكترونيك6 در دهة 1990 ذكر ش

ــژه در نيمة دوم دهة  ــد كه به وي ــان مى ده نتايج اين مطالعه نش
1990، تعميق سرمايه نقش بااليى در بهبود بهره ورى نيروى كار 

كشورهاى آسيايى داشته است (لى و كاترى، 2003: 14-17).
ــتان هرمزگان از عملكرد  ــنجش رضايت جوامع روستايى اس � س
ــى  ارشد آقاى  ــتاها موضوع پايان نامة كارشناس دفاتر فاوا در روس
ــت. در اين مطالعه، هدف، بررسى ميزان  بابك تراكمه (1388) اس
ــال  ــتان هرمزگان در س ــتريان اين دفاتر در اس رضايت مندى مش
1388 و به كارگيرى نتايج در راستاى شناسايى نقاط ضعف و قوت 
ــطح استان و ارائة خدمت بهتر به مشتريان است.  اين مراكز در س
به طور كلى از نتايج اين مطالعه استنباط مى شود كه دفاتر فاوا در 
ــتاها در ابعاد مختلفى چون جلوگيرى از جابه جايى غيرالزم  روس
ــتايى، تسهيل در دريافت  افراد، كاهش هزينه هاى خانوارهاى روس
ــت بانك، تلفن، استفاده از اينترنت و فاكس در  خدماتى مانند پس
ــتريان (مراجعين به دفاتر) را فراهم آورده  حد بااليى رضايت مش

است (تراكمه، 1388).
ــتاها  ــى عوامل مؤثر بر پذيرش و به كارگيرى فاوا در روس � بررس
ــوع پايان نامة  ــتان فارس) موض ــتاهاى اس ــه موردى روس (مطالع
ــت (1386). هدف اين  ــد خانم آرزو حبيبى اس ــى ارش كارشناس
ــرى فاوا در  ــرش و به كارگي ــل مؤثر بر پذي ــى عوام تحقيق بررس
ــتاهاى استان فارس است كه نتايج آن به اين شرح مى باشد:  روس
ــتاييان و نگرش  ــزان درآمد روس ــيت، مي ــن متغيرهاى جنس بي
ــرش و به كارگيرى فاوا رابطة  ــتاييان به مديريت دفاتر با پذي روس
ــتقل ديگر، يعنى  معنادارى وجود ندارد ولى بين پانزده متغير مس
ــن، دانش، نگرش به زيرساخت، نوع و نحوة ارائة خدمات، وجود  س
ــغل،  انگيزه، آموزش، مهارت كارگزاران، نگرش به اهداف دولت، ش
ــتورالعمل ها، نگرش به  ــات، تعيين دس ــزان تحصيالت، تبليغ مي
سرمايه گذارى، آشنايى به زبان انگليسى، كنترل و نظارت بر دفاتر 
ــت  ــته اس با پذيرش و به كارگيرى فاوا رابطة معنادارى وجود داش

(حبيبى، 1386).
ــات دفاتر فاوا در  ــتاييان از خدم ــتفادة روس عومل مؤثر بر اس
ــان جنوبى، موضوع پژوهشى است كه  ــتاها، در استان خراس روس

با افزايش و گسترش امكان 
دوركارى مى توان در بلند مدت 

زمينة مهاجرت معكوس به 
روستاها را فراهم كرد و از ميزان 

مهاجرت روستاييان به شهرها 
كاست
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ــاالرى طبس  ــا به همراه خانم عصمت س ــاى جواد محمدقلى ني آق
ــى عوامل  ــانده اند. اين مطالعه با هدف بررس (1385) به انجام رس
ــاوا انجام گرفته  ــتاييان از خدمات دفاتر ف ــتفادة روس مؤثر بر اس
ــتاييان باالى پانزده سال  ــت. جامعة آمارى اين تحقيق را روس اس
ــان جنوبى تشكيل  ــتان خراس ــتاهاى داراى دفاتر فاوا در اس روس
ــان دادند كه هر چه سطح سواد و معلومات  مى دهند. يافته ها نش
روستاييان افزايش يابد و افراد مهارت هاى الزم براى بهره گيرى از 
خدمات را كسب كرده باشند و ميزان ارتباطات و تبادل اطالعات 
ــتا نيز بيشتر  ــتا و با خارج از محيط روس ــاير افراد روس آن ها با س
ــد و به كاركرد دفاتر اعتماد و اطمينان بيشترى داشته باشند،  باش
ــناخت و آگاهى شان از خدمات ارائه شده در دفاتر بيشتر  ميزان ش
خواهد شد. عوامل مديريتى از قبيل خدمات دهى خوب مسئوالن 
ــئوالن بر كار مراكز  دفاتر، ارائة انواع خدمات، كنترل و نظارت مس
ــتفاده از  ــة آموزش هاى الزم براى ايجاد مهارت در جهت اس و ارائ
ــتاييان از خدمات فاوا دارد.  ــات، تأثير مثبتى بر آگاهى روس خدم
همچنين استفاده از كامپيوتر و اينترنت و سيستم  پيام كوتاه تلفن 
همراه و استفاده از افراد پيشرو و نوآور در روستا بر ميزان استفادة 
روستاييان از خدمات دفاتر فاوا تأثير مثبتى دارد (محمد قلى نيا و 

ساالرى طبس، 1385).

ويژگى هاى نمونه هاى مورد مطالعه
ــتى،  ــتاها دش ــدودة مورد مطالعه 46/15 درصد روس در مح
ــتند.  ــتانى هس 33/34 درصد كوهپايه اى و 20/51  درصد كوهس
از سوى ديگر، 46/15 درصد روستاهاى دشتى بيانگر حاكم بودن 
ــتاهاى كوهپايه اى  ــى و 33/34 درصد روس ــرايط اقليمى بيابان ش

بيانگر اقليم نيمه بيابانى هستند.

ــوندگان 65/2 درصد مرد، 34/8 درصد زن  از ميان پرسش  ش
بوده اند. كاهش سهم زنان ناشى از درصد پايين سطح سواد و شراط 

فرهنگى حاكم بر جامعه است كه حاضر به پاسخ گويى نيستند.
از نظر توزيع سنى، گروه سنى 25 تا 34 سال با 32/7 درصد، 
ــترين و گروه سنى 55 و باالتر با 6/3 درصد، كمترين فراوانى  بيش
ــته اند. فراوانى بيشتر گروه هاى سنى پايين ناشى از جوانى  را داش
ــواد ديجيتالى، و شرايط  ــطح باالتر سواد، از جمله س جمعيت، س

يادگيرى بهتر جامعة آمارى است.

نمودار1: توزيع پراكندگى گروه هاى سنى جامعة آمارى نمونه

نمودار 2: توزيع پراكندگى سطح سواد جامعة آمارى نمونه

نمودار 3: گروه هاى شغلى جامعة آمارى نمونه

ــجويان داراى تحصيالت دانشگاهى  ــطح سواد، دانش از نظر س
ــواِد خواندن و نوشتن  ــترين فراوانى و افراد با س با 34 درصد، بيش
ــواد در  ــته اند. درصد باالى س با 6 درصد، كمترين فراوانى را داش
ــطح به فراگير شدن تحصيالت دانشگاهى در كلية مناطق  اين س
كشور و توسعة  دانشگاه هاى آزاد و پيام نور در بخش ها و شهرهاى 

كوچك تر مربوط مى شود.
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همچنين اطالعات استخراجى از پرسش نامه ها نشان مى دهد 
ــاغل و 17/2 درصد از فعاالن  ــه 82/8 درصد از جامعة آمارى ش ك
اقتصادى بيكار بوده اند. همچنين 46 درصد در مشاغل جديد، 37 
ــنتى فعاليت مى كرده اند. در بين گروه هاى  ــاغل س درصد در مش
شغلى، بدون در نظر گرفتن بيكاران و محصلين، كارمندان با 21/5 
ــا 7/8 درصد، كمترين درصد را به  ــترين و دامداران ب درصد، بيش
خود اختصاص داده اند. درصد باالى مشاغل جديد در بين جامعة 
نمونه، مى تواند ناشى از ورود و توسعة فّناورى اطالعات و ارتباطات 
(فاوا) به روستاها باشد. درصد پايين دامداران، پيامد چندين سال 

ــالى و ايجاد اشتغاالت جديد و مشابه شهرى در محدودة  خشك س
مورد مطالعه است.

نتيجه گيرى
72 درصد جامعة آمارى نمونه معتقدند كه به كارگيرى بيشتر 
ــتاها تأثير بيشترى در سامان دهى روابط شهر و روستا  فاوا در روس
ــاورى اطالعات و  ــاط بين به كارگيرى فّن ــورى كه ارتب دارد، به ط
ــهر و روستا بيش از 66 درصد و  ــامان دهى روابط ش ارتباطات و س

در جهت مثبت است.
ــى و آزمون هاى آمارى نيز حاكى از معنادارى  تحليل هاى كم
ــترش روابط اقتصادى، كاهش وابستگى  رابطه و تأثير فاوا در گس
نواحى روستايى به شهرها، كاهش ميزان مهاجرت، كاهش اختالف 
سطح رفاه، كاهش اختالف سطح دانش فنى و عمومى روستاييان 
و شهرنشينان و نيز ايجاد تغييرات كالبدى سكونتگاه هاى روستايى 
ــترين تأثير و  ــوع مهاجرت با 4/04 بيش ــت. از اين نظر، موض اس
تغييرات سكونتگاه هاى روستايى با ميانگين 3/09 كمترين تأثير را 

در سامان دهى روابط شهر و روستا دارد.

پيشنهادها
ــد در زمينة  ــتان بيرجن ــند راهبردى شهرس  تهيه و تبيين س
ــات و ارتباطات در  ــعه و به كارگيرى فّناورى اطالع چگونگى توس

روستاها؛
 برگزارى دوره هاى آموزشى درخصوص چگونگى استفاده از رايانه 
ــدارى  ــنايى با اينترنت) از طريق بخش و نرم افزارهاى مختلف (آش

نمودار 4: توزيع پراكندگى انواع مشاغل جامعة آمارى نمونه برحسب جديد و سنتى
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مركزى و خوسف و دهستان هاى تابعه براى اقشار جامعة روستايى؛
 ارائة اطالعات و خدمات به شهروندان با استفاده از امكانات فاوا 
در محدودة استحفاظى شهرستان بيرجند (تالش در جهت ايجاد و 

توسعة دولت الكترونيك)؛
 توسعة كيوسك هاى عمومى با اينترنت پرسرعت و ارزان از سوى 

ارگان هاى ذى ربط در روستاها؛
ــعه و ايجاد پست بانك ها در روستاهاى شهرستان بيرجند،   توس

به ويژه در دهستان فشارود كه فاقد مركز فاواست؛
 ايجاد بستر مناسب براى توسعة فّناورى اطالعات و ارتباطات از 

طريق تلفن همراه از سوى ارگان هاى ذى ربط در روستاها؛
ــى،  آموزش ــاى  كارگاه ه ــمينارها،  س ــا،  همايش ه ــزارى  برگ  
ــاى  ــراه آموزش ه ــف به هم ــاى مختل ــخنرانى هاى و ميزگرده س
شهروندى در سطح دهستان ها و بخشدارى هاى شهرستان بيرجند؛

ــى درخصوص چگونگى استفاده از  ــتة مناسب آموزش  تهية بس
فّناورى اطالعات و ارتباطات براى دانش آموزان در سطوح مختلف 

آموزشى از طريق آموزش وپرورش بيرجند و خوسف؛
ــعة كامل زيرساخت هاى ارتباطى اعم از توسعة شبكة فيبر   توس
نورى، ماهواره، مايكروويو، بى سيم و ... در سطح شهرستان بيرجند، 
متناسب با موقعيت جغرافيايى و جمعيتى در روستاها و شهرهاى 

كوچك.
 فراهم كردن زمينة دوركارى (كار از راه دور) در ادارات شهرستان 
بيرجند، زيرا با افزايش و گسترش امكان دوركارى مى توان در بلند 
مدت زمينة مهاجرت معكوس به روستاها را فراهم كرد و از ميزان 

مهاجرت روستاييان به شهرها كاست.

تخريب شده بر اثر بالياى طبيعى در استان فارس، نمونة مورد مطالعه: شهرك 
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اشاره
در اين گزارش، جامعة آمارى انتخاب شده، يعنى دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه در استان مركزى به دليل 
عدم پوشش جغرافيايى كامل و كافى نمى تواند از اعتبار الزم برخوردار باشد، اما به لحاظ احترام گذاشتن به زحمات 

و نظرات منتقدان برنامه هاى درسى آموزش جغرافيا، اين مقاله به چاپ رسيده است.
گروه جغرافياى دفتر برنامه ريزى و تأليف

چكيده
انتقاد سازنده انتقادى است كه با مبانى و اصول درست به منظور 
ــرفت و بهبود كارى انجام مى گيرد. از اين ديدگاه ممكن است  پيش
ــى به ميزان موفقيت و تأثيرگذارى اش در كارها مورد انتقاد  هر كس
قرار گيرد. كسانى انتقاد كردن را بخشى از وظايف خويش مى دانند. 
ــوندگان،  با توجه به اين دو وجه و دو رابطة بين منتقدان و انتقادش
ــئوليت و موقعيت انسان خطيرتر باشد بيشتر در معرض  هر چه مس
انتقاد قرار مى گيرد و اين هم نتيجة طبيعى موفقيت در كارهاست. اما 
نكتة مهم اين است كه انسان هاى موفق همواره به جاى جلوگيرى از 
انتقاد ديگران و فرار از زيربار آن، از انتقاد به عنوان فرصتى ارزشمند 
ــا در جهت اصالح كار خويش بهره مى برند (نصر  و هديه اى گران به

اصفهانى و آقا حسينى، 1390: 9).
مقالة حاضر بر آن است تا با هدف شناخت قوى ترين و ضعيف ترين 
كتاب جغرافياى متوسطه در ميزگرد دبيران آموزش وپرورش شهرستان 
ساوه و زرنديه، با اين پرسش كه قوى ترين و ضعيف ترين كتاب هاى 
جغرافياى دورة متوسطه كدام كتاب ها هستند، اين كتاب ها را به نقد 
بكشد تا بتواند راهكارهاى مناسبى را براى بررسى هاى كارشناسانه 

ارائه دهد.

كليدواژه ها: انتقاد، كتاب هاى جغرافياى دورة متوسطه، دبيران 
جغرافيا، شهرستان ساوه و زرنديه

مقدمه
ــن و معايب سخن است. آشكار  ــخيص محاس نقد به معناى تش
كردن محاسن و معايب سخن را نقد گويند (معين، 1371: 4784). 
هدف از نقد به هيچ وجه، تنها يافتن و معرفى كردن نقاط ضعف يك 
اثر نيست، بلكه مقصود از نقد، بررسى و ارزشيابى آن است (وزين پور، 
1367: 348). نقد، عبارت از سنجش و ارزيابى و حكم و داورى دربارة 
امور و شناخت نيك و بد و تميز بين سره و ناسره است (زرين كوب، 
ــاى داورى كردن و  ــة يونانى دارد و به معن 1369: 9-10). نقد ريش
رأى دادن آمده و اقتضاى آن توجه به اين دو امر است. به تعبير ديگر، 

نقد يعنى حكم، داورى و سنجش (همان: 717).

انتقاد
انتقاد را بايد پديده اى ارزشمند دانست و از آن در جهت پيشرفت 
كارها و برطرف كردن نقايص استفاده كرد. در تعريف انتقاد، مى توان 
ــت (نصر  ــخن  يا رفتار ديگران اس ــت واكنش مخالف در برابر س گف
اصفهانى، 1386: 40)؛ يا بهتر است بگوييم انتقال اطالعات به ديگرى 
به نحوى كه بتواند آن را در جهت مصالح خود به كار برد (وايزينگر1، 
ــان ها، انتقاد را به چشم يك پديدة منفى كه  1383: 16). اغلب انس
ــت مى نگرند و انتخاب مخرب مى تواند  ــبب ناراحتى و نابودى اس س
ــر2 و كينيكى3، 2004:  ــود (ريتن باعث تعارض و كاهش انگيزش ش

نقد كتاب
 جغرافياى دورة متوسطه

دكتر گيتى صالحى اصفهانى
 استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور، تهران
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ــره از ناسره  331). در اين مقاله انتقاد به معناى نقد و جدا كردن س
آمده است.

اهميت نقد
ــت. تمجيد و  ــد و حركت در جهت كمال اس ــاد الزمة رش انتق
ــمار مى رود (لوسير4، 2002: 123) و  انتقاد، كليد عملكرد برتر به ش
مى تواند باعث رشد افراد شود. به كمك انتقاد مى توان از تكرار اشتباه 
جلوگيرى كرد (نيپن5 و گرين6، 1996: 5) و به قول سعدى متكلم را 
تا كسى عيب نگيرد سخنش صالح نپذيرد (سعدى، 1384: 175). 

بايد در نظر داشت كه انتقاد بايد با هدفى سازنده صورت گيرد.

ويژگى هاى انتقاد سازنده
ويژگى هاى انتقاد سازنده از اين قرار است:

ــازنده هر چند كلى باشد، بايد محتوايى مشخص و  1. انتقاد س
دقيق داشته باشد (بارون7 و گرينبرگ8، 1990: 463).

2. انتقاد بايد هدف دار باشد (مك كنا9، 2005: 185).
3. انتقاد در زمان و مكانى مناسب انجام گيرد (وايزينگر، 1998: 

.(139
ــود (ريتنر و كينيكى،  ــخصيت انتقادشونده حمله نش 4. به ش

.(330 :2004
5. ضمن انتقاد راه حل  نيز پيشنهاد شود.

6. از درك درست انتقال اطمينان حاصل شود (مك كنا، 2005: 
.(186

7. در هنگام انتقاد فقط نقاط ضعف و منفى در نظر گرفته نشود 
(فينچام10 و رودس11، 2005: 212).

ــوب آنان را نيز  ــراد نپردازد، بلكه كار خ ــط به انتقاد از اف 8. فق
تحسين كند (گرين، 1385: 352).

فرهنگ انتقاد سازنده
سعدى در زمينة انتقاد سازنده ديدگاه بسيار ارزشمندى دارد و 

آن را به داروى تلخ تشبيه مى كند.
نصيحت كه خالى بود از غرض
چو داروى تلخ است دفع مرض

(سعدى، 1384 الف: 64)
با اينكه ارائه و دريافت انتقاد دشوار مى نمايد، اما اين كار مى تواند 
بسيار سودمند باشد. در اين زمينه توجه به نكات زير راهگشا خواهد 

بود:
1. هر كس ضعف ها و نقايصى دارد.

2. هر كس بايد بپذيرد كه ابتدا بايد خود را اصالح كند و سپس 
به انتقاد ديگران بپردازد. به تعبير ديگر، هر كس ابتدا بايد به رشد و 

بهبود خود بپردازد (زنگر12 و فولكمن13، 2004: 8).
3. انتقاد زمينه ساز كمال و پيشرفت و اصالح است.

ــمن  ــود كه بدانديش و دش ــى عمل ش 4. در انتقاد بايد به روش
مجالى براى گفتن نقص و قصور پيدا نكند.

ــه دل راه داد، زيرا «هيچ كس نزند بر  ــاد نبايد هراس ب 5. از انتق

انتقاد را بايد 
پديده اى ارزشمند 
دانست و از آن در 

جهت پيشرفت 
كارها و برطرف 

كردن نقايص 
استفاده كرد. در 

تعريف انتقاد، 
مى توان گفت 

واكنش مخالف در 
برابر سخن  يا رفتار 

ديگران است

درخت بى بر سنگ» (سعدى، 1384 ب: 73).

هدف
ــبت به  ــناخت نگرش دبيران جغرافيا نس ــدف كلى مقاله ش ه
ــطه است كه با مرورى بر كتاب ها  كتاب هاى جغرافياى دورة متوس
ــت كه تاكنون در اين  مى توان كار جديد و نويى ارائه داد. گفتنى اس

مورد تحقيقى انجام نشده است.

منطقة مورد مطالعه
ــت كه در 120  ــاوه بزرگ ترين شهر استان مركزى اس شهر س
كيلومترى تهران واقع شده است. از شمال به كرج و قزوين، از شرق 
ــرش و از غرب به همدان محدود  ــه رى و قم، از جنوب به قم و تف ب
است. وسعت آن در حدود 8743 كيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح 
دريا 995 متر در ميدان مركزى شهر است. ساوه در "30، '21 ،50° 
ــرقى از نصف النهار گرينويچ و '1، °35 عرض شمالى از خط  طول ش

استوا قرار گرفته است.
ــع و 57550 نفر  ــاحت 413135 هكتار مرب ــه نيز با مس زرندي
جمعيت با ميانگين دماى ساالنهْ c  25، در ارتفاع 1256 مترى از سطح 
دريا قرار دارد. اين شهرستان از شمال و باختر به استان هاى تهران و 

قزوين و از جنوب به شهرستان ساوه محدود مى شود (شكل 1).
از آنجا كه جمعيت اين دو شهر زير 500 هزار نفر است ساوه و 

زرنديه روى هم رفته يك مجموعة شهرى را تشكيل مى دهند.
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مواد و روش ها
با برگزارى كارگاه مشاركتى، بيست نفر از دبيران با سابقة هفده 
ــال به باال در مقطع متوسطة ساوه و زرنديه به 3 سؤال زير پاسخ  س

دادند:
1. قوى ترين كتاب جغرافيا كه در دورة متوسطه تدريس كرده ايد، 

كدام است؟
ــطه تدوين  ــاب جغرافيا كه در دورة متوس ــن كت 2. ضعيف تري

كرده ايد، كدام است؟
3. براى رفع مشكل، چه پيشنهادى داريد؟

ــب، آقاى صبور، آقاى فوالديان  تسهيل گران: خانم محسنى نس
ــئول هماهنگى)، خانم صادقى، خانم درويش، خانم مشعوفى،  (مس
خانم شبنما، خانم رمقى، خانم شركانى، خانم چوپانى پور. تحليل گران: 

خانم صالحى، خانم شجرى، خانم فوالدلو، آقاى فوالديان.

ارائة يافته ها
از مجموع بيست نفر دبيران، 55 درصد زن و 45درصد مرد بودند 

(جدول 1).

ــطح تحصيالت پرسش شوندگان، 80 درصد كارشناسى و20  س
درصد  كارشناسى ارشد جغرافيا با گرايش هاى مختلف بود.

جدول 3: درصد تحصيالت دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه

رتبهمجموعمردزنمواردرديف

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

981/5777/516801كارشناسى1

كارشناسى 2

ارشد

218/5222/54202

-11100910020100مجموع3

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها

جدول 5: قوى ترين كتاب جغرافياى متوسطه از ديد دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه

رتبهدرصدتعداداسامى كتاب هارديف

3152جغرافياى عمومى سال دوم1

000استان شناسى2

15751جغرافياى 2 (سال سوم انسانى)3

جغرافياى پيش دانشگاهى (سال 4

چهارم انسانى)

2103

-20100مجموع5

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها

جدول 2: سابقة كار دبيران ساوه و زرنديه در كارگاه مشاركتى

سابقة رديف

كار

رتبهمجموعمردزن

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

117-18436/3111/15252

218-21545/5111/16301

321-2319/1111/12104

423-25-0333/33153

525-2719/1111/12104

627-29-0222/32104

-11100910020100مجموع7

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها و برگزارى كارگاه مشاركتى، سال 1390

جدول 1: فراوانى ودرصد پرسشگران

رديف
موارد

 جنسيت
رتبهدرصدتعداد

11551زن1

9452مرد2

-20100مجموع3

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها و برگزارى كارگاه مشاركتى، سال 1390 از تعداد 
بيست نفر پرسش شونده، دامنة سابقة كار آنان بين هفده تا 28 سال بود و بيشترين 

تعداد بين 19 تا 21 سال سابقه كار داشتند (جدول 2).
ــناس علوم اجتماعى  ــوع افراد (جدول 3) يك نفر كارش از مجم
ــترين  ــت كه بيش تدريس جغرافيا را بر عهده دارد و اين درحالى اس
فارغ التحصيالن (جدول 4) دانش آموختة دانشگاه پيام نور (40 درصد) 
بوده و فارغ التحصيالن ديگر مدرك تحصيلى خود را از دانشگاه هاى 

معتبر ايران دريافت كرده اند.

ــؤال «قوى ترين كتاب جغرافيا كه در دورة متوسطه  در مورد س
تدريس كرده ايد، كدام است؟» داده هاى جدول 5 حاكى از آن است كه 
كتاب جغرافياى 2 سال سوم انسانى از ديد دبيران جغرافيا علمى ترين 
كتاب دورة متوسطه است (75  درصد) كه با مطالب آموخته شدة دورة 
دانشگاه همخوانى دارد و علمى تر به موضوعات پرداخته و مطالبش 
ــة دروس و كتاب هاى  ــت. فقط يك نفر معتقد بود كه هم كامل اس
جغرافيا قوى و با اهميت هستند، زيرا به يكديگر مرتبط اند و در اين 
سه سال مطالب را به طور كامل در اختيار دانش آموزان قرار مى دهند 

و دارندگان مدارك مرتبط قادر به تدريس آن هستند.
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ــورد ضعيف ترين كتاب جغرافيا (جدول 6) نظر اكثريت بر  در م
ــى حجم زياد دارد (90 درصد) و نبود   اين بود كه كتاب استان شناس
CD يا كتاب كمك آموزشى از اولويت هاى انتخاب اين كتاب به عنوان 
ضعيف ترين كتاب بود. به عالوه، مطالب بسيار وسيع، سطح علمى آن 
پايين و جسته وگريخته است و هر كس با هر مدركى مى تواند آن را 

تدريس كند.

نتيجه گيرى
به ياد داشته باشيم كه انتقاد، كليد عملكرد سطح باالست (لوسير، 
2002: 123) و به اعتقاد سعدى بايد از انتقادكننده تشكر كرد، زيرا 
ــن مى كند (نصراصفهانى و آقاحسينى،  عيب هاى تو را براى تو روش

.(19 :1390
پسند آمد از عيب جوى خودم
كه معلوم من كرد خوى بدم

(سعدى، 1384 الف: 133)
ــى از بهترين راه هاى  ــت، مى توان دريافت كه يك از آنچه گذش
آگاهى يافتن از كاستى ها و خطاها كه زمينه ساز رشد و تعالى انسانى 
ــت. بنابراين، انتقاد در بومى سازى علوم  خواهد شد، انتقادكردن اس

به ويژه در كتاب هاى درسى بسيار راهگشا خواهد بود.

پيشنهادها
با توجه به استخراج پرسش نامه ها و انتقاداتى كه دبيران به مؤلفان 

كتاب هاى دورة متوسطه داشتند، پيشنهادهاى زير ارائه مى شود:
- ارائة مطالب علمى  قوى براى جغرافياى عمومى؛

ــاعت كم  ــى با توجه به س ــش حجم كتاب استان شناس - كاه
اختصاص يافته به آن؛

ــتان با مشاركت  - تدوين مهم ترين مطالب و موضوعات هر اس
دبيران؛

- تبديل كالس ها از حالت تئورى به صورت عملى، گردش علمى 
و مقايسه اى؛

ــن در زيرنويس  ــكاالت تلفظى كلمات به صورت التي - رفع اش
كتاب ها؛

- واضح و خوانا شدن اصطالحات روى نقشه ها؛
- گنجاندن نقشة تقسيمات سياسى و استان ها روى 

جلد كتاب؛
- آوردن مطالب جذاب در كتاب ها؛

- بيشتر شدن ساعت جغرافيا؛
ــراى يادگيرى  ــاى ضمن خدمت ب ــة كالس ه - ارائ

دبيران؛
- استفاده از ديدگاه هاى علمى افراد موجه علمى در 

كل شهرستان ها؛
- بازنگرى دوبارة كتاب استان شناسى استان مركزى؛

ــراى رفع  ــران و مؤلفان كتاب ب ــى دبي - گردهماي
سؤاالت و توجيه همكاران.

جدول 4: محل تحصيل دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه

رتبهمجموعمردزنمواردرديف

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

436/3444/48401دانشگاه پيام نور1

19/1222/23153دانشگاه تربيت معلم2

218/2111/23153تهران3

218/2222/24202دانشگاه آزاد4

19/100154دانشگاه شهيد بهشتى5

19/100154دانشگاه اصفهان6

-11100910020100مجموع7

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها

پى نوشت ها
1. Weisinger
2. Kreitner
3. Kinicki
4. Lussier
5. Knippen
6. Green
7. Baron
8. Greenberg
9. McKenna
10. Fincham
11. Rhodes
12. Zenger
13. Folkman

منابع
1. زرين كوب، عبدالحسين (1369)، نقد ادبى، جلد اول، تهران: انتشارات اميركبير.

2. سعدى، مصلح بن عبداهللا (الف) (1384)، گلستان سعدى، به اهتمام محمدعلى 
فروغى، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمى.

3. سعدى، مصلح بن عبداهللا (ب) (1384)، بوستان سعدى، به اهتمام محمدعلى 
فروغى، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمى.

4. معين، محمد (1371)، فرهنگ فارسى (متوسط جلد 4)، چاپ هشتم، تهران: 
انتشارات اميركبير.

5. نصراصفهانى، على و حسين آقاحسينى (1390)، «نقد و بررسى انتقاد سازنده از 
ديدگاه سعدى و مقايسة آن با ديدگاه هاى صاحب نظران غربى»، فصل نامة علمى و 

پژوهشى كاوش نامه، سال دوازدهم، شمارة 22، صص 29-9.
6. وزين پور، نادر (1367)، بر سمند سخن، چاپ دوم، تهران: انتشارات فروغى.

پريچهر معتمد  نيست، ترجمة  وايزينگر، هندرى (1383)، هيچ كس كامل   .7
گرجى، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرواريد.

8. برگزارى كارگاه مشاركتى دبيران ساوه و زرنديه، 1390.
9. مصاحبه با دبيران، با تشكر از جناب آقاى فوالديان.

10. Knippen, Y.and t.Green (1996), "Hand ling criticism From your 
boss", Employee counseling today. V 8, N. J.
11. Kreitner, R. and, A. Kini cki (2004), organiza hional Behavior, 
sixth Edition, McGraw-Hill.
12. Lussier, R. (2002), Human Relations In organizations, 5th 
Edition Mc Graw-Hill company. 

۵۵
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 3/ بهار 1393



ي
اي
في
غرا

ج
ع 
اب
من
ي 
رف
مع

اشاره 
ــا توجه به  ــت و ب ــرى پوياس ــش بش دان
نيازهاى جامعة بشرى رشد مى كند و تكامل 
ــاى مختلف با  ــته، تمدن ه مى يابد. در گذش
ــى زمان خود دانش  توجه به پارادايم فرهنگ
بشرى را طبقه بندى كرده اند. نكتة كليدى در 
دنياى كنونى روشن كردن رابطة بين انسان و 
طبيعت است. علوم تجربى بايد راهنماى ما در 
اين تالش باشند، اما تاريخ نيز مى تواند در اين 
ــه به ما درس هاى مهمى بياموزد. «تا به  زمين
امروز، آموزش وپرورش و رسانه ها فقط موفق 
ــخصه اش  ــه ترويج فرهنگى بوده اند كه مش ب
ــونت  ــتن و خش منافع محدود، تحمل نداش
است». براى حفاظت فعال از محيط زيست و 
ــر، به عنوان دو  احترام به كرامت و حقوق بش

هدفى كه همديگر را توانمند مى سازند، بايد 
يك تغيير اساسى در آموزش وپرورش به وجود 
ــد. پيكرة دانش در مجموعة دايرئ المعارف   آي
ــتيبان حيات با الهام از اين  سيستم هاى پش
ــم انداز، پارادايم مذكور را دنبال مى كند  چش
ــرى بايد در  ــن مى سازد كه علوم بش و روش
ــد و  ــريت به عنوان يك كل باش خدمت بش
بايد به هر فردى از افراد بشر، درك عميق تر 
ــت و جامعه، كيفيت بهتر زندگى و  از طبيع
ــت پايدار و سالم براى نسل هاى  محيط زيس

حال و آينده بدهد.
مجموعه دايرئ المعارف هاى سيستم هاى 
ــات (EOLSS)1، بزرگ ترين  ــتيبان حي پش
ــط  ــى و برخ ــارف چاپ ــة دايرئ المع مجموع
(آن الين) و كتابخانه اى مجازى پويا با حدود 
ــت؛ مجموعه اى بى نظير  شش صد جلد اس
ــاى  ــه و ويرايش ه ــى هاى هنرمندان از بررس
اطالعات آرشيوى صدها نفر از كارشناسان كه 
بيش از هشت هزار نويسندة مشهور از بيش 
از صد كشور جهان در طول ده سال گذشته 
در آن مشاركت و سهم داشته اند. بدنة اصلى 
اين مجموعه، دانش خالصه شده و يكپارچه 

در 21 دايرئ المعارف است. 
اين مجموعه تالش مى كندـ  براى ايجاد 
مسيرهاى بين رشته اى به منظور نشان دادن 
وابستگى متقابل آن ها كه به ترويج جنبه هاى 
ــانى  ــته اى بين طبيعت و جامعة انس فرارش
كمك مى كند ـ به موضوعات ميان رشته اى 
و فرارشته اى بپردازد، اما به هر رشته به عنوان 
ــان  ــى توجه دارد كه كارشناس موضوع اصل
جهان به بررسى و تجزيه و تحليل عميق آن 
همت گمارده اند. هر دو هفته يك بار مطالب 
آن به روز مى شود و طراحى و توسعة آن تحت 

نظارت يونسكو است. تعداد واژگان هر مدخل 
ــدود پنج هزار تا  ــن دايرئ المعارف  از ح در اي

حدود سى هزار واژه متفاوت است.

عناوين موضوعى 
ــت عنوان اصلى و  اين مجموعه در بيس
ــده  يك عنوان فرعى به ترتيب زير تدوين ش

است: 
- دايرئ المعارف  علوم زمين و علوم جّوى 

- دايرئ المعارف  علوم رياضى 
ــتى،  زيس ــوم  عل ــارف  دايرئ المع  -

فيزيولوژيكى و بهداشت 
ــوم اجتماعى و علوم  - دايرئ المعارف  عل

انسانى 
- دايرئ المعارف  علوم فيزيك، مهندسى و 

منابع تكنولوژى 
- دايرئ المعارف علوم شيمى، مهندسى و 

منابع تكنولوژى 
ــى و  ــارف علوم آب، مهندس - دايرئ المع

منابع تكنولوژى 
- دايرئ المعارف منابع آب و آب شيرين كن 

(دايرئ المعارف فرعى)
- دايرئ المعارف علوم انرژى، مهندسى و 

منابع تكنولوژى 
ــت و علوم  ــارف محيط زيس - دايرئ المع
زيست محيطى، مهندسى و منابع تكنولوژى 

ــواد غذايى و  ــوم م ــارف عل - دايرئ المع
كشاورزى، مهندسى و منابع تكنولوژى 

ــتگذارى منابع  ــارف سياس - دايرئ المع
انسانى، توسعه و مديريت 

ــتگذارى منابع  ــارف سياس - دايرئ المع
طبيعى و مديريت 

- دايرئ المعارف توسعه و علوم اقتصادى 

داير ة المعارف سيستم هاى
 پشتيبان حيات پشتيبان حيات

دكتر سيدمهدى موسى كاظمى
استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور
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- دايرئ المعارف منابع نهادى و زيرساختى 
ــوژى، اطالعات و  - دايرئ المعارف تكنول

منابع مديريت سيستم ها
ــه اى  ــات منطق ــارف مطالع - دايرئ المع
(آفريقا، برزيل، كانادا و اياالت متحدة آمريكا، 

چين، اروپا، ژاپن، روسيه)
- دايرئ المعارف بيوتكنولوژى 

ــت و  ــت حفاظ ــارف مديري - دايرئ المع
زيست شناسى مناطق گرمسيرى 

ــرى اراضى،  ــارف علوم كارب - دايرئ المع
پوشش زمين و خاك 

ــتم هاى كنترل،  ــارف سيس - دايرئ المع
روباتيك و اتوماسيون 

گروه مخاطب 
مخاطبان اين دايرئ المعارف ها عبارت اند 
ــجويان  (دانش ــا  كالج ه و  ــگاه ها  دانش از: 
ــكان  پزش ــان،  مربي ــالن)،  فارغ التحصي و 
ــان  ــه اى و متخصصان آگاه، كارشناس حرف
ــى، مديران و  ــى، تحليلگران سياس پژوهش
ــاى دولتى و  ــدگان در بخش ه تصميم گيرن
ــازمان هاى  ــى، از جمله مقامات س خصوص

غيردولتى و مسئوالن امور توسعه. 

فصل جغرافيا 
فصل جغرافيا زيرمجموعة دايرئ المعارف 
ــت. مقاالت  ــوم جوى اس ــن و عل ــوم زمي عل
ــر جغرافى دان  ــى نف اين فصل را بيش از س
از  ــى  ــات تحقيقات ــگاه ها و مؤسس از دانش
كشورهاى مختلف نوشته اند و ماريا ساال2، از 
گروه جغرافياى دانشگاه بارسلونا، اسپانيا، آن 
ــت. برخى از اين مباحث  را ويرايش كرده اس
جغرافيايى داراى بخش هاى مرتبط در ديگر 
دايرئ المعارف ها نيز هستند. فصل جغرافيا در 
چهار بخش مبانى جغرافيا، جغرافياى طبيعى، 
جغرافياى انسانى، و تكنيك هاى جغرافيايى 
ارائه شده است. فهرست تفصيلى اين فصل به 

شرح زير است: 

1. مبانى جغرافيا 
- مراحل اصلى توسعة جغرافيا 

- تئورى و روش در جغرافيا 
- آموزش جغرافيا 

2. جغرافياى طبيعى 
ــتيبان  ــتم پش - آب وهوا به عنوان سيس

حيات؛ بررسى اجمالى اقليم 
- هيدرولوژى

- جغرافياى زيستى 
- جغرافياى خاك

- سيستم هاى ساحلى 
- سيستم اقيانوسى 

ــتان ها؛ تكامل  ــوژى كوهس - ژئومورفول
فكرى مبتنى بر كمك به يك نيروى سياسى 

براى توسعة پايدار كوهستان 
- مخاطرات طبيعى 

- تخريب چشم انداز و بيابان زايى 

3. جغرافياى انسانى 
- جغرافياى جمعيت 

- جغرافياى فرهنگى و اجتماعى 
- جغرافياى كشاورزى و روستايى 
- جغرافياى صنعت و حمل ونقل 

- جغرافياى شهرى 
- جغرافياى پزشكى 
- جغرافياى سياسى 

- جغرافياى گردشگرى 
- جغرافياى منطقه اى 

4. تكنيك هاى جغرافيايى (شامل 
علوم  درخصوص  اصلى  مفاهيم 

نقشه كشى)
- ژئودزى و توپوگرافى 

- نقشه كشى و تهية اطلس 
- سنجش از دور 

- سيستم هاى اطالعات جغرافيايى 
ــازى و پيش بينى سيستم هاى  - مدل س

جغرافيايى 

متن برگزيده3 
ــنده: ماريا ساال از گروه  جغرافيا/ نويس

جغرافيا، دانشگاه بارسلونا، اسپانيا. 
جغرافيا به عنوان دانشى زيست محيطى 
تعريف مى شود كه روابط متقابل بين ژئوسفر4 
و اجزايش را با بيوسفر 5 و آنتروپوسفر6 مطالعه 
مى كند. جغرافيا بر يكپارچگى و وابستگى بين 
اين سپهرها تأكيد دارد. در اين مفهوم، جغرافيا 
ــى و علوم  ــته هاى علوم طبيع ــى بين  رش پل
ــرايط  اجتماعى با تأكيد خاص بر مطالعة ش
ــتيبانى حيات بشرى است.  ضرورى براى پش
گرچه اين طيف گستردة مباحث در جغرافيا 
ــاى اين علم  ــى از ضعف ه ــت يك ممكن اس
به نظر آيد، اما درواقع اين موضوع نقطة قوت 

آن است. يك مبناى جغرافيايى براى بيشتر 
مسائل سياسى وجود دارد؛ مسائلى كه آن ها را 

با داليل جغرافيايى مى توان تبيين كرد.
تاريخ جغرافيا تاريخ تعامالت بين طبيعت 
و جامعه يا جامعه و طبيعت است. درك بشر 
از محيط زيست، نه فقط در تاريخ بشر، بلكه 
در مبارزة روزانه بين انسان و محيط هايى كه 
ــى مى كند همواره بخش اصلى  در آن زندگ
ــط7 يا نوع  ــى همچون محي ــت. مفاهيم اس
ــى هدايتگر و مفيد  زندگى8 مى توانند اصول
ــند. جغرافى دانان  ــراى درك آن روابط باش ب
ــت را مطالعه مى كنند و در  كل محيط زيس
ــت وجوى درك فرايندهايى هستند كه  جس
محيط هاى طبيعى و فرهنگى و فعل وانفعاالت 
ميان اين محيط ها را شكل مى دهند. نتايج 
تك تك مطالعات مى توانند كاربردى گسترده 

داشته باشند. 
چون جغرافيا پلى بين محيط هاى طبيعى 
ــى در جهان  ــت، نقش مهم ــى اس و اجتماع
ــيارى از  ــى ما بازى مى كند، زيرا بس اجتماع
ــائل در پى دركى از وابستگى بين هر دو  مس
نوع فعاليت هاى بشرى و محيط هاى طبيعى 
ــوم، يكى از  ــتند. در اين مفه و فرهنگى هس
روندهاى آيندة تحقيقات جغرافيايى، مطالعة 
تغييرات زيست محيطى در جهان قابل سكونت 
براى انسان در همة زمان ها خواهد بود؛ اعم از 
گذشته هاى دور تا زمان حاضر و تا زمان آينده. 
درواقع مطالعة تغيير زيست محيطى يك بخش 
ــته است و مطالعة الگوهاى  يكپارچة اين رش
ــر در محيط هاى طبيعى نظير  فضايى تغيي
اقليم، آب، پوشش گياهى و ديناميك خاك 
را شامل مى شود. همچنين بر شناسايى درجه 
ــانى تأكيد دارد؛ به عبارت  و علت فعاليت انس
ديگر، بر فعاليت اجتماعى/ زيست محيطى و 
نقش فرايندهاى اقتصادى و سياسى كه بشر 

آن را هدايت مى كند.
ــر  عالقه به جغرافيا را مى توان در سراس
تاريخ بشرى رديابى كرد. اولين سرچشمه هاى 
ــافران توصيف كنندة  ــا از مس ــم جغرافي عل
ــت مى آيند.  ــم اندازها و مردمان به دس چش
ــته به دست  علمى كردن و رده بندى اين رش
ــد.  ــارد وارينوس در قرن هفدهم آغاز ش برن
ــعة كامل آن، كه به طور موازى  هرچند توس
ــاق افتاد، نتيجة  ــعة علوم طبيعى اتف با توس
تالش هاى الكساندر فون همبلت و كارل ريتر 
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در قرن هجدهم است. جغرافيا به عنوان يك 
رشتة دانشگاهى در قرن بيستم تثبيت شد. 
اختالفات ايجادشده در جريان تنش هاى بين 
ــاى مختلف (جبرگرايى محيطى و  رويكرده
امكان گرايى، جغرافياى ناحيه اى و جغرافياى 
ــد  ــى، رويكردهاى كمى) همراه با رش عموم
فوق العادة تحقيقات، به توسعة چندين شاخة 
متفاوت از جغرافيا، همچون بسيارى ديگر از 

رشته ها انجاميد. 

در  بين المللى  تحقيقات  مجلة 
آموزش جغرافيا و محيط زيست9

ــورهاى پنج قارة  ــه از كش تحريرية فصلنام
ــى، مقاالت  ــتند. از نظر موضوع جهان هس
فصلنامه را مى توان در عناوين زير طبقه بندى 
كرد: مطالعات برنامة درسى، آموزش وپرورش، 
تحقيقات آموزشى، جغرافياى زيست محيطى، 
مطالعات زيست محيطى و مديريت، جغرافيا، 
مهارت هاى مطالعة جغرافيا، جغرافياى انسانى، 
ــطه،  آموزش عالي، آموزش و  آموزش متوس
ــت، آموزش  ــرى، آموزش محيط زيس يادگي
ــت،  ــائل مربوط به محيط زيس جغرافيا، مس
مطالعات اجتماعى و علوم اجتماعى، آموزش 
معلمان. فهرست مطالب شمارة 3 از دورة 22 

در تابستان 2013 به شرح زير است: 
ــرمقاله: نياز به توسعة پژوهش در  * س
جغرافياى مدارس ابتدايى/ سيمون كاتلينگ.

* اثر آموزش معمايى بر مهارت هاى تفكر 
ــى دانش آموزان / جان كركجيك و  جغرافياي

ديگران.
ــده و  زن ــودات  ــوان موج ــا مى ت آي  *
ــتم ها را محركى براى روند كاهش  اكوسيس
گرم  شدن كرة زمين مورد استفاده قرار داد؟ 
ــوزان/ اهمت كلينك و  ديدگاه هاى دانش آم

ديگران.
* راهبردهايى براى آموزش در جهان در 
ــا، تانزانيا/ آر  حال تغيير؛ درس هايى از آروش

بوگر و ديگران.
ــتفاده از سيستم  * محدوديت هاى اس
اطالعات جغرافيايى چيست؟ نتايجى از يك 
نظرسنجى از معلمان در مورد محدوديت ها 

در يك مدرسه/ استفن هانله و ديگران.
ــتراك  * رديابى الگوهايى از فضاى به اش
ــده و از هم جداى دانش آموزان  ــته ش گذاش
ايرلند شمالى با جى پى اس؛ آيا هنوز جامعه اى 
تقسيم شده داريم؟ / استفن رولستون و اورنا 

يانگ. 
* برداشت ها و مدل هاى مفهومى دانش 
اولية معلمان كارآموز از الية ازون/ هولوسى 

چوكادار. 

مطلب برگزيده از شمارة 3، دورة 
22، سال 2013

اثر آموزش معمايى بر مهارت هاى 
دانش آموزان/  جغرافيايى  تفكر 

جان كركجيك و ديگران14
ــر به كمك جغرافيا15  راهبردهاى تفك

پى نوشت ها 
1. Encyclopedia of Life Support Systems 
(EOLSS)
2. Maria Sala

3. از جلد اول، فصل جغرافيا. 
4. geosphere
5. biosphere
6. anthroposphere
7. milieu
8. genre de vie
9. International Research in Geographical 
and Environmental Education
10. Routledge
11. Taylor & Francis Group
12. John Lidstone - Queensland University 
of Technology, Australia
13. Joseph P. Stoltman - Western Michigan 
University, USA
14. E�ects of teaching with mysteries on 
students’ geographical thinking skills. Jan 
Karkdijk, Joop van der Schee & Wilfried 
Admiraal 
15. �inking �rough Geography

انتشارات راتليج10، از گروه انتشاراتى تيلور 
اند فرانسيس11، فصلنامة تحقيقات بين المللى 
 (IRGEE) در آموزش جغرافيا و محيط زيست
ــر  ــرح زير منتش را با چهار هدف اصلى به ش
مي كند: ترويج عالقة بين المللى گسترده در 
پژوهش در آموزش جغرافيا و محيط زيست؛ 
ايجاد يك انجمن براى نقد مطالعات پژوهشى 
و بحث در مورد مسائل مربوط به تحقيقات 
ــت؛  مرتبط با آموزش جغرافيا و محيط زيس
تشويق انتشار بين المللى پژوهش ها در زمينة 
آموزش جغرافيا و محيط زيست؛ نشان دادن 
ارتباط تحقيقات و عمل خوب و حرفه اى در 

آموزش جغرافيا و محيط زيست. 
ــردبيران آن پروفسور جان ليدستون  س
ــگاه تكنولوژى كوئينزلند استراليا12  از دانش
ــترن  ــگاه وس ــتالتمن از دانش ــوزف اس و ج
ــتند. اعضاى هيئت  ميشيگان آمريكا13 هس

ــد.  ــطه متداول ان ــوزش متوس در دورة آم
ــا را براى  ــا اين راهبرده ــان جغرافي معلم
ــيار مؤثر و  ــر جغرافيايى بس تحريك تفك
مفيد مى دانند. با اين حال، شواهد تجربى 
كمى در اين خصوص وجود دارد. براساس 
ــار معماها و  ــة نيمه تجربى،  آث يك مطالع
ــاى معروف  ــى از راهبرده ــا در يك پازل ه
ــى دانش آموزان  ــر جغرافياي TTG بر تفك
ــتفاده از مهارت هاى آن ها در  برحسب اس
ارتباط با پديده ها، مورد بررسى قرار گرفت. 
ــطحى  ــيون چندس ــل رگرس تجزيه وتحلي
ــه از معماها و  ــان داد، دانش آموزانى ك نش
پازل ها در درس جغرافيا استفاده مى كنند، 
ارتباط هاى جغرافيايى را به گونه اى معنادار، 
درست تر از دانش آموزانى تشخيص داده اند 
كه برنامة درسى متداول را انجام مى دهند. 
ــم كه معما و  ــن، ما نتيجه گرفته اي بنابراي
ــعة  پازل مى تواند راهبرد مؤثرى براى توس
دانش آموزان  تفكر جغرافيايى  مهارت هاى 
باشد. بدين ترتيب، ارتقاى آموزش استفاده 
ــا مورد  ــازل در درس جغرافي ــا و پ از معم

بحث و تأكيد قرار گرفته است.
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با توجه به اهميت علم جغرافيا در دنياى كنونى و شناخت 
ــتر محيط پيرامون و استفادة بهينه از منابع موجود با كمك  بيش
ــا از دهة نود در  ــراى المپياد جغرافي ــن علم و همچنين اج اي
ــور ما بسيار  ــر جهان، برگزارى المپياد جغرافيا در كش سراس

مورد استقبال قرار گرفته است.
ــهر  ــطة ش ــى، معاونت متوس ــن اهداف ــتاى چني در راس
ــى المپياد جغرافيا  ــال 87-1386 اجراى آزمايش ــران از س ته
ــتة علوم انسانى  ــوم دبيرستان رش ــال س ميان دانش آموزان س
ــتور كار خويش قرار داد  ــتان هاى شهر تهران را در دس دبيرس
ــران را به عنوان بازوى  ــهر ته ــى جغرافياى ش و گروه آموزش
ــت در انتخاب منابع و طراحى  ــى و اجرايى اين معاون آموزش

سؤاالت براى برگزارى اين آزمون ها يارى داد.
با تالش هاى پيگير از سال 1390 در باشگاه دانش پژوهان 
ــر، موفق به  ــكاران، بنده به عنوان ناظ ــاعدت هم جوان و مس
شركت در دهمين المپياد جهانى جغرافيا در كيوتو ژاپن شدم.
ــم مرداد ماه، ساعت 21:30 به سمت فرودگاه  يكشنبه شش
ــاعته به سمت فرودگاه  ــه س دوبى حركت و پس از توقف س
ــتگى  ــاعته با خس ــاى توكيو پرواز كردم. پرواز هجده س ناريت
فراوان همراه بود. پس از كنترل پاسپورت و مراحل ادارى كه 
ــد به ايستگاه شيناگاوا رفتم و  در كمال ادب و احترام انجام ش
ــوار قطار شدم و به توكيو رسيدم. نكتة  پس از خريد بليط س
ــافران بود. آنان در كمال  ــل توجه، كمك مردم ژاپن به مس قاب

محبت و احترام، سؤال هاى مرا پاسخ مى گفتند.
ــب پس از 27 ساعت سفر در  ــاعت 11:30 دوشنبه ش س

هتل هين نومورى كيوتو مستقر شدم.

ــتم مرداد براى پذيرش المپياد به طبقة پايين  سه شنبه هش
ــاد كه دبيران باتجربة  ــل مراجعه كردم. كميتة اجرايى المپي هت
دبيرستان هاى ژاپن و اساتيد دانشگاه در آن عضويت داشتند، 

افرادى مؤدب، متواضع و بسيار مهربان بودند.
ــان جاى تعجب داشت كه خانمى به عنوان ناظر از  برايش
ايران آمده است و تعجبشان خيلى بيشتر شد زمانى كه متوجه 

شدند من اين همه مسافت را به  تنهايى تا ژاپن آمده ام.
ــتان ژاپنى، بلكه تمامى همكاران و  ــفانه نه تنها دوس متأس
دوستان ساير كشورها تصور غلطى از جايگاه اجتماعى زنان 
در ايران داشتند. من برايشان توضيح دادم كه در ايران خانم ها 
ــاوى با آقايان برخوردارند و مانند آن ها در تمام  از حقوق مس

زمينه ها فعاليت دارند.
ــم افتتاحيه با  ــاعت 19:30 مراس ــام، س پس از صرف ش
ــخنرانى خانم دكتر كيت برگ، دبير المپياد جهانى جغرافيا،  س
ــور هاروياما به نمايندگى از  ــد و پس از آن پروفس شروع ش
ــدگان  ــة اجرايى المپياد جهانى جغرافيا به همة دعوت ش كميت

خوشامد گفتند.
ــيقى توسط هنرجويان هنرستان  برنامة بعدى اجراى موس
ــويق حضار روبه رو  ــيقى كيوتو بود كه با استقبال و تش موس
شد. با اعالم اسامى كشورهاى شركت كننده در دهمين المپياد 

جهانى جغرافيا، مراسم افتتاحيه پايان يافت.
ــتراليا،  ــارت بودند از: اس ــركت كننده عب ــورهاى ش كش
ــدة آمريكا، چين،  ــك، اياالت متح ــد، نيجريه، مكزي نيوزيلن
ــتان،  ــگ، تايوان، چين ماكائو، اندونزى، ژاپن، قزاقس هنگ كن
ــتان، بالروس، بلژيك، بلغارستان، كرواسى،  سنگاپور، مغولس
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المپياد جغرافيا
نازيا ملك محمودى، گروه جغرافياى دفتر برنامه ريزى و تأليف

گـزارش ناظـر  دهميـن



جمهورى چك، دانمارك، استونى، فنالند، مجارستان، لتونى، 
ــتان، رومانى، فدراسيون روسيه، اسلواكى،  ليتوانى، هلند، لهس

اسلونى و انگلستان.
مراحل اجراى امتحان چهار مرحله داشت كه در چهار روز 
ــؤاالت عمومى جغرافيا روز چهارشنبه برگزار  برگزار شد: س
ــد كه دانش آموزان شركت كننده به چند مرحله سؤال پاسخ  ش
ــوزان بدون حضور مربيان  ــنبه تمام دانش آم دادند. روز پنجش
ــك منطقة تاريخى در كيوتو  ــتان ژاپنى به ي خود و با سرپرس
ــت برنج و فراورده هاى آن و موزه هايى در  رفتند كه محل كش
اين ارتباط بود؛ آن ها از ساعت 9:30 صبح تا 17:30 بعدازظهر 
به بررسى ميدانى پرداختند. روز جمعه با توجه به بازديد روز 
قبل به نقشة گنگ و سؤاالت مربوط (مرحلة اول) به آن پاسخ 
ــؤاالت  دادند و طراحى و رنگ آميزى كردند. روز جمعه به س
مربوط به بازديد ميدانى مرحلة دوم و در روز آخر به  سؤاالت 

چندرسانه اى (مولتى مديا) پاسخ دادند.
ــات المپياد،  ــزارى امتحان ــالوه بر برگ ــوزان ع دانش آم
فعاليت هاى ديگرى هم داشتند، مثل توليد يك پوستر دربارة 
خطراتى كه جهان را تهديد مى كند و مشكالت زيست محيطى 
ــب كه  ــان حالت بحرانى دارد. در جمعه ش ــه در كشورش ك
ــتياق  ــترها بود، دانش آموزان با هيجان و اش زمان ارائة پوس
ــح مى دادند. عالوه بر  ــان توضي فراوان راجع به پوسترهايش
ــنبه و پس از برگزارى امتحانات، بچه ها  آن در پايان روز ش
ــيار جالبى  ــم بس به معرفى فرهنگ هاى خود پرداختند. مراس
ــاى محلى و پخش آهنگ هاى  ــيدن لباس ه بود. آن ها با پوش
محلى به توضيح بخشى از آداب و رسوم خود مى پرداختند. 
ــتقبال قرار گرفت و با پذيرايى  ــيار مورد اس ــم بس اين مراس
ــب زيبايى را  ــاى محلى و عكس هاى يادگارى ش خوراكى ه

ــت. در خاطره ها به يادگار گذاش
ــيلة چهار  ــرف صبحانه به وس ــس از ص ــنبه پ روز يكش
ــد از درياچة بيوا  ــه بازدي ــاى محلى ب ــوس و راهنماه اتوب
ــأ زندگى در آن منطقه بود، رفتيم؛  ــان منش كه به قول خودش
ــاير نقاط ژاپن. مزارع  ــيار زيبا و تميز، مثل س درياچه اى بس
ــاورزى و صنايع مربوط به آن در كنار درياچه گسترده  كش
ــيار زيبا و غنى، از نظر  ــده بودند. مجموعة موزه هاى بس ش
ــخ گوى خيل بازديدكنندگانى بود كه براى بازديد  علمى پاس
به آنجا آمده بودند. پس از صرف ناهار به سمت جنگل هاى 
بسيار زيبايى رفتيم كه بخشى از آن را درختان بامبو تشكيل 
ــيار  ــافتى به مجموعة معابد بس مى دادند. پس از پيمودن مس
زيبا و خارق العاده اى رسيديم كه فكر مى كنم در دنيا بى نظير 

ــند. در مسير زيباى جنگلى و هواى خنك و همراه نم نم  باش
ــگفت انگيز آن ها تجربة  باران، ديدن آن معابد با معمارى ش

ــود. ــى ب جالب
ــت، براى مراسم اختتاميه آماده شديم. ابتدا  پس از بازگش
ــترها تقدير شد؛ دانش آموزانى  از دانش آموزان تهيه كنندة پوس
ــتراليا، مغولستان، مكزيك، نيجريه، مجارستان، اندونزى  از اس
و قزاقستان. سپس مدال هاى نقره و برنز به دانش آموزان اعطا 
ــرود مشتركى را به زبان  ــد. پس از آن همة دانش آموزان س ش
ــرت  ــم با حس ــى خواندند و مثل تمام اختتاميه ها، مراس ژاپن

شركت كنندگان به پايان رسيد.
ــركت كنندگان به مركز كنفرانس  روز دوشنبه به اتفاق ش
ــم بين المللى  ــرا در آنجا مراس ــو رفتيم، زي ــى كيوت بين الملل
ــد. در ابتداى مراسم كميتة علمى به  ــى برگزار مى ش اى جى س
افراد خوشامد گفتند، سپس پرنس و پرنسس اكشينو از خاندان 
سلطنتى ژاپن به مراسم آمدند كه پرنس اكشينو، وليعهد ژاپن 
ــخنرانى كرد و  دربارة اهميت علم جغرافيا در جهان امروز س

پس از آن، پيام نخست وزير كشور پخش شد.
وزير آموزش وپرورش ژاپن مدال هاى طالى دانش آموزان 
را به  آن ها اهدا كرد. بخش اول مراسم با هنرنمايى هنرجويان 
هنرستان موسيقى محلى ژاپن كه با حركات ورزشى جالب و 

سامورايى همراه بود، به پايان رسيد.
ــنگاپور به ترتيب، مقام  ــورهاى رومانى، كرواسى و س كش

اول تا سوم را به دست آوردند.
پس از اين مراسم، تور بازديد علمى از منطقة كوهستانى 
فوجى ياما و شهر توكيو آغاز شد كه سه روز به طول انجاميد.

گفتنى است كه در طول برگزارى المپياد، دبيران به بررسى 
سؤاالت و كنترل كليد و همچنين تصحيح سؤاالت پرداختند 
ــتم و چون  ــاركت داش كه در اين مرحله با اين همكاران مش
ــركت كرده بودم، هم در كنترل  به عنوان ناظر در اين المپياد ش
كليد و هم در تصحيح سؤاالت به آن ها كمك كردم؛ تجربه اى 

كه خيلى برايم جالب و دوست داشتنى بود.
درخواست ما از مسئوالن اين است كه در سال تحصيلى 
ــود، زيرا در حال حاضر  جارى اين المپياد در ايران برگزار ش
ــؤاالت آن آماده است و هم دانش آموزان مستعّد ايرانى  هم س

استحقاق شركت در اين مسابقة جهانى را دارند.
ــگاه  ــئوالن امر به ويژه باش ــكارى مس ــت با هم ــد اس امي
دانش پژوهان جوان، در سال آينده شاهد شركت دانش آموزان 
ايرانى و كسب رتبة اين عزيزان در المپياد جهانى جغرافيا در 

كراكو لهستان باشيم.
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نام رسمى: جزاير سليمان
Solomon Islandsنام محلى: سالمن آيلندز

SOLOMON ISLANDS نام بين المللى: جزاير سليمان
جزاير سليمان كشورى است با مساحت 28،896 كيلومترمربع 
ــور جهان) واقع در آب هاى غربى اقيانوس  (صدوچهل ويكمين كش
ــمال خاورى استراليا كه جزء  آرام، خاور جزيرة بزرگ گينة  نو و ش
كشورهاى واقع در اقيانوسيه به حساب مى آيد. اين كشور، كه عالوه 
ــليمان، مجمع الجزاير انوتونگ،  ــر مجمع الجزاير س ــر اغلب جزاي ب
جزاير رنل و جزاير سانتاكروز را نيز شامل مى شود، سرزمينى است 
ــانى و جزاير گودال كانادا، مااليتا،  نسبتاً كوهستانى با منشأ آتش فش
ــوازل، سانتا ايزابل و سان كريستوبال  فلوريدا، جورجياى جديد، ش
از عمده ترين جزاير آن به حساب مى آيند. آتش فشان هاى چندى از 
ــيو كه با ارتفاع 2،321 متر بلندترين نقطة اين  جمله كوه پوپوماناس

كشور به شمار مى آيند، در اين سرزمين به چشم مى خورد.

ــت و  ــرم و مرطوب و پر باران اس ــم آن گ ــوا: اقلي آب  و ه
رودهاى آن كوتاه و پرشيب اند. كوپرا و گياهان ريشه اى و تكمه اى، 
عمده ترين فراورده هاى كشاورزى آن هستند و صنعت چوب برى 
و زدايش جنگل ها از جمله عوامل تهديد كنندة محيط زيست آن 

به شمار مى آيد.

ــاس آمار سال 2010، جزاير سليمان جمعيتى  جمعيت: براس
بالغ بر 536،000 نفر (صدوشصت و چهارمين كشور جهان) دارد. 
ــهرها و 81/8 درصد ساكن  ــاكن ش از اين تعداد 18/2 درصد س
روستاها (2009) بوده اند. تراكم جمعيت در اين كشور 18/5 نفر 

در هر كيلومتر مربع است.

سعيد بختياری 
مؤسسة جغرافيايی و کارتوگرافی گيتاشناسی
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توزيع سنى: آمار سال 2009 نشان مى دهد كه 38/8 درصد افراد 
زير 15 سال، 28 درصد بين 15 تا 29 سال، 18/9 درصد بين 30 تا 
ــال، 8/7 درصد بين 45 تا 59 سال، 4/3 درصد بين 60 تا 74  44 س
ــال و 0/2 درصد نيز بيش از 85  ــال، 1/1 درصد بين 75 تا 84 س س
ــال سن دارند. اميد به زندگى در هنگام تولد براى مردان 71/1 و  س

براى زنان 76/4 سال است.

تولد و مرگ ومير: طبق آمار سال 2009، ميزان تولد 29/3 نفر در 
هر هزار نفر، ميزان مرگ ومير 4 نفر در هر هزار نفر و ميزان مرگ ومير 

كودكان نيز 19 نفر در هر هزار تولد بوده است.

تركيب نژادى: در سال 2002، حدود 93 درصد جمعيت كشور، 
نژاد مالنزيايى، 4 درصد پولينزيايى، 1/5 درصد ميكرونزيايى و 1/5 

درصد از بقية نژادها بوده اند.

ــال 2005، 88 درصد  ــاس اطالعات س ــب و زبان: براس مذه
جمعيت اين كشور مسيحى، 5 درصد داراى عقايد بومى و سنتى و 
7 درصد پيروان ساير اديان بوده اند. زبان رايج و رسمى آن انگليسى 

است كه با خط التين نوشته مى شود.

پايتخت: شهر هونيارا با 72،000 نفر جمعيت (2009) پايتخت 
كشور جزاير سليمان است و شهرهاى مهم آن عبارت اند از (2006): 

گيزو (6،300 نفر)، آئوكى (4،400 نفر) و بوآال (2،700 نفر).

نوع حكومت: فرماندارى كل (تحت حكومت تشريفاتى پادشاه 
انگلستان) با يك مجلس قانون گذارى است. رئيس حكومت، فرماندار 
ــت وزير:  ــال 2009 و رئيس دولت، نخس كل: فرانك كابوئى، از س
گوردون دارسى ليلو از سال 2011 هستند. قوة مقننه از يك مجلس 
ملى با 50 عضو به مدت 4 سال تشكيل مى شود. كرسى هاى مجلس 
ــرح بين گروه هاى سياسى تقسيم  شده است:  ملى (2006) بدين ش
ــى، حزب ترقى خواه روستايى 4 كرسى، حزب  حزب ملى 4 كرس
ــى، حزب ليبرال 2  ــى، حزب دموكرات 3 كرس اتحاد مردم 3 كرس
ــى، حزب اعتبار اجتماعى 2 كرسى، حزب الفارى 2 كرسى و  كرس

اعضاى مستقل 30 كرسى.
ــتان در تاريخ  ــليمان از كشور انگلس ــتقالل جزاير س تاريخ اس
ــتقالل، هفتم ماه ژوئيه  1978/7/7 بوده و روز ملى آن يعنى روز اس
است. جزاير سليمان در سال 1978 به عضويت سازمان ملل  متحد 
در آمد و عالوه بر آن، در اين سازمان ها نيز عضويت دارد: كنفرانس 
ــدوق كودكان  ــد (UNCTAD)، صن ــعة ملل متح ــارت و توس تج

ــازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد  ملل متحد (UNICEF)، س
 ،(IBRD /بانك جهانى) ــعه (FAO)، بانك بين المللى ترميم و توس
ــورى(ICAO)، انجمن بين الملى  سازمان بين المللى هواپيمايى كش
ــازمان بين المللى  ــعه (IDA)، بنگاه مالى بين المللى (IFC)، س توس
 ،(ITU) اتحادية بين المللى مخابرات راه دور ،(IMO) ــتى رانى كش
سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (UNESCO)، اتحادية 
جهانى پست (UPO)، سازمان جهانى بهداشت (WHO)، سازمان 
 ،(WTO) ــازمان تجارت جهانى ــى (WMO)، س جهانى هواشناس
كميسيون اقيانوس آرام جنوبى (SPC)، كشورهاى آفريقا، كارائيب و 
اقيانوس آرام (ACP)، بانك توسعة آسيا (ADB)، اتحادية كشورهاى 
ــك (AOSIS)، جامعة اقيانوس آرام، مجمع الجزاير  جزيره اى كوچ

اقيانوس آرام (PIF) و ملل مشترك المنافع.

كشاورزى و صنايع: محصوالت عمدة اين كشور عبارت اند از 
(2009): نارگيل، روغن نخل خرما، سيب زمينى شيرين، تارو، يام و 
ــوالت صنعتى آن نيز (2009) عبارت اند از:  كاكائو. مهم ترين محص

روغن نباتى، روغن نخل، مغز نارگيل، كاكائو و روغن نارگيل.
در سال 2009، جزاير سليمان 2/7 درصد اراضى كشاورزى، 0/3 
درصد مراتع و چمنزار و 79/3 درصد جنگل داشته است. تعداد دام 
زندة آن 54،000 رأس خوك، 14،500 رأس گاو و 235،000 قطعه 

جوجه بوده است.
همچنين در اين كشور حدود 75 ميليون كيلووات ساعت برق 
توليد و 71 ميليون كيلووات ساعت برق (2009) مصرف شده است. 

ميزان صيد ماهى آن نيز معادل 27،938 تن برآورد شده است.

ــال 2008، تعداد نيروى كار 113،000  نيروى كار: طبق آمار س
ــكيل مى داده است.شاغالن  نفر بوده كه 22/1 درصد جمعيت را تش
ــد و 15/2 درصد افراد  ــال 35/9 درصد، زنان 31 درص باالى 15 س

بيكار (2003) بوده اند.
ــنت، هر دالر  ــليمان معادل 100 س واحــد پول: دالر جزاير س
ــليمان  ــليمان و هر دالر جزاير س آمريكا معادل 7/46 دالر جزاير س

معادل 1،643 ريال است.

درآمد ناخالص ملى: در سال 2010 درآمد ناخالص ملى جزاير 
ــليمان به 552 ميليون دالر آمريكا رسيد و ميزان سرانة آن 1،030  س

دالر آمريكا بود.

ــال 2008 حدود 323/4  ــور جزاير سليمان در س واردات: كش
ميليون دالر آمريكا كاال وارد كرده است كه عمدتاً شامل سوخت هاى 
ــزات حمل ونقل 24/3  ــين آالت و تجهي ــى 26/1 درصد، ماش معدن
درصد، مواد غذايى 19/7 درصد و فراورده هاى شيميايى 6/8 درصد 
ــت. اين كاالها از كشورهاى (2007) استراليا 31/2 درصد،  بوده اس
ــنگاپور 27/1 درصد، ژاپن 8/2 درصد، مالزى 5/8 درصد و پاپو  س

آگينة  نو 5/7 درصد وارد شده اند.

صادرات:  در سال 2008 اين كشور حدود 193/2 ميليون دالر 

محصوالت عمدة اين كشور عبارت اند از (2009): 

نارگيل، روغن نخل خرما، سيب زمينى شيرين، 

تارو، يام و كاكائو. مهم ترين محصوالت صنعتى 

آن نيز (2009) عبارت اند از: روغن نباتى، روغن 

نخل، مغز نارگيل، كاكائو و روغن نارگيل
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آمريكا كاال، شامل مصنوعات چوبى 57/1 درصد، مغز نارگيل 11/3 
ــى 7/8 درصد، كاكائو 4/6  ــل 10/7 درصد، ماه درصد، روغن نخ
ــورهاى (2007)  ــد، الوار 3/4 درصد و طال 1/4 درصد به كش درص
ــن 7/1 درصد، كنگو  ــن 46/6 درصد، تايلند 7/2 درصد، فيليپي چي

كينشاسا 6/1 درصد و ژاپن 4/8 درصد صادر كرده است.

ارتش: جزاير سليمان فاقد نيروى دفاعى است و تنها يك نيروى 
ــتراليا (80 نفر)، تونگا (34 نفر) و  ــورهاى اس صلحبان از طرف كش

نيوزيلند (5 نفر) وظيفة تأمين امنيت آن را بر عهده دارند.

ــور خطوط راه آهن وجود ندارد و طول  حمل ونقل: در اين كش
ــال 2007 حدود 1500 كيلومتر بوده است.  راه هاى اتومبيل رو در س
در سال 1993 تعداد 2،052 دستگاه اتومبيل سوارى و 2،574 دستگاه 
اتوبوس و كاميون مشغول به  كار بوده اند. در كشور جزاير سليمان 25 

فرودگاه با پروازهاى زمان بندى  شده (2008) وجود دارد.

ــال 2004، تعداد 5300 گيرندة تلويزيونى (11  ارتباطات: در س
دستگاه براى هر هزار نفر)، 8400 خط تلفن (2010)، (16 خط براى 
هر هزار نفر)، 30،000 خط تلفن همراه (2010)، (56 خط براى هر 
هزار نفر)، 22،000 دستگاه رايانة شخصى (2005)، (47 رايانه براى 
هر هزار نفر) و 10،000 اشتراك اينترنت (2009)، (19 اشتراك براى 

هر هزار نفر) مورد استفاده قرار گرفته است.

بهداشت: در سال 2005، تعداد 89 پزشك (هر 5،293 نفر يك 
ــتانى (هر 682 نفر يك تخت  ــك) و تعداد 691 تخت بيمارس پزش

بيمارستانى) در اين كشور وجود داشته است.

ــوءتغذيه كه كمتر از 1730 كالرى  تغذيه: تعداد افراد داراى س
انرژى مصرف مى كنند (08-2006)، 100،000 نفر معادل 11 درصد 

كل جمعيت كشور بوده است.

ــليمان در سال 2009، حدود  ــوادى جزاير س آموزش: نرخ باس
84/1 درصد بوده است.

جدول زير خالصه اى از آمارهاى آموزشى دوره هاى تحصيلى را 
در سال 2007 نشان مى دهد: 

در اين كشور خطوط راه آهن وجود ندارد و 
طول راه هاى اتومبيل رو در سال 2007 حدود 

1500 كيلومتر بوده است

نسبت دانش آموز به معلم تعداد دانش آموزانتعداد معلمان دورة  تحصيلى
83،23281ــــــابتدايى

27،33230ــــــمتوسطه 
ــــــــــــــــــعالى 

نسبت دانش آموز به معلم نسبت دانش آموز به معلم نسبت دانش آموز به معلم نسبت دانش آموز به معلم تعداد دانش آموزانتعداد معلمان دورة  تحصيلى
83،23281ــــــابتدايى

27،33230ــــــمتوسطه 
ــــــــــــــــــعالى 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر  انتشارات وتکنولوژی آموزشی 
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 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):

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم)

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 (به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شــود. 

ــمارة 4  ــاختمان ش ــمالي، س ــهر ش ــان ايرانش ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش، پالك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژى آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول) 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم (مجله رياضي بـراي دانش آموزان دورة متوسـطه 
دوم)  رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معارف اسـالمي  رشـد آمـوزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و كار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصى

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى
به  وابسته  آموزشي،  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان   
مي شود. منتشر  و  تهيه  موزش وپرورش  آ رت  وزا



            
      

برگ اشتراك مجله هاي رشد

 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره): 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره): 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجالت رشد  

ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14

 نام مجالت  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بانكي:  فيش  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   اگر قبًال مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
شما مي توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 
بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست از دو 

روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به 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).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مدتى است كه بسيارى از مخاطبان و مراجعين به مجله 
ــؤاالتى را به طور مكرر  ــة مقاالت خود س ــورد نحوة ارائ در م
مى پرسند. با اينكه حداقل در چند شمارة اخير و شماره هاى 
پيشين مطالبى در اين مورد نوشته شده است از جمله مقالة 
ــاهى در  «اصول مقدماتى نگارش مقالة علمى» دكتر مهرش
ــمارة 103 تابستان سال 92 و مقالة دكتر بهلول عليجانى  ش
با عنوان «ساختار مقالة علمى» در شمارة 72 پاييز سال 84. 
ــرمقاالت نيز سردبير محترم به اشكال مختلف به  در اغلب س
ــاره كرده اند و همواره در شناسنامة مجله هم  اين موضوع اش
ــده اشت؛ اما باز به نظر  ــرايط و نحوة ارائة مقاالت اعالم ش ش
مى رسد اطالع رسانى كافى نبوده و نياز به تكرار دارد. از اين 
ــماره به شرايط و  ــت مدير داخلى را در اين ش جهت يادداش
ــن  ــاى مقاالت قابل قبول اختصاص مى دهيم. روش ويژگى ه
ــوع جغرافيا،  ــار مقاالت مرتبط با موض ــت كه جاى انتش اس
ــد آموزش  ــة زمينه ها و همة گرايش ها، در مجلة رش در هم
جغرافياست اما برخى از مقاالت از اولويت بيشترى برخوردار 
ــند. موضوع  بوده و گاهى حتى خارج از نوبت به چاپ مى رس

اين گونه مقاالت عبارت  است از:

ــه برنامه ريزى  ــوزش جغرافيا؛ يعنى مقاالتى كه ب 1. آم
ــاى آن در موضوع جغرافيا  ــة عناصر و مؤلفه ه ــى و هم درس

ارتباط داشته باشد؛
2. آموزش جغرافيا و فناورى اطالعات و ارتباطات؛

3. نقد و بررسى محتواى كتاب هاى درسى؛
ــات و يافته هاى حرفه اى همكاران در دوره هاى  4. تجربي

مختلف تحصيلى و معرفى شيوه هاى ياددهى نوين ؛
5. نقد و تحليل مجلة رشد آموزش جغرافيا به شيوه هاى 

علمى و مستدل و مستند.
ــئله حجم مقاالت است. گاهى برخى از  اما مهم ترين مس
ــال  ــتان مقاالتى با حجم 30 صفحه به دفتر مجله ارس دوس
ــتفاده از آن ها،  ــاپ يا اس ــفانه امكان چ ــد كه متأس مى كنن
ــن جهت تأكيد  ــا، وجود ندارد. از اي ــم ميل باطنى م عليرغ
مى شود حجم مقاالت با همة تصاوير، نقشه ها و نمودارهايش 
ــده بيشتر باشد؛ و نكتة آخر  نمى تواند از 12 صفحة تايپ ش
ــات و ارائة منابع معتبر، به ترتيب در داخل متن  اينكه ارجاع
ــترى براى مقاالت  ــبب ارزش گذارى بيش و انتهاى مقاله س

خواهد بود. مؤيد باشيد

صيه هايـى بـراى 
تو

سـندگان مقاالت
نوي


